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ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ 

«ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Ν. 4001/2011 
(Α’ 179) ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’ 

Τροποποίηση και συμπλήρωση των διατάξεων του ν. 4001/2011 

Άρθρο 1 

Ορισμοί 

1. Οι περιπτώσεις (στ), (η), (κα), (κδ), (κστ)  της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του ν. 

4001/2011 τροποποιούνται ως εξής: 

«(στ) Διαχειριστής Δικτύου Διανομής: Το νομικό πρόσωπο που ασκεί, κατά τις 

διατάξεις του παρόντος νόμου, καθήκοντα Διαχειριστή Δικτύου Διανομής ηλεκτρικής 

ενέργειας, ή Φυσικού Αερίου, περιλαμβανομένων των Διαχειριστών των Κλειστών 

Δικτύων Διανομής ηλεκτρικής ενέργειας ή Φυσικού Αερίου, καθώς και των 

Ανεξάρτητων Δικτύων Διανομής Φυσικού Αερίου. 

(η) Ενεργειακή Δραστηριότητα: Η παραγωγή, Μεταφορά, Διανομή και Προμήθεια 

Ηλεκτρικής Ενέργειας ή Φυσικού Αερίου, η Εμπορία Ηλεκτρικής Ενέργειας, καθώς 

και η Χρήση Εγκατάστασης Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου και η Χρήση 

Εγκατάστασης Αποθήκευσης Φυσικού Αερίου. 

(κα) Προμήθεια: Η πώληση, περιλαμβανομένης της μεταπώλησης, Φυσικού Αερίου 

(περιλαμβανομένου του συμπιεσμένου φυσικού αερίου και του ΥΦΑ, ακόμη και για 

λόγους χρήσης του ως καυσίμου σε κινητήρες μέσων θαλάσσιας και χερσαίας 

μεταφοράς) και ηλεκτρικής ενέργειας σε Πελάτες. 

(κδ) Σύστημα Φυσικού Αερίου: Τα Συστήματα Μεταφοράς, οι Εγκαταστάσεις ΥΦΑ 

και οι Εγκαταστάσεις Αποθήκευσης Φυσικού Αερίου. 

(κστ) Χρήστης: Το φυσικό ή νομικό πρόσωπο το οποίο δικαιούται να συνάπτει 

συμβάσεις για τη χρήση Συστήματος Φυσικού Αερίου ή Δικτύου Διανομής Φυσικού 

Αερίου.» 

2. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 2 του ν. 4001/2011, μετά την περίπτωση (θ) 

προστίθενται περιπτώσεις (θ1), (θ2), (θ3), (θ4) και (ιγ1) ως εξής: 

«(θ1) Δίκτυο Διανομής Αττικής: Το Δίκτυο Διανομής που έχει ήδη αναπτυχθεί ή 

πρόκειται να αναπτυχθεί, σύμφωνα με εγκεκριμένο πρόγραμμα ανάπτυξης, εντός της 

γεωγραφικής περιοχής που ορίζεται με την υπ’ αριθ. Δ1/18887/06.11.2001 

υπουργική απόφαση (Β’ 1521) και εκτείνεται μέχρι τις εγκαταστάσεις των 

καταναλωτών. 
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(θ2) Δίκτυο Διανομής Θεσσαλονίκης: Το Δίκτυο Διανομής που έχει ήδη αναπτυχθεί ή 

πρόκειται να αναπτυχθεί, σύμφωνα με εγκεκριμένο πρόγραμμα ανάπτυξης, εντός της 

γεωγραφικής περιοχής που ορίζεται με την υπ’ αριθ. Δ1/Γ/Φ7/11819 υπουργική 

απόφαση (Β΄ 1086) και εκτείνεται μέχρι τις εγκαταστάσεις των καταναλωτών. 

(θ3) Δίκτυο Διανομής Θεσσαλίας: Το Δίκτυο Διανομής που έχει ήδη αναπτυχθεί ή 

πρόκειται να αναπτυχθεί, σύμφωνα με εγκεκριμένο πρόγραμμα ανάπτυξης, εντός της 

γεωγραφικής περιοχής που ορίζεται με την υπ’ αριθ. Δ1/Γ/Φ7/11818 υπουργική 

απόφαση (Β‘ 1087) και εκτείνεται μέχρι τις εγκαταστάσεις των καταναλωτών. 

(θ4) Δίκτυο Διανομής Λοιπής Ελλάδος: Το Δίκτυο Διανομής που έχει ήδη αναπτυχθεί 

ή πρόκειται να αναπτυχθεί, σύμφωνα με εγκεκριμένο πρόγραμμα ανάπτυξης, εκτός 

των γεωγραφικών ορίων των Δικτύων Διανομής Αττικής, Θεσσαλονίκης και 

Θεσσαλίας και εκτείνεται μέχρι τις εγκαταστάσεις των καταναλωτών.». 

3. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 2 του ν. 4001/2011, μετά την περίπτωση (ιγ) 

προστίθεται περίπτωση (ιγ1) ως εξής: 

«(ιγ1) Εταιρείες Διανομής Αερίου (ΕΔΑ): Οι εταιρείες που συστήνονται σύμφωνα με 

τις διατάξεις του άρθρου 80A και ασκούν τις δραστηριότητες του Διαχειριστή Δικτύου 

Διανομής.» 

4. Στην παράγραφο 3 του άρθρου 2 του ν. 4001/2011, μετά την περίπτωση (ιγ) 

προστίθεται περίπτωση (ιγ1), ως εξής: 

«(ιγ1) Εμπορία ηλεκτρικής ενέργειας: η διενέργεια συναλλαγών στην Αγορά 

Ηλεκτρικής Ενέργειας αποκλειστικά μέσω διεθνών διασυνδέσεων των ηλεκτρικών 

συστημάτων της χώρας με ηλεκτρικά συστήματα όμορων χωρών.» 

5. Οι περιπτώσεις (ιγ), (ιη), (ιθ) και (κε) της παραγράφου 3 του άρθρου 2 του ν. 

4001/2011 αντικαθίστανται ως εξής: 

 «(ιγ) Δραστηριότητα Ηλεκτρικής Ενέργειας: είναι καθεμία από τις επιχειρηματικές 

δραστηριότητες παραγωγής, μεταφοράς, διανομής, προμήθειας και εμπορίας 

ηλεκτρικής ενέργειας». 

(ιη) Επιχείρηση ηλεκτρικής ενεργείας: το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που ασκεί 

τουλάχιστον μία από τις ακόλουθες δραστηριότητες: παραγωγή, μεταφορά, διανομή, 

προμήθεια, ή εμπορία ηλεκτρικής ενεργείας και είναι υπεύθυνο για τα εμπορικά και 

τεχνικά καθήκοντα ή /και τα καθήκοντα συντήρησης τα σχετικά με τις δραστηριότητες 

αυτές. Στον ορισμό αυτόν δεν περιλαμβάνονται οι τελικοί πελάτες. 

(ιθ) Κάθετα Ολοκληρωμένη Επιχείρηση ηλεκτρικής ενεργείας: η επιχείρηση 

ηλεκτρικής ενέργειας ή όμιλος επιχειρήσεων ηλεκτρικής ενέργειας, στον οποίο το ίδιο 

πρόσωπο ή πρόσωπα δικαιούνται, άμεσα ή έμμεσα, να ασκούν τον Έλεγχο, και 

όπου η εν λόγω επιχείρηση ή ο όμιλος επιχειρήσεων ασκούν τουλάχιστον μία από 

τις δραστηριότητες μεταφοράς ή διανομής, και τουλάχιστον μία από τις 

δραστηριότητες παραγωγής ή προμήθειας ή εμπορίας ηλεκτρικής ενέργειας. 

(κε) Οριζόντια ολοκληρωμένη επιχείρηση ηλεκτρικής ενέργειας: η επιχείρηση που 

ασκεί μια τουλάχιστον από τις δραστηριότητες παραγωγής με σκοπό την πώληση ή 
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μεταφοράς ή διανομής ή προμήθειας ή εμπορίας ηλεκτρικής ενέργειας και μια 

δραστηριότητα εκτός του τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας.». 

Άρθρο 2 

1. Η παράγραφος 3 του άρθρου 22 του ν. 4001/2011 τροποποιείται ως εξής: 

«3. Η ΡΑΕ παρακολουθεί το διαχωρισμό των λογαριασμών των επιχειρήσεων που 

ασκούν Ενεργειακές Δραστηριότητες, σύμφωνα με τις ειδικότερες διατάξεις των 

άρθρων 89 για το Φυσικό Αέριο και 141 για την ηλεκτρική ενέργεια, καθώς και των 

Διαχειριστών των Συστημάτων και των Δικτύων Διανομής, έχει πρόσβαση σε αυτούς 

και εξασφαλίζει ότι δεν υπάρχουν διασταυρούμενες επιδοτήσεις μεταξύ των 

δραστηριοτήτων παραγωγής, μεταφοράς, διανομής, προμήθειας ή/και 

εμπορίας ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς και μεταξύ των δραστηριοτήτων μεταφοράς, 

διανομής, προμήθειας, μεταπώλησης, αποθήκευσης φυσικού αερίου, καθώς και 

διαχείρισης εγκαταστάσεων Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου (ΥΦΑ).» 

2. Στην παρ. 1 του άρθρου 34 του ν. 4001/2011, η φράση «τριών (3) μηνών» 

αντικαθίσταται με τη φράση «τεσσάρων (4) μηνών». 

3. Στο άρθρο 34 του ν. 4001/2011, μετά την παράγραφο 2, προστίθενται παράγραφοι 2α 

και 3 ως εξής:  

«2α. Το περιεχόμενο της καταγγελίας θα πρέπει να είναι σαφές και ορισμένο, να 

ερείδεται στο νομοθετικό πλαίσιο για την ενεργειακή αγορά και να τεκμηριώνεται 

βάσει στοιχείων και πραγματικών δεδομένων. Η καταγγελία που δεν φέρει τα 

ανωτέρω χαρακτηριστικά απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

3.  Σε περίπτωση κατά την οποία η κρινόμενη από τη ΡΑΕ υπόθεση εκκρεμεί σε 

δικαστική ή άλλη διοικητική αρχή, η ΡΑΕ αξιολογεί κατά περίπτωση εάν θα προβεί 

στην εξέταση της καταγγελίας ή/και των προσωρινών μέτρων του άρθρου 35 ή θα 

αναμείνει την έκδοση της απόφασης της δικαστικής αρχής ή άλλης Αρχής 

σταθμίζοντας την αναγκαιότητα για τη  χορήγηση άμεσης προσωρινής προστασίας.» 

4. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 35 του ν. 4001/2011 

αντικαθίσταται ως εξής:  

«Εάν αυτά κριθούν επαρκή, η ΡΑΕ ανακαλεί τα προσωρινά μέτρα και επικυρώνει τα 

προτεινόμενα από την επιχείρηση μέτρα αποκατάστασης, άλλως δεν επανέρχεται επί 

της απόφασης των προσωρινών μέτρων έως την έκδοση της οριστικής απόφασης 

επί της καταγγελίας». 

5.  Στο άρθρο 36 του ν. 4001/2011, μετά την παράγραφο 3, προστίθεται παράγραφος 

3α:  

«Με απόφαση της ΡΑΕ, η οποία εκδίδεται μετά από ακρόαση των ενδιαφερομένων, 

επιβάλλονται στους παραβάτες των διατάξεων του Κανονισμού με 1227/2011 του 
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Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25ης Οκτωβρίου 2011 “για την 

ακεραιότητα και τη διαφάνεια στη χονδρική αγορά ενέργειας”, πρόστιμα και λοιπές 

διοικητικές κυρώσεις.» 

6. Στο τέλος της διάταξης της παραγράφου 2 του άρθρου 40 του ν. 4001/2011 

προστίθενται τα ακόλουθα εδάφια: 

«Ο συντονισμός όλων των Διευθύνσεων ανατίθεται στον Προϊστάμενο της 

Γραμματείας, η θέση του οποίου μπορεί να καταλαμβάνεται από μέλος του ειδικού 

επιστημονικού προσωπικού ή από δικηγόρο με έμμισθη εντολή που υπηρετεί στην 

Αρχή. Στον Προϊστάμενο της Γραμματείας μπορεί να ανατίθενται και άλλα καθήκοντα 

σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στον Κανονισμό Εσωτερικής Λειτουργίας και 

Διαχείρισης που εκδίδεται κατά το άρθρο 45 του παρόντος νόμου. Η θέση του 

Προϊσταμένου της Γραμματείας εξομοιώνεται μισθολογικά και βαθμολογικά με θέση 

Γενικού Διευθυντού. Τον Προϊστάμενο της Γραμματείας, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, 

αναπληρώνει ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος.» 

7. Η περίπτωση (δ) της παραγράφου 2 του άρθρου 45 του ν. 4001/2011 αντικαθίσταται 

ως εξής: 

«(δ) οι λεπτομέρειες αναφορικά με το Υπηρεσιακό Συμβούλιο, ο τρόπος, τα κριτήρια, 

ο τύπος και το περιεχόμενο των φύλλων ποιότητας, η διαδικασία και κάθε αναγκαία 

λεπτομέρεια της αξιολόγησης του προσωπικού της Γραμματείας της ΡΑΕ, η οποία 

αποβλέπει στην αντικειμενική και αμερόληπτη στάθμιση της επαγγελματικής 

ικανότητας και απόδοσης του προσωπικού σε σχέση με το αντικείμενο εργασίας και 

τα καθήκοντά του.» 

8. Οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 55 του ν. 4001/2011 αντικαθίστανται ως εξής: 

«1. Εκτός των υπηρεσιών που αναφέρονται στις διατάξεις των άρθρων 57, 58 και 

58α, αλλά και όσων τυχόν υπηρεσιών κοινής ωφέλειας είχαν οριστεί προ της θέσεως 

σε ισχύ του Νόμου 4001/2011, με αποφάσεις του Υπουργού Περιβάλλοντος, 

Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής ή κοινές αποφάσεις του Υπουργού 

Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και κάθε άλλου συναρμόδιου 

Υπουργού, ανάλογα με την περίπτωση, οι οποίες κοινοποιούνται στην Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή, δύνανται να ορίζονται κι άλλες υπηρεσίες κοινής ωφέλειας με σκοπό την 

προστασία των Ευάλωτων Πελατών ή φορέων κοινωφελούς χαρακτήρα, όπως οι 

τελευταίοι προσδιορίζονται με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου ή των πράξεων που 

εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότησή του, την ασφάλεια, συμπεριλαμβανομένης και της 

ασφάλειας του εφοδιασμού, την τακτική παροχή, την ποιότητα και τις τιμές παροχής, 

καθώς και την προστασία του περιβάλλοντος, συμπεριλαμβανομένης της 

ενεργειακής αποδοτικότητας, της ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές και της 

προστασίας κλίματος. 

