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νη δαπάλεο απηέο απνηεινχλ ζεκαληηθφ πνζνζηφ ηνπ
δηαζέζηκνπ εηζνδήκαηνο ηνπο.

ΟΡΓΑΝΩΖ ΣΩΝ ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ
Άξζξν 1

(η)

Δπάισηνη Πειάηεο:Οη ΔπηιέγνληεοΠειάηεο πνπ είηε
επξίζθνληαη ζε δπζρεξή ζέζε λα εθπιεξψζνπλ ηηο
ππνρξεψζεηο ηνπο έλαληη ηνπ Πξνκεζεπηή, ιφγσ ηεο
νηθνλνκηθήο θαηάζηαζήο ηνπο, είηε εμαξηψληαη γηα ιφγνπο
πγείαο απφ ηε ζπλερή θαη αδηάιεηπηε παξνρή ειεθηξηθήο
ελέξγεηαο ή Φπζηθνχ Αεξίνπ, είηε δπζθνιεχνληαη λα
δηαπξαγκαηεπζνχλ ηε ζπκβαηηθή ηνπο ζρέζε κε ηνλ
Πξνκεζεπηή θαη λα αμηψζνπλ λα δηθαηψκαηά ηνπο
απέλαληη ζηνλ ηειεπηαίν έλεθα αληηθεηκεληθά ηδηαίηεξα
δπζρεξψλ θαη αλαπφηξεπησλ θνηλσληθψλ ή αηνκηθψλ
ζπλζεθψλ πνπ εθθεχγνπλ ηνπ ειέγρνπ ηνπο, θαη σο εθ
ηνχηνπ ρξήδνπλ εηδηθψλ κέηξσλ ππνζηήξημεο θαη
πξνζηαζίαο, είηε, ηέινο, είλαη Πειάηεο ζε απνκαθξπζκέλεο
πεξηνρέο, φπσο ηα Με Γηαζπλδεδεκέλα Νεζηά.

(ηα)

Κιεηζηά πζηήκαηα Γηαλνκήο Δλέξγεηαο: Σν Γίθηπν
ΓΓΑ θαη ηα δίθηπα δηαλνκήο πνπ νξίδνληαη κε ην άξζξν
142.

(ηβ)

ύζηεκα Μεηαθνξάο: Σα πζηήκαηα Μεηαθνξάο
ειεθηξηθήο ελέξγεηαο θαη ηα πζηήκαηα Μεηαθνξάο
Φπζηθνχ Αεξίνπ πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ Αλεμάξηεησλ
πζηεκάησλ Φπζηθνχ Αεξίνπ (ΑΦΑ)

(ηγ)

Οηθηαθόο Πειάηεο: ν πειάηεο πνπ αγνξάδεη Φπζηθφ Αέξην
ή ειεθηξηθή ελέξγεηα γηα δηθή ηνπ νηθηαθή θαηαλάισζε,
απνθιεηνκέλσλ ησλ εκπνξηθψλ ή επαγγεικαηηθψλ
δξαζηεξηνηήησλ.

θνπόο θαη πεδίν εθαξκνγήο
1.
θνπφο ηνπ παξφληνο λφκνπ είλαη ε ελζσκάησζε ζηελ
ειιεληθή λνκνζεζία ησλ δηαηάμεσλ ηεο Οδεγίαο 2009/72/ΔΚ ηνπ
Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 13εο Ηνπιίνπ
2009 «ρεηηθά κε ηνπο θνηλνχο θαλφλεο γηα ηελ εζσηεξηθή αγνξά
ειεθηξηθήο ελεξγείαο θαη γηα ηελ θαηάξγεζε ηεο νδεγίαο 2003/54/ΔΚ»
(ΔΔ L 211 ηεο 14.8.2009) θαη ηεο Οδεγίαο 2009/73/ΔΚ ηνπ
Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 13εο Ηνπιίνπ
2009 «ρεηηθά κε ηνπο θνηλνχο θαλφλεο γηα ηελ εζσηεξηθή αγνξά
Φπζηθνχ Αεξίνπ θαη ηελ θαηάξγεζε ηεο νδεγίαο 2003/55/ΔΚ» (ΔΔ L
211 ηεο 14.8.2009).
2.
Οη δξαζηεξηφηεηεο ηεο παξαγσγήο, ηεο πξνκήζεηαο, ηεο
κεηαθνξάο θαη ηεο δηαλνκήο Φπζηθνχ Αεξίνπ θαη ειεθηξηθήο
ελέξγεηαο θαζψο θαη ηεο απνζήθεπζεο θαη ηεο πγξνπνίεζεο Φπζηθνχ
Αεξίνπ θαη ηεο αεξηνπνίεζεο πγξνπνηεκέλνπ Φπζηθνχ Αεξίνπ εληφο
ηεο Διιεληθήο Δπηθξάηεηαο αζθνχληαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ
λφκνπ απηνχ. Οη δξαζηεξηφηεηεο απηέο είλαη θνηλήο σθέιεηαο θαη
ηεινχλ ππφ ηελ επνπηεία ηνπ Κξάηνπο.
Άξζξν 2
Οξηζκνί
1.
Γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ Πξψηνπ θαη ηνπ Γεχηεξνπ Μέξνπο
ηνπ παξφληνο νη φξνη πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηηο δηαηάμεηο απηψλ
έρνπλ ηελ αθφινπζε έλλνηα:
(α)

Αλεμάξηεηνη Γηαρεηξηζηέο Μεηαθνξάο: Ο ΓΔΦΑ ΑΔ θαη
ν ΑΓΜΖΔ ΑΔ

(ηδ)

Πειάηεο: Ο Πειάηεο Φπζηθνχ Αεξίνπ, ή/θαη ν Πειάηεο
ειεθηξηθήο ελέξγεηαο.

(β)

Αλεμάξηεηνη Γηαρεηξηζηέο πζηήκαηνο: Σα πξφζσπα
πνπ νξίδνληαη σο δηαρεηξηζηέο ηνπ ΔΦΑ θαη ηνπ
πζηήκαηνο Μεηαθνξάο Ζιεθηξηθήο Δλέξγεηαο, ζχκθσλα
κε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 72 θαη 122.

(ηε)

Πξόγξακκα Αλάπηπμεο: Σα 10εηή πξνγξάκκαηα
αλάπηπμεο ησλ δηθηχσλ κεηαθνξάο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο
θαη Φπζηθνχ Αεξίνπ πνπ θαηαξηίδνληαη ζχκθσλα κε ηηο
δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 71 θαη 119.

(γ)

Γεκόζηνο Σνκέαο: Ο θαηά ηα νξηδφκελα ηελ παξ. 1 ηνπ
άξζξνπ 14 ηνπ λ. 2190/1994 ηνκέαο (ΦΔΚ 28 Α`).

(ηζη)

(δ)

Γηαζπλδεκέλν ύζηεκα: Σν ζχζηεκα πνπ απνηειείηαη
απφ αξηζκφ ζπζηεκάησλ κεηαθνξάο θαη δηαλνκήο
ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ή θπζηθνχ αεξίνπΦπζηθνχ Αεξίνπ ηα
νπνία ζπλδένληαη κεηαμχ ηνπο κε κία ή πεξηζζφηεξεο
δηαζπλδέζεηο.

Πξνκήζεηα Δλέξγεηαο :Ζ δξαζηεξηφηεηα Πξνκήζεηαο
Φπζηθνχ Αεξίνπ ή/θαη ε δξαζηεξηφηεηα Πξνκήζεηαο
Ζιεθηξηθήο Δλέξγεηαο.

(ηδ).

Πξνκεζεπηήο:Σν θπζηθφ θαη λνκηθφ πξφζσπν πνπ αζθεί
δξαζηεξηφηεηα Πξνκήζεηαο Δλέξγεηαο.

(ηε)

Σηκνιόγηα Με Αληαγσληζηηθώλ Γξαζηεξηνηήησλ: Σα
ηηκνιφγηα γηα ηε ρξέσζε ησλ Βαζηθψλ Γξαζηεξηνηήησλ
Φπζηθνχ Αεξίνπ θαη ηα ηηκνιφγηα γηα ηε ρξέσζε ρξήζεο
ηνπ πζηήκαηνο Μεηαθνξάο θαη ηνπ Γηθηχνπ Γηαλνκήο
Ζιεθηξηθήο Δλέξγεηαο.

(ε)

Γηαρεηξηζηήο πζηήκαηνο Δλέξγεηαο: Ο δηαρεηξηζηήο ηνπ
ΔΦΑ, ν Γηαρεηξηζηήο ΑΦΑ, θαη ν Γηαρεηξηζηήο ηνπ
πζηήκαηνο Μεηαθνξάο Ζιεθηξηθήο Δλέξγεηαο.

(ζη)

Γηαρεηξηζηήο Γηθηύνπ Δλέξγεηαο: Σα λνκηθά πξφζσπα
πνπ αζθνχλ θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο λφκνπ,
θαζήθνληα Γηαρεηξηζηή Γηθηχνπ Γηαλνκήο ειεθηξηθήο
ελέξγεηαο, πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ Γηαρεηξηζηψλ ησλ
Κιεηζηψλ Γηθηχσλ Γηαλνκήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, θαζψο
θαη Γηαρεηξηζηή Γηθηχνπ Γηαλνκήο Φπζηθνχ Αεξίνπ

(δ)

(ε)

2.
Γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ Σξίηνπ Μέξνπο ηνπ παξφληνο λφκνπ,
νη φξνη πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηηο δηαηάμεηο απηνχ έρνπλ ηελ
αθφινπζε έλλνηα:

Δλεξγεηαθή Γξαζηεξηόηεηα: Ζ παξνρή ππεξεζηψλ
παξαγσγήο, Μεηαθνξάο, Γηαλνκήο θαη Πξνκήζεηαο
Ζιεθηξηθήο Δλέξγεηαο ή Φπζηθνχ Αεξίνπ, θαζψο θαη
Υξήζεο Δγθαηάζηαζεο Τγξνπνηεκέλνπ Φπζηθνχ Αεξίνπ
θαη Υξήζεο Δγθαηάζηαζεο
Απνζήθεπζεο Φπζηθνχ
Αεξίνπ.
(ζ)
Δλεξγεηαθή
Πελία:Ζ
θαηάζηαζε
ησλ
θαηαλαισηψλ θαηά ηελ νπνία απηνί επξίζθνληαη ζε
δπζρεξή ζέζε, ιφγσ ηνπ ρακεινχ εηζνδήκαηνο ηνπο, φπσο
απηφ πξνθχπηεη απφ ηηο θνξνινγηθέο ηνπο δειψζεηο, ζε
ζπλδπαζκφ κε ηελ επαγγεικαηηθή ηνπο θαηάζηαζε, ηελ
νηθνγελεηαθή ηνπο θαηάζηαζε θαη εηδηθψλ θαηαζηάζεσλ
πγείαο, λα θαιχςνπλ ηηο δαπάλεο γηα ηηο εχινγεο αλάγθεο
εθνδηαζκνχ ζε ειεθηξηθή ελέξγεηα ή Φπζηθφ Αέξην, θαζψο

5

(α)

Αλεμάξηεηνο Γηαρεηξηζηήο Δζληθνύ πζηήκαηνο
Φπζηθνύ Αεξίνπ: Ο αλεμάξηεηνο δηαρεηξηζηήο ηνπ ΔΦΑ
πνπ δηνξίδεηαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 72.

(β)

Αλεμάξηεην ύζηεκα Φπζηθνύ Αεξίνπ (ΑΦΑ): χζηεκα
Φπζηθνχ Αεξίνπ πνπ δελ εληάζζεηαη ζην Δζληθφ χζηεκα
Φπζηθνχ Αεξίνπ (ΔΦΑ) αλεμαξηήησο δηαζχλδεζεο κε ην
χζηεκα απηφ.

(γ)

Αλώηεξε Θεξκνγόλνο Γύλακε (ΑΘΓ): Ζ πνζφηεηα
ζεξκφηεηαο πνπ παξάγεηαη
απφ ηελ πιήξε
ζηνηρεηνκεηξηθή θαχζε, κε αέξα, ελφο (1) θαλνληθνχ
θπβηθνχ κέηξνπ Φπζηθνχ Αεξίνπ ζε ζηαζεξή απφιπηε
πίεζε 1,01325 bar, φηαλ ε αξρηθή ζεξκνθξαζία ηνπ
θαπζίκνπ κίγκαηνο θαη ε ηειηθή ζεξκνθξαζία ησλ
πξντφλησλ ηεο θαχζεο ζεσξείηαη φηη είλαη κεδέλ (0) βαζκνί

Κειζίνπ θαη ην παξαγφκελν, θαηά ηελ θαχζε, λεξφ
βξίζθεηαη ζπκππθλσκέλν ζηελ πγξή θαηάζηαζε. Ωο
θαλνληθφ θπβηθφ κέηξν λνείηαη ε πνζφηεηα κάδαο Φπζηθνχ
Αεξίνπ πνπ, ππφ ζπλζήθεο απφιπηεο πίεζεο 1,01325 bar
θαη ζεξκνθξαζίαο κεδέλ (0) βαζκψλ Κειζίνπ,
θαηαιακβάλεη φγθν ελφο (1) θπβηθνχ κέηξνπ.
(δ)

(ε)

(ζη)

Απεπζείαο Αγσγνί: Αγσγνί Φπζηθνχ Αεξίνπ,
ζπκπιεξσκαηηθνί ηνπ ΔΦΑ ή άιινπ ΑΦΑ, ηνπο νπνίνπο
θαηαζθεπάδνπλ νη Δπηρεηξήζεηο Φπζηθνχ Αεξίνπ γηα ηνλ
εθνδηαζκφ ησλ Δπηιεγφλησλ Πειαηψλ ηνπο ή νη
Δπηιέγνληεο Πειάηεο γηα ηνλ εθνδηαζκφ ηνπο απφ
Δπηρεηξήζεηο Φπζηθνχ Αεξίνπ θαη νη νπνίνη δελ
εληάζζνληαη ζην ΔΦΑ ή ζε άιιν ΑΦΑ. Οη Απεπζείαο
Αγσγνί απνηεινχλ ΑΦΑ θαη κπνξνχλ λα ηξνθνδνηνχληαη
απφ ην ΔΦΑ, απφ άιιν ΑΦΑ ή απφ χζηεκα Φπζηθνχ
Αεξίνπ άιιεο ρψξαο.

Γεινύκελε Γηακεηαθόκηζε: Ζ δηαθίλεζε, κέζσ ηνπ
ΔΦΑ ή ΑΦΑ, Πνζφηεηαο Φπζηθνχ Αεξίνπ ε νπνία δελ
παξάγεηαη ζηελ Διιάδα θαη πξννξίδεηαη γηα θαηαλάισζε
εθηφο Διιάδαο.
Γηαλνκή Φπζηθνύ Αεξίνπ: Ζ δηνρέηεπζε Φπζηθνχ Αεξίνπ
κέζσ αγσγψλ, εθηφο ησλ αγσγψλ πίεζεο ζρεδηαζκνχ
άλσ ησλ 19 barg, κε ζθνπφ ηελ ηξνθνδφηεζε Πειαηψλ, κε
ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο Πξνκήζεηαο.

(ε)

Γηαρεηξηζηήο ΑΦΑ: Ο θάηνρνο Άδεηαο Γηαρείξηζεο
ΑΦΑ.

(ζ)

Γηαρεηξηζηήο Δζληθνύ πζηήκαηνο Φπζηθνύ Αεξίνπ ΑΔ
(ΓΔΦΑ ΑΔ): Ο Γηαρεηξηζηήο ηνπ ΔΦΑ, ζχκθσλα κε ηα
πξνβιεπφκελα ζηελ παξάγξαθν 3 ηνπ άξζξνπ 76.

(η)

Γηαρσξηζκέλνο Γηαρεηξηζηήο πζηήκαηνο Μεηαθνξάο
Φπζηθνύ Αεξίνπ: Ο Γηαρεηξηζηήο πζηήκαηνο Μεηαθνξάο
Φπζηθνχ Αεξίνπ πνπ πιεξνί ηηο πξνυπνζέζεηο ηεο
παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 61 θαη ηνπ άξζξνπ 62 ηνπ
παξφληνο.

(ηα)

(ηβ)

(ηγ)

Δζληθό ύζηεκα Φπζηθνύ Αεξίνπ (ΔΦΑ): Σν χζηεκα
Φπζηθνχ Αεξίνπ πνπ νξίδεηαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο
ηνπ άξζξνπ 76 ηνπ παξφληνο.

(ηε)

Έιεγρνο: Γηθαηψκαηα, ζπκβάζεηο ή άιια κέζα πνπ, είηε
κεκνλσκέλα είηε ζε ζπλδπαζκφ κε άιια, θαη
ιακβαλνκέλσλ ππφςε ησλ ζρεηηθψλ πξαγκαηηθψλ ή
λνκηθψλ ζπλζεθψλ, παξέρνπλ ηε δπλαηφηεηα άζθεζεο
θαζνξηζηηθήο επηξξνήο ηεο δξαζηεξηφηεηαο κηαο
επηρείξεζεο, θαη ηδίσο κέζσ:
(αα)

Βαζηθέο Γξαζηεξηόηεηεο Φπζηθνύ Αεξίνπ: Ζ παξνρή
ππεξεζηψλ Μεηαθνξάο
Φπζηθνχ Αεξίνπ, Γηαλνκήο
Φπζηθνχ Αεξίνπ, Δγθαηάζηαζεο ΤΦΑ θαη Δγθαηάζηαζεο
Απνζήθεπζεο Φπζηθνχ Αεξίνπ.

(δ)

(ηδ)

Γίθηπν Γηαλνκήο: Οη αγσγνί, νη εγθαηαζηάζεηο
απνζπκπίεζεο θαη κεηξήζεσλ, θαη ν εμνπιηζκφο θαη νη
εγθαηαζηάζεηο ειέγρνπ θαη ζπληήξεζεο πνπ πξννξίδνληαη
γηα Γηαλνκή ή πνπ απαηηνχληαη γηα ηε δηνρέηεπζε ηνπ
Φπζηθνχ Αεξίνπ απφ χζηεκα Μεηαθνξάο πξνο ηηο
εγθαηαζηάζεηο θαηαλαισηψλ.

(ββ)

δηθαησκάησλ ή ζπκβάζεσλ πνπ παξέρνπλ δπλαηφηεηα
θαζνξηζηηθήο
επηξξνήο επί ηεο ζχλζεζεο, ηεο
ςεθνθνξίαο ή ησλ απνθάζεσλ ησλ νξγάλσλ κηαο
επηρείξεζεο,

(ηζη)

Δπνπηηθό πκβνύιην: Σν ζπκβνχιην πνπ δηνξίδεηαη
ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 67.

(ηδ)

Δηαηξείεο Παξνρήο Αεξίνπ (ΔΠΑ): Οη εηαηξείεο πνπ
ζπληζηψληαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 6
ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ λ. 2364/1995 (ΦΔΚ 252 Α΄).

(ηε)

Δπηιέγσλ Πειάηεο: Πειάηεο πνπ δηθαηνχηαη λα επηιέγεη
ηξφπν Πξνκήζεηαο Φπζηθνχ Αεξίνπ.

(ηζ)

Δπηρείξεζε Φπζηθνύ Αεξίνπ: Σν θπζηθφ ή λνκηθφ
πξφζσπν πνπ αζθεί
ηνπιάρηζηνλ κία απφ ηηο
δξαζηεξηφηεηεο Παξαγσγήο, Μεηαθνξάο, Γηαλνκήο,
Πξνκήζεηαο, Δγθαηάζηαζεο ΤΦΑ ή Δγθαηάζηαζεο
Απνζήθεπζεο Φπζηθνχ Αεξίνπ.

(θ)

Κάζεηα Οινθιεξσκέλε Δπηρείξεζε Ζιεθηξηθήο
Δλέξγεηαο: Δπηρείξεζε ειεθηξηθήο ελεξγείαο ή φκηινο
επηρεηξήζεσλ ειεθηξηθήο ελεξγείαο, φπνπ

(θα)

Δγθαηάζηαζε Απνζήθεπζεο: Δγθαηάζηαζε πνπ
ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ απνζήθεπζε Φπζηθνχ Αεξίνπ. Ωο
Δγθαηαζηάζεηο Απνζήθεπζεο ζεσξνχληαη θαη ηα ηκήκαηα
ησλ Δγθαηαζηάζεσλ ΤΦΑ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα
απνζήθεπζε, εμαηξνπκέλνπ ηνπ κέξνπο απηψλ πνπ
ρξεζηκνπνηείηαη
γηα
πξνζσξηλή
απνζήθεπζε,
επαλαεξηνπνίεζε ηνπ ΤΦΑ θαη έγρπζή ηνπ ζε χζηεκα
Μεηαθνξάο Φπζηθνχ Αεξίνπ. Γελ πεξηιακβάλνληαη
εγθαηαζηάζεηο πνπ ρξεζηκνπνηεί ν Γηαρεηξηζηήο
πζηήκαηνο Φπζηθνχ Αεξίνπ απνθιεηζηηθά γηα ηελ άζθεζε
ησλ θαζεθφλησλ ηνπ.
Δγθαηάζηαζε Τγξνπνηεκέλνπ Φπζηθνύ Αεξίνπ (ΤΦΑ) :
ηαζκφο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ εηζαγσγή,
εθθφξησζε θαη αεξηνπνίεζε ηνπ ΤΦΑ θαη γηα ηελ
πγξνπνίεζε Φπζηθνχ Αεξίνπ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ
βνεζεηηθψλ
ππεξεζηψλ
θαη
ηεο
πξνζσξηλήο
απνζήθεπζεο, πνπ είλαη αλαγθαία γηα ηελ
επαλαεξηνπνίεζή ηνπ θαη ηελ έγρπζή ηνπ ζε χζηεκα
Μεηαθνξάο Φπζηθνχ Αεξίνπ. Γελ πεξηιακβάλνληαη ηα
ηκήκαηα ηεο εγθαηάζηαζεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη
απνθιεηζηηθά γηα απνζήθεπζε.

6

δηθαησκάησλ θπξηφηεηαο ή ρξήζεο επί ηνπ
ζπλφινπ ή κέξνπο ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ
ηεο επηρείξεζεο,

(αα)

ην ίδην πξφζσπν ή πξφζσπα δηθαηνχληαη,
άκεζα ή έκκεζα, λα αζθνχλ ηνλ Έιεγρν θαη

(ββ)

ε ελ ιφγσ επηρείξεζε ή ν φκηινο επηρεηξήζεσλ
αζθνχλ
ηνπιάρηζηνλ
κία
απφ
ηηο
δξαζηεξηφηεηεο κεηαθνξάο ή δηαλνκήο, θαη
ηνπιάρηζηνλ κία απφ ηηο δξαζηεξηφηεηεο
παξαγσγήο ή πξνκήζεηαο ειεθηξηθήο ελεξγείαο

Κάζεηα Οινθιεξσκέλε Δπηρείξεζε Φπζηθνύ Αεξίνπ:
Δπηρείξεζε Φπζηθνχ Αεξίνπ ή φκηινο επηρεηξήζεσλ
Φπζηθνχ Αεξίνπ, φπνπ
(αα)

ην ίδην πξφζσπν ή ηα ίδηα πξφζσπα
δηθαηνχληαη, άκεζα ή έκκεζα, λα αζθνχλ ηνλ
Έιεγρν, θαη

(ββ)

ε ελ ιφγσ επηρείξεζε ή ν φκηινο επηρεηξήζεσλ
αζθνχλ
ηνπιάρηζηνλ
κία
απφ
ηηο
δξαζηεξηφηεηεο Μεηαθνξάο, Γηαλνκήο, ΤΦΑ
θαη απνζήθεπζεο θαη ηνπιάρηζηνλ κία απφ ηηο
δξαζηεξηφηεηεο παξαγσγήο ή Πξνκήζεηαο
Φπζηθνχ Αεξίνπ.

(θβ)

Λεηηνπξγόο ηεο ΔΑΦΑ: Δίλαη ην λνκηθφ πξφζσπν πνπ
είλαη αξκφδην γηα ηελ νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία ηεο
Δληαίαο Αγνξάο Φπζηθνχ Αεξίνπ.

(θγ)

Μεγάινο Πειάηεο: Πειάηεο ν νπνίνο πξνκεζεχεηαη εληφο
ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο δψδεθα (12) κελψλ, πνζφηεηα
ηνπιάρηζηνλ 100.000 ΜWh Α.Θ.Γ., αλά
ζέζε
θαηαλάισζεο.

(θδ)

Μεηαθνξά Φπζηθνύ Αεξίνπ: Ζ δηνρέηεπζε Φπζηθνχ
Αεξίνπ κέζσ δηθηχνπ αγσγψλ πίεζεο ζρεδηαζκνχ άλσ
ησλ 19 barg κε ζθνπφ ηελ παξνρή ζε πειάηεο, κε
ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο Πξνκήζεηαο.

(θε)

Οηθηαθόο Πειάηεο: Πειάηεο πνπ πξνκεζεχεηαη Φπζηθφ
Αέξην απνθιεηζηηθά γηα νηθηαθή θαηαλάισζε.

(θζη)

Οινθιεξσκέλε Δπηρείξεζε Φπζηθνύ Αεξίνπ: Ζ
επηρείξεζε πνπ είλαη θάζεηα ή νξηδφληηα Οινθιεξσκέλε
Δπηρείξεζε Φπζηθνχ Αεξίνπ.

(θδ)

Οξηδόληηα Οινθιεξσκέλε Δπηρείξεζε Φπζηθνύ
Αεξίνπ: Δπηρείξεζε πνπ αζθεί ηνπιάρηζηνλ κία απφ ηηο
δξαζηεξηφηεηεο παξαγσγήο, Μεηαθνξάο, Γηαλνκήο,
Πξνκήζεηαο,
Δγθαηάζηαζεο ΤΦΑ ή Δγθαηάζηαζεο
Απνζήθεπζεο Φπζηθνχ Αεξίνπ θαη ηνπιάρηζηνλ κία άιιε
επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα εθηφο ηνπ ηνκέα ηνπ
Φπζηθνχ Αεξίνπ.

(β) Αλαλεώζηκεο Πεγέο Δλέξγεηαο (Α.Π.Δ.): Οη κε νξπθηέο
αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο, φπσο ε αηνιηθή ελέξγεηα, ε
ειηαθή ελέξγεηα, ε ελέξγεηα θπκάησλ, ε παιηξξντθή ελέξγεηα, ε
βηνκάδα, ηα αέξηα πνπ εθιχνληαη απφ ρψξνπο πγεηνλνκηθήο
ηαθήο θαη απφ εγθαηαζηάζεηο βηνινγηθνχ θαζαξηζκνχ, ηα
βηναέξηα, ε γεσζεξκηθή ελέξγεηα, ε πδξαπιηθή ελέξγεηα πνπ
αμηνπνηείηαη απφ πδξνειεθηξηθνχο ζηαζκνχο.
(γ) Απεπζείαο γξακκή: ε γξακκή ειεθηξηθήο ελεξγείαο ε
νπνία ζπλδέεη κηα απνκνλσκέλε κνλάδα παξαγσγήο κε έλαλ
απνκνλσκέλν πειάηε είηε ε γξακκή ειεθηξηθήο ελεξγείαο ε
νπνία ζπλδέεη έλαλ παξαγσγφ ειεθηξηθήο ελεξγείαο κε κία
επηρείξεζε πξνκήζεηαο ειεθηξηθήο ελεξγείαο, ε νπνία
πξνκεζεχεη απεπζείαο ηηο δηθέο ηεο εγθαηαζηάζεηο, ζπγαηξηθέο
επηρεηξήζεηο θαη ηειηθνχο πειάηεο. Οη απεπζείαο γξακκέο δελ
εληάζζνληαη ζην χζηεκα Μεηαθνξάο ή ζην Γίθηπν Γηαλνκήο.

(θε)

Πειάηεο: Οπνηνζδήπνηε πξνκεζεχεηαη Φπζηθφ Αέξην γηα
δηθή ηνπ ρξήζε ή, εθφζνλ δηθαηνχηαη, πξνθεηκέλνπ λα ην
κεηαπσιήζεη εληφο ή εθηφο ηνπ δηθηχνπ ζην νπνίν είλαη
εγθαηεζηεκέλνο, κε εμαίξεζε ηνπο δηαρεηξηζηέο
πζηεκάησλ Μεηαθνξάο ή Γηαλνκήο Φπζηθνχ Αεξίνπ,
θαζψο θαη νη ΔΠΑ.

(θζ)

Πνζόηεηα Φπζηθνύ Αεξίνπ: Ζ πνζφηεηα ηνπ Φπζηθνχ
Αεξίνπ πνπ κεηξάηαη ζε κεγαβαηψξεο (MWh) Α.Θ.Γ.,
εθηφο εάλ πξνζδηνξίδεηαη δηαθνξεηηθά.

(δ) Απνκνλσκέλν Μηθξνδίθηπν, είλαη ην ζχζηεκα
ειεθηξηθήο ελέξγεηαο θάζε Με Γηαζπλδεδεκέλνπ Νεζηνχ ην
νπνίν είρε θαηά ην έηνο 1996 ζπλνιηθή εηήζηα θαηαλάισζε
ελέξγεηαο κηθξφηεξε ησλ 500 GWh.

(ι)

Πξόγξακκα Αλάπηπμεο ηνπ ΔΦΑ: Σν πξφγξακκα πνπ
θαηαξηίδεηαη ζχκθσλα κε ην άξζξν 71.

(ε) αζθάιεηα: λνείηαη ηφζν ε αζθάιεηα ηνπ εθνδηαζκνχ θαη
ηεο παξνρήο ειεθηξηθήο ελεξγείαο, φζν θαη ε ηερληθή αζθάιεηα.

(ια)

Πξνκήζεηα: Ζ πψιεζε Φπζηθνχ Αεξίνπ ζε Πειάηεο.

(ιβ)

Πξνκεζεπηήο: Σν θπζηθφ θαη λνκηθφ πξφζσπν πνπ αζθεί
δξαζηεξηφηεηα Πξνκήζεηαο Φπζηθνχ Αεξίνπ.

(ιγ)

πλδεδεκέλε Δπηρείξεζε: Οη επηρεηξήζεηο πνπ
ζπλδένληαη κεηαμχ ηνπο θαηά ηελ έλλνηα ηεο παξαγξάθνπ
5 ηνπ άξζξνπ 42ε ηνπ θλ 2190/1920 ή νη επηρεηξήζεηο πνπ
ειέγρνληαη απφ ηνπο ίδηνπο κεηφρνπο.

(ιδ)

(ιε)

(ιδ)

(ιζη)

(ιε)
3.

(ζη) Απηνπαξαγσγόο, είλαη ν παξαγσγφο, ν νπνίνο παξάγεη
ειεθηξηθή ελέξγεηα θπξίσο γηα δηθή ηνπ ρξήζε. θαη δηνρεηεχεη
ηπρφλ πιεφλαζκα ηεο ελέξγεηαο απηήο ζην ζχζηεκα κεηαθνξάο
ή ζην δίθηπν δηαλνκήο.
(δ) Γηαδηθαζία πξόζθιεζεο πξνο ππνβνιή πξνζθνξώλ:
ε δηαδηθαζία κε ηελ νπνία θαιχπηνληαη πξνγξακκαηηζκέλεο
πξφζζεηεο αλάγθεο θαη αλάγθεο αληηθαηάζηαζεο δπλακηθνχ κε
πξνκήζεηεο απφ λέεο ή ππάξρνπζεο εγθαηαζηάζεηο παξαγσγήο.

ύζηεκα Μεηαθνξάο Φπζηθνύ Αεξίνπ: Οη αγσγνί θαη νη
θιάδνη πίεζεο ζρεδηαζκνχ άλσ ησλ 19 barg, νη
εγθαηαζηάζεηο κεηξήζεσλ, ζπκπίεζεο θαη απνζπκπίεζεο,
ν εμνπιηζκφο
θαη νη εγθαηαζηάζεηο ειέγρνπ θαη
ζπληήξεζεο, πνπ απαηηνχληαη γηα ηε κεηαθνξά Φπζηθνχ
Αεξίνπ απφ ηα ζεκεία έγρπζεο πξνο άιιν χζηεκα
Φπζηθνχ Αεξίνπ, Γίθηπν Γηαλνκήο ή εγθαηαζηάζεηο
Πειαηψλ.

(ε) Γηαλνκή ειεθηξηθήο ελεξγείαο: ε κεηαθνξά κέζσ
δηθηχνπ δηαλνκήο πςειήο, ζε πεξίπησζε πνπ έρεη εηδηθά
θαζνξηζζεί φηη αλήθνπλ ζην δίθηπν δηαλνκήο, κέζεο θαη
ρακειήο ηάζεο ηεο ειεθηξηθήο ελεξγείαο πνπ εγρέεηαη ζε απηφ
απφ ην δηαζπλδεδεκέλν κε απηφ ζχζηεκα κεηαθνξάο θαη ηηο
κνλάδεο παξαγσγήο πνπ ζπλδένληαη άκεζα ζην δίθηπν
δηαλνκήο κε ζθνπφ ηελ παξάδνζή ηεο ζε πειάηεο, κε
ζπκπεξηιακβαλνκέλεο φκσο ηεο πξνκήζεηαο.

ύζηεκα Φπζηθνύ Αεξίνπ: Σα ζπζηήκαηα Μεηαθνξάο, νη
Δγθαηαζηάζεηο ΤΦΑ, νη Δγθαηαζηάζεηο Απνζήθεπζεο θαη
νη εγθαηαζηάζεηο παξαιαβήο ζπκπηεζκέλνπ Φπζηθνχ
Αεξίνπ, πεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ εμνπιηζκνχ θαη ησλ
εγθαηαζηάζεσλ ειέγρνπ.

(ζ) δηαζπλδεδεκέλν ζύζηεκα ειεθηξηθήο ελέξγεηαο: έλα
ζχλνιν ζπζηεκάησλ κεηαθνξάο θαη δηθηχσλ δηαλνκήο
ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ηα νπνία ζπλδένληαη κεηαμχ ηνπο κε κία ή
πεξηζζφηεξεο δηαζπλδέζεηο.

Τπεύζπλνο πκκόξθσζεο: Σν θπζηθφ ή λνκηθφ
πξφζσπν πνπ δηνξίδεηαη γηα ηνλ έιεγρν ζπκκφξθσζεο
ηνπ ΓΔΦΑ ΑΔ πξνο ην πξφγξακκα ζπκκφξθσζεο πνπ
θαηαξηίδεηαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 70.

(η) δηαζύλδεζε: είλαη νη γξακκέο, νη εγθαηαζηάζεηο θαη νη
κεηξεηέο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηε κεηαθνξά ειεθηξηθήο
ελέξγεηαο κέζσ ηνπ Διιεληθνχ πζηήκαηνο Μεηαθνξάο απφ ή
πξνο ηελ ειιεληθή επηθξάηεηα. θαζψο θαη κε ην Γίθηπν Γηαλνκήο.

Φπζηθό Αέξην: Σν θαχζηκν αέξην πνπ εμάγεηαη απφ
γεσινγηθνχο ζρεκαηηζκνχο θαη απνηειείηαη θπξίσο απφ
κεζάλην (ηνπιάρηζηνλ 75% ζε αλαινγία γξακκνκνξίσλ)
θαη απφ πδξνγνλάλζξαθεο πςειφηεξνπ κνξηαθνχ βάξνπο
θαη ελδερνκέλσο απφ κηθξέο πνζφηεηεο αδψηνπ, δηνμεηδίνπ
ηνπ άλζξαθα, νμπγφλνπ θαη ίρλε άιισλ ελψζεσλ θαη
ζηνηρείσλ, ζην νπνίν κπνξεί λα έρνπλ πξνζηεζεί θαη
νζκεηηθέο νπζίεο. Ωο Φπζηθφ Αέξην λνείηαη ην αλσηέξσ
κίγκα ζε νπνηαδήπνηε θαηάζηαζε θαη αλ πεξηέιζεη, κε
κεηαβνιή ησλ θπζηθψλ ζπλζεθψλ, φπσο ζπκπίεζε, ςχμε
ή νπνηαδήπνηε άιιε κεηαβνιή, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο
πγξνπνίεζεο (Τγξνπνηεκέλν Φπζηθφ Αέξην - ΤΦΑ).

(ηα) Γηαρεηξηζηήο δηθηύνπ δηαλνκήο: θάζε θπζηθφ ή λνκηθφ
πξφζσπν ην νπνίν είλαη ππεχζπλν γηα ηε ιεηηνπξγία, ηε
ζπληήξεζε, ηελ παξνρή πξφζβαζεο ζε πειάηεο θαη
παξαγσγνχο πνπ ζπλδένληαη ζε απηφ θαη, αλ είλαη αλαγθαίν,
ηελ αλάπηπμε ηνπ δηθηχνπ δηαλνκήο ζε κία δεδνκέλε πεξηνρή
θαη, θαηά πεξίπησζε, ησλ δηαζπλδέζεψλ ηνπ κε άιια δίθηπα
δηαλνκήο θαη ζπζηήκαηα κεηαθνξάο, θαη γηα ηε καθξνπξφζεζκε
ηθαλφηεηα ηνπ δηθηχνπ λα αληαπνθξίλεηαη ζηελ εχινγε δήηεζε
ππεξεζηψλ δηαλνκήο ειεθηξηθήο ελεξγείαο.
(ηβ) Γηαρεηξηζηήο ζπζηήκαηνο κεηαθνξάο: θάζε θπζηθφ ή
λνκηθφ πξφζσπν ην νπνίν είλαη ππεχζπλν γηα ηε ιεηηνπξγία, ηε
ζπληήξεζε θαη, αλ είλαη αλαγθαίν, ηελ αλάπηπμε ηνπ
ζπζηήκαηνο κεηαθνξάο ζε κία δεδνκέλε πεξηνρή θαη, θαηά
πεξίπησζε, ησλ δηαζπλδέζεψλ ηνπ κε άιια ζπζηήκαηα, θαη γηα
ηελ καθξνπξφζεζκε ηθαλφηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο λα
αληαπνθξίλεηαη ζηελ εχινγε δήηεζε ππεξεζηψλ κεηαθνξάο
ειεθηξηθήο ελεξγείαο.

Υξήζηεο: Οπνηνζδήπνηε δηθαηνχηαη λα ζπλάπηεη
ζπκβάζεηο γηα ηε ρξήζε πζηήκαηνο Φπζηθνχ Αεξίνπ.
Γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ Σέηαξηνπ Μέξνπο ηνπ παξφληνο νη φξνη
πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηηο δηαηάμεηο απηνχ έρνπλ ηελ
αθφινπζε έλλνηα:
(α) Απνθεληξσκέλε Παξαγσγή: Ζ παξαγσγή ειεθηξηθήο
ελέξγεηαο απφ κνλάδεο παξαγσγήο πνπ ζπλδένληαη ζην δίθηπν
δηαλνκήο.
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(ηγ) Γίθηπν ηνπ Γηεζλνύο Αεξνιηκέλα Αζελώλ : Οη γξακκέο
δηαλνκήο κέζεο θαη ρακειήο ηάζεο θαη νη εγθαηαζηάζεηο
δηαλνκήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο πνπ βξίζθνληαη εληφο ησλ νξίσλ
ηνπ αθηλήηνπ πνπ πεξηγξάθεηαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ Αξζξνπ
Πξψηνπ ηνπ λ 2333 1995 (ΦΔΚ 202 Α) θαη νη νπνίεο, ζχκθσλα
κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ ίδηνπ λφκνπ θαηαζθεπάδνληαη,
αλαπηχζζνληαη θαη ηίζεληαη ζε ιεηηνπξγία απφ ηελ εηαηξεία
"Γηεζλήο Αεξνιηκέλαο Αζελψλ Α.Δ.", θαζψο θαη νη κειινληηθέο
επεθηάζεηο απηψλ εληφο Γηαλνκήο ηεο ίδηαο έθηαζεο, απνηεινχλ
ην Γίθηπν ηνπ Γηεζλνχο Αεξνιηκέλα Αζελψλ (Γίθηπν ΓΑΑ) θαη
δελ εληάζζνληαη ζην Γίθηπν, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ
λ. 2773/1999".

ιακβαλνκέλσλ ππφςε ηνπ ζεηηθνχ πεξηβαιινληηθνχ αληίθηππνπ
πνπ πξνθχπηεη απφ ηε κεησκέλε θαηαλάισζε ελεξγείαο θαη ησλ
ζπλαθψλ πηπρψλ ηεο αζθάιεηαο ηνπ εθνδηαζκνχ θαη ηνπ
θφζηνπο δηαλνκήο.
(ηζ) Δπηθνπξηθή ππεξεζία: θάζε ππεξεζία πνπ είλαη
αλαγθαία γηα ηε δηαρείξηζε ζπζηήκαηνο κεηαθνξάο ή δηθηχνπ
δηαλνκήο, φπσο ε ξχζκηζε ηεο ηάζεο, ε ξχζκηζε ηεο
ζπρλφηεηαο, ε παξνρή εθεδξεηψλ, ε παξνρή αέξγνπ ηζρχνο, ε
επαλεθθίλεζε ηνπ πζηήκαηνο, κεηά απφ δηαθνπή θαη ε
παξαθνινχζεζε ηεο δηαθχκαλζεο ηνπ θνξηίνπ.
(θ) επηιέγσλ πειάηεο: ν ηειηθφο πειάηεο πνπ είλαη
ειεχζεξνο λα πξνκεζεχεηαη ειεθηξηθή ελέξγεηα απφ ηνλ
πξνκεζεπηή ηεο επηινγήο ηνπ.

(ηδ) Γξαζηεξηόηεηα Ζιεθηξηθήο Δλέξγεηαο, είλαη θαζεκία
απφ ηηο επηρεηξεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο παξαγσγήο,
κεηαθνξάο, δηαλνκήο, πξνκήζεηαο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο.

(θα) επηρείξεζε ειεθηξηθήο ελεξγείαο: ην θπζηθφ ή λνκηθφ
πξφζσπν πνπ αζθεί ηνπιάρηζηνλ κία απφ ηηο δξαζηεξηφηεηεο:
ειεθηξηθήο ελεξγείαο, θαη είλαη ππεχζπλν γηα ηελ εθπιήξσζε
ησλ θαζεθφλησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε δξαζηεξηφηεηα πνπ
αζθεί. ηνλ νξηζκφ απηφ δελ πεξηιακβάλνληαη νη ηειηθνί
πειάηεο.

(ηε) Έιεγρνο: Γηθαηψκαηα, ζπκβάζεηο ή άιια κέζα πνπ, είηε
κεκνλσκέλα είηε ζε ζπλδπαζκφ κε άιια, θαη
ιακβαλνκέλσλ ππφςε ησλ ζρεηηθψλ πξαγκαηηθψλ ή
λνκηθψλ ζπλζεθψλ, παξέρνπλ ηε δπλαηφηεηα άζθεζεο
θαζνξηζηηθήο επηξξνήο ηεο δξαζηεξηφηεηαο κηαο
επηρείξεζεο, θαη ηδίσο κέζσ:
(αα)

(θβ) θάζεηα νινθιεξσκέλε επηρείξεζε ειεθηξηθήο
ελεξγείαο: ε επηρείξεζε ειεθηξηθήο ελεξγείαο ή φκηινο
επηρεηξήζεσλ ειεθηξηθήο ελεξγείαο, ζηνλ νπνίν ην ίδην
πξφζσπν ή πξφζσπα δηθαηνχληαη, άκεζα ή έκκεζα, λα αζθνχλ
ηνλ Έιεγρν, θαη φπνπ ε ελ ιφγσ επηρείξεζε ή ν φκηινο
επηρεηξήζεσλ αζθνχλ ηνπιάρηζηνλ κία απφ ηηο δξαζηεξηφηεηεο
κεηαθνξάο ή δηαλνκήο, θαη ηνπιάρηζηνλ κία απφ ηηο
δξαζηεξηφηεηεο παξαγσγήο ή πξνκήζεηαο ειεθηξηθήο ελεξγείαο.

δηθαησκάησλ θπξηφηεηαο ή ρξήζεο επί ηνπ
ζπλφινπ ή κέξνπο ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ
ηεο επηρείξεζεο,

(ββ)
δηθαησκάησλ ή ζπκβάζεσλ πνπ παξέρνπλ
δπλαηφηεηα θαζνξηζηηθήο
επηξξνήο επί ηεο ζχλζεζεο, ηεο
ςεθνθνξίαο ή ησλ απνθάζεσλ ησλ νξγάλσλ κηαο επηρείξεζεο,
(ηζη) Διιεληθό Γίθηπν Γηαλνκήο Ζιεθηξηθήο Δλέξγεηαο
(ΔΓΓΖΔ) είλαη ην δίθηπν δηαλνκήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ηεο
ΓΔΖ Α.Δ. πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλν ζηελ ειιεληθή επηθξάηεηα, ην
νπνίν απνηειείηαη απφ γξακκέο κέζεο θαη ρακειήο ηάζεο θαη
εγθαηαζηάζεηο δηαλνκήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, θαζψο θαη απφ
γξακκέο θαη εγθαηαζηάζεηο πςειήο ηάζεο πνπ έρνπλ εληαρζεί
ζην δίθηπν απηφ. Σν Γίθηπν, εθηφο απφ ην δίθηπν ησλ Με
Γηαζπλδεδεκέλσλ Νεζηψλ, ζπλδέεηαη ζην ΔΜΖΔ κέζσ ησλ
ππνζηαζκψλ πςειήο ηάζεο θαη κέζεο ηάζεο (ΤΣ/ΜΣ). Οξην
κεηαμχ πζηήκαηνο θαη Γηθηχνπ απνηειεί ην δηαθνπηηθφ κέζν
πνπ βξίζθεηαη ζηελ πιεπξά ηεο ΤΣ ηνπ κεηαζρεκαηηζηή ηζρχνο
ηνπ ππνζηαζκνχ θαη ην νπνίν απνηειεί ζηνηρείν ηνπ Γηθηχνπ.
Γηα ηηο πεξηνρέο, ζην δίθηπν δηαλνκήο ησλ νπνίσλ αλήθνπλ
γξακκέο ΤΣ, ην φξην κεηαμχ ζπζηήκαηνο θαη δηθηχνπ δηαλνκήο
θαζνξίδεηαη κε απφθαζε ηεο ΡΑΔ, κεηά απφ εηζήγεζε ησλ
Γηαρεηξηζηψλ ηνπ ΔΜΖΔ θαη ηνπ ΔΓΓΖΔ θαη γλψκε ησλ
Κπξίσλ ηνπ ΔΜΖΔ θαη ηνπ ΔΓΓΖΔ.

(θγ) κε νηθηαθόο πειάηεο: ην θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν πνπ
πξνκεζεχεηαη ειεθηξηθή ελέξγεηα ε νπνία δελ πξννξίδεηαη γηα
ηε δηθή ηνπ νηθηαθή ρξήζε, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ
παξαγσγψλ θαη ησλ πειαηψλ ρνλδξηθήο.
(θδ) Μαθξνπξόζεζκνο
πξνγξακκαηηζκόο:
ν
πξνγξακκαηηζκφο ησλ επελδπηηθψλ αλαγθψλ φζνλ αθνξά ην
δπλακηθφ παξαγσγήο, κεηαθνξάο θαη δηαλνκήο ζε
καθξνπξφζεζκε βάζε, πξνθεηκέλνπ λα θαιχπηεηαη ε δήηεζε
ειεθηξηθήο ελεξγείαο ζην ζχζηεκα θαη λα εμαζθαιίδεηαη ν
εθνδηαζκφο ησλ πειαηψλ.
(θε) Μεηαθνξά ειεθηξηθήο ελεξγείαο: ε κεηαθνξά κέζσ
ζπζηήκαηνο ππεξπςειήο θαη πςειήο ηάζεο .ηεο ειεθηξηθήο
ελεξγείαο πνπ παξάγεηαη απφ κνλάδεο παξαγσγήο πνπ
ζπλδένληαη άκεζα ζε απηφ, θαζψο θαη απηήο πνπ εγρέεηαη ζε
απηφ κέζσ ησλ δηαζπλδέζεψλ ηνπ κε φκνξα ζπζηήκαηα
κεηαθνξάο κε ζθνπφ ηελ παξνρή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ζε
ηειηθνχο πειάηεο άκεζα ζπλδεδεκέλνπο ζην ζχζηεκα απηφ, ζε
φκνξα ζπζηήκαηα κεηαθνξάο κε ηα νπνία δηαζπλδέεηαη θαη ζε
δίθηπα δηαλνκήο, κε ζπκπεξηιακβαλνκέλεο φκσο ηεο
πξνκήζεηαο.

(ηδ) Διιεληθό ύζηεκα Μεηαθνξάο Ζιεθηξηθήο Δλέξγεηαο
(ΔΜΖΔ): είλαη νη γξακκέο πςειήο ηάζεο, νη εγθαηεζηεκέλεο
ζηελ ειιεληθή επηθξάηεηα δηαζπλδέζεηο, ρεξζαίεο ή ζαιάζζηεο
θαη φιεο νη εγθαηαζηάζεηο, εμνπιηζκφο θαη εγθαηαζηάζεηο
ειέγρνπ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ νκαιή, αζθαιή θαη αδηάιεηπηε
δηαθίλεζε ειεθηξηθήο ελέξγεηαο απφ έλαλ ζηαζκφ παξαγσγήο
ζε έλαλ ππνζηαζκφ, απφ έλαλ ππνζηαζκφ ζε έλαλ άιιν ή πξνο
ή απφ νπνηαδήπνηε δηαζχλδεζε. Σα έξγα δηαζχλδεζεο Με
Γηαζπλδεδεκέλσλ Νεζηψλ κε ην ΔΜΖΔ εληάζζνληαη ζην
ΔΜΖΔ. ην χζηεκα Μεηαθνξάο δελ πεξηιακβάλνληαη νη
εγθαηαζηάζεηο παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, νη γξακκέο θαη
εγθαηαζηάζεηο πςειήο ηάζεο πνπ έρνπλ εληαρζεί ζην Γίθηπν
Γηαλνκήο, θαζψο θαη ηα δίθηπα ησλ κε Γηαζπλδεδεκέλσλ
Νεζηψλ.

(θζη) Με Γηαζπλδεδεκέλα Νεζηά, είλαη ηα λεζηά ηεο ειιεληθήο
επηθξάηεηαο; tσλ νπνίσλ ην δίθηπν δηαλνκήο ειεθηξηθήο
ελέξγεηαο δελ ζπλδέεηαη κε ην χζηεκα Μεηαθνξάο θαη ην
Γίθηπν Γηαλνκήο ηεο επεηξσηηθήο ρψξαο.
(θδ) Με Δπηιέγσλ Πειάηεο, είλαη ην πξφζσπν πνπ δελ έρεη
δηθαίσκα επηινγήο πξνκεζεπηή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο θαη
ρξεζηκνπνηεί ηελ ειεθηξηθή ελέξγεηα γηα δηθή ηνπ απνθιεηζηηθά
ρξήζε.
(θε) Μηθξό απνκνλσκέλν ζύζηεκα: είλαη ην ζχζηεκα
ειεθηξηθήο ελέξγεηαο θάζε Με Γηαζπλδεδεκέλνπ Νεζηνχ ην
νπνίν είρε θαηά ην έηνο 1996 ζπλνιηθή εηήζηα θαηαλάισζε
ελέξγεηαο κηθξφηεξε ησλ 500 GWh. θαη ζην νπνίν πνζνζηφ
θάησ ηνπ 5 % ηεο εηήζηαο θαηαλάισζεο πξνέξρεηαη απφ
δηαζχλδεζε κε άιια ζπζηήκαηα.

(ηε) ελεξγεηαθή απνδνηηθόηεηα/δηαρείξηζε ηεο δήηεζεο: ε
ζπλνιηθή ή νινθιεξσκέλε πξνζέγγηζε ζηφρνο ηεο νπνίαο είλαη
λα επεξεάζεη ηελ πνζφηεηα θαη ηνλ ρξνληθφ πξνγξακκαηηζκφ
ηεο θαηαλάισζεο ειεθηξηθήο ελεξγείαο κε ζθνπφ ηε κείσζε ηεο
θαηαλάισζεο πξσηνγελνχο ελεξγείαο θαη ησλ θνξηίσλ αηρκήο,
δίλνληαο ην πξνβάδηζκα ζηηο επελδχζεηο γηα κέηξα ελεξγεηαθήο
απνδνηηθφηεηαο ή άιια κέηξα φπσο νη ζπκβάζεηο πξνκήζεηαο
κε δηθαίσκα δηαθνπήο, έλαληη ησλ επελδχζεσλ γηα ηελ αχμεζε
ηνπ δπλακηθνχ παξαγσγήο, εάλ νη πξψηεο απφ ηηο
πξναλαθεξφκελεο
επελδχζεηο
απνηεινχλ
ηελ
απνηειεζκαηηθφηεξε θαη νηθνλνκηθφηεξε ελαιιαθηηθή ιχζε,

(θζ) νηθηαθόο πειάηεο: ν ηειηθφο πειάηεο πνπ πξνκεζεχεηαη
ειεθηξηθή ελέξγεηα απνθιεηζηηθά γηα δηθή ηνπ νηθηαθή
θαηαλάισζε, απνθιεηνκέλσλ ησλ εκπνξηθψλ ή επαγγεικαηηθψλ
δξαζηεξηνηήησλ.
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(ι) νινθιεξσκέλε επηρείξεζε ειεθηξηθήο ελέξγεηαο: ε
επηρείξεζε ειεθηξηθήο ελέξγεηαο πνπ είλαη θάζεηα ή νξηδφληηα
νινθιεξσκέλε.
(ια) Οξηδόληηα νινθιεξσκέλε επηρείξεζε: ε επηρείξεζε πνπ
αζθεί κία ηνπιάρηζηνλ απφ ηηο δξαζηεξηφηεηεο παξαγσγήο κε
ζθνπφ ηελ πψιεζε, ή κεηαθνξάο, ή δηαλνκήο ή πξνκήζεηαο
ειεθηξηθήο ελεξγείαο, θαη κηα δξαζηεξηφηεηα εθηφο ηνπ ηνκέα ηεο
ειεθηξηθήο ελεξγείαο.
(ιβ) παξάγσγν ειεθηξηθήο ελεξγείαο: ρξεκαηνπηζησηηθφ
κέζν πνπ πξνζδηνξίδεηαη ζηα ζεκεία 5, 6 ή 7 ηνπ ηκήκαηνο Γ
ηνπ παξαξηήκαηνο I ηεο νδεγίαο 2004/39/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ
Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 21εο Απξηιίνπ 2004, γηα
ηηο αγνξέο ρξεκαηνπηζησηηθψλ κέζσλ [OJL 145, 30.4.2004,
p.1], φπνπ ην κέζν απηφ ζρεηίδεηαη κε ηελ ειεθηξηθή ελέξγεηα.

(α)

ηελ νινθιήξσζε ηεο εληαίαο επξσπατθήο εζσηεξηθήο
αγνξάο ελέξγεηαο κέζσ ηεο αχμεζεο ηνπ δηαζπλνξηαθνχ
εκπνξίνπ, ψζηε λα επηηεπρζνχλ , αληαγσληζηηθέο ηηκέο,
πςειφηεξα πξφηππα παξερφκελσλ ππεξεζηψλ, βειηίσζε
ηεο απνδνηηθφηεηαο ηνπ ηνκέα θαη ηαπηφρξνλα λα εληζρπζεί
ε αζθάιεηα ηνπ εθνδηαζκνχ θαη ε αεηθνξία.

(β)

ηελ αζθάιεηα ηνπ ελεξγεηαθνχ εθνδηαζκνχ ηεο Υψξαο
θαη ηελ εθαξκνγή
βηψζηκεο πνιηηηθήο γηα ηελ
αληηκεηψπηζε ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο θαη ηελ ελίζρπζε ηεο
αληαγσληζηηθφηεηαο εληφο ηεο εληαίαο επξσπατθήο
εζσηεξηθήο αγνξάο.

(γ)

ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο ζην πιαίζην θαη ησλ
δηεζλψλππνρξεψζεσλ ηεο Υψξαο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο
ηεο
παξνρήο
ησλ
θαηάιιεισλ
νηθνλνκηθά
απνηειεζκαηηθψλ θηλήηξσλ ζηνπο παξαγσγνχο γηα
επελδχζεηο ζε λέεο ηερλνινγίεο παξαγσγήο ελεξγείαο
θαηπαξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο απφ Αλαλεψζηκεο
Πεγέο Δλέξγεηαο (Α.Π.Δ) θαη σο πκπαξαγσγή
Ζιεθηξηζκνχ Θεξκφηεηαο Τςειήο Απφδνζεο (ΖΘΤΑ),
θαζψο θαη ηεο ιήςεο ησλ θαηάιιεισλ κέηξσλ γηα ηελ
ελζάξξπλζε ησλ θαηαλαισηψλ ζηελ απνδνηηθφηεξε ρξήζε
ηεο ελεξγείαο ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη δηαζθαιίδεηαη ε
αζθάιεηα ηνπ ελεξγεηαθνχ εθνδηαζκνχ,

(δ)

ηελ ηζφξξνπε πεξηθεξεηαθή αλάπηπμε ηεο Υψξαο, κε
θχξην ζηφρν ηελ ελζσκάησζε ησλ απνκνλσκέλσλ δηθηχσλ
ζην Γηαζπλδεδεκέλν χζηεκα θαη ηε δεκηνπξγία κίαο
εληαίαο εζληθήο θαη επξσπατθήο εζσηεξηθήο αγνξάο.

(ε)

ηελ
βειηίσζε
ηεο
παξαγσγηθφηεηαο
θαη
αληαγσληζηηθφηεηαο ηεο εζληθήο νηθνλνκίαοθαη ηελ επίηεπμε
πγηνχο αληαγσληζκνχ κε ζηφρν ηε κείσζε ηνπ
θφζηνποελέξγεηαο γηα ην ζχλνιν ησλ ρξεζηψλ θαη
θαηαλαισηψλ.

(ζη)

ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο Δλεξγεηαθήο Πελίαο κε ηε
δηακφξθσζε ελφο Δζληθνχ ρεδίνπ Γξάζεο.

(ιγ) Παξαγσγόο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο: θάζε θπζηθφ ή λνκηθφ
πξφζσπν ην νπνίν παξάγεη ειεθηξηθή ελέξγεηα.
(ιδ) πειάηεο ρνλδξηθήο: ην θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν πνπ
πξνκεζεχεηαη ειεθηξηθή ελέξγεηα κε ζθνπφ ηε κεηαπψιεζή ηεο
εληφο ή εθηφο ηνπ ζπζηήκαηνο φπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο.
(ιε) Πειάηεο: ν πειάηεο ρνλδξηθήο ή ν ηειηθφο πειάηεο
ειεθηξηθήο ελεξγείαο·
(ιζη)
Πξνκήζεηα: ε πψιεζε,
ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο κεηαπψιεζεο, ειεθηξηθήο ελεξγείαο
ζε πειάηεο.
(ιδ) Πξόζβαζε, είλαη ε ζχλδεζε κε ην χζηεκα Μεηαθνξάο
θαη ην Γίθηπν Γηαλνκήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο θαη ε ρξήζε
απηψλ.
(ιε) ζύκβαζε πξνκήζεηαο ειεθηξηθήο ελεξγείαο: ε ζχκβαζε
γηα
ηελ
πξνκήζεηα
ειεθηξηθήο
ελεξγείαο,
κε
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ παξαγψγνπ ειεθηξηθήο ελεξγείαο.
(ιζ) πλδεδεκέλεο Δπηρεηξήζεηο, είλαη νη επηρεηξήζεηο θαηά
ηελ έλλνηα ηεο παξ.5 ηνπ άξζξνπ 42ε ηνπ θ λ 2190/1920 (ΦΔΚ
37 Α), θαζψο θαη νη επηρεηξήζεηο πνπ αλήθνπλ ζηνπο ίδηνπο
κεηφρνπο.

Ο καθξνρξφληνο ελεξγεηαθφο ζρεδηαζκφο δηακνξθψλεηαη ζε δεθαεηή
θπιηφκελε βάζε θαη πξνζιακβάλεη ηε κνξθή απφθαζεο ηνπ
Τπνπξγνχ Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο,ε νπνία
γλσζηνπνηείηαη ζηελ αξκφδηα Γηαξθή Δπηηξνπή ηεο Βνπιήο ησλ
Διιήλσλ. Πξηλ απφ ηελ έθδνζε ηεο ζρεηηθήο απφθαζεο, ν Τπνπξγφο
Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο δεηά ηε γλψκε ηεο
ΡΑΔ, ησλ παξαγσγηθψλ θνξέσλ, ηεο Οηθνλνκηθήο θαηΚνηλσληθήο
Δπηηξνπήο θαη εηδηθψλ επηζηεκφλσλ.

(κ) ηειηθόο πειάηεο: ην θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν πνπ
πξνκεζεχεηαη ειεθηξηθή ελέξγεηα απνθιεηζηηθά γηα δηθή ηνπ
ρξήζε.
(κα) Υξήζηεο ζπζηήκαηνο: ην θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν πνπ
ηξνθνδνηεί κε ειεθηξηθή ελέξγεηα έλα ζχζηεκα κεηαθνξάο ή
δίθηπν δηαλνκήο ή πνπ ηξνθνδνηείηαη απφ έλα ηέηνην ζχζηεκα ή
δίθηπν.

2.
Σν Κξάηνο κεξηκλά γηα ηνλ εθζπγρξνληζκφ θαη ηελ
αλάπηπμε φισλ ησλδξαζηεξηνηήησλ ηνπ ελεξγεηαθνχ ηνκέα, γηα ηελ
εμαζθάιηζε, ππφ ζπλζήθεοαληαγσληζκνχ, ηεο παξνρήο ηερληθά
αμηφπηζηεο θαη νηθνλνκηθά πξνζηηήοελέξγεηαο ζηνπο θαηαλαισηέο, γηα
ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο Δλεξγεηαθήο Πελίαο θαη γηα ηελ εθαξκνγή ησλ
θαλφλσληεο ζηαδηαθήο απειεπζέξσζεο ηεο αγνξάο ειεθηξηθήο
ελέξγεηαο θαη ηεο αγνξάο Φπζηθνχ Αεξίνπ.

Καηά ηα ινηπά, γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Σέηαξηνπηνπ
Μέξνπο ηνπ παξφληνο λφκνπ, ηζρχνπλ νη νξηζκνί ησλ δηαηάμεσλ ηνπ
λ. 2773/1999 (ΦΔΚ 286 Α’), φπσο ηζρχεη, θαζψο θαη ησλ ζρεηηθψλ
δηαηάμεσλ ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο θαη ησλ θαλνληζηηθψλ πξάμεσλ
πνπ εθδίδνληαη θαη’ εμνπζηνδφηεζή ηνπο.

3.
Οη επηρεηξήζεηο πνπ αζθνχλ Δλεξγεηαθέο Γξαζηεξηφηεηεο
ππνρξενχληαη:

ΜΔΡΟ ΠΡΩΣΟ: ΡΤΘΜΙΣΙΚΖ ΑΡΥΖ ΔΝΔΡΓΔΙΑ (ΡΑΔ)
ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α’: ΓΔΝΙΚΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ

(α)

Να αζθνχλ ηε δξαζηεξηφηεηά ηνπο θαη λα παξέρνπλ ηηο
ππεξεζίεο ηνπο ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο θείκελεο
λνκνζεζίαο θαη ηηο πξάμεηο πνπεθδίδνληαη θαη`
εμνπζηνδφηεζή ηεο θαη ηνπο φξνπο θαη ηηο
πξνυπνζέζεηοπνπ πεξηιακβάλνληαη ζηηο άδεηέο ηνπο.

(β)

Να ηεξνχλ ηηο αξρέο ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο, ηεο
ακεξνιεςίαο θαη ηεο κε δηάθξηζεο ησλ ρξεζηψλ θαη ησλ
πειαηψλ, ηδίσο γηα ηηο ππεξεζίεο πνπ παξέρνπλ ππφ
θαζεζηψο απνθιεηζηηθψλ δηθαησκάησλ.

(γ)

Να ιεηηνπξγνχλ θαη λα παξέρνπλ ηηο ππεξεζίεο ηνπο θαηά
ηξφπν ψζηε λα πξνάγεηαη ν ειεχζεξνο αληαγσληζκφο ζηελ
αγνξά ελέξγεηαο, εθπιεξψλνληαο ηηο ππνρξεψζεηο
παξνρήο ππεξεζηψλ θνηλήο σθέιεηαο πνπ ηνπο
αλαηίζεληαη.

Άξζξν 3
Κξαηηθή επνπηεία θαη γεληθέο αξρέο
1.
Ζ άζθεζε Δλεξγεηαθψλ Γξαζηεξηνηήησληειεί ππφ ηελ
επνπηεία ηνπ Κξάηνπο,ε νπνία αζθείηαη απφ ηνλ Τπνπξγφ
Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο θαη ηε Ρπζκηζηηθή
Αξρή Δλέξγεηαο (ΡΑΔ) ζην πιαίζην ησλ ακνηβαίσλ αξκνδηνηήησλ
ηνπο θαη ηνπ καθξνρξφληνπ ελεξγεηαθνχ ζρεδηαζκνχ ηεο Υψξαο.Ο
καθξνρξφληνο ελεξγεηαθφο ζρεδηαζκφο ιακβάλεη ππφςε ηνπ
ηαππάξρνληα θαη πηζαλνινγνχκελα ελεξγεηαθά απνζέκαηα ζε
εζληθφ,πεξηθεξεηαθφ θαη δηεζλέο επίπεδν, ην δηαθνηλνηηθφ πξφγξακκα
αλάπηπμεο ησλ δηθηχσλ ειεθηξηθήο ελέξγεηαο θαη Φπζηθνχ Αεξίνπ, ηηο
ηάζεηο ηεο δηεζλνχοαγνξάο ελέξγεηαο θαη απνζθνπεί:
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(δ)

Να αζθνχλ ηε δξαζηεξηφηεηά ηνπο θαηά ηξφπν ηέηνην ψζηε
λα κε ζίγνληαη ηαδηθαηψκαηα ησλ θαηαλαισηψλ, φπσο
απηά εμεηδηθεχνληαη κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο λφκνπ
θαη κε ηηο πξάμεηο πνπ εθδίδνληαη θαη' εμνπζηνδφηεζή ηνπ.

(ε)

Να παξέρνπλ ππεξεζίεο ελεξγεηαθήο απνδνηηθφηεηαο θαη'
εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ λ. 3855/2010 (ΦΔΚ Α’ 95) θαη
ησλ πξάμεσλ πνπ εθδίδνληαη θαη’ εμνπζηνδφηεζή ηνπ.

(ζη)

Να εθαξκφδνπλ ηα κέηξα γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο
Δλεξγεηαθήο Πελίαο θαη ηελ πξνζηαζία ησλ Δπάισησλ
Καηαλαισηψλ.

(δ)

Να παξέρνπλ ζηηο αξκφδηεο αξρέο ηηο πιεξνθνξίεο πνπ
ηνπο δεηνχληαη ζην πιαίζην ηεο άζθεζεο ησλ
αξκνδηνηήησλ ηνπο, εληφο ησλ πξνζεζκηψλ πνπ ηίζεληαη κε
ηηο εηδηθφηεξεο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο θαη ησλ πξάμεσλ
πνπ εθδίδνληαη θαη’ εμνπζηνδφηεζή ηνπ.

ΚΔΦΑΛΑΙΟ Β’:ΟΡΓΑΝΩΖ ΚΑΙ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΖ ΡΤΘΜΙΣΙΚΖ
ΑΡΥΖ ΔΝΔΡΓΔΙΑ (ΡΑΔ)
Άξζξν 4
Ο έιεγρνο, ε ξχζκηζε θαη ε επνπηεία ηεο αγνξάο ελέξγεηαο, κε ηελ
επηθχιαμε ησλ αξκνδηνηήησλ πνπ αλήθνπλ ζηνλ Τπνπξγφ
Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο, αζθνχληαη απφ ηε
ΡΑΔ, ε νπνία ζπζηάζεθε κε ηνλλ. 2773/1999 (ΦΔΚ Α΄286) θαη
απνηειεί ηελ εζληθή ξπζκηζηηθή αξρή ζε ζέκαηα ειεθηξηθήο ελέξγεηαο
θαη θπζηθνχ αεξίνπ, θαηά ηελ έλλνηα ησλ Οδεγηψλ 2009/72/ΔΚ θαη
2009/73/ΔΚ.
Άξζξν 5
Ννκηθή θύζε ηεο ΡΑΔ
Ζ ΡΑΔ είλαη αλεμάξηεηε ξπζκηζηηθή αξρή κε έδξα ηελ Αζήλα, έρεη
λνκηθή πξνζσπηθφηεηα θαη παξίζηαηαη απηνηειψο ζε δίθεο πνπ έρνπλ
σο αληηθείκελν πξάμεηο ή παξαιείςεηο ηεο ή έλλνκεο ζρέζεηο πνπ ηελ
αθνξνχλ. Ζ ΡΑΔ ππφθεηηαη κφλν ζε θνηλνβνπιεπηηθφ έιεγρν
ζχκθσλα κε ην άξζξν 138Α ηνπ Καλνληζκνχ ηεο Βνπιήο θαη ζε
δηθαζηηθφ έιεγρν.

4.
Ο Τπνπξγφο Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο
Αιιαγήο θαη ε ΡΑΔ αζθνχλ ηηο αξκνδηφηεηεο πνπηνπο αλαηίζεληαη κε
ηνλ παξφληα λφκν θαη ηηο πξάμεηο πνπ εθδίδνληαη θαη’ εμνπζηνδφηεζή
ηνπ κε ηέηνην ηξφπν ψζηε:
(α)

Να πξνζηαηεχεηαη ην θπζηθφ πεξηβάιινλ απφ ηηο
επηπηψζεηο ησλΔλεξγεηαθψλ Γξαζηεξηνηήησλ, λα
δηαζθαιίδεηαη ε ελεξγεηαθή απνδνηηθφηεηα, ε πξνζηαζία
ηνπ θιίκαηνο θαη ε βηψζηκε θαη ηζφξξνπε αλάπηπμε.

(β)

Να ηθαλνπνηείηαη ην ζχλνιν ησλ ελεξγεηαθψλ αλαγθψλ ηεο
Υψξαο θαη λα δηαθπιάζζεηαη ε αζθάιεηα εθνδηαζκνχ θαη
ην αδηάιεηπην ηεο ηξνθνδνζίαο ζε ελέξγεηα, ζχκθσλα κε
ηελ νηθνλνκηθά βέιηηζηε απφ ηηο δηαζέζηκεο ηερλνινγίεο.

Οη γεληθέο ή εηδηθέο δηαηάμεηο πνπ αθνξνχλ ηνλ Γεκφζην θαη ηνλ
επξχηεξν Γεκφζην Σνκέα εθαξκφδνληαη ζηε ΡΑΔ, ηα κέιε ηεο θαη ην
πξνζσπηθφ ηεο κφλν θαηά ην κέξνο πνπ, αθελφο, δελ αθνξνχλ ζε
δεηήκαηα πνπ ξπζκίδνληαη κε ηνλ παξφληα λφκν θαη, αθεηέξνπ, δελ
αληηβαίλνπλ ζηελ ηδηαίηεξε θχζε ηνπ έξγνπ θαη ηε ξπζκηζηηθή
απνζηνιή ηεο Αξρήο, φπσο νξίδνληαη απφ ηνλ παξφληα λφκν θαη ην
θνηλνηηθφ δίθαην.
Άξζξν 6

Να ειέγρεηαη αλ νη θάηνρνη άδεηαο πνπ
δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ αγνξάΔλέξγεηαο κπνξνχλ λα
ρξεκαηνδνηνχλ ηηο δξαζηεξηφηεηεο γηαηηο νπνίεο ηνπο
ρνξεγήζεθε άδεηα.

Γηνηθεηηθή θαη νηθνλνκηθή απηνηέιεηα ΡΑΔ

(δ)

Να πξνάγεηαη ε εθαξκνγή ελεξγεηαθά απνδνηηθψλ θαη
νηθνλνκηθά απνηειεζκαηηθψλ κεζφδσλ θαη πξαθηηθψλ απφ
ηνπο θαηφρνπο αδεηψλ, θαζψο θαη ε ελεξγεηαθά απνδνηηθή
θαη νηθνλνκηθά απνηειεζκαηηθή ρξήζε ηεο ελέξγεηαο πνπ
πξνκεζεχνληαη νη πειάηεο.

(ε)

Να πξνάγεηαη ν ειεχζεξνο αληαγσληζκφο ζηελ
αγνξάελέξγεηαοθαη ε εχξπζκε ιεηηνπξγία απηήο, ζχκθσλα
κε ην ηζρχνλ εζληθφ θαη επξσπατθφ δίθαην.

2.
Ο πξνυπνινγηζκφο ηεο ΡΑΔ θαηαξηίδεηαη απφ ηελ ίδηα,
θαηά ηξφπν ψζηε ε Αξρή λα δχλαηαη λα αζθεί ηα θαζήθνληα θαη ηηο
αξκνδηφηεηέο ηεο θαηά ηξφπν επαξθή θαη απνηειεζκαηηθφ. Ο
πξνυπνινγηζκφο ηεο πξνζαξηάηαη σο απηνηειέο ηκήκα ζηνλ
Πξνυπνινγηζκφ ηνπ Κξάηνπο θαη ππνβάιιεηαη πξνο έγθξηζε απφ ηε
Βνπιή ησλ Διιήλσλ, ζην πιαίζην ηεο δηαδηθαζίαο έγθξηζεο ηνπ
Κξαηηθνχ Πξνυπνινγηζκνχ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ
Καλνληζκνχ ηεο Βνπιήο.

(ζη)

Να πξνζηαηεχνληαη ηα ζπκθέξνληα ησλ πειαηψλ θαη
ηδηαίηεξα ησλ Δπάισησλ Πειαηψλ, ηδίσο ζε ζρέζε κε ηηο
ηηκέο, ηε δηαθάλεηα ησλ ηηκνινγίσλ θαη ησλ ρξεψζεσλ,
ηνπο
φξνποπξνκήζεηαοελέξγεηαο,
ηελ
αζθάιεηα
εθνδηαζκνχ, ηελ ηαθηηθή παξνρή,ηελ πνηφηεηα ησλ
παξερφκελσλ ππεξεζηψλ πξνκήζεηαο ελέξγεηαο θαη λα
αζθείηαη απνηειεζκαηηθά ην δηθαίσκα ησλ Πειαηψλ λα
επηιέγνπλ Πξνκεζεπηή.

(γ)

(δ)

Να ιακβάλνληαη ππφςε νη δαπάλεο ζηηο νπνίεο
πξνβαίλνπλ νη θάηνρνηάδεηαο γηα ηελ έξεπλα, αλάπηπμε θαη
ρξήζε λέσλ ηερληθψλ κεζφδσλ θαηδηαδηθαζηψλ θαηά ηελ
άζθεζε ησλ Δλεξγεηαθψλ Γξαζηεξηνηήησλ.

(ε)

Να πξνζηαηεχεηαη ην θνηλφ απφ θηλδχλνπο πνπ
δεκηνπξγνχληαη απφ ηηο Δλεξγεηαθέο Γξαζηεξηφηεηεο θαη
λα ηεξνχληαη νη θαλφλεο πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο φζσλ
απαζρνινχληαη ζηηο δξαζηεξηφηεηεο απηέο.

(ζ)

Να πινπνηνχληαη ηα κέηξα πνπ ζεζπίδνληαη κε ην Δζληθφ
ρέδην Γξάζεο γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο Δλεξγεηαθήο
Πελίαο ζε ζπλεξγαζία κε φινπο ηνπο εκπιεθφκελνπο
θνξείο ηφζν ηνπ Γεκνζίνπ Σνκέα φζν θαη ηνπ ηδησηηθνχ.

1.
Ζ ΡΑΔ έρεη δηνηθεηηθή θαη νηθνλνκηθή απηνηέιεηα θαη δηθφ
ηεο πξνυπνινγηζκφ, θαηά ηελ εθηέιεζε ηνπ νπνίνπ δηαζέηεη πιήξε
απηνλνκία.

3.
Με αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηεο ΡΑΔ είλαη δπλαηή ε θαηά
ηε δηάξθεηα ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο εγγξαθή ή αχμεζε πηζηψζεσλ
ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ηεο κε κείσζε άιισλ πηζηψζεσλ απηνχ.
4.
Ζ ΡΑΔ ζπληάζζεη εηεζίσο, έσο ηελ 31ε Μαξηίνπ θάζε
έηνπο, έθζεζε ζρεηηθά κε ηε δξαζηεξηφηεηά ηεο θαη ηελ εθπιήξσζε
ησλ θαζεθφλησλ ηεο, απαξηζκψληαο ηα κέηξα πνπ ειήθζεζαλ θαη ηα
απνηειέζκαηα πνπ επηηεχρζεθαλ γηα θαζέλα απφ ηα θαζήθνληα θαη
ηηο αξκνδηφηεηεο πνπ αλαηίζεληαη ζε απηήλ απφ ηνλ παξφληα λφκν. Ζ
έθζεζε απηή ζπδεηείηαη θαη εγθξίλεηαη ζε εηδηθή ζπλεδξίαζε ηεο ΡΑΔ
θαη ππνβάιιεηαη ζηε Βνπιή ησλ Διιήλσλ, ηνλ Τπνπξγφ
Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο, ηνλ Οξγαληζκφ
πλεξγαζίαο Ρπζκηζηηθψλ Αξρψλ Δλέξγεηαο θαη ηελ Δπξσπατθή
Δπηηξνπή. Δπηπξφζζεηα, ε έθζεζε απηή δεκνζηεχεηαη ζηελ επίζεκε
ηζηνζειίδα ηεο ΡΑΔ.ηελ εηήζηα έθζεζε πεπξαγκέλσλ ηεο παξνχζαο
παξαγξάθνπ πεξηιακβάλεηαη θαη απνινγηζκφο σο πξνο ηελ εθηέιεζε
ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηεο.
5.
Σν Διεγθηηθφ πλέδξην δηελεξγεί ηνλ θαηαζηαιηηθφ έιεγρν
ησλ δαπαλψλ ηεο ΡΑΔ, ζχκθσλα κε ηηο νηθείεο δηαηάμεηο.
Άξζξν 7
πγθξόηεζε ηεο ΡΑΔ
1.
Ζ ΡΑΔ ζπγθξνηείηαη απφ επηά (7) κέιε, ζηα νπνία
ζπκπεξηιακβάλνληαη ν Πξφεδξνο θαη δχν (2) Αληηπξφεδξνη, ηα νπνία
δηαθξίλνληαη γηα ηελ επηζηεκνληθή ηνπο θαηάξηηζε θαη ηελ
επαγγεικαηηθή ηνπο ηθαλφηεηα θαη δηαζέηνπλ εμεηδηθεπκέλε εκπεηξία
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ζε ζέκαηα αξκνδηφηεηάο ηνπο, θαζψο θαη ερέγγπα αλεμαξηεζίαο θαη
ακεξνιεςίαο.

ζπγθεθξηκέλεο αξκνδηφηεηεο, νη νπνίεο έρνπλ αλαηεζεί ζηε ΡΑΔ.
Δμαηξείηαη ε κεηαβίβαζε ηεο αξκνδηφηεηαο επηβνιήο δηνηθεηηθψλ
θπξψζεσλ, ε νπνία αλήθεη απνθιεηζηηθά ζηε ΡΑΔ.ηελ απφθαζε κε
ηελ νπνία γίλεηαη ε κεηαβίβαζε αξκνδηνηήησλ κπνξεί λα νξίδεηαη φηη
νη κεηαβηβαδφκελεο αξκνδηφηεηεο δχλαληαη λα αζθνχληαη παξάιιεια
θαη απφ ηε ΡΑΔ σο ζπιινγηθφ φξγαλν.

2.
Σα κέιε ηεο ΡΑΔ επηιέγνληαη απφ ηνλ Τπνπξγφ
Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο χζηεξα απφ
πξνθήξπμε πνπ δεκνζηεχεηαη ζε ηέζζεξηο (4), ηνπιάρηζηνλ,
εκεξήζηεο εθεκεξίδεο παλειιήληαο θπθινθνξίαο θαη πξνηείλνληαη
ζηελ Δπηηξνπή Θεζκψλ θαη Γηαθάλεηαο ηεο Βνπιήο ησλ Διιήλσλ γηα
δηνξηζκφ. Ζ πξνθήξπμε δεκνζηεχεηαη ην αξγφηεξν εμήληα (60) εκέξεο
πξηλ απφ ηελ ππνβνιή ηεο πξφηαζεο ηνπ Τπνπξγνχ Πεξηβάιινληνο,
Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο πξνο ηελ σο άλσ Δπηηξνπή θαη
θαιεί ηνπο ελδηαθεξφκελνπο λα ππνβάινπλ ππνςεθηφηεηα κέζα ζε
ζπγθεθξηκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα, φρη κηθξφηεξν ησλ ηξηάληα (30)
εκεξψλ. Ο αξηζκφο θαη ηα ζηνηρεία ησλ ππνςεθίσλ, πιελ φζσλ
έρνπλ ξεηψο αηηεζεί ηε κε δεκνζηνπνίεζή ηνπο,θαζψο θαη ε πξφηαζε
ηνπ Τπνπξγνχ Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο
πξνο ηελ Δπηηξνπή Θεζκψλ θαη Γηαθάλεηαο γηα δηνξηζκφ,
δεκνζηεχνληαη ζηελ επίζεκε ηζηνζειίδα ηεο ΡΑΔ. Ζ Δπηηξνπή
γλσκνδνηεί επί ηεο πξφηαζεο εληφο ηξηάληα (30) εκεξψλ θαη ε
γλσκνδφηεζε απηή δεκνζηεχεηαη επίζεο ζηελ επίζεκε ηζηνζειίδα
ηεο ΡΑΔ. ε πεξίπησζε ζεηηθήο γλσκνδφηεζεο ηεο Δπηηξνπήο, ηα
ζπγθεθξηκέλα ηξία (3) κέιε πνπ έρνπλ πξνηαζεί απφ ηνλ Τπνπξγφ
Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο γηα ηηο ζέζεηο ηνπ
Πξνέδξνπ, ηνπ Α’ Αληηπξνέδξνπ θαη ηνπ Β’ Αληηπξνέδξνπ δηνξίδνληαη
ζηελ αληίζηνηρε ζέζε κε πξάμε ηνπ Τπνπξγηθνχ πκβνπιίνπ. Σα
ινηπά κέιε γηα ηα νπνία επίζεο έρεη γλσκνδνηήζεη ζεηηθά ε
Δπηηξνπή Θεζκψλ θαη Γηαθάλεηαο δηνξίδνληαη κε απφθαζε ηνπ
Τπνπξγνχ Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο.Ζ
δηαδηθαζία επηινγήο ησλ κειψλ ηεο ΡΑΔ ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ
εθαξκφδεηαη κεηά ηε ιήμε ηεο ζεηείαο εθάζηνπ εθ ησλ ελ ελεξγεία,
θαηά ηε ζέζε ζε ηζρχ ηνπ παξφληνο λφκνπ, κειψλ ηεο.

Άξζξν 9
Αξκνδηόηεηεο ηνπ Πξνέδξνπ ηεο ΡΑΔ
1.
Ο Πξφεδξνο ηεο ΡΑΔ εθπξνζσπεί ηελ Αξρή ζηηο ζρέζεηο
ηεο κε ηηο άιιεο δηνηθεηηθέο ή αλεμάξηεηεο αξρέο θαη ηνπο ηξίηνπο,
θαζψο θαη ελψπηνλ ησλ δηθαζηεξίσλ θαη έρεη, δπλάκεη ηνπ παξφληνο
λφκνπ, ησλ θαλνληζηηθψλ πξάμεσλ πνπ εθδίδνληαη θαη’
εμνπζηνδφηεζή ηνπ θαη ησλ απνθάζεσλ ηεο ΡΑΔ, ηελ επζχλε ηεο
ιεηηνπξγίαο απηήο, αζθεί δε ηηο πξνο ηνχην αξκνδηφηεηεο θαη ηδίσο:

3.
Ζ ζεηεία ησλ κειψλ ηεο ΡΑΔ είλαη πεληαεηήο. Καλέλα
κέινο ηεο ΡΑΔ δελ κπνξεί λα ππεξεηήζεη γηα πεξηζζφηεξεο απφ δχν
(2) ζεηείεο. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο ζεηείαο ηνπο ηα κέιε ηεο Ρ.Α.Δ δελ
αλαθαινχληαη.Δάλθαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζεηείαο κέινπο ηεο
ΡΑΔθελσζεί γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν ε ζέζε ηνπ,δηνξίδεηαη, ζχκθσλα
κε ηε δηαδηθαζία ηεο παξαγξάθνπ 1, λέν κέινο γηα πιήξε ζεηεία,
εθφζνλ κέρξη ηελ θαλνληθή ιήμε ηεο ζεηείαο ηνπ κέινπο ηνπ νπνίνπ ε
ζέζε θελψζεθε ππνιείπεηαη δηάζηεκα κηθξφηεξν ησλ δχν (2) εηψλ. ε
θάζε άιιε πεξίπησζε, ην λέν κέινο δηνξίδεηαη γηα ην ππφινηπν ηεο
ζεηείαο ηνπ κέινπο ηνπ νπνίνπ ε ζέζε θελψζεθε.Ζ ΡΑΔ ζπλερίδεη λα
ιεηηνπξγεί, φρη φκσο πέξα απφ έλα εμάκελν, αλ θάπνηα απφ ηα κέιε
ηεο εθιείςνπλ ή απνρσξήζνπλ γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν, εθφζνλ, θαηά
ηηο ζπλεδξηάζεηο ηεο, ηα ινηπά κέιε επαξθνχλ ψζηε λα ππάξρεη
απαξηία.

(α)

Πξνΐζηαηαη ηεο Γξακκαηείαο θαηφισλ ησλ ππεξεζηψλ ηεο
ΡΑΔθαη δηεπζχλεη ην έξγν ηνπο.

(β)

Δίλαη ν ππεξεζηαθφο θαη πεηζαξρηθφο πξντζηάκελνο ηνπ
πξνζσπηθνχ πνπ απαζρνιείηαη κε νπνηαδήπνηε ζρέζε
εξγαζίαο ζηε Γξακκαηεία ηεο ΡΑΔ.

(γ)

Δθδίδεη ηηο αηνκηθέο πξάμεηο πνπ αθνξνχλ ζε ζέκαηα ηνπ
πξνζσπηθνχ ηεο Γξακκαηείαο ηεο ΡΑΔ, εθηφο απφ απηέο
γηα ηηο νπνίεο αξκφδηα είλαη ηα αληίζηνηρα ζπκβνχιηα ή ε
ΡΑΔ.

(δ)

Καζνξίδεη ηα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο θαη
πξνεδξεχεη ζηηο ζπλεδξηάζεηο ηεο ΡΑΔ.

(ε)

Πξνβαίλεη ζε δηαρεηξηζηηθέο πξάμεηο γηα ηελ εθαξκνγή ησλ
απνθάζεσλ ηεο ΡΑΔθαη κπνξεί λα πξνβαίλεη ζε
θαηάξηηζε ζπκβάζεσλ αμίαο κέρξη ηνπ πνζνχ πνπ
εθάζηνηε νξίδεηαη κε απφθαζε ηεο ΡΑΔ.

(ζη)

Αζθεί θάζε άιιε αξκνδηφηεηα πνπ ηνπ κεηαβηβάδεηαη κε
απφθαζε ηεο ΡΑΔδπλάκεη ηεο παξαγξάθνπ 5 ηνπ άξζξνπ
8 ηνπ παξφληνο λφκνπ.

ε πεξίπησζε θσιχκαηνο ή απνπζίαο ηνπ Πξνέδξνπ ηεο ΡΑΔ, απηφο
αλαπιεξψλεηαη απφ ηνλ Α’ Αληηπξφεδξν θαη, ζε πεξίπησζε
θσιχκαηνο ή απνπζίαο απηνχ, απφ ηνλ Β’ Αληηπξφεδξν. Ο Πξφεδξνο
ηεο ΡΑΔ ή ν Αληηπξφεδξνο πνπ ηνλ αλαπιεξψλεη κπνξεί λα αλαζέηεη
ηε δηθαζηηθή ή εμψδηθε εθπξνζψπεζε ηεο Αξρήογηα ζπγθεθξηκέλε
πξάμε ή ελέξγεηα ή θαηεγνξία πξάμεσλ ή ελεξγεηψλ ζε άιιν κέινο
ηεο ΡΑΔ ή ζε κέινο ηεο Γξακκαηείαο ηεο.
2.
Ο Πξφεδξνο ηεο ΡΑΔ δχλαηαη, κε απφθαζή ηνπ, λα
ζπγθξνηεί κφληκεο ή έθηαθηεο επηηξνπέο θαη νκάδεο γηα ηελ εμέηαζε
θαη έξεπλα ζεκάησλ εηδηθνχ ελδηαθέξνληνο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο
αξκνδηφηεηεο ηεο ΡΑΔ. ηηο θαηά ην πξνεγνχκελν εδάθην
ζπγθξνηεζείζεο επηηξνπέο θαη νκάδεο κπνξνχλ λα ζπκκεηέρνπλ θαη
πξφζσπα πνπ δελ είλαη κέιε ηεο Γξακκαηείαο ηεο ΡΑΔ. Με ηελ
απφθαζε ηνπ Πξνέδξνπ ηεο ΡΑΔ θαζνξίδνληαη ην έξγν, ε δηάξθεηα
θαη ε ζχλζεζε θάζε επηηξνπήο θαη νκάδαο.Οη εηζεγήζεηο θαη
γλσκνδνηήζεηο ησλ επηηξνπψλ θαη ησλ νκάδσλ ηεο παξνχζαο
παξαγξάθνπ ππνβάιινληαη ζηνλ Πξφεδξν ηεοΡΑΔ, ν νπνίνοδχλαηαη
λα απνθαζίζεη ηε δεκφζηα αλαθνίλσζε ησλ ζπκπεξαζκάησλ ζηελ
επίζεκε ηζηνζειίδα ηεο ΡΑΔ. Ζ ακνηβή ησλ κειψλ ησλ κφληκσλ ή
έθηαθησλ επηηξνπψλ θαη νκάδσλ ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ
θαζνξίδεηαη κε απφθαζε ηεο ΡΑΔ, ε νπνία δεκνζηεχεηαη ζηελ
Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο, θαηά παξέθθιηζε γεληθψλ ή εηδηθψλ
δηαηάμεσλ πνπ αθνξνχλ ην δεκφζην θαη ηνλ επξχηεξν δεκφζην ηνκέα.
Ζ δαπάλε πνπ πξνθαιείηαη απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ πξνεγνχκελνπ
εδαθίνπ βαξχλεη ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηεο ΡΑΔ.

Άξζξν 8
ύλζεζε θαη ιεηηνπξγία ηεο ΡΑΔ
1.
Ζ ΡΑΔ ζπλέξρεηαη ζε ζπλεδξίαζε κεηά απφ πξφζθιεζε
ηνπ Πξνέδξνπ ηεο, φπσο νξίδεηαη εηδηθφηεξα ζηνλ Καλνληζκφ
Δζσηεξηθήο Λεηηνπξγίαο θαη Γηαρείξηζήο ηεο.
2.
Ζ ΡΑΔ ζπλεδξηάδεη λνκίκσο εθφζνλ κεηέρνπλ ζηε
ζπλεδξίαζε ν Πξφεδξνο ή ηνπιάρηζηνλ έλαο εθ ησλ Αληηπξνέδξσλ
σο πξνεδξεχσλ θαη ηξία (3) ηνπιάρηζηνλ κέιε, απνθαζίδεη δε θαηά
πιεηνςεθία. ε πεξίπησζε πνπ ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο είλαη ε
επηβνιή θχξσζεο, ε ΡΑΔ ζπλεδξηάδεη λνκίκσο εθφζνλ κεηέρνπλ ζηε
ζπλεδξίαζε ηνπιάρηζηνλ πέληε (5) κέιε, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ
Πξνέδξνπ ή ελφο εθ ησλ Αληηπξνέδξσλ σο πξνεδξεχνληνο.
3.
ε πεξίπησζε ηζνςεθίαο, ππεξηζρχεη ε γλψκε ηνπ
Πξνέδξνπ ή, εάλ απηφο απνπζηάδεη, ηνπ πξνεδξεχνληνο
Αληηπξνέδξνπ, εθηφο απφ ηηο πεξηπηψζεηο πνπ ε ιακβαλφκελε
απφθαζε ζπλεπάγεηαη ηελ επηβνιή δηνηθεηηθψλ θπξψζεσλ.
4.
Κάζε άιιν δήηεκα ζρεηηθφ κε ηηο ζπλεδξηάζεηο ηεο ΡΑΔ
ξπζκίδεηαη ζηνλ Καλνληζκφ Δζσηεξηθήο Λεηηνπξγίαο θαη Γηαρείξηζήο
ηεο.

3.
Ο Πξφεδξνο ηεο ΡΑΔ κπνξεί κε πξάμε ηνπ, ε νπνία
δεκνζηεχεηαη ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο, λα κεηαβηβάδεη ζε
άιια κέιε ηεο ΡΑΔ ή ζε κέιε ηεο Γξακκαηείαο ηεο θάπνηα ή θάπνηεο
απφ ηηο αξκνδηφηεηεο πνπ ηνπ εθρσξνχληαη απφ ηελ παξάγξαθν 1
πεξίπησζε α’ έσο θαη ε’ ηνπ παξφληνο άξζξνπ.

5.
Με απφθαζε ηεο ΡΑΔ, ε νπνία δεκνζηεχεηαη ζηελ
Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο, κπνξνχλ λα κεηαβηβάδνληαη ζηνλ
Πξφεδξν, ζηνπο Αληηπξνέδξνπο ή ζε άιια κέιε ηεο ΡΑΔ

4.
Ο Πξφεδξνο ηεο ΡΑΔ κπνξεί κε πξάμε ηνπ, ε νπνία
δεκνζηεχεηαη ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο, λα παξέρεη
εμνπζηνδφηεζε ζε άιια κέιε ηεο ΡΑΔ ή ζε κέιε ηεο Γξακκαηείαο ηεο
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λα ππνγξάθνπλ αλη’ απηνχ θαη κε εληνιή ηνπ ηηο πξάμεηο πνπ ν
Πξφεδξνο έρεη αξκνδηφηεηα λα εθδίδεη.

8.
Σα κέιε ηεο ΡΑΔ δελ επηηξέπεηαη, γηα δχν (2) έηε κεηά ηε
ιήμε ηεο ζεηείαο ηνπο κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν, λα είλαη εηαίξνη,
κέηνρνη, κέιε δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ, ηερληθνί ή άιινη ζχκβνπινη ή
λα απαζρνινχληαη, κε ή ρσξίο ακνηβή, κε έκκηζζε εληνιή ή κε
νπνηαδήπνηε έλλνκε ζρέζε, ζε εηαηξεία ή επηρείξεζε ησλ νπνίσλ νη
δξαζηεξηφηεηεο ππήρζεζαλ, άκεζα ή έκκεζα, ζηνλ έιεγρν θαη ηελ
επνπηεία ηεο ΡΑΔ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζεηείαο ηνπο.ε φζνπο
παξαβαίλνπλ ηηο δηαηάμεηο ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ, αλεμάξηεηα
απφ ηελ επζχλε πνπ ζηνηρεηνζεηείηαη δπλάκεη άιισλ δηαηάμεσλ,
επηβάιιεηαη, κε απφθαζε ηνπ πεηζαξρηθνχ ζπκβνπιίνπ ηνπ άξζξνπ
11 ηνπ παξφληνο λφκνπ, πξφζηηκν ίζν κε ην δεθαπιάζην ησλ
ζπλνιηθψλ απνδνρψλ πνπ έιαβε ην κέινο ηεο ΡΑΔ θαηά ηε δηάξθεηα
ηεο ζεηείαο ηνπ.

Άξζξν 10
Ννκηθό θαζεζηώο κειώλ ηεο ΡΑΔ
1.
Σα κέιε ηεο PΑΔ είλαη αλψηαηνη θξαηηθνί ιεηηνπξγνί,
απνιαχνπλ πιήξνπο πξνζσπηθήο θαη ιεηηνπξγηθήο αλεμαξηεζίαο θαη
θαηά ηελ άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο δελ ππφθεηληαη ζε έιεγρν ή
επνπηεία απφ θπβεξλεηηθά ή άιια δηνηθεηηθά φξγαλα.
2.
Καηά ηελ άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο, ηα κέιε ηεο ΡΑΔ
δεζκεχνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο λφκνπ, έρνπλ
ππνρξέσζε ηήξεζεο ησλ αξρψλ ηεο αλεμαξηεζίαο θαη ηεο
ακεξνιεςίαο θαη ελεξγνχλ αλεμάξηεηα απφ νπνηνδήπνηε νηθνλνκηθφ
ζπκθέξνλ. Σα κέιε ηεο ΡΑΔ δελ δεηνχλ νχηε ιακβάλνπλ απεπζείαο
νδεγίεο απφ θπβεξλεηηθά θαη δηνηθεηηθά φξγαλα ή απφ νπνηνδήπνηε
άιιν πξφζσπν ή θνξέα.

Άξζξν 11
Πεηζαξρηθή δηαδηθαζία
1.
Σα κέιε ηεο ΡΑΔ, γηα θάζε παξάβαζε ησλ ππνρξεψζεψλ
ηνπο, νη νπνίεο απνξξένπλ απφ ηνλ παξφληα λφκν, ππέρνπλ
πεηζαξρηθή επζχλε. Ζ επζχλε απηή θαηαινγίδεηαη κε πιήξσο
αηηηνινγεκέλε απφθαζε εηδηθνχ πεηζαξρηθνχ ζπκβνπιίνπ ζχκθσλα
κε ηε δηαδηθαζία ησλ επφκελσλ παξαγξάθσλ ηνπ παξφληνο άξζξνπ.

3.
Ο Πξφεδξνο θαη νη Αληηπξφεδξνη ηεο ΡΑΔ είλαη πιήξνπο
θαη απνθιεηζηηθήο απαζρφιεζεο. Σα ππφινηπα κέιε ηεο ΡΑΔ είλαη
πιήξνπο απαζρφιεζεο, αιιά δχλαληαη λα αλαιακβάλνπλ δηδαθηηθά
θαζήθνληα ζε ηδξχκαηα ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ππφ θαζεζηψο
κεξηθήο απαζρφιεζεο ή λα απαζρνινχληαη ζε δηεζλή νξγαληζκφ.
Δηδηθφηεξα, επηηξέπεηαη ζηα ππφινηπα κέιε ηεο ΡΑΔ λα
αλαιακβάλνπλ δηδαθηηθά θαζήθνληα ή λα απαζρνινχληαη ππφ
θαζεζηψο κεξηθήο απαζρφιεζεο ζε Αλψηαηα Δθπαηδεπηηθά Ηδξχκαηα,
Σερλνινγηθά Δθπαηδεπηηθά Ηδξχκαηα, δηεζλείο νξγαληζκνχο,
εξεπλεηηθνχο θνξείο κε θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα, άιιεο
ξπζκηζηηθέο Αξρέο ή θνξείο ή ηδξχκαηα πνπ παξέρνπλ εθπαίδεπζε ή
ππεξεζίεο ζε ζηειέρε ξπζκηζηηθψλ Αξρψλ ή λα εξγάδνληαη ζε Γηεζλή
Οξγαληζκφ. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο ζεηείαο ηνπο, ηα κέιε ηεο ΡΑΔ
απαγνξεχεηαη λα είλαη εηαίξνη, κέηνρνη, κέιε δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ,
δηαρεηξηζηέο, ππάιιεινη, ηερληθνί ή άιινη ζχκβνπινη ή κειεηεηέο ζε
επηρείξεζε πνπππάγεηαη άκεζα ή έκκεζα ζηνλ έιεγρν θαη ηελ
επνπηεία ηεο ΡΑΔ.

2.
Σν πεηζαξρηθφ ζπκβνχιην ζπγθξνηείηαη κε απφθαζε ηνπ
Τπνπξγνχ Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο, κε
πεληαεηή ζεηεία θαη απαξηίδεηαη απφ δχν(2) πκβνχινπο ηεο
Δπηθξαηείαοθαη ηξεηο (3) κφληκνπο Καζεγεηέο Παλεπηζηεκίνπ
νπνηαζδήπνηε βαζκίδαο ζην γλσζηηθφ αληηθείκελν ηνπ δεκνζίνπ
δηθαίνπ θαη ηνπο αληίζηνηρνπο αλαπιεξσηέο ηνπο, νη νπνίνη
επηιέγνληαη κεηά απφ θιήξσζε πνπ δηελεξγείηαη απφ ηελ Οινκέιεηα
ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπηθξαηείαο. Πξφεδξνο νξίδεηαη ν αξραηφηεξνο
δηθαζηηθφο ιεηηνπξγφο εθ ησλ κειψλ ηνπ ζπκβνπιίνπ. Μέιε ηνπ
πεηζαξρηθνχ ζπκβνπιίνπ πνπ ζπληαμηνδνηνχληαη απφ ην ζψκα ζην
νπνίν κεηέρνπλ σο δηθαζηηθνί ιεηηνπξγνί ή θαζεγεηέο δηαηεξνχλ ηελ
ηδηφηεηα ηνπ κέινπο ηνπ πεηζαξρηθνχ ζπκβνπιίνπ έσο ηε ιήμε ηεο
ζεηείαο ηνπο. Με ηελ ίδηα απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Πεξηβάιινληνο,
Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο δηνξίδεηαη ν γξακκαηέαο ηνπ
ζπκβνπιίνπ θαη ν αλαπιεξσηήο ηνπ, νη νπνίνη είλαη κέιε ηεο
Γξακκαηείαο ηεο ΡΑΔ.

4.
Σα κέιε ηεο ΡΑΔαπαγνξεχεηαη λα θαηέρνπλ εηαηξηθά
κεξίδηα ή κεηνρέο ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ ππάγνληαη άκεζα ή έκκεζα
ζηελ επνπηεία ηεο ΡΑΔ, κε εμαίξεζε ηελ έκκεζε θαηνρή ηέηνησλ
κεηνρψλ κέζσ ακνηβαίσλ θεθαιαίσλ ή ζπληαμηνδνηηθψλ
πξνγξακκάησλ κε επελδχζεηο ζε κεηνρέο.

3.
Ζ ακνηβή ηνπ πξνέδξνπ, ησλ κειψλ θαη ηνπ γξακκαηέα ηνπ
πεηζαξρηθνχ ζπκβνπιίνπ, θαζψο θαη ησλ αλαπιεξσηψλ
ηνποθαζνξίδεηαη κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Πεξηβάιινληνο,
Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο, θαηά παξέθθιηζε άιισλ γεληθψλ ή
εηδηθψλ δηαηάμεσλ. Ζ δαπάλε πνπ πξνθαιείηαη απφ ην πξνεγνχκελν
εδάθην ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ βαξχλεη ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηεο
ΡΑΔ.

5.
Σα κέιε ηεο ΡΑΔπεξηιακβάλνληαη ζηνπο θαηά ην άξζξν 1
ηνπ λ. 3213/2003 (ΦΔΚ Α’ 309) ππφρξενπο πξνο ππνβνιή δήισζεο
πεξηνπζηαθήο θαηάζηαζεο.
6.
Οη
κεληαίεο
απνδνρέο
ηνπ
Πξνέδξνπ
ηεο
ΡΑΔεμνκνηνχληαηκε ηηο εθάζηνηεαληίζηνηρεοαπνδνρέο ηνπ Πξνέδξνπ
ηνπ Ννκηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Κξάηνπο. Οηκεληαίεο απνδνρέο ησλ
Αληηπξνέδξσλ ηεο ΡΑΔαλέξρνληαη ζε πνζνζηφ 80% ησλ εθάζηνηε
αληίζηνηρσλ απνδνρψλ ηνπ Πξνέδξνπ ηεο ΡΑΔ. Οηκεληαίεο απνδνρέο
ησλ ινηπψλ κειψλ ηεο ΡΑΔ αλέξρνληαη ζε πνζνζηφ70% ησλ
εθάζηνηε αληίζηνηρσλ απνδνρψλ ηνπ Πξνέδξνπ ηεο ΡΑΔ.Δθφζνλ νη
σο άλσ απνδνρέο κέινπο ηεο ΡΑΔ πνπ πξνέξρεηαη απφ θνξέα ηνπ
δεκνζίνπ ηνκέα, κε νπνηαδήπνηε ζρέζε εξγαζίαο ή έκκηζζεο
εληνιήο, είλαη ρακειφηεξεο εθείλσλ πνπ αληηζηνηρνχλ ζηε ζέζε πνπ
θαηείρε πξηλ απφ ην δηνξηζκφ ηνπ, νη απνδνρέο ηνπ δηαηεξνχληαη
απηνδηθαίσο ζην χςνο ησλ απνδνρψλ ηεο νξγαληθήο ηνπ ζέζεο,
ιακβαλνκέλεο ππφςε ηεο κηζζνινγηθήο σξίκαλζεο θαη εμέιημεο ηεο
ζέζεσο απηήο.Ζ δαπάλε πνπ πξνθαιείηαη απφ ηελ εθαξκνγή ηεο
παξνχζαο παξαγξάθνπ βαξχλεη απνθιεηζηηθά ηνλ πξνυπνινγηζκφ
ηεο ΡΑΔ.

4.
Σελ πεηζαξρηθή δηαδηθαζία ελψπηνλ ηνπ πεηζαξρηθνχ
ζπκβνπιίνπ δχλαληαη λα θηλήζνπλκε απφθαζή ηνπον Τπνπξγφο
Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο, ν Πξφεδξνο ηεο
Βνπιήο ή ε ΡΑΔ ρσξίο ηε ζπκκεηνρή ηνπ ειεγρφκελνπ κέινπο.
5.
Σν φξγαλν πνπ θηλεί ηελ πεηζαξρηθή δηαδηθαζία θαηά ηελ
παξάγξαθν 4 ηνπ παξφληνο άξζξνπ δηαβηβάδεη ζηνλ πξφεδξν ηνπ
πεηζαξρηθνχ ζπκβνπιίνπ πιήξε θάθειν ηεο ππφζεζεο, ηνλ αηνκηθφ
θάθειν ηνπ εγθαινπκέλνπ θαη θάζε αλαγθαίν επηπιένλ ζηνηρείν θαη
θνηλνπνηεί αληίγξαθν ηεο θίλεζεο ηεο πεηζαξρηθήο δηαδηθαζίαο ζην
ζχλνιν ησλ ηαθηηθψλ θαη αλαπιεξσκαηηθψλ κειψλ ηνπ πεηζαξρηθνχ
ζπκβνπιίνπ.
6.
Ο πξφεδξνο ηνπ πεηζαξρηθνχ ζπκβνπιίνπ, φηαλ ιάβεη ηα
ζηνηρεία ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ, παξαγγέιιεη ηελ επίδνζε
θιήζεοκε γλσζηνπνίεζε ησλ αηηηάζεσλ ζηνλ εγθαινχκελν
γλσξίδνληάο ηνπ παξάιιεια φηη δηθαηνχηαη λα ιάβεη γλψζε ηνπ
ζπλφινπ ησλ εγγξάθσλ ηεο ππφζεζεο κέρξη ηελ εκεξνκελία ηεο
πξψηεο ζπλεδξίαζεο.

7.
Μέινο ηεο ΡΑΔ πνπ πξνέξρεηαη απφ θνξέα ηνπ δεκφζηνπ
ηνκέα, κε νπνηαδήπνηε ζρέζε εξγαζίαο ή έκκηζζεο εληνιήο,
επαλέξρεηαη απηνδηθαίσο κεηά ηε ιήμε ηεο ζεηείαο ηνπ ζηε ζέζε πνπ
θαηείρε πξηλ απφ ην δηνξηζκφ ηνπ. Ζ ζεηεία ηνπ ζηε ΡΑΔ ινγίδεηαη σο
πξαγκαηηθή ππεξεζία γηα φιεο ηηο ζπλέπεηεο θαη θαηά ηε δηάξθεηά ηεο
δελ δηαθφπηεηαη ε βαζκνινγηθή θαη κηζζνινγηθή ηνπ εμέιημε. Αλ ε
ζέζε πνπ θαηείρε ή ζηελ νπνία έρεη εμειηρζεί δελ είλαη θελή ή έρεη
θαηαξγεζεί, επαλέξρεηαη ζε νκνηφβαζκε πξνζσξηλή ζέζε ηνπ θιάδνπ
ηνπ, ε νπνία ζπληζηάηαη απηνδηθαίσο θαη θαηαξγείηαη κε ηελ
απνρψξεζή ηνπ απφ ην θνξέα.

7.
Σν ζπκβνχιην ζπλεδξηάδεη κε ηελ παξνπζία ηξηψλ (3)
ηνπιάρηζηνλ κειψλ θαη απνθαζίδεη κε απφιπηε πιεηνςεθία ησλ
παξφλησλ, θαηφπηλ αθξφαζεο ηνπ εγθαινπκέλνπ. Ο ηειεπηαίνο
απνιακβάλεη ηνπ δηθαηψκαηνο λα παξίζηαηαη ζηελ ελψπηνλ ηνπ
πεηζαξρηθνχ ζπκβνπιίνπ δηαδηθαζία κε δηθεγφξν.
8.
Σν πεηζαξρηθφ ζπκβνχιην απνθαζίδεη ζε πξψην θαη
ηειεπηαίν βαζκφ εληφο πξνζεζκίαο ελελήληα (90) εκεξψλ απφ ηελ
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θίλεζε ηεο πεηζαξρηθήο δηαδηθαζίαο θαη ηε δηαβίβαζε ζε απηφ
πιήξνπο θαθέινπ ηεο ππφζεζεο. Ζ απφθαζε ηνπ πεηζαξρηθνχ
ζπκβνπιίνπ δεκνζηεχεηαη ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο, ηζρχεη
απφ ηε δεκνζίεπζή ηεο θαη είλαη πξνζβιεηή κε πξνζθπγή ελψπηνλ
ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπηθξαηείαο, εθαξκνδνκέλσλ αλαιφγσο ησλ
δηαηάμεσλ πεξί ππαιιειηθήο πξνζθπγήο. Ζ πξνζεζκία γηα ηελ
άζθεζε ηεο πξνζθπγήο αλαζηέιιεη ηελ εθηέιεζε ηεο απφθαζεο πνπ
επηβάιιεη ηελ πνηλή.

Κιηκαηηθήο Αιιαγήο, ηε Βνπιή ησλ Διιήλσλ θαη ηελ Δπξσπατθή
Δπηηξνπή.

9.
ηα κέιε ηεο ΡΑΔ επηβάιιεηαη κε ηελ σο άλσ δηαδηθαζία ε
πνηλή ηεο πξνζσξηλήο ή νξηζηηθήο παχζεο γηα ζνβαξή παξάβαζε
ησλ θαζεθφλησλ ηνπο πνπ πεξηγξάθνληαη ζηελ θείκελε λνκνζεζία
αλάινγα κε ηε βαξχηεηά ηεο. Δηδηθά ζηελ πεξίπησζε πνπ ηα κέιε ηεο
ΡΑΔ πξνβαίλνπλ ζε πξάμεηο ή αλαιακβάλνπλ εξγαζία ή έξγν πνπ
δελ ζπκβηβάδνληαη κε ηηο αξρέο ηεο αλεμαξηεζίαο θαη ηεο
ακεξνιεςίαο πνπ πξέπεη λα δηέπνπλ ηε ιεηηνπξγία ηεο Αξρήο,
επηβάιιεηαη ε πνηλή ηεο νξηζηηθήο παχζεο πέξαλ ηεο αζηηθήο ή/θαη
πνηληθήο επζχλεο πνπ ηπρφλ ππέρνπλ.

3.
Ζ ΡΑΔ νξίδεηαη σο ε αξκφδηα Αξρή (CompetentAuthority)
γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο εθαξκνγήο ησλ κέηξσλ πνπ νξίδνληαη ζηνλ
Καλνληζκφ Αζθάιεηαο Δθνδηαζκνχ ηνπ Φπζηθνχ Αεξίνπ 2010/994
ηεο Δπξσπατθήο Κνηλφηεηαο.

2.
Ζ ΡΑΔ παξαθνινπζεί ηελ πινπνίεζε ησλ κέηξσλ
δηαζθάιηζεο πνπ ιακβάλνληαη ζε πεξίπησζε αηθλίδηαο θξίζεο ζηελ
ελεξγεηαθή αγνξά ή φηαλ απεηινχληαη ε ζσκαηηθή αθεξαηφηεηα ή ε
αζθάιεηα ησλ πξνζψπσλ, ησλ κεραλεκάησλ ή ησλ εγθαηαζηάζεσλ
ή ε αξηηφηεηα ησλπζηεκάησλΔλέξγεηαο.

Άξζξν 13
Υνξήγεζε αδεηώλ
1.
Ζ ΡΑΔ απνθαζίδεη γηα ηε ρνξήγεζε, ηελ ηξνπνπνίεζε θαη
ηελ αλάθιεζε ησλ αδεηψλ γηα ηελ άζθεζε Δλεξγεηαθψλ
Γξαζηεξηνηήησλ, ζχκθσλα κε ηηο εηδηθφηεξεο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο
λφκνπ ππφ ηελ πξνυπφζεζε ηεο ηήξεζεο ησλ αξρψλ ηεο δηαθάλεηαο
θαη ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο θαη ιακβάλνληαο ππφςε ηα ηδηαίηεξα
ραξαθηεξηζηηθά ησλ αηηνχλησλ, ηελ πξνζηαζία ησλ θαηαλαισηψλ,
ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηε δηαζθάιηζε ζπλζεθψλ
πγηνχο αληαγσληζκνχ. Δηδηθφηεξα, ε ΡΑΔ, θαηά ηε ρνξήγεζε αδεηψλ,
πξνβαίλεη ζε θάζε αλαγθαία ελέξγεηα πξνθεηκέλνπ απηέο λα είλαη
ζχκθσλεο κε ηηο πξνβιέςεηο ηνπ Μαθξνρξφληνπ Δλεξγεηαθνχ
ρεδηαζκνχ θαζψο θαη κε ηπρφλ πεξηνξηζκνχο πνπ πεξηιακβάλνληαη
ζε απηφλ ή ζε δεζκεπηηθφ θείκελν πνπ ππνβάιιεηαη απφ ηελ Διιεληθή
Γεκνθξαηία ζηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή ή ζε Γηεζλείο Οξγαληζκνχο.
ε πεξίπησζε πνπ ε ΡΑΔ απνξξίςεη αίηεζε γηα ρνξήγεζε άδεηαο,
νθείιεη λα δηαζθαιίζεη φηη νη ιφγνη ηεο απφξξηςεο είλαη
αληηθεηκεληθνί θαη ακεξφιεπηνη, θαζψο επίζεο φηη νη ιφγνη απηνί ζα
θαηαζηνχλ γλσζηνί ζηνλ αηηνχληα, έηζη ψζηε λα έρεη ηε δπλαηφηεηα
λα πξνζθχγεη θαηά ηεο αλσηέξσ απφθαζεο ηεο Αξρήο, δπλάκεη ησλ
άξζξσλ 32 θαη 33 ηνπ παξφληνο λφκνπ. ηελ πεξίπησζε απφξξηςεο
αηηήκαηνο γηα ρνξήγεζε άδεηαο πνπ αθνξά δξαζηεξηφηεηα ζηελ
αγνξά ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ ε ΡΑΔ γλσζηνπνηεί ζηελ Δπξσπατθή
Δπηηξνπή ηνπο ιφγνπο ηεο σο άλσ απφξξηςεο.

10.
Σα κέιε ηεο ΡΑΔεθπίπηνπλ απηνδηθαίσοαπφ ηε ζέζε
ηνπο,εάλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζεηείαο ηνπο θαηαδηθαζηνχλ κε
ακεηάθιεηε δηθαζηηθή απφθαζε γηα αδίθεκα πνπ ζπλεπάγεηαη
θψιπκα δηνξηζκνχ ή έθπησζε δεκνζίνπ ππαιιήινπ, ζχκθσλα κε ηηο
δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα Καηάζηαζεο Γεκνζίσλ Πνιηηηθψλ Γηνηθεηηθψλ
Τπαιιήισλ θαη Τπαιιήισλ Ν.Π.Γ.Γ. (λ. 3528/2007, ΦΔΚ Α’ 26). Ζ
έθπησζε ησλ κειψλ ηεο ΡΑΔ ζπλεπεία ακεηάθιεηεο δηθαζηηθήο
απφθαζεο δηαπηζηψλεηαηκε απφθαζε ηνπ πεηζαξρηθνχ ζπκβνπιίνπ,
ε νπνία εθδίδεηαη εληφο απνθιεηζηηθήο πξνζεζκίαο ηξηάληα (30)
εκεξψλ απφ ηε δεκνζίεπζε ηεο ακεηάθιεηεο δηθαζηηθήο απφθαζεο.
11.
Ζ ηδηφηεηα ηνπ κέινπο κπνξεί λα αλαζηαιεί, κε απφθαζε
ηνπ πεηζαξρηθνχ ζπκβνπιίνπ ησλ πξνεγνχκελσλ παξαγξάθσλ ηνπ
παξφληνο άξζξνπ, εθφζνλ έρεη θηλεζεί πεηζαξρηθή δηαδηθαζία θαηά
ηνπ κέινπο απηνχ θαη, πάλησο, εάλ εθδνζεί ακεηάθιεην
παξαπεκπηηθφ βνχιεπκα γηα έλα απφ ηα εγθιήκαηα πνπ
ζπλεπάγνληαη θψιπκα δηνξηζκνχ ή έθπησζε δεκνζίνπ ππαιιήινπ,
ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα Καηάζηαζεο Γεκνζίσλ
Πνιηηηθψλ Γηνηθεηηθψλ Τπαιιήισλ θαη Τπαιιήισλ Ν.Π.Γ.Γ. (λ.
3528/2007, ΦΔΚ Α’ 26) θαη κέρξη λα εθδνζεί ακεηάθιεηε αζσσηηθή
απφθαζε. Αλ αλαζηαιεί ε ηδηφηεηα κέινπο,δηνξίδεηαη
αλαπιεξσκαηηθφ κέινο θαηά ηε δηαδηθαζία ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ
άξζξνπ7 ηνπ παξφληνο λφκνπ, ε ζεηεία ηνπ νπνίνπ δηαξθεί φζν
δηαξθεί ε αλαζηνιή. Ωζηφζν, ε ΡΑΔ ζπλερίδεη λα ιεηηνπξγεί, φρη
φκσο πέξα απφ έλα εμάκελν, ρσξίο ηε ζπκκεηνρή ηνπ κέινπο ηνπ
νπνίνπ ε ηδηφηεηα έρεη αλαζηαιεί, εθφζνλ θαηά ηηο ζπλεδξηάζεηο ηεο
ηα ινηπά κέιε επαξθνχλ, ψζηε λα ππάξρεη απαξηία.

2.
Ζ ΡΑΔ θαζνξίδεη ηε δηαδηθαζία ρνξήγεζεο, ηξνπνπνίεζεο
θαη αλάθιεζεο ησλ αδεηψλ απηψλ, θαζψο θαη ηνπο φξνπο θαη ηηο
πξνυπνζέζεηο άζθεζεο ησλ ΔλεξγεηαθψλΓξαζηεξηνηήησλ. Πξνο ηνλ
ζθνπφ απηφ, ε ΡΑΔ εθδίδεη ηνπο πξνβιεπφκελνπο κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ
παξφληνοΚαλνληζκνχο, κε ηνπο νπνίνπο ξπζκίδεηαη θάζε δήηεκα
ζρεηηθά κε ηε δηαδηθαζία θαη ηηο πξνυπνζέζεηο ρνξήγεζεο,
ηξνπνπνίεζεο θαη αλάθιεζεο ησλ αδεηψλ απηψλ, θαζψο θαη ηα
θξηηήξηα πνπ ιακβάλνληαη θάζε θνξά ππφςε.

12.
Κάζε ιεπηνκέξεηα ζρεηηθά κε ηελ πεηζαξρηθή επζχλε ησλ
κειψλ ηεο ΡΑΔ θαη ηελ πεηζαξρηθή δηαδηθαζία θαζνξίδεηαη κε
απφθαζε ηεο ΡΑΔ χζηεξα απφ έγθξηζε ηνπ Τπνπξγνχ
Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο.

3.
Ζ ΡΑΔ παξαθνινπζεί θαη ειέγρεη ηνλ ηξφπν άζθεζεο ησλ
δηθαησκάησλ πνπ παξέρνληαη κε ηηο άδεηεο απηέο, θαζψο θαη ηελ
ηήξεζε ησλ ππνρξεψζεσλ ησλ θαηφρσλ αδεηψλ.

ΚΔΦΑΛΑΗΟ Γ’: ΑΡΜΟΓΗΟΣΖΣΔ ΣΖ ΡΑΔ

4.
Καηά ηε δηαδηθαζία ρνξήγεζεο αδεηψλ ή πηζηνπνίεζεο
γηα ηελ άζθεζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ζηνλ ηνκέα ηεο ελέξγεηαο, ε
ΡΑΔ δχλαηαη λα ζπιιέγεη θαη λα αμηνινγεί ηερληθά, νηθνλνκηθά,
ινγηζηηθά, εκπνξηθά θαη άιια ζπλαθή ζηνηρεία ησλ ελδηαθεξνκέλσλ.

Άξζξν 12
Αζθάιεηα εθνδηαζκνύ
1.
Ζ ΡΑΔ παξαθνινπζεί ηελ αζθάιεηα ηνπ ελεξγεηαθνχ
εθνδηαζκνχ, ηδίσο ζε ζρέζε κε ην ηζνδχγην πξνζθνξάο θαη δήηεζεο
ζηελ ειιεληθή αγνξά ελέξγεηαο, ην επίπεδν ηεο πξνβιεπφκελεο
κειινληηθήο δήηεζεο, ην πξνβιεπφκελν πξφζζεην δπλακηθφ πνπ
βξίζθεηαη ππφ πξνγξακκαηηζκφ ή ππφ θαηαζθεπή, ηελ πνηφηεηα θαη
ην επίπεδν ζπληήξεζεο θαη αμηνπηζηίαο ησλ ζπζηεκάησλ θαη ησλ
δηθηχσλ, θαη ηελ εθαξκνγή κέηξσλ γηα ηελ θάιπςε ηεο αηρκήο
δήηεζεο, θαζψο θαη ηηο ζπλζήθεο ηηο αγνξάο ελέξγεηαο ζε ζρέζε κε ηε
δπλαηφηεηα αλάπηπμεο λένπ παξαγσγηθνχ δπλακηθνχ. Γηα ηνπο
ζθνπνχο απηνχο, ε ΡΑΔ ζπληάζζεη θάζε δχν (2) έηε θαη ην αξγφηεξν
έσο ην ηέινο Ηνπιίνπ γηα ηνλ ηνκέα ειεθηξηθήο ελέξγεηαο θαη θάζε έλα
(1) έηνο θαη ην αξγφηεξν έσο ην ηέινο Ηνπιίνπ γηα ηνλ ηνκέα Φπζηθνχ
Αεξίνπ, έθζεζε ζηελ νπνία ζπλνςίδνληαη νη παξαηεξήζεηο απφ ηελ
παξαθνινχζεζε ηεο αζθάιεηαο εθνδηαζκνχ, ιακβάλνληαο ππφςε ηηο
ηαθηηθέο πξνβιέςεηο ησλ Γηαρεηξηζηψλ ησλ πζηεκάησλ θαη ησλ
Γηαρεηξηζηψλ ησλ Γηθηχσλ Δλέξγεηαο. Ζ έθζεζε απηή δεκνζηνπνηείηαη
θαη θνηλνπνηείηαη ζηνλ Τπνπξγφ Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη

Άξζξν 14
Αλάπηπμε ππνδνκώλ θαη παξαθνινύζεζε πξνγξάκκαηνο
αλάπηπμεο
1.
Ζ ΡΑΔ, κεηά απφ δεκφζηα δηαβνχιεπζε κε ηνπο
πθηζηάκελνπο θαη δπλεηηθνχο ρξήζηεο, απνθαζίδεη ζρεηηθά κε
ηξνπνπνηήζεηο ησλ Πξνγξακκάησλ Αλάπηπμεο πνπ θαηαξηίζζεθαλ
απφ ηνπο αξκφδηνπο Αλεμάξηεηνπο Γηαρεηξηζηέο Μεηαθνξάο. Ζ ΡΑΔ
δεκνζηεχεη ηα απνηειέζκαηα ηεο δεκφζηαο δηαβνχιεπζεο, εμεηάδεη
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(α)

εάλ ην Πξφγξακκα Αλάπηπμεο θαιχπηεη φιεο ηηο αλάγθεο
πνπ πξνζδηνξίζηεθαλ θαηά ηε δηαδηθαζία ηεο σο άλσ
δηαβνχιεπζεο, ηδηαίηεξα δε ηηο επελδπηηθέο αλάγθεο,

(β)

εάλ ην Πξφγξακκα Αλάπηπμεο είλαη ζχκθσλν πξνο ην
αληίζηνηρν δηαθνηλνηηθφ, κε δεζκεπηηθφ, δεθαεηέο
πξφγξακκα αλάπηπμεο ησλ ζπζηεκάησλ κεηαθνξάο
ειεθηξηθήο ελέξγεηαο θαη θπζηθνχ αεξίνπ πνπ θαηαξηίδεηαη

ζχκθσλα κε ηνπο Καλνληζκνχο (ΔΚ) 714/2009 θαη
715/2009..

Άξζξν 17
Γηαρείξηζε Κιεηζηώλ πζηεκάησλ Γηαλνκήο

θαη, ζηε ζπλέρεηα, δχλαηαη λα δεηήζεη απφ ηνλ
ΑλεμάξηεηνΓηαρεηξηζηή Μεηαθνξάολα ηξνπνπνηήζεη αλάινγα ην
Πξφγξακκά ηνπ. Δάλ πξνθχςεη ακθηβνιία φζνλ αθνξά ηε ζπκθσλία
ή κε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Αλάπηπμεο κε ην αληίζηνηρν δηαθνηλνηηθφ, ε
ΡΑΔ ζπκβνπιεχεηαη ηνλ Οξγαληζκφ πλεξγαζίαο Ρπζκηζηηθψλ
Αξρψλ Δλέξγεηαο πνπ ζπζηάζεθε κε ηνλ Καλνληζκφ (ΔΚ) 713/2009.

1.
Με απφθαζε ηεο ΡΑΔ, ε νπνία δεκνζηεχεηαη ζηελ
Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο, θαζνξίδνληαη ηα Κιεηζηά πζηήκαηα
Γηαλνκήοεληφο ηεο Διιεληθήο επηθξάηεηαο θαη ηα πξφζσπα πνπ ηα
δηαρεηξίδνληαη. Με ηελ ίδηα απφθαζε θαζνξίδνληαη νη αξκνδηφηεηεο, νη
ππνρξεψζεηο θαη ηα δηθαηψκαηα ησλ δηαρεηξηζηψλ Κιεηζηψλ
πζηεκάησλ Γηαλνκήο, νη φξνη, νη πξνυπνζέζεηο θαη θάζε αλαγθαία
ιεπηνκέξεηα γηα ηε ξχζκηζε ηνπ ηξφπνπ δηαρείξηζεο ησλ παξαπάλσ
Κιεηζηψλ πζηεκάησλ.

2.
ε πεξίπησζε πνπ έξγα ηα νπνία εληάζζνληαη ζην
Πξφγξακκα Αλάπηπμεο δελ πινπνηνχληαη γηα ιφγνπο άιινπο απφ
απηνχο πνπ εθθεχγνπλ απφ ηε ζθαίξα επηξξνήο ηνπ αξκφδηνπ
ΑλεμάξηεηνπΓηαρεηξηζηή Μεηαθνξάο, ε ΡΑΔελεξγεί ζχκθσλα κε ηα
νξηδφκελα ζην άξζξα 119 εθφζνλ πξφθεηηαη γηα ην χζηεκα
Μεηαθνξάο Ζιεθηξηθήο Δλέξγεηαο ή ην άξζξν 71 εθφζνλ πξφθεηηαη
γηα ην ΔΦΑ.

2.
Με απφθαζε ηεο ΡΑΔ, ε νπνία εθδίδεηαη κεηά απφ αίηεζε
ηνπ δηαρεηξηζηή ηνπ Κιεηζηνχ πζηήκαηνο Γηαλνκήο, δχλαηαη λα
παξέρεηαη εμαίξεζε απφ ηελ ππνρξέσζε ζχκθσλα κε ηελ νπνία ηα
ηηκνιφγηα ζχλδεζεο θαη ρξήζεο ζην ζχζηεκά ηνπ θαη νη κεζνδνινγίεο
πνπ δηέπνπλ ηνλ ππνινγηζκφ ηνπο, εγθξίλνληαη απφ ηε ΡΑΔ πξηλ απφ
ηε ζέζε ηνπο ζε ηζρχ. Κάζε ρξήζηεο Κιεηζηνχ πζηήκαηνο Γηαλνκήο
γηα ην νπνίν έρεη παξαζρεζεί εμαίξεζε θαηά ηα αλσηέξσ δχλαηαη λα
αηηείηαη ηελ έγθξηζε απφ ηε ΡΑΔ ησλ εθαξκνδφκελσλ απφ ηνλ
δηαρεηξηζηή ηνπ Κιεηζηνχ πζηήκαηνο Γηαλνκήο, ηηκνινγίσλ
ζχλδεζεο θαη ρξήζεο ή θαη ηεο κεζνδνινγίαο βάζεη ηεο νπνίαο
ππνινγίδνληαη απηά.

3.
Ζ ΡΑΔ παξαθνινπζεί θαη αμηνινγεί ηελ εθαξκνγή ηνπ
Πξνγξάκκαηνο Αλάπηπμεο. Δπίζεο, εΡΑΔ παξαθνινπζεί ην ρξφλν
πνπ ρξεηάδνληαη νη Γηαρεηξηζηέο ησλ πζηεκάησλ Μεηαθνξάο γηα ηελ
πξαγκαηνπνίεζε ησλ ζπλδέζεσλ ρξεζηψλ, ηελ πινπνίεζε
επηζθεπψλ θαη ηελ παξνρή ππεξεζηψλ ζηνπο ρξήζηεο ησλ
πζηεκάησλ ηνπο. Ζ ΡΑΔ δχλαηαη λα θαζνξίδεη πξνζεζκίεο ζρεηηθά
κε ηα αλσηέξσ, θαζψο θαη πνηληθέο ξήηξεο πνπ θαηαπίπηνπλ ππέξ
ησλ ρξεζηψληνπ ηνπ πζηήκαηνο Μεηαθνξάο ζε πεξίπησζε κε
ηήξεζεο ησλ πξνζεζκηψλ.

Άξζξν 18
Γηαρσξηζκόο ησλ δηαρεηξηζηώλ- Δπνπηεία επί ησλ Αλεμάξηεησλ
Γηαρεηξηζηώλ Μεηαθνξάο

Άξζξν 15

1.
Ζ ΡΑΔ παξαθνινπζεί ηελ επηθνηλσλία κεηαμχ
ησλΑλεμάξηεησλ Γηαρεηξηζηψλ Μεηαθνξάο θαη ησλΚάζεηα
Οινθιεξσκέλσλ Δπηρεηξήζεσλ ζηηο νπνίεο αλήθνπλ, κε ζθνπφ ηε
δηαζθάιηζε ηεο ηήξεζεο ησλ ππνρξεψζεσλ ησλΑλεμάξηεησλ
Γηαρεηξηζηψλ Μεηαθνξάο πεξί ηζφηηκεο πξφζβαζεο ρξεζηψλ ζε
πιεξνθνξίεο θαη ζηνηρεία.

Σηκνιόγηα Με Αληαγσληζηηθώλ Γξαζηεξηνηήησλ
1.
Ζ ΡΑΔ απνθαζίδεη, έμη (6) κήλεο πξηλ απφ ηελ έλαξμε
ηζρχνο ηνπο, θαηά ηα νξηδφκελα ζηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ98 θαη 151,
ζχκθσλα κε δηαθαλή θξηηήξηα, ηε κεζνδνινγία γηα ηνλ ππνινγηζκφ
ησλ Σηκνινγίσλ Με Αληαγσληζηηθψλ Γξαζηεξηνηήησλ θαηά ηξφπν
ψζηε ηα Σηκνιφγηα απηά λα κελ εηζάγνπλ δηαθξίζεηο θαη λα
αληηθαηνπηξίδνπλ ην θφζηνο ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ.Οη
κεζνδνινγίεο θαη ηα Σηκνιφγηα Με Αληαγσληζηηθψλ Γξαζηεξηνηήησλ
δεκνζηεχνληαη ζηελ ηζηνζειίδα ηεο ΡΑΔ θαη ησλ αξκνδίσλ
δηαρεηξηζηψλ.

2.
Ζ ΡΑΔ έρεη πξφζβαζε ζε θάζε ζηνηρείν πνπ αθνξά ζε
εκπνξηθέο θαη νηθνλνκηθέο ζρέζεηο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ
δαλείσλ, κεηαμχ ησλΑλεμάξηεησλ ΓηαρεηξηζηψλΜεηαθνξάοησλ
Κάζεηα Οινθιεξσκέλσλ Δπηρεηξήζεσλ ζηηο νπνίεο αλήθνπλ
πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιίδεηαη φηη νη ζρέζεηο απηέο είλαη ζπκβαηέο θαη
βαζίδνληαη ζηηο ηξέρνπζεο ζπλζήθεο ηεο αγνξάο. Με απφθαζε ηεο
ΡΑΔ εγθξίλεηαη θάζε νηθνλνκηθή θαη εκπνξηθή ζπκθσλία κεηαμχ
ησλΑλεμάξηεησλ Γηαρεηξηζηψλ Μεηαθνξάο θαη ησλ Κάζεηα
Οινθιεξσκέλσλ Δπηρεηξήζεσλ ζηηο νπνίεο αλήθνπλ, ζχκθσλα κε ηηο
δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 65 θαη 112 ηνπ παξφληνο λφκνπ.