2. Οι υποχρεώσεις για την παροχή υπηρεσιών κοινής ωφέλειας πρέπει να είναι 

διαφανείς, αμερόληπτες και επαληθεύσιμες, να διασφαλίζουν την ισότιμη πρόσβαση 

των επιχειρήσεων ηλεκτρικής ενέργειας και Φυσικού Αερίου στους Πελάτες και να 
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μην εμποδίζουν τον υγιή ανταγωνισμό. Για το σκοπό αυτόν πριν από την έκδοση των 

Υπουργικών Αποφάσεων της παραγράφου 1 εκδίδεται, με απόφαση του Υπουργού 

Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Έκθεση Επιπτώσεων, η οποία 

δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και αναρτάται στις ιστοσελίδες του 

Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και της ΡΑΕ και στην 

οποία αναφέρονται κατ` ελάχιστον: 

(α) Η αναγκαιότητα λήψης του μέτρου της επιβολής υπηρεσιών κοινής ωφέλειας. 

(β) Ανάλυση των επιπτώσεων του προτεινόμενου μέτρου στον ανταγωνισμό. 

(γ) Ειδική αιτιολόγηση ως προς την αναλογικότητα του μέτρου προς τον 

επιδιωκόμενο σκοπό σε σχέση με λιγότερο επαχθή για τον ανταγωνισμό μέτρα. 

(δ) Τον προτεινόμενο χρονικό περιορισμό επιβολής του μέτρου και την περιοδική 

επανεξέταση των κριτηρίων επιβολής του. 

(ε) Τα μέτρα εξασφάλισης της διαφάνειας στον τρόπο υπολογισμού του 

ανταλλάγματος και της αποτροπής της παράβασης των διατάξεων του άρθρου 106 

της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Ο Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής δύναται να ζητεί, για 

τους σκοπούς της παρούσας παραγράφου, τις απόψεις της ΡΑΕ και της Επιτροπής 

Ανταγωνισμού.».  

9. Στο τέλος της παραγράφου 6 του άρθρου 73 του Ν. 4001/2011, όπως το άρθρο αυτό 

αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 13 του άρθρου 17 του Ν. 4203/2013, προστίθενται 

πέντε νέα εδάφια ως εξής:  

«Ο Διαχειριστής καταβάλλει στους δικαιούχους των παραγράφων 4 και 5 του 

παρόντος άρθρου, οικονομικό αντάλλαγμα, όπως αυτό καθορίζεται κάθε φορά με την 

ανωτέρω απόφαση της ΡΑΕ, από το πιστωτικό υπόλοιπο του Λογαριασμού 

Ασφάλειας Εφοδιασμού που προβλέπεται στην παράγραφο 2 (δ) του άρθρου 68. Σε 

περίπτωση που το πιστωτικό υπόλοιπο του Λογαριασμού Ασφάλειας Εφοδιασμού 

δεν επαρκεί για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του Διαχειριστή, ο Διαχειριστής 

χρηματοδοτεί τον Λογαριασμό και το σχετικό χρηματοοικονομικό κόστος του 

Διαχειριστή βαρύνει εξ ολοκλήρου τον Λογαριασμό αυτόν. 

Σε περίπτωση αρνητικού υπολοίπου του Λογαριασμού Ασφάλειας Εφοδιασμού, 

τούτο, δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το ανώτατο όριο που καθορίζεται με την 

απόφαση της ΡΑΕ της παραγράφου αυτής, η δε καταβολή από τον Διαχειριστή 

τυχόν ανεξόφλητων ποσών στους δικαιούχους των παραγράφων 4 και 5 του 

παρόντος άρθρου αναστέλλεται, ατόκως, μέχρι την δημιουργία θετικού υπολοίπου 

στον Λογαριασμό αυτόν και δεν συνιστά υπερημερία του Διαχειριστή. Στην 

περίπτωση αρνητικού υπολοίπου του Λογαριασμού, με νέα απόφαση της ΡΑΕ 

συμπληρώνεται η αρχική απόφασή της έτσι ώστε με αναπροσαρμογή του Τέλους 

Ασφάλειας Εφοδιασμού, να καλυφθεί ολοσχερώς και το αρνητικό υπόλοιπο του 

Λογαριασμού Ασφάλειας Εφοδιασμού εντός του αμέσως επόμενου έτους. 

Οι όροι και το περιεχόμενο των συμβάσεων των παραγράφων 4 και 5 του παρόντος 

άρθρου εκπονούνται από τον Διαχειριστή και εγκρίνονται από τη ΡΑΕ». 
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10. Στο τέλος της παραγράφου 7 του άρθρου 73 του Ν. 4001/2011, όπως το άρθρο αυτό 

αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 13 του άρθρου 17 του Ν. 4203/2013, προστίθενται 

ένα νέο εδάφιο ως εξής: 

«Το Φυσικό Αέριο που αεριοποιείται υποχρεωτικώς για τους σκοπούς της παρούσας 

παραγράφου, λογίζεται ως αέριο εξισορρόπησης και υπολογίζεται σύμφωνα με τις 

διατάξεις του Κεφαλαίου 8 του Κώδικα Διαχείρισης ΕΣΦΑ». 

 

Άρθρο 3 

Το άρθρο 80 του ν. 4001/2011 αντικαθίσταται ως εξής: 

«Άρθρο 80 

Διανομή Φυσικού Αερίου και Διαχείριση Δικτύων Διανομής Φυσικού Αερίου 

1. Η κατασκευή, η λειτουργία και η διαχείριση των Δικτύων Διανομής Φυσικού 

Αερίου διενεργείται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου αυτού. Η κατασκευή 

Δικτύου Διανομής επιτρέπεται σε όσους έχει χορηγηθεί Άδεια Διανομής,  κατόπιν 

αίτησης του ενδιαφερομένου, σύμφωνα με τον Κανονισμό Αδειών. Η Άδεια Διανομής 

χορηγείται κατόπιν υποβολής σχετικής αίτησης, σύμφωνα με τον Κανονισμό Αδειών, 

με απόφαση της ΡΑΕ.  

2. Η διαχείριση και εκμετάλλευση Δικτύων Διανομής επιτρέπεται σε όσους έχει 

χορηγηθεί Άδεια Διαχείρισης Δικτύου Διανομής. Η Άδεια Διαχείρισης Δικτύου 

Διανομής χορηγείται κατόπιν υποβολής σχετικής αίτησης, σύμφωνα με τον 

Κανονισμό Αδειών, με απόφαση της ΡΑΕ. Η Άδεια Διαχείρισης Δικτύου Διανομής 

δύναται να χορηγείται, βάσει κριτηρίων αποδοτικότητας και οικονομικής ισορροπίας, 

σε πρόσωπο άλλο εκτός του κατόχου της Άδειας Διανομής. Στην περίπτωση αυτή, ο 

κάτοχος της Άδειας Διανομής συνάπτει σύμβαση με τον κάτοχο της Άδειας 

Διαχείρισης Δικτύου Διανομής, με την οποία καθορίζεται το αντάλλαγμα που 

οφείλεται για την ανάληψη της Διαχείρισης του Δικτύου Διανομής από το συνολικά 

εισπρακτέο έσοδο του Δικτύου Διανομής, με βάση τα δημοσιευόμενα τιμολόγια 

χρήσης του. 

3.  Με την επιφύλαξη των άρθρων 80Α έως 80Γ, στις περιπτώσεις που, για τη 

χορήγηση Άδειας Διανομής ή/και Άδειας Διαχείρισης Δικτύου Διανομής σε ορισμένη 

γεωγραφική περιοχή, εκδηλώνεται ενδιαφέρον από περισσότερους αιτούντες, 

διενεργείται διαγωνισμός που προκηρύσσεται με απόφαση του Υπουργού 

Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, μετά από γνώμη της ΡΑΕ. Η 

απόφαση διεξαγωγής διαγωνισμού δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως 

και περίληψη αυτής σε δύο ημερήσιες εφημερίδες ευρείας κυκλοφορίας που 

εκδίδονται στην Αθήνα. Η ΡΑΕ αξιολογεί τις προτάσεις που υποβάλλονται στο 

διαγωνισμό και χορηγεί τη σχετική άδεια ή κηρύσσει το διαγωνισμό ως άγονο.  

4. Επιτρέπεται η άρνηση χορήγησης Άδειας Διανομής για ορισμένη γεωγραφική 

περιοχή, εφόσον έχει ήδη κατασκευασθεί ή προβλέπεται, με βάση άλλη Άδεια 



7 

 

Διανομής, να κατασκευασθεί στην ίδια περιοχή Δίκτυο Διανομής και η υπάρχουσα ή 

προβλεπόμενη δυναμικότητα του εν λόγω Δικτύου Διανομής δεν έχει κορεσθεί.  

5.  Όταν ο κάτοχος Άδειας Διανομής ή/και Άδειας Διαχείρισης Δικτύου Διανομής 

μετέχει σε Κάθετα Ολοκληρωμένη Επιχείρηση Φυσικού Αερίου ή Ηλεκτρικής 

Ενέργειας, πρέπει να είναι ανεξάρτητος από άλλους κλάδους ή τμήματα της 

Επιχείρησης αυτής, τουλάχιστον κατά τη νομική μορφή, την οργάνωση και τη 

διαδικασία λήψης αποφάσεων. Για το σκοπό αυτόν: (α) Τα πρόσωπα που ασκούν τη 

διοίκηση του κατόχου της Άδειας Διανομής ή/και της Άδειας Διαχείρισης Δικτύου 

Διανομής δεν επιτρέπεται να συμμετέχουν, με οποιονδήποτε τρόπο, σε άλλους 

κλάδους ή τμήματα ή άλλη Συνδεδεμένη Επιχείρηση της Κάθετα Ολοκληρωμένης 

Επιχείρησης Φυσικού Αερίου ή Ηλεκτρικής Ενέργειας και να έχουν ίδια συμφέροντα, 

που παρεμποδίζουν την άσκηση των καθηκόντων τους, κατά τρόπο ανεξάρτητο και 

αντικειμενικό. (β) Ο κάτοχος της Άδειας Διαχείρισης Δικτύου Διανομής λαμβάνει 

αποφάσεις για τους πόρους και τις επενδύσεις που απαιτούνται για τη λειτουργία, 

συντήρηση και ανάπτυξη του Δικτύου Διανομής, ανεξάρτητα από την Κάθετα 

Ολοκληρωμένη Επιχείρηση Φυσικού Αερίου ή Ηλεκτρικής Ενέργειας. Η λήψη των 

αποφάσεων αυτών δεν αποκλείει διαδικασίες συντονισμού, ώστε να εξασφαλίζεται η 

προστασία της επιχειρηματικής εποπτείας της Κάθετα Ολοκληρωμένης Επιχείρησης 

σχετικά με την απόδοση των επενδύσεων. Η μητρική εταιρεία μπορεί να εγκρίνει 

ιδίως το ετήσιο σχέδιο χρηματοδότησης ή άλλο ισοδύναμο μέσο, χωρίς να αποκτά 

δικαίωμα επέμβασης με οποιονδήποτε τρόπο στη διαχείριση, την καθημερινή 

λειτουργία ή τις επί μέρους αποφάσεις που αφορούν την αναβάθμιση του Δικτύου 

Διανομής, εφόσον δεν σημειώνεται υπέρβαση του χρηματοδοτικού πλαισίου που έχει 

εγκριθεί. Δεν επιτρέπεται στη μητρική επιχείρηση να δίνει εντολές σχετικά με την 

καθημερινή λειτουργία ή τις επί μέρους αποφάσεις σχετικά με την κατασκευή ή την 

αναβάθμιση του Δικτύου Διανομής, οι οποίες δεν υπερβαίνουν τους όρους του 

εγκεκριμένου χρηματοδοτικού σχεδίου ή οποιουδήποτε ισοδύναμου μέσου. (γ) Ο 

κάτοχος της Άδειας Διαχείρισης Δικτύου Διανομής καταρτίζει και εφαρμόζει 

πρόγραμμα συμμόρφωσης, στο οποίο αναφέρει τα μέτρα που λαμβάνονται 

προκειμένου να αποκλείεται οποιαδήποτε μεροληπτική συμπεριφορά υπέρ της 

Κάθετα Ολοκληρωμένης Επιχείρησης και να διασφαλίζεται η δέουσα 

παρακολούθηση της τήρησης του προγράμματος. Στο πρόγραμμα συμμόρφωσης 

καθορίζονται οι συγκεκριμένες υποχρεώσεις των υπαλλήλων για την επίτευξη του εν 

λόγω στόχου. Το πρόγραμμα αυτό υπόκειται στην έγκριση της ΡΑΕ, η οποία 

θεωρείται ως παρασχεθείσα, εφόσον η ΡΑΕ δεν διατυπώσει αντιρρήσεις εντός τριών 

(3) εβδομάδων από την υποβολή του προγράμματος προς έγκριση. Το εγκεκριμένο 

πρόγραμμα συμμόρφωσης αναρτάται στην ιστοσελίδα του κατόχου της Άδειας 

Διαχείρισης Δικτύου Διανομής εντός πέντε (5) ημερών από την έγκρισή του. Υπό την 

επιφύλαξη των αρμοδιοτήτων της ΡΑΕ, όπως αυτές προσδιορίζονται με το άρθρο 20 

του παρόντος, η συμμόρφωση προς το πρόγραμμα υπόκειται στον ανεξάρτητο 

έλεγχο του επιφορτισμένου με την παρακολούθηση του προγράμματος 

συμμόρφωσης στελέχους ή οργάνου του κατόχου της Άδειας Διαχείρισης Δικτύου 

Διανομής που ενεργεί ως υπεύθυνος συμμόρφωσης και έχει πρόσβαση σε κάθε 
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αναγκαία πληροφορία του διαχειριστή και κάθε θυγατρικής εταιρείας του για την 

εκπλήρωση των καθηκόντων του. Ο υπεύθυνος συμμόρφωσης υποβάλλει εγγράφως 

στη ΡΑΕ, μέχρι και την 31η Μαρτίου έκαστου έτους, ετήσια έκθεση στην οποία 

περιγράφονται τα μέτρα που έχουν ληφθεί σχετικά με την τήρηση του προγράμματος 

συμμόρφωσης, η οποία δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα της ΡΑΕ εντός πέντε (5) 

ημερών από την υποβολή της. Ο Διαχειριστής Δικτύου Διανομής υποχρεούται να 

συμμορφωθεί με τις υποδείξεις της ΡΑΕ και να υποβάλει προς έγκριση, σύμφωνα με 

τις διατάξεις της παρούσας παραγράφου, νέο πρόγραμμα συμμόρφωσης εντός 

προθεσμίας δεκαπέντε (15) εργάσιμων ημερών από την κοινοποίηση της Απόφασης 

της ΡΑΕ. Η ΡΑΕ δημοσιεύει στην ιστοσελίδα της έκθεση αξιολόγησης του 

προγράμματος συμμόρφωσης του Διαχειριστή Δικτύου Διανομής μέχρι και την 30ή 

Απριλίου εκάστου έτους. (δ) Οι ανακοινώσεις και τα σήματα του κατόχου Άδειας 

Διανομής και του κατόχου Άδειας Διαχείρισης Δικτύου Διανομής δεν πρέπει να 

προκαλούν σύγχυση όσον αφορά στη χωριστή ταυτότητα του κλάδου προμήθειας 

της Κάθετα Ολοκληρωμένης Επιχείρησης Φυσικού Αερίου ή Ηλεκτρικής Ενέργειας.  

6.  Με την επιφύλαξη των άρθρων 80Α έως 80Γ, οι διατάξεις της προηγούμενης 

παραγράφου δεν εφαρμόζονται όταν ο κάτοχος της Άδειας Διανομής ή/και της 

Άδειας Διαχείρισης Δικτύου Διανομής εξυπηρετεί λιγότερους από 100.000 

συνδεδεμένους Πελάτες.  

7. Οι υποχρεώσεις του Διαχειριστή Δικτύου Διανομής εξειδικεύονται στην Άδεια 

Διαχείρισης Δικτύου Διανομής και είναι δυνατόν να συνίστανται ενδεικτικά στη 

διασφάλιση: 

(α)  Της αξιοπιστίας και της ασφάλειας του Δικτύου, λαμβάνοντας παραλλήλως 

κατάλληλα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος. 

(β)  Της διατήρησης τεχνικά άρτιου και οικονομικά αποδοτικού Δικτύου.  

(γ)  Της τήρησης των τεχνικών προδιαγραφών και απαιτήσεων σχεδιασμού, 

λειτουργίας και συντήρησης του Δικτύου και της επίτευξης των στόχων απόδοσης για 

τη δραστηριότητα της Διανομής, όσον αφορά, μεταξύ άλλων, τις απώλειες, την 

αξιοπιστία τροφοδότησης, την εξισορρόπηση φορτίου, την αντιμετώπιση εκτάκτων 

αναγκών και την ποιότητα εξυπηρέτησης των Πελατών, όπως καθορίζονται στον 

Κώδικα Διαχείρισης του Δικτύου. 

(δ)  Της πρόσβασης στο Δίκτυο των Προμηθευτών και των Πελατών, σύμφωνα με 

τους όρους και τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στον Κώδικα Διαχείρισης του 

Δικτύου, βάσει τιμολογίων που εκδίδονται σύμφωνα με τον Κανονισμό Τιμολόγησης 

του άρθρου 88. 

(ε)  Της σύνδεσης στο Δίκτυο όσων το ζητούν σύμφωνα με τους όρους και τις 

προϋποθέσεις που καθορίζονται στον Κώδικα Διαχείρισης του Δικτύου έναντι 

τιμολογίων που εγκρίνονται με τον Κανονισμό Τιμολόγησης που εκδίδεται σύμφωνα 

με το άρθρο 88. 

(στ)  Της προμήθειας, εγκατάστασης, συντήρησης, καλής λειτουργίας και 

αντικατάστασης των μετρητικών διατάξεων, που εγκαθίστανται στο Δίκτυο, σύμφωνα 

με τις διατάξεις του Κώδικα Διαχείρισης του Δικτύου, και της συλλογής των σχετικών 
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μετρήσεων, λαμβανομένων υπόψη των διατάξεων του Κανονισμού (ΕΕ) 312/2014 

(ΕΕΕΕ L 91/15). 

(ζ)  Της παροχής στους χρήστες του Δικτύου και τους Διαχειριστές των 

Διασυνδεδεμένων Συστημάτων Φυσικού Αερίου και Δικτύων Διανομής τις 

πληροφορίες που απαιτούνται για την αποτελεσματική πρόσβαση στο δίκτυο, 

σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του Κώδικα Διαχείρισης του Δικτύου, 

λαμβανομένων υπόψη των διατάξεων του Κανονισμού (ΕΕ) 312/2014 (ΕΕΕΕ L 

91/15). 

(η)  Της αποφυγής κάθε διάκρισης μεταξύ των Χρηστών ή των κατηγοριών Χρηστών 

του Δικτύου και ιδίως υπέρ των συνδεδεμένων με αυτόν επιχειρήσεων και της 

διαφύλαξης του εμπιστευτικού χαρακτήρα εμπορικά ευαίσθητων πληροφοριών που 

λαμβάνει από τρίτους κατά την παροχή ή τη διαπραγμάτευση παροχής πρόσβασης 

στο Δίκτυο. 

(θ)  Συνεργασίας με τους διαχειριστές των Διασυνδεδεμένων Συστημάτων Φυσικού 

Αερίου και Δικτύων Διανομής για την κατάρτιση και εφαρμογή κατάλληλων 

πρωτοκόλλων επικοινωνίας και συνεργασίας, ώστε να διασφαλίζεται η καλή και 

απρόσκοπτη λειτουργία των Δικτύων ευθύνης τους, η άσκηση των αρμοδιοτήτων 

τους και η λειτουργία της αγοράς, καθώς και της συνεργασίας με διαχειριστές 

οργανωμένων αγορών, στις οποίες τυγχάνουν διαπραγμάτευσης ενεργειακά 

προϊόντα χονδρικής, όπως αυτά ορίζονται με τον Κανονισμό (ΕΕ) 1227/2011 (ΕΕΕΕ 

L 326/1) και υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις του Κώδικα Διαχείρισης του 

Δικτύου αναφορικά με τη συμμετοχή σε αυτές τις αγορές για την παροχή των 

υπηρεσιών εξισορρόπησης. 

(ι)  Της σχεδίασης, του προγραμματισμού και της υλοποίησης της ανάπτυξης του 

Δικτύου, εξετάζοντας τη δυνατότητα λήψης μέτρων ενεργειακής αποδοτικότητας. 

8.  Με απόφαση της ΡΑΕ, ύστερα από εισήγηση του Διαχειριστή Δικτύου Διανομής, 

θεσπίζεται Κώδικας Διαχείρισης του Δικτύου Διανομής, σύμφωνα με τον οποίο 

διενεργείται η διαχείριση, η συντήρηση και η ανάπτυξή του. Ο Κώδικας δημοσιεύεται 

στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και δύναται να τροποποιηθεί είτε με πρωτοβουλία 

της ΡΑΕ είτε κατόπιν αιτήματος του Διαχειριστή. Με τον Κώδικα Διαχείρισης του 

Δικτύου δύνανται να ρυθμίζονται ενδεικτικά τα ακόλουθα:  

(α)  Τεχνικές προδιαγραφές και απαιτήσεις σχεδιασμού, λειτουργίας και συντήρησης 

του Δικτύου και στόχοι απόδοσης για τη δραστηριότητα της Διανομής, ιδίως όσον 

αφορά στις απώλειες και τις ιδιοκαταναλώσεις, την ασφαλή και αξιόπιστη 

τροφοδοσία, την αντιμετώπιση συνθηκών έκτακτης ανάγκης και την ποιότητα 

εξυπηρέτησης των πελατών. 

(β)  Οι όροι και οι προϋποθέσεις, σύμφωνα με τους οποίους ο Διαχειριστής Δικτύου 

Διανομής υποχρεούται να παρέχει πρόσβαση στο Δίκτυο, διασφαλίζοντας την 

πρόσβαση των χρηστών του Δικτύου κατά τον πλέον οικονομικό, διαφανή και άμεσο 

τρόπο, χωρίς διακρίσεις μεταξύ των χρηστών και των κατηγοριών χρηστών του 

Δικτύου.  

(γ)  Οι όροι και προϋποθέσεις για τη σύνδεση εγκαταστάσεων πελατών με το δίκτυο 

διανομής, βάσει αντικειμενικών τεχνοοικονομικών κριτηρίων, καθώς και η διαδικασία 
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προσωρινής άρνησης της σύνδεσης στο δίκτυο, η οποία πρέπει να αιτιολογείται 

επαρκώς. Τα στοιχεία που ο Διαχειριστής Δικτύου Διανομής υποχρεούται να παρέχει 

στους αιτούντες σε περίπτωση προσωρινής άρνησης σύνδεσης, σχετικά με 

δυνατότητες μελλοντικής εξυπηρέτησης του αιτήματός τους, όπως τυχόν 

προγραμματιζόμενη ή σχεδιαζόμενη ανάπτυξη του Δικτύου που θα επιτρέψει τη 

σύνδεσή τους και το χρόνο υλοποίησής της, επέκταση ή/και ενίσχυση του Δικτύου 

που θα επέτρεπε τη σύνδεσή τους, καθώς και το σχετικό κόστος και τον απαιτούμενο 

χρόνο για την υλοποίησή της, δυνατότητες ομαδοποίησης εκκρεμών αιτήσεων 

σύνδεσης για τον επιμερισμό του κόστους της απαιτούμενης ανάπτυξης του Δικτύου. 

Η παροχή των παραπάνω στοιχείων μπορεί να γίνεται έναντι χρέωσης, το ύψος της 

οποίας προσδιορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 88. 

(δ)  Η προθεσμία, εντός της οποίας ο Διαχειριστής Δικτύου Διανομής υποχρεούται 

να αποφασίζει αιτιολογημένα για τις αιτήσεις σύνδεσης και να ενημερώνει τους 

αιτούντες. 

(ε)  Οι προδιαγραφές ποιότητας και οι συνθήκες παράδοσης και παραλαβής του 

φυσικού αερίου που διακινείται μέσω του Δικτύου. 

(στ)  Οι υποχρεώσεις του Διαχειριστή Δικτύου Διανομής για την αντιμετώπιση 

συνθηκών έκτακτης ανάγκης και ιδίως η σειρά κατά προτεραιότητα διακοπής των 

συνδεδεμένων χρηστών, λαμβανομένων υπόψη των μέτρων που λαμβάνονται σε 

εκτέλεση των διατάξεων του Κανονισμού (ΕΕ) 994/2010 (ΕΕΕΕ L 295/1). 

(ζ)  Οι διαδικασίες προγραμματισμού της συντήρησης και ανάπτυξης του δικτύου 

διανομής, σύμφωνα με την παράγραφο 8, καθώς και οι διαδικασίες ενημέρωσης των 

χρηστών του Δικτύου και των Διαχειριστών Διασυνδεδεμένων Συστημάτων Φυσικού 

Αερίου. 

(η)  Οι πληροφορίες και τα στοιχεία σχετικά με τη Διαχείριση του Δικτύου και τα 

οποία χορηγούνται στους χρήστες του δικτύου και ο τρόπος χορήγησης αυτών. 

(θ)  Οι συμβατικές υποχρεώσεις μεταξύ του Διαχειριστή Δικτύου Διανομής και των 

Χρηστών του Δικτύου και οι σχετικές δεσμεύσεις του, καθώς και οι ποινικές ρήτρες 

που καταπίπτουν σε περίπτωση μη τήρησης των διατάξεων του Κώδικα. Με τον  

Κώδικα καθορίζονται ιδίως οι υποχρεώσεις των προμηθευτών για τη διαδικασία 

είσπραξης και απόδοσης στον διαχειριστή των χρεώσεων χρήσης του δικτύου, μέσω 

διακριτών χρεώσεων στα τιμολόγια. 

(ι)  Το περιεχόμενο των πρότυπων συμβάσεων σύνδεσης και χρήσης του Δικτύου. 

(ια) Εφόσον ο Διαχειριστής Δικτύου Διανομής παρέχει υπηρεσίες εξισορρόπησης, 

την παροχή των εν λόγω υπηρεσιών κατά τρόπο αντικειμενικό, διαφανή και 

αμερόληπτο, και τη μεθοδολογία υπολογισμού των χρεώσεων για την παροχή των εν 

λόγω υπηρεσιών.  

(ιβ)  Οι διαδικασίες έκδοσης τιμολογίων και τήρησης λογαριασμών και οι διαδικασίες 

εκκαθάρισης των λογαριασμών. 

(ιγ)  Οι διαδικασίες εφαρμογής μέτρων διαχείρισης της δυναμικότητας. 

(ιδ)  Οι υποχρεώσεις του Διαχειριστή Δικτύου Διανομής για την παρακολούθηση της 

εξέλιξης της ζήτησης και το περιεχόμενο και η διαδικασία υποβολής σχετικών 

εκθέσεων στη ΡΑΕ. 
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(ιε)  Κάθε άλλη λεπτομέρεια, απαραίτητη για τη ρύθμιση του τρόπου διαχείρισης του 

Δικτύου. 

9.  Ο Διαχειριστής Δικτύου Διανομής υποχρεούται να καταρτίσει Κανονισμό 

Μετρήσεων και να τον υποβάλει έως την 31η Ιουνίου 2015 προς έγκριση στη ΡΑΕ, η 

οποία οφείλει να αποφασίσει επ’ αυτού εντός τριών μηνών  από τον χρόνο 

υποβολής. Ο Κανονισμός Μετρήσεων ισχύει από τη δημοσίευσή του στην 

Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Με τον εν λόγω Κανονισμό Μετρήσεων καθορίζονται 

ενδεικτικά ο τρόπος διεξαγωγής μετρήσεων της ποσότητας φυσικού αερίου που 

παραδίδεται στο Δίκτυο Διανομής και παραλαμβάνεται από αυτό, οι προδιαγραφές 

ακρίβειας των μετρητών και ο τρόπος επίλυσης διαφορών που ανακύπτουν σε 

σχέση με τις μετρήσεις. Οι κανόνες παροχής στοιχείων και ανταλλαγής δεδομένων 

σχετικά με τις μετρήσεις, ώστε να διασφαλίζεται η ακρίβεια, η διαφάνεια, η 

απρόσκοπτη άσκηση του δικαιώματος αλλαγής προμηθευτή και η πρόσβαση όσων 

έχουν έννομο συμφέρον στα δεδομένα ατελώς. 

10.  Ο Διαχειριστής Δικτύου Διανομής οφείλει να υλοποιήσει το Δίκτυο Διανομής με 

πόρους του κατόχου της Άδειας Διανομής, σύμφωνα με το πρόγραμμα ανάπτυξης, 

το οποίο καταρτίζεται από τον Διαχειριστή και υποβάλλεται στη ΡΑΕ προς έγκριση, 

σύμφωνα με τον Κώδικα Διαχείρισης. Με το πρόγραμμα ανάπτυξης καθορίζονται 

ιδίως τα έργα και το χρονοδιάγραμμα ανάπτυξης του Δικτύου, λαμβανομένων υπόψη 

ιδίως της εξέλιξης της ζήτησης, των αναγκών σύνδεσης νέων χρηστών, των 

αναγκών βελτίωσης της αποδοτικότητας, της ασφάλειας λειτουργίας και της 

ποιότητας υπηρεσιών του Διαχειριστή Δικτύου Διανομής, της εφαρμογής νέων 

τεχνολογιών και ενιαίων, κατά το δυνατόν, τεχνικών προδιαγραφών και της 

προστασίας του περιβάλλοντος. Οι βασικοί άξονες ανάπτυξης Δικτύου καθορίζονται 

για χρονικό ορίζοντα πέντε ετών. Έργα επέκτασης του Δικτύου, λόγω σύνδεσης, 

εκτελούνται νομίμως, ακόμη και εάν δεν έχουν προβλεφθεί στο εγκεκριμένο 

πρόγραμμα ανάπτυξης. Το Αρχικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης συνυποβάλλεται με την 

αίτηση για την χορήγηση της Άδειας Διανομής. Ως πρώτο έτος του Αρχικού 

Προγράμματος Ανάπτυξης νοείται το έτος εντός του οποίου τίθεται σε ισχύ η Άδεια 

Διανομής.  