2.
Καηά ηελ άζθεζε ησλ αξκνδηνηήησλ ηεο ζχκθσλα κε ηελ
παξάγξαθν 1 ε ΡΑΔ ιακβάλεη ππφςε ηεο ηελ αλάγθε γηα ηε ζέζπηζε
βξαρππξφζεζκσλ θαη καθξνπξφζεζκσλ θηλήηξσλ γηα ηνπο
Γηαρεηξηζηέο ησλ πζηεκάησλ θαη ηνπο Γηαρεηξηζηέο ησλ Γηθηχσλ
Γηαλνκήο, πξνθεηκέλνπ λα βειηηψλεηαη ε απνδνηηθφηεηα ησλ
πζηεκάησλή ησλ Γηθηχσλ Γηαλνκήο , λα πξνσζείηαη ε αλάπηπμε ηεο
αγνξάο ελέξγεηαο, ε αζθάιεηα ηνπ εθνδηαζκνχ θαη λα
ππνζηεξίδνληαη νη ζρεηηθέο κε ηηο αξκνδηφηεηεο ησλ σο
άλσΓηαρεηξηζηψλ εξεπλεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο απηψλ.

3.
Ζ ΡΑΔ έρεη δηθαίσκα πξφζβαζεο, νπνηεδήπνηε, αθφκε θαη
ρσξίο πξνεγνχκελε αλαθνίλσζε, ζηελ έδξα, ηα ππνθαηαζηήκαηα θαη
ηηο ελ γέλεη εγθαηαζηάζεηο ησλΚάζεηα Οινθιεξσκέλσλ Δπηρεηξήζεσλ
θαη ησλ Αλεμάξηεησλ ΓηαρεηξηζηψλΜεηαθνξάο, πεξηιακβαλνκέλσλ
ησλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ θαη ησλ αξρείσλ επηθνηλσλίαο,
πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζηψλεηαη ε πιεξφηεηα ησλ ζηνηρείσλ πνπ
παξέρνληαη ζηε ΡΑΔ γηα ηελ εθπιήξσζε ησλ αξκνδηνηήησλ ηεο.

3.
ΖΡΑΔδχλαηαη κε εηδηθά αηηηνινγεκέλε γλψκε λα δεηά απφ
ηνπο αξκφδηνπο δηαρεηξηζηέο λα ηξνπνπνηήζνπλ ηα σο άλσ
Σηκνιφγηα, ζχκθσλα κε ηε δηαδηθαζία ηεο παξαγξάθνπ 1, εθφζνλ
θξίλεη φηη δελ δηαζθαιίδεηαη ε αλαινγηθή θαη ε ακεξφιεπηε
ηηκνιφγεζε ηεο ρξήζεο ησλ πζηεκάησλ ή ησλ Γηθηχσλ Γηαλνκήο.

Δμαίξεζε από ππνρξεώζεηο παξνρήο πξόζβαζεο ζε ηξίηνπο

4.
Με απφθαζε ηεο ΡΑΔ, δχλαηαη λα αλαηίζεληαη ζε
Αλεμάξηεην Γηαρεηξηζηή πζηήκαηνο, θαηά ηα πξνβιεπφκελα ζηα
άξζξα 72 ή 122 ηνπ παξφληνο λφκνπ, φιεο ή ζπγθεθξηκέλεο
αξκνδηφηεηεο ηνπ δηαρεηξηζηή ηνπ ΔΦΑ ή ηνπ πζηήκαηνο
Μεηαθνξάο Ζιεθηξηθήο Δλέξγεηαο, φπσο απηέο θαζνξίδνληαη κε ηα
άξζξα 77 θαη 105 αληίζηνηρα, ζε πεξίπησζε δηαξθνχο παξαβίαζεο
εθ κέξνπο ηνπ Αλεμάξηεηνπ Γηαρεηξηζηή Μεηαθνξάο ησλ
ππνρξεψζεσλ πνπ ππέρεη απφ ηελ εζληθή θαη επξσπατθή λνκνζεζία,
θαη, ηδίσο, ζε πεξίπησζε θαη’ εμαθνινχζεζε κεξνιεπηηθήο
ζπκπεξηθνξάο πξνο φθεινο ηεο Κάζεηα Οινθιεξσκέλεο
Δπηρείξεζεο ζηελ νπνία αλήθνπλ.

Ζ ΡΑΔ απνθαζίδεη ζρεηηθά κε ηε ρνξήγεζε απαιιαγήο ηκήκαηνο ή
ηνπ ζπλφινπ ηεο δπλακηθφηεηαο ζπζηήκαηνο Φπζηθνχ Αεξίνπ απφ ηελ
ππνρξέσζε παξνρήο πξφζβαζεο ζε ηξίηνπο, ζχκθσλα κε ηε
δηαδηθαζία θαη ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 85
θαη πξνο ην ζθνπφ απηφ ζπλεξγάδεηαη κε ηηο ξπζκηζηηθέο αξρέο
άιισλ θξαηψλκειψλ, ηνλ Οξγαληζκφ πλεξγαζίαο Ρπζκηζηηθψλ
Αξρψλ Δλέξγεηαο θαη ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή.

5.
Ζ ΡΑΔ δχλαηαη λα δεηά αηηηνιφγεζε απφ ηηοΚάζεηα
Οινθιεξσκέλεο Δπηρεηξήζεηο, ζε πεξίπησζε αλαθνξάο απφ ηνλ
Τπεχζπλν πκκφξθσζεο ηνπ Αλεμάξηεηνπ Γηαρεηξηζηή Μεηαθνξάο
γηα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ εθηέιεζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Αλάπηπμεο,
ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηδίσο ηεο αληίθξνπζεο ησλ αλαθνξψλ πεξί
κεξνιεπηηθήο ζπκπεξηθνξάο πξνο φθεινο ησλελ ιφγσ Κάζεηα
Οινθιεξσκέλσλ Δπηρεηξήζεσλ.

4.
ε πεξίπησζε θαζπζηέξεζεο ζηνλ νξηζκφ ησλ ηηκνινγίσλ
κεηαθνξάο θαη δηαλνκήοελέξγεηαο, ε ΡΑΔ δχλαηαη λα θαζνξίδεη, κε
απφθαζή ηεο, πξνζσξηλά ηηκνιφγηα ή κεζνδνινγίεο ππνινγηζκνχ
ησλ ηηκνινγίσλ απηψλθαη λα απνθαζίδεη ηα θαηάιιεια
αληηζηαζκηζηηθά κέηξα εάλ ηα ηειηθά ηηκνιφγηα ή κεζνδνινγίεο
απνθιίλνπλ απφ ηα αληίζηνηρα πξνζσξηλά.
Άξζξν 16

14

Άξζξν 19

2.
Ζ ΡΑΔ παξαθνινπζεί ηε δεκνζίεπζε ησλ απαξαίηεησλ
πιεξνθνξηψλ απφ ηνπο δηαρεηξηζηέο ησλ πζηεκάησλ Μεηαθνξάο θαη
ησλ Γηθηχσλ Γηαλνκήο Δλέξγεηαο ζρεηηθά κε ηηο Γηαζπλδέζεηο, ηε
δηαρείξηζε ησλ πζηεκάησλ Μεηαθνξάο θαη ησλ ΓηθηχσλΓηαλνκήο
Δλέξγεηαο θαη ηελ θαηαλνκή ηνπ δπλακηθνχ ζηνπο ελδηαθεξνκέλνπο
θαη δχλαηαη λα δεηήζεη απφ ηνπο δηαρεηξηζηέο ησλπζηεκάησλ
Μεηαθνξάο Δλέξγεηαο θάζε πιεξνθνξία ζρεηηθή κε ηελ εθηέιεζε ησλ
θαζεθφλησλ ηνπο ηεξψληαο ηελ εκπηζηεπηηθφηεηα ησλ εκπνξηθά
επαίζζεησλ πιεξνθνξηψλ.

Πηζηνπνίεζε Γηαρεηξηζηώλ πζηεκάησλ Μεηαθνξάο
1.
Ζ Ρ.Α.Δ. απνθαζίδεη ζρεηηθά κε ηελ πηζηνπνίεζε
επηρεηξήζεσλ ειεθηξηθήο ελέξγεηαο θαη θπζηθνχ αεξίνπ,
ζπκπεξηιακβαλφκελσλ αηηεκάησλ πνπ πξνέξρνληαη απφ πξφζσπα
απφ ηξίηε ρψξα, ζχκθσλα κε ηα θξηηήξηα θαη ηε δηαδηθαζία ηνπ
άξζξνπ … ηνπ παξφληνο λφκνπ, πξνθεηκέλνπ νη επηρεηξήζεηο απηέο
λα νξηζηνχλ σο δηαρεηξηζηέο ζπζηήκαηνο κεηαθνξάο.

Άξζξν 22

2.
Ζ ΡΑΔ παξαθνινπζεί ηελ απφ κέξνπο ησλδηαρεηξηζηψλ
ησλ πζηεκάησλ Μεηαθνξάο ελέξγεηαο δηαξθή ζπκκφξθσζε πξνο ηα
θξηηήξηαηνπ ΚεθαιαίνπΒηνπ ΣξίηνπΜέξνπο θαη ησλ Κεθαιαίσλ Β θαη
Γ ηνπ Σέηαξηνπ Μέξνπο ηνπ παξφληνο θαη γηα ην ιφγν απηφ, ηεξψληαο
ηελ εκπηζηεπηηθφηεηα ησλ εκπνξηθά επαίζζεησλ πιεξνθνξηψλ,
δχλαηαη λα δεηά νπνηαδήπνηε πιεξνθνξία θαη ζηνηρείν απφ ηνπο
δηαρεηξηζηέο ησλ πζηεκάησλ Μεηαθνξάοελέξγεηαο θαη ηηο
επηρεηξήζεηο πνπ αζθνχλ νπνηαδήπνηε απφ ηηο δξαζηεξηφηεηεο
παξαγσγήο ή πξνκήζεηαοελέξγεηαο.

Παξαθνινύζεζε θαη επνπηεία ηεο αγνξάο ελέξγεηαο
1.
Ζ ΡΑΔ, ζην πιαίζην ησλ αξκνδηνηήησλ ηεο, παξαθνινπζεί
θαη επνπηεχεη ηε ιεηηνπξγία ηεο αγνξάο ελέξγεηαο, εθπνλεί κειέηεο,
ζπληάζζεη, δεκνζηεχεη θαη ππνβάιιεη εθζέζεηο, πξνβαίλεη ζε
ζπζηάζεηο, απνθαζίδεη ή εηζεγείηαη ζηα αξκφδηα φξγαλα ηε ιήςε
αλαγθαίσλ κέηξσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο έθδνζεο θαλνληζηηθψλ
θαη αηνκηθψλ πξάμεσλ, ηδίσο γηα ηελ ηήξεζε ησλ θαλφλσλ ηνπ
αληαγσληζκνχ θαη ησλ ξπζκηζηηθψλ ππνρξεψζεσλ πνπ ηίζεληαη κε
ηνλ παξφληα λφκν, ηελ πξνζηαζία ησλ θαηαλαισηψλ, ηελ εθπιήξσζε
ππνρξεψζεσλ παξνρήο ππεξεζηψλ θνηλήο σθέιεηαο, ηελ πξνζηαζία
ηνπ πεξηβάιινληνο, ηελ αζθάιεηα εθνδηαζκνχ, θαη ηελ αλάπηπμε ηεο
εζσηεξηθήο αγνξάο ελέξγεηαο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. Γηα ην
ζθνπφ απηφ ε ΡΑΔ παξαθνινπζεί θαη επνπηεχεη ηδίσο:

3.
Ζ ΡΑΔ δχλαηαη λα εθθηλεί νπνηεδήπνηε δηαδηθαζία
ειέγρνπ ηεο πιήξσζεο ησλ θξηηεξίσλ πηζηνπνίεζεο θαη ηδίσο:
(α)

(β)

(γ)

χζηεξα απφ γλσζηνπνίεζε ηνπ δηαρεηξηζηή ηνπ
πζηήκαηνο Μεηαθνξάο ελέξγεηαο ζρεδηαδφκελεο
ζπλαιιαγήο πνπ ελδερνκέλσο λα θαζηζηά αλαγθαία ηελ
επαλεθηίκεζε ηεο πιήξσζεο ησλ θξηηεξίσλ, θαηά
πεξίπησζε, ηνπ Κεθαιαίνπ Β ηνπ Σξίηνπ Μέξνπο θαη ησλ
Κεθαιαίσλ Β θαη Γ ηνπ Σέηαξηνπ Μέξνπο ηνπ παξφληνο
λφκνπ,
κε δηθή ηεο πξσηνβνπιία, φηαλ πεξηέιζεη ζε γλψζε ηεο φηη
ζρεδηαδφκελε αιιαγή ζηνλ Έιεγρν ή ζηνλ ηξφπν ιήςεο
απνθάζεσλ ησλ θπξίσλ ή ησλ δηαρεηξηζηψλ ησλ
πζηεκάησλ Μεηαθνξάο ελέξγεηαο ελδέρεηαη λα θαηαιήμεη
ζε παξάβαζε ησλ άξζξσλ62ή 121 ηνπ παξφληνο λφκνπ

(α)

ην βαζκφ θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ αληαγσληζκνχ
ζηελ αγνξά ελέξγεηαο, ζε επίπεδν ρνλδξηθήο θαη ιηαληθήο,

(β)

ηηο
ηηκέο
γηα
ηνπο
νηθηαθνχο
θαηαλαισηέο,
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ζπζηεκάησλ πξνπιεξσκήο,
ην πνζνζηφ αιιαγήο Πξνκεζεπηή, ην πνζνζηφ δηαθνπήο
παξνρήο, ηελ παξνρή ππεξεζηψλ ζπληήξεζεο θαη ηα
ζρεηηθά ηέιε,θαζψο θαη ηα παξάπνλα ησλ Πειαηψλ,

(γ)

ηελ εκθάληζε ζηξεβιψζεσλ ή πεξηνξηζκψλ ηνπ
αληαγσληζκνχ, θαη πεξηνξηζηηθψλ ζπκβαηηθψλ πξαθηηθψλ,
φπσο ξεηξψλ απνθιεηζηηθφηεηαο πνπ ελδέρεηαη λα
εκπνδίδνπλ Πειάηεο λα ζπλάπηνπλ ζπκβάζεηο ηαπηφρξνλα
κε πεξηζζφηεξνπο απφ έλαλ Πξνκεζεπηέο ή λα
πεξηνξίδνπλ ηε δπλαηφηεηα επηινγήο Πξνκεζεπηή,

(δ)

ηε ζπκβαηφηεηα ησλ φξσλ ζπκβάζεσλ Πξνκήζεηαο
ειεθηξηθήο ελέξγεηαο θαη θπζηθνχ αεξίνπ κε δπλαηφηεηα
δηαθνπήο, θαζψο θαη ησλ καθξνπξφζεζκσλ ζπκβάζεσλ
Πξνκήζεηαο, κε ην εζληθφ θαη επξσπατθφ δίθαην,

(ε)

ηελ ηήξεζε ησλ εηδηθψλ ξπζκηζηηθψλ ππνρξεψζεσλ πνπ
βαξχλνπλ ηηο επηρεηξήζεηο πνπ αζθνχλ Δλεξγεηαθέο
Γξαζηεξηφηεηεο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο
λφκνπ θαη ηνπο φξνπο ησλ αδεηψλ πνπ ηνπο έρνπλ
ρνξεγεζεί.

φηαλ δηαπηζηψλεη φηη έρεη ήδε ζπληειεζηεί παξάβαζε ηνπ
άξζξνπ62 ή ηνπ άξζξνπ121ηνπ παξφληνο λφκνπ

(δ)
χζηεξα απφ αηηηνινγεκέλε αίηεζε ηεο Δπξσπατθήο
Δπηηξνπήο.
Άξζξν 20
Τπεύζπλνο πκκόξθσζεο
1.
Ζ ηνπνζέηεζε ή ε απνκάθξπλζε ηνπ Τπεπζχλνπ
πκκφξθσζεο πξνο ην πξφγξακκα ζπκκφξθσζεο ησλ Αλεμάξηεησλ
Γηαρεηξηζηψλ Μεηαθνξάο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ
70θαη 118 ηνπ παξφληνο λφκνπ, θαζψο θαη νη φξνη ηεο ζρεηηθήο
εληνιήο πνπ ιακβάλεη απφ ην Δπνπηηθφ πκβνχιην ηνπ Αλεμάξηεηνπ
Γηαρεηξηζηή Μεηαθνξάο, ππφθεηληαη ζε πξνεγνχκελε έγθξηζε ηεο
ΡΑΔ.

2.
Ζ ΡΑΔ παξαθνινπζεί ην επίπεδν δηαθάλεηαο,
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ηηκψλ ρνλδξηθήο, θαη δηαζθαιίδεη ηε
ζπκκφξθσζε ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ αζθνχλ Δλεξγεηαθέο
Γξαζηεξηφηεηεο πξνο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο πεξί δηαθάλεηαο.

2.
Ζ ΡΑΔ δχλαηαη λα απνξξίςεη ηελ πξφηαζε ηνπνζέηεζεο ή
λα δεηήζεη ηελ απνκάθξπλζε ηνπ Τπεχζπλνπ πκκφξθσζεο κφλν ζε
πεξίπησζε πνπ δελ δηαζθαιίδεηαη ε αλεμαξηεζία ηνπ ελ ιφγσ
πξνζψπνπ σο πξνο ηνλ Αλεμάξηεην Γηαρεηξηζηή Μεηαθνξάο ή δελ
δηαπηζηψλεηαη ε επαγγεικαηηθή ηνπ επάξθεηα ζε ζρέζε κε ηα
πξνβιεπφκελα θαζήθνληά ηνπ.

3.
Ζ ΡΑΔ παξαθνινπζεί ην δηαρσξηζκφ ησλ ινγαξηαζκψλ
ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ αζθνχλ Δλεξγεηαθέο Γξαζηεξηφηεηεο,
ζχκθσλα κε ηηο εηδηθφηεξεο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 99 θαη 152 ηνπ
παξφληνο λφκνπ, θαζψο θαη ησλ Γηαρεηξηζηψλ ησλ πζηεκάησλθαη
ησλ Γηθηχσλ Γηαλνκήο Δλέξγεηαο, έρεη πξφζβαζε ζε απηνχο θαη
εμαζθαιίδεη φηη δελ ππάξρνπλ δηαζηαπξνχκελεο επηδνηήζεηο κεηαμχ
ησλ δξαζηεξηνηήησλ παξαγσγήο, κεηαθνξάο, δηαλνκήο θαη
πξνκήζεηαο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, θαζψο θαη κεηαμχ ησλ
δξαζηεξηνηήησλ κεηαθνξάο, δηαλνκήο, πξνκήζεηαο, κεηαπψιεζεο,
απνζήθεπζεο θπζηθνχ αεξίνπ, θαζψο θαη δηαρείξηζεο
εγθαηαζηάζεσλ Τγξνπνηεκέλνπ Φπζηθνχ Αεξίνπ (ΤΦΑ).

Άξζξν 21
Πξόζβαζε ζηηο δηαζπλδέζεηο
1.
Ζ ΡΑΔ ζεζπίδεη θαη επνπηεχεη ηελ εθαξκνγή ησλ θαλφλσλ
πξφζβαζεο ζηηο Γηαζπλδέζεηο, ζπκπεξηιακβαλφκελσλ ησλ ζρεηηθψλ
ηηκνινγίσλ θαη ηεο κεζνδνινγίαο ππνινγηζκνχ απηψλ, ηνπ
κεραληζκνχ θαηαλνκήο θαη απνδέζκεπζεο ηεο δπλακηθφηεηαο θαη
δηαρείξηζεο ηεο ζπκθφξεζεο, θαζψο θαη ηεο παξνρήο ησλ
ππεξεζηψλ εμηζνξξφπεζεο. Πξνο ηνχην, ε ΡΑΔ δεηά απφ ηνπο
αξκφδηνπο Γηαρεηξηζηέο ησλ πζηεκάησλ Μεηαθνξάο ελέξγεηαο
ζρεηηθήγλψκε. Ζ ΡΑΔ ζπλεξγάδεηαη, γηα ην ζθνπφ απηφ, κε ηηο
ξπζκηζηηθέο αξρέο άιισλ ρσξψλ κε ηηο νπνίεο πθίζηαηαη
δηαζχλδεζε.

Άξζξν 23
Λήςε ξπζκηζηηθώλ κέηξσλ γηα ηελ εύξπζκε ιεηηνπξγία ησλ
ελεξγεηαθώλ αγνξώλ
1.
Με ηελ επηθχιαμε ησλ αξκνδηνηήησλ άιισλ αξρψλ πνπ
νξίδνληαη κε ζρεηηθή δηάηαμε λφκνπ, ε ΡΑΔ δχλαηαη λα επηβάιιεη ζε
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επηρεηξήζεηο πνπ αζθνχλ Δλεξγεηαθέο Γξαζηεξηφηεηεο κέηξα θαη
φξνπο, αλάινγνπο πξνο ην επηδησθφκελν απνηέιεζκα, νη νπνίνη
θξίλνληαη αλαγθαίνη πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιίδνληαη ε εθαξκνγή ησλ
δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο λφκνπ θαη ε χπαξμε ζπλζεθψλ
απνηειεζκαηηθνχ αληαγσληζκνχ θαη εχξπζκεο ιεηηνπξγίαο ηεο
αγνξάο. ην πιαίζην απηφ ε ΡΑΔαζθεί ηηο εμνπζίεο δηεμαγσγήο
εξεπλψλ ηνπ άξζξνπ 28 ηνπ παξφληνο λφκνπ θαη ζπλεξγάδεηαη ηδίσο
κε ηελ Δπηηξνπή Αληαγσληζκνχ, θαηά ηα εηδηθψο πξνβιεπφκελα ζην
άξζξν 26 ηνπ παξφληνο λφκνπ, θαη ηηο αξρέο πνπ είλαη αξκφδηεο γηα
ηελ άζθεζε επνπηείαο ζην ρξεκαηνπηζησηηθφ ηνκέα.

πνπ πηζαλψο λα αληίθεηληαη ζηηο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο πνπ
αλαθέξνληαη ζηε ζρεηηθή επξσπατθή λνκνζεζία, εληφο δχν (2) κελψλ
απφ ηελ εκεξνκελία δεκνζίεπζεο ηεο ελ ιφγσ απφθαζεο.
4.
Ζ ΡΑΔ εθαξκφδεη ηηο λνκηθά δεζκεπηηθέο απνθάζεηο ηνπ
Οξγαληζκνχ πλεξγαζίαο Ρπζκηζηηθψλ Αξρψλ Δλέξγεηαο θαη ηεο
Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο.
5.
Ζ ΡΑΔ δηαβνπιεχεηαη θαη ζπλεξγάδεηαη γηα δηαζπλνξηαθά
ζέκαηα κε ηηο ξπζκηζηηθέο αξρέο ελέξγεηαο άιισλ θξαηψλκειψλ ηεο
Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη ηεο Δλεξγεηαθήο Κνηλφηεηαο, κε ηνλ
Οξγαληζκφ πλεξγαζίαο Ρπζκηζηηθψλ Αξρψλ Δλέξγεηαο θαη ηελ
Δπξσπατθή Δπηηξνπή, θαη ηδίσο γηα:

2.
Ζ ΡΑΔ δεκνζηεχεη εηεζίσο έθζεζε ζρεηηθά κε ηε
ζπκκφξθσζε ησλ ηηκψλ πξνκήζεηαο πξνο ηηο ππνρξεψζεηο παξνρήο
ππεξεζηψλ θνηλήο σθέιεηαο θαη ηηο δηαβηβάδεη ζηελ Δπηηξνπή
Αληαγσληζκνχ, φηαλ θξίλεηαη ζθφπηκν.

(α)

ηελ πξνψζεζε ηεο δεκηνπξγίαο ιεηηνπξγηθψλ
δηεπζεηήζεσλ, ψζηε λα παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα γηα
βέιηηζηε δηαρείξηζε ηνπ δηθηχνπ, λα πξνσζείηαη ε
αλάπηπμε θνηλψλ ρξεκαηηζηεξίσλ ειεθηξηθήο ελεξγείαο θαη
θπζηθνχ αεξίνπ θαη ε δηαζπλνξηαθή θαηαλνκή
δπλακηθφηεηαο, θαζψο θαη λα παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα
επαξθνχο επηπέδνπ δπλακηθνχ δηαζχλδεζεο, κέζσ θαη
λέσλ Γηαζπλδέζεσλ, εληφο ηεο πεξηθέξεηαο θαη κεηαμχ
πεξηθεξεηψλ, ψζηε λα θαζίζηαηαη εθηθηή ε αλάπηπμε
απνηειεζκαηηθνχ αληαγσληζκνχ θαη ε βειηίσζε ηεο
αζθάιεηαο ηνπ εθνδηαζκνχ, ρσξίο δηαθξίζεηο κεηαμχ
πξνκεζεπηψλ ζε δηάθνξα θξάηε κέιε,

(β)

ηελ αλάπηπμε θνηλψλ θαλφλσλ ζρεηηθά κε ηελ θαηαλνκή
δπλακηθφηεηαο θαη δηαρείξηζεο ηεο ζπκθφξεζεο ζηηο
δηαζπλδέζεηο.

Άξζξν 24
Πξνζηαζία ησλ θαηαλαισηώλ
1.
Ζ ΡΑΔ αζθεί ηελ επνπηεία ησλ κέηξσλ πξνζηαζίαο ησλ
θαηαλαισηψλ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Γεχηεξνπ Μέξνπο ηνπ
παξφληνο λφκνπ.
2.
Ζ ΡΑΔ, κε απφθαζή ηεο, δχλαηαη λα επηβάιιεη ζηνπο
δηαρεηξηζηέο ησλ πζηεκάησλ Μεηαθνξάο θαη ησλ Γηθηχσλ Γηαλνκήο
Δλέξγεηαο ηελ ππνρξέσζε παξνρήο δεδνκέλσλ θαηαλάισζεο ησλ
πειαηψλ, ρσξίο ρξέσζε, ζε επεμεξγάζηκε κνξθή.
3.
Ζ ΡΑΔ εμεηάδεη ηηο θαηαγγειίεο θαηαλαισηψλ κφλνλ
εθφζνλ απνξξένπλ απφ ή αθνξνχλ ζε ξπζκηζηηθά δεηήκαηα.
Εεηήκαηα πνπ αθνξνχλ αζηηθέο ή εκπνξηθέο αληηδηθίεο ππάγνληαη
ζηελ απνθιεηζηηθή αξκνδηφηεηα ησλ αξρψλ πξνζηαζίαο ησλ
θαηαλαισηψλ.

6.
Με πξνεδξηθά δηαηάγκαηα πνπ εθδίδνληαη κε πξφηαζε ηνπ
Τπνπξγνχ Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο κπνξεί
λα αλαηίζεληαη ζηε ΡΑΔ θαη άιιεο αξκνδηφηεηεο πνπ αθνξνχλ ηνπο
ηνκείο παξαγσγήο, κεηαθνξάο, πξνκήζεηαο θαη δηαλνκήο θάζε
κνξθήο ελέξγεηαο, λα νξίδνληαη ν ηξφπνο θαη νη ιεπηνκέξεηεο
άζθεζεο ησλ αξκνδηνηήησλ απηψλ θαη λα θαζνξίδνληαη νη αηνκηθέο
δηνηθεηηθέο πξάμεηο θαη θαλνληζηηθέο απνθάζεηο πνπ εθδίδνληαη απφ
ηε ΡΑΔ ή χζηεξα απφ γλψκε ηεο.

Άξζξν 25
Πεξηθεξεηαθή πλεξγαζία –Οξγαληζκόο πλεξγαζίαο
Ρπζκηζηηθώλ Αξρώλ Δλέξγεηαο
1.
Ζ ΡΑΔ, ζπκβάιινληαο ζηελ αλάπηπμε ηεο εζσηεξηθήο
αγνξάο ελέξγεηαο, κπνξεί λα ζπλεξγάδεηαη, θαζ’ νηνλδήπνηε ηξφπν,
κε φξγαλα πνπ ιεηηνπξγνχλ ζην πιαίζην ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο,
δηεζλείο νξγαληζκνχο ή άιια φξγαλα πνπ πξνβιέπνληαη απφ δηεζλείο
ζπκθσλίεο θαη ζπλζήθεο, κε ζηφρν ηελ αλάπηπμε ελαξκνληζκέλνπ
ξπζκηζηηθνχ πιαηζίνπ, ηελ ελίζρπζε ηεο αζθάιεηαο εθνδηαζκνχ, ηελ
πξνζηαζία ηνπ θαηαλαισηή, ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο θαη
ηελ ελίζρπζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο. Γηα ηελ άζθεζε ησλ σο άλσ
αξκνδηνηήησλ ηεο, ε ΡΑΔ ζπκκεηέρεη ζε επηηξνπέο θαη νκάδεο,
ζπλεδξηάζεηο θαη ζπλφδνπο ζπκβνπιίσλ θαη νξγάλσλ θαη θαηαβάιιεη
θάζε είδνπο δαπάλεο πνπ θαιχπηνπλ ηηο ζρεηηθέο ππνρξεψζεηο ηεο.

Άξζξν 26
ρέζεηο ΡΑΔ κε ηελ Δπηηξνπή Αληαγσληζκνύ
1.
Ζ ΡΑΔ ζπλεξγάδεηαη ζηελά κε ηελ Δπηηξνπή
Αληαγσληζκνχ γηα ηελ αληηκεηψπηζε παξαβάζεσλ ηνπ δηθαίνπ ηνπ
αληαγσληζκνχ, νη νπνίεο εκπίπηνπλ ζηηο αξκνδηφηεηεο ηεο ηειεπηαίαο.
ην πιαίζην απηφ, ε ΡΑΔ δχλαηαη λα εηζεγείηαη ζηελ Δπηηξνπή
Αληαγσληζκνχ ηελ θίλεζε, θαηά πξνηεξαηφηεηα, ζρεηηθήο έξεπλαο
πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζησζεί εάλ πθίζηαηαη παξάβαζε ηνπ γεληθνχ
δηθαίνπ ηνπ αληαγσληζκνχ, εθφζνλ θαηά ηε δηεμαγσγή εξεπλψλ απφ
ηε ΡΑΔ δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 28 ηνπ παξφληνο λφκνπ, πξνθχςνπλ
ελδείμεηο φηη ηίζεηαη δήηεκα εθαξκνγήο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ γεληθνχ
δηθαίνπ ηνπ αληαγσληζκνχ.

2.
Ζ ΡΑΔ ζπκβάιιεη κε θάζε ηξφπν ζηελ αλάπηπμε ηεο
εζσηεξηθήο αγνξάο ελέξγεηαο θαη ζηελ πξναγσγή ηνπ ειεχζεξνπ
αληαγσληζκνχ ζε απηή, ζπλεξγαδφκελε κε ηηο ξπζκηζηηθέο αξρέο ησλ
θξαηψλ-κειψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη άιιεο ξπζκηζηηθέο αξρέο,
ηδίσο ζηελ πεξηνρή ηεο Ννηηναλαηνιηθήο Δπξψπεο, ηεο Μαχξεο
Θάιαζζαο θαη ηεο Μεζνγείνπ,θαζψο θαη κε ηνλ Οξγαληζκφ
πλεξγαζίαο Ρπζκηζηηθψλ Αξρψλ Δλέξγεηαο, ηελ Δπξσπατθή
Δπηηξνπή θαη δηεζλείο νξγαληζκνχο, θαη ηδίσο:
(α)

θνηλνπνηεί ζηηο ξπζκηζηηθέο αξρέο ελέξγεηαο άιισλ
θξαηψλκειψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη ηνλ
Οξγαληζκφ πλεξγαζίαο Ρπζκηζηηθψλ Αξρψλ Δλέξγεηαο
νπνηεζδήπνηε πιεξνθνξίεο είλαη απαξαίηεηεο γηα ηελ
εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο,

(β)

παξαθνινπζεί ηελ ηερληθή ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ
Δπξσπαίσλ δηαρεηξηζηψλ ζπζηεκάησλ κεηαθνξάο θαη ησλ
νκνιφγσλ ηνπο ζε ηξίηεο ρψξεο,

(γ)

2.
Ζ ΡΑΔ θαη ε Δπηηξνπή Αληαγσληζκνχ έρνπλ θαζήθνλ
ακνηβαίαο ελεκέξσζεο γηα επξήκαηα πνπ ζπιιέγνληαη ζην πιαίζην
ησλ ειεγθηηθψλ ηνπο εμνπζηψλ θαη πηζαλνινγνχλ φηη είλαη θξίζηκα γηα
ηελ άζθεζε ησλ αξκνδηνηήησλ ηεο πξνο ελεκέξσζε ξπζκηζηηθήο
Αξρήο, δηαβηβάδνληαο ηα ζρεηηθά απνδεηθηηθά ζηνηρεία.
3.
Δθφζνλ θηλεζεί ειεγθηηθή δηαδηθαζία απφ ηε ΡΑΔ θαη ηελ
Δπηηξνπή Αληαγσληζκνχ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 28 ηνπ παξφληνο
λφκνπ θαη ηνπ άξζξνπ 26 ηνπ λ. 703/1977 (ΦΔΚ Α΄ 278) αληηζηνίρσο,
θαζεκία απφ ηηο δχν απηέο Αξρέο δχλαηαη λα νξίζεη εληεηαικέλν
ππάιιειν σο Διεγθηή, ν νπνίνο ζα ζπκκεηάζρεη ζηηο δηαδηθαζίεο
πνπ δηεμάγνληαη απφ ηελ άιιε Αξρή.
4.
Σα ζηνηρεία θαη ηα επξήκαηα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηε
δηελέξγεηα εξεπλψλ απφ ηε ΡΑΔ θαη ηελ Δπηηξνπή Αληαγσληζκνχ,
ζχκθσλα κε ηα άξζξα 27 θαη 28 ηνπ παξφληνο λφκνπ θαη ηα άξζξα
25 θαη 26 ηνπ λ. 703/1977 αληηζηνίρσο, δχλαληαη, χζηεξα απφ ηελ
ακνηβαία δηαβίβαζή ηνπο, λα ρξεζηκνπνηεζνχλ θαη απφ ηηο δχν
ξπζκηζηηθέο Αξρέο γηα ηε ζηνηρεηνζέηεζε παξαβάζεσλ πνπ
εκπίπηνπλ ζην πεδίν ησλ αληίζηνηρσλ αξκνδηνηήησλ θάζε Αξρήο.

ζπκβάιιεη ζε δηαδηθαζίεο αληαιιαγήο δεδνκέλσλ γηα ηηο
πην ζεκαληηθέο δηαδηθαζίεο ηεο αγνξάο ζε πεξηθεξεηαθφ
επίπεδν.

3.
Ζ ΡΑΔ δχλαηαη λα δεηά ηε γλψκε ηνπ Οξγαληζκνχ
πλεξγαζίαο Ρπζκηζηηθψλ Αξρψλ Δλέξγεηαο θαη λα ελεκεξψλεη ηελ
Δπξσπατθή Δπηηξνπή γηα ζέκαηα δηαζπλνξηαθνχ εκπνξίνπ θαη ηδίσο
ζε ζρέζε κε απνθάζεηο ξπζκηζηηθψλ αξρψλ ηξίησλ θξαηψλκειψλ,
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5.
ε ζρέζε κε ηηο αληαιιαζζφκελεο πιεξνθνξίεο, ε
απνδέθηξηα Αξρή εμαζθαιίδεη ην ίδην επίπεδν εκπηζηεπηηθφηεηαο κε
ηε δηαβηβάδνπζα Αξρή.

πξνο ηνλ Πξφεδξν ηεο Βνπιήο ηηο απφςεηο ηεο επί ησλ αλσηέξσ
αλαθνξψλ.
2.
Ζ ΡΑΔ εθδίδεη, κε απφθαζή ηεο, ε νπνία δεκνζηεχεηαη
ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο,
Καλνληζκφ Δζσηεξηθήο
Λεηηνπξγίαο θαη Γηαρείξηζεο, Καλνληζκφ Αθξνάζεσλ, Καλνληζκφ
Πξνκεζεηψλ, θαζψο θαη θάζε άιιε θαλνληζηηθή πξάμε πνπ αθνξά
ζηνλ ηξφπν άζθεζεο ηνπ ξπζκηζηηθνχ ηεο έξγνπ, ζχκθσλα κε ηηο
δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο.

ΚΔΦΑΛΑΙΟ Γ’ : ΜΔΑ ΑΚΖΖ ΣΩΝ ΑΡΜΟΓΙΟΣΖΣΩΝ ΣΖ ΡΑΔ
Άξζξν 27
πιινγή ζηνηρείσλ
1.
Ζ ΡΑΔ δχλαηαη λα ζπιιέγεη πάζεο θχζεσο ζηνηρεία, ηδίσο
ηερληθά, νηθνλνκηθά, ινγηζηηθά, εκπνξηθά θαη άιια ζπλαθή ζηνηρεία,
πξνθεηκέλνπ λα εθπιεξψλεη απνηειεζκαηηθά ηηο εθ ηνπ λφκνπ
αξκνδηφηεηέο ηεο.

3.
Ζ ΡΑΔ εθδίδεη, κε απφθαζή ηεο, ε νπνία δεκνζηεχεηαη
ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο, ηνπο Καλνληζκνχο θαη Κψδηθεο
πνπ πξνβιέπνληαη κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο λφκνπ, χζηεξα απφ
γλψκε ηνπ αξκφδηνπ δηαρεηξηζηή, φπνπ απηή απαηηείηαη έλεθα
δηαρεηξηζηηθψλ ζεκάησλ πνπ αθνξνχλ ηερληθήο θχζεσο
ιεπηνκέξεηεο,θαζψο θαη ηηο ινηπέο θαλνληζηηθέο πξάμεηο.

2.
Ζ ΡΑΔ δχλαηαη λα απαηηεί πιεξνθνξίεο απφ ηηο
επηρεηξήζεηο πνπ αζθνχλ Δλεξγεηαθέο Γξαζηεξηφηεηεο ζρεηηθά κε ηελ
εθπιήξσζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο
αηηηνιφγεζεο γηα νπνηαδήπνηε άξλεζε ρνξήγεζεο πξφζβαζεο ζε
ηξίηνπο, θαζψο θαη νπνηεζδήπνηε πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε κέηξα
αλαγθαία γηα ηελ ελίζρπζε ησλ πζηεκάησλ ή ησλ Γηθηχσλ Γηαλνκήο
Δλέξγεηαο. ε πεξίπησζε άξλεζεο ή θαζπζηέξεζεο παξνρήο
ζηνηρείσλ ή ππνβνιήο ειιηπψλ ζηνηρείσλ, ε ΡΑΔ δχλαηαη λα επηβάιεη
ηηο θπξψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ παξάγξαθν 2 ηνπ άξζξνπ 25
ηνπ λ. 703/1977, φπσο ηζρχεη.

4.
Ζ ΡΑΔ, κε απφθαζή ηεο, δχλαηαη λα εθδίδεη αλαθνηλψζεηο,
νη νπνίεο δεκνζηεχνληαη ζηελ επίζεκε ηζηνζειίδα ηεο, σο πξνο ηνλ
ηξφπν κε ηνλ νπνίνλ εξκελεχεη θαη εθαξκφδεη ην ηζρχνλ ξπζκηζηηθφ
πιαίζην, εληφο ησλ νξίσλ ησλ αξκνδηνηήησλ ηεο.
Άξζξν 31
πκβάζεηο

Άξζξν 28

1.
Ζ ΡΑΔκπνξεί λα ζπλάπηεη ζπκβάζεηο εθηέιεζεο έξγσλ,
παξνρήο ππεξεζηψλ, κειεηψλ θαη πξνκεζεηψλ γηα ζέκαηα πνπ
άπηνληαη ησλ ζθνπψλ θαη ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο. Ζ ζχλαςε, ε
πινπνίεζε θαη θάζε άιιε ιεπηνκέξεηα αλαθνξηθά κε ηηο ζπκβάζεηο
απηέο δηέπνληαη απφ ηηο εθάζηνηε ηζρχνπζεο δηαηάμεηο ηνπ δηθαίνπ ηεο
Δπξσπατθήο Έλσζεο, ηα λνκνζεηήκαηα πξνζαξκνγήο ηεο εζληθήο
λνκνζεζίαο πξνο ην δίθαην ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη,
ζπκπιεξσκαηηθά, απφ ηνλ Καλνληζκφ Δζσηεξηθήο Λεηηνπξγίαο θαη
Γηαρείξηζεο ηεο ΡΑΔ, ηνλ Καλνληζκφ Πξνκεζεηψλ ηεο ΡΑΔ, εθφζνλ
απηφο έρεη εθδνζεί, θαη ηηο ζρεηηθέο δηαθεξχμεηο.

Γηεμαγσγή εξεπλώλ
Σα κέιε ηεο ΡΑΔ θαη ην πξνζσπηθφ ηεο Γξακκαηείαο ηεο, κεηά απφ
έγγξαθε εληνιή ηεο ΡΑΔ, πξνο δηαπίζησζε ησλ παξαβάζεσλ ηνπ
παξφληνο λφκνπ θαη ησλ πξάμεσλ πνπ εθδίδνληαη θαη’ εμνπζηνδφηεζή
ηνπ θαη ησλ θαλφλσλ αληαγσληζκνχ ζηνπο ηνκείο απηνχο, αζθνχλ ηηο
εμνπζίεο θαη ηα δηθαηψκαηα πνπ πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 26 ηνπ λ.
703/1977, φπσο ηζρχεη. ε πεξίπησζεπαξεκπφδηζεο ηνπ έξγνπ ηεο
ΡΑΔ εθαξκφδνληαη νη ζρεηηθέο κε ηελ επηβνιή πνηλψλ θαη θπξψζεσλ
δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 26 ηνπ λ. 703/1977, φπσο ηζρχεη.

2.
Ζ ΡΑΔ κπνξεί λα ζπλάπηεη ζπκβάζεηο κε αλψηαηα
εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα, εξεπλεηηθά παλεπηζηεκηαθά ηλζηηηνχηα θαη
εξεπλεηηθά ηδξχκαηα, θαζψο θαη κε εηδηθνχο επηζηήκνλεο ή ηερληθνχο
κε εηδηθέο γλψζεηο θαη εκπεηξία γηα ηελ εθηέιεζε έξγσλ ή ηελ
εθπφλεζε κειεηψλ, πνπ εληάζζνληαη ζην πιαίζην ησλ αξκνδηνηήησλ
ηνπο ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο.

Άξζξν 29
Γηαβνύιεπζε
1.
Ζ ΡΑΔ πξνβαίλεη ζε δηαβνχιεπζε νπνηεδήπνηε θξίλεη
απηφ αλαγθαίν θαη, ζε θάζε πεξίπησζε, πξηλ απφ ηε ιήςε
απνθάζεσλ θαη ξπζκηζηηθψλ κέηξσλ πνπ δχλαηαη λα έρνπλ
ζεκαληηθέο επηπηψζεηο ζηε ζρεηηθή αγνξά ελέξγεηαο, δίδνληαο ζηα
ελδηαθεξφκελα κέξε ηε δπλαηφηεηα λα δηαηππψζνπλ ηε γλψκε ηνπο
θαη λα ππνβάινπλ ηηο παξαηεξήζεηο ηνπο σο πξνο ηα πξνηεηλφκελα
κέηξα. Ζ δεκφζηα δηαβνχιεπζε δηαξθεί εχινγν ρξνληθφ δηάζηεκα θαη
ηα απνηειέζκαηά ηεο, θαζψο θαη ηα ζπκπεξάζκαηα ηεο ΡΑΔ,
δεκνζηεχνληαη ζηελ επίζεκε ηζηνζειίδα ηεο.

Άξζξν 32
Απνθάζεηο ηεο ΡΑΔ
1.
Οη πξάμεηο θαη απνθάζεηο ηεο ΡΑΔ, νη νπνίεο
πξνβιέπνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο λφκνπ, πξέπεη λα είλαη
πιήξσο θαη εηδηθά αηηηνινγεκέλεο, θαηαρσξνχληαη ζε ηδηαίηεξν βηβιίν
-εθηφο εάλ αθνξνχλ ηελ εζληθή άκπλα ή ηε δεκφζηα αζθάιεηα, νπφηε
θαηαρσξνχληαη ζε εηδηθφ απφξξεην βηβιίν- θαη δεκνζηεχνληαη ζηελ
επίζεκε ηζηνζειίδα ηεο. Οη θαλνληζηηθνχ ραξαθηήξα απνθάζεηο ηεο
ΡΑΔ δεκνζηεχνληαη επηπιένλ ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο.

2.
Σα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηε δεκφζηα δηαβνχιεπζε, ηηο
ειάρηζηεο πξνυπνζέζεηο δεκνζηφηεηαο θαη ην πεξηερφκελν απηήο, ηε
δηαδηθαζία, θαζψο θαη θάζε άιιε ζρεηηθή ιεπηνκέξεηα ξπζκίδνληαη
ζηνλ Καλνληζκφ Δζσηεξηθήο Λεηηνπξγίαο θαη Γηαρείξηζεο ηεο ΡΑΔ.

2.
Καηά ησλ αηνκηθψλ εθηειεζηψλ πξάμεσλ ηεο ΡΑΔ ρσξεί
αίηεζε αλαζεψξεζεο εληφο πξνζεζκίαο ηξηάληα (30) εκεξψλ απφ ηε
δεκνζίεπζε ή ηελ θνηλνπνίεζε ηεο απφθαζεο. Ζ πξνεγνχκελε
άζθεζε ηεο αίηεζεο αλαζεψξεζεο είλαη αλαγθαία πξνυπφζεζε γηα
ην παξαδεθηφ ηνπ έλδηθνπ βνεζήκαηνο ηνπ άξζξνπ33 ηνπ παξφληνο
λφκνπ.

Άξζξν 30
Καλνληζηηθέο θαη λνκνπαξαζθεπαζηηθέο αξκνδηόηεηεο
1.
ηελ πεξίπησζε πνπ ε εηδηθή λνκνζεζία γηα ηελ αγνξά
ειεθηξηθήο θαη Φπζηθνχ Αεξίνπ πξνβιέπεη ηελ έθδνζε
πξνεδξηθψλ δηαηαγκάησλ, ε ΡΑΔ πξνβαίλεη ζε θάζε αλαγθαία
ελέξγεηα γηα ηελ έθδνζε απηψλ θαη θαηαζέηεη πξνο ηνπο θαζ΄ χιελ
αξκφδηνπο Τπνπξγνχο ηηο απφςεηο ηεο επί ησλ ζρεδίσλ ησλ ελ ιφγσ
δηαηαγκάησλ. ηελ πεξίπησζε πνπ ε εηδηθή λνκνζεζία γηα ηελ αγνξά
ειεθηξηθήο θαη Φπζηθνχ Αεξίνπ πξνβιέπεη ηελ έθδνζε θαλνληζηηθψλ
πξάμεσλ, αξκφδηα γηα ηελ έθδνζή ηνπο είλαη ε ΡΑΔ, εθφζνλ δελ
πξνβιέπεηαη δηαθνξεηηθά.

Άξζξν 33
Γηθαζηηθόο έιεγρνο ησλ απνθάζεσλ ηεο ΡΑΔ
1.
Ζ απφθαζε πνπ εθδίδεηαη επί ηεο αίηεζεο αλαζεψξεζεο,
ε νπνία αζθήζεθε θαηά ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 32 ηνπ παξφληνο
λφκνπ, πξνζβάιιεηαη ελψπηνλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ Δθεηείνπ Αζελψλ κε
ην έλδηθν βνήζεκα ηεο αίηεζεο αθχξσζεο, ζηελ πεξίπησζε πνπ ε
απφθαζε αθνξά ζηε ρνξήγεζε ή ηελ άξλεζε ρνξήγεζεο, ζηελ
ηξνπνπνίεζε ή ηελ αλάθιεζε δηνηθεηηθψλ αδεηψλ, θαη ηεο
πξνζθπγήο ζε θάζε άιιε πεξίπησζε. Καηά ηεο απφθαζεο ηνπ
Γηνηθεηηθνχ Δθεηείνπ Αζελψλ επί αίηεζεο αθχξσζεο ρσξεί έθεζε
ελψπηνλ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπηθξαηείαο. Καηά ηεο απφθαζεο ηνπ
Γηνηθεηηθνχ Δθεηείνπ Αζελψλ επί πξνζθπγήο ρσξεί αίηεζε
αλαίξεζεο ελψπηνλ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπηθξαηείαο.Δάλ ε απφθαζε
έρεη θαλνληζηηθφ ραξαθηήξα, απηή πξνζβάιιεηαη κε αίηεζε

Ζ ΡΑΔ δχλαηαη λα αλαθέξεηαη πξνο ηε Βνπιή ησλ Διιήλσλ θαη ηνλ
θαζ’ χιελ αξκφδην Τπνπξγφ πξνηείλνληαο λνκνζεηηθέο ξπζκίζεηο
ζρεηηθά κε ηελ πξνψζεζε θαη επίιπζε ζεκάησλ πνπ αλάγνληαη ζηελ
εθπιήξσζε ηεο απνζηνιήο ηεο. Ο Πξφεδξνο ηεο Βνπιήο δηαβηβάδεη
ηηο ζρεηηθέο πξνηάζεηο ζηε Μφληκε Δπηηξνπή Θεζκψλ θαη Γηαθάλεηαο
ηεο Βνπιήο ησλ Διιήλσλ, ε νπνία κπνξεί λα δηαηππψλεη εγγξάθσο
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αθχξσζεο ελψπηνλ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπηθξαηείαοζε πξψην θαη
ηειεπηαίν βαζκφ.

ελέξγεηαοθαη θπζηθνχ αεξίνπ θαη ζηηο επηρεηξήζεηο πνπ αζθνχλ
Δλεξγεηαθέο Γξαζηεξηφηεηεο, εθφζνλ παξαβηάδνπλ ηηο δηαηάμεηο ηνπ
παξφληνο λφκνπ θαη ησλ πξάμεσλ πνπ εθδίδνληαη θαη’ εμνπζηνδφηεζή
ηνπή ηνπο φξνπο ησλ αδεηψλ πνπ ηνπο έρνπλ ρνξεγεζεί, αλάινγα κε
ηε βαξχηεηα θαη ηε ζπρλφηεηα ηεο παξάβαζεο, πξφζηηκα χςνπο έσο
10% ηνπ εηήζηνπ θχθινπ εξγαζηψλ ηνπο.

2.
Ζ πξνζθπγή ή ε αίηεζε αθχξσζεο εθδηθάδνληαη εληφο
πξνζεζκίαο δχν (2) κελψλ απφ ηελ εκέξα θαηάζεζήο ηνπο θαη ε
απφθαζε εθδίδεηαη εληφο πξνζεζκίαο ηεζζάξσλ (4) κελψλ απφ ηελ
εθδίθαζή ηνπο. Αλαβνιή ηεο ζπδήηεζεο επηηξέπεηαη κφλν κία θνξά
θαη γηα ζπνπδαίν ιφγν, ν δε επαλαπξνζδηνξηζκφο ηεο ζπδήηεζεο δελ
επηηξέπεηαη λα απέρεη πεξηζζφηεξν απφ έλα (1) κήλα απφ ηελ αξρηθή
δηθάζηκν, εθηφο εάλ ζπληξέρεη πεξίπησζε ζπλεθδίθαζεο κε άιιε
αίηεζε.

2.
Ζ ΡΑΔ κπνξεί, κε απφθαζή ηεο, ε νπνία δεκνζηεχεηαη
ζηελ επίζεκε ηζηνζειίδα ηεο, λα εμεηδηθεχζεη ηε κεζνδνινγία θαη ηα
επηκέξνπο θξηηήξηα ππνινγηζκνχ ησλ πξνζηίκσλ ηεο παξνχζαο
παξαγξάθνπ.

Άξζξν 34

3.
Ζ επηβνιή ησλ πξνζηίκσλ απηψλ δελ απνθιείεη ηελ
επηβνιή, γηα ηελ ίδηα παξάβαζε, άιισλ δηνηθεηηθψλ θπξψζεσλ πνπ
πξνβιέπνληαη απφ άιιεο δηαηάμεηο, ηδίσο δε ησλ πξνβιεπνκέλσλ
ζηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 703/1977.

Καηαγγειία ελώπηνλ ηεο ΡΑΔ
1.
Όπνηνο έρεη έλλνκν ζπκθέξνλ δηθαηνχηαη λα ππνβάιεη
ελψπηνλ ηεο ΡΑΔ θαηαγγειία θαηά ησλ θπξίσλ θαη ησλ δηαρεηξηζηψλ
ησλ πζηεκάησλ θαη ησλ Γηθηχσλ Γηαλνκήο Δλέξγεηαο, θαζψο θαη
θαηά ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ αζθνχλ Δλεξγεηαθέο Γξαζηεξηφηεηεο, γηα
παξαβίαζε ησλ ππνρξεψζεψλ ηνπο πνπ θαζνξίδνληαη απφ ηηο
δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο λφκνπ, ησλ θαλνληζηηθψλ πξάμεσλ πνπ
εθδίδνληαη θαη’ εμνπζηνδφηεζή ηνπ ή ηεο άδεηαο πνπ ηνπο έρεη
ρνξεγεζεί. Δπί ηεο θαηαγγειίαο απνθαζίδεη ε ΡΑΔ εληφο πξνζεζκίαο
ηξηψλ (3) κελψλ. Ζ πξνζεζκία απηή κπνξεί λα παξαηείλεηαη γηα ηξεηο
(3) αθφκε κήλεο κε αηηηνινγεκέλε πξάμε ηεο ΡΑΔ , ε νπνία εθδίδεηαη
πξηλ ιήμεη ε αξρηθή πξνζεζκία, εθφζνλ ε παξάηαζε είλαη αλαγθαία
γηα ηε ζπγθέληξσζε πιεξνθνξηψλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηε ιήςε ηεο
ζρεηηθήο απφθαζεο. Πεξαηηέξσ παξάηαζε ηεο πξνζεζκίαο
επηηξέπεηαη, κφλνλ θαηφπηλ ζπλαίλεζεο ηνπ πξνζψπνπ πνπ ππέβαιε
ηελ θαηαγγειία.

4.
Οη απνθάζεηο ηεο ΡΑΔ πνπ εθδίδνληαη ζηηο αλσηέξσ
πεξηπηψζεηο δεκνζηεχνληαη ζηελ επίζεκε ηζηνζειίδα ηεο θαη ζηνλ
ηχπν.
5.
Σα πξφζηηκα πνπ πξνβιέπνληαη ζην παξφλ άξζξν
εηζπξάηηνληαη κε ηε δηαδηθαζία ηνπ Κψδηθα Δίζπξαμεο Γεκνζίσλ
Δζφδσλ (Κ.Δ.Γ.Δ.) ζην φλνκα θαη γηα ινγαξηαζκφ ηεο ΡΑΔ θαη
απνδίδνληαη ζε απηήλ.
6.
ε πεξηπηψζεηο ζπζηεκαηηθήο θαη θαη’ επαλάιεςε
παξάβαζεο ηνπ λνκνζεηηθνχ πιαηζίνπ θαη ησλ φξσλ, ζχκθσλα κε
ηνπο νπνίνπο ρνξεγνχληαη νη πξνβιεπφκελεο ζηνλ παξφληα λφκν
άδεηεο, ε ΡΑΔ κπνξεί λα αλαθαιεί ηηο άδεηεο απηέο. Ζ αλάθιεζε
κπνξεί λα επηβάιιεηαη παξάιιεια κε πξφζηηκν.

2.
Ζ απφθαζε ηεο ΡΑΔ πξνζβάιιεηαη δηθαζηηθά θαηά ηα
νξηδφκελα ζην άξζξν 33 ηνπ παξφληνο λφκνπ.

Άξζξν 37

Άξζξν 35

1.
Με ηνλ παξφληα λφκν νξγαλψλεηαη κφληκε δηαηηεζία ζηε
ΡΑΔ, ζηελ νπνία ππάγνληαη πξνο επίιπζε:

Γηαηηεζία

Πξνζσξηλά κέηξα
1.
ε πεξηπηψζεηο πνπ ε ΡΑΔ, δξψληαο απηεπαγγέιησο ή
θαηφπηλ θαηαγγειίαο, δηαπηζηψζεη θαηά ζνβαξή πηζαλνιφγεζε φηη
ηίζεηαη δήηεκα παξάβαζεο ηεο θείκελεο εζληθήο θαη επξσπατθήο
λνκνζεζίαο πεξί ειεθηξηθήο ελέξγεηαο θαη θπζηθνχ αεξίνπ, ε νπνία
ελέρεη άκεζε, ζνβαξή θαη επηθείκελε απεηιή γηα ηε δεκφζηα
αζθάιεηα, ηε δεκφζηα ηάμε, ηε δεκφζηα πγεία ή ηηο ζπλζήθεο πγηνχο
αληαγσληζκνχ ζηηο ζρεηηθέο αγνξέο ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο θαη ηνπ
θπζηθνχ αεξίνπ ή δεκηνπξγεί ζνβαξά νηθνλνκηθά ή ιεηηνπξγηθά
πξνβιήκαηα ζε άιιεο επηρεηξήζεηο, κπνξεί λα ιακβάλεη, κε
αηηηνινγεκέλε απφθαζή ηεο θαη ηεξψληαο ηελ αξρή ηεο
αλαινγηθφηεηαο, θάζε είδνπο πξνζσξηλά κέηξα πξνο αληηκεηψπηζε
ηεο θαηάζηαζεο, πξηλ ηε ιήςε νξηζηηθήο απφθαζεο. Σα πξνζσξηλά
απηά κέηξα δελ πξέπεη λα ζπλίζηαληαη ζηελ ηθαλνπνίεζε ηνπ
δηθαηψκαηνο. ηελ ελδηαθεξφκελε επηρείξεζε παξέρεηαη δπλαηφηεηα
λα εθζέζεη ηηο απφςεηο ηεο, εθηφο εάλ ιφγνη θαηεπείγνληνο δελ ην
επηηξέπνπλ. ηελ ηειεπηαία απηή πεξίπησζε, ε ελ ιφγσ επηρείξεζε
θαιείηαη λα εθζέζεη ηηο απφςεηο ηεο εληφο πέληε (5) εκεξψλ απφ ηε
ιήςε ησλ πξνζσξηλψλ κέηξσλ θαη λα πξνηείλεη κέηξα
απνθαηάζηαζεο. Δάλ απηά θξηζνχλ επαξθή, ε ΡΑΔ αλαθαιεί ηα
πξνζσξηλά κέηξα θαη επηθπξψλεη ηα πξνηεηλφκελα απφ ηελ
επηρείξεζε κέηξα απνθαηάζηαζεο.

(α)

νη δηαθνξέο κεηαμχ πξνζψπσλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη
κε νπνηνδήπνηε ηξφπν ζηνλ ηνκέα ηεο ελέξγεηαο,

(β)

νη δηαθνξέο κεηαμχ Δπηιεγφλησλ Πειαηψλ, φπσο απηνί
πξνζδηνξίδνληαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο λφκνπ θαη
ησλ
επηρεηξήζεσλ
πνπ
αζθνχλ
Δλεξγεηαθέο
Γξαζηεξηφηεηεο,

(γ)

θάζε δηαθνξά πνπ αλαθχεηαη κεηαμχ ησλ αλσηέξσ
πξνζψπσλ απφ ηελ εθαξκνγή ηεο ζρεηηθήο θείκελεο
εζληθήο θαη επξσπατθήο λνκνζεζίαο.

2.
Ζ ππαγσγή ζηε δηαηηεηηθή δηαδηθαζία κηαο απφ ηηο
αλσηέξσ δηαθνξέο πξνυπνζέηεη θαηάξηηζε ζπκθσλίαο δηαηηεζίαο
κεηαμχ ησλ κεξψλ.
3.
ηελ σο άλσ δηαηηεζία εθαξκφδνληαη ηα άξζξα 867 έσο
900 ηνπ ΚΠνιΓ, εθφζνλ κε ην παξφλ άξζξν δελ νξίδεηαη δηαθνξεηηθά.
ε πεξίπησζε δηεζλνχο δηαηηεζίαο, φπσο απηή νξίδεηαη ζηελ
παξάγξαθν 2 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ. 2735/1999 (ΦΔΚ Α’ 137), ε
ππαγσγή ζηνλ ΚΠνιΓ είλαη δπλαηή εθφζνλ, ππάξρεη ξεηή ζρεηηθή
ζπκθσλία κεηαμχ ησλ κεξψλ.
4.
Ζ δηαηηεζία δηεμάγεηαη ελψπηνλ ηξηκεινχο δηαηηεηηθνχ
νξγάλνπ, ην νπνίν ζπγθξνηείηαη απφ πξφζσπα πνπ αλαθέξνληαη ζε
θαηάινγν δηαηηεηψλ θαη επηδηαηηεηψλ, ν νπνίνο ζπληάζζεηαη θάζε
δχν έηε, κε απφθαζε ηνπ Πξνέδξνπ ηεο ΡΑΔ. Ο θαηάινγνο
πεξηιακβάλεη κέιε ηεο ΡΑΔ, κέιε Σερληθψλ Δπηκειεηεξίσλ θαη
Γηθεγνξηθψλ πιιφγσλ, θαζψο θαη θαζεγεηέο Αλψηαησλ
Δθπαηδεπηηθψλ Ηδξπκάησλ νπνηαζδήπνηε βαζκίδαο, κε εμεηδηθεπκέλεο
γλψζεηο ζηηο δηαθνξέο πνπ ππάγνληαη ζηελ δηαηηεζία ηεο ΡΑΔ.

2.
Ζ απφθαζε ηεο ΡΑΔ πεξί ησλ πξνζσξηλψλ κέηξσλ είλαη
άκεζα εθηειεζηή θαη ππφθεηηαη κφλν ζε πξνζθπγή ελψπηνλ ηνπ
Γηνηθεηηθνχ Δθεηείνπ Αζελψλ θαηά ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 33 ηνπ
παξφληνο λφκνπ.
3.
Ζ ΡΑΔ κπνξεί λα επηβάιιεη ρξεκαηηθή πνηλή απφ πέληε
ρηιηάδεο Δπξψ (5.000 €) κέρξη εθαηφ ρηιηάδεο Δπξψ (100.000 €) γηα
θάζε εκέξα κε ζπκκφξθσζεο πξνο ηελ απφθαζή ηεο πεξί ησλ
πξνζσξηλψλ κέηξσλ.

5.
Αλ ηα κέξε δελ νξίζνπλ δηαηηεηή ή επηδηαηηεηή, θαηά ηα
πξνβιεπφκελα ζηα άξζξα 873 θαη 874 ηνπ ΚΠνιΓ, εθαξκφδνληαη νη
δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 878 ΚΠνιΓ, αιιά αληί γηα ην Μνλνκειέο
Πξσηνδηθείν απνθαζίδεη ζρεηηθά ν Πξφεδξνο ηεο ΡΑΔ. Ο Πξφεδξνο
ηεο ΡΑΔ απνθαζίδεη, επίζεο, αληί ηνπ Μνλνκεινχο Πξσηνδηθείνπ,
ζηηο πεξηπηψζεηο ησλ άξζξσλ 880 παξ. 2 θαη 884 ηνπ ΚΠνιΓ.

Άξζξν 36
Γηνηθεηηθέο θπξώζεηο
1.
Με απφθαζε ηεο ΡΑΔ, ε νπνία εθδίδεηαη κεηά απφ
αθξφαζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ, επηβάιινληαη ζηνπο θπξίνπο θαη ηνπο
δηαρεηξηζηέο ησλ πζηεκάησλ θαη ησλ Γηθηχσλ Γηαλνκήο ειεθηξηθήο

18

6.
Σν δηαηηεηηθφ δηθαζηήξην κεξηκλά ψζηε ε δηαδηθαζία έσο
θαη ηε δεκνζίεπζε ηεο απφθαζεο λα έρεη πεξαησζεί εληφο έμη (6)
κελψλ απφ ηελ θίλεζε ηεο δηαδηθαζίαο δηαηηεζίαο.

πεπξαγκέλσληεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ παξφληνο λφκνπ
θαη ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ επφκελνπ έηνπο. Οη δαπάλεο ηνπ ειέγρνπ
βαξχλνπλ ηε ΡΑΔ.

7.
Σν δηαηηεηηθφ δηθαζηήξην δχλαηαη κε απφθαζή ηνπ λα δεηά
απφ ηε ΡΑΔ ηε δηαηχπσζε γλψκεο γηα δεηήκαηα πνπ άπηνληαη ησλ
ξπζκηζηηθψλ ηεο αξκνδηνηήησλ θαη είλαη θξίζηκα γηα ηελ επίιπζε ηεο
δηαθνξάο.

ΚΔΦΑΛΑΙΟ Σ’: ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΣΖΡΑΔ
Άξζξν 39
Ζ δηνηθεηηθή θαη επηζηεκνληθή ππνζηήξημε ηεο ΡΑΔ αλαηίζεηαη ζηε
Γξακκαηεία ηεο, ε νπνία ηδξχζεθε κε ην άξζξν 7 παξ. 1 ηνπ λ.
2773/1999.

ΚΔΦΑΛΑΙΟ Δ’: ΠΟΡΟΙ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΖ ΓΙΑΥΔΙΡΙΖ ΣΖ ΡΑΔ
Άξζξν 38

Άξζξν 40

1.
Γηα ηελ άζθεζε ησλ αξκνδηνηήησλ ηεο, ε ΡΑΔ εηζπξάηηεη,
σο πφξνπο απηήο:
(α)

Γηάξζξσζε ηεο Γξακκαηείαο
1.
Ζ Γξακκαηεία ηεο ΡΑΔ δηαξζξψλεηαη ζε Γηεπζχλζεηοθαη
Γξαθείν Πξνέδξνπ, ηνπ νπνίνπ πξνΐζηαηαη ν Πξφεδξνο ηεο Αξρήο,
ζχκθσλα κε ηηο εηδηθέο δηαηάμεηο ηνπ Καλνληζκνχ Δζσηεξηθήο
Λεηηνπξγίαο θαη Γηαρείξηζεο ηεο ΡΑΔ.Γηα ηελ ππνζηήξημε ηνπ έξγνπ
ηνπ Γξαθείνπ Πξνέδξνπ δηαηεξνχληαη νη πέληε (5) ζέζεηο εηδηθψλ
ζπλεξγαηψλ, νη νπνίεο είραλ ζπζηαζεί κε ην άξζξν 37 παξ. 2 ηνπ
λ.3428/2005. Οη πέληε (5) εηδηθνί ζπλεξγάηεοεμνκνηνχληαησο πξνο ην
λνκηθφ θαζεζηψο ηνποπξνο ηνπο κεηαθιεηνχο δεκνζίνπο ππαιιήινπο,
κε εμαίξεζε ηα εξγαζηαθά ηνπο δεηήκαηα σο πξνο ηα νπνία
εμνκνηνχληαηκε ην ινηπφ πξνζσπηθφ ηεο Γξακκαηείαο ηεο ΡΑΔ. Ζ
πξφζιεςε ζηηο ζέζεηο απηέο γίλεηαη κε απφθαζε Πξνέδξνπ, ελψ
κπνξνχλ λα θαιχπηνληαη θαη απφ κέιε ηνπ πξνζσπηθνχ ησλ
Γηεπζχλζεσλ ηεο Γξακκαηείαο ηεο ΡΑΔ, ηα νπνία, ζηελ πεξίπησζε
απηή, εμαθνινπζνχλ λα εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ λνκηθνχ
θαζεζηψηνο πνπ δηέπεη ηα κέιε ηεο Γξακκαηείαο ηεο ΡΑΔ

Αληαπνδνηηθά ηέιε πνπ επηβάιινληαη ζηηο επηρεηξήζεηο
ηνπ ηνκέα ηεο ελέξγεηαο θαη εηδηθφηεξα:
(αα)
Δθάπαμ ηέιε γηα ηελ επεμεξγαζία θαη
γλσκνδφηεζε ή απφθαζε επί ησλ αηηήζεσλ πνπ
ππνβάιινληαη γηα ηε ρνξήγεζε ή ηξνπνπνίεζε ή
επέθηαζε ή αλαλέσζε άδεηαο ή πηζηνπνίεζεο πξνο
άζθεζε δξαζηεξηφηεηαο ζηνλ ηνκέα ηεο ειεθηξηθήο
ελέξγεηαο ή ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ.
(ββ) Δηήζηα ηέιε γηα ηελ άζθεζε δξαζηεξηφηεηαο ζηνλ
ηνκέα ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ θαη
ησλ πγξψλ θαπζίκσλ.

(β)

Δπηδνηήζεηο,
επηρνξεγήζεηο,
ρξεκαηνδνηήζεηο
εξεπλεηηθψλ πξνγξακκάησλ θαη θάζε άιιν έζνδν πνπ
πξνέξρεηαη απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε θαη απφ δηεζλείο
νξγαληζκνχο.

2.
Οη αξκνδηφηεηεο ησλ επηκέξνπο Γηεπζχλζεσλ θαη ηνπ
Γξαθείνπ Πξνέδξνπ, θαζψο θαη ε θαηαλνκή ησλ ζέζεσλ ηνπ
πξνζσπηθνχ θαζνξίδνληαη ζηνλ Καλνληζκφ Δζσηεξηθήο Λεηηνπξγίαο
θαη Γηαρείξηζεο ηεο ΡΑΔ.

2.
Οη πφξνη ηεο ΡΑΔ εηζπξάηηνληαη γηα ινγαξηαζκφ ηεο κε ηε
δηαδηθαζία ηνπ Κψδηθα Δίζπξαμεο Γεκνζίσλ Δζφδσλ (Κ.Δ.Γ.Δ.) θαη
θαηαηίζεληαη ζε ηξαπεδηθφ ινγαξηαζκφ, ηε δηαρείξηζε ηνπ νπνίνπ έρεη
ε ΡΑΔ, ζχκθσλα κε ηνλ Καλνληζκφ Δζσηεξηθήο Λεηηνπξγίαο θαη
Γηαρείξηζήο ηεο.

3.
Κάζε Γηεχζπλζε ζπγθξνηείηαη απφ Σκήκαηα, ζηα νπνία
θαηαλέκεηαη ην πξνζσπηθφ ησλ Γηεπζχλζεσλ,ζχκθσλα κε ηηο εηδηθέο
δηαηάμεηο ηνπ Καλνληζκνχ Δζσηεξηθήο Λεηηνπξγίαο θαη Γηαρείξηζεο
ηεοΡΑΔ. Με απφθαζε ηεο ΡΑΔ, κεηά απφ εηζήγεζε ηνπ Πξνέδξνπ
ηεο, ή κε απφθαζε ηνπ Πξνέδξνπ ηεο, εθφζνλ ε ζρεηηθή αξκνδηφηεηα
έρεη κεηαβηβαζζεί ζε απηφλ δπλάκεη ηεο παξαγξάθνπ 5 ηνπ άξζξνπ 8
ηνπ παξφληνο, θαζνξίδνληαη νη επηκέξνπο αξκνδηφηεηεο ησλ
Σκεκάησλ θαη ηνπνζεηνχληαη ηα κέιε ηεο Γξακκαηείαο ηεο ΡΑΔ θαηά
Γηεπζχλζεηο θαη Σκήκαηα.

3.
Ζ ΡΑΔ, κε απφθαζή ηεο, ε νπνία δεκνζηεχεηαη ζηελ
Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο, θαζνξίδεη ηε κεζνδνινγία ππνινγηζκνχ
ησλ αληαπνδνηηθψλ ηειψλ αλά δξαζηεξηφηεηα θαη αθνινπζνχκελε
πξαθηηθή δηαδηθαζία, ζην πιαίζην ηεο ελ γέλεη άζθεζεο ησλ
αξκνδηνηήησλ ηεο. Ζ κεζνδνινγία θαηαξηίδεηαη ιακβάλνληαο ππφςε
ηνλ θχθιν εξγαζηψλ θάζε δξαζηεξηφηεηαο, ην εχξνο ησλ
απαηηνχκελσλ δηνηθεηηθψλ ελεξγεηψλ θαη απαζρφιεζεο ηεο Αξρήο,
θαη ηδίσο απηψλ ηεο ρνξήγεζεο θαη παξαθνινχζεζεο αδεηψλ ή
πηζηνπνίεζεο άζθεζεο ηεο δξαζηεξηφηεηαο, θαζψο θαη ηεο
επνπηείαο ηεο αγνξάο, ιακβάλνληαο ππφςε, ηαπηφρξνλα, ηελ
ειαρηζηνπνίεζε ηεο επηβάξπλζεο ησλ θαηαλαισηψλ θαη ηελ
εμαζθάιηζε ηζφηηκεο θαη απνηειεζκαηηθήο εηζφδνπ ζηηο ζρεηηθέο
αγνξέο.

4.
ε θάζε κηα απφ ηηο Γηεπζχλζεηο θαη ζε θάζε έλα απφ ηα
Σκήκαηα ηεο Γξακκαηείαο ηεο ΡΑΔνξίδεηαη Πξντζηάκελνο, ν νπνίνο
αλαπιεξψλεηαη θαηά ηα νξηδφκελα ζηνλ Καλνληζκφ Δζσηεξηθήο
Λεηηνπξγίαο θαη Γηαρείξηζεο ηεο ΡΑΔ. Οη Πξντζηάκελνη ησλ
Γηεπζχλζεσλ θαη ησλ Σκεκάησλ, θαζψο θαη νη Αλαπιεξσηέο ηνπο,
επηιέγνληαη, κε απφθαζε ηεο ΡΑΔ, κεηά απφ εηζήγεζε ηνπ Πξνέδξνπ
ηεο, γηα ηξηεηή ζεηεία, ε νπνία κπνξεί λα αλαλεψλεηαη κία ή
πεξηζζφηεξεο θνξέο κε φκνηα απφθαζε, κεηαμχ ησλ κειψλ ηεο
Γξακκαηείαο ηεο ΡΑΔ,ηα νπνία πιεξνχλ ηα θξηηήξηα πνπ
εμεηδηθεχνληαη ζηνλ Καλνληζκφ Δζσηεξηθήο Λεηηνπξγίαο θαη
Γηαρείξηζεο ηεο ΡΑΔ. ηε Γηεχζπλζε Ννκηθψλ Τπεξεζηψλ
πξνΐζηαηαη Γηθεγφξνο ηεο Αξρήο κε ζρέζε έκκηζζεο εληνιήο,
δηνξηζκέλνο ζηνλ Άξεην Πάγν, πνπ επηιέγεηαη απφ ηε ΡΑΔ, κεηά απφ
εηζήγεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηεο θαη αλαπιεξψλεηαη θαηά ηα νξηδφκελα
ζηνλ Καλνληζκφ Δζσηεξηθήο Λεηηνπξγίαο θαη Γηαρείξηζεο ηεο ΡΑΔ.

4.
Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη
Κιηκαηηθήο Αιιαγήο, κεηά απφ ζχκθσλε γλψκε ηεο ΡΑΔ, κε βάζε ηνλ
πξνυπνινγηζκφ ηεο Αξρήο θαη ηελ εγθεθξηκέλε κεζνδνινγία
ππνινγηζκνχ, θαζνξίδνληαη ην χςνο ησλ αληαπνδνηηθψλ ηειψλ πνπ
επηβάιινληαη ππέξ ηεο ΡΑΔ, ηα φξγαλα, ν ηξφπνο είζπξαμεο ησλ
ηειψλ θαη θάζε αλαγθαία ιεπηνκέξεηα.
5.
Ζ ΡΑΔ δχλαηαη λα εηζπξάηηεη ζπλδξνκέο απφ
ζπκκεηέρνληεο ζε ζπλέδξηα ή εθδειψζεηο παξεκθεξνχο ζθνπνχ πνπ
νξγαλψλεη, πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιίδεηαη ε επηηπρήο θαη
απνηειεζκαηηθή δηνξγάλσζε απηψλ.

5.
Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ νξγαλσηηθή δνκή, ηε
δηάξζξσζε ηεο ΡΑΔθαη ηνλ νξηζκφ ησλ Πξντζηακέλσλ ησλ
Γηεπζχλζεσλ θαη ησλ Σκεκάησλ δεκνζηεχνληαη ζηελ επίζεκε
ηζηνζειίδα ηεο.

6.
Ζ ΡΑΔ έρεη ππνρξέσζε λα ηεξεί ινγαξηαζκνχο θαη
αξρεία, ζηα νπνία ζπκπεξηιακβάλνληαη ηα απνηειέζκαηα ρξήζεο,
θαη λα δεκνζηεχεη ηζνινγηζκφ, φπσο νξίδεηαη εηδηθφηεξα ζηνλ
Καλνληζκφ Δζσηεξηθήο Λεηηνπξγίαο θαη Γηαρείξηζήο ηεο.

Άξζξν 41
Πξνζσπηθό ηεο Γξακκαηείαο

7.
Ο έιεγρνο ησλ νηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ θαη ησλ εηήζησλ
ινγαξηαζκψλ θαη νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ γίλεηαη απφ δχν (2)
νξθσηνχο ινγηζηέο. Σα ζηνηρεία απηά θαη νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο
δεκνζηεχνληαη ζε δχν (2) εκεξήζηεο εθεκεξίδεο επξείαο θπθινθνξίαο
θαη ηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο θαη ππνβάιινληαη ζηνλ
Πξφεδξν ηεο Βνπιήο ησλ Διιήλσλ θαη ζηε Μφληκε Δπηηξνπή Θεζκψλ
θαη Γηαθάλεηαο ηεο Βνπιήο ησλ Διιήλσλ καδί κε ηελ έθζεζε

1.
Γηα ηε ζηειέρσζε ηεο Γξακκαηείαο ηεο ΡΑΔ ελφςεη ησλ
λέσλ αξκνδηνηήησλ πνπ εθρσξνχληαη ζηε ΡΑΔ κε ηνλ παξφληα λφκν,
ζπληζηψληαη, πέξαλ ησλ ζέζεσλ πνπ πξνβιέπνληαη ζηνλλ.
2773/1999 θαη ζε άιιεο δηαηάμεηο φπσο ηζρχνπλ κέρξη ζήκεξα,
επηπιένλ είθνζη (20) ζέζεηο εηδηθνχ επηζηεκνληθνχ πξνζσπηθνχ,
πέληε (5) ζέζεηο δηνηθεηηθνχ πξνζσπηθνχθαη ηξεηο (3)ζέζεηο
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δηθεγφξσλ πνπ ππεξεηνχλ κε ζρέζε έκκηζζεο εληνιήο.
Δπηπξφζζεηα, ζπληζηψληαη πέληε (5)ζέζεηο εηδηθνχ ηερληθνχ
πξνζσπηθνχ. Σα κέιε ηνπ εηδηθνχ ηερληθνχ πξνζσπηθνχ παξέρνπλ
έξγν ππνδνκήο ζηε ιεηηνπξγία ηεο Γξακκαηείαο πξνζθέξνληαο
εμεηδηθεπκέλεο ηερληθέο ππεξεζίεο γηα ηελ αξηηφηεξε εθηέιεζε ηνπ
έξγνπ ηεο.

(ε)

Ζ Δπηηξνπή εκπεηξνγλσκφλσλ εηζεγείηαη ζηε ΡΑΔ γηα ηελ
επηινγή ησλ ππνςεθίσλ θαη δηαβηβάδεη ζε απηήλ πίλαθα
ησλ πξνηεηλφκελσλ πξνο θαηάιεςε ησλ ζέζεσλ, θαζψο
θαη ην πξαθηηθφ αμηνιφγεζεο. Ζ ΡΑΔ, κε αηηηνινγεκέλε
απφθαζή ηεο, ε νπνία ιακβάλεηαη ρσξίο ηε ζπκκεηνρή ηνπ
κέινπο ή ησλ κειψλ ηεο πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ Δπηηξνπή
εκπεηξνγλσκφλσλ, επηιέγεη ηνπο ππνςεθίνπο, νη νπνίνη
δηαζέηνπλ, θαηά ηελ θξίζε ηεο, ηελ επξχηεξε δπλαηή
εκπεηξία θαη γλψζε πνπ απαηηείηαη γηα ηε ζέζε γηα ηελ
νπνία πξννξίδνληαη θαη θαηαξηίδεη ηνπο πξνζσξηλνχο
πίλαθεο θαηάηαμεο, νη νπνίνη αλαξηψληαη ζηελ έδξα ηεο
ΡΑΔ θαη δεκνζηεχνληαη ηελ επίζεκε ηζηνζειίδα ηεο. Δληφο
απνθιεηζηηθήο πξνζεζκίαο δέθα (10) εκεξψλ απφ ηεο
αλαξηήζεσο θαη ηεο δεκνζίεπζεο, επηηξέπεηαη ε άζθεζε
εληάζεσο απφ φπνηνλ έρεη έλλνκν ζπκθέξνλ, ελψπηνλ ηεο
ΡΑΔ, θαηά ηα εηδηθψο νξηδφκελα ζηελ πξνθήξπμε. Ζ ΡΑΔ
απνθαζίδεη εληφο πξνζεζκίαο δέθα (10) εκεξψλ απφ ηελ
ππνβνιή ηεο έλζηαζεο. Ζ παξέιεπζε άπξαθηεο ηεο
ηαζζφκελεο απφ ην πξνεγνχκελν εδάθην πξνζεζκίαο
ηζνδπλακεί κε απφξξηςε ηεο έλζηαζεο. Δλ ζπλερεία, ε
ΡΑΔ απνζηέιιεη ηνπο πίλαθεο θαηάηαμεο ζην Α..Δ.Π., κε
φια ηα απαξαίηεηα ζηνηρεία, γηα επηθχξσζε.

(ζη)

ε πεξίπησζε κε επηθχξσζεο ησλ πηλάθσλ απφ ην
Α..Δ.Π. εληφο είθνζη (20) εκεξψλ απφ ηελ εκέξα
παξαιαβήο ηνπο, απηνί ζεσξνχληαη σο επηθπξσκέλνη θαη ε
ΡΑΔ πξνβαίλεη ζηελ πξφζιεςε ησλ επηιεγέλησλ.

2.
Οη εηδηθφηεηεο θαη ηα πξνζφληα πξφζιεςεο ηνπ
δηνηθεηηθνχ, εηδηθνχ επηζηεκνληθνχ θαη εηδηθνχ ηερληθνχ πξνζσπηθνχ,
θαζψο θαη ησλ δηθεγφξσλ πνπ ππεξεηνχλ κε ζχκβαζε έκκηζζεο
εληνιήο θαζνξίδνληαη απφ ηνλ Καλνληζκφ Δζσηεξηθήο Λεηηνπξγίαο
θαη Γηαρείξηζεο ηεο ΡΑΔ.
3.
Με πξνεδξηθφ δηάηαγκα, ην νπνίν εθδίδεηαη κεηά απφ
πξφηαζε ηνπ Τπνπξγνχ Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο
Αιιαγήο, χζηεξα απφ ζχκθσλε γλψκε ηεο ΡΑΔ, κπνξνχλ λα
απμάλνληαη νη ζέζεηο ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο Γξακκαηείαο ηεο ΡΑΔ.
4.
Σν εηδηθφ επηζηεκνληθφ θαη εηδηθφ ηερληθφ πξνζσπηθφ ηεο
Γξακκαηείαο ηεο ΡΑΔ πξνζιακβάλεηαη κε ηελ αθφινπζε δηαδηθαζία:
(α)

(β)

Ζ ΡΑΔ πξνθεξχζζεη ηηο ζέζεηο ηνπ εηδηθνχ επηζηεκνληθνχ
πξνζσπηθνχ κε ηελ απαηηνχκελε εμεηδίθεπζε θαη εκπεηξία.
Με ηελ ίδηα πξνθήξπμε θαζνξίδνληαη θαη ηα θξηηήξηα
επηινγήο απηνχ, ε δηαδηθαζία ππνβνιήο αηηήζεσλ, ηα
απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά γηα ηελ απφδεημε ησλ ηππηθψλ
θαη νπζηαζηηθψλ πξνζφλησλ ησλ ππνςεθίσλ, ν ηξφπνο
θαη ν ρξφλνο ππνβνιήο ηνπο, θαζψο θαη ε δηαδηθαζία
άζθεζεο ελζηάζεσλ. Ζ ζρεηηθή πξνθήξπμε δεκνζηεχεηαη
ζε δχν (2) εκεξήζηεο εθεκεξίδεο παλειιήληαο θαη επξείαο
θπθινθνξίαο, θαζψο θαη ζηελ επίζεκε ηζηνζειίδα ηεο
ΡΑΔ.

Κάζε ιεπηνκέξεηα ζρεηηθά κε ηελ δηαδηθαζία πξφζιεςεο ηνπ
πξνζσπηθνχ ηεο Γξακκαηείαο ηεο ΡΑΔ ξπζκίδεηαη ζηνλ Καλνληζκφ
Δζσηεξηθήο Λεηηνπξγίαο θαη Γηαρείξηζήο ηεο.
5.
Σν δηνηθεηηθφ πξνζσπηθφ πξνζιακβάλεηαη ζχκθσλα κε
ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 1 παξ. 3 ηνπ λ. 2527/1997 (ΦΔΚ Α’ 206),
φπσο ηζρχεη. Καηφπηλ αηηηνινγεκέλεο απφθαζεο ηεο ΡΑΔ, ε
δηαδηθαζία ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ παξφληνο άξζξνπ, εθαξκφδεηαη
γηα ηελ πξφζιεςε θαη δηνηθεηηθνχ πξνζσπηθνχ ζε ζέζεηο απμεκέλεο
επζχλεο, νη νπνίεο πξνυπνζέηνπλ εηδηθά επαγγεικαηηθά πξνζφληα,
εκπεηξία, ηερλνγλσζία ή ζπλαξηψληαη κε ηελ επεμεξγαζία ηδηαηηέξσο
εκπηζηεπηηθψλ πιεξνθνξηψλ.

Δηδηθή Δπηηξνπή εκπεηξνγλσκφλσλ, ηνπιάρηζηνλ ηξηκειήο,
πνπ ζπγθξνηείηαη ηνπιάρηζηνλ απφ έλα (1) κέινο ηεο ΡΑΔ
θαη ππαιιήινπο πνπ ππεξεηνχλ κε νπνηαδήπνηε ζρέζε
εξγαζίαο ζηε ΡΑΔ, θαηά ηα νξηδφκελα ζηνλ Καλνληζκφ
Δζσηεξηθήο Λεηηνπξγίαο θαη Γηαρείξηζήο ηεο, θαη
ιεηηνπξγεί ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο θάζε θνξά γεληθέο
δηαηάμεηο πεξί ζπιινγηθψλ νξγάλσλ, εμεηάδεη ηηο αηηήζεηο
θαη ηα δηθαηνινγεηηθά ησλ ππνςεθίσλ. ε απηφ ην ζηάδην
ειέγρνπ
ησλ
δηθαηνινγεηηθψλ,
ε
Δπηηξνπή
εκπεηξνγλσκφλσλ βαζκνινγεί ηνπο ππνςεθίνπο σο πξνο
ηα ηππηθά θαη νπζηαζηηθά πξνζφληα ηνπο αλαθνξηθά κε
ζπγθεθξηκέλα θξηηήξηα επηινγήο, ηα νπνία είραλ
πξνζδηνξηζηεί ζηε ζρεηηθή πξνθήξπμε καδί κε ην
ζπληειεζηή πνπ απνδίδεηαη ζε θαζέλα απφ απηά. Μεηαμχ
ησλ θξηηεξίσλ απηψλ ζπγθαηαιέγνληαη ηα επαγγεικαηηθάηερληθά πξνζφληα θαη ε εξγαζηαθή εκπεηξία.

(γ)

Δλ ζπλερεία, ε Δπηηξνπή εκπεηξνγλσκφλσλ θαιεί ηνπο
ππνςεθίνπο πνπ πξνθξίλνληαη ζην επφκελν ζηάδην ζε
αηνκηθή ζπλέληεπμε. Ζ ζπλέληεπμε δηελεξγείηαη δεκνζίσο
θαη έρεη ζθνπφ ηελ αμηνιφγεζε θαη βαζκνινγία ηεο ελ γέλεη
πξνζσπηθφηεηαο ησλ ππνςεθίσλ, ηεο ηθαλφηεηαο θαη ηεο
θαηαιιειφηεηάο ηνπο λα αληαπνθξηζνχλ ζηελ άζθεζε ησλ
θαζεθφλησλ ηεο ζέζεο γηα ηελ νπνία θξίλνληαη. Ζ
Δπηηξνπή βαζκνινγεί θάζε ππνςήθην κεηά ηε ζπλέληεπμε
κε έλα ζπληειεζηή πνπ θπκαίλεηαη απφ 0,80 έσο θαη 1,20
επί ηεο ζπλνιηθήο βαζκνινγίαο πνπ έρεη ιάβεη ν
ππνςήθηνο ζηα αληηθεηκεληθά θξηηήξηα ηνπ πξψηνπ
ζηαδίνπ ηεο αμηνιφγεζεο. Ζ βαζκνινγία πνπ ιακβάλεη
θάζε ππνςήθηνο εμάγεηαη απφ ην γηλφκελν ηνπ ζπληειεζηή,
πνπ έιαβε ζηε ζπλέληεπμε κε ην άζξνηζκα ηεο
βαζκνινγίαο πνπ έρεη ιάβεη ζηα αληηθεηκεληθά θξηηήξηα.

(δ)

Ζ Δπηηξνπή εκπεηξνγλσκφλσλ, κεηά ην πέξαο ησλ
αηνκηθψλ ζπλεληεχμεσλ, ζπληάζζεη πξαθηηθφ αμηνιφγεζεο
ζην νπνίν εθηίζεληαη ππνρξεσηηθά ηα λφκηκα θξηηήξηα θαη
ηα πξαγκαηηθά δεδνκέλα ηα αλαθεξφκελα ζηνπο
πξνηεηλφκελνπο πξνο θαηάιεςε ησλ ζέζεσλ ππνςεθίσλ,
εμαηνκηθεπκέλε θξίζε γηα θάζε ππνςήθην θαη θαηαγξαθή ηνπιάρηζηνλ ζπλνπηηθή- ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ
ζπλεληεχμεσλ ρσξίο ηελ παξάιεηςε θξίζηκσλ θαη
νπζηαζηηθψλ ζεκείσλ.

6.
Οη δηθεγφξνηκε ζρέζε έκκηζζεο εληνιήο πξνζιακβάλνληαη
κεηά απφ δεκφζηα αλαθνίλσζε θαη επηινγή, ε νπνία δηελεξγείηαη απφ
ηξηκειή επηηξνπή πνπ νξίδεηαη κε απφθαζε ηεο ΡΑΔ.ε ζέζεηο
εηδηθνχ επηζηεκνληθνχ πξνζσπηθνχ κπνξνχλ λα πξνζιακβάλνληαη
κε ηε δηαδηθαζία ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ παξφληνο άξζξνπ θαη
δηθεγφξνη, ρσξίο λα ζίγνληαη ηα αζθαιηζηηθά ηνπο δηθαηψκαηα.
Θέζεηο δηθεγφξσλ κε έκκηζζε εληνιήκπνξνχλ λα θαηαιακβάλνληαη
απφ δηθεγφξνπο, πνπ ππεξεηνχλ ζε ζέζεηο εηδηθνχ επηζηεκνληθνχ
πξνζσπηθνχ, κε απφθαζε ηεο ΡΑΔ, χζηεξα απφ αίηεζή ηνπο θαη
ζχκθσλε γλψκε ηνπ Τπεξεζηαθνχ πκβνπιίνπ. Ζ πξφζιεςε
δηθεγφξνπ ζε ζέζε εηδηθνχ επηζηεκνληθνχ πξνζσπηθνχ ηεο
ΡΑΔζπλεπάγεηαη ππνρξεσηηθή αλαζηνιή ηνπ δηθεγνξηθνχ
ιεηηνπξγήκαηνο. Ζ παξάγξαθνο 2 ηνπ άξζξνπ 24 ηνπ λ. 1868/1989
(ΦΔΚ 230 Α), φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ
37 ηνπ λ. 2145/1993 (ΦΔΚ 88 Α), εθαξκφδεηαη αλαιφγσο, κε εμαίξεζε
ηε δεχηεξε πεξίνδν ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 24 ηνπ λ.
1868/1989, απφ ηελ εκέξα αλάιεςεο ησλ θαζεθφλησλ ηνπο, γηα ηνπο
δηθεγφξνπο πνπ ππεξεηνχλ ζηε ΡΑΔ κε ζχκβαζε έκκηζζεο εληνιήο,
θαζψο θαη γηα ηνπο δηθεγφξνπο πνπ ππεξεηνχλ ζηε ΡAE ζε ζέζε
εηδηθνχ επηζηεκνληθνχ πξνζσπηθνχ θαη ηεινχλ ζε ππνρξεσηηθή
αλαζηνιή άζθεζεο ηνπ ιεηηνπξγήκαηφο ηνπο. Ζ δηάηαμε ηνπ
πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ εθαξκφδεηαη θαη γηα ηα κέιε ηεο ΡΑΔ εθφζνλ
είλαη δηθεγφξνη.
7.
Γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ηεο Γξακκαηείαο ηεο ΡΑΔ
κπνξεί λα απνζπάηαη ζε απηήλ πξνζσπηθφ ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ
ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ λ. 2190/1994 (ΦΔΚ Α’ 28), φπσο
ηζρχεη, κε εμαίξεζε ηηο επηρεηξήζεηο ηνπ ηνκέα ελέξγεηαο.Ζ απφζπαζε
δηελεξγείηαη κε θνηλή απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Πεξηβάιινληνο,
Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο θαη ηνπ θαηά πεξίπησζε αξκφδηνπ
Τπνπξγνχ, κεηά απφ πξφηαζε ηεο ΡΑΔ, θαηά παξέθθιηζε απφ ηηο
θείκελεο γεληθέο θαη εηδηθέο δηαηάμεηο, γηα ρξνληθφ δηάζηεκα δχν (2)
εηψλ πνπ κπνξεί λα παξαηείλεηαη, ζχκθσλα κε ηνλ Κψδηθα
Καηάζηαζεο Γεκνζίσλ Πνιηηηθψλ Γηνηθεηηθψλ Τπαιιήισλ θαη
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Τπαιιήισλ Ν.Π.Γ.Γ. (λ.3528/2007, ΦΔΚ Α’ 26). Γηα ηελ άξζε ηεο
απφζπαζεο απαηηείηαη ε πξνεγνχκελε ζχκθσλε γλψκε ηεο ΡΑΔ. Ζ
απφζπαζε ππαιιήινπ δηαθφπηεηαη ππνρξεσηηθά, κεηά απφ εηζήγεζε
ηεο ΡΑΔ, ζε πεξίπησζε πνπ νη αλάγθεο ηεο Γξακκαηείαο ηεο, γηα ηελ
θάιπςε ησλ νπνίσλ έγηλε ε απφζπαζε ζπγθεθξηκέλνπ ππαιιήινπ,
κπνξνχλ λα θαιπθζνχλ απφ ην πξνζσπηθφ ηεο.

ζεηείαο ηνπο, ηα κέιε ηεο Γξακκαηείαο ηεο ΡΑΔ απαγνξεχεηαη λα
θαηέρνπλ ζέζε εηαίξνπ, κεηφρνπ, κέινπο δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ,
δηαρεηξηζηή, ππαιιήινπ, ηερληθνχ ή άιινπ ζπκβνχινπ ή κειεηεηή ζε
επηρείξεζε, ε νπνία επνπηεχεηαη άκεζα ή έκκεζα απφ ηε ΡΑΔ.
ΚΔΦΑΛΑΙΟ Ε’: ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΔΩΣΔΡΙΚΖ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΚΑΙ
ΓΙΑΥΔΙΡΙΖ ΣΖ ΡΑΔ

8.
Με θνηλή απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Πεξηβάιινληνο,
Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο θαη ηνπ θαηά πεξίπησζε αξκφδηνπ
Τπνπξγνχ, κεηά απφ πξφηαζε ηεο ΡΑΔ, κπνξεί λα κεηαηάζζεηαη θαηά
παξέθθιηζε ησλ θεηκέλσλ δηαηάμεσλ, πξνζσπηθφ πνπ ππεξεηεί ζε
θνξείο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα, φπσο απηφο νξίδεηαη ζηελ παξ. 1 ηνπ
άξζξνπ 14 ηνπ λ. 2190/1994 (ΦΔΚ Α΄28), φπσο ηζρχεη, γηα ηελ
θάιπςε ησλ νξγαληθψλ ζέζεσλ ηεο Γξακκαηείαο ηεο ΡΑΔ, εθφζνλ
έρεη ηα ηππηθά πξνζφληα πνπ απαηηνχληαη γηα δηνξηζκφ ζηηο ζέζεηο
απηέο. Ζ ΡΑΔ, εθφζνλ επηζπκεί λα θαιχςεη θελέο ζέζεηο ηεο
Γξακκαηείαο ηεο κε κεηάηαμε,πξνβαίλεη ζε ζρεηηθή αλαθνίλσζε πνπ
απνζηέιιεηαη ζε φια ηα Τπνπξγεία, ηα νπνία ηελ θνηλνπνηνχλ ζε
φιεο ηηο επνπηεπφκελεο απφ απηά ππεξεζίεο θαη λνκηθά πξφζσπα
δεκνζίνπ δηθαίνπ θαη ζηελ νπνία νξίδεηαη απνθιεηζηηθή πξνζεζκία
ππνβνιήο αηηήζεσλ. Οη αηηήζεηο κεηάηαμεο εμεηάδνληαη απφ ηε ΡΑΔ, ε
νπνία απνθαίλεηαη, αθνχ ζπλεθηηκήζεη ηελ θαηαιιειφηεηα ησλ
ππνςεθίσλ γηα ηελ άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ηεο ζέζεο ζηελ νπνία
ζα γίλεη ε κεηάηαμε, θαη’ εθαξκνγή ηεο δηαδηθαζίαο ηεο παξαγξάθνπ
4 ηνπ παξφληνο άξζξνπ.

Άξζξν 45
1.
Σα ζέκαηα εζσηεξηθήο ιεηηνπξγίαο θαη δηαρείξηζεο ηεο
ΡΑΔ ξπζκίδνληαη απφ ηνλ Καλνληζκφ ηεο πνπ εθδίδεηαη απφ ηελ ίδηα
θαη δεκνζηεχεηαη ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο.

Άξζξν 42

2.

Με ηνλ Καλνληζκφ ξπζκίδνληαη ηδίσο:

(α)

ε δηάξζξσζε ηεο Γξακκαηείαο ηεοΡΑΔ ζε επηκέξνπο
Γηεπζχλζεηο, Σκήκαηα θαη ζην Γξαθείν Πξνέδξνπ,

(β)

νη αξκνδηφηεηεο ησλ επηκέξνπο Γηεπζχλζεσλ ηεο
Γξακκαηείαο θαη ηνπ Γξαθείνπ Πξνέδξνπ ηεο ΡΑΔ,

(γ)

νη εηδηθφηεηεο, ηα πξνζφληα, ηα θξηηήξηα θαη νη
ιεπηνκέξεηεο πξφζιεςεο ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο
Γξακκαηείαο ηεο ΡΑΔ,ε θαηαλνκή ηνπ ζηηο επηκέξνπο
Γηεπζχλζεηο, Σκήκαηα θαη ην Γξαθείν Πξνέδξνπ θαη νη
φξνη εξγαζίαο ηνπ,

(δ)

νη ιεπηνκέξεηεο αλαθνξηθά κε ην ππεξεζηαθφ ζπκβνχιην, ν
ηξφπνο, ε δηαδηθαζία θαη θάζε αλαγθαία ιεπηνκέξεηα ηεο
αμηνιφγεζεο ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο Γξακκαηείαο ηεο ΡΑΔ,

(ε)

ηα θξηηήξηα θαη ε δηαδηθαζία επηινγήο ησλ Πξντζηακέλσλ
ησλ Γηεπζχλζεσλ θαη ησλ Σκεκάησλ ηεο Γξακκαηείαο ηεο
ΡΑΔ,

(ζη)

εεζσηεξηθή ιεηηνπξγία ηεο ΡΑΔ θαη ηδίσο ε δηαδηθαζία ησλ
ζπλεδξηάζεσλ θαη ηεο ιήςεο απνθάζεσλ, κε ηελ
επηθχιαμε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Καλνληζκνχ Αθξνάζεσλ ηεο
ΡΑΔ, εθφζνλ απηφο έρεη εθδνζεί,

(δ)

ν ηξφπνο δηαρείξηζεο ησλ πφξσλ, ηνπ πιηθνχ θαη ηεο
πεξηνπζίαοηεο ΡΑΔ, θαζψο θαη θάζε άιιν δήηεκα ζρεηηθφ
κε ηελ νηθνλνκηθή δηαρείξηζε ηεο ΡΑΔ,

(ε)

θάζε δήηεκα ζρεηηθφ κε ηηο πξνκήζεηεο αγαζψλ θαη
ππεξεζηψλ, κε ηελ επηθχιαμε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ
Καλνληζκνχ Πξνκεζεηψλ ηεο ΡΑΔ, εθφζνλ απηφο έρεη
εθδνζεί,

(ζ)

νη ιεπηνκέξεηεο ζρεηηθά κε ηελ πεηζαξρηθή επζχλε ησλ
κειψλ ηεο ΡΑΔ θαη ηελ πεηζαξρηθή δηαδηθαζία,

(η)

ηα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηε δεκφζηα δηαβνχιεπζε, ηηο
ειάρηζηεο πξνυπνζέζεηο δεκνζηφηεηαο θαη ην πεξηερφκελν
απηήο, ηε δηαδηθαζία θαη θάζε άιιε ιεπηνκέξεηα,

(ηα)

νη θαλφλεο δενληνινγίαο πνπ δηέπνπλ ηα κέιε ηεο ΡΑΔ θαη
ην πξνζσπηθφ ηεο Γξακκαηείαο ηεο, θαζψο θαη ηνπο
ζπλεξγάηεο απηήο,

(ηβ)

θάζε άιιν δήηεκα ζρεηηθφ κε ηε ιεηηνπξγία ηεο ΡΑΔ θαη ηεο
Γξακκαηείαο ηεο.

Τπεξεζηαθό πκβνύιην
ηε Γξακκαηεία ηεο ΡΑΔζπληζηάηαη ππεξεζηαθφ ζπκβνχιην, ην νπνίν
ιεηηνπξγεί θαη σο πεηζαξρηθφ ζπκβνχιην θαη αζθεί ηηο αξκνδηφηεηεο
πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηνλ Καλνληζκφ Δζσηεξηθήο Λεηηνπξγίαο θαη
Γηαρείξηζεο ηεο ΡΑΔ θαη, ζπκπιεξσκαηηθά, απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ
Κψδηθα Καηάζηαζεο Γεκνζίσλ Πνιηηηθψλ Γηνηθεηηθψλ Τπαιιήισλ
θαη Τπαιιήισλ Ν.Π.Γ.Γ. (λ.3528/2007, ΦΔΚ Α’) θαη ηνπ π.δ.
410/1988 (ΦΔΚ Α’ 287), φπσο θάζε θνξά ηζρχνπλ. Ζ ζπγθξφηεζε, ε
ζχλζεζε, ε ζεηεία, ε ιεηηνπξγία θαη νπνηνδήπνηε άιιν δήηεκα
αλαθνξηθά κε ην ππεξεζηαθφ ζπκβνχιην ξπζκίδνληαη ζηνλ Καλνληζκφ
Δζσηεξηθήο Λεηηνπξγίαο θαη Γηαρείξηζεο ηεο ΡΑΔ.
Άξζξν 43
Απνδνρέο, απνδεκηώζεηο πξνζσπηθνύ ηεο Γξακκαηείαο
1.
Οη απνδνρέο, ζηηο νπνίεο ζπκπεξηιακβάλνληαη νη κηζζνί,
ηα επηδφκαηα θαη νη απνιαβέο γηα ππεξσξηαθή απαζρφιεζε, θαζψο
θαη ην χςνο θάζε είδνπο δαπαλψλ ζρεηηθψλ κε ηηο πξφζζεηεο
απνδεκηψζεηο θαη ηελ απνδεκίσζε κεηαθίλεζεο ηνπ πξνζσπηθνχ
πνπ ππεξεηεί ζηε ΡΑΔ κε νπνηαδήπνηε ζρέζε εξγαζίαοή έκκηζζεο
εληνιήο,ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ πέληε (5) εηδηθψλ ζπλεξγαηψλ
ηνπ Γξαθείνπ Πξνέδξνπ, θαζνξίδεηαη, κε γλψκνλα ηελ ηδηαίηεξε θχζε
ηνπ έξγνπ ηεο Γξακκαηείαο ηεο,κε απφθαζε ηεο ΡΑΔ, ε νπνία
δεκνζηεχεηαη ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο, θαηά παξέθθιηζε
απφ θάζε άιιε γεληθή ή εηδηθή δηάηαμε πνπ ηζρχεη γηα ηνλ δεκφζην ή
ηνλ επξχηεξν δεκφζην ηνκέα.
2.
Οη κεληαίεο απνδνρέο ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο Γξακκαηείαο
ηεο ΡΑΔ δελ ππεξβαίλνπλ ζε θακία πεξίπησζε ηηο εθάζηνηε
αληίζηνηρεο απνδνρέο ηνπ Αληηπξνέδξνπ ηεο ΡΑΔ.

ΜΔΡΟ ΓΔΤΣΔΡΟ: ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΩΝ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΩΝ

3.
Ζ δαπάλε πνπ πξνθαιείηαη απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ
παξφληνο άξζξνπ βαξχλεη απνθιεηζηηθά ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηεο
ΡΑΔ.

ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α΄: ΓΔΝΙΚΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ
Άξζξν 46

Άξζξν 44

1.
Με ηελ επηθχιαμε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ λ. 2251/1994 (ΦΔΚ Α’
191), φπσο θάζε θνξά ηζρχεη, νη δηαηάμεηοηνπ παξφληνο Γεχηεξνπ
Μέξνπο ξπζκίδνπλ εηδηθφηεξα ηα δεηήκαηα πξνζηαζίαο ησλπειαηψλ
ζηνλ ηνκέα Πξνκήζεηαο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο θαη Φπζηθνχ Αεξίνπ. Γηα
ηνπο ζθνπνχο ηνπ παξφληνο νπνηαδήπνηε αλαθνξά ζε πειάηεο
λνείηαη σο αλαθνξά ζε Δπηιέγνληεο Πειάηεο κε εμαίξεζε ηηο εηαηξείεο
ζηηο νπνίεο έρεη ρνξεγεζεί κε Τπνπξγηθή Απφθαζε ε άζθεζε ηεο
δξαζηεξηφηεηαο δηαλνκήο θαη πξνκήζεηαο θπζηθνχ αεξίνπ ζε κε
Δπηιέγνληεο Πειάηεο.

Σν πξνζσπηθφ ηεο Γξακκαηείαο ηεο ΡΑΔ ππέρεη ηηο ππνρξεψζεηο
ερεκχζεηαο θαη πξνζηαζίαο ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ ή θαη άιισλ
απνξξήησλ, πνπ ππέρνπλ θαη ηα κέιε ηεο ΡΑΔ θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ
παξφληνο λφκνπ. Δπηηξέπεηαη ζηα κέιε ηεο Γξακκαηείαο ηεο ΡΑΔ λα
αλαιακβάλνπλ δηδαθηηθά θαζήθνληα ή λα απαζρνινχληαη ππφ
θαζεζηψο κεξηθήο απαζρφιεζεο ζε Αλψηαηα Δθπαηδεπηηθά Ηδξχκαηα,
Σερλνινγηθά Δθπαηδεπηηθά Ηδξχκαηα, δηεζλείο νξγαληζκνχο,
εξεπλεηηθνχο θνξείο κε θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα, άιιεο
ξπζκηζηηθέο Αξρέο ή θνξείο ή ηδξχκαηα πνπ παξέρνπλ εθπαίδεπζε ή
ππεξεζίεο ζε ζηειέρε ξπζκηζηηθψλ Αξρψλ.Καηά ηε δηάξθεηα ηεο

2.
Ζ ΡΑΔ επνπηεχεη ηελ ηήξεζε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο
Γεχηεξνπ Μέξνπο απφ ηνπο Πξνκεζεπηέο θαη δχλαηαη λα επηβάιιεη
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ζηνπο παξαβάηεο, δηνηθεηηθέο θπξψζεηο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο
ηνπ άξζξνπ 36 ηνπ παξφληνο λφκνπ.

πξνεγνχκελν έηνο, κε θαηαλνεηφ θαη ζαθψο ζπγθξίζηκν
ηξφπν,

Άξζξν 47

(β)

Γηθαηώκαηα Δπηιεγόλησλ Πειαηώλ
1.
Οη Δπηιέγνληεο Πειάηεο έρνπλ δηθαίσκα ειεχζεξεο
επηινγήο Πξνκεζεπηή. Όινη νη ΔπηιέγνληεοΠειάηεο ειεθηξηθήο
ελέξγεηαο πνπ ζπλδένληαη ζηελ Τςειή θαη Μέζε Σάζε θαη νη κεγάινη
κε νηθηαθνί Δπηιέγνληεο Πειάηεο Φπζηθνχ Αεξίνπ, δχλαηαη λα
πξνκεζεχνληαη ελέξγεηα, ηαπηνρξφλσο, απφ πεξηζζφηεξνπο ηνπ ελφο
Πξνκεζεπηέο. Ζ δηαδηθαζία αιιαγήο πξνκεζεπηή δελ επηθέξεη
νηθνλνκηθή επηβάξπλζε ζηνλ πειάηε.

3.
Ο Πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα ζπληζηά θαη λα δηαηεξεί
θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα άζθεζεο ηεο δξαζηεξηφηεηάο ηνπ επαξθψο
ζηειερσκέλε, αλαιφγσο ηνπ αξηζκνχ θαη ησλ θαηεγνξηψλ πειαηψλ κε
ηνπο νπνίνπο ζπλαιιάζζεηαη, ππεξεζία εμππεξέηεζεο πειαηψλ.
4.
Κάζε Πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα εθαξκφδεη δηαδηθαζία
ππνβνιήο θαη δηαρείξηζεο αηηεκάησλ θαη παξαπφλσλ πειαηψλ. Ζ
δηαδηθαζία ππνβνιήο θαη δηαρείξηζεο αηηεκάησλ θαη παξαπφλσλ
θαηαξηίδεηαη θαηά ηξφπν πνπ λα δηαζθαιίδεη ηε βέιηηζηε εμππεξέηεζε
ηνπ πειάηε θαηά ηε δηαδηθαζία ππνβνιήο ηνπο, παξέρνληάο ηνπ γηα ην
ζθνπφ απηφ θάζε αλαγθαία πιεξνθνξία. Ζ δηαδηθαζία δηελεξγείηαη
θαηά ηξφπν εχθνιν, αλέμνδν θαη ρσξίο λα εηζάγνληαη δηαθξίζεηο
αλάκεζα ζηηο δηάθνξεο θαηεγνξίεο πειαηψλ. Ζ ΡΑΔ ειέγρεη θαη
παξαθνινπζεί ηελ ηήξεζε ησλ ππνρξεψζεσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο
δηαδηθαζίεο ππνβνιήο θαη δηαρείξηζεο αηηεκάησλ θαη παξαπφλσλ
Πειαηψλ θάζε Πξνκεζεπηή.

2.
Ζ Πξνκήζεηα επηηξέπεηαη κφλν κεηά απφ ζχλαςε
χκβαζεο Πξνκήζεηαο κεηαμχ Πξνκεζεπηή θαη πειάηε. Ζ χκβαζε
Πξνκήζεηαο ζπλάπηεηαη θαηφπηλ πξνζθνξάο Πξνκήζεηαο, ηελ νπνία
θαηαξηίδεη θαη ππνβάιιεη ν Πξνκεζεπηήο ζηνλ πειάηε θαηφπηλ
αίηεζήο ηνπ.Οη γεληθνί θαη εηδηθνί φξνη ηεο χκβαζεο Πξνκήζεηαο
πξέπεη λα είλαη ζπκβαηνί κε ηηο αξρέο ηεο θαιήο πίζηεο θαη ηήξεζεο
ησλ ζπλαιιαθηηθψλ εζψλ, θαη λα θαζίζηαληαη ελ γλψζεη ηνπ πειάηε
πξηλ απφ ηε ζχλαςε ηεο χκβαζεο Πξνκήζεηαο.
3.
Ο Οηθηαθφο Πειάηεο έρεη δηθαίσκα λα ππαλαρσξήζεη απφ
ηε χκβαζε Πξνκήζεηαο εληφο δεθαηεζζάξσλ (14) εκεξψλ, αλ δελ
ζπκθσλήζεθε κεγαιχηεξε πξνζεζκία, αλ ν Πξνκεζεπηήο δελ
παξέδσζε ζηνλ πειάηε ηα ζηνηρεία πνπ αλαθέξνληαη ζηηο
πεξηπηψζεηο α’ , β’, γ’ θαη δ ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 48, φπσο
απηά εμεηδηθεχνληαη κε ηνπο Κψδηθεο Πξνκήζεηαο Ζιεθηξηθήο
Δλέξγεηαο ή Φπζηθνχ Αεξίνπ.

5.
Ο Πξνκεζεπηήο δηθαηνχηαη λα αξλεζεί λα πξνκεζεχζεη
ζπγθεθξηκέλν πειάηε εάλ ζπληξέρνπλ ζνβαξνί ιφγνη, φπσο ε χπαξμε
ιεμηπξφζεζκσλ νθεηιψλ ηνπ πειάηε πξνο άιινλ Πξνκεζεπηή. Οη
πξνυπνζέζεηο άξλεζεο πξνκήζεηαο θαη δηαθνπήο ηεο παξνρήο
πξέπεη λα είλαη ζαθψο δηαηππσκέλεο θαη παξέρνληαη ζηνλ Πειάηε εθ
ησλ πξνηέξσλ θαη ηδίσο θαηά ην ζηάδην ησλ δηαπξαγκαηεχζεσλ γηα
ηε ζχλαςε ηεο χκβαζεο Πξνκήζεηαο.

Άξζξν 48
Τπνρξεώζεηο ησλ Πξνκεζεπηώλ

Άξζξν 49

1.
Οη Πξνκεζεπηέο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο θαη Φπζηθνχ Αεξίνπ,
ππνρξενχληαη ηδίσο:
(α)

Να πιεξνθνξνχληνπο πειάηεο ηνπογηα ηε δπλαηφηεηα
αιιαγήο Πξνκεζεπηή, ζχκθσλα κε ηε δηάηαμε ηεο
παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 47.

(β)

Να παξέρνπλ, ηδίσο θαηά ηε δηαδηθαζία ζχλαςεο
χκβαζεο
Πξνκήζεηαο,πιεξνθνξίεο
σο
πξνοηε
δπλαηφηεηα έληαμεο ηνπ πειάηε ζηηο θαηεγνξίεο ησλ
Δπάισησλ Πειαηψλ θαη λα ζπλδξάκνπλ ηνλ πειάηεζηελ
ππαγσγή ηνπ ζ’ απηέο, εθφζνλ πιεξνί ηηο πξνυπνζέζεηο
έληαμήο ηνπ.

(γ)

Να παξέρνπλ πιεξνθνξίεο γηα ηε δπλαηφηεηα πξφζβαζεο
ηνπ πειάηε ηφζν ζηελ Καζνιηθή Τπεξεζία θαη φζν θαη
ζηελ Τπεξεζία Σειεπηαίνπ Καηαθπγίνπ.

(δ)

Να παξέρνπλ πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηηο δπλαηφηεηεο
ππνβνιήο παξαπφλσλ θαη ηηο δηαδηθαζίεο εμσδηθαζηηθήο
επίιπζεο δηαθνξψλ.

(ε)

Να ιακβάλνπλ ηα πξνβιεπφκελα θαηάιιεια κέηξα ψζηε
λα δηαζθαιίδεηαη ε ίζε κεηαρείξηζε ησλ πειαηψλ πνπ
βξίζθνληαη ζε απνκαθξπζκέλεο πεξηνρέο.

(ζη)

Να ιακβάλνπλ ηα πξνβιεπφκελα θαηάιιεια κέηξα
πξνζηαζίαο ησλ Δπάισησλ Πειαηψλ.

(δ)

Να παξέρνπλ θαη λα δηαζθαιίδνπλ ηελ άκεζε θαη εχθνιε
πξφζβαζε ζην Δξσηεκαηνιφγην Καηαλαισηή Δλεξγείαο,
πνπ ζπληάζζεηαη απφ ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή, ή ζε
θάζε άιινπ είδνπο πιεξνθνξίεο θαη έληππα θαηφπηλ
ππνδείμεσο ηεο ΡΑΔ.

(ε)

Να παξέρνπλ ηηο ππεξεζίεο θνηλήο σθέιεηαο πνπ ηνπο
επηβάιινληαη, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο.

Γηαθάλεηα ησλ ρξεώζεσλ θαη ησλ πιεξνθνξηώλ
1.
Οη πειάηεο έρνπλ δσξεάλ θαη εχθνιε, ρσξίο δηαθξίζεηο,
πξφζβαζε ζηελ πιεξνθνξία πνπ ζα ηνπο επηηξέπεη λα επηιέγνπλ ηνλ
θαηάιιειν γηα απηνχο Πξνκεζεπηή θαη, ηδίσο, ηηο εθάζηνηε ηζρχνπζεο
ρξεψζεηο θαη ηνπο φξνπο ησλ πκβάζεσλ Πξνκήζεηαο έθαζηνπ
Πξνκεζεπηή γηα ηηο θαηεγνξίεο Πειαηψλ πνπ εμππεξεηνχλ, ζηνηρεία
ζρεηηθά κε ηελ θαηαλάισζή ηνπο, θαζψο θαη ζηνηρεία ηνπ ζπλνιηθνχ
θφζηνπο παξνρήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο θαη Φπζηθνχ Αεξίνπ έθαζηνπ
θαηαλαισηή.
2.
Οη Πξνκεζεπηέο ππνρξενχληαη λα δεκνζηνπνηνχλ,
ηνπιάρηζηνλ ζηελ ηζηνζειίδα ηνπο, φινπο ηνπο φξνπο θαη
πξνυπνζέζεηο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηηο πκβάζεηο Πξνκήζεηαο θαη
ηνπο αληίζηνηρνπο ηηκνθαηαιφγνπο ηνπο. ηνπο Κψδηθεο Πξνκήζεηαο
ειεθηξηθήο ελέξγεηαο θαη Φπζηθνχ Αεξίνπ είλαη δπλαηφ λα
εμεηδηθεχνληαη ηα δηθαηψκαηα απηά θαη νη αληίζηνηρεο ππνρξεψζεηο
ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηελ αγνξά, ηδίσο ησλ αξκφδησλ δηαρεηξηζηψλ
ησλ πζηεκάησλ θαη ησλ Γηθηχσλ Γηαλνκήο ελέξγεηαο θαη ησλ
Πξνκεζεπηψλ, ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη ε εμππεξέηεζε ησλ
δηθαησκάησλ ησλ θαηαλαισηψλ.
3.
Ζ ΡΑΔ δεκνζηνπνηεί ζπγθεληξσηηθνχο πίλαθεο κε ηελ
ηζηνζειίδα, ηα ζηνηρεία επηθνηλσλίαο θαη ηα δεκνζηεπκέλα ηηκνιφγηα
θάζε Πξνκεζεπηή, ζχκθσλα κε ηα εηδηθψο νξηδφκελα ζηνλ Κψδηθα
Πξνκήζεηαο.
4.
Κάζε Πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα ηεξεί ηελ αξρή ηεο
δηαθάλεηαο θαη λα δεκνζηνπνηεί γεληθά ζηαηηζηηθά ζηνηρεία πνπ
ζπγθεληξψλεη ζρεηηθά κε ηνπο Πειάηεο ηνπ, θαζψο θαη ζηνηρεία
ζρεηηθά κε ηηο δξαζηεξηφηεηέο ηνπ. Ζ ΡΑΔ παξαθνινπζεί θαη
ιακβάλεη θάζε αλαγθαίν κέηξν πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιίδεηαη ε
αμηνπηζηία ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ παξέρνπλ νη Πξνκεζεπηέο ζηνπο
Πειάηεο ηνπο θαζψο θαη ε παξνρή απηψλ ζε εζληθφ επίπεδν κε ηξφπν
ζαθψο ζπγθξίζηκν.

2.
Ο Πξνκεζεπηήο νθείιεη λα παξέρεη ζηνλ πειάηε ζηνηρεία
ζρεηηθά κε:
(α)

Πιεξνθνξίεο γηα ηηο πεξηβαιινληηθέο επηπηψζεηο, φζνλ
αθνξά ηνπιάρηζηνλ ηηο εθπνκπέο CO2, πνπ είλαη
απνηέιεζκα ηεο παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο απφ ην
ζπλνιηθφ κείγκα θαπζίκσλ ηνπ Πξνκεζεπηή θαηά ην
πξνεγνχκελν έηνο.

Άξζξν 50
Γηαδηθαζίεο επίιπζεο δηαθνξώλ

Σε ζπλεηζθνξά θάζε ελεξγεηαθήο πεγήο ζην ζπλνιηθφ
κείγκα θαπζίκσλ ηνπ εθάζηνηε Πξνκεζεπηή θαηά ην

1.
Πξνκεζεπηέο θαη πειάηεο νθείινπλ λα θαηαβάιινπλ θάζε
πξνζπάζεηα γηα ηε θηιηθή επίιπζε νηαζδήπνηε δηαθνξάο ή
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δηαθσλίαο πξνθχπηεη σο πξνο ηελ εξκελεία, ηελ ηζρχ ή ηελ ηήξεζε
φξσλ ηεο χκβαζεο Πξνκήζεηαο θαη ησλ ζρεηηθψλ πξνβιέςεσλ ηνπ
Κψδηθα Πξνκήζεηαο Ζιεθηξηθήο Δλέξγεηαο θαη Φπζηθνχ Αεξίνπ.
2.
Γηα θάζε δηαθσλία κεηαμχ πειάηε θαη Πξνκεζεπηή, ν
πειάηεο κπνξεί λα απεπζπλζεί ζην πλήγνξν ηνπ Καηαλαισηή θαηά
ηα πξνβιεπφκελα ζην λ. 3297/2004 (ΦΔΚ Α΄ 259), φπσο ηζρχεη, ή ζε
θάζε άιιν αξκφδην θνξέα πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηελ ηζρχνπζα
λνκνζεζία.
3.
Με ηνπο Κψδηθεο Πξνκήζεηαο Ζιεθηξηθήο Δλέξγεηαο θαη
Φπζηθνχ Αεξίνπ είλαη δπλαηφ λα ξπζκίδνληαη πεξαηηέξσ ιεπηνκέξεηεο
ζρεηηθά κε ηηο δηαδηθαζίεο επίιπζεο δηαθνξψλ.
Άξζξν 51

(ε)

Ζ δπλαηφηεηα θαηαβνιήο θαη επηζηξνθήο εγγχεζεο, θαζψο
θαη ν ηξφπνο θαζνξηζκνχ απηήο.

(ζ)

Οη φξνη θαη πξνυπνζέζεηο ψζηε νη θαηαλαισηέο λα έρνπλ
ειεπζεξία επηινγήο κεζφδσλ πιεξσκήο πνπ είλαη δίθαηνη
θαη δηαθαλείο.

(η)

Σα ειάρηζηα ηππνπνηεκέλα έληππα πνπππνρξενχηαη λα
θαηαξηίδεη θάζε Πξνκεζεπηήο θαη λα δηαζέηεη δσξεάλ
ηνπιάρηζηνλ ζηα ζεκεία εμππεξέηεζεο Πειαηψλ θαη κέζσ
ηεο ηζηνζειίδαο, θαζψο θαη ηα έληππα πνπ ζπλνδεχνπλ ηε
χκβαζε Πξνκήζεηαο

(ηα)

Οη ιεπηνκέξεηεο θαζψο θαη ηα ζηνηρεία πνπ ππνρξενχηαη
λα θνηλνπνηεί ν Πξνκεζεπηήο ζηε ΡΑΔ γηα ηελ εθπιήξσζε
ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπ ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 4 ηνπ
άξζξνπ 49.

(ηβ)

Οη ππνρξεψζεηο ηεο ΡΑΔ ζρεηηθά κε ηελ θαιχηεξε
ελεκέξσζε ησλ θαηαλαισηψλ θαη ηε δηεπθφιπλζή ηνπο
ζηελ επηινγή Πξνκεζεπηή, ψζηε λα είλαη απηά εχθνια
ζπγθξίζηκα, ιακβάλνληαο ππφςε θαη ηηο αθνινπζνχκελεο
πξαθηηθέο κέηξεζεο ησλ δηαρεηξηζηψλ ησλ πζηεκάησλ θαη
ησλ Γηθηχσλ Γηαλνκήο ελέξγεηαο.

(ηγ)

Οη φξνη ηεο παξνρήο ππεξεζηψλ Πξνκεζεπηή Σειεπηαίνπ
Καηαθπγίνπ θαη Καζνιηθήο Τπεξεζίαο, ζχκθσλα κε ηηο
δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 55 θαη 56 θαη ηα θξηηήξηα πνπ
πξέπεη λα πιεξνχλ νη πειάηεο πνπ δηθαηνχληαη ηηο
ππεξεζίεο απηέο.

Κώδηθαο Πξνκήζεηαο
1.
Με ηνλ Κψδηθα Πξνκήζεηαο Ζιεθηξηθήο Δλέξγεηαο
θαηΦπζηθνχ Αεξίνπ, δχλαηαη λα εμεηδηθεχνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ
παξφληνοΚεθαιαίνπ θαη λα δηαθνξνπνηνχληαη νη σο άλσ
ππνρξεψζεηο ησλ Πξνκεζεπηψλ γηα δηαθνξεηηθέο θαηεγνξίεο
πειαηψλ αλάινγα ησλ ηδηαηηεξνηήησλ ησλ πειαηψλ απηψλ σο πξνο
ηελ θαηαλάισζή ηνπο θαη ηηο νηθνλνκηθέο θαη δηαπξαγκαηεπηηθέο ηνπο
δπλαηφηεηεο. Με ηνπο Κψδηθεο Πξνκήζεηαο Ζιεθηξηθήο Δλέξγεηαο θαη
Φπζηθνχ Αεξίνπ ξπζκίδνληαη εηδηθφηεξα:
(α)

Ζ δηαδηθαζία αιιαγήο Πξνκεζεπηή θαη ην απαηηνχκελν
ρξνληθφ δηάζηεκα γηα ηελ νινθιήξσζή ηεο πνπ δελ
δχλαηαη λα ππεξβαίλεη ηηο ηξεηο (3) εβδνκάδεο, θαηά ηξφπν
ψζηε λα δηεπθνιχλεηαη ε αιιαγή Πξνκεζεπηή, ρσξίο
νηθνλνκηθή επηβάξπλζε ηνπ Πειάηε θαζψο θαη νη
ππνρξεψζεηο ηνπ Πξνκεζεπηή θαη ηνπ πειάηε θαηά ηε
δηαδηθαζία αιιαγήο.

(β)

Οη φξνη θαη νη πξνυπνζέζεηο Πξνκήζεηαο ζε πειάηεο.

(γ)

Σα δηθαηψκαηα θαη νη ππνρξεψζεηο Πξνκεζεπηψλ θαη
πειαηψλ, ηφζν θαηά ην ζηάδην ησλ δηαπξαγκαηεχζεσλ θαη
ηεο ζχλαςεο ζχκβαζεο κεηαμχ ηνπο φζν θαη θαηά ηελ
εθπιήξσζε ησλ ζπκβαηηθψλ ηνπο ππνρξεψζεσλ.

(δ)

Σα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ πξνζηαζία ησλ θαηαλαισηψλ
απφ αζέκηηεο θαη παξαπιαλεηηθέο κεζφδνπο πψιεζεο.

(ε)

Ζ δηαδηθαζία ζχλαςεο χκβαζεο Πξνκήζεηαο θαη ηδίσο:

2.
Σν ειάρηζην πεξηερφκελν ηεο χκβαζεο Πξνκήζεηαο
ειεθηξηθήο ελέξγεηαο θαη Φπζηθνχ Αεξίνπ πεξηιακβάλεη ηα ζηνηρεία
ηνπ Πξνκεζεπηή, ηελ πεξηγξαθή ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ, ηνπο
γεληθνχο θαη εηδηθνχο φξνπο Πξνκήζεηαο, ηα ηηκνιφγηα πξνκήζεηαο θαη
ηηο ινηπέο ρξεψζεηο, ηνλ ηξφπν εθηίκεζεο ή κέηξεζεο ηεο
θαηαλάισζεο, ηε κεζνδνινγία ππνινγηζκνχ ησλ ρξεψζεσλ βάζεη
εθηηκήζεσλ θαηαλάισζεο ή κεηξήζεσλ θαη ηπρφλ εηδηθνχο φξνπο.
3.
Ωο πξνο ηελ εθπιήξσζε ησλ ζπκβαηηθψλ ππνρξεψζεσλ
πνπ απνξξένπλ απφ ηε χκβαζε Πξνκήζεηαο, νη Κψδηθεο
Πξνκήζεηαο θαζνξίδνπλ ηδίσο:

(αα)
Ζ δηαδηθαζία ππνβνιήο πξνζθνξάο γηα ηελ
παξνρή ππεξεζίαο Πξνκήζεηαο.
(ββ)

(γγ)

Σν ειάρηζην πεξηερφκελν ηεο πξνζθνξάο, πνπ
πεξηιακβάλεη ζρέδην χκβαζεο Πξνκήζεηαο
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ πξνηεηλφκελσλ απφ
ηνλ Πξνκεζεπηή ηηκνινγίσλ θαη ησλ εηδηθψλ θαη
γεληθψλ φξσλ ηεο χκβαζεο, φπσο,ελδεηθηηθά
θαη φρη πεξηνξηζηηθά,νη φξνη δηαθνπηφκελνπ
θνξηίνπ ειεθηξηθήο ελέξγεηαο θαη νη ξήηξεο
ππνρξεσηηθήο αγνξάο αλεμαξηήησο παξαιαβήο
Φπζηθνχ Αεξίνπ.
Οη φξνη πξνζθνξάο πξφζζεησλ ππεξεζηψλ,
φπσο
νη
ππεξεζίεο
ελεξγεηαθήο
απνδνηηθφηεηαο, εθφζνλ απηνί δελ αληίθεηληαη
ζηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο ή θαη ηνπ
αληίζηνηρνχ Κψδηθα Πξνκήζεηαο, θαζψο θαη ηηο
ζρεηηθέο ρξεψζεηο γηα ηηο πξφζζεηεο απηέο
ππεξεζίεο.

(δδ)

Οη ζρεηηθέο εμνπζηνδνηήζεηο πνπ δχλαληαη λα
παξέρνληαη απφ ηνπο Πειάηεο πξνο ηνπο
Πξνκεζεπηέο.

(εε)

Οη πξνυπνζέζεηο άξλεζεο Πξνκήζεηαο.

(ζη)

Σν ειάρηζην πεξηερφκελν ηεο χκβαζεο Πξνκήζεηαο
ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 2.

(δ)

Ζ ειάρηζηε δηάξθεηα ηεο χκβαζεο Πξνκήζεηαο θαη
ζρεηηθνί φξνη θαη πξνυπνζέζεηο γηα ηελ πξφσξε ιχζε θαη
θαηαγγειία ηεο χκβαζεο.
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(α)

Σηο ππνρξεψζεηο ηνπ Πξνκεζεπηή ζρεηηθά κε ηελ
ελεκέξσζε ηνπ Πειάηε, ηδίσο ζρεηηθά κε ηα εθαξκνδφκελα
ηηκνιφγηα, ηηο ινηπέο ρξεψζεηο θαη ηνπο ηξφπνπο
επηθνηλσλίαο.

(β)

Σε δηαδηθαζία θαη ηε ζπρλφηεηα έθδνζεο θαη απνζηνιήο
ινγαξηαζκψλ θαηαλάισζεο γηα ηηο ππεξεζίεο πνπ
παξέρνληαη ζην πιαίζην ηεο χκβαζεο Πξνκήζεηαο.

(γ)

Σν ειάρηζην πεξηερφκελν ηνπ ινγαξηαζκνχ θαηαλάισζεο.

(δ)

Σνπο ελαιιαθηηθνχο ηξφπνπο απνζηνιήο ινγαξηαζκψλ
θαηαλάισζεο.

(ε)

Σε δηαδηθαζία δηφξζσζεο ινγαξηαζκψλ θαηαλάισζεο.

(ζη)

Σε δηαδηθαζία θαη ηνπο ηξφπνπο εμφθιεζεο ινγαξηαζκψλ
θαηαλάισζεο.

(δ)

Σε δηαδηθαζία ρεηξηζκνχ ιεμηπξφζεζκσλ νθεηιψλ.

(ε)

Σε δηαδηθαζία επίιπζεο δηαθνξψλ.

(ζ)

Σε δηαδηθαζία ηξνπνπνίεζεο ησλ φξσλ ηεο χκβαζεο
Πξνκήζεηαο ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ ηηκνινγίσλ
πξνκήζεηαο, ζχκθσλα κε εθ ησλ πξνηέξσλ θαζνξηζκέλα
αληηθεηκεληθά, δηαθαλή θαη επαιεζεχζηκα θξηηήξηα θαη ηα
δηθαηψκαηα ηνπ θαηαλαισηή ζε πεξίπησζε κνλνκεξνχο
ηξνπνπνίεζεο ησλ φξσλ ηεο χκβαζεο απφ ηνλ
Πξνκεζεπηή.

(η)

Σε δηαδηθαζία θαηαγγειίαο ηεο χκβαζεο Πξνκήζεηαο.

(ηα)

Σηο πεξηπηψζεηο θαη ηε δηαδηθαζία ιχζεο θαη εθρψξεζεο
ηεο χκβαζεο Πξνκήζεηαο.

Άξζξν 52

Άξζξν 54

Πξνζηαζία Δπάισησλ Καηαλαισηώλ

Δληαία ζεκεία επαθήο γηα ηελ παξνρή θάζε αλαγθαίαο πιεξνθνξίαο
πνπ αθνξά ζηα δηθαηψκαηα ησλ θαηαλαισηψλ, θαζψο θαη ηνπο
ηξφπνπο πξνζθπγήο ηνπο ζε πεξίπησζε δηαθνξάο, ζην πιαίζην ηεο
ζρεηηθήο ηζρχνπζαο θείκελεο λνκνζεζίαο, είλαη ηα Κέληξα
Δμππεξέηεζεο Πνιηηψλ (ΚΔΠ) ηεο επηθξάηεηαο. Με θνηλή απφθαζε
ησλ Τπνπξγψλ Πεξηβάιινληνο Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο,
Δζσηεξηθψλ Απνθέληξσζεο θαη Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο θαη
Οηθνλνκηθψλ θαζνξίδνληαη ε δηαδηθαζία θαη ν ηξφπνο παξνρήο ηεο
πιεξνθφξεζεο απηήο θαη ηα απαηηνχκελα έληππα πνπ ζα δηαηίζεληαη
γηα ηελ δηεπθφιπλζή ηεο.

1.
Γηα ηνπο ζθνπνχο ηνπ παξφληνο λφκνπ θαη ηεο Πξνκήζεηαο
ειεθηξηθήο ελέξγεηαο θαη Φπζηθνχ Αεξίνπ, ζηνπο Δπάισηνπο Πειάηεο
εληάζζνληαη νη θάησζη θαηεγνξίεο πειαηψλ:
(α)

Οη νηθνλνκηθά αζζελείο νηθηαθνί πειάηεο πνπ πιήηηνληαη
απφ ηελ Δλεξγεηαθή Πελία.

(β)

Οη πειάηεο πνπ εμαξηψληαη ζε κεγάιν βαζκφ απφ ηελ
ζπλερή θαη αδηάιεηπην παξνρή ελέξγεηαο. ηελ θαηεγνξία
απηή ππάγνληαη νη πειάηεο πνπ ρξήδνπλ κεραληθήο
ππνζηήξημεο θαηηδίσο άηνκα πνπ ρξεηάδνληαη ζπλερή
πξνκήζεηα ειεθηξηθήο ελέξγεηαο γηα ηε ιεηηνπξγία
ζπζθεπψλ ππνζηήξημεο ή παξαθνινχζεζεο δσηηθψλ
ιεηηνπξγηψλ, ελδεηθηηθά, ζπζθεπέο κεραληθήο ππνζηήξημεο
αλαπλεπζηηθήο ή θαξδηαθήο ιεηηνπξγίαο, ζπζθεπέο
αηκνθάζαξζεο θαη θάζε παξφκνηαο θχζεο ζπζθεπή.

(γ)

Ζιηθησκέλνη πειάηεο πνπ έρνπλ ζπκπιεξψζεη ην
εβδνκεθνζηφ (70ν) έηνο ηεο ειηθίαο ηνπο, ππφ ηελ
πξνυπφζεζε φηη δελ ζπλνηθνχλ κε άιιν πξφζσπν ην
νπνίν δελ έρεη ζπκπιεξψζεη ην σο άλσ φξην ειηθίαο.

(δ)

Πειάηεο κε ζνβαξά πξνβιήκαηα πγείαο, ηδίσο άηνκα κε
ζνβαξή ζσκαηηθή ή ςπρηθή αλαπεξία, κε λνεηηθή
αλαπεξία, ζνβαξά νπηηθναθνπζηηθά ή θηλεζηαθά
πξνβιήκαηα, ή κε πνιιαπιέο αλαπεξίεο ή κε ρξφληα
πάζεζε θαη νη νπνίνη εθ ηνπ ιφγνπ ηνχηνπ δελ δχλαληαη λα
δηαρεηξηζηνχλ θαη δηαπξαγκαηεπηνχλ ηελ ζπκβαηηθή ηνπο
ζρέζε κε ηνλ Πξνκεζεπηή.

(ε)

ΚΔΦΑΛΑΙΟ Β΄: ΔΙΓΙΚΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ ΓΙΑ ΣΖΝ ΑΓΟΡΑ
ΖΛΔΚΣΡΙΚΖ ΔΝΔΡΓΔΙΑ
Άξζξν 55
Πξνκεζεπηήο Σειεπηαίνπ Καηαθπγίνπ
1.
Ο Πξνκεζεπηήο Σειεπηαίνπ Καηαθπγίνπ ππνρξενχηαη λα
πξνκεζεχεη πειάηεο, νη νπνίνη δελ εθπξνζσπνχληαη απφ
Πξνκεζεπηή, ιφγσ ππαηηηφηεηαο ηνπ κέρξη πξφηηλνο Πξνκεζεπηή ηνπο
θαη φρη ησλ πειαηψλ. Ζ πξνκήζεηα δηελεξγείηαη πξνζσξηλά θαη γηα
κέγηζην ρξνληθφ δηάζηεκα ηξηψλ (3) κελψλ πξνθεηκέλνπ λα δνζεί
θαηάιιεινο ρξφλνο ζηνπο πειάηεο λα δηαπξαγκαηεπηνχλ λέα
ζχκβαζε κε Πξνκεζεπηή ηεο επηινγήο ηνπο.
2.
Ζ επηινγή ησλ Πξνκεζεπηψλ πνπ ζα παξέρνπλ ηηο
ππεξεζίεο απηέο γίλεηαη κε δεκφζην δηαγσληζκφ πνπ δηελεξγείηαη
κεηά απφ απφθαζε ηεο ΡΑΔ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ
58ην αξγφηεξν κέρξη θαη ηηο 30.06.2013θαη επαλαιακβάλεηαη θάζε
πέληε (5) έηε. ε πεξίπησζε πνπ ν δηαγσληζκφο απνβεί άθαξπνο, σο
πάξνρνο ηεο Τπεξεζίαο Σειεπηαίνπ Καηαθπγίνπ νξίδεηαη κε
απφθαζε ηεο ΡΑΔ ν Πξνκεζεπηήο κε ην κεγαιχηεξν κεξίδην ηεο
αγνξάο αλά θαηεγνξία πειαηψλ.

Οη πειάηεο ζε απνκαθξπζκέλεο πεξηνρέο θαη ηδηαίηεξα ζηα
Με Γηαζπλδεδεκέλα Νεζηά πνπ δηθαηνχληαη ίδηεο
ππεξεζίεο ηφζν σο πξνο ηηο ηηκέο φζν θαη σο πξνο ηελ
πνηφηεηα, ηελ αζθάιεηα ηνπ εθνδηαζκνχ θαη ηελ δηαθάλεηα
ησλ ζπκβαηηθψλ φξσλ θαη πξνυπνζέζεσλ κε ηνπο άιινπο
πειάηεο.

Άξζξν 56
Πξνκεζεπηήο Καζνιηθήο Τπεξεζίαο
1.
Ο Πξνκεζεπηήο Καζνιηθήο Τπεξεζίαο ππνρξενχηαη λα
πξνκεζεχεη Οηθηαθνχο Πειάηεο θαη κηθξέο επηρεηξήζεηο (κε ηζρχ
παξνρήο κέρξη θαη 25 kVA), νη νπνίνη είηε έρνπλ αδξαλήζεη ζρεηηθά
κε ην δηθαίσκα ειεχζεξεο επηινγήο Πξνκεζεπηή είηε αδπλαηνχλ λα
βξνπλ Πξνκεζεπηή ζηελ απειεπζεξσκέλε αγνξά κε ηνπο
πθηζηάκελνπο εκπνξηθνχο φξνπο.

2.
Αλάινγα κε ηηο δπζθνιίεο πνπ αληηκεησπίδεη ε θάζε
θαηεγνξία, δχλαηαη λα ιακβάλνληαη πξφζζεηα κέηξα γηα ηελ
πξνζηαζία ηνπο, ηδίσο ε παξνρή κεησκέλσλ ηηκνινγίσλ, ε
εγθαηάζηαζε κεηξεηψλ κε δπλαηφηεηα πξνπιεξσκήο, νη επλντθφηεξνη
φξνη πιεξσκήο ησλ ινγαξηαζκψλ, νη ελαιιαθηηθνί ηξφπνη
πξφζβαζεο ζε ππεξεζίεο εμππεξέηεζεο θαη πιεξσκήο
ινγαξηαζκψλ, ε απαγφξεπζε δηαθνπήο ζχλδεζεο ηέηνησλ
θαηαλαισηψλ ζε θξίζηκεο πεξηφδνπο.

2.
Ζ Πξνκήζεηα Καζνιηθήο Τπεξεζίαο ζηνπο πειάηεο ηεο
παξαγξάθνπ 1 γίλεηαη ζε ηηκέο εχινγεο, δηαθαλείο, εχθνια θαη άκεζα
ζπγθξίζηκεο κε ηηκέο άιισλ Πξνκεζεπηψλ θαη πνπ δελ εηζάγνπλ
δηαθξίζεηο κεηαμχ θαηεγνξηψλ πειαηψλ. Οη ρξεψζεηο πξέπεη λα είλαη
δηαθξηηέο αλά δξαζηεξηφηεηα θαη νη ρξεψζεηο πνπ αληηζηνηρνχλ ζηηο
αληαγσληζηηθέο δξαζηεξηφηεηεο παξαγσγήο θαη πξνκήζεηαο
ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ζα πξέπεη λα αληαλαθινχλ ην θφζηνο κε
δπλαηφηεηα αλαπξνζαξκνγήο ιφγσ κεηαβνιψλ ζην ππνθείκελν
θφζηνο.

3.
Σα θξηηήξηα, νη πξνυπνζέζεηο θαη ε δηαδηθαζία έληαμεο
ελφο πειάηε ζε θαηεγνξία Δπάισησλ Πειαηψλ θαζνξίδνληαη κε
Απνθάζεηο ηνπ Τπνπξγνχ Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο
Αιιαγήο. Με εμαίξεζε ηα ηηκνιφγηα Πξνκήζεηαο, ηα κέηξα
πξνζηαζίαο γηα θάζε θαηεγνξία Δπάισησλ Καηαλαισηψλ ηφζν θαηά
ην πξνζπκβαηηθφ, φζν θαη θαηά ην ζπκβαηηθφ ή ζηάδην ιχζεο θαη
θαηαγγειίαο ηεο χκβαζεο κε ηνλ Πξνκεζεπηή, θαζνξίδνληαη κε
ζρεηηθέο δηαηάμεηο ζηνπο αληίζηνηρνπο Κψδηθεο Πξνκήζεηαο. Ζ ΡΑΔ
ειέγρεη θαη παξαθνινπζεί ηελ ηήξεζε ησλ ππνρξεψζεσλ πνπ
πξνβιέπνληαη γηα ηνπο Δπάισηνπο Πειάηεο θαη δχλαηαη λα επηβάιεη
ηηο θπξψζεηο ηνπ άξζξνπ 36, ζε πεξίπησζε παξάβαζεο ησλ
ππνρξεψζεσλ απηψλ.

3.
Οη Πξνκεζεπηέο νθείινπλ λα ελεκεξψλνπλ ηνπο πειάηεο
ηνπο πνπ έρνπλ πξφζβαζε ζε θαζνιηθή ππεξεζία ζρεηηθά κε ηα
δηθαηψκαηά ηνπο φζνλ αθνξά ηελ θαζνιηθή ππεξεζία. . Ο
Πξνκεζεπηήο Καζνιηθήο Τπεξεζίαο νθείιεη ηδηαίηεξα λα ππελζπκίδεη
ζηνπο πειάηεο θαη ηε δπλαηφηεηα αιιαγήο Πξνκεζεπηή.

Άξζξν 53

4.
Ζ επηινγή ησλ Πξνκεζεπηψλ πνπ ζα παξέρνπλ ηηο
ππεξεζίεο απηέο γίλεηαη κε δεκφζην δηαγσληζκφ πνπ δηελεξγείηαη
κεηά απφ απφθαζε ηεο ΡΑΔ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ
58 ην αξγφηεξν κέρξη θαη ηελ 30.06.2013 θαη επαλαιακβάλεηαη θάζε
πέληε (5) έηε. ε πεξίπησζε πνπ ν δηαγσληζκφο απνβεί άθαξπνο, σο
πάξνρνο ηεο Καζνιηθήο Τπεξεζίαο νξίδεηαη κε απφθαζε ηεο ΡΑΔ ν
Πξνκεζεπηήο κε ην κεγαιχηεξν κεξίδην ηεο αγνξάο αλά θαηεγνξία
πειαηψλ.

Με απνθάζεηο ηνπ Τπνπξγνχ Πεξηβάιινληνο Δλέξγεηαο θαη
Κιηκαηηθήο Αιιαγήο ή θνηλέο απνθάζεηο ηνπ Τπνπξγνχ
Πεξηβάιινληνο Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήοθαη Οηθνλνκηθψλ
θαη θάζε άιινπ ζπλαξκφδηνπ Τπνπξγνχ, αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε,
θαζνξίδνληαη ηα θαηάιιεια κέηξα γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο
Δλεξγεηαθήο Πελίαο, φπσο ηδίσο ηα εζληθά ρέδηα Γξάζεο,
επεξγεηήκαηα ζε ζπζηήκαηα θνηλσληθήο αζθάιηζεο, φηαλ απαηηείηαη
γηα ηε δηαζθάιηζε ηνπ ελεξγεηαθνχ ζρεδηαζκνχ ζε Δπάισηνπο
Πειάηεο θαη ηελ ππνζηήξημε ησλ βειηηψζεσλ ελεξγεηαθήο απφδνζεο.

Άξζξν 57
Τπεξεζίεο Κνηλήο Ωθέιεηαο
1.
Δθηφο ησλ ππεξεζηψλ πνπ αλαθέξνληαη ζηηο δηαηάμεηο ησλ
άξζξσλ 55 θαη 56, κε πξνεδξηθφ δηάηαγκα πνπ εθδίδεηαη, ζχκθσλα
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κε ηε δηαδηθαζία ηνπ παξφληνο άξζξνπ, κεηά απφ πξφηαζε ηνπ
Τπνπξγνχ Πεξηβάιινληνο Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο, δχλαηαη
λα νξίδνληαη θη άιιεο ππεξεζίεο θνηλήο σθέιεηαο κε ζθνπφ ηελ
πξνζηαζία
ησλ
Δπάισησλ
Πειαηψλ,
ηελ
αζθάιεηα
ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο αζθάιεηαο ηνπ εθνδηαζκνχ, ηελ
ηαθηηθή παξνρή, ηελ πνηφηεηα θαη ηηο ηηκέο παξνρήο, θαζψο θαη ηελ
πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο
ελεξγεηαθήο απνδνηηθφηεηαο, ηεο ελέξγεηαο απφ αλαλεψζηκεο πεγέο
θαη ηεο πξνζηαζίαο θιίκαηνο.

κε απφθαζε ηεο ΡΑΔ, ε νπνία δεκνζηεχεηαη ζηελ Δθεκεξίδα ηεο
Κπβεξλήζεσο. Ζ εηήζηα επηβάξπλζε πειάηε θαηά ζέζε θαηαλάισζεο
δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ην πνζφ ησλ νθηαθνζίσλ ρηιηάδσλ Δπξψ
(800.000). Σν φξην απηφ αλαπξνζαξκφδεηαη θαηά ην πξψην ηξίκελν
θάζε έηνπο θαη γηα ην ηξέρνλ έηνο, κε απφθαζε ηεο ΡΑΔ ζχκθσλα κε
ηελ εηήζηα κεηαβνιή ηνπ δείθηε ηηκψλ θαηαλαισηή φπσο δεκνζηεχεηαη
απφ ηελ ΔΤΔ.
7.
Ο δηαρεηξηζηήο ηνπ πζηήκαηνο Μεηαθνξάο Ζιεθηξηθήο
Δλέξγεηαο ηεξεί εηδηθφ δηαρεηξηζηηθφ ινγαξηαζκφ γηα ηηο ππεξεζίεο
θνηλήο σθέιεηαο. ηνλ ινγαξηαζκφ απηφλ ρξεψλνληαη ηα
αληαιιάγκαηα πνπ παξέρνληαη ζηνπο ππφρξενπο παξνρήο
ππεξεζηψλ θνηλήο σθειείαο θαη πηζηψλνληαη ηα έζνδα απφ ρξεψζεηο
πνπ επηβάιινληαη ζηνπο πειάηεο θαη ζπιιέγνληαη απφ ηνπο θαηφρνπο
άδεηαο πξνκήζεηαο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο. Ο κεραληζκφο αλάθηεζεο
ησλ ρξεψζεσλ απηψλ θαη απφδνζεο ηνπ νθεηιφκελνπ αληαιιάγκαηνο,
θαζψο θαη θάζε εηδηθφηεξε ιεπηνκέξεηα γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ
κεραληζκνχ απηνχ θαζνξίδεηαη ζηνλ Κψδηθα πλαιιαγψλ Ζιεθηξηθήο
Δλέξγεηαο. Πξνυπφζεζε γηα ηελ θαηαβνιή ηνπ αληαιιάγκαηνο ηεο
παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 58ηνπ παξφληνο λφκνπ απνηειεί ε
ηήξεζε ρσξηζηψλ ινγαξηαζκψλ ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζηελ
παξάγξαθν 8.

2.
Οη ππνρξεψζεηο γηα ηελ παξνρή ππεξεζηψλ θνηλήο
σθέιεηαο πξέπεη λα είλαη δηαθαλείο, ακεξφιεπηεο θαη επαιεζεχζηκεο,
λα δηαζθαιίδνπλ ηελ ηζφηηκε πξφζβαζε ησλ επηρεηξήζεσλ
ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ζηνπο θαηαλαισηέο θαη λα κελ εκπνδίδνπλ ηνλ
πγηή αληαγσληζκφ.Γηα ην ζθνπφ απηφ πξηλ απφ ηελ πξφηαζε ηεο
παξαγξάθνπ 1 εθδίδεηαη, κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Πεξηβάιινληνο
Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο,Έθζεζε Δπηπηψζεσλ πνπ
αλαξηάηαη ζηηο επίζεκεο ηζηνζειίδεο ηνπ Τπνπξγείνπ θαη ηεο ΡΑΔ
θαηζηελ νπνία αλαθέξνληαη θαη’ ειάρηζηνλ:
(α)
Ζ αλαγθαηφηεηα ιήςεο ηνπ κέηξνπ ηεο επηβνιήο
ππεξεζηψλ θνηλήο σθέιεηαο.
(β)

Αλάιπζε ησλ επηπηψζεσλ ηνπ πξνηεηλφκελνπ κέηξνπ ζηνλ
αληαγσληζκφ

(γ)

Δηδηθή αηηηνιφγεζε σο πξνο ηελ αλαινγηθφηεηα ηνπ κέηξνπ
πξνο ηνλ επηδησθφκελν ζθνπφ ζε ζρέζε κε ιηγφηεξε
επαρζή γηα ηνλ αληαγσληζκφ κέηξα.

(δ)

Σνπξνηεηλφκελα ρξνληθφ πεξηνξηζκφ επηβνιήο ηνπ κέηξνπ
θαη ηελ πεξηνδηθή επαλεμέηαζε ησλ θξηηεξίσλ επηβνιήο
ηνπ.

(ε)

Σα κέηξα εμαζθάιηζεο ηεο δηαθάλεηαοζηνλ ηξφπν
ππνινγηζκνχ ηνπ αληαιιάγκαηνο θαη ηεο απνηξνπή ηεο
παξάβαζεο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 106 ηεο πλζήθεο
γηα ηε Λεηηνπξγία ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο.

8.
Οη επηρεηξήζεηο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο νθείινπλ λα ηεξνχλ
ρσξηζηνχο ινγαξηαζκνχο ζηνπο νπνίνπο απεηθνλίδνληαη ηνπιάρηζηνλ
ηα νηθνλνκηθά αληαιιάγκαηα πνπ παξέρνληαη ζηηο επηρεηξήζεηο απηέο
γηα ηελ εθπιήξσζε ππνρξεψζεσλ παξνρήο ππεξεζηψλ θνηλήο
σθέιεηαο, ζχκθσλα κε ηα άξζξα 55, 56 θαη 57 ηνπ παξφληνο λφκνπ,
θαζψο θαη νη ρξεψζεηο πνπ επηβάιινπλ ζηνπο πειάηεο ηνπο ζρεηηθά
κε ηηο ππνρξεψζεηο παξνρήο ππεξεζηψλ θνηλήο σθέιεηαο. Ζ ΡΑΔ
είλαη αξκφδηα γηα ηνλ έιεγρν ηεο ηήξεζεο ησλ δηαηάμεσλ ηεο
παξαγξάθνπ απηήο.
Άξζξν 58
Γηαδηθαζία αλάζεζεο ηεο παξνρήο ππεξεζηώλ θνηλήο σθέιεηαο
1.
Ζ επηινγή ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ ζα παξέρνπλ ηηο
ππεξεζίεο θνηλήο σθέιεηαο γίλεηαη κε δεκφζην δηαγσληζκφ πνπ
δηελεξγείηαη:

Ο Τπνπξγφο Πεξηβάιινληνο Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο
δχλαηαη λα δεηά, γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ, ηε
γλψκε ηεο ΡΑΔ θαη ηεο Δπηηξνπήο Αληαγσληζκνχ.
3.
Ζ επηινγή ησλ επηρεηξήζεσλπνπ ζα παξέρνπλ ηηο
ππεξεζίεο απηέο γίλεηαη κε δεκφζην δηαγσληζκφ πνπ δηελεξγείηαη
κεηά απφ απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Πεξηβάιινληνο Δλέξγεηαο θαη
Κιηκαηηθήο Αιιαγήο χζηεξα απφ γλψκε ηεο ΡΑΔ, κε θξηηήξην ηε
δπλαηφηεηα επηινγήο ηνπ ππνςεθίνπ πνπ είλαη ζε ζέζε λα παξέρεη
ηηο ζρεηηθέο ππεξεζίεο κε ην κηθξφηεξν γηα ην θνηλσληθφ ζχλνιν
θφζηνο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 58 ηνπ παξφληνο
λφκνπ.Με ην πξνεδξηθφ δηάηαγκα ηεο παξαγξάθνπ 1 δχλαηαη λα
νξίδεηαη φηη ηηο ππεξεζίεο θνηλήο σθέιεηαο κπνξνχλ λα παξέρνπλ ην
ζχλνιν ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνλ ελ ιφγσ
ηνκέα.

(α)

γηα ηνπο ζθνπνχο ησλ άξζξσλ 55 θαη 56 ηνπ παξφληνο
λφκνπ,κεηά απφ απφθαζε ηεο ΡΑΔ, θαη

(β)

γηα ηνπο ζθνπνχο ηνπ άξζξνπ 57, κεηά απφ απφθαζε ηνπ
Τπνπξγνχ Πεξηβάιινληνο Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο
Αιιαγήοχζηεξα απφ γλψκε ηεο ΡΑΔ.

2.
Ζ δηαδηθαζία επηινγήο ηνπ παξφρνπ ησλ ππεξεζηψλ
θνηλήο σθέιεηαο ζα πξέπεη λα πιεξνί ηηο θάησζη πξνυπνζέζεηο:

4.
ε πεξίπησζε πνπ ν δηαγσληζκφο ηεο παξαγξάθνπ 3
απνβεί άθαξπνο, κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Πεξηβάιινληνο
Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήοσοπάξνρνο ηεο ππεξεζίαο θνηλήο
σθέιεηαο νξίδεηαη ε επηρείξεζε πνπ κπνξεί λα παξέρεη ηηο ελ ιφγσ
ππεξεζίεο θαηά ην βέιηηζην νηθνλνκηθά ηξφπν.
5.
Με ην πξνεδξηθφ δηάηαγκα ηεο παξαγξάθνπ 1 δχλαηαη λα
νξίδεηαη φηη νη δαπάλεο γηα ηελ παξνρή ππεξεζηψλ θνηλήο σθέιεηαο
επηκεξίδνληαηγηα φιε ηελ ειιεληθή επηθξάηεηα, ζε θάζε θαηεγνξία
πειαηψλ, πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ απηνπαξαγσγψλ, ζχκθσλα κε
κεζνδνινγία ε νπνία θαζνξίδεηαη κε απφθαζε ηεο ΡΑΔ, ε νπνία
δεκνζηεχεηαη ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβέξλεζεο θαη θνηλνπνηείηαη ζηελ
Δπξσπατθή Δπηηξνπή. Ζ κεζνδνινγία απηή επηκεξίδεη ηηο δαπάλεο
βάζεη ζπληειεζηψλ πνπ δηαθνξνπνηνχληαη αλά θαηεγνξία πειαηψλ,
έηζη ψζηε λα πξνθχπηεη ρξέσζε αλά κνλάδα θαηαλάισζεο ε νπνία
εμηζνξξνπεί ηηο νηθνλνκηθέο ζπλέπεηεο κεηαμχ ησλ θαηεγνξηψλ
πειαηψλ θαη ηαπηφρξνλα πξνσζεί ηελ εμνηθνλφκεζε ειεθηξηθήο
ελέξγεηαο θαη ηελ απνδνηηθή ρξήζε απηήο.
6.
Οη αξηζκεηηθέο ηηκέο ησλ ζπληειεζηψλ ηεο αλσηέξσ
κεζνδνινγίαο, θαζψο θαη νη κνλαδηαίεο ρξεψζεηο πνπ επηβάιινληαη
ζηνπο πειάηεο, αλεμάξηεηα Πξνκεζεπηή, πξνζδηνξίδνληαη θάζε έηνο
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(α)

Να είλαη απιή, δηαθαλήο θαη λα κελ εηζάγεη δηαθξίζεηο
κεηαμχ ησλ επηρεηξήζεσλ.

(β)

Να εμαζθαιίδεη ηελ νηθνλνκηθή θαη ηερληθή δπλαηφηεηα ηεο
παξνρήο ηεο ζπγθεθξηκέλεο ππεξεζίαο θνηλήο σθέιεηαο.

(γ)

Να επηθέξεη ην κηθξφηεξν δπλαηφ θφζηνο ηφζν ζηνπο
πειάηεο πνπ θάλνπλ ρξήζε ησλ ππεξεζηψλ θνηλήο
σθέιεηαο φζν θαη γηα ηνπο ππφινηπνπο πειάηεο.

(δ)

Να ειαρηζηνπνηνχληαη νη ζηξεβιψζεηο ζηελ αγνξά, ηδίσο
φζνλ αθνξά ζηελ παξνρή ππεξεζηψλ κε ηηκέο ή άιινπο
φξνπο θαη πξνυπνζέζεηο, πνπ απνθιίλνπλ απφ ηνπο
ζπλήζεηο εκπνξηθνχο φξνπο.

(ε)

Να εμαζθαιίδεηαη φηη θακία επηρείξεζε δελ απνθιείεηαη εθ
ησλ πξνηέξσλ θαη λα κπνξεί λα νξίδνληαη δηαθνξεηηθέο
επηρεηξήζεηο ή νκάδεο επηρεηξήζεσλ γηα ηελ παξνρή ησλ
ππεξεζηψλ θνηλήο σθέιεηαο γηα θάζε δηαθνξεηηθή
θαηεγνξία πειαηψλ ή γηα ηελ θάιπςε δηαθνξεηηθψλ
πεξηνρψλ ηεο Υψξαο.

(ζη)

Να πεξηιακβάλεη ζπγθξηηηθή αμηνιφγεζε κεηαμχ ησλ
πξνηεηλφκελσλ ηηκνινγίσλ γηα θάζε θαηεγνξία πειαηψλ
θαη ηνπ αηηνχκελνπ αληαιιάγκαηνο πνπ ππνβάιιεη θάζε
ελδηαθεξφκελνο γηα ηελ παξνρή ησλ ππεξεζηψλ θνηλήο
σθέιεηαο.

3.
Με ηελ απφθαζε ηεο παξαγξάθνπ 1θαζνξίδεηαη ην
αληηθείκελν ηνπ δηαγσληζκνχ, θαινχληαη νη ελδηαθεξφκελνη λα
ππνβάιινπλ πξνζθνξέο θαη πξνζδηνξίδνληαη ε δηαδηθαζία ηνπ
δηαγσληζκνχ, νη φξνη θαη νη πξνυπνζέζεηο ζπκκεηνρήο, ηα θξηηήξηα
θαηαθχξσζεο θαη θάζε αλαγθαία ιεπηνκέξεηα. Σξεηο (3) ηνπιάρηζηνλ
κήλεο πξηλ απφ ηε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο πνπ νξίδεηαη ζηελ
πξφζθιεζε γηα ηελ ππνβνιή ησλ πξνζθνξψλ, πεξίιεςε ηεο
αλσηέξσ πξφζθιεζεο δεκνζηεχεηαη ζηελ Δθεκεξίδα ηεο
Κπβεξλήζεσο, ζε κηα εκεξήζηα εθεκεξίδα ηεο πξσηεχνπζαο κε
παλειιήληα θπθινθνξία, ζηελ ηζηνζειίδα ηεο ΡΑΔ θαη ζηελ επίζεκε
Δθεκεξίδα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. Με απφθαζε, θαηά πεξίπησζε
ηνπ Τπνπξγνχ Πεξηβάιινληνο Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο ή
ηεο ΡΑΔ, ε αλσηέξσ πξνζεζκία κπνξεί λα ζπληέκλεηαη, εθφζνλ
ζπληξέρνπλ ιφγνη δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο θαη γηα ρξφλν φρη
βξαρχηεξν ησλ ζαξάληα πέληε (45) εκεξψλ. Οη ππνρξεψζεηο πνπ
ζπλδένληαη κε ηελ παξνρή ηεο ππεξεζίαο θνηλήο σθέιεηαο θαη θάζε
άιιν πξνβιεπφκελν ζηελ πξφζθιεζε ζηνηρείν ηίζεληαη ζηε δηάζεζε
ησλ ελδηαθεξνκέλσλ, ζχκθσλα κε ηελ πξφζθιεζε ππνβνιήο
πξνζθνξψλ.

ΚΔΦΑΛΑΙΟ Γ΄: ΔΤΦΤΖ ΤΣΖΜΑΣΑ ΜΔΣΡΖΖ
Άξζξν 59
Δθαξκνγή επθπώλ ζπζηεκάησλ κέηξεζεο
1.
Ζ επξείαο θιίκαθαο αληηθαηάζηαζεο πθηζηάκελσλ
ζπζηεκάησλ κέηξεζεο ηεο ηειηθήο θαηαλάισζεο ελέξγεηαο ζην
Γίθηπν Γηαλνκήο Δλέξγεηαο, κε αληίζηνηρα επθπή ζπζηήκαηα, ε νπνία
απνζθνπεί ηδίσο ζηε δπλαηφηεηα ελεξγνχ ζπκκεηνρήο ησλ
θαηαλαισηψλ ζηελ αγνξά ελέξγεηαο αιιά θαη γεληθφηεξα ζηελ
απνηειεζκαηηθφηεξε θαη νηθνλνκηθφηεξε ιεηηνπξγία ηεο, ξπζκίδεηαη κε
απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Πεξηβάιινληνο Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο
Αιιαγήο, κεηά απφ γλψκε ηεο ΡΑΔ θαη ζρεηηθή εηζήγεζε ησλ
αξκφδησλ Γηαρεηξηζηψλ .
2.
Με απφθαζε ηεο ΡΑΔ ξπζκίδεηαη θάζε αλαγθαία
ιεπηνκέξεηα γηα ηελ έληαμε ηνπ έξγνπ ζηνλ πξνγξακκαηηζκφ ηεο
αλάπηπμεο ηνπ Γηθηχνπ Γηαλνκήοειεθηξηθήο ελέξγεηαο θαη Φπζηθνχ
Αεξίνπ, φπσο, κεηαμχ άιισλ:

4.
Με απφθαζε ηεο ΡΑΔ πνπ δεκνζηεχεηαη ζηελ Δθεκεξίδα
ηεο Κπβεξλήζεσο θαη θνηλνπνηείηαη ζηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή,
θαζνξίδεηαη ε κεζνδνινγία ππνινγηζκνχ ηνπ θφζηνπο θαη ην
αληάιιαγκα πνπ νθείιεηαη γηα ηελ εθπιήξσζε ησλ ππνρξεψζεσλ
παξνρήοππεξεζηψλ θνηλήο σθέιεηαο ησλ άξζξσλ 55, 56 θαη 57 ηνπ
παξφληνο λφκνπ. Σν αληάιιαγκα δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ην κέηξν
ηνπ αλαγθαίνπ γηα ηελ θάιπςε ηνπ θφζηνπογηα ηελ εθπιήξσζε ηεο
ππνρξέσζεο παξνρήο ππεξεζηψλ θνηλήο σθέιεηαο,ιακβαλνκέλσλ
ππφςε ησλ ζρεηηθψλ εζφδσλ θαη ελφο εχινγνπ θέξδνπο γηα ηελ
εθπιήξσζε ησλ ππνρξεψζεσλ απηψλ. Ζ κεζνδνινγία ππνινγηζκνχ
ηνπ αληαιιάγκαηνο πξέπεη λα είλαη απιή, δηαθαλήο, λα κελ επηθέξεη
ζηξεβιψζεηο ζηελ αγνξά, λα επηθέξεη ην ειάρηζην δπλαηφ θφζηνο
ζηνπο θαηαλαισηέο θαη ε εθαξκνγή ηεο λα είλαη εχθνια
επαιεζεχζηκε θαη ειέγμηκε. Γηα ηνλ νξζφ ππνινγηζκφ ηνπ θφζηνπο
παξνρήο ησλ ππεξεζηψλ ζα πξέπεη πιεξνχληαη ηα αθφινπζα
θξηηήξηα:
(α)

(β)

Σν θφζηνο παξνρήο ππεξεζηψλ θνηλήο σθέιεηαο δελ
δχλαηαη λα ππεξβαίλεη ηε δηαθνξά κεηαμχ ηνπ θαζαξνχ
θφζηνπο ηεο ιεηηνπξγίαο κηαο θαζνξηζκέλεο επηρείξεζεο,
κε ππνρξεψζεηο θνηλήο σθέιεηαο θαη ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο
ρσξίο ηηο ππνρξεψζεηο απηέο.
Γηα ηελ νξζή εθηίκεζε ηνπ θφζηνπο δελ ιακβάλνληαη
ππφςε θφζηε πνπ θάζε θαζνξηζκέλε επηρείξεζε ζα
πξνζπαζνχζε λα απνθχγεη εάλ δελ παξείρε ππεξεζίεο
θνηλήο σθέιεηαο.

(γ)

Γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ θφζηνπο ζπλεθηηκψληαη ηα
νθέιε πνπ απνθνκίδεη ε επηρείξεζε απφ ηελ παξνρή ησλ
ππεξεζηψλ θνηλήο σθέιεηαο.

(δ)

ε πεξίπησζε απεπζείαο αλάζεζεο ηεο παξνρήο ησλ
ππεξεζηψλ ζε κία επηρείξεζε, ην θφζηνο θαζνξίδεηαη
βάζεη αλαιχζεσο ησλ δαπαλψλ ζηηο νπνίεο ζα πξνέβαηλε
κηα κέζε επηρείξεζε, κε ρξεζηή δηαρείξηζε θαη θαηάιιεια
εμνπιηζκέλε πξνο ηθαλνπνίεζε ησλ απαηηήζεσλ ζρεηηθά
κε ηελ παξνρή ηεο ππεξεζίαο θνηλήο σθειεηαο,
πξνθεηκέλνπ λα εθπιεξψζεη ηηο σο άλσ ππνρξεψζεηο.

(α)

νη ειάρηζηεο ιεηηνπξγηθέο απαηηήζεηο θαη πξνδηαγξαθέο
φζνλ αθνξά είηε ζηα κεηξεηηθά ζπζηήκαηα ή ζηηο ζρεηηθέο
ππεξεζίεο πνπ παξέρνληαη ζηελ αγνξά ελέξγεηαο, θαη
εμεηδίθεπζή ηνπο γηα δηάθνξεο θαηεγνξίεο ζπκκεηερφλησλ
ζε απηήλ,

(β)

νη ειάρηζηεο απαηηήζεηο φζνλ αθνξά ζε ζέκαηα
ηππνπνίεζεο, δηαιεηηνπξγηθφηεηαο θαη επεθηαζηκφηεηαο
ησλ επθπψλ ζπζηεκάησλ κέηξεζεο, ζε ζρέζε, κεηαμχ
άιισλ, θαη κε ηε δπλαηφηεηα έληαμεο ζην ζχζηεκα
κεηξεηηθνχ εμνπιηζκνχ ηεο επηινγήο ησλ ρξεζηψλ ηνπ
Γηθηχνπ,

(γ)

ν πξνυπνινγηζκφο έξγνπ θαη φξνη πξνζδηνξηζκνχ ηεο
δαπάλεο πνπ εληάζζεηαη ζηελ ξπζκηδφκελε πεξηνπζηαθή
βάζε ηνπ Γηθηχνπ,

(δ)

ην αλαιπηηθφ ρξνλνδηάγξακκα πινπνίεζεο, κε ζηφρν ηελ
νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ εληφο ρξνληθνχ νξίδνληα 10 εηψλ
θαη ηνλ εμνπιηζκφ κε επθπή ζπζηήκαηα κέηξεζεο
ηνπιάρηζηνλ 80% ησλ θαηαλαισηψλ έσο ην 2020, θαζψο
θαη αληίζηνηρν ρξνλνδηάγξακκα ηακεηαθψλ ξνψλ,

(ε)

ε κεζνδνινγία επηκεξηζκνχ δαπάλεο κεηαμχ ηνπ αξκφδηνπ
Γηαρεηξηζηή θαη ησλ ρξεζηψλ ηνπ Γηθηχνπ.

3.
Ζ εηζήγεζε ησλ αξκφδησλ Γηαρεηξηζηψλ ησλ Γηθηχσλ
Γηαλνκήο ππνβάιιεηαη ζηε ΡΑΔ εληφο ελφο έηνπο απφ ηελ έλαξμε
ηζρχνο ηνπ παξφληνο λφκνπ, ιακβάλεη ππφςε ηε κεγηζηνπνίεζε ηνπ
θνηλσληθνχ νθέινπο θαη πεξηιακβάλεη ελαιιαθηηθέο πξνηάζεηο γηα ηα
παξαπάλσ ζέκαηα. Γηα ηελ θαηάξηηζε ηεο εηζήγεζήο ηνπ, ν αξκφδηνο
Γηαρεηξηζηήο ιακβάλεη ππφςε ηα απνηειέζκαηα ηερλννηθνλνκηθήο
κειέηεο θφζηνπο – νθέινπο (ΜΚΟ), ηελ νπνία θαη ζπλππνβάιιεη κε
ηελ παξαπάλσ εηζήγεζε. Ζ ΜΚΟ εθπνλείηαη κε κέξηκλα ηνπ
αξκφδηνπ Γηαρεηξηζηή θαη πεξηιακβάλεη ηελ εμέηαζε ελαιιαθηηθψλ
ηερληθψλ ιχζεσλ γηα ηελ εθαξκνγή επθπψλ ζπζηεκάησλ κέηξεζεο
ζην Γίθηπν Γηαλνκήο, ηελ εθηίκεζε ηνπ αλακελφκελνπ θφζηνπο θάζε
ιχζεο, θαζψο θαη ηνπ νθέινπο ηεο γηα ηε δξαζηεξηφηεηα ηεο
δηαλνκήο, γηα ηηο δηάθνξεο θαηεγνξίεο ρξεζηψλ ηνπ Γηθηχνπ θαη ηνπο
Πξνκεζεπηέο, θαη ηελ εθηίκεζε ηνπ εθηθηνχ ρξφλνπ πινπνίεζήο ηεο.
ΜΔΡΟ ΣΡΙΣΟ: ΟΡΓΑΝΩΖ ΣΖ ΑΓΟΡΑ ΦΤΙΚΟΤ ΑΔΡΙΟΤ

5.
Έσο φηνπ νινθιεξσζεί ε δηαδηθαζία επηινγήο ηνπ
Πξνκεζεπηή Καζνιηθήο Τπεξεζίαο θαη ηνπ Πξνκεζεπηή Σειεπηαίνπ
Καηαθπγίνπ, σο πάξνρνο ησλ ππεξεζηψλ απηψλ νξίδεηαη ε ΓΔΖ Α.Δ.
Κάζε πειάηεο εληάζζεηαη ζηελ αληίζηνηρε ηηκνινγηαθή θαηεγνξία ηεο
ΓΔΖ Α.Δ. θαη ηηκνινγείηαη κε ηα δεκνζηεπκέλα ηηκνιφγηα Πξνκήζεηαο
πνπ ηζρχνπλ θαη γηα ηνπο ινηπνχο Πειάηεο ηεο ΓΔΖ Α.Δ., νη νπνίνη
αλήθνπλ ζηελ ίδηα θαηεγνξία Πειαηψλ.Ζ κεζνδνινγία ππνινγηζκνχ
ηνπ αληαιιάγκαηνο ηνπ ελδερφκελνπ θφζηνπο ηεο ΓΔΖ Α.Δ. γηα ηελ
παξνρή ησλ ππεξεζηψλ απηψλ θαζψο θαη νη ηξφπνη θάιπςήο ηνπ
θαζνξίδνληαη κε απνθάζεηο ηεο ΡΑΔ, ζχκθσλα κε ηα θξηηήξηα ηνπ
παξφληνο άξζξνπ. Ζ επζχλε γηα ηελ επαιήζεπζε ηεο νξζφηεηαο
ππνινγηζκνχ ηνπ αληαιιάγκαηνο θαη ηεο απνθπγήο θαηαβνιήο
ππεξαληηζηάζκηζεο αλήθεη ζηε ΡΑΔ.

ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α΄: ΑΡΜΟΓΙΟΣΖΣΔ ΣΖ ΡΑΔ
Άξζξν 60
Αξκνδηόηεηεο ηεο ΡΑΔ
Ζ ΡΑΔ, ζην πιαίζην ησλ αξκνδηνηήησλ ηεο πνπ νξίδνληαη κε ην
Πξψην Μέξνο ηνπ παξφληνο, έρεη επηπξφζζεηα ηηο εμήο ξπζκηζηηθέο
αξκνδηφηεηεο σο πξνο ηελ αγνξά ηνπ Φπζηθνχ Αεξίνπ:

26

(α)

Σεξεί Μεηξψν Αδεηψλ, ζην νπνίν θαηαρσξίδεη ηηο άδεηεο
πνπ ρνξεγνχληαη απφ απηήλ ζχκθσλα κε ην άξζξν 81.

(β)

Σεξεί ην Μεηξψν Υξεζηψλ ηνπ ΔΦΑ.

(γ)

Καζνξίδεη ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο παξνρήο
ππεξεζηψλ εμηζνξξφπεζεο θνξηίνπ γηα ηελ αζθαιή,
απνηειεζκαηηθή θαη αμηφπηζηε ιεηηνπξγία ησλ πζηεκάησλ
Φπζηθνχ Αεξίνπ. Γηα ην ζθνπφ απηφλ εγθξίλεη, κεηαμχ
άιισλ, εηήζην πξφγξακκα εμηζνξξφπεζεο θνξηίνπ.

(δ)

Παξαθνινπζεί θαη ειέγρεη ηελ άζθεζε ησλ
δξαζηεξηνηήησλ ησλ δηαρεηξηζηψλ πζηεκάησλ Φπζηθνχ
Αεξίνπ, γηα ηελ ηήξεζε ησλ φξσλ ηνπ παξφληνο λφκνπ,
ησλ Αδεηψλ ηνπο ή/θαη ηεο πηζηνπνίεζήο ηνπο θαη κπνξεί
λα επηβάιιεη ζηνπο δηαρεηξηζηέο πζηεκάησλ Φπζηθνχ
Αεξίνπ ηελ ππνρξέσζε, θαηά ηελ παξνρή ησλ ππεξεζηψλ
ηνπο, λα πξνβαίλνπλ ζε θάζε αλαγθαία ελέξγεηα ή
ηξνπνπνίεζε ησλ φξσλ θαη πξνυπνζέζεσλ παξνρήο
πξφζβαζεο ζε χζηεκα Φπζηθνχ Αεξίνπ, πξνθεηκέλνπ λα
ηεξείηαη ε αξρή ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο.

(ε)

Παξαθνινπζεί ηελ εθαξκνγή κεραληζκψλ δηαρείξηζεο ηεο
ζπκθφξεζεο θαη εγθξίλεη ζπγθεθξηκέλα κέηξα γηα ηελ
άξζε ηεο ζπκθφξεζεο χζηεξα απφ εηζήγεζε ηνπ
Γηαρεηξηζηή πζηήκαηνο Φπζηθνχ Αεξίνπ.

(ζη)

ην πιαίζην ησλ θαζεθφλησλ ηεο ζχκθσλα κε ην άξζξν
21, ε ΡΑΔ ζπλεξγάδεηαη κε ηηο αξκφδηεο αξρέο ησλ θξαηψλ
- κειψλ γηα θάζε δήηεκα πνπ αθνξά ζηε δηαρείξηζε θαη
ηελ θαηαλνκή ηεο δπλακηθφηεηαο ησλ δηαζπλδέζεσλ κε
θξάηε - κέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, ηνπ Δπξσπατθνχ
Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ (ΔΟΥ) θαη ηεο Δλεξγεηαθήο
Κνηλφηεηαο, θαη ηδίσο γηα ηνπο φξνπο πξφζβαζεο ζηε
δηαζχλδεζε, ζπκπεξηιακβαλφκελσλ ησλ ζρεηηθψλ
ηηκνινγίσλ θαη ηεο κεζνδνινγίαο ππνινγηζκνχ απηψλ, ην
κεραληζκφ θαηαλνκήο ηεο δπλακηθφηεηαο, ηε δηαρείξηζε
ηεο ζπκθφξεζεο θαη ηε δηαδηθαζία εμσδηθαζηηθήο
επίιπζεο ησλ δηαθνξψλ πνπ αλαθχνληαη θαηά ηελ
εθαξκνγή ησλ αλσηέξσ, θαζψο θαη θάζε άιιε αλαγθαία
ιεπηνκέξεηα. Δπηπξφζζεηα, παξαθνινπζεί θαη επνπηεχεη
ηε δηαρείξηζε ηνπ δπλακηθνχ ηεο δηαζχλδεζεο θαη
ζπλεξγάδεηαη, γηα ην ζθνπφ απηφλ, κε ηηο αξκφδηεο αξρέο
ησλ αλσηέξσ θξαηψλ.

(δ)

Παξαθνινπζεί θαη επνπηεχεη ηε ιεηηνπξγία ηεο Δληαίαο
Αγνξάο Φπζηθνχ Αεξίνπ (ΔΑΦΑ) θαηά ην άξζξν 97 θαη
δεκνζηεχεη εηήζηα έθζεζε ζρεηηθά κε ηα απνηειέζκαηα ηεο
παξαθνινχζεζεο απηήο.

(ε)

Δθδίδεη κε δεζκεπηηθέο πξνο ηξίηνπο νδεγίεο θαη
θαηεπζχλζεηο ζρεηηθά κε ζέκαηα πνπ εκπίπηνπλ ζην πεδίν
ησλ αξκνδηνηήησλ ηεο θαη ηνλ ηξφπν άζθεζεο απηψλ,
πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιίδεηαη ε νξζή θαη νκνηφκνξθε
εθαξκνγή ηνπ θαλνληζηηθνχ πιαηζίνπ ηνπ λφκνπ απηνχ θαη
ε πιεξέζηεξε πιεξνθφξεζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ.

λφκνπ. Με απφθαζε ηεο ΡΑΔ κπνξεί λα πξνβιέπνληαη εηδηθφηεξεο
ππνρξεψζεηο ηνπ ΓΔΦΑ ΑΔ αλαθνξηθά κε ηε δηαζθάιηζε ηεο
αλεμαξηεζίαο ηνπ θαηά ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 65 ηνπ παξφληνο. Ο
ΓΔΦΑ ΑΔ ππνρξενχηαη λα ζπκκνξθσζεί κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ
παξφληνο Κεθαιαίνπ θαη λα ππνβάιεη αίηεκα πηζηνπνίεζεο ζηε
ΡΑΔ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 73.
3.
Απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο Σξίηνπ Μέξνπο, δχλαηαη λα
ρνξεγνχληαη εμαηξέζεηο γηα θαζνξηζκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα ππφ ηνπο
φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 36, ή παξεθθιίζεηο ππφ ηνπο
φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο ησλ παξαγξάθσλ 4 θαη 5 ηνπ άξζξνπ 49
ηεο Οδεγίαο 2009/73/ΔΚ θαηά ηα εηδηθψο νξηδφκελα κε ην άξζξν 85.
4. Ο ΓΔΦΑ ΑΔ ηειεί πάληνηε ππφ ηνλ άκεζν ή έκκεζν έιεγρν ηνπ
Γεκνζίνπ. Οπνηαδήπνηε κεηαβίβαζε κεηνρψλ ε νπνία επάγεηαη ηε
κεηαβνιή ζηνλ δεκφζην έιεγρν ηνπ ΓΔΦΑ ΑΔ ζπληειείηαη κφλν
εθφζνλ δηαζθαιίδεηαη θαηαζηαηηθά φηη ε δηνίθεζε ηήο εηαηξείαο
αζθείηαη θαηά πιεηνςεθία απφ κέιε πνπ δηνξίδνληαη απφ ην Γεκφζην
ή/θαη φηη ε ιήςε κείδνλνο ζεκαζίαο απνθάζεσλ πνπ αλάγνληαη ζηε
δηαρείξηζε ηνπ δηθηχνπ γίλεηαη κφλνλ κε ηε ζχκθσλε γλψκε ηνπ
Γεκνζίνπ.
Άξζξν 62
Γηαρσξηζκέλνη Γηαρεηξηζηέο πζηεκάησλ Μεηαθνξάο Φπζηθνύ
Αεξίνπ
(Άρθρο 9 της Οδηγίας 2009/73/ΕΚ)
1.
Δθφζνλ ζηηο 3 επηεκβξίνπ 2009 ην χζηεκα Μεηαθνξάο
Φπζηθνχ Αεξίνπ δελ αλήθεη ζε Κάζεηα Οινθιεξσκέλε Δπηρείξεζε
Ζιεθηξηθήο Δλέξγεηαο ή Φπζηθνχ Αεξίνπ, ηφηε γηα ηελ άζθεζε ησλ
αξκνδηνηήησλ ηνπ άξζξνπ 13 ηεο Οδεγίαο 2009/73/ΔΚ, ζα πξέπεη λα
πιεξνχληαη ζσξεπηηθά νη θάησζη πξνυπνζέζεηο:
(α)

ΚΔΦΑΛΑΙΟ Β΄: ΓΙΑΥΩΡΙΜΟ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΜΔΣΑΦΟΡΑ
ΦΤΙΚΟΤ ΑΔΡΙΟΤ
Άξζξν 61
Γηαρεηξηζηέο πζηεκάησλ Μεηαθνξάο Φπζηθνύ Αεξίνπ
1.
Με ηελ επηθχιαμε ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ
άξζξνπ 18 θαη ηνπ άξζξνπ 72, θάζε επηρείξεζε πνπ έρεη ζηελ
ηδηνθηεζία ηεο χζηεκα Μεηαθνξάο Φπζηθνχ Αεξίνπ αζθεί ηηο
αξκνδηφηεηεο, θαηά πεξίπησζε, ησλ άξζξσλ 77 ή 87 ηνπ παξφληνο,
κε ηα νπνία θαζνξίδνληαη νη αξκνδηφηεηεο ηνπ δηαρεηξηζηή ηνπ ΔΦΑ
θαη ησλ δηαρεηξηζηψλ ησλ ΑΦΑ αληηζηνίρσο.
2.
Οη δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 64 σο θαη 71 θαη ε παξάγξαθνο
4 ηνπ άξζξνπ 72 εθαξκφδνληαη απνθιεηζηηθά ζηνλ ΓΔΦΑ ΑΔ, ν
νπνίνο ζπζηάζεθε κε ην πδ 33/2007 (ΦΔΚ Α΄ 31) θαη’ εμνπζηνδφηεζε
ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ λ. 3428/2005 (ΦΔΚ Α’ 313), εθηφο θη
αλ πιεξνχληαη νη πξνυπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 62 γηα ηνπο
Γηαρσξηζκέλνπο Γηαρεηξηζηέο πζηεκάησλ Μεηαθνξάο Φπζηθνχ
Αεξίνπ. Ζ δηαρείξηζε ηνπ ΔΦΑ αλαηίζεηαη κε ηνλ παξφληα λφκν ζηνλ
ΓΔΦΑ ΑΔ, ε δε άζθεζε ηεο δξαζηεξηφηεηαο ηνπ ηειεπηαίνπ δηέπεηαη
απφ ηηο ξπζκίζεηο ηνπ παξφληνο λφκνπ.Κάζε δηάηαμε πνπ
παξαπέκπεη ή αλαθέξεηαη ζε άδεηα θπξηφηεηαο ή/θαη δηαρείξηζεο ηνπ
ΔΦΑ λνείηαη σο παξαπνκπή ζηηο νηθείεο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο

27

Σν ίδην ή ηα ίδηα πξφζσπα δελ δηθαηνχληαη:
(αα)

λα αζθνχλ άκεζα ή έκκεζα Έιεγρν επί
επηρείξεζεο πνπ εθηειεί νπνηαδήπνηε απφ ηηο
δξαζηεξηφηεηεο παξαγσγήο ή πξνκήζεηαο
ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ή Φπζηθνχ Αεξίνπ θαη
ζπγρξφλσο λα αζθνχλ άκεζα ή έκκεζα Έιεγρν
ή λα αζθνχλ νπνηνδήπνηε δηθαίσκα ζε
δηαρεηξηζηή πζηήκαηνο Μεηαθνξάο Φπζηθνχ
Αεξίνπ ή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ή ζε χζηεκα
Μεηαθνξάο Φπζηθνχ Αεξίνπ ή ειεθηξηθήο
ελέξγεηαο, νχηε

(ββ)

λα αζθνχλ άκεζα ή έκκεζα Έιεγρν επί
δηαρεηξηζηή πζηήκαηνο Μεηαθνξάο Φπζηθνχ
Αεξίνπ ή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ή επί
πζηήκαηνο Μεηαθνξάο Φπζηθνχ Αεξίνπ ή
ειεθηξηθήο ελέξγεηαο θαη ζπγρξφλσο λα αζθνχλ
άκεζα ή έκκεζα Έιεγρν ή λα αζθνχλ
νπνηνδήπνηε δηθαίσκα ζε επηρείξεζε πνπ
εθηειεί νπνηαδήπνηε απφ ηηο δξαζηεξηφηεηεο
παξαγσγήο ή πξνκήζεηαο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο
ή Φπζηθνχ Αεξίνπ,

(β)

Σν ίδην ή ηα ίδηα πξφζσπα δελ δηθαηνχληαη λα δηνξίδνπλ
κέιε ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ ή νξγάλσλ κε
εθπξνζσπεπηηθή εμνπζία ζε δηαρεηξηζηή πζηήκαηνο
Μεηαθνξάο Φπζηθνχ Αεξίνπ ή ζε χζηεκα Μεηαθνξάο
Φπζηθνχ Αεξίνπ θαη λα αζθνχλ άκεζα ή έκκεζα Έιεγρν ή
λα αζθνχλ νπνηνδήπνηε δηθαίσκα ζε επηρείξεζε πνπ
εθηειεί νπνηαδήπνηε απφ ηηο δξαζηεξηφηεηεο παξαγσγήο ή
πξνκήζεηαο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο θαη Φπζηθνχ Αεξίνπ· θαη

(γ)

Σν ίδην πξφζσπν δελ δηθαηνχηαη λα είλαη κέινο ηνπ
δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ ή νξγάλσλ κε εθπξνζσπεπηηθή
εμνπζία ηφζν ζε επηρείξεζε πνπ αζθεί νπνηαδήπνηε απφ
ηηο δξαζηεξηφηεηεο παξαγσγήο ή πξνκήζεηαο ειεθηξηθήο
ελέξγεηαο ή Φπζηθνχ Αεξίνπ φζν θαη ζε δηαρεηξηζηή
πζηήκαηνο Μεηαθνξάο Φπζηθνχ Αεξίνπ ή χζηεκα
Μεηαθνξάο Φπζηθνχ Αεξίνπ.

2.
Σα δηθαηψκαηα πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 1,
ζηνηρεία (α) θαη (β), πεξηιακβάλνπλ εηδηθφηεξα:
(α)

ηελ εμνπζία άζθεζεο δηθαησκάησλ ςήθνπ,

(β)

ηελ εμνπζία δηνξηζκνχ κειψλ ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ
ή ησλ νξγάλσλ πνπ εθπξνζσπνχλ λφκηκα ηελ επηρείξεζε·
ή

(γ)

θεθαιαίνπ ή ν Γηαρσξηζκέλνο Γηαρεηξηζηήο πζηήκαηνο Μεηαθνξάο
Φπζηθνχ Αεξίνπ λα θαζίζηαηαη ζπγαηξηθή ηνπ πξνζψπνπ πνπ
απνθηά ηε πκκεηνρή.
2.
Πξνθεηκέλνπ πεξί ζπκκεηνρψλ πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη
απφ λνκηθά πξφζσπα, ε ΡΑΔ δηθαηνχηαη λα δεηά:
(α)
πιεξνθνξίεο γηα ηελ ηαπηφηεηα ησλ θπζηθψλ θαη λνκηθψλ
πξνζψπσλ πνπ άκεζα ή έκκεζα ειέγρνπλ ηα λνκηθά πξφζσπα πνπ
πξνηίζεληαη λα απμήζνπλ ή λα απνθηήζνπλ ζπκκεηνρή ζε
Γηαρσξηζκέλν Γηαρεηξηζηή πζηήκαηνο Μεηαθνξάο Φπζηθνχ Αεξίνπ
θαη

ηελ θαηνρή πιεηνςεθηθνχ κεξηδίνπ ζην κεηνρηθφ ή εηαηξηθφ
θεθάιαην ηεο επηρείξεζεο ή ηνπ δηαρεηξηζηή πζηήκαηνο
Μεηαθνξάο Φπζηθνχ Αεξίνπ.

3.
Ζ ππνρξέσζε πνπ νξίδεηαη ζηελ παξάγξαθν 1 ηνπ
άξζξνπ 61 ζεσξείηαη φηη πιεξνχηαη φηαλ δχν ή πεξηζζφηεξεο
επηρεηξήζεηο πνπ έρνπλ ζηελ ηδηνθηεζία ηνπο πζηήκαηα Μεηαθνξάο
Φπζηθνχ Αεξίνπ έρνπλ ζπζηήζεη θνηλνπξαμία, ε νπνία ελεξγεί σο
δηαρεηξηζηήο πζηήκαηνο Μεηαθνξάο Φπζηθνχ Αεξίνπ ζε δχν ή
πεξηζζφηεξα θξάηε κέιε γηα ηα ελ ιφγσ πζηήκαηα Μεηαθνξάο
Φπζηθνχ Αεξίνπ. Οπδεκία άιιε επηρείξεζε επηηξέπεηαη λα ζπκκεηέρεη
ζηελ θνηλνπξαμία, εθηφο εάλ έρεη εγθξηζεί ζχκθσλα κε ην άξζξν 14
ηεο Οδεγίαο 2009/73/ΔΚ σο αλεμάξηεηνο δηαρεηξηζηήο ζπζηήκαηνο ή
αλ έρεη εγθξηζεί σο αλεμάξηεηνο δηαρεηξηζηήο κεηαθνξάο γηα ηνπο
ζθνπνχο ηνπ θεθαιαίνπ IV ηεο Οδεγίαο 2009/73/ΔΚ.

(β)
λα επηβάιεη ηελ ππνρξέσζε λα ηεο γλσζηνπνηείηαη
νπνηαδήπνηε κεηαγελέζηεξε κεηαβνιή ζηελ ηαπηφηεηα απηψλ ησλ
θπζηθψλ ή λνκηθψλ πξνζψπσλ.
3.
Δληφο ηξηψλ (3) κελψλ απφ ηε γλσζηνπνίεζε ηεο
απφθηεζεο ή αχμεζεο ζπκκεηνρήο, ε ΡΑΔ ππνρξενχηαη:
(α)

Να εγθξίλεη ηε ζπκκεηνρή ή

(β)
Να εθθηλήζεη ηε δηαδηθαζία πηζηνπνίεζεο ζχκθσλα κε ην
άξζξν 19 παξάγξαθνο 3 ηνπ παξφληνο, εθφζνλ εθηηκά φηη, εμαηηίαο
ηεο απφθηεζεο ζπκκεηνρήο ζην Γηαρσξηζκέλν Γηαρεηξηζηή
πζηήκαηνο Μεηαθνξάο, θαζίζηαηαη αλαγθαία ε επαλεθηίκεζε ηεο
πιήξσζεο ησλ θξηηεξίσλ ηνπ άξζξνπ 61 ή

4.
Γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ παξφληνο άξζξνπ, εθφζνλ ην
πξφζσπν πνπ αλαθέξεηαη ζηελ παξάγξαθν 2, ζηνηρεία (α), (β) θαη
(γ), είλαη ην Διιεληθφ Γεκφζην ή άιινο θνξέαο, νξγαληζκφο ή
θξαηηθφο ιεηηνπξγφο ηνπ Γεκφζηνπ ηνκέα, ηφηε δχν δηαθνξεηηθνί
θνξείο ηνπ Γεκνζίνπ ηνκέα πνπ αζθνχλ Έιεγρν αθελφο ζην
δηαρεηξηζηή πζηήκαηνο Μεηαθνξάο Φπζηθνχ Αεξίνπ ή ζε χζηεκα
Μεηαθνξάο Φπζηθνχ Αεξίνπ θαη αθεηέξνπ ζε επηρείξεζε πνπ αζθεί
νπνηαδήπνηε απφ ηηο δξαζηεξηφηεηεο παξαγσγήο ή πξνκήζεηαο
ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ή Φπζηθνχ Αεξίνπ δελ ζεσξνχληαη φηη είλαη ην
ίδην ή ηα ίδηα πξφζσπα, εθφζνλ δελ βξίζθνληαη ππφ ηνλ έιεγρν ηνπ
ίδηνπ ηξίηνπ θνξέα ηνπ Γεκφζηνπ ηνκέα.

(γ)
Να ελαληησζεί, εθφζνλ ε ζπκκεηνρή ζπλεπάγεηαη ηελ
απφθηεζε Διέγρνπ ή ηελ άζθεζε νπνηνπδήπνηε δηθαηψκαηνο, άκεζα
ή έκκεζα, επί Γηαρσξηζκέλσλ Γηαρεηξηζηψλ πζηεκάησλ Μεηαθνξάο
Φπζηθνχ Αεξίνπ πνπ ππάγνληαη ζηελ αξκνδηφηεηά ηεο απφ
επηρεηξήζεηο πνπ αζθνχλ νπνηαδήπνηε δξαζηεξηφηεηα παξαγσγήο ή
πξνκήζεηαο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ή Φπζηθνχ Αεξίνπ.
4.
ε πεξίπησζε πνπ πξαγκαηνπνηεζεί ε ζπκκεηνρή ή
απμεζεί ε ήδε πθηζηάκελε ζπκκεηνρή ρσξίο λα αλαθνηλσζεί εθ ησλ
πξνηέξσλ ζηε ΡΑΔ ή ρσξίο λα εγθξηζεί ε πξαγκαηνπνίεζή ηεο, ή ζε
πεξίπησζε κε γλσζηνπνίεζεο ζηε ΡΑΔ ηεο κεηαβνιήο ηεο
ηαπηφηεηαο ηνπ θπζηθνχ ή λνκηθνχ πξνζψπνπ πνπ ειέγρεη λνκηθφ
πξφζσπν κε ζπκκεηνρή ζε Γηαρσξηζκέλν Γηαρεηξηζηή πζηήκαηνο
Μεηαθνξάο Φπζηθνχ Αεξίνπ, απηνδηθαίσο παχεη λα έρεη απνηέιεζκα
ε άζθεζε ησλ δηθαησκάησλ ςήθνπ πνπ απνξξένπλ απφ ηε
ζπκκεηνρή ζπκκεηνρή ηνπ πξνζψπνπ. Δπηπξνζζέησο, ε ΡΑΔ κπνξεί
κε απφθαζή ηεο λα επηβάιιεη ζε φζνπο παξαβαίλνπλ ηελ
ππνρξέσζε πξνεγνχκελεο γλσζηνπνίεζεο ηεο απφθηεζεο ή ηεο
αχμεζεο ήδε πθηζηάκελεο ζπκκεηνρήο, ηηο θπξψζεηο ηνπ άξζξνπ 36.

5.
Οη δηαρεηξηζηέο πζηεκάησλ Μεηαθνξάο Φπζηθνχ Αεξίνπ
θαη ην πξνζσπηθφ ηνπο ππφθεηληαη ζηηο ππνρξεψζεηο ερεκχζεηαο
ζχκθσλα κε ην άξζξν 75 ηνπ παξφληνο σο πξνο ηηο εκπνξηθά
επαίζζεηεο πιεξνθνξίεο, νη νπνίεο πεξηέξρνληαη ζε γλψζε ηνπο θαηά
ηελ εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο. Οη ελ ιφγσ πιεξνθνξίεο δελ
δηαβηβάδνληαη ζε επηρεηξήζεηο πνπ αζθνχλ νπνηαδήπνηε απφ ηηο
δξαζηεξηφηεηεο παξαγσγήο ή πξνκήζεηαο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ή
Φπζηθνχ Αεξίνπ.
6.
Οη επηρεηξήζεηο πνπ αζθνχλ δξαζηεξηφηεηεο παξαγσγήο ή
πξνκήζεηαο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ή Φπζηθνχ Αεξίνπ δελ δηθαηνχληαη
ζε θακία πεξίπησζε λα απνθηνχλ ηνλ Έιεγρν ή λα αζθνχλ
νηνδήπνηε δηθαίσκα άκεζα ή έκκεζα επί δηαρσξηζκέλσλ
δηαρεηξηζηψλ πζηεκάησλ Μεηαθνξάο Φπζηθνχ Αεξίνπ ηεο Υψξαο ή
άιισλ θξαηψλ κειψλ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο
άξζξνπ.

Άξζξν 64
Δκπνξηθέο ζρέζεηο ηνπ ΓΔΦΑ ΑΔ κε ηε ΓΔΠΑ ΑΔ
(Άρθρο 17 της Οδηγίας 2009/73/ΕΚ)
1.
Ο ΓΔΦΑ ΑΔ εμνπιίδεηαη κε φινπο ηνπο αλζξψπηλνπο,
ηερληθνχο, πιηθνχο θαη νηθνλνκηθνχο πφξνπο πνπ είλαη απαξαίηεηνη
γηα ηελ εθπιήξσζε ησλ ππνρξεψζεψλ ηνπ ζην πιαίζην ηνπ παξφληνο
λφκνπ θαη γηα ηελ άζθεζε ηεο δξαζηεξηφηεηαο ηεο Μεηαθνξάο
Φπζηθνχ Αεξίνπ. Δηδηθφηεξα:

7.
Κάζεηα νινθιεξσκέλε επηρείξεζε πνπ έρεη ζηελ
ηδηνθηεζία ηεο ζχζηεκα κεηαθνξάο ζε θακία πεξίπησζε δελ
επηηξέπεηαη λα παξεκπνδίδεηαη λα ιάβεη κέηξα γηα ηε ζπκκφξθσζή
ηεο κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο.
Άξζξν 63

(α)

Σα πάγηα ζηνηρεία πνπ είλαη απαξαίηεηα γηα ηελ άζθεζε
ηεο δξαζηεξηφηεηαο ηεο Μεηαθνξάο Φπζηθνχ Αεξίνπ,
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ πζηήκαηνο Μεηαθνξάο, είλαη
ηδηνθηεζία ηνπ, φπσο νξίδεηαη κε ην άξζξν 7 ηνπ λ.
3428/2005 (ΦΔΚ Α’ 313).

(β)

Σν πξνζσπηθφ πνπ είλαη απαξαίηεην γηα ηελ άζθεζε ηεο
δξαζηεξηφηεηαο ηεο Μεηαθνξάο Φπζηθνχ Αεξίνπ,
ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο άζθεζεο φισλ ησλ εηαηξηθψλ
θαζεθφλησλ, πέξαλ ηνπ πξνζσπηθνχ πνπ έρεη ήδε
κεηαθεξζεί ζηνλ ΓΔΦΑ ΑΔ κε ην π.δ. 34/2007 (ΦΔΚ Α΄
31) θαη’ εμνπζηνδφηεζε ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ λ. 3428/2005,
πξνζιακβάλεηαη απνθιεηζηηθά απφ ηνλ ΓΔΦΑ ΑΔ.

(γ)

Ζ εθκίζζσζε πξνζσπηθνχ θαη ε παξνρή ππεξεζηψλ πξνο
νπνηνδήπνηε θαη απφ νπνηνδήπνηε άιιν ηκήκα ή θιάδν ή
άιιε πλδεδεκέλε Δπηρείξεζε ηεο ΓΔΠΑ ΑΔ
απαγνξεχεηαη. Ωζηφζν, ν ΓΔΦΑ ΑΔ δηθαηνχηαη λα

Απόθηεζε πκκεηνρήο ζε Γηαρσξηζκέλν Γηαρεηξηζηή
πζηήκαηνο Μεηαθνξάο Φπζηθνύ Αεξίνπ
1.
Κάζε λνκηθφ ή θπζηθφ πξφζσπν πνπ ζθνπεχεη λα
απνθηήζεη, κεκνλσκέλα ή ζε ζχκπξαμε κε άιια πξφζσπα,
πκκεηνρή ζε Γηαρσξηζκέλν Γηαρεηξηζηή πζηήκαηνο Μεηαθνξάο
Φπζηθνχ Αεξίνπ ππνρξενχηαη λα ελεκεξψζεη πξνεγνπκέλσο ηε ΡΑΔ
θαη λα θνηλνπνηήζεη ζε απηή ην πνζνζηφ ηεο ζπκκεηνρήο. Ζ ίδηα
ππνρξέσζε ηζρχεη θαη φηαλ απμάλεηαη ήδε πθηζηάκελε ζπκκεηνρή,
νχησο ψζηε ε αλαινγία ησλ δηθαησκάησλ ςήθνπ ή ηνπ θεθαιαίνπ
πνπ θαηέρεη έλα πξφζσπν ζηνλ Γηαρσξηζκέλν Γηαρεηξηζηή
πζηήκαηνο Μεηαθνξάο Φπζηθνχ Αεξίνπ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ
πεξηπηψζεσλ πνπ θαηά ηελ εθάζηνηε ηζρχνπζα εζληθή θαη θνηλνηηθή
λνκνζεζία δχλαληαη λα εμνκνησζνχλ κε θαηνρή δηθαησκάησλ ςήθνπ
απφ ην απηφ πξφζσπν, λα θζάλεη ή λα ππεξβαίλεη ηα θαηψηαηα φξηα
ηνπ 20%, 33% ή 50% ηνπ ζπλφινπ ησλ δηθαησκάησλ ςήθνπ ή ηνπ
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παξέρεη ππεξεζίεο ζηε ΓΔΠΑ ΑΔ, εθφζνλ πιεξνχληαη
ζσξεπηηθά νη θάησζη πξνυπνζέζεηο:

ιακβάλεη κεξίζκαηα ή άιιν νηθνλνκηθφ φθεινο απφ ηηο επηρεηξήζεηο
απηέο.

(αα)

ε παξνρή ησλ ππεξεζηψλ απηψλ δελ νδεγεί ζε
δηαθξίζεηο εηο βάξνο άιισλ Υξεζηψλ ηνπ
ΔΦΑ,

(ββ)

δηαηίζεηαη ζε φινπο ηνπο Υξήζηεο ππφ ηνπο
ίδηνπο φξνπο θαη πξνυπνζέζεηο,

(γγ)

δελ πεξηνξίδεη, ζηξεβιψλεη ή παξεκπνδίδεη ηνλ
αληαγσληζκφ θαηά ηελ παξαγσγή ή πξνκήζεηα
ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ή θπζηθνχ αεξίνπ, θαη

4.
Ζ ζπλνιηθή νξγαλσηηθή δνκή θαη ην θαηαζηαηηθφ ηνπ
ΓΔΦΑ ΑΔ δηαζθαιίδνπλ ηελ νπζηαζηηθή αλεμαξηεζία ηνπ ζχκθσλα
κε ην παξφλ θεθάιαην. Ζ ΓΔΠΑ ΑΔ απαγνξεχεηαη λα νξίδεη άκεζα ή
έκκεζα ηελ αληαγσληζηηθή ζπκπεξηθνξά ηνπ ΓΔΦΑ ΑΔ ζε ζρέζε κε
ηηο θαζεκεξηλέο δξαζηεξηφηεηέο ηνπ θαη ηε δηαρείξηζε ηνπ ΔΦΑ, ή ζε
ζρέζε κε ηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ είλαη απαξαίηεηεο γηα ηελ
πξνεηνηκαζία ηνπ Πξνγξάκκαηνο Αλάπηπμεο ηνπ ΔΦΑ, ην νπνίν
αλαπηχζζεηαη ζχκθσλα κε ην άξζξν 71 ηνπ παξφληνο.

(δδ)

νη φξνη θαη νη πξνυπνζέζεηο παξνρήο ησλ ελ
ιφγσ ππεξεζηψλ έρνπλ πξνεγνπκέλσο εγθξηζεί
απφ ηε ΡΑΔ

5.
Καηά ηελ εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπ ζχκθσλα κε ηνπο
φξνπο ηνπ παξφληνο λφκνπ θαη ζχκθσλα κε ηα άξζξα 13
παξάγξαθνο 1, 14 παξάγξαθνο 1 ζηνηρείν (α), 16 παξάγξαθνο 2, 3
θαη 5, 18 παξάγξαθνο 6 θαη 21 παξάγξαθνο 1 ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΚ)
αξηζ. 715/2009, ν ΓΔΦΑ ΑΔ δελ πξνβαίλεη ζε δηαθξίζεηο θαηά
πξνζψπσλ ή θνξέσλ θαη δελ πεξηνξίδεη, ζηξεβιψλεη ή παξεκπνδίδεη
ηνλ αληαγσληζκφ ζηνλ ηνκέα ηεο παξαγσγήο ή πξνκήζεηαο Φπζηθνχ
Αεξίνπ.

2.
Με ηελ επηθχιαμε ησλ απνθάζεσλ ηνπ Δπνπηηθνχ
πκβνπιίνπ δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 66 ηνπ παξφληνο, νη θαηάιιεινη
νηθνλνκηθνί πφξνη γηα κειινληηθά επελδπηηθά ζρέδηα ή/θαη γηα ηελ
αληηθαηάζηαζε ησλ πθηζηάκελσλ πάγησλ ζηνηρείσλ ηνπ ΔΦΑ
παξέρνληαη ζηνλ ΓΔΦΑ ΑΔ ζε εχζεην ρξφλν απφ ηε ΓΔΠΑ ΑΔ,
θαηφπηλ ζρεηηθνχ αηηήκαηφο ηνπ.
3.

Ο ΓΔΦΑ ΑΔ απαγνξεχεηαη:

(α)

Να δεκηνπξγεί ζχγρπζε κε ηελ ηαπηφηεηα, ηηο
αλαθνηλψζεηο, ηα ζήκαηα θαη ηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ, φζνλ
αθνξά ηελ ηδηαίηεξε ηαπηφηεηα ηεο ΓΔΠΑ ΑΔ ή νηνπδήπνηε
κέξνπο ηεο.

(β)

(γ)

4.

6.
Όιεο νη εκπνξηθέο θαη νηθνλνκηθέο ζρέζεηο κεηαμχ ησλ
κεξψλ ηεο ΓΔΠΑ ΑΔ θαη ηνπ ΓΔΦΑ ΑΔ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο
ρνξήγεζεο δαλείσλ πξνο ηε ΓΔΠΑ ΑΔ, ζα πξέπεη λα είλαη ζχκθσλεο
κε ηηο ζπλζήθεο ηεο αγνξάο. Ο ΓΔΦΑ ΑΔ ππνρξενχηαη λα δηαηεξεί
ιεπηνκεξή αξρεία ησλ ελ ιφγσ εκπνξηθψλ θαη νηθνλνκηθψλ ζρέζεσλ
θαη λα ηα ζέηεη ζηε δηάζεζε ηεο ΡΑΔ θαηφπηλ αηηήζεψο ηεο.
7.
Ο ΓΔΦΑ ΑΔ ελεκεξψλεη ηε ΡΑΔ γηα ηνπο νηθνλνκηθνχο
πφξνπο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 2 ηνπ παξφληνο θαη είλαη
δηαζέζηκνη γηα κειινληηθά επελδπηηθά ζρέδηα ή/θαη γηα ηελ
αληηθαηάζηαζε ησλ παξφλησλ παγίσλ ζηνηρείσλ ηνπ ΔΦΑ.

Να κνηξάδεηαη ζπζηήκαηα πιεξνθνξηθήο ή εμνπιηζκφ,
ρψξνπο θαη ζπζηήκαηα αζθαιείαο κε νπνηνδήπνηε ηκήκα
ηεο ΓΔΠΑ ΑΔ ή λα ζπλεξγάδεηαη κε ηνπο ίδηνπο
ζπκβνχινπο ή εμσηεξηθνχο εξγνιάβνπο γηα ηα ζπζηήκαηα
πιεξνθνξηθήο ή ηνλ εμνπιηζκφ θαη ηα ζπζηήκαηα
αζθαιείαο ηνπ.
Να αλαζέηεη ηνλ έιεγρν ησλ ινγαξηαζκψλ ηνπ ζε ειεγθηή
πνπ ειέγρεη ηνπο ινγαξηαζκνχο ηεο ΓΔΠΑ ΑΔ ή άιινπ
ηκήκαηνο ή θιάδνπ απηήο.
Δίλαη δπλαηή ε ηξνπνπνίεζε ηεο επσλπκίαο ηνπ ΓΔΦΑ
ΑΔ ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ θλ 2190/1920, εθφζνλ
ηνχην δελ ζπλεπάγεηαη παξαβίαζε ησλ δηαηάμεσλ ηεο
παξαγξάθνπ 3.

8.

Ζ ΓΔΠΑ ΑΔ απαγνξεχεηαη:

(α)

λα πξνβαίλεη ζε πξάμεηο πνπ παξεκπνδίδνπλ ή
επεξεάδνπλ ηνλ ΓΔΦΑ ΑΔ θαηά ηε ζπκκφξθσζή ηνπ
πξνο ηηο ππνρξεψζεηο πνπ απηφο ππέρεη ζχκθσλα κε ην
παξφλ θεθάιαην,

(β)

λα απαηηεί απφ ηνλ ΓΔΦΑ ΑΔ λα δεηά έγθξηζε ηεο ΓΔΠΑ
ΑΔ γηα ηελ εθπιήξσζε ησλ ππνρξεψζεσλ απηψλ.

9.
Οη ππνρξεψζεηο πιεξνθφξεζεο ησλ κεηφρσλ ζχκθσλα κε
ηηο δηαηάμεηο ηνπ θ.λ. 2190/1920 ζε θακία πεξίπησζε δελ επηηξέπεηαη
λα ζπλεπάγνληαη ηελ θνηλνπνίεζε εθ κέξνπο ηνπ ΓΔΦΑ ΑΔ
εκπνξηθά επαίζζεησλ πιεξνθνξηψλ ζηε ΓΔΠΑ ΑΔ. Απνθάζεηο ηεο
Γεληθήο πλέιεπζεο ή ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ ΓΔΦΑ ΑΔ, νη
νπνίεο έξρνληαη ζε αληίζεζε κε ηηο ξπζκίζεηο ηνπ παξφληνο
θεθαιαίνπ, είλαη άθπξεο. Ζ αθπξφηεηα κπνξεί λα πξνβιεζεί απφ θάζε
κέηνρν ή ηξίην πνπ έρεη έλλνκν ζπκθέξνλ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο
ηνπ άξζξνπ 35β ηνπ θ.λ. 2190/1920.

Άξζξν 65
Μέηξα αλεμαξηεζίαο ηνπ ΓΔΦΑ ΑΔ
(Άρθρο 18 της Οδηγίας 2009/73/ΕΚ)
1.
Με ηελ επηθχιαμε ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 67 θαη 72, ν
ΓΔΦΑ ΑΔ έρεη ηελ απνθιεηζηηθή αξκνδηφηεηα λα ιακβάλεη
απνθάζεηο πνπ αθνξνχλ ζηνπο πφξνπο πνπ είλαη αλαγθαίνη γηα ηε
ιεηηνπξγία, ηε ζπληήξεζε θαη ηελ αλάπηπμε ηνπ ΔΦΑ
ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο άληιεζεο θεθαιαίσλ ζηε ρξεκαηαγνξά,
ηδίσο κέζσ δαλεηζκνχ θαη αχμεζεο ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηνπ.

Άξζξν 66
Αλεμαξηεζία ηνπ πξνζσπηθνύ θαη δηνίθεζε ηνπ ΓΔΦΑ ΑΔ
(Άρθρο 19 της Οδηγίας 2009/73/ΕΚ)
1.
Οη απνθάζεηο ζρεηηθά κε ην δηνξηζκφ, ηελ αλαλέσζε θαη
ηνπο φξνπο εξγαζίαο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο ακνηβήο θαη ηεο
δηάξθεηαο ηεο πεξηφδνπ απαζρφιεζεο ησλ κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ
πκβνπιίνπ ηνπ ΓΔΦΑ ΑΔ ιακβάλνληαη απφ ην Δπνπηηθφ πκβνχιην
ηνπ ΓΔΦΑ ΑΔ πνπ δηνξίδεηαη ζχκθσλα κε ην άξζξν 67 ηνπ
παξφληνο θαη θαζίζηαληαη δεζκεπηηθέο, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο
παξαγξάθνπ 2.

2.
Ο ΓΔΦΑ ΑΔ ελεξγεί πάληα θαηά ηξφπν πνπ λα
δηαζθαιίδεη φηη δηαζέηεη ηνπο πφξνπο πνπ ρξεηάδεηαη γηα ηελ νκαιή
θαη απνηειεζκαηηθή δηελέξγεηα ηεο δξαζηεξηφηεηαο ηεο Μεηαθνξάο
Φπζηθνχ Αεξίνπ θαη γηα ηελ αλάπηπμε θαη δηαηήξεζε
απνηειεζκαηηθνχ, αζθαινχο θαη νηθνλνκηθνχ ΔΦΑ.
3.
Σπρφλ ζπγαηξηθέο επηρεηξήζεηο ηεο ΓΔΠΑ ΑΔ πνπ εθηεινχλ
δξαζηεξηφηεηεο παξαγσγήο ή πξνκήζεηαο Φπζηθνχ Αεξίνπ,
απαγνξεχεηαη λα απνθηήζνπλ άκεζε ή έκκεζε ζπκκεηνρή ζηνλ
ΓΔΦΑ ΑΔ. Ζ απφθηεζε ζπκκεηνρήο ζηνλ ΓΔΦΑ ΑΔ απφ
νπνηαδήπνηε άιιε επηρείξεζε πνπ αζθεί δξαζηεξηφηεηεο παξαγσγήο
ή πξνκήζεηαο Φπζηθνχ Αεξίνπ ή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο δηέπεηαη απφ
ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 63 θαη δελ επηηξέπεηαη λα ζπλεπάγεηαη ηελ
απφθηεζε ηνπ Διέγρνπ απφ ηηο επηρεηξήζεηο απηέο ή ηελ άζθεζε
νηνπδήπνηε δηθαηψκαηνο άκεζα ή έκκεζα επί ηνπ ΓΔΦΑ ΑΔ. Ο
ΓΔΦΑ ΑΔ δελ έρεη νχηε άκεζε νχηε έκκεζε ζπκκεηνρή ζε
επηρεηξήζεηο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνπο ηνκείο ηεο παξαγσγήο
θαη ηεο πξνκήζεηαο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο θαη Φπζηθνχ Αεξίνπ νχηε

2.
Ζ ηαπηφηεηα θαη νη φξνη πνπ δηέπνπλ ηε δηάξθεηα, ηελ
αλαλέσζε θαη ηε ιήμε ηεο ζεηείαο ησλ πξνζψπσλ πνπ δηνξίδνληαη
απφ ην Δπνπηηθφ πκβνχιην σο κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ
ΓΔΦΑ ΑΔ, θαη νη ιφγνη θάζε πξνηεηλφκελεο απφθαζεο ιήμεο ηεο
πεξηφδνπ απαζρφιεζεο, θνηλνπνηνχληαη ζηε ΡΑΔ. Οη φξνη απηνί
θαζίζηαληαη δεζκεπηηθνί κφλνλ εάλ, εληφο ηξηψλ (3) εβδνκάδσλ απφ
ηελ θνηλνπνίεζή ηνπο, ε ΡΑΔ δελ εγείξεη αληηξξήζεηο. Ζ ΡΑΔ κπνξεί
λα εγείξεη αληηξξήζεηο σο πξνο ηηο απνθάζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ
παξάγξαθν 1 ηνπ παξφληνο άξζξνπ:
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(α)

εθφζνλ πξνθχςνπλ ακθηβνιίεο αλαθνξηθά κε ηελ
επαγγεικαηηθή
αλεμαξηεζία
ηνπ
πξνηεηλφκελνπ
πξνζψπνπ, ή/θαη

(β)

ζηελ πεξίπησζε πξφσξεο ιήμεο πεξηφδνπ απαζρφιεζεο,
εάλ ππάξρνπλ ακθηβνιίεο ζρεηηθά κε ηελ αηηηνιφγεζε ηεο
πξφσξεο ιήμεο.

κελ έρνπλ θακία επαγγεικαηηθή ζέζε ή επζχλε, ζπκθέξνλ ή
επηρεηξεκαηηθή ζρέζε πνπ λα ζπλδέεηαη κε νπνηνδήπνηε ηκήκα ή
θιάδν ή άιιε πλδεδεκέλε Δπηρείξεζε ηεο ΓΔΠΑ ΑΔ ή κε ηνπο
κεηφρνπο πνπ αζθνχλ ηνλ Έιεγρφ ηεο γηα δηάζηεκα ηεζζάξσλ (4)
εηψλ. Οκνίσο απαγνξεχεηαη ζηε ΓΔΠΑ ΑΔ λα απαζρνιεί κέιε ηνπ
Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ή άιινπ ζπιινγηθνχ νξγάλνπ κε εθηειεζηηθέο
αξκνδηφηεηεο ηνπ ΓΔΦΑ ΑΔ ζε νπνηαδήπνηε επαγγεικαηηθή ζέζε ή
επζχλε ή επηρεηξεκαηηθή ζρέζε πνπ λα ζπλδέεηαη κε νπνηνδήπνηε
ηκήκα ή θιάδν ή άιιε πλδεδεκέλε Δπηρείξεζε ηεο ΓΔΠΑ ΑΔ ή κε
ηνπο κεηφρνπο πνπ αζθνχλ ηνλ Έιεγρφ ηεο γηα δηάζηεκα ηεζζάξσλ
(4) εηψλ απφ ηε ιήμε ηεο απαζρφιεζήο ηνπο.

3.
Ζ πιεηνλφηεηα ησλ κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ
ΓΔΦΑ ΑΔ ή άιινπ ζπιινγηθνχ νξγάλνπ κε εθηειεζηηθέο
αξκνδηφηεηεο θαη, ζε θάζε πεξίπησζε φια ηα πξφζσπα πνπ αζθνχλ
ηε δηνίθεζε ή ιακβάλνπλ απνθάζεηο θαζεκεξηλήο δηαρείξηζεο ηνπ
ΔΦΑ θαη φζνη αλαθέξνληαη απεπζείαο ζηα πξφζσπα απηά γηα
δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ζηε ιεηηνπξγία, ηε ζπληήξεζε ή ηελ αλάπηπμε
ηνπ ΔΦΑ, δελ πξέπεη λα θαηέρνπλ θακία επαγγεικαηηθή ζέζε ή
επζχλε, ζπκθέξνλ ή επηρεηξεκαηηθή ζρέζε, άκεζα ή έκκεζα, ε νπνία
λα ζπλδέεηαη κε ηε ΓΔΠΑ ΑΔ ή κε νπνηνδήπνηε άιιν ηκήκα ή θιάδν ή
άιιε πλδεδεκέλε Δπηρείξεζή ηεο, πέξαλ ηνπ ΓΔΦΑ ΑΔ, νχηε κε
ηνπο κεηφρνπο πνπ αζθνχλ ηνλ Έιεγρν ηεο ΓΔΠΑ ΑΔ, κε εμαίξεζε
ηνπο ππφινηπνπο θνξείο, νξγαληζκνχο ή θξαηηθνχο ιεηηνπξγνχο ηνπ
Διιεληθνχ Γεκνζίνπ, γηα ρξνληθφ δηάζηεκα ηξηψλ (3) εηψλ πξηλ απφ
ην δηνξηζκφ ηνπο. Σα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ ΓΔΦΑ
ΑΔ ή άιινπ ζπιινγηθνχ νξγάλνπ κε εθηειεζηηθέο αξκνδηφηεηεο πνπ
δελ ππφθεηληαη ζηνλ πεξηνξηζκφ ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ δελ
πξέπεη λα έρνπλ αζθήζεη δξαζηεξηφηεηα δηαρείξηζεο ή άιιε ζρεηηθή
δξαζηεξηφηεηα ζηε ΓΔΠΑ ΑΔ γηα πεξίνδν ηνπιάρηζηνλ έμη (6) κελψλ
πξηλ απφ ην δηνξηζκφ ηνπο.

8.
Οη παξάγξαθνη 4 σο θαη 7 εθαξκφδνληαη ζε φια ηα
δηεπζπληηθά ζηειέρε ή/θαη ηα πξφζσπα πνπ αζθνχλ δηνίθεζε ή
ιακβάλνπλ απνθάζεηο θαζεκεξηλήο δηαρείξηζεο ηνπ ΔΦΑ θαη φζνπο
αλαθέξνληαη απεπζείαο ζηα πξφζσπα απηά γηα δεηήκαηα πνπ
αθνξνχλ ζηε ιεηηνπξγία, ηε ζπληήξεζε ή ηελ αλάπηπμε ηνπ ΔΦΑ.
9.
ηνπο παξαβάηεο ησλ δηαηάμεσλ ησλ παξαγξάθσλ 3 σο 8
ηνπ παξφληνο επηβάιιεηαη κε απφθαζε ηεο ΡΑΔ πξφζηηκν, ζχκθσλα
κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 36 ηνπ παξφληνο.
Άξζξν 67
Αξκνδηόηεηεο θαη ζύλζεζε ηνπ Δπνπηηθνύ πκβνπιίνπ ηνπ
ΓΔΦΑ ΑΔ
(Άρθρο 20 της Οδηγίας 2009/73/ΕΚ)

4.
Σα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ή άιινπ ζπιινγηθνχ
νξγάλνπ κε εθηειεζηηθέο αξκνδηφηεηεο θαζψο θαη ην πξνζσπηθφ ηνπ
ΓΔΦΑ ΑΔ δελ πξέπεη λα έρνπλ άιιε επαγγεικαηηθή ζέζε ή επζχλε,
ζπκθέξνλ ή επηρεηξεκαηηθή ζρέζε, άκεζα ή έκκεζα, πνπ λα
ζπλδέεηαη κε νπνηνδήπνηε άιιν ηκήκα ή θιάδν ηεο ΓΔΠΑ ΑΔ ή κε
άιιε πλδεδεκέλε Δπηρείξεζή ή κε ηνπο κεηφρνπο πνπ αζθνχλ ηνλ
Έιεγρφ ηεο. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο ζεηείαο ηνπο ηα κέιε ηνπ
Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ή άιινπ ζπιινγηθνχ νξγάλνπ κε εθηειεζηηθέο
αξκνδηφηεηεο θαη ην πξνζσπηθφ ηνπ ΓΔΦΑ ΑΔ απαγνξεχεηαη λα
θαηέρνπλ εηαηξηθά κεξίδηα ή κεηνρέο ή άιιεο θηλεηέο αμίεο ζηε ΓΔΠΑ
ΑΔ ή ζε νπνηνδήπνηε άιιν ηκήκα ή θιάδν ηεο θη ελ γέλεη λα θαηέρνπλ
άκεζα ή έκκεζα ζπκκεηνρή ή δηθαηψκαηα ςήθνπ ζην κεηνρηθφ ή
εηαηξηθφ θεθάιαην ησλ επηρεηξήζεσλ απηψλ. ηελ απαγφξεπζε ηνπ
ακέζσο πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ δελ εκπίπηεη ε έκκεζε θαηνρή
ηέηνησλ εηαηξηθψλ κεξηδίσλ ή θηλεηψλ αμηψλ κέζσ θαηνρήο κεξηδίσλ
ακνηβαίσλ θεθαιαίσλ ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 3283/2004
(ΦΔΚ Α΄ 210) ή κέζσ ζπκκεηνρήο ζε άιια ζχλζεηα επελδπηηθά
πξντφληα γηα ηδηψηεο επελδπηέο, φπσο νη δνκεκέλεο ηξαπεδηθέο
πξνζεζκηαθέο θαηαζέζεηο ή νη αζθαιίζεηο δσήο ζπλδεδεκέλεο κε
επελδχζεηο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 13γ παξάγξαθνο Α
ηνπ λ.δ. 400/1970 (ΦΔΚ Α’ 10), φπσο ηζρχεη, ή κέζσ ζπκκεηνρήο ζε
νκαδηθά πξνγξάκκαηα ηδησηηθήο αζθάιηζεο ηνπ θιάδνπ VIII ηνπ λ.δ.
400/1970, ή ζε αζθαιηζηηθνχο θνξείο επνπηεπφκελνπο απφ ην
Τπνπξγείν Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο.

1.
Με ηελ επηθχιαμε ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ
άξζξνπ 72 θαη θαηά παξέθθιηζε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ θ.λ. 2190/1920, ην
Δπνπηηθφ πκβνχιην είλαη ππεχζπλν γηα ηε ιήςε ησλ απνθάζεσλ
πνπ κπνξεί λα έρνπλ ζεκαληηθή επίπησζε ζηελ αμία ησλ πάγησλ
ζηνηρείσλ ησλ κεηφρσλ ηνπ ΓΔΦΑ ΑΔ, εηδηθφηεξα ησλ απνθάζεσλ
ζρεηηθά κε ηελ έγθξηζε ησλ εηεζίσλ θαη καθξνπξφζεζκσλ ζρεδίσλ
ρξεκαηνδφηεζεο, ηηο δαλεηαθέο ππνρξεψζεηο ηνπ ΓΔΦΑ ΑΔ θαη ην
χςνο ησλ κεξηζκάησλ πνπ δηαλέκνληαη ζηνπο κεηφρνπο ηνπ. Απφ ηηο
απνθάζεηο πνπ εκπίπηνπλ ζηελ αξκνδηφηεηα ηνπ Δπνπηηθνχ
πκβνπιίνπ εμαηξνχληαη φζεο ζρεηίδνληαη κε ηηο θαζεκεξηλέο
δξαζηεξηφηεηεο ηνπ ΔΦΑ, κε ηε δηαρείξηζε ηνπ ΔΦΑ θαη κε ηηο
δξαζηεξηφηεηεο πνπ είλαη απαξαίηεηεο γηα ηελ θαηάξηηζε ηνπ
Πξνγξάκκαηνο Αλάπηπμεο ηνπ ΔΦΑ, ην νπνίν αλαπηχζζεηαη
ζχκθσλα κε ην άξζξν 71 ηνπ παξφληνο.

(α)

ηέζζεξα (4) κέιε πξνηείλνληαη απφ ηε Γεληθή πλέιεπζε
ηνπ ΓΔΦΑ ΑΔ,

5.
Σα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ή άιινπ ζπιινγηθνχ
νξγάλνπ κε εθηειεζηηθέο αξκνδηφηεηεο θαζψο θαη ην πξνζσπηθφ ηνπ
ΓΔΦΑ ΑΔ δελ πξέπεη λα έρνπλ θαλέλα ζπκθέξνλ νχηε λα
ιακβάλνπλ νηθνλνκηθφ φθεινο, άκεζα ή έκκεζα, πνπ λα ζπλδέεηαη κε
νπνηνδήπνηε ηκήκα ή θιάδν ή άιιε πλδεδεκέλε Δπηρείξεζε ηεο
ΓΔΠΑ ΑΔ. Ζ ακνηβή ηνπο δελ εμαξηάηαη απφ ηηο δξαζηεξηφηεηεο ή ηα
απνηειέζκαηα ηεο ΓΔΠΑ ΑΔ πέξαλ ησλ δξαζηεξηνηήησλ ή ησλ
απνηειεζκάησλ ηνπ ΓΔΦΑ ΑΔ. Γελ ζπληζηά παξάλνκν νηθνλνκηθφ
φθεινο γηα ηνπο ζθνπνχο ηνπ παξφληνο ε έκκεζε θαηνρή εηαηξηθψλ
κεξηδίσλ ή θηλεηψλ αμηψλ θαηά ηελ έλλνηα ηνπ ηειεπηαίνπ εδαθίνπ ηεο
πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ 4.

(β)

δχν (2) κέιε δηνξίδνληαη απφ ην Διιεληθφ Γεκφζην, θαη

(γ)

έλα (1) κέινο πξνηείλεηαη απφ ην αληηπξνζσπεπηηθφ
φξγαλν ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ ΓΔΦΑ ΑΔ.

6.
Σα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ ΓΔΦΑ ΑΔ ή
άιινπ ζπιινγηθνχ νξγάλνπ κε εθηειεζηηθέο αξκνδηφηεηεο δχλαληαη λα
θαηαγγείινπλ ζηε ΡΑΔ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 34 ηνπ
παξφληνο, ηελ πξφσξε ιήμε ηεο απαζρφιεζήο ηνπο, ψζηε ε ΡΑΔ λα
ελεξγήζεη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ
παξφληνο.

4.
Ζ ζχλζεζε ηνπ Δπνπηηθνχ πκβνπιίνπ ζα πξέπεη ζε θάζε
πεξίπησζε λα εμαζθαιίδεη φηη ηνπιάρηζηνλ ηξία (3) εθ ησλ επηά (7)
κειψλ ηνπ Δπνπηηθνχ πκβνπιίνπ:

2.
Σν Δπνπηηθφ πκβνχιην απνηειείηαη απφ επηά (7) κέιε θαη
ζπγθξνηείηαη απφ πξφζσπα κε εμεηδηθεπκέλε εκπεηξία ζηνλ ηνκέα ηεο
ελέξγεηαο, ηα νπνία δηνξίδνληαη κεηά απφ έγθξηζε ηεο ΡΑΔ, ε νπνία
ηεθκαίξεηαη φηη έρεη παξαζρεζεί ζησπεξά, εθφζνλ ε ΡΑΔ δελ
πξνβάιιεη αληηξξήζεηο εληφο ηεο πξνζεζκίαο ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ
παξφληνο. Ζ ζχλζεζε ησλ κειψλ ηνπ Δπνπηηθνχ πκβνπιίνπ έρεη σο
εμήο:

3.
Ζ ηαπηφηεηα θαη νη φξνη πνπ δηέπνπλ ηε ζεηεία, ηε δηάξθεηα
θαη ηε ιήμε ηεο πεξηφδνπ απαζρφιεζεο ή αλαλέσζεο, θαη νη ιφγνη
θάζε πξνηεηλφκελεο απφθαζεο ηεξκαηηζκνχ ηεο πεξηφδνπ
απαζρφιεζεο ησλ κειψλ ηνπ Δπνπηηθνχ πκβνπιίνπ, θνηλνπνηνχληαη
ζηε ΡΑΔ. Ζ ΡΑΔ δχλαηαη λα πξνβάιιεη αληηξξήζεηο εληφο ηξηψλ (3)
εβδνκάδσλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ησλ πξνηεηλφκελσλ κειψλ, εθφζνλ
δελ πιεξνχληαη ηα θξηηήξηα ηεο επφκελεο παξαγξάθνπ 4.

(α)

7.
Μεηά ηε ιήμε ηεο πεξηφδνπ απαζρφιεζήο ηνπο ζηνλ
ΓΔΦΑ ΑΔ, ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ ηνπ πκβνπιίνπ ή άιινπ
ζπιινγηθνχ νξγάλνπ κε εθηειεζηηθέο αξκνδηφηεηεο ππνρξενχληαη λα
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δελ θαηείραλ θακία επαγγεικαηηθή ζέζε ή επζχλε,
ζπκθέξνλ ή επηρεηξεκαηηθή ζρέζε, άκεζα ή έκκεζα, πνπ
λα ζπλδέεηαη κε ηε ΓΔΠΑ ΑΔ ή κε νπνηνδήπνηε άιιν
ηκήκα ή θιάδν ή άιιε πλδεδεκέλε Δπηρείξεζή ηεο, πέξαλ
ηνπ ΓΔΦΑ ΑΔ, ή κε ηνπο κεηφρνπο πνπ αζθνχλ ηνλ
Έιεγρφ ηεο, κε εμαίξεζε ηνπο ππφινηπνπο θνξείο ηνπ

Διιεληθνχ Γεκνζίνπ, γηα ρξνληθφ δηάζηεκα ηξηψλ (3) εηψλ
πξηλ απφ ην δηνξηζκφ ηνπο, θαη
(β)

ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο. Ζ αίηεζε ζα πξέπεη λα νξίδεη ηελ εκέξα
ζπλέρηζεο ηεο ζπλεδξίαζεο ησλ κειψλ ηνπ Δπνπηηθνχ πκβνπιίνπ, ε
νπνία φκσο δελ κπνξεί λα απέρεη πεξηζζφηεξν απφ επηά (7) εκέξεο
απφ ηε ρξνλνινγία ηεο αλαβνιήο. Ζ κεηά απφ αλαβνιή ζπλέιεπζε
ησλ κειψλ ηνπ Δπνπηηθνχ πκβνπιίνπ απνηειεί ζπλέρηζε ηεο
πξνεγνχκελεο.

ζπκκνξθψλνληαη κε ηηο δηαηάμεηο ησλ παξαγξάθσλ 4 σο 7
ηνπ άξζξνπ 66 ηνπ παξφληνο.

5.
Ζ απφθαζε γηα ηελ πξφσξε ιήμε ηεο απαζρφιεζεο
νηνπδήπνηε κέινπο ηνπ Δπνπηηθνχ πκβνπιίνπ θνηλνπνηείηαη ζηε
ΡΑΔ θαη εγθξίλεηαη κφλνλ εάλ, εληφο ηξηψλ (3) εβδνκάδσλ απφ ηελ σο
άλσ θνηλνπνίεζε, ε ΡΑΔ δελ έρεη εγείξεη αληηξξήζεηο βάζεη
ακθηβνιηψλ σο πξνο ηελ αηηηνιφγεζε ηεο πξφσξεο ιήμεο ηεο
απαζρφιεζεο ηνπ κέινπο.

4.
ε θάζε πεξίπησζε, ην Δπνπηηθφ πκβνχιην ζπλεδξηάδεη
έγθπξα θαη ρσξίο ηελ ηήξεζε ησλ σο άλσ δηαηππψζεσλ, εθφζνλ
παξίζηαληαη φια ηα κέιε ηνπ θαη ν Τπεχζπλνο πκκφξθσζεο θαη
θαλείο δελ αληηιέγεη ζηε ιήςε απνθάζεσλ.
5.
Σν Δπνπηηθφ πκβνχιην βξίζθεηαη ζε απαξηία θαη
ζπλεδξηάδεη έγθπξα, φηαλ παξίζηαληαη ή αληηπξνζσπεχνληαη
ηνπιάρηζηνλ ηέζζεξα (4) εθ ησλ κειψλ ηνπ. Οη απνθάζεηο ηνπ
Δπνπηηθνχ πκβνπιίνπ ιακβάλνληαη έγθπξα κε απφιπηε πιεηνςεθία
ησλ παξφλησλ θαη αληηπξνζσπεπφκελσλ κειψλ. Κάζε κέινο δχλαηαη
λα αληηπξνζσπεχζεη έγθπξα κφλν έλα άιιν κέινο. Ζ
αληηπξνζψπεπζε απνδεηθλχεηαη κφλν κε έγγξαθν πνπ έρεη ηε
ζεσξεκέλε ππνγξαθή ηνπ αληηπξνζσπεπφκελνπ κέινπο θαη ην νπνίν
επηζπλάπηεηαη ζην εηδηθφ βηβιίν πνπ ηεξείηαη ζχκθσλα κε ηελ
ακέζσο επφκελε παξάγξαθν. Ζ αληηπξνζψπεπζε δελ δχλαηαη λα
αλαηεζεί ζε πξφζσπα άιια εθηφο ησλ κειψλ ηνπ Οξγάλνπ.

6.
Ο δηνξηζκφο κε ηα ζηνηρεία ηαπηφηεηαο ησλ κειψλ ηνπ
Δπνπηηθνχ πκβνπιίνπ θαη ε γηα νπνηνδήπνηε ιφγν παχζε ηνπο
ππφθεηληαη ζηηο δηαηππψζεηο δεκνζηφηεηαο ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο
ηνπ άξζξνπ 7β ηνπ θ.λ. 2190/1920, φπσο θάζε θνξά ηζρχεη.
7.
Οη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 23α ηνπ θ.λ. 2190/1920
εθαξκφδνληαη θαη’ αλαινγία θαη γηα ηα κέιε ηνπ Δπνπηηθνχ
πκβνπιίνπ.
8.
Με απφθαζε ηεο ΡΑΔ εμεηδηθεχνληαη νη ιεπηνκέξεηεο ηεο
δηαδηθαζίαο θνηλνπνίεζεο ησλ πξνηεηλφκελσλ κειψλ ηνπ Δπνπηηθνχ
πκβνπιίνπ θαη ηα θξηηήξηα αμηνιφγεζεο ηεο πιήξσζεο ησλ
πξνυπνζέζεσλ ηνπ παξφληνο σο πξνο ηε λφκηκε ζχλζεζε ησλ κειψλ
ηνπ Δπνπηηθνχ πκβνπιίνπ.

6.
Οη ζπδεηήζεηο θαη απνθάζεηο ηνπ Δπνπηηθνχ πκβνπιίνπ
θαηαρσξνχληαη πεξηιεπηηθά ζε εηδηθφ βηβιίν πνπ κπνξεί λα ηεξείηαη
θαη θαηά ην κεραλνγξαθηθφ ζχζηεκα. ην βηβιίν απηφ θαηαρσξείηαη
επίζεο θαηάινγνο ησλ παξαζηάλησλ ή αληηπξνζσπεπζέλησλ, θαηά
ηε ζπλεδξίαζε, κειψλ ηνπ Δπνπηηθνχ πκβνπιίνπ. Σα πξαθηηθά
ππνγξάθνληαη απφ ηα κέιε πνπ παξαζηάζεθαλ θαηά ηε ζπλεδξίαζε
θαη ηνλ Τπεχζπλν πκκφξθσζεο, εθφζνλ έρεη παξαζηεί θαηά ηε
ζπλεδξίαζε. Αληίγξαθα ησλ πξαθηηθψλ εθδίδνληαη επηζήκσο απφ ηνλ
Πξφεδξν ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ ΓΔΦΑ ΑΔ ή άιιν
πξφζσπν πνπ νξίδεηαη πξνο ηνχην απφ ην θαηαζηαηηθφ, ρσξίο λα
απαηηείηαη άιιε επηθχξσζή ηνπο. Ο ΓΔΦΑ ΑΔ ππνρξενχηαη λα
ρνξεγεί ζηνπο κεηφρνπο ηνπ αληίγξαθα ησλ πξαθηηθψλ ηνπ
Δπνπηηθνχ πκβνπιίνπ.

Άξζξν 68
πλεδξίαζε θαη ιήςε απνθάζεσλ ηνπ Δπνπηηθνύ πκβνπιίνπ
1.
Σν Δπνπηηθφ πκβνχιην ζπγθξνηείηαη ζε ζψκα εληφο
ηξηψλ (3) εκεξψλ απφ ην δηνξηζκφ ησλ κειψλ ηνπ ζχκθσλα κε ηηο
δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 66 θαη εθιέγεη κεηαμχ ησλ κειψλ ηνπ ηνλ
Πξφεδξφ ηνπ. Σν Δπνπηηθφ πκβνχιην ππνρξενχηαη λα ζπλεδξηάδεη
ζηελ έδξα ηνπ ΓΔΦΑ ΑΔ ηνπιάρηζηνλ κία (1) θνξά αλά εηαηξηθή
ρξήζε θαη εθηάθησο φπνηε απαηηείηαη απφ ηηο εηαηξηθέο αλάγθεο, κεηά
απφ πξφζθιεζε πνπ γλσζηνπνηείηαη κε επηκέιεηα ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ
ζηα κέιε ηνπ Δπνπηηθνχ πκβνπιίνπ θαη ηνλ Τπεχζπλν
πκκφξθσζεο ηνπιάρηζηνλ επηά (7) εξγάζηκεο εκέξεο πξηλ απφ ηελ
ηαθηηθή ή έθηαθηε ζπλεδξίαζε. Ζ πξφζθιεζε ζα πξέπεη λα
αλαγξάθεη κε ζαθήλεηα ηα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο. ηελ
πξφζθιεζε επηζπλάπηεηαη έθζεζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ
ΓΔΦΑ ΑΔ πνπ παξέρεη ηηο απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο γηα ηηο
ππνζέζεηο ηεο εηαηξείαο, ζην κέηξν πνπ απηέο είλαη ρξήζηκεο γηα ηελ
πξαγκαηηθή εθηίκεζε ησλ ζεκάησλ ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο. Καηά ηε
ζπλεδξίαζε ηνπ Δπνπηηθνχ πκβνπιίνπ παξίζηαηαη ρσξίο δηθαίσκα
ςήθνπ ν Τπεχζπλνο πκκφξθσζεο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο
παξαγξάθνπ 8 ηνπ άξζξνπ 70 ηνπ παξφληνο. Ο ΓΔΦΑ ΑΔ
ππνρξενχηαη λα ηξνπνπνηήζεη ην θαηαζηαηηθφ πξνθεηκέλνπ λα
ελαξκνλίδεηαη κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο Κεθαιαίνπ ην αξγφηεξν
σο θαη ηελ 31 Μαΐνπ 2011.

7.
Ζ θαηάξηηζε θαη ππνγξαθή πξαθηηθνχ απφ φια ηα κέιε
ηνπ Δπνπηηθνχ πκβνπιίνπ ή ηνπο αληηπξνζψπνπο ηνπο θαη ηνλ
Τπεχζπλν πκκφξθσζεο, εθφζνλ ε παξνπζία ηνπ θαηά ηε
ζπλεδξίαζε ηνπ Δπνπηηθνχ πκβνπιίνπ απαηηείηαη ζχκθσλα κε ηηο
δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 8 ηνπ άξζξνπ 70 ηνπ παξφληνο,
ηζνδπλακεί κε απφθαζε ηνπ Δπνπηηθνχ πκβνπιίνπ, αθφκε θαη αλ
δελ έρεη πξνεγεζεί ζπλεδξίαζε.
8.
Οη απνθάζεηο ηνπ Δπνπηηθνχ πκβνπιίνπ θνηλνπνηνχληαη
εληφο πέληε (5) εκεξψλ απφ ηε ιήςε ηνπο ζηε ΡΑΔ. Απνθάζεηο ηνπ
Δπνπηηθνχ πκβνπιίνπ πνπ ππάγνληαη ζηηο πξάμεηο θαη ηα ζηνηρεία
πνπ ππνβάιινληαη ζε δεκνζηφηεηα ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ
άξζξνπ 7α ηνπ θ.λ. 2190/1920, φπσο θάζε θνξά ηζρχεη,
θαηαρσξνχληαη ζην κεηξψν αλσλχκσλ εηαηξεηψλ ηεο αξκφδηαο αξρήο
θαη δεκνζηεχνληαη ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο, ζχκθσλα κε ηα
νξηδφκελα ζην άξζξν 7β ηνπ θ.λ. 2190/1920.

2.
Σν Δπνπηηθφ πκβνχιην δχλαληαη λα ζπγθαιέζνπλ θαη δχν
(2) εθ ησλ κειψλ ηνπ ή ν Τπεχζπλνο πκκφξθσζεο κε πξφζθιεζε
πνπ θνηλνπνηείηαη ηνπιάρηζηνλ επηά (7) εξγάζηκεο εκέξεο πξηλ απφ
ηε ηαθηηθή ή έθηαθηε ζπλεδξίαζε ζηα κέιε ηνπ Δπνπηηθνχ
πκβνπιίνπ θαη ηνλ Τπεχζπλν πκκφξθσζεο, εθφζνλ δελ είλαη απηφο
πνπ ζπγθαιεί ηε ζπλεδξίαζε. Ζ πξφζθιεζε ζα πξέπεη λα αλαγξάθεη
κε ζαθήλεηα ηα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο θαη θνηλνπνηείηαη
εληφο ηεο σο άλσ πξνζεζκίαο ζην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηνπ ΓΔΦΑ
ΑΔ θαη ζηε ΡΑΔ. Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ππνρξενχηαη λα
θνηλνπνηήζεη ζηα κέιε ηνπ Δπνπηηθνχ πκβνπιίνπ θαη ηνλ Τπεχζπλν
πκκφξθσζεο ηελ αλαθεξφκελε ζην δεχηεξν εδάθην ηεο
παξαγξάθνπ 1 ηνπ παξφληνο έθζεζε εληφο πξνζεζκίαο ηξηψλ (3)
εκεξψλ απφ ηελ σο άλσ θνηλνπνίεζε ηεο πξφζθιεζεο. Σν Γηνηθεηηθφ
πκβνχιην κπνξεί λα αξλεζεί ηελ παξνρή ησλ πιεξνθνξηψλ γηα
ζπνπδαίν ιφγν, ν νπνίνο αλαγξάθεηαη ζηα πξαθηηθά.

9.
Οη δηαηάμεηο ησλ παξαγξάθσλ 4 θαη 7 ηνπ παξφληνο
εθαξκφδνληαη θαη’ αλαινγία θαη γηα ηηο απνθάζεηο ηνπ Γηνηθεηηθνχ
πκβνπιίνπ θαη ησλ Γεληθψλ πλειεχζεσλ ηνπ ΓΔΦΑ ΑΔ, εθφζνλ ε
ζπκκεηνρή ηνπ Τπεπζχλνπ πκκφξθσζεο ζε απηέο είλαη
ππνρξεσηηθή, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 8 ηνπ
άξζξνπ 70 ηνπ παξφληνο.
10.
Σν θαηαζηαηηθφ δχλαηαη λα νξίδεη θαη ζπληνκφηεξεο
πξνζεζκίεο ζχγθιεζεο ηνπ Δπνπηηθνχ πκβνπιίνπ, θαζψο θαη ηε
δπλαηφηεηά ζχγθιεζήο ηνπ απφ ηνλ Πξφεδξν ηνπ Γηνηθεηηθνχ
πκβνπιίνπ ηνπ ΓΔΦΑ ΑΔ ή/θαη απφ κεηφρνπο εθπξνζσπνχληεο ην
1/20 ηνπ θαηαβεβιεκέλνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηνπ ΓΔΦΑ ΑΔ.
Άξζξν 69

3.
Με αίηεζε ηνπιάρηζηνλ δχν (2) εθ ησλ κειψλ ηνπ
Δπνπηηθνχ πκβνπιίνπ πνπ θνηλνπνηείηαη ζηα ππφινηπα κέιε ηνπ,
ηνλ Τπεχζπλν πκκφξθσζεο θαη ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηνπ ΓΔΦΑ
ΑΔ ηνπιάρηζηνλ δχν (2) εξγάζηκεο εκέξεο πξηλ απφ ηελ
πξνγξακκαηηζζείζα ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ παξαγξάθσλ 1
θαη 2 ηνπ παξφληνο ζπλεδξίαζε, αλαβάιιεηαη κηα κφλν θνξά ε ιήςε
απνθάζεσλ απφ ην Δπνπηηθφ πκβνχιην γηα φια ή νξηζκέλα ζέκαηα

Αθπξσζία θαη αθπξφηεηα ησλ απνθάζεσλ ηνπ Δπνπηηθνχ
πκβνπιίνπ.
ην θαηαζηαηηθφ ηνπ ΓΔΦΑ πξνβιέπεηαη φηη νη δηαηάμεηο ηνπ
δεχηεξνπ θαη ηνπ ηξίηνπ εδαθίνπ ηεο παξαγξάθνπ 3 θαη ησλ
παξαγξάθσλ 5 σο 11 ηνπ άξζξνπ 35α, θαζψο θαη ησλ άξζξσλ 35β
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θαη 35γ ηνπ θ.λ. 2190/1920, φπσο θάζε θνξά ηζρχεη, ηζρχνπλ θαη’
αλαινγηθή εθαξκνγή γηα ηηο απνθάζεηο ηνπ Δπνπηηθνχ πκβνπιίνπ.

ηνπ. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο εληνιήο ηνπ, ν Τπεχζπλνο πκκφξθσζεο
δελ επηηξέπεηαη λα θαηέρεη άιιε επαγγεικαηηθή ζέζε, επζχλε ή
ζπκθέξνλ, άκεζα ή έκκεζα, ζηε ΓΔΠΑ ΑΔ ή ζε νπνηνδήπνηε θιάδν ή
ηκήκα ηεο ή άιιε πλδεδεκέλε Δπηρείξεζή ηεο ή ζηνπο ειέγρνληεο
κεηφρνπο ηεο.

Άξζξν 70
Πξόγξακκα ζπκκόξθσζεο θαη Τπεύζπλνο πκκόξθσζεο

7.
Ο Τπεχζπλνο πκκφξθσζεο ππνβάιιεη ηαθηηθά έθζεζε,
είηε πξνθνξηθψο είηε γξαπηψο, πξνο ηε ΡΑΔ θαη έρεη ην δηθαίσκα λα
ππνβάιιεη ηαθηηθά έθζεζε, είηε πξνθνξηθψο είηε γξαπηψο, ζην
Δπνπηηθφ πκβνχιην ηνπ ΓΔΦΑ ΑΔ. ε θάζε πεξίπησζε, ν
Τπεχζπλνο πκκφξθσζεο ππνβάιιεη εγγξάθσο ζηε ΡΑΔ κέρξη θαη
ηελ 31 Μαξηίνπ έθαζηνπ έηνπο, εηήζηα έθζεζε ζηελ νπνία
πεξηγξάθνληαη ηα κέηξα πνπ έρνπλ ιεθζεί ζρεηηθά κε ηελ ηήξεζε ηνπ
πξνγξάκκαηνο ζπκκφξθσζεο. ε νπνία δεκνζηεχεηαη ζηελ
ηζηνζειίδα ηνπ ΓΔΦΑ ΑΔ εληφο πέληε (5) εκεξψλ απφ ηελ ππνβνιή
ηεο ζηε ΡΑΔ Με βάζε ηηο εθζέζεηο ηνπ Τπεπζχλνπ πκκφξθσζεο, ε
ΡΑΔ αμηνινγεί θάζε έηνο ηελ αλεμαξηεζία ηνπ ΓΔΦΑ ΑΔ θαη κπνξεί
κε απφθαζή ηεο λα επηβάιιεη ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο
ζπκκφξθσζεο, ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη ε αλεμαξηεζία θαη ε
ακεξνιεςία ηνπ ΓΔΦΑ ΑΔ, ππνδεηθλχνληαο γηα ην ζθνπφ απηφ ηα
θαηάιιεια κέηξα. Ο ΓΔΦΑ ΑΔ ππνρξενχηαη λα ζπκκνξθσζεί κε ηηο
ππνδείμεηο ηεο ΡΑΔ θαη λα ππνβάιιεη πξνο έγθξηζε, ζχκθσλα κε ηηο
δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 1, λέν πξφγξακκα ζπκκφξθσζεο εληφο
πξνζεζκίαο δεθαπέληε (15) εξγάζηκσλ εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε
ηεο απφθαζεο ηεο ΡΑΔ. Ζ ΡΑΔ δεκνζηεχεη ζηελ ηζηνζειίδα ηεο
έθζεζε αμηνιφγεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπκκφξθσζεο ηνπ ΓΔΦΑ
ΑΔ κέρξη θαη ηελ 30 Απξηιίνπ έθαζηνπ έηνπο.

(Άρθρο 21 της Οδηγίας 2009/73/ΕΚ)
1.

1.
Ο ΓΔΦΑ ΑΔ¸ ζην πιαίζην ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπ σο
Γηαρεηξηζηή ηνπ ΔΦΑ, ππνρξενχηαη λα θαηαξηίζεη θαη λα ζέζεη ζε
εθαξκνγή πξφγξακκα ζπκκφξθσζεο ζην νπνίν αλαθέξνληαη ηα
κέηξα πνπ ιακβάλνληαη πξνθεηκέλνπ λα απνθιείεηαη ε δηαθξηηηθή
ζπκπεξηθνξά θαη λα δηαζθαιίδεηαη ε θαηάιιειε παξαθνινχζεζε ηεο
ζπκκφξθσζήο ηνπ πξνο ην ελ ιφγσ πξφγξακκα. ην πξφγξακκα
ζπκκφξθσζεο θαζνξίδνληαη νη ζπγθεθξηκέλεο ππνρξεψζεηο ησλ
εξγαδνκέλσλ ηνπ ΓΔΦΑ ΑΔ γηα ηελ επίηεπμε ησλ ελ ιφγσ ζηφρσλ.
Σν πξφγξακκα απηφ ππφθεηηαη ζηελ έγθξηζε ηεο ΡΑΔ, ε νπνία
ηεθκαίξεηαη φηη έρεη παξαζρεζεί ζησπεξά, εθφζνλ ε ΡΑΔ δελ θέξεη
αληηξξήζεηο εληφο ηξηψλ (3) εβδνκάδσλ απφ ηελ ππνβνιή ηνπ
πξνγξάκκαηνο πξνο έγθξηζε. Σν εγθεθξηκέλν πξφγξακκα
ζπκκφξθσζεο αλαξηάηαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ ΓΔΦΑ ΑΔ εληφο
πέληε (5) εκεξψλ απφ ηελ έγθξηζή ηνπ. Τπφ ηελ επηθχιαμε ησλ
αξκνδηνηήησλ ηεο ΡΑΔ, φπσο απηέο πξνζδηνξίδνληαη κε ην άξζξν 20
ηνπ παξφληνο, ε ζπκκφξθσζε πξνο ην πξφγξακκα ππφθεηηαη ζηνλ
αλεμάξηεην έιεγρν ηνπ Τπεχζπλνπ πκκφξθσζεο.
2.
Ο Τπεχζπλνο πκκφξθσζεο δηνξίδεηαη απφ ην Δπνπηηθφ
πκβνχιην, κε ηελ επηθχιαμε ηεο έγθξηζεο ηεο ΡΑΔ, ζχκθσλα κε ηηο
δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 20 ηνπ παξφληνο. Ο Τπεχζπλνο πκκφξθσζεο
κπνξεί λα είλαη θαη λνκηθφ πξφζσπν, νπφηε ππνρξενχηαη λα νξίζεη
έλα θπζηθφ πξφζσπν γηα ηελ άζθεζε ησλ εμνπζηψλ ηνπ λνκηθνχ
πξνζψπνπ σο Τπεπζχλνπ πκκφξθσζεο. Οη παξάγξαθνη 2 σο 8 ηνπ
άξζξνπ 66 ηνπ παξφληνο εθαξκφδνληαη θαη γηα ηνλ Τπεχζπλν
πκκφξθσζεο.
3.

8.
Ο Τπεχζπλνο πκκφξθσζεο κπνξεί λα ζπκκεηέρεη ρσξίο
δηθαίσκα ςήθνπ ζε φιεο ηηο ζπλεδξηάζεηο ηνπ Γηνηθεηηθνχ
πκβνπιίνπ, ηνπ Δπνπηηθνχ πκβνπιίνπ θαη ηεο γεληθήο ζπλέιεπζεο
ηνπ ΓΔΦΑ ΑΔ. ε θάζε πεξίπησζε, ν Τπεχζπλνο πκκφξθσζεο
ππνρξενχηαη λα ζπκκεηέρεη ζε φιεο ηηο ζπλεδξηάζεηο πνπ εμεηάδνπλ
ηα αθφινπζα ζέκαηα:

Ο Τπεχζπλνο πκκφξθσζεο είλαη αξκφδηνο γηα:

(α)

ηνπο φξνπο πξφζβαζεο ζην ΔΦΑ, φπσο θαζνξίδνληαη
ζηνλ Καλνληζκφ (ΔΚ) 715/2009, εηδηθφηεξα φζνλ αθνξά
ζηα ηηκνιφγηα, ηηο ππεξεζίεο πξφζβαζεο ηξίησλ, ηελ
θαηαλνκή δπλακηθνχ θαη ηε δηαρείξηζε ηεο ζπκθφξεζεο,
ηε δηαθάλεηα, ηελ εμηζνξξφπεζε θαη ηηο δεπηεξνγελείο
αγνξέο,

(β)

έξγα πνπ αλαιακβάλνληαη γηα ηε ιεηηνπξγία, ηε
ζπληήξεζε
θαη
ηελ
αλάπηπμε
ηνπ
ΔΦΑ,
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ επελδχζεσλ δηαζχλδεζεο θαη
ζχλδεζεο γηα ην ΔΦΑ θαη ησλ επελδχζεσλ ζε λέεο
ζπλδέζεηο κεηαθνξάο, ζηελ επέθηαζε ηνπ δπλακηθνχ θαη
ζηε βειηηζηνπνίεζε ηνπ ππάξρνληνο δπλακηθνχ γηα ην
ΔΦΑ,

(γ)

αγνξέο ή πσιήζεηο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ή θπζηθνχ αεξίνπ
απαξαίηεηεο γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ ΔΦΑ.

(α)
ηελ παξαθνινχζεζε ηεο εθηέιεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο
ζπκκφξθσζεο,
(β)

ηελ εθπφλεζε εηήζηαο έθζεζεο ζηελ νπνία θαζνξίδνληαη
ηα κέηξα πνπ ιακβάλνληαη γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ
πξνγξάκκαηνο ζπκκφξθσζεο, θαη ηελ ππνβνιή ηεο ζηε
ΡΑΔ,

(γ)

ηελ ππνβνιή έθζεζεο ζην Δπνπηηθφ πκβνχιην θαη ηελ
έθδνζε ζπζηάζεσλ ζρεηηθά κε ην πξφγξακκα
ζπκκφξθσζεο θαη ηελ εθηέιεζή ηνπ,

(δ)

ηελ θνηλνπνίεζε πξνο ηε ΡΑΔ θάζε νπζηαζηηθήο
παξάβαζεο σο πξνο ηελ εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο
ζπκκφξθσζεο, θαη

(ε)

ηελ ππνβνιή έθζεζεο ζηε ΡΑΔ γηα φιεο ηηο εκπνξηθέο θαη
νηθνλνκηθέο ζρέζεηο κεηαμχ ηεο ΓΔΠΑ ΑΔ θαη ηνπ ΓΔΦΑ
ΑΔ.

Ζ κε ζπκκεηνρή ηνπ Τπεχζπλνπ πκκφξθσζεο ζηηο ζπλεδξηάζεηο
ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, ηνπ Δπνπηηθνχ πκβνπιίνπ θαη ηεο
γεληθήο ζπλέιεπζεο ηνπ ΓΔΦΑ ΑΔ δελ ζπλεπάγεηαη αθπξφηεηα ησλ
ζρεηηθψλ απνθάζεσλ παξά κφλνλ εάλ δελ έρεη ιάβεη ρψξα ε
λνκφηππε θαη εκπξφζεζκε θιήζε ηνπ Τπεχζπλνπ πκκφξθσζεο.

4.
Ο Τπεχζπλνο πκκφξθσζεο ππνβάιιεη ζηε ΡΑΔ ηηο
απνθάζεηο πνπ πξνηείλνληαη ζρεηηθά κε ην επελδπηηθφ πξφγξακκα ή
κε κεκνλσκέλεο επελδχζεηο ζην ΔΦΑ. Καηαιεθηηθή εκεξνκελία γηα
ηελ ππνβνιή είλαη ε εκεξνκελία ππνβνιήο ηνπ πξνγξάκκαηνο απφ ην
Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηνπ ΓΔΦΑ ΑΔ ζην Δπνπηηθφ πκβνχιην.

9.
Ο Τπεχζπλνο πκκφξθσζεο παξαθνινπζεί
ζπκκφξθσζε ηνπ ΓΔΦΑ ΑΔ κε ην άξζξν 75 ηνπ παξφληνο.

5.
Δάλ ε ΓΔΠΑ ΑΔ ζηε γεληθή ζπλέιεπζε ή κε ηελ
ςεθνθνξία ησλ κειψλ ηνπ Δπνπηηθνχ πκβνπιίνπ πνπ έρεη δηνξίζεη
εκπνδίδεη ηε ιήςε απφθαζεο κε ζπλέπεηα λα παξεκπνδίδνληαη ή λα
θαζπζηεξνχλ νη επελδχζεηο πνπ βάζεη ηνπ Πξνγξάκκαηνο Αλάπηπμεο
ηνπ ΔΦΑ επξφθεηην λα εθηειεζηνχλ ζηα επφκελα ηξία (3) ρξφληα, ν
Τπεχζπλνο πκκφξθσζεο ππνρξενχηαη λα ην αλαθέξεη ζηε ΡΑΔ, ε
νπνία ζηε ζπλέρεηα ελεξγεί ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 8 ηνπ
άξζξνπ 71 ηνπ παξφληνο.

ηε

10.
Ο Τπεχζπλνο πκκφξθσζεο έρεη πξφζβαζε ζε φια ηα
ζρεηηθά δεδνκέλα θαη ζηα γξαθεία ηνπ ΓΔΦΑ ΑΔ, θαζψο θαη ζε φια
ηα πιεξνθνξηαθά ζηνηρεία πνπ είλαη απαξαίηεηα γηα ηελ εθπιήξσζε
ησλ θαζεθφλησλ ηνπ.
11.
Μεηά απφ πξνεγνχκελε έγθξηζε ηεο ΡΑΔ, ην Δπνπηηθφ
πκβνχιην κπνξεί λα παχζεη ηνλ Τπεχζπλν πκκφξθσζεο. Ζ ΡΑΔ κε
απφθαζή ηεο παχεη ηνλ Τπεχζπλν πκκφξθσζεο γηα ιφγνπο
έιιεηςεο αλεμαξηεζίαο ή επαγγεικαηηθήο επάξθεηαο.

6.
Οη φξνη πνπ δηέπνπλ ηελ εληνιή ή νη φξνη απαζρφιεζεο
ηνπ Τπεπζχλνπ πκκφξθσζεο, πεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο δηάξθεηαο
ηεο εληνιήο ηνπ, ππφθεηληαη ζηελ πξνεγνχκελε έγθξηζε ηεο ΡΑΔ. ε
θάζε πεξίπησζε, νη σο άλσ φξνη εμαζθαιίδνπλ ηελ αλεμαξηεζία ηνπ
Τπεπζχλνπ πκκφξθσζεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο παξνρήο φισλ
ησλ πφξσλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ εθπιήξσζε ησλ θαζεθφλησλ

12.
Ο Τπεχζπλνο πκκφξθσζεο έρεη πξφζβαζε ζηα γξαθεία
ηνπ ΓΔΦΑ ΑΔ ρσξίο πξνεγνχκελε αλαγγειία.
13.
ε πεξίπησζε παξαθψιπζεο ηεο δπλαηφηεηαο πξφζβαζεο
ηνπ Τπεπζχλνπ πκκφξθσζεο ζηα αξρεία θαη ηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ
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ΓΔΦΑ ΑΔ, επηβάιιεηαη πξφζηηκν χςνπο απφ €20.000 σο €100.000,
ρσξίο λα απνθιείεηαη θαη ε επηβνιή άιισλ δηνηθεηηθψλ θπξψζεσλ
ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 36 ηνπ παξφληνο.

(α)
Πηζαλέο επελδπηηθέο αλάγθεο πνπ πξνέθπςαλ απφ ηε
δεκφζηα δηαβνχιεπζε.
(β)

14.
Ζ ΡΑΔ κε απφθαζή ηεο κπνξεί λα παξέρεη θαηεπζπληήξηεο
γξακκέο σο πξνο ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο.
Άξζξν 71
Αλάπηπμε ηνπ ΔΦΑ θαη εμνπζία ιήςεο απνθάζεσλ γηα
επελδύζεηο
(Άρθρο 22 της Οδηγίας 2009/73/ΕΚ))
1.
Κάζε έηνο, θαηά ηα πξνβιεπφκελα ζηνλ Κψδηθα
Γηαρείξηζεο ηνπ ΔΦΑ, ν ΓΔΦΑ ΑΔ θαηαξηίδεη θαη ζέηεη ζε δεκφζηα
δηαβνχιεπζε ζρέδην Πξνγξάκκαηνο Αλάπηπμεο ΔΦΑ γηα ηα επφκελα
δέθα (10) έηε.