11.  Με απόφαση της ΡΑΕ εγκρίνονται οι μεθοδολογίες, οι υπολογισμοί, οι ειδικές 

εγκρίσεις και οι λεπτομέρειες που απαιτούνται για την εφαρμογή του Κώδικα 

Διαχείρισης, τις οποίες καταρτίζει ο Διαχειριστής του Δικτύου Διανομής και 

υποβάλλει προς έγκριση.» 

Άρθρο 4 

Μετά το Άρθρο 80 του ν. 4001/2011 προστίθενται Άρθρα 80Α, 80Β, και 80Γ ως 

ακολούθως: 

«Άρθρο 80Α 

Σύσταση Εταιρειών Διανομής Αερίου 
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1.  Έως την 30ή Μαΐου 2015, η ΔΕΠΑ ΑΕ και οι ΕΠΑ Αττικής, Θεσσαλίας και 

Θεσσαλονίκης υποχρεούνται να υποβάλουν προς έγκριση τις αρχές και τους 

κανόνες κατανομής για το λογιστικό διαχωρισμό των δραστηριοτήτων τους στη ΡΑΕ, 

η οποία οφείλει να αποφασίσει επ’ αυτών εντός προθεσμίας τριών μηνών από τον 

χρόνο υποβολής.  

2.  Από την 1η Οκτωβρίου 2015, η ΔΕΠΑ ΑΕ και οι ΕΠΑ υποχρεούνται να τηρούν, 

στα εσωτερικά τους λογιστικά, χωριστούς λογαριασμούς για κάθε μία από τις 

δραστηριότητές τους κατά τα ειδικώς οριζόμενα στο άρθρο 89 του παρόντος, όσον 

αφορά στις δραστηριότητες της Διανομής, της Προμήθειας για Επιλέγοντες Πελάτες, 

της Προμήθειας για μη Επιλέγοντες Πελάτες και της παροχής των Υπηρεσιών Κοινής 

Ωφέλειας και Τελευταίου Καταφυγίου.  

3.  Έως την 1η Ιανουαρίου 2017 οι ΕΠΑ Αττικής, Θεσσαλονίκης και Θεσσαλίας 

υποχρεούνται να προβούν στο νομικό και λειτουργικό διαχωρισμό της 

δραστηριότητας Διαχείρισης των Δικτύων Διανομής Αττικής, Θεσσαλίας και 

Θεσσαλονίκης από τις λοιπές δραστηριότητές τους, με την εισφορά του κλάδου 

Διανομής έκαστης εξ αυτών, κατά το στάδιο ιδρύσεως νέας ΕΔΑ, σύμφωνα με τις 

διατάξεις του παρόντος και του κ.ν. 2190/1920. Οι ΕΠΑ Θεσσαλονίκης και 

Θεσσαλίας δύνανται να εισφέρουν από κοινού τον κλάδο Διανομής έκαστης εξ 

αυτών, κατά το στάδιο ιδρύσεως μίας κοινής ΕΔΑ, στο μετοχικό κεφάλαιο της οποίας 

μετέχουν οι δύο ΕΠΑ κατ’ αναλογία της εισφοράς τους. Για τους σκοπούς του 

παρόντος, ως κλάδος Διανομής νοείται η ομώνυμη αυτόνομη οργανωμένη 

λειτουργική μονάδα της εκάστοτε υφιστάμενης ΕΠΑ, συμπεριλαμβανομένων των 

περιουσιακών στοιχείων έκαστης εκ των ανωτέρω ΕΠΑ και των συναφών με αυτά 

απαιτήσεων και υποχρεώσεων, που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα των ως άνω 

μονάδων. 

4.  Εντός 90 ημερών από τη σύσταση των ΕΔΑ της παραγράφου 3, οι ΕΠΑ Αττικής 

Θεσσαλονίκης και Θεσσαλίας υποχρεούνται να μεταβιβάσουν άνευ ανταλλάγματος 

τις μετοχές που θα κατέχουν στις αντίστοιχες ΕΔΑ στους μετόχους των ΕΠΑ, κατ’ 

αναλογία της συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο έκαστης ΕΠΑ. Η μεταβίβαση 

αυτή απαλλάσσεται από την καταβολή φόρου μεταβίβασης ή οποιουδήποτε άλλου 

φόρου ή τέλους ή άλλης επιβάρυνσης.  

5.  Η απόσχιση των κλάδων Διανομής των παραγράφων 3 και 4 πραγματοποιείται με 

τη διαδικασία και τους όρους του παρόντος νόμου, των άρθρων 68 έως 79 του κ.ν. 

2190/1920 και των άρθρων 1 έως και 5 του ν. 2166/1993, κατά παρέκκλιση της 

περίπτωσης ε’ της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του νόμου αυτού και με αναλογική 

εφαρμογή των παρεκκλίσεων που προβλέπονται στο άρθρο 98 του παρόντος νόμου. 

Ομοίως, μη ισχυουσών ούτε αναλογικώς των προβλεπομένων στο άρθρο 1 

παράγραφος 2 του ν. 2166/1993 και για τους σκοπούς εφαρμογής του παρόντος 

νόμου, δεν απαιτείται η νέα εταιρεία να έχει συντάξει τουλάχιστον έναν ισολογισμό 

για δωδεκάμηνο ή μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. 

6.  Οι ΕΔΑ υποκαθίστανται, ανεξαρτήτως του χρόνου γενέσεώς τους, σε όλα εν γένει 

τα δικαιώματα, τις υποχρεώσεις και τις έννομες σχέσεις της εισφέρουσας εταιρείας  

που αφορούν στον εισφερόμενο κλάδο, ιδίως όσον αφορά στα δικαιώματα χρήσης 
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των παγίων, και απολαμβάνουν των φορολογικών προνομίων και ατελειών που 

είχαν θεσπιστεί υπέρ της εισφέρουσας τον κλάδο εταιρείας. Η μεταβίβαση αυτή 

εξομοιώνεται με καθολική διαδοχή και από την ημερομηνία της καταχώρισης στο 

Γ.Ε.ΜΗ της σχετικής εγκριτικής απόφασης, η εισφέρουσα τον κλάδο εταιρεία 

απαλλάσσεται από κάθε υποχρέωση έναντι οποιουδήποτε τρίτου, περιλαμβανομένου 

του Δημοσίου και των ασφαλιστικών ταμείων, η οποία αφορά τον εισφερόμενο κλάδο 

Διανομής, ως προς τις οποίες υποκαθίσταται κατά τα ανωτέρω η αντίστοιχη ΕΔΑ. 

Ομοίως, η ΕΔΑ απαλλάσσεται από υποχρεώσεις, τίτλους ή δικαιώματα που τυχόν 

είναι αμεταβίβαστα, με νόμο ή σύμβαση, ή αφορούν στα πάγια των δικτύων που 

παραμένουν στην κυριότητα της ΔΕΠΑ ΑΕ, κατά τους ορισμούς των διατάξεων του 

άρθρου 80Β. Οποιοσδήποτε λογιστικός ή φορολογικός χειρισμός διενεργήθηκε από 

τη εισφέρουσα εταιρεία που αφορά τον κλάδο διανομής και ενέχει μελλοντικά οφέλη 

ή βάρη, μεταφέρεται συνεπεία της απόσχισης στην απορροφώσα τον κλάδο ΕΔΑ 

προς όφελος ή βάρος αυτής.  

7.   Οι εκκρεμείς δίκες που αφορούν στον εισφερόμενο κλάδο συνεχίζονται 

αυτοδικαίως από την αντίστοιχη ΕΔΑ, χωρίς να διακόπτονται βιαίως και να απαιτείται 

για τη συνέχιση ή την επανάληψή τους οποιαδήποτε διατύπωση ή δήλωση εκ 

μέρους της.  

8.  Κάθε μορφής διοικητικές άδειες, εγκρίσεις και παραχωρήσεις που έχουν 

χορηγηθεί στη εισφέρουσα εταιρεία, σχετικά με τον εισφερόμενο κλάδο Διανομής, 

μεταβιβάζονται αυτοδικαίως στην απορροφώσα τον κλάδο ΕΔΑ. Τα υφιστάμενα κατά 

τη δημοσίευση του νόμου αυτού φορολογικά, δικονομικά ή άλλα προνόμια ή 

δικαιώματα απαλλοτριώσεως, συμπεριλαμβανομένων των διατάξεων των άρθρων 7 

και 8 του ν. 2364/1995 και των κατ’ εξουσιοδότηση του διοικητικών πράξεων 

παραμένουν σε ισχύ και εφαρμόζονται αναλόγως και υπέρ των ΕΔΑ που 

συστήνονται δυνάμει του παρόντος.  

9.  Με την επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 5 έως 10 του ν. 3959/2011 (Α΄ 93), 

δύνανται να συγχωνεύονται τόσο οι ΕΠΑ μεταξύ τους όσο και οι ΕΔΑ μεταξύ τους, 

σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας. Για τη συγχώνευση αυτή, 

εφαρμόζονται αναλογικά οι διατάξεις των παραγράφων 4, 6, 7 και 8 του παρόντος. 

Σε περίπτωση συγχώνευσης, με απόφαση της ΡΑΕ, οι ΕΔΑ υποχρεούνται να τηρούν 

διακριτούς λογαριασμούς, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 89 του παρόντος 

για τις δραστηριότητες διανομής ανά γεωγραφική περιοχή. 

10.  Έως την 1η Ιανουαρίου 2017 η ΔΕΠΑ ΑΕ υποχρεούται να προβεί στο νομικό και 

λειτουργικό διαχωρισμό της δραστηριότητας Διαχείρισης του Δικτύου Διανομής 

Λοιπής Ελλάδος από τις λοιπές δραστηριότητες της κάθετα ολοκληρωμένης 

επιχείρησής της με την εισφορά του κλάδου Διανομής, κατά το στάδιο ιδρύσεως νέας 

ΕΔΑ, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος και  του κ.ν. 2190/1920 και κατ’ 

ανάλογη εφαρμογή των παρ. 3 έως 9 του παρόντος. Για τους σκοπούς του 

παρόντος, ως κλάδος Διανομής νοείται η αντίστοιχη αυτόνομη οργανωμένη 

λειτουργική μονάδα της ΔΕΠΑ ΑΕ, συμπεριλαμβανομένων των περιουσιακών 

στοιχείων της ΔΕΠΑ ΑΕ και των συναφών με αυτά απαιτήσεων και υποχρεώσεων, 

που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα της ως άνω μονάδας. Η ΕΔΑ του Δικτύου 
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Διανομής Λοιπής Ελλάδος υποχρεούται, ως Διαχειριστής του Δικτύου Λοιπής 

Ελλάδος, να τηρεί διακριτούς λογαριασμούς για κάθε μία από τις δραστηριότητες 

Διανομής και Διαχείρισης στις γεωγραφικές περιοχές της Νοτίου και της Βορείου 

Ελλάδος. Οι δραστηριότητες Διανομής σε επιμέρους γεωγραφικές περιοχές της 

Νοτίου και της Βορείου Ελλάδος δύνανται να εισφέρονται ως διακριτοί κλάδοι σε 

άλλη ΕΔΑ κατά το στάδιο ίδρυσής της, κατ’ αναλογική εφαρμογή των διατάξεων του 

παρόντος. 

11.  Η έγκριση των μελετών αερίων καυσίμων κατά την έκδοση οικοδομικής άδειας, ο 

έλεγχος κατασκευής εσωτερικών εγκαταστάσεων φυσικού αερίου, όπως αυτά 

προβλέπονται στον Τεχνικό Κανονισμό Εσωτερικών Εγκαταστάσεων Φυσικού 

Αερίου, καθώς και κάθε αρμοδιότητα και ενέργεια που προβλέπεται ήδη από τον ν. 

3175/2003 και τις κατ’ εξουσιοδότηση εκδοθείσες διοικητικές πράξεις διενεργούνται 

από τις ΕΔΑ κατόπιν της σύστασής τους κατά τις διατάξεις του παρόντος. 

12.  Τα προνόμια ή δικαιώματα χρήσεως οδών, πλατειών, πεζοδρομίων, 

κοινοχρήστων και ιδιωτικών χώρων, διέλευσης, εκτελέσεως υπέργειων ή υπόγειων 

εργασιών, τοποθέτησης μετρητικών διατάξεων, εγκατάστασης σταθμών, άνευ 

ανταλλάγματος ή υποχρέωσης καταβολής οποιουδήποτε τέλους για εργασίες που 

είναι αναγκαίες για την κατασκευή, συντήρηση, επισκευή, εκμετάλλευση, ανάπτυξη 

και διατήρηση της λειτουργικής και τεχνικής αρτιότητας του Συστήματος Φυσικού 

Αερίου και των Δικτύων Διανομής Φυσικού Αερίου, τα οποία έχουν παραχωρηθεί 

στις υφιστάμενες ΕΠΑ, εφαρμόζονται αναλόγως και υπέρ των συνιστώμενων με το 

παρόν ΕΔΑ. 

13.   Οι διαδικασίες διαγωνισμών έργων, προμηθειών ή υπηρεσιών, οι οποίοι 

προκηρύχθηκαν από τις ΕΠΑ ή τη ΔΕΠΑ ΑΕ πριν από την απόσχιση του 

εισφερόμενου κλάδου και αφορούν δραστηριότητες που αποσχίζονται και 

εισφέρονται στις ΕΔΑ, μετά την ολοκλήρωση του μετασχηματισμού αναλαμβάνονται 

και συνεχίζονται από την απορροφώσα εταιρεία σύμφωνα με την οικεία διακήρυξη. Η 

ανάθεση και σύναψη των συμβάσεων του προηγούμενου εδαφίου γίνεται με 

χωριστές συμβάσεις από τις ΕΠΑ, τη ΔΕΠΑ ΑΕ και τις ΕΔΑ κατά το μέρος που τις 

αφορά. 

14.  Το προσωπικό που απασχολείται με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας στον 

ομώνυμο κλάδο Διανομής των ΕΠΑ Αττικής, Θεσσαλίας και Θεσσαλονίκης και της 

ΔΕΠΑ ΑΕ μεταφέρεται κατά την απόσχιση του ομώνυμου κλάδου στην ΕΔΑ στην 

οποία εισφέρεται. Η μεταφορά είναι υποχρεωτική και λαμβάνει χώρα με την επίδοση 

σχετικής ατομικής πρόσκλησης της αρμόδιας διεύθυνσης προσωπικού της 

εισφέρουσας εταιρείας. 