7.
Ζ ΡΑΔ, κε ηελ νινθιήξσζε ησλ πξνβιεπνκέλσλ ζηηο
παξαγξάθνπο 5 θαη 6, εγθξίλεη θαη αλαξηά ζηελ ηζηνζειίδα ηεο ην
Πξφγξακκα Αλάπηπμεο ηνπ ΔΦΑ θαη ην θνηλνπνηεί ζηνλ Οξγαληζκφ
πλεξγαζίαο ησλ Ρπζκηζηηθψλ Αξρψλ Δλέξγεηαο. Ο ΓΔΦΑ ΑΔ
ππνρξενχηαη λα αλαξηήζεη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ ην εγθεθξηκέλν
Πξφγξακκα Αλάπηπμεο ΔΦΑ θαη λα ην θνηλνπνηήζεη ζην Δπξσπατθφ
Γίθηπν Γηαρεηξηζηψλ πζηεκάησλ Μεηαθνξάο Φπζηθνχ Αεξίνπ.

2.
ην ζρέδην Πξνγξάκκαηνο Αλάπηπμεο ΔΦΑ θαζνξίδνληαη
ηα έξγα ηεο αλάπηπμεο, ηεο ελίζρπζεο θαη ηεο δηαζχλδεζεο ηνπ
ΔΦΑ, ηα νπνία απαηηείηαη λα εθηειεζζνχλ θαηά ηα επφκελα δέθα
(10) έηε απφ ηε ζέζπηζε ηνπ αλσηέξσ Πξνγξάκκαηνο, ην
ρξνλνδηάγξακκα θαη ν ηξφπνο θαηαζθεπήο ησλ έξγσλ απηψλ, θαζψο
θαη ην πξνυπνινγηδφκελν θφζηνο ηνπο. ην ζρέδην Πξνγξάκκαηνο
Αλάπηπμεο ΔΦΑ πεξηιακβάλεηαη δηαθξηηή αλαθνξά ζε έξγα
αλάπηπμεο, ελίζρπζεο θαη δηαζχλδεζεο ηνπ ΔΦΑ γηα ηα νπνία έρεη
ιεθζεί ε απφθαζε εθηέιεζεο, θαζψο θαη ζε λέα έξγα αλάπηπμεο,
ελίζρπζεο θαη δηαζχλδεζεο ηνπ ΔΦΑ, ε εθηέιεζε ησλ νπνίσλ
απαηηείηαη λα μεθηλήζεη εληφο ησλ επφκελσλ ηξηψλ (3) εηψλ.

8.
Ζ ΡΑΔ παξαθνινπζεί θαη αμηνινγεί ηελ εθαξκνγή ηνπ
Πξνγξάκκαηνο Αλάπηπμεο ΔΦΑ.
9.
ε πεξίπησζε πνπ ν ΓΔΦΑ ΑΔ δελ εθηειέζεη κία
επέλδπζε πνπ ζχκθσλα κε ην Πξφγξακκα Αλάπηπμεο ΔΦΑ, φπσο
θάζε θνξά ηζρχεη, ήηαλ πξνγξακκαηηζκέλε λα εθηειεζζεί θαηά ηα
επφκελα ηξία (3) έηε,εθηφο εάλ ζπληξέρνπλ ιφγνη πέξαλ ηνπ ειέγρνπ
ηνπ, ε ΡΑΔ δχλαηαη λα ιάβεη ηνπιάρηζηνλ έλα απφ ηα αθφινπζα κέηξα
πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιίζεη ηελ εθηέιεζε ηεο επέλδπζεο, εθφζνλ
απηή εμαθνινπζεί λα έρεη ιφγν χπαξμεο βάζεη ηνπ πιένλ πξφζθαηνπ
Πξνγξάκκαηνο Αλάπηπμεο ΔΦΑ:

3.
Καηά ηελ θαηάξηηζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Αλάπηπμεο ηνπ
ΔΦΑ, ν ΓΔΦΑ ΑΔ νθείιεη λα ιάβεη ππφςε:
(α)
(β)

(γ)

ηνηρεία ηεο πθηζηάκελεο θαη ηεο πξνβιεπφκελεο
πξνζθνξάο θαη δήηεζεο θπζηθνχ αεξίνπ.

(β)

Σε βειηίσζε ηεο επάξθεηαο θαη ηεο απνδνηηθφηεηαο ηνπ
ΔΦΑ θαη ηε δηαζθάιηζε ηεο εχξπζκεο ιεηηνπξγίαο ηνπ, κε
ζηφρν ηελ πξφιεςε ζπκθνξήζεσλ, θαηαζηάζεσλ
έθηαθηεο αλάγθεο, άξλεζεο πξφζβαζεο ή απαγφξεπζεο
δηακεηαθφκηζεο.
Σελ ηξνθνδνζία λέσλ πεξηνρψλ κε θπζηθφ αέξην κε ζηφρν
ηελ πεξηθεξεηαθή αλάπηπμε θαη ηε δηαζθάιηζε ηεο
δπλαηφηεηαο πξφζβαζεο λέσλ Υξεζηψλ.

(ε)

Σελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο.

(ζη)

Σν δηαθνηλνηηθφ πξφγξακκα αλάπηπμεο θαη ηα
πεξηθεξεηαθά επελδπηηθά πξνγξάκκαηα ζχκθσλα κε ηηο
δηαηάμεηο ηνπ ζηνηρείνπ (β) ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ
8 θαη ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 12 ηνπ θαλνληζκνχ
(ΔΚ) αξηζκ. 715/2009.

(δ)

(α)
Να απαηηήζεη απφ ηνλ ΓΔΦΑ ΑΔ λα εθηειέζεη ηελ ελ
ιφγσ επέλδπζε.

Σελ εθπιήξσζε ησλ ππνρξεψζεσλ παξνρήο ππεξεζηψλ
θνηλήο σθειείαο θαη ηελ αζθάιεηα εθνδηαζκνχ κε θπζηθφ
αέξην, θαηά ηξφπν αμηφπηζην.

(δ)

Σε ζπλέπεηα ηνπ Πξνγξάκκαηνο κε ην δηαθνηλνηηθφ
πξφγξακκα αλάπηπμεο θαη ηα πεξηθεξεηαθά επελδπηηθά
πξνγξάκκαηα ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ ζηνηρείνπ (β)
ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ 8 θαη ηεο παξαγξάθνπ 1
ηνπ άξζξνπ 12 ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΚ) 715/2009. ε
πεξίπησζε ακθηβνιίαο ζρεηηθά κε ηε ζπκβαηφηεηα ηνπ
πξνγξάκκαηνο Αλάπηπμεο ΔΦΑ κε ην δηαθνηλνηηθφ ή ηα
πεξηθεξεηαθά πξνγξάκκαηα, ε ΡΑΔ δχλαηαη λα απεπζχλεη
ζρεηηθφ εξψηεκα ζηνλ Οξγαληζκφ πλεξγαζίαο ησλ
Ρπζκηζηηθψλ Αξρψλ Δλέξγεηαο.

Να δηνξγαλψζεη δηαδηθαζία πξφζθιεζεο πξνο ππνβνιή
πξνζθνξψλ, αλνηθηή ζε θάζε επελδπηή γηα ηελ ελ ιφγσ
επέλδπζε.

(γ)
Να ππνρξεψζεη ηνλ ΓΔΦΑ ΑΔ λα δερζεί αχμεζε
θεθαιαίνπ πξνθεηκέλνπ λα ρξεκαηνδνηεζνχλ νη απαξαίηεηεο
επελδχζεηο θαη λα επηηξαπεί ζε αλεμάξηεηνπο επελδπηέο λα
ζπκκεηάζρνπλ ζην θεθάιαηφ ηνπ.
10.
ε πεξίπησζε πνπ ε ΡΑΔ ιάβεη ηα κέηξα ηα νπνία
πεξηγξάθνληαη ζηελ πεξίπησζε (β) ηεο παξαγξάθνπ 9, δχλαηαη λα
ππνρξεψζεη ηνλ ΓΔΦΑ ΑΔ λα δερζεί έλα ή πεξηζζφηεξα απφ ηα
εμήο:
(α)
ηξίην.

Σε ρξεκαηνδφηεζε ηεο επέλδπζεο απφ νπνηνλδήπνηε

(β)

Σελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ απφ νπνηνλδήπνηε ηξίην.

(γ)
Σελ νηθνδφκεζε ησλ λέσλ πάγησλ ζηνηρείσλ πνπ ηνλ
αθνξνχλ.

Σε βησζηκφηεηα ησλ έξγσλ πνπ εληάζζνληαη ζην
Πξφγξακκα θαη ηε δπλαηφηεηα ρξεκαηνδφηεζήο ηνπο,
εθηφο ηνπ πιαηζίνπ ηνπ Πξνγξάκκαηνο Αλάπηπμεο.

(δ)
Σε ιεηηνπξγία ησλ λέσλ πάγησλ ζηνηρείσλ πνπ ηνλ
αθνξνχλ.
ηηο αλσηέξσ πεξηπηψζεηο, ν ΓΔΦΑ ΑΔ παξέρεη ζηνπο επελδπηέο
φιεο ηηο πιεξνθνξίεο πνπ απαηηνχληαη γηα λα πξαγκαηνπνηήζνπλ ηελ
επέλδπζε, ζπλδέεη ηα λέα πάγηα ζηνηρεία κε ην ΔΦΑ θαη θαηαβάιιεη
ελ γέλεη θάζε πξνζπάζεηα πξνθεηκέλνπ λα δηεπθνιχλεη ηελ εθαξκνγή
ηνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ. Οη ζρεηηθνί ρξεκαηννηθνλνκηθνί
δηαθαλνληζκνί ππφθεηληαη ζηελ πξνεγνχκελε έγθξηζε ηεο ΡΑΔ.

4.
O ΓΔΦΑ ΑΔ νξηζηηθνπνηεί ην Πξφγξακκα Αλάπηπμεο
ΔΦΑ ιακβάλνληαο ππφςε ηα απνηειέζκαηα ηεο δεκφζηαο
δηαβνχιεπζεο θαη ην ππνβάιιεη ζηε ΡΑΔ.
5.
Ζ ΡΑΔ ζέηεη ην ππνβιεζέλ Πξφγξακκα Αλάπηπμεο ΔΦΑ
ζε δεκφζηα δηαβνχιεπζε κε ηνπο πθηζηάκελνπο θαη δπλεηηθνχο
Υξήζηεο. Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηε δεκφζηα δηαβνχιεπζε έρνπλ νη
εγγεγξακκέλνη ζην Μεηξψν Υξεζηψλ ΔΦΑ θαη θάζε ελδηαθεξφκελνο
πνπ ηεθκεξηψλεη έλλνκν ζπκθέξνλ. Σα απνηειέζκαηα ηεο δεκφζηαο
δηαβνχιεπζεο θαη ηδίσο νη πηζαλέο αλάγθεο λέσλ επελδχζεσλ πνπ
πξνέθπςαλ απφ ηε δεκφζηα δηαβνχιεπζε, δεκνζηεχνληαη απφ ηε
ΡΑΔ ζηελ ηζηνζειίδα ηεο.

11.
ε πεξίπησζε πνπ ε ΡΑΔ ιάβεη ηα κέηξα πνπ
πεξηγξάθνληαη ζηελ παξάγξαθν 9, ην θφζηνο ησλ ελ ιφγσ
επελδχζεσλ θαιχπηεηαη απφ ηα ηηκνιφγηα πνπ θαζνξίδνληαη
ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 98.
12.
Ο ΓΔΦΑ ΑΔ ππνρξενχηαη λα εθηειεί ην Πξφγξακκα
Αλάπηπμεο ηνπ ΔΦΑ κε βάζε ηνπο εγθεθξηκέλνπο Καλνληζκνχο
Πξνκεζεηψλ θαη Έξγσλ ηνπ ΓΔΦΑ ΑΔ, νη νπνίνη εθδίδνληαη κε
απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Πεξηβάιινληνο Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο
Αιιαγήο. Με απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ ΓΔΦΑ ΑΔ

6.
Ζ ΡΑΔ δχλαηαη λα απνθαζίζεη ζρεηηθά κε ηξνπνπνίεζε
ηνπ ππνβιεζέληνο Πξνγξάκκαηνο Αλάπηπμεο ΔΦΑ, ζχκθσλα κε ηε
δηαδηθαζία πνπ πξνβιέπεηαη ζηνλ Κψδηθα Γηαρείξηζεο ηνπ ΔΦΑ,
ιακβάλνληαο ππφςε ηδίσο:
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πξνζαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ησλ Καλνληζκψλ απηψλ ζηελ εηαηξηθή
νξγάλσζε θαη ζην ζθνπφ ηνπ ΓΔΦΑ ΑΔ, ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ
απαηηείηαη.

ηελ
εθπιήξσζε
ησλ
θαζεθφλησλ
ηνπ,
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηδηαίηεξα φισλ ησλ ζπλαθψλ
πιεξνθνξηψλ,

Άξζξν 72

(β)

λα ρξεκαηνδνηεί ηηο επελδχζεηο ηηο νπνίεο απνθαζίδεη ν
Αλεμάξηεηνο Γηαρεηξηζηήο πζηήκαηνο Φπζηθνχ Αεξίνπθαη
εγθξίλεη ε ΡΑΔ ή λα ζπκθσλεί ζηε ρξεκαηνδφηεζή ηνπο
απφ
νπνηνλδήπνηε
ελδηαθεξφκελν
ηξίην,
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Αλεμάξηεηνπ Γηαρεηξηζηή
πζηήκαηνο Φπζηθνχ Αεξίνπ. Οη ζρεηηθνί δηαθαλνληζκνί
ρξεκαηνδφηεζεο ππφθεηληαη ζηελ έγθξηζε ηεο ΡΑΔ. Πξηλ
απφ ηελ έγθξηζε απηή, ε ΡΑΔ δηαβνπιεχεηαη κε ηνλ
ΓΔΦΑ ΑΔ θαη κε ηνπο Υξήζηεο ηνπ ΔΦΑ, ζχκθσλα κε
ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 29 ηνπ παξφληνο,

(γ)

λα κεξηκλά γηα ηελ θάιπςε ηεο επζχλεο πνπ αθνξά ζηα
πάγηα ζηνηρεία ηνπ ΔΦΑ, κε εμαίξεζε ην κέξνο ηεο
επζχλεο πνπ αθνξά ηα θαζήθνληα ηνπ Αλεμάξηεηνπ
Γηαρεηξηζηή πζηήκαηνο Φπζηθνχ Αεξίνπ, θαη

(δ)

λα παξέρεη εγγπήζεηο γηα ηε δηεπθφιπλζε ηεο
ρξεκαηνδφηεζεο ησλ επεθηάζεσλ ηνπ ΔΦΑ, κε εμαίξεζε
ηηο επελδχζεηο γηα ηηο νπνίεο, ζχκθσλα κε ην ζηνηρείν (β),
ζπκθψλεζε λα ρξεκαηνδνηεζνχλ απφ νπνηνδήπνηε
ελδηαθεξφκελν κέξνο, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ
Αλεμάξηεηνπ Γηαρεηξηζηή πζηήκαηνο Φπζηθνχ Αεξίνπ.

Γηνξηζκόο Αλεμάξηεηνπ Γηαρεηξηζηή πζηήκαηνο Φπζηθνύ Αεξίνπ
(Άρθρα 14 και 15 της Οδηγίας 2009/73/ΕΚ)
1.
Ο δηνξηζκφο Αλεμάξηεηνπ Γηαρεηξηζηή πζηήκαηνο
Φπζηθνχ Αεξίνπ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ
άξζξνπ 18 ηνπ παξφληνο, ζα πξέπεη λα πιεξνί ηηο αθφινπζεο
πξνυπνζέζεηο:
(α)

(β)

ν ππνςήθηνο Αλεμάξηεηνο Γηαρεηξηζηήο πζηήκαηνο
Φπζηθνχ Αεξίνπ απέδεημε φηη ζπκκνξθψλεηαη πξνο ηηο
απαηηήζεηο ηνπ άξζξνπ 62 παξάγξαθνο 1 ζηνηρεία (α), (β)
θαη (γ) ηνπ παξφληνο,
ν ππνςήθηνο Αλεμάξηεηνο Γηαρεηξηζηήο πζηήκαηνο
Φπζηθνχ Αεξίνπ απέδεημε φηη δηαζέηεη ηνπο απαηηνχκελνπο
νηθνλνκηθνχο, ηερληθνχο, πιηθνχο θαη αλζξψπηλνπο πφξνπο
γηα ηελ εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπ ΓΔΦΑ ΑΔ δπλάκεη
ηνπ άξζξνπ 77, θαη ηνπ εγθεθξηκέλνπ ζχκθσλα κε ηηο
δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 71 ηνπ παξφληνο Πξνγξάκκαηνο
Αλάπηπμεο ηνπ ΔΦΑ,

(γ)

ν ππνςήθηνο Αλεμάξηεηνο Γηαρεηξηζηήο πζηήκαηνο
Φπζηθνχ Αεξίνπαλέιαβε εγγξάθσο λα ζπκκνξθσζεί πξνο
ην εγθεθξηκέλν Πξφγξακκα Αλάπηπμεο ηνπ ΔΦΑ ππφ ηελ
παξαθνινχζεζε ηεο ΡΑΔ,

(δ)

ν ΓΔΦΑ ΑΔαπέδεημε ηελ ηθαλφηεηά ηνπ λα ζπκκνξθσζεί
κε ηηο ππνρξεψζεηο πνπ ππέρεη απφ ηελ παξάγξαθν 5 ηνπ
παξφληνο άξζξνπ. Γηα ηνλ ζθνπφ απηφ, ν ΓΔΦΑ ΑΔ
ππνρξεψλεηαη λα παξάζρεη φια ηα ζρέδηα ζπκβαηηθψλ
ξπζκίζεσλ κε ηελ ππνςήθηα επηρείξεζε θαη θάζε άιιε
ζπλαθή νληφηεηα, θαη

(ε)

5.
Ζ ΡΑΔ επνπηεχεη εθπιήξσζε ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπ
ΓΔΦΑ ΑΔ σο θπξίνπ ηνπ ΔΦΑ θαη ιακβάλεη θάζε ζρεηηθφ κέηξν ζε
ζηελή ζπλεξγαζία κε ηελ Δπηηξνπή Αληαγσληζκνχ γηα ηε
ζπκκφξθσζε ηνπ ΓΔΦΑ ΑΔ πξνο ηηο ππνρξεψζεηο πνπ ππέρεη κε
ηελ παξάγξαθν 4 ηνπ παξφληνο.
6.
Ο δηνξηζκφο Αλεμάξηεηνπ Γηαρεηξηζηή πζηήκαηνο
ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο, δελ απαιιάζζεη ηνλ ΓΔΦΑ
ΑΔ απφ ηηο ππνρξεψζεηο πνπ ππέρεη ζχκθσλα κε ηα άξζξα 64 σο θαη
70 ηνπ παξφληνο.
Άξζξν 73

ν ππνςήθηνο Αλεμάξηεηνο Γηαρεηξηζηήο πζηήκαηνο
Φπζηθνχ Αεξίνπ απέδεημε ηελ ηθαλφηεηά ηνπ λα
ζπκκνξθσζεί κε ηηο ππνρξεψζεηο πνπ ππέρεη, ζχκθσλα
κε ηνλ Καλνληζκφ (ΔΚ) 715/2009, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο
ηεο ζπλεξγαζίαο κε δηαρεηξηζηέο ζπζηεκάησλ κεηαθνξάο
Φπζηθνχ Αεξίνπ ζε επξσπατθφ θαη πεξηθεξεηαθφ επίπεδν.

Γηνξηζκόο θαη πηζηνπνίεζε ησλ δηαρεηξηζηώλ πζηεκάησλ
Μεηαθνξάο Φπζηθνύ Αεξίνπ
(Άρθρο 10 της Οδηγίας 2009/73/ΕΚ)
1.
Με ηελ επηθχιαμε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ ηειεπηαίνπ εδαθίνπ
ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 61 ηνπ παξφληνο, θάζε ππνςήθηνο
δηαρεηξηζηήο πζηήκαηνο Μεηαθνξάο Φπζηθνχ Αεξίνπ ππνρξενχηαη
λα γλσζηνπνηήζεη ζηε ΡΑΔ ηε ζπκκφξθσζή ηνπ κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ
παξφληνο λφκνπ αηηνχκελνο ηε ρνξήγεζε πηζηνπνίεζεο. Ο
δηαρεηξηζηήο ππνρξενχηαη λα ππνβάιιεη ηελ αίηεζή ηνπ
πξνβαίλνληαο ζε θάζε αλαγθαία ελέξγεηα πξνθεηκέλνπ λα ηεξεζνχλ ε
δηαδηθαζία θαη νη πξνζεζκίεο ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΚ) 715/2009. Ζ
αίηεζε ζπλνδεχεηαη απφ θάζε απαξαίηεην έγγξαθν θαη ζηνηρεία,
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ φζσλ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 63 ηνπ
παξφληνο, θαη θαηαρσξείηαη ζην κεηξψν αηηήζεσλ ηεο ΡΑΔ. Με
απφθαζή ηεο ε ΡΑΔ θαζνξίδεη ηα εηδηθφηεξα έγγξαθα θαη ζηνηρεία
πνπ ζπλνδεχνπλ ηελ αίηεζε ηνπ ππνςήθηνπ δηαρεηξηζηή. Ζ ΡΑΔ,
εληφο ηαρζείζαο πξνζεζκίαο, δχλαηαη λα δεηήζεη απφ ηνλ ππνςήθην
δηαρεηξηζηή θάζε πιεξνθνξία ή ζηνηρείν ζρεηηθά κε ηελ ππνβιεζείζα
αίηεζε.

2.
Δθφζνλ ν ππνςήθηνο Αλεμάξηεηνο Γηαρεηξηζηήο
πζηήκαηνο Φπζηθνχ Αεξίνπ πιεξνί ηηο πξνυπνζέζεηο ηεο ακέζσο
πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ 2 ή ηνπ άξζξνπ 74 ηνπ παξφληνο,
εθαξκφδεηαη ε δηαδηθαζία πηζηνπνίεζεο είηε ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ
παξφληνο θαη ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΚ) 715/2009, είηε ηνπ
άξζξνπ 74 ηνπ παξφληνο λφκνπ.
3.
Κάζε Αλεμάξηεηνο Γηαρεηξηζηήο πζηήκαηνο Φπζηθνχ
Αεξίνππνπ δηνξίδεηαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο άξζξνπ
είλαη ππεχζπλνο γηα ηε ρνξήγεζε θαη ηε δηαρείξηζε ηεο πξφζβαζεο
ηξίησλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο είζπξαμεο ηειψλ πξφζβαζεο θαη
επηβαξχλζεσλ ζπκθφξεζεο, θαζψο θαη γηα ηε ιεηηνπξγία, ηε
ζπληήξεζε θαη ηελ αλάπηπμε ηνπ ΔΦΑ θαη γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο
καθξνπξφζεζκεο ηθαλφηεηαο ηνπ ΔΦΑ λα αληαπνθξίλεηαη ζηελ
εχινγε δήηεζε κε πξνγξακκαηηζκφ επελδχζεσλ. Γηα ηελ αλάπηπμε
ηνπ ΔΦΑ, ν Αλεμάξηεηνο Γηαρεηξηζηήο πζηήκαηνο Φπζηθνχ
Αεξίνπείλαη
ππεχζπλνο
γηα
ηνλ
πξνγξακκαηηζκφ
(ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο δηαδηθαζίαο αδεηνδφηεζεο), ηελ
θαηαζθεπή θαη ηελ έλαξμε ιεηηνπξγίαο θάζε λέαο ππνδνκήο. Γηα ην
ζθνπφ απηφ, ν Αλεμάξηεηνο Γηαρεηξηζηήο πζηήκαηνο ελεξγεί σο
δηαρεηξηζηήο ηνπ ΔΦΑ ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο
λφκνπ. Ο ΓΔΦΑ ΑΔ δελ κπνξεί λα νξίδεηαη σο ππεχζπλνο γηα ηε
ρνξήγεζε θαη ηε δηαρείξηζε πξφζβαζεο ηξίησλ νχηε θαη γηα ηνλ
πξνγξακκαηηζκφ ησλ επελδχζεσλ.

2. Ζ ΡΑΔ, εληφο ηαρζείζαο πξνζεζκίαο, δχλαηαη λα δεηήζεη απφ ηνλ
ππνςήθην δηαρεηξηζηή θάζε πιεξνθνξία ή ζηνηρείν ζρεηηθά κε ηελ
ηήξεζε ησλ φξσλ ηνπ παξφληνο άξζξνπ θαη ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΚ)
715/2009 σο πξνο ηηο πξνυπνζέζεηο πηζηνπνίεζεο θαη λα αηηεζεί κε
αηηηνινγεκέλε απφθαζή ηεο ηε ιήςε κέηξσλ πξνο ην ζθνπφ
ζπκκφξθσζήο ηνπ κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο. Καηφπηλ
γλσζηνπνίεζεο απφ ηνλ ππνςήθην δηαρεηξηζηή ηεο ζπκκφξθσζήο
ηνπ κε ηηο ππνδείμεηο ηεο, ε ΡΑΔ ελεξγεί θαηά ηα νξηδφκελα ζηελ
παξάγξαθν 3 ηνπ παξφληνο.

4.
ε πεξίπησζε δηνξηζκνχ Αλεμάξηεηνπ Γηαρεηξηζηή
πζηήκαηνο Φπζηθνχ Αεξίνπ ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο
άξζξνπ, ν ΓΔΦΑ ΑΔ σο θχξηνο ησλ παγίσλ ηνπ ΔΦΑ ππνρξενχηαη:
(α)

3 .Ζ ΡΑΔ εθδίδεη απφθαζε ζρεηηθά κε ηελ αίηεζε ηνπ δηαρεηξηζηή
εληφο απνθιεηζηηθήο πξνζεζκίαο ηεζζάξσλ (4) κελψλ απφ ηελ
ππνβνιή ηεο αίηεζεο. ε θάζε πεξίπησζε, ε αίηεζε ηνπ δηαρεηξηζηή
ηεθκαίξεηαη σο ζεηηθή, εθφζνλ ε ΡΑΔ δελ εθθξάζεη αληηξξήζεηο,
ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 2, εληφο ηεο σο άλσ πξνζεζκίαο. Ζ

λα παξέρεη θάζε ζρεηηθή ζπλεξγαζία θαη ζηήξημε ζηνλ
Αλεμάξηεην Γηαρεηξηζηή πζηήκαηνο Φπζηθνχ Αεξίνπ γηα
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έγθξηζε ηεο ΡΑΔ θνηλνπνηείηαη ακειιεηί ζηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή
καδί κε φιεο ηηο ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο θαη παξάγεη απνηειέζκαηα
κεηά ηελ πεξάησζε ηεο δηαδηθαζίαο πνπ θαζνξίδεηαη κε ην άξζξν 3
ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΚ) 715/2009. Ζ απφθαζε ηεο ΡΑΔ θαη ε γλψκε ηεο
Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο, ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 2 ηνπ άξζξνπ
3 ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΚ) 715/2009, δεκνζηεχνληαη ζηελ Δθεκεξίδα ηεο
Κπβεξλήζεσο.

(α)

θαηά πφζνλ ε απφθηεζε Διέγρνπ ζπλεπάγεηαη παξάβαζε
πξνο ηηο απαηηήζεηο ηνπ άξζξνπ 62 ηνπ παξφληνο θαη

(β)

φηη ε ρνξήγεζε ηεο πηζηνπνίεζεο δελ ζα ζέζεη ζε θίλδπλν
ηελ αζθάιεηα ηνπ ελεξγεηαθνχ εθνδηαζκνχ ηεο ρψξαο θαη
ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. Καηά ηελ εμέηαζε ηνπ ζέκαηνο
απηνχ, ε ΡΑΔ ιακβάλεη ππφςε:
(αα)

ηα δηθαηψκαηα θαη ηηο ππνρξεψζεηο ηεο
Δπξσπατθήο Έλσζεο έλαληη ηεο ελ ιφγσ ηξίηεο
ρψξαο πνπ απνξξένπλ απφ ην δηεζλέο δίθαην,
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηπρφλ ζπκθσληψλ πνπ
έρνπλ ζπλαθζεί κε κία ή πεξηζζφηεξεο ηξίηεο
ρψξεο, κε ηελ Δπξσπατθή Έλσζεο κεηαμχ ησλ
ζπκβαιινκέλσλ
κεξψλ,
ζηηο
νπνίεο
δηαιακβάλνληαη ηα δεηήκαηα αζθάιεηαο ηνπ
ελεξγεηαθνχ εθνδηαζκνχ,

(ββ)

ηα δηθαηψκαηα θαη ηηο ππνρξεψζεηο ηεο
Διιάδαο έλαληη ηεο ελ ιφγσ ηξίηεο ρψξαο, ηα
νπνία απνξξένπλ δπλάκεη ζπκθσληψλ πνπ έρεη
ζπλάςεη ε Διιάδα κε ηε ρψξα απηή, ππφ ηελ
πξνυπφζεζε φηη νη ζπκθσλίεο απηέο ζπλάδνπλ
κε ηελ θνηλνηηθή λνκνζεζία, θαη

(γγ)

άιια ζπγθεθξηκέλα ζηνηρεία θαη πεξηζηάζεηο
πνπ αθνξνχλ ηελ ππφζεζε θαη ηελ νηθεία ηξίηε
ρψξα.

4.
ε πεξίπησζε πνπ ν ΓΔΦΑ ΑΔ δελ ζπκκνξθψλεηαη
επαλεηιεκκέλσο κε ηηο ππνδείμεηο ηεο, ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 2
ηνπ παξφληνο άξζξνπ, ε ΡΑΔ δχλαηαη λα ιάβεη ηα κέηξα πνπ
πξνβιέπνληαη ζηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ
παξφληνο.
5.
Κάζε δηαρεηξηζηήο πζηήκαηνο Μεηαθνξάο Φπζηθνχ
Αεξίνπ ππνρξενχηαη λα γλσζηνπνηεί ακειιεηί ζηε ΡΑΔ θάζε
ζρεδηαδφκελε ζπλαιιαγή πνπ ελδερνκέλσο θαζηζηά αλαγθαία ηελ
επαλεθηίκεζε ηεο ζπκκφξθσζήο ηνπ πξνο ηηο επηηαγέο ηνπ παξφληνο
θεθαιαίνπ.
6.
.Ζ ΡΑΔ ηεξεί ηελ εκπηζηεπηηθφηεηα ησλ εκπνξηθά
επαίζζεησλ πιεξνθνξηψλ πνπ ηίζεληαη ππφςε ηεο θαηά ηελ
δηαδηθαζία πηζηνπνίεζεο ηνπ δηαρεηξηζηή ηνπ πζηήκαηνο
Μεηαθνξάο Φπζηθνχ Αεξίνπ.
7.
Ζ ΡΑΔ παξαθνινπζεί ηε δηαξθή ζπκκφξθσζε ησλ
Γηαρεηξηζηψλ πξνο ηα θξηηήξηα ηεο πηζηνπνίεζεο ηνπ παξφληνο
λφκνπ, θαη γηα ην ιφγν απηφ, ηεξψληαο ηελ εκπηζηεπηηθφηεηα ησλ
εκπνξηθά επαίζζεησλ πιεξνθνξηψλ, δχλαηαη λα δεηά, εληφο ξεηψο
ηαρζείζαο πξνζεζκίαο, νπνηαδήπνηε πιεξνθνξία θαη ζηνηρείν απφ
ηνπο Γηαρεηξηζηέο θαζψο θαη ηηο επηρεηξήζεηο πνπ αζθνχλ θάπνηα
απφ δξαζηεξηφηεηεο παξαγσγήο ή πξνκήζεηαο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο.

4.
Ζ ΡΑΔ δχλαηαη ,λα δεηήζεη απφ ηνλ δηαρεηξηζηή ηνπ
πζηήκαηνο Μεηαθνξάο Φπζηθνχ Αεξίνπ θαη ηηο επηρεηξήζεηο πνπ
αζθνχλ νπνηαδήπνηε απφ ηηο δξαζηεξηφηεηεο παξαγσγήο ή
πξνκήζεηαο Φπζηθνχ Αεξίνπ ή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο θάζε
πιεξνθνξία ζρεηηθή κε ηελ εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπ σο πξνο ηε
δηαδηθαζία πηζηνπνίεζεο ηάζζνληαο γηα ην ζθνπφ απηφ ζρεηηθή
πξνζεζκία.

8.
Ζ ΡΑΔ δχλαηαη λα εθθηλεί νπνηεδήπνηε ηε δηαδηθαζία ειέγρνπ
ηεο εθπιήξσζεο ησλ θξηηεξίσλ ηεο πηζηνπνίεζεο θαη ηδίσο:

5.
Ζ ΡΑΔ θνηλνπνηεί ακειιεηί ηελ απφθαζή ηεο ζηελ
Δπξσπατθή Δπηηξνπή καδί κε φιεο ηηο ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ
ζρεηίδνληαη κε απηή.

(α)
χζηεξα απφ γλσζηνπνίεζε ησλ Γηαρεηξηζηψλ ζχκθσλα κε
ηελ παξάγξαθν 5,
(β)

κε δηθή ηεο πξσηνβνπιία, φηαλ πεξηέιζεη ζε γλψζε ηεο φηη
ζρεδηαδφκελε αιιαγή ζηνλ έιεγρν ή ηξφπν ιήςεο
απνθάζεσλ ησλ Γηαρεηξηζηψλ ελδέρεηαη λα θαηαιήμεη ή
έρεη ζπληειεζζεί παξάβαζε ησλ θξηηεξίσλ πηζηνπνίεζεο
ηνπ παξφληνο λφκνπ, ή

6.
Πξηλ απφ ηελ έθδνζε απφθαζεο απφ ηε ΡΑΔ ζρεηηθά κε
ηελ πηζηνπνίεζε, ε ΡΑΔ αηηείηαη ηε γλψκε ηεο Δπξσπατθήο
Δπηηξνπήο γηα ην:
(α)

κε ηελ επηθχιαμε ηπρφλ ρνξήγεζεο εμαίξεζεο θαη’ άξζξν
36 ηεο Οδεγίαο 2009/73/ΔΚ, θαηά πφζνλ ν ππφ
πηζηνπνίεζε θνξέαο ζπκκνξθψλεηαη πξνο ηηο απαηηήζεηο
ηνπ άξζξνπ 62 ηνπ παξφληνο θαηφπηλ ηεο αιιαγήο ηνπ
Διέγρνπ ηνπ, θαη

(β)

θαηά πφζνλ ε ρνξήγεζε ηεο πηζηνπνίεζεο δελ ζα ζέζεη
ζε θίλδπλν ηελ αζθάιεηα ηνπ ελεξγεηαθνχ εθνδηαζκνχ ηεο
Δπξσπατθήο Έλσζεο.

(γ) χζηεξα απφ αηηηνινγεκέλν αίηεκα ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο.
Άξζξν 74
Πηζηνπνίεζε ζε ζρέζε κε ηξίηεο ρώξεο
(Άρθρο 11 της Οδηγίας 2009/73/ΕΚ)
1.
Όηαλ ππνβάιιεηαη αίηεκα πηζηνπνίεζεο απφ θχξην ή
δηαρεηξηζηή πζηήκαηνο Μεηαθνξάο Φπζηθνχ Αεξίνπ πνπ ηειεί ππφ
ηνλ ’Διεγρν πξνζψπνπ ή πξνζψπσλ απφ ηξίηε ρψξα ή ηξίηεο ρψξεο,
ε ΡΑΔ εηδνπνηεί ζρεηηθά ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή. Ζ ΡΑΔ
γλσζηνπνηεί επίζεο ακειιεηί ζηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή θάζε
πεξίζηαζε πνπ ζα κπνξνχζε λα νδεγήζεη ζηελ απφθηεζε ηνπ
Διέγρνπ πζηεκάησλ Μεηαθνξάο Φπζηθνχ Αεξίνπ ή δηαρεηξηζηψλ
πζηεκάησλ Μεηαθνξάο Φπζηθνχ Αεξίνπ απφ πξφζσπν ή πξφζσπα
απφ ηξίηε ρψξα ή ηξίηεο ρψξεο.

7.
Ζ ΡΑΔ ιακβάλεη εληφο δχν (2) κελψλ απφ ηε ιήμε ησλ
πξνζεζκηψλ πνπ αλαθέξεηαη ζηελ παξάγξαθν 6 ηνπ άξζξνπ 11 ηεο
Οδεγίαο 2009/73/ΔΚ ηελ ηειηθή ηεο απφθαζε φζνλ αθνξά ηελ
πηζηνπνίεζε. Καηά ηε ιήςε ηεο απφθαζήο ηεο, ε ΡΑΔ ιακβάλεη
δεφλησο ππφςε ηε γλψκε ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο. Ζ ΡΑΔ
δχλαηαη λα αξλεζεί ηελ πηζηνπνίεζε, εάλ απηή ζέηεη ζε θίλδπλν ηελ
αζθάιεηα ηνπ ελεξγεηαθνχ εθνδηαζκνχ ηεο Υψξαο ή ηελ αζθάιεηα
ελεξγεηαθνχ εθνδηαζκνχ άιινπ θξάηνπο κέινπο ηεο Δπξσπατθήο
Έλσζεο.

2.
Οη δηαρεηξηζηέο πζηήκαηνο Μεηαθνξάο Φπζηθνχ Αεξίνπ
γλσζηνπνηνχλ ζηε ΡΑΔ θάζε πεξίζηαζε πνπ ζα κπνξνχζε λα
νδεγήζεη ζηελ απφθηεζε ηνπ Διέγρνπ ηνπ πζηήκαηνο Μεηαθνξάο
Φπζηθνχ Αεξίνπ ή ηνπ δηαρεηξηζηή ηνπ απφ πξφζσπν ή πξφζσπα
απφ ηξίηε ρψξα ή ηξίηεο ρψξεο.

8.
Ζ ηειηθή απφθαζε ηεο ΡΑΔ θαη ε γλψκε ηεο Δπξσπατθήο
Δπηηξνπήο δεκνζηεχνληαη ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβέξλεζεο θαη ζηελ
Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. Όηαλ ε ηειηθή
απφθαζε ηεο ΡΑΔ δηαθέξεη απφ ηε γλψκε ηεο Δπξσπατθήο
Δπηηξνπήο, δεκνζηεχεηαη ζηελ ηζηνζειίδα ηεο ΡΑΔ καδί κε ηελ
απφθαζε θαη ην αηηηνινγηθφ ηεο.

3.
Ζ ΡΑΔ εθδίδεη ζρέδην απφθαζεο ζρεηηθά κε ηελ
πηζηνπνίεζε ηνπ δηαρεηξηζηή πζηήκαηνο Μεηαθνξάο Φπζηθνχ
Αεξίνπ εληφο ηεζζάξσλ (4) κελψλ απφ ηελ εκεξνκελία ηεο
γλσζηνπνίεζεο ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 2 ή ηεο αίηεζεο ηεο
παξαγξάθνπ 1 ή ηε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο ηεο παξαγξάθνπ 4 θαη
αξλείηαη ηελ πηζηνπνίεζε, εάλ δελ έρεη απνδεηρζεί:

9.
Ζ ΡΑΔ δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα αξλεζεί ηελ πηζηνπνίεζε
ηνπ δηαρεηξηζηή πζηήκαηνο Μεηαθνξάο Φπζηθνχ Αεξίνπ, ζχκθσλα
κε ην παξφλ άξζξν, ζε πεξίπησζε πνπ θαηά ηελ άζθεζε ηνπ λνκηθνχ
ειέγρνπ ηεο θξίλεη φηη δηαθπβεχεηαη ε πξνζηαζία ησλ έλλνκσλ
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ζπκθεξφλησλ δεκφζηαο αζθάιεηαο ηεο Υψξαο ζχκθσλα κε ηελ
θνηλνηηθή λνκνζεζία.

ΚΔΦΑΛΑΙΟ Γ΄: ΓΙΑΥΔΙΡΙΖ ΣΟΤ ΔΘΝΙΚΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ
ΦΤΙΚΟΤ ΑΔΡΙΟΤ

Άξζξν 75

Άξζξν 76

Δρεκύζεηα δηαρεηξηζηώλ πζηεκάησλ Φπζηθνύ Αεξίνπ

Δζληθό ύζηεκα Φπζηθνύ Αεξίνπ

(Άρθρο 16 της Οδηγίας 2009/73)

(Άρθρα 13 και 23 της Οδηγίας 2009/73/ΕΚ)

1.
Με ηελ επηθχιαμε ηνπ άξζξνπ 99 ηνπ παξφληνο ή άιιεο
δηάηαμεο πνπ θαζνξίδεη ππνρξέσζε θνηλνπνίεζεο πιεξνθνξηψλ, νη
δηαρεηξηζηέο πζηεκάησλ Φπζηθνχ Αεξίνπ δηαθπιάζζνπλ ηνλ
εκπηζηεπηηθφ ραξαθηήξα ησλ εκπνξηθά επαίζζεησλ πιεξνθνξηψλ
πνπ πεξηέξρνληαη ζε γλψζε ηνπο θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ
ηνπο θαη απνηξέπνπλ ηε κεξνιεπηηθή θνηλνπνίεζε πιεξνθνξηψλ πνπ
αθνξνχλ ζηηο δηθέο ηνπο δξαζηεξηφηεηεο θαη ελδέρεηαη λα παξέρνπλ
εκπνξηθά πιενλεθηήκαηα.

1.
Δζληθφ χζηεκα Φπζηθνχ Αεξίνπ (ΔΦΑ) είλαη ην χζηεκα
Φπζηθνχ Αεξίνπ ην νπνίν πεξηιακβάλεη:
(α)

Σν πθηζηάκελν, θαηά ηελ έθδνζε ηνπ παξφληνο Δζληθφ
χζηεκα Μεηαθνξάο Φπζηθνχ Αεξίνπ εληφο ηεο Διιεληθήο
Δπηθξάηεηαο, φπσο νξίδεηαη ζηελ πεξίπησζε δ΄ ηεο
παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ λ. 2364/1995 (ΦΔΚ Α΄
252), φπσο ηζρχεη, απνηεινχκελν απφ ηνλ θεληξηθφ αγσγφ
θαη ηνπο θιάδνπο ηνπ θαη ηηο πξνγξακκαηηζκέλεο
επεθηάζεηο θαη εληζρχζεηο ηνπ ΔΦΑ ζχκθσλα κε ηελ ππ’
αξηζ. Γ1/Γ/1588/2007 ππνπξγηθή απφθαζε (ΦΔΚ
Β΄60/24.1.2007), ηηο εγθαηαζηάζεηο κέηξεζεο, ξχζκηζεο,
ζπκπίεζεο θαη απνζπκπίεζεο, ην ζχζηεκα ειέγρνπ
ιεηηνπξγίαο, επηθνηλσληψλ θαη ηειερεηξηζκνχ, ηα θέληξα
ιεηηνπξγίαο θαη ζπληήξεζεο, ηα θέληξα ειέγρνπ θαηαλνκήο
θνξηίνπ θαη γεληθά ηηο εγθαηαζηάζεηο πνπ απνηεινχλ
ζηνηρεία ηεο ιεηηνπξγίαο θαη ηεο ππνζηήξημεο ηνπ
πζηήκαηνο Μεηαθνξάο, θαζψο θαη ηα πθηζηάκελα ζεκεία
εηζφδνπ ηνπ κεηξεηηθνχ ζηαζκνχ ηδεξνθάζηξνπ θαη Αγίαο
Σξηάδαο Μεγάξσλ Αηηηθήο θαη ησλ Κήπσλ Έβξνπ. Ο
εζσηεξηθφο ρψξνο ησλ αγσγψλ ηνπ πζηήκαηνο
Μεηαθνξάο Φπζηθνχ Αεξίνπ δελ απνηειεί Δγθαηάζηαζε
Απνζήθεπζεο Φπζηθνχ Αεξίνπ.

(β)

Σελ Δγθαηάζηαζε ΤΦΑ ζηε λήζν Ρεβπζνχζα. Οη
δεμακελέο ΤΦΑ ζηε Ρεβπζνχζα δελ απνηεινχλ
Δγθαηάζηαζε Απνζήθεπζεο θαη ρξεζηκνπνηνχληαη κφλν
γηα πξνζσξηλή απνζήθεπζε ηνπ ΤΦΑ πξηλ απφ ηελ
επαλαεξηνπνίεζή ηνπ θαη ηελ έγρπζή ηνπ ζην χζηεκα
Μεηαθνξάο.

(γ)

Σα έξγα επέθηαζεο θαη ελίζρπζεο ηνπ ΔΦΑ, ηηο
εγθαηαζηάζεηο, ππνδνκέο ή ρψξνπο απνζήθεπζεο θαη
επαλεηζαγσγήο Φπζηθνχ Αεξίνπ ζην ΔΦΑ πνπ
εθηεινχληαη ζχκθσλα κε ην εγθεθξηκέλν Πξφγξακκα
Αλάπηπμεο ηνπ ΔΦΑ θαηά ηα πξνβιεπφκελα ζην άξζξν
71 ή κε Πξφγξακκα Αλάπηπμεο ΔΦΑ πνπ έρεη εγθξηζεί
ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 3428/2005. Σα έξγα πνπ
εληάζζνληαη ζην Πξφγξακκα Αλάπηπμεο ηνπ ΔΦΑ
απνηεινχλ έξγα δεκφζηαο σθέιεηαο θαη κείδνλνο εζληθήο
ζεκαζίαο.

2.
Με ηελ επηθχιαμε ησλ εηδηθφηεξσλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ
64, απαγνξεχεηαη:
(α)

ε θνηλνπνίεζε ηπρφλ εκπνξηθά επαίζζεησλ πιεξνθνξηψλ
ζηα ινηπά κέξε ηεο επηρείξεζεο, εθηφο εάλ ε θνηλνπνίεζε
απηή απαηηείηαη γηα ηελ εθηέιεζε επηρεηξεκαηηθήο
ζπλαιιαγήο,

(β)

ε ρξήζε θνηλψλ παξφρσλ ππεξεζηψλ, φπσο ελδεηθηηθά
θνηλή λνκηθή ππεξεζία θαη θνηλνί ζχκβνπινη θαη ειεγθηέο,
κε ηα ινηπά κέξε ηεο επηρείξεζεο. Με ηελ επηθχιαμε
εηδηθφηεξσλ δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο, δελ εκπίπηεη ζηελ
σο άλσ απαγφξεπζε ε θνηλή ρξήζε ακηγψο δηνηθεηηθψλ
ππεξεζηψλ ή ζπζηεκάησλ πιεξνθνξηθήο.

3.
Καηά ηελ αγνξά ή πψιεζε Φπζηθνχ Αεξίνπ απφ
ζπλδεδεκέλεο κε απηνχο επηρεηξήζεηο νη δηαρεηξηζηέο πζηεκάησλ
Φπζηθνχ Αεξίνπ ππνρξενχληαη λα κελ θαηαρξψληαη ηηο εκπνξηθά
επαίζζεηεο πιεξνθνξίεο, ηηο νπνίεο ιακβάλνπλ απφ ηξίηνπο θαηά ηελ
παξνρή ή ηε δηαπξαγκάηεπζε παξνρήο πξφζβαζεο ζην ζχζηεκα.
4.
Οη δηαρεηξηζηέο πζηεκάησλ Φπζηθνχ Αεξίνπ
ππνρξενχληαη λα ηεξνχλ ηελ αξρή ηεο δηαθάλεηαο θαη λα
δεκνζηεχνπλ έγθαηξα ζηελ ηζηνζειίδα ηνπο φιεο ηηο απαξαίηεηεο
πιεξνθνξίεο γηα ηνλ απνηειεζκαηηθφ αληαγσληζκφ θαη ηελ
απνηειεζκαηηθή πξφζβαζε θαη ιεηηνπξγία ηεο αγνξάο. Ζ ηήξεζε ηεο
αξρήο ηεο δηαθάλεηαο δελ ζίγεη ηελ ππνρξέσζε ερεκχζεηαο σο πξνο
ηηο εκπνξηθά επαίζζεηεο πιεξνθνξίεο, ζχκθσλα κε ηελ ακέζσο
επφκελε παξάγξαθν 5.
5.
Με ηελ επηθχιαμε ηεο θνηλνπνίεζεο πιεξνθνξηψλ ζηε
ΡΑΔ, απαγνξεχεηαη ζηα πξφζσπα πνπ αζθνχλ ή άζθεζαλ
δξαζηεξηφηεηα γηα ινγαξηαζκφ δηαρεηξηζηή πζηήκαηνο Φπζηθνχ
Αεξίνπ είηε σο κέιε ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ ηνπ, είηε σο
πξνζσπηθφ ηνπ, είηε σο απαζρνινχκελνη κε ή ρσξίο ακνηβή, κε
έκκηζζε εληνιή ή κε νπνηαδήπνηε άιιε έλλνκε ζρέζε ζην πιαίζην
ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπ δηαρεηξηζηή πζηήκαηνο Φπζηθνχ Αεξίνπ, λα
γλσζηνπνηνχλ ζε νπνηνδήπνηε θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν θαη ζε
νπνηαδήπνηε δεκφζηα αξρή ηηο πιεξνθνξίεο ή ηα ζηνηρεία πνπ έρνπλ
ραξαθηεξηζηεί σο εκπνξηθά επαίζζεηεο/α θαη ζπληζηνχλ
επηρεηξεκαηηθφ απφξξεην.

2.
Γελ πεξηιακβάλνληαη ζην ΔΦΑ εγθαηαζηάζεηο
ζπκπίεζεο Φπζηθνχ Αεξίνπ γηα ηειηθή ρξήζε απφ θηλεηήξεο
νρεκάησλ θαη ινηπέο εκπνξηθέο ρξήζεηο.
Άξζξν 77
Αξκνδηόηεηεο ηνπ ΓΔΦΑ ΑΔ
1.
Ο ΓΔΦΑ ΑΔ ιεηηνπξγεί, ζπληεξεί, δηαρεηξίδεηαη,
εθκεηαιιεχεηαη θαη αλαπηχζζεη ην ΔΦΑ θαη ηηο δηαζπλδέζεηο ηνπ,
πξνθεηκέλνπ ην ΔΦΑ λα είλαη νηθνλνκηθά απνδνηηθφ, ηερληθά άξηην
θαη νινθιεξσκέλν, ψζηε λα εμππεξεηνχληαη νη αλάγθεο ησλ Υξεζηψλ
ζε θπζηθφ αέξην, θαηά ηξφπν αζθαιή, επαξθή, αμηφπηζην θαη
νηθνλνκηθά απνδνηηθφ θαη λα δηαζθαιίδεηαη ε ιεηηνπξγία κίαο εληαίαο
αγνξάο θπζηθνχ αεξίνπ ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε θαη ε πξνζηαζία
ηνπ πεξηβάιινληνο.

6.
ε πεξίπησζε εθαξκνγήο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 72
ηνπ παξφληνο, ηηο ππνρξεψζεηο ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ
παξαγξάθσλ 1 σο 5 ηνπ παξφληνο άξζξνπ ππέρεη θαη ν ΓΔΦΑ ΑΔ
ππφ ηελ ηδηφηεηά ηνπ σο θχξηνο ηνπ ΔΦΑ.
7.
ε πεξίπησζε παξαβίαζεο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο
άξζξνπ επηβάιινληαη νη πξνβιεπφκελεο απφ ην άξζξν 36 ηνπ
παξφληνο λφκνπ δηνηθεηηθέο θπξψζεηο. Με απφθαζε ηεο ΡΑΔ, ε
νπνία δεκνζηεχεηαη ζηελ ηζηνζειίδα ηεο θαη ηελ Δθεκεξίδα ηεο
Κπβεξλήζεσο, θαζνξίδνληαη νη ιεπηνκέξεηεο ζρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή
ηνπ παξφληνο άξζξνπ.
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2.

ην πιαίζην ησλ αλσηέξσ ππνρξεψζεσλ ν ΓΔΦΑ ΑΔ:

(α)

Παξέρεη ζηνπο Υξήζηεο πξφζβαζε ζην ΔΦΑ κε ηνλ
πιένλ νηθνλνκηθφ, δηαθαλή θαη άκεζν ηξφπν θαη γηα φζν
δηάζηεκα επηζπκνχλ, ρσξίο λα ζέηεη ζε θίλδπλν ηελ νκαιή
θαη αζθαιή ιεηηνπξγία ηνπ ΔΦΑ. Γηα ην ζθνπφ απηφ
ζπλάπηεη κε ηνπο Υξήζηεο πκβάζεηο Μεηαθνξάο,
πκβάζεηο Υξήζεο Δγθαηάζηαζεο ΤΦΑ θαη πκβάζεηο
Υξήζεο Δγθαηάζηαζεο Απνζήθεπζεο, ζχκθσλα κε
πξφηππεο ζπκβάζεηο, νη νπνίεο θαηαξηίδνληαη θαη

δεκνζηεχνληαη απφ ην ΓΔΦΑ ΑΔ ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ,
κεηά απφ έγθξηζε ηεο ΡΑΔ. Ο ΓΔΦΑ ΑΔ κπνξεί λα
αξλεζεί ηελ παξνρή πξφζβαζεο ζην ΔΦΑ κφλν γηα
ιφγνπο έιιεηςεο δπλακηθφηεηαο, θαηά ηα εηδηθφηεξα
νξηδφκελα ζηνλ Κψδηθα Γηαρείξηζεο ηνπ ΔΦΑ ή αλ ε
πξφζβαζε ζην ΔΦΑ ελδέρεηαη λα εκπνδίδεη ην ΓΔΦΑ
ΑΔ λα εθπιεξψλεη ηηο ππνρξεψζεηο παξνρήο ππεξεζηψλ
θνηλήο σθειείαο πνπ ηνπ έρνπλ αλαηεζεί. Ζ άξλεζε
παξνρήο πξφζβαζεο
αηηηνινγείηαη εηδηθά θαη
ελεκεξψλεηαη ζρεηηθά ν ελδηαθεξφκελνο Υξήζηεο θαη ε
ΡΑΔ. Άξλεζε πξφζβαζεο επηηξέπεηαη, εθφζνλ έρεη
ηεξεζεί ε δηαδηθαζία πνπ πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 48 ηεο
Οδεγίαο 2009/73/ΔΚ θαη ζηελ πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία
ζπληξέρνπλ ζνβαξέο νηθνλνκηθέο θαη ρξεκαηννηθνλνκηθέο
δπζρέξεηεο, ιφγσ ζπκβάζεσλ πνπ πεξηέρνπλ ξήηξεο
ππνρξεσηηθήο αγνξάο αλεμαξηήησο παξαιαβήο. Ο ΓΔΦΑ
ΑΔ δελ έρεη ην δηθαίσκα λα αξλεζεί ηε ζχλδεζε λέσλ
εγθαηαζηάζεσλ
απνζήθεπζεο,
εγθαηαζηάζεσλ
επαλαεξηνπνίεζεο ΤΦΑ ή Μεγάισλ Πειαηψλ ιφγσ
πηζαλψλ κειινληηθψλ πεξηνξηζκψλ ζηηο δηαζέζηκεο
δπλαηφηεηεο ηνπ ΔΦΑ ή πξφζζεησλ δαπαλψλ
ζπλδεφκελσλ κε ηελ απαξαίηεηε αχμεζε δπλακηθνχ. Ο
ΓΔΦΑ ΑΔ πξνβαίλεη ζηηο αλαγθαίεο βειηηψζεηο ηνπ
ΔΦΑ γηα ηελ παξνρή πξφζβαζεο, φηαλ απηφ είλαη
νηθνλνκηθά εθηθηφ ή φηαλ έλαο δπλεηηθφο πειάηεο είλαη
δηαηεζεηκέλνο λα πιεξψζεη γη’ απηέο. Ο ΓΔΦΑ ΑΔ
εμαζθαιίδεη ην θαηάιιειν δπλακηθφ εηζφδνπ θαη εμφδνπ
γηα ηε λέα ζχλδεζε, ζχκθσλα κε ηηο εηδηθφηεξεο ξπζκίζεηο
ηνπ Κψδηθα Γηαρείξηζεο ηνπ ΔΦΑ.
(β)

(γ)

ηηκνινγίνπ ρξήζεο ηνπ ΔΦΑ, φπσο πξνβιέπεηαη ζηνλ
Καλνληζκφ Σηκνιφγεζεο.

Πξνγξακκαηίδεη ηηο παξαδφζεηο Φπζηθνχ Αεξίνπ ζην
ΔΦΑ θαη ηηο παξαιαβέο Φπζηθνχ Αεξίνπ απφ απηφ,
θαηαλέκεη ην θνξηίν ζηνπο Υξήζηεο θαη κεξηκλά γηα ηελ
εμαζθάιηζε ηεο πνηφηεηαο ηνπ Φπζηθνχ Αεξίνπ.
Έρεη ηελ επζχλε γηα ηελ εμηζνξξφπεζε ηνπ θνξηίνπ θαη ηελ
αληηζηάζκηζε θπζηθψλ απσιεηψλ θαη ηδηνθαηαλάισζεο
ηνπ ΔΦΑ, θαηά ηα νξηδφκελα ζηνλ Κψδηθα Γηαρείξηζεο
απηνχ. Γηα ην ζθνπφ απηφλ κπνξεί λα ζπλάπηεη, θαηφπηλ
δηαγσληζκνχ, κε βάζε δηαδηθαζίεο δηαθαλείο, πνπ δελ
εηζάγνπλ δηαθξίζεηο θαη βαζίδνληαη ζηνπο θαλφλεο ηεο
αγνξάο, ζπκβάζεηο κε Πξνκεζεπηέο γηα ηελ πξνκήζεηα θαη
παξάδνζε Φπζηθνχ Αεξίνπ. Σηο ζπκβάζεηο απηέο
ζπλνκνινγεί κεηά ηελ έγθξηζε ηνπ εηήζηνπ πξνγξάκκαηνο
εμηζνξξφπεζεο θνξηίνπ θαη αληηζηάζκηζεο θπζηθψλ
απσιεηψλ θαη ηδηνθαηαλάισζεο απφ ηε ΡΑΔ θαη επηβάιιεη
ζηνπο Υξήζηεο ρξεψζεηο γηα ηελ θάιπςε ησλ ζρεηηθψλ
δαπαλψλ ηνπ, φπσο πξνβιέπεηαη ζηνλ Κψδηθα
Γηαρείξηζεο απηνχ. Ο ΓΔΦΑ ΑΔ ηεξεί ρσξηζηφ
ινγαξηαζκφ εμηζνξξφπεζεο θνξηίνπ θαη αληηζηάζκηζεο
θπζηθψλ απσιεηψλ θαη ηδηνθαηαλάισζεο ηνπ ΔΦΑ.

(δ)

Δηζπξάηηεη ην ηέινο αζθάιεηαο εθνδηαζκνχ απφ ηνπο
Υξήζηεο θαη ηεξεί ρσξηζηφ ινγαξηαζκφ γηα ηηο
δξαζηεξηφηεηεο απηέο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λφκνπ
απηνχ.

(ε)

Δθαξκφδεη κεραληζκνχο δηαρείξηζεο ηεο ζπκθφξεζεο ζηα
ζεκεία εηζφδνπ θαη εμφδνπ, νη νπνίνη βαζίδνληαη, θαηά ην
δπλαηφλ, ζε κεραληζκνχο ηεο αγνξάο, ζχκθσλα κε
δηαθαλή θξηηήξηα φπσο νξίδεηαη ζηνλ Κψδηθα Γηαρείξηζεο
ηνπ ΔΦΑ, πξνθεηκέλνπ λα πξνάγεηαη ν αληαγσληζκφο,
ρσξίο δηαθξίζεηο κεηαμχ Υξεζηψλ ή θαηεγνξηψλ Υξεζηψλ.
Γεκνζηεχεη ηζηνξηθά ζηνηρεία θαη πξνβιέςεηο ξνψλ ζε
θάζε ζεκείν εηζφδνπ θαη εμφδνπ γηα ηα επφκελα έηε,
πξνθεηκέλνπ λα ελεκεξψλνληαη νη Υξήζηεο γηα ηελ
πηζαλφηεηα ζπκθφξεζεο. Δλεκεξψλεη ηε ΡΑΔ, ζχκθσλα
κε ηα νξηδφκελα ζηνλ Κψδηθα Γηαρείξηζεο ηνπ ΔΦΑ, φηαλ
ε δήηεζε γηα δέζκεπζε κεηαθνξηθήο ηθαλφηεηαο ζε ζεκείν
εηζφδνπ ή εμφδνπ δεκηνπξγεί εχινγα πηζαλφηεηα
ζπκθφξεζεο ζην ζεκείν απηφ. Σεξεί ρσξηζηφ ινγαξηαζκφ
γηα ηε δηαρείξηζε ηεο ζπκθφξεζεο, ην πηζησηηθφ ππφινηπν
ηνπ νπνίνπ ζπλππνινγίδεηαη θαηά ηνλ θαζνξηζκφ ηνπ
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(ζη)

Μεξηκλά γηα ηελ άκεζε θαη απνηειεζκαηηθή αληηκεηψπηζε
εθηάθησλ αλαγθψλ ζχκθσλα κε ην άξζξν 82.

(δ)

πληάζζεη θάζε έηνο θαη δεκνζηεχεη αλαιπηηθή έθζεζε γηα
ηε ιεηηνπξγία ηνπ ΔΦΑ, γηα ηηο κεηαβνιέο ησλ ηερληθψλ
ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ ΔΦΑ, ηε δέζκεπζε κεηαθνξηθήο
ηθαλφηεηαο, ηελ εμηζνξξφπεζε θνξηίνπ, ην επίπεδν θαη ηελ
πνηφηεηα ζπληήξεζεο, ηε ζπκθφξεζε θαη ηε δηαρείξηζή
ηεο, ηηο πεξηπηψζεηο έθηαθηεο αλάγθεο θαη ηελ
αληηκεηψπηζή ηνπο.

(ε)

Σεξεί Μεηξψν Καηφρσλ Γεζκεπκέλεο Μεηαθνξηθήο
Ηθαλφηεηαο.

(ζ)

Καηαξηίδεη ην Πξφγξακκα Αλάπηπμεο ηνπ ΔΦΑ, ζχκθσλα
κε ηηο παξαγξάθνπο 1 σο θαη 8 ηνπ άξζξνπ 71 θαη ηηο
εηδηθφηεξεο δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα Γηαρείξηζεο ηνπ ΔΦΑ.

(η)

πλάπηεη ζπκθσλίεο κε ηνπο Γηαρεηξηζηέο ΑΦΑ, Γηθηχσλ
Γηαλνκήο, θαζψο θαη πζηεκάησλ Φπζηθνχ Αεξίνπ πνπ
είλαη εγθαηεζηεκέλα εθηφο ηεο Διιεληθήο Δπηθξάηεηαο, κε
ζθνπφ ηελ ελίζρπζε ηεο κεηαμχ ηνπο δηαιεηηνπξγηθφηεηαο,
ηελ αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ θαη ηελ ακνηβαία
ζπλεξγαζία.

(ηα)

Παξέρεη ηηο ππεξεζίεο ηνπ κε δηαθάλεηα, ακεξνιεςία θαη
ρσξίο δηαθξίζεηο κεηαμχ ησλ Υξεζηψλ ή ησλ θαηεγνξηψλ
ησλ Υξεζηψλ ηνπ ΔΦΑ, φπσο δηαθξίζεηο ππέξ ησλ
ζπλδεδεκέλσλ κε απηφλ επηρεηξήζεσλ, ησλ κεηφρσλ ηνπο ή
ησλ ζπγαηξηθψλ εηαηξεηψλ ηνπο.

(ηβ)

Παξέρεη ζηνπο Γηαρεηξηζηέο ΑΦΑ ή Γηθηχσλ Γηαλνκήο,
πνπ ζπλδένληαη κε ην ΔΦΑ, ηηο αλαγθαίεο πιεξνθνξίεο,
γηα ηελ αζθαιή, αμηφπηζηε θαη απνδνηηθή ιεηηνπξγία ησλ
ζπλδεδεκέλσλ εγθαηαζηάζεσλ, ζχκθσλα κε ηνπο θαλφλεο
δηαρείξηζεο θαη θαηαλνκήο ηνπ δπλακηθνχ δηαζχλδεζεο.

(ηγ)

Παξέρεη ζε θάζε Υξήζηε ηνπ ΔΦΑ επαξθείο πιεξνθνξίεο
γηα ηε ρξήζε ηνπ ζπζηήκαηνο θαη ηε δεζκεπκέλε
κεηαθνξηθή ηθαλφηεηα, γηα ηε δηαζθάιηζε ηνπ ειεχζεξνπ
αληαγσληζκνχ, ηελ απνηειεζκαηηθή πξφζβαζε ζην ΔΦΑ,
θαζψο θαη ηε κεηαθνξά Φπζηθνχ Αεξίνπ, θαηά ηξφπν
ζπκβαηφ κε ηελ αζθαιή, αμηφπηζηε θαη απνδνηηθή
ιεηηνπξγία ηνπ ΔΦΑ, κε ηελ επηθχιαμε ηήξεζεο ηνπ
εκπηζηεπηηθνχ ραξαθηήξα ησλ εκπνξηθψλ πιεξνθνξηψλ
πνπ πεξηέξρνληαη ζε γλψζε ηνπ θαηά ηελ άζθεζε ησλ
αξκνδηνηήησλ ηνπ. Σεξεί θαη δηαρεηξίδεηαη γηα ην ζθνπφ
απηφλ ην Ζιεθηξνληθφ Πιεξνθνξηαθφ χζηεκα ΔΦΑ, ζην
νπνίν δεκνζηεχεη ηηο παξαπάλσ πιεξνθνξίεο, θαηά ηα
εηδηθφηεξα νξηδφκελα ζηνλ Κψδηθα Γηαρείξηζεο απηνχ.

(ηδ)

Γεκνζηεχεη θαηάινγν ησλ ηηκνινγίσλ ρξέσζεο ησλ
Υξεζηψλ ηνπ ΔΦΑ γηα ηηο παξερφκελεο ζε απηνχο
ππεξεζίεο, αλεμαξηήησο ηνπ ηξφπνπ ζέζπηζεο ησλ
ηηκνινγίσλ απηψλ.

(ηε)

Δλεκεξψλεη ηε ΡΑΔ γηα θάζε παξάβαζε πνπ πεξηέξρεηαη
ζε γλψζε ηνπ θαη αθνξά δηαηάμεηο ηνπ λφκνπ απηνχ ή
φξνπο άδεηαο, πνπ ρνξεγείηαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο
ηνπ ηδίνπ λφκνπ.

(ηζη)

Δγθαζηζηά θαη δηαρεηξίδεηαη Ζιεθηξνληθφ χζηεκα
πλαιιαγψλ Φπζηθνχ Αεξίνπ, ζην νπνίν θαηαρσξίδνληαη
νη πξνηάζεηο γηα ζχλαςε ζπκβάζεσλ κεηαπψιεζεο
Φπζηθνχ Αεξίνπ, νη πξνηάζεηο γηα ζχλαςε ζπκβάζεσλ
εθρψξεζεο δεζκεπκέλεο κεηαθνξηθήο ηθαλφηεηαο, νη
δειψζεηο απνδνρήο ησλ πξνηάζεσλ απηψλ θαη θάζε άιιν
ζηνηρείν πνπ είλαη αλαγθαίν γηα ηελ νινθιήξσζε ησλ
ζπλαιιαγψλ ζην ΔΦΑ, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηνλ
Κψδηθα Γηαρείξηζεο απηνχ.

(ηδ)

Μεηά απφ έγθξηζε ηεο ΡΑΔ, θαηαξηίδεη ηνλ Καλνληζκφ
Ζιεθηξνληθνχ πζηήκαηνο πλαιιαγψλ Φπζηθνχ Αεξίνπ, ν
νπνίνο δεκνζηεχεηαη ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο.
Με ηνλ Καλνληζκφ απηφλ, ξπζκίδνληαη θάζε ιεπηνκέξεηα

ζρεηηθή κε ηελ πξφζβαζε ζηα ζηνηρεία ηνπ Ζιεθηξνληθνχ
πζηήκαηνο πλαιιαγψλ Φπζηθνχ Αεξίνπ, νη φξνη θαη ε
δηαδηθαζία ππνβνιήο θαη θαηαρψξηζεο ζην ζχζηεκα απηφ
ησλ πξνηάζεσλ γηα ζχλαςε ησλ ζπκβάζεσλ
κεηαπψιεζεο θπζηθνχ αεξίνπ θαη ησλ ζπκβάζεσλ
εθρψξεζεο δεζκεπκέλεο κεηαθνξηθήο ηθαλφηεηαο, ε
θαηαρψξηζε ησλ δειψζεσλ απνδνρήο ησλ πξνηάζεσλ
απηψλ, θαζψο θαη ζέκαηα ηερληθνχ ραξαθηήξα, πνπ
αθνξνχλ ζηε δηακφξθσζε, ηελ ηήξεζε θαη ηε ιεηηνπξγία
ηνπ Ζιεθηξνληθνχ πζηήκαηνο πλαιιαγψλ Φπζηθνχ
Αεξίνπ, ψζηε λα παξέρεηαη έγθπξε πιεξνθφξεζε ζηνπο
ελδηαθεξνκέλνπο γηα ηε ζχλαςε ησλ ζπκβάζεσλ
κεηαπψιεζεο θπζηθνχ αεξίνπ θαη εθρψξεζεο
δεζκεπκέλεο κεηαθνξηθήο ηθαλφηεηαο θαη λα δηεπθνιχλεηαη
ε δηαδηθαζία ζχλαςεο ησλ ζπκβάζεσλ απηψλ.

έμνδα ζπλππνινγίδνληαη θαηά ηνλ ππνινγηζκφ ησλ ρξεψζεσλ ρξήζεο
ηνπ ΔΦΑ, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 98.

Δθπιεξψλεη ηηο ππνρξεψζεηο παξνρήο ππεξεζηψλ θνηλήο
σθέιεηαο πνπ ηνπ αλαηίζεληαη ράξηλ ηνπ γεληθνχ
νηθνλνκηθνχ ζπκθέξνληνο, φπσο νη ππεξεζίεο αζθάιεηαο,
ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο αζθάιεηαο ηνπ εθνδηαζκνχ,
ηαθηηθήο παξνρήο, πνηφηεηαο θαη ηηκψλ παξνρήο,
πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο
ηεο πξνζηαζίαο ηνπ θιίκαηνο θαη ελεξγεηαθήο
απνδνηηθφηεηαο. Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ
Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο
νξίδνληαη εηδηθφηεξα νη ππνρξεψζεηο απηέο πνπ πξέπεη λα
είλαη δηαθαλείο, ακεξφιεπηεο θαη επαιεζεχζηκεο θαη λα
δηαζθαιίδνπλ ηελ ηζφηηκε πξφζβαζε ησλ επηρεηξήζεσλ
Φπζηθνχ Αεξίνπ ζηνπο Πειάηεο. Γηα ηελ αλάθηεζε
δαπαλψλ ηνπ ΓΔΦΑ ΑΔ, πνπ νθείινληαη ζηελ
εθπιήξσζε ππνρξεψζεσλ παξνρήο ππεξεζηψλ θνηλήο
σθέιεηαο ζχκθσλα κε ηελ παξνχζα δηάηαμε, εγθξίλνληαη
ρσξηζηά ηηκνιφγηα, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ
98 ηνπ παξφληνο.

2.

Με ηνλ Κψδηθα Γηαρείξηζεο ηνπ ΔΦΑ ξπζκίδνληαη ηδίσο:

(α)

Οη φξνη, νη πξνυπνζέζεηο, νη ηερληθέο ιεπηνκέξεηεο θαη νη
ειάρηζηεο απαηηνχκελεο ιεηηνπξγηθέο πξνδηαγξαθέο γηα
ηελ πξφζβαζε ησλ Υξεζηψλ ζην ΔΦΑ.

(β)

Ζ δηαδηθαζία, νη φξνη, νη πξνυπνζέζεηο θαη νη πεξηνξηζκνί
ζρεηηθά κε ηε δέζκεπζε θαη απνδέζκεπζε δπλακηθφηεηαο
ηνπ ΔΦΑ απφ ηνπο Υξήζηεο, θαζψο θαη ηελ πεξαηηέξσ
εθρψξεζε ηεο δεζκεπκέλεο κεηαθνξηθήο ηθαλφηεηαο ή
δπλακηθφηεηαο, αληίζηνηρα, ζε άιινπο Υξήζηεο.

(γ)

Ζ δηαρείξηζε ησλ ζεκείσλ εηζαγσγήο Φπζηθνχ Αεξίνπ ζην
ΔΦΑ.

δ)

Οη φξνη θαη νη πξνυπνζέζεηο δηελέξγεηαο θαη δηαθνπήο ηεο
Γεινχκελεο Γηακεηαθφκηζεο, ηδίσο γηα ιφγνπο αζθάιεηαο
εθνδηαζκνχ ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 82 θαη
ηνπ Καλνληζκνχ 994/2010/ΔΚ.

(ηζ)

Καηαξηίδεη θαη εθαξκφδεη πξφγξακκα ζπκκφξθσζεο,
ζχκθσλα κε ηηο εηδηθφηεξεο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 70.

(ε)

(θ)

πκκεηέρεη ζην Δπξσπατθφ
πζηεκάησλ Μεηαθνξάο Αεξίνπ.

Ο ηξφπνο δηελέξγεηαο ησλ κεηξήζεσλ θαη ν θαζνξηζκφο
ησλ πξνδηαγξαθψλ πνηφηεηαο θαη ησλ ζπλζεθψλ
παξάδνζεο θαη παξαιαβήο Φπζηθνχ Αεξίνπ.

(ζη)

(θα)

πκκεηέρεη ζε θνηλνπξαμίεο, κεηαμχ άιισλ κε έλαλ ή
πεξηζζφηεξνπο δηαρεηξηζηέο πζηεκάησλ Μεηαθνξάο
Φπζηθνχ Αεξίνπ, ρξεκαηηζηήξηα θπζηθνχ αεξίνπ θαη
άιινπο ζρεηηθνχο θνξείο κε ζηφρν λα αλαπηπρζεί ε
δεκηνπξγία πεξηθεξεηαθψλ αγνξψλ ζην πιαίζην ηεο
δηαδηθαζίαο ειεπζέξσζεο ηεο αγνξάο.

Ζ δηαδηθαζία θαηαλνκήο ζηνπο Υξήζηεο ησλ κεηξνχκελσλ
Πνζνηήησλ Φπζηθνχ Αεξίνπ, ζηα ζεκεία εηζφδνπ θαη
εμφδνπ ηνπ ΔΦΑ.

(δ)

Ο πξνγξακκαηηζκφο θαη ε ζπληήξεζε ηνπ ΔΦΑ θαη νη
ζρεηηθέο ππνρξεψζεηο ηνπ ΓΔΦΑ ΑΔ θαη ησλ Υξεζηψλ.

(ε)

Ζ δηαδηθαζία θαηάξηηζεο ηνπ Πξνγξάκκαηνο Αλάπηπμεο
ηνπ ΔΦΑ θαη παξαθνινχζεζεο θαη ειέγρνπ ηεο
πινπνίεζήο ηνπ θαη θάζε ιεπηνκέξεηα, ζρεηηθά κε ηελ
αλάπηπμε ηνπ ΔΦΑ.

(ζ)

Οη κεραληζκνί δηαρείξηζεο ηεο ζπκθφξεζεο, νη ζρεηηθέο
ππνρξεψζεηο ησλ Υξεζηψλ θαη ηνπ ΓΔΦΑ ΑΔ θαη θάζε
ιεπηνκέξεηα ζρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή ησλ κεραληζκψλ
απηψλ, πξνθεηκέλνπ ε δηαρείξηζε ηεο ζπκθφξεζεο ζηα
ζεκεία εηζφδνπ λα δηελεξγείηαη θαηά ηνλ πιένλ πξφζθνξν
νηθνλνκηθά ηξφπν, λα βαζίδεηαη, θαηά ην δπλαηφλ, ζε
κεραληζκνχο ηεο αγνξάο, λα δηαζθαιίδεη ηε βέιηηζηε
ρξήζε ηνπ ΔΦΑ θαη λα θαηαλέκεη ηελ ππάξρνπζα
κεηαθνξηθή ηθαλφηεηα ζηνπο Υξήζηεο πνπ ηε
ρξεζηκνπνηνχλ.

(η)

Ζ δηαδηθαζία εμηζνξξφπεζεο θνξηίνπ θαη αληηζηάζκηζεο
θπζηθψλ απσιεηψλ θαη ηδηνθαηαλάισζεο, ηδίσο απηή πνπ
αθνξά ηε ζχλαςε ζπκβάζεσλ θαη ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ
θφζηνπο εμηζνξξφπεζεο θνξηίνπ θαη αληηζηάζκηζεο
θπζηθψλ απσιεηψλ θαη ηδηνθαηαλάισζεο ηνπ ΔΦΑ, ν
ηξφπνο θαζνξηζκνχ ησλ ρξεψζεσλ πνπ επηβάιινληαη
ζηνπο Υξήζηεο γηα ηελ αλάθηεζε απφ ην ΓΔΦΑ ΑΔ ηνπ
θφζηνπο απηνχ, θαζψο θαη ε δηαδηθαζία ιήςεο άιισλ
αλαγθαίσλ κέηξσλ γηα ηελ αζθαιή, αμηφπηζηε θαη
νηθνλνκηθά απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία ηνπ ΔΦΑ. Οη ηηκέο
ησλ παξακέηξσλ πνπ ππεηζέξρνληαη ζηνλ ππνινγηζκφ ηνπ
θφζηνπο εμηζνξξφπεζεο θνξηίνπ θαη αληηζηάζκηζεο
θπζηθψλ απσιεηψλ θαη ηδηνθαηαλάισζεο ηνπ ΔΦΑ

(ηε)

(θβ)

Γίθηπν

5.
Οη Υξήζηεο νθείινπλ λα παξέρνπλ ζην ΓΔΦΑ ΑΔ ηηο
αλαγθαίεο πιεξνθνξίεο, γηα λα επηηπγράλεηαη ε αζθαιήο, αμηφπηζηε
θαη απνδνηηθή ιεηηνπξγία ηνπ ΔΦΑ, ππφ ζπλζήθεο ειεχζεξνπ
αληαγσληζκνχ.
Άξζξν 78
Κώδηθαο δηαρείξηζεο ηνπ ΔΦΑ
1.
Με απφθαζε ηεο ΡΑΔ, χζηεξα απφ εηζήγεζε ηνπ ΓΔΦΑ
ΑΔ, ζεζπίδεηαη ν Κψδηθαο Γηαρείξηζεο ηνπ ΔΦΑ, ζχκθσλα κε ηνλ
νπνίν δηελεξγείηαη ε δηαρείξηζε, ε ζπληήξεζε θαη ε αλάπηπμε ηνπ
ΔΦΑ. Ο Κψδηθαο απηφο δεκνζηεχεηαη ζηελ Δθεκεξίδα ηεο
Κπβεξλήζεσο.

Γηαρεηξηζηψλ

Αζθεί θάζε άιιε αξκνδηφηεηα ζχκθσλα κε ην λφκν, ηελ
πηζηνπνίεζε πνπ ηνπ ρνξεγείηαη θαη ηνπο ηζρχνληεο
θαλνληζκνχο θαη θψδηθεο.

3.
Ζ αγνξά θαη πψιεζε Φπζηθνχ Αεξίνπ απφ ηνλ ΓΔΦΑ ΑΔ
επηηξέπεηαη κφλν ζηηο θάησζη πεξηπηψζεηο:
(α)

Γηα ηελ εμηζνξξφπεζε θνξηίνπ θαη ηελ αληηζηάζκηζε
θπζηθψλ απσιεηψλ θαη ηδηνθαηαλάισζεο ηνπ ΔΦΑ,
ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 2 πεξίπησζε γ΄ ηνπ
παξφληνο.

(β)

Γηα ηελ απνζπκθφξεζε ηεο Δγθαηάζηαζεο ΤΦΑ
Ρεβπζνχζαο, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηνλ Κψδηθα
Γηαρείξηζεο ηνπ ΔΦΑ. ηελ πεξίπησζε απηή, ε αγνξά θαη
πψιεζε Φπζηθνχ Αεξίνπ πξαγκαηνπνηείηαη θαηά ηξφπν
ψζηε νη ζρεηηθέο ρξεψζεηο θαη πηζηψζεηο πξνο ηνλ ΓΔΦΑ
ΑΔ, γηα θάζε αγνξαπσιεζία, λα ηζνζθειίδνληαη.

4.
Γελ επηηξέπεηαη ε ζχλαςε ζπκβάζεσλ πψιεζεο
ειεθηξηθήο ελέξγεηαο απφ ην ΓΔΦΑ ΑΔ, κε εμαίξεζε ηελ πψιεζε
ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ζηνλ δηαρεηξηζηή ηνπ πζηήκαηνο Μεηαθνξάο
Ζιεθηξηθήο Δλέξγεηαο, ε νπνία παξάγεηαη απφ ΑΠΔ ή ΖΘΤΑ πνπ
επξίζθνληαη ζε γήπεδα ή εγθαηαζηάζεηο ηνπ ΔΦΑ θαη εκπίπηνπλ
ζηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 3468/2006 (ΦΔΚ Α΄ 129) πεξί Απηνπαξαγσγψλ.
Οη ζρεηηθέο επελδχζεηο, εθφζνλ πινπνηνχληαη ζχκθσλα κε
εγθεθξηκέλν Πξφγξακκα Αλάπηπμεο ηνπ ΔΦΑ, εληάζζνληαη ζηε
ξπζκηδφκελε πεξηνπζηαθή βάζε ηνπ ΔΦΑ θαη ηα ζρεηηθά έζνδα θαη
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εγθξίλνληαη απφ ηε ΡΑΔ θαη δεκνζηεχνληαη ζηελ
ηζηνζειίδα ηνπ ΓΔΦΑ ΑΔ.

ζεζπίδνληαη Σερληθνί Καλνληζκνί Δμσηεξηθψλ Δγθαηαζηάζεσλ Αεξίνπ
πνπ ζα αθνξνχλ ζηε κειέηε, ζηα πιηθά, ζηελ εγθαηάζηαζε, ζηελ
επηζεψξεζε, ζηηο δνθηκέο, ζηελ αζθάιεηα θαη ζηε ιεηηνπξγία ησλ
πζηεκάησλ Μεηαθνξάο, Δγθαηαζηάζεσλ ΤΦΑ, Δγθαηαζηάζεσλ
Απνζήθεπζεο. Μέρξη ηελ έθδνζε ησλ Σερληθψλ Καλνληζκψλ ηζρχνπλ
νη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηνπ ΓΔΦΑ ΑΔγηα ηα αληίζηνηρα
πζηήκαηα Φπζηθνχ Αεξίνπ πνπ ζπλδένληαη κε ην ΔΦΑ, ηηο νπνίεο
νθείιεη ν ΓΔΦΑ ΑΔ λα αλαξηήζεη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ εληφο ελφο
(1) κελφο απφ ηε ζέζε ζε ηζρχ ηνπ παξφληνο.

(ηα)

Κάζε ζέκα ζρεηηθά κε ηε κεηαπψιεζε Φπζηθνχ Αεξίνπ, ην
νπνίν δηαθηλείηαη κέζσ ηνπ ΔΦΑ, φπσο νη δηαδηθαζίεο
ηεο ππνβνιήο, ηεο δεκνζηνπνίεζεο ζην Ζιεθηξνληθφ
χζηεκα πλαιιαγψλ Φπζηθνχ Αεξίνπ πνπ ηεξεί ν
ΓΔΦΑ ΑΔ θαη ηεο απνδνρήο ηεο πξφηαζεο γηα ηε
ζχλαςε ζχκβαζεο κεηαπψιεζεο.

(ηβ)

Σα θξηηήξηα, κε βάζε ηα νπνία είλαη δπλαηή ε θαηά
πξνηεξαηφηεηα δηαθνπή ηεο ηξνθνδνζίαο θαηαλαισηψλ
γηα ιφγνπο αζθάιεηαο εθνδηαζκνχ, ζε πεξηπηψζεηο
έθηαθηεο αλάγθεο.

(ηγ)

Ζ δηαδηθαζία εμσδηθαζηηθήο επίιπζεο ησλ δηαθνξψλ
κεηαμχ ησλ Υξεζηψλ θαη ηνπ ΓΔΦΑ ΑΔ, πνπ κπνξεί λα
πεξηιακβάλεη θαη ηελ ππαγσγή ησλ δηαθνξψλ ζε
δηαηηεζία πνπ δηεμάγεηαη απφ ηε ΡΑΔ, ζχκθσλα κε ηηο
δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 37 ηνπ παξφληνο.

2.
Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Πεξηβάιινληνο Δλέξγεηαο θαη
Κιηκαηηθήο Αιιαγήο, ε νπνία εθδίδεηαη κεηά απφ εηζήγεζε επηηξνπήο
εκπεηξνγλσκφλσλ πνπ ζπζηήλεηαη κε απφθαζε ηνπ ίδηνπ Τπνπξγνχ,
ζεζπίδνληαη Σερληθνί Καλνληζκνί Δμσηεξηθψλ Δγθαηαζηάζεσλ
Γηθηχσλ Γηαλνκήο θαη Σερληθνί Καλνληζκνί Δζσηεξηθψλ
Δγθαηαζηάζεσλ Αεξίνπ πνπ ζα αθνξνχλ ζηε κειέηε, ζηα πιηθά, ζηελ
εγθαηάζηαζε, ζηελ επηζεψξεζε, ζηηο δνθηκέο, ζηελ αζθάιεηα θαη ζηε
ιεηηνπξγία Γηθηχσλ Γηαλνκήο θαη εζσηεξηθψλ δηθηχσλ θαη
εγθαηαζηάζεσλ ησλ θαηαλαισηψλ Φπζηθνχ Αεξίνπ.

(ηδ)

Οη θαλφλεο πνπ δηέπνπλ ηηο ζπλαιιαγέο ηνπ ΓΔΦΑ ΑΔ κε
ηνπο Υξήζηεο θαη ηδίσο νη ινγαξηαζκνί πνπ πξέπεη λα
ηεξεί ν ΓΔΦΑ ΑΔ γηα ηηο ζπλαιιαγέο απηέο.

3.
Οη αλσηέξσ Καλνληζκνί εθδίδνληαη ζχκθσλα κε ηηο
δηαδηθαζίεο πιεξνθφξεζεο πνπ πξνβιέπνληαη ζην π.δ. 39/2001
(ΦΔΚ Α΄ 28).

(ηε)

Οη φξνη θαη νη πξνυπνζέζεηο γηα ηε δηεμαγσγή ησλ
δηαγσληζκψλ πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ παξάγξαθν 2 ηνπ
άξζξνπ 102, θαζψο θαη ε δηαδηθαζία θάιπςεο ηνπ
θφζηνπο πξνκήζεηαο πνζνηήησλ ΤΦΑ πνπ πσινχληαη
θαηφπηλ δηαγσληζκνχ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ
ζηαζεξνχ θαη κεηαβιεηνχ θφζηνπο κεηαθνξάο ησλ
ζρεηηθψλ πνζνηήησλ, εθφζνλ νη πνζφηεηεο απηέο
αληηζηνηρνχλ ζε ξήηξεο ππνρξεσηηθήο αγνξάο,
αλεμαξηήησο παξαιαβήο κέζσ ηνπ ινγαξηαζκνχ
αζθάιεηαο εθνδηαζκνχ πνπ πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 82

Άξζξν 80

(ηζη)

Γέζκεπζε δπλακηθόηεηαο ΔΦΑ
1.
Γηα ηε δέζκεπζε δπλακηθφηεηαο ηνπ ΔΦΑ ζπλάπηνληαη
ζπκβάζεηο κεηαμχ ηνπ ΓΔΦΑ ΑΔ θαη ησλ Υξεζηψλ, ζχκθσλα κε ηηο
δηαηάμεηο ηεο πεξίπησζεο α΄ ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 77. Οη
ζπκβάζεηο απηέο ζπλάπηνληαη κέζα ζε εχινγν ρξφλν απφ ηελ
ππνβνιή ηεο ζρεηηθήο αίηεζεο ηνπ Υξήζηε. Ο ΓΔΦΑ ΑΔ
επεμεξγάδεηαη ηηο ππνβαιιφκελεο αηηήζεηο, ηεξψληαο ηε ζεηξά ηεο
ρξνληθήο πξνηεξαηφηεηαο ηεο ππνβνιήο ηνπο. πκβάζεηο επηηξέπεηαη
λα ζπλάπηνληαη θαη γηα δπλακηθφηεηα ε νπνία πξφθεηηαη λα είλαη
δηαζέζηκε ζην κέιινλ, ζχκθσλα κε ην εγθεθξηκέλν Πξφγξακκα
Αλάπηπμεο ηνπ ΔΦΑ. Με ηηο ζπκβάζεηο απηέο κπνξεί λα
πξνβιέπεηαη ππνρξέσζε απνδεκίσζεο ησλ Υξεζηψλ, εάλ ε
ζπκβαηηθά δεζκεπκέλε δπλακηθφηεηα δελ είλαη δηαζέζηκε ζην ρξφλν
πνπ νξίδεηαη απφ ηε ζχκβαζε.

Κάζε ζέκα ζρεηηθφ κε ηελ αληηκεηψπηζε εθηάθησλ αλαγθψλ
ηνπ ΔΦΑ, θαηά ηα πξνβιεπφκελα ζην άξζξν 82, φπσο ην
χςνο θαη νη πξνυπνζέζεηο θαηαβνιήο αληαιιάγκαηνο ζε
πειάηεο γηα ηελ, θαηά πξνηεξαηφηεηα, δηαθνπή ηεο
παξνρήο θπζηθνχ αεξίνπ ζε πεξίπησζε έθηαθηεο αλάγθεο
θαη, ηδίσο, ε πξνυπφζεζε απφδεημεο κε ζπλδξνκήο
πηαίζκαηνο ηνπ Πξνκεζεπηή ησλ Πειαηψλ.
Κάζε άιιν ζέκα ζπλαθέο κε ηε ξχζκηζε ηνπ ηξφπνπ
δηαρείξηζεο, εθκεηάιιεπζεο, ζπληήξεζεο θαη αλάπηπμεο
ηνπ ΔΦΑ.

2.
πκβάζεηο δηαθνπηφκελεο δέζκεπζεο δπλακηθφηεηαο είλαη
έγθπξεο. ηελ πεξίπησζε απηή, ηα ηηκνιφγηα ρξήζεο εγθαηάζηαζεο,
θαηαξηίδνληαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ
98,
ιακβαλνκέλεο ππφςε θαη ηεο πηζαλφηεηαο δηαθνπήο ηεο πξφζβαζεο
ζην ΔΦΑ.

3.
Με απφθαζε ηεο ΡΑΔ εγθξίλεηαη ν Καλνληζκφο
Μεηξήζεσλ πνπ θαηαξηίδεηαη απφ ην ΓΔΦΑ ΑΔ θαηά ηα νξηδφκελα
ζηνλ Κψδηθα Γηαρείξηζεο ηνπ ΔΦΑ. ηνλ Καλνληζκφ απηφλ
πεξηιακβάλνληαη νη θαλφλεο, νη ειάρηζηεο πξνδηαγξαθέο αθξίβεηαο
ησλ κεηξεηηθψλ δηαηάμεσλ, νη δηαδηθαζίεο, νη κέζνδνη θαη θάζε άιιε
ιεπηνκέξεηα ζρεηηθά κε ηε κέηξεζε Φπζηθνχ Αεξίνπ.

3.
Σκήκα ηεο δπλακηθφηεηαο ηνπ ΔΦΑ, ην νπνίν θαζνξίδεηαη
κε απφθαζε ηεο ΡΑΔ, κεηά απφ εηζήγεζε ηνπ ΓΔΦΑ ΑΔ, ζχκθσλα
κε ηε δηαδηθαζία πνπ πξνβιέπεηαη ζηνλ Κψδηθα Γηαρείξηζεο ηνπ
ΔΦΑ, δεζκεχεηαη απφ ην ΓΔΦΑ ΑΔ γηα ηηο αλάγθεο εμηζνξξφπεζεο
θνξηίνπ θαη αληηζηάζκηζεο θπζηθψλ απσιεηψλ θαη ηδηνθαηαλάισζεο
ηνπ ΔΦΑ θαη ηελ παξνρή ππεξεζηψλ θνηλήο σθέιεηαο.

4.
Με θνηλή απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Πεξηβάιινληνο
Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο θαη Θαιαζζίσλ Τπνζέζεσλ πνπ
εθδίδεηαη ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο, εγθξίλεηαη ν Καλνληζκφο
Πηζηνπνίεζεο πινίσλ ΤΦΑ. Ο Καλνληζκφο απηφο θαηαξηίδεηαη απφ
ην ΓΔΦΑ ΑΔ θαηά ηα νξηδφκελα ζηνλ Κψδηθα Γηαρείξηζεο ηνπ ΔΦΑ
θαη πεξηιακβάλεη πιεξνθνξίεο γηα ηηο αλαγθαίεο ηερληθέο
πξνδηαγξαθέο ηεο εθθφξησζεο ή ηεο θφξησζεο πινίσλ ΤΦΑ ζηηο
Δγθαηαζηάζεηο ΤΦΑ θαη θάζε ηερληθφ ή άιιν ραξαθηεξηζηηθφ, πνπ
αθνξά ηελ έγρπζε ΤΦΑ ζηηο ή απφ ηηο Δγθαηαζηάζεηο απηνχ.

4.
Με ηνλ Κψδηθα Γηαρείξηζεο ηνπ ΔΦΑ κπνξεί λα
θαζνξίδεηαη ην αλψηαην φξην ηεο δπλακηθφηεηαο πνπ επηηξέπεηαη λα
δεζκεχεηαη απφ ηνλ ίδην Υξήζηε ζε νξηζκέλν ζεκείν εηζφδνπ ηνπ
ΔΦΑ. Απφ ηνλ πεξηνξηζκφ απηφλ κπνξεί λα πξνβιέπνληαη
εμαηξέζεηο γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ καθξνρξφλησλ ζπκβάζεσλ
Πξνκήζεηαο Φπζηθνχ Αεξίνπ, νη νπνίεο έρνπλ ζπλαθζεί πξηλ απφ ηελ
έλαξμε ηζρχνο ηνπ λ. 3428/2005 (ΦΔΚ Α’ 313).

(ηδ)

5.
Με αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηνπ ΓΔΦΑ ΑΔ κπνξεί λα
απνδεζκεχεηαη δπλακηθφηεηα πνπ έρεη δεζκεπζεί θαη δελ
ρξεζηκνπνηείηαη, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα Γηαρείξηζεο
ηνπ ΔΦΑ Ζ απνδέζκεπζε ηεο δπλακηθφηεηαο ζπλεπάγεηαη
απαιιαγή ηνπ Υξήζηε απφ ηηο νηθνλνκηθέο ππνρξεψζεηο έλαληη ηνπ
ΓΔΦΑ ΑΔ, νη νπνίεο αληηζηνηρνχλ ζηε δπλακηθφηεηα πνπ
απνδεζκεχεηαη. Ζ απφθαζε ηνπ ΓΔΦΑ ΑΔ πεξί απνδέζκεπζεο
δπλακηθφηεηαο γλσζηνπνηείηαη ακειιεηί ζηε ΡΑΔ.

5.
Με απφθαζε ηνπ ΓΔΦΑ ΑΔ, χζηεξα απφ έγθξηζε ηεο
ΡΑΔ, ξπζκίδνληαη νη κεζνδνινγίεο, νη ππνινγηζκνί, νη εηδηθέο
εγθξίζεηο θαη νη ιεπηνκέξεηεο πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ
Κψδηθα Γηαρείξηζεο ηνπ ΔΦΑ.
Άξζξν 79
Σερληθνί θαλόλεο

6.
Με ζπκβάζεηο πνπ ζπλάπηνληαη κεηαμχ Υξεζηψλ
επηηξέπεηαη ε εθρψξεζε ησλ δηθαησκάησλ πνπ απνξξένπλ απφ
ζχκβαζε δέζκεπζεο δπλακηθφηεηαο, θαζψο θαη ε αλαδνρή ησλ
αληίζηνηρσλ ππνρξεψζεσλ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα
Γηαρείξηζεο ηνπ ΔΦΑ. Απαγνξεχνληαη θαη είλαη απνιχησο άθπξνη

1.
Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Πεξηβάιινληνο Δλέξγεηαο θαη
Κιηκαηηθήο Αιιαγήο, ε νπνία εθδίδεηαη κεηά απφ εηζήγεζε ηνπ
ΓΔΦΑ ΑΔ, ιακβάλνληαο ππφςε ηπρφλ ζρεηηθέο ζπζηάζεηο ηνπ
Οξγαληζκνχ πλεξγαζίαο Ρπζκηζηηθψλ Αξρψλ Δλέξγεηαο,
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φξνη ηεο ζχκβαζεο δέζκεπζεο δπλακηθφηεηαο, κε ηνπο νπνίνπο
πεξηνξίδεηαη ή απνθιείεηαη ε δπλαηφηεηα εθρψξεζεο θαη αλαδνρήο.
Οη ζπκβάζεηο εθρψξεζεο θαη αλαδνρήο ζπλάπηνληαη κφλνλ
εγγξάθσο.

ΚΔΦΑΛΑΙΟ Γ΄: ΑΝΔΞΑΡΣΖΣΑ ΤΣΖΜΑΣΑ ΦΤΙΚΟΤ ΑΔΡΙΟΤ
Άξζξν 83
Άδεηα ΑΦΑ

7.
Ο ΓΔΦΑ ΑΔ ηεξεί Μεηξψν Καηφρσλ Γεζκεπκέλεο
Γπλακηθφηεηαο, ζην νπνίν θαηαρσξίδεη ηνπο Υξήζηεο ππέξ ησλ
νπνίσλ δεζκεχεηαη δπλακηθφηεηα.

1.
Γηθαίσκα θαηαζθεπήο θαη θπξηφηεηαο ή ζε πεξίπησζε
ππφγεηαο Δγθαηάζηαζεο Απνζήθεπζεο, δηθαίσκα ρξήζεο ησλ ΑΦΑ
έρνπλ νη θάηνρνη Άδεηαο ΑΦΑ. Ζ Άδεηα ΑΦΑ ρνξεγείηαη κφλν ζε
λνκηθά πξφζσπα κε απφθαζε ηεο ΡΑΔ θαη ζε πεξίπησζε πνπ κε ηελ
Άδεηα ρνξεγείηαη δηθαίσκα θαηαζθεπήο θαη θπξηφηεηαο ζπζηεκάησλ
κεηαθνξάο κφλν ζε εηαηξείεο πνπ εκπίπηνπλ ζην άξζξν 1 ηεο
Οδεγίαο 2009/101/ΔΚ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Καλνληζκνχ
Αδεηψλ.

Άξζξν 81
Μεηξών Υξεζηώλ ΔΦΑ
1.
Γηθαίσκα ζχλαςεο κε ηνλ ΓΔΦΑ ΑΔ πκβάζεσλ
Μεηαθνξάο θαη πκβάζεσλ Υξήζεο Δγθαηάζηαζεο ΤΦΑ ή Υξήζεο
Δγθαηάζηαζεο Απνζήθεπζεο, πνπ εληάζζεηαη ζην ΔΦΑ, έρνπλ νη
εγγεγξακκέλνη ζην Μεηξψν Υξεζηψλ ΔΦΑ.
2.
ην Μεηξψν Υξεζηψλ ΔΦΑ εγγξάθνληαη απφ ηε ΡΑΔ,
θαηφπηλ ππνβνιήο ζρεηηθήο αίηεζεο:
(α)

Σα θξηηήξηα γηα ηε ρνξήγεζε Άδεηαο ΑΦΑ, αλαθέξνληαη

(α)

ηελ εμππεξέηεζε ηνπ δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο θαη ηδίσο
ζηελ εμππεξέηεζε πεξηνρψλ πνπ δελ ηξνθνδνηνχληαη κε
θπζηθφ αέξην, ζηελ ελίζρπζε ηεο αζθάιεηαο εθνδηαζκνχ
ηεο Υψξαο θαη ζηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο.

(β)

ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ αηηνχληνο θαη ηδίσο ζηελ
ηερληθή θαη ρξεκαηννηθνλνκηθή δπλαηφηεηά ηνπ, πνπ
εγγπψληαη ηελ άξηηα θαηαζθεπή θαη ηελ αζθαιή, αμηφπηζηε
θαη νηθνλνκηθά απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία ηνπ έξγνπ.

(γ)

ηελ ελίζρπζε ηνπ ειεχζεξνπ αληαγσληζκνχ ζηελ αγνξά
Φπζηθνχ Αεξίνπ θαη ηδίσο ζηελ παξνρή πξφζβαζεο
ηξίησλ ζην ΑΦΑ, θαηά ηξφπν άκεζν θαη νηθνλνκηθφ,
ζχκθσλα κε ηελ αξρή ηεο δηαθάλεηαο θαη ρσξίο δηαθξίζεηο
κεηαμχ ησλ Υξεζηψλ ή ησλ θαηεγνξηψλ Υξεζηψλ.

(δ)

ηε δήηεζε, ηελ νπνία πξνβιέπεηαη λα εμππεξεηεί ε
πξνηεηλφκελε
επέλδπζε
θαη
ζηελ
νηθνλνκηθή
απνδνηηθφηεηα, ηελ ηερληθή αξηηφηεηα θαη αμηνπηζηία ηνπ
ΑΦΑ.

(ε)

ε πεξίπησζε πνπ κε ηελ άδεηα ρνξεγείηαη δηθαίσκα
θαηαζθεπήο θαη θπξηφηεηαο πζηεκάησλ Μεηαθνξάο
Φπζηθνχ Αεξίνπ, ζηελ ηθαλνπνίεζε ησλ θξηηεξίσλ ηεο
παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 61 θαη ηνπ άξζξνπ 62.

3.

Πξνυπφζεζε γηα ηε ρνξήγεζε Άδεηαο ΑΦΑ γηα
Απεπζείαο Γξακκέο, απνηειεί ε πξνεγνχκελε άξλεζε
πξφζβαζεο ζην ΔΦΑ ή ζε άιιν ΑΦΑ.

4.

Ζ Άδεηα πεξηιακβάλεη ηνπιάρηζηνλ ηα αθφινπζα:

(α)

Σα ζηνηρεία ηνπ θαηφρνπ απηήο.

(β)

Σελ πεξηγξαθή ηνπ ΑΦΑ, γηα ην νπνίν ρνξεγείηαη ε
Άδεηα, κε εηδηθή αλαθνξά ηεο ζέζεο ή ηεο γεσγξαθηθήο
πεξηνρήο εγθαηάζηαζεο θαη ησλ ηερληθψλ θαη ιεηηνπξγηθψλ
ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ έξγνπ.

(γ)

Σν ρξνληθφ δηάζηεκα ηζρχνο ηεο Άδεηαο.

(δ)

Σα δηθαηψκαηα πνπ ρνξεγνχληαη κε ηελ Άδεηα, θαζψο θαη
ηνπο φξνπο θαη ηνπο πεξηνξηζκνχο πνπ δηέπνπλ ηελ
άζθεζή ηνπο.

νη Πξνκεζεπηέο,

(β)
νη Δπηιέγνληεο Πειάηεο, γηα ηηο πνζφηεηεο Φπζηθνχ Αεξίνπ
πνπ πξνκεζεχνληαη θαη
(γ)

2.
ηδίσο:

θάζε πξφζσπν πνπ παξέρεη επαξθείο εγγπήζεηο
νηθνλνκηθήο θεξεγγπφηεηαο θαη ηερληθήο επάξθεηαο.

3.
Ζ ΡΑΔ εθδίδεη ηνλ Καλνληζκφ Μεηξψνπ Υξεζηψλ ΔΦΑ.
Με ηνλ Καλνληζκφ απηφλ ξπζκίδνληαη θάζε ηερληθφ ζέκα ζρεηηθά κε ηε
δνκή ηνπ Μεηξψνπ, νη εγγπήζεηο νηθνλνκηθήο θεξεγγπφηεηαο θαη
ηερληθήο επάξθεηαο πνπ πξέπεη λα παξέρνληαη γηα ηελ εγγξαθή ζε
απηφ, φπνπ απαηηείηαη, ε δηαγξαθή απφ ην Μεηξψν, ε πξφζβαζε ζε
απηφ, θαζψο θαη θάζε ζρεηηθή ιεπηνκέξεηα.
Άξζξν 82
Αληηκεηώπηζε εθηάθησλ αλαγθώλ
1.
Ο ΓΔΦΑ ΑΔ θαηαξηίδεη ρέδην Αληηκεηψπηζεο Δθηάθησλ
Αλαγθψλ θαη Γηαρείξηζεο Κξίζεσλ. Σν ρέδην απηφ εγθξίλεηαη απφ ηε
ΡΑΔ. Ο ΓΔΦΑ ΑΔ ιακβάλεη ηα αλαγθαία κέηξα γηα ηελ
αληηκεηψπηζε θαηαζηάζεσλ έθηαθηεο αλάγθεο, θαηά ηα
πξνβιεπφκελα ζηνλ Κψδηθα Γηαρείξηζεο ηνπ ΔΦΑ.
2.
Μεηαμχ ηνπ ΓΔΦΑ ΑΔ θαη ησλ Μεγάισλ Πειαηψλ
ζπλάπηεηαη ζχκβαζε γηα ηελ, έλαληη αληαιιάγκαηνο, θαηά
πξνηεξαηφηεηα δηαθνπή ηεο παξνρήο Φπζηθνχ Αεξίνπ, ζε πεξίπησζε
έθηαθηεο αλάγθεο. Ζ ζχκβαζε απηή ζπλάπηεηαη ππνρξεσηηθά κε ηνπο
θαηφρνπο άδεηαο παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, κε θαχζηκν
Φπζηθφ Αέξην, νη νπνίνη, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο ζρεηηθήο άδεηαο
παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, νθείινπλ λα ηεξνχλ απνζέκαηα
εθεδξηθνχ θαπζίκνπ.
3.
Γηα ηελ εθπιήξσζε ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπ ΓΔΦΑ ΑΔ,
ζχκθσλα κε ηηο ζπκβάζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ πξνεγνχκελε
παξάγξαθν, ν ΓΔΦΑ ΑΔ εηζπξάηηεη, απφ φινπο ηνπο Υξήζηεο,
ηέινο αζθάιεηαο εθνδηαζκνχ. Σν χςνο ηνπ κνλαδηαίνπ ηέινπο
αζθάιεηαο εθνδηαζκνχ, θαζψο θαη ην επηηξεπφκελν αλψηαην φξην
ηνπ ινγαξηαζκνχ αζθάιεηαο εθνδηαζκνχ, θαζνξίδνληαη κε απφθαζε
ηεο ΡΑΔ.

5.
Ζ Άδεηα ΑΦΑ ηξνπνπνηείηαη ζε πεξίπησζε επέθηαζεο
ηνπ ΑΦΑ ή άιιεο κεηαβνιήο, φπσο ζε πεξίπησζε κεηαβνιήο ησλ
ηερληθψλ ηνπ ραξαθηεξηζηηθψλ, θαηά ηα νξηδφκελα ζηνλ Καλνληζκφ
Αδεηψλ. Με ηνλ ίδην Καλνληζκφ ξπζκίδνληαη ε δηαδηθαζία θαη νη
πξνυπνζέζεηο γηα ηε κεηαβνιή ηνπ θαηφρνπ ηεο Άδεηαο ή ηεο
κεηνρηθήο ζχλζεζεο απηνχ.

4.
ε πεξίπησζε έθηαθηεο αλάγθεο ηνπ ΔΦΑ δηαθφπηνληαη,
θαηά πξνηεξαηφηεηα, νη παξνρέο:
(α)

Σσλ θαηφρσλ άδεηαο παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο θαη
ησλ ινηπψλ Πειαηψλ, κε ηνπο νπνίνπο ν ΓΔΦΑ ΑΔ έρεη
ζπλάςεη ζχκβαζε, ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 2.

(β)

Άιισλ Πειαηψλ, ησλ νπνίσλ ε δηαθνπή παξνρήο θξίλεηαη
απνιχησο αλαγθαία, γηα λα δηαζθαιηζηεί ε αμηφπηζηε θαη
αζθαιήο ιεηηνπξγία ηνπ ΔΦΑ, ζχκθσλα κε Καηάινγν
εηξάο Γηαθνπήο, ν νπνίνο θαηαξηίδεηαη απφ ην ΓΔΦΑ
ΑΔ θαη εγθξίλεηαη απφ ηε ΡΑΔ.

6.
Ζ ρνξήγεζε Άδεηαο ΑΦΑ δελ απαιιάζζεη ηνλ θάηνρφ ηεο
απφ ηελ ππνρξέσζε λα ιακβάλεη άιιεο άδεηεο ή εγθξίζεηο πνπ
πξνβιέπνληαη απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία, φπσο ε πηζηνπνίεζε
ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 73 θαη 74, εθφζνλ κε ηελ άδεηα
ρνξεγείηαη δηθαίσκα θπξηφηεηαο πζηήκαηνο Μεηαθνξάο Φπζηθνχ
Αεξίνπ ή άδεηεο εγθαηάζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο.
7.
Με ηελ Άδεηα ΑΦΑ, επηηξέπεηαη λα επηβάιινληαη ζηνλ
θάηνρφ ηεο, γηα νξηζκέλν ρξφλν, εηδηθνί φξνη θαη πεξηνξηζκνί, γηα
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ιφγνπο δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο, θαηά ηα πξνβιεπφκελα ζηνλ
Καλνληζκφ Αδεηψλ, φπσο:
(α)

(β)

4.
Ζ ζπγγξαθή ππνρξεψζεσλ θαη θάζε άιιν πξνβιεπφκελν
ζηελ πξφζθιεζε ζηνηρείν ηίζεληαη ζηε δηάζεζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ,
ζχκθσλα κε ηελ πξφζθιεζε ππνβνιήο πξνζθνξψλ. Ζ ζπγγξαθή
ππνρξεψζεσλ πεξηέρεη ηνπο γεληθνχο θαη εηδηθνχο φξνπο θαη ηηο
πξνυπνζέζεηο γηα ηε ρνξήγεζε ηεο Άδεηαο ΑΦΑ, ζχκθσλα κε ηνλ
Καλνληζκφ Αδεηψλ.

Ζ ππνρξέσζε θαηαβνιήο αληαιιάγκαηνο ζην ΓΔΦΑ ΑΔ
ή ε επηβνιή εηδηθνχ ηέινπο ζηνπο Υξήζηεο ηνπ ΑΦΑ ππέξ
ηνπ ΓΔΦΑ ΑΔ, εθφζνλ ε ρξήζε ηνπ ΑΦΑ επλνείηαη απφ
ηα ηηκνιφγηα ρξήζεο ηνπ ΓΔΦΑ ΑΔ θαη ελδέρεηαη λα
επεξεάδεη δπζκελψο ηελ νηθνλνκηθή απνηειεζκαηηθφηεηα
απηνχ. Σν χςνο ηνπ αληαιιάγκαηνο νξίδεηαη θαηά ηξφπν
ψζηε ε δπζκελήο επίδξαζε λα αληηζηαζκίδεηαη πιήξσο.

5.
Σν πξφζσπν πνπ επηιέγεηαη κε ηε δηαδηθαζία ηνπ
δηαγσληζκνχ νθείιεη λα ζπζηήζεη εηαηξεία κε ηε κνξθή πνπ
πξνβιέπεη ε ζρεηηθή πξνθήξπμε, κε απνθιεηζηηθφ ζθνπφ ηελ
θαηαζθεπή, θπξηφηεηα θαη δηαρείξηζε ΑΦΑ, εληφο ηαθηήο πξνζεζκίαο
πνπ πξνβιέπεηαη ζηελ πξφζθιεζε ππνβνιήο πξνζθνξψλ, εληφο ηεο
νπνίαο ρνξεγείηαη θαη ε ζρεηηθή Άδεηα ΑΦΑ.

Ζ ππνρξέσζε θαηαβνιήο επιφγνπ αληαιιάγκαηνο απφ ην
ΓΔΦΑ ΑΔ ζηνλ θχξην ηνπ ΑΦΑ, εθφζνλ ην ΑΦΑ
ζπλεηζθέξεη
νπζησδψο
ζηελ
νηθνλνκηθή
απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ ΔΦΑ.

Άξζξν 85

8.
Ο ΓΔΦΑ ΑΔ ηεξεί εηδηθφ ινγαξηαζκφ γηα ηε δηαρείξηζε
ησλ πιεξσκψλ θαη ρξεψζεσλ πνπ πξνβιέπνληαη ζηηο πεξηπηψζεηο
α΄ θαη β΄ ηεο παξαγξάθνπ 7. Σν ππφινηπν ηνπ ινγαξηαζκνχ απηνχ
ιακβάλεηαη ππφςε θαηά ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ ηηκνινγίσλ ρξήζεο
ηνπ ΔΦΑ, ζχκθσλα κε ηνλ Καλνληζκφ Σηκνιφγεζεο.

Απαιιαγή από ηελ ππνρξέσζε παξνρήο πξόζβαζεο ηξίησλ ζε
ΑΦΑ θαη ηηο ππνρξεώζεηο ηδηνθηεζηαθνύ δηαρσξηζκνύ
1.
Αίηεκα γηα ηελ απαιιαγή ηκήκαηνο ή ηνπ ζπλφινπ ηνπ
ΑΦΑ απφ ηελ ππνρξέσζε ηδηνθηεζηαθνχ δηαρσξηζκνχ, ζχκθσλα κε
ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 62 ή απφ ηελ ππνρξέσζε παξνρήο
πξφζβαζεο ζε ηξίηνπο, ππνβάιιεηαη κε ηελ αίηεζε ρνξήγεζεο
Άδεηαο ΑΦΑ ή κε ηελ αίηεζε ηξνπνπνίεζεο ηεο Άδεηαο απηήο, ιφγσ
επέθηαζεο ηνπ ΑΦΑ ή κε ηελ αίηεζε αχμεζεο ηεο δπλακηθφηεηάο
ηνπ.

9.
Σα έξγα θαηαζθεπήο ή επέθηαζεο ησλ ΑΦΑ, κπνξεί λα
αλαγλσξίδνληαη, κε ηελ άδεηα πνπ ηνπο ρνξεγνχληαη, σο έξγα
δεκφζηαο σθέιεηαο.
Άξζξν 84

2.
Ζ απαιιαγή ρνξεγείηαη κε απφθαζε ηεο ΡΑΔ, γηα
νξηζκέλν ρξφλν, ζχκθσλα κε ηε δηαδηθαζία θαη ηηο πξνυπνζέζεηο
πνπ πξνβιέπνληαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 36 ηεο Οδεγίαο
2009/73.

Γηαγσληζκόο ρνξήγεζεο Άδεηαο ΑΦΑ
1.
Γηα ηε ρνξήγεζε Άδεηαο ΑΦΑ κπνξεί λα δηελεξγείηαη
δεκφζηνο δηαγσληζκφο ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ:
(α)

Ζ θαηαζθεπή ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ΑΦΑ είλαη αλαγθαία, γηα
ιφγνπο εμππεξέηεζεο δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο, φπσο
αζθάιεηαο ηνπ εθνδηαζκνχ, πξνζηαζίαο ηνπ
πεξηβάιινληνο θαη ηζφξξνπεο πεξηθεξεηαθήο αλάπηπμεο.

(β)

Τπνβάιινληαη πεξηζζφηεξεο αηηήζεηο γηα ηε ρνξήγεζε
Άδεηαο ΑΦΑ, πνπ αθνξνχλ ηελ ίδηα γεσγξαθηθή ζέζε ή
πεξηνρή.

(γ)

Ζ ρνξήγεζε Άδεηαο ΑΦΑ, γηα ηελ νπνία ππνβιήζεθε
ζρεηηθή αίηεζε, θξίλεηαη φηη ζην πιαίζην ηνπ
καθξνρξφληνπ ελεξγεηαθνχ ζρεδηαζκνχ, ελδέρεηαη λα έρεη
αξλεηηθέο ζπλέπεηεο ζε βάξνο ηνπ δπλεηηθνχ
αληαγσληζκνχ, ηδίσο εάλ επλνεί ηε δεκηνπξγία
δεζπφδνπζαο ζέζεο ζηελ αγνξά ή επηδξά απνηξεπηηθά
ζηελ αλάπηπμε, γηα καθξφ ρξνληθφ δηάζηεκα, άιισλ
παξφκνησλ αληαγσληζηηθψλ επελδχζεσλ, επεηδή
θαζίζηαληαη νηθνλνκηθά κε απνδνηηθέο θαη κε βηψζηκεο.

3.
Ζ εθαξκνγή ηεο δηαδηθαζίαο ησλ παξαγξάθσλ 1 θαη 2 δελ
απαηηείηαη, εθφζνλ πξφθεηηαη γηα ΑΦΑ πνπ ζπληζηά ηκήκα
δηαζχλδεζεο, γηα ηελ νπνία έρεη ρνξεγεζεί απαιιαγή απφ ηελ
ππνρξέσζε παξνρήο πξφζβαζεο ζε ηξίηνπο θαηά ηα πξνβιεπφκελα
ζηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 22 ηεο Οδεγίαο 2003/55/ΔΚ ή ηνπ άξζξνπ
36 ηεο Οδεγίαο 2009/73/ΔΚ. ηελ πεξίπησζε απηή, κε ηελ αίηεζε
ρνξήγεζεο άδεηαο ΑΦΑ, ζπλππνβάιιεηαη θάζε ζηνηρείν ζρεηηθά κε
ηε ρνξεγεζείζα απαιιαγή. ηελ Άδεηα ΑΦΑ ζπκπεξηιακβάλνληαη νη
φξνη ππφ ηνπο νπνίνπο ρνξεγήζεθε ε απαιιαγή.
Άξζξν 86
Γηαρεηξηζηήο ΑΦΑ
1.
Ζ δηαρείξηζε θαη εθκεηάιιεπζε ΑΦΑ επηηξέπεηαη ζε
φζνπο έρεη ρνξεγεζεί Άδεηα Γηαρείξηζεο ΑΦΑ. ε πεξίπησζε
δηαρείξηζεο, εθκεηάιιεπζεο θαη αλάπηπμεο αλεμάξηεηνπ πζηήκαηνο
Μεηαθνξάο Φπζηθνχ Αεξίνπ, ε Άδεηα Γηαρείξηζεο δελ απαιιάζζεη
ηνλ θάηνρφ ηεο απφ ηελ ππνρξέσζε πηζηνπνίεζεο ζχκθσλα κε ηηο
δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 73 θαη 74.

2.
Γηα ηε δηεμαγσγή δηαγσληζκνχ ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ
αλαθέξνληαη ζηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν απνθαζίδεη ν Τπνπξγφο
Πεξηβάιινληνο Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο κεηά απφ γλψκε
ηεο ΡΑΔ. Με ηελ απφθαζε απηή θαζνξίδεηαη ην αληηθείκελν ηνπ
δηαγσληζκνχ, θαινχληαη νη ελδηαθεξφκελνη λα ππνβάιινπλ
πξνζθνξέο θαη πξνζδηνξίδνληαη ε δηαδηθαζία ηνπ δηαγσληζκνχ, νη
φξνη θαη νη πξνυπνζέζεηο ζπκκεηνρήο, ηα θξηηήξηα θαηαθχξσζεο θαη
θάζε αλαγθαία ιεπηνκέξεηα. Με ηελ ίδηα απφθαζε κπνξεί λα
θαζνξίδεηαη φηη, γηα νξηζκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα, δε ρνξεγείηαη άιιε
Άδεηα ΑΦΑ γηα ηελ ίδηα πεξηνρή ή γηα εγθαηάζηαζε αληίζηνηρε
απηήο ηνπ δηαγσληζκνχ.

2.
Ζ Άδεηα Γηαρείξηζεο ΑΦΑ ρνξεγείηαη, θαηφπηλ ππνβνιήο
ζρεηηθήο αίηεζεο, ζχκθσλα κε ηνλ Καλνληζκφ Αδεηψλ κε απφθαζε
ηεο ΡΑΔ. Με ηελ Άδεηα Γηαρείξηζεο ΑΦΑ θαη θαηφπηλ ζρεηηθνχ
αηηήκαηνο ηνπ θαηφρνπ ηεο Αδεηαο ΑΦΑ, κπνξεί λα επηηξέπεηαη ζε
ηξίην πξφζσπν λα εθηειεί πξάμεηο δηαρείξηζεο ηνπ ΑΦΑ.
3.
Ζ Άδεηα Γηαρείξηζεο ΑΦΑ, εθφζνλ πξφθεηηαη γηα
χζηεκα Μεηαθνξάο Φπζηθνχ Αεξίνπ γηα ην νπνίν δελ έρεη ρνξεγεζεί
εμαίξεζε ζχκθσλα κε ην άξζξν 36 ηεο Οδεγίαο 2009/73/ΔΚ
ρνξεγείηαη απνθιεηζηηθά ζηνλ θάηνρν ηεο αληίζηνηρεο Άδεηαο ΑΦΑ.
ε νπνηαδήπνηε άιιε πεξίπησζε, ε Άδεηα Γηαρείξηζεο ΑΦΑ δχλαηαη
λα ρνξεγεζεί βάζεη θξηηεξίσλ απνδνηηθφηεηαο θαη νηθνλνκηθήο
ηζνξξνπίαο ζε πξφζσπν άιινπ εθηφο ηνπ θαηφρνπ ηεο Άδεηαο ΑΦΑ.
ηελ πεξίπησζε απηή, ν θάηνρνο ηεο Άδεηαο ΑΦΑ ζπλάπηεη
ζχκβαζε κε ηνλ θάηνρν ηεο Άδεηαο Γηαρείξηζεο ΑΦΑ, κε ηελ νπνία
θαζνξίδεηαη ην αληάιιαγκα πνπ νθείιεηαη γηα ηελ αλάιεςε ηεο
δηαρείξηζεο ηνπ ΑΦΑ απφ ην ζπλνιηθά εηζπξαθηέν έζνδν ηνπ ΑΦΑ
κε βάζε ηα δεκνζηεπφκελα ηηκνιφγηα ρξήζεο ηνπ.

3.
Σξεηο (3) ηνπιάρηζηνλ κήλεο πξηλ απφ ηε ιήμε ηεο
πξνζεζκίαο πνπ νξίδεηαη ζηελ πξφζθιεζε γηα ηελ ππνβνιή ησλ
πξνζθνξψλ, πεξίιεςε ηεο αλσηέξσ πξφζθιεζεο δεκνζηεχεηαη ζηελ
Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο, ζε κηα εκεξήζηα εθεκεξίδα ηεο
Πξσηεχνπζαο κε παλειιήληα θπθινθνξία, ζε δχν εκεξήζηεο ή
εβδνκαδηαίεο εθεκεξίδεο ηνπ ηφπνπ εγθαηάζηαζεο ηνπ ΑΦΑ,
εθφζνλ εθδίδνληαη, ζηελ ηζηνζειίδα ηεο ΡΑΔ θαη ζηελ επίζεκε
Δθεκεξίδα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ
Πεξηβάιινληνο Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο, κεηά απφ γλψκε
ηεο ΡΑΔ, ε αλσηέξσ πξνζεζκία κπνξεί λα ζπληέκλεηαη, εθφζνλ
ζπληξέρνπλ ιφγνη δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο θαη γηα ρξφλν φρη
βξαρχηεξν ησλ ζαξάληα πέληε (45) εκεξψλ.

4.
Ο Γηαρεηξηζηήο ΑΦΑ αζθεί λφκηκα ηηο Βαζηθέο
Γξαζηεξηφηεηεο Φπζηθνχ Αεξίνπ πνπ πξνζδηνξίδνληαη ζηελ Άδεηα
Γηαρείξηζεο ΑΦΑ.
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5.
Ο Γηαρεηξηζηήο ΑΦΑ πνπ απνηειεί χζηεκα Μεηαθνξάο
Φπζηθνχ Αεξίνπ γηα ην νπνίν δελ έρεη ρνξεγεζεί εμαίξεζε ζχκθσλα
κε ην άξζξν 36 ηεο Οδεγίαο 2009/73/ΔΚ πξέπεη λα ζπκκνξθψλεηαη
κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 61 θαη ηνπ άξζξνπ 62.
Αλ ν Γηαρεηξηζηήο ΑΦΑ πνπ απνηειεί Δγθαηάζηαζε ΤΦΑ ή
Δγθαηάζηαζε Απνζήθεπζεο κεηέρεη ζε Κάζεηα Οινθιεξσκέλε
Δπηρείξεζε Ζιεθηξηθήο Δλέξγεηαο ή Φπζηθνχ Αεξίνπ, πξέπεη λα είλαη
αλεμάξηεηνο απφ άιινπο θιάδνπο ή ηκήκαηα ηεο Δπηρείξεζεο απηήο,
θαηά ηε λνκηθή κνξθή, νξγάλσζε θαη δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ.
Γηα ην ζθνπφ απηφ:
(α)

Σα πξφζσπα πνπ αζθνχλ ηε δηνίθεζε ηνπ Γηαρεηξηζηή
ΑΦΑ δελ επηηξέπεηαη λα ζπκκεηέρνπλ, κε νπνηνλδήπνηε
ηξφπν, ζε άιινπο θιάδνπο ή ηκήκαηα ή άιιεο
πλδεδεκέλεο Δπηρεηξήζεηο ηεο Κάζεηα Οινθιεξσκέλεο
Δπηρείξεζεο Ζιεθηξηθήο Δλέξγεηαο ή Φπζηθνχ Αεξίνπ θαη
λα έρνπλ ίδηα ζπκθέξνληα πνπ παξεκπνδίδνπλ ηελ
άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο θαηά ηξφπν αλεμάξηεην θαη
αληηθεηκεληθφ.

(β)

Ο Γηαρεηξηζηήο ΑΦΑ ιακβάλεη απνθάζεηο γηα ηνπο
πφξνπο θαη ηηο επελδχζεηο πνπ απαηηνχληαη γηα ηε
ιεηηνπξγία, ζπληήξεζε θαη αλάπηπμε ηνπ ΑΦΑ,
αλεμάξηεηα απφ ηελ Κάζεηα Οινθιεξσκέλε Δπηρείξεζε
Ζιεθηξηθήο Δλέξγεηαο ή Φπζηθνχ Αεξίνπ. Ζ ιήςε ησλ
απνθάζεσλ απηψλ δελ απνθιείεη δηαδηθαζίεο
ζπληνληζκνχ, ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε πξνζηαζία ηεο
επηρεηξεκαηηθήο επνπηείαο ηεο κεηξηθήο εηαηξείαο, ζρεηηθά
κε ηελ απφδνζε ησλ επελδχζεσλ. Ζ κεηξηθή εηαηξεία
κπνξεί λα εγθξίλεη ηδίσο ην εηήζην ζρέδην ρξεκαηνδφηεζεο
ή άιιν ηζνδχλακν κέζν, ρσξίο λα απνθηά δηθαίσκα
επέκβαζεο, κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν, ζηε δηαρείξηζε, ηελ
θαζεκεξηλή ιεηηνπξγία ή ηηο επηκέξνπο απνθάζεηο πνπ
αθνξνχλ ηελ αλαβάζκηζε ηνπ ΑΦΑ, εθφζνλ δε
ζεκεηψλεηαη ππέξβαζε ηνπ ρξεκαηνδνηηθνχ πιαηζίνπ πνπ
έρεη εγθξηζεί.

6.
Γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο ηζφηηκεο κεηαρείξηζεο ησλ Υξεζηψλ
ηνπ ΑΦΑ, ν Γηαρεηξηζηήο απηνχ θαηαξηίδεη πξφγξακκα
ζπκκφξθσζεο, ζην νπνίν αλαθέξεη ηα κέηξα πνπ ιακβάλνληαη
πξνθεηκέλνπ λα απνθιείεηαη νπνηαδήπνηε δηαθξηηηθή κεηαρείξηζε
ππέξ ηεο Κάζεηα Οινθιεξσκέλεο Δπηρείξεζεο Ζιεθηξηθήο Δλέξγεηαο
ή Φπζηθνχ Αεξίνπ θαη λα δηαζθαιίδεηαη ε δένπζα παξαθνινχζεζε
ηεο ηήξεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο. ην πξφγξακκα ζπκκφξθσζεο
θαζνξίδνληαη νη ζπγθεθξηκέλεο ππνρξεψζεηο ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ
ΑΦΑ γηα ηελ επίηεπμε ηνπ ελ ιφγσ ζηφρνπ. Σν πξφγξακκα απηφ
ππφθεηηαη ζηελ έγθξηζε ηεο ΡΑΔ, ε νπνία ηεθκαίξεηαη φηη έρεη
παξαζρεζεί ζησπεξά, εθφζνλ ε ΡΑΔ δελ θέξεη αληηξξήζεηο εληφο
ηξηψλ (3) εβδνκάδσλ απφ ηελ ππνβνιή ηνπ πξνγξάκκαηνο πξνο
έγθξηζε.
7.
Σν εγθεθξηκέλν πξφγξακκα ζπκκφξθσζεο αλαξηάηαη ζηελ
ηζηνζειίδα ηνπ Γηαρεηξηζηή ΑΦΑ εληφο πέληε (5) εκεξψλ απφ ηελ
έγθξηζή ηνπ. Τπφ ηελ επηθχιαμε ησλ αξκνδηνηήησλ ηεο ΡΑΔ, φπσο
απηέο πξνζδηνξίδνληαη κε ην άξζξν 20 ηνπ παξφληνο, ε ζπκκφξθσζε
πξνο ην πξφγξακκα ππφθεηηαη ζηνλ αλεμάξηεην έιεγρν ηνπ
επηθνξηηζκέλνπ κε ηελ παξαθνινχζεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο
ζπκκφξθσζεο ζηειέρνπο ή νξγάλνπ ηνπ Γηαρεηξηζηή ΑΦΑ, πνπ
ελεξγεί σο ππεχζπλνο ζπκκφξθσζεο θαη έρεη πξφζβαζε ζε θάζε
αλαγθαία πιεξνθνξία ηνπ Γηαρεηξηζηή θαη θάζε ζπγαηξηθήο εηαηξείαο
ηνπ γηα ηελ εθπιήξσζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπ. Ο ππεχζπλνο
ζπκκφξθσζεο, ππνβάιιεη ζηε ΡΑΔ εθζέζεηο ζηελ νπνία
πεξηγξάθνληαη ηα κέηξα πνπ έρνπλ ιεθζεί. Καηά ηα ινηπά
εθαξκφδνληαη θαη’ αλαινγία νη δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 7 ηνπ
άξζξνπ 70.

(α)

Παξέρεη ζε άιιν Γηαρεηξηζηή ΑΦΑ, φηαλ ηα δχν ΑΦΑ
δηαζπλδένληαη θαη ζε Υξήζηεο ηνπ ΑΦΑ, πξφζβαζε ζε
απηφ κε ηνλ πιένλ νηθνλνκηθφ, δηαθαλή θαη άκεζν ηξφπν
θαη γηα φζν ρξφλν δεηείηαη. Πξνο ηνχην ζπλάπηεη κε ηνπο
εγγεγξακκέλνπο ζην Μεηξψν Υξεζηψλ ΑΦΑ, χκβαζε
Υξήζεο ΑΦΑ, ζχκθσλα κε ζρεηηθή πξφηππε ζχκβαζε,
πνπ θαηαξηίδεηαη θαη δεκνζηεχεηαη απφ ηνλ Γηαρεηξηζηή
ΑΦΑ κεηά απφ έγθξηζε ηεο ΡΑΔ. Με ηε χκβαζε Υξήζεο
ΑΦΑ θαζνξίδνληαη ηδίσο νη ππεξεζίεο πνπ παξέρνληαη
ζηνλ αληηζπκβαιιφκελν θαη νη νθεηιφκελεο ρξεψζεηο
ζχκθσλα κε ην δεκνζηεπκέλν θαηάινγν ρξεψζεσλ.
Άξλεζε παξνρήο πξφζβαζεο ζην ΑΦΑ επηηξέπεηαη
κφλνλ είηε ιφγσ έιιεηςεο δπλακηθφηεηαο, ζχκθσλα κε ηνλ
Κψδηθα Γηαρείξηζεο ηνπ ΑΦΑ είηε φηαλ ε πξφζβαζε ζην
χζηεκα ελδέρεηαη λα εκπνδίδεη ην Γηαρεηξηζηή ΑΦΑ λα
εθπιεξψλεη ηηο ππνρξεψζεηο παξνρήο ππεξεζηψλ θνηλήο
σθειείαο πνπ ηνπ έρνπλ αλαηεζεί, εθηφο εάλ έρεη
ρνξεγεζεί απαιιαγή ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ
άξζξνπ 85. ε θάζε πεξίπησζε, ν Γηαρεηξηζηήο ΑΦΑ
Μεηαθνξάο πξνβαίλεη ζηηο αλαγθαίεο βειηηψζεηο ηνπ
ζπζηήκαηνο γηα ηελ παξνρή ηεο πξφζβαζεο φηαλ απηφ
είλαη νηθνλνκηθά εθηθηφ ή φηαλ έλαο δπλεηηθφο πειάηεο
είλαη δηαηεζεηκέλνο λα πιεξψζεη γη’ απηέο.

(β)

Παξέρεη ηηο ππεξεζίεο ηνπ κε δηαθάλεηα, αληηθεηκεληθφηεηα
θαη ρσξίο λα εηζάγεη δηαθξίζεηο κεηαμχ ησλ Υξεζηψλ ηνπ
ΑΦΑ θαη, ηδίσο, δηαθξίζεηο ππέξ ησλ ζπλδεδεκέλσλ κε
απηφλ επηρεηξήζεσλ, ησλ κεηφρσλ ή ησλ ζπγαηξηθψλ
εηαηξεηψλ ηνπο.

(γ)

Γεκνζηεχεη θαηάινγν φισλ ησλ ηηκνινγίσλ, κε ηα νπνία
ρξεψλεη ηνπο Υξήζηεο γηα ηηο ππεξεζίεο πνπ ζρεηίδνληαη
κε ην ΑΦΑ.

(δ)

Καηαξηίδεη θαη δεκνζηεχεη θάζε έηνο πξφγξακκα εξγαζηψλ
ζπληήξεζεο, ην νπνίν εγθξίλεηαη απφ ηε ΡΑΔ θαη ζπληεξεί
ην ΑΦΑ κε βάζε ην πξφγξακκα απηφ.

(ε)

Σεξεί Μεηξψν Υξεζηψλ ΑΦΑ, ην νπνίν δεκνζηεχεηαη
ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ.

(ζη)

Μεξηκλά γηα ηελ ηήξεζε ησλ θαλφλσλ εμηζνξξφπεζεο
θνξηίνπ ηνπ ΑΦΑ, ζχκθσλα κε ηνλ Κψδηθα Γηαρείξηζεο
απηνχ θαη πξνβαίλεη ζε ζρεηηθέο ρξεψζεηο πξνο ηνπο
Υξήζηεο ηνπ ΑΦΑ. Ζ κεζνδνινγία θαηάξηηζεο ησλ
ρξεψζεσλ γηα ηελ εμηζνξξφπεζε θνξηίνπ ηνπ ΑΦΑ
εγθξίλεηαη απφ ηε ΡΑΔ ζχκθσλα κε ην άξζξν 98.

(δ)

Παξέρεη ζε θάζε άιιν Γηαρεηξηζηή πζηήκαηνο Φπζηθνχ
Αεξίνπ ή Γηθηχνπ Γηαλνκήο πνπ δηαζπλδέεηαη κε ην ΑΦΑ
επαξθείο πιεξνθνξίεο γηα ηελ αζθαιή θαη
απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία ησλ δηαζπλδεδεκέλσλ
πζηεκάησλ Φπζηθνχ Αεξίνπ θαη Γηθηχσλ Γηαλνκήο.

(ε)

Οθείιεη λα ηεξεί ηνλ εκπηζηεπηηθφ ραξαθηήξα ησλ
εκπνξηθψλ πιεξνθνξηψλ, νη νπνίεο πεξηέξρνληαη ζε
γλψζε ηνπ θαηά ηελ άζθεζε ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπ θαη λα
απνηξέπεη ηελ θνηλνπνίεζε πιεξνθνξηψλ ζρεηηθψλ κε ηηο
δηθέο ηνπ δξαζηεξηφηεηεο πνπ ελδέρεηαη λα παξέρνπλ
εκπνξηθά πιενλεθηήκαηα ζε ηξίηνπο, θαηά κεξνιεπηηθφ
ηξφπν. Οθείιεη, επίζεο, λα κελ θαηαρξάηαη ηηο εκπνξηθά
επαίζζεηεο πιεξνθνξίεο πνπ ιακβάλεη απφ ηξίηνπο, θαηά
ηελ παξνρή ή ηε δηαπξαγκάηεπζε γηα ηελ παξνρή
πξφζβαζεο ζην ΑΦΑ.

(ζ)

Λακβάλεη ηα κέηξα αζθάιεηαο εθνδηαζκνχ πνπ
πξνβιέπνληαη ζηνλ Κψδηθα Γηαρείξηζεο ηνπ ΑΦΑ θαη
ελεκεξψλεη ζρεηηθά ηε ΡΑΔ θαη, εθφζνλ απαηηείηαη, ην
ΓΔΦΑ ΑΔ.

(η)

πληάζζεη ζρέδην αληηκεηψπηζεο εθηάθησλ αλαγθψλ θαη
δηαρείξηζεο θξίζεσλ, ην νπνίν εγθξίλεηαη απφ ηε ΡΑΔ.

(ηα)

Πξνγξακκαηίδεη λέεο επελδχζεηο γηα ηελ ελίζρπζε θαη
επέθηαζε ηνπ ΑΦΑ, ζχκθσλα κε ηνλ Κψδηθα Γηαρείξηζεο
ηνπ ΑΦΑ.

Άξζξν 87
Αξκνδηόηεηεο Γηαρεηξηζηή ΑΦΑ
1.
Ο Γηαρεηξηζηήο ΑΦΑ ιεηηνπξγεί, ζπληεξεί, εθκεηαιιεχεηαη
θαη αλαπηχζζεη έλα ηερληθά άξηην, νηθνλνκηθά απνδνηηθφ θαη
νινθιεξσκέλν ΑΦΑ.
2.

Γηα ην ζθνπφ απηφλ, ν Γηαρεηξηζηήο ΑΦΑ:
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(ηβ)

πληάζζεη, θάζε έηνο, έθζεζε γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ ΑΦΑ,
θαζψο θαη γηα ην επίπεδν θαη ηελ πνηφηεηα ζπληήξεζήο
ηνπ, θαηά ην πξνεγνχκελν έηνο. ηελ έθζεζε απηή
αλαθέξνληαη ην πθηζηάκελν δπλακηθφ κεηαθνξάο ΑΦΑ,
θαζψο θαη ηπρφλ κεηαβνιέο ησλ ηερληθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ
απηνχ.

4.
Ζ αγνξά θαη πψιεζε Φπζηθνχ Αεξίνπ απφ ηνλ
Γηαρεηξηζηή ΑΦΑ επηηξέπεηαη κφλν εθφζνλ απαηηείηαη γηα ηελ
νκαιή, αζθαιή θαη απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία ηνπ ΑΦΑ θαη, ηδίσο,
γηα ηελ εμηζνξξφπεζε θνξηίνπ θαη ηελ αληηζηάζκηζε θπζηθψλ
απσιεηψλ θαη ηδηνθαηαλάισζεο ηνπ ΑΦΑ. Ζ ζχλαςε ζπκβάζεσλ
αγνξάο θαη πψιεζεο Φπζηθνχ Αεξίνπ απφ ηνλ Γηαρεηξηζηή ΑΦΑ
γίλεηαη κεηά απφ έγθξηζε ηεο ζρεηηθήο δηαδηθαζίαο απφ ηε ΡΑΔ,
ζχκθσλα κε ηνλ Κψδηθα Γηαρείξηζεο ηνπ ΑΦΑ.

3.
Οη Υξήζηεο ηνπ ΑΦΑ ππνρξενχληαη λα παξέρνπλ ζην
Γηαρεηξηζηή απηνχ επαξθείο πιεξνθνξίεο, πξνθεηκέλνπ λα
εμαζθαιίδεηαη ε αζθαιήο θαη απνδνηηθή ιεηηνπξγία ηνπ ζε ζπλζήθεο
ειεχζεξνπ αληαγσληζκνχ.

5.
Γελ επηηξέπεηαη ε ζχλαςε ζπκβάζεσλ πψιεζεο
ειεθηξηθήο ελέξγεηαο απφ ηνλ Γηαρεηξηζηή ΑΦΑ, κε εμαίξεζε ηελ
πψιεζε ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ζηνλ δηαρεηξηζηή ηνπ πζηήκαηνο
Μεηαθνξάο Ζιεθηξηθήο Δλέξγεηαο, ε νπνία παξάγεηαη απφ ΑΠΔ ή
ΖΘΤΑ πνπ επξίζθνληαη ζε γήπεδα ή εγθαηαζηάζεηο ηνπ ΑΦΑ θαη
εκπίπηνπλ ζηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 3468/2006 (ΦΔΚ Α΄ 129) πεξί
Απηνπαξαγσγψλ. Οη ζρεηηθέο επελδχζεηο εθφζνλ πινπνηνχληαη
ζχκθσλα κε ηνλ Κψδηθα Γηαρείξηζεο ηνπ ΑΦΑ, εληάζζνληαη ζηε
ξπζκηδφκελε πεξηνπζηαθή βάζε ηνπ ΑΦΑ θαη ηα ζρεηηθά έζνδα θαη
έμνδα ζπλππνινγίδνληαη θαηά ηνλ ππνινγηζκφ ησλ ρξεψζεσλ ρξήζεο
ηνπ ΑΦΑ, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 98.

Άξζξν 88
Κώδηθαο Γηαρείξηζεο ΑΦΑ
1.
Ζ δηαρείξηζε θάζε ΑΦΑ δηελεξγείηαη ζχκθσλα κε Κψδηθα
Γηαρείξηζεο ΑΦΑ, ν νπνίνο θαηαξηίδεηαη απφ ην Γηαρεηξηζηή ΑΦΑ,
εγθξίλεηαη απφ ηε ΡΑΔ θαη δεκνζηεχεηαη ζηελ Δθεκεξίδα ηεο
Κπβεξλήζεσο.
2.
Με ηνλ Κψδηθα Γηαρείξηζεο ΑΦΑ ξπζκίδνληαη, αλάινγα
κε ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά θάζε ΑΦΑ, ηδίσο:
(α)

ΚΔΦΑΛΑΗΟ Δ΄: ΓΗΑΝΟΜΖ ΦΤΗΚΟΤ ΑΔΡΗΟΤ

Οη φξνη, νη πξνυπνζέζεηο, νη ηερληθέο ιεπηνκέξεηεο θαη νη
ειάρηζηεο απαηηνχκελεο ιεηηνπξγηθέο πξνδηαγξαθέο γηα
ηελ πξφζβαζε ησλ Υξεζηψλ ζην ΑΦΑ.
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(β)

Οη φξνη θαη νη πξνυπνζέζεηο ησλ ζπκβάζεσλ κεηαθνξάο
Φπζηθνχ Αεξίνπ ή ρξήζεο Δγθαηάζηαζεο, θαζψο θαη ε
δηαδηθαζία εθρψξεζεο ησλ δηθαησκάησλ ησλ Υξεζηψλ
πνπ απνξξένπλ απφ ηηο ζπκβάζεηο απηέο.

(γ)

Ζ δηαρείξηζε ησλ δηαζπλδέζεσλ ηνπ ΑΦΑ, θαζψο θαη ε
ζπλεξγαζία θαη ε αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ κε ηνπο
Γηαρεηξηζηέο πζηεκάησλ Φπζηθνχ Αεξίνπ πνπ
δηαζπλδένληαη κε ην ΑΦΑ.

1.
Ζ θαηαζθεπή, ε ιεηηνπξγία θαη ε δηαρείξηζε Γηθηχνπ
Γηαλνκήο, εθηφο απφ ηηο πεξηπηψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζην άξζξν
21 ηνπ λ. 3428/2005 (ΦΔΚ Α΄ 313), δηελεξγείηαη ζχκθσλα κε ηηο
δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ απηνχ, κφλνλ απφ ηνπο θαηφρνπο Άδεηαο
Γηαλνκήο. Ζ Άδεηα Γηαλνκήο ρνξεγείηαη κε απφθαζε ηεο ΡΑΔ,
ζχκθσλα κε ηνλ Καλνληζκφ Αδεηψλ.

(δ)

Άδεηα Γηαλνκήο Φπζηθνύ Αεξίνπ

2.
Γηα ηε ρνξήγεζε Άδεηαο Γηαλνκήο δηελεξγείηαη
δηαγσληζκφο κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Πεξηβάιινληνο Δλέξγεηαο
θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο, κεηά απφ γλψκε ηεο ΡΑΔ ζηηο πεξηπηψζεηο
πνπ:

Ο ηξφπνο δηελέξγεηαο ησλ κεηξήζεσλ θαη ν θαζνξηζκφο
ησλ πξνδηαγξαθψλ πνηφηεηαο θαη ζπλζεθψλ παξάδνζεο
θαη παξαιαβήο Φπζηθνχ Αεξίνπ.

(ε)

Ζ δηαδηθαζία θαηαλνκήο ζηνπο Υξήζηεο ησλ κεηξνχκελσλ
πνζνηήησλ Φπζηθνχ Αεξίνπ ζηα ζεκεία εηζφδνπ θαη
εμφδνπ ηνπ ΑΦΑ.

(ζη)

Ο πξνγξακκαηηζκφο, ε πινπνίεζε θαη ε παξαθνινχζεζε
ηεο ζπληήξεζεο θαη αλάπηπμεο ηνπ ΑΦΑ.

(δ)

Ζ
δηαδηθαζία
ιήςεο
αλαγθαίσλ
κέηξσλ,
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ κέηξσλ εμηζνξξφπεζεο
θνξηίνπ θαη αληηζηάζκηζεο θπζηθψλ απσιεηψλ θαη
ηδηνθαηαλάισζεο, γηα ηελ αζθαιή, αμηφπηζηε θαη
νηθνλνκηθά απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία ηνπ ΑΦΑ θαη ε
θαηαλνκή ηνπ ζρεηηθνχ θφζηνπο ζηνπο Υξήζηεο ηνπ ΑΦΑ.

(ε)

Σα θξηηήξηα κε βάζε ηα νπνία είλαη δπλαηή ε θαηά
πξνηεξαηφηεηα δηαθνπή ηεο ηξνθνδνζίαο θαηαλαισηψλ,
γηα ιφγνπο αζθάιεηαο εθνδηαζκνχ ζε πεξηπηψζεηο
έθηαθηεο αλάγθεο.

(ζ)

Ζ δηαδηθαζία εμσδηθαζηηθήο επίιπζεο ησλ δηαθνξψλ
κεηαμχ ησλ Υξεζηψλ θαη ηνπ Γηαρεηξηζηή ηνπ ΑΦΑ, πνπ
κπνξεί λα πεξηιακβάλεη θαη ηελ ππαγσγή ησλ δηαθνξψλ
ζε δηαηηεζία, ε νπνία δηεμάγεηαη απφ ηε ΡΑΔ ζχκθσλα κε
ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 37.

(η)

Οη θαλφλεο πνπ δηέπνπλ ηηο ζπλαιιαγέο ηνπ Γηαρεηξηζηή
κε ηνπο Υξήζηεο θαη ηδίσο νη ινγαξηαζκνί πνπ πξέπεη λα
ηεξεί ν Γηαρεηξηζηήο γηα ην ζθνπφ απηφλ.

(ηα)

Κάζε άιιν ζέκα ζπλαθέο κε ηε ξχζκηζε ηνπ ηξφπνπ
δηαρείξηζεο, εθκεηάιιεπζεο, ζπληήξεζεο θαη αλάπηπμεο
ηνπ ΑΦΑ.

(α)

γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ Γηθηχνπ Γηαλνκήο, ρνξεγείηαη
επηδφηεζε απφ εζληθνχο ή θνηλνηηθνχο πφξνπο,

(β)

γηα ηε ρνξήγεζε Άδεηαο Γηαλνκήο ζε νξηζκέλε
γεσγξαθηθή πεξηνρή, εθδειψλεηαη ελδηαθέξνλ απφ
πεξηζζφηεξνπο αηηνχληεο. Ζ απφθαζε δηεμαγσγήο
δηαγσληζκνχ δεκνζηεχεηαη ζηελ Δθεκεξίδα ηεο
Κπβεξλήζεσο θαη πεξίιεςε απηήο ζε δχν εκεξήζηεο
εθεκεξίδεο, επξείαο θπθινθνξίαο, πνπ εθδίδνληαη ζηελ
Αζήλα. Ζ ΡΑΔ αμηνινγεί ηηο πξνηάζεηο πνπ ππνβάιινληαη
ζην δηαγσληζκφ θαη ρνξεγεί ηε ζρεηηθή άδεηα ή θεξχζζεη
ηνλ δηαγσληζκφ σο άγνλν.

3.
Δπηηξέπεηαη ε άξλεζε ρνξήγεζεο Άδεηαο Γηαλνκήο γηα
νξηζκέλε γεσγξαθηθή πεξηνρή, εθφζνλ έρεη ήδε θαηαζθεπαζζεί ή
πξνβιέπεηαη, κε βάζε άιιε Άδεηα Γηαλνκήο, λα θαηαζθεπαζζεί ζηελ
ίδηα πεξηνρή Γίθηπν Γηαλνκήο θαη ε ππάξρνπζα ή πξνβιεπφκελε
δπλακηθφηεηα ηνπ Γηθηχνπ δελ έρεη θνξεζζεί.
4.
Δπηηξέπεηαη ε άξλεζε ρνξήγεζεο άιιεο Άδεηαο Γηαλνκήο
Φπζηθνχ Αεξίνπ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ απηνχ, γηα ηηο
γεσγξαθηθέο πεξηνρέο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 3 ηνπ
άξζξνπ 21 ηνπ λ. 3428/2005.
5.
Όηαλ ν θάηνρνο Άδεηαο Γηαλνκήο κεηέρεη ζε Κάζεηα
Οινθιεξσκέλε Δπηρείξεζε Φπζηθνχ Αεξίνπ ή Ζιεθηξηθήο Δλέξγεηαο
πξέπεη λα είλαη αλεμάξηεηνο απφ άιινπο θιάδνπο ή ηκήκαηα ηεο
Δπηρείξεζεο απηήο, ηνπιάρηζηνλ θαηά ηε λνκηθή κνξθή, ηελ
νξγάλσζε θαη ηε δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ. Γηα ην ζθνπφ απηφλ:
(α)

3.
Με απφθαζε ηεο ΡΑΔ, χζηεξα απφ γλψκε ηνπ νηθείνπ
Γηαρεηξηζηή, ξπζκίδνληαη νη κεζνδνινγίεο, νη ππνινγηζκνί, νη εηδηθέο
εγθξίζεηο θαη νη ιεπηνκέξεηεο πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ
Κψδηθα Γηαρείξηζεο ηνπ ΑΦΑ.

43

Σα πξφζσπα πνπ αζθνχλ ηε δηνίθεζε ηνπ θαηφρνπ ηεο
Άδεηαο Γηαλνκήο δελ επηηξέπεηαη λα ζπκκεηέρνπλ, κε
νπνηνλδήπνηε ηξφπν, ζε άιινπο θιάδνπο ή ηκήκαηα ή
άιιε
πλδεδεκέλε
Δπηρείξεζε
ηεο
Κάζεηα
Οινθιεξσκέλεο Δπηρείξεζεο Φπζηθνχ Αεξίνπ ή
Ζιεθηξηθήο Δλέξγεηαο θαη λα έρνπλ ίδηα ζπκθέξνληα, πνπ
παξεκπνδίδνπλ ηελ άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο, θαηά
ηξφπν αλεμάξηεην θαη αληηθεηκεληθφ.

(β)

Ο θάηνρνο ηεο Άδεηαο Γηαλνκήο κπνξεί λα ιακβάλεη
απνθάζεηο γηα ηνπο πφξνπο θαη ηηο επελδχζεηο πνπ
απαηηνχληαη γηα ηε ιεηηνπξγία, ζπληήξεζε θαη αλάπηπμε
ηνπ Γηθηχνπ Γηαλνκήο, αλεμάξηεηα απφ ηελ Κάζεηα
Οινθιεξσκέλε Δπηρείξεζε Φπζηθνχ Αεξίνπ ή Ζιεθηξηθήο
Δλέξγεηαο. Ζ ιήςε ησλ απνθάζεσλ απηψλ δελ απνθιείεη
δηαδηθαζίεο ζπληνληζκνχ, ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε
πξνζηαζία ηεο επηρεηξεκαηηθήο επνπηείαο ηεο Κάζεηα
Οινθιεξσκέλεο Δπηρείξεζεο ζρεηηθά κε ηελ απφδνζε ησλ
επελδχζεσλ. Ζ κεηξηθή εηαηξεία κπνξεί λα εγθξίλεη ηδίσο
ην εηήζην ζρέδην ρξεκαηνδφηεζεο ή άιιν ηζνδχλακν κέζν,
ρσξίο λα απνθηά δηθαίσκα επέκβαζεο κε νπνηνλδήπνηε
ηξφπν ζηε δηαρείξηζε, ηελ θαζεκεξηλή ιεηηνπξγία ή ηηο
επηκέξνπο απνθάζεηο πνπ αθνξνχλ ηελ αλαβάζκηζε ηνπ
Γηθηχνπ Γηαλνκήο, εθφζνλ δε ζεκεηψλεηαη ππέξβαζε ηνπ
ρξεκαηνδνηηθνχ πιαηζίνπ πνπ έρεη εγθξηζεί. Γελ
επηηξέπεηαη ζηε κεηξηθή επηρείξεζε λα δίλεη εληνιέο
ζρεηηθά κε ηελ θαζεκεξηλή ιεηηνπξγία ή ηηο επηκέξνπο
απνθάζεηο ζρεηηθά κε ηελ θαηαζθεπή ή ηελ αλαβάζκηζε
ηνπ Γηθηχνπ Γηαλνκήο, νη νπνίεο δελ ππεξβαίλνπλ ηνπο
φξνπο ηνπ εγθεθξηκέλνπ ρξεκαηνδνηηθνχ ζρεδίνπ ή
νπνηνπδήπνηε ηζνδχλακνπ κέζνπ

(γ)

Δγθαηάζηαζεο Απνζήθεπζεο, κεηαμχ ηνπ Γηαρεηξηζηή πζηήκαηνο
Φπζηθνχ Αεξίνπ θαη θπζηθψλ ή λνκηθψλ πξνζψπσλ πνπ εδξεχνπλ
ζε θξάηνο - κέινο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ή ηνπ Δπξσπατθνχ
Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ ή ζε ρψξεο κε ηηο νπνίεο ε Διιάδα έρεη ζπλάςεη
ζχκβαζε ζπλεξγαζίαο ζε ζέκαηα ελέξγεηαο. Καηά ηελ εμέηαζε ησλ
αηηήζεσλ ν Γηαρεηξηζηήο ηνπ πζηήκαηνο δελ επηηξέπεηαη λα
πξνβαίλεη ζε δηαθξίζεηο κεηαμχ ησλ Υξεζηψλ ηνπ πζηήκαηνο.
Άξλεζε πξφζβαζεο ζην χζηεκα επηηξέπεηαη κφλνλ γηα ηνπο ιφγνπο
πνπ αλαθέξνληαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 77 2 (α) ή ηνπ άξζξνπ 87
2 (α), θαηά ηα εηδηθφηεξα νξηδφκελα ζηνλ Κψδηθα Γηαρείξηζεο ηνπ
πζηήκαηνο Φπζηθνχ Αεξίνπ. Ζ άξλεζε παξνρήο πξφζβαζεο
αηηηνινγείηαη εηδηθά θαη ελεκεξψλεηαη ζρεηηθά ν ελδηαθεξφκελνο θαη ε
ΡΑΔ.
ΚΔΦΑΛΑΙΟ Ε΄: ΠΡΟΜΖΘΔΙΑ ΦΤΙΚΟΤ ΑΔΡΙΟΤ
Άξζξν 91
Άδεηα Πξνκήζεηαο Φπζηθνύ Αεξίνπ
1.
Ζ πψιεζε Φπζηθνχ Αεξίνπ ζε Δπηιέγνληεο δηελεξγείηαη
απφ ηνπο θαηφρνπο Άδεηαο Πξνκήζεηαο Φπζηθνχ Αεξίνπ. Κάζε άιιε
δξαζηεξηφηεηα αγνξάο, πψιεζεο, εηζαγσγήο θαη εμαγσγήο Φπζηθνχ
Αεξίνπ αζθείηαη ειεχζεξα. Ζ Πξνκήζεηα ζε κε Δπηιέγνληεο Πειάηεο
δηελεξγείηαη ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ
άξζξνπ 21 ηνπ λ. 3428/2005 (ΦΔΚ Α΄313).

Ο θάηνρνο ηεο Άδεηαο Γηαλνκήο Φπζηθνχ Αεξίνπ
θαηαξηίδεη θαη εθαξκφδεη πξφγξακκα ζπκκφξθσζεο, ζην
νπνίν αλαθέξεη ηα κέηξα πνπ ιακβάλνληαη πξνθεηκέλνπ
λα απνθιείεηαη νπνηαδήπνηε κεξνιεπηηθή ζπκπεξηθνξά
ππέξ ηεο Κάζεηα Οινθιεξσκέλεο Δπηρείξεζεο θαη λα
δηαζθαιίδεηαη ε δένπζα παξαθνινχζεζε ηεο ηήξεζεο ηνπ
πξνγξάκκαηνο.
ην
πξφγξακκα
ζπκκφξθσζεο
θαζνξίδνληαη νη ζπγθεθξηκέλεο ππνρξεψζεηο ησλ
ππαιιήισλ γηα ηελ επίηεπμε ηνπ ελ ιφγσ ζηφρνπ. Σν
πξφγξακκα απηφ ππφθεηηαη ζηελ έγθξηζε ηεο ΡΑΔ, ε νπνία
ζεσξείηαη σο παξαζρεζείζα, εθφζνλ ε ΡΑΔ δελ θέξεη
αληηξξήζεηο εληφο ηξηψλ (3) εβδνκάδσλ απφ ηελ ππνβνιή
ηνπ πξνγξάκκαηνο πξνο έγθξηζε. Σν εγθεθξηκέλν
πξφγξακκα ζπκκφξθσζεο αλαξηάηαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ
θαηφρνπ ηεο Άδεηαο Γηαλνκήο Φπζηθνχ Αεξίνπ εληφο πέληε
(5) εκεξψλ απφ ηελ έγθξηζή ηνπ. Τπφ ηελ επηθχιαμε ησλ
αξκνδηνηήησλ ηεο ΡΑΔ, φπσο απηέο πξνζδηνξίδνληαη κε ην
άξζξν 20 ηνπ παξφληνο, ε ζπκκφξθσζε πξνο ην
πξφγξακκα ππφθεηηαη ζηνλ αλεμάξηεην έιεγρν ηνπ
επηθνξηηζκέλνπ
κε
ηελ
παξαθνινχζεζε
ηνπ
πξνγξάκκαηνο ζπκκφξθσζεο ζηειέρνπο ή νξγάλνπ ηνπ
θαηφρνπ ηεο Άδεηαο Γηαλνκήο Φπζηθνχ Αεξίνπ, πνπ
ελεξγεί σο ππεχζπλνο ζπκκφξθσζεο θαη έρεη πξφζβαζε
ζε θάζε αλαγθαία πιεξνθνξία ηνπ δηαρεηξηζηή θαη θάζε
ζπγαηξηθήο εηαηξείαο ηνπ γηα ηελ εθπιήξσζε ησλ
θαζεθφλησλ ηνπ. , Ο ππεχζπλνο ζπκκφξθσζεο ππνβάιιεη
ζηε ΡΑΔ εθζέζεηο ζηελ νπνία πεξηγξάθνληαη ηα κέηξα πνπ
έρνπλ ιεθζεί, θαη εθαξκφδνληαη θαη’ αλαινγία νη δηαηάμεηο
ηεο παξαγξάθνπ 7 ηνπ άξζξνπ 70.

(δ)

2.
Ζ Άδεηα Πξνκήζεηαο Φπζηθνχ Αεξίνπ ρνξεγείηαη απφ ηε
ΡΑΔ, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ
θαζνξίδνληαη ζηνλ Καλνληζκφ Αδεηψλ.
3.
Αλ πξνθχςεη έθηαθηε αλάγθε, νη θάηνρνη Άδεηαο
Πξνκήζεηαο, νη νπνίνη δελ ηξνθνδνηνχλ κφλν Μεγάινπο Πειάηεο,
νθείινπλ, θαηφπηλ εληνιήο ηνπ ΓΔΦΑ ΑΔ, λα παξέρνπλ αδηάιεηπηα
Φπζηθφ Αέξην ζηνπο Πειάηεο πνπ δελ είλαη Μεγάινη Πειάηεο. Γηα ηελ
εθπιήξσζε ηεο ππνρξέσζεο απηήο, ν θάηνρνο ηεο Άδεηαο
Πξνκήζεηαο απνδεκηψλεηαη πιήξσο, φπσο πξνβιέπεηαη ζηελ Άδεηά
ηνπ.
4.
Οη θάηνρνη Άδεηαο Πξνκήζεηαο νθείινπλ λα ελεκεξψλνπλ
ηε ΡΑΔ θαη ην Γηαρεηξηζηή πζηήκαηνο Φπζηθνχ Αεξίνπ γηα ηελ
εθηηκψκελε ζπλνιηθή δήηεζε Φπζηθνχ Αεξίνπ ησλ Πειαηψλ ηνπο θαηά
ην επφκελν έηνο, ηηο ζπλαθείο εχινγεο εθηηκήζεηο ηνπο θαηά ηα
επφκελα έηε θαη λα παξέρνπλ θάζε ζηνηρείν ην νπνίν είλαη αλαγθαίν
γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ αληίζηνηρνπ πζηήκαηνο Φπζηθνχ Αεξίνπ.
5.
Ζ λφκηκε άζθεζε δξαζηεξηνηήησλ Πξνκήζεηαο Φπζηθνχ
Αεξίνπ ζε Κξάηνο-Μέινο ηεο Δπξσπαηθήο Έλσζεο, ζχκθσλα κε ηελ
νηθεία νηθεία λνκνζεζία, παξέρεη δηθαίσκα ρνξήγεζεο Άδεηαο
Πξνκήζεηαο Φπζηθνχ Αεξίνπ ζηελ Διιάδα, ζχκθσλα κε εηδηθή
δηαδηθαζία πνπ πξνβιέπεηαη ζηνλ Καλνληζκφ Αδεηψλ Φπζηθνχ
Αεξίνπ, ψζηε λα κελ εηζάγνληαη δηαθξίζεηο κεηαμχ ησλ Πξνκεζεπηψλ
πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ή επηζπκνχλ λα δξαζηεξηνπνηεζνχλ ζηελ
ειιεληθή επηθξάηεηα.

Οη αλαθνηλψζεηο θαη ηα ζήκαηα ηνπ θαηφρνπ Άδεηαο
Γηαλνκήο Φπζηθνχ Αεξίνπ δελ πξέπεη λα πξνθαινχλ
ζχγρπζε φζνλ αθνξά ηε ρσξηζηή ηαπηφηεηα ηνπ θιάδνπ
πξνκήζεηαο ηεο Κάζεηα Οινθιεξσκέλεο Δπηρείξεζεο
Φπζηθνχ Αεξίνπ ή Ζιεθηξηθήο Δλέξγεηαο.

Άξζξν 92
Δπηιέγνληεο Πειάηεο
1.

6.
Οη δηαηάμεηο ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ δελ
εθαξκφδνληαη φηαλ ν θάηνρνο ηεο Άδεηαο Γηαλνκήο εμππεξεηεί
ιηγφηεξνπο απφ 100.000 ζπλδεδεκέλνπο Πειάηεο.

Δπηιέγνληεο Πειάηεο είλαη νη αθφινπζνη:

(α)
Οη θάηνρνη άδεηαο παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο νη
νπνίνη ρξεζηκνπνηνχλ Φπζηθφ Αέξην γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηθήο
ελέξγεηαο.
(β)
Οη κε Οηθηαθνί Πειάηεο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνη εθηφο
ησλ γεσγξαθηθψλ πεξηνρψλ πνπ αλήθνπλ ζηελ αξκνδηφηεηα ησλ
ΔΠΑ θαη ησλ πεξηνρψλ γηα ηηο νπνίεο έρεη ρνξεγεζεί παξέθθιηζε,
ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ παξαγξάθσλ 4 θαη 5 ηνπ άξζξνπ 28
ηεο Οδεγίαο 2003/55/ΔΚ, θαζψο θαη νη κε Οηθηαθνί Πειάηεο πνπ είλαη
εγθαηεζηεκέλνη ζηηο αλσηέξσ πεξηνρέο, εθφζνλ είλαη Μεγάινη
Πειάηεο ή πξνκεζεχνληαη Φπζηθφ Αέξην κε ζθνπφ ηε ζπκπίεζή ηνπ
γηα ηειηθή ρξήζε απφ θηλεηήξεο νρεκάησλ.

ΚΔΦΑΛΑΙΟ Σ΄: ΓΖΛΟΤΜΔΝΖ ΓΙΑΜΔΣΑΚΟΜΙΖ
Άξζξν 90
Γεινύκελε Γηακεηαθόκηζε
Γηα ηελ εθηέιεζε Γεινχκελεο Γηακεηαθφκηζεο ζπλάπηνληαη, ζχκθσλα
κε ηνλ Κψδηθα Γηαρείξηζεο ηνπ πζηήκαηνο Φπζηθνχ Αεξίνπ θαη ηηο
δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 77 2 (α) ή ηνπ άξζξνπ 87 2 (α), εληφο επιφγνπ
ρξφλνπ απφ ηελ ππνβνιή ζρεηηθήο αίηεζεο, πκβάζεηο Μεηαθνξάο ή
πκβάζεηο Υξήζεο Δγθαηάζηαζεο ΤΦΑ θαη πκβάζεηο Υξήζεο
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(γ)
Οη Οηθηαθνί Πειάηεο πνπ δελ βξίζθνληαη ζε γεσγξαθηθή
πεξηνρή πνπ αλήθεη ζηελ αξκνδηφηεηα ησλ ΔΠΑ θαη ζε πεξηνρέο γηα
ηηο νπνίεο έρεη ρνξεγεζεί παξέθθιηζε, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ
παξαγξάθσλ 4 θαη 5 ηνπ άξζξνπ 28 ηεο Οδεγίαο 2003/55/ΔΚ.

δηαβνχιεπζεο, πεξηιακβάλνληαη ηνπιάρηζηνλ νη γεληθνί
φξνη πνπ θαζνξίδνληαη κε ηνλ Κψδηθα Πξνκήζεηαο. Σα
κέξε κπνξνχλ λα ζπλνκνινγνχλ θαη πξφζζεηνπο φξνπο,
εθφζνλ νη φξνη απηνί δελ αληίθεηληαη ζηνπο γεληθνχο
φξνπο.

(δ)
Απφ ηε ιήμε ηνπ ρξφλνπ ηζρχνο ησλ αδεηψλ πνπ έρνπλ
ρνξεγεζεί ζηηο ΔΠΑ, νη νπνίεο νξίδνληαη ζηελ παξάγξαθν 1 ηνπ
άξζξνπ 21 ηνπ λ. 3428/2005 (ΦΔΚ Α΄ 313), νη ινηπνί πειάηεο ησλ
ΔΠΑ απηψλ.
(ε)
Απφ ηε ιήμε ηνπ ρξφλνπ ηζρχνο ηεο παξέθθιηζεο πνπ έρεη
ρνξεγεζεί ζε πεξηνρέο ηεο ρψξαο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ
παξαγξάθσλ 4 θαη 5 ηνπ άξζξνπ 28 ηεο Οδεγίαο 2003/55/ΔΚ, νη
ινηπνί πειάηεο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνη ζηηο πεξηνρέο απηέο.
(ζη)
Οη ΔΠΑ πνπ νξίδνληαη ζηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 21
ηνπ λ. 3428/2005 (ΦΔΚ Α΄ 313) γηα ηελ πξνκήζεηα Πνζνηήησλ
Φπζηθνχ Αεξίνπ, πέξαλ ηεο εηήζηαο ζπκβαηηθήο πνζφηεηαο ε νπνία
θαζνξίδεηαη γηα ην έηνο 2010 απφ ηελ ηζρχνπζα, θαηά ηελ έλαξμε
ηζρχνο ηνπ λ. 3428/2005 (ΦΔΚ Α΄ 313) ζχκβαζε, θαζεκηάο Δ.Π.Α. κε
ηε ΓΔΠΑ ΑΔ, θαη έσο ηε ιήμε θάζε ζχκβαζεο. Απφ ηε ιήμε ησλ
ζπκβάζεσλ απηψλ, νη ΔΠΑ πνπ νξίδνληαη ζηελ παξάγξαθν 1 ηνπ
άξζξνπ 21 ηνπ λ. 3428/2005 (ΦΔΚ Α΄ 313), θαζίζηαληαη Δπηιέγνληεο
Πειάηεο, γηα θάζε Πνζφηεηα Φπζηθνχ Αεξίνπ.

(β)

Πξνθεηκέλνπ γηα λέεο κνλάδεο, απφ ηελ ηζρχ ησλ
εγθαηαζηάζεψλ ηνπο.

(γ)

Πξνθεηκέλνπ γηα επέθηαζε ηεο εγθαηεζηεκέλεο ηζρχνο
πθηζηάκελσλ κνλάδσλ, απφ ηηο πνζφηεηεο πνπ
ππνινγίδνληαη ζχκθσλα κε ην ζηνηρείν α΄ θαη ηε λέα
εγθαηεζηεκέλε ηζρχ.

(γ)

Αλψηαηεο ηηκέο πψιεζεο ζηα ηηκνιφγηα Δπηιεγφλησλ
Πειαηψλ.

4.
Σα κεξίδηα ηεο αγνξάο πνπ εθθξάδνληαη σο πνζνζηά,
ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ απηνχ ππνινγίδνληαη απφ ηε
ΡΑΔ κε βάζε ζηνηρεία επί ησλ πσιήζεσλ, ηα νπνία ππνβάιινπλ νη
πξνκεζεπηέο θάζε έηνο ή ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα, φηαλ
εθηηκάηαη απφ ηε ΡΑΔ φηη ζπληξέρεη αιιαγή ηνπο. Γηα ηελ εμεχξεζε
ηνπ κεξηδίνπ ελφο Πξνκεζεπηή ζπλππνινγίδνληαη θαη ηα κεξίδηα ησλ
πξνκεζεπηψλ πνπ ειέγρνληαη απφ απηφλ, θαηά ηελ έλλνηα ηεο
παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ λ. 703/1977 (ΦΔΚ Α΄ 278).

2.
Γηα ηελ θαηάηαμε Πειάηε ζηελ θαηεγνξία ησλ Μεγάισλ
Πειαηψλ, θαηά ηελ έλλνηα ηεο πεξίπησζεο θγ’ ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ
άξζξνπ 2, ε Πνζφηεηα Φπζηθνχ Αεξίνπ πνπ πξνκεζεχεηαη ν Πειάηεο
αλά ζέζε θαηαλάισζεο, πξνζδηνξίδεηαη:
Απφ ην κέζν φξν ηεο θαηαλάισζεο θαπζίκνπ θαηά ηα
ηειεπηαία δχν δσδεθάκελα πξηλ απφ ηε ζχλαςε
ζπκβάζεσο πξνκήζεηαο Φπζηθνχ Αεξίνπ ή ηελ παξάηαζε
πθηζηάκελεο ζχκβαζεο πξνκήζεηαο Φπζηθνχ Αεξίνπ.

Τπνρξέσζε δεκνζίεπζεο, ζχκθσλα κε ηνλ Κψδηθα
Πξνκήζεηαο, ηεο δνκήο ησλ ηηκνινγίσλ θαη ησλ αξρψλ πνπ
εθαξκφδνπλ γηα ηνλ ππνινγηζκφ ησλ ρξεψζεσλ πνπ
πεξηέρνληαη ζηηο ζπκβάζεηο πξνκήζεηαο ηηο νπνίεο
ζπλάπηνπλ κε Δπηιέγνληεο Πειάηεο.

3.
Αλ νη δχν κεγαιχηεξνη Πξνκεζεπηέο θαιχπηνπλ πνζνζηφ
ίζν ή κεγαιχηεξν ηνπ 80% ηεο ζπλνιηθήο Πνζφηεηαο Φπζηθνχ Αεξίνπ
πνπ πξνκεζεχνληαη ζηελ Διιάδα νη Δπηιέγνληεο Πειάηεο, κε ηελ
απφθαζε πνπ εθδίδεηαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 2
επηβάιινληαη νη ίδηεο ππνρξεψζεηο θαη ζην δεχηεξν κεγαιχηεξν
Πξνκεζεπηή, αθφκε θαη αλ απηφο δελ είλαη Πξνκεζεπηήο κε πςειφ
κεξίδην αγνξάο.

(δ)
Οη ΔΠΑ πνπ ζπληζηψληαη κεηά ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ
λφκνπ απηνχ, απφ ηελ ίδξπζή ηνπο θαηά ηνπο φξνπο θαη πεξηνξηζκνχο
πνπ ηπρφλ νξίδνληαη κε ηελ ππνπξγηθή απφθαζε πνπ εθδίδεηαη
ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 4 ηνπ άξζξνπ 21 ηνπ λ. 3428/2005 (ΦΔΚ
Α΄ 313) θαη ηελ παξάγξαθν 8 ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ λ. 2364/1995 (ΦΔΚ
Α΄ 252).

(α)

(β)

Άξζξν 94
Μεηαπώιεζε Φπζηθνύ Αεξίνπ
1.
Ο Δπηιέγσλ Πειάηεο δηθαηνχηαη λα κεηαπσιεί ην ζχλνιν ή
κέξνο ηεο Πνζφηεηαο Φπζηθνχ Αεξίνπ πνπ πξνκεζεχεηαη ζε άιινλ
Δπηιέγνληα Πειάηε, εθφζνλ ην Φπζηθφ Αέξην πνπ κεηαπσιείηαη
δηαθηλείηαη κέζσ ηνπ ηδίνπ πζηήκαηνο Φπζηθνχ Αεξίνπ ή
πζηεκάησλ Φπζηθνχ Αεξίνπ, ηα νπνία δηαζπλδένληαη. Όξνη ησλ
ζπκβάζεσλ πξνκήζεηαο, κε ηνπο νπνίνπο πεξηνξίδεηαη ην δηθαίσκα
κεηαπψιεζεο, είλαη απνιχησο άθπξνη.
2.
Με ηνλ Κψδηθα Γηαρείξηζεο θάζε πζηήκαηνο Φπζηθνχ
Αεξίνπ ξπζκίδνληαη ηα επί κέξνπο ζέκαηα ζρεηηθά κε ηε κεηαπψιεζε
Φπζηθνχ Αεξίνπ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ απηνχ.
Άξζξν 95
Κώδηθαο Πξνκήζεηαο Φπζηθνύ Αεξίνπ ζε Δπηιέγνληεο Πειάηεο

3.
Οη ΔΠΑ ππνρξενχληαη λα επηηξέπνπλ ηελ πξφζβαζε
Πξνκεζεπηψλ ζηα Γίθηπα Γηαλνκήο ηα νπνία δηαρεηξίδνληαη, εθφζνλ
απηφ απαηηείηαη γηα ηελ ηξνθνδφηεζε πειαηψλ πνπ θαζίζηαληαη
Δπηιέγνληεο ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 1. Άξλεζε πξφζβαζεο
επηηξέπεηαη κφλνλ ζηηο πεξηπηψζεηο θαηά ηηο νπνίεο ε πξφζβαζε
ζπλεπάγεηαη παξάβαζε απφ ηηο Δ.Π.Α. ησλ δηαηάμεσλ ηεο θείκελεο
λνκνζεζίαο ή ησλ φξσλ ηεο άδεηαο δηαλνκήο θπζηθνχ αεξίνπ ή ζέηεη
ζε θίλδπλν ηελ αζθαιή ιεηηνπξγία ηνπ Γηθηχνπ Γηαλνκήο. Γηα ηελ
πξφζβαζε ζε Γίθηπν Γηαλνκήο νθείιεηαη ζηηο ΔΠΑ αληάιιαγκα
ρξήζεο ηνπ Γηθηχνπ απηνχ, ην χςνο ηνπ νπνίνπ θαζνξίδεηαη ζχκθσλα
κε ην άξζξν 98.

1.
Με ηνλ Κψδηθα Πξνκήζεηαο ζε Δπηιέγνληεο Πειάηεο, ν
νπνίνο εγθξίλεηαη απφ ηε ΡΑΔ θαη δεκνζηεχεηαη ζηελ Δθεκεξίδα ηεο
Κπβεξλήζεσο, ξπζκίδνληαη νη φξνη θαη νη πξνυπνζέζεηο γηα ηελ
Πξνκήζεηα Φπζηθνχ Αεξίνπ ζε Δπηιέγνληεο Πειάηεο.
2.
Πξηλ απφ ηελ έγθξηζε ηνπ Κψδηθα, ε ΡΑΔ δηεμάγεη
δεκφζηα δηαβνχιεπζε, θαηά ηελ νπνία θαινχληαη νη ελδηαθεξφκελνη
λα ππνβάινπλ ηηο απφςεηο ηνπο.
3.
Με ηνλ Κψδηθα Πξνκήζεηαο ζε Δπηιέγνληεο Πειάηεο
θαζνξίδνληαη ηδίσο:

Άξζξν 93

(α)

Οη φξνη θαη νη πξνυπνζέζεηο ηεο παξνρήο θπζηθνχ αεξίνπ
θαη ησλ ππεξεζηψλ Πξνκήζεηαο θαη νη γεληθνί φξνη πνπ ζα
πεξηιακβάλνληαη ζηηο ζπκβάζεηο πξνκήζεηαο.

(β)

2.
Με απφθαζε ηεο ΡΑΔ πνπ δεκνζηεχεηαη ζηελ Δθεκεξίδα
ηεο Κπβεξλήζεσο, κπνξεί λα πξνβιέπνληαη εηδηθέο ππνρξεψζεηο γηα
ηνπο Πξνκεζεπηέο κε πςειφ κεξίδην αγνξάο φπσο ηδίσο:

Οη πεξηπηψζεηο θαηά ηηο νπνίεο επηηξέπεηαη λα
δηαθφπηεηαη ε Πξνκήζεηα, ηδίσο φηαλ ν πειάηεο είλαη
ππεξήκεξνο σο πξνο ηελ θαηαβνιή ιεμηπξφζεζκσλ
ηηκεκάησλ.

(γ)

Οη ιφγνη θαη νη ζπλέπεηεο ηεο θαηαγγειίαο ησλ ζπκβάζεσλ
Πξνκήζεηαο Φπζηθνχ Αεξίνπ.

(α)

(δ)

Κάζε άιιε ιεπηνκέξεηα ζρεηηθά κε ηελ Πξνκήζεηα
Φπζηθνχ Αεξίνπ ζε Δπηιέγνληεο Πειάηεο.

Πξνκεζεπηέο κε πςειό κεξίδην αγνξάο
1.
Πξνκεζεπηήο κε πςειφ κεξίδην αγνξάο ζεσξείηαη ν
Πξνκεζεπηήο πνπ θαιχπηεη πνζνζηφ ίζν ή κεγαιχηεξν ηνπ 40% ηεο
ζπλνιηθήο εηήζηαο Πνζφηεηαο Φπζηθνχ Αεξίνπ πνπ πξνκεζεχνληαη
ζηελ Διιάδα νη Δπηιέγνληεο Πειάηεο.

Τπνρξέσζε θαηάξηηζεο θαη δεκνζίεπζεο ζρεδίνπ
πξφηππεο ζχκβαζεο Πξνκήζεηαο, πνπ ηζρχεη γηα φινπο
ηνπο Πειάηεο ηεο ίδηαο θαηεγνξίαο. ην ζρέδην ζχκβαζεο
Πξνκήζεηαο, πνπ εγθξίλεηαη απφ ηε ΡΑΔ θαηφπηλ δεκφζηαο
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4.
Σν πξψην, ην δεχηεξν, ην ηξίην θαη ην πέκπην εδάθηα ηεο
παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ 24 ηνπ λ. 3175/2003 ηζρχνπλ θαη γηα ηηο
ζπκβάζεηο πξνκήζεηαο πνπ ζπλάπηνληαη κεηαμχ Δπηιεγφλησλ
Πειαηψλ θαη Πξνκεζεπηψλ. Οη ελ ιφγσ δηαηάμεηο θαηαξγνχληαη κεηά
ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ ηνπ 2013.

κπνξεί λα παξαηείλεη ηελ ηζρχ απηήο γηα ίζν ρξνληθφ δηάζηεκα, κεηά
απφ επαλεμέηαζε ησλ ζπλζεθψλ θαη εθφζνλ θξίλεηαη αλαγθαίν.
2.
Γηα ηνλ θαζνξηζκφ αλψηαηνπ πεξηζσξίνπ θέξδνπο
ζχκθσλα κε ηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν ιακβάλνληαη ππφςε νη
παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηηο ηηκέο πψιεζεο θπζηθνχ αεξίνπ,
φπσο ε κεζνζηαζκηθή ηηκή πξνκήζεηαο θπζηθνχ αεξίνπ ζηα ζεκεία
εηζφδνπ πζηήκαηνο Φπζηθνχ Αεξίνπ, πνπ δηακνξθψλεηαη βάζεη ησλ
ζπκβάζεσλ πξνκήζεηαο ηηο νπνίεο έρνπλ ζπλάςεη νη Πξνκεζεπηέο, ην
θφζηνο ρξήζεο ηνπ πζηήκαηνο Φπζηθνχ Αεξίνπ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη
γηα ηελ παξάδνζε ηνπ Φπζηθνχ Αεξίνπ ζηηο επί κέξνπο θαηεγνξίεο
θαηαλαισηψλ θαη ε θνξνινγηθή επηβάξπλζε ηνπ Φπζηθνχ Αεξίνπ.

Άξζξν 96
Δληαία Αγνξά Φπζηθνύ Αεξίνπ
1.
Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη
Κιηκαηηθήο Αιιαγήο, ε νπνία εθδίδεηαη κεηά απφ γλψκε ηεο ΡΑΔ,
κπνξεί λα ζπζηαζεί Δληαία Αγνξά Φπζηθνχ Αεξίνπ (ΔΑΦΑ), ε νπνία
έρεη σο αληηθείκελν ηηο ζπλαιιαγέο Φπζηθνχ Αεξίνπ κε θπζηθή
παξάδνζε, γηα ηελ πξναγσγή ηνπ ειεχζεξνπ αληαγσληζκνχ θαη ηελ
πξνζηαζία ησλ θαηαλαισηψλ. Με ηελ απφθαζε απηή
πξνζδηνξίδνληαη, ηδίσο, ν ρξφλνο έλαξμεο ιεηηνπξγίαο ηεο Δ.Α.Φ.Α.,
ην πιαίζην δηελέξγεηαο, ην είδνο θαη ε θχζε ησλ ζπλαιιαγψλ, ην
νξγαλσηηθφ πιαίζην ηεο Αγνξάο, θαζψο θαη ν Λεηηνπξγφο ΔΑΦΑ.
2.

ΚΔΦΑΛΑΙΟ Ζ΄: ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΤΠΖΡΔΙΩΝ - ΣΖΡΖΖ
ΛΟΓΑΡΙΑΜΩΝ
Άξζξν 98
Σηκνιόγεζε Βαζηθώλ Γξαζηεξηνηήησλ
1.
Με ηνλ Καλνληζκφ Σηκνιφγεζεο, ν νπνίνο εθδίδεηαη απφ
ηε ΡΑΔ, κεηά απφ εηζήγεζε ηνπ θαηά πεξίπησζε αξκφδηνπ
Γηαρεηξηζηή πζηήκαηνο Φπζηθνχ Αεξίνπ ή Γηθηχνπ Γηαλνκήο θαη
δεκφζηα δηαβνχιεπζε, ξπζκίδεηαη ε κεζνδνινγία θαζνξηζκνχ
ηηκνινγίσλ γηα ηε ρξέσζε θάζε Βαζηθήο Γξαζηεξηφηεηαο.

Ωο Λεηηνπξγφο ηεο ΔΑΦΑ κπνξεί λα νξίδεηαη ν ΓΔΦΑ ΑΔ

3.
Με απφθαζε ηεο ΡΑΔ, κεηά απφ εηζήγεζε ηνπ Λεηηνπξγνχ
ΔΑΦΑ, εθδίδεηαη Καλνληζκφο Λεηηνπξγίαο ΔΑΦΑ, ν νπνίνο
δεκνζηεχεηαη ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο. Με ηνλ Καλνληζκφ
απηφλ ξπζκίδεηαη θάζε επί κέξνπο ζέκα ζρεηηθά κε ηελ νξγάλσζε θαη
ιεηηνπξγία ηεο ΔΑΦΑ, φπσο ε δηελέξγεηα θαη ε εθθαζάξηζε ησλ
ζπλαιιαγψλ, νη εγγπήζεηο ζπκκεηνρήο, ε ηήξεζε ειεθηξνληθνχ
ζπζηήκαηνο γηα ηε δηεπθφιπλζε ηεο δηελέξγεηαο ησλ ζπλαιιαγψλ
απηψλ, ην θφζηνο ιεηηνπξγίαο ηεο Αγνξάο θαη θάζε αλαγθαία
ιεπηνκέξεηα.

2.
Καηά ηε ξχζκηζε ηεο κεζνδνινγίαο ηηκνιφγεζεο γηα θάζε
Βαζηθή Γξαζηεξηφηεηα επηδηψθεηαη:

4.
Ο Λεηηνπξγφο ηεο ΔΑΦΑ θαηαρσξίδεη ζην εηδηθφ κεηξψν
πνπ ηεξεί ηνπο Πξνκεζεπηέο Φπζηθνχ Αεξίνπ ηνπο Δπηιέγνληεο
Πειάηεο, θαζψο θαη θάζε ελδηαθεξφκελν ρσξίο δηάθξηζε, εθηφο αλ
ζπληξέρεη έλαο απφ ηνπο πεξηνξηζηηθά αλαθεξφκελνπο ζηνλ
Καλνληζκφ Λεηηνπξγίαο ιφγνπο θαη, ηδίσο, ε κε θαηαβνιή ηεο
πξνβιεπφκελεο εγγχεζεο ζπκκεηνρήο. Κάζε θπζηθφ ή λνκηθφ
πξφζσπν κπνξεί λα δηελεξγεί ζπλαιιαγέο ζηελ ΔΑΦΑ, απφ ηελ
θαηαρψξηζή ηνπ ζην εηδηθφ κεηξψν.
5.
Κάζε Πξνκεζεπηήο Φπζηθνχ Αεξίνπ, ν νπνίνο είλαη
εγγεγξακκέλνο ζην εηδηθφ κεηξψν, ππνρξενχηαη λα πξνζθέξεη πξνο
πψιεζε κέζσ ηεο ΔΑΦΑ πνζφηεηα πνπ αληηζηνηρεί ηνπιάρηζηνλ ζε
πνζνζηφ 5% ηεο Πνζφηεηαο Φπζηθνχ Αεξίνπ, ηελ νπνία πξνκήζεπζε
ζε Πειάηεο θαηά ηνπο πξνεγνχκελνπο δψδεθα (12) κήλεο. Σν
πνζνζηφ απηφ δχλαηαη λα απμεζεί κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ
Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο κεηά απφ γλψκε
ηεο ΡΑΔ.

(α)

Ζ ζηαζεξφηεηα ησλ ηηκψλ πξνο φθεινο ησλ Υξεζηψλ.

(β)

Ζ εχινγε απφδνζε ησλ απαζρνινχκελσλ, απφ ην
Γηαρεηξηζηή ηνπ πζηήκαηνο Φπζηθνχ Αεξίνπ, θεθαιαίσλ.

(γ)

Ζ παξνρή ππεξεζηψλ, πεξηιακβαλφκελσλ ππεξεζηψλ
θνηλήο σθέιεηαο, θαηά ηνλ πιένλ αμηφπηζην, νηθνλνκηθφ θαη
θηιηθφ πξνο ην πεξηβάιινλ ηξφπν.

(δ)

Ζ θάιπςε ησλ δαπαλψλ ηνπ Γηαρεηξηζηή πζηήκαηνο
Φπζηθνχ Αεξίνπ γηα ηελ εθπιήξσζε ησλ ππνρξεψζεσλ
θνηλήο σθέιεηαο πνπ ηνπ έρνπλ επηβιεζεί.

(ε)

Ζ ελίζρπζε ηνπ ειεχζεξνπ αληαγσληζκνχ ζηελ αγνξά
Φπζηθνχ Αεξίνπ.

(ζη)

Ζ ηήξεζε ηεο αξρήο ηεο δηαθάλεηαο, ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο
θαη ηεο ακεξνιεςίαο.

(δ)

Ζ παξνρή βξαρππξφζεζκσλ θαη καθξνπξφζεζκσλ
θηλήηξσλ γηα ηελ απνδνηηθή ιεηηνπξγία, ην ζπλεηφ
πξνγξακκαηηζκφ θαη ηελ αλάπηπμε ηεο ππνδνκήο πνπ
απαηηείηαη γηα ηελ άζθεζε ηεο Βαζηθήο Γξαζηεξηφηεηαο,
ηελ ελίζρπζε ηεο αζθάιεηαο εθνδηαζκνχ θαη ηελ
ππνζηήξημε
εξεπλεηηθψλ
δξαζηεξηνηήησλ
ησλ
δηαρεηξηζηψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο αξκνδηφηεηέο ηνπο.

(ε)

Ζ ζπλεθηίκεζε ησλ ηδηαίηεξσλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο
εθάζηνηε αγνξάο, φπσο ε ηπρφλ δηαθνξνπνίεζε θφζηνπο
πνπ νθείιεηαη ζηελ ηνπνινγία ηνπ πζηήκαηνο.

(ζ)

Ζ παξνρή θηλήηξσλ γηα ρξεψζεηο πνπ αθνξνχλ λένπο
θαηαλαισηέο.

(η)

Ζ πξαγκαηνπνίεζε λέσλ επελδχζεσλ ζε πζηήκαηα
Φπζηθνχ Αεξίνπ γηα ηελ αζθαιή ηξνθνδνζία, ηε
βησζηκφηεηά ηνπο θαη ηελ εμππεξέηεζε ηεο αλακελφκελεο
κειινληηθήο δήηεζεο.

6.
Ο Λεηηνπξγφο ΔΑΦΑ δεκνζηεχεη, ζε ειεθηξνληθή κνξθή,
φιεο ηηο πξνζθνξέο γηα αγνξά θαη πψιεζε Φπζηθνχ Αεξίνπ κέζσ ηεο
ΔΑΦΑ, ρσξίο λα αλαθέξεη ην πξφζσπν πνπ ππέβαιε ηελ πξνζθνξά.
7.
Με απφθαζε ηεο ΡΑΔ κπνξεί λα νξίδνληαη νη αλψηαηεο
ηηκέο θαη νη φξνη γηα ηελ πξνζθνξά πψιεζεο Φπζηθνχ Αεξίνπ ζηελ
ΔΑΦΑ, γηα ηε δηαζθάιηζε ηνπ ειεχζεξνπ αληαγσληζκνχ θαη ηελ
πξνζηαζία ησλ θαηαλαισηψλ.
8.
Ο Γηαρεηξηζηήο πζηήκαηνο Φπζηθνχ Αεξίνπ παξέρεη
πξνηεξαηφηεηα ζηε Μεηαθνξά ησλ Πνζνηήησλ Φπζηθνχ Αεξίνπ πνπ
απνηεινχλ αληηθείκελν ζπλαιιαγήο κε θπζηθή παξάδνζε κέζσ ηεο
ΔΑΦΑ.
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3.
Με ηνλ Καλνληζκφ Σηκνιφγεζεο κπνξεί λα νξίδεηαη φηη,
κέζσ ησλ ηηκνινγίσλ γηα ηε Βαζηθή Γξαζηεξηφηεηα Μεηαθνξάο ηνπ
ΓΔΦΑ ΑΔ, θαιχπηεηαη θαη ην ζχλνιν ή κέξνο ησλ δαπαλψλ ηνπ
ΓΔΦΑ ΑΔ γηα ηελ εμππεξέηεζε θεθαιαίνπ θαη ηε ιεηηνπξγία θαη
ζπληήξεζε ηεο Βαζηθήο Γξαζηεξηφηεηαο Δγθαηάζηαζεο ΤΦΑ. Ζ
απφθαζε απηή ιακβάλεηαη κε θξηηήξην ηε ζπκβνιή ηεο
Δγθαηάζηαζεο ΤΦΑ ζηελ εμηζνξξφπεζε ηνπ θνξηίνπ ηνπ ΔΦΑ, ζηελ
αζθάιεηα εθνδηαζκνχ θαη ζηε δηεπθφιπλζε ηεο εηζφδνπ λέσλ
πξνκεζεπηψλ ζηελ αγνξά Φπζηθνχ Αεξίνπ.

Πεξηνξηζκόο αλώηαηνπ πεξηζσξίνπ θέξδνπο Πξνκεζεπηώλ
Φπζηθνύ Αεξίνπ
1.
Γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο δηακφξθσζεο ηηκψλ ηνπ θπζηθνχ
αεξίνπ ζε επίπεδα πνπ δε δηθαηνινγνχληαη, ζχκθσλα κε ηνπο
θαλφλεο ηνπ ειεχζεξνπ αληαγσληζκνχ θαη ηηο εηδηθέο ζπλζήθεο ηεο
δηεζλνχο θαη εγρψξηαο αγνξάο, επηηξέπεηαη ν θαζνξηζκφο αλψηαηνπ
πεξηζσξίνπ θέξδνπο ησλ Πξνκεζεπηψλ γηα φιεο ή νξηζκέλεο
θαηεγνξίεο Πειαηψλ κε απφθαζε ηεο ΡΑΔ. Ζ ηζρχο ηεο αλσηέξσ
απφθαζεο δηαξθεί γηα φζν ρξφλν επηβάιιεηαη απφ ηηο ζπλζήθεο θαη
πάλησο γηα δηάζηεκα πνπ δελ επηηξέπεηαη λα ππεξβαίλεη ηνπο δχν (2)
κήλεο. Μεηά ηε ιήμε ηεο ηζρχνο ηεο αλσηέξσ απφθαζεο ε ΡΑΔ

4.
Σα ηηκνιφγηα πξφζβαζεο ζε Γίθηπν Γηαλνκήο, γηα ην
ζθνπφ πνπ αλαθέξεηαη ζηελ παξάγξαθν 3 ηνπ άξζξνπ 92,
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θαηαξηίδνληαη απφ ηελ εθάζηνηε ΔΠΑ, κεηά ηελ έγθξηζε απφ ηε ΡΑΔ
ησλ θαλφλσλ θαηαλνκήο ηεο δηάηαμεο ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ
99, εγθξίλνληαη κε απφθαζε ηεο Ρ.Α.Δ. θαη ηζρχνπλ απφ ηε
δεκνζίεπζε ηεο απφθαζεο απηήο ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο,
ρσξίο λα ηξνπνπνηνχληαη νη ζρεηηθέο κε ηελ ηηκνιφγεζε δηαηάμεηο πνπ
πεξηιακβάλνληαη ζηηο Άδεηεο Γηαλνκήο Φπζηθνχ Αεξίνπ, νη νπνίεο
έρνπλ ρνξεγεζεί κέρξη ηελ έλαξμε ηεο ηζρχνο ηνπ λ. 3428/2005 (ΦΔΚ
Α΄ 313). Με ηελ ίδηα απφθαζε θαζνξίδεηαη θαη ε δηαδηθαζία
αλαπξνζαξκνγήο ή ηξνπνπνίεζεο ησλ ηηκνινγίσλ απηψλ. Μέρξη ηε
ζέζπηζε ησλ αλσηέξσ ηηκνινγίσλ εμαθνινπζνχλ λα ηζρχνπλ θαη λα
εηζπξάηηνληαη ηα ηέιε πξφζβαζεο ζηα Γίθηπα Γηαλνκήο πνπ
θαζνξίδνληαη ζχκθσλα κε ηηο ζπκβάζεηο πξνκήζεηαο Φπζηθνχ
Αεξίνπ πνπ έρνπλ ζπλαθζεί κεηαμχ ηεο ΓΔΠΑ ΑΔ θαη ησλ ΔΠΑ πξηλ
απφ ηελ 15.3.2002.

Φπζηθνχ Αεξίνπ, Δγθαηάζηαζεο ΤΦΑ, Δγθαηάζηαζεο Απνζήθεπζεο
Φπζηθνχ Αεξίνπ, Γηαλνκήο Φπζηθνχ Αεξίνπ θαη άιισλ
δξαζηεξηνηήησλ Φπζηθνχ Αεξίνπ, θαζψο θαη εληαίν ινγαξηαζκφ γηα
ηπρφλ άιιεο δξαζηεξηφηεηέο ηνπο, εθηφο ηνπ ηνκέα Φπζηθνχ Αεξίνπ,
φπσο αθξηβψο ζα έπξαηηαλ αλ νη δξαζηεξηφηεηεο απηέο αζθνχληαλ
απφ δηαθνξεηηθέο επηρεηξήζεηο, ψζηε λα απνθεχγνληαη νη δηαθξίζεηο,
νη δηαζηαπξνχκελεο επηρνξεγήζεηο θαη νη ζηξεβιψζεηο ηνπ
αληαγσληζκνχ. Οη ρσξηζηνί ινγαξηαζκνί πνπ πξνβιέπνληαη ζην
πξνεγνχκελν εδάθην πεξηιακβάλνπλ ηζνινγηζκφ θαη ινγαξηαζκφ
απνηειεζκάησλ ρξήζεο γηα θάζε δξαζηεξηφηεηα.
4.
Γηα ηελ θαηάξηηζε ησλ ρσξηζηψλ ινγαξηαζκψλ νη
Οινθιεξσκέλεο Δπηρεηξήζεηο Φπζηθνχ Αεξίνπ εθαξκφδνπλ πάγηνπο
θαλφλεο θαηαλνκήο ηνπ ελεξγεηηθνχ θαη ηνπ παζεηηθνχ θαη ησλ
δαπαλψλ θαη εζφδσλ, νη νπνίνη ππνβάιινληαη ζηε ΡΑΔ πξνο
έγθξηζε. Οη θαλφλεο απηνί ηξνπνπνηνχληαη κεηά απφ έγθξηζε ηεο
ΡΑΔ, εθφζνλ ζπληξέρνπλ εμαηξεηηθνί ιφγνη.

5.
Με εμαίξεζε ηνπο Γηαρεηξηζηέο ΑΦΑ, ζηνπο νπνίνπο
ρνξεγείηαη απαιιαγή θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 85, ηα ηηκνιφγηα
κε βάζε ηα νπνία ν θάζε Γηαρεηξηζηήο πζηήκαηνο Φπζηθνχ Αεξίνπ
εηζπξάηηεη νπνηνδήπνηε αληάιιαγκα γηα θάζε Βαζηθή
Γξαζηεξηφηεηα, θαηαξηίδνληαη απφ ηνλ εθάζηνηε Γηαρεηξηζηή
ζχκθσλα κε ηνλ Καλνληζκφ Σηκνιφγεζεο θαη εγθξίλνληαη κε
απφθαζε ηεο ΡΑΔ θαη ηζρχνπλ ην αξγφηεξν απφ ηα δχν θαησηέξσ
ρξνληθά ζεκεία:
(α)

είηε απφ ηνλ ηξίην (3) κήλα κεηά ην κήλα δεκνζίεπζεο ηεο
αλσηέξσ απφθαζεο ηεο ΡΑΔ ζηελ Δθεκεξίδα ηεο
Κπβεξλήζεσο.

(β)

είηε απφ ηνλ έβδνκν (7) κήλα κεηά ην κήλα δεκνζίεπζεο
ηνπ Καλνληζκνχ Σηκνιφγεζεο ζηελ Δθεκεξίδα ηεο
Κπβεξλήζεσο.

5.
Οη ειεγθηέο ηεο Οινθιεξσκέλεο Δπηρείξεζεο ειέγρνπλ
ηνπο ρσξηζηνχο ινγαξηαζκνχο πνπ ηεξνχληαη θαηά ηηο δηαηάμεηο ησλ
πξνεγνχκελσλ παξαγξάθσλ, φπσο αθξηβψο ζα έπξαηηαλ αλ νη
δξαζηεξηφηεηεο απηέο αζθνχληαλ απφ δηαθνξεηηθά λνκηθά πξφζσπα,
ειέγρνληαο θαη ηελ νξζή εθαξκνγή ησλ θαλφλσλ θαηαλνκήο θαη
ππνβάιινπλ ζηελ ηαθηηθή γεληθή ζπλέιεπζε ηεο Οινθιεξσκέλεο
Δπηρείξεζεο θαη ζηε ΡΑΔ ην πφξηζκα ηνπ ειέγρνπ ηνπο. Ζ ΡΑΔ έρεη
ην δηθαίσκα δηεμαγσγήο, νπνηεδήπνηε, έθηαθησλ ειέγρσλ γηα ηε
δηαπίζησζε ηεο ηήξεζεο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ απηνχ.
6.
Οη Οινθιεξσκέλεο Δπηρεηξήζεηο Φπζηθνχ Αεξίνπ
παξαζέηνπλ, ζην πξνζάξηεκα ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεψλ ηνπο,
ηνπο εγθεθξηκέλνπο θαη ηζρχνληεο θαλφλεο θαηαλνκήο, ηηο ρσξηζηέο
νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο γηα θάζε δξαζηεξηφηεηά ηνπο, ηηο ζεκαληηθέο
πξάμεηο πνπ έρνπλ πξαγκαηνπνηήζεη κε ηηο πλδεδεκέλεο
Δπηρεηξήζεηο ή κε επηρεηξήζεηο ζηε κεηνρηθή ζχλζεζε ησλ νπνίσλ
κεηέρνπλ νη ίδηνη κέηνρνη, θαζψο θαη ηε ζρεηηθή κε ηνπο ρσξηζηνχο
ινγαξηαζκνχο έθζεζε ησλ ειεγθηψλ. Σν πξνζάξηεκα δεκνζηεχεηαη
καδί κε ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Οινθιεξσκέλεο
Δπηρείξεζεο.

6.
Σα ηηκνιφγηα θάζε Βαζηθήο Γξαζηεξηφηεηαο κπνξεί λα
πεξηιακβάλνπλ κία ρξέσζε, αλά κνλάδα δπλακηθφηεηαο θαη κία
ρξέσζε, αλά κνλάδα Πνζφηεηαο Φπζηθνχ Αεξίνπ. Με ηε ρξέσζε αλά
κνλάδα δπλακηθφηεηαο αλαθηψληαη, ηδίσο, νη ζηαζεξέο δαπάλεο ηεο
Βαζηθήο Γξαζηεξηφηεηαο, ζηηο νπνίεο εληάζζνληαη νη απνζβέζεηο, ην
θεθάιαην θίλεζεο, ην θφζηνο ησλ απαζρνινχκελσλ θεθαιαίσλ,
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ δαπαλψλ θεθαιαίνπ γηα λέεο επελδχζεηο,
ζχκθσλα κε ην Πξφγξακκα Αλάπηπμεο πξνθεηκέλνπ γηα ην ΔΦΑ ή
ηνλ αληίζηνηρν πξνγξακκαηηζκφ λέσλ επελδχζεσλ, πξνθεηκέλνπ γηα
ΑΦΑ. Με ηε ρξέσζε αλά κνλάδα Πνζφηεηαο Φπζηθνχ Αεξίνπ
αλαθηψληαη, ηδίσο, κεηαβιεηέο δαπάλεο ηεο Βαζηθήο Γξαζηεξηφηεηαο.
Γελ αλαθηάηαη κε ηα ηηκνιφγηα ην θφζηνο θηήζεο παγίσλ πνπ έρεη
θαηαβιεζεί απφ Πξνκεζεπηέο ή Πειάηεο.

ΚΔΦΑΛΑΙΟ Θ΄: ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΑΓΔΙΩΝ
Άξζξν
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Καλνληζκόο Αδεηώλ
1.
Ο Καλνληζκφο Αδεηψλ εθδίδεηαη κε απφθαζε ηεο ΡΑΔ θαη
δεκνζηεχεηαη ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο. Με ηνλ Καλνληζκφ
Αδεηψλ θαζνξίδνληαη ν ηχπνο θαη ην πεξηερφκελν ησλ αηηήζεσλ γηα ηε
ρνξήγεζε άδεηαο, θαζψο θαη ηα ζπλππνβαιιφκελα κε ηηο αηηήζεηο
δηθαηνινγεηηθά θαη ινηπά ζηνηρεία. Πεξαηηέξσ θαζνξίδνληαη:

7.
Σα ηηκνιφγηα ηεο Βαζηθήο Γξαζηεξηφηεηαο Μεηαθνξάο
νξίδνληαη ρσξηζηά γηα ηα ζεκεία εηζφδνπ θαη ηα ζεκεία εμφδνπ ηνπ
πζηήκαηνο Μεηαθνξάο Φπζηθνχ Αεξίνπ. Καηά ηνλ θαζνξηζκφ ησλ
ηηκνινγίσλ ηεο Βαζηθήο Γξαζηεξηφηεηαο Μεηαθνξάο ιακβάλνληαη
ππφςε νη εχινγεο θαη αλαινγηθέο δαπάλεο πνπ βαξχλνπλ ηνλ
αληίζηνηρν δηαρεηξηζηή απφ ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζηηο δξαζηεξηφηεηεο
ηνπ Δπξσπατθνχ Γηθηχνπ Γηαρεηξηζηψλ πζηεκάησλ Μεηαθνξάο
Φπζηθνχ Αεξίνπ.

(α)

Ο ηξφπνο δεκνζίεπζεο ησλ αηηήζεσλ, θαζψο θαη νη
δηθαηνχρνη θαη ε δηαδηθαζία ππνβνιήο αληηξξήζεσλ.

(β)

Οη φξνη, νη πξνυπνζέζεηο θαη νη πεξηνξηζκνί άζθεζεο ησλ
δηθαησκάησλ πνπ παξέρνληαη κε ηηο άδεηεο.

(γ)

Οη φξνη, νη πξνυπνζέζεηο θαη ε δηαδηθαζία ηξνπνπνίεζεο
θαη αλάθιεζεο ησλ αδεηψλ.

1.
Σα λνκηθά πξφζσπα πνπ αζθνχλ ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο
Πξνκήζεηαο, ηεο Μεηαθνξάο, ηεο Γηαλνκήο, ηεο Απνζήθεπζεο, ηεο
πγξνπνίεζεο Φπζηθνχ Αεξίνπ θαη ηεο αεξηνπνίεζεο Τγξνπνηεκέλνπ
Φπζηθνχ Αεξίνπ (ΤΦΑ) εληφο ηεο Διιεληθήο Δπηθξάηεηαο αλεμάξηεηα
απφ ην ηδηνθηεζηαθφ θαζεζηψο ή ηε λνκηθή κνξθή ηνπο, θαηαξηίδνπλ,
ππνβάιινπλ πξνο έιεγρν θαη δεκνζηεχνπλ ηηο εηήζηεο νηθνλνκηθέο
θαηαζηάζεηο ηνπο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 42α επ. ηνπ
θ.λ. 2190/1920.

(δ)

Κάζε αλαγθαία ιεπηνκέξεηα ζρεηηθή κε ηηο άδεηεο πνπ
εθδίδνληαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λφκνπ απηνχ.

2.

Κξηηήξηα γηα ηε ρνξήγεζε άδεηαο, θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ
λφκνπ απηνχ, είλαη ηδίσο:

(α)

Ζ αζθάιεηα θαη ε πξνζηαζία ησλ πζηεκάησλ Φπζηθνχ
Αεξίνπ, θαζψο θαη ησλ εγθαηαζηάζεσλ θαη ηνπ
ζπλδεδεκέλνπ εμνπιηζκνχ.

2.
Σα λνκηθά πξφζσπα πνπ αλαθέξνληαη ζηελ πξνεγνχκελε
παξάγξαθν ηεξνχλ ρσξηζηνχο ινγαξηαζκνχο γηα ηηο δξαζηεξηφηεηεο
Πξνκήζεηαο ζε Δπηιέγνληεο Πειάηεο θαη Πξνκήζεηαο ζε κε
Δπηιέγνληεο Πειάηεο, θαζψο θαη γηα ηηο δαπάλεο ζηηο νπνίεο
ππνβάιινληαη γηα ηελ παξνρή ησλ ππεξεζηψλ θνηλήο σθέιεηαο πνπ
ηνπο έρνπλ επηβιεζεί.

(β)

Σα ηδηαίηεξα ηερληθά θαη νηθνλνκηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ
αηηνχληνο θαη ηδίσο ε θεξεγγπφηεηά ηνπ.

(γ)

Ζ πξνζηαζία ησλ θαηαλαισηψλ, κε ζθνπφ ηελ παξνρή
ππεξεζηψλ πςεινχ επηπέδνπ θαη ηελ επίηεπμε ησλ
βέιηηζησλ ηηκψλ.

Άξζξν 99
Σήξεζε ινγαξηαζκώλ - Λνγηζηηθόο Γηαρσξηζκόο

3.
Οη Οινθιεξσκέλεο Δπηρεηξήζεηο Φπζηθνχ Αεξίνπ ηεξνχλ
ρσξηζηνχο ινγαξηαζκνχο γηα ηηο δξαζηεξηφηεηεο Μεηαθνξάο

47

(δ)

Ζ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηνπ θιίκαηνο απφ ηηο
επηπηψζεηο ησλ δξαζηεξηνηήησλ Φπζηθνχ Αεξίνπ θαη ε
δηαζθάιηζε ηεο ελεξγεηαθήο απφδνζεο.

λα ρξεζηκνπνηείηαη θαηά πξνηεξαηφηεηα ζε ζρέζε κε ην αέξην πνπ
πξνκεζεχεηαη ν ΓΔΦΑ ΑΔ, ζχκθσλα κε ηελ πεξίπησζε γ΄ ηεο
παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 77.

(ε)

Ζ δηαζθάιηζε θαη ελίζρπζε ηνπ ειεχζεξνπ αληαγσληζκνχ
ζηελ αγνξά Φπζηθνχ Αεξίνπ.

2.
Γηα ηελ ελίζρπζε ηεο αζθάιεηαο ηνπ εθνδηαζκνχ θαη ηεο
αλάπηπμεο αληαγσληζκνχ ζηελ αγνξά Φπζηθνχ Αεξίνπ, ε ΡΑΔ
δχλαηαη λα απνθαζίδεη, ηε δηεμαγσγή δηαγσληζκψλ κε αληηθείκελν ηελ
πψιεζε ζε Πξνκεζεπηέο θαη Δπηιέγνληεο Πειάηεο πνζνηήησλ ΤΦΑ,
νη νπνίεο αληηζηνηρνχλ ζε καθξνρξφληεο ζπκβάζεηο πξνκήζεηαο πνπ
έρνπλ ζπλαθζεί θαη ηεζεί ζε εθαξκνγή έσο ηελ 1.7.2004 θαη κέρξη ην
ρξφλν ιήμεο ηεο ηζρχνο ησλ ζπκβάζεσλ απηψλ, εθφζνλ
πεξηιακβάλνπλ ξήηξεο ππνρξεσηηθήο αγνξάο αλεμαξηήησο
παξαιαβήο. Οη δηαγσληζκνί δηεμάγνληαη απφ ηνλ ΓΔΦΑ ΑΔ
ζχκθσλα κε ηε δηαδηθαζία θαη ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ θαζνξίδνληαη
ζηνλ Κψδηθα Γηαρείξηζεο ηνπ ΔΦΑ, ηεξνπκέλσλ ηδίσο ησλ αξρψλ
ηεο δηαθάλεηαο θαη ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο. Οη φξνη δηελέξγεηαο ησλ
δηαγσληζκψλ απηψλ εγθξίλνληαη απφ ηε ΡΑΔ.

3.
Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Πεξηβάιινληνο Δλέξγεηαο θαη
Κιηκαηηθήο Αιιαγήο, ε νπνία εθδίδεηαη κεηά απφ γλψκε ηεο ΡΑΔ,
δεκνζηεχεηαη ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο θαη θνηλνπνηείηαη
ζηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή, επηβάιινληαη ππνρξεψζεηο παξνρήο
ππεξεζηψλ θνηλήο σθέιεηαο ζηνπο θαηφρνπο αδεηψλ, ζχκθσλα κε ηηο
δηαηάμεηο ηνπ λφκνπ απηνχ. Με ηελ ίδηα απφθαζε θαζνξίδεηαη ε
κεζνδνινγία ππνινγηζκνχ ηπρφλ αληαιιάγκαηνο πνπ νθείιεηαη γηα
ηελ εθπιήξσζε ησλ σο άλσ ππνρξεψζεσλ, ζχκθσλα κε δηαθαλή,
ακεξφιεπηα θαη επαιεζεχζηκα ζηνηρεία θαη κε βάζε ην θφζηνο
παξνρήο ησλ ζρεηηθψλ ππεξεζηψλ.
4.
Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Πεξηβάιινληνο Δλέξγεηαο θαη
Κιηκαηηθήο Αιιαγήο, ε νπνία εθδίδεηαη κεηά απφ γλψκε ηεο ΡΑΔ θαη
δεκνζηεχεηαη ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο, κπνξεί λα
επηβάιινληαη ζηνπο θαηφρνπο αδεηψλ πξφζζεηεο ππνρξεψζεηο,
εθφζνλ ζπληξέρνπλ εηδηθέο ζπλζήθεο θαη έθηαθηεο πεξηζηάζεηο πνπ
αλάγνληαη, ηδίσο, ζηελ εζληθή άκπλα θαη δεκφζηα αζθάιεηα, θαζψο
θαη ζε αθξαία θαηξηθά θαηλφκελα ή άιιεο αληίμνεο θιηκαηνινγηθέο
ζπλζήθεο.

3.
Ζ κεηαβνιή κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λφκνπ απηνχ, ηνπ λνκηθνχ
πιαηζίνπ πνπ δηέπεη ηηο ζπκβάζεηο πξνκήζεηαο Φπζηθνχ Αεξίνπ
κεηαμχ ηεο ΓΔΠΑ ΑΔ θαη ησλ πειαηψλ ηεο, νη νπνίεο έρνπλ ζπλαθζεί
πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ λφκνπ απηνχ, δε ζπληζηά ζπνπδαίν
ιφγν θαηαγγειίαο ησλ ζπκβάζεσλ απηψλ.
Άξζξν
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Ζ ρξήζε πζηεκάησλ Φπζηθνχ Αεξίνπ θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ λφκνπ
απηνχ επηηξέπεηαη θαη γηα ηε δηαθίλεζε βηναεξίνπ, αεξίνπ πνπ
παξάγεηαη απφ Βηνκάδα θαη άιισλ ηχπσλ αεξίσλ, εθφζνλ απηή είλαη
δπλαηή, απφ ηερληθή άπνςε θαη πιεξνχληαη νη πξνδηαγξαθέο
αζθάιεηαο, αθνχ ιεθζνχλ ππφςε νη απαηηήζεηο πνηφηεηαο θαη ηα
ρεκηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ αεξίσλ απηψλ.

5.
Ζ ΡΑΔ παξαθνινπζεί θαη ειέγρεη ηελ εθπιήξσζε ησλ
ππνρξεψζεσλ πνπ επηβάιινληαη ζηνπο θαηφρνπο αδεηψλ ζχκθσλα
κε ηηο παξαγξάθνπο 4 θαη 5 θαη απνηεινχλ φξνπο ησλ Αδεηψλ ηνπο.
6.
Πξηλ απφ ηε ρνξήγεζε νξηζκέλεο Άδεηαο ή θαηεγνξίαο
Αδεηψλ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λφκνπ απηνχ, ν Τπνπξγφο
Πεξηβάιινληνο Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήοθαη ε ΡΑΔ κπνξνχλ
λα θαινχλ ηνπο ελδηαθεξνκέλνπο ζε δεκφζηα δηαβνχιεπζε.

Άξζξν 104
Τπφγεηνη θπζηθνί ρψξνη, πνπ κεηαηξέπνληαη ζε ρψξνπο απνζήθεπζεο
θπζηθνχ αεξίνπ, κπνξνχλ λα εληάζζνληαη είηε ζην ΔΦΑ, ζχκθσλα
κε ηε δηαδηθαζία ηνπ άξζξνπ 76 είηε ζε ΑΦΑ, ζχκθσλα κε ηε
δηαδηθαζία ηνπ άξζξνπ 83 ηνπ παξφληνο λφκνπ. Πξνυπφζεζε γηα ηελ
έληαμε ππφγεηνπ θπζηθνχ ρψξνπ θπξηφηεηαο ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ
ζην ΔΦΑ ή ζε ΑΦΑ, απνηειεί ε πξνεγνχκελε παξαρψξεζε ηεο
ρξήζεο, αλάπηπμεο θαη εθκεηάιιεπζήο ηνπ, σο ρψξνπ απνζήθεπζεο
θπζηθνχ αεξίνπ. Με θνηλή απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκίαο θαη
Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο, θαζνξίδεηαη ε
δηαδηθαζία θαη νη πξνυπνζέζεηο παξαρψξεζεο ηεο ρξήζεο
αλάπηπμεο θαη εθκεηάιιεπζεο ππφγεησλ θπζηθψλ ρψξσλ γηα ηελ
απνζήθεπζε θπζηθνχ αεξίνπ.

7.
Ζ ρνξήγεζε άδεηαο, ζχκθσλα κε ην λφκν απηφλ, δελ
απαιιάζζεη ηνλ θάηνρφ ηεο απφ ηελ ππνρξέσζε λα ιακβάλεη άιιεο
άδεηεο ή εγθξίζεηο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία.
8.
Ζ απφθαζε ηεο ΡΑΔ κε ηελ νπνία απνξξίπηεηαη αίηεζε
γηα ηε ρνξήγεζε Άδεηαο, ηεθκεξηψλεηαη πιήξσο θαη θνηλνπνηείηαη
ζηνλ αηηνχληα θαη ζηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή. Ο αηηψλ δχλαηαη λα
πξνζθχγεη θαηά ηεο αλσηέξσ απφθαζεο ηεο ΡΑΔ, ζχκθσλα κε ηηο
δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 33 ηνπ λφκνπ απηνχ.
ΚΔΦΑΛΑΙΟ Ι΄: ΠΟΙΝΙΚΔ ΚΤΡΩΔΙ ΚΑΙ ΛΟΙΠΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ
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ΜΔΡΟ ΣΔΣΑΡΣΟ : ΟΡΓΑΝΩΖ ΣΖ ΑΓΟΡΑ ΖΛΔΚΣΡΙΚΖ
ΔΝΔΡΓΔΙΑ

Πνηληθέο θπξώζεηο
1.
Όπνηνο αζθεί νπνηαδήπνηε απφ ηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ
αλαθέξνληαη ζην άξζξν 86 παξάγξαθνο 1, ρσξίο λα θαηέρεη ζρεηηθή
άδεηα, ηηκσξείηαη κε θπιάθηζε ηνπιάρηζηνλ έμη (6) κελψλ θαη
ρξεκαηηθή πνηλή απφ εθαηφλ πελήληα ρηιηάδεο (150.000) επξψ έσο
ηξία εθαηνκκχξηα (3.000.000) επξψ, αλάινγα κε ηε ζπρλφηεηα θαη ηε
βαξχηεηα ηεο πξάμεο.

ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α: ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΖΛΔΚΣΡΙΚΖ ΔΝΔΡΓΔΙΑ
Άξζξν 105
Καζήθνληα ηνπ Γηαρεηξηζηή ηνπ Διιεληθνύ
Μεηαθνξάο Ζιεθηξηθήο Δλέξγεηαο (ΔΜΖΔ)

πζηήκαηνο

(Άρθρο 12 της Οδηγίας 2009/72/ΕΚ)

2.
Σν αξκφδην δηθαζηήξην κπνξεί λα επηβάιεη ηε δήκεπζε ελ
φισ ή ελ κέξεη ησλ εγθαηαζηάζεσλ θαη ηνπ εμνπιηζκνχ πνπ
ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαηά ηελ ηέιεζε ηεο παξάβαζεο πνπ ηηκσξείηαη
ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 1.
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1.
Ο Γηαρεηξηζηήο ηνπ Διιεληθνχ πζηήκαηνο Μεηαθνξάο
Ζιεθηξηθήο Δλέξγεηαο ιεηηνπξγεί, εθκεηαιιεχεηαη, ζπληεξεί θαη
αλαπηχζζεη ην ΔΜΖΔ ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη ν εθνδηαζκφο ηεο
ρψξαο κε ειεθηξηθή ελέξγεηα, κε ηξφπν επαξθή, αζθαιή, απνδνηηθφ
θαη αμηφπηζην.

Τθηζηάκελεο ζπκβάζεηο

2.

O Γηαρεηξηζηήο:

1.
Ο ΓΔΦΑ ΑΔ κπνξεί λα πξνκεζεχεηαη απφ ηελ ΓΔΠΑ ΑΔ
ρσξίο δηαγσληζκφ Φπζηθφ Αέξην γηα ηελ εμηζνξξφπεζε ηνπ θνξηίνπ
θαη ηελ αληηζηάζκηζε θπζηθψλ απσιεηψλ θαη ηδηνθαηαλάισζεο ηνπ
ΔΦΑ, εθφζνλ ην αέξην απηφ ην έρεη πξνκεζεπζεί ε ΓΔΠΑ ΑΔ κε
βάζε ζπκβάζεηο πξνκήζεηαο ΤΦΑ πνπ έρνπλ ζπλαθζεί έσο ηελ
01.07.2004. Ζ ηηκή πξνκήζεηαο ηνπ ΤΦΑ εγθξίλεηαη απφ ηε ΡΑΔ, κεηά
απφ εηζήγεζε ηνπ ΓΔΦΑ ΑΔ θαη θαιχπηεη ην πιήξεο θφζηνο
πξνκήζεηαο ηνπ ΤΦΑ, ζην νπνίν ζπκπεξηιακβάλεηαη ην ζηαζεξφ θαη
κεηαβιεηφ θφζηνο ηεο ζαιάζζηαο κεηαθνξάο, ην θφζηνο ρξήζεο ηνπ
πζηήκαηνο ΤΦΑ, θαζψο θαη εχινγν θφζηνο δηαρείξηζεο. Σν ΤΦΑ
πνπ πσιείηαη απφ ηε ΓΔΠΑ ΑΔ θαηά ηα πξνεγνχκελα εδάθηα κπνξεί

(α)

δηαζθαιίδεη φηη ε καθξνρξφληα ηθαλφηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο
αληαπνθξίλεηαη ζε εχινγεο αλάγθεο γηα κεηαθνξά
ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, ππφ νηθνλνκηθά βηψζηκεο ζπλζήθεο,
ιακβάλνληαο ππφςε ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο,
(αα)
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ζπληάζζεη εηεζίσο θαη ππνβάιιεη ζηε ΡΑΔ
ηξηεηέο επηρεηξεζηαθφ πξφγξακκα ελεξγεηψλ θαη
δξάζεσλ νη νπνίεο θξίλνληαη αλαγθαίεο γηα ηελ
άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπ, κε ηνλ αληίζηνηρν
πξνυπνινγηζκφ.

(ββ)

ζπληάζζεη θαη δεκνζηνπνηεί ηαθηηθά εθζέζεηο
γηα ηελ απνδνηηθή ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο,

(β)

ζπκβάιιεη
ζηελ
αζθάιεηα
ηνπ
εθνδηαζκνχ,
δηαζθαιίδνληαο επαξθή ηθαλφηεηα κεηαθνξάο θαη ηελ
αμηνπηζηία ηνπ ζπζηήκαηνο,

(γ)

παξέρεη πξφζβαζε ζην ζχζηεκα ζηνπο θαηφρνπο άδεηαο
παξαγσγήο, πξνκήζεηαο ή εκπνξίαο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο,
ζε φζνπο έρνπλ λφκηκα εμαηξεζεί απφ ηελ ππνρξέσζε
θαηνρήο ηέηνησλ αδεηψλ θαη ζηνπο Δπηιέγνληεο Πειάηεο,

(δ)

(ε)

(ζη)

επηηξέπεη ηε ζχλδεζε ηνπ Διιεληθνχ Γηθηχνπ Γηαλνκήο
Ζιεθηξηθήο Δλέξγεηαο (ΔΓΓΖΔ) κε ην ΔΜΖΔ, ζχκθσλα
κε φζα θαζνξίδνληαη ζηνλ Κψδηθα Γηαρείξηζεο ηνπ
Διιεληθνχ πζηήκαηνο Μεηαθνξάο Ζιεθηξηθήο Δλέξγεηαο
(Κψδηθαο Γηαρείξηζεο ΔΜΖΔ),
δηαρεηξίδεηαη ηηο ξνέο ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ζην
ζχζηεκα, ζπλεθηηκψληαο ηηο αληαιιαγέο κε άιια
δηαζπλδεδεκέλα ζπζηήκαηα κεηαθνξάο. Γηα ηνλ ζθνπφ
απηφ κεξηκλά γηα ηελ αζθαιή, αμηφπηζηε θαη απνδνηηθή
ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο, δηαζθαιίδνληαο, κεηαμχ
άιισλ, ηε δηαζεζηκφηεηα ησλ αλαγθαίσλ επηθνπξηθψλ
ππεξεζηψλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ππεξεζηψλ πνπ
παξέρνληαη κέζσ δηαρείξηζεο ηεο δήηεζεο, ζην βαζκφ πνπ
ε δηαζεζηκφηεηά ηνπο δελ εμαξηάηαη απφ άιιν
δηαζπλδεδεκέλν ζχζηεκα κεηαθνξάο.
θαηαξηίδεη ην πξφγξακκα θαηαλνκήο ησλ κνλάδσλ
παξαγσγήο πνπ ζπλδένληαη κε ην ζχζηεκα, πξνζδηνξίδεη
ηελ ρξήζε ησλ δηαζπλδέζεσλ κε άιια ζπζηήκαηα
κεηαθνξάο θαη θαηαλέκεη ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν ην θνξηίν
ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ζηηο δηαζέζηκεο εγθαηαζηάζεηο
παξαγσγήο, ζχκθσλα κε ηηο εηδηθφηεξεο δηαηάμεηο ηνπ
άξζξνπ 107 ηνπ παξφληνο λφκνπ.

(δ)

παξέρεη ζηνπο Γηαρεηξηζηέο άιισλ ζπζηεκάησλ
κεηαθνξάο θαη δηθηχσλ δηαλνκήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, κε
ηα νπνία ζπλδέεηαη ην χζηεκα, επαξθείο πιεξνθνξίεο γηα
ηελ αζθαιή θαη απνδνηηθή ιεηηνπξγία θαζψο θαη ηε
ζπληνληζκέλε αλάπηπμε θαη ηε δηαιεηηνπξγηθφηεηα ηνπ
ζπζηήκαηνο θαη ησλ παξαπάλσ ζπζηεκάησλ θαη δηθηχσλ,

(ε)

παξέρεη έγθαηξα ζηνπο ρξήζηεο ηνπ ζπζηήκαηνο θάζε
αλαγθαία πιεξνθνξία γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο
απνηειεζκαηηθήο πξφζβαζήο ηνπο ζην ζχζηεκα,

(ζ)

εηζπξάηηεη ηα ηέιε πξφζβαζεο ζην χζηεκα θαη δηεπζεηεί
ηηο ρξενπηζηψζεηο πνπ ηνπ αλαινγνχλ ζην πιαίζην ηνπ
κεραληζκνχ
αληηζηάζκηζεο
κεηαμχ
δηαρεηξηζηψλ
ζπζηεκάησλ κεηαθνξάο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 13 ηνπ
Καλνληζκνχ (ΔΚ) 714/2009,

(ηα)

ρνξεγεί θαη δηαρεηξίδεηαη ηελ πξφζβαζε ηξίησλ ζην
ζχζηεκα, θαη παξέρεη εηδηθά αηηηνινγεκέλεο επεμεγήζεηο
ζε πεξίπησζε άξλεζεο πξφζβαζεο,

(ηβ)

ζπκκεηέρεη ζε ελψζεηο, νξγαλψζεηο ή εηαηξείεο, νη νπνίεο
έρνπλ ζθνπφ ηελ επεμεξγαζία θαη δηακφξθσζε θαλφλσλ
θνηλήο δξάζεο πνπ ζπληείλνπλ, ζην πιαίζην ηεο
θνηλνηηθήο λνκνζεζίαο, ζηε δεκηνπξγία εληαίαο εζσηεξηθήο
αγνξάο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο θαη εηδηθφηεξα ζηνλ
θαηακεξηζκφ θαη ηελ εθρψξεζε δηθαησκάησλ κεηαθνξάο
ειεθηξηθήο
ελέξγεηαο
κέζσ
ησλ
αληίζηνηρσλ
δηαζπλδέζεσλ, θαζψο θαη ζηε δηαρείξηζε ησλ
δηθαησκάησλ απηψλ γηα ινγαξηαζκφ ησλ σο άλσ
δηαρεηξηζηψλ, θαη ηδίσο ζην Δπξσπατθφ Γίθηπν
Γηαρεηξηζηψλ πζηεκάησλ Μεηαθνξάο Ζιεθηξηθήο
Δλέξγεηαο (ΔΓΓΜ Ζιεθηξηθήο Δλέξγεηαο),

εθπνλεί θάζε έηνο, θαηφπηλ δηαβνχιεπζεο κε φινπο ηνπο
πθηζηάκελνπο θαη κειινληηθνχο ρξήζηεο ηνπ ΔΜΖΔ,
δεθαεηέο Πξφγξακκα Αλάπηπμεο ηνπ Διιεληθνχ
πζηήκαηνο Μεηαθνξάο Ζιεθηξηθήο Δλέξγεηαο, ην νπνίν
ππνβάιιεη πξνο έγθξηζε ζηε ΡΑΔ θαη δεκνζηεχεη ζηελ
ηζηνζειίδα ηνπ, ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζην άξζξν
120 ηνπ παξφληνο λφκνπ,

(ηδ)

ηεξεί ηνπο αλαγθαίνπο δηαρεηξηζηηθνχο ινγηζηηθνχο
ινγαξηαζκνχο γηα ηελ είζπξαμε, ησλ εζφδσλ απφ ηε
δηαρείξηζε ζπκθφξεζεο ησλ δηαζπλδέζεσλ, ή άιισλ
ρξεψζεσλ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο λφκνπ,

(ηε)

δεκνζηεχεη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ θαηάινγν φισλ ησλ
εγθεθξηκέλσλ απφ ηε ΡΑΔ ηηκνινγίσλ κε ηα νπνία ρξεψλεη
ηνπο ρξήζηεο ηνπ πζηήκαηνο.

(ηδ)

ππνινγίδεη ηελ Οξηαθή Σηκή Απνθιίζεσλ,

(ηε)

δηελεξγεί ηελ εθθαζάξηζε ησλ Απνθιίζεσλ Παξαγσγήο –
Εήηεζεο θαη ηε δηεπζέηεζε ησλ ρξεκαηηθψλ ζπλαιιαγψλ
ζην πιαίζην ηεο δηεπζέηεζεο ησλ Απνθιίζεσλ Παξαγσγήο
– Εήηεζεο ζε ζπλεξγαζία κε ην ΛΑΓΖΔ θαη ηνπο
Γηαρεηξηζηέο ηνπ ΔΓΓΖΔ. Γηα ηε δηελέξγεηα ηεο
δηεπζέηεζεο ησλ ρξεκαηηθψλ ζπλαιιαγψλ, ν Γηαρεηξηζηήο
ηνπ ΔΓΓΖΔ δχλαηαη :
(αα)

λα ζπζηήλεη ή λα ζπκκεηέρεη ζε εηαηξείεο κε
εμεηδηθεπκέλν
ζθνπφ
ηελ
παξνρή
ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ππεξεζηψλ,

(ββ)

λα αλαζέηεη ζε ηξίηνπο, κεηά απφ ζχκθσλε
γλψκε ηεο ΡΑΔ, ηελ σο άλσ δηεπζέηεζε, ηδίσο
αλαθνξηθά κε ηε δηαρείξηζε θαη εθθαζάξηζε
ρξεκαηηθψλ ζπλαιιαγψλ θαη ηε δηαρείξηζε
πηζησηηθνχ θαη ζπλαιιαθηηθνχ θηλδχλνπ, ζην
πιαίζην ηεο αγνξάο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο.

3.
Ο Γηαρεηξηζηήο επηηξέπεηαη λα ζπλάπηεη, θαηφπηλ
δηαγσληζκνχ, ζπκβάζεηο αγνξαπσιεζίαο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο,
πεξηιακβαλνκέλσλ ζπκβάζεσλ δηαρείξηζεο ηεο δήηεζεο, κφλνλ
εθφζνλ απηφ απαηηείηαη γηα ηελ παξνρή ησλ επηθνπξηθψλ ππεξεζηψλ
θαη γηα ηηο αλάγθεο εμηζνξξφπεζεο ησλ απνθιίζεσλ ΠαξαγσγήοΕήηεζεο θαηά ηε ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν
θαη ζην πιαίζην ησλ ξπζκίζεσλ ηνπ Κψδηθα Γηαρείξηζεο ηνπ
ζπζηήκαηνο ζχκθσλα κε ην άξζξν 107 ηνπ παξφληνο λφκνπ.
4.
Ο Γηαρεηξηζηήο ζπλεξγάδεηαη κε ηνλ ΛΑΓΖΔ, ζχκθσλα κε
ηηο δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα πλαιιαγψλ θαη ηνπ Κψδηθα Γηαρείξηζεο ηνπ
ζπζηήκαηνο.

παξέρεη ηηο πάζεο θχζεσο ππεξεζίεο ηνπ εθαξκφδνληαο
δηαθαλή, αληηθεηκεληθά θαη ακεξφιεπηα θξηηήξηα, ψζηε λα
απνηξέπεηαη θάζε δηάθξηζε κεηαμχ ησλ ρξεζηψλ ή ησλ
θαηεγνξηψλ ρξεζηψλ ηνπ πζηήκαηνο, θαη ηδίσο θάζε
δηάθξηζε ππέξ ησλ ζπλδεδεκέλσλ κε απηφλ επηρεηξήζεσλ,

(η)

(ηγ)

5 Ο Γηαρεηξηζηήο δχλαηαη λα πξνζθέξεη ζπκβνπιεπηηθέο ππεξεζίεο
ηερληθήο θχζεσο ζε ζέκαηα ηεο αξκνδηφηεηάο ηνπ ζε δηαρεηξηζηέο ή
θπξίνπο ζπζηεκάησλ κεηαθνξάο έλαληη ακνηβήο θαζψο θαη λα
ζπκκεηέρεη ζε εξεπλεηηθά πξνγξάκκαηα θαζψο θαη ζε πξνγξάκκαηα
ρξεκαηνδνηνχκελα απφ ηελ ΔΔ, εθφζνλ δελ παξαθσιχεηαη ε άξηηα
εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπ. Γηα ηηο ππεξεζίεο απηέο ηεξεί εηδηθφ
δηαρεηξηζηηθφ ινγαξηαζκφ θαη ηα έζνδα απφ ηηο ππεξεζίεο θαη
ζπκκεηνρέο απηέο ρξεζηκνπνηνχληαη γηα κείσζε ησλ ιεηηνπξγηθψλ
δαπαλψλ ηνπ Γηαρεηξηζηή.
6.
Ζ άζθεζε ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπ Γηαρεηξηζηή ζπληείλεη,
ηδίσο, ζηελ επίηεπμε ηνπ ζηφρνπ ζχγθιηζεο ηεο ειιεληθήο αγνξάο
ειεθηξηθήο ελέξγεηαο κε ηηο αληίζηνηρεο επξσπατθέο θαη ζηελ
νινθιήξσζε ηεο εληαίαο εζσηεξηθήο αγνξάο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ηεο
Δ.Δ. ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηεο Οδεγίαο 2009/72 ΔΔ θαη ηνπ
Καλνληζκνχ 714/2009 ηεο ΔΔ.
Άξζξν 106
Γεκηνπξγία λένπ δπλακηθνύ παξαγσγήο κέζσ δηαδηθαζίαο
ππνβνιήο πξνζθνξώλ
(Άρθρο 8 της Οδηγίας 2009/72/ΕΚ)
1.
Ο Γηαρεηξηζηήο ηνπ ΔΜΖΔ ζπλάπηεη, ράξηλ αζθάιεηαο
εθνδηαζκνχ, ζπκβάζεηο ηζρχνο παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο. Με
ηηο ζπκβάζεηο ηζρχνο παξαγσγήο ν παξαγσγφο ππνρξενχηαη έλαληη
αληαιιάγκαηνο λα παξέρεη ζε κειινληηθφ ρξφλν δηαζεζηκφηεηα
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ειεθηξηθήο ηζρχνο λέσλ κνλάδσλ παξαγσγήο γηα νξηζκέλν κέγεζνο
ηζρχνο θαη γηα νξηζκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα.

ζχλδεζε εγθαηαζηάζεσλ ρξεζηψλ, πεξηιακβαλνκέλσλ
δηθηχσλ δηαλνκήο, κε ην χζηεκα, ην βαζκφ ηεο
αμηνπηζηίαο εμππεξέηεζήο ηνπο, ηνλ εμνπιηζκφ
θαηαλαισηψλ κε άκεζε ζχλδεζε, ηα θπθιψκαηα
δηαζπλδέζεσλ θαη ηηο απεπζείαο γξακκέο. Οη ηερληθνί
απηνί θαλφλεο εμαζθαιίδνπλ ηε δηαιεηηνπξγηθφηεηα ησλ
ζπζηεκάησλ, είλαη αληηθεηκεληθνί θαη δελ εηζάγνπλ
δηαθξίζεηο. Δπίζεο, θαζνξίδνληαη δείθηεο γηα ηελ
παξαθνινχζεζε ηεο απφδνζεο ηνπ πζηήκαηνο.

2.
Ο Γηαρεηξηζηήο ηνπ ΔΜΖΔ ζπλάπηεη, ράξηλ αζθάιεηαο
εθνδηαζκνχ, ζπκβάζεηο δηαρείξηζεο ηεο δήηεζεο θαη βειηίσζεο ηεο
ελεξγεηαθήο απνδνηηθφηεηαο.
3.
Οη ζπκβάζεηο ησλ παξαγξάθσλ 1 θαη 2 είλαη δπλαηέο κφλν
εάλ ην, κέζσ αδεηνδνηηθήο δηαδηθαζίαο δπλακηθφ παξαγσγήο, ηα
κέηξα ελεξγεηαθήο απνδνηηθφηεηαο θαη δηαρείξηζεο ηεο δήηεζεο δελ
δηαζθαιίδνπλ ηελ επάξθεηα εθνδηαζκνχ.
4.
Σν ζπλνιηθφ κέγεζνο ηζρχνο ησλ ζπκβάζεσλ ησλ
παξαγξάθσλ 1 θαη 2 θαζνξίδεηαη θαηφπηλ εηδηθήο κειέηεο ζρεηηθά κε
ηελ επάξθεηα ειεθηξηθήο ηζρχνο θαη ηα επαξθή πεξηζψξηα εθεδξείαο
ηζρχνο, ε νπνία εθπνλείηαη θάζε θνξά απφ ηνλ Γηαρεηξηζηή ηνπ
ΔΜΖΔ, ιακβάλνληαο ππφςε ην εγθεθξηκέλν 10εηέο Πξφγξακκα
Αλάπηπμεο ηνπ ζπζηήκαηνο θαζψο θαη ηνλ καθξνρξφλην ελεξγεηαθφ
ζρεδηαζκφ ηεο ρψξαο θαη εγθξίλεηαη απφ ηε ΡΑΔ.

(β)

Ζ δηαδηθαζία θαηάξηηζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπληήξεζεο
ηνπ πζηήκαηνο, ζην νπνίν πεξηιακβάλνληαη θαη’ειάρηζην
νη εξγαζίεο ζπληήξεζεο θαη ηα ρξνλνδηαγξάκκαηα
εθηέιεζεο απηψλ, πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιίδεηαη ε άξηηα
θαη έγθαηξε ζπληήξεζε ηνπ ζπζηήκαηνο.

(γ)

Οη πξνυπνζέζεηο γηα ηελ ππνβνιή αίηεζεο πξφζβαζεο
ζην ζχζηεκα, ηα απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά, νη
ειάρηζηεο ηερληθέο θαη ιεηηνπξγηθέο πξνδηαγξαθέο γηα ηελ
πξφζβαζε ζην ζχζηεκα, ηδίσο εθείλσλ πνπ ζρεηίδνληαη
κε ηε ζχλδεζε, θαη ε δηαδηθαζία δηαθαλνληζκνχ ησλ
ζρεηηθψλ ζπκβάζεσλ Ζ πξφζβαζε ησλ δηθαηνχκελσλ ζην
ζχζηεκα γίλεηαη κε ηνλ πιένλ νηθνλνκηθφ, δηαθαλή θαη
άκεζν ηξφπν, ρσξίο δηαθξίζεηο κεηαμχ ησλ ρξεζηψλ θαη
κεηαμχ ησλ θαηεγνξηψλ ρξεζηψλ ηνπ πζηήκαηνο. Ο
Γηαρεηξηζηήο ηνπ πζηήκαηνο Μεηαθνξάο κπνξεί λα
αξλείηαη ηελ πξφζβαζε ησλ δηθαηνχκελσλ ζην χζηεκα,
κφλν γηα ιφγνπο εμάληιεζεο ηεο ηθαλφηεηαο θφξηηζεο ηνπ
πζηήκαηνο. Ζ άξλεζε πξφζβαζεο αηηηνινγείηαη εηδηθψο,
κε βάζε αληηθεηκεληθά, ηερληθά θαη νηθνλνκηθά θξηηήξηα. ε
πεξίπησζε άξλεζεο πξφζβαζεο ν Γηαρεηξηζηήο ηνπ
πζηήκαηνο νθείιεη λα παξέρεη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε
ηα αλαγθαία κέηξα ελίζρπζεο ηνπ πζηήκαηνο έλαληη
αληαιιάγκαηνο πνπ αληηθαηνπηξίδεη ην θφζηνο ηεο
παξνρήο ησλ ελ ιφγσ εληζρχζεσλ θαη ην νπνίν
πξνζδηνξίδεηαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 151 ηνπ
παξφληνο λφκνπ.

(δ)

Ζ πξνζεζκία κέζα ζηελ νπνία ν Γηαρεηξηζηήο ηνπ
πζηήκαηνο ππνρξενχηαη λα απαληά ζηηο ππνβαιιφκελεο
αηηήζεηο θαη νη ζπλέπεηεο ηεο παξάιεηςεο ηεο απάληεζεο
κέζα ζηελ πξνζεζκία απηή.

(ε)

Σα θξηηήξηα πνπ εθαξκφδεη ν Γηαρεηξηζηήο ηνπ
πζηήκαηνο γηα ηελ θαηαλνκή ηνπ θνξηίνπ ζηηο δηαζέζηκεο
εγθαηαζηάζεηο παξαγσγήο, θαη ησλ επηθνπξηθψλ
ππεξεζηψλ ζηηο δηαζέζηκεο εγθαηαζηάζεηο παξαγσγήο,
θαη ζε εγθαηαζηάζεηο πνπ παξέρνπλ δπλαηφηεηεο
δηαρείξηζεο ηεο δήηεζεο θαη εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο,
θαζψο θαη ηε ρξήζε ησλ Γηαζπλδέζεσλ. Γηα ηνλ
θαζνξηζκφ ησλ θξηηεξίσλ, κεηαμχ άιισλ, ιακβάλνληαη
ππφςε:

5.
Ζ επηινγή ηνπ θνξέα πνπ δηελεξγεί ηνλ δηαγσληζκφ, ε
δηαγσληζηηθή δηαδηθαζία, θαη εηδηθφηεξνη φξνη θαη πξνυπνζέζεηο
ζπκκεηνρήο, ηα θξηηήξηα επηινγήο γηα ηελ αλάδεημε ηεο πιένλ
ζπκθέξνπζαο απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξάο, ζηα νπνία είλαη
δπλαηφ λα πεξηιακβάλνληαη θξηηήξηα γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ
πεξηβάιινληνο θαη ηελ πξνψζεζε ηερλνινγηψλ πνπ βξίζθνληαη ζε
ζηάδην αλάπηπμεο, ην κέγηζην θαη ειάρηζην ησλ πξνζθνξψλ, ε
δηαδηθαζία ζχλαςεο ηεο ζχκβαζεο κε ηνλ Γηαρεηξηζηή, ν ηξφπνο
αλάθηεζεο ηνπ ζρεηηθνχ θφζηνπο ηνπ Γηαρεηξηζηή, θαζψο θαη θάζε
άιιε αλαγθαία ιεπηνκέξεηα θαζνξίδνληαη κε αληηθεηκεληθά, δηαθαλή
θαη ακεξφιεπηα θξηηήξηα κε απφθαζε ηεο ΡΑΔ θαη δεκνζηεχνληαη
ζηελ Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ηνπιάρηζηνλ έμη
κήλεο πξηλ απφ ηε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ.
6.
Ζ πξφζθιεζε πξνο ππνβνιή πξνζθνξψλ δηαηίζεηαη ζε
θάζε ελδηαθεξφκελε επηρείξεζε εγθαηεζηεκέλε ζην έδαθνο θξάηνπο
κέινπο, θαηά ηξφπνλ ψζηε λα έρεη ζηε δηάζεζή ηεο επαξθή ρξφλν γηα
ηελ ππνβνιή πξνζθνξάο. Γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο δηαθάλεηαο θαη ηεο
ακεξνιεςίαο, ε πξφζθιεζε πεξηέρεη ιεπηνκεξή πεξηγξαθή ησλ
πξνδηαγξαθψλ ηεο δηαδηθαζίαο πνπ αθνινπζνχλ νη πξνζθέξνληεο,
εμαληιεηηθφ θαηάινγν ησλ θξηηεξίσλ πνπ δηέπνπλ ηελ επηινγή ησλ
ππνςεθίσλ, θαζψο θαη ηεο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο ηεο ζχκβαζεο,
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ πηζαλψλ θηλήηξσλ ή επηδνηήζεσλ πνπ
πξνβιέπνληαη ζηελ πξφζθιεζε.
ηε δηαγσληζηηθή δηαδηθαζία δχλαληαη λα ζπκκεηέρνπλ θαη
πθηζηακέλεο κνλάδεο παξαγσγήο, νη νπνίεο ππνβάιινπλ
καθξνπξφζεζκεο εγγπήζεηο σο πξνο ηελ ηθαλφηεηά ηνπο λα
ηθαλνπνηνχλ ηνπο φξνπο ηεο πξφζθιεζεο, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη
δχλαληαη λα θαιχςνπλ απαηηήζεηο γηα πξφζζεην δπλακηθφ θαηά ηελ
παξάγξαθν 4.
Άξζξν 107
Κώδηθαο Γηαρείξηζεο ηνπ Διιεληθνύ πζηήκαηνο Μεηαθνξάο
Ζιεθηξηθήο Δλέξγεηαο

(αα)

Ο πξνγξακκαηηζκφο εγρχζεσλ ειεθηξηθήο
ελέξγεηαο ζην χζηεκα θαη απνξξνθήζεσλ
ειεθηξηθήο ελέξγεηαο απφ ην χζηεκα, θαζψο
θαη παξνρήο επηθνπξηθψλ ππεξεζηψλ γηα
δεδνκέλε ρξνληθή πεξίνδν, θαηά ηα
πξνβιεπφκελα ζηνλ Κψδηθα πλαιιαγψλ
Ζιεθηξηθήο Δλέξγεηαο.

(ββ)

Σα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ δηαζέζηκσλ
εγθαηαζηάζεσλ
παξαγσγήο
θαη
ησλ
Γηαζπλδέζεσλ.

(γγ)

Οη ηερληθνί πεξηνξηζκνί ηνπ πζηήκαηνο ,
θαζψο θαη ησλ εγθαηαζηάζεσλ πνπ κπνξνχλ
λα παξέρνπλ δπλαηφηεηεο δηαρείξηζεο ηεο
δήηεζεο θαη εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο,

(Άρθρο 41 και 5 της Οδηγίας 2009/72/ΕΚ)
1.
Ζ δηαρείξηζε ηνπ ΔΜΖΔ δηελεξγείηαη ζχκθσλα κε ηηο
δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα Γηαρείξηζεο ηνπ Διιεληθνχ πζηήκαηνο
Μεηαθνξάο Ζιεθηξηθήο Δλέξγεηαο (Κψδηθαο Γηαρείξηζεο ΔΜΖΔ), ν
νπνίνο θαηαξηίδεηαη θαη ππνβάιιεηαη ζηε ΡΑΔ απφ ηνλ Γηαρεηξηζηή
ηνπ ΔΜΖΔ. Ζ ΡΑΔ, θαηφπηλ δεκφζηαο δηαβνχιεπζεο θαη αθνχ
πξνβεί ζε ηπρφλ ηξνπνπνηήζεηο θαη πξνζζήθεο, εθδίδεη κε απφθαζή
ηεο ην ηειηθφ θείκελν ηνπ Κψδηθα Γηαρείξηζεο ηνπ πζηήκαηνο, ην
νπνίν δεκνζηεχεηαη ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο, Ο Κψδηθαο
ηξνπνπνηείηαη είηε κε πξσηνβνπιία ηεο ΡΑΔ, είηε θαηφπηλ αηηήκαηνο
ηνπ Γηαρεηξηζηή ή ηξίησλ πξνζψπσλ πνπ έρνπλ έλλνκν ζπκθέξνλ,
θαη΄ εθαξκνγή ηεο δηαδηθαζίαο ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ.
2.
ηδίσο:

Με ηνλ Κψδηθα Γηαρείξηζεο ηνπ πζηήκαηνο ξπζκίδνληαη

(α)

Οη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ζρεδηαζκνχ, ιεηηνπξγίαο θαη
ζπληήξεζεο ηνπ πζηήκαηνο. Δηδηθφηεξα, νξίδνληαη νη
ειάρηζηεο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο, ηα θξηηήξηα θαη νη
απαηηήζεηο ζρεδηαζκνχ θαη ιεηηνπξγίαο φζνλ αθνξά ζηε

(ζη)

Ο ηξφπνο, ε έθηαζε, νη φξνη θαη νη πξνυπνζέζεηο
ζχκθσλα κε ηνπο νπνίνπο θαηά ηελ θαηαλνκή ηνπ θνξηίνπ
ζηηο δηαζέζηκεο εγθαηαζηάζεηο παξαγσγήο, ν
Γηαρεηξηζηήο ηνπ πζηήκαηνο δίλεη πξνηεξαηφηεηα:
(αα)
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ηηο
εγθαηαζηάζεηο
παξαγσγήο
πνπ
ρξεζηκνπνηνχλ αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο,

(ββ)

(δ)

ζχκθσλα κε ην άξζξν 9 ηνπ λ. 3468/2006 (ΦΔΚ
A΄129).

(ηζη)

ε
εγθαηαζηάζεηο
παξαγσγήο
πνπ
ρξεζηκνπνηνχλ πξσηνγελή ελέξγεηα απφ
εγρψξηα ελεξγεηαθά θαχζηκα κέρξη πνζνζηνχ
15% ηεο ζπλνιηθήο πνζφηεηαο πξσηνγελνχο
ελέξγεηαο ε νπνία είλαη αλαγθαία γηα ηελ
παξαγσγή ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο πνπ
θαηαλαιψλεηαη ζηελ ειιεληθή επηθξάηεηα θαηά
ηε δηάξθεηα ελφο (1) εκεξνινγηαθνχ έηνπο.

3.
Τπνινγηζκνί θαη εηδηθέο εγθξίζεηο, πνπ πξνβιέπνληαη απφ
ηνλ Κψδηθα Γηαρείξηζεο ηνπ πζηήκαηνο, απνθαζίδνληαη απφ ηε
ΡΑΔ, κεηά απφ γλψκε ηνπ Γηαρεηξηζηή ηνπ πζηήκαηνο θαη
δεκνζηεχνληαη ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο.
4.
Με απφθαζε ηεο ΡΑΔ εθδίδνληαη εγρεηξίδηα γηα ηηο
ιεπηνκέξεηεο εθαξκνγήο ηνπ Κψδηθα Γηαρείξηζεο ηνπ πζηήκαηνο,
ζχκθσλα κε ηε δηαδηθαζία ηεο παξαγξάθνπ 1.
ΚΔΦΑΛΑΙΟ Β΄: YΣΑΖ, ΟΡΓΆΝΩΖ ΚΑΙ ΛΔΙΣΟΤΡΓΊΑ ΣΟΤ
ΓΙΑΥΔΙΡΙΣΖ ΣΟΤ ΔΛΛΖΝΙΚΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ ΜΔΣΑΦΟΡΑ
ΖΛΔΚΣΡΙΚΖ ΔΝΔΡΓΔΙΑ

Ο ηξφπνο, ε δηαδηθαζία θαη νη φξνη δηεπζέηεζεο, απφ ηνλ
Γηαρεηξηζηή ηνπ πζηήκαηνο, ησλ Απνθιίζεσλ Παξαγσγήο
- Εήηεζεο, κεηαμχ ησλ θαηφρσλ άδεηαο παξαγσγήο, ησλ
πξνκεζεπηψλ, ησλ επηιεγφλησλ πειαηψλ θαη ησλ ρξεζηψλ
ησλ Γηαζπλδέζεσλ. Ζ δηεπζέηεζε γίλεηαη εληαία θαηά
ηξφπνλ ψζηε λα πξνάγεηαη ε δηαζεζηκφηεηα ησλ
εγθαηαζηάζεσλ παξαγσγήο, θαη ην θφζηνο λα επηκεξίδεηαη
θαηά ην δπλαηφλ ζε απηνχο πνπ πξνθαινχλ ηηο απνθιίζεηο.

(ε)

Ο ηξφπνο, ε δηαδηθαζία θαη νη φξνη δηαρείξηζεο ηεο
πδξνειεθηξηθήο παξαγσγήο θαη ηεο δηαρείξηζεο ησλ
απνζεκάησλ χδαηνο ζηνπο ηακηεπηήξεο, ιακβάλνληαο
ππφςε θαη ηηο ξπζκίζεηο ηνπ λ.3199/2003 (ΦΔΚ Α΄ 280)

(ζ)

Οη ππνρξεψζεηο πξνζθφκηζεο εγγπήζεσλ δηαζεζηκφηεηαο
επαξθνχο ηζρχνο πνπ πξέπεη λα πιεξνχληαη γηα ηελ
απνξξφθεζε ειεθηξηθήο ελέξγεηαο απφ ην χζηεκα θαη ν
ηξφπνο εθπιήξσζεο ησλ ππνρξεψζεσλ απηψλ, ηδίσο
κέζσ ζπκβάζεσλ. Οη πξνυπνζέζεηο θαη ε δηαδηθαζία
παξνρήο θηλήηξσλ θαη επηβνιήο θπξψζεσλ απφ ηνλ
Γηαρεηξηζηή ηνπ πζηήκαηνο ηδίσο γηα ηε δηαζεζηκφηεηα
επαξθνχο ηζρχνο παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο
πεξηιακβαλφκελεο θαη ηεο δηαηήξεζεο αζθαιψλ
πεξηζσξίσλ πξνζθνξάο ηζρχνο θαη ηελ εχξπζκε
ιεηηνπξγία ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ εγρχζεσλ θαη
απνξξνθήζεσλ θαη ηεο θαηαλνκήο θνξηίνπ, θαζψο θαη ηελ
πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο.

(η)

Ο ηξφπνο, ε δηαδηθαζία θαη νη φξνη δηεπζέηεζεο ηπρφλ
πιεξσκψλ γηα ηε δηαζεζηκφηεηα ησλ εγθαηαζηάζεσλ
παξαγσγήο.

(ηα)

Οη πξνυπνζέζεηο θαη ε δηαδηθαζία πνπ νθείιεη λα
αθνινπζεί ν Γηαρεηξηζηήο ηνπ πζηήκαηνο Μεηαθνξάο γηα
ηε ζχλαςε ζπκβάζεσλ ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 2
ηνπ άξζξνπ 106 ηνπ παξφληνο λφκνπ.

Κάζε άιιε ξχζκηζε απαξαίηεηε γηα ηελ εχξπζκε, αζθαιή
θαη απνδνηηθή δηαρείξηζε ηνπ πζηήκαηνο.

Άξζξν 108
θνπόο ηνπ Γηαρεηξηζηή ηνπ Διιεληθνύ πζηήκαηνο Μεηαθνξάο
Ζιεθηξηθήο Δλέξγεηαο
1.
Ζ δηαρείξηζε ηνπ Διιεληθνχ πζηήκαηνο Μεηαθνξάο
Ζιεθηξηθήο Δλέξγεηαο (ΔΜΖΔ) αλαηίζεηαη ζε ζπγαηξηθή ηεο ΓΔΖ
Α.Δ. κε ηελ επσλπκία “Αλεμάξηεηνο Γηαρεηξηζηήο Μεηαθνξάο
Ζιεθηξηθήο Δλέξγεηαο (ΑΓΜΖΔ) Α.Δ.”, ε νπνία νξγαλψλεηαη θαη
ιεηηνπξγεί σο Αλεμάξηεηνο Γηαρεηξηζηήο Μεηαθνξάο θαηά ηηο
δηαηάμεηο ηεο Οδεγίαο 2009/72 EK ηδίσο ηνπ Κεθαιαίνπ V απηήο.
2.
Ζ θπξηφηεηα ηνπ πζηήκαηνο Μεηαθνξάο Ζιεθηξηθήο
Δλέξγεηαο κεηαβηβάδεηαη απφ ηε ΓΔΖ Α.Δ. ζηελ ΑΓΜΖΔ Α.Δ., κε ηε
δηαδηθαζία ηεο απφζρηζεο θαη εηζθνξάο θιάδνπ, ζχκθσλα κε ηηο
δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 109 ηνπ παξφληνο λφκνπ.
3.
Ζ ΑΓΜΖΔ Α.Δ. ππνρξενχηαη λα αζθεί ηηο αξκνδηφηεηεο θαη λα
εθηειεί ηα θαζήθνληα ηνπ Κπξίνπ θαη Γηαρεηξηζηή ηνπ πζηήκαηνο,
ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο λφκνπ, θαη ησλ πξάμεσλ πνπ
εθδίδνληαη θαη’ εμνπζηνδφηεζή ηνπ.
4.
Ζ ΑΓΜΖΔ Α.Δ: πξνβαίλεη ζε θάζε αλαγθαία ελέξγεηα ψζηε
λα είλαη εθηθηή ε ρνξήγεζε πηζηνπνίεζήο ηνπ σο Αλεμάξηεηνπ
Γηαρεηξηζηή Μεηαθνξάο ην αξγφηεξν κέρξη ηελ 3ε Μαξηίνπ 2012,
θαηά ηα πξνβιεπφκελα ζηα άξζξα 124 θαη 125 ηνπ παξφληνο λφκνπ.
Μέρξη ηελ πηζηνπνίεζή ηεο ε ΑΓΜΖΔ Α.Δ. αζθεί ηηο αξκνδηφηεηεο ηνπ
Γηαρεηξηζηή
ηνπ
ΔΜΖΔ
δπλάκεη
ηεο
ππ’
αξηζ.
Τ.Α.Γ5/Β/Φ1/7705/27.04.2001 απφθαζεο ηνπ Τπνπξγνχ Αλάπηπμεο
(ΦΔΚ Β' 492).
5.
Ζ ΑΓΜΖΔ ΑΔ ηειεί πάληνηε ππφ ηνλ άκεζν ή έκκεζν έιεγρν
ηνπ Γεκνζίνπ. Οπνηαδήπνηε κεηαβίβαζε κεηνρψλ ε νπνία επάγεηαη
ηε κεηαβνιή ζηνλ δεκφζην έιεγρν ηεο ΑΓΜΖΔ ΑΔ ζπληειείηαη κφλν
εθφζνλ δηαζθαιίδεηαη φηη ε δηνίθεζε ηήο εηαηξείαο αζθείηαη θαηά
πιεηνςεθία απφ κέιε πνπ δηνξίδνληαη απφ ην Γεκφζην ή/θαη φηη ε
ιήςε κείδνλνο ζεκαζίαο απνθάζεσλ πνπ αλάγνληαη ζηε δηαρείξηζε
ηνπ δηθηχνπ γίλεηαη κφλνλ κε ηε ζχκθσλε γλψκε ηνπ Γεκνζίνπ.

(ηβ)

Ο ηξφπνο ζπιινγήο πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά κε ηελ
πξσηνγελή κνξθή ελέξγεηαο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ φζνη
εγρένπλ ειεθηξηθή ελέξγεηα ζην χζηεκα, θαζψο θαη ηηο
πεξηβαιινληηθέο επηπηψζεηο, ηνπιάρηζηνλ φζνλ αθνξά ηηο
εθπνκπέο δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα.

(ηγ)

Ο ηχπνο θαη ην ειάρηζην πεξηερφκελν ησλ ζπκβάζεσλ
ζχλδεζεο ηαζκψλ Παξαγσγήο, κε ην χζηεκα θαη θάζε
άιιν ζρεηηθφ ζέκα.

Άξζξν 109

Οη δηαδηθαζίεο έγθξηζεο ηεο θαηαζθεπήο ησλ έξγσλ
ζχλδεζεο ζηαζκψλ ειεθηξνπαξαγσγήο κε ην χζηεκα
απφ ηνπο θαηφρνπο άδεηαο εγθαηάζηαζεο, θαη ειέγρνπ θαη
παξαιαβήο ησλ έξγσλ απηψλ απφ ηνλ Γηαρεηξηζηή. Μεηά
ηελ παξαιαβή ηα έξγα απηά απνηεινχλ κέξνο ηνπ
πζηήκαηνο θαη πεξηέξρνληαη ζηελ θπξηφηεηα ηνπ ΑΓΜΖΔ
Α.Δ. ε πεξίπησζε ζχλδεζεο ζην χζηεκα Μεηαθνξάο
λένπ ζηαζκνχ ειεθηξνπαξαγσγήο κέζσ αθηηληθψλ
θαισδηαθψλ γξακκψλ ζε ππνζηαζκφ (Τ/) ή θέληξν
ππεξπςειήο ηάζεο (ΚΤΣ), ε θπξηφηεηα θαη ε δηαρείξηζε
ησλ έξγσλ ζχλδεζεο πςειήο ηάζεο κέρξη ηνλ ελ ιφγσ Τ/
ή ΚΤΣ δχλαηαη λα παξακέλεη ζηνλ θάηνρφ ηεο νηθείαο
άδεηαο παξαγσγήο κε απφθαζε ηεο ΡΑΔ, κεηά απφ
εηζήγεζε ηεο ΑΓΜΖΔ Α.Δ.

1.
Δληφο ηξηψλ (3) κελψλ απφ ηε ζέζε ζε ηζρχ ηνπ παξφληνο,
ε ΓΔΖ Α.Δ. ππνρξενχηαη λα πξνβεί ζην, λνκηθφ θαη ιεηηνπξγηθφ
δηαρσξηζκφ ηεο δξαζηεξηφηεηαο ηεο δηαρείξηζεο ηνπ πζηήκαηνο
Μεηαθνξάο Ζιεθηξηθήο Δλέξγεηαο απφ ηηο ινηπέο δξαζηεξηφηεηεο ηεο
θάζεηα νινθιεξσκέλεο επηρείξεζήο ηεο, κε ηελ εηζθνξά ηνπ θιάδνπ
ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο Μεηαθνξάο ζηε ζπγαηξηθή ηεο εηαηξεία κε ηελ
επσλπκία «Αλεμάξηεηνο Γηαρεηξηζηήο Μεηαθνξάο Ζιεθηξηθήο
Δλέξγεηαο (ΑΓΜΖΔ) Α.Δ.»

(ηδ)

(ηε)

Απόζρηζε ηεο δξαζηεξηόηεηαο Μεηαθνξάο ηεο ΓΔΖ Α.Δ.

2.
Ζ σο άλσ εηζθνξά πξαγκαηνπνηείηαη κε απφζρηζε,
ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο λφκνπ, ησλ άξζξσλ 68 έσο
79 ηνπ Κ.Ν. 2190/1920 θαζψο θαη ησλ άξζξσλ 1 σο 5 ηνπ λ.
2166/1993 (ΦΔΚ Α΄ 137), ηνπ ζπλφινπ ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ
ηεο ΓΔΖ ΑΔ, ηα νπνία ππάγνληαη ιεηηνπξγηθά ζηηο δξαζηεξηφηεηεο
ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο Μεηαθνξάο ηεο ΓΔΖ AE θαη ηδίσο ησλ
παγίσλ πνπ απνηεινχλ ην χζηεκα Μεηαθνξάο Ζιεθηξηθήο
Δλέξγεηαο, φπσο απηά θαηαγξάθνληαη ζηε ινγηζηηθή θαηάζηαζε
απφζρηζεο

Οη δηαδηθαζίεο επίιπζεο ησλ δηαθνξψλ πνπ αλαθχπηνπλ
κεηαμχ ησλ ρξεζηψλ ηνπ πζηήκαηνο θαη ηνπ Γηαρεηξηζηή
ηνπ πζηήκαηνο.
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3.
Ζ απφζρηζε ηνπ θιάδνπ πνπ εηζθέξεηαη, ζχκθσλα κε ηα
πξνβιεπφκελα ζηελ ακέζσο πξνεγνχκελε παξάγξαθν, ζηελ ΑΓΜΖΔ
Α.Δ. πξαγκαηνπνηείηαη κε ηε δηαδηθαζία θαη ηνπο φξνπο πνπ
πεξηέρνληαη ζηα άξζξα 1 έσο θαη 5 ηνπ λ. 2166/1993, κε ηηο
αθφινπζεο παξεθθιίζεηο:
(α)

Δπηρνξεγήζεηο παγίσλ επελδχζεσλ πνπ απεηθνλίδνληαη
ζηνλ ηζνινγηζκφ ηεο ΓΔΖ ΑΔ είηε ζην θεθάιαην είηε ζην
ινγαξηαζκφ «επηρνξεγήζεηο παγίσλ επελδχζεσλ», κπνξεί
λα κεηαθέξνληαη ζηελ ΑΓΜΖΔ Α.Δ. θαη δελ θνξνινγνχληαη
θαηά ην ρξφλν ηεο εηζθνξάο.

(β)

Γελ απαηηείηαη λα ππνβιεζνχλ ζηελ νηθεία Γ.Ο.Τ. νη
κεδεληθέο δειψζεηο θφξνπ κεηαβίβαζεο αθηλήησλ θαη
απηνθηλήησλ.