15.  Με απόφαση του Δ.Σ. της ΔΕΠΑ ΑΕ και των ΕΠΑ Αττικής, Θεσσαλίας και 

Θεσσαλονίκης, που εκδίδεται εντός προθεσμίας 30 ημερών από τη σύσταση των 

αντίστοιχων ΕΔΑ, μεταφέρονται στις αντίστοιχες ΕΔΑ όσοι από το προσωπικό της 

εισφέρουσας εταιρείας διαθέτουν επαγγελματική εμπειρία, ειδικότητα ή προσόντα είτε 

συναφή με τις δραστηριότητες της ΕΔΑ είτε απαραίτητα για τη λειτουργία ή και την 

υποστήριξή των δραστηριοτήτων των ΕΔΑ, λαμβανομένων υπόψη των υπηρεσιακών 

και λειτουργικών αναγκών των ΔΕΠΑ ΑΕ και ΕΠΑ.  
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16.  Για τη μεταφορά του ως άνω προσωπικού και τους όρους εργασίας του 

εφαρμόζονται οι διατάξεις του π.δ. 178/2002 και διατηρούνται σε ισχύ τα 

προβλεπόμενα σχετικά με τα εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα σε νόμο, σε 

εφαρμοστέες Επιχειρησιακές Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας, στον Κανονισμό 

Εργασίας, στις εν γένει υφιστάμενες υπηρεσιακές ρυθμίσεις της εισφέρουσας 

εταιρείας και σε ατομική σύμβαση εργασίας. Ομοίως, εξακολουθούν να ισχύουν για 

το ανωτέρω προσωπικό, με τους ίδιους όρους, τα τυχόν πρόσθετα ασφαλιστικά 

προγράμματα, όπως αποταμιευτικό πρόγραμμα, καθώς και τα προγράμματα 

ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και ασφάλειας ζωής. Η προϋπηρεσία που έχει 

αναγνωριστεί από την εισφέρουσα εταιρεία αναγνωρίζεται πλήρως για όλα τα 

δικαιώματα που απορρέουν από αυτή και δεν επιτρέπεται συνεπεία της παραπάνω 

μεταφοράς βλαπτική μεταβολή των όρων εργασίας.  

17.  Για χρονικό διάστημα τριών ετών από την έναρξη λειτουργίας της ΕΔΑ και για τη 

διευκόλυνση της πλήρους ανάπτυξης των δικών της υπηρεσιών, η εισφέρουσα 

εταιρεία, είτε πρόκειται για τη ΔΕΠΑ ΑΕ είτε για τις ΕΠΑ, δύναται να υποστηρίζει τη 

λειτουργία της ΕΔΑ παρέχοντάς της υπηρεσίες, έναντι εύλογου ανταλλάγματος που 

θα καλύπτει το κόστος παροχής τους και εγκρίνεται από τη ΡΑΕ. Η παροχή 

υπηρεσιών των ΕΔΑ προς τη ΔΕΠΑ ΑΕ επιτρέπεται όσον αφορά στη σχέση που 

δημιουργεί η ιδιοκτησία των παγίων από τη ΔΕΠΑ ΑΕ, σε συνδυασμό με την 

ανάληψη των εργασιών ανάπτυξης και εκμετάλλευσης των παγίων από τις ΕΔΑ. 

Πέραν των ανωτέρω, η παροχή υπηρεσιών μεταξύ των ΕΔΑ και οποιουδήποτε 

ανταγωνιστικού μέρους των Κάθετα Ολοκληρωμένων Επιχειρήσεων στις οποίες 

ανήκουν, επιτρέπεται μόνο στα πλαίσια των ισότιμων σχέσεων που θα έχουν οι ΕΔΑ 

με όλους τους παραγωγούς και προμηθευτές της αγοράς. Η παροχή των υπηρεσιών 

της παρούσας παραγράφου επιτρέπεται μόνο εφ’ όσον: (α) δεν περιορίζει, 

στρεβλώνει ή παρεμποδίζει τον ανταγωνισμό, και (β) οι όροι και οι προϋποθέσεις 

παροχής των εν λόγω υπηρεσιών έχουν προηγουμένως εγκριθεί από τη ΡΑΕ. 

18.  Η αρμοδιότητα υλοποίησης συγχρηματοδοτούμενων έργων στα πλαίσια των 

διαρθρωτικών ταμείων της Ευρωπαϊκής Ένωσης οποιουδήποτε φορέα που 

μετασχηματίζεται με τον παρόντα νόμο μεταβιβάζεται στον αντίστοιχο νέο φορέα.» 

 

Άρθρο 80Β 

Κυριότητα των δικτύων διανομής 

1.  Τα Δίκτυα Διανομής που έχουν κατασκευαστεί εντός της ελληνικής επικράτειας 

είτε από τη ΔΕΠΑ ΑΕ είτε από τις ΕΠΑ Αττικής, Θεσσαλίας και Θεσσαλονίκης, στο 

πλαίσιο των Αδειών Διανομής που έχουν εκδοθεί δυνάμει των διατάξεων του ν. 

2364/1995 παραμένουν στην αποκλειστική κυριότητα της ΔΕΠΑ ΑΕ.  

2.  Έργα επέκτασης των υφιστάμενων Δικτύων Διανομής που θα εκτελεσθούν από 

τις ΕΔΑ που συστήνονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 80Α, βάσει του 

εγκεκριμένου προγράμματος ανάπτυξης των Δικτύων, όπως συντάσσεται σύμφωνα 

με τον Κώδικα Διαχείρισης Δικτύων Διανομής Φυσικού Αερίου και τις αντίστοιχες 

Άδειες Διαχείρισης των Δικτύων Διανομής του άρθρου 80, ανήκουν στην 

αποκλειστική κυριότητα αυτών. Η αξία έργων αντικατάστασης ή αποκατάστασης 
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υφισταμένων Δικτύων Διανομής που ανήκουν στην αποκλειστική κυριότητα της 

ΔΕΠΑ ΑΕ και διενεργούνται από τις ΕΔΑ λογίζεται ως εισόδημα της ΔΕΠΑ ΑΕ. Για 

σκοπούς φορολογίας εισοδήματος, το εισόδημα αυτό κατανέμεται και φορολογείται 

ισόποσα στη διαχειριστική περίοδο, εντός της οποίας ολοκληρώνεται η 

αντικατάσταση ή αποκατάσταση των Δικτύων του προηγούμενου εδαφίου και σε 

όσες διαχειριστικές περιόδους απομένουν μέχρι τη λήξη της διάρκειας της Άδειας 

Διαχείρισης Δικτύου Διανομής σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 80Γ.»  

 

Άρθρο 80Γ 

Άδειες Διανομής και Διαχείρισης των Δικτύων Διανομής Λοιπής Ελλάδος, Αττικής, 

Θεσσαλίας και Θεσσαλονίκης 

1.  Οι ΕΔΑ που συστήνονται σύμφωνα με το άρθρο 80Α υποχρεούνται, εντός 

προθεσμίας τριών (3) μηνών από τη σύστασή τους, να αιτηθούν τη λήψη Άδειας 

Διανομής και Άδειας Διαχείρισης Δικτύου Διανομής, οι οποίες χορηγούνται από τη 

ΡΑΕ, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού Αδειών του άρθρου 90. Η Άδεια 

Διαχείρισης Δικτύου Διανομής καλύπτει και κάθε μελλοντική επέκταση των πιο πάνω 

Δικτύων εντός των πιο πάνω γεωγραφικών περιοχών. Για τα Δίκτυα, των οποίων η 

κυριότητα παραμένει στη ΔΕΠΑ ΑΕ, με την Άδεια ορίζονται επιπλέον οι υποχρεώσεις 

και τα δικαιώματα του Διαχειριστή των Δικτύων σχετικά με την παραχώρηση της 

διαχείρισής τους σε αυτόν και οι υποχρεώσεις και τα δικαιώματα του κυρίου. Η 

ΔΕΠΑ ΑΕ, ως κυρία των Δικτύων, δεν δικαιούται αντάλλαγμα για την παραχώρηση 

της διαχείρισης και εκμετάλλευσης των Δικτύων Διανομής Αττικής, Θεσσαλίας και 

Θεσσαλονίκης μέχρι την απόσβεση του δικαιώματος χρήσης και κάρπωσής τους, 

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 του ν. 2364/1995 και ειδικότερα μέχρι τη 

λήξη της άδειας διανομής που χορηγείται στις ΕΔΑ κατά τη διάταξη της παραγράφου 

2.  

2.  Η διάρκεια των Αδειών που χορηγούνται στις ΕΔΑ καθορίζεται με απόφαση της 

ΡΑΕ και ορίζεται τουλάχιστον εικοσαετής με δυνατότητα παράτασης για είκοσι 

επιπλέον έτη. 

3.  Οι ΕΔΑ που συστήνονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 80Α αποτελούν 

Διαχειριστές των αντίστοιχων Δικτύων Διανομής μέσα στα γεωγραφικά όρια που 

προβλέπουν οι Άδειες Διαχείρισης Δικτύου Διανομής που τους χορηγούνται. Για 

επιμέρους περιοχές εντός των γεωγραφικών ορίων που έχει χορηγηθεί Άδεια 

Διαχείρισης Δικτύου Διανομής και οι οποίες:   

(α)  δεν εντάσσονται στο εγκεκριμένο πρόγραμμα ανάπτυξης του εκάστοτε Δικτύου ή  

(β)  εντάσσονται στο εγκεκριμένο πρόγραμμα ανάπτυξης, αλλά έχουν παρέλθει 

δεκαοκτώ μήνες χωρίς να έχει ολοκληρωθεί η προβλεπόμενη από το 

χρονοδιάγραμμα που περιέχεται στην  Άδεια Διανομής ανάπτυξη του Δικτύου,  

κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος πληροί τις προϋποθέσεις του Κανονισμού Αδειών, 

δύναται να υποβάλει αίτηση στη ΡΑΕ για τη χορήγηση Άδειας Διανομής και Άδεια 

Διαχείρισης Δικτύου Διανομής για την ανάπτυξη Δικτύου στην εν λόγω επιμέρους 

περιοχή.» 



17 

 

Άρθρο 5 

Επιλέγοντες Πελάτες 

Το άρθρο 82 του ν. 4001/2011 αντικαθίσταται ως ακολούθως: 

«1. Πέραν των Πελατών που έχουν ήδη καταστεί Επιλέγοντες, οι κάτωθι κατηγορίες 

Πελατών δικαιούνται να επιλέγουν προμηθευτή ή να αγοράζουν απευθείας φυσικό 

αέριο, κατά τις διατάξεις του παρόντος: 

(α) Όλοι οι Πελάτες, συμπεριλαμβανομένων των οικιακών, που είναι εγκατεστημένοι 

εκτός των γεωγραφικών περιοχών που ανήκουν στην αρμοδιότητα των ΕΠΑ Αττικής, 

Θεσσαλονίκης και Θεσσαλίας.  

(β)  Εντός των γεωγραφικών περιοχών που ανήκουν στην αρμοδιότητα των ΕΠΑ 

Αττικής, Θεσσαλονίκης και Θεσσαλίας: 

(αα) Όλοι οι Πελάτες που προμηθεύονται φυσικό αέριο με σκοπό να χρησιμοποιηθεί 

ως καύσιμο σε κινητήρες μέσων θαλάσσιας και χερσαίας μεταφοράς. 

(ββ) Όλοι οι Πελάτες που προμηθεύονται φυσικό αέριο για βιομηχανική χρήση, οι 

οποίοι εντός του χρονικού διαστήματος των δώδεκα προηγούμενων διαδοχικών 

μηνών από την ανωτέρω ημερομηνία, είχαν πραγματική κατανάλωση μεγαλύτερη 

των 2,2 GWh ανά θέση κατανάλωσης.  

(γγ) Από 1ης Ιανουαρίου 2016 όλοι οι Μη Οικιακοί Πελάτες, οι οποίοι εντός του 

χρονικού διαστήματος των δώδεκα προηγούμενων διαδοχικών μηνών από την 

ανωτέρω ημερομηνία, είχαν πραγματική κατανάλωση μεγαλύτερη των 2,2 GWh ανά 

θέση κατανάλωσης.  

(δδ) Από 1ης Ιανουαρίου 2017 όλοι οι Μη Οικιακοί Πελάτες ανεξαρτήτως 

κατανάλωσης. 

(εε) Από 1η Ιανουαρίου 2018, όλοι οι Οικιακοί Πελάτες. 

(γ)  Οι υφιστάμενες ΕΠΑ που συστάθηκαν δυνάμει των διατάξεων του ν. 2346/1995 

και ορίζονται στην παρ. 1 του άρθρου 21 του ν. 3428/2005, πριν από το νομικό 

διαχωρισμό που περιγράφεται στο άρθρο 80Α, καθίστανται Επιλέγοντες Πελάτες: 

(αα) τόσο για την προμήθεια Ποσοτήτων Φυσικού Αερίου, πέραν της ετήσιας 

συμβατικής ποσότητας η οποία καθορίζεται για το έτος 2010 από την ισχύουσα, κατά 

την έναρξη ισχύος του ν. 3428/2005, σύμβαση καθεμιάς ΕΠΑ με τη ΔΕΠΑ ΑΕ, και 

έως τη λήξη κάθε σύμβασης και από τη λήξη των συμβάσεων αυτών για κάθε 

Ποσότητα Φυσικού Αερίου  

(ββ) όσο και για Ποσότητες Φυσικού Αερίου που προορίζονται για την Προμήθεια 

αποκλειστικά Πελατών που καθίστανται Επιλέγοντες, σύμφωνα με τις διατάξεις του 

παρόντος άρθρου.  

2. Για την κατάταξη Πελάτη στην κατηγορία των Μεγάλων Πελατών, κατά την έννοια 

της περίπτωσης ιζ’ της παρ. 2 του άρθρου 2, η Ποσότητα Φυσικού Αερίου που 

προμηθεύεται ο Πελάτης ανά θέση κατανάλωσης, προσδιορίζεται:  

(α) Από το μέσο όρο της κατανάλωσης καυσίμου κατά τα τελευταία δύο δωδεκάμηνα 

πριν από τη σύναψη συμβάσεως προμήθειας Φυσικού Αερίου ή την παράταση 

υφιστάμενης σύμβασης προμήθειας Φυσικού Αερίου.  

(β) Προκειμένου για νέες εγκαταστάσεις, από την ισχύ αυτών.  
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(γ) Προκειμένου για επέκταση της εγκατεστημένης ισχύος υφιστάμενων 

εγκαταστάσεων, από τις ποσότητες που υπολογίζονται σύμφωνα με το στοιχείο α' 

και τη νέα εγκατεστημένη ισχύ. 