(γ)

Ζ ΓΔΖ ΑΔ θαη ε ΑΓΜΖΔ ΑΔ απαιιάζζνληαη απφ ηελ
ππνρξέσζε θαηαβνιήο αλαινγηθψλ θαη παγίσλ
ζπκβνιαηνγξαθηθψλ δηθαησκάησλ γηα θάζε πξάμε πνπ
απαηηείηαη ζπκβνιαηνγξαθηθφο ηχπνο, φπσο ε ζχληαμε θαη
ε ηξνπνπνίεζε θαηαζηαηηθψλ θαη ε θαηάξηηζε ηεο
ζχκβαζεο απφζπαζεο θαη εηζθνξάο ηνπ θιάδνπ. Σα
ινηπά ζπκβνιαηνγξαθηθά δηθαηψκαηα πεξηνξίδνληαη ζην
ήκηζπ ησλ πξνβιεπνκέλσλ απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία.
Γηα ηηο αλσηέξσ ζπκβνιαηνγξαθηθέο πξάμεηο δελ
θαηαβάιινληαη θφξνη ή ηέιε. Καηά ηε ζχληαμε θαη
ππνγξαθή ησλ ζρεηηθψλ πξάμεσλ δελ απαηηείηαη
παξάζηαζε δηθεγφξνπ.

(δ)

(ε)

(ζη)

ζπληαμηνδνηήζεθε πξν ηεο 31.12.2011 θαη απαζρνινχληαλ
ζηε δξαζηεξηφηεηα ηνπ Κιάδνπ Μεηαθνξάο φζν θαη ην
κεηαθεξφκελν θαηά ηα άξζξα 113, 114 θαη 115 ηνπ
παξφληνο λφκνπ πξνζσπηθφ, θαη απνιακβάλεη ησλ
θνξνινγηθψλ πξνλνκίσλ θαη αηειεηψλ πνπ είραλ
ζεζπηζηεί ππέξ ηεο ΓΔΖ ΑΔ. Ζ κεηαβίβαζε απηή
εμνκνηψλεηαη κε θαζνιηθή δηαδνρή θαη απφ ηελ εκεξνκελία
ηεο θαηαρψξηζεο ζην κεηξψν Αλσλχκσλ Δηαηξεηψλ ηεο
ζρεηηθήο εγθξηηηθήο απφθαζεο, ε ΓΔΖ Α.Δ. απαιιάζζεηαη
απφ θάζε ππνρξέσζε έλαληη νπνηνπδήπνηε ηξίηνπ,
πεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Γεκνζίνπ θαη ησλ αζθαιηζηηθψλ
ηακείσλ, σο πξνο ηα νπνία ππνθαζίζηαηαη θαηά ηα
αλσηέξσ ε ΑΓΜΖΔ Α.Δ. Οκνίσο απαιιάζζεηαη θαη απφ
ππνρξεψζεηο, ηίηινπο ή δηθαηψκαηα πνπ ηπρφλ είλαη
ακεηαβίβαζηα, κε λφκν ή ζχκβαζε. Οπνηνζδήπνηε
ινγηζηηθφο ή θνξνινγηθφο ρεηξηζκφο δηελεξγήζεθε απφ ηε
ΓΔΖ Α.Δ. πνπ αθνξά ην θιάδν θαη ελέρεη κειινληηθά
νθέιε ή βάξε, κεηαθέξεηαη ζπλέπεηα ηεο απφζρηζεο ζηελ
ΑΓΜΖΔ Α.Δ. πξνο φθεινο ή βάξνο απηήο.

Ζ κεηαθνξά ησλ ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ θαη παζεηηθνχ,
πεξηιακβαλνκέλεο ηεο κεηαβίβαζεο εκπξαγκάησλ
δηθαησκάησλ ζε αθίλεηα, απηνθίλεηα θαη άιια θηλεηά,
ζπληειείηαη απηνδηθαίσο, κε κφλε ηελ θαηαρψξηζε ζην
Μεηξψν Αλσλχκσλ Δηαηξηψλ ηεο ζχκβαζεο απφζπαζεο.
Γελ απαηηνχληαη νπνηεζδήπνηε θαλνληζηηθέο ή δηνηθεηηθέο
εγθξίζεηο,
βεβαηψζεηο,
ππεχζπλεο
δειψζεηο,
πηζηνπνηεηηθά θαη ζρεδηαγξάκκαηα γηα ηε κεηαβίβαζε
αθηλήησλ, αθφκε θαη απηψλ πνπ έρνπλ απνθηεζεί κε
αλαγθαζηηθή απαιινηξίσζε ή βξίζθνληαη ζε
παξακεζφξηεο πεξηνρέο, θαηά παξέθθιηζε θάζε άιιεο,
γεληθήο ή εηδηθήο, δηάηαμεο. Μεηαγξαθέο θαη ινηπέο, θαηά
ηηο θείκελεο δηαηάμεηο, απαηηνχκελεο θαηαρσξίζεηο γηα ηε
κεηαβίβαζε
εκπξαγκάησλ
δηθαησκάησλ,
έρνπλ
δηαπηζησηηθφ ραξαθηήξα θαη δηελεξγνχληαη εληφο δχν (2)
εηψλ απφ ηελ θαηαρψξηζε ζην Μεηξψν Αλσλχκσλ
Δηαηξηψλ ηεο ζχκβαζεο απφζπαζεο, ρσξίο ηελ θαηαβνιή
νπνηνπδήπνηε
ηέινπο
ή
δηθαηψκαηνο
ηξίηνπ,
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ακνηβψλ, ησλ παγίσλ θαη
αλαινγηθψλ δηθαησκάησλ, επηδνκάησλ ή άιισλ ηειψλ
ππέξ ακίζζσλ θαη εκκίζζσλ ππνζεθνθπιάθσλ ή
θηεκαηνινγηθψλ γξαθείσλ.

(δ)

Οη εθθξεκείο δίθεο ζπλερίδνληαη απηνδηθαίσο απφ ηελ
ΑΓΜΖΔ Α.Δ., ρσξίο λα δηαθφπηνληαη βηαίσο θαη λα
απαηηείηαη, γηα ηε ζπλέρηζε ή ηελ επαλάιεςή ηνπο,
νπνηαδήπνηε δηαηχπσζε ή δήισζε εθ κέξνπο ηνπ.

(ε)

Κάζε κνξθήο δηνηθεηηθέο άδεηεο θαη εγθξίζεηο,
απαιινηξηψζεηο, παξαρσξήζεηο θαη επηρνξεγήζεηο πνπ
έρνπλ δνζεί ζηε ΓΔΖ ΑΔ, ζρεηηθά κε ηνλ εηζθεξφκελν
θιάδν , κεηαβηβάδνληαη απηνδηθαίσο ζηελ ΑΓΜΖΔ ΑΔ.
θαηά παξέθθιηζε νπνηαζδήπνηε άιιεο δηάηαμεο

(ζ)

Γελ πθίζηαηαη ππνρξέσζε παξαθνινχζεζεο ζε
δηαθεθξηκέλνπο ινγαξηαζκνχο ησλ ινγηζηηθψλ βηβιίσλ ηεο
ΓΔΖ Α.Δ. πξνθεηκέλνπ γηα ηηο ζπλαιιαθηηθέο θαη ινηπέο
πξάμεηο, νη νπνίεο ζα ιάβνπλ ρψξα κεηά ηελ εκέξα
ζπληάμεσο ηεο ινγηζηηθήο θαηάζηαζεο, θαη ζα αθνξνχλ
ηνλ εηζθεξφκελν θιάδν θαη δελ ζα κπνξνχλ ιφγσ ηεο
θχζεψο ηνπο λα δηαρσξηζηνχλ απφ ηηο ζπλαθείο πξάμεηο
ησλ ινηπψλ θιάδσλ ηεο ΓΔΖ Α.Δ. Οη πξάμεηο απηέο ζα
δηαρσξηζηνχλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο κεηαβαηηθήο πεξηφδνπ,
δειαδή απφ ηελ εκέξα ζπληάμεσο ηεο ινγηζηηθήο
θαηάζηαζεο κέρξη ηελ εκέξα θαηαρσξίζεσο ζην Mεηξψν
A.E. ηεο εγθξηηηθήο απφθαζεο ηεο Nνκαξρίαο, θαη ζα
κεηαθεξζνχλ κεηά ηελ νινθιήξσζε ησλ εξγαζηψλ ηνπ
κεηαζρεκαηηζκνχ κε ζπγθεληξσηηθή εγγξαθή ζηα βηβιία
ηεο απνξξνθψζαο ηνλ θιάδν αλψλπκεο εηαηξίαο θαηά ηηο
δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 6 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ
Ν.2166/1993.

4.
Σν κεηνρηθφ θεθάιαην ηεο ΑΓΜΖΔ ΑΔ απμάλεηαη ιφγσ ηεο
απνξξφθεζεο θαηά ην πνζφ ηεο ινγηζηηθήο αμίαο ηνπ σο άλσ
εηζθεξφκελνπ θιάδνπ ηεο ΓΔΖ ΑΔ.Με ηελ νινθιήξσζε ηεο
απνξξφθεζεο ηνπ θιάδνπ εθδίδνληαη απφ ηελ ΑΓΜΖΔ ΑΔ λέεο
κεηνρέο, νη νπνίεο παξαδίδνληαη ζηε ΓΔΖ ΑΔ. Οη κεηνρέο απηέο
παξέρνπλ ζηε ΓΔΖ ΑΔ ην δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηα θέξδε ηεο
απνξξνθψζαο εηαηξείαο. Γηα ηελ αχμεζε θεθαιαίνπ απηή δελ
νθείιεηαη Φφξνο πγθέληξσζεο Κεθαιαίνπ νχηε εηζθνξά ππέξ ηεο
Δπηηξνπήο Αληαγσληζκνχ.

Απνζεκαηηθά θεξδψλ ηεο ΓΔΖ Α.Δ., ηα νπνία
κεηαθέξνληαη ζηελ ΑΓΜΖΔ Α.Δ., δελ ππφθεηληαη ζε
θνξνινγία θαηά ην ρξφλν ηεο εηζθνξάο, εθφζνλ
απεηθνληζηνχλ ζε εηδηθνχο ινγαξηαζκνχο ηεο ΑΓΜΖΔ Α.Δ.
Γηαθνξέο αλαπξνζαξκνγήο ηεο αμίαο ινηπψλ
πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ, ηα νπνία αθνξνχλ ηνλ
εηζθεξφκελν θιάδν θαη απεηθνλίδνληαη ζηελ θαζαξή ζέζε
ηεο ΓΔΖ Α.Δ., δελ θνξνινγνχληαη θαηά ην ρξφλν ηεο
εηζθνξάο θαη κεηαθέξνληαη ζηελ ΑΓΜΖΔ Α.Δ. Γηαθνξέο
αλαπξνζαξκνγήο ηεο αμίαο παγίσλ θαη ινηπψλ
πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ πνπ πξνέθπςαλ θαη’ εθαξκνγή
άιισλ λφκσλ παξακέλνπλ ζηε ΓΔΖ Α.Δ. Ζ αμία ησλ
αθηλήησλ, ηα νπνία απεηθνλίδνληαη ζηελ θαζαξή ζέζε ηεο
ΓΔΖ ΑΔ θαη απνθηήζεθαλ ρσξίο θαηαβνιή ηηκήκαηνο θαη
αθνξνχλ ηνλ εηζθεξφκελν θιάδν, δελ θνξνινγείηαη θαηά
ην ρξφλν ηεο εηζθνξάο θαη κεηαθνξάο ησλ αθηλήησλ απηψλ
ζηελ ΑΓΜΖΔ Α.Δ..

5.
Απνθάζεηο ησλ Γηνηθεηηθψλ πκβνπιίσλ θαη ησλ Γεληθψλ
πλειεχζεσλ ηεο εηζθέξνπζαο θαη ηεο απνξξνθψζαο εηαηξείαο πνπ
έρνπλ ήδε ιεθζεί πξηλ απφ ηε ζέζε ζε ηζρχ ηνπ παξφληνο λφκνπ
πξνο ηνλ ζθνπφ ηεο ζπκκφξθσζεο ηεο θάζεηα νινθιεξσκέλεο
επηρείξεζεο ηεο ΓΔΖ ΑΔ κε ηηο ππνρξεψζεηο δηαρσξηζκνχ ηεο
δξαζηεξηφηεηαο κεηαθνξάο ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηεο Οδεγίαο
2009/72/ΔΚ θαηαιακβάλνληαη απφ ηηο ξπζκίζεηο ηνπ παξφληνο
άξζξνπ.
6.
Οη ππνρξεψζεηο πιεξνθφξεζεο ησλ κεηφρσλ ζχκθσλα κε
ηηο δηαηάμεηο ηνπ θ.λ. 2190/1920 ζε νπδεκία πεξίπησζε επηηξέπεηαη
λα ζπλεπάγνληαη ηελ θνηλνπνίεζε εθ κέξνπο ηεο ΑΓΜΖΔ Α.Δ. ησλ
εκπνξηθά επαίζζεησλ πιεξνθνξηψλ ζηελ θάζεηα νινθιεξσκέλε
επηρείξεζε ηεο ΓΔΖ ΑΔ. Απνθάζεηο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο, ηνπ
Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ή ηνπ Δπνπηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο ΑΓΜΖΔ
Α.Δ, θαηά ην άξζξν 126 ηνπ παξφληνο λφκνπ, νη νπνίεο έξρνληαη ζε

Ζ ΑΓΜΖΔ Α.Δ. ππνθαζίζηαηαη, αλεμαξηήησο ηνπ ρξφλνπ
γελέζεψο ηνπο, ζε φια ελ γέλεη ηα δηθαηψκαηα, ηηο
ππνρξεψζεηο θαη ηηο έλλνκεο ζρέζεηο ηεο ΓΔΖ Α.Δ. πνπ
αθνξνχλ ηνλ εηζθεξφκελν θιάδν, πεξηιακβαλνκέλσλ θαη
απηψλ πνπ αθνξνχλ ηφζν ην πξνζσπηθφ πνπ
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αληίζεζε κε ηηο ξπζκίζεηο ηνπ παξφληνο Κεθαιαίνπ, είλαη εθ ηνπ
λφκνπ άθπξεο. Ζ πξνβνιή ηεο αθπξφηεηαο δελ ππφθεηηαη ζε
πξνζεζκία θαηά παξέθθιηζε ησλ ξπζκίζεσλ ηνπ άξζξνπ 35β ηνπ θ.λ.
2190/1920 θαη κπνξεί λα αλαιεθζεί κε πξσηνβνπιία ηεο ΡΑΔ ή λα
δεηεζεί κε αγσγή απφ θάζε κέηνρν ή ηξίην πνπ έρεη έλλνκν ζπκθέξνλ.

(β)
Γελ απαηηείηαη λα ππνβιεζνχλ ζηελ νηθεία Γ.Ο.Τ. νη
κεδεληθέο δειψζεηο θφξνπ κεηαβίβαζεο αθηλήησλ θαη απηνθηλήησλ.
(γ)
Ζ ΓΔΜΖΔ ΑΔ θαη ε ΑΓΜΖΔ Α.Δ. ΑΔ απαιιάζζνληαη
απφ ηελ ππνρξέσζε θαηαβνιήο αλαινγηθψλ θαη παγίσλ
ζπκβνιαηνγξαθηθψλ δηθαησκάησλ γηα θάζε πξάμε πνπ απαηηείηαη
ζπκβνιαηνγξαθηθφο ηχπνο, φπσο ε ζχληαμε θαη ε ηξνπνπνίεζε
θαηαζηαηηθψλ θαη ε θαηάξηηζε ηεο ζχκβαζεο απφζπαζεο θαη
εηζθνξάο ηνπ θιάδνπ. Σα ινηπά ζπκβνιαηνγξαθηθά δηθαηψκαηα
πεξηνξίδνληαη ζην ήκηζπ ησλ πξνβιεπνκέλσλ απφ ηελ θείκελε
λνκνζεζία. Γηα ηηο αλσηέξσ ζπκβνιαηνγξαθηθέο πξάμεηο δελ
θαηαβάιινληαη θφξνη ή ηέιε. Καηά ηε ζχληαμε θαη ππνγξαθή ησλ
ζρεηηθψλ πξάμεσλ δελ απαηηείηαη παξάζηαζε δηθεγφξνπ.

7.
Οη δηαηάμεηο ησλ παξαγξάθσλ 1 θαη 2 ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ Ν.
1468/1950 (ΦΔΚ 169 Α΄), ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 36 θαη ηνπ
άξζξνπ 37 ηνπ β.δ. ηεο 28εο Ηαλνπαξίνπ 1951 (ΦΔΚ 35 Α΄), ησλ
άξζξσλ 12, 13 θαη 14 ηνπ α.λ. 1672/1951 (ΦΔΚ 36 Α΄) θαη ησλ
άξζξσλ ηνπ Ν. 4483/1965 (ΦΔΚ 118 Α΄), φπσο ηζρχνπλ, θαζψο θαη
ηα πθηζηάκελα θαηά ηε δεκνζίεπζε ηνπ λφκνπ απηνχ θνξνινγηθά,
δηθνλνκηθά ή άιια πξνλφκηα ή δηθαηψκαηα απαιινηξηψζεσο
αθηλήησλ, ζπζηάζεσο δνπιεηψλ, ρξήζεσο νδψλ, πιαηεηψλ,
πεδνδξνκίσλ, δηέιεπζεο γξακκψλ ή θαισδίσλ ή δηαλνίμεσο
ππφγεησλ ζεξάγγσλ ή εθηειέζεσο ππέξγεησλ ή ππφγεησλ εξγαζηψλ,
ηνπνζέηεζεο ζηχισλ, εγθαηάζηαζεο ππνζηαζκψλ, πνπ είλαη
αλαγθαίεο γηα ηελ θαηαζθεπή, ζπληήξεζε, επηζθεπή, εθκεηάιιεπζε,
αλάπηπμε θαη δηαηήξεζε ηεο ιεηηνπξγηθήο θαη ηερληθήο αξηηφηεηαο ηνπ
πζηήκαηνο Μεηαθνξάο Ζιεθηξηθήο Δλέξγεηαο θαη ελ γέλεη ηελ
παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο θαη παξνρή ππεξεζηψλ ή άζθεζε
δξαζηεξηνηήησλ θνηλήο σθέιεηαο παξακέλνπλ ζε ηζρχ θαη
εθαξκφδνληαη αλαιφγσο θαη ππέξ ηεο ΑΓΜΖΔ Α.Δ.

(δ)
Ζ κεηαθνξά ησλ ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ θαη παζεηηθνχ,
πεξηιακβαλνκέλεο ηεο κεηαβίβαζεο εκπξαγκάησλ δηθαησκάησλ ζε
αθίλεηα, απηνθίλεηα θαη άιια θηλεηά, ζπληειείηαη απηνδηθαίσο, κε
κφλε ηελ θαηαρψξηζε ζην Μεηξψν Αλσλχκσλ Δηαηξηψλ ηεο
ζχκβαζεο απφζπαζεο. Γελ απαηηνχληαη νπνηεζδήπνηε θαλνληζηηθέο
ή δηνηθεηηθέο εγθξίζεηο, βεβαηψζεηο, ππεχζπλεο δειψζεηο,
πηζηνπνηεηηθά θαη ζρεδηαγξάκκαηα γηα ηε κεηαβίβαζε αθηλήησλ,
αθφκε θαη απηψλ πνπ έρνπλ απνθηεζεί κε αλαγθαζηηθή
απαιινηξίσζε ή βξίζθνληαη ζε παξακεζφξηεο πεξηνρέο, θαηά
παξέθθιηζε θάζε άιιεο, γεληθήο ή εηδηθήο, δηάηαμεο. Μεηαγξαθέο θαη
ινηπέο, θαηά ηηο θείκελεο δηαηάμεηο, απαηηνχκελεο θαηαρσξίζεηο γηα ηε
κεηαβίβαζε εκπξαγκάησλ δηθαησκάησλ, έρνπλ δηαπηζησηηθφ
ραξαθηήξα θαη δηελεξγνχληαη απφ ηελ θαηαρψξηζε ζην Μεηξψν
Αλσλχκσλ Δηαηξηψλ ηεο ζχκβαζεο απφζπαζεο, ρσξίο ηελ θαηαβνιή
νπνηνπδήπνηε ηέινπο ή δηθαηψκαηνο ηξίηνπ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ
ησλ ακνηβψλ, ησλ παγίσλ θαη αλαινγηθψλ δηθαησκάησλ, επηδνκάησλ
ή άιισλ ηειψλ ππέξ ακίζζσλ θαη εκκίζζσλ ππνζεθνθπιάθσλ ή
θηεκαηνινγηθψλ γξαθείσλ θαηά παξεθθιηζε θάζε θείκελεο δηάηαμεο.
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Μεηαθνξά δξαζηεξηνηήησλ ηεο ΓΔΜΖΔ Α.Δ.
1.
Δληφο πξνζεζκίαο ηξηψλ(3) κελψλ απφ ηε ζέζε ζε ηζρχ
ηνπ παξφληνο λφκνπ, ε αλψλπκε εηαηξεία κε ηελ επσλπκία
«Γηαρεηξηζηήο ηνπ Διιεληθνχ πζηήκαηνο Μεηαθνξάο Ζιεθηξηθήο
Δλέξγεηαο ΑΔ», πνπ ζπζηήζεθε κε ην π.δ. 328/2000 (ΦΔΚ Α` 268)
θαη’ εμνπζηνδφηεζε ηεο δηάηαμεο ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ λ. 2773/1999
(ΦΔΚ Α’ 286) κεηαθέξεη ζηελ ΑΓΜΖΔ Α.Δ. ηηο νξγαλσηηθέο κνλάδεο
θαη δξαζηεξηφηεηεο πνπ αθνξνχλ ηε δηαρείξηζε, ιεηηνπξγία,
αλάπηπμε θαη ζπληήξεζε ηνπ πζηήκαηνο Μεηαθνξάο, πνπ αζθεί,
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ αληίζηνηρσλ παγίσλ θαζψο θαη ηνπ
πξνζσπηθνχ ηνπ ΓΔΜΖΔ πνπ απαζρνιείηαη ζηηο ελ ιφγσ
δξαζηεξηφηεηεο, πνπ ζπληζηνχλ ηνλ Κιάδν Μεηαθνξάο ηεο ΓΔΜΖΔ
Α.Δ.. Οη δξαζηεξηφηεηεο πνπ κεηαθέξνληαη είλαη:

(ε)
Απνζεκαηηθά θεξδψλ ηεο ΓΔΜΖΔ Α.Δ., ηα νπνία
κεηαθέξνληαη ζηελ ΑΓΜΖΔ Α.Δ. Α.Δ., δελ ππφθεηληαη ζε θνξνινγία
θαηά ην ρξφλν ηεο εηζθνξάο, εθφζνλ απεηθνληζηνχλ ζε εηδηθνχο
ινγαξηαζκνχο ηεο ΑΓΜΖΔ Α.Δ. Α.Δ. Γηαθνξέο αλαπξνζαξκνγήο ηεο
αμίαο ινηπψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ, ηα νπνία αθνξνχλ ηνλ
εηζθεξφκελν θιάδν θαη απεηθνλίδνληαη ζηελ θαζαξή ζέζε ηεο
ΓΔΜΖΔ Α.Δ., δελ θνξνινγνχληαη θαηά ην ρξφλν ηεο εηζθνξάο θαη
κεηαθέξνληαη ζηελ ΑΓΜΖΔ Α.Δ. Α.Δ. Ζ αμία ησλ αθηλήησλ, ηα νπνία
απεηθνλίδνληαη ζηελ θαζαξή ζέζε ηεο ΓΔΜΖΔ ΑΔ θαη απνθηήζεθαλ
ρσξίο θαηαβνιή ηηκήκαηνο θαη αθνξνχλ ηνλ εηζθεξφκελν θιάδν, δελ
θνξνινγείηαη θαηά ην ρξφλν ηεο εηζθνξάο θαη κεηαθνξάο ησλ
αθηλήησλ απηψλ ζηελ ΑΓΜΖΔ Α.Δ.

α) ε δξαζηεξηφηεηα ηεο Λεηηνπξγίαο θαη Διέγρνπ ηνπ πζηήκαηνο.
β) ε δξαζηεξηφηεηα Αλάπηπμεο θαη πληήξεζεο ηνπ πζηήκαηνο,
γ) ε δξαζηεξηφηεηα ηεο Δθθαζάξηζεο ησλ Απνθιίζεσλ,
δ)ε δξαζηεξηφηεηα Δκπνξηθψλ θαη Ρπζκηδφκελσλ Θεκάησλ
εμαηξνπκέλσλ ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο πεξίπησζεο (η) ηεο παξα.2
ηνπ άξζξνπ 129 ηνπ παξφληνο λφκνπ.

(δ)
Ζ ΑΓΜΖΔ Α.Δ. Α.Δ. ππνθαζηζηά ζε φια ελ γέλεη ηα
δηθαηψκαηα, ηηο ππνρξεψζεηο θαη ηηο έλλνκεο ζρέζεηο ηεο ΓΔΜΖΔ
Α.Δ. πνπ αθνξνχλ ηνλ εηζθεξφκελν ζχκθσλα κε ηα παξαπάλσ
θιάδν θαη απνιακβάλεη ησλ θνξνινγηθψλ πξνλνκηψλ θαη αηειεηψλ
πνπ είραλ ζεζπηζηεί ππέξ ηεο ΓΔΜΖΔ ΑΔ.

2.
Ζ κεηαβίβαζε απηή , φζνλ αθνξά ηηο έλλνκεο ζρέζεηο,
δηθαηψκαηα θαη ππνρξεψζεηο πνπ απνξξένπλ απφ ηηο κεηαθεξφκελεο
ζχκθσλα κε ηελ παξ. 1 ηνπ παξφληνο άξζξνπ κνλάδεο θαη
δξαζηεξηφηεηεο, εμνκνηψλεηαη κε θαζνιηθή δηαδνρή θαη κε ηελ
θαηαρψξηζε ζην κεηξψν Αλσλχκσλ Δηαηξεηψλ ηεο ζρεηηθήο
εγθξηηηθήο απφθαζεο ε ΓΔΖ Α.Δ. απαιιάζζεηαη απφ θάζε
ππνρξέσζε έλαληη νπνηνπδήπνηε ηξίηνπ, πεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ
Γεκνζίνπ θαη ησλ αζθαιηζηηθψλ ηακείσλ, σο πξνο ηα νπνία
ππνθαζίζηαηαη θαηά ηα αλσηέξσ ε ΑΓΜΖΔ Α.Δ. Α.Δ. Οκνίσο
απαιιάζζεηαη θαη απφ ππνρξεψζεηο, ηίηινπο ή δηθαηψκαηα πνπ
ηπρφλ είλαη ακεηαβίβαζηα, κε λφκν ή ζχκβαζε. Οη εθθξεκείο δίθεο
ζπλερίδνληαη απηνδηθαίσο απφ ηελ ΑΓΜΖΔ Α.Δ., ρσξίο λα
δηαθφπηνληαη βηαίσο θαη λα απαηηείηαη, γηα ηε ζπλέρηζε ή ηελ
επαλάιεςή ηνπο, νπνηαδήπνηε δηαηχπσζε ή δήισζε εθ κέξνπο ηνπ

(ε)
Ζ κεηαβίβαζε απηή εμνκνηψλεηαη κε θαζνιηθή δηαδνρή θαη
κε ηελ θαηαρψξηζε ζην κεηξψν Αλσλχκσλ Δηαηξεηψλ ηεο ζρεηηθήο
εγθξηηηθήο απφθαζεο ε ΓΔΜΖΔ Α.Δ. απαιιάζζεηαη απφ θάζε
ππνρξέσζε έλαληη νπνηνπδήπνηε ηξίηνπ, πεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ
Γεκνζίνπ θαη ησλ αζθαιηζηηθψλ ηακείσλ, σο πξνο ηα νπνία
ππνθαζίζηαηαη θαηά ηα αλσηέξσ ε ΑΓΜΖΔ Α.Δ. Α.Δ. Οκνίσο
απαιιάζζεηαη θαη απφ ππνρξεψζεηο, ηίηινπο ή δηθαηψκαηα πνπ
ηπρφλ είλαη ακεηαβίβαζηα, κε λφκν ή ζχκβαζε. Οη εθθξεκείο δίθεο
ζπλερίδνληαη απηνδηθαίσο απφ ηελ ΑΓΜΖΔ Α.Δ. Α.Δ., ρσξίο λα
δηαθφπηνληαη βηαίσο θαη λα απαηηείηαη, γηα ηε ζπλέρηζε ή ηελ
επαλάιεςή ηνπο, νπνηαδήπνηε δηαηχπσζε ή δήισζε εθ κέξνπο ηνπ.
(ζ)
Κάζε κνξθήο δηνηθεηηθέο άδεηεο θαη εγθξίζεηο πνπ έρνπλ
ρνξεγεζεί ζηε ΓΔΜΖΔ Α.Δ., ζρεηηθά κε ηνλ θιάδν ηνπ πζηήκαηνο
Μεηαθνξάο, κεηαβηβάδνληαη απηνδηθαίσο ζηελ ΑΓΜΖΔ Α.Δ. ΑΔ.

3.
Ζ σο άλσ εηζθνξά ηεο ΓΔΜΖΔ Α.Δ: πξαγκαηνπνηείηαη κε
απφζρηζε, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο λφκνπ, ησλ
άξζξσλ 68 έσο 79 ηνπ Κ.Ν. 2190/1920 θαζψο θαη ησλ άξζξσλ 1 σο 5
ηνπ λ. 2166/1993 (ΦΔΚ Α΄ 137) ηνπ ζπλφινπ ησλ πεξηνπζηαθψλ
ζηνηρείσλ ηεο ΓΔΜΖΔ ΑΔ, κε ηηο αθφινπζεο παξεθθιίζεηο:

4.
Γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Ν. 2166/1993 δελ
πθίζηαηαη ππνρξέσζε παξαθνινχζεζεο ζε δηαθεθξηκέλνπο
ινγαξηαζκνχο ησλ ινγηζηηθψλ βηβιίσλ ηεο ΓΔΜΖΔ Α.Δ.
πξνθεηκέλνπ γηα ηηο ζπλαιιαθηηθέο θαη ινηπέο πξάμεηο, νη νπνίεο ζα
ιάβνπλ ρψξα κεηά ηελ εκέξα ζπληάμεσο ηεο ινγηζηηθήο θαηάζηαζεο,
ζα αθνξνχλ ηνλ εηζθεξφκελν θιάδν θαη δελ ζα κπνξνχλ ιφγσ ηεο
θχζεψο ηνπο λα δηαρσξηζηνχλ απφ ηηο ζπλαθείο πξάμεηο ησλ ινηπψλ
θιάδσλ ηεο ΓΔΜΖΔ Α.Δ. Οη πξάμεηο απηέο ζα δηαρσξηζηνχλ θαηά ηε

(α)
Δπηρνξεγήζεηο παγίσλ επελδχζεσλ πνπ απεηθνλίδνληαη
ζηνλ ηζνινγηζκφ ηεο ΓΔΜΖΔ ΑΔ είηε ζην θεθάιαην είηε ζην
ινγαξηαζκφ «επηρνξεγήζεηο παγίσλ επελδχζεσλ», κπνξεί λα
κεηαθέξνληαη ζηελ ΑΓΜΖΔ Α.Δ. θαη δελ θνξνινγνχληαη θαηά ην
ρξφλν ηεο εηζθνξάο.

53

δηάξθεηα ηεο κεηαβαηηθήο πεξηφδνπ θαη ζα κεηαθεξζνχλ κεηά ηελ
νινθιήξσζε ησλ εξγαζηψλ ηνπ κεηαζρεκαηηζκνχ κε ζπγθεληξσηηθή
εγγξαθή ζηα βηβιία ηεο απνξξνθψζαο ηνλ θιάδν αλψλπκεο εηαηξίαο
θαηά ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 6 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ Ν.2166/1993.
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5.
Δληφο πξνζεζκίαο ελφο κελφο απφ ηε ζέζε ζε ηζρχ ηνπ
παξφληνο λφκνπ ε ΓΔΖ Α.Δ. κεηαβηβάδεη ζην Διιεληθφ Γεκφζην ην
ζχλνιν ησλ κεηνρψλ πνπ θαηέρεη ζηελ αλψλπκε εηαηξεία κε ηελ
επσλπκία «Γηαρεηξηζηήο ηνπ Διιεληθνχ πζηήκαηνο Μεηαθνξάο
Ζιεθηξηθήο Δλέξγεηαο ΑΔ» (ΓΔΜΖΔ Α.Δ.) πνπ ζπζηήζεθε κε ην π.δ.
328/2000 (ΦΔΚ Α` 268) θαη’ εμνπζηνδφηεζε ηεο δηάηαμεο ηνπ άξζξνπ
14 ηνπ λ. 2773/1999 (ΦΔΚ Α’ 286) ρσξίο αληάιιαγκα.

1.
Με ηελ επηθχιαμε ησλ απνθάζεσλ ηνπ Δπνπηηθνχ ηεο
πκβνπιίνπ δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 117 ηνπ παξφληνο λφκνπ, ε ΑΓΜΖΔ
Α.Δ.:

Αλεμαξηεζία ηεο ΑΓΜΖΔ Α.Δ.
(Άρθρο 18 της Οδηγίας 2009/72/ΕΚ)

6.
Δληφο πξνζεζκίαο ελφο κελφο απφ ηελ νινθιήξσζε ηεο
θαηά ηα παξαπάλσ απφζρηζεο ε ΓΔΜΖΔ Α.Δ. κεηαβηβάδεη ζηε ΓΔΖ
Α.Δ. ην ζχλνιν ησλ κεηνρψλ πνπ ζα θαηέρεη ζηελ ΑΓΜΖΔ Α.Δ
ζπλεπεία ηεο απφζρηζεο θαη εηζθνξάο. Έλαληη αληαιιάγκαηνο ίζνπ
κε ηελ νλνκαζηηθή αμία ησλ ελ ιφγσ κεηνρψλ. Ζ κεηαβίβαζε απηή
απαιιάζζεηαη απφ θφξν κεηαβίβαζεο.
Δκπνξηθέο ζρέζεηο ηεο ΑΓΜΖΔ Α.Δ. κε ηε ΓΔΖ ΑΔ
(Άρθρο 17 παρ. 1, 4, 5 και 6 της Οδηγίας 2009/72/ΕΚ)

(β)

νη φξνη θαη νη πξνυπνζέζεηο παξνρήο ησλ ελ ιφγσ
ππεξεζηψλ έρνπλ πξνεγνπκέλσο εγθξηζεί απφ ηε ΡΑΔ

(β)

έρεη ηελ εμνπζία λα αληιεί θεθάιαηα ζηελ ρξεκαηαγνξά,
ηδίσο κέζσ δαλεηζκνχ θαη αχμεζεο ηνπ θεθαιαίνπ ηεο.

3.
Σπρφλ ζπγαηξηθέο επηρεηξήζεηο ηεο ΓΔΖ ΑΔ πνπ αζθνχλ
δξαζηεξηφηεηεο παξαγσγήο ή πξνκήζεηαο θπζηθνχ αεξίνπ ή
ειεθηξηθήο ελέξγεηαο απαγνξεχεηαη λα απνθηήζνπλ άκεζε ή έκκεζε
ζπκκεηνρή ζηνλ ΑΓΜΖΔ ΑΔ. Ζ απφθηεζε ζπκκεηνρήο ζηνλ ΑΓΜΖΔ
ΑΔ απφ νπνηαδήπνηε άιιε επηρείξεζε πνπ αζθεί δξαζηεξηφηεηεο
παξαγσγήο ή πξνκήζεηαο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ή Φπζηθνχ Αεξίνπ
δελ επηηξέπεηαη λα ζπλεπάγεηαη ηελ απφθηεζε ηνπ Διέγρνπ απφ ηηο
επηρεηξήζεηο απηέο ή ηελ άζθεζε νηνπδήπνηε δηθαηψκαηνο άκεζα ή
έκκεζα επί ηνπ ΑΓΜΖΔ ΑΔ. Ο ΑΓΜΖΔ ΑΔ δελ έρεη νχηε άκεζε νχηε
έκκεζε ζπκκεηνρή ζε επηρεηξήζεηο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνπο
ηνκείο ηεο παξαγσγήο θαη ηεο πξνκήζεηαο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο θαη
Φπζηθνχ Αεξίνπ νχηε ιακβάλεη κεξίζκαηα ή άιιν νηθνλνκηθφ φθεινο
απφ ηηο επηρεηξήζεηο απηέο.

1.
Ζ ΑΓΜΖΔ Α.Δ. επηηξέπεηαη λα παξέρεη ππεξεζίεο ζηε
ΓΔΖ ΑΔ θαη ζηηο ζπλδεδεκέλεο κε απηήλ επηρεηξήζεηο, θαηά ηελ
έλλνηα ηνπ άξζξνπ 42ε ηνπ θ.λ. 2190/1920, εθφζνλ:
ε παξνρή ησλ ππεξεζηψλ απηψλ δελ νδεγεί ζε δηαθξίζεηο
εηο βάξνο άιισλ ρξεζηψλ ηνπ πζηήκαηνο Μεηαθνξάο
Ζιεθηξηθήο Δλέξγεηαο, δηαηίζεηαη ζε φινπο ηνπο ρξήζηεο
ππφ ηνπο ίδηνπο φξνπο θαη πξνυπνζέζεηο, θαη δελ
πεξηνξίδεη, ζηξεβιψλεη ή παξεκπνδίδεη ηνλ αληαγσληζκφ
θαηά ηελ παξαγσγή ή πξνκήζεηα, θαη

δηαζέηεη νπζηαζηηθέο εμνπζίεο ιήςεο απνθάζεσλ,
αλεμάξηεηα απφ ηελ νινθιεξσκέλε επηρείξεζε ηεο ΓΔΖ
ΑΔ, ηδίσο φζνλ αθνξά ηνπο πφξνπο πνπ είλαη αλαγθαίνη
γηα ηε ιεηηνπξγία, ζπληήξεζε ή αλάπηπμε ηνπ πζηήκαηνο,
θαη

2.
Ζ ΑΓΜΖΔ Α.Δ. δηαζθαιίδεη φηη δηαζέηεη επαξθείο πφξνπο
γηα ηελ εχξπζκε δηελέξγεηα ηεο δξαζηεξηφηεηαο ηεο κεηαθνξάο,
θαζψο θαη γηα ηελ αλάπηπμε θαη δηαηήξεζε ελφο επαξθνχο,
απνηειεζκαηηθνχ, αζθαινχο θαη νηθνλνκηθνχ πζηήκαηνο
Μεηαθνξάο.

Άξζξν 111

(α)

(α)

4.
Ζ ζπλνιηθή νξγάλσζε ηεο δξαζηεξηφηεηαο ηεο
δηαρείξηζεο θαη ην θαηαζηαηηθφ ηεο ΑΓΜΖΔ Α.Δ., δηαζθαιίδνπλ ηελ
νπζηαζηηθή αλεμαξηεζία ηνπ ηειεπηαίνπ ζχκθσλα κε ην παξφλ
Κεθάιαην. Δηδηθφηεξα, ε ΓΔΖ ΑΔ απαγνξεχεηαη ηδίσο λα νξίδεη άκεζα
ή έκκεζα ηελ ζπκπεξηθνξά ηεο ΑΓΜΖΔ Α.Δ. ζην πιαίζην ηεο
αληαγσληζηηθήο αγνξάο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, ζε ζρέζε κε ηηο
θαζεκεξηλέο δξαζηεξηφηεηέο ηεο θαη ηε δηαρείξηζε ηνπ ΔΜΖΔ,
θαζψο θαη ζε ζρέζε κε ηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ είλαη απαξαίηεηεο γηα
ηελ πξνεηνηκαζία ηνπ 10εηνχο Πξνγξάκκαηνο Αλάπηπμεο ηνπ
ΔΜΖΔ, ην νπνίν αλαπηχζζεηαη ζχκθσλα κε ην άξζξν 119 ηνπ
παξφληνο λφκνπ

2.
Με ηελ επηθχιαμε ησλ απνθάζεσλ ηνπ Δπνπηηθνχ
πκβνπιίνπ δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 117 ηνπ παξφληνο λφκνπ, ζε
πεξίπησζε ππνβνιήο αηηήκαηνο ηεο ΑΓΜΖΔ Α.Δ., νη κέηνρνη ηεο
ΑΓΜΖΔ Α.Δ. νθείινπλ λα ηεο παξέρνπλ ηνπο θαηάιιεινπο
νηθνλνκηθνχο πφξνπο γηα ηελ αληηθαηάζηαζε ησλ παξφλησλ πάγησλ
ζηνηρείσλ ηνπ πζηήκαηνο θαη, θαζψο θαη γηα κειινληηθά επελδπηηθά
ζρέδηα. Σα αηηήκαηα ηεο ΑΓΜΖΔ Α.Δ. θνηλνπνηνχληαη θαη ζηε ΡΑΔ.
3.
Ζ ΑΓΜΖΔ Α.Δ. απέρεη απφ θάζε ελέξγεηα πνπ κπνξεί λα
δεκηνπξγεί ζχγρπζε, κε ηελ ηαπηφηεηα, ηηο αλαθνηλψζεηο, ηα ζήκαηα
θαη ηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο, φζνλ αθνξά ηελ ηδηαίηεξε ηαπηφηεηα ηεο
θάζεηα νινθιεξσκέλεο επηρείξεζεο ηεο ΓΔΖ ΑΔ ή άιιεο
ζπλδεδεκέλεο κε απηή, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 42ε ηνπ θ.λ.
2190/1920, επηρείξεζεο. Δίλαη δπλαηή ε ηξνπνπνίεζε ηεο επσλπκίαο
ηεο ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ θ.λ. 2190/1920, εθφζνλ απηφ δελ
ζπλεπάγεηαη παξαβίαζε ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξνχζεο.

5.
Καηά ηελ εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ ηεο ζχκθσλα κε ηε
θείκελε λνκνζεζία θαη ηδίσο ζχκθσλα κε ηα άξζξα 14, 15 θαη 16 ηνπ
θαλνληζκνχ (ΔΚ) 714/2009, ε ΑΓΜΖΔ Α.Δ δελ πξνβαίλεη ζε
δηαθξίζεηο θαηά δηαθνξεηηθψλ αηφκσλ ή θνξέσλ θαη δελ πεξηνξίδεη,
ζηξεβιψλεη ή παξεκπνδίδεη ηε ιεηηνπξγία ηνπ ειεχζεξνπ
αληαγσληζκφ ζηελ παξαγσγή ή ηελ πξνκήζεηα ηδίσο πξνο φθεινο
ησλ ζπλδεδεκέλσλ κε απηήλ επηρεηξήζεσλ.

4.
Ζ ΑΓΜΖΔ Α.Δ. απαγνξεχεηαη λα κνηξάδεηαη ζπζηήκαηα
πιεξνθνξηθήο ή εμνπιηζκφ, ρψξνπο θαη ζπζηήκαηα αζθαιείαο κε
νπνηαδήπνηε επηρείξεζε αζθεί δξαζηεξηφηεηα παξαγσγήο ή
πξνκήζεηαο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ή θπζηθνχ αεξίνπ, ή άιιεο
ζπλδεδεκέλεο κε απηέο επηρεηξήζεηο, θαη ηδίσο κε νπνηνδήπνηε ηκήκα
ηεο θάζεηα νινθιεξσκέλεο επηρείξεζεο ηεο ΓΔΖ ΑΔ. ην ίδην
πιαίζην, δελ επηηξέπεηαη ε απφ θνηλνχ αλάζεζε θαη ρξήζε
ππεξεζηψλ απφ κέξνπο ηεο ΑΓΜΖΔ Α.Δ. ΑΔ θαη ηεο ΓΔΖ ΑΔ.

6.
Όιεο νη εκπνξηθέο θαη νηθνλνκηθέο ζρέζεηο κεηαμχ ησλ
κεξψλ ηεο θάζεηα νινθιεξσκέλεο επηρείξεζεο ηεο ΓΔΖ ΑΔ θαη ηεο
ΑΓΜΖΔ Α.Δ., ζα πξέπεη λα ελαξκνλίδνληαη κε ηηο ζπλζήθεο
ιεηηνπξγίαο ηεο αγνξάο θαη ηνπ ειεχζεξνπ αληαγσληζκνχ. Ζ ΑΓΜΖΔ
Α.Δ. ηεξεί ιεπηνκεξή αξρεία ησλ σο άλσ εκπνξηθψλ θαη νηθνλνκηθψλ
ζρέζεσλ θαη ηα ζέηεη ζηε δηάζεζε ηεο ΡΑΔ θαηφπηλ αηηήζεσο ηεο
ηειεπηαίαο.

5.
Οη Δηήζηνη Λνγαξηαζκνί ηεο ΑΓΜΖΔ Α.Δ. απαγνξεχεηαη
λα ειέγρνληαη απφ ηνλ Σαθηηθφ Οξθσηφ Διεγθηή Λνγηζηή πνπ ειέγρεη
ηνπο εηήζηνπο ινγαξηαζκνχο ηεο θάζεηα νινθιεξσκέλεο επηρείξεζεο
ηεο ΓΔΖ ΑΔ ή άιιεο ζπλδεδεκέλεο κε απηή, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ
άξζξνπ 42ε ηνπ θ.λ. 2190/1920, επηρείξεζεο.

7.
Ζ ΑΓΜΖΔ Α.Δ ππνβάιιεη πξνο έγθξηζε ζηε ΡΑΔ φιεο ηηο
εκπνξηθέο θαη νηθνλνκηθέο ζπκθσλίεο κε ηελ θάζεηα νινθιεξσκέλε
επηρείξεζε ηεο ΓΔΖ ΑΔ.
8.
Ζ ΑΓΜΖΔ Α.Δ. ελεκεξψλεη ηε ΡΑΔ γηα ηνπο νηθνλνκηθνχο
πφξνπο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 2 θαη είλαη δηαζέζηκνη γηα
κειινληηθά επελδπηηθά ζρέδηα ή/θαη γηα ηελ αληηθαηάζηαζε ησλ
παξφλησλ παγίσλ ζηνηρείσλ ηνπ πζηήκαηνο.

6.
Όζνλ αθνξά ηελ αζθάιηζε ησλ νρεκάησλ ηεο ΑΓΜΖΔ
Α.Δ. εθαξκφδνληαη αλαινγηθά νη δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ. 764/1978 πνπ
αθνξνχλ ηελ ΓΔΖ Α.Δ.

9.
Ζ θάζεηα νινθιεξσκέλε επηρείξεζε ηεο ΓΔΖ ΑΔ απέρεη
απφ θάζε πξάμε πνπ επεξεάδεη ηε ζπκκφξθσζε ηεο ΑΓΜΖΔ Α.Δ. κε
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ηηο ππνρξεψζεηο πνπ νξίδνπλ νη δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο Κεθαιαίνπ ε
εθπιήξσζε ησλ νπνίσλ δελ εμαξηάηαη κε θαλέλα ηξφπν απφ απηήλ.

2.
Γηα ηε κεηαθνξά ηνπ σο άλσ πξνζσπηθνχ θαη ηνπο φξνπο
εξγαζίαο ηνπ εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ ΠΓ 178/2002 θαη
δηαηεξνχληαη ζε ηζρχ ηα πξνβιεπφκελα ζρεηηθά κε ηα εξγαζηαθά θαη
αζθαιηζηηθά δηθαηψκαηα ζε Νφκν, ζε εθαξκνζηέεο πιινγηθέο
πκβάζεηο Δξγαζίαο, ζηηο ελ γέλεη πθηζηάκελεο ππεξεζηαθέο
ξπζκίζεηο ηεο ΓΔΜΖΔ Α.Δ.θαη ζε αηνκηθή ζχκβαζε εξγαζίαο. Ζ
πξνυπεξεζία πνπ έρεη αλαγλσξηζηεί απφ ηε ΓΔΜΖΔ Α.Δ.
αλαγλσξίδεηαη πιήξσο γηα φια ηα δηθαηψκαηα πνπ απνξξένπλ απφ
απηή θαη δελ επηηξέπεηαη ζπλεπεία ηεο παξαπάλσ κεηαθνξάο
βιαπηηθή κεηαβνιή ησλ φξσλ εξγαζίαο.

Άξζξν 113
Πξνζσπηθό ηεο ΑΓMΖΔ Α.Δ.
(Άρθρο 17 παρ. 1 περ. β της Οδηγίας 2009/72/ΕΚ)
1.
Με απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο ΓΔΖ ΑΔ ε
νπνία ιακβάλεηαη εληφο ηξηψλ (3) κελψλ απφ ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ
παξφληνο λφκνπ πν πξνζσπηθφ ηεο ΓΔΖ Α.Δ. πνπ απαζρνιείηαη κε
ζχκβαζε εμαξηεκέλεο εξγαζίαο ζηελ Γεληθή Γηεχζπλζε Μεηαθνξάο
ηεο ΓΔΖ Α.Δ. κεηαθέξεηαη ηελ ζηελ ΑΓΜΖΔ Α.Δ.. Δπίζεο κεηαθέξεηαη
ζηελ ΑΓΜΖΔ Α.Δ. θαηά ηνλ ίδην ηξφπν θαη ην πξνζσπηθφ ησλ
Βαζηθψλ Οξγαληθψλ Κιηκαθίσλ (ΒΟΚ) ησλ Γεληθψλ Γηεπζχλζεσλ
Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ θαη Αλζξσπίλσλ Πφξσλ θαη Οξγάλσζεο
θαη ησλ Βαζηθψλ Οξγαληθψλ Κιηκαθίσλ (ΒΟΚ) πνπ ππάγνληαη ζην
Γηεπζχλνληα χκβνπιν, θαζψο θαη ηεο Γηεχζπλζεο Δζσηεξηθνχ
Διέγρνπ ηεο ΓΔΖ Α.Δ., ην νπνίν ππεξεηεί κε ζχκβαζε εμαξηεκέλεο
εξγαζίαο ή έκκηζζεο εληνιήο θαη απαζρνιείηαη γηα ηελ ππνζηήξημε
ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο εηζθεξφκελεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο
Μεηαθνξάο ηεο ΓΔΖ Α.Δ.. Δπηπξνζζέησο, εληάζζεηαη ζηελ ΑΓΜΖΔ
Α.Δ. θαη ην πξνζσπηθφ πνπ πξφθεηηαη λα πξνζιεθζεί, βάζεη ηεο
πξνθήξπμεο 1/2007, γηα ηελ θάιπςε αλαγθψλ ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο
Μεηαθνξάο. Ζ κεηαθνξά ηνπ πξναλαθεξφκελνπ πξνζσπηθνχ γίλεηαη
θαηά παξέθθιηζε θάζε αληίζεηεο γεληθήο ή εηδηθήο ξχζκηζεο Νφκνπ,
Καλνληζκνχ, Γηαηηεηηθήο Απφθαζεο, ζπιινγηθήο ή αηνκηθήο
ζχκβαζεο εξγαζίαο

3.
ην πξνζσπηθφ ηεο ΓΔΜΖΔ Α.Δ πνπ κεηαθέξεηαη ζηελ
ΑΓΜΖΔ ΑΔ εθαξκφδνληαη θαη’ αλαινγία θαη θαη’ απνθιεηζηηθφ ηξφπν,
απφ ην ρξφλν ηεο κεηαθνξάο θαη εθεμήο, νη ξπζκίζεηο ηνπ ΚΚΠ/ΓΔΖ,
ησλ εθαξκνζηέσλ ζπιινγηθψλ ζπκβάζεσλ εξγαζίαο θαη ησλ ελ γέλεη
ππεξεζηαθψλ ξπζκίζεσλ ηεο ΓΔΖ Α.Δ., εθφζνλ εληφο πξνζεζκίαο
ελφο (1) κελφο απφ ηελ ςήθηζε ηνπ παξφληνο δελ ππνβιεζεί ζρεηηθή
δήισζε εμαίξεζεο ηνπ απφ ηελ σο άλσ ππαγσγή ζηηο
πξναλαθεξζείζεο ξπζκίζεηο. Γηα ην ζθνπφ απηφ σο κηζζνινγηθφ
θιηκάθην έληαμεο ινγίδεηαη εθείλν ην νπνίν απνηειεί εηζαγσγηθφ ηνπ
Κιάδνπ θαη ηεο Καηεγνξίαο φπνπ ζα είρε εληαρζεί, κε βάζε ηα ηππηθά
πξνζφληα θαη ην είδνο ηεο απαζρφιεζεο ζηε ΓΔΜΖΔ Α.Δ, ν
κεηαθεξφκελνο κηζζσηφο εάλ είρε πξνζιεθζεί απφ ηε ΓΔΖ ΑΔ.
Δηδηθά γηα ηνπο κηζζσηνχο πνπ έρνπλ πξνζιεθζεί ζηε ΓΔΜΖΔ Α.Δ,
σο Δηδηθφ Δπηζηεκνληθφ πξνζσπηθφ, βάζεη ηνπ άξζξνπ 19 ηνπ λ.
2190/94, , σο κηζζνινγηθφ θιηκάθην έληαμήο ηνπο ζεσξείηαη ην κ.θ. 2.
Γηα ην ίδην ζθνπφ, θαη εηδηθφηεξα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο κηζζνινγηθήο
θαηάζηαζεο θαηά ην ρξφλν ηεο κεηαθνξάο, ζεσξείηαη φηη νη
κεηαθεξφκελνη κηζζσηνί εμειίρζεθαλ κηζζνινγηθά αλά ηξηεηία κε
βάζε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 22 ΚΚΠ/ΓΔΖ θαη ηελ πξνυπεξεζία
ηνπο ζην ΓΔΜΖΔ. ηελ πεξίπησζε πνπ ν κεηαθεξφκελνο κηζζσηφο
δελ ππνβάιιεη ηελ θαηά ηα παξαπάλσ αίηεζε, εάλ νη ηαθηηθέο
απνδνρέο πνπ ειάκβαλε ζην ΓΔΜΖΔ θαηά ηελ εκεξνκελία πνπ
πξνεγείηαη ηεο εκεξνκελίαο κεηαθνξάο ηνπ ζηελ ΑΓΜΖΔ είλαη
πςειφηεξεο απφ εθείλεο πνπ πξνθχπηνπλ κε βάζε ηελ θαηά ηα
παξαπάλσ αλακφξθσζε ηεο κηζζνινγηθήο ηνπ θαηάζηαζεο ζηελ
ΑΓΜΖΔ Α.Δ., ην ππεξβάιινλ πνζφ δηαηεξείηαη σο πξνζσπηθή
δηαθνξά, ζηελ νπνία ζπκςεθίδνληαη νη γηα νπνηνδήπνηε ιφγν
απμήζεηο ζην κέιινλ ησλ απνδνρψλ ηνπ (κηζζνινγηθή πξναγσγή,
ρξνλνεπίδνκα, νηθνγελεηαθφ επίδνκα θιπ)..

.2.
Γηα ηε κεηαθνξά ηνπ σο άλσ πξνζσπηθνχ, σο πξνο ηνπο
φξνπο εξγαζίαο θαη ηα αζθαιηζηηθά ηνπ δηθαηψκαηα, ζεζπίδνληαη
δηαηάμεηο πνπ παξέρνπλ ην ίδην επίπεδν πξνζηαζίαο, θαηά αλαινγία
ησλ πξνβιεπνκέλσλ ζηηο δηαηάμεηο ησλ Δπηρεηξεζηαθψλ πιινγηθψλ
πκβάζεσλ Δξγαζίαο, ηνπ Καλνληζκνχ Καηάζηαζεο Πξνζσπηθνχ
ΓΔΖ (ΚΚΠ/ΓΔΖ), ησλ ελ γέλεη πθηζηάκελσλ ππεξεζηαθψλ ξπζκίζεσλ
ηεο ΓΔΖ Α.Δ. θαη ησλ ελ ηζρχ αηνκηθψλ ζπκβάζεσλ εξγαζίαο. Ζ
πξνυπεξεζία πνπ έρεη αλαγλσξηζηεί απφ ηε ΓΔΖ Α.Δ. αλαγλσξίδεηαη
πιήξσο γηα φια ηα δηθαηψκαηα πνπ απνξξένπλ απφ απηή θαη δελ
επηηξέπεηαη ζπλεπεία ηεο παξαπάλσ κεηαθνξάο βιαπηηθή κεηαβνιή
ησλ φξσλ εξγαζίαο.Με απνθάζεηο ηεο Γηνίθεζεο ηεο ΑΓΜΖΔ ΑΔ
δηαζθαιίδεηαη ε εθαξκνγή ησλ πξνβιέςεσλ ηεο παξνχζαο
παξαγξάθνπ.

4.
Σν πξνζσπηθφ πνπ πξφθεηηαη λα πξνιεθζεί ζηε ΓΔΜΖΔ
Α.Δ. βάζεη ηεο πξνθήξπμεο πξνζσπηθνχ 1/125Μ/2008 ε νπνία είλαη
ζε εμέιημε, ζα πξνζιεθζεί απφ ηελ ΑΓΜΖΔ Α.Δ. γηα ηελ θάιπςε
αλαγθψλ ηεο.

3.
Με απφθαζε ηνπ Γ.. ηεο ΓΔΖ Α.Δ, πνπ εθδίδεηαη αθνχ
ιεθζεί ππφςε ε γλψκε ηεο πιένλ αληηπξνζσπεπηηθήο
ζπλδηθαιηζηηθήο νξγάλσζεο ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο, θαζνξίδνληαη ε
δηαδηθαζία θαη γεληθά θάζε ιεπηνκέξεηα γηα ηε κεηαθνξά ηνπ σο άλσ
πξνζσπηθνχ ηεο ΓΔΖ Α.Δ. ζηελ ΑΓΜΖΔ Α.Δ..

5.
Με απφθαζε ηνπ Γ.. ηεο ΓΔΜΖΔ Α.Δ., πνπ εθδίδεηαη
αθνχ ιεθζεί ππφςε ε γλψκε ηεο πιένλ αληηπξνζσπεπηηθήο
ζπλδηθαιηζηηθήο νξγάλσζεο ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο, θαζνξίδνληαη ε
δηαδηθαζία θαη γεληθά θάζε ιεπηνκέξεηα γηα ηε κεηαθνξά ηνπ
πξνζσπηθνχ ηεο ΓΔΜΖΔ Α.Δ. ζηελ ΑΓΜΖΔ Α.Δ..

4.
Ζ παξαρψξεζε πξνζσπηθνχ θαη ε παξνρή ππεξεζηψλ
πξνο νπνηνδήπνηε θαη απφ νπνηνδήπνηε άιιν κέξνο ηεο θάζεηα
νινθιεξσκέλεο επηρείξεζεο ηεο ΓΔΖ Α.Δ. απαγνξεχεηαη, κε εμαίξεζε
ηελ πξνζθνξά ππεξεζηψλ ηερληθήο θχζεσο ζηνλ. Γηαρεηξηζηή ηνπ
Γηθηχνπ θαζψο θαη ζε εηδηθψο πξνζδηνξηδφκελεο εγθαηαζηάζεηο ηεο
θάζεηα νινθιεξσκέλεο επηρείξεζεο ηεο ΓΔΖ Α.Δ. θαη θαηφπηλ ηεο
πξνεγνχκελεο έγθξηζεο ηεο ΡΑΔ Ζ πξνζθνξά ησλ ππεξεζηψλ ηνπ
πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ γίλεηαη βάζε ηηκψλ θαη ζπλζεθψλ ηεο αγνξάο
.

Άξζξν 115
Μεηαθνξά Πξνζσπηθνύ ηεο ΓΔMΖΔ Α.Δ. πνπ πξνέξρεηαη από
ηε ΓΔΖ Α.Δ.
1.
Ζ δηάζεζε ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο Γ.Δ.Ζ Α.Δ. πνπ έρεη θαηά
ηε δεκνζίεπζε ηνπ παξφληνο δηαηεζεί ζηε ΓΔΜΖΔ Α.Δ, ιήγεη κε
απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο ΓΔΖ ΑΔ ε νπνία
ιακβάλεηαη εληφο ηξηψλ (3) κελψλ απφ ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ
παξφληνο λφκνπ θαη κε ηελ ίδηα απφθαζε ην πξνζσπηθφ απηφ
κεηαθέξεηαη ζηελ ΑΓΜΖΔ Α.Δ. Ζ κεηαθνξά ηνπ πξναλαθεξφκελνπ
πξνζσπηθνχ γίλεηαη θαηά παξέθθιηζε θάζε αληίζεηεο γεληθήο ή
εηδηθήο ξχζκηζεο Νφκνπ, Καλνληζκνχ, Γηαηηεηηθήο Απφθαζεο,
ζπιινγηθήο ή αηνκηθήο ζχκβαζεο εξγαζίαο

Άξζξν 114
Μεηαθνξά Πξνζσπηθνύ ηεο ΓΔMΖΔ Α.Δ.
1.
To πάζεο θχζεσο πξνζσπηθφ ηεο ΓΔΜΖΔ Α.Δ. πνπ
απαζρνιείηαη θαηά ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ λφκνπ, είηε κε ζχκβαζε
εμαξηεκέλεο εξγαζίαο είηε κε ζχκβαζε έκκηζζεο εληνιήο ζηηο
εηζθεξφκελεο ζηελ ΑΓΜΖΔ Α.Δ. θαηά ην άξζξν 110 ηνπ παξφληνο
λφκνπ, νξγαλσηηθέο κνλάδεο θαη δξαζηεξηφηεηεο, κεηαθέξεηαη κε
απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο ΓΔΜΖΔ ΑΔ ε νπνία
ιακβάλεηαη εληφο ηξηψλ (3) κελψλ απφ ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ
παξφληνο λφκνπ ζηελ ΑΓΜΖΔ ΑΔ. Ζ κεηαθνξά ηνπ
πξναλαθεξφκελνπ πξνζσπηθνχ γίλεηαη θαηά παξέθθιηζε θάζε
αληίζεηεο γεληθήο ή εηδηθήο ξχζκηζεο Νφκνπ, Καλνληζκνχ, Γηαηηεηηθήο
Απφθαζεο, ζπιινγηθήο ή αηνκηθήο ζχκβαζεο εξγαζίαο.

2.
Γηα ηε κεηαθνξά ηνπ σο άλσ πξνζσπηθνχ, σο πξνο ηνπο
φξνπο εξγαζίαο θαη ηα αζθαιηζηηθά ηνπ δηθαηψκαηα, ζεζπίδνληαη
δηαηάμεηο πνπ παξέρνπλ ην ίδην επίπεδν πξνζηαζίαο, θαηά αλαινγία
ησλ πξνβιεπνκέλσλ ζηηο δηαηάμεηο ησλ Δπηρεηξεζηαθψλ πιινγηθψλ
πκβάζεσλ Δξγαζίαο, ηνπ Καλνληζκνχ Καηάζηαζεο Πξνζσπηθνχ
ΓΔΖ (ΚΚΠ/ΓΔΖ), ησλ ελ γέλεη πθηζηάκελσλ ππεξεζηαθψλ ξπζκίζεσλ
ηεο ΓΔΖ Α.Δ. θαη ησλ ελ ηζρχ αηνκηθψλ ζπκβάζεσλ εξγαζίαο. Ζ
πξνυπεξεζία πνπ έρεη αλαγλσξηζηεί απφ ηε ΓΔΖ Α.Δ. αλαγλσξίδεηαη
πιήξσο γηα φια ηα δηθαηψκαηα πνπ απνξξένπλ απφ απηή θαη δελ
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επηηξέπεηαη ζπλεπεία ηεο παξαπάλσ κεηαθνξάο βιαπηηθή κεηαβνιή
ησλ φξσλ εξγαζίαο. Με απνθάζεηο ηεο Γηνίθεζεο ηεο ΑΓΜΖΔ ΑΔ
δηαζθαιίδεηαη ε εθαξκνγή ησλ πξνβιέςεσλ ηεο παξνχζαο
παξαγξάθνπ.

έλλνηα ηνπ άξζξνπ 42ε ηνπ θ.λ. 2190/1920, ηεο, γηα ρξνληθφ δηάζηεκα
έμη (6) κελψλ πξηλ απφ ηνλ δηνξηζκφ ηνπο.
5.
Σα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ή άιινπ ζπιινγηθνχ
νξγάλνπ κε εθηειεζηηθέο αξκνδηφηεηεο, θαη νη ππάιιεινη ηνπ ΑΓΜΖΔ
Α.Δ. δελ πξέπεη λα έρνπλ άιιε επαγγεικαηηθή ζέζε ή επζχλε,
ζπκθέξνλ ή επηρεηξεκαηηθή ζρέζε, άκεζα ή έκκεζα, πνπ λα
ζπλδέεηαη κε νπνηνδήπνηε άιιν κέξνο ηεο θάζεηα νινθιεξσκέλεο
επηρείξεζεο ηεο ΓΔΖ ΑΔ ή ηνπο κεηφρνπο πνπ αζθνχλ ηνλ έιεγρφ
ηεο,.

3.
ην παξαπάλσ πξνζσπηθφ ηεο ΑΓΜΖΔ ΑΔ ζπλερίδεη λα
θαηαβάιιεηαη πνζφλ πνπ αληηζηνηρεί ζηε δηαθνξά ησλ πάζεο
θχζεσο απνδνρψλ πνπ θαηαβαιιφηαλ ζε απηνχο θαηά ην ρξφλν ηεο
δηάζεζήο ηνπο ζηε ΓΔΜΖΔ Α.Δ. θαη ησλ απνδνρψλ ηνπο κεηά ηε
ιήμε ηεο δηάζεζήο ηνπο ζηε ΓΔΜΖΔ Α.Δ.. Σν πνζφλ απηφ
δηαηεξείηαη σο πξνζσπηθή δηαθνξά ζηελ νπνία ζπκςεθίδνληαη νη γηα
νπνηνδήπνηε ιφγν απμήζεηο ζην κέιινλ ησλ απνδνρψλ ηνπο
(κηζζνινγηθή πξναγσγή, ρξνλνεπίδνκα, νηθνγελεηαθφ επίδνκα θιπ)..

6.
Σα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ή άιινπ ζπιινγηθνχ
νξγάλνπ κε εθηειεζηηθέο αξκνδηφηεηεο, θαη νη ππάιιεινη ηνπ ΑΓΜΖΔ
Α.Δ. δελ πξέπεη λα έρνπλ θαλέλα ζπκθέξνλ νχηε λα ιακβάλνπλ
νηθνλνκηθφ φθεινο, άκεζα ή έκκεζα, πνπ λα ζπλδέεηαη κε
νπνηνδήπνηε κέξνο ηεο θάζεηα νινθιεξσκέλεο επηρείξεζεο ηεο ΓΔΖ
ΑΔ πέξαλ ηεο ΑΓΜΖΔ Α.Δ. Ζ ακνηβή ηνπο δελ εμαξηάηαη απφ ηηο
δξαζηεξηφηεηεο ή ηα απνηειέζκαηα ηεο θάζεηα νινθιεξσκέλεο
επηρείξεζεο ηεο ΓΔΖ ΑΔ πέξαλ ησλ δξαζηεξηνηήησλ ή ησλ
απνηειεζκάησλ ηνπ ΑΓΜΖΔ Α.Δ.. Γελ ζπληζηά παξάλνκν νηθνλνκηθφ
φθεινο γηα ηνπο ζθνπνχο ηνπ παξφληνο ε ζπκκεηνρή ζε
αζθαιηζηηθνχο θνξείο επνπηεπφκελνπο απφ ην Τπνπξγείν Δξγαζίαο
θαη Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο πνπ θαηέρνπλ κεηνρέο ή άιιεο θηλεηέο
αμίεο ηεο ΓΔΖ ΑΔ.

4.
Με απφθαζε ηνπ Γ.. ηεο ΓΔΖ Α.Δ, πνπ εθδίδεηαη αθνχ
ιεθζεί ππφςε ε γλψκε ηεο πιένλ αληηπξνζσπεπηηθήο
ζπλδηθαιηζηηθήο νξγάλσζεο ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο, θαζνξίδεηαη ε
δηαδηθαζία θαη γεληθά θάζε ιεπηνκέξεηα γηα ηε κεηαθνξά ηνπ σο άλσ
πξνζσπηθνχ ηεο ΓΔΖ ΑΔ ζηελ ΑΓΜΖΔ Α.Δ.
Άξζξν 116
Αλεμαξηεζία ηνπ πξνζσπηθνύ θαη δηνίθεζε ηεο ΑΓMΖΔ Α.Δ.
(Άρθρο 19 της Οδηγίας 2009/72/ΕΚ)

7.
Μεηά ηε ιήμε ηεο πεξηφδνπ απαζρφιεζήο ηνπο ζηελ
ΑΓΜΖΔ Α.Δ., ηα κέιε ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ ηεο ΑΓΜΖΔ Α.Δ.. ή
άιινπ ζπιινγηθνχ νξγάλνπ κε εθηειεζηηθέο αξκνδηφηεηεο, δελ έρνπλ
θακία επαγγεικαηηθή ζέζε ή επζχλε, ζπκθέξνλ ή επηρεηξεκαηηθή
ζρέζε πνπ λα ζπλδέεηαη κε νπνηνδήπνηε κέξνο ηεο θάζεηα
νινθιεξσκέλεο επηρείξεζεο ηεο ΓΔΖ ΑΔ πέξαλ ηεο ΑΓΜΖΔ Α.Δ. ή
κε ηνπο κεηφρνπο πνπ αζθνχλ ηνλ έιεγρν ηεο ΓΔΖ ΑΔ γηα δηάζηεκα
ηεζζάξσλ (4) εηψλ.

1.
Οη απνθάζεηο ζρεηηθά κε ηνλ δηνξηζκφ, ηελ αλαλέσζε θαη
ηνπο φξνπο εξγαζίαο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο ακνηβήο θαη ηεο
δηάξθεηαο ηεο πεξηφδνπ απαζρφιεζεο ησλ κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ
πκβνπιίνπ ηεο ΑΓΜΖΔ Α.Δ, ιακβάλνληαη απφ ην Δπνπηηθφ
πκβνχιην πνπ δηνξίδεηαη ζχκθσλα κε ην άξζξν 117 ηνπ παξφληνο
λφκνπ θαη θαζίζηαληαη δεζκεπηηθέο, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο
παξαγξάθνπ 2.
2.
Ζ ηαπηφηεηα θαη νη φξνη πνπ δηέπνπλ ηε ζεηεία, ηε δηάξθεηα
θαη ηε ιήμε ηεο πεξηφδνπ απαζρφιεζεο ησλ πξνζψπσλ πνπ
νξίδνληαη απφ ην Δπνπηηθφ πκβνχιην γηα δηνξηζκφ σο κέιε ηνπ
Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο ΑΓΜΖΔ Α.Δ. ή γηα ηελ αλαλέσζε ηεο
ζεηείαο ηνπο, θαη νη ιφγνη θάζε πξνηεηλφκελεο απφθαζεο
ηεξκαηηζκνχ ηεο πεξηφδνπ απαζρφιεζεο, θνηλνπνηνχληαη ζηε ΡΑΔ.
Οη φξνη απηνί θαζίζηαληαη δεζκεπηηθνί κφλνλ εάλ, εληφο ηξηψλ (3)
εβδνκάδσλ απφ ηελ θνηλνπνίεζή ηνπο, ε ΡΑΔ δελ εγείξεη
αληηξξήζεηο. Ζ ΡΑΔ κπνξεί λα εγείξεη αληηξξήζεηο σο πξνο ηηο
απνθάζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 1:

8.
Οη παξάγξαθνη 3 έσο 7 εθαξκφδνληαη ζε φια ηα
πξφζσπα πνπ αζθνχλ θαζήθνληα εθπξνζψπεζεο θαη δηαρείξηζεο
θαη’ εμνπζηνδφηεζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θαη ζηα πξφζσπα
πνπ ινγνδνηνχλ απεπζείαο ζε απηά γηα δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ζηε
ιεηηνπξγία, ηε ζπληήξεζε ή ηελ αλάπηπμε ηνπ πζηήκαηνο.

(α)

εθφζνλ πξνθχςνπλ ακθηβνιίεο φζνλ αθνξά ηελ
επαγγεικαηηθή αλεμαξηεζία ηνπ πξνζψπνπ πνπ έρεη
δηνξηζηεί σο κέινο ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ ηνπ
ΑΓΜΖΔ Α.Δ.,

10.
ηνπο παξαβάηεο ηνπ παξφληνο άξζξνπ επηβάιιεηαη κε
απφθαζε ηεο ΡΑΔ πξφζηηκν χςνπο απφ €50.000 σο €200.000,
ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 36 ηνπ παξφληνο λφκνπ.

(β)

ζηελ πεξίπησζε πξφσξεο ιήμεο ηεο πεξηφδνπ
απαζρφιεζεο, εάλ ππάξρνπλ ακθηβνιίεο ζρεηηθά κε ηελ
αηηηνιφγεζε ηεο πξφσξεο ιήμεο.

Άξζξν 117

9.
Οη απαγνξεχζεηο ησλ παξ.3 έσο θαη 8 ΑΓΜΖΔ ηζρχνπλ
θαη ζηελ πεξίπησζε θάζε άιιεο επηρείξεζεο πνπ εθηειεί
δξαζηεξηφηεηεο παξαγσγήο ή πξνκήζεηαο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ή
θπζηθνχ αεξίνπ, θαζψο θαη θάζε ζπλδεδεκέλε, θάζεηα ή νξηδφληηα, κε
απηέο επηρείξεζε.

Αξκνδηόηεηεο θαη ζύλζεζε ηνπ Δπνπηηθνύ πκβνπιίνπ

3.
Σα κέιε ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ ηεο ΑΓΜΖΔ Α.Δ., ή
άιινπ ζπιινγηθνχ νξγάλνπ κε εθηειεζηηθέο αξκνδηφηεηεο, δχλαληαη
λα πξνζθχγνπλ ελψπηνλ ηεο ΡΑΔ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ
άξζξνπ 34 ηνπ παξφληνο λφκνπ, ζε πεξίπησζε θαηαγγειίαο ηεο
ζχκβαζεο ηνπο ή νπνηαζδήπνηε άιιεο κνξθήο πξφσξεο ιήμεο ηεο
απαζρφιεζήο ηνπο.

(Άρθρο 20 της Οδηγίας 2009/72/ΕΚ)
1.
Ζ ΑΓΜΖΔ Α.Δ. δηαζέηεη Δπνπηηθφ πκβνχιην ππεχζπλν
γηα ηε ιήςε απνθάζεσλ πνπ κπνξεί λα έρνπλ ζεκαληηθή επίπησζε
ζηελ αμία ησλ πάγησλ ζηνηρείσλ, θαη εηδηθφηεξα απνθάζεσλ ζρεηηθά
κε ηελ έγθξηζε ηνπ εηήζηνπ ζρεδίνπ ρξεκαηνδφηεζεο, ηνλ θαζνξηζκφ
ηνπ επηπέδνπ δαλεηζκνχ ηνπ Γηαρεηξηζηή ηνπ πζηήκαηνο, θαη ην
χςνο ησλ κεξηζκάησλ πνπ δηαλέκνληαη ζηνπο κεηφρνπο. ηελ
αξκνδηφηεηα ηνπ Δπνπηηθνχ δελ εκπίπηνπλ νη θαζεκεξηλέο
ιεηηνπξγίεο ηνπ ΑΓΜΖΔ Α.Δ., ηδίσο φζνλ αθνξά ηε ζπληήξεζε θαη
δηαρείξηζε ηνπ πζηήκαηνο, θαζψο θαη δξαζηεξηφηεηεο πνπ
ζρεηίδνληαη κε ηε θαηάξηηζε ηνπ δεθαεηνχο Πξνγξάκκαηνο Αλάπηπμεο
ζχκθσλα κε ην άξζξν 119 ηνπ παξφληνο λφκνπ.

4.
Ζ πιεηνςεθία ησλ κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο
ΑΓΜΖΔ Α.Δ., ή άιινπ ζπιινγηθνχ νξγάλνπ κε εθηειεζηηθέο
αξκνδηφηεηεο, δελ θαηείρε θακία επαγγεικαηηθή ζέζε ή επζχλε,
ζπκθέξνλ ή επηρεηξεκαηηθή ζρέζε, άκεζα ή έκκεζα, πνπ λα
ζπλδέεηαη κε ηε ΓΔΖ ΑΔ ή κε νπνηαδήπνηε ζπλδεδεκέλε κε απηή
επηρείξεζε θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 42ε ηνπ θ.λ. 2190/1920, κε
ηελ επηθχιαμε ηεο δξαζηεξηφηεηαο κεηαθνξάο ηεο ΓΔΖ ΑΔ. θαη ηε
ΓΔΜΖΔ ΑΔ ή ηνπο κεηφρνπο πνπ αζθνχλ ηνλ έιεγρφ ηεο, γηα
ρξνληθφ δηάζηεκα ηξηψλ (3) εηψλ πξηλ απφ ηνλ δηνξηζκφ. Σα
ππφινηπα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο ΑΓΜΖΔ Α.Δ., ή
άιινπ ζπιινγηθνχ νξγάλνπ κε εθηειεζηηθέο αξκνδηφηεηεο δελ πξέπεη
λα θαηείραλ θακία επαγγεικαηηθή ζέζε ή επζχλε, ζπκθέξνλ ή
επηρεηξεκαηηθή ζρέζε, άκεζα ή έκκεζα, πνπ λα ζπλδέεηαη κε ηελ
ΓΔΖ ΑΔ ή κε νπνηαδήπνηε ζπλδεδεκέλε κε απηή επηρείξεζε θαηά ηελ

2.
Σν Δπνπηηθφ πκβνχιην απνηειείηαη απφ επηά (7) κέιε θαη
ζπγθξνηείηαη απφ πξφζσπα κε εμεηδηθεπκέλε εκπεηξία ζηνλ ηνκέα ηεο
ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, ηα νπνία δηνξίδνληαη απφ ηε Γεληθή πλέιεπζε
ησλ κεηφρσλ ηεο ΑΓΜΖΔ Α.Δ. σο εμήο:
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(α)

ηέζζεξα (4) κέιε πξνηείλνληαη απφ ηνπο κεηφρνπο ηεο
ΑΓΜΖΔ Α:Δ:

(β)

δπν (2) κέιε πξνηείλνληαη απφ ην Διιεληθφ Γεκφζην,

(γ)

έλα (1) κέινο εθ ηνπ κφληκνπ πξνζσπηθνχ ηεο ΑΓΜΖΔ
Α.Δ..

Λεηηνπξγίαο ηνπ Δπνπηηθνχ πκβνπιίνπ πηνζεηείηαη κε
απφθαζε ηνπ Δπνπηηθνχ πκβνπιίνπ θαηά ηελ πξψηε
ζπλεδξίαζή ηνπ, ηειεί ππφ ηελ έγθξηζε ηεο ΡΑΔ, θαη
δεκνζηεχεηαη ζηελ ηζηνζειίδα ηεο θαη ζηελ Δθεκεξίδα ηεο
Κπβεξλήζεσο.

3.
Ζ ηαπηφηεηα θαη νη φξνη πνπ δηέπνπλ ηε ζεηεία, ηε δηάξθεηα
θαη ηε ιήμε ηεο πεξηφδνπ απαζρφιεζεο ή αλαλέσζεο, θαη νη ιφγνη
θάζε πξνηεηλφκελεο απφθαζεο ηεξκαηηζκνχ ηεο πεξηφδνπ
απαζρφιεζεο ησλ κειψλ ηνπ Δπνπηηθνχ πκβνπιίνπ, θνηλνπνηνχληαη
ζηε ΡΑΔ. Ζ ΡΑΔ δχλαηαη λα πξνβάιεη αληηξξήζεηο γηα ηα κέιε πνπ
πξέπεη λα πιεξνχλ ηα θξηηήξηα ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 6 ηνπ
παξφληνο άξζξνπ εληφο ηξηψλ (3) εβδνκάδσλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε
ησλ πξνηεηλφκελσλ κειψλ,
(α)

εθφζνλ πξνθχςνπλ ακθηβνιίεο φζνλ αθνξά ηελ
επαγγεικαηηθή αλεμαξηεζία ηνπ πξνζψπνπ πνπ έρεη
δηνξηζηεί σο κέινο ηνπ Δπνπηηθνχ πκβνπιίνπ

(β)

ζηελ πεξίπησζε πξφσξεο ιήμεο ηεο πεξηφδνπ
απαζρφιεζεο, εάλ ππάξρνπλ ακθηβνιίεο ζρεηηθά κε ηελ
αηηηνιφγεζε ηεο πξφσξεο ιήμεο.

Άξζξν 118
Πξόγξακκα πκκόξθσζεο θαη Τπεύζπλνοπκκόξθσζεο
(Άρθρο 21 της Οδηγίας 2009/72/ΕΚ)
1.
Ζ ΑΓΜΖΔ Α.Δ. ζην πιαίζην ησλ αξκνδηνηήησλ ηεο σο
Γηαρεηξηζηήο ηνπ ΔΜΖΔ θαηαξηίδεη θαη εθηειεί πξφγξακκα
ζπκκφξθσζεο ζην νπνίν αλαθέξνληαη ηα κέηξα πνπ ιακβάλνληαη
πξνθεηκέλνπ λα απνθιείεηαη ε δηαθξηηηθή ζπκπεξηθνξά θαη λα
δηαζθαιίδεηαη ε θαηάιιειε παξαθνινχζεζε ηεο ζπκκφξθσζεο πξνο
ην ελ ιφγσ πξφγξακκα. ην πξφγξακκα ζπκκφξθσζεο θαζνξίδνληαη
νη ζπγθεθξηκέλεο ππνρξεψζεηο ησλ ππαιιήισλ ηνπ ΑΓΜΖΔ Α.Δ. γηα
ηελ επίηεπμε ησλ ελ ιφγσ ζηφρσλ. Σν πξφγξακκα απηφ ππφθεηηαη
ζηελ έγθξηζε ηεο ΡΑΔ Τπφ ηελ επηθχιαμε ησλ αξκνδηνηήησλ ηεο
ΡΑΔ, φπσο απηέο πξνζδηνξίδνληαη κε ην άξζξν 22 ηνπ παξφληνο
λφκνπ, ε ζπκκφξθσζε πξνο ην πξφγξακκα ππφθεηηαη ζηνλ
αλεμάξηεην έιεγρν ηνπ ππεχζπλνπ ζπκκφξθσζεο.

Δληφο ηεο ίδηαο πξνζεζκίαο ε ΡΑΔ δχλαηαη λα θαιεί ζε αθξφαζε ηα
πξνηεηλφκελα κέιε.
4.
Ζ απφθαζε γηα ηελ πξφσξε ιήμε ηεο απαζρφιεζεο
νηνπδήπνηε κέινπο ηνπ Δπνπηηθνχ πκβνπιίνπ θνηλνπνηείηαη ζηε
ΡΑΔ θαη εγθξίλεηαη κφλνλ εάλ, εληφο ηξηψλ (3) εβδνκάδσλ απφ ηελ σο
άλσ θνηλνπνίεζε, ε ΡΑΔ δελ έρεη εγείξεη αληηξξήζεηο βάζεη
ακθηβνιηψλ σο πξνο ηελ αηηηνιφγεζε ηεο πξφσξεο ιήμεο ηεο
απαζρφιεζεο ηνπ κέινπο.

2.
Ο Τπεχζπλνο πκκφξθσζεο δηνξίδεηαη απφ ην Δπνπηηθφ
πκβνχιην, κε ηελ επηθχιαμε ηεο έγθξηζεο ηεο ΡΑΔ Ζ ΡΑΔ δχλαηαη
λα αξλεζεί ηελ έγθξηζε ηνπ ππεχζπλνπ ζπκκφξθσζεο κφλν γηα
ιφγνπο έιιεηςεο αλεμαξηεζίαο ή επαγγεικαηηθήο επάξθεηαο. Ο
ππεχζπλνο ζπκκφξθσζεο κπνξεί λα είλαη θπζηθφ ή λνκηθφ
πξφζσπν. Οη παξάγξαθνη 2 σο 9 ηνπ άξζξνπ 116 ηνπ παξφληνο
λφκνπ εθαξκφδνληαη θαη γηα ηνλ ππεχζπλν ζπκκφξθσζεο.

5.
Ο δηνξηζκφο κε ηα ζηνηρεία ηαπηφηεηαο ησλ κειψλ ηνπ
Δπνπηηθνχ πκβνπιίνπ θαζψο θαη ε γηα νπνηνδήπνηε ιφγν παχζε
ηνπο, ππφθεηληαη ζηηο δηαηππψζεηο δεκνζηφηεηαο, ζχκθσλα κε ηηο
δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 7β ηνπ θ.λ. 2190/1920, φπσο θάζε θνξά ηζρχεη.

3.

6.
Σν πξψην εδάθην ηεο παξαγξάθνπ 2 θαη νη παξάγξαθνη 3
έσο 9 ηνπ άξζξνπ 116 ηνπ παξφληνο λφκνπ εθαξκφδνληαη
ηνπιάρηζηνλ ζην ήκηζπ ησλ κειψλ ηνπ Δπνπηηθνχ πκβνπιίνπ, πιελ
ελφο. Σν άξζξν 116 παξάγξαθνο 2 δεχηεξν εδάθην ζηνηρείν (β) ηνπ
παξφληνο λφκνπ θαη ε παξάγξαθνο 9 ηνπ ίδηνπ άξζξνπ εθαξκφδνληαη
έλαληη φισλ ησλ κειψλ ηνπ Δπνπηηθνχ πκβνπιίνπ.

(α)
ηελ παξαθνινχζεζε ηεο εθηέιεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο
ζπκκφξθσζεο,

8.
Με απφθαζε ηεο ΡΑΔ είλαη δπλαηφλ λα εμεηδηθεχνληαη νη
ιεπηνκέξεηεο ηεο δηαδηθαζίαο θνηλνπνίεζεο ησλ πξνηεηλφκελσλ
κειψλ ηνπ Δπνπηηθνχ πκβνπιίνπ θαη ηα θξηηήξηα αμηνιφγεζεο ηεο
πιήξσζεο ησλ πξνυπνζέζεσλ ηνπ παξφληνο σο πξνο ηε λφκηκε
ζχλζεζε ησλ κειψλ ηνπ Δπνπηηθνχ πκβνπιίνπ.
9.
Οη δηαηάμεηο ηνπ δεχηεξνπ θαη ηξίηνπ εδαθίνπ ηεο
παξαγξάθνπ 3 θαη ησλ παξαγξάθσλ 5 έσο 11 ηνπ άξζξνπ 35α θαη
ησλ άξζξσλ 35β θαη 35γ ηνπ θ.λ. 2190/1920, φπσο θάζε θνξά ηζρχεη,
ηζρχνπλ θαη’ αλάινγε εθαξκνγή γηα ηηο απνθάζεηο ηνπ Δπνπηηθνχ
πκβνπιίνπ.
10.
Με ην θαηαζηαηηθφ ηεο ΑΓΜΖΔ Α.Δ. νξίδνληαη
ιεπηνκέξεηεο ζρεηηθά κε ηε ζπγθξφηεζε ηνπ Δπνπηηθνχ πκβνπιίνπ
ζε ζψκα, ηε ζχγθιηζε ησλ ζπλεδξηάζεψλ ηνπ, θαζψο θαη ηε ιήςε
απνθάζεσλ, θαη ηδίσο :
(α)

Κάζε δήηεκα πνπ ζρεηίδεηαη κε ηε ζχγθιεζε ηνπ
Δπνπηηθνχ πκβνπιίνπ θαη ηε ζπκκεηνρή ηνπ Τπεχζπλνπ
πκκφξθσζεο ζηηο ζπλεδξηάζεηο ηνπ.

(γ)

Κάζε δήηεκα πνπ αθνξά, ηε ιήςε ησλ απνθάζεσλ ηνπ
Δπνπηηθνχ πκβνπιίνπ, δεηήκαηα θχξνπο απηψλ, θαζψο
θαη ηελ θνηλνπνίεζή ηνπο ζηε ΡΑΔ Ηδίσο, γηα ηε ιήςε
απνθάζεσλ πνπ αθνξνχλ ζε δεηήκαηα ηνπ εδαθίνπ α, ηεο
παξαγξάθνπ 1, θαζψο θαη απνθάζεσλ πεξί δηνξηζκνχ
ηνπ Γ ηεο ΑΓΜΖΔ ΑΔ απαηηείηαη ε ζεηηθή ςήθνο ηεο
πιεηνςεθίαο ησλ κειψλ πνπ νξίδνληαη απφ ηε ΓΔΖ Α.Δ.

(δ)

(β)

ηελ εθπφλεζε εηήζηαο έθζεζεο ζηελ νπνία θαζνξίδνληαη
ηα κέηξα πνπ ιακβάλνληαη γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ
πξνγξάκκαηνο ζπκκφξθσζεο θαη ηελ ππνβνιή ηεο ζηε
ΡΑΔ,

(γ)

ηελ ππνβνιή έθζεζεο ζην Δπνπηηθφ πκβνχιην θαη ηελ
έθδνζε ζπζηάζεσλ ζρεηηθά κε ην πξφγξακκα
ζπκκφξθσζεο θαη ηελ εθηέιεζή ηνπ,

(δ)

ηελ θνηλνπνίεζε πξνο ηε ΡΑΔ θάζε νπζηαζηηθήο
παξάβαζεο σο πξνο ηελ εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο
ζπκκφξθσζεο, θαη

(ε)

ηελ ππνβνιή έθζεζεο ζηε ΡΑΔ γηα φιεο ηηο εκπνξηθέο θαη
νηθνλνκηθέο ζρέζεηο κεηαμχ ηεο θάζεηα νινθιεξσκέλεο
επηρείξεζεο ηεο ΓΔΖ θαη ηεο ΑΓΜΖΔ Α.Δ.

4.
Ο Τπεχζπλνο πκκφξθσζεο ππνβάιιεη ζηε ΡΑΔ ηηο
απνθάζεηο πνπ πξνηείλνληαη ζρεηηθά κε ην επελδπηηθφ πξφγξακκα ή
κε κεκνλσκέλεο επελδχζεηο ζην χζηεκα. Καηαιεθηηθή εκεξνκελία
ηνχηνπ είλαη ε εκεξνκελία ππνβνιήο ηνπ πξνγξάκκαηνο απφ ην
δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην ηεο ΑΓΜΖΔ Α.Δ. ζην Δπνπηηθφ πκβνχιην.

Λεπηνκέξεηεο ζρεηηθά κε ηε ζχλζεζε θαη ηηο αξκνδηφηεηεο
ηνπ Δπνπηηθνχ πκβνπιίνπ, ην δηνξηζκφ ησλ κειψλ ηνπ
θαζψο θαη ηελ εθινγή θαη ηα θαζήθνληα ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ.

(β)

Ο Τπεχζπλνο πκκφξθσζεο είλαη αξκφδηνο γηα:

5.
Δάλ ε θάζεηα νινθιεξσκέλε επηρείξεζε ηεο ΓΔΖ ΑΔ, ζηε
γεληθή ζπλέιεπζε ή κε ηελ ςεθνθνξία ησλ κειψλ ηνπ Δπνπηηθνχ
πκβνπιίνπ πνπ έρεη δηνξίζεη έρεη εκπνδίζεη ηε ιήςε απφθαζεο γηα
ηελ παξεκπφδηζε ή ηελ θαζπζηέξεζε ησλ επελδχζεσλ πνπ βάζεη ηνπ
10εηνχο Πξνγξάκκαηνο Αλάπηπμεο ηνπ πζηήκαηνο Μεηαθνξάο
Ζιεθηξηθήο Δλέξγεηαο επξφθεηην λα εθηειεζηνχλ κέζα ζηα επφκελα
ηξία (3) ρξφληα, ν ππεχζπλνο ζπκκφξθσζεο ην αλαθέξεη ζηε ΡΑΔ, ε
νπνία ζηε ζπλέρεηα ελεξγεί ζχκθσλα κε ην άξζξν 119 ηνπ παξφληνο
λφκνπ.
6.
Οη φξνη πνπ δηέπνπλ ηελ εληνιή ή νη φξνη απαζρφιεζεο
ηνπ Τπεπζχλνπ πκκφξθσζεο, πεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο δηάξθεηαο
ηεο εληνιήο ηνπ, ππφθεηληαη ζηελ πξνεγνχκελε έγθξηζε ηεο ΡΑΔ. ε
θάζε πεξίπησζε, νη σο άλσ φξνη εμαζθαιίδνπλ ηελ αλεμαξηεζία ηνπ
ππεπζχλνπ ζπκκφξθσζεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο παξνρήο φισλ
ησλ πφξσλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ εθπιήξσζε ησλ θαζεθφλησλ
ηνπ. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο εληνιήο ηνπ, ν ππεχζπλνο ζπκκφξθσζεο
δελ επηηξέπεηαη λα θαηέρεη άιιε επαγγεικαηηθή ζέζε, επζχλε ή

Σν θαη΄ ειάρηζηνλ πεξηερφκελν ηνπ Δζσηεξηθνχ
Καλνληζκνχ Λεηηνπξγίαο ηνπ Δπνπηηθνχ πκβνπιίνπ, ζηνλ
νπνίν θαηαγξάθνληαη κε ιεπηνκέξεηα ηα δεηήκαηα ηεο
παξαγξάθνπ απηήο. Ο Δζσηεξηθφο Καλνληζκφο
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ζπκθέξνλ, άκεζα ή έκκεζα, ζηελ θάζεηα νινθιεξσκέλε επηρείξεζε
ηεο ΓΔΖ ΑΔ ή ζε νπνηνδήπνηε ηκήκα ηεο ή ζηνπο ειέγρνληεο
κεηφρνπο ηεο.

Άξζξν 119
Αλάπηπμε ηνπ ΔΜΖΔ θαη εμνπζία ιήςεο απνθάζεσλ γηα
επελδύζεηο

7.
Ο Τπεχζπλνο πκκφξθσζεο ππνβάιιεη ηαθηηθά έθζεζε,
πξνθνξηθά ή γξαπηά, πξνο ηε ΡΑΔ θαη έρεη ην δηθαίσκα λα ππνβάιεη
ηαθηηθά έθζεζε, πξνθνξηθά ή γξαπηά, ζην Δπνπηηθφ πκβνχιην ηεο
ΑΓΜΖΔ Α.Δ. ε θάζε πεξίπησζε, ν Τπεχζπλνο πκκφξθσζεο
ππνβάιιεη εγγξάθσο ζηε ΡΑΔ κέρξη θαη ηελ 31 Μαξηίνπ έθαζηνπ
έηνπο, εηήζηα έθζεζε ζηελ νπνία πεξηγξάθνληαη ηα κέηξα πνπ έρνπλ
ιεθζεί ζρεηηθά κε ηελ ηήξεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπκκφξθσζεο. ε
νπνία δεκνζηεχεηαη ζηελ ηζηνζειίδα ηεο ΑΓΜΖΔ Α.Δ εληφο πέληε (5)
εκεξψλ απφ ηελ ππνβνιή ηεο ζηε ΡΑΔ Με βάζε ηηο εθζέζεηο ηνπ
Τπεπζχλνπ πκκφξθσζεο, ε ΡΑΔ αμηνινγεί θάζε έηνο ηελ
αλεμαξηεζία ηεο ΑΓΜΖΔ Α.Δ θαη κπνξεί κε απφθαζή ηεο λα
επηβάιιεη ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο πκκφξθσζεο, ψζηε
λα δηαζθαιίδεηαη ε αλεμαξηεζία θαη ε ακεξνιεςία ηεο ΑΓΜΖΔ Α.Δ,
ππνδεηθλχνληαο γηα ην ζθνπφ απηφ ηα θαηάιιεια κέηξα. Ζ ΑΓΜΖΔ
Α.Δ ππνρξενχηαη λα ζπκκνξθσζεί κε ηηο ππνδείμεηο ηεο ΡΑΔ θαη λα
ππνβάιιεη πξνο έγθξηζε, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ
1, λέν πξφγξακκα ζπκκφξθσζεο εληφο πξνζεζκίαο δεθαπέληε (15)
εξγάζηκσλ εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο απφθαζεο ηεο ΡΑΔ. Ζ
ΡΑΔ δεκνζηεχεη ζηελ ηζηνζειίδα ηεο έθζεζε αμηνιφγεζεο ηνπ
πξνγξάκκαηνο ζπκκφξθσζεο ηεο ΑΓΜΖΔ Α.Δ κέρξη θαη ηελ 30ε
Απξηιίνπ έθαζηνπ έηνπο.

(Άρθρο 22 της Οδηγίας 2009/72/ΕΚ)
1.
Ζ ΑΓΜΖΔ Α.Δ θαηαζέηεη ζε εηήζηα βάζε θαη έσο ηελ 31 ε
Μαξηίνπ ζηε ΡΑΔ, θαηφπηλ πξνεγνχκελεο δηαβνχιεπζεο κε φινπο
ηνπο ελδηαθεξνκέλνπο, 10εηέο Πξφγξακκα Αλάπηπμεο ηνπ
πζηήκαηνο Μεηαθνξάο Ζιεθηξηθήο Δλέξγεηαο, ην νπνίν αθνξά ηελ
πεξίνδν κε έλαξμε ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ ηνπ ακέζσο επφκελνπ έηνπο θαη
βαζίδεηαη ζηελ πθηζηάκελε θαη ηελ πξνβιεπφκελε πξνζθνξά θαη
δήηεζε. Σν Πξφγξακκα πεξηέρεη απνηειεζκαηηθά κέηξα κε ζηφρν λα
δηαζθαιίδεηαη ε επάξθεηα ηνπ πζηήκαηνο θαη ε αζθάιεηα ηνπ
εθνδηαζκνχ.
2.
πγθεθξηκέλα, ην 10εηέο Πξφγξακκα Αλάπηπμεο ηνπ
πζηήκαηνο Μεηαθνξάο Ζιεθηξηθήο Δλέξγεηαο:

8.
Ο Τπεχζπλνο πκκφξθσζεο κπνξεί λα ζπκκεηέρεη ζε φιεο
ηηο ζπλεδξηάζεηο ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ ηεο ΑΓΜΖΔ Α.Δ. θαη
ζηηο ζπλεδξηάζεηο ηνπ Δπνπηηθνχ πκβνπιίνπ θαη ηεο γεληθήο
ζπλέιεπζεο. Ο Τπεχζπλνο πκκφξθσζεο ζπκκεηέρεη ζε φιεο ηηο
ζπλεδξηάζεηο πνπ εμεηάδνπλ ηα αθφινπζα ζέκαηα:
(α)

ηνπο φξνπο πξφζβαζεο ζην χζηεκα, φπσο θαζνξίδνληαη
ζηνλ θαλνληζκφ (ΔΚ) 714/2009, εηδηθφηεξα φζνλ αθνξά ηα
ηηκνιφγηα, ηηο ππεξεζίεο πξφζβαζεο ηξίησλ, ηελ θαηαλνκή
δπλακηθνχ θαη ηε δηαρείξηζε ηεο ζπκθφξεζεο, ηε
δηαθάλεηα, ηελ εμηζνξξφπεζε θαη ηηο δεπηεξνγελείο
αγνξέο,

(β)

έξγα πνπ αλαιακβάλνληαη γηα ηε ιεηηνπξγία, ηε
ζπληήξεζε θαη ηελ αλάπηπμε ηνπ πζηήκαηνο,
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ επελδχζεσλ δηαζχλδεζεο θαη
ζχλδεζεο,

(γ)

αγνξέο ή πσιήζεηο ελεξγείαο απαξαίηεηεο γηα ηε
ιεηηνπξγία ηνπ πζηήκαηνο,

(α)

πξνζδηνξίδεη ηηο θπξηφηεξεο ππνδνκέο κεηαθνξάο πνπ
πξέπεη λα θαηαζθεπαζηνχλ ή λα αλαβαζκηζηνχλ θαηά ηα
επφκελα δέθα (10) έηε ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ
απαξαίηεησλ ππνδνκψλ γηα ηε δηείζδπζε ησλ ΑΠΔ,

(β)

πεξηέρεη φιεο ηηο επελδχζεηο πνπ ήδε έρνπλ πεξηιεθζεί ζε
πξνεγνχκελα πξνγξάκκαηα αλάπηπμεο θαη πξνζδηνξίδεη
ηηο λέεο επελδχζεηο ησλ νπνίσλ ε έλαξμε πινπνίεζεο
πξνβιέπεηαη κέζα ζηελ επφκελε 3εηία,

(γ)

παξέρεη ηερλννηθνλνκηθή αλάιπζε ζθνπηκφηεηαο γηα ηα
ζεκαληηθά έξγα κεηαθνξάο ηνπ εδαθίνπ(β) αλσηέξσ, ηδίσο
απηά πνπ αθνξνχλ δηεζλείο δηαζπλδέζεηο θαη
δηαζπλδέζεηο λήζσλ κε ην χζηεκα Μεηαθνξάο,
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ρξνλνδηαγξάκκαηνο πινπνίεζεο,
εθηηκψκελσλ ρξεκαηηθψλ ξνψλ αλαγθψλ ρξεκαηνδφηεζεο
ησλ επελδπηηθψλ ζρεδίσλ ησλ ππφςε έξγσλ.

3.
Καηά ηε δηακφξθσζε ηνπ 10εηνχο Πξνγξάκκαηνο
Αλάπηπμεο ηνπ ΔΜΖΔ, ε ΑΓΜΖΔ Α.Δ. πξνβαίλεη ζε ινγηθέο
ππνζέζεηο φζνλ αθνξά ηε δηαζεζηκφηεηα ηνπ παξαγσγηθνχ
δπλακηθνχ,, ηελ εμέιημε ηεο δήηεζεο θαη ηνπ δηαζπλνξηαθνχ εκπνξίνπ,
ιακβάλνληαο ππφςε ηα επελδπηηθά ζρέδηα γηα ηα πεξηθεξεηαθά
δίθηπα θαη ηα δίθηπα θνηλνηηθήο εκβέιεηαο.
4.
Ζ ΡΑΔ ζέηεη ζε δεκφζηα δηαβνχιεπζε ην ζρέδην ηνπ
10εηνχο Πξνγξάκκαηνο Αλάπηπμεο ηνπ ΔΜΖΔ θαηά ηξφπν αλνηθηφ
θαη δηαθαλή, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 29 ηνπ παξφληνο
λφκνπ. Ζ ΡΑΔ αμηνινγεί θαη δεκνζηεχεη ην απνηέιεζκα ηεο
δηαδηθαζίαο δηαβνπιεχζεσλ ζηελ ηζηνζειίδα ηεο.

9.
Ο Τπεχζπλνο πκκφξθσζεο παξαθνινπζεί ηε
ζπκκφξθσζε ηνπ Γηαρεηξηζηή ηνπ ΔΜΖΔ σο πξνο ηηο δηαηάμεηο ηνπ
άξζξνπ 127 ηνπ παξφληνο λφκνπ.
10.
Ο Τπεχζπλνο πκκφξθσζεο έρεη πξφζβαζε ζε φια ηα
ζρεηηθά δεδνκέλα θαη ζηα γξαθεία ηνπ ΑΓΔΖΔ, θαζψο θαη ζε φια ηα
πιεξνθνξηαθά ζηνηρεία πνπ είλαη απαξαίηεηα γηα ηελ εθπιήξσζε
ησλ θαζεθφλησλ ηνπ.

5.
Ζ ΡΑΔ εμεηάδεη εάλ ην 10εηέο Πξφγξακκα Αλάπηπμεο ηνπ
πζηήκαηνο Μεηαθνξάο Ζιεθηξηθήο Δλέξγεηαο θαιχπηεη φιεο ηηο
επελδπηηθέο αλάγθεο πνπ πξνζδηνξίζηεθαλ θαηά ηε δηαδηθαζία ησλ
δηαβνπιεχζεσλ θαη εάλ είλαη ζχκθσλν πξνο ην κε δεζκεπηηθφ
θνηλνηηθφ 10εηέο πξφγξακκα αλάπηπμεο δηθηχσλ (δηαθνηλνηηθφ
πξφγξακκα αλάπηπμεο δηθηχσλ) πνπ αλαθέξεηαη ζην άξζξν 8
παξάγξαθνο 3 ζηνηρείν (β) ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΚ) 714/2009. Δάλ
πξνθχςεη νπνηαδήπνηε ακθηβνιία φζνλ αθνξά ηε ζπκθσλία πξνο ην
δηαθνηλνηηθφ πξφγξακκα αλάπηπμεο ηνπ δηθηχνπ, ε ΡΑΔ
ζπκβνπιεχεηαη ηνλ Οξγαληζκφ. Ζ ΡΑΔ δχλαηαη λα δεηήζεη απφ ηελ
ΑΓΜΖΔ Α.Δ. λα ηξνπνπνηήζεη ην 10εηέο πξφγξακκά αλάπηπμεο ηνπ
ΔΜΖΔ.

11.
Με ηελ εθ ησλ πξνηέξσλ έγθξηζε ηεο ΡΑΔ, ην Δπνπηηθφ
πκβνχιην κπνξεί λα παχζεη ηνλ Τπεχζπλν πκκφξθσζεο. Μεηά απφ
αίηεζε ηεο ΡΑΔ ην Δπνπηηθφ πκβνχιην παχεη ηνλ Τπεχζπλν
πκκφξθσζεο γηα ιφγνπο έιιεηςεο αλεμαξηεζίαο ή επαγγεικαηηθήο
επάξθεηαο, εληφο πξνζεζκίαο ηξηψλ (3) εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε
ηεο ζρεηηθήο απφθαζεο ηεο ΡΑΔ
12.
Ο Τπεχζπλνο πκκφξθσζεο έρεη πξφζβαζε ζηα γξαθεία
ηεο ΑΓΜΖΔ Α.Δ. ρσξίο πξνεγνχκελε αλαγγειία.

6.
Ζ ΡΑΔ παξαθνινπζεί θαη αμηνινγεί ηελ εθαξκνγή ηνπ
10εηνχο Πξνγξάκκαηνο Αλάπηπμεο ηνπ ΔΜΖΔ εθπνλεί θαη
δεκνζηνπνηεί ζρεηηθή έθζεζε.

13.
ε πεξίπησζε παξαθψιπζεο ηεο δπλαηφηεηαο πξφζβαζεο
ηνπ ππεπζχλνπ ζπκκφξθσζεο ζηα αξρεία θαη ηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο
ΑΓΜΖΔ Α.Δ., επηβάιιεηαη πξφζηηκν χςνπο €100.000, ρσξίο λα
απνθιείεηαη θαη ε επηβνιή άιισλ δηνηθεηηθψλ θπξψζεσλ ζχκθσλα κε
ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 36 ηνπ παξφληνο λφκνπ.

7.
ε πεξίπησζε πνπ ε ΡΑΔ, ζην πιαίζην ηεο αξκνδηφηεηάο
ηεο θαηά ηελ παξάγξαθν 6, δηαπηζηψλεη φηη ε ΑΓΜΖΔ Α.Δ. δελ
δηαζθαιίδεη ηελ πινπνίεζε ΄ησλ επελδχζεσλ πνπ ζχκθσλα κε ην
10εηέο Πξφγξακκα Αλάπηπμεο ηνπ πζηήκαηνο πξνγξακκαηίδεηαη λα
εθηειεζζνχλ εληφο ηξηψλ εηψλ, εθηφο εάλ ε θαζπζηέξεζε απηή
νθείιεηαη ζε αηηίεο πνπ εθθεχγνπλ ηεο δπλαηφηεηαο ειέγρνπ ηεο, ε
ΡΑΔ, ιακβάλεη ηα αθφινπζα κέηξα:

14.
Με απφθαζε ηεο ΡΑΔ είλαη δπλαηφλ λα παξέρνληαη
νδεγίεο θαη ππνδείμεηο γηα ηνλ ηξφπν άζθεζεο ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπ
Τπεπζχλνπ πκκφξθσζεο. Ζ απφθαζε απηή αλαξηάηαη ζηελ
ηζηνζειίδα ηεο ΡΑΔ.
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άζθεζε ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπ άξζξνπ 105, απφ ηελ επηρείξεζε πνπ
έρεη ζηελ θπξηφηεηά ηεο ην ΔΜΖΔ ζα πξέπεη λα πιεξνχληαη
ζσξεπηηθά νη θάησζη πξνυπνζέζεηο:

(α)
επηβάιιεη ζηελ ΑΓΜΖΔ Α.Δ. λα εθηειέζεη ηηο ελ ιφγσ
επελδχζεηο.,
(β)

νξγαλψλεη αλνηθηφ δηαγσληζκφ γηα ηηο ελ ιφγσ
επελδχζεηο, ή

(γ)

ππνρξεψλεη ηελ ΑΓΜΖΔ Α.Δ. λα πξνβεί ζε αχμεζε
θεθαιαίνπ πξνθεηκέλνπ λα ρξεκαηνδνηεζνχλ νη
απαξαίηεηεο επελδχζεηο, επηηξέπνληαο ζε αλεμάξηεηνπο
επελδπηέο λα ζπκκεηάζρνπλ ζην εηαηξηθφ θεθάιαην.

(α)

Σν ίδην ή ηα ίδηα πξφζσπα δελ δηθαηνχληαη:
(αα)

λα αζθνχλ άκεζα ή έκκεζα Έιεγρν επί
επηρείξεζεο πνπ εθηειεί νπνηαδήπνηε απφ ηηο
δξαζηεξηφηεηεο παξαγσγήο ή Πξνκήζεηαο
ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ή Φπζηθνχ Αεξίνπ θαη λα
αζθνχλ άκεζα ή έκκεζα Έιεγρν ή λα αζθνχλ
νπνηνδήπνηε δηθαίσκα ζηνλ δηαρεηξηζηή
πζηήκαηνο Μεηαθνξάο Φπζηθνχ Αεξίνπ ή
ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ζε χζηεκα Μεηαθνξάο
Φπζηθνχ Αεξίνπ ή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, νχηε

(ββ)

λα αζθνχλ άκεζα ή έκκεζα Έιεγρν επί
δηαρεηξηζηή πζηήκαηνο Μεηαθνξάο Φπζηθνχ
Αεξίνπ ή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ή επί
πζηήκαηνο Μεηαθνξάο Φπζηθνχ Αεξίνπ ή
ειεθηξηθήο ελέξγεηαο θαη λα αζθνχλ άκεζα ή
έκκεζα Έιεγρν ή λα αζθνχλ νπνηνδήπνηε
δηθαίσκα ζε επηρείξεζε πνπ εθηειεί
νπνηαδήπνηε
απφ
ηηο
δξαζηεξηφηεηεο
παξαγσγήο ή πξνκήζεηαο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο
ή Φπζηθνχ Αεξίνπ,

8.
ε πεξίπησζε πνπ ε ΡΑΔ θάλεη ρξήζε ησλ εμνπζηψλ ηεο
δπλάκεη ηνπ ζηνηρείνπ (β) ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ, κπνξεί λα
ππνρξεψζεη ηνλ ΑΓΜΖΔ Α.Δ. λα δερζεί έλα ή πεξηζζφηεξα απφ ηα
εμήο:
(α)

ρξεκαηνδφηεζε ηεο επέλδπζεο απφ νπνηνλδήπνηε ηξίην,

(β)
ρξεκαηνδφηεζε θαη θαηαζθεπή ηεο επέλδπζεο απφ
νπνηνλδήπνηε ηξίην,
(γ)

λα αλαιάβεη ηελ εξγνιαβία γηα ηελ θαηαζθεπή ησλ πάγησλ
ζηνηρείσλ ηεο επέλδπζεο, ή

(δ)
λα αλαιάβεη ηε ιεηηνπξγία θαη δηαρείξηζε ησλ πάγησλ
ζηνηρείσλ ηεο επέλδπζεο.
9.
Ζ ΑΓΜΖΔ Α.Δ. παξέρεη ζηνπο επελδπηέο φιεο ηηο
πιεξνθνξίεο πνπ απαηηνχληαη γηα λα πξαγκαηνπνηήζνπλ ηελ
επέλδπζε, ζπλδέεη ηα λέα πάγηα ζηνηρεία κε ην χζηεκα θαη
θαηαβάιιεη ελ γέλεη θάζε πξνζπάζεηα πξνθεηκέλνπ λα δηεπθνιχλεη
ηελ εθαξκνγή ηνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ. Οη ζρεηηθνί
ρξεκαηννηθνλνκηθνί δηαθαλνληζκνί ππφθεηληαη ζηελ πξνεγνχκελε
έγθξηζε ηεο ΡΑΔ

(β)

Σν ίδην ή ηα ίδηα πξφζσπα δελ δηθαηνχληαη λα δηνξίδνπλ
κέιε ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ ή νξγάλσλ κε
εθπξνζσπεπηηθή εμνπζία ζην δηαρεηξηζηή ηνπ ΔΜΖΔ ή
ζην ΔΜΖΔθαη λα αζθνχλ άκεζα ή έκκεζα Έιεγρν ή λα
αζθνχλ νπνηνδήπνηε δηθαίσκα ζε επηρείξεζε πνπ εθηειεί
νπνηαδήπνηε απφ ηηο δξαζηεξηφηεηεο παξαγσγήο ή
Πξνκήζεηαο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο θαη Φπζηθνχ Αεξίνπ· θαη

(γ)

Σν ίδην πξφζσπν δελ δηθαηνχηαη λα είλαη κέινο ηνπ
δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ ή νξγάλσλ κε εθπξνζσπεπηηθή
εμνπζία ηφζν ζε επηρείξεζε πνπ αζθεί νπνηαδήπνηε απφ
ηηο δξαζηεξηφηεηεο παξαγσγήο ή Πξνκήζεηαο ειεθηξηθήο
ελέξγεηαο ή Φπζηθνχ Αεξίνπ φζν θαη ζην δηαρεηξηζηή ηνπ
ΔΜΖΔ ή ζην ΔΜΖΔ.

10.
Όηαλ ε ΡΑΔ θάλεη ρξήζε ησλ εμνπζηψλ ηεο δπλάκεη ηεο
παξαγξάθνπ 7, ην θφζηνο ησλ ελ ιφγσ επελδχζεσλ θαιχπηεηαη απφ
ηηο ζρεηηθέο ξπζκίζεηο γηα ηα ηηκνιφγηα, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ
άξζξνπ 151 ηνπ παξφληνο λφκνπ.
Άξζξν 120
ύλδεζε λέσλ εγθαηαζηάζεσλ ειεθηξνπαξαγσγήο ζην ΔΜΖΔ
(Άρθρο 23 της Οδηγίας 2009/72/ΕΚ)
1.
Ζ ΑΓΜΖΔ Α.Δ. θαηαξηίδεη θαη δεκνζηεχεη δηαθαλείο θαη
απνηειεζκαηηθέο δηαδηθαζίεο γηα ηε ρσξίο δηαθξίζεηο ζχλδεζε λέσλ
εγθαηαζηάζεσλ ειεθηξνπαξαγσγήο ζην ΔΜΖΔ. Οη δηαδηθαζίεο
απηέο ππφθεηληαη ζηελ πξνεγνχκελε έγθξηζε ηεο ΡΑΔ
2.
Ζ ΑΓΜΖΔ Α.Δ. δελ έρεη ην δηθαίσκα λα αξλεζεί ηε
ζχλδεζε λέσλ εγθαηαζηάζεσλ ειεθηξνπαξαγσγήο ιφγσ πηζαλψλ
κειινληηθψλ πεξηνξηζκψλ ζηηο δηαζέζηκεο δπλαηφηεηεο ηνπ ΔΜΖΔ,
φπσο ζπκθφξεζε ζηα απνκαθξπζκέλα ζεκεία απηνχ. Ζ ΑΓΜΖΔ Α.Δ
παξέρεη ηηο απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο.

2.
Σα δηθαηψκαηα πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 1,
ζηνηρεία (α) θαη (β), πεξηιακβάλνπλ εηδηθφηεξα:

3.
Ζ ΑΓΜΖΔ Α.Δ. δελ έρεη ην δηθαίσκα λα αξλεζεί έλα λέν
ζεκείν ζχλδεζεο κε ην αηηηνινγηθφ φηη ζα επηθέξεη πξφζζεηεο
δαπάλεο ζπλδεφκελεο κε ηελ απαξαίηεηε αχμεζε δπλακηθνχ ησλ
ζηνηρείσλ ηνπ πζηήκαηνο ζηελ εγγχηεηα ηνπ ζεκείνπ ζχλδεζεο.
4.
Ζ ΑΓΜΖΔ Α.Δ. θαζνξίδεη ηα θξηηήξηα βάζεη ησλ νπνίσλ
κπνξεί λα αξλείηαη, γηα νξηζκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα, ηελ πξφζβαζε
ιφγσ έιιεηςεο ρσξεηηθφηεηαο. Σα θξηηήξηα απηά εγθξίλνληαη απφ ηε
ΡΑΔ θαη δεκνζηεχνληαη ζηελ ηζηνζειίδα ηεο.

(α)

ηελ εμνπζία άζθεζεο δηθαησκάησλ ςήθνπ,

(β)

ηελ εμνπζία δηνξηζκνχ κειψλ ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ
ή ησλ νξγάλσλ πνπ εθπξνζσπνχλ λφκηκα ηελ επηρείξεζε·
ή

(γ)

ηελ θαηνρή πιεηνςεθηθνχ κεξηδίνπ ζην κεηνρηθφ ή εηαηξηθφ
θεθάιαην ηεο επηρείξεζεο ή ηνπ δηαρεηξηζηή πζηήκαηνο
Μεηαθνξάο Ζιεθηξηθήο Δλέξγεηαο.

3.
Ζ ππνρξέσζε πνπ νξίδεηαη ζηελ παξάγξαθν 1 ζεσξείηαη
φηη πιεξνχηαη φηαλ δχν ή πεξηζζφηεξεο επηρεηξήζεηο πνπ έρνπλ ζηελ
ηδηνθηεζία ηνπο πζηήκαηα Μεηαθνξάο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο έρνπλ
ζπζηήζεη θνηλνπξαμία, ε νπνία ελεξγεί σοδηαρεηξηζηήο ζπζηήκαηνο
κεηαθνξάο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ζε δχν ή πεξηζζφηεξα θξάηε κέιε
γηα ηα ελ ιφγσ ζπζηήκαηα κεηαθνξάο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο. Οπδεκία
άιιε επηρείξεζε επηηξέπεηαη λα ζπκκεηέρεη ζηελ θνηλνπξαμία, εθηφο
εάλ έρεη εγθξηζεί ζχκθσλα κε ην άξζξν 13 ηεο Οδεγίαο 2009/72/ΔΚ
σο αλεμάξηεηνο δηαρεηξηζηήο ζπζηήκαηνο ή αλ έρεη εγθξηζεί σο
αλεμάξηεηνο δηαρεηξηζηήο κεηαθνξάο γηα ηνπο ζθνπνχο ηνπ
θεθαιαίνπ V ηεο Οδεγίαο 2009/72/ΔΚ.

ΚΔΦΑΛΑΙΟ Γ ΄: ΓΙΑΥΩΡΙΜΟ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΜΔΣΑΦΟΡΑ
&ΓΙΑΥΔΙΡΙΣΩΝ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΖΛΔΚΣΡΙΚΖ
ΔΝΔΡΓΔΙΑ
Άξζξν 121
Ιδηνθηεζηαθόο δηαρσξηζκόο ηεο δξαζηεξηόηεηαο κεηαθνξάο
ειεθηξηθήο ελέξγεηαο
1.
Με ηελ επηθχιαμε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Κεθαιαίνπ Β ηνπ
παξφληνο Σέηαξηνπ Μέξνπο θαη ησλ άξζξσλ 122 θαη 123 γηα ηελ
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4.
Γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ παξφληνο άξζξνπ, εθφζνλ ην
πξφζσπν πνπ αλαθέξεηαη ζηελ παξάγξαθν 1, ζηνηρεία (α), (β) θαη
(γ), είλαη ην Διιεληθφ Γεκφζην ή άιινο θνξέαο, νξγαληζκφο ή
θξαηηθφο ιεηηνπξγφο ηνπ Γεκφζηνπ ηνκέα, ηφηε δχν δηαθνξεηηθνί
θνξείο ηνπ Γεκνζίνπ ηνκέα πνπ αζθνχλ Έιεγρν αθελφο ζην
δηαρεηξηζηή πζηήκαηνο Μεηαθνξάο Φπζηθνχ Αεξίνπ ή ζε ζχζηεκα
κεηαθνξάο ειεθηξηθήο ελέξγεηαοθαη αθεηέξνπ ζε επηρείξεζε πνπ
αζθεί νπνηαδήπνηε απφ ηηο δξαζηεξηφηεηεο παξαγσγήο ή
πξνκήζεηαο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ή Φπζηθνχ Αεξίνπ δελ ζεσξνχληαη
φηη είλαη ην ίδην ή ηα ίδηα πξφζσπα.

(ε)

5.
Ο δηαρεηξηζηήο ηνπ ζπζηήκαηνο κεηαθνξάο ειεθηξηθήο
ελέξγεηαο θαη ην πξνζσπηθφ ηνπ ππφθεηληαη ζηηο ππνρξεψζεηο
ερεκχζεηαο σο πξνο ηηο εκπνξηθά επαίζζεηεο πιεξνθνξίεο, νη νπνίεο
πεξηέξρνληαη ζε γλψζε ηνπο θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπ.
Οη ελ ιφγσ πιεξνθνξίεο δελ δηαβηβάδνληαη ζε επηρεηξήζεηο πνπ
αζθνχλ νπνηαδήπνηε απφ ηηο δξαζηεξηφηεηεο παξαγσγήο ή
πξνκήζεηαο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ή Φπζηθνχ Αεξίνπ.

4.
Κάζε Αλεμάξηεηνο Γηαρεηξηζηήο πζηήκαηνο πνπ
δηνξίδεηαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο άξζξνπ είλαη
ππεχζπλνο γηα ηε ρνξήγεζε θαη ηε δηαρείξηζε ηεο πξφζβαζεο ηξίησλ,
ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο είζπξαμεο ηειψλ πξφζβαζεο,
επηβαξχλζεσλ ζπκθφξεζεο, θαη πιεξσκψλ ζην πιαίζην ηνπ
κεραληζκνχ αληηζηάζκηζεο κεηαμχ δηαρεηξηζηψλ ζπζηεκάησλ
κεηαθνξάο ζχκθσλα κε ην άξζξν 13 ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΚ) 714/2009,
θαζψο θαη γηα ηε ιεηηνπξγία, ηε ζπληήξεζε θαη ηελ αλάπηπμε ηνπ
πζηήκαηνο θαη γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο καθξνπξφζεζκεο ηθαλφηεηαο
ηνπ ζπζηήκαηνο λα αληαπνθξίλεηαη ζηελ εχινγε δήηεζε, κε
πξνγξακκαηηζκφ επελδχζεσλ. Γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ ζπζηήκαηνο
κεηαθνξάο, ν Αλεμάξηεηνο Γηαρεηξηζηήο πζηήκαηνο είλαη ππεχζπλνο
γηα ηνλ πξνγξακκαηηζκφ ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο δηαδηθαζίαο
αδεηνδφηεζεο, ηελ θαηαζθεπή θαη ηελ έλαξμε ιεηηνπξγίαο λέαο
ππνδνκήο. Γηα ηνλ ζθνπφ απηφ, ν Αλεμάξηεηνο Γηαρεηξηζηήο
πζηήκαηνο ελεξγεί σο δηαρεηξηζηήο ζπζηήκαηνο κεηαθνξάο
ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Κεθαιαίνπ Γ΄ ηνπ παξφληνο λφκνπ. Ο
Κχξηνο ηνπ πζηήκαηνο Μεηαθνξάο Ζιεθηξηθήο Δλέξγεηαο δελ είλαη
ππεχζπλνο γηα ηε ρνξήγεζε θαη ηε δηαρείξηζε πξφζβαζεο ηξίησλ
νχηε θαη γηα ηνλ πξνγξακκαηηζκφ ησλ επελδχζεσλ.

3.
Δθφζνλ ν ππνςήθηνο δηαρεηξηζηήο πιεξνί ηηο
πξνυπνζέζεηο ηεο ακέζσο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ 2 θαη ηνπ
άξζξνπ 125 ηνπ παξφληνο λφκνπ εθαξκφδεηαη ε δηαδηθαζία
πηζηνπνίεζεο είηε ηνπ άξζξνπ 124 ηνπ παξφληνο λφκνπ θαη ηνπ
άξζξνπ 3 ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΚ) 714/2009 είηε ηνπ άξζξνπ 125 ηνπ
παξφληνο λφκνπ.

6.
Οη επηρεηξήζεηο πνπ αζθνχλ δξαζηεξηφηεηεο παξαγσγήο ή
πξνκήζεηαο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ή Φπζηθνχ Αεξίνπ δελ δηθαηνχληαη
ζε θακία πεξίπησζε λα απνθηνχλ ηνλ Έιεγρν ή λα αζθνχλ
νηνδήπνηε δηθαίσκα άκεζα ή έκκεζα επί δηαρσξηζκέλσλ
δηαρεηξηζηψλ ζπζηεκάησλ κεηαθνξάο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ηεο
Υψξαο ή άιισλ θξαηψλ κειψλ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ
παξφληνο άξζξνπ.
7.
Κάζεηα νινθιεξσκέλε επηρείξεζε πνπ έρεη ζηελ
ηδηνθηεζία ηεο ζχζηεκα κεηαθνξάο ζε θακία πεξίπησζε δελ
επηηξέπεηαη λα παξεκπνδίδεηαη λα ιάβεη κέηξα γηα ηε ζπκκφξθσζή
ηεο κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο

5.
ε πεξίπησζε δηνξηζκνχ Αλεμάξηεηνπ Γηαρεηξηζηή
πζηήκαηνο ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο άξζξνπ, ν
Κχξηνο ηνπ πζηήκαηνο Μεηαθνξάο Ζιεθηξηθήο Δλέξγεηαο:
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(α)

ζπλεξγάδεηαη κε ηνλ Αλεμάξηεην Γηαρεηξηζηή πζηήκαηνο
θαη ζπλδξάκεη ζηελ εθπιήξσζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπ,
παξέρνληαο ηδίσο θάζε ζρεηηθή πιεξνθνξία,

(β)

ρξεκαηνδνηεί ηηο επελδχζεηο ηηο νπνίεο απνθαζίδεη ν
Αλεμάξηεηνο Γηαρεηξηζηήο πζηήκαηνο θαη εγθξίλεη ε ΡΑΔ
ή ζπκθσλεί ζηε ρξεκαηνδφηεζή ηνπο απφ νπνηνλδήπνηε
ελδηαθεξφκελν ηξίην, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ
Αλεμάξηεηνπ Γηαρεηξηζηή πζηήκαηνο. Ζ κνξθή
ρξεκαηνδφηεζεο ησλ σο άλσ έξγσλ εγθξίλεηαη απφ ηε
ΡΑΔ κεηά απφ δηαβνχιεπζε κε ηνλ Κχξην θαη ηνπο ρξήζηεο
ηνπ πζηήκαηνο Μεηαθνξάο Ζιεθηξηθήο Δλέξγεηαο,
ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 29 ηνπ παξφληνο
λφκνπ,

(γ)

παξέρεη ηα ερέγγπα γηα ηελ θάιπςε ησλ επζπλψλ πνπ
αλαθχπηνπλ απφ ηε ρξήζε ησλ παγίσλ ζηνηρείσλ ηνπ
πζηήκαηνο, κε εμαίξεζε ηηο επζχλεο πνπ πξνθχπηνπλ
θαηά ηελ άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ απφ κέξνπο ηνπ
Αλεμάξηεηνπ Γηαρεηξηζηή πζηήκαηνο, θαη

(δ)

παξέρεη ηα ερέγγπα γηα ηε δηεπθφιπλζε ηεο
ρξεκαηνδφηεζεο ησλ επεθηάζεσλ ηνπ πζηήκαηνο, κε
εμαίξεζε ηηο επελδχζεηο γηα ηηο νπνίεο, ζχκθσλα κε ην
ζηνηρείν (β), ζπκθψλεζε λα ρξεκαηνδνηεζνχλ απφ
νπνηνδήπνηε
ελδηαθεξφκελν
κέξνο,
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Αλεμάξηεηνπ Γηαρεηξηζηή
πζηήκαηνο.

Γηνξηζκόο ηξίηνπ Αλεμάξηεηνπ Γηαρεηξηζηή πζηήκαηνο
1.
ε πεξίπησζε ζπζηεκαηηθήο παξαβίαζεο απφ ηνλ ΑΓΜΖΔ
Α.Δ. ησλ ππνρξεψζεσλ πνπ ππέρεη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ
παξφληνο λφκνπ, ηδίσο ζε πεξίπησζε θαη’ εμαθνινχζεζε
κεξνιεπηηθήο ζπκπεξηθνξάο πξνο φθεινο ηεο θάζεηα
νινθιεξσκέλεο επηρείξεζεο ΓΔΖ ΑΔ, ε ΡΑΔ δχλαηαη κε
αηηηνινγεκέλε απφθαζή ηεο πνπ ιακβάλεηαη θαηφπηλ πξνεγνχκελεο
αθξφαζεο ηεο ΑΓΜΖΔ Α.Δ. λα δηνξίζεη ηξίην πξφζσπν σο
Γηαρεηξηζηή ηνπ ΔΜΖΔ ν νπνίνο νξγαλψλεηαη θαη ιεηηνπξγεί σο
Αλεμάξηεηνο Γηαρεηξηζηήο πζηήκαηνο θαηά ηα πξνβιεπφκελα ζηελ
Οδεγία 2009/72 ΔΚ ηδίσο ην άξζξν 13 απηήο. Ζ ΑΓΜΖΔ Α.Δ δηαηεξεί
ηελ θπξηφηεηα ηνπ ΔΜΖΔ. ηελ πεξίπησζε απηή, ζα πξέπεη κε ηελ
ίδηα σο άλσ απφθαζε ηεο ΡΑΔ λα ιακβάλνληαη ηα απαξαίηεηα κέηξα
ψζηε ν ππνςήθηνο δηαρεηξηζηήο λα ζπκκνξθψλεηαη πξνο ηηο
αθφινπζεο απαηηήζεηο
(α)

ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 121

(β)

ν ππνςήθηνο δηαρεηξηζηήο λα δηαζέηεη ηνπο απαηηνχκελνπο
νηθνλνκηθνχο, ηερληθνχο, πιηθνχο θαη αλζξψπηλνπο πφξνπο
γηα ηελ εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπ δπλάκεη ηνπ άξζξνπ
105 ηνπ παξφληνο λφκνπ,

(γ)

ν ππνςήθηνο δηαρεηξηζηήο λα ζπκκνξθσζεί πξνο ην
10εηέο Πξφγξακκα Αλάπηπμεο ηνπ πζηήκαηνο ππφ ηελ
επνπηεία ηεο ΡΑΔ·

(δ)

ν ππνςήθηνο δηαρεηξηζηήο λα είλαη ζε ζέζε λα ηεξεί ηηο
ππνρξεψζεηο πνπ ππέρεη απφ ηνλ Καλνληζκφ (ΔΚ)
714/2009 ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο ζπλεξγαζίαο κε
δηαρεηξηζηέο ζπζηεκάησλ κεηαθνξάο ζε επξσπατθφ θαη
πεξηθεξεηαθφ επίπεδν.

6.
Ζ ΡΑΔ επνπηεχεη ηελ εθπιήξσζε ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπ
Κπξίνπ ηνπ πζηήκαηνο Μεηαθνξάο Ζιεθηξηθήο Δλέξγεηαο, θαη
ιακβάλεη θάζε ζρεηηθφ κέηξν ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Δπηηξνπή
Αληαγσληζκνχ γηα ηε ζπκκφξθσζε ηνπ Κπξίνπ πξνο ηηο ππνρξεψζεηο
απηέο.

Ζ ΑΓΜΖΔ Α.Δ κε ηελ ηδηφηεηά ηνπ σο Κπξίνπ ηνπ
πζηήκαηνο Μεηαθνξάο Ζιεθηξηθήο Δλέξγεηαο λα ηεξεί ηηο
ππνρξεψζεηο πνπ ππέρεη απφ ηελ παξάγξαθν 5 ηνπ
παξφληνο άξζξνπ. Γηα ηνλ ζθνπφ απηφ, ε ΑΓΜΖΔ Α.Δ.
ππνρξεψλεηαη λα παξέρεη ζηε ΡΑΔ ηα ζρέδηα ζπκθσληψλ
κε ηνλ ππνςήθην δηαρεηξηζηή θαη θάζε άιιε ζπλαθή
νληφηεηα, θαη
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4.
Ζ ΡΑΔ εθδίδεη απφθαζε ζρεηηθά κε ηελ αίηεζε ηεο
ΑΓΜΖΔ Α.Δ., εληφο απνθιεηζηηθήο πξνζεζκίαο ηεζζάξσλ (4) κελψλ
απφ ηελ θνηλνπνίεζή ηεο. ε θάζε πεξίπησζε, ε αίηεζε ηεο ΑΓΜΖΔ
Α.Δ. ηεθκαίξεηαη σο ζεηηθή, εθφζνλ ε ΡΑΔ δελ εθθξάζεη αληηξξήζεηο,
ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 2, εληφο ηεο σο άλσ πξνζεζκίαο. Ζ
έγθξηζε ηεο ΡΑΔ θνηλνπνηείηαη ακειιεηί ζηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή
καδί κε φιεο ηηο ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο θαη ζηνηρεία.

Αλεμαξηεζία ηνπ Κπξίνπ ηνπ πζηήκαηνο Μεηαθνξάο
(Άρθρο 14 της Οδηγίας 2009/72/ΕΚ)
1.
ε πεξίπησζε δηνξηζκνχ Αλεμάξηεηνπ Γηαρεηξηζηή
πζηήκαηνο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 122 ηνπ παξφληνο
λφκνπ, ν Κχξηνο ηνπ πζηήκαηνο Μεηαθνξάο Ζιεθηξηθήο Δλέξγεηαο,
εθφζνλ απνηειεί κέξνο θάζεηα νινθιεξσκέλεο επηρείξεζεο, νθείιεη
λα είλαη αλεμάξηεηνο, ηνπιάρηζηνλ σο πξνο ηε λνκηθή κνξθή, ηελ
νξγάλσζε θαη ηε ιήςε ησλ απνθάζεσλ, απφ άιιεο δξαζηεξηφηεηεο
πνπ δελ ζρεηίδνληαη κε ηε κεηαθνξά.