3. Πελάτες, περιλαμβανομένων των Οικιακών, που είναι εγκατεστημένοι εντός των 

γεωγραφικών περιοχών που ανήκουν στην αρμοδιότητα των ΕΠΑ Αττικής, 

Θεσσαλίας και Θεσσαλονίκης και δεν έχουν ακόμη καταστεί Επιλέγοντες, σύμφωνα 

με τις διατάξεις της παρ. 1 και δεν έχουν ακόμη συνδεθεί με το Δίκτυο, δύνανται να 

απευθύνουν έγγραφη εκδήλωση ενδιαφέροντος σύνδεσης με το Δίκτυο προς τις 

εκάστοτε ΕΠΑ ή τις ΕΔΑ που συστήνονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 

80Α. Οι ΕΠΑ, ή από τη σύστασή τους οι ΕΔΑ, οφείλουν εντός προθεσμίας ενός 

μηνός από την ως άνω εκδήλωση ενδιαφέροντος, να γνωστοποιήσουν εγγράφως 

προς τον ενδιαφερόμενο πελάτη αν είναι εφικτή η πραγματοποίηση του έργου 

σύνδεσης εντός τριών μηνών, σύμφωνα με το εγκεκριμένο πρόγραμμα ανάπτυξης. 

Εφόσον η σύνδεση είναι εφικτή, κοινοποιείται εντός της ως άνω προθεσμίας του 

ενός μηνός και η προσφορά σύνδεσης.  

4. Πελάτης που έχει υποβάλει έγγραφη εκδήλωση ενδιαφέροντος σύνδεσης με το 

Δίκτυο, κατά τα οριζόμενα στην αμέσως προηγούμενη παράγραφο, προς τις 

εκάστοτε ΕΠΑ ή τις ΕΔΑ που συστήνονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 

80Α,  καθίσταται Επιλέγων, ανεξαρτήτως κατανάλωσης: 

(α) από την ημερομηνία κοινοποίησης, εντός της προθεσμίας της αμέσως 

προηγούμενης παραγράφου, της άρνησης σύνδεσης˙  

(β) σε περίπτωση που παρέλθει η προθεσμία της παρ. 2, χωρίς η εκάστοτε ΕΠΑ ή η 

ΕΔΑ, ανά περίπτωση, να κοινοποιήσει εγγράφως στον πελάτη την προσφορά 

σύνδεσης 

και έχει δικαίωμα να προμηθεύεται φυσικό αέριο από εναλλακτικούς προμηθευτές.  

5. Πελάτες που δεν έχουν ακόμη καταστεί Επιλέγοντες, σύμφωνα με τις διατάξεις του 

παρόντος, προμηθεύονται φυσικό αέριο από τις εκάστοτε ΕΠΑ, σύμφωνα με 

Ρυθμιζόμενα Τιμολόγια Προμήθειας που εκδίδονται κατά τις διατάξεις του άρθρου 

87.  

6. Οι ΕΠΑ υποχρεούνται, τουλάχιστον δύο μήνες πριν από τις ημερομηνίες που 

αναφέρονται στην παρ. 1, ανά κατηγορία πελατών να ενημερώσουν εγγράφως τους 

μη Επιλέγοντες Πελάτες που προμηθεύονται φυσικό αέριο από τις ΕΠΑ για τη 

δυνατότητά τους να αλλάξουν Προμηθευτή, όταν καταστούν Επιλέγοντες. Προς το 

σκοπό αυτό οι ΕΠΑ οφείλουν να κοινοποιήσουν στους εν λόγω Πελάτες: 

(α) τα σχετικά ιστορικά στοιχεία κατανάλωσης, κατά το προηγούμενο έτος, 

συμπεριλαμβανομένων της συνολικής χρέωσης του Πελάτη και της χρέωσης ανά 

MWh κατανάλωσης, 

(β) σύγκριση με τα στοιχεία κατανάλωσης κατά την αντίστοιχη περίοδο χρέωσης του 

αμέσως προηγούμενου έτους ή την εξέλιξη κατά το τελευταίο δωδεκάμηνο του 

κυλιόμενου μέσου όρου κατανάλωσης ανά περίοδο χρέωσης,  

7. Η κατά την παράγραφο 6 έγγραφη ενημέρωση δύναται να παρέχεται είτε σε ειδικό 

χώρο του λογαριασμού κατανάλωσης είτε με ξεχωριστό ενημερωτικό σημείωμα που 

επισυνάπτεται στο λογαριασμό. Επιπλέον των πληροφοριών της παραγράφου 6, η 
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έγγραφη ενημέρωση περιλαμβάνει ευκρινή παραπομπή στην ιστοσελίδα της ΡΑΕ, 

όπου αναρτάται κατάλογος των κατόχων άδειας προμήθειας. 

8. Οι ΕΠΑ ή οι ΕΔΑ που συστήνονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 80Α 

υποχρεούνται να επιτρέπουν την πρόσβαση Προμηθευτών στα Δίκτυα Διανομής τα 

οποία διαχειρίζονται, εφόσον αυτό απαιτείται για την τροφοδότηση Πελατών που 

καθίστανται Επιλέγοντες σύμφωνα με της παρ. 1 και 3 του παρόντος. Άρνηση 

πρόσβασης επιτρέπεται μόνον στις περιπτώσεις, κατά τις οποίες η πρόσβαση 

συνεπάγεται παράβαση από τις ΕΠΑ ή τις ΕΔΑ των διατάξεων της κείμενης 

νομοθεσίας ή των όρων της Άδειας Διαχείρισης Δικτύου Διανομής φυσικού αερίου ή 

θέτει σε κίνδυνο την ασφαλή λειτουργία του Δικτύου Διανομής. Για την πρόσβαση σε 

Δίκτυο Διανομής, οφείλεται στις ΕΠΑ ή τις ΕΔΑ αντάλλαγμα χρήσης του Δικτύου 

αυτού, το ύψος του οποίου καθορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 88.»  

Άρθρο 6 

1.  Το άρθρο 87 του ν. 4001/2011 αντικαθίσταται ως ακολούθως: 

«Άρθρο 87 

Τιμολόγια Προμήθειας Φυσικού Αερίου 

1. Η Προμήθεια Φυσικού Αερίου σε μη Επιλέγοντες Πελάτες από τις ΕΠΑ 

διενεργείται βάσει Ρυθμιζόμενων Τιμολογίων που εγκρίνονται από τη ΡΑΕ, μετά από 

εισήγηση των ΕΠΑ, η οποία πρέπει να υποβληθεί στη ΡΑΕ μέχρι την 31η Οκτωβρίου 

2015.   

2. Τα Ρυθμιζόμενα Τιμολόγια Προμήθειας: 

(α) πληρούν τις αρχές της απλότητας και διαφάνειας της πληροφόρησης σχετικά με 

τις εφαρμοζόμενες χρεώσεις και τις προσφερόμενες υπηρεσίες, τη μη διακριτική 

μεταχείριση μεταξύ των μη Επιλεγόντων Πελατών και των Επιλεγόντων Πελατών 

που παρουσιάζουν ανάλογα χαρακτηριστικά κατανάλωσης,  

(β) εξασφαλίζουν την ανάκτηση του πραγματικού κόστους της προσφερόμενης 

υπηρεσίας και αντανακλούν το πραγματικό κόστος Προμήθειας, επιπλέον των τυχόν 

ρυθμιζόμενων χρεώσεων που μετακυλίονται στους Πελάτες για τη χρήση των 

Δικτύων και των διασυνδεδεμένων συστημάτων φυσικού αερίου, το κόστος της 

δραστηριότητας εμπορίας και διαχείρισης των Πελατών και το εύλογο κέρδος των 

ΕΠΑ,   

(γ) δεν δημιουργούν διακρίσεις μεταξύ μη Επιλεγόντων Πελατών της ίδιας 

κατηγορίας και με ανάλογα χαρακτηριστικά κατανάλωσης,  

(δ) δεν επιφέρουν σταυροειδείς επιδοτήσεις μεταξύ των διάφορων κατηγοριών 

επιλεγόντων και μη Επιλεγόντων Πελατών,  

(ε) εφόσον επέλθει ο λογιστικός και ο νομικός διαχωρισμός των δραστηριοτήτων 

Διανομής κατά τις διατάξεις του άρθρου 80Α, εμφανίζουν ως διακριτές χρεώσεις την 

παροχή των υπηρεσιών διανομής και μεταφοράς. 

3. Για τη θέσπιση των Ρυθμιζόμενων Τιμολογίων λαμβάνονται υπόψη:  

(α) το συνολικό απολογιστικό κόστος των ΕΠΑ κατά το αμέσως προηγούμενο έτος, 



20 

 

(β) ο προϋπολογισμός του κόστους για το τρέχον έτος, 

(γ) το ποσοστό της εύλογης απόδοσης για τη δραστηριότητα των ΕΠΑ, 

4. Η προμήθεια φυσικού αερίου σε Επιλέγοντες Πελάτες από τις ΕΠΑ διενεργείται 

βάσει των όρων της Άδειας Προμήθειας που χορηγείται σε αυτές σύμφωνα με τις 

διατάξεις του άρθρου 81 για όλη την ελληνική Επικράτεια και των διατάξεων του 

Κώδικα Προμήθειας που εκδίδεται σύμφωνα με τα άρθρα 51 και 85. 

5. Για την αντιμετώπιση της διαμόρφωσης τιμών του φυσικού αερίου σε επίπεδα που 

δεν δικαιολογούνται, σύμφωνα με τους κανόνες του υγιούς ανταγωνισμού και τις 

ειδικές συνθήκες της διεθνούς και εγχώριας αγοράς, επιτρέπεται ο καθορισμός 

ανώτατου περιθωρίου κέρδους των Προμηθευτών για όλες ή ορισμένες κατηγορίες 

Πελατών με απόφαση της ΡΑΕ. Η ισχύς της ανωτέρω απόφασης διαρκεί για όσο 

χρόνο επιβάλλεται από τις συνθήκες και πάντως για διάστημα που δεν επιτρέπεται 

να υπερβαίνει τους δύο (2) μήνες. Μετά τη λήξη της ισχύος της ανωτέρω απόφασης 

η ΡΑΕ μπορεί να παρατείνει την ισχύ αυτής για ίσο χρονικό διάστημα, μετά από 

επανεξέταση των συνθηκών και εφόσον κρίνεται αναγκαίο.  

6. Για τον καθορισμό ανώτατου περιθωρίου κέρδους, σύμφωνα με την προηγούμενη 

παράγραφο, λαμβάνονται υπόψη οι παράγοντες που επηρεάζουν τις τιμές πώλησης 

φυσικού αερίου, όπως η μεσοσταθμική τιμή προμήθειας Φυσικού Αερίου στα σημεία 

εισόδου Συστήματος Φυσικού Αερίου, που διαμορφώνεται βάσει των συμβάσεων 

προμήθειας τις οποίες έχουν συνάψει οι Προμηθευτές, το κόστος χρήσης του 

Συστήματος Φυσικού Αερίου που χρησιμοποιείται για την παράδοση του Φυσικού 

Αερίου στις επί μέρους κατηγορίες καταναλωτών και η φορολογική επιβάρυνση του 

Φυσικού Αερίου.» 

2. Η παράγραφος 1 του άρθρου 88 του ν. 4001/2011 αντικαθίσταται ως ακολούθως: 

«1. Με τον Κανονισμό Τιμολόγησης, ο οποίος εκδίδεται από τη ΡΑΕ, μετά από 

εισήγηση του κατά περίπτωση αρμόδιου Διαχειριστή Δικτύου Διανομής Φυσικού 

Αερίου και δημόσια διαβούλευση, ρυθμίζεται η μεθοδολογία καθορισμού τιμολογίων 

για τη χρέωση κάθε Βασικής Δραστηριότητας. Κατά τη ρύθμιση της μεθοδολογίας 

τιμολόγησης για κάθε Βασική Δραστηριότητα επιδιώκεται: 

(α) Η σταθερότητα των τιμών προς όφελος των Χρηστών. 

(β) Η εύλογη απόδοση των απασχολούμενων, από τον Διαχειριστή του Συστήματος  

ή του Δικτύου Φυσικού Αερίου, κεφαλαίων. 

(γ) Η παροχή υπηρεσιών, περιλαμβανόμενων υπηρεσιών κοινής ωφέλειας, κατά τον 

πλέον αξιόπιστο, οικονομικό και φιλικό προς το περιβάλλον τρόπο. 

(δ) Η κάλυψη των δαπανών του Διαχειριστή Συστήματος ή Διανομής Φυσικού 

Αερίου για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων κοινής ωφέλειας που του έχουν 

επιβληθεί. 

(ε) Η ενίσχυση του ελεύθερου ανταγωνισμού στην αγορά Φυσικού Αερίου. 

(στ) Η τήρηση της αρχής της διαφάνειας, της ίσης μεταχείρισης και της αμεροληψίας. 

(ζ) Η παροχή βραχυπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων κινήτρων για την αποδοτική 

λειτουργία, το συνετό προγραμματισμό και την ανάπτυξη της υποδομής που 

απαιτείται για την άσκηση της Βασικής Δραστηριότητας, την ενίσχυση της ασφάλειας 
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εφοδιασμού και την υποστήριξη ερευνητικών δραστηριοτήτων των διαχειριστών που 

σχετίζονται με τις αρμοδιότητές τους. 

(η) Η συνεκτίμηση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της εκάστοτε αγοράς, όπως η 

τυχόν διαφοροποίηση κόστους που οφείλεται στην τοπολογία του Συστήματος ή του 

Δικτύου. 

(θ) Η παροχή κινήτρων για χρεώσεις που αφορούν νέους καταναλωτές και 

εγκατάσταση έξυπνων συστημάτων μέτρησης. 

(ι) Η πραγματοποίηση νέων επενδύσεων σε Συστήματα ή Δίκτυο Διανομής Φυσικού 

Αερίου για την ασφαλή τροφοδοσία, τη βιωσιμότητά τους και την εξυπηρέτηση της 

αναμενόμενης μελλοντικής ζήτησης. 

(ια) Η κάλυψη του κόστους του ανταλλάγματος που καταβάλλεται από τον 

Διαχειριστή του Δικτύου Διανομής στον κύριο αυτού για την παραχώρηση της 

χρήσης, διαχείρισης και εκμετάλλευσης του Δικτύου.». 

3. Η παράγραφος 4 του άρθρου 88 του ν. 4001/2011 αντικαθίσταται ως ακολούθως: 

«4.  Τα τιμολόγια με βάση τα οποία ο Διαχειριστής Δικτύου Διανομής εισπράττει 

οποιοδήποτε αντάλλαγμα για κάθε Βασική Δραστηριότητα καταρτίζονται από τον 

Διαχειριστή, σύμφωνα με τη μεθοδολογία που προσδιορίζεται στον Κανονισμό 

Τιμολόγησης, υποβάλλονται προς έγκριση στη ΡΑΕ, η οποία οφείλει να αποφασίσει 

επ’ αυτών εντός τριών μηνών από τον χρόνο υποβολής τους, και ισχύουν από τη 

δημοσίευσή τους στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.»  