5.
Δληφο δχν (2) κελψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο απφθαζεο
ηεο ΡΑΔ, ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή γλσκνδνηεί ζχκθσλα κε ηηο
δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΚ) 714/2009 πξνο ηε ΡΑΔ
γηα ηελ πηζηνπνίεζε ηνπ ΑΓΜΖΔ Α.Δ. σο Αλεμάξηεηνπ Γηαρεηξηζηή
ηνπ πζηήκαηνο Μεηαθνξάο. Καηά ηελ θαηάξηηζε ηεο γλψκεο ηεο, ε
Δπηηξνπή κπνξεί λα δεηήζεη ηε γλψκε ηνπ Οξγαληζκνχ πνπ
ζπζηήλεηαη κε ηνλ Καλνληζκφ (ΔΚ) 713/2009 ζρεηηθά κε ηελ απφθαζε
ηεο εζληθήο ξπζκηζηηθήο αξρήο. ηελ πεξίπησζε απηή, ε πξνζεζκία
ησλ δχν (2) κελψλ παξαηείλεηαη γηα δχν (2) πεξαηηέξσ κήλεο. Ζ
απφθαζε ηεο ΡΑΔ ηεθκαίξεηαη σο απνδεθηή, εθφζνλ ε Δπηηξνπή δελ
γλσκνδνηήζεη εληφο ησλ σο άλσ πξνζεζκηψλ.

2.
Πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιίδεηαη ε αλεμαξηεζία ηνπ Κπξίνπ
ηνπ πζηήκαηνο Μεηαθνξάο ηεο παξαγξάθνπ 1, πξέπεη λα
πιεξνχληαη ηα αθφινπζα:
(α)

εθαξκφδνληαη αλαινγηθά νη δηαηάμεηο ησλ παξαγξάθσλ 2
σο 9 ηνπ άξζξνπ 116 ηνπ παξφληνο λφκνπ, θαη

(β)

ν Κχξηνο ηνπ πζηήκαηνο Μεηαθνξάο Ζιεθηξηθήο
Δλέξγεηαο θαηαξηίδεη πξφγξακκα ζπκκφξθσζεο ζην νπνίν
αλαθέξνληαη ηα κέηξα πνπ ιακβάλνληαη γηα λα απνθιείεηαη
ε κεξνιεπηηθή ζπκπεξηθνξά, θαη δηαζθαιίδεη ηε δένπζα
παξαθνινχζεζε ηεο ηήξεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο. ην
πξφγξακκα ζπκκφξθσζεο θαζνξίδνληαη νη ζπγθεθξηκέλεο
ππνρξεψζεηο ησλ ππαιιήισλ γηα ηελ επίηεπμε ησλ ελ
ιφγσ ζηφρσλ. Σν πξφγξακκα απηφ ππφθεηηαη ζηελ έγθξηζε
ηεο ΡΑΔ Τπφ ηελ επηθχιαμε ησλ αξκνδηνηήησλ ηεο ΡΑΔ, ε
ζπκκφξθσζε πξνο ην πξφγξακκα ππφθεηηαη ζηνλ
αλεμάξηεην έιεγρν ηνπ ππεχζπλνπ ζπκκφξθσζεο
ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 118 ηνπ παξφληνο
λφκνπ.

6.
Ζ ΡΑΔ εθδίδεη ηελ ηειηθή απφθαζε γηα ηελ πηζηνπνίεζε
ηεο ΑΓΜΖΔ Α.Δ. σο Αλεμάξηεηνπ Γηαρεηξηζηή ηνπ πζηήκαηνο
Μεηαθνξάο εληφο πξνζεζκίαο δχν (2) κελψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε
ηεο γλψκεο ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο, ιακβάλνληαο ππφςε ηε
γλψκε ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο, ή εληφο δχν κελψλ (2) απφ ηε
ζησπεξή απνδνρή ηεο Δπηηξνπήο. Ζ απφθαζε ηεο ΡΑΔ θαη ε ηπρφλ
γλψκε ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο, δεκνζηεχνληαη ζηελ ηζηνζειίδα
ηεο ΡΑΔ ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο θαη ζηελ Δπίζεκε
Δθεκεξίδα ηεο Δπξσπατθήο Κνηλφηεηαο.
7.
Ζ ΑΓΜΖΔ Α.Δ., εθφζνλ πηζηνπνηεζεί, γλσζηνπνηεί ζηε
ΡΑΔ θάζε ζρεδηαδφκελε ζπλαιιαγή, εηαηξηθή κεηαβνιή ή
νπνηνδήπνηε γεγνλφο πνπ ελδερνκέλσο θαζηζηά αλαγθαία ηελ
επαλεθηίκεζε ησλ φξσλ ππφ ηνπο νπνίνπο ρνξεγήζεθε ε
πηζηνπνίεζε .

3.
Ζ ΡΑΔ κε απνθάζεηο ηεο εθαξκφδεη ηηο θαηεπζπληήξηεο
γξακκέο πνπ εθδίδνληαη απφ ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή γηα λα
δηαζθαιίδεηαη ε πιήξεο θαη απνηειεζκαηηθή ζπκκφξθσζε ηνπ
Κπξίνπ ηνπ πζηήκαηνο Μεηαθνξάο κε ηελ παξάγξαθν 2 ηνπ
παξφληνο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ
14 ηεο Οδεγίαο 2009/72/ΔΚ.

8.
Ζ ΡΑΔ παξαθνινπζεί ηε δηαξθή ζπκκφξθσζε ηεο ΑΓΜΖΔ
Α.Δ. πξνο ηα θξηηήξηα ηνπ άξζξνπ 112 ηνπ παξφληνο λφκνπ, θαη γηα
ην ιφγν απηφ, ηεξψληαο ηελ εκπηζηεπηηθφηεηα ησλ εκπνξηθά
επαίζζεησλ πιεξνθνξηψλ, δχλαηαη λα δεηά νπνηαδήπνηε
πιεξνθνξία θαη ζηνηρείν απφ ηνλ ΑΓΜΖΔ Α.Δ. θαη επηρεηξήζεηο πνπ
αζθνχλ θάπνηα απφ δξαζηεξηφηεηεο παξαγσγήο ή πξνκήζεηαο
ειεθηξηθήο ελέξγεηαο.

Άξζξν 124
Πηζηνπνίεζε ηνπ Γηαρεηξηζηή ηνπ πζηήκαηνο Μεηαθνξάο
1.
Ζ ΑΓΜΖΔ Α.Δ., σο ππνςήθηνο Γηαρεηξηζηήο ηνπ
πζηήκαηνο Μεηαθνξάο νθείιεη λα γλσζηνπνηήζεη ζηε ΡΑΔ ηε
ζπκκφξθσζή ηνπ κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Κεθαιαίνπ Γ’ ηνπ παξφληνο
λφκνπ θαη λα αηηεζεί ηε ρνξήγεζε πηζηνπνίεζεο σο Αλεμάξηεηνπ
Γηαρεηξηζηή ηνπ πζηήκαηνο Μεηαθνξάο ζχκθσλα κε ηα
πξνβιεπφκελα ζην άξζξν 19 ηνπ παξφληνο λφκνπ. Ζ ΑΓΜΖΔ Α.Δ
ππνρξενχηαη λα ππνβάιιεη ηελ αίηεζή ηεο πξνβαίλνληαο ζε θάζε
αλαγθαία ελέξγεηα πξνθεηκέλνπ λα ηεξεζνχλ ε δηαδηθαζία θαη νη
πξνζεζκίεο ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΚ) 714 /2009. Ζ αίηεζε ζπλνδεχεηαη
απφ θάζε απαξαίηεην έγγξαθν θαη ζηνηρεία θαη θαηαρσξείηαη ζην
κεηξψν αηηήζεσλ ηεο ΡΑΔ Γηα ηνλ ζθνπφ απηφ ε ΡΑΔ δχλαηαη λα
εθδίδεη θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο θαη ππνδείμεηο αλαθνξηθά κε ηνλ ηχπν
θαη ην πεξηερφκελν ηεο αίηεζεο. Ζ ΡΑΔ, εληφο ηαρζείζαο πξνζεζκίαο,
δχλαηαη λα δεηήζεη απφ ηνλ ππνςήθην δηαρεηξηζηή θάζε πιεξνθνξία
ή ζηνηρείν ζρεηηθά κε ηελ ππνβιεζείζα αίηεζε.

9.
Ζ ΡΑΔ δχλαηαη λα εθθηλεί νπνηεδήπνηε ηε δηαδηθαζία
ειέγρνπ ηεο εθπιήξσζεο ησλ θξηηεξίσλ ηεο πηζηνπνίεζεο θαη ηδίσο:
(α)

χζηεξα απφ γλσζηνπνίεζε ηεο ΑΓΜΖΔ Α.Δ. ζχκθσλα κε
ηελ παξάγξαθν 7,

(β)

κε δηθή ηεο πξσηνβνπιία, φηαλ πεξηέιζεη ζε γλψζε ηεο φηη
ζρεδηαδφκελε αιιαγή ζηνλ έιεγρν ή ηξφπν ιήςεο
απνθάζεσλ ηεο ΑΓΜΖΔ Α.Δ. ελδέρεηαη λα θαηαιήμεη ή έρεη
ζπληειεζζεί παξάβαζε ηνπ άξζξνπ 112 ηνπ παξφληνο
λφκνπ, ή

(γ)
χζηεξα απφ αηηηνινγεκέλν αίηεκα ηεο Δπξσπατθήο
Δπηηξνπήο.
9.
Ζ ΡΑΔ θαη ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή ηεξνχλ ηελ
εκπηζηεπηηθφηεηα ησλ εκπνξηθά επαίζζεησλ πιεξνθνξηψλ πνπ
ηίζεληαη ππφςε ηνπο θαηά ηελ δηαδηθαζία πηζηνπνίεζεο ηνπ
Γηαρεηξηζηή ηνπ πζηήκαηνο.

2.
Ζ ΡΑΔ δχλαηαη λα δεηήζεη απφ ηελ ΑΓΜΖΔ Α.Δ. θάζε
πιεξνθνξία ζρεηηθά κε ηελ ηήξεζε ησλ φξσλ ηνπ Κεθαιαίνπ Β’ ηνπ
παξφληνο λφκνπ θαη λα αηηεζεί κε αηηηνινγεκέλε απφθαζή ηεο ηε
ιήςε κέηξσλ πξνο ηνλ ζθνπφ ζπκκφξθσζεο ηεο ΑΓΜΖΔ Α.Δ. κε ηηο
δηαηάμεηο ηνπ Κεθαιαίνπ Β’ εληφο ξεηψο ηαρζείζαο πξνζεζκίαο.
Καηφπηλ ηεθκεξησκέλεο γλσζηνπνίεζεο απφ ηελ ΑΓΜΖΔ Α.Δ. ηεο
ζπκκφξθσζήο ηνπ κε ηηο ππνδείμεηο ηεο, ε ΡΑΔ ελεξγεί θαηά ηα
νξηδφκελα ζηελ παξάγξαθν 4 ηνπ παξφληνο.

Άξζξν 125
Πηζηνπνίεζε ηεο ΑΓΜΖΔ Α.Δ. ζηελ πεξίπησζε πνπ ελδέρεηαη λα
ειέγρεηαη από πξόζσπα ηξίηεο ρώξαο.
(Άρθρο 11 της Οδηγίας 2009/72/ΕΚ)
1.
ε πεξίπησζε πνπ ζπλεπεία ηδηνθηεζηαθνχ δηαρσξηζκνχ,
ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 121 ηνπ παξφληνο λφκνπ,
θαζψο θαη ζε θάζε άιιε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ε ΑΓΜΖΔ Α.Δ.
ελδέρεηαη λα ηεζεί ή έρεη ήδε ηεζεί ππφ ηνλ έιεγρν πξνζψπνπ ή
πξνζψπσλ απφ ηξίηε ρψξα ή ηξίηεο ρψξεο, ε ΡΑΔ εηδνπνηεί ζρεηηθά
ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή. Γηα ηνλ ζθνπφ απηφ ε ΡΑΔ δχλαηαη λα

3.
ε πεξίπησζε πνπ επαλεηιεκκέλσο ε ΑΓΜΖΔ Α.Δ. δελ
ζπκκνξθψλεηαη κε ηηο ππνδείμεηο ηεο ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 3
ηνπ παξφληνο άξζξνπ, ε ΡΑΔ δχλαηαη λα ιάβεη ηα κέηξα πνπ
πξνβιέπνληαη ζηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ
παξφληνο λφκνπ.
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εθδίδεη θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο θαη ππνδείμεηο αλαθνξηθά κε ηνλ ηχπν
θαη ην πεξηερφκελν ηεο αίηεζεο πηζηνπνίεζεο.

(β)

2.
Ζ ΑΓΜΖΔ Α.Δ. γλσζηνπνηεί ζηε ΡΑΔ θάζε γεγνλφο πνπ
ζα κπνξνχζε λα νδεγήζεη ζηελ απφθηεζε ηνπ ειέγρνπ ηνπ ΔΜΖΔ ή
ηνπ Γηαρεηξηζηή ηνπ πζηήκαηνο Μεηαθνξάο απφ πξφζσπν ή
πξφζσπα απφ ηξίηε ρψξα ή ηξίηεο ρψξεο.
3.
ηελ πεξίπησζε ηεο παξαγξάθνπ 1, εΡΑΔ εθδίδεη ζρέδην
απφθαζεο ζρεηηθά κε ηελ πηζηνπνίεζε ηεο ΑΓΜΖΔ Α.Δ. εληφο
ηεζζάξσλ (4) κελψλ απφ ηελ εκεξνκελία ηεο γλσζηνπνίεζεο ηεο
ΑΓΜΖΔ Α.Δ. ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 2. Ζ ΡΑΔ απνξξίπηεη ηελ
πηζηνπνίεζε, εάλ απνδεηρζεί:
(α)

φηη ε απφθηεζε ειέγρνπ ζπλεπάγεηαη παξάβαζε ησλ
απαηηήζεσλ ηνπ άξζξνπ 9 ηεο Οδεγίαο 2009/72 ΔΚ θαη,

(β)

φηη ε ρνξήγεζε ηεο πηζηνπνίεζεο ζα ζέζεη ζε θίλδπλν ηελ
αζθάιεηα ηνπ ελεξγεηαθνχ εθνδηαζκνχ ηεο ρψξαο θαη ηεο
Κνηλφηεηαο. Καηά ηελ εμέηαζε ηνπ ζέκαηνο απηνχ, ε ΡΑΔ
ιακβάλεη ππφςε:
(i)

(ii)

(iii)

8.
Ζ ΡΑΔ εληφο δχν (2) κελψλ απφ ηε ιήμε ησλ πξνζεζκηψλ
πνπ αλαθέξεηαη ζηελ παξάγξαθν 6 ηνπ παξφληνο άξζξνπ ιακβάλεη
απφθαζε φζνλ αθνξά ζηελ πηζηνπνίεζε. Καηά ηε ιήςε ηεο
απφθαζήο ηεο, ε ΡΑΔ ιακβάλεη ππφςε ηε γλψκε ηεο Δπξσπατθήο
Δπηηξνπήο. Ζ ΡΑΔ δχλαηαη λα αξλεζεί ηελ πηζηνπνίεζε, εάλ απηή
ζέηεη ζε θίλδπλν ηελ αζθάιεηα ηνπ ελεξγεηαθνχ εθνδηαζκνχ ηεο
Διιάδνο ή ηελ αζθάιεηα ελεξγεηαθνχ εθνδηαζκνχ άιινπ θξάηνπο
κέινπο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο.
9.
Ζ απφθαζε ηεο ΡΑΔ θαη ε γλψκε ηεο Δπξσπατθήο
Δπηηξνπήο, καδί κε ην αηηηνινγηθφ ηεο, δεκνζηεχνληαη ζηελ
ηζηνζειίδα ηεο ΡΑΔ, ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο θαη ζηελ
Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο Δπξσπατθήο Κνηλφηεηαο.

ηα δηθαηψκαηα θαη ηηο ππνρξεψζεηο ηεο
Κνηλφηεηαο έλαληη ηεο ελ ιφγσ ηξίηεο ρψξαο
πνπ απνξξένπλ απφ ην δηεζλέο δίθαην,
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηπρφλ ζπκθσληψλ πνπ
έρνπλ ζπλαθζεί κε κία ή πεξηζζφηεξεο ηξίηεο
ρψξεο, κε ηελ Κνηλφηεηα κεηαμχ ησλ
ζπκβαιινκέλσλ
κεξψλ,
ζηηο
νπνίεο
δηαιακβάλνληαη δεηήκαηα αζθάιεηαο ηνπ
ελεξγεηαθνχ εθνδηαζκνχ,

10.
Ζ ΡΑΔ δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα αξλεζεί ηελ πηζηνπνίεζε
ηνπ Γηαρεηξηζηή ηνπ πζηήκαηνο Μεηαθνξάο, ζχκθσλα κε ην παξφλ
άξζξν, ζε πεξίπησζε πνπ θαηά ηελ άζθεζε ηνπ ειέγρνπ δηαπηζηψζεη
φηη δηαθπβεχεηαη ε πξνζηαζία ησλ έλλνκσλ ζπκθεξφλησλ δεκφζηαο
αζθάιεηαο ηεο Διιάδνο, ζχκθσλα κε ηελ θνηλνηηθή λνκνζεζία.
Άξζξν 126
Απαιιαγή από ηελ ππνρξέσζε παξνρήο πξόζβαζεο ηξίησλ θαη
ηηο ππνρξεώζεηο ηδηνθηεζηαθνύ δηαρσξηζκνύ

ηα δηθαηψκαηα θαη ηηο ππνρξεψζεηο ηεο
Διιάδνο έλαληη ηεο ελ ιφγσ ηξίηεο ρψξαο, ηα
νπνία απνξξένπλ δπλάκεη ζπκθσληψλ πνπ έρεη
ζπλάςεη ε Διιάδα κε ηε ρψξα απηή, ππφ ηελ
πξνυπφζεζε φηη νη ζπκθσλίεο απηέο ζπλάδνπλ
κε ηελ θνηλνηηθή λνκνζεζία, θαη

(Άξζξν 17 Καλνληζκνχ (ΔΚ) 714/2009)
1.
Αίηεκα γηα ηελ απαιιαγή ηκήκαηνο ή ηνπ ζπλφινπ λέσλ
δηαζπλδέζεσλ κε ζπζηήκαηα κεηαθνξάο άιισλ ρσξψλ, απφ ηελ
ππνρξέσζε ηδηνθηεζηαθνχ δηαρσξηζκνχ θαη απφ ηελ ππνρξέσζε
παξνρήο πξφζβαζεο ζε ηξίηνπο, ηδίσο κέζσ ππνβξπρίσλ θαισδίσλ,
ππνβάιιεηαη κε ηελ αίηεζε ρνξήγεζεο Άδεηαο Κπξηφηεηαο θαη
Γηαρείξηζεο ή κε ηελ αίηεζε ηξνπνπνίεζεο ηεο Άδεηαο απηήο, ιφγσ
επέθηαζεο πθηζηάκελσλ δηαζπλδέζεσλ κε ζπζηήκαηα κεηαθνξάο ή
κε ηελ αίηεζε αχμεζεο ηεο δπλακηθφηεηάο ηεο.

άιια ζπγθεθξηκέλα ζηνηρεία θαη πεξηζηάζεηο
πνπ αθνξνχλ ηελ ππφζεζε θαη ηελ νηθεία ηξίηε
ρψξα.

4.
Ζ ΡΑΔ θνηλνπνηεί ακειιεηί ηελ απφθαζή ηεο ζηελ
Δπξσπατθή Δπηηξνπή καδί κε φιεο ηηο ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο θαη
ζηνηρεία πνπ ζρεηίδνληαη κε απηή.

2.
Ζ απαιιαγή ρνξεγείηαη κε απφθαζε ηεο ΡΑΔ, γηα
νξηζκέλν ρξφλν, ζχκθσλα κε ηε δηαδηθαζία θαη ηηο πξνυπνζέζεηο
πνπ πξνβιέπνληαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 17 ηνπ Καλνληζκνχ
(ΔΚ) 714/2009.

5.
Ζ ΡΑΔ πξηλ εθδψζεη ηελ απφθαζή ηεο ζρεηηθά κε ηελ
πηζηνπνίεζε, αηηείηαη ηελ γλψκε ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο
αλαθνξηθά κε:
(α)

(β)

Άξζξν 127

ηε ζπκκφξθσζε ηεο ΑΓΜΖΔ Α.Δ. πξνο ηηο απαηηήζεηο ηνπ
άξζξνπ 9 ηεο Οδεγίαο 2009/72 ΔΚ θαηφπηλ ηεο αιιαγήο
ηνπ ειέγρνπ ηνπ, θαη,

Γηαθάλεηα θαη ηήξεζε εκπηζηεπηηθόηεηαο
1.
Ο Γηαρεηξηζηήο ηνπ πζηήκαηνο Μεηαθνξάο θαη ν
Λεηηνπξγφο ηεο Αγνξάο νθείινπλ λα ηεξνχλ ηελ αξρή ηεο δηαθάλεηαο
θαη λα δεκνζηεχνπλ έγθαηξα ζηελ ηζηνζειίδα ηνπο φιεο ηηο
απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο γηα ηελ ελίζρπζε ηνπ ειεχζεξνπ
αληαγσληζκνχ θαη ηελ απνηειεζκαηηθή πξφζβαζε ζηελ αγνξά θαη
ιεηηνπξγία απηήο. Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ
Γηαρεηξηζηή ηνπ πζηήκαηνο θαη ηνπ Λεηηνπξγνχ ηεο Αγνξάο, νη
νπνίεο είλαη δεκνζηνπνηήζηκεο, θνηλνπνηνχληαη πξνο ηξίηνπο ρσξίο
δηαθξίζεηο. Ζ ηήξεζε ηεο αξρήο ηεο δηαθάλεηαο δελ ζίγεη ηελ
ππνρξέσζε ερεκχζεηαο σο πξνο ηηο εκπνξηθά επαίζζεηεο
πιεξνθνξίεο, ζχκθσλα κε ηηο επφκελεο παξαγξάθνπο.

ελδερφκελν ε ρνξήγεζε ηεο πηζηνπνίεζεο λα ζέζεη ζε
θίλδπλν ηελ αζθάιεηα ηνπ ελεξγεηαθνχ εθνδηαζκνχ ηεο
Κνηλφηεηαο.

6.
Ζ Δπξσπατθή Δπηηξνπή θνηλνπνηεί ηε γλψκε ηεο εληφο
πξνζεζκίαο δχν (2) κελψλ απφ ηελ εκεξνκελία θνηλνπνίεζεο ηνπ
αηηήκαηνο ηεο ΡΑΔ ζχκθσλα κε ηελ ακέζσο πξνεγνχκελε
παξάγξαθν. Καηά ηελ θαηάξηηζε ηεο γλψκεο ηεο, ε Δπηηξνπή κπνξεί
λα δεηήζεη ηε γλψκε ηνπ Οξγαληζκνχ, ηνπ νηθείνπ θξάηνπο κέινπο θαη
ησλ ελδηαθεξφκελσλ κεξψλ. Ζ δίκελε πξνζεζκία παξαηείλεηαη θαηά
δχν (2) κήλεο θαηφπηλ αηηήκαηνο ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο,. ε
πεξίπησζε άπξαθηεο παξφδνπ ησλ σο άλσ πξνζεζκηψλ απφ ηελ
Δπξσπατθή Δπηηξνπή, ε απφθαζε ηεο ΡΑΔ ηεθκαίξεηαη απνδεθηή
απφ ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή.

2. Ο Γηαρεηξηζηήο ηνπ πζηήκαηνο Μεηαθνξάο θαη ν Λεηηνπξγφο ηεο
Αγνξάο δηαθπιάζζνπλ ηνλ εκπηζηεπηηθφ ραξαθηήξα ησλ εκπνξηθά
επαίζζεησλ πιεξνθνξηψλ πνπ πεξηέξρνληαη ζε γλψζε ηνπο θαηά ηελ
εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο θαη απνηξέπνπλ, ηδίσο, ηε
κεξνιεπηηθή θνηλνπνίεζε πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά κε ηηο
δξαζηεξηφηεηεο ηνπο, νη νπνίεο ελδέρεηαη λα παξέρνπλ αζέκηηα
εκπνξηθά πιενλεθηήκαηα ζε ηξίηνπο. Γελ ζεσξνχληαη σο
εκπηζηεπηηθνχ ραξαθηήξα νη πιεξνθνξίεο πνπ έρνπλ δεκνζηνπνηεζεί
λνκίκσο, γεληθέο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε ιεηηνπξγία ηνπ
πζηήκαηνο θαη ηνπο ρξήζηεο ή ηξίηνπο, θαζψο θαη πιεξνθνξίεο πνπ
αθνξνχλ ηζηνξηθά ζηνηρεία θαη ζηαηηζηηθά δεδνκέλα.

7.
ΖΔπξσπατθή Δπηηξνπή, θαηά ηελ εθηίκεζε ηνπ θαηά
πφζνλ ν έιεγρνο πξνζψπνπ ή πξνζψπσλ απφ ηελ νηθεία ηξίηε ρψξα
ή ηξίηεο ρψξεο ζα ζέζεη ζε θίλδπλν ηελ αζθάιεηα ηνπ ελεξγεηαθνχ
εθνδηαζκνχ ηεο Κνηλφηεηαο, ιακβάλεη ππφςε:
(α)

ηα δηθαηψκαηα θαη ηηο ππνρξεψζεηο ηεο Κνηλφηεηαο έλαληη
ηεο ελ ιφγσ ηξίηεο ρψξαο ή ηξίησλ ρσξψλ πνπ απνξξένπλ
απφ ην δηεζλέο δίθαην, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηπρφλ
ζπκθσληψλ πνπ έρνπλ ζπλαθζεί κεηαμχ κίαο ή
πεξηζζφηεξσλ ηξίησλ ρσξψλ θαη ηεο Κνηλφηεηαο θαη ζηηο
νπνίεο ζπκθσλίεο δηαιακβάλνληαη ,δεηήκαηα αζθάιεηαο
ηνπ εθνδηαζκνχ.

ηα ζπγθεθξηκέλα δεδνκέλα ηεο πεξίπησζεο θαη ηεο ηξίηεο
ρψξαο ή ηξίησλ ρσξψλ γηα ηελ νπνία πξφθεηηαη, θαη
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3.
Με ηελ επηθχιαμε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο λφκνπ θαη
ησλ πξάμεσλ πνπ εθδίδνληαη θαη’ εμνπζηνδφηεζε ηνπ, γηα ηε
δηαζθάιηζε ηνπ εκπηζηεπηηθνχ ραξαθηήξα ησλ εκπνξηθά επαίζζεησλ
πιεξνθνξηψλ απαγνξεχεηαη ηδίσο :

πξνβιεπφκελα ζηνλ Κψδηθα πλαιιαγψλ Ζιεθηξηθήο
Δλέξγεηαο

(α)

θάζε θνηλνπνίεζε εκπνξηθά επαίζζεησλ πιεξνθνξηψλ
ζηελ θαζεηνπνηεκέλε επηρείξεζε,

(γγ)
εθθαζαξίδεη ηηο ζπλαιιαγέο ζην πιαίζην ηνπ
Ζκεξήζηνπ Δλεξγεηαθνχ Πξνγξακκαηηζκνχ

(β)

ε ρξήζε θνηλψλ ππεξεζηψλ κε ηελ θαζεηνπνηεκέλε
επηρείξεζε πνπ είλαη δπλαηφλ λα επηθέξεη παξαβίαζε ηνπ
εκπνξηθνχ απνξξήηνπ, φπσο ηδίσο θνηλήο λνκηθήο
ππεξεζίαο, θνηλψλ θνξέσλ παξνρήο ζπκβνπιεπηηθψλ
ππεξεζηψλ θαη θνηλψλ νξθσηψλ ειεγθηψλ

(ββ)

4.
ε πεξίπησζε εθαξκνγήο ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 122
θαη 123 ηνπ παξφληνο λφκνπ, ηηο ππνρξεψζεηο ζχκθσλα κε ηηο
δηαηάμεηο ησλ παξαγξάθσλ 1 σο 3 ππέρεη θαη ν Κχξηνο ηνπ
πζηήκαηνο Μεηαθνξάο Ζιεθηξηθήο Δλέξγεηαο..
5.
ε πεξίπησζε παξαβίαζεο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο
άξζξνπ επηβάιινληαη νη πξνβιεπφκελεο απφ ην άξζξν 36 ηνπ
παξφληνο λφκνπ δηνηθεηηθέο θπξψζεηο. Με απφθαζε ηνπ Γηαρεηξηζηή
πνπ εγθξίλεηαη απφ ηε ΡΑΔ, δεκνζηεχεηαη ζηελ ηζηνζειίδα ηεο θαη
ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο, ηππνπνηνχληαη νη φξνη θαη ε
δηαδηθαζία πιεξνθφξεζεο ηξίησλ θαη δεκνζηνπνίεζεο ησλ
ζηνηρείσλ παξαθνινχζεζεο ηεο δηαρείξηζεο θαη εθκεηάιιεπζεο ηνπ
πζηήκαηνο, έηζη ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη θαηά ηξφπν εληαίν θαη
ζπζηεκαηηθφ ε ηήξεζε ηεο δηαθάλεηαο, ηεο ερεκχζεηαο, θαη ηεο
έγθπξεο πιεξνθφξεζεο.

(β)

ζπλεξγάδεηαη κε ηνλ Γηαρεηξηζηή ηνπ πζηήκαηνο
Μεηαθνξάο ζχκθσλα κε ηηο εηδηθφηεξεο πξνβιέςεηο ηνπ
Κψδηθα πλαιιαγψλ Ζιεθηξηθήο Δλέξγεηαο θαη ηνπ Κψδηθα
Γηαρείξηζεο ηνπ πζηήκαηνο,

(γ)

ηεξεί εηδηθφ Μεηξψν πκκεηερφλησλ ζηελ Αγνξά
Ζιεθηξηθήο Δλέξγεηαο θαη εγγξάθεη ηνπο πκκεηέρνληεο,
ζχκθσλα κε ηηο εηδηθφηεξεο δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα
πλαιιαγψλ Ζιεθηξηθήο Δλέξγεηαο,

(δ)

παξέρεη έγθαηξα θαη κε θάζε πξφζθνξν ηξφπν ζηνπο
πκκεηέρνληεο ζηελ Αγνξά Ζιεθηξηθήο Δλέξγεηαο ηηο
απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηελ
Αγνξά,

(ε)

απνθεχγεη θάζε δηάθξηζε κεηαμχ ησλ πκκεηερφλησλ ζηελ
Αγνξά πλαιιαγψλ Ζιεθηξηθήο Δλέξγεηαο θαη εθαξκφδεη
θαηά ηελ παξνρή ησλ ππεξεζηψλ ηνπ δηαθαλή,
αληηθεηκεληθά θαη ακεξφιεπηα θξηηήξηα,

(ζη)

ζπκκεηέρεη ζε θνηλέο επηρεηξήζεηο, ηδίσο κε δηαρεηξηζηέο
γεηηνληθψλ ζπζηεκάησλ κεηαθνξάο, θαζψο θαη
ρξεκαηηζηήξηα ειεθηξηθήο ελεξγείαο θαη άιινπο αλάινγνπο
θνξείο, κε ζηφρν ηε δεκηνπξγία πεξηθεξεηαθψλ αγνξψλ
ζην πιαίζην ηεο εζσηεξηθήο αγνξάο ελέξγεηαο,

(δ)

εηζπξάηηεη απφ ηνπο πκκεηέρνληεο ηέιε γηα ηε δηαρείξηζε
θαη ιεηηνπξγία ηεο Αγνξάο Ζιεθηξηθήο Δλέξγεηαο,
ζχκθσλα κε ηηο εηδηθφηεξεο πξνβιέςεηο ηνπ Κψδηθα
πλαιιαγψλ Ζιεθηξηθήο Δλέξγεηαο,

(ε)

ζπκκεηέρεη ζε ελψζεηο, νξγαλψζεηο ή εηαηξείεο, κέιε ησλ
νπνίσλ είλαη ιεηηνπξγνί αγνξψλ ειεθηξηθήο ελέξγεηαο θαη
ρξεκαηηζηήξηα ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, νπνίεο έρνπλ ζθνπφ
ηελ επεμεξγαζία θαη δηακφξθσζε θαλφλσλ θνηλήο δξάζεο
πνπ ζπληείλνπλ, ζην πιαίζην ηεο θνηλνηηθήο λνκνζεζίαο,
ζηε δεκηνπξγία εληαίαο εζσηεξηθήο αγνξάο ειεθηξηθήο
ελέξγεηαο,

(ζ)

ζπλάπηεη ζπκβάζεηο πψιεζεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο θαηά
ηα πξνβιεπφκελα ζην άξζξν 12 ηνπ 3468/2006 (ΦΔΚ
Α’129) πνπ παξάγνληαη απφ εγθαηαζηάζεηο ΑΠΔ ή
ΖΘΤΑ, εθφζνλ νη εγθαηαζηάζεηο παξαγσγήο ειεθηξηθήο
ελέξγεηαο ζπλδένληαη ζην χζηεκα είηε απεπζείαο είηε
κέζσ ηνπ Γηθηχνπ,θαη θαηαβάιεη ηηο πιεξσκέο πνπ
πξνβιέπνληαη ζηηο ζπκβάζεηο απηέο. Σα πνζά πνπ
θαηαβάιινληαη ζηνπο αληηζπκβαιιφκελνπο αλαθηψληαη
θαηά ηα πξνβιεπφκελα ζην άξζξν 155 ηνπ παξφληνο
λφκνπ.

(η)

δηελεξγεί ηε δηεπζέηεζε ησλ ρξεκαηηθψλ ζπλαιιαγψλ ζην
πιαίζην ηνπ Ζκεξήζηνπ Δλεξγεηαθνχ Πξνγξακκαηηζκνχ ζε
ζπλεξγαζία κε ηνπο Γηαρεηξηζηέο ηνπ πζηήκαηνο θαη ηνπ
Γηθηχνπ. Γηα ηε δηελέξγεηα ηεο δηεπζέηεζεο ησλ
ρξεκαηηθψλ ζπλαιιαγψλ, ν Λεηηνπξγφο ηεο Αγνξάο
δχλαηαη:

ΚΔΦΑΛΑΙΟ Γ΄:ΑΓΟΡΑ ΤΝΑΛΛΑΓΩΝ ΖΛΔΚΣΡΙΚΖ ΔΝΔΡΓΔΙΑ
Άξζξν 128
Αλεμάξηεηνο Λεηηνπξγόο ηεο Αγνξάο Ζιεθηξηθήο Δλέξγεηαο
1.
Με ηελ νινθιήξσζε ηεο κεηαθνξάο ησλ δξαζηεξηνηήησλ
ηεο ΓΔΜΖΔ Α.Δ. ζηελ ΑΓΜΖΔ Α.Δ:, ε ΓΔΜΖΔ Α.Δ. κεηνλνκάδεηαη
ζε "ΛΔΗΣΟΤΡΓΟ ΑΓΟΡΑ ΖΛΔΚΣΡΗΚΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ Α.Δ. θαη κε
δηαθξηηηθφ ηίηιν «ΛΑΓΖΔ ΑΔ», (εθεμήο Λεηηνπξγφο Αγνξάο), ε νπνία
ζα ιεηηνπξγεί ζχκθσλα κε ηνπο θαλφλεο ηεο ηδησηηθήο νηθνλνκίαο θαη
ζα δηέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ θ.λ 2190/1920 (ΦΔΚ 144 Α`) θαη ηηο
δηαηάμεηο ηνπ λφκνπ απηνχ, πξνζαξκφδνληαο αληίζηνηρα ην
Καηαζηαηηθφ ηνπ.
2.
χκθσλα κε φζα εηδηθφηεξα νξίδνληαη ζηα άξζξα 129 θαη
130 ηνπ παξφληνο λφκνπ, ε ΛΑΓΖΔ ΑΔ αζθεί ηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ
αζθνχληαλ απφ ηε ΓΔΜΖΔ ΑΔ, πιελ εθείλσλ πνπ θαηά ην άξζξν
110 ηνπ παξφληνο λφκνπ κεηαθέξνληαη ζηελ ΑΓΜΖΔ Α.Δ. θαη
παξακέλνπλ ζε απηφλ ηα πάγηα ζηνηρεία πνπ θαηά ηελ έλαξμε ηζρχνο
ηνπ παξφληνο λφκνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηηο παξακέλνπζεο ζε απηφλ
δξαζηεξηφηεηεο .
3.
Σν Διιεληθφ Γεκφζην δχλαηαη λα πεξηνξίδεη ην πνζνζηφ
ζπκκεηνρήο ηνπ ζην Λεηηνπξγφ ηεο Αγνξάο. Ζ δηαδηθαζία δηάζεζεο
θαη ην χςνο ηνπ εθάζηνηε δηαηηζέκελνπ πνζνζηνχ νξίδεηαη κε θνηλή
απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκηθψλ θαη Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο
θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο.
Άξζξν 129
θνπόο – Αξκνδηόηεηεο ηνπ Λεηηνπξγνύ ηεο Αγνξάο
1.
Ο Λεηηνπξγφο ηεο Αγνξάο εθαξκφδεη ηνπο θαλφλεο γηα ηε
ιεηηνπξγία ηεο Αγνξάο Ζιεθηξηθήο Δλέξγεηαο ζχκθσλα κε ηηο
δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο λφκνπ θαη ησλ θαη’ εμνπζηνδφηεζε απηνχ
εθδηδνκέλσλ πξάμεσλ θαη ηδίσο ηνλ Ζκεξήζην Δλεξγεηαθφ
Πξνγξακκαηηζκφ φπσο απηφο θαζνξίδεηαη ζηε παξάγξαθν 2.

(αα) λα ζπζηήλεη ή λα ζπκκεηέρεη ζε εηαηξείεο κε
εμεηδηθεπκέλν ζθνπφ ηελ παξνρή ρξεκαηννηθνλνκηθψλ
ππεξεζηψλ,

2.
ην πιαίζην ηνπ παξαπάλσ ζθνπνχ ηνπ, ν Λεηηνπξγφο ηεο
Αγνξάο αζθεί, ηδίσο ηηο αθφινπζεο αξκνδηφηεηεο:
(α)

ππνινγίδεη ηελ Οξηαθή Σηκή πζηήκαηνο

(ββ) λα αλαζέηεη ζε ηξίηνπο, κεηά απφ ζχκθσλε γλψκε ηεο
ΡΑΔ, ηελ σο άλσ δηεπζέηεζε, ηδίσο αλαθνξηθά κε ηε
δηαρείξηζε θαη εθθαζάξηζε ρξεκαηηθψλ ζπλαιιαγψλ θαη ηε
δηαρείξηζε πηζησηηθνχ θαη ζπλαιιαθηηθνχ θηλδχλνπ, ζην
πιαίζην ηεο αγνξάο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο,

δηελεξγεί ηνλ Ζκεξήζην Δλεξγεηαθφ Πξνγξακκαηηζκφ, σο
εμήο :
αα)
πξνγξακκαηίδεη ηηο εγρχζεηο ειεθηξηθήο
ελέξγεηαο ζην χζηεκα Μεηαθνξάο, θαζψο θαη ηηο
απνξξνθήζεηο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ζε απηφ, θαηά ηα
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3.

Καηά ηελ εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπ δπλάκεη ηνπ
παξφληνο άξζξνπ, ν Λεηηνπξγφο ηεο Αγνξάο δηεπθνιχλεη
θαηά θχξην ιφγν ηελ νινθιήξσζε ηεο θνηλνηηθήο αγνξάο
ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, θαη γηα ηνλ ζθνπφ απηφ αλαιακβάλεη
θάζε αλαγθαία ελέξγεηα, ζην πιαίζην ησλ αξκνδηνηήησλ
πνπ ηνπ αλαηίζεληαη κε ηνλ παξφληα λφκν, πξνθεηκέλνπ λα
δηαζθαιίδεηαη ε εθαξκνγή ησλ πξνβιέςεσλ ηνπ
Καλνληζκνχ 714/2009, ηεο Οδεγίαο 72/2009 θαη φισλ ησλ
ζρεηηθψλ θαηεπζχλζεσλ θαη απνθάζεσλ πνπ εθδίδνληαη
απφ ηα αξκφδηα Κνηλνηηθά Όξγαλα.

ςήθνπ, ηδίσο κέζσ λνκηθψλ πξνζψπσλ ή κέζσ ζπγγελψλ
εμ αίκαηνο ζε επζεία γξακκή εψο ηξίηνπ βαζκνχ θαη εθ
πιαγίνπ ή εμ αγρηζηείαο έσο δεχηεξνπ βαζκνχ, ζην
κεηνρηθφ ή εηαηξηθφ θεθάιαην ησλ επηρεηξήζεσλ απηψλ. Γηα
ην ίδην σο άλσ ρξνληθφ δηάζηεκα αλαζηέιιεηαη απηνδίθαηα
ε άζθεζε ησλ δηθαησκάησλ ςήθνπ ησλ εηαηξηθψλ
κεξηδίσλ ή κεηνρψλ πνπ θαηέρνπλ ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ
πκβνπιίνπ ηνπ ΛΑΓΖΔ θαηά παξάβαζε ηεο παξνχζαο
δηάηαμεο. ηελ σο άλσ απαγφξεπζε δελ εκπίπηεη ε έκκεζε
θαηνρή κεξηδίσλ ή κεηνρψλ ησλ επηρεηξήζεσλ ηνπ πξψηνπ
εδαθίνπ κέζσ ακνηβαίσλ θεθαιαίσλ ή ζπληαμηνδνηηθψλ
πξνγξακκάησλ.

4.
Έσο ηελ νινθιήξσζε αθελφο ησλ δηαδηθαζηψλ θαη
ππνδνκψλ πνπ είλαη αλαγθαίεο γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο ΛΑΓΖΔ ΑΔ σο
Λεηηνπξγνχ ηεο Αγνξάο, θαζψο θαη φισλ ησλ ελεξγεηψλ πνπ
απαηηνχληαη πξνθεηκέλνπ λα είλαη δπλαηή ε άζθεζε ησλ
αξκνδηνηήησλ πνπ αλαηίζεληαη ζε απηήλ, φπσο απηέο πξνβιέπνληαη
ζηνλ παξφληα λφκν θαη ζηηο θαη’ εμνπζηνδφηεζε απηνχ εθδηδφκελεο
πξάμεηο, θαη αθεηέξνπ ησλ δηαδηθαζηψλ θαη ππνδνκψλ πνπ είλαη
αλαγθαίεο γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο ΑΓΜΖΔ ΑΔ σο Γηαρεηξηζηή ηνπ
πζηήκαηνο, θαζψο θαη φισλ ησλ ελεξγεηψλ πνπ απαηηνχληαη
πξνθεηκέλνπ λα είλαη δπλαηή ε άζθεζε ησλ αξκνδηνηήησλ πνπ
αλαηίζεληαη ζε απηήλ, φπσο απηέο πξνβιέπνληαη ζηνλ παξφληα λφκν
θαη ζηηο θαη’ εμνπζηνδφηεζε απηνχ εθδηδφκελεο πξάμεηο, ε ΓΔΜΖΔ
Α.Δ. πνπ ζπζηήζεθε κε ην άξζξν 14 ηνπ άξζξνπ 2773/1999,
ιεηηνπξγεί ηελ αγνξά ειεθηξηθήο ελέξγεηαο θαη δηαρεηξίδεηαη ην
χζηεκα Μεηαθνξάο ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο πνπ εθδφζεθαλ θαη’
εμνπζηνδφηεζε ηνπ λφκνπ 2773/1999 θαη ηδίσο ηνπ Κψδηθα
Γηαρείξηζεο ηνπ πζηήκαηνο θαη πλαιιαγψλ Ζιεθηξηθήο Δλέξγεηαο
(ΦΔΚ Β΄ 655/2005).

ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ πνπ παξαβαίλνπλ
ηηο δηαηάμεηο ηνπ πξψηνπ εδαθίνπ επηβάιιεηαη, κε
απφθαζε ηεο Ρ.Α.Δ., πξφζηηκν χςνπο απφ €50.000 έσο
€200.000.
5.
Ζ ΛΑΓΖΔ Α.Δ. δχλαηαη λα ζπλάπηεη ζπκβάζεηο θαηά
παξέθθιηζε θάζε γεληθήο ή εηδηθήο δηάηαμεο κε Αλψηαηα
Δθπαηδεπηηθά Ηδξχκαηα (Α.Δ.Η.), κεηά απφ απφθαζε ηνπ πξχηαλε θαη
αηηηνινγεκέλε γλψκε ηεο ζπγθιήηνπ ηνπ νηθείνπ Α.Δ.Η., κε
Σερλνινγηθά Δθπαηδεπηηθά Ηδξχκαηα (Σ.Δ.Η.), κεηά απφ απφθαζε ηνπ
πξνέδξνπ θαη αηηηνινγεκέλε γλψκε ηεο ζπλέιεπζεο ησλ θαζεγεηψλ
ηνπ νηθείνπ Σ.Δ.Η θαη εξεπλεηηθνχο θνξείο θαζψο θαη κε
εμεηδηθεπκέλνπο επηζηήκνλεο θαη ηερληθνχο κε εηδηθέο γλψζεηο θαη
εκπεηξία ζηελ εθηέιεζε έξγσλ θαη ηελ εθπφλεζε κειεηψλ γηα ζέκαηα
πνπ εληάζζνληαη ζην πιαίζην ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπ.
Άξζξν 131

Άξζξν 130

Κώδηθαο πλαιιαγώλ Ζιεθηξηθήο Δλέξγεηαο

Πξνζσπηθό ηεο ΛΑΓΖΔ ΑΔ

1.
Με ηνλ Κψδηθα πλαιιαγψλ Ζιεθηξηθήο Δλέξγεηαο
θαζνξίδνληαη ηδίσο νη νηθνλνκηθνί θαη νη ηερληθνί θαλφλεο πνπ δηέπνπλ
ηνλ πξνγξακκαηηζκφ θαη ηηο ζπλαιιαγέο νη νπνίεο αθνξνχλ ηελ
εμππεξέηεζε ηνπ θνξηίνπ ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, ππφ φξνπο θαιήο θαη
αζθαινχο ιεηηνπξγίαο ηνπ πζηήκαηνο θαη ησλ εγθαηαζηάζεσλ πνπ
ζπλδένληαη κε απηφ, θαζψο θαη νη πξνυπνζέζεηο δεκηνπξγίαο θαη νη
θαλφλεο ιεηηνπξγίαο βξαρπρξφλησλ θαη καθξνρξφλησλ αγνξψλ
ειεθηξηζκνχ.

1.
Σν Πξνζσπηθφ ηεο ΛΑΓΖΔ πξνζιακβάλεηαη κε
ζχκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ θαη γηα ηελ πξφζιεςή ηνπ
έρνπλ εθαξκνγή νη δηαηάμεηο ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ.
2527/1997.
2.
ην πξνζσπηθφ ηεο ΛΑΓΖΔ Α.Δ. πνπ παξακέλεη ζε
απηή κεηά ηνλ εηαηξηθφ κεηαζρεκαηηζκφ ηεο ΓΔΜΖΔ Α.Δ.,
εθαξκφδνληαη, κεηά απφ ζρεηηθή αίηεζή ηνπ, πνπ ππνβάιιεηαη εληφο
ηξηψλ (3) κελψλ απφ ηελ έλαξμε ιεηηνπξγίαο ηεο ΛΑΓΖΔ Α.Δ., θαη’
αλαινγία νη ξπζκίζεηο πνπ δηέπνπλ ην κεηαθεξφκελν πξνζσπηθφ ηεο
ΓΔΜΖΔ Α.Δ. ζηελ ΑΓΜΖΔ Α.Δ., ζχκθσλα κε φζα πξνβιέπνληαη
ζην άξζξν 114 ηνπ παξφληνο.

2.
Ζ ιεηηνπξγία ηεο Αγνξάο Ζιεθηξηθήο Δλέξγεηαο
δηελεξγείηαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα πλαιιαγψλ
Ζιεθηξηθήο Δλέξγεηαο, ν νπνίνο θαηαξηίδεηαη απφ ην Λεηηνπξγφ ηεο
Αγνξάο, πνπ ππνβάιιεη ηε γλψκε ηνπ ζηε ΡΑΔ Ζ ΡΑΔ, θαηφπηλ
δεκφζηαο δηαβνχιεπζεο κε ηνπο ρξήζηεο ηνπ πζηήκαηνο θαη ηνπο
ζπκκεηέρνληεο ζηελ Αγνξά, θαη αθνχ πξνβεί ζε ηπρφλ
ηξνπνπνηήζεηο θαη πξνζζήθεο, εθδίδεη κε απφθαζή ηεο ηνλ Κψδηθα
πλαιιαγψλ Ζιεθηξηθήο Δλέξγεηαο, ν νπνίνο δεκνζηεχεηαη ζηελ
Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο, Ο Κψδηθαο ηξνπνπνηείηαη είηε κε
πξσηνβνπιία ηεο ΡΑΔ, είηε θαηφπηλ αηηήκαηνο ηνπ Λεηηνπξγνχ ή
ηξίησλ πξνζψπσλ πνπ έρνπλ έλλνκν ζπκθέξνλ, θαη΄ εθαξκνγή ηεο
δηαδηθαζίαο ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ.

3.
Γηα ρξνληθφ δηάζηεκα πέληε (5) εηψλ απφ ηελ έλαξμε
ιεηηνπξγίαο ηεο ΛΑΓΖΔ Α.Δ. θαη γηα ηε δηεπθφιπλζε ηεο πιήξνπο
αλάπηπμεο ησλ δηθψλ ηεο Τπεξεζηψλ, κε ζχκβαζε πνπ ζπλάπηεηαη
κεηαμχ ηεο ΑΓΜΖΔ ΑΔ θαη ηεο ΛΑΓΖΔ ΑΔ, κπνξεί λα ξπζκίδνληαη ηα
ζρεηηθά κε ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ απαζρφιεζε
απφ ηε ΛΑΓΖΔ ΑΔ πξνζσπηθνχ ηεο ΑΓΜΖΔ ΑΔ ηνπ νπνίνπ ε
κηζζνδνζία θαη νη αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο βαξχλνπλ ηε ΛΑΓΖΔ Α.Δ.
Γηα ηε δηάζεζε ηνπ πξνζσπηθνχ απηνχ ιακβάλεηαη ππφςε ε βνχιεζή
ηνπ θαη ε πξνεγνχκελε απαζρφιεζή ηνπ ζε εξγαζίεο αληίζηνηρεο κε
απηέο πνπ πξφθεηηαη λα απαζρνιεζνχλ ζηελ ΛΑΓΖΔ ΑΔ.

3.
Με ηνλ Κψδηθα πλαιιαγψλ Ζιεθηξηθήο ελέξγεηαο
ξπζκίδνληαη ηδίσο:

4.
Καηά ηε δηάξθεηα θαη γηα έλα (1) έηνο κεηά ηε ιήμε ηεο
ζεηείαο ηνπο, ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο ΛΑΓΖΔ Α.Δ.
απαγνξεχεηαη:
(α)

(β)

λα είλαη κέιε δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ, δηαρεηξηζηέο,
ππάιιεινη, ηερληθνί ή άιινη ζχκβνπινη ή κειεηεηέο ή λα
απαζρνινχληαη κε ή ρσξίο ακνηβή, κε έκκηζζε εληνιή ή κε
νπνηαδήπνηε έλλνκε ζρέζε ζε επηρείξεζε, ε νπνία
αλαπηχζζεη δξαζηεξηφηεηα ζηνπο ηνκείο ηεο παξαγσγήο ή
ηεο πξνκήζεηαο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ή ζπλδεδεκέλεο κε
απηή εηαηξείαο θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 42ε ηνπ θ.λ.
2190/1920, φπσο θάζε θνξά ηζρχεη,
λα θαηέρνπλ εηαηξηθά κεξίδηα ή κεηνρέο ή άιιεο θηλεηέο
αμίεο ζε επηρεηξήζεηο πνπ αλαπηχζζνπλ δξαζηεξηφηεηα
ζηνπο ηνκείο ηεο παξαγσγήο ή ηεο πξνκήζεηαο ειεθηξηθήο
ελέξγεηαο ή ζπλδεδεκέλεο κε απηέο εηαηξείεο θαηά ηελ
έλλνηα ηνπ άξζξνπ 42ε ηνπ θ.λ. 2190/1920 θαη ελ γέλεη λα
θαηέρνπλ άκεζα ή έκκεζα ζπκκεηνρή ή δηθαηψκαηα
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(α)

Ο ηξφπνο, ε δηαδηθαζία θαη νη φξνη ζπλεξγαζίαο κεηαμχ
ηνπ Γηαρεηξηζηή ηνπ πζηήκαηνο Μεηαθνξάο θαη ηνπ
Λεηηνπξγνχ ηεο Αγνξάο γηα ηελ νκαιή ιεηηνπξγία ηεο
Αγνξάο Ζιεθηξηθήο Δλέξγεηαο ζε ζπλάξηεζε κε ηελ
αδηάθνπε, αμηφπηζηε θαη νηθνλνκηθά απνδνηηθή ιεηηνπξγία
ηνπ πζηήκαηνο Μεηαθνξάο Ζιεθηξηθήο Δλέξγεηαο

(β)

Ο ηξφπνο, ε δηαδηθαζία θαη νη φξνη εκεξήζηνπ
πξνγξακκαηηζκνχ ηεο θαηαλνκήο θνξηίνπ ζηηο δηαζέζηκεο
εγθαηαζηάζεηο παξαγσγήο θαη ζηηο Γηαζπλδέζεηο, ηδίσο
ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζηνλ Κψδηθα Γηαρείξηζεο
ηνπ πζηήκαηνο, ζε απφ θνηλνχ απνθάζεηο Γηαρεηξηζηψλ
πζηεκάησλ φκνξσλ ρσξψλ, ή άιια θείκελα θαη
απνθάζεηο ησλ αξκνδίσλ Δπξσπατθψλ νξγαληζκψλ.

(γ)

Ο ηξφπνο, ε δηαδηθαζία θαη νη φξνη ππνινγηζκνχ ηεο
Οξηαθήο Σηκήο πζηήκαηνο. Ο ηξφπνο, ε δηαδηθαζία θαη νη
φξνη δηεπζέηεζεο απφ ηνλ Λεηηνπξγφ ηεο Αγνξάο ησλ
πιεξσκψλ γηα ηηο πξνγξακκαηηζκέλεο εγρχζεηο ειεθηξηθήο

ελέξγεηαο ζην χζηεκα θαη ησλ ρξεψζεσλ γηα ηηο
πξνγξακκαηηζκέλεο απνξξνθήζεηο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο
απφ ην χζηεκα.
(δ)

(ε)

2.
Με απφθαζε ηεο ΡΑΔ, κεηά απφ ηελ ππνβνιή ηεο γλψκεο
ηεο ΑΓΜΖΔ Α.Δ. θαη θαηφπηλ δεκφζηαο δηαβνχιεπζεο, θαζνξίδεηαη ε
δηαδηθαζία ζχζηαζεο θαη ζχλζεζεο ηεο πκβνπιεπηηθήο Δπηηξνπήο,
ν ηξφπνο ιεηηνπξγίαο ηεο, ε δηαδηθαζία επηινγήο ησλ κειψλ ηεο ,
θαζψο θαη ε πξφζβαζε ζε πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνχλ ηε ιεηηνπξγία
ηεο αγνξάο θαη ηε δηαρείξηζε ηνπ πζηήκαηνο Μεηαθνξάο.

Ζ ρξνληθή πεξίνδνο πνπ ιακβάλεηαη σο βάζε γηα ηνλ
εκεξήζην ελεξγεηαθφ πξνγξακκαηηζκφ ηεο θαηαλνκήο
θνξηίνπ θαη ηνλ ππνινγηζκφ ηεο Οξηαθήο Σηκήο ηνπ
πζηήκαηνο.

3.
Ζ πκβνπιεπηηθή Δπηηξνπή ππνβάιιεη ζηε ΡΑΔ, ζηνπο
Γηαρεηξηζηέο ηνπ πζηήκαηνο Μεηαθνξάο θαη Γηθηχνπ Γηαλνκήο θαη
ζην Λεηηνπξγφ ηεο Αγνξάο ηαθηηθέο εθζέζεηο θαζψο θαη πξνηάζεηο γηα
ηε ιήςε λέσλ κέηξσλ ή ηε ηξνπνπνίεζε ηεο θαη’ εμνπζηνδφηεζε ηνπ
παξφληνο εθδνζείζαο λνκνζεζίαο, κε ζηφρν ηε βειηίσζε ηεο
ιεηηνπξγίαο ηεο αγνξάο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο θαη ηδίσο ηελ
απνηειεζκαηηθή εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Κψδηθα Γηαρείξηζεο
ηνπ πζηήκαηνο, ηνπ Κψδηθα πλαιιαγψλ Ζιεθηξηθήο Δλέξγεηαο θαη
ησλ ζρεηηθψλ Δγρεηξηδίσλ.

Σν είδνο, ην χςνο θαη ν ηξφπνο παξνρήο εγγπήζεσλ ή
άιιεο αζθάιεηαο θαη θαηαβνιήο εηζθνξψλ απφ ηνπο
ρξήζηεο ηνπ πζηήκαηνο αλαινγηθά κε ηελ ελέξγεηα πνπ
απνξξνθνχλ απφ ην χζηεκα, θαηά ηξφπν ψζηε λα
δηαζθαιίδεηαη ε θάιπςε ησλ δαπαλψλ ηνπ Γηαρεηξηζηή ηνπ
πζηήκαηνο Μεηαθνξάο θαη ηνπ Λεηηνπξγνχ ηεο Αγνξάο,
ζε πεξίπησζε ηπρφλ αδπλακίαο ησλ ρξεζηψλ λα
εθπιεξψλνπλ ηηο νηθνλνκηθέο ηνπο ππνρξεψζεηο ζην
πιαίζην ηνπ εκεξήζηνπ ελεξγεηαθνχ πξνγξακκαηηζκνχ θαη
ηεο θαηαλνκήο θνξηίνπ ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν.

(ζη)

Ο ηξφπνο θαη ε δηαδηθαζία δεκνζίεπζεο ησλ απαξαίηεησλ
πιεξνθνξηψλ γηα ηελ ζπκκεηνρή θαη ιεηηνπξγία ηεο
Αγνξάο Ζιεθηξηθήο Δλέξγεηαο.

(δ)

Ο ηξφπνο θαη ε δηαδηθαζία πξνζηαζίαο ησλ εκπνξηθά
επαίζζεησλ πιεξνθνξηψλ ησλ πκκεηερφλησλ ηδίσο θαηά
ηελ ζπλεξγαζία ηνπ Λεηηνπξγνχ ηεο Αγνξάο κε ηνλ
Γηαρεηξηζηή ηνπ πζηήκαηνο Μεηαθνξάο.

(ε)

Οη δηαδηθαζίεο επίιπζεο ησλ δηαθνξψλ πνπ αλαθχπηνπλ
κεηαμχ ησλ πκκεηερφλησλ ζηελ Αγνξά θαη ηνπ
Λεηηνπξγνχ ηεο Αγνξάο.

(ζ)

Κάζε άιιε ξχζκηζε απαξαίηεηε γηα ηελ εχξπζκε, δηαθαλή
θαη απνδνηηθή ιεηηνπξγία ηεο Αγνξάο.

4.
Ζ πκβνπιεπηηθή Δπηηξνπή, απνηειείηαη απφ θαη΄
ειάρηζηνλ δέθα (10) πξφζσπα, ζηα νπνία κεηέρνπλ εθπξφζσπνη
απφ ηνλ Γηαρεηξηζηή ηνπ πζηήκαηνο, ηνλ Γηαρεηξηζηή ηνπ Γηθηχνπ,
ηνλ Λεηηνπξγφ ηεο Αγνξάο, ελψζεηο ρξεζηψλ ηνπ πζηήκαηνο θαη ηνπ
Γηθηχνπ, θαζψο θαη ελψζεηο ζπκκεηερφλησλ ζηελ αγνξά ειεθηξηθήο
ελέξγεηαο. Ζ πκβνπιεπηηθή Δπηηξνπή γηα ηελ εθηέιεζε ησλ
αξκνδηνηήησλ ηεο, κπνξεί λα ζπληζηά νκάδεο εξγαζίαο κε
εμεηδηθεπκέλν αληηθείκελν, ζηηο νπνίεο είλαη δπλαηφ λα ζπκκεηέρνπλ
θαη πξφζσπα πέξαλ ησλ αλσηέξσ.
5.
ηελ πκβνπιεπηηθή Δπηηξνπή θαη εηδηθά γηα ζέκαηα
δηαρείξηζεο ηεο πδξνειεθηξηθήο παξαγσγήο θαη ησλ ηακηεπηήξσλ,
ζπκκεηέρνπλ θαη ηα φξγαλα πνπ είλαη αξκφδηα γηα ηε δηαρείξηζε ησλ
πδάησλ, θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ.3199/2003 (ΦΔΚ Α 280).
ΚΔΦΑΛΑΙΟ Δ΄: ΓΙΑΝΟΜΖ ΖΛΔΚΣΡΙΚΖ ΔΝΔΡΓΔΙΑ
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4.
Με ηελ επηθχιαμε ησλ αξκνδηνηήησλ ηεο Δπηηξνπήο
Αληαγσληζκνχ θαη θάζε άιιεο αξκφδηαο αξρήο, ε ΡΑΔ επηβάιιεη
ξπζκηζηηθά κέηξα πνπ απνβιέπνπλ ζηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ηεο
αγνξάο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο θαη ηε πξνψζεζε ηνπ απνηειεζκαηηθνχ
αληαγσληζκνχ ζε απηή. Σα κέηξα απηά, ηα νπνία εμεηδηθεχνληαη ζην
Κψδηθα πλαιιαγψλ Ζιεθηξηθήο Δλέξγεηαο, είλαη δπλαηφλ λα
αθνξνχλ εηδηθέο ξπζκίζεηο αληηζηάζκηζεο ηπρφλ δεζπφδνπζαο
επηξξνήο ζηε ζρεηηθή αγνξά, εηδηθνχο ξπζκηζηηθνχο φξνπο θαη
θαλφλεο κε αληηθείκελν ηε δηαζθάιηζε ηεο ηζφηηκεο ζπκκεηνρήο ζε
απηή, θαζψο θαη ξπζκίζεηο πνπ απνζθνπνχλ ζηε βειηίσζε ηεο
ξεπζηφηεηαο ηεο ίδηαο αγνξάο. Σα κέηξα ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ
αθνξνχλ ηδίσο ηηο πξνζθνξέο πνπ πξνέξρνληαη απφ εγθαηαζηάζεηο
παξαγσγήο θαη νη νπνίεο νθείινπλ λα αληαλαθινχλ ηνπιάρηζηνλ ην
ειάρηζην κεηαβιεηφ θφζηνο ησλ εγθαηαζηάζεσλ απηψλ, θαζψο θαη ηε
ζέζπηζε κεραληζκψλ εηθνληθψλ εγθαηαζηάζεσλ ειεθηξνπαξαγσγήο,
δηα ησλ νπνίσλ, είηε θαζίζηαηαη δηαζέζηκε νξηζκέλε πνζφηεηα
ειεθηξηθήο ελεξγείαο, είηε παξέρεηαη πξφζβαζε ζε ηκήκα ηνπ
παξαγσγηθνχ δπλακηθνχ γηα νξηζκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα.

Κπξηόηεηα ηνπ Γηθηύνπ Γηαλνκήο

(β)

ην ξφιν θαη ηηο επζχλεο ηνπ έλαληη ηνπ Γηαρεηξηζηή ηνπ
Γηθηχνπ, φζνλ αθνξά ζηελ άζθεζε ησλ αξκνδηνηήησλ
πνπ αλαηίζεληαη ζε απηφλ κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο,

5.
Τπνινγηζκνί θαη εηδηθέο εγθξίζεηο, πνπ πξνβιέπνληαη απφ
ηνλ Κψδηθα πλαιιαγψλ Ζιεθηξηθήο Δλέξγεηαο, απνθαζίδνληαη απφ
ηε ΡΑΔ, κεηά απφ γλψκε ηνπ Λεηηνπξγνχ ηεο Αγνξάο θαη
δεκνζηεχνληαη ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο.

(γ)

ηε δηαζθάιηζε ηνπ ινγηζηηθνχ θαη ηνπ ιεηηνπξγηθνχ
δηαρσξηζκνχ ησλ ζρεηηθψλ κε ηελ θπξηφηεηα ηνπ Γηθηχνπ
δξαζηεξηνηήησλ ηεο ΓΔΖ ΑΔ, απφ ηηο ινηπέο
δξαζηεξηφηεηεο πνπ αζθεί απηή ζηνλ ηνκέα ηεο ειεθηξηθήο
ελέξγεηαο

1.
Ζ θπξηφηεηα ηνπ Γηθηχνπ Γηαλνκήο αλήθεη απνθιεηζηηθά
ζηε ΓΔΖ ΑΔ. Γηα ην ζθνπφ απηφ, κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο
ρνξεγείηαη ζηε ΓΔΖ ΑΔ Άδεηα Απνθιεηζηηθφηεηαο ηεο Κπξηφηεηαο ηνπ
Γηθηχνπ. Ζ άδεηα απηή θαιχπηεη θαη θάζε κειινληηθή επέθηαζε ηνπ
Γηθηχνπ.
2.
Οη φξνη θαη πεξηνξηζκνί ηεο άδεηαο ηεο παξαγξάθνπ 1
θαζνξίδνληαη κε απφθαζε ηεο ΡΑΔ Με ηελ άδεηα απηή εμεηδηθεχνληαη
ηα δηθαηψκαηα θαη νη ππνρξεψζεηο ηνπ Κπξίνπ ηνπ Γηθηχνπ Γηαλνκήο,
ζε ζρέζε ηδίσο κε ηα αθφινπζα:
(α)
ηελ παξαρψξεζε ηεο δηαρείξηζεο ηνπ Γηθηχνπ ζηνλ
Γηαρεηξηζηή ηνπ Γηθηχνπ,

6.
Με απφθαζε ηεο ΡΑΔ εθδίδνληαη εγρεηξίδηα γηα ηηο
ιεπηνκέξεηεο εθαξκνγήο ηνπ Κψδηθα πλαιιαγψλ Ζιεθηξηθήο
Δλέξγεηαο, ζχκθσλα κε ηε δηαδηθαζία ηεο παξαγξάθνπ 2.

3.
Ζ ΓΔΖ ΑΔ, σο Κχξηνο ηνπ Γηθηχνπ Γηαλνκήο, ππνρξενχηαη
ηδίσο λα δηαζθαιίδεη ηε δηάζεζε ησλ νηθνλνκηθψλ θαη θάζε άιιεο
θχζεο πφξσλ πνπ απαηηνχληαη απφ ηελ πιεπξά ηεο ππφ ηελ
παξαπάλσ ηδηφηεηα, φπσο απηνί θαζνξίδνληαη εηδηθφηεξα κε ηελ
απφθαζε ηεο παξαγξάθνπ 2, γηα ηελ απξφζθνπηε πινπνίεζε ηεο
αλάπηπμεο ηνπ Γηθηχνπ ζχκθσλα κε ηνλ πξνγξακκαηηζκφ πνπ
εθπνλεί ν Γηαρεηξηζηήο ηνπ Γηθηχνπ.

Άξζξν 132
πκβνπιεπηηθή Δπηηξνπή ηεο ΑΓΜΖΔ Α.Δ. θαη ηεο ΛΑΓΖΔ ΑΔ
1.
ηελ ΑΓΜΖΔ Α.Δ. ζπλίζηαηαη πκβνπιεπηηθή Δπηηξνπή
ρξεζηψλ ηνπ πζηήκαηνο Μεηαθνξάο Ζιεθηξηθήο Δλέξγεηαο κε
ζθνπφ ηε θαηνρχξσζε ηεο δηαθάλεηαο ζην πιαίζην ηεο ιεηηνπξγίαο
ηεο αγνξάο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο θαη ηεο δηαρείξηζεο ηνπ πζηήκαηνο
Μεηαθνξάο. Γηα ην ιφγν απηφ, ε πκβνπιεπηηθή Δπηηξνπή
παξαθνινπζεί
ζε
καθξνπξφζεζκν,
κεζνπξφζεζκν
θαη
βξαρππξφζεζκν επίπεδν ηνπο ελ ιφγσ ηνκείο θαζψο θαη ηελ παξνρή
ππεξεζηψλ ηνπ Γηαρεηξηζηή ηνπ ΔΜΖΔ πξνο ηνπο ρξήζηεο απηνχ.

Άξζξν 134
Ννκηθόο θαη ιεηηνπξγηθόο δηαρσξηζκόο ηεο δξαζηεξηόηεηαο
Γηαλνκήο Ζιεθηξηθήο Δλέξγεηαο
(Άρθρο 24 της Οδηγίας 2009/72/ΕΚ)
1.
Δληφο νθηψ (8) κελψλ απφ ηε ζέζε ζε ηζρχ ηνπ παξφληνο
λφκνπ ε ΓΔΖ ΑΔ ππνρξενχηαη λα πξνβεί ζην λνκηθφ θαη ιεηηνπξγηθφ
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δηαρσξηζκφ ηεο δξαζηεξηφηεηαο ηεο δηαρείξηζεο ηνπ Γηθηχνπ
Γηαλνκήο Ζιεθηξηθήο Δλέξγεηαο απφ ηηο ινηπέο δξαζηεξηφηεηεο ηεο
θάζεηα νινθιεξσκέλεο επηρείξεζήο ηεο, κε ηελ εηζθνξά ηνπ θιάδνπ
ηεο Γηαλνκήο ζηε ζπγαηξηθή ηεο εηαηξεία κε ηελ επσλπκία
«Γηαρεηξηζηήο Διιεληθνχ Γηθηχνπ Γηαλνκήο Ζιεθηξηθήο Δλέξγεηαο
Α.Δ.» (ΓΔΓΓΖΔ Α.Δ.).

άξζξσλ 12, 13 θαη 14 ηνπ α.λ. 1672/1951 (ΦΔΚ 36 Α΄) θαη ησλ
άξζξσλ ηνπ Ν. 4483/1965 (ΦΔΚ 118 Α΄), φπσο ηζρχνπλ, θαζψο θαη
ηα πθηζηάκελα θαηά ηε δεκνζίεπζε ηνπ λφκνπ απηνχ θνξνινγηθά,
δηθνλνκηθά ή άιια πξνλφκηα ή δηθαηψκαηα απαιινηξηψζεσο
αθηλήησλ, ζπζηάζεσο δνπιεηψλ, ρξήζεσο νδψλ, πιαηεηψλ,
πεδνδξνκίσλ, δηέιεπζεο γξακκψλ ή θαισδίσλ ή δηαλνίμεσο
ππφγεησλ ζεξάγγσλ ή εθηειέζεσο ππέξγεησλ ή ππφγεησλ εξγαζηψλ,
ηνπνζέηεζεο ζηχισλ, εγθαηάζηαζεο ππνζηαζκψλ, πνπ είλαη
αλαγθαίεο γηα ηελ θαηαζθεπή, ζπληήξεζε, επηζθεπή, εθκεηάιιεπζε,
αλάπηπμε θαη δηαηήξεζε ηεο ιεηηνπξγηθήο θαη ηερληθήο αξηηφηεηαο ηνπ
Γηθηχνπ Γηαλνκήο Ζιεθηξηθήο Δλέξγεηαο θαη ελ γέλεη ηελ παξαγσγή
ειεθηξηθήο ελέξγεηαο θαη παξνρή ππεξεζηψλ ή άζθεζε
δξαζηεξηνηήησλ θνηλήο σθέιεηαο παξακέλνπλ ζε ηζρχ θαη
εθαξκφδνληαη αλαιφγσο θαη ππέξ ηεο ΓΔΓΓΖΔ Α.Δ..

2.
Ζ απφζρηζε ηνπ σο άλσ θιάδνπ πξαγκαηνπνηείηαη κε ηε
δηαδηθαζία θαη ηνπο φξνπο ηνπ παξφληνο λφκνπ, ησλ άξζξσλ 68 έσο
79 ηνπ Κ.Ν. 2190/1920 θαζψο θαη ησλ άξζξσλ 1 έσο θαη 5 ηνπ λ.
2166/1993 κε αλαινγηθή εθαξκνγή ησλ παξεθθιίζεσλ πνπ
πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 109 ηνπ παξφληνο λφκνπ. Γηα ηνπο ζθνπνχο
ηνπ παξφληνο σο Κιάδνο Γηαλνκήο λνείηαη ε νκψλπκε απηφλνκε
νξγαλσκέλε ιεηηνπξγηθή κνλάδα Γεληθή Γηεχζπλζε Γηαλνκήο ηεο
ΓΔΖ ΑΔ καδί κε ηε Γηεχζπλζε Γηαρείξηζεο Νεζηψλ ηεο ΓΔΖ ΑΔ,
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηεο ΓΔΖ Α.Δ.
θαη ησλ ζπλαθψλ κε απηά απαηηήζεσλ θαη ππνρξεψζεσλ, πνπ
εκπίπηνπλ ζηελ αξκνδηφηεηα ησλ σο άλσ Μνλάδσλ, κε εμαίξεζε ηα
αθίλεηα θαη ηα πάγηα ζηνηρεία ηνπ Γηθηχνπ Γηαλνκήο θαη ηνπ Γηθηχνπ
ησλ Με Γηαζπλδεδεκέλσλ Νεζηψλ.

Άξζξν 135
Αλεμαξηεζία ηνπ Γηαρεηξηζηή ηνπ ΔΓΓΖΔ
(Άρθρο 26 της Οδηγίας 2009/72/ΕΚ)
1.
Σα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θαη ησλ δηνηθεηηθψλ
νξγάλσλ ηεο ΓΔΓΓΖΔ Α.Δ. δελ θαηέρνπλ θακία επαγγεικαηηθή ζέζε
ή επζχλε, νχηε έρνπλ ζπκθέξνλ ή επηρεηξεκαηηθή ζρέζε θαη δελ
ιακβάλνπλ νηθνλνκηθφ φθεινο ή παξνρή, άκεζα ή έκκεζα, πνπ λα
ζπλδέεηαη κε επηρείξεζε ή θνξέα ηνπ ειιεληθνχ δεκνζίνπ πνπ
δξαζηεξηνπνηείηαη ζηνλ ηνκέα παξαγσγήο, πξνκήζεηαο ή κεηαθνξάο
ειεθηξηθήο ελέξγεηαο θαη θπζηθνχ αεξίνπ, ή κε ηε ΓΔΖ ΑΔ ή κε
νπνηαδήπνηε ζπλδεδεκέλε κε απηή επηρείξεζε θαηά ηελ έλλνηα ηνπ
άξζξνπ 42ε ηνπ θ.λ. 2190/192 εθηφο ηεο ΓΔΓΓΖΔ Α.Δ.ή ηνπο
κεηφρνπο πνπ αζθνχλ ηνλ έιεγρφ ησλ παξαπάλσ επηρεηξήζεσλ. Ζ
ακνηβή ησλ παξαπάλσ πξνζψπσλ, ζηελ νπνία πεξηιακβάλνληαη νη
πάζεο θχζεο απνδνρέο θαη παξνρέο, δελ εμαξηάηαη απφ ηηο
δξαζηεξηφηεηεο ή ηα απνηειέζκαηα ηεο θάζεηα νινθιεξσκέλεο
επηρείξεζεο ηεο ΓΔΖ ΑΔ ή νπνηνπδήπνηε κέξνπο ηεο, πέξαλ ησλ
δξαζηεξηνηήησλ ή ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ ΓΔΓΓΖΔ.

3.
Ζ ΓΔΓΓΖΔ Α.Δ.ππνθαζίζηαηαη, αλεμαξηήησο ηνπ ρξφλνπ
γελέζεψο ηνπο, ζε φια ελ γέλεη ηα δηθαηψκαηα, ηηο ππνρξεψζεηο θαη
ηηο έλλνκεο ζρέζεηο ηεο ΓΔΖ Α.Δ. πνπ αθνξνχλ ηνλ εηζθεξφκελν
θιάδν, πεξηιακβαλνκέλσλ θαη απηψλ πνπ αθνξνχλ ηφζν ην
πξνζσπηθφ πνπ ζπληαμηνδνηήζεθε πξν ηεο 31.12.2011 θαη
απαζρνινχληαλ ζηε δξαζηεξηφηεηα ηνπ Κιάδνπ Γηαλνκήο φζν θαη ην
κεηαθεξφκελν θαηά ην άξζξν 136 ηνπ παξφληνο λφκνπ πξνζσπηθφ,
θαη απνιακβάλεη ησλ θνξνινγηθψλ πξνλνκίσλ θαη αηειεηψλ πνπ
είραλ ζεζπηζηεί ππέξ ηεο ΓΔΖ ΑΔ. Ζ κεηαβίβαζε απηή εμνκνηψλεηαη
κε θαζνιηθή δηαδνρή θαη απφ ηελ εκεξνκελία ηεο θαηαρψξηζεο ζην
κεηξψν Αλσλχκσλ Δηαηξεηψλ ηεο ζρεηηθήο εγθξηηηθήο απφθαζεο, ε
ΓΔΖ Α.Δ. απαιιάζζεηαη απφ θάζε ππνρξέσζε έλαληη νπνηνπδήπνηε
ηξίηνπ, πεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Γεκνζίνπ θαη ησλ αζθαιηζηηθψλ
ηακείσλ, σο πξνο ηηο νπνίεο ππνθαζίζηαηαη θαηά ηα αλσηέξσ ν
ΓΔΓΓΖΔ. Οκνίσο Ζ ΓΔΓΓΖΔ Α.Δ.απαιιάζζεηαη θαη απφ
ππνρξεψζεηο, ηίηινπο ή δηθαηψκαηα πνπ ηπρφλ είλαη ακεηαβίβαζηα, κε
λφκν ή ζχκβαζε, ή αθνξνχλ ηα πάγηα ησλ δηθηχσλ πνπ παξακέλνπλ
ζηελ θπξηφηεηα ηεο ΓΔΖ ΑΔ. Οπνηνζδήπνηε ινγηζηηθφο ή
θνξνινγηθφο ρεηξηζκφο δηελεξγήζεθε απφ ηε ΓΔΖ Α.Δ. πνπ αθνξά ην
θιάδν θαη ελέρεη κειινληηθά νθέιε ή βάξε, κεηαθέξεηαη ζπλέπεηα ηεο
απφζρηζεο ζηνλ ΓΔΓΓΖΔ πξνο φθεινο ή βάξνο απηνχ.

2.
Ζ παξάγξαθνο 1 εθαξκφδεηαη ζε φια ηα πξφζσπα
αζθνχλ θαζήθνληα εθπξνζψπεζεο θαη δηαρείξηζεο
εμνπζηνδφηεζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θαη ζηα πξφζσπα
ινγνδνηνχλ απεπζείαο ζε απηά γηα δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ
ιεηηνπξγία, ηε ζπληήξεζε ή ηελ αλάπηπμε ηνπ Γηθηχνπ Γηαλνκήο.

πνπ
θαη’
πνπ
ζηε

3.
ηνπο παξαβάηεο ηνπ παξφληνο άξζξνπ επηβάιιεηαη κε
απφθαζε ηεο ΡΑΔ πξφζηηκν χςνπο απφ €50.000 σο €200.000,
ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 36 ηνπ παξφληνο λφκνπ.

4.
Οη εθθξεκείο δίθεο ζπλερίδνληαη απηνδηθαίσο απφ ηνλ
ΓΔΓΓΖΔ, ρσξίο λα δηαθφπηνληαη βηαίσο θαη λα απαηηείηαη γηα ηε
ζπλέρηζε ή ηελ επαλάιεςή ηνπο, νπνηαδήπνηε δηαηχπσζε ή δήισζε
εθ κέξνπο ηνπ.

4.
Σα κέιε ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ θαη ησλ δηνηθεηηθψλ
νξγάλσλ ηεο ΓΔΓΓΖΔ Α.Δ δχλαληαη λα θαηαγγείινπλ, ζχκθσλα κε
ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 34 ηνπ παξφληνο λφκνπ, ηελ πξφσξε ιήμε
ηεο απαζρφιεζήο ηνπο ζηε ΡΑΔ. Ζ ΡΑΔ δχλαηαη κε αηηηνινγεκέλε
απφθαζή ηεο λα παχζεη κέινο ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ θαη ησλ
δηνηθεηηθψλ νξγάλσλ ηεο ΓΔΓΓΖΔ Α.Δ.εθφζνλ δελ πιεξνχληαη νη
πξνυπνζέζεηο ησλ δηαηάμεσλ ησλ παξαγξάθσλ 1 έσο 2 (;) ηνπ
παξφληνο.

5.
Κάζε κνξθήο δηνηθεηηθέο άδεηεο, εγθξίζεηο θαη
παξαρσξήζεηο πνπ έρνπλ ρνξεγεζεί ζηε ΓΔΖ ΑΔ, ζρεηηθά κε ηνλ
εηζθεξφκελν θιάδν ηεο Γηαλνκήο, κεηαβηβάδνληαη απηνδηθαίσο ζηνλ
ΓΔΓΓΖΔ. Όζνλ αθνξά ηελ αζθάιηζε ησλ νρεκάησλ ηνπ ΓΔΓΓΖΔ,
εθαξκφδνληαη αλαινγηθά νη δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ.764/1978 .
6.
Σν κεηνρηθφ θεθάιαην ηεο ΓΔΓΓΖΔ Α.Δ.απμάλεηαη ιφγσ
ηεο απνξξφθεζεο, θαηά ην πνζφ ηεο ινγηζηηθήο αμίαο ηνπ σο άλσ
εηζθεξφκελνπ θιάδνπ ηεο ΓΔΖ ΑΔ.Με ηελ νινθιήξσζε ηεο
απνξξφθεζεο ηνπ θιάδνπ ζα εθδνζνχλ απφ ηνλ ΓΔΓΓΖΔ λέεο
κεηνρέο πνπ ζα παξαδνζνχλ ζηελ εηζθέξνπζα ηνλ θιάδν ΓΔΖ ΑΔ.
Οη κεηνρέο απηέο παξέρνπλ ζηε ΓΔΖ ΑΔ ην δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηα
θέξδε ηεο απνξξνθψζαο εηαηξείαο. Γηα ηελ αχμεζε θεθαιαίνπ απηή
δελ νθείιεηαη Φφξνο πγθέληξσζεο Κεθαιαίνπ νχηε εηζθνξά ππέξ
ηεο Δπηηξνπήο Αληαγσληζκνχ.

5.
Ζ ΓΔΓΓΖΔ Α.Δ.ππνρξενχηαη λα δηαζθαιίδεη ηνπο
αλαγθαίνπο αλζξψπηλνπο, ηερληθνχο, πιηθνχο θαη νηθνλνκηθνχο
πφξνπο γηα ηε ιεηηνπξγία, ηε ζπληήξεζε θαη ηελ αλάπηπμε ηνπ
Γηθηχνπ Γηαλνκήο θαη γεληθφηεξα γηα ηελ απνηειεζκαηηθή άζθεζε
ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπ θαη ηελ πξνζήθνπζα εθηέιεζε ησλ
θαζεθφλησλ ηνπ. Σα αλαγθαία γηα ην ζθνπφ απηφ θεθάιαηα θαη
πφξνη, θαζνξίδνληαη απνθιεηζηηθά απφ ηνλ ΓΔΓΓΖΔ θαη, κε ηελ
επηθχιαμε ησλ δηαηάμεσλ ηεο επφκελεο παξαγξάθνπ, αλεμάξηεηα
απφ ηελ θάζεηα νινθιεξσκέλε επηρείξεζε ΓΔΖ ΑΔ θαη απφ
νπνηνδήπνηε κέξνο ηεο.

7.
Απνθάζεηο ησλ Γηνηθεηηθψλ πκβνπιίσλ θαη ησλ Γεληθψλ
πλειεχζεσλ ηεο εηζθέξνπζαο θαη ηεο απνξξνθψζαο εηαηξείαο πνπ
έρνπλ ήδε ιεθζεί πξηλ απφ ηε ζέζε ζε ηζρχ ηνπ παξφληνο λφκνπ
πξνο ην ζθνπφ ηεο ζπκκφξθσζεο ηεο θάζεηα νινθιεξσκέλεο
επηρείξεζεο ηεο ΓΔΖ ΑΔ κε ηηο ππνρξεψζεηο δηαρσξηζκνχ ηεο
δξαζηεξηφηεηαο δηαλνκήο ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηεο Οδεγίαο
2009/72/ΔΚ θαηαιακβάλνληαη απφ ηηο ξπζκίζεηο ηνπ παξφληνο
άξζξνπ.

6.
Με ηελ Άδεηα Απνθιεηζηηθφηεηαο ηεο Κπξηφηεηαο ηνπ
Γηθηχνπ Γηαλνκήο, πνπ ρνξεγείηαη θαηά ην άξζξν 133 ηνπ παξφληνο
λφκνπ, θαζνξίδνληαη φξνη θαη πεξηνξηζκνί ζρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία
ησλ νηθνλνκηθψλ δηθαησκάησλ ηεο θάζεηα νινθιεξσκέλεο
επηρείξεζεο ΓΔΖ ΑΔ θαζψο θαη ησλ δηθαησκάησλ επνπηείαο επί ηεο
δηαρείξηζεο ηνπ ΓΔΓΓΖΔ, ζε φηη αθνξά ηελ απφδνζε επί ησλ
παξαρσξνχκελσλ θεθαιαίσλ. Οη παξαπάλσ φξνη κπνξνχλ λα
αθνξνχλ ηδίσο ζην δηθαίσκα ηεο θάζεηα νινθιεξσκέλεο επηρείξεζεο
λα εγθξίλεη ηνλ εηήζην πξνυπνινγηζκφ ηεο ΓΔΓΓΖΔ Α.Δ. θαη λα ζέηεη
γεληθά φξηα ζην επίπεδν δαλεηζκνχ ηνπ. ε θάζε πεξίπησζε, θαλέλα

8.
Οη δηαηάμεηο ησλ παξαγξάθσλ 1 θαη 2 ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ Ν.
1468/1950 (ΦΔΚ 169 Α΄), ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 36 θαη ηνπ
άξζξνπ 37 ηνπ β.δ. ηεο 28εο Ηαλνπαξίνπ 1951 (ΦΔΚ 35 Α΄), ησλ
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κέξνο ηεο θάζεηα νινθιεξσκέλεο επηρείξεζεο ΓΔΖ ΑΔ δελ
επηηξέπεηαη λα εκπιέθεηαη ή κε νπνηαδήπνηε ηξφπν λα επεξεάδεη ηελ
θαζεκεξηλή δξαζηεξηφηεηα ηεο ΓΔΓΓΖΔ Α.Δ.ή ηηο απνθάζεηο ηνπ
ζρεηηθά κε ηελ θαηαζθεπή ή ηελ αλαβάζκηζε ππνδνκψλ ηνπ Γηθηχνπ,
ζην βαζκφ πνπ απηή δελ ππεξβαίλεη ηνπο φξνπο ηνπ εγθεθξηκέλνπ
πξνυπνινγηζκνχ ηνπ. ε πεξίπησζε παξαβίαζεο ηνπ πξνεγνχκελνπ
εδαθίνπ επηβάιινληαη νη θπξψζεηο ηνπ άξζξνπ 36 ηνπ παξφληνο
λφκνπ.

11.
Ο Τπεχζπλνο πκκφξθσζεο είλαη θπζηθφ ή λνκηθφ
πξφζσπν πνπ δηνξίδεηαη απφ ην δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην ηεο ΓΔΓΓΖΔ
Α.Δ, εληφο δχν (2) κελψλ απφ ηελ πξψηε ζπγθξφηεζή ηνπ, κε ηελ
επηθχιαμε ηεο έγθξηζεο ηεο ΡΑΔ . Ζ παξάγξαθνο 1 εθαξκφδεηαη
αλαινγηθά θαη γηα ηνλ Τπεχζπλν πκκφξθσζεο.
12.
Ζ ΡΑΔ δχλαηαη κε απφθαζή ηεο λα αξλεζεί ηελ έγθξηζε
ηνπ Τπεχζπλνπ πκκφξθσζεο κφλν γηα ιφγνπο έιιεηςεο
αλεμαξηεζίαο ή επαγγεικαηηθήο επάξθεηαο, θαζψο θαη λα εληέιεη
νπνηεδήπνηε ηελ αληηθαηάζηαζε ήδε δηνξηζκέλνπ Τπεχζπλνπ
πκκφξθσζεο γηα ηνπο ίδηνπο ιφγνπο, ιακβάλνληαο επηπιένλ ππφςε
θαη ηελ επίδνζε ηνπ ηειεπηαίνπ θαηά ηελ άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ
ηνπ. Ζ ΓΔΓΓΖΔ Α.Δ. ππνρξενχηαη λα δηαζθαιίδεη ηελ απξφζθνπηε
πξφζβαζε ηνπ ππεπζχλνπ ζπκκφξθσζεο ζε θάζε αλαγθαίν ζηνηρείν
θαη πιεξνθνξία πνπ ηεξείηαη απφ ηε ΓΔΓΓΖΔ Α.Δ ή απφ
νπνηαδήπνηε ζπλδεδεκέλε κε απηφλ εηαηξεία, θαζψο θαη ηελ
πξφζβαζε ζηηο εγθαηαζηάζεηο ησλ παξαπάλσ επηρεηξήζεσλ ρσξίο
πξνεγνχκελε εηδνπνίεζε, πξνθεηκέλνπ λα αζθεί ηα θαζήθνληά ηνπ.

10.
Ζ ΓΔΓΓΖΔ Α.Δ. εθηειεί πξφγξακκα ζπκκφξθσζεο, ην
νπνίν απνζθνπεί ζηελ απνθπγή ηπρφλ δηαθξηηηθήο ζπκπεξηθνξάο,
κεξνιεπηηθψλ εηαηξηθψλ πξαθηηθψλ θαη ζηξέβισζεο ηνπ
αληαγσληζκνχ θαηά ηελ άζθεζε ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπ. Με ην
πξφγξακκα ζπκκφξθσζεο θαζνξίδνληαη νη ππνρξεψζεηο ηνπ
πξνζσπηθνχ θαη ηεο δηνίθεζεο ηεο ΓΔΓΓΖΔ Α.Δ θαη ηα κέηξα πνπ
ιακβάλεη Ζ ΓΔΓΓΖΔ Α.Δ. γηα ηελ απνθπγή ησλ παξαπάλσ θαζψο
θαη γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο εθηέιεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο
ζπκκφξθσζεο απφ ην πξνζσπηθφ ηνπ, θαη ν ηξφπνο θαη ηα κέζα γηα
ηελ παξαθνινχζεζε ηεο εθηέιεζεο θαη ηνλ έιεγρν ηεο ζπκκφξθσζεο
ηεο ΓΔΓΓΖΔ Α.Δ. πξνο ην ελ ιφγσ πξφγξακκα, ηνλ νπνίν δηελεξγεί ν
Τπεχζπλνο πκκφξθσζεο πνπ δηνξίδεηαη ζχκθσλα κε ηε παξ. 7. Γηα
ην ζθνπφ απηφ, κε ην πξφγξακκα ζπκκφξθσζεο θαζνξίδνληαη
θαλφλεο, δηαδηθαζίεο θαη ππνρξεψζεηο ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο ΓΔΓΓΖΔ
Α.Δ., ζε φηη αθνξά ηδίσο :
(α) ηελ ππνρξέσζε δηαθχιαμεο ηνπ εκπηζηεπηηθνχ ραξαθηήξα ησλ
εκπνξηθά επαίζζεησλ πιεξνθνξηψλ θαζψο θαη ηελ ππνρξέσζε
παξνρήο ηζφηηκεο πξφζβαζεο ζε πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνχλ ηε
δξαζηεξηφηεηά ηνπ θαη ελδέρεηαη λα παξέρνπλ εκπνξηθά
πιενλεθηήκαηα, ζχκθσλα κε ηε δηάηαμε ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ
άξζξνπ 138 ηνπ παξφληνο λφκνπ,

13.

Ο Τπεχζπλνο πκκφξθσζεο είλαη αξκφδηνο γηα:

(α)

ηελ παξαθνινχζεζε ηεο εθηέιεζεο ηνπ Πξνγξάκκαηνο
πκκφξθσζεο θαη ηνλ έιεγρν ηεο ζπκκφξθσζεο ηεο
ΓΔΓΓΖΔ Α.Δ πξνο απηφ,

(β)

ηελ εθπφλεζε εηήζηαο έθζεζεο θαη ηελ θνηλνπνίεζή ηεο
ζηελ ΡΑΔ κέρξη ηελ 31ε Ηαλνπαξίνπ έθαζηνπ έηνπο. ηελ
έθζεζε πνπ δεκνζηεχεηαη ζηελ ηζηνζειίδα ηεο ΡΑΔ εληφο
πέληε (5) εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζή ηεο. αλαθέξνληαη
ηα κέηξα πνπ ιακβάλνληαη γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ
Πξνγξάκκαηνο πκκφξθσζεο, αμηνινγείηαη ε επάξθεηα θαη
ε εθαξκνγή ηνπο απφ ηε ΓΔΓΓΖΔ Α.Δ σο πξνο ηελ
επίηεπμε ησλ ζθνπψλ ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη
δηαηππψλνληαη πξνηάζεηο ηνπ Τπεπζχλνπ πκκφξθσζεο
ζρεηηθά κε ην Πξφγξακκα πκκφξθσζεο θαη ηελ εθηέιεζή
ηνπ,

(γ)

ηελ ππνβνιή ζηε ΡΑΔ ηξηκεληαίσλ αλαθνξψλ ζε ζρέζε κε
ηελ εθηέιεζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο πκκφξθσζεο,

(δ)

ηε γλσζηνπνίεζε ζηε ΡΑΔ θάζε παξάβαζεο σο πξνο ηελ
εθαξκνγή ηνπ Πξνγξάκκαηνο πκκφξθσζεο, θαηά ην
ρξφλν πνπ απηή ζεκεηψλεηαη θαζψο θαη ηελ ππνβνιή
πξνηάζεψλ γηα ηελ άκεζε ιήςε κέηξσλ,

(ε)

ηελ ππνβνιή έθζεζεο ζηε ΡΑΔ ζε ζρέζε κε ηηο εκπνξηθέο
θαη νηθνλνκηθέο ζρέζεηο κεηαμχ ηεο θάζεηα νινθιεξσκέλεο
επηρείξεζεο ΓΔΖ ΑΔ θαη ηεο ΓΔΓΓΖΔ Α.Δ.

(β) ηνλ θαζνξηζκφ θαη ηελ δηαβάζκηζε θάζε πιεξνθνξίαο πνπ
εκπίπηεη ζηηο παξαπάλσ πεξηπηψζεηο ή ηνλ θαζνξηζκφ ησλ
θξηηεξίσλ δηαβάζκηζήο ηεο, θαζψο θαη ηνπο θαλφλεο δηαρείξηζήο ηεο,
(γ) ηελ ππνρξέσζε ηεο ΓΔΓΓΖΔ Α.Δ λα δηαζθαιίδεη φηη ζηνπο
ρξήζηεο ηνπ Γηθηχνπ Γηαλνκήο Δπηθνηλσλνχληαη κε ζαθήλεηα θαη
θάζε ιεπηνκέξεηα, άκεζα θαη έκκεζα, ηα αθφινπζα :
(αα) ν δηαρσξηζκφο ηεο εηαηξηθήο ηαπηφηεηαο ηεο ΓΔΓΓΖΔ Α.Δ
θαη ηνπ αληηθεηκέλνπ ησλ ππεξεζηψλ πνπ παξέρεη, απφ ηηο
ινηπέο δξαζηεξηφηεηεο ηεο θάζεηα νινθιεξσκέλεο επηρείξεζεο
ΓΔΖ ΑΔ θαη ηδίσο απφ ηηο δξαζηεξηφηεηεο παξαγσγήο θαη
πξνκήζεηαο,
(ββ) ε ππνρξέσζε ηεο ΓΔΓΓΖΔ Α.Δ λα παξέρεη ηηο ππεξεζίεο
ηνπ ζηνπο ρξήζηεο ηνπ Γηθηχνπ Γηαλνκήο ζχκθσλα κε ηε
θείκελε λνκνζεζία, αλεμαξηήησο ησλ ζπκβαηηθψλ ηνπο ζρέζεσλ
κε ινηπνχο θαηφρνπο αδεηψλ ηνπ παξφληνο λφκνπ θαη, ηδίσο,
ρσξίο λα ηνπο δεζκεχεη άκεζα ή έκκεζα ζε ζρέζε κε άιια κέξε
ηεο θάζεηα νινθιεξσκέλεο επηρείξεζεο ΓΔΖ ΑΔ.

Ζ ΡΑΔ αμηνινγεί θαη’ έηνο ην βαζκφ αλεμαξηεζίαο ηεο ΓΔΓΓΖΔ Α.Δ
θαη κπνξεί λα ηξνπνπνηήζεη νπνηεδήπνηε κε απφθαζή ηεο ην
Πξφγξακκα πκκφξθσζεο επηβάιινληαο επηπιένλ ηε ιήςε κέηξσλ
γηα ηελ αληηκεηψπηζε δηαθξηηηθήο ζπκπεξηθνξάο, κεξνιεπηηθψλ
πξαθηηθψλ θαη ζηξεβιψζεσλ ηνπ αληαγσληζκνχ, ζε φθεινο ηεο
θάζεηα νινθιεξσκέλεο επηρείξεζεο ηεο ΓΔΖ ΑΔ ή επηρεηξήζεσλ
ζπλδεδεκέλσλ κε απηήλ θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 42ε ηνπ θ.λ.
2190/1920.

(δ) ηελ ελεκέξσζε ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο ΓΔΓΓΖΔ Α.Δ γηα ην
πξφγξακκα ζπκκφξθσζεο, ηα κέηξα εθαξκνγήο ηνπ, ηηο ζπλέπεηεο
πνπ επηζχξεη ε παξαβίαζε φξσλ ηνπ, θαζψο θαη ηελ εθπαίδεπζε γηα
ηε ηήξεζή ηνπ,

14.
Ζ ΓΔΓΓΖΔ Α.Δ. ππνρξενχηαη λα δηαζθαιίδεη φηη ηα
εκπνξηθά ηνπ ζήκαηα θαη νη επηθνηλσληαθέο ηνπ πξαθηηθέο δε
πξνθαινχλ ζχγρπζε φζνλ αθνξά ηε ρσξηζηή ηαπηφηεηα ηνπ θιάδνπ
πξνκήζεηαο ηεο θάζεηα νινθιεξσκέλεο επηρείξεζεο ηεο ΓΔΖ ΑΔ. Ζ
ΡΑΔ κε απφθαζή ηεο δχλαηαη λα επηβάιιεη ιήςε θάζε αλαγθαίνπ
κέηξνπ γηα ηε ηήξεζε ηεο σο άλσ ππνρξέσζεο.

(ε) ηε ζπγθέληξσζε θαη θαηαγξαθή ζηνηρείσλ θαζψο θαη ηελ ηήξεζε
αξρείνπ ζρεηηθά κε ηελ εθηέιεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπκκφξθσζεο
απφ ηνλ ππεχζπλν ζπκκφξθσζεο θαη απφ ηε ΡΑΔ,
(ζη) ηε δηαζθάιηζε ηεο απξφζθνπηεο πξφζβαζεο ηνπ ππεπζχλνπ
ζπκκφξθσζεο ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο ΓΔΓΓΖΔ Α.Δ θαη ζε θάζε
αλαγθαίν ζηνηρείν θαη πιεξνθνξία ζην πιαίζην ησλ θαζεθφλησλ
ειέγρνπ ηεο ζπκκφξθσζεο κε ην πξφγξακκα.
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Πξνζσπηθό ηεο ΓΔΓΓΖΔ Α.Δ.

Σν πξφγξακκα ζπκκφξθσζεο θαηαξηίδεηαη απφ ηνλ ππεχζπλν
ζπκκφξθσζεο ζε ζπλεξγαζία κε ηελ ΓΔΓΓΖΔ Α.Δ, εληφο ηξηψλ
(3)κελψλ απφ ην λνκηθφ θαη ιεηηνπξγηθφ δηαρσξηζκφ ηεο
δξαζηεξηφηεηαο ηεο Γηαλνκήο θαη ππφθεηηαη ζηελ έγθξηζε ηεο ΡΑΔ, ε
νπνία δχλαηαη λα επηβάιεη ζπγθεθξηκέλεο ηξνπνπνηήζεηο ηνπ
πξνγξάκκαηνο. Τπφ ηελ επηθχιαμε ησλ αξκνδηνηήησλ ηεο ΡΑΔ, ε
ζπκκφξθσζε πξνο ην πξφγξακκα ππφθεηηαη ζηνλ αλεμάξηεην έιεγρν
ηνπ ππεχζπλνπ ζπκκφξθσζεο.

1.
Σν πξνζσπηθφ ηεο ΓΔΖ Α.Δ. πνπ απαζρνιείηαη κε
ζχκβαζε εμαξηεκέλεο εξγαζίαο ζηελ Γεληθή Γηεχζπλζε Γηαλνκήο ηεο
ΓΔΖ Α.Δ., θαζψο θαη ζηε Γηεχζπλζε Γηαρείξηζεο Νεζηψλ ηεο ΓΔΖ
Α.Δ. κεηαθέξεηαη ηελ 31.12.2011 ζην ΓΔΓΓΖΔ. Δπίζεο κεηαθέξεηαη
θαηά ηελ ίδηα σο άλσ εκεξνκελία ζηε ΓΔΓΓΖΔ Α.Δ.θαη ην
πξνζσπηθφ ησλ Βαζηθψλ Οξγαληθψλ Κιηκαθίσλ (ΒΟΚ) ησλ Γεληθψλ
Γηεπζχλζεσλ Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ θαη Αλζξσπίλσλ Πφξσλ θαη
Οξγάλσζεο, ηεο Γηεχζπλζεο Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ, θαζψο θαη ησλ
Βαζηθψλ Οξγαληθψλ Κιηκαθίσλ (ΒΟΚ) πνπ ππάγνληαη ζην
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Γηεπζχλνληα χκβνπιν, (κε ηελ εμαίξεζε ηνπ Κέληξνπ Δξεπλψλ –
Γνθηκψλ θαη Πξνηχπσλ), ην νπνίν ππεξεηεί κε ζχκβαζε εμαξηεκέλεο
εξγαζίαο ή έκκηζζεο εληνιήο θαη απαζρνιείηαη γηα ηελ ππνζηήξημε
ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο εηζθεξφκελεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο Γηαλνκήο
ηεο ΓΔΖ Α.Δ.. Δπηπξνζζέησο, κεηαθέξεηαη πξνο έληαμε ζηε ΓΔΓΓΖΔ
Α.Δ.θαη ην πξνζσπηθφ πνπ πξφθεηηαη λα πξνζιεθζεί, βάζεη ηεο
πξνθήξπμεο 1/2007, γηα ηελ θάιπςε αλαγθψλ ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο
Γηαλνκήο θαη ηεο Γηεχζπλζεο Γηαρείξηζεο Νεζηψλ ηεο ΓΔΖ Α.Δ. Ζ
κεηαθνξά ηνπ πξναλαθεξφκελνπ πξνζσπηθνχ γίλεηαη θαηά
παξέθθιηζε θάζε αληίζεηεο γεληθήο ή εηδηθήο ξχζκηζεο Νφκνπ,
Καλνληζκνχ, Γηαηηεηηθήο Απφθαζεο, ζπιινγηθήο ή αηνκηθήο
ζχκβαζεο εξγαζίαο.

Άξζξν 137
Άδεηα Γηαρείξηζεο ηνπ Γηθηύνπ Γηαλνκήο
1.
Ζ ΓΔΓΓΖΔ Α.Δ.ππνρξενχηαη, εληφο πξνζεζκίαο ηξηψλ (3)
κελψλ απφ ηελ νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο απφζρηζεο ζχκθσλα κε
ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 134 ηνπ παξφληνο λφκνπ, λα ιάβεη Άδεηα
Γηαρείξηζεο ηνπ ΔΓΓΖΔ, ε νπνία θαιχπηεη θαη θάζε κειινληηθή
επέθηαζή ηνπ.
2.
Ζ άδεηα ρνξεγείηαη απφ ηε ΡΑΔ θαη κε απηήλ θαζνξίδνληαη,
κεηαμχ άιισλ, ηα αθφινπζα:
(α)
νη ππνρξεψζεηο θαη ηα δηθαηψκαηα ηνπ Γηαρεηξηζηή ηνπ
Γηθηχνπ ζρεηηθά κε ηελ παξαρψξεζε ηεο δηαρείξηζεο ηνπ Γηθηχνπ ζε
απηφλ, θαζψο θαη νη ππνρξεψζεηο θαη νη επζχλεο ηνπ Γηαρεηξηζηή ηνπ
Γηθηχνπ, ζην πιαίζην ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπ, έλαληη ηνπ Κπξίνπ ηνπ
Γηθηχνπ

2.
Γηα ηε κεηαθνξά ηνπ σο άλσ πξνζσπηθνχ θαη ηνπο φξνπο
εξγαζίαο ηνπ εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ ΠΓ 178/2002 θαη
δηαηεξνχληαη ζε ηζρχ ηα πξνβιεπφκελα ζρεηηθά κε ηα εξγαζηαθά θαη
αζθαιηζηηθά δηθαηψκαηα ζε Νφκν, ζε εθαξκνζηέεο Δπηρεηξεζηαθέο
πιινγηθέο πκβάζεηο Δξγαζίαο, ζηνλ Καλνληζκφ Καηάζηαζεο
Πξνζσπηθνχ ΓΔΖ (ΚΚΠ/ΓΔΖ), ζηηο ελ γέλεη πθηζηάκελεο
ππεξεζηαθέο ξπζκίζεηο ηεο ΓΔΖ Α.Δ. θαη ζε αηνκηθή ζχκβαζε
εξγαζίαο. Ζ πξνυπεξεζία πνπ έρεη αλαγλσξηζηεί απφ ηε ΓΔΖ Α.Δ.,
αλαγλσξίδεηαη πιήξσο γηα φια ηα δηθαηψκαηα πνπ απνξξένπλ απφ
απηή θαη δελ επηηξέπεηαη ζπλεπεία ηεο παξαπάλσ κεηαθνξάο
βιαπηηθή κεηαβνιή ησλ φξσλ εξγαζίαο.

(β)
νη φξνη θαη νη πξνυπνζέζεηο πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ
άζθεζε ηεο δξαζηεξηφηεηαο δηαρείξηζεο ηνπ Γηθηχνπ,
(γ)
νη φξνη, νη πξνυπνζέζεηο θαζψο θαη ηα αλαγθαία κέηξα
δηαζθάιηζεο ηεο αλεμαξηεζίαο, ηνπ ιεηηνπξγηθνχ δηαρσξηζκνχ, ηεο
ακεξφιεπηεο θαη κε δηαθξηηηθήο ζπκπεξηθνξάο ηνπ Γηαρεηξηζηή ηνπ
Γηθηχνπ, ζχκθσλα κε ηηο εηδηθφηεξεο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο.
Άξζξν 138

3.
Με απφθαζε ηνπ Γ.. ηεο ΓΔΖ Α.Δ, πνπ εθδίδεηαη εληφο
πξνζεζκίαο 30 εκεξψλ απφ ηε ζέζε ζε ηζρχ ηνπ παξφληνο λφκνπ θαη
αθνχ ιεθζεί ππφςε ε γλψκε ηεο πιένλ αληηπξνζσπεπηηθήο
ζπλδηθαιηζηηθήο νξγάλσζεο ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο, θαζνξίδνληαη ε
δηαδηθαζία θαη γεληθά θάζε ιεπηνκέξεηα γηα ηε κεηαθνξά ηνπ σο άλσ
πξνζσπηθνχ ηεο ΓΔΖ Α.Δ. ζην ΓΔΓΓΖΔ.

Αξκνδηόηεηεο ηνπ Γηαρεηξηζηή ηνπ ΔΓΓΖΔ
(Άρθρο 25 της Οδηγίας 2009/72/ΕΚ)
1.
Ζ ΓΔΓΓΖΔ Α.Δ. είλαη ππεχζπλε γηα ηελ αλάπηπμε, ηε
ιεηηνπξγία θαη ηε ζπληήξεζε, ππφ νηθνλνκηθνχο φξνπο, ελφο
αζθαινχο, αμηφπηζηνπ θαη απνδνηηθνχ Γηθηχνπ, γηα ηε δηαζθάιηζε
καθξνπξφζεζκα ηεο ηθαλφηεηαο ηνπ Γηθηχνπ λα αληαπνθξίλεηαη ζε
εχινγεο αλάγθεο γηα ηε ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, ιακβάλνληαο ηε δένπζα
κέξηκλα γηα ην πεξηβάιινλ, θαη ηελ ελεξγεηαθή απνδνηηθφηεηα, θαζψο
θαη γηα ηε δηαζθάιηζε, θαηά ηνλ πιένλ νηθνλνκηθφ, δηαθαλή, άκεζν
θαη ακεξφιεπην ηξφπν, ηεο πξφζβαζεο ζην Γίθηπν πξνθεηκέλνπ λα
αζθνχλ ηηο δξαζηεξηφηεηέο ηνπο, ζχκθσλα κε ηελ Άδεηα Γηαρείξηζεο
ηνπ ΔΓΓΖΔ πνπ ηνπ ρνξεγείηαη θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο θαη
κε ηνλ Κψδηθα Γηαρείξηζεο ηνπ ΔΓΓΖΔ.

4.
Γηα ηε κεηαθνξά ηνπ σο άλσ πξνζσπηθνχ θαη ηνπο φξνπο
εξγαζίαο ηνπ εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ ΠΓ 178/2002 θαη
δηαηεξνχληαη ζε ηζρχ ηα πξνβιεπφκελα ζρεηηθά κε ηα εξγαζηαθά θαη
αζθαιηζηηθά δηθαηψκαηα ζην Νφκν, ζηηο Δπηρεηξεζηαθέο πιινγηθέο
πκβάζεηο Δξγαζίαο, ζηνλ Καλνληζκφ Καηάζηαζεο Πξνζσπηθνχ
ΓΔΖ (ΚΚΠ/ΓΔΖ), ζηηο ελ γέλεη πθηζηάκελεο ππεξεζηαθέο ξπζκίζεηο
ηεο ΓΔΖ Α.Δ. θαη ζηελ αηνκηθή ζχκβαζε εξγαζίαο. Ζ πξνυπεξεζία
πνπ έρεη αλαγλσξηζηεί απφ ηε ΓΔΖ Α.Δ., αλαγλσξίδεηαη πιήξσο γηα
φια ηα δηθαηψκαηα πνπ απνξξένπλ απφ απηή θαη δελ επηηξέπεηαη
βιαπηηθή κεηαβνιή ησλ φξσλ εξγαζίαο.

2.
Πέξαλ ησλ φζσλ νξίδνληαη ζηελ Άδεηα Γηαρείξηζεο ηνπ
ΔΓΓΖΔ, ν Γηαρεηξηζηήο ππνρξενχηαη εηδηθφηεξα λα:

5.
Με απφθαζε ηνπ Γ.. ηεο ΓΔΖ Α.Δ, πνπ εθδίδεηαη εληφο
πξνζεζκίαο 30 εκεξψλ απφ ηε ζέζε ζε ηζρχ ηνπ παξφληνο λφκνπ θαη
αθνχ ιεθζεί ππφςε ε γλψκε ηεο πιένλ ΑΟΠ, θαζνξίδνληαη ε
δηαδηθαζία θαη γεληθά θάζε ιεπηνκέξεηα γηα ηε κεηαθνξά ηνπ σο άλσ
πξνζσπηθνχ ηεο ΓΔΖ Α.Δ. ζην ΓΔΓΓΖΔ.
6.
Γηα ρξνληθφ δηάζηεκα πέληε (5) εηψλ απφ ηελ έλαξμε
ιεηηνπξγίαο ηεο ΓΔΓΓΖΔ Α.Δ.θαη γηα ηε δηεπθφιπλζε ηεο πιήξνπο
αλάπηπμεο ησλ δηθψλ ηνπ Τπεξεζηψλ, ε ΓΔΖ Α.Δ. δχλαηαη λα
ππνζηεξίδεη ηε ιεηηνπξγία ηεο ΓΔΓΓΖΔ Α.Δ.παξέρνληάο ηεο
ππεξεζίεο, φπσο ελδεηθηηθά ηηο ππεξεζίεο πγείαο θαη αζθάιεηαο
εξγαδνκέλσλ θαη λνκηθήο ππνζηήξημεο έλαληη εχινγνπ αληαιιάγκαηνο
πνπ ζα θαιχπηεη ην θφζηνο παξνρήο ηνπο. Ζ παξνρή ππεξεζηψλ απφ
ηε ΓΔΓΓΖΔ Α.Δ.πξνο ηε ΓΔΖ Α.Δ. επηηξέπεηαη φζνλ αθνξά ηε ζρέζε
πνπ δεκηνπξγεί ε ηδηνθηεζία ησλ παγίσλ απφ ηε ΓΔΖ Α.Δ. ζε
ζπλδπαζκφ κε ηελ αλάιεςε ησλ εξγαζηψλ αλάπηπμεο θαη
εθκεηάιιεπζεο ησλ παγίσλ απφ ηε ΓΔΓΓΖΔ Α.Δ. Ζ παξνρή
ππεξεζηψλ απφ ηελ ΑΓΜΖΔ Α.Δ. πξνο ηε ΓΔΓΓΖΔ Α.Δ. επηηξέπεηαη
ζηα πιαίζηα ηεο αλάπηπμεο θαη εθκεηάιιεπζεο ησλ ζρεηηδνκέλσλ
εγθαηαζηάζεσλ, έλαληη εχινγνπ αληαιιάγκαηνο πνπ ζα
αληαπνθξίλεηαη ζηηο ζπλζήθεο ηεο αγνξάο. Πέξαλ ησλ αλσηέξσ, ε
παξνρή ππεξεζηψλ κεηαμχ ΓΔΓΓΖΔ θαη νπνηνπδήπνηε
αληαγσληζηηθνχ κέξνπο ηεο θάζεηα νινθιεξσκέλεο επηρείξεζεο ηεο
ΓΔΖ Α.Δ. επηηξέπεηαη κφλν ζηα πιαίζηα ησλ ηζφηηκσλ ζρέζεσλ πνπ
ζα έρεη Ζ ΓΔΓΓΖΔ Α.Δ.κε φινπο ηνπο Παξαγσγνχο θαη Πξνκεζεπηέο
ηεο Αγνξάο Ζιεθηξηζκνχ.
7.
Σν πξνζσπηθφ ηεο ΓΔΓΓΖΔ Α.Δ.νθείιεη λα ελεξγεί κε
ακεξνιεςία θαη λα ηεξεί ηνλ εκπηζηεπηηθφ ραξαθηήξα ησλ εκπνξηθά
επαίζζεησλ πιεξνθνξηψλ, ζε ζπκκφξθσζε κε ηνπο φξνπο ηνπ
Πξνγξάκκαηνο πκκφξθσζεο.
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(α)

Γηαζθαιίδεη ηελ αμηνπηζηία θαη ηελ αζθάιεηα ηνπ Γηθηχνπ,
ιακβάλνληαο παξαιιήισο θαηάιιεια κέηξα γηα ηελ
πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο.

(β)

Γηαζθαιίδεη ηε δηαηήξεζε ηερληθά άξηηνπ θαη νηθνλνκηθά
απνδνηηθνχ Γηθηχνπ.

(γ)

Γηαζθαιίδεη ηελ ηήξεζε ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ θαη
απαηηήζεσλ ζρεδηαζκνχ, ιεηηνπξγίαο θαη ζπληήξεζεο ηνπ
Γηθηχνπ θαη κεξηκλά γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ
απφδνζεο γηα ηε δξαζηεξηφηεηα ηεο Γηαλνκήο, φζνλ
αθνξά κεηαμχ άιισλ ζηηο απψιεηεο, ζηελ αμηνπηζηία
ηξνθνδφηεζεο, ζηελ πνηφηεηα ηάζεο θαη ζηελ πνηφηεηα
εμππεξέηεζεο ησλ Πειαηψλ, φπσο θαζνξίδνληαη ζηνλ
Κψδηθα Γηαρείξηζεο ηνπ Γηθηχνπ.

(δ)

Γηαζθαιίδεη ηελ πξφζβαζε ζην Γίθηπν ησλ θαηφρσλ
αδεηψλ Παξαγσγήο, θαζψο θαη ησλ Παξαγσγψλ πνπ
εμαηξνχληαη απφ ηελ ππνρξέσζε ιήςεο ηεο, ησλ
πξνκεζεπηψλ θαη ησλ Πειαηψλ, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο,
ηηο πξνυπνζέζεηο θαη ηα ηηκνιφγηα πνπ θαζνξίδνληαη ζηνλ
Κψδηθα Γηαρείξηζεο ηνπ Γηθηχνπ.

(ε)

Γηαζθαιίδεη ηε ζχλδεζε κε ην Γίθηπν φζσλ ην δεηνχλ
ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο, ηηο πξνυπνζέζεηο θαη ηα
ηηκνιφγηα πνπ θαζνξίδνληαη ζηνλ Κψδηθα Γηαρείξηζεο ηνπ
Γηθηχνπ.

(ζη)

Γηαζθαιίδεη ηελ πξνκήζεηα, εγθαηάζηαζε, ζπληήξεζε,
θαιή ιεηηνπξγία θαη αληηθαηάζηαζε ησλ κεηξεηηθψλ
δηαηάμεσλ πνπ εγθαζίζηαληαη ζην Γίθηπν, ζχκθσλα κε ηηο
δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα Γηαρείξηζεο ηνπ πζηήκαηνο, ηνπ

Κψδηθα Γηαρείξηζεο ηνπ Γηθηχνπ θαη ηνπο φξνπο ηεο
Άδεηαο Γηαρείξηζεο ηνπ Γηθηχνπ, θαζψο θαη ηε ζπιινγή
ησλ ζρεηηθψλ κεηξήζεσλ.
(δ)

Παξέρεη ζηνπο ρξήζηεο ηνπ Γηθηχνπ θαη ζηνλ Γηαρεηξηζηή
ηνπ πζηήκαηνο ηηο πιεξνθνξίεο πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ
απνηειεζκαηηθή πξφζβαζε ζην Γίθηπν, φπσο απηέο
θαζνξίδνληαη ζηνλ Κψδηθα Γηαρείξηζεο ηνπ ΔΓΓΖΔ.

(ε)

Απέρεη απφ θάζε δηάθξηζε κεηαμχ ησλ ρξεζηψλ ή ησλ
θαηεγνξηψλ ρξεζηψλ ηνπ Γηθηχνπ θαη ηδίσο ππέξ ησλ
ζπλδεδεκέλσλ κε απηφλ επηρεηξήζεσλ.

(ζ)

πλεξγάδεηαη κε ηνλ Γηαρεηξηζηή ηνπ πζηήκαηνο, ηνλ
Γηαρεηξηζηή Γηθηχνπ Γηεζλή Αεξνιηκέλα Αζελψλ (Γ.Α.Α.)
θαη κε ηνπο Γηαρεηξηζηέο Κιεηζηψλ Γηθηχσλ Γηαλνκήο γηα
ηελ θαηάξηηζε θαη εθαξκνγή θαηάιιεισλ πξσηνθφιισλ
επηθνηλσλίαο θαη ζπλεξγαζίαο, ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη ε
θαιή θαη απξφζθνπηε ιεηηνπξγία ησλ δηθηχσλ επζχλεο
ηνπο, ε άζθεζε ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπο θαη ε ιεηηνπξγία
ηεο αγνξάο.

(η)

ρεδηάδεη, πξνγξακκαηίδεη θαη δηαζθαιίδεη ηελ πινπνίεζε
ηεο αλάπηπμεο ηνπ Γηθηχνπ, εμεηάδνληαο ηε δπλαηφηεηα
ιήςεο κέηξσλ ελεξγεηαθήο απνδνηηθφηεηαο/δηαρείξηζεο
ηεο δήηεζεο ή/θαη ηε δπλαηφηεηα απνθεληξσκέλεο
παξαγσγήο πνπ ζα κπνξνχζαλ λα ππνθαηαζηήζνπλ ηελ
αλάγθε αλαβάζκηζεο ή αληηθαηάζηαζεο ππνδνκψλ
δηαλνκήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο.

4.
Με ηελ επηθχιαμε ηνπ άξζξνπ 152 ή άιιεο δηάηαμεο πνπ
θαζνξίδεη ππνρξέσζε θνηλνπνίεζεο πιεξνθνξηψλ, ν Γηαρεηξηζηήο
ηνπ Γηθηχνπ δηαθπιάζζεη ηνλ εκπηζηεπηηθφ ραξαθηήξα ησλ εκπνξηθά
επαίζζεησλ πιεξνθνξηψλ πνπ πεξηέξρνληαη ζε γλψζε ηνπ θαηά ηελ
εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπ. Οη θνηλνπνηνχκελεο πιεξνθνξίεο
ζρεηηθά κε ηηο δηθέο ηνπ δξαζηεξηφηεηεο, πνπ ελδέρεηαη λα παξέρνπλ
εκπνξηθά πιενλεθηήκαηα, δηαηίζεληαη ρσξίο δηαθξίζεηο ζε φινπο ηνπο
ρξήζηεο ηνπ Γηθηχνπ Γηαλνκήο.
5.
Ο Γηαρεηξηζηήο ηνπ Γηθηχνπ Γηαλνκήο δεκνζηνπνηεί ηε
κεζνδνινγία ππνινγηζκνχ ησλ ρξεψζεσλ ζχλδεζεο ζην Γίθηπν, ηηο
κνλαδηαίεο ηηκέο θφζηνπο θαη θάζε αλαγθαία πιεξνθνξία γηα ηνλ
ηξφπν ππνινγηζκνχ ησλ ρξεψζεσλ ζχλδεζεο ζην Γίθηπν. Σα ζρεηηθά
ηηκνιφγηα εγθξίλνληαη απφ ηε ΡΑΔ ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ.
1 ηνπ άξζξνπ 151ηνπ παξφληνο λφκνπ.

(β)

Οη φξνη, νη πξνυπνζέζεηο θαη ηα ηηκνιφγηα, ζχκθσλα κε ηα
νπνία ν Γηαρεηξηζηήο ηνπ Γηθηχνπ ππνρξενχηαη λα παξέρεη
πξφζβαζε ζην Γίθηπν, ζηνπο θαηφρνπο άδεηαο
παξαγσγήο ή ηνπο παξαγσγνχο πνπ εμαηξνχληαη απφ ηελ
ππνρξέσζε ιήςεο απηήο , ζηνπο θαηφρνπο άδεηαο
πξνκήζεηαο θαη ζηνπο πειάηεο, δηαζθαιίδνληαο ηελ
πξφζβαζε ησλ δηθαηνπκέλσλ ζην Γίθηπν θαηά ηνλ πιένλ
νηθνλνκηθφ, δηαθαλή θαη άκεζν ηξφπν, ρσξίο δηαθξίζεηο
κεηαμχ ησλ ρξεζηψλ θαη ησλ θαηεγνξηψλ ρξεζηψλ ηνπ
Γηθηχνπ. Γηα ηνλ ζθνπφ απηφ, ν Γηαρεηξηζηήο ηνπ Γηθηχνπ
ππνρξενχηαη ηδίσο λα ηεξεί πξσηφθνιιν ζρεηηθά κε ηηο
αηηήζεηο ζχλδεζεο, ην νπνίν θαη δεκνζηνπνηεί.

(γ)

Αληηθεηκεληθά ηερλννηθνλνκηθά θξηηήξηα θαη πξνυπνζέζεηο
θαζψο θαη ε δηαδηθαζία πξνζσξηλήο άξλεζεο ηεο
ζχλδεζεο ζην Γίθηπν, ε νπνία επηηξέπεηαη κφλν γηα
ιφγνπο εμάληιεζεο ηεο ηθαλφηεηαο θφξηηζεο θαη
αηηηνινγείηαη επαξθψο. Σα ζηνηρεία ηα νπνία ν
Γηαρεηξηζηήο ηνπ Γηθηχνπ ππνρξενχηαη λα παξέρεη ζηνπο
αηηνχληεο ζε πεξίπησζε πξνζσξηλήο άξλεζεο ζχλδεζεο,
ζρεηηθά κε δπλαηφηεηεο κειινληηθήο εμππεξέηεζεο ηνπ
αηηήκαηφο ηνπο, φπσο ηπρφλ πξνγξακκαηηδφκελε ή
ζρεδηαδφκελε αλάπηπμε ηνπ Γηθηχνπ πνπ ζα επηηξέςεη ηε
ζχλδεζή ηνπο θαη ην ρξφλν πινπνίεζήο ηεο, επέθηαζε
ή/θαη ελίζρπζε ηνπ Γηθηχνπ πνπ ζα επέηξεπε ηε ζχλδεζε
ηνπο θαζψο θαη ην ζρεηηθφ θφζηνο θαη ηνλ απαηηνχκελν
ρξφλν γηα ηελ πινπνίεζή ηεο, δπλαηφηεηεο νκαδνπνίεζεο
εθθξεκψλ αηηήζεσλ ζχλδεζεο γηα ηνλ επηκεξηζκφ ηνπ
θφζηνπο ηεο απαηηνχκελεο αλάπηπμεο ηνπ Γηθηχνπ. Ζ
παξνρή ησλ παξαπάλσ ζηνηρείσλ κπνξεί λα γίλεηαη έλαληη
ρξέσζεο, ην χςνο ηεο νπνίαο πξνζδηνξίδεηαη ζχκθσλα κε
ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 151 ηνπ παξφληνο λφκνπ.

(δ)

Ζ πξνζεζκία, εληφο ηεο νπνίαο ν Γηαρεηξηζηήο ηνπ Γηθηχνπ
ππνρξενχηαη λα απνθαζίδεη, αηηηνινγεκέλα, γηα ηηο
αηηήζεηο ζχλδεζεο θαη λα ελεκεξψλεη ηνπο αηηνχληεο.

(ε)

Οη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ζρεδηαζκνχ θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ
εμνπιηζκνχ ησλ εγθαηαζηάζεσλ ησλ πειαηψλ θαη ησλ
κνλάδσλ παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, νη νπνίεο
ζπλδένληαη ζην Γίθηπν Γηαλνκήο.

(ζη)

Οη πξνδηαγξαθέο ησλ κεηξεηψλ, ε δηαδηθαζία
εγθαηάζηαζεο θαη ειέγρνπ ησλ κεηξεηψλ θαη δηαρείξηζεο
ησλ κεηξήζεσλ, ε θπξηφηεηα ησλ κεηξεηηθψλ δεδνκέλσλ
θαη νη ζρεηηθέο επζχλεο, νη θαλφλεο παξνρήο ζηνηρείσλ θαη
αληαιιαγήο δεδνκέλσλ ζρεηηθά κε ηηο κεηξήζεηο θαη ηελ
εθθαζάξηζε, ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη ε αθξίβεηα, ε
δηαθάλεηα, ε απξφζθνπηε άζθεζε ηνπ δηθαηψκαηνο
επηινγήο πξνκεζεπηή, ε πξφζβαζε φζσλ έρνπλ έλλνκν
ζπκθέξνλ ζηα δεδνκέλα αηειψο, ε δπλαηφηεηα δηαρείξηζεο
ηνπ θνξηίνπ θαη ηνπ εληνπηζκνχ βιαβψλ ηνπ Γηθηχνπ.

(δ)

Οη ζπκβαηηθέο ζρέζεηο κεηαμχ ηνπ Γηαρεηξηζηή θαη ησλ
ρξεζηψλ ηνπ Γηθηχνπ θαη νη ζρεηηθέο δεζκεχζεηο ηνπ,
θαζψο θαη νη πνηληθέο ξήηξεο πνπ θαηαπίπηνπλ ζε
πεξίπησζε κε ηήξεζεο δηαηάμεσλ ηνπ Κψδηθα, ζε ζρέζε
ηδίσο κε ηελ πνηφηεηα ππεξεζηψλ.

(ε)

Οη δηαδηθαζίεο θαη νη φξνη αλάπηπμεο ηνπ Γηθηχνπ,
ιακβαλνκέλσλ ππφςε ηδίσο ηεο εμέιημεο ηεο δήηεζεο, ησλ
αλαγθψλ ζχλδεζεο λέσλ ρξεζηψλ, ησλ αλαγθψλ
βειηίσζεο ηεο απνδνηηθφηεηαο, ηεο αζθάιεηαο ιεηηνπξγίαο
θαη ηεο πνηφηεηαο ππεξεζηψλ ηνπ Γηθηχνπ, ηεο εθαξκνγήο
λέσλ ηερλνινγηψλ θαη εληαίσλ, θαηά ην δπλαηφλ,
πξνδηαγξαθψλ θαη ηεο πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο. Οη
βαζηθνί άμνλεο αλάπηπμεο ηνπ Γηθηχνπ ζε ρξνληθφ
νξίδνληα απφ ηξία έσο επηά έηε θαζνξίδνληαη κε ην ρέδην
Αλάπηπμεο ηνπ Γηθηχνπ, ην νπνίν θαηαξηίδεηαη απφ ην
Γηαρεηξηζηή ηνπ Γηθηχνπ Γηαλνκήο θαη εγθξίλεηαη κε
απφθαζε ηεο ΡΑΔ Έξγα επέθηαζεο ηνπ Γηθηχνπ ιφγσ
ζχλδεζεο εθηεινχληαη λνκίκσο, αθφκε θαη εάλ δελ έρνπλ
πξνβιεθζεί ζην εγθεθξηκέλν ρέδην Αλάπηπμεο ηνπ
Γηθηχνπ.

6.
Γηα ηελ παξαρψξεζε ηεο δηαρείξηζεο ηνπ Γηθηχνπ ν
Γηαρεηξηζηήο ηνπ Γηθηχνπ Γηαλνκήο θαηαβάιιεη εηήζην αληάιιαγκα
ζηνλ Κχξην ηνπ Γηθηχνπ, πνπ εγθξίλεηαη απφ ηε ΡΑΔ ζχκθσλα κε ηηο
δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ παξφληνο λφκνπ.
Άξζξν 139
Κώδηθαο Γηαρείξηζεο ηνπ ΔΓΓΖΔ
(Άρθρο 41 της Οδηγίας 2009/72/ΕΚ)
1.
Ζ δηαρείξηζε ηνπ ΔΓΓΖΔ δηελεξγείηαη ζχκθσλα κε ηηο
δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα Γηαρείξηζεο ηνπ ΔΓΓΖΔ, ν νπνίνο θαηαξηίδεηαη
απφ ηνλ Γηαρεηξηζηή ηνπ Γηθηχνπ Γηαλνκήο, πνπ ππνβάιιεη ηε γλψκε
ηνπ ζηε ΡΑΔ. Ζ ΡΑΔ, θαηφπηλ δεκφζηαο δηαβνχιεπζεο θαη αθνχ
πξνβεί ζε ηπρφλ ηξνπνπνηήζεηο θαη πξνζζήθεο, εθδίδεη κε απφθαζή
ηεο ην ηειηθφ θείκελν ηνπ Κψδηθα Γηαρείξηζεο ηνπ Γηθηχνπ Γηαλνκήο,
ην νπνίν δεκνζηεχεηαη ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο, Ο
Κψδηθαο ηξνπνπνηείηαη είηε κε πξσηνβνπιία ηεο ΡΑΔ, είηε θαηφπηλ
αηηήκαηνο ηνπ Γηαρεηξηζηή ή ηξίησλ πξνζψπσλ πνπ έρνπλ έλλνκν
ζπκθέξνλ, θαη΄ εθαξκνγή ηεο δηαδηθαζίαο ηνπ πξνεγνχκελνπ
εδαθίνπ.
2.

Με ηνλ Κψδηθα Γηαρείξηζεο ηνπ Γηθηχνπ θαζνξίδνληαη:

(α)

Σερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη απαηηήζεηο ζρεδηαζκνχ,
ιεηηνπξγίαο θαη ζπληήξεζεο ηνπ Γηθηχνπ Γηαλνκήο θαη
ζηφρνη απφδνζεο γηα ηε δξαζηεξηφηεηα ηεο Γηαλνκήο,
ηδίσο φζνλ αθνξά ηηο απψιεηεο, ηελ αμηνπηζηία
ηξνθνδφηεζεο, ηελ πνηφηεηα ηάζεο θαη ηελ πνηφηεηα
εμππεξέηεζεο ησλ Πειαηψλ.

69

(ζ)

Ο θαζνξηζκφο ησλ ρξεψζεσλ ζχλδεζεο κε ην Γίθηπν θαη
ρξήζεο ηνπ Γηθηχνπ, ν ηξφπνο θαη ηα θξηηήξηα
ππνινγηζκνχ ησλ ρξεψζεσλ απηψλ, ιακβαλνκέλσλ
ππφςε (α) ηεο απφδνζεο ηνπ Γηαρεηξηζηή ηνπ Γηθηχνπ,
θαηά ηνκέα δξαζηεξηφηεηαο θαη (β) ηνπ ρεδίνπ Αλάπηπμεο
ηνπ Γηθηχνπ.

(η)

Οη δηαδηθαζίεο έθδνζεο ηηκνινγίσλ θαη ηήξεζεο
ινγαξηαζκψλ απφ ηνλ Γηαρεηξηζηή ηνπ Γηθηχνπ θαζψο θαη
νη δηαδηθαζίεο εθθαζάξηζεο ησλ ινγαξηαζκψλ.

(ηα)

Ζ δηαδηθαζία αληηκεηψπηζεο έθηαθησλ θαηαζηάζεσλ,
ζρεηηθά κε ηε ιεηηνπξγία ηνπ Γηθηχνπ.

(ηβ)

Οη δηαδηθαζίεο εθαξκνγήο κέηξσλ δηαρείξηζεο ηεο δήηεζεο
θαη εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο.

(ηγ)

Ζ δηαδηθαζία έθδνζεο εζσηεξηθψλ ηερληθψλ νδεγηψλ γηα
ηελ ηήξεζε ηνπ Κψδηθα Γηαρείξηζεο ηνπ Γηθηχνπ.

(ηδ)

Ο ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ν Γηαρεηξηζηήο ηνπ Γηθηχνπ
παξαθνινπζεί ηελ εμέιημε ηεο δήηεζεο θαη ηελ απφδνζε
ηνπ Γηθηχνπ θαη ηεο δξαζηεξηφηεηαο ηεο Γηαλνκήο θαη ε
ππνρξέσζή ηνπ γηα ηελ ππνβνιή ζρεηηθψλ εθζέζεσλ ζηε
ΡΑΔ θαηά ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα.

(ηε)

Ο ηχπνο θαη ην πεξηερφκελν ησλ ζπκβάζεσλ ζχλδεζεο
ρξεζηψλ κε ην Γίθηπν.

(ηζη)

Κάζε άιιε ιεπηνκέξεηα, απαξαίηεηε γηα ηε ξχζκηζε ηνπ
ηξφπνπ Γηαρείξηζεο ηνπ Γηθηχνπ.

(β)

Μεξηκλά γηα ηελ αλάπηπμε, ηελ ηερληθή αξηηφηεηα θαη ηελ
νηθνλνκηθφηεηα ηεο παξαγσγήο ζηα Με Γηαζπλδεδεκέλα
Νεζηά, γηα ηελ εμππεξέηεζε ηεο δήηεζεο.

(γ)

Απέρεη απφ θάζε δηάθξηζε κεηαμχ ησλ παξαγσγψλ ησλ Με
Γηαζπλδεδεκέλσλ Νεζηψλ θαη ηδίσο, απφ δηαθξίζεηο ππέξ
ησλ ζπλδεδεκέλσλ κε απηφλ επηρεηξήζεσλ.

(δ)

πληάζζεη θάζε έηνο πξνγξάκκαηα αλάπηπμεο ηεο
παξαγσγήο γηα ηα Απνκνλσκέλα Μηθξνδίθηπα ηα νπνία
εγθξίλνληαη απφ ηε ΡΑΔ θαη ηεθκεξησκέλν απνινγηζκφ.
ηα πξνγξάκκαηα απηά πεξηιακβάλνληαη, εθηηκήζεηο πνπ
αθνξνχλ ζηελ εμέιημε ηεο δήηεζεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο
θαη ζηε δηαζεζηκφηεηα ηνπ πθηζηάκελνπ δπλακηθνχ
παξαγσγήο, πξφγξακκα αληηθαηάζηαζεο ηνπ πθηζηάκελνπ
δπλακηθνχ παξαγσγήο θαη εγθαηάζηαζεο λένπ δπλακηθνχ
παξαγσγήο, πξφγξακκα δηαζχλδεζεο κε άιιν Με
Γηαζπλδεδεκέλν Νεζί. Οη εθηηκήζεηο γηα ηελ εμέιημε ηεο
δήηεζεο
θνξηίνπ
πεξηιακβάλνπλ
πξφγξακκα
εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο θαη κέηξα δηαρείξηζεο ηεο
δήηεζεο θνξηίνπ. Με απφθαζε ηεο Ρ.ΑΔ. θαζνξίδεηαη ε
ρξνληθή πεξίνδνο πνπ θαιχπηνπλ ηα πξνγξάκκαηα απηά, ε
νπνία δελ κπνξεί λα είλαη αλψηεξε ησλ επηά (7) εηψλ. Με
ηελ ίδηα απφθαζε θαζνξίδεηαη θαη ν ηξφπνο δεκνζίεπζεο
ησλ πξνγξακκάησλ.

(ε)

πληάζζεη θάζε έηνο γηα ηα Με Γηαζπλδεδεκέλα Νεζηά
θαηαζηάζεηο, ζηηο νπνίεο παξαζέηεη ηηο εθηηκήζεηο ηνπ
ζρεηηθά κε ην δπλακηθφ παξαγσγήο πνπ ελδέρεηαη λα
ζπλδεζεί κε ην Γίθηπν, ηελ αλάγθε δηαζχλδεζεο κε άιιν
Με Γηαζπλδεδεκέλν Νεζί ή Απνκνλσκέλν Μηθξνδίθηπν
θαη κε ηε δήηεζε ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο. Με απφθαζε
ηεο ΡΑΔ θαζνξίδεηαη ε ρξνληθή πεξίνδνο πνπ θαιχπηνπλ
νη εθηηκήζεηο απηέο, ε νπνία δελ κπνξεί λα είλαη αλψηεξε
ησλ επηά (7) εηψλ. Με ηελ ίδηα απφθαζε θαζνξίδεηαη θαη ν
ηξφπνο δεκνζίεπζεο ησλ εθηηκήζεσλ.

(ζη)

Μεξηκλά ψζηε λα εμαζθαιίδνληαη νη αλαγθαίνη ρψξνη γηα
ηελ εγθαηάζηαζε λένπ δπλακηθνχ παξαγσγήο, γηα ηελ
επέθηαζε ηνπ πθηζηάκελνπ δπλακηθνχ ή ζηνηρείσλ
ελίζρπζεο θαη επέθηαζεο ηνπ δηθηχνπ δηαλνκήο ζηα Με
Γηαζπλδεδεκέλα Νεζηά θαη Απνκνλσκέλα Μηθξνδίθηπα.

(δ)

πλάπηεη ζπκβάζεηο κε ηνπο θαηφρνπο ησλ αδεηψλ γηα ηε
έγρπζε θαη απνξξφθεζε ελέξγεηαο θαη ηελ παξνρή
επηθνπξηθψλ ππεξεζηψλ ζην Γίθηπν ησλ Με
Γηαζπλδεδεκέλσλ Νεζηψλ θαη ηελ ακνηβή ησλ παξαγσγψλ
ηεο ελέξγεηαο απηήο θαη ηεξεί ηνπο απαξαίηεηνπο
ινγαξηαζκνχο γηα ηελ ακνηβή ησλ παξαγσγψλ απηψλ, ηε
ρξέσζε ησλ πειαηψλ θαη ησλ πξνκεζεπηψλ γηα ηελ
απνξξφθεζε ελέξγεηαο θαζψο θαη ηηο ινηπέο ρξεψζεηο θαη
πηζηψζεηο ησλ εηδηθψλ ινγαξηαζκψλ, πνπ θαζνξίδνληαη
ζηελ θείκελε λνκνζεζία, ζχκθσλα κε ηα εηδηθφηεξα
νξηδφκελα ζηνλ Κψδηθα Γηαρείξηζεο Ζιεθηξηθψλ
πζηεκάησλ Με Γηαζπλδεδεκέλσλ Νεζηψλ.

(ε)

πλάπηεη ζπκβάζεηο πψιεζεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο πνπ
παξάγνληαη απφ εγθαηαζηάζεηο ΑΠΔ ή ΖΘΤΑ θαηά ηα
πξνβιεπφκελα ζην άξζξν 12 ηνπ 3468/2006 (ΦΔΚ Α’ 129)
εθφζνλ νη εγθαηαζηάζεηο παξαγσγήο ζπλδένληαη κε ην
Γίθηπν ησλ Με Γηαζπλδεδεκέλσλ Νεζηψλ θαη θαηαβάιεη
ηηο πιεξσκέο πνπ πξνβιέπνληαη ζηηο ζπκβάζεηο απηέο. Σα
πνζά πνπ θαηαβάιινληαη ζηνπο αληηζπκβαιιφκελνπο
αλαθηψληαη θαηά ηα πξνβιεπφκελα ζην άξζξν 155 ηνπ
παξφληνο λφκνπ.

3.
Με απφθαζε ηεο ΡΑΔ κεηά απφ εηζήγεζε ηεο ΓΔΓΓΖΔ
Α.Δ.ζεζπίδνληαη ηα εγρεηξίδηα εθαξκνγήο ηνπ Κψδηθα Γηαρείξηζεο
ηνπ Γηθηχνπ Γηαλνκήο, ε έθδνζε ησλ νπνίσλ πξνβιέπεηαη ζηνλ ελ
ιφγσ Κψδηθα.
4.
Ρπζκίζεηο, ππνινγηζκνί θαη εηδηθέο εγθξίζεηο, πνπ
απαηηνχληαη γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ Κψδηθα Γηαρείξηζεο ηνπ Γηθηχνπ
Γηαλνκήο, απνθαζίδνληαη απφ ηε ΡΑΔ κεηά απφ γλψκε ηνπ
Γηαρεηξηζηή ηνπ Γηθηχνπ. Οη ιεπηνκέξεηεο εθαξκνγήο ηνπ Κψδηθα
Γηαλνκήο ξπζκίδνληαη κε απφθαζε ηεο ΡΑΔ, κεηά απφ εηζήγεζε ηνπ
Γηαρεηξηζηή ηνπ Γηθηχνπ.
Άξζξν 140
Αξκνδηόηεηεο ηεο ΓΔΓΓΖΔ Α.Δ. όζνλ αθνξά ζηε δηαρείξηζε
ειεθηξηθώλ ζπζηεκάησλ ησλ Με Γηαζπλδεδεκέλσλ Νεζηώλ
1.
Ζ δηαρείξηζε ησλ ειεθηξηθψλ ζπζηεκάησλ ησλ Με
Γηαζπλδεδεκέλσλ Νεζηψλ, πνπ πεξηιακβάλεη ηε δηαρείξηζε ηεο
παξαγσγήο, ηε ιεηηνπξγία ηεο αγνξάο θαη ησλ ζπζηεκάησλ ησλ
λεζηψλ απηψλ, δηελεξγείηαη απφ ην Γηαρεηξηζηή ηνπ Γηθηχνπ. Γηα ηελ
άζθεζε ηεο δξαζηεξηφηεηαο απηήο, ν Γηαρεηξηζηήο ηνπ Γηθηχνπ
ππνρξενχηαη εληφο πξνζεζκίαο . ( ) κελψλ απφ ηελ νινθιήξσζε ηεο
δηαδηθαζίαο απφζρηζεο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 134
ηνπ παξφληνο λφκνπ, λα ιάβεη άδεηα Γηαρείξηζεο ειεθηξηθψλ
ζπζηεκάησλ ησλ Με Γηαζπλδεδεκέλσλ Νεζηψλ. Ζ άδεηα απηή
ρνξεγείηαη απφ ηε ΡΑΔ, κεηά απφ αίηεζε ηεο ΓΔΓΓΖΔ Α.Δ.θαη κε
απηήλ θαζνξίδνληαη κεηαμχ άιισλ ηα αθφινπζα:
(α)

Οη ππνρξεψζεηο θαη ηα δηθαηψκαηα ηνπ Γηαρεηξηζηή ηνπ
Γηθηχνπ ζρεηηθά κε ηελ άζθεζε ηεο δξαζηεξηφηεηαο απηήο

(β)

Οη φξνη θαη νη πξνυπνζέζεηο πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ
άζθεζε ηεο δξαζηεξηφηεηαο απηήο

(γ)

Σα αλαγθαία κέηξα δηαζθάιηζεο ηεο ακεξφιεπηεο θαη
ρσξίο δηαθξίζεηο ζπκπεξηθνξάο ηνπ Γηαρεηξηζηή έλαληη
ησλ παξαγσγψλ θαη πξνκεζεπηψλ.

Άξζξν 141

2.
Πέξαλ ησλ πξνβιεπνκέλσλ ζηελ Άδεηα Γηαρείξηζεο ηεο
παξαγξάθνπ 1, ν Γηαρεηξηζηήο ηνπ ΔΓΓΖΔ ππνρξενχηαη λα:

Κώδηθαο
Γηαρείξηζεο
Γηαζπλδεδεκέλσλ Νεζηώλ

(α)

1.
Ζ δηαρείξηζε ηεο παξαγσγήο ησλ Με Γηαζπλδεδεκέλσλ
Νεζηψλ γίλεηαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα Γηαρείξηζεο
Ζιεθηξηθψλ πζηεκάησλ Με Γηαζπλδεδεκέλσλ Νεζηψλ. Ο Κψδηθαο
απηφο θαηαξηίδεηαη απφ ηνλ Γηαρεηξηζηή ΔΓΓΖΔ, πνπ ππνβάιιεη ηε
γλψκε ηνπ ζηε ΡΑΔ. Ζ ΡΑΔ, θαηφπηλ δεκφζηαο δηαβνχιεπζεο, θαη
αθνχ πξνβεί ζε ηπρφλ ηξνπνπνηήζεηο θαη πξνζζήθεο, εθδίδεη κε

Παξαθνινπζεί θαη κεξηκλά γηα ηελ αμηφπηζηε, νηθνλνκηθά
απνδνηηθή θαη αζθαιή ιεηηνπξγία ησλ κνλάδσλ
παξαγσγήο ησλ Με Γηαζπλδεδεκέλσλ Νεζηψλ,
ιακβάλνληαο παξαιιήισο ηα θαηάιιεια κέηξα γηα ηνλ
πεξηνξηζκφ ησλ επηπηψζεσλ ζην πεξηβάιινλ.
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Ζιεθηξηθώλ

πζηεκάησλ

Με

απφθαζή ηεο ην ηειηθφ θείκελν ηνπ Κψδηθα Γηαρείξηζεο Ζιεθηξηθψλ
πζηεκάησλ Με Γηαζπλδεδεκέλσλ Νεζηψλ, ην νπνίν δεκνζηεχεηαη
ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο, Ο Κψδηθαο ηξνπνπνηείηαη είηε κε
πξσηνβνπιία ηεο ΡΑΔ, είηε θαηφπηλ αηηήκαηνο ηνπ Γηαρεηξηζηή ή
ηξίησλ πξνζψπσλ πνπ έρνπλ έλλνκν ζπκθέξνλ, θαη΄ εθαξκνγή ηεο
δηαδηθαζίαο ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ.
2.
Με ηηο δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα Γηαρείξηζεο Ζιεθηξηθψλ
πζηεκάησλ Με Γηαζπλδεδεκέλσλ Νεζηψλ θαζνξίδνληαη εηδηθφηεξα:
(α)

Σα θξηηήξηα πνπ εθαξκφδεη ν ΓΔΓΓΖΔ γηα ηελ θαηαλνκή
θνξηίνπ ζηηο δηαζέζηκεο εγθαηαζηάζεηο παξαγσγήο. Γηα
ηνλ θαζνξηζκφ ησλ θξηηεξίσλ ιακβάλνληαη, κεηαμχ άιισλ,
ππφςε:
(i)

Ο
πξνγξακκαηηζκφο
εγρχζεσλ
θαη
απνξξνθήζεσλ ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ζην
Γίθηπν, γηα δεδνκέλε ρξνληθή πεξίνδν. Σνλ
πξνγξακκαηηζκφ θαηαξηίδεη ν Γηαρεηξηζηήο
Γηθηχνπ, θαηά ην απνηέιεζκα ηεο νηθνλνκηθήο
ηεξάξρεζεο ησλ δειψζεσλ δηαζεζηκφηεηαο γηα
έγρπζε ειεθηξηθήο ελέξγεηαο απφ ηηο κνλάδεο
παξαγσγήο, κε βάζε ην κεηαβιεηφ θφζηνο ησλ
κνλάδσλ απηψλ.

(β)

(γ)

Οη ηερληθνί πεξηνξηζκνί ηνπ ειεθηξηθνχ
ζπζηήκαηνο ησλ Με Γηαζπλδεδεκέλσλ Νεζηψλ.

Ο ηξφπνο, ε έθηαζε, νη φξνη θαη νη πξνυπνζέζεηο,
ζχκθσλα κε ηνπο νπνίνπο, θαηά ηελ θαηαλνκή ηνπ θνξηίνπ
ζηηο δηαζέζηκεο εγθαηαζηάζεηο παξαγσγήο, ν
Γηαρεηξηζηήο Γηθηχνπ Γηαλνκήο δίλεη πξνηεξαηφηεηα ζηηο
εγθαηαζηάζεηο παξαγσγήο νη νπνίεο ρξεζηκνπνηνχλ
αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο, θαζψο θαη ζηηο
εγθαηαζηάζεηο ζπκπαξαγσγήο ζχκθσλα κε ην άξζξν 9
ηνπ λ. 3468/2006.
Ο ηξφπνο, ε δηαδηθαζία θαη νη φξνη δηεπζέηεζεο, απφ ηνλ
Γηαρεηξηζηή Γηθηχνπ, ησλ πιεξσκψλ γηα ηηο
πξνγξακκαηηζκέλεο εγρχζεηο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ζην
Γίθηπν, θαζψο θαη ησλ πιεξσκψλ γηα ηε δηαζεζηκφηεηα
ησλ εγθαηαζηάζεσλ παξαγσγήο. Γηα ηηο αλσηέξσ
πιεξσκέο δελ ιακβάλεηαη ππφςε ε πξνζθεξζείζα ηηκή
παξαγσγήο:
(i)

Απφ εγθαηαζηάζεηο ζηηο νπνίεο παξέρεηαη
πξνηεξαηφηεηα θαηά ηα νξηδφκελα ζηνλ Κψδηθα
Γηαρείξηζεο Ζιεθηξηθψλ πζηεκάησλ Με
Γηαζπλδεδεκέλσλ Νεζηψλ.

(ii)

Απφ εγθαηαζηάζεηο νη νπνίεο εληάζζνληαη ζην
Γίθηπν κε απνθιεηζηηθφ ζθνπφ ηελ θάιπςε ησλ
αλαγθψλ απηνχ.

(iii)

Ζ κέζνδνο ππνινγηζκνχ θαη ν ηξφπνο κέηξεζεο
απφ ηνλ Γηαρεηξηζηή Γηθηχνπ ησλ Απνθιίζεσλ
Παξαγσγήο - Εήηεζεο, ζε δεδνκέλε ρξνληθή
πεξίνδν. Ο ηξφπνο, ε δηαδηθαζία θαη νη φξνη
δηεπζέηεζεο ησλ Απνθιίζεσλ Παξαγσγήο Εήηεζεο, κεηαμχ ησλ θαηφρσλ άδεηαο
παξαγσγήο θαη πξνκήζεηαο. Ζ αλσηέξσ
δηεπζέηεζε γίλεηαη θαηά ηξφπν ψζηε λα
πξνάγεηαη ε δηαζεζηκφηεηα ησλ εγθαηαζηάζεσλ
παξαγσγήο, ην θφζηνο λα επηκεξίδεηαη ζε
απηνχο πνπ πξνθαινχλ ηηο απνθιίζεηο, ε ηηκή
λα βαζίδεηαη ζε θνζηνινγηθά ζηνηρεία
ιεηηνπξγίαο ησλ εγθαηαζηάζεσλ παξαγσγήο
θαη ην ζπλνιηθφ θφζηνο λα ειαρηζηνπνηείηαη.

(iv)

Ζ ρξνληθή πεξίνδνο πνπ ιακβάλεηαη σο βάζε
απφ ηνλ Γηαρεηξηζηή Γηθηχνπ γηα ηελ θαηαλνκή
ηνπ θνξηίνπ, ηνλ ππνινγηζκφ θαη ηε δηεπζέηεζε
ησλ Απνθιίζεσλ Παξαγσγήο - Εήηεζεο.

71

Οη πξνυπνζέζεηο θαη ε δηαδηθαζία επηβνιήο
θπξψζεσλ θαη ε παξνρή θηλήηξσλ απφ ηνλ
Γηαρεηξηζηή Γηθηχνπ γηα ηε δηαηήξεζε
αζθαιψλ πεξηζσξίσλ πξνζθνξψλ ηζρχνο, ηε
δηαζεζηκφηεηα επαξθνχο ηζρχνο παξαγσγήο
ειεθηξηθήο ελέξγεηαο θαη ηελ εχξπζκε
ιεηηνπξγία ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ εγρχζεσλ θαη
ηεο θαηαλνκήο θνξηίνπ.

(vi)

Κάζε άιιε αλαγθαία ιεπηνκέξεηα γηα ηε
ξχζκηζε ηνπ ηξφπνπ Γηαρείξηζεο ησλ
Ζιεθηξηθψλ
πζηεκάησλ
ησλ
Με
Γηαζπλδεδεκέλσλ Νεζηψλ.

(δ)

Ζ κέζνδνο ππνινγηζκνχ θαη ν ηξφπνο κέηξεζεο απφ ηνλ
Γηαρεηξηζηή Γηθηχνπ ησλ Απνθιίζεσλ Παξαγσγήο Εήηεζεο, ζε δεδνκέλε ρξνληθή πεξίνδν. Ο ηξφπνο, ε
δηαδηθαζία θαη νη φξνη δηεπζέηεζεο ησλ Απνθιίζεσλ
Παξαγσγήο - Εήηεζεο, κεηαμχ ησλ θαηφρσλ άδεηαο
παξαγσγήο θαη πξνκήζεηαο. Ζ αλσηέξσ δηεπζέηεζε
γίλεηαη θαηά ηξφπν ψζηε λα πξνάγεηαη ε δηαζεζηκφηεηα
ησλ εγθαηαζηάζεσλ παξαγσγήο, ην θφζηνο λα
επηκεξίδεηαη ζε απηνχο πνπ πξνθαινχλ ηηο απνθιίζεηο, ε
ηηκή λα βαζίδεηαη ζε θνζηνινγηθά ζηνηρεία ιεηηνπξγίαο ησλ
εγθαηαζηάζεσλ παξαγσγήο θαη ην ζπλνιηθφ θφζηνο λα
ειαρηζηνπνηείηαη.

(ε)

Ζ ρξνληθή πεξίνδνο πνπ ιακβάλεηαη σο βάζε απφ ηνλ
Γηαρεηξηζηή Γηθηχνπ γηα ηελ θαηαλνκή ηνπ θνξηίνπ, ηνλ
ππνινγηζκφ θαη ηε δηεπζέηεζε ησλ Απνθιίζεσλ
Παξαγσγήο - Εήηεζεο.

(ζη)

Οη πξνυπνζέζεηο θαη ε δηαδηθαζία επηβνιήο θπξψζεσλ
θαη ε παξνρή θηλήηξσλ απφ ηνλ Γηαρεηξηζηή Γηθηχνπ γηα ηε
δηαηήξεζε αζθαιψλ πεξηζσξίσλ πξνζθνξψλ ηζρχνο, ηε
δηαζεζηκφηεηα επαξθνχο ηζρχνο παξαγσγήο ειεθηξηθήο
ελέξγεηαο
θαη
ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία
ηνπ
πξνγξακκαηηζκνχ εγρχζεσλ θαη ηεο θαηαλνκήο θνξηίνπ.

(δ)

Οη πξνυπνζέζεηο θαη ε δηαδηθαζία πνπ νθείιεη λα
αθνινπζεί ν Γηαρεηξηζηήο Γηθηχνπ γηα ηε ζχλαςε
ζπκβάζεσλ, ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 2δ ηνπ άξζξνπ
140 ηνπ παξφληνο λφκνπ θαη νη φξνη ησλ αληίζηνηρσλ
ζπκβάζεσλ.

(ε)

Ζ κεζνδνινγία ππνινγηζκνχ ηεο ακνηβήο ησλ κνλάδσλ
παξαγσγήο. Με απφθαζε ηεο ΡΑΔ κπνξνχλ λα
θαζνξίδνληαη αξηζκεηηθέο ηηκέο ησλ παξακέηξσλ ηεο
κεζνδνινγίαο απηήο.

(ζ)

Ο ηξφπνο, ε δηαδηθαζία θαη νη φξνη δηεπζέηεζεο, απφ ηνλ
Γηαρεηξηζηή Γηθηχνπ, ησλ ρξεψζεσλ ησλ πξνκεζεπηψλ θαη
πειαηψλ γηα ηελ απνξξφθεζε ειεθηξηθήο ελέξγεηαο απφ
ην Γίθηπν.

(η)

Σν είδνο, ην χςνο θαη ν ηξφπνο παξνρήο εγγπήζεσλ ή
άιιεο αζθάιεηαο θαη θαηαβνιήο εηζθνξψλ απφ ηνπο
ρξήζηεο ηνπ Γηθηχνπ αλαινγηθά κε ηελ ελέξγεηα πνπ
απνξξνθνχλ απφ ην Γίθηπν, θαηά ηξφπν ψζηε λα
δηαζθαιίδεηαη ε θάιπςε ησλ δαπαλψλ ηνπ Γηαρεηξηζηή
ηνπ Γηθηχνπ, ζε πεξίπησζε ηπρφλ αδπλακίαο ησλ ρξεζηψλ
λα εθπιεξψλνπλ ηηο νηθνλνκηθέο ηνπο ππνρξεψζεηο ζην
πιαίζην ηεο ιεηηνπξγίαο αγνξάο ησλ Με Γηαζπλδεδεκέλσλ
Νεζηψλ.

(ηα)

Ο ηξφπνο θαη ε δηαδηθαζία δεκνζίεπζεο ησλ απαξαίηεησλ
πιεξνθνξηψλ γηα ηελ ζπκκεηνρή θαη ιεηηνπξγία ηεο
αγνξάο ησλ Με Γηαζπλδεδεκέλσλ Νεζηψλ.

(ηβ)

Οη δηαδηθαζίεο επίιπζεο ησλ δηαθνξψλ πνπ αλαθχπηνπλ
κεηαμχ ησλ πκκεηερφλησλ ζηελ αγνξά θαη ηνπ
Γηαρεηξηζηή ηνπ Γηθηχνπ.

(ηγ)

Οη ππνρξεψζεηο πξνζθφκηζεο εγγπήζεσλ δηαζεζηκφηεηαο
επαξθνχο ηζρχνο πνπ πξέπεη λα πιεξνχληαη γηα ηελ
απνξξφθεζε ειεθηξηθήο ελέξγεηαο απφ ην Γίθηπν ησλ Με

(ii)
Σα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ δηαζέζηκσλ
εγθαηαζηάζεσλ παξαγσγήο.
(iii)

(v)

Γηαζπλδεδεκέλσλ Νεζηψλ θαη ν ηξφπνο εθπιήξσζεο ησλ
ππνρξεψζεσλ απηψλ, ηδίσο κέζσ ζπκβάζεσλ.
(ηδ)

Ο ηχπνο θαη ην θαη’ ειάρηζην πεξηερφκελν ησλ ζπκβάζεσλ
ζχλδεζεο ζηαζκψλ παξαγσγήο κε ην Γίθηπν Με
Γηαζπλδεδεκέλσλ Νεζηψλ θαη θάζε άιιν ζρεηηθφ ζέκα.

(ηε)

Οη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ζρεδηαζκνχ θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ
εμνπιηζκνχ ησλ εγθαηαζηάζεσλ ησλ κνλάδσλ παξαγσγήο
ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, νη νπνίεο ζπλδένληαη ζην Γίθηπν ησλ
Με Γηαζπλδεδεκέλσλ Νεζηψλ.

(ηζη)

Οη δηαδηθαζίεο έθδνζεο ηηκνινγίσλ θαη ηήξεζεο
ινγαξηαζκψλ απφ ηνλ Γηαρεηξηζηή ηνπ Γηθηχνπ θαζψο θαη
νη δηαδηθαζίεο εθθαζάξηζεο ησλ ινγαξηαζκψλ.

(ηδ)

Ζ δηαδηθαζία αληηκεηψπηζεο έθηαθησλ θαηαζηάζεσλ,
ζρεηηθά κε ηε ιεηηνπξγία ησλ ειεθηξηθψλ ζπζηεκάησλ ησλ
Με Γηαζπλδεδεκέλσλ Νεζηψλ.

(ηε)

(δ)

(ε)

δηαζθαιίδεη ηελ πξνκήζεηα, εγθαηάζηαζε, ζπληήξεζε,
θαιή ιεηηνπξγία θαη αληηθαηάζηαζε ησλ κεηξεηηθψλ
δηαηάμεσλ πνπ εγθαζίζηαληαη ζην Γίθηπν ΓΑΑ,

(ζη)

παξέρεη ζηνπο ρξήζηεο ηνπ Γηθηχνπ ΓΑΑ, ζηνλ
Γηαρεηξηζηή ηνπ Γηθηχνπ Γηαλνκήο θαη ηνλ Κχξην ηνπ
Γηθηχνπ Γηαλνκήο ηηο πιεξνθνξίεο πνπ απαηηνχληαη γηα
ηελ απνηειεζκαηηθή πξφζβαζε ζην Γίθηπν Γηαλνκήο,

(δ)

απέρεη απφ θάζε δηάθξηζε κεηαμχ ησλ ρξεζηψλ ή ησλ
θαηεγνξηψλ ρξεζηψλ ηνπ Γηθηχνπ ΓΑΑ.

3.
Με απφθαζε ηεο ΡΑΔ, θαζνξίδνληαη νη φξνη θαη
πεξηνξηζκνί ηεο άδεηαο απνθιεηζηηθήο δηαρείξηζεο ηνπ Γηθηχνπ ΓΑΑ.
Με ηελ ίδηα απφθαζε ξπζκίδνληαη, ηδίσο, νη ππνρξεψζεηο ηνπ
Γηαρεηξηζηή Γηθηχνπ ΓΑΑ ζρεηηθά κε ηελ αλάπηπμε, ελίζρπζε θαη
ζπληήξεζε ηνπ Γηθηχνπ ΓΑΑ, ηηο ζρέζεηο κεηαμχ Γηαρεηξηζηή Γηθηχνπ
ΓΑΑ θαη Γηαρεηξηζηή ηνπ Γηθηχνπ Γηαλνκήο, ηελ παξνρή πξφζβαζεο
ζε ηξίηνπο, ηελ έγθξηζε απφ ηε ΡΑΔ ηεο κεζνδνινγίαο ηηκνιφγεζεο
πνπ εθαξκφδεη ν Γηαρεηξηζηήο ΓΑΑ γηα ηελ παξνρή πξφζβαζεο ζε
ηξίηνπο θαη ηνλ ηξφπν θαη ηε δηαδηθαζία δεκνζίεπζεο ησλ
εθαξκνζηέσλ ηηκνινγίσλ ρξήζεο ηνπ Γηθηχνπ ΓΑΑ, θαηά ηξφπν ψζηε:

Κάζε άιιε αλαγθαία ιεπηνκέξεηα γηα ηε ξχζκηζε ηνπ
ηξφπνπ Γηαρείξηζεο ησλ Με Γηαζπλδεδεκέλσλ Νεζηψλ.

3.
Ρπζκίζεηο, ππνινγηζκνί θαη εηδηθέο εγθξίζεηο πνπ
απαηηνχληαη γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ Κψδηθα Γηαρείξηζεο Ζιεθηξηθψλ
πζηεκάησλ Με Γηαζπλδεδεκέλσλ Νεζηψλ θαζνξίδνληαη, κε
απφθαζε ηεο ΡΑΔ, κεηά απφ γλψκε ηνπ Γηαρεηξηζηή Γηθηχνπ
Γηαλνκήο. Οη ιεπηνκέξεηεο εθαξκνγήο ηνπ αλσηέξσ Κψδηθα
θαζνξίδνληαη κε απφθαζε ηεο ΡΑΔ, κεηά απφ εηζήγεζε ηνπ
Γηαρεηξηζηή Γηθηχνπ.
4.
Ζ ΓΔΖ Α.Δ. νθείιεη λα ηεξεί ρσξηζηνχο ινγαξηαζκνχο γηα
ηηο δξαζηεξηφηεηεο παξαγσγήο θαη ηεο πξνκήζεηαο ειεθηξηθήο
ελέξγεηαο ζηα Με Γηαζπλδεδεκέλα Νεζηά, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο
ηνπ άξζξνπ 152 ηνπ παξφληνο λφκνπ. Ο Γηαρεηξηζηήο ηνπ ΔΓΓΖΔ
ηεξεί ρσξηζηνχο ινγαξηαζκνχο γηα ηε δξαζηεξηφηεηα δηαρείξηζεο
δηθηχνπ δηαλνκήο γηα ηα Απνκνλσκέλα Μηθξνδίθηπα θαη ηα Με
Γηαζπλδεδεκέλα Νεζηά.

(α)

ε πξφζβαζε ησλ δηθαηνπκέλσλ ζην Γίθηπν ΓΑΑ λα γίλεηαη
θαηά ηνλ πιένλ νηθνλνκηθφ, δηαθαλή θαη άκεζν ηξφπν,
ρσξίο δηαθξίζεηο κεηαμχ ησλ ρξεζηψλ θαη ησλ θαηεγνξηψλ
ρξεζηψλ ηνπ Γηθηχνπ ΓΑΑ θαη

(β)

ηα θξηηήξηα θαζνξηζκνχ ηεο κεζνδνινγίαο ηηκνιφγεζεο,
πνπ ηζρχνπλ θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 151 ηνπ
παξφληνο λφκνπ γηα ηε δηαρείξηζε ηνπ Γηθηχνπ Γηαλνκήο,
λα εθαξκφδνληαη θαη γηα ηνλ Γηαρεηξηζηή Γηθηχνπ ΓΑΑ,
ιακβαλνκέλσλ ππφςε ησλ πξαγκαηηθψλ ζπλζεθψλ
ιεηηνπξγίαο ηνπ Γηθηχνπ ΓΑΑ.
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4.
Καηά ηνπ Γηαρεηξηζηή ηνπ Γηθηχνπ ΓΑΑ επηηξέπεηαη ε
ππνβνιή θαηαγγειίαο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ34.

(Άρθρο 28 της Οδηγίας 2009/72/ΕΚ)

5.
Ζ ΡΑΔ δχλαηαη κε απφθαζή ηεο λα θαηαηάζζεη έλα δίθηπν,
ην νπνίν δηαλέκεη ειεθηξηθή ελέξγεηα ζε γεσγξαθηθά πεξηνξηζκέλν
βηνκεραληθφ ή εκπνξηθφ ή θνηλφρξεζην ρψξν , θαη ην νπνίν, κε ηελ
επηθχιαμε ηεο παξαγξάθνπ 8 αθνινχζσο, δελ εθνδηάδεη νηθηαθνχο
θαηαλαισηέο, σο Κιεηζηφ Γίθηπν Γηαλνκήο, εάλ:

1.
Οη γξακκέο δηαλνκήο κέζεο θαη ρακειήο ηάζεο θαη νη
εγθαηαζηάζεηο δηαλνκήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο πνπ βξίζθνληαη εληφο
ησλ νξίσλ ηνπ αθηλήηνπ πνπ πεξηγξάθεηαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ Άξζξνπ
Πξψηνπ ηνπ λ. 2333/1995 (ΦΔΚ Α΄ 202) θαη νη νπνίεο, ζχκθσλα κε
ηηο δηαηάμεηο ηνπ ίδηνπ λφκνπ θαηαζθεπάδνληαη, αλαπηχζζνληαη θαη
ηίζεληαη ζε ιεηηνπξγία απφ ηελ εηαηξεία "Γηεζλήο Αεξνιηκέλαο Αζελψλ
Α.Δ.", θαζψο θαη νη κειινληηθέο επεθηάζεηο απηψλ εληφο ηεο ίδηαο
έθηαζεο, απνηεινχλ ην Γίθηπν ηνπ Γηεζλνχο Αεξνιηκέλα Αζελψλ
(Γίθηπν ΓΑΑ) θαη δελ εληάζζνληαη ζην Γίθηπν, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ
άξζξνπ 2 ηνπ παξφληνο λφκνπ.
2.
ηελ εηαηξεία "Γηεζλήο Αεξνιηκέλαο Αζελψλ Α.Δ."
ρνξεγείηαη, κε ην λφκν απηφλ, άδεηα απνθιεηζηηθήο δηαρείξηζεο ηνπ
Γηθηχνπ ΓΑΑ (Γηαρεηξηζηήο Γηθηχνπ ΓΑΑ). Ο Γηαρεηξηζηήο Γηθηχνπ
ΓΑΑ είλαη ππεχζπλνο γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ Γηθηχνπ ΓΑΑ θαζψο θαη
γηα ηνλ πξνγξακκαηηζκφ θαη ηε δηαζθάιηζε ηεο ζπληήξεζεο θαη ηεο
αλάπηπμεο ηνπ δηθηχνπ απηνχ χκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο απηέο θαη ηηο
ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ λ. 2338/1995, ν Γηαρεηξηζηήο ηνπ Γηθηχνπ ΓΑΑ
είλαη αξκφδηνο ηδίσο λα:
(α)

(α)

νη ππνδνκέο θαη νη εγθαηαζηάζεηο ηνπ ελ ιφγσ δηθηχνπ δελ
εληάζζνληαη ζην Γίθηπν, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ
παξφληνο λφκνπ,

(β)

γηα ζπγθεθξηκέλνπο ηερληθνχο ιφγνπο ή ιφγνπο αζθαιείαο,
νη δξαζηεξηφηεηεο ή νη παξαγσγηθέο δηεξγαζίεο ησλ
ρξεζηψλ ηνπ ελ ιφγσ δηθηχνπ είλαη ελνπνηεκέλεο, ή

(γ)

ην ελ ιφγσ δίθηπν δηαλέκεη ειεθηξηθή ελέξγεηα θαηά θχξην
ιφγν ζηνλ ηδηνθηήηε ή ην θνξέα εθκεηάιιεπζεο ηνπ δηθηχνπ
ή ζηηο ζπλαθείο επηρεηξήζεηο θαη

6.
Με ηελ απφθαζε ηεο παξαγξάθνπ 5 θαζνξίδεηαη ην
πξφζσπν πνπ δηαρεηξίδεηαη ην Κιεηζηφ Γίθηπν Γηαλνκήο
(Γηαρεηξηζηήο Κιεηζηνχ Γηθηχνπ Γηαλνκήο), νη αξκνδηφηεηεο, ηα
δηθαηψκαηα θαη νη ππνρξεψζεηο ηνπ, θαζψο θαη νη φξνη, νη
πξνυπνζέζεηο θαη θάζε άιιε αλαγθαία ιεπηνκέξεηα γηα ηε ξχζκηζε
ηνπ ηξφπνπ δηαρείξηζεο ηνπ Κιεηζηνχ Γηθηχνπ Γηαλνκήο, ζε αλαινγία
πξνο ηε δξαζηεξηφηεηα δηαρείξηζεο ηνπ Γηθηχνπ θαη ιακβάλνληαο
ππφςε ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ελ ιφγσ δηθηχνπ θαη ησλ
ρξεζηψλ πνπ εμππεξεηεί. Ζ ελ ιφγσ απφθαζε κπνξεί λα αθνξά
ηαπηφρξνλα ηελ θαηάηαμε πεξηζζφηεξσλ ηνπ ελφο δηθηχσλ σο Κιεηζηά
Γίθηπα Γηαλνκήο.

δηαζθαιίδεη ηελ αμηνπηζηία θαη αζθάιεηα ηνπ Γηθηχνπ
ΓΑΑ, ιακβάλνληαο παξαιιήισο ηα θαηάιιεια κέηξα γηα
ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο,

(β)
δηαζθαιίδεη ηε δηαηήξεζε ηερληθά άξηηνπ θαη Οηθνλνκηθά
απνδνηηθνχ Γηθηχνπ ΓΑΑ,
(γ)

εμαζθαιίδεη ηελ πξφζβαζε ζην δίθηπν ζηνπο θαηφρνπο
αδεηψλ πξνκήζεηαο θαη ζηνπο Δπηιέγνληεο Πειάηεο,
ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ
θαζνξίδνληαη κε ηελ απφθαζε πνπ εθδίδεηαη θαηά ηελ
παξάγξαθν 3,

δηαζθαιίδεη ηελ ηήξεζε ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ
ζρεδηαζκνχ, ιεηηνπξγίαο θαη ζπληήξεζεο ηνπ Γηθηχνπ
ΓΑΑ, ηδίσο φζνλ αθνξά ηελ πνηφηεηα ηάζεο θαη ηελ
αμηνπηζηία ηξνθνδφηεζεο ησλ Πειαηψλ,

7.
Ο Γηαρεηξηζηήο Κιεηζηνχ Γηθηχνπ Γηαλνκήο κπνξεί, κε
απφθαζε ηεο ΡΑΔ ε νπνία εθδίδεηαη κεηά απφ αίηεζή ηνπ, λα
εμαηξείηαη απφ ηελ ππνρξέσζε έγθξηζεο απφ ηε ΡΑΔ ησλ ηηκνινγίσλ
πξφζβαζεο ζην δίθηπφ ηνπ θαη ησλ κεζνδνινγηψλ πνπ δηέπνπλ ηνλ
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ππνινγηζκφ ηνπο, πξηλ απφ ηε ζέζε ηνπο ζε ηζρχ. Γηα ηε ρνξήγεζε
εμαίξεζεο θαηά ηα αλσηέξσ, ε ζθνπηκφηεηα εθαξκνγήο ηεο
δηαδηθαζίαο έγθξηζεο ησλ ηηκνινγίσλ πξφζβαζεο θξίλεηαη
ιακβάλνληαο ππφςε ηδίσο ηε θχζε ηεο ζρέζεο κεηαμχ αθελφο ησλ
ρξεζηψλ ηνπ δηθηχνπ θαη αθεηέξνπ ηνπ θπξίνπ θαη ηνπ δηαρεηξηζηή ηνπ
θαη ηπρφλ αιιειεμάξηεζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπο, Μεηά απφ
αίηεζε ρξήζηε Κιεηζηνχ Γηθηχνπ Γηαλνκήο, γηα ην νπνίν έρεη
παξαζρεζεί εμαίξεζε θαηά ηα αλσηέξσ, πξνο ηε ΡΑΔ, ελεξγνπνηείηαη
ε δηαδηθαζία ηνπ άξζξνπ 151 γηα ηελ έγθξηζε ησλ ηηκνινγίσλ
πξφζβαζεο θαη ηεο κεζνδνινγίαο πνπ δηέπεη ηνλ ππνινγηζκφ ηνπο.

(ηα)
ηε ζπλεηζθνξά ηεο δπλακηθφηεηαο παξαγσγήο ζηε
κείσζε ησλ εθπνκπψλ.

8.
Ζ δπλαηφηεηα θαηάηαμεο ελφο δηθηχνπ σο Κιεηζηφ Γίθηπν
Γηαλνκήο θαη εμαίξεζεο ηνπ Γηαρεηξηζηή ηνπ θαηά ηελ παξάγξαθν 7
αλσηέξσ, πθίζηαληαη ζηελ πεξίπησζε πνπ ην δίθηπν απηφ
ρξεζηκνπνηείηαη πεξηζηαζηαθά απφ κηθξφ αξηζκφ νηθηαθψλ
θαηαλαισηψλ, νη νπνίνη έρνπλ εξγαζηαθή ή παξφκνηα ζρέζε κε ηνλ
ηδηνθηήηε ηνπ ελ ιφγσ δηθηχνπ θαη βξίζθνληαη εληφο ηεο πεξηνρήο ηελ
νπνία απηφ εμππεξεηεί.

5.
Καηά ηε δηαδηθαζία ρνξήγεζεο αδεηψλ παξαγσγήο, θαζψο θαη
γηα ηε δηεξεχλεζε νπνηνπδήπνηε δεηήκαηνο πνπ ηπρφλ αλαθχπηεη θαη
ζρεηίδεηαη κε πθηζηάκελεο άδεηεο παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, ε
ΡΑΔ δχλαηαη λα ζπιιέγεη θαη λα αμηνινγεί ηερληθά, νηθνλνκηθά,
ινγηζηηθά, εκπνξηθά θαη άιια ζπλαθή ζηνηρεία ησλ ελδηαθεξνκέλσλ,
αιιά θαη ζηνηρεία πνπ πεξηέξρνληαη ζε γλψζε ηεο απφ πάζεο
θχζεσο δεκφζηεο αξρέο. Γηα ηνλ ζθνπφ απηφ, δχλαηαη λα αηηείηαη ηε
ζπλδξνκή θάζε αξκφδηαο αξρήο, ε νπνία ππνρξενχηαη λα
γλσζηνπνηήζεη ζηε ΡΑΔ ηα ζρεηηθά δεδνκέλα ή λα γλσκνδνηήζεη επί
ηνπ δεηήκαηνο πνπ ηέζεθε ππφςε ηεο εληφο πξνζεζκίαο ελφο (1)
κελφο απφ ηελ παξαιαβή ηνπ ελ ιφγσ αηηήκαηνο ηεο ΡΑΔ Ζ αλσηέξσ
πξνζεζκία απάληεζεο ηνπ ελ ιφγσ θνξέα δχλαηαη λα παξαηαζεί,
κεηά απφ ζπλαίλεζε ηεο ΡΑΔ, γηα δηάζηεκα φρη κεγαιχηεξν ζπλνιηθά
ησλ έμη (6) κελψλ.

4.
Ζ άδεηα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ηνπιάρηζηνλ ηα εμήο
ζηνηρεία:

9.
Οη δηαηάμεηο ησλ παξαγξάθσλ 5 έσο 8 αλσηέξσ δελ
εθαξκφδνληαη ζηελ πεξίπησζε ηνπ Γηθηχνπ ηνπ Γηεζλνχο Αεξνιηκέλα
Αζελψλ (ΓΑΑ).
ΚΔΦΑΛΑΙΟ Σ: ΠΑΡΑΓΩΓΖ ΠΡΟΜΖΘΔΙΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΖ ΣΖ
ΑΓΟΡΑ ΖΛΔΚΣΡΙΚΖ ΔΝΔΡΓΔΙΑ
Άδεηα παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο

2.
Με ηελ επηθχιαμε ησλ εηδηθφηεξσλ δηαηάμεσλ γηα ηηο άδεηεο
παξαγσγήο απφ Α.Π.Δ., ε άδεηα γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηθήο
ελέξγεηαο ρνξεγείηαη ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο
πνπ πξνβιέπνληαη ζηνλ παξφληα λφκν θαη ζηνλ Καλνληζκφ Αδεηψλ,
πνπ ζεζπίδεηαη απφ ηε ΡΑΔ θαη δεκνζηεχεηαη ζηελ Δθεκεξίδα ηεο
Κπβεξλήζεσο.

9.
Ζ ρνξήγεζε άδεηαο παξαγσγήο δελ απαιιάζζεη ηνλ
θάηνρφ ηεο απφ ηελ ππνρξέσζε λα ιακβάλεη άιιεο άδεηεο ή εγθξίζεηο
πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία, φπσο νη άδεηεο
εγθαηάζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο.

ηελ ελ γέλεη αζθάιεηα ηνπ ζπζηήκαηνο ειεθηξηθήο
ελεξγείαο, ησλ εγθαηαζηάζεσλ θαη ηνπ ζρεηηθνχ
εμνπιηζκνχ

(γ)

ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο

(δ)

ηελ εμαζθάιηζε ή ηε δπλαηφηεηα εμαζθάιηζεο ηνπ
δηθαηψκαηνο ρξήζεο ηεο ζέζεο εγθαηάζηαζεο ηνπ έξγνπ

(ε)

ηε ρξήζε δεκφζησλ εθηάζεσλ·

(ζη)

ηελ ελεξγεηαθή απνδνηηθφηεηα

(δ)

ηε θχζε ησλ πξσηνγελψλ πεγψλ

(ε)

Σε δπλαηφηεηα ηνπ αηηνχληνο ή ησλ κεηφρσλ ή εηαίξσλ ηνπ
λα πινπνηήζεη ην έξγν κε βάζε ηελ επηζηεκνληθή θαη
ηερληθή επάξθεηα ηνπ θαη ηε δπλαηφηεηα εμαζθάιηζεο ηεο
απαηηνχκελεο ρξεκαηνδφηεζεο

(ζ)

ηε ζπκκφξθσζε πξνο ηα κέηξα πνπ αθνξνχλ ηελ παξνρή
ππεξεζηψλ θνηλήο σθέιεηαο θαη ηελ πξνζηαζία ηνπ
θαηαλαισηή

(η)

ηε ζπλεηζθνξά ηεο δπλακηθφηεηαο παξαγσγήο ζηελ
επίηεπμε ηνπ ζπλνιηθνχ ζηφρνπ ηεο Κνηλφηεηαο γηα κεξίδην
20% ηεο ελεξγείαο απφ αλαλεψζηκεο πεγέο έσο ην 2020
φπσο αλαθέξεηαη ζην άξζξν 3 παξάγξαθνο 1 ηεο νδεγίαο
2009/28/ΔΚ γηα ηελ πξνψζεζε ηεο ρξήζεο ελεξγείαο απφ
αλαλεψζηκεο πεγέο θαη

Σν ζηαζκφ ειεθηξνπαξαγσγήο γηα ηνλ νπνίνλ ρνξεγείηαη
ε άδεηα, ηνλ ηφπν εγθαηάζηαζήο ηνπ, ην δπλακηθφ
παξαγσγήο θαη ηε ρξεζηκνπνηνχκελε θαχζηκε χιε.

8.
Ζ άδεηα επηηξέπεηαη λα επεθηείλεηαη, αλ απμεζεί ην
δπλακηθφ παξαγσγήο ή λα ηξνπνπνηείηαη, αλ αιιάδνπλ ηα ππφινηπα
ζηνηρεία ηεο.

3.
Ο Καλνληζκφο Αδεηψλ ηνπ άξζξνπ 146, σο πξνο ηε
ρνξήγεζε αδεηψλ παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, εμεηδηθεχεη ηα
θξηηήξηα αμηνιφγεζεο, ιακβάλνληαο ππφςε ηδίσο:

ηελ πξνζηαζία ηεο δεκφζηαο πγείαο θαη αζθάιεηαο

(β)

7.
Ζ ΡΑΔ, θαηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ αηηήζεσλ πνπ
ππνβάιινληαη γηα ρνξήγεζε αδεηψλ παξαγσγήο, δηαζθαιίδεη ηελ
ηήξεζε ησλ φξσλ ηνπ ειεχζεξνπ αληαγσληζκνχ, πεξηιακβαλνκέλσλ
θαη δεηεκάησλ δεζπφδνπζαο επηξξνήο ζηελ αγνξά, ζέηνληαο γηα ην
ζθνπφ απηφ εηδηθνχο αληηζηαζκηζηηθνχο φξνπο ή πεξηνξηζκνχο ζηηο
ρνξεγνχκελεο άδεηεο θαη ιακβάλνληαο θάζε αλαγθαίν ξπζκηζηηθφ
κέηξν.

1.
Ζ δξαζηεξηφηεηα ηεο παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο
επηηξέπεηαη ζε φζνπο έρεη ρνξεγεζεί άδεηα παξαγσγήο ειεθηξηθήο
ελέξγεηαο ή έρνπλ λνκίκσο εμαηξεζεί απφ ηελ ππνρξέσζε απηή.

(β)

Σν πξφζσπν ζην νπνίν ρνξεγείηαη ην δηθαίσκα.

6.
Ζ ΡΑΔ, θαηά ηε ρνξήγεζε αδεηψλ παξαγσγήο, δχλαηαη λα
ζέηεη, θαηά πεξίπησζε εηδηθνχο φξνπο θαη πξνυπνζέζεηο, πξνο
δηαζθάιηζε ηεο πιήξσζεο ησλ θξηηεξίσλ αμηνιφγεζεο.

Άξζξν 143

(α)

(α)

10.
Ζ άδεηα παξαγσγήο γηα πδξνειεθηξηθά έξγα ρνξεγείηαη
κφλν εθφζνλ απηά εληάζζνληαη ζε νινθιεξσκέλν ζρεδηαζκφ
αλάπηπμεο θαη ελεξγεηαθήο δηαρείξηζεο ηνπ πδάηηλνπ δπλακηθνχ ηεο
νηθείαο πδξνινγηθήο ιεθάλεο ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ.
1739/1987 (ΦΔΚ 201 Α`/1987), φπσο ηζρχεη.
11.
Δμαηξνχληαη απφ ηελ ππνρξέσζε θαηνρήο άδεηαο
παξαγσγήο:
(α)

κνλάδεο ειεθηξνπαξαγσγήο ηζρχνο κέρξη 20 KW

(β)

εθεδξηθνί
ζηαζκνί
ειεθηξνπαξαγσγψλ
δεπγψλ,
αλεμάξηεηα απφ ηελ ηζρχ ηνπο, νη νπνίνη ιεηηνπξγνχλ κφλν
ζε πεξίπησζε δηαθνπήο ηεο παξνρήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο
ιφγσ βιάβεο ή πεξηνξηζκψλ ηνπ πζηήκαηνο ή ηνπ
Γηθηχνπ. Αλ νη ζηαζκνί απηνί ιεηηνπξγνχλ γηα ζθνπνχο
δηαθνξεηηθνχο απφ ηνπο πξνβιεπφκελνπο, απαηηείηαη
άδεηα παξαγσγήο.

(γ)

ζηαζκνί ηζρχνο κέρξη 2MW πνπ εγθαζίζηαληαη απφ
εθπαηδεπηηθνχο ή εξεπλεηηθνχο θνξείο κε ζθνπνχο
απνθιεηζηηθά εθπαηδεπηηθνχο ή πεηξακαηηθνχο.

(δ)

ζηαζκνί πνπ εγθαζίζηαληαη απφ ην Κέληξν Αλαλεψζηκσλ
Πεγψλ Δλέξγεηαο (Κ.Α.Π.Δ.) γηα ιφγνπο πηζηνπνίεζεο ή
κεηξήζεσλ θαη γηα φζν ρξνληθφ δηάζηεκα δηεμάγνληαη
κεηξήζεηο ή δηελεξγείηαη πηζηνπνίεζε.

12.
Με απφθαζε ηεο ΡΑΔ, δεκηνπξγείηαη κεηξψν εμαηξέζεσλ
ζην νπνίν θαηαγξάθνληαη νη πεξηπηψζεηο ζηηο νπνίεο δηαπηζηψλεηαη
ε ζπλδξνκή ησλ πξνυπνζέζεσλ εμαίξεζεο. ηνλ Καλνληζκφ Αδεηψλ
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εμεηδηθεχεηαη ε δηαδηθαζία δηαπίζησζεο ηεο ζπλδξνκήο ησλ σο άλσ
πξνυπνζέζεσλ.
Άξζξν 144
Άδεηα παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ζηα Με Γηαζπλδεδεκέλα
Νεζηά
1.
Με ηελ επηθχιαμε εηδηθφηεξσλ δηαηάμεσλ πεξί ΑΠΔ θαη
παξαγσγήο σο ΖΘΤΑ, θαζψο θαη ζηελ πεξίπησζε ηεο ρνξήγεζεο
παξέθθιηζεο θαηά ηα πξνβιεπφκελα ζην άξζξν 44 ηεο Οδεγίαο
2009/72/ΔΚ, ε άδεηα παξαγσγήο γηα ηα Με Γηαζπλδεδεκέλα Νεζηά
ρνξεγείηαη θαηφπηλ αηηήζεσο ησλ ελδηαθεξνκέλσλ απφ ηε ΡΑΔ
ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαη ηηο εηδηθέο πξνυπνζέζεηο πνπ
πξνβιέπνληαη ζην λφκν απηφλ θαη ζηνλ Καλνληζκφ Αδεηψλ.
2.
Δμαίξεζε απφ ηελ ππνρξέσζε ιήςεο άδεηαο ρνξεγείηαη
ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 144 θαη ηηο
ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ Καλνληζκνχ Αδεηψλ. Με ηνπο φξνπο ηεο άδεηαο
ή ηεο εμαίξεζεο, θαηά ηελ παξάγξαθν απηή, θαζνξίδνληαη νη εηδηθέο
ππνρξεψζεηο ηνπ θαηφρνπ ηεο άδεηαο ζρεηηθά κε ηελ θαιή θαη
εκπξφζεζκε θαηαζθεπή θαη ιεηηνπξγία ηεο κνλάδαο θαη νη εγγπήζεηο
γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο εθπιήξσζεο ησλ ππνρξεψζεσλ απηψλ.

Έμη (6) ηνπιάρηζηνλ κήλεο πξηλ απφ ηε ιήμε ηεο
πξνζεζκίαο ππνβνιήο πξνζθνξψλ, ε πξφζθιεζε
δεκνζηεχεηαη ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο, ζε κηα
εκεξήζηα εθεκεξίδα ηεο πξσηεχνπζαο κε παλειιήληα
θπθινθνξία, ζε δχν εκεξήζηεο ή εβδνκαδηαίεο εθεκεξίδεο
ηνπ λεζηνχ, φπνπ πξφθεηηαη λα γίλεη ε εγθαηάζηαζε,
εθφζνλ εθδίδνληαη, θαη ζηελ Δπίζεκε Δθεκεξίδα ησλ
Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ.

Ζ ΡΑΔ αμηνινγεί ηηο πξνηάζεηο πνπ ππνβάιινληαη ζην
δηαγσληζκφ θαη ρνξεγεί ηελ άδεηα παξαγσγήο. Καηά ηελ
αμηνιφγεζε ησλ πξνηάζεσλ ιακβάλνληαη ππφςε, κεηαμχ
άιισλ, ε ηήξεζε ησλ θαλφλσλ ηνπ ειεχζεξνπ
αληαγσληζκνχ θαη ε πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο.

(ε)

Ζ ΡΑΔ ιακβάλεη θάζε αλαγθαίν κέηξν γηα ηε δηαζθάιηζε
ηεο εκπηζηεπηηθφηεηαο ησλ ζηνηρείσλ πνπ πεξηέρνληαη ζηηο
ππνβαιιφκελεο πξνηάζεηο.

(ζη)

Δάλ ν δηαγσληζκφο θεξπρζεί άγνλνο, άδεηα παξαγσγήο
ρνξεγείηαη ζηε ΓΔΖ Α.Δ. κε απφθαζε ηεο ΡΑΔ. ηελ
πεξίπησζε απηή ε άδεηα παξαγσγήο πεξηιακβάλεη
εηδηθνχο φξνπο πνπ δηαζθαιίδνπλ ηελ ηήξεζε ησλ
ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ, νη νπνίεο νξίδνληαη ζηε
δηαθήξπμε ηνπ δηαγσληζκνχ.

Άδεηα πξνκήζεηαο θαη εκπνξίαο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο
1.
Ζ Πξνκήζεηα ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ζε Δπηιέγνληεο Πειάηεο
θαη, φζνλ αθνξά ηε ΓΔΖ Α.Δ. θαη ζε Με Δπηιέγνληεο Πειάηεο θαηά
ηελ παξάγξαθν 5, επηηξέπεηαη ζε φζνπο έρεη ρνξεγεζεί άδεηα
πξνκήζεηαο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 2. Ζ
εκπνξία ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ζηελ Αγνξά Ζιεθηξηθήο Δλέξγεηαο,
ζχκθσλα κε ην άξζξν 131ηνπ παξφληνο λφκνπ, επηηξέπεηαη ζε φζνπο
έρεη ρνξεγεζεί άδεηα πξνκήζεηαο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ή άδεηα
εκπνξίαο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 4.
2.
Με ηελ επηθχιαμε ηεο παξαγξάθνπ 6, ε άδεηα πξνκήζεηαο
ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ρνξεγείηαη απφ ηε ΡΑΔ, ζχκθσλα κε ηνπο
εηδηθφηεξνπο φξνπο θαη πξνυπνζέζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζηνλ
Καλνληζκφ Αδεηψλ, εθφζνλ ν ππνςήθηνο πξνκεζεπηήο:

5.
Γηα ηε δηαζθάιηζε ηνπ απξφζθνπηνπ ελεξγεηαθνχ
εθνδηαζκνχ ησλ Με Γηαζπλδεδεκέλσλ Νεζηψλ, πνπ δελ απνηεινχλ
Απνκνλσκέλα Μηθξνδίθηπα θαηά ηελ παξάγξαθν 3, φηαλ
δηαπηζηψλεηαη πξφβιεκα επάξθεηαο ηζρχνο κε βάζε ηε δηαδηθαζία
ρνξήγεζεο αδεηψλ θαηφπηλ αίηεζεο θαη έπεηηα απφ ηελ εθαξκνγή
θαηάιιεισλ κέηξσλ ελεξγεηαθήο απνδνηηθφηεηαο ή δηαρείξηζεο ηεο
δήηεζεο, φπσο πξνβιέπεηαη ζηνλ Κψδηθα Γηαρείξηζεο Ζιεθηξηθψλ
πζηεκάησλ Με Γηαζπλδεδεκέλσλ Νεζηψλ, πξνθεξχζζεηαη
δεκφζηνο δηαγσληζκφο κε ηελ αθφινπζε δηαδηθαζία:

(β)

(δ)
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4.
Ζ ΡΑΔ, θάζε δχν (2) έηε, θαηαξηίδεη γηα ηα Με
Γηαζπλδεδεκέλα Νεζηά πνπ δελ απνηεινχλ Απνκνλσκέλα
Μηθξνδίθηπα, θαηάινγν ζηνλ νπνίν θαηαγξάθνληαη νη αλάγθεο
εγθαηάζηαζεο λέσλ κνλάδσλ παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, πνπ
εθηηκάηαη φηη ζα πξνθχςνπλ θαηά ηελ επφκελε πεληαεηία. ηηο
αλάγθεο απηέο ζπλππνινγίδνληαη θαη νη αλάγθεο αληηθαηάζηαζεο ηνπ
ππάξρνληνο παξαγσγηθνχ δπλακηθνχ θαη ιακβάλνληαη ππφςε νη
άδεηεο νη νπνίεο έρνπλ ρνξεγεζεί, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ
Καλνληζκνχ Αδεηψλ. Ο αλσηέξσ θαηάινγνο θαηαξηίδεηαη κε βάζε ηηο
ηαθηηθέο πξνβιέςεηο ηνπ Γηαρεηξηζηή Γηθηχνπ Γηαλνκήο γηα ηα
Γηαζπλδεδεκέλα Νεζηά θαη εθηίκεζε ησλ δπλαηνηήησλ θαη ηεο
ζθνπηκφηεηαο δηαζχλδεζεο ηνπ Γηθηχνπ Με Γηαζπλδεδεκέλσλ
Νεζηψλ.

Ζ ΡΑΔ δεκνζηεχεη πξφζθιεζε ζηελ νπνία πεξηγξάθνληαη
ε δηαδηθαζία ηνπ δηαγσληζκνχ, νη φξνη θαη νη
πξνυπνζέζεηο ζπκκεηνρήο, ηα θξηηήξηα επηινγήο ησλ
ππνςεθίσλ θαη ην ηπρφλ αληάιιαγκα γηα ηελ παξνρή
ππεξεζηψλ θνηλήο σθέιεηαο πνπ παξέρεηαη ζε εθείλνλ ν
νπνίνο ιακβάλεη ηελ άδεηα.

Ζ ζπγγξαθή ππνρξεψζεσλ θαη θάζε ζπκβαηηθφ ζηνηρείν
ηίζεληαη ζηε δηάζεζε θάζε ελδηαθεξνκέλνπ θαηά ηα
νξηδφκελα ζηελ πξφζθιεζε.

6.
ε πεξίπησζε πνπ ε ΡΑΔ δηαπηζηψλεη κε αηηηνινγεκέλε
απφθαζή ηεο ηελ χπαξμε ή ην ελδερφκελν εθδήισζεο θαηάζηαζεο
εθηάθηνπ αλάγθεο, ε νπνία δελ επηηξέπεη ηνλ έγθαηξν θαη
απξφζθνπην ελεξγεηαθφ εθνδηαζκφ Με Γηαζπλδεδεκέλνπ Νεζηνχ,
θαηά ηελ παξάγξαθν 5, ε ΡΑΔ κε απφθαζή ηεο ρνξεγεί άδεηα
παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ζηε ΓΔΖ Α.Δ., ζχκθσλα κε ηηο
δηαηάμεηο ηνπ Καλνληζκνχ Αδεηψλ. Ζ άδεηα πνπ ρνξεγείηαη ζχκθσλα
κε ην πξνεγνχκελν εδάθην ηζρχεη γηα φζν ρξφλν δηαξθνχλ νη έθηαθηεο
αλάγθεο.

3.
Με εμαίξεζε ηηο πεξηπηψζεηο παξαγσγήο ειεθηξηθήο
ελέξγεηαο κε ρξήζε αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο ή παξαγσγήο
ΖΘΤΑ, απφ πβξηδηθνχο ζηαζκνχο, θαζψο θαη ηελ πεξίπησζε ησλ
απηνπαξαγσγψλ, γηα ηα Απνκνλσκέλα Μηθξνδίθηπα, εθφζνλ έρεη
ρνξεγεζεί παξέθθιηζε ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 150,
άδεηα παξαγσγήο ρνξεγείηαη κφλν ζηε ΓΔΖ Α.Δ., ζχκθσλα, κε ηε
δηαδηθαζία ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζηνλ
Καλνληζκφ Αδεηψλ. Ζ ΓΔΖ ΑΔ επζχλεηαη γηα ηνλ απξφζθνπην
εθνδηαζκφ ησλ Απνκνλσκέλσλ Μηθξνδηθηχσλ γηα ηα νπνία ηεο
ρνξεγείηαη ζρεηηθή άδεηα, θαζψο θαη γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο
καθξνρξφληαο νηθνλνκηθήο ιεηηνπξγίαο ησλ ειεθηξηθψλ ζπζηεκάησλ
ησλ λεζηψλ απηψλ.

(α)

(γ)

(α)

έρεη ηε κνξθή αλψλπκεο εηαηξείαο ή εηαηξείαο
πεξηνξηζκέλεο επζχλεο κε εηαηξηθφ θεθάιαην ηνπιάρηζηνλ
εμαθνζηψλ ρηιηάδσλ (600.000) επξψ,

(β)

δηαζέηεη νξγαλσηηθή θαη δηνηθεηηθή δνκή θαηάιιειε λα
εμαζθαιίζεη ηελ αμηφπηζηε, ζπλεηή θαη ρξεζηή άζθεζε
δξαζηεξηφηεηαο πξνκήζεηαο, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα
ζηνλ Καλνληζκφ Αδεηψλ θαη,

(γ)

έρεη ηελ αλαγθαία ρξεκαηννηθνλνκηθή επξσζηία θαη
θεξεγγπφηεηα, ε νπνία απνδεηθλχεηαη απφ ηα ζηνηρεία ηεο
αίηεζεο, ζχκθσλα κε ηνλ Καλνληζκφ Αδεηψλ.

3.
Πέξαλ ησλ πξνυπνζέζεσλ πνπ απαηηνχληαη θαηά ηελ
πξνεγνχκελε παξάγξαθν γηα ηε ρνξήγεζε ηεο άδεηαο πξνκήζεηαο, ν
θάηνρνο απηήο νθείιεη, θαηά ηελ άζθεζε ηεο δξαζηεξηφηεηαο
πξνκήζεηαο, λα πξνζθνκίδεη ηθαλνπνηεηηθέο καθξνρξφληεο εγγπήζεηο
γηα ηελ εμαζθάιηζε δηαζεζηκφηεηαο επαξθνχο ηζρχνο παξαγσγήο
ειεθηξηθήο ελέξγεηαο γηα ην χζηεκα, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ
Κψδηθα Γηαρείξηζεο ηνπ πζηήκαηνο.
4.
Με ηελ επηθχιαμε ηεο παξαγξάθνπ 6, ε άδεηα εκπνξίαο
ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ρνξεγείηαη απφ ηε ΡΑΔ, ζχκθσλα κε ηνπο
εηδηθφηεξνπο φξνπο θαη πξνυπνζέζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζηνλ
Καλνληζκφ Αδεηψλ, εθφζνλ ν ππνςήθηνο έκπνξνο:
α)
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έρεη ηε κνξθή αλψλπκεο εηαηξείαο ή εηαηξείαο
πεξηνξηζκέλεο επζχλεο κε εηαηξηθφ θεθάιαην ηνπιάρηζηνλ
εμήληα ρηιηάδσλ (60.000) επξψ,

β)

δηαζέηεη νξγαλσηηθή θαη δηνηθεηηθή δνκή θαηάιιειε λα
εμαζθαιίζεη ηελ αμηφπηζηε, ζπλεηή θαη ρξεζηή ηεο
άζθεζεο δξαζηεξηφηεηαο εκπνξίαο, ζχκθσλα κε ηα
νξηδφκελα ζηνλ Καλνληζκφ Αδεηψλ θαη,

γ)

έρεη ηελ αλαγθαία ρξεκαηννηθνλνκηθή επξσζηία θαη
θεξεγγπφηεηα, πνπ απνδεηθλχεηαη απφ ηα ζηνηρεία ηεο
αίηεζεο, ζχκθσλα κε ηνλ Καλνληζκφ Αδεηψλ.

(α)

Γηα λα δηαζθαιίδεηαη ε παξνρή Τπεξεζηψλ Κνηλήο
Ωθέιεηαο ζχκθσλα κε ηηο εηδηθφηεξεο δηαηάμεηο ηνπ
Γεχηεξνπ Μέξνπο ηνπ παξφληνο λφκνπ.

(β)

Γηα λα αληηκεησπίδνληαη πεξηπηψζεηο πνιέκνπ ή
επηζηξάηεπζεο ή αλάγθεο ηεο άκπλαο ηεο ρψξαο ή
επείγνπζα θνηλσληθή αλάγθε απφ ζενκελία ή αλάγθε πνπ
κπνξεί λα ζέζεη ζε θίλδπλν ηε δεκφζηα πγεία.

5.
Με ηελ επηθχιαμε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 150 ηνπ
παξφληνο λφκνπ, γηα ηα Απνκνλσκέλα Μηθξνδίθηπα άδεηα
πξνκήζεηαο ρνξεγείηαη απνθιεηζηηθά ζηε ΓΔΖ Α.Δ., ζχκθσλα κε ηα
νξηδφκελα ζηνλ Καλνληζκφ Αδεηψλ. Ζ ΓΔΖ Α.Δ., κεηά απφ αίηεζε Με
Δπηιέγνληα Πειάηε, ππνρξενχηαη λα ηνλ πξνκεζεχεη κε ειεθηξηθή
ελέξγεηα. Ζ πξνκήζεηα δηελεξγείηαη ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο
άδεηαο ηνπ πξψηνπ εδαθίνπ.

4.
Ζ ΡΑΔ παξαθνινπζεί θαη ειέγρεη ηε ζπκκφξθσζε ησλ
θαηφρσλ αδεηψλ κε ηνπο αλσηέξσ φξνπο. Οη φξνη απηνί ζεσξνχληαη
φξνη ησλ αδεηψλ πνπ έρνπλ ήδε ρνξεγεζεί ή ρνξεγνχληαη κεηά ηελ
έλαξμε ηζρχνο ησλ απνθάζεσλ ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ.

6.
Ζ άζθεζε δξαζηεξηνηήησλ πξνκήζεηαο ή εκπνξίαο
ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ζε θξάηνο-κέινο ηεο ΔΔ, ζχκθσλα κε ηελ νηθεία
λνκνζεζία ηνπ ελ ιφγσ Κξάηνπο-Μέινπο, παξέρεη δηθαίσκα
ρνξήγεζεο άδεηαο πξνκήζεηαο ζηελ Διιάδα, θαηά παξέθθιηζε ησλ
νξηδνκέλσλ ζηηο παξαγξάθνπο 2 θαη 4, ζχκθσλα κε εηδηθή
δηαδηθαζία πνπ πξνβιέπεηαη ζηνλ Καλνληζκφ Αδεηψλ, ψζηε λα κελ
εηζάγνληαη
δηαθξίζεηο
κεηαμχ ησλ
πξνκεζεπηψλ
πνπ
δξαζηεξηνπνηνχληαη ή επηζπκνχλ λα δξαζηεξηνπνηεζνχλ ζηελ
ειιεληθή επηθξάηεηα.

1.
Γηθαίσκα ππνβνιήο αίηεζεο γηα ρνξήγεζε άδεηαο
απεπζείαο γξακκήο έρνπλ:
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Απεπζείαο γξακκέο

(α)
Οη θάηνρνη άδεηαο παξαγσγήο θαη νη θάηνρνη άδεηαο
πξνκήζεηαο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνη ζηελ
ειιεληθή επηθξάηεηα, πξνθεηκέλνπ λα πξνκεζεχνπλ κε ειεθηξηθή
ελέξγεηα, κέζσ Απεπζείαο Γξακκήο, ηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπο, ηηο
ζπγαηξηθέο ηνπο επηρεηξήζεηο θαη Δπηιέγνληεο Πειάηεο.

Καλνληζκόο Αδεηώλ

(β)
Κάζε Δπηιέγσλ Πειάηεο, πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο ζηελ
ειιεληθή επηθξάηεηα, πξνθεηκέλνπ λα πξνκεζεχεηαη ειεθηξηθή
ελέξγεηα, κέζσ Απεπζείαο Γξακκήο, απφ επηρεηξήζεηο παξαγσγήο
θαη πξνκήζεηαο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο.

1.
Με απφθαζε ηεο ΡΑΔ, ζεζπίδεηαη Καλνληζκφο Αδεηψλ κε
ηνλ νπνίν ξπζκίδνληαη ηδίσο:

Ζ ζρεηηθή άδεηα θπξηφηεηαο θαη δηαρείξηζεο Απεπζείαο Γξακκήο
ρνξεγείηαη απφ ηε ΡΑΔ

(α)

Σν πεξηερφκελν ηεο αηηήζεσο, ηα ππνβαιιφκελα
δηθαηνινγεηηθά θαη ζηνηρεία γηα ηε ρνξήγεζε ησλ αδεηψλ
παξαγσγήο, θπξηφηεηαο θαη δηαρείξηζεο πζηήκαηνο
Μεηαθνξάο, πξνκήζεηαο θαη εκπνξίαο ειεθηξηθήο
ελέξγεηαο θαη νη εηδηθφηεξνη φξνη θαη πξνυπνζέζεηο
ρνξεγήζεψο ηνπο, νη θπξψζεηο πνπ επηβάιινληαη ζε
πεξίπησζε παξαβίαζεο ησλ φξσλ ρνξήγεζεο άδεηαο,
θαζψο θαη θάζε αλαγθαία ιεπηνκέξεηα ηεο δηαδηθαζίαο
εμέηαζεο ηεο αηηήζεσο ή επαλεμέηαζεο ηεο ζπκκφξθσζεο
ηνπ αηηνχληνο πξνο ηνπο φξνπο ηεο ρνξεγεζείζαο άδεηαο.
Οη εηδηθφηεξνη φξνη θαη νη πξνυπνζέζεηο αλαθέξνληαη
ηδίσο ζηε δηαζθάιηζε ηεο πιήξσζεο ησλ θξηηεξίσλ
αμηνιφγεζεο, πνπ ηίζεληαη θαηά ηα πξνβιεπφκελα ζηα
άξζξα 143, 144 θαη 145 ηνπ παξφληνο λφκνπ.

(β)

Ο ηξφπνο δεκνζηεχζεσο ηεο αηηήζεσο, ηα πξφζσπα πνπ
κπνξεί λα ππνβάινπλ αληηξξήζεηο θαη ε δηαδηθαζία
ππνβνιήο ηνπο. Γηα ηηο αληηξξήζεηο απηέο απνθαζίδεη ε
ΡΑΔ.

(γ)

Οη φξνη, νη πξνυπνζέζεηο θαη νη πεξηνξηζκνί αζθήζεσο
ησλ δηθαησκάησλ πνπ παξέρνληαη κε ηελ άδεηα.

(δ)

Ο ηξφπνο θαη ε δηαδηθαζία ειέγρνπ απφ ηε ΡΑΔ ηεο
άζθεζεο ησλ δηθαησκάησλ πνπ παξέρεη ε άδεηα.

(ε)

Οη φξνη, νη πξνυπνζέζεηο θαη ε δηαδηθαζία
ηξνπνπνηήζεσο θαη επεθηάζεσο ησλ αδεηψλ, θαη
πξνθεηκέλνπ γηα ηηο άδεηεο παξαγσγήο θαη πξνκήζεηαο, νη
φξνη, νη πξνυπνζέζεηο θαη ε δηαδηθαζία αλαθιήζεψο ηνπο.

(ζη)

Κάζε άιιε ιεπηνκέξεηα αλαγθαίν γηα ηελ εθαξκνγή ησλ
άξζξσλ 143, 144 θαη 145 ηνπ παξφληνο λφκνπ.

2.
Με ηνλ Καλνληζκφ Αδεηψλ θαζνξίδνληαη αληηθεηκεληθά θαη
ακεξφιεπηα θξηηήξηα θαη πξνυπνζέζεηο θαζψο θαη ε δηαδηθαζία γηα
ηε ρνξήγεζε άδεηαο θπξηφηεηαο θαη δηαρείξηζεο Απεπζείαο Γξακκήο.
Κξηηήξην θαη πξνυπφζεζε ζπληζηνχλ ηδίσο ε πξνεγνχκελε άξλεζε
πξφζβαζεο ζην ΔΜΖΔ ή ζην ΔΓΓΖΔ θαη ε αδπλακία ρνξήγεζεο
πξφζβαζεο κε εχινγν θφζηνο θαη ζε εχινγν ρξφλν. Με ηνλ ίδην
Καλνληζκφ θαζνξίδεηαη θαη ην πεξηερφκελν ηεο άδεηαο, ην νπνίν
πεξηιακβάλεη, κεηαμχ άιισλ, πεξηγξαθή ηεο Απεπζείαο Γξακκήο, ηνλ
ηξφπν θαη ηηο δηαδηθαζίεο γηα ηε δηαρείξηζε θαη ηελ εθκεηάιιεπζή ηεο,
θαζψο θαη γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο πξφζβαζεο ηξίησλ, φπνπ
επηηξέπεηαη, νη φξνη, ηα θξηηήξηα, νη πξνυπνζέζεηο θαη ε δηαδηθαζία
ηξνπνπνίεζεο, επέθηαζεο θαη αλάθιεζεο ηεο άδεηαο, ηα δηθαηψκαηα
θαη νη ππνρξεψζεηο ηνπ θαηφρνπ ηεο θαη θάζε άιιε αλαγθαία
ιεπηνκέξεηα, ζε αλαινγία πξνο ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ
άξζξνπ 137. Άξλεζε ρνξήγεζεο άδεηαο θπξηφηεηαο θαη δηαρείξηζεο
Απεπζείαο Γξακκήο επηηξέπεηαη, ηδίσο γηα ιφγνπο πνπ ζρεηίδνληαη κε
ηελ εθπιήξσζε ππνρξεψζεσλ παξνρήο Τπεξεζηψλ Κνηλήο Ωθέιεηαο
θαη κε ηελ πξνζηαζία ησλ θαηαλαισηψλ θαη αηηηνινγείηαη εηδηθψο γηα
θάζε πεξίπησζε. Ζ ρνξήγεζε άδεηαο θπξηφηεηαο θαη δηαρείξηζεο
Απεπζείαο Γξακκήο δελ απαιιάζζεη ηνλ θάηνρν απφ ηελ ππνρξέσζε
λα ιακβάλεη άιιεο άδεηεο θαη εγθξίζεηο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηελ
θείκελε λνκνζεζία. Με ηελ επηθχιαμε απεπζείαο γξακκψλ πνπ έρνπλ
θαηαζθεπαζηεί πξηλ ηηο 3 επηεκβξίνπ 2009, φηαλ ε Απεπζείαο
Γξακκή ζπλδέεηαη κε ην χζηεκα Μεηαθνξάο Ζιεθηξηθήο Δλέξγεηαο ή
κε ην Γίθηπν Γηαλνκήο, κπνξεί λα πξνβιέπεηαη φηη ε ζρεηηθή άδεηα
δηαρείξηζεο ρνξεγείηαη ζηνλ Γηαρεηξηζηή ηνπ πζηήκαηνο Μεηαθνξάο
ππφ ηνλ φξν ηήξεζεο ηεο ππνρξέσζεο πεξί ηδηνθηεζηαθνχ
δηαρσξηζκνχ ζχκθσλα κε ην άξζξν 9 ηεο Οδεγίαο 2009/72 ΔΚ ηνπ
παξφληνο λφκνπ ,ή ζηνλ Γηαρεηξηζηή ηνπ Γηθηχνπ Γηαλνκήο ππφ ηνλ
φξν ηήξεζεο ησλ ππνρξεψζεσλ πεξί ινγηζηηθνχ, λνκηθνχ θαη
ιεηηνπξγηθνχ δηαρσξηζκνχ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 152 ηνπ παξφληνο
λφκνπ

Άξζξν 146

2.
Με απφθαζε ηεο ΡΑΔ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 38 ηνπ
παξφληνο λφκνπ, θαζνξίδεηαη ην ηέινο γηα ηελ έθδνζε, ηξνπνπνίεζε
θαη κεηαβίβαζε ησλ αδεηψλ παξαγσγήο θαη απνθάζεσλ εμαίξεζεο,
αδεηψλ πξνκήζεηαο θαη εκπνξίαο, θαζψο θαη ηα εηήζηα ηέιε γηα ηε
ρξήζε ησλ αδεηψλ θαη ησλ εμαηξέζεσλ απηψλ.

3.
Ζ πξνκήζεηα ειεθηξηθήο ελέξγεηαο κέζσ Απεπζείαο
Γξακκήο, θαηά ην κέξνο πνπ ε ελέξγεηα απηή παξάγεηαη απφ κνλάδεο
παξαγσγήο πνπ ζπλδένληαη ζηελ Απεπζείαο Γξακκή, δελ
πεξηιακβάλεηαη ζηηο ζπλαιιαγέο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο πνπ
πξνβιέπνληαη ζηνπο Κψδηθεο πλαιιαγψλ Ζιεθηξηθήο Δλέξγεηαο θαη
Γηαρείξηζεο Παξαγσγήο Με Γηαζπλδεδεκέλσλ Νεζηψλ. Ζ πξνκήζεηα
ειεθηξηθήο ελέξγεηαο κέζσ Απεπζείαο Γξακκήο δελ απνθιείεη ηε
ζπκπιεξσκαηηθή, ε νπνία πεξηιακβάλεη θαη ηελ ηαπηφρξνλε,

3.
Με απνθάζεηο ηνπ Τπνπξγνχ Πεξηβάιινληνο Δλέξγεηαο
θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο πνπ δεκνζηεχνληαη ζηελ Δθεκεξίδα ηεο
Κπβεξλήζεσο, κπνξνχλ λα επηβάιινληαη ζηνπο θάηνρνπο αδεηψλ ηνπ
παξφληνο πξφζζεηεο ππνρξεψζεηο:
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πξνκήζεηα κέζσ ηεο αγνξάο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, απφ πξνκεζεπηέο
ηνπο νπνίνπο επηιέγνπλ νη Δπηιέγνληεο Πειάηεο.

κπνξεί λα επηβάιεη ηελ εθηέιεζε ηεο αηηνχκελεο ζχκβαζεο
πξνκήζεηαο κεηά απφ ζρεηηθφ αίηεκα ηνπ θξάηνπο – κέινπο
εγθαηάζηαζεο ηνπ Πξνκεζεπηή, ιακβάλνληαο ππφςε ην θνηλφ
ζπκθέξνλ θαη κεηά απφ εμέηαζε ηεο θαηάζηαζεο ζηηο ζρεηηθέο
αγνξέο.

4.
Οη ηερληθέο θαη ιεηηνπξγηθέο πξνδηαγξαθέο θαη ηα
ραξαθηεξηζηηθά ηεο Απεπζείαο Γξακκήο θαζνξίδνληαη απφ ηνλ θάηνρν
ηεο νηθείαο άδεηαο θπξηφηεηαο θαη δηαρείξηζεο, ππφ ηελ αίξεζε ηεο
ζπκκφξθσζήο ηνπο κε ηνπο ζρεηηθνχο δηεζλείο θαλνληζκνχο θαη
πξφηππα. ηελ πεξίπησζε πνπ ε Απεπζείαο Γξακκή ζπλδέεηαη κε ην
χζηεκα Μεηαθνξάο ή ην Γίθηπν Γηαλνκήο, αθνινπζνχληαη επηπιένλ
νη ειάρηζηεο απαηηήζεηο ηνπ αξκφδηνπ Γηαρεηξηζηή γηα ηελ νκαιή
ζχλδεζε θαη ζπλεξγαζία ηεο Απεπζείαο Γξακκήο αληηζηνίρσο κε ην
χζηεκα ή ην Γίθηπν, φζνλ αθνξά ηελ πξνζηαζία θαη ηα ζπζηήκαηα
επηθνηλσλίαο θαη αληαιιαγήο πιεξνθνξηψλ. Με απφθαζε ηνπ
Τπνπξγνχ Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο
ξπζκίδνληαη ζέκαηα αδεηνδφηεζεο, ειέγρσλ θαη εγθξίζεσλ πνπ
απαηηνχληαη γηα ηελ εγθαηάζηαζε θαη ηε ιεηηνπξγία Απεπζείαο
Γξακκήο, κε ηελ επηθχιαμε ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο πνπ δηέπεη ηα
ζέκαηα απηά γηα ηα δεκφζηα δίθηπα ειεθηξηθήο ελέξγεηαο.

Άξζξν 149
Κώδηθαο Πξνκήζεηαο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ζε Πειάηεο
1.
Ο Κψδηθαο Πξνκήζεηαο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ζε Πειάηεο
εθδίδεηαη απφ ηε Ρ.Α.Δ. θαηφπηλ πξνεγνχκελεο ζέζεσο ηνπ ζε
δεκφζηα δηαβνχιεπζε θαη δεκνζηεχεηαη ζηελ Δθεκεξίδα ηεο
Κπβεξλήζεσο. Με ηνλ Κψδηθα Πξνκήζεηαο ζε Πειάηεο ξπζκίδνληαη ηα
δηθαηψκαηα θαη νη ππνρξεψζεηο ησλ Πειαηψλ θαη ησλ Πξνκεζεπηψλ
ηφζν θαηά ην ζηάδην ησλ δηαπξαγκαηεχζεσλ θαη ηεο ζχλαςεο ηεο
ζχκβαζεο κεηαμχ ηνπο, φζν θαη θαηά ηελ εθπιήξσζε ησλ
ζπκβαηηθψλ ηνπο ππνρξεψζεσλ.
2.
Με ηνλ Κψδηθα Πξνκήζεηαο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ζε
Πειάηεο θαζνξίδνληαη ηδίσο:

5.
Με απφθαζε ηεο ΡΑΔ, θαηφπηλ εηζήγεζεο ηνπ Γηαρεηξηζηή
πζηήκαηνο Μεηαθνξάο ή ηνπ Γηαρεηξηζηή Γηθηχνπ Γηαλνκήο, κπνξεί
λα παξαρσξείηαη ζε απηνχο ε δηαρείξηζε Απεπζείαο Γξακκήο θαη,
επηπιένλ, ε Απεπζείαο Γξακκή λα εληάζζεηαη αληηζηνίρσο ζην
χζηεκα ή ζην Γίθηπν. ηελ πξψηε πεξίπησζε, ε ζρεηηθή άδεηα
θπξηφηεηαο θαη δηαρείξηζεο κεηαηξέπεηαη ζε άδεηα θπξηφηεηαο θαη ε
άδεηα δηαρείξηζεο ηεο Απεπζείαο Γξακκήο ρνξεγείηαη ζηνλ αξκφδην
Γηαρεηξηζηή. ηε δεχηεξε πεξίπησζε, ε άδεηα θπξηφηεηαο θαη
δηαρείξηζεο ηεο Απεπζείαο Γξακκήο αλαθαιείηαη. Οη ζρεηηθέο
εηζεγήζεηο ησλ Γηαρεηξηζηψλ πξέπεη λα ηεθκεξηψλνληαη κε βάζε ηελ
θάιπςε ησλ αλαγθψλ αλάπηπμεο ή ιεηηνπξγίαο ησλ παξαπάλσ
δηθηχσλ θαη ηελ εμππεξέηεζε ηνπ δεκφζηνπ ζπκθέξνληνο, ζε ζρέζε
κε ηελ, θαηά ηα ινηπά ηζνδχλακε, θαηαζθεπή λέσλ ή ηελ ελίζρπζε
πθηζηάκελσλ ππνδνκψλ ησλ δηθηχσλ απηψλ. Ζ ΡΑΔ, γηα ηε
δηακφξθσζε ηεο άπνςήο ηεο ζην πιαίζην ηεο παξαπάλσ απφθαζεο,
ιακβάλεη ππφςε ηε γλψκε ηνπ θαηφρνπ ηεο ζρεηηθήο άδεηαο
θπξηφηεηαο θαη δηαρείξηζεο ηεο Απεπζείαο Γξακκήο.

(α)

Οη φξνη θαη νη πξνυπνζέζεηο ζχλαςεο, ηξνπνπνίεζεο θαη
ιχζεο ζπκβάζεσλ πξνκήζεηαο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, νη
φξνη πνπ ππνρξεσηηθψο πεξηιακβάλνληαη ζηηο ζρεηηθέο
ζπκβάζεηο θαη ηδίσο φξνη πξνζηαζίαο ησλ θαηαλαισηψλ,
θαζψο θαη δηαδηθαζίεο εμσδηθαζηηθήο επίιπζεο δηαθνξψλ.

(β)

Οη πεξηπηψζεηο ζηηο νπνίεο επηηξέπεηαη λα δηαθφπηεηαη ε
πξνκήζεηα, ηδίσο φηαλ ν πξνκεζεπφκελνο είλαη
ππεξήκεξνο σο πξνο ηελ θαηαβνιή ηνπ ηηκήκαηνο.

(γ)

Οη πξνδηαγξαθέο θαη ν ηξφπνο δεκνζίεπζεο ησλ φξσλ θαη
ησλ ηηκνινγίσλ παξνρήο ππεξεζηψλ πξνκήζεηαο, πνπ
πεξηιακβάλνπλ ηνπιάρηζηνλ δηαθξηηή αλαγξαθή ησλ
ρξεψζεσλ γηα ρξήζε ηνπ πζηήκαηνο, γηα ρξήζε ηνπ
Γηθηχνπ, γηα Τπεξεζίεο Κνηλήο Ωθέιεηαο, γηα ην Δηδηθφ
Σέινο ΑΠΔ θαη γηα ινηπέο ξπζκηδφκελεο ρξεψζεηο.

(δ)
Ζ ζπρλφηεηα
θαηαλάισζεο.

6.
ηηο πεξηπηψζεηο ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ,
θαηαβάιιεηαη νηθνλνκηθφ αληάιιαγκα ζηνλ θάηνρν ηεο άδεηαο
θπξηφηεηαο θαη δηαρείξηζεο ηεο Απεπζείαο Γξακκήο. Σν νηθνλνκηθφ
αληάιιαγκα θαζνξίδεηαη κε ηελ απφθαζε ηεο ΡΑΔ πνπ πξνβιέπεηαη
ζηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν θαη απνηειεί αληηθείκελν ηεο ζρεηηθήο
εηζήγεζεο ηνπ αξκφδηνπ Γηαρεηξηζηή.
7.
ηελ πεξίπησζε έληαμεο Απεπζείαο Γξακκήο ζην χζηεκα
Μεηαθνξάο ή ζην Γίθηπν Γηαλνκήο, ην αληάιιαγκα ηεο πξνεγνχκελεο
παξαγξάθνπ θαηαβάιιεηαη εθάπαμ απφ ηνλ Κχξην ηνπ ππφςε
δηθηχνπ γηα ηε κεηαβίβαζε ζε απηφλ ηεο θπξηφηεηαο ησλ έξγσλ ηεο
Απεπζείαο Γξακκήο θαη ησλ δηθαησκάησλ ρξήζεο ηνπ εδάθνπο πνπ
απηά θαηαιακβάλνπλ. ηελ πεξίπησζε παξαρψξεζεο ηεο
δηαρείξηζεο ηεο Απεπζείαο Γξακκήο ρσξίο κεηαβνιή ζηελ θπξηφηεηά
ηεο, θαηαβάιιεηαη απφ ηνλ αξκφδην Γηαρεηξηζηή εηήζην αληάιιαγκα,
ζε αλαινγία πξνο ην αληάιιαγκα πνπ απηφο θαηαβάιεη ζηνλ Κχξην
ηνπ νηθείνπ δηθηχνπ γηα ηελ παξαρψξεζε ηεο δηαρείξηζήο ηνπ. Σν
χςνο ηνπ αληαιιάγκαηνο αλαινγεί ζηελ αμία ησλ έξγσλ ηεο
Απεπζείαο Γξακκήο θαηά ην ρξφλν κεηαβίβαζήο ηνπο θαη, επηπιένλ,
ζηελ πεξίπησζε έληαμήο ηεο ζην χζηεκα ή ζην Γίθηπν, ζηελ αμία
ησλ δηθαησκάησλ ρξήζεο ηνπ εδάθνπο θαηά ηνλ ίδην ρξφλν. Ζ
εθηίκεζε ηεο αμίαο ησλ έξγσλ ηεο Απεπζείαο Γξακκήο βαζίδεηαη ζηηο
εγθεθξηκέλεο θαηά ην άξζξν 151 κεζνδνινγίεο θαη ηηκνιφγηα
πξφζβαζεο ζην νηθείν δίθηπν.

ηηκνιφγεζεο

βάζεη

πξαγκαηηθήο

(ε)

Ο ηξφπνο δηαζθάιηζεο ηεο δπλαηφηεηαο αιιαγήο
πξνκεζεπηή, ρσξίο νηθνλνκηθή ή άιιε επηβάξπλζε.

(ζη)

Οη ππνρξεψζεηο ησλ Πξνκεζεπηψλ ζρεηηθά κε ηελ
πνηφηεηα ησλ ππεξεζηψλ πνπ παξέρνπλ ζηνπο Πειάηεο
ηνπο.

(η)

Κάζε αλαγθαία ιεπηνκέξεηα γηα ηε δηελέξγεηα ηεο
πξνκήζεηαο ζε Πειάηε.

3. Ο Κψδηθαο Πξνκήζεηαο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ζε Πειάηεο
ελζσκαηψλεη ηηο ξπζκίζεηο ηνπ Γεχηεξνπ Μέξνπο ηνπ παξφληνο
λφκνπ ζρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία ησλ θαηαλαισηψλ
Άξζξν 150
Παξεθθιίζεηο
Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Πεξηβάιινληνο Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο
Αιιαγήο ππνβάιιεηαη ηεθκεξησκέλν αίηεκα ζηελ ΔΔ, θαηά ηα
δηαιακβαλφκελα ζην άξζξν 44 ηεο Οδεγίαο 2009/72 ΔΚ, γηα ηε
ρνξήγεζε παξέθθιηζεο γηα ηα Απνκνλσκέλα Μηθξνδίθηπα. Ζ
παξέθθιηζε δχλαηαη λα αθνξά ζηελ εθαξκνγή ησλ Κεθαιαίσλ III θαη
VIII ηεο Οδεγίαο 2009/72ΔΚ..

Άξζξν 148

Άξζξν 151

Δπηιέγνληεο Πειάηεο

Γεληθά ηηκνιόγηα θαη δηαηάμεηο ρξέσζεο

1.
Όινη νη θαηαλαισηέο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο νξίδνληαη σο
Δπηιέγνληεο Πειάηεο, κε εμαίξεζε ηνπο θαηαλαισηέο πνπ είλαη
εγθαηεζηεκέλνη ζε Απνκνλσκέλα Μηθξνδίθηπα ππφ ηελ επηθχιαμε ηνπ
άξζξνπ 150 ηνπ παξφληνο λφκνπ.

1.
Σα ηηκνιφγηα κε βάζε ηα νπνία νη θάηνρνη άδεηαο
εηζπξάηηνπλ ηίκεκα ή ηέινο ή νπνηαδήπνηε αληηπαξνρή γηα ηελ
παξνρή ησλ ππεξεζηψλ ηνπο, κε εμαίξεζε ηα ηηκνιφγηα πξνκήζεηαο
ζε Δπηιέγνληεο Πειάηεο, δελ ηζρχνπλ εάλ δελ εγθξηζνχλ
πξνεγνπκέλσο απφ ηε ΡΑΔ, κε ηελ επηθχιαμε ησλ πξνβιεπνκέλσλ
ζην λ. 3899/2010.

2.
Πξνκεζεπηήο εγθαηεζηεκέλνο ζε άιιν θξάηνο – κέινο δελ
επηηξέπεηαη λα ζπλάπηεη ζχκβαζε πξνκήζεηαο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο
κε Δπηιέγνληα Πειάηε, εθφζνλ ν ελ ιφγσ πειάηεο δελ ζεσξείηαη σο
Δπηιέγσλ Πειάηεο ζχκθσλα κε ηε ζρεηηθή λνκνζεζία ηνπ θξάηνπο –
κέινπο εγθαηάζηαζήο ηνπ Πξνκεζεπηή. Ζ Δπξσπατθή Δπηηξνπή

2.
Ζ ΡΑΔ απνθαζίδεη, έμη (6) κήλεο πξηλ ηελ έλαξμε ηζρχνο
ηνπο, κεηά απφ γλψκε ησλ αξκφδησλ δηαρεηξηζηψλ ηνπ ζπζηήκαηνο
κεηαθνξάο θαη ηνπ δηθηχνπ δηαλνκήο, ζχκθσλα κε δηαθαλή θξηηήξηα,
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ηε κεζνδνινγία γηα ηνλ ππνινγηζκφ ησλ ηηκνινγίσλ ζχλδεζεο θαη
ρξήζεο ησλ εζληθψλ δηθηχσλ, θαη ηδίσο ησλ ηηκνινγίσλ πξφζβαζεο
ζην χζηεκα, ζην Γίθηπν, θαη ζηα Κιεηζηά Γίθηπα Γηαλνκήο, ζηα
νπνία πεξηιακβάλνληαη νη ρξεψζεηο ζχλδεζεο θαη ρξήζεο ζε απηά. Ζ
κεζνδνινγία ηηκνιφγεζεο θαηαξηίδεηαη κε ηξφπν πνπ επηηξέπεη ηελ
πξαγκαηνπνίεζε ησλ αλαγθαίσλ επελδχζεσλ ζην χζηεκα, ζην
Γίθηπν θαη ζην Γίθηπν ησλ Με Γηαζπλδεδεκέλσλ Νεζηψλ, ψζηε λα
δηαζθαιίδεηαη κε απνδνηηθφ ηξφπν ε παξνρή ππεξεζηψλ κεηαθνξάο
θαη δηαλνκήο

Άξζξν 152
Σήξεζε ινγαξηαζκώλ από θαηόρνπο αδεηώλ
1.
Οη θάηνρνη αδεηψλ, αλεμάξηεηα απφ ην ηδηνθηεζηαθφ
θαζεζηψο ή ηε λνκηθή κνξθή ηνπο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ
λφκνπ απηνχ, θαηαξηίδνπλ - ππνβάιινπλ ζε έιεγρν θαη δεκνζηεχνπλ
ηηο εηήζηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηνπο, ζχκθσλα κε ηηο ζρεηηθέο
δηαηάμεηο ηνπ θ.λ. 2190/1920 θαζψο θαη ησλ λφκσλ 3229/2004 (ΦΔΚ
38 Α) θαη 3301/2004 (ΦΔΚ 263 Α). Κάηνρνη αδεηψλ, νη νπνίνη δελ
ππνρξενχληαη απφ ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο λα δεκνζηεχνπλ ηνπο
εηήζηνπο ινγαξηαζκνχο ηνπο, νθείινπλ λα ηεξνχλ, ζηα γξαθεία ηεο
έδξαο ηνπο, αληίγξαθα ησλ ινγαξηαζκψλ ζηε δηάζεζε ηνπ θνηλνχ.

3.
Ζ ΡΑΔ εγθξίλεη, έλα κήλα (1) πξηλ ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπο,
κεηά απφ εηζήγεζε ησλ αξκφδησλ Γηαρεηξηζηψλ ηνπ πζηήκαηνο
Μεηαθνξάο θαη ηνπ Γηθηχνπ Γηαλνκήο, ηα ηηκνιφγηα ζχλδεζεο θαη
ρξήζεο ησλ εζληθψλ δηθηχσλ θαη δεκνζηεχνληαη ζηελ Δθεκεξίδα ηεο
Κπβεξλήζεσο θαη ηελ ηζηνζειίδα ηεο.

2.
Οη Οινθιεξσκέλεο Δπηρεηξήζεηο ηεξνχλ ρσξηζηνχο
ινγαξηαζκνχο γηα θαζεκία απφ ηηο δξαζηεξηφηεηεο παξαγσγήο,
κεηαθνξάο, δηαλνκήο, πξνκήζεηαο ζε Δπηιέγνληεο Πειάηεο θαη
πξνκήζεηαο ζε Με Δπηιέγνληεο Πειάηεο, θαζψο θαη παξνρήο
ππεξεζηψλ θνηλήο σθέιεηαο, φπσο αθξηβψο ζα ήηαλ ππνρξεσκέλεο
λα πξάμνπλ αλ νη δξαζηεξηφηεηεο απηέο αζθνχληαλ απφ δηαθνξεηηθέο
επηρεηξήζεηο, πξνθεηκέλνπ λα απνθεχγνληαη νη δηαθξίζεηο, νη
ζηαπξνεηδείο επηδνηήζεηο θαη νη ζηξεβιψζεηο ηνπ αληαγσληζκνχ.
ηνπο ινγαξηαζκνχο απηνχο πξέπεη λα απνζαθελίδνληαη ηα έζνδα
πνπ πξνέξρνληαη απφ ην ηδηνθηεζηαθφ θαζεζηψο ηνπ πζηήκαηνο
Μεηαθνξάο, ηνπ Γηθηχνπ Γηαλνκήο θαη ησλ Με Γηαζπλδεδεκέλσλ
Νεζηψλ. Οη επηρεηξήζεηο απηέο ηεξνχλ ελνπνηεκέλνπο ινγαξηαζκνχο
γηα άιιεο δξαζηεξηφηεηεο, πνπ δελ εκπίπηνπλ ζηνλ ηνκέα ηεο
ειεθηξηθήο ελέξγεηαο. Οη ινγαξηαζκνί πεξηιακβάλνπλ ηζνινγηζκφ θαη
ινγαξηαζκφ απνηειεζκάησλ ρξήζεσο, γηα θάζε ρσξηζηή
δξαζηεξηφηεηα.

4.
Καηά ηελ έγθξηζε ησλ ηηκνινγίσλ ηεο παξαγξάθνπ 3
πέξαλ ελφο εχινγνπ θέξδνπο, ιακβάλνληαη ππφςε ηδίσο:
(α)

Οη δαπάλεο γηα ηελ παξαγσγή ή αγνξά ειεθηξηθήο
ελέξγεηαο γηα ζθνπνχο ιεηηνπξγίαο ηνπ πζηήκαηνο
κεηαθνξάο ή ηνπ Γηθηχνπ Γηαλνκήο.

(β)

Οη δαπάλεο γηα κηζζνχο, εκεξνκίζζηα θαη ζπλαθή έμνδα.

(γ)

Σα ινηπά ιεηηνπξγηθά έμνδα, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηδίσο
ησλ θφξσλ, θαη ινηπψλ ηειψλ θαη δαζκψλ.

(δ)

Ζ απφζβεζε ησλ επελδχζεσλ.

(ε)

Ζ απφδνζε ηνπ επελδπκέλνπ θεθαιαίνπ, ιακβαλνκέλνπ
ππφςε ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ θηλδχλνπ θαη ηνπ θφζηνπο
θεθαιαίνπ αληίζηνηρσλ δξαζηεξηνηήησλ.

(ζη)

Οη δαπάλεο γηα ηε ζπκκφξθσζε κε ηηο ππνρξεψζεηο πνπ
επηβάιινληαη γηα ηελ παξνρή ππεξεζηψλ θνηλήο σθέιεηαο.

(δ)

Οη δαπάλεο γηα ηηο ππνρξεψζεηο πνπ αλαιήθζεθαλ ή
εγγπήζεηο ιεηηνπξγίαο πνπ ρνξεγήζεθαλ πξηλ απφ ηελ
έλαξμε ηζρχνο ηνπ λφκνπ απηνχ.

(ε)

Κξηηήξηα πνηφηεηαο ησλ
κεηαθνξάο θαη δηαλνκήο

παξερφκελσλ

3.
Οη Οινθιεξσκέλεο Δπηρεηξήζεηο δηεπθξηλίδνπλ ηνπο
θαλφλεο θαηαλνκήο ηνπ ελεξγεηηθνχ θαη παζεηηθνχ θαη ησλ δαπαλψλ
θαη εζφδσλ, ηνπο νπνίνπο εθαξκφδνπλ γηα ηελ θαηάξηηζε ησλ
ρσξηζηψλ ινγαξηαζκψλ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ πξνεγνχκελε
παξάγξαθν. Ζ ΡΑΔ εγθξίλεη ηηο αξρέο θαη ηνπο θαλφλεο θαηαλνκήο, νη
νπνίνη εθαξκφδνληαη απφ ηηο επηρεηξήζεηο απηέο, θαζψο θαη ηελ
ηξνπνπνίεζή ηνπο, πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιίδεηαη ε απνθπγή
δηαθξίζεσλ, δηαζηαπξνχκελσλ επηδνηήζεσλ ή ζηξεβιψζεσλ ηνπ
αληαγσληζκνχ.

ππεξεζηψλ

4.
Οη ειεγθηέο ησλ Οινθιεξσκέλσλ Δπηρεηξήζεσλ ειέγρνπλ
ηνπο ρσξηζηνχο ινγαξηαζκνχο πνπ πξνβιέπνληαη ζην άξζξν απηφ,
φπσο ζα έπξαηηαλ αλ νη ελ ιφγσ δξαζηεξηφηεηεο αζθνχληαλ απφ
δηαθνξεηηθέο επηρεηξήζεηο θαη ππνβάιινπλ ζηελ νηθεία γεληθή
ζπλέιεπζε ην πηζηνπνηεηηθφ ηνπ ειέγρνπ ηνπο. Ο έιεγρνο απηφο
ζπλίζηαηαη ηδίσο, ζηελ νξζή εθαξκνγή ησλ θαλφλσλ θαηαλνκήο γηα
ην δηαρσξηζκφ ησλ ινγαξηαζκψλ θαη ζηελ ηήξεζε ηεο ππνρξέσζεο
θαηά ηελ παξάγξαθν 2, πξνο απνθπγή ησλ δηαθξίζεσλ θαη ησλ
ζηαπξνεηδψλ επηδνηήζεσλ, κεηαμχ ησλ δηαθφξσλ δξαζηεξηνηήησλ.
Μεηά ηελ έγθξηζή ηνπο απφ ηε γεληθή ζπλέιεπζε, νη νηθνλνκηθέο
θαηαζηάζεηο καδί κε ην πηζηνπνηεηηθφ ησλ ειεγθηψλ, ζρεηηθά κε ηνπο
ρσξηζηνχο ινγαξηαζκνχο, θνηλνπνηνχληαη ζηε ΡΑΔ Ζ ΡΑΔ κπνξεί λα
πξνβαίλεη ζε έθηαθηνπο ειέγρνπο γηα ηελ ηήξεζε ησλ ππνρξεψζεσλ
πνπ θαζνξίδνληαη απφ ην άξζξν απηφ θαη γηα ην ζθνπφ απηφ έρεη
δηθαίσκα πξφζβαζεο ζηνπο ινγαξηαζκνχο ησλ επηρεηξήζεσλ
ειεθηξηθήο ελέξγεηαο.

5.
Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη
Κιηκαηηθήο Αιιαγήο, χζηεξα απφ γλψκε ηεο ΡΑΔ, , νη θάηνρνη άδεηαο,
ζηα πιαίζηα ηεο γεληθήο ππνρξέσζήο ηνπο πξνο παξνρή ππεξεζηψλ
θνηλήο σθέιεηαο, κπνξεί λα ππνρξεσζνχλ λα δηαθνξνπνηνχλ γηα
νκάδεο Καηαλαισηψλ ηα ηηκνιφγηα ηνπο, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη
δηαζθαιίδεηαη:
(α)

ε δπλαηφηεηα θάιπςεο ησλ ζπλνιηθψλ δαπαλψλ γηα θάζε
θάηνρν άδεηαο, θαη,

(β)

ε κε χπαξμε ζηαπξνεηδψλ
θαηεγνξηψλ Πειαηψλ.

επηδνηήζεσλ

κεηαμχ

6.
Με ηελ επηθχιαμε ησλ αξκνδηνηήησλ ηεο Δπηηξνπήο
Αληαγσληζκνχ θαη θάζε άιιεο αξκφδηαο αξρήο, ε ΡΑΔ, επηβάιιεη
ξπζκηζηηθά κέηξα επί δεηεκάησλ πξνκήζεηαο, ηα νπνία εμεηδηθεχνληαη
ζηνλ Κψδηθα Πξνκήζεηαο, θαη αθνξνχλ ηδίσο ηελ ηηκνιφγεζε
ειεθηξηθήο ελέξγεηαο. Σα κέηξα απηά απνβιέπνπλ ηφζν ζηελ
πξνζηαζία ησλ θαηαλαισηψλ απφ θαηαρξεζηηθέο ζπκπεξηθνξέο φζν
θαη ζηελ πξφιεςε θαη θαηαζηνιή πξαθηηθψλ λφζεπζεο ηνπ
αληαγσληζκνχ ζηελ πξνκήζεηα ειεθηξηθήο ελέξγεηαο. Ζ ΡΑΔ δχλαηαη
ηδίσο λα επηβάιιεη εηδηθά ξπζκηζηηθά κέηξα επί ησλ πξνζθεξφκελσλ
απφ ηηο επηρεηξήζεηο ηηκνινγίσλ πξνκήζεηαο, ηδίσο εθείλσλ ησλ
επηρεηξήζεσλ πνπ θαηέρνπλ ζεκαληηθφ κεξίδην ζηε ζρεηηθή αγνξά θαη
είλαη δπλαηφ λα αζθνχλ δεζπφδνπζα επηξξνή ζε απηή, ππφ ην
πξίζκα ηνπ ειέγρνπ ηνπ ππνθείκελνπ θφζηνπο ησλ παξερφκελσλ
ππεξεζηψλ, ησλ ζηνηρείσλ θαη παξακέηξσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη
γηα ηε δηαθνξνπνίεζε ησλ ηηκνινγήζεσλ αλά θαηεγνξία πειαηψλ,
θαη ηεο ελδερφκελεο χπαξμεο θαηαρξεζηηθψλ φξσλ ζηελ ηηκνιφγεζε
ησλ θαηαλαισηψλ ειεθηξηθήο ελέξγεηαο.

5.
Οη Οινθιεξσκέλεο Δπηρεηξήζεηο παξαζέηνπλ, ζην
πξνζάξηεκα ή ζηηο ζεκεηψζεηο ησλ εηήζησλ νηθνλνκηθψλ
θαηαζηάζεψλ ηνπο, ηνπο εγθεθξηκέλνπο θαη ηζρχνληεο θαλφλεο
θαηαλνκήο, ηηο ρσξηζηέο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο γηα θάζε
δξαζηεξηφηεηα, ηηο ζεκαληηθέο πξάμεηο πνπ έρνπλ πξαγκαηνπνηήζεη
κε ηηο ζπλδεδεκέλεο επηρεηξήζεηο ή κε επηρεηξήζεηο, ζηε κεηνρηθή
ζχλζεζε ησλ νπνίσλ κεηέρνπλ νη ίδηνη κέηνρνη, θαζψο θαη ηε ζρεηηθή
κε ηνπο ρσξηζηνχο ινγαξηαζκνχο έθζεζε ησλ ειεγθηψλ. Αληίγξαθν
ηνπ πξνζαξηήκαηνο ηεξείηαη ζηα γξαθεία ηεο έδξαο ηεο επηρείξεζεο
ζηε δηάζεζε ηνπ θνηλνχ. πκπιεξσκαηηθά κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ θ.λ.
2190/1920, θαζψο θαη ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ησλ λφκσλ 3229/2004
θαη 3301/2004 πνπ αθνξνχλ ζηε δεκνζίεπζε ησλ νηθνλνκηθψλ
θαηαζηάζεσλ, νη ηζνινγηζκνί θαη ηα απνηειέζκαηα ρξήζεο, γηα θάζε
ρσξηζηή δξαζηεξηφηεηα πνπ πξνβιέπεηαη απφ ην άξζξν απηφ,
δεκνζηεχνληαη κε ηηο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο
επηρείξεζεο.
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κεζνδνινγία ε νπνία θαζνξίδεηαη κε Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα.
Ζ κεζνδνινγία πεξηιακβάλεη ζπληειεζηέο πνπ
δηαθνξνπνηνχλ ην εηδηθφ ηέινο θαηά θαηεγνξία Πειαηψλ,
έηζη ψζηε λα πξνθχπηεη ρξέσζε πνπ εμηζνξξνπεί ηηο
νηθνλνκηθέο ζπλέπεηεο κεηαμχ ησλ θαηεγνξηψλ Πειαηψλ. Οη
αξηζκεηηθέο ηηκέο ησλ ζπληειεζηψλ ηεο αλσηέξσ
κεζνδνινγίαο πξνζδηνξίδνληαη θάζε έηνο κε απφθαζε ηεο
ΡΑΔ πνπ δεκνζηεχεηαη ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο.
Ζ εηήζηα επηβάξπλζε Πειάηε θαηά ζέζε θαηαλάισζεο δελ
κπνξεί λα ππεξβαίλεη ην πνζφ ησλ νθηαθνζίσλ ρηιηάδσλ
επξψ (800.000). Σν φξην απηφ αλαπξνζαξκφδεηαη εηήζηα
κε κέξηκλα ηεο ΡΑΔ ζχκθσλα κε ηελ εηήζηα κεηαβνιή ηνπ
δείθηε ηηκψλ θαηαλαισηή φπσο δεκνζηεχεηαη απφ ηελ
Δ..Τ.Δ.

Καλόλεο αζθαιείαο
1.
Με πξνεδξηθφ δηάηαγκα, πνπ εθδίδεηαη κε πξφηαζε ησλ
Τπνπξγψλ Πεξηβάιινληνο Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο θαη
Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο, ζεζπίδνληαη θαλφλεο
πξνζηαζίαο ηεο δσήο, ηεο πγείαο θαη ηεο πεξηνπζίαο, απφ θηλδχλνπο
πνπ πξνέξρνληαη απφ ηελ παξαγσγή, κεηαθνξά, δηαλνκή θαη
πξνκήζεηα ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, απφ ηε ρξήζε ηεο θαη απφ ηελ
εγθαηάζηαζε, ζπληήξεζε ή ρξήζε θάζε ειεθηξηθήο γξακκήο ή
εγθαηάζηαζεο.
2.
Ο Τπνπξγφο Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο
Αιιαγήο ζεζπίδεη εηδηθέο πξνδηαγξαθέο ή ππνρξεψζεηο γηα
θαηεγνξίεο ή είδε ειεθηξηθψλ γξακκψλ ή εγθαηαζηάζεσλ θαη νξίδεη
ηηο ειάρηζηεο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ζρεδηαζκνχ θαη ιεηηνπξγίαο,
φζνλ αθνξά ηε ζχλδεζε κε εγθαηαζηάζεηο παξαγσγήο, δίθηπα
δηαλνκήο, κε εμνπιηζκφ άκεζα ζπλδεδεκέλσλ θαηαλαισηψλ, κε
θπθιψκαηα δηαζπλδέζεσλ θαη κε απεπζείαο γξακκέο, θαηά ηξφπν
αληηθεηκεληθφ θαη ρσξίο δηαθξίζεηο, πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιίδεηαη ε
δηαιεηηνπξγηθφηεηα ησλ δηθηχσλ. Οη σο άλσ θαλφλεο είλαη ζχκθσλνη
κε ηηο ζπζηάζεηο πνπ εθδίδεη ν Οξγαληζκφο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο
ηνπ άξζξνπ 5 ηεο Οδεγίαο 2009/72/ΔΚ.

Ζ σο άλσ ξχζκηζε εθαξκφδεηαη απφ 1 Ηαλνπαξίνπ ηνπ
έηνπο 2012 θαη ε πξψηε αλαπξνζαξκνγή ζα
πξαγκαηνπνηεζεί θαηά ην πξψην ηξίκελν ηνπ έηνπο 2013.
Γηα ην έηνο 2011 ηζρχεη ε ππ’ αξηζκ. 373 /2011 απφθαζε
ηεο ΡΑΔ ε νπνία εθδφζεθε βάζεη ηνπ άξζξν 40 ηνπ λ.
2773/1999, φπσο ηζρχεη.
(δ)

Σα έζνδα πνπ πξνέξρνληαη απφ ηηο δεκνπξαηήζεηο ησλ
αδηάζεησλ δηθαησκάησλ εθπνκπψλ αεξίσλ ζεξκνθεπίνπ
θαηά ηελ παξάγξαθν 2.

Πνηληθέο θπξώζεηο

(ε)

Πνζά πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία.

1.
Όπνηνο κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν παξάγεη, κεηαθέξεη,
δηαλέκεη ή πξνκεζεχεη, ειεθηξηθή ελέξγεηα ρσξίο λα έρεη ζρεηηθφ
δηθαίσκα, ηηκσξείηαη κε θπιάθηζε ηνπιάρηζηνλ έμη (6) κελψλ θαη
ρξεκαηηθή πνηλή απφ είθνζη ρηιηάδεο επξψ (€20.000) έσο
πεληαθφζηεο ρηιηάδεο επξψ (€500.000).
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Καηαξγνύκελεο δηαηάμεηο
1.

Απφ ηε δεκνζίεπζε ηνπ παξφληνο λφκνπ θαηαξγνχληαη :

(α)

Οη δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 1 σο θαη 6, ηνπ ηξίηνπ θαη ηνπ
ηέηαξηνπ εδαθίνπ ηεο παξαγξάθνπ 5, ησλ παξαγξάθσλ 6
σο θαη 10 θαη ηεο παξαγξάθνπ 14 ηνπ άξζξνπ 7, ησλ
άξζξσλ 8 σο θαη 20, ησλ άξζξσλ 22 σο θαη 36, ησλ
παξαγξάθσλ 1 σο θαη 3 ηνπ άξζξνπ 38, ηνπ άξζξνπ 39
θαη ηνπ άξζξνπ 41 ηνπ λ. 3428/2005 (ΦΔΚ Α’ 313) θαη
νπνηαδήπνηε πθηζηάκελε αλαθνξά ζε απηέο λνείηαη ζην
εμήο σο αλαθνξά ζηηο αληίζηνηρεο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο
λφκνπ.

(β)

Ζ παξάγξαθνο 8 ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ λ. 2364/1995 (ΦΔΚ Α΄
252).

2.
Σo δηθαζηήξην κπνξεί λα επηβάιεη θαη ηε δήκεπζε ελ φισ
ή ελ κέξεη ησλ εγθαηαζηάζεσλ θαη ηνπ εμνπιηζκνχ πνπ
ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαηά ηελ ηέιεζε ηεο παξάβαζεο πνπ ηηκσξείηαη
ζχκθσλα κε ηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν.
Άξζξν 155
Δηδηθόο ινγαξηαζκόο
1.
Ζ ΛΑΓΖΔ Α:Δ θαη ε ΓΔΓΓΖΔ Α.Δ. αλαθηνχλ πιήξσο ηα
πνζά πνπ θαηαβάιινπλ ζηνπο αληηζπκβαιιφκελνπο θαηά ηηο
δηαηάμεηο ηεο πεξίπησζεο (η) ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 129 θαη
ηεο πεξίπησζεο (ε) ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ Άξζξνπ 140 αληίζηνηρα
ηνπ παξφληνο λφκνπ, κέζσ ηνπ εηδηθνχ δηαρεηξηζηηθνχ Λνγαξηαζκνχ
φπσο απηφο δεκηνπξγήζεθε ζχκθσλα κε ην άξζξν 40 ηνπ λ.
2773/1999, ηνλ νπνίν δηαρεηξίδεηαη ε ΛΑΓΖΔ Α.Δ.
2.

Έζνδα ηνπ εηδηθνχ Λνγαξηαζκνχ είλαη:

(α)

Σα πνζά πνπ θαηαβάιινπλ νη παξαγσγνί θαη νη
πξνκεζεπηέο ζην πιαίζην ηνπ εκεξήζηνπ ελεξγεηαθνχ
πξνγξακκαηηζκνχ ηνπ άξζξνπ 131 ηνπ παξφληνο λφκνπ,
ηα νπνία αλαινγνχλ ζηελ ηζρχ πνπ εληάζζεηαη θαηά
πξνηεξαηφηεηα ζην ζχζηεκα κεηαθνξάο θαη ζην δίθηπν
δηαλνκήο ηεο επεηξσηηθήο ρψξαο θαη ησλ ζπλδεδεκέλσλ κε
απηά λεζηψλ θαηά ηα νξηδφκελα ζηνλ λ.3851/2010.

(β)

Σα πνζά πνπ θαηαβάιινπλ νη Πξνκεζεπηέο ζηα Με
Γηαζπλδεκέλα Νεζηά, γηα ηελ ειεθηξηθή ελέξγεηα πνπ
απνξξνθάηαη ζηα ζπζηήκαηα ησλ λεζηψλ απηψλ, πνπ
παξάγεηαη απφ ηηο κνλάδεο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ
παξάγξαθν 2 ηνπ άξζξνπ 140. Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ησλ
πνζψλ απηψλ σο ηηκή kWh ιακβάλεηαη ππφςε ην κέζν
κεηαβιεηφ θφζηνο ηεο παξαγσγήο ησλ εγθαηεζηεκέλσλ
κνλάδσλ παξαγσγήο, κε εμαίξεζε ηηο κνλάδεο ΑΠΔ θαη
ΤΘΖΑ ζηα Με Γηαζπλδεδεκέλα Νεζηά γηα θάζε κήλα, ην
νπνίν ηειεί ππφ ηελ έγθξηζε ηεο ΡΑΔ.

(γ)

Έζνδα απφ ηελ επηβνιή εηδηθνχ ηέινπο επί ηεο
θαηαλάισζεο πνπ δηαθνξνπνηείηαη αλά θαηεγνξία
Πειαηψλ πεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ απηνπαξαγσγψλ,
νκνηφκνξθα γηα φιε ηελ ειιεληθή επηθξάηεηα, ζχκθσλα κε

2.
Οη απνθάζεηο, θψδηθεο θαλνληζκνί θαη εγρεηξίδηα πνπ
έρνπλ εθδνζεί απφ Τπνπξγνχο, ηε ΡΑΔ ή αξκφδηεο αξρέο, βάζεη
δηαηάμεσλ πνπ θαηαξγνχληαη ζηελ παξάγξαθν 1 ηνπ παξφληνο,
ηξνπνπνηνχληαη, ζπκπιεξψλνληαη ή αληηθαζίζηαληαη κε δηαηάμεηο ηνπ
παξφληνο λφκνπ, εμαθνινπζνχλ λα ηζρχνπλ κέρξη ηελ θαηάξγεζε,
ηξνπνπνίεζε, ζπκπιήξσζε ή αληηθαηάζηαζή ηνπο, ζχκθσλα κε ηηο
αληίζηνηρεο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο λφκνπ.
Άξζξν 157
Σειηθέο θαη κεηαβαηηθέο Γηαηάμεηο
1.
Γηα ην δηνξηζκφ ησλ επηηπρφλησλ ηεο κε αξηζκφ 1/2008
(ΦΔΚ Σεχρνο Πξνθεξχμεσλ ΑΔΠ, 699/31.12.2008) πξνθήξπμεο ηεο
Ρπζκηζηηθήο Αξρήο Δλέξγεηαο, πνπ αθνξά ζηελ πιήξσζε
δεθαηεζζάξσλ (14) ζέζεσλ εηδηθνχ επηζηεκνληθνχ πξνζσπηθνχ κε
ζχκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ ανξίζηνπ ρξφλνπ ζηε
Γξακκαηεία ηεο Αξρήο, νη νπνίεο ζέζεηο έρνπλ ήδε εγθξηζεί κε ηηο
ππ’αξηζκ.
ΓΗΠΠ/Φ. ΔΓΚΡ. 16/448/13341/19.9.2006 θαη
ΓΗΠΠ/Φ. ΔΓΚΡ.16/152/5853/12.5.2008 απνθάζεηο ηεο Σξηκεινχο
Δπηηξνπήο ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 2 ησλ ππ’ αξηζκ. 55/1998 (Α’
252/12.11.1998) θαη 33/2006 (Α’ 280/28.12.2006) Π.Τ.. θαη γηα ηηο
νπνίεο έρεη νινθιεξσζεί, θαηά ηε ζέζε ηνπ παξφληνο ζε ηζρχ, ε
δηαδηθαζία θχξσζεο ησλ πξνζσξηλψλ πηλάθσλ ησλ επηηπρφλησλ
απφ ην ΑΔΠ θαη έθδνζεο ησλ νξηζηηθψλ πηλάθσλ, δελ εθαξκφδνληαη
νη πεξηνξηζκνί ησλ άξζξσλ 10 θαη 11 ηνπ λ. 3833/2010. Οη δαπάλεο
πνπ πξνθαινχληαη απφ ηελ εθαξκνγή ηεο σο άλσ δηάηαμεο βαξχλνπλ
απνθιεηζηηθά ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηεο ΡΑΔ.
2.
Ζ δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 4 παξ. 15 ηνπ λ. 2773/1999, φπσο
ηζρχεη θαηά ηε δεκνζίεπζε ηνπ παξφληνο λφκνπ, αληηθαζίζηαηαη σο
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αθνινχζσο: «ηε ΡΑΔ ζπληζηάηαη κία (1) ζέζε εηδηθνχ ζπκβνχινπ
πνπ είλαη αξκφδηνο γηα ζέκαηα ζρεηηθά κε ηελ ίδξπζε θαη ιεηηνπξγία
ηεο Δλεξγεηαθήο Κνηλφηεηαο ηεο Ννηηναλαηνιηθήο Δπξψπεο θαζψο
θαη γηα ηε ζπλεξγαζία ηεο ΡΑΔ κε ηνλ ΟΡΑΔ (Οξγαληζκφο
πλεξγαζίαο Ρπζκηζηηθψλ Αξρψλ Δλέξγεηαο, ACER) θαη ηνλ ΓΔΡΑΔ
(Γηεζλή Δπηηξνπή Ρπζκηζηψλ Δλέξγεηαο, ICER). Ζ ζέζε απηή
πιεξνχηαη απφ πξφζσπν πνπ δηαθξίλεηαη γηα ηελ επηζηεκνληθή ηνπ
θαηάξηηζε θαη ηθαλφηεηα, θαη δηαζέηεη εμεηδηθεπκέλε εκπεηξία ζε
ζέκαηα ελέξγεηαο. Ο εηδηθφο ζχκβνπινο δηνξίδεηαη κε ηξηεηή ζεηεία κε
απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο
Αιιαγήο, κεηά απφ γλψκε ηεο ΡΑΔ, θαηφπηλ πξνθεξχμεσο πνπ
δεκνζηεχεηαη ζε δχν (2) εκεξήζηεο εθεκεξίδεο κε παλειιήληα
θπθινθνξία. Οη απνδνρέο θαη ην ιεηηνπξγηθφ θαζεζηψο παξνρήο ησλ
ππεξεζηψλ ηνπ εηδηθνχ ζπκβνχινπ εμνκνηψλνληαη κε ηα εθάζηνηε
αληηζηνίρσο πξνβιεπφκελα γηα ηνπο αληηπξνέδξνπο ηεο ΡΑΔ. Ζ
ζρεηηθή δαπάλε βαξχλεη ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηεο ΡΑΔ.».

5.
Με απφθαζε ησλ νηθείσλ δηνηθήζεσλ, νη επσλπκίεο θαη ηα
αξθηηθφιεμά ησλ εηαηξεηψλ ΓΔΦΑ ΑΔ, ΓΔΜΖΔ ΑΔ, ΑΓΜΖΔ ΑΔ,
ΑΓΔΜΖΔ ΑΔ, ΛΑΓΖΔ ΑΔ, φπσο θαη ε απφδνζή ηνπο ζε μέλεο
γιψζζεο, κπνξνχλ λα ηξνπνπνηνχληαη ειεπζέξσο.

3.
Σν άξζξν 25 ηνπ Νφκνπ 3468/2006 φπσο ηζρχεη,
ηξνπνπνηείηαη σο εμήο:
«Α2. Σα έζνδα πνπ πξνέξρνληαη απφ ηηο δεκνπξαηήζεηο ησλ
αδηάζεησλ δηθαησκάησλ εθπνκπψλ αεξίσλ ζεξκνθεπίνπ,
ζχκθσλα κε ηελ παξ. 3.3.1 ηνπ Παξαξηήκαηνο ηνπ 34 άξζξνπ 3
ηεο ππ. αξηζ. 52115/2970/2008 (Β’ 2575) θνηλήο απφθαζεο ησλ
Τπνπξγψλ Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ, Αλάπηπμεο θαη
Πεξηβάιινληνο, Υσξνηαμίαο θαη Γεκνζίσλ Έξγσλ, θαζψο θαη
ζχκθσλα κε ην άξζξν 7 ηεο ππ. αξηζ. 54409/2632/2004 (Β΄
1931) θνηλήο απφθαζεο ησλ Τπνπξγψλ Δζσηεξηθψλ, Γεκφζηαο
Γηνίθεζεο θαη Απνθέληξσζεο, Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ,
Αλάπηπμεο Πεξηβάιινληνο, Υσξνηαμίαο θαη Γεκνζίσλ Έξγσλ
απνηεινχλ πφξν ηνπ εηδηθνχ ινγαξηαζκνχ, πνπ δηαρεηξίδεηαη ν
Γηαρεηξηζηήο ηνπ πζηήκαηνο Μεηαθνξάο Ζιεθηξηθήο Δλέξγεηαο
(ΓΔΜΖΔ Α.Δ.) θαηά ην άξζξν 40 ηνπ λ. 2773/1999, ζηνλ νπνίν
θαη απνδίδεηαη. Οη φξνη θαη ε δηαδηθαζία γηα ηε δηελέξγεηα ησλ
αλσηέξσ δεκνπξαηήζεσλ θαζνξίδνληαη κε θνηλή απφθαζε ησλ
Τπνπξγψλ Οηθνλνκηθψλ θαη Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη
Κιηκαηηθήο Αιιαγήο.
Με θνηλή απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκηθψλ θαη
Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο κπνξεί ηα
έζνδα απφ ηηο δεκνπξαηήζεηο ησλ αδηάζεησλ δηθαησκάησλ
εθπνκπψλ αεξίσλ ζεξκνθεπίνπ λα θαηαλέκνληαη θαη λα
απνδίδνληαη σο πφξνη ηνπ Δηδηθνχ Λνγαξηαζκνχ πνπ ηεξείηαη
απφ ηνλ Γηαρεηξηζηή ηνπ πζηήκαηνο Μεηαθνξψλ Ζιεθηξηθήο
Δλέξγεηαο (ΓΔΜΖΔ Α.Δ.) ή ηελ ΛΑΓΖΔ Α.Δ. θαη ππέξ ηνπ
λνκηθνχ πξνζψπνπ δεκνζίνπ δηθαίνπ κε ηελ επσλπκία
«Πξάζηλν Σακείν» ηνπ πξψηνπ εδαθίνπ ηεο παξνχζαο
πεξίπησζεο (Α2), είηε λα θαηαβάιινληαη γηα ηελ αχμεζε ηνπ
κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο ΛΑΓΖΔ Α.Δ. ππέξ ηνπ ειιεληθνχ
δεκνζίνπ. Με ηελ ίδηα απφθαζε θαζνξίδεηαη ην πνζνζηφ ησλ
εζφδσλ θαη ε δηαδηθαζία θαηαλνκήο θαη απφδνζεο ησλ πφξσλ
απηψλ ζηα παξαπάλσ λνκηθά πξφζσπα θαη θάζε ζρεηηθφ ζέκα.
Γηα ηελ πεξίνδν 2013-2020, ηνπιάρηζηνλ ην 50% ηνπ ζπλφινπ
ησλ εζφδσλ απφ πιεηζηεξηαζκνχο δηθαησκάησλ εθπνκπψλ
αεξίσλ ζεξκνθεπίνπ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηνπο
ζθνπνχο ηεο Οδεγίαο 2009/29, φπσο ελζσκαηψζεθε ζηελ
ειιεληθή έλλνκε ηάμε κε ην άξζξν 7Δ ηεο ΚΤΑ ππ’ αξηζκ
ΖΠ57495/2959/Δ103. Με θνηλή απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ
Οηθνλνκηθψλ θαη Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο
Αιιαγήο πξνζδηνξίδεηαη ην αθξηβέο χςνο ηνπ πνζνχ πνπ
δηαηίζεηαη ππέξ ησλ ζθνπψλ ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ θαη
κπνξεί λα ηξνπνπνηείηαη ην πξνβιεπφκελν ζε απηφ ειάρηζην
πνζνζηφ.»
4.
Ζ ξχζκηζε ηεο παξαγξάθνπ 6 ηνπ άξζξνπ 57 ηνπ
παξφληνο λφκνπ εθαξκφδεηαη απφ 1 Ηαλνπαξίνπ ηνπ έηνπο 2012 θαη ε
πξψηε αλαπξνζαξκνγή ζα πξαγκαηνπνηεζεί θαηά ην πξψην ηξίκελν
ηνπ έηνπο 2013. Γηα ην έηνο 2011 ηζρχεη ε ππ’ αξηζκ. 372/2011
απφθαζε ηεο ΡΑΔ.
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