4. Η περίπτωση (ιδ) της παραγράφου 2 του άρθρου 94 του ν. 4001/2011 αντικαθίσταται 

ως εξής: 

«(ιδ) Τηρεί τους αναγκαίους διαχειριστικούς λογιστικούς λογαριασμούς για την 

είσπραξη των εσόδων από τη διαχείριση συμφόρησης των διασυνδέσεων, ή άλλων 

χρεώσεων που προκύπτουν από τη λειτουργία και τη διαχείριση του ΕΣΜΗΕ, 

σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου και των πράξεων που εκδίδονται κατ` 

εξουσιοδότησή του». 

5. Η περίπτωση (θ) της παραγράφου 2 του άρθρου 118 του ν. 4001/2011 αντικαθίσταται 

ως εξής:  

«(θ) Συνάπτει Συμβάσεις πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας κατά τα προβλεπόμενα στο 

άρθρο 12 του ν. 3468/ 2006 που παράγονται από εγκαταστάσεις ΑΠΕ ή ΣΗΘΥΑ, 

εφόσον οι εγκαταστάσεις παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας συνδέονται στο Σύστημα 

είτε απευθείας είτε μέσω του Δικτύου, και καταβάλει τις πληρωμές που προβλέπονται 

στις Συμβάσεις αυτές από τον Ειδικό Λογαριασμό του άρθρου 143 του παρόντος 

Νόμου.» 

6. Η περίπτωση (η) της παραγράφου 2 του άρθρου 129 του ν. 4001/2011 αντικαθίσταται 

ως εξής:  
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«(η) Συνάπτει Συμβάσεις πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας που παράγονται από 

εγκαταστάσεις ΑΠΕ ή ΣΗΘΥΑ, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 12 του ν. 

3468/2006, εφόσον οι εγκαταστάσεις παραγωγής συνδέονται με το δίκτυο διανομής 

των Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών και καταβάλλει τις πληρωμές που προβλέπονται 

στις Συμβάσεις αυτές από τον Ειδικό Λογαριασμό του άρθρου 143 του παρόντος 

Νόμου.». 

7. Η παράγραφος 4 του άρθρου 130 του ν. 4001/2011 αντικαθίσταται ως εξής:  

«4. Η ΔΕΗ ΑΕ οφείλει να τηρεί χωριστούς λογαριασμούς για τις δραστηριότητες της 

παραγωγής και της προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας στα Μη Διασυνδεδεμένα 

Νησιά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 141. Η ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ τηρεί χωριστούς 

λογαριασμούς για τη δραστηριότητα της διαχείρισης των ηλεκτρικών συστημάτων 

των Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών και της διαχείρισης του δικτύου διανομής.» 

8. Η παράγραφος 12 του άρθρου 132 του ν. 4001/2011 αντικαθίσταται ως εξής: 

«12. Με απόφαση της ΡΑΕ δημιουργείται μητρώο εξαιρέσεων. Η εγγραφή στο εν 

λόγω Μητρώο πραγματοποιείται χωρίς την έκδοση απόφασης από τη ΡΑΕ αλλά με 

χορήγηση βεβαίωσης από τη Γραμματεία της ΡΑΕ σχετικά με τη συνδρομή των 

προϋποθέσεων εξαίρεσης του αιτούντα από την υποχρέωση λήψης άδειας 

παραγωγής, κατόπιν τεχνικού και νομικού ελέγχου επί των στοιχείων που 

περιλαμβάνονται στην αίτησή του. Κατά της εν λόγω βεβαίωσης της Γραμματείας 

δύναται να ασκηθούν τα προβλεπόμενα από τα άρθρα 32 παρ. 2 και 33 Ν. 

4001/2011 ένδικα βοηθήματα. 

Στον κανονισμό Αδειών του άρθρου 135 καθορίζεται η διαδικασία υποβολής και 

εξέτασης των αιτήσεων, τα στοιχεία που συνυποβάλλονται με την αίτηση, τα οποία 

μπορεί να διαφοροποιούνται μεταξύ των περιπτώσεων της παραγράφου 11 και ανά 

κατηγορία αιτούντος, η διαδικασία τροποποίησης και ανάκλησης της απόφασης, 

καθώς και κάθε άλλο ειδικότερο θέμα.» 

9. Η παράγραφος 1, του άρθρου 140 του ν. 4001/2011 αντικαθίστανται ως εξής: 

«1. Τα τιμολόγια με βάση τα οποία οι κάτοχοι άδειας εισπράττουν τίμημα ή τέλος ή 

οποιαδήποτε αντιπαροχή για την παροχή των υπηρεσιών τους, με εξαίρεση τα 

τιμολόγια Προμήθειας, δεν ισχύουν εάν δεν εγκριθούν προηγουμένως από τη ΡΑΕ.». 

10. Οι παράγραφοι 4 και 5 του άρθρου 140 του ν. 4001/2011 αντικαθίστανται ως εξής: 

«4. Κατά την έγκριση των τιμολογίων της παραγράφου 1, λαμβάνονται υπόψη ιδίως: 

(α) Δαπάνες  για αμοιβές προσωπικού  

(β) Λειτουργικές δαπάνες που συνδέονται με παροχή των προβλεπόμενων 

υπηρεσιών  

(γ) Αποσβέσεις επί των  παγίων στοιχείων. 

(δ) Η απόδοση επί των απασχολούμενων κεφαλαίων, λαμβανομένου υπόψη του 

επιχειρηματικού κινδύνου και του κόστους κεφαλαίου αντίστοιχων δραστηριοτήτων. 
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(ε) Οι δαπάνες για τη συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις που επιβάλλονται για την 

παροχή υπηρεσιών κοινής ωφέλειας. 

(στ) Οι δαπάνες για τις υποχρεώσεις που αναλήφθηκαν ή εγγυήσεις λειτουργίας που 

χορηγήθηκαν πριν από την Έναρξη ισχύος του νόμου αυτού. 

(ζ) Κριτήρια ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών ηλεκτρικής ενέργειας. 

5. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, 

ύστερα από γνώμη της ΡΑΕ, οι κάτοχοι άδειας, στο πλαίσιο της γενικής υποχρέωσης 

τους προς παροχή υπηρεσιών κοινής ωφέλειας, μπορεί να υποχρεωθούν να 

διαφοροποιούν για κατηγορίες Πελατών τα τιμολόγια τους, με την προϋπόθεση ότι 

διασφαλίζεται: 

(α) η δυνατότητα ανάκτησης του κόστους παροχής των εν λόγω υπηρεσιών και  

(β) η μη ύπαρξη σταυροειδών επιδοτήσεων μεταξύ κατηγοριών Πελατών.» 

11. Η παράγραφος 2 του άρθρου 141 του ν. 4001/2011 αντικαθίσταται ως εξής: 

«2. Οι Ολοκληρωμένες Επιχειρήσεις Ηλεκτρικής Ενέργειας τηρούν χωριστούς 

λογαριασμούς για καθεμία από τις δραστηριότητες παραγωγής, μεταφοράς, 

διανομής, προμήθειας ή/και εμπορίας, όπως ακριβώς θα ήταν υποχρεωμένες να 

πράξουν αν οι δραστηριότητες αυτές ασκούνταν από διαφορετικές επιχειρήσεις, 

προκειμένου να αποφεύγονται οι διακρίσεις, οι σταυροειδείς επιδοτήσεις και οι 

στρεβλώσεις του ανταγωνισμού. Στους λογαριασμούς αυτούς πρέπει να 

αποτυπώνονται διακριτά τα έσοδα που προέρχονται από το ιδιοκτησιακό καθεστώς 

Συστήματος Μεταφοράς και Δικτύου Διανομής, καθώς και από Υπηρεσίες Κοινής 

Ωφέλειας, κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις της παραγράφου 9 του άρθρου 55. Οι 

επιχειρήσεις αυτές τηρούν ενοποιημένους λογαριασμούς για άλλες δραστηριότητες, 

που δεν εμπίπτουν στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας. Οι λογαριασμοί 

περιλαμβάνουν ισολογισμό και λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσεως, για κάθε 

δραστηριότητα. Από τις υποχρεώσεις της παραγράφου αυτής εξαιρούνται οι 

Οριζόντια Ολοκληρωμένες Επιχειρήσεις που ασκούν μόνο μία από τις 

δραστηριότητες ηλεκτρικής ενέργειας της παραγράφου 3(ιγ) του άρθρου 2 του 

παρόντος Νόμου. Ομοίως, δεν υφίσταται υποχρέωση τήρησης χωριστών 

λογαριασμών μεταξύ των δραστηριοτήτων της προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας και 

της εμπορίας ηλεκτρικής ενέργειας.». 

12. Στο άρθρο 189 του ν. 4001/2011 προστίθεται παράγραφος 5 ως εξής: 

«5. α) Οι εγκαταστάσεις μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας και τα συνοδευτικά αυτών 

έργα αποτελούν υποδομές εθνικής σημασίας.  

αα) Υφιστάμενες προ της 03.07.1988  εγκαταστάσεις μεταφοράς ηλεκτρικής 

ενέργειας και τα συνοδευτικά αυτών έργα λειτουργούν νομίμως, ως υφίσταντο, χωρίς 

εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους.  

αβ) Εγκαταστάσεις μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας και τα συνοδευτικά αυτών έργα 

εντός περιοχών με ειδικά νομικά καθεστώτα προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος 

(βάσει του ν. 1650/1986 ή άλλων διατάξεων) ή της γεωργικής γης κάθε κατηγορίας 

(βάσει των Περιφερειακών Πλαισίων Χωροταξικού Σχεδιασμού ή άλλων διατάξεων), 
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εφόσον λειτουργούσαν ήδη κατά τη θεσμοθέτηση του ειδικού νομικού καθεστώτος, 

υφίστανται νομίμως κατά χρήση, ακόμη και κατά παρέκκλιση των ειδικών νομικών 

καθεστώτων προστασίας, εκτός αν προβλέπεται ρητά σε αυτά η απομάκρυνσή τους 

Εφόσον, τα προαναφερόμενα έργα , αδειοδοτηθούν περιβαλλοντικά κατά τον ν. 

4014/2011, οι εγκαταστάσεις αυτές λειτουργούν νομίμως και μπορούν να 

εκσυγχρονίζονται και να επεκτείνονται εντός των υφισταμένων κατά τη δημοσίευση 

του παρόντος ορίων της ιδιοκτησίας του γηπέδου ή οικοπέδου τους. 

αγ) Εφόσον είναι αναγκαίο για τη λειτουργία του συστήματος μεταφοράς ηλεκτρικής 

ενέργειας, βάσει ειδικά τεκμηριωμένης μελέτης, τα καθεστώτα προστασίας της 

προηγούμενης υποπερίπτωσης δύνανται να τροποποιούνται ως προς τις 

προβλεπόμενες σε αυτά χρήσεις γης με προεδρικό διάταγμα μετά από πρόταση του 

Υπουργού ΠΕΚΑ και, εφόσον απαιτείται κατά τις κείμενες διατάξεις, μετά την έγκριση 

Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων.  

β) Οι εγκαταστάσεις μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας και των συνοδευτικών αυτών 

έργων επιτρέπονται στις παρακάτω κατά την έννοια του ν. 4269/2014 (Α’ 142) 

κατηγορίες χρήσεων γης:  

βα.1. Εντός περιοχών με χρήση «Κατοικία Κ1» «Κατοικία επιπέδου γειτονίας Κ2», 

«Κατοικίας ενδιάμεσου  επιπέδου ΜΚ», «Οριοθετημένοι οικισμοί ΟΙ», «Πολεοδομικό 

Κέντρο ΠΚ», Τουρισμός –Αναψυχή-Παραθεριστική Κατοικία ΤΑ» και «Ελεύθεροι 

χώροι - Αστικό Πράσινο ΠΡ», επιτρέπονται υπόγειες καλωδιακές γραμμές 

μεταφοράς 150kV και 400 kV.   

βα.2.  Εντός περιοχών, οικιστικών ενοτήτων με πληθυσμό μεγαλύτερο των 20.000  

κατοίκων και με χρήση «Κατοικία επιπέδου γειτονίας Κ2», «Κατοικίας ενδιάμεσου  

επιπέδου ΜΚ», «Οριοθετημένοι οικισμοί ΟΙ», «Πολεοδομικό Κέντρο ΠΚ», 

«Τουρισμός –Αναψυχή-Παραθεριστική Κατοικία ΤΑ» και «Εγκαταστάσεις Κοινής 

Ωφέλειας ΚΩ, εκτός της παρ. 6 του ν. 4269/2014», επιτρέπονται υποσταθμοί 

150kV/MT τύπου GIS. 

βα.3. Εντός περιοχών με χρήση «Εγκαταστάσεις Κοινής Ωφέλειας ΚΩ, παρ. 6 του ν. 

4269», επιτρέπονται  υποσταθμοί 150kV/MT κλειστού τύπου GIS και  Κέντρα 

Υπερυψηλής Τάσης 400/150kV κλειστού τύπου GIS, σταθμοί μετατροπής συνεχούς-

εναλλασσομένου ρεύματος, γραμμές μεταφοράς 150kV, υπόγειες καλωδιακές 

γραμμές μεταφοράς 400kV και σταθμοί ή πυλώνες μετάβασης εναερίων γραμμών 

μεταφοράς 150kV σε υπόγειες καλωδιακές.   

βα.4. Εντός περιοχών με χρήση «Παραγωγικές Δραστηριότητες  Χαμηλής και Μέσης 

όχλησης ΧΜΟ» επιτρέπονται Υποσταθμοί 150kV/MT και  Κέντρα Υπερυψηλής 

Τάσης 400/150kV κλειστού τύπου GIS, γραμμές μεταφοράς 150kV, υπόγειες  

καλωδιακές γραμμές μεταφοράς 400kV και σταθμοί ή πυλώνες μετάβασης εναερίων 

γραμμών μεταφοράς 150kV σε υπόγειες  καλωδιακές. 

βα.5. Εντός περιοχών με χρήσεις «Χονδρεμπόριο ΧΕ», «Εγκαταστάσεις Μέσων 

Μαζικής Μεταφορά ΜΜΜ», «Εγκαταστάσεις Αστικών Υποδομών  Κοινής Ωφέλειας 

ΑΥ», «Παραγωγικές Δραστηριότητες  Πολεοδομικής Εξυγίανσης ΒΕ», «Τεχνολογικό 

Πάρκο–Τεχνόπολις ΤΠ», «Εμπορευματικό Κέντρο   ΕΚ» , «Παραγωγικές 

Δραστηριότητες  Υψηλής όχλησης  ΥΟ», , επιτρέπονται όλες οι παραπάνω 
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κατηγορίες εγκαταστάσεων μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς και Κέντρα 

Υπερυψηλής Τάσης 400/150 KV υπαίθριου τύπου, και κάθε άλλη εγκατάσταση 

μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας. 

ββ) Εντός των περιοχών με χρήσεις γης κατά την έννοια του π.δ/τος 23.2.1987  

«Κατηγορίες και περιεχόμενο χρήσεων γης» (Δ’ 166) επιτρέπονται οι εγκαταστάσεις 

μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας ως ακολούθως:  

ββ.1. Εντός περιοχών με χρήση «αμιγούς κατοικίας», «γενικής κατοικίας», 

«τουρισμού-αναψυχής», «κοινωνικών εξυπηρετήσεων», και «αστικού πρασίνου», 

επιτρέπονται υπόγειες καλωδιακές γραμμές μεταφοράς 150kV και 400kV.  

ββ.2. Εντός περιοχών, οικιστικών ενοτήτων με πληθυσμό μεγαλύτερο των 20.000 

κατοίκων και  με χρήση «γενικής κατοικίας», «πολεοδομικού κέντρου-κεντρικής 

λειτουργίας πόλης-τοπικού κέντρου συνοικίας γειτονιάς», «τουρισμού-αναψυχής», 

και «κοινωνικών εξυπηρετήσεων»  επιτρέπονται υποσταθμοί 150kV/MT κλειστού 

τύπου GIS. . 

ββ.3. Εντός περιοχών με χρήση «πολεοδομικού κέντρου-κεντρικής λειτουργίας 

πόλης-τοπικού κέντρου συνοικίας γειτονιάς» επιτρέπονται  Κέντρα Υπερυψηλής 

Τάσης 400/150kV κλειστού τύπου GIS. 

ββ.4. Εντός περιοχών με χρήσεις «μη οχλούσας βιομηχανίας-βιοτεχνίας, 

βιομηχανικό πάρκου, ΒΙΠΑ-ΒΙΟΠΑ προς εξυγίανση», «οχλούσας βιομηχανίας-

βιοτεχνίας» και «χονδρεμπορίου» επιτρέπονται όλες παραπάνω κατηγορίες 

εγκαταστάσεων  μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς και Κέντρα Υπερυψηλής 

Τάσης 400/150 KV υπαίθριου τύπου, και κάθε άλλη εγκατάσταση μεταφοράς 

ηλεκτρικής ενέργειας. 

βγ. Κατά παρέκκλιση των προβλέψεων της παρούσας υποπερίπτωσης ββ) 

εγκαταστάσεις μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας και συνοδευτικά αυτών έργα που 

λειτουργούν κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου αποτελούν εγκαταστάσεις με 

νομίμως υφιστάμενες χρήσεις, όπου και αν ευρίσκονται, και μπορούν να 

εκσυγχρονίζονται με κτιριακή επέκταση εντός των υφισταμένων ορίων ιδιοκτησίας 

του γηπέδου ή οικοπέδου τους. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ 

Λοιπές Διατάξεις 

Άρθρο 7 

Τροποποίηση Αδειών Φυσικού Αερίου 

1. Σε περίπτωση αλλαγής της μετοχικής σύνθεσης κατόχου Αδείας υπό την έννοια του 

άρθρου 2 του Κανονισμού Αδειών Φυσικού Αερίου (ΦΕΚ Β΄ 464), λόγω μεταβίβασης 

μετοχών από την ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής 

Περιουσίας του Δημοσίου Α.Ε.» προς άλλο πρόσωπο, η οποία επέρχεται στο πλαίσιο 

διαδικασίας αξιοποίησης περιουσιακού στοιχείου που έχει περιέλθει σε αυτήν, και εφ’ 
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όσον δεν συντρέχει άλλος λόγος τροποποίησης της Άδειας, η Ρυθμιστική Αρχή 

Ενέργειας (ΡΑΕ) αποφασίζει σχετικά με την τροποποίηση ή μη της Άδειας σύμφωνα με 

τις διατάξεις του παρόντος άρθρου και κατά παρέκκλιση των διατάξεων των άρθρων 14 

και 15 του Κανονισμού Αδειών Φυσικού Αερίου. 

2. Με την επιφύλαξη του δεύτερου εδαφίου της παρούσας παραγράφου, η απόφαση της 

ΡΑΕ της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου εκδίδεται εντός προθεσμίας είκοσι (20) 

ημερών από την υποβολή στη ΡΑΕ: (α) επικυρωμένου αντιγράφου της σύμβασης, 

δυνάμει της οποίας επέρχεται η αλλαγή της μετοχικής σύνθεσης του κατόχου της Αδείας, 

και (β) της τυχόν εγκριτικής απόφασης των αρχών ανταγωνισμού, όταν σύμφωνα με τις 

κείμενες διατάξεις, η αλλαγή της μετοχικής σύνθεσης συνιστά μεταβολή ελέγχου και 

εμπίπτει στη διαδικασία προληπτικού ελέγχου συγκεντρώσεων. Η ΡΑΕ μπορεί, εντός 

της ανωτέρω προθεσμίας των είκοσι (20) ημερών, να ζητήσει από τον αιτούντα την 

υποβολή, εντός τακτής προθεσμίας που δεν θα υπερβαίνει τις δέκα (10) ημέρες, 

διευκρινίσεων ή στοιχείων συμπληρωματικών των ήδη υποβληθέντων, που κατά την 

κρίση της απαιτούνται για την ολοκλήρωση της αξιολόγησης της αίτησης. Στην 

περίπτωση αυτή, η προθεσμία των είκοσι (20) ημερών για την απόφαση της ΡΑΕ της 

παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, άρχεται από την υποβολή των ως άνω 

πρόσθετων στοιχείων.  

3. Με την άπρακτη παρέλευση της εικοσαήμερης προθεσμίας της παραγράφου 2 του 

παρόντος άρθρου, η Άδεια θα θεωρείται σιωπηρώς τροποποιηθείσα. 

Άρθρο 8 

1.Οι θέσεις που έχουν συσταθεί στη ΡΑΕ με την παρ. 10 του άρθρου 34 του ν. 

3734/2009 (Α’ 8), διατηρούνται έως και τις 30.06.2016. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι 

διατάξεις του άρθρου 18 παρ. 6 του ν. 4203/2013 (Α’ 235). 

2. Στο άρθρο 26 του ν. 1892/1990 (Α' 101) προστίθεται νέα παράγραφος 4, ως εξής: 

«Ειδικώς για δικαιοπραξίες που συνάπτονται για τους σκοπούς της πράξης υπ’ 

αριθμ. 15 της 24.7.2013 του υπουργικού συμβουλίου με τίτλο «Έγκριση 

Αναδιάρθρωσης και Αποκρατικοποίησης της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού 

Α.Ε. (Δ.Ε.Η. Α.Ε.)» (Α΄ 168) μεταξύ νομικών προσώπων με έδρα εκτός των κρατών - 

μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελεύθερων 

Συναλλαγών και της ΔΕΗ Α.Ε. στο πλαίσιο της διαδικασίας ιδιοκτησιακού 

διαχωρισμού της εταιρείας «Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής 

Ενέργειας Α.Ε.» (ΑΔΜΗΕ Α.Ε.), όπως ρυθμίζεται από τις διατάξεις του ν. 4237/2014 

(Α’ 36) και της δημιουργιας νέας καθετοποιημένης εταιρείας ηλεκτρικής ενέργειας, 

όπως ρυθμίζεται από τις διατάξεις του Ν. 4273/2014 (Α’ 146) και αφορούν ή 

περιλαμβάνουν ακίνητα σε παραμεθόριες περιοχές ή μετοχές ή μερίδια εταιρειών 

που έχουν στην κυριότητά τους ακίνητα στις περιοχές αυτές, η απαγόρευση της 

παραγράφου 1 του άρθρου 25 αίρεται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Αμύνης, 
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η οποία αφορά στο σύνολο των ως άνω ακινήτων ή μετοχών ή μεριδίων που 

αποτελούν αντικείμενο της εκάστοτε δικαιοπραξίας.». 

3. Το πρώτο εδάφιο της  παραγράφου 3γ του άρθρου 40 του ν.2779/1999 αντικαθίσταται 

ως εξής: 

«Το ειδικό τέλος καταβάλλεται από κάθε Πελάτη περιλαμβανομένων και των 

αυτοπαραγωγών, κατ’ αναλογία της ηλεκτρικής ενέργειας που αυτός καταναλώνει. 

Ειδικά για τους αυτοπαραγωγούς ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ το ειδικό τέλος καταβάλλεται από 

κάθε αυτοπαραγωγό για το τμήμα της ηλεκτρικής ενέργειας που συνολικά αυτός 

απορροφά από το Δίκτυο ή το Σύστημα».  

Άρθρο 9 

Μέτρα διευκόλυνσης της επέκτασης της χρήσης φυσικού αερίου για θέρμανση 

κτιρίων 

1. Σε περιπτώσεις οικοδομών με πρόσοψη σε οδούς από όπου διέρχονται αγωγοί 

φυσικού αερίου χαμηλής πίεσης, κάθε ενδιαφερόμενος συνιδιοκτήτης, μόνος ή ομαδικά 

και ανεξαρτήτως  ποσοστού συνιδιοκτησίας, μπορεί, με έγγραφη αίτησή του, να ζητήσει 

από το διαχειριστή τη σύγκληση έκτακτης γενικής συνέλευσης με μοναδικό θέμα την 

αντικατάσταση του κεντρικού καυστήρα πετρελαίου με καυστήρα φυσικού αερίου και τη 

σύνδεση ολόκληρου του κτιρίου με το δίκτυο φυσικού αερίου, εντός προθεσμίας 

τριάντα(30) ημερών από την υποβολή της ανωτέρω αιτήσεως στον διαχειριστή. Αν ο 

διαχειριστής δεν συγκαλέσει εμπρόθεσμα τη γενική συνέλευση, ή δεν υπάρχει 

διαχειριστής, κάθε ενδιαφερόμενος συνιδιοκτήτης, ανεξαρτήτως ποσοστού 

συνιδιοκτησίας, μπορεί να τη συγκαλέσει ο ίδιος, ειδοποιώντας εγγράφως όσους 

συνιδιοκτήτες κατοικούν στο κτίριο, και όσους άλλους των οποίων γνωρίζει τις 

διευθύνσεις κατοικίας τους, αναρτώντας τη σχετική πρόσκληση στην είσοδο του κτιρίου 

προ δέκα (10) ημερών από την ημέρα που θα ορίσει, και καθορίζοντας τόπο 

συνεδρίασης εντός του κτιρίου.  

2. Κατά την παραπάνω συνέλευση, όποιος έχει λάβει την πρωτοβουλία για τη σύγκλησή 

της υποχρεούται να προσκομίσει πάνω από μία προσφορές από εξειδικευμένα 

συνεργεία εγκαταστατών, διαπιστευμένα στην αντίστοιχη εταιρία παροχής φυσικού 

αερίου, οι οποίες πρέπει να αναγράφουν το αναλυτικό κόστος της αντικατάστασης του 

συστήματος κεντρικής θέρμανσης, ώστε να προκύπτει και η αναλογία επιβάρυνσης 

εκάστου συνιδιοκτήτη, ενώ αντίστοιχες προσφορές μπορεί να προσκομίσει και 

οποιοσδήποτε άλλος συνιδιοκτήτης.   

3. Η συνέλευση αυτή μπορεί να αποφασίσει την άμεση αντικατάσταση του κεντρικού 

καυστήρα πετρελαίου με καυστήρα φυσικού αερίου και την τροφοδοσία του από το 

δίκτυο φυσικού αερίου, με απόλυτη πλειοψηφία των συνιδιοκτητών των οριζοντίων 

ιδιοκτησιών που είναι συνδεδεμένες στο υφιστάμενο δίκτυο θέρμανσης του κτιρίου, 

ακόμη κι αν δεν το χρησιμοποιούν, σύμφωνα με τα χιλιοστά συμμετοχής της κάθε 
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οριζόντιας ιδιοκτησίας στις δαπάνες θέρμανσης. Η σχετική δαπάνη κατανέμεται 

σύμφωνα με τα ίδια χιλιοστά μεταξύ όλων των συνιδιοκτητών των οριζοντίων 

ιδιοκτησιών που είναι συνδεδεμένες στο υφιστάμενο δίκτυο θέρμανσης , ακόμη κι αν δεν 

το χρησιμοποιούν. Επί αυτόνομης θέρμανσης ή εάν δεν προβλέπονται από τον ισχύοντα 

κανονισμό του κτιρίου ποσοστά κατανομής της δαπάνης θέρμανσης, η κατανομή της εν 

λόγω δαπάνης αντικατάστασης γίνεται βάσει των χιλιοστών επί του οικοπέδου των 

παραπάνω οριζοντίων ιδιοκτησιών. Η κατανομή της δαπάνης αγοράς του φυσικού 

αερίου και συντήρησης και επισκευής της εγκατάστασης κεντρικής θέρμανσης 

εξακολουθεί να πραγματοποιείται όπως προβλέπει ο ισχύων σε κάθε κτίριο κανονισμός  

ή, αν δεν υφίσταται κανονισμός, ο εφαρμοζόμενος τρόπος κατανομής της ανάλογης 

δαπάνης. Σε κάθε τέτοια περίπτωση αποκλείεται εφεξής η εγκατάσταση και λειτουργία 

στο κτίριο ατομικών συστημάτων θέρμανσης με φυσικό αέριο με εξαίρεση την 

περίπτωση της παραγράφου 6. 

4. Αν η γενική συνέλευση απορρίψει τη σχετική πρόταση ή για οποιοδήποτε λόγο δεν 

λάβει θετική απόφαση εντός προθεσμίας ενός 45 ημερώναπό την ημερομηνία της 

πρώτης σύγκλησής της ή την λάβει αλλά δεν προχωρεί στην υλοποίησή της αμελλητί, 

κάθε ενδιαφερόμενος συνιδιοκτήτης δικαιούται να προβεί οποτεδήποτε με αποκλειστικά 

δική του δαπάνη, ευθύνη και επιμέλεια, σε απομόνωση των θερμαντικών σωμάτων της 

ιδιοκτησίας του από το δίκτυο κεντρικής θέρμανσης του κτιρίου, κατά τρόπο που να μην 

θίγει τη θέρμανση των λοιπών ιδιοκτησιών, και σε σύνδεση της ιδιοκτησίας του με το 

δίκτυο φυσικού αερίου το οποίο θα τροφοδοτεί ατομικό καυστήρα και λέβητα φυσικού 

αερίου. Ο παραπάνω μηχανολογικός εξοπλισμός θα πρέπει να τοποθετηθεί εντός της 

οριζόντιας ιδιοκτησίας του ενδιαφερομένου συνιδιοκτήτη ή σε χώρο της κυριότητας ή της 

αποκλειστικής χρήσης του, που πληροί τις προδιαγραφές ασφαλούς λειτουργίας των 

εγκαταστάσεων φυσικού αερίου και κατά τρόπο που να μην παρενοχλούνται άλλοι 

συνιδιοκτήτες του κτιρίου. Η σωλήνωση παροχής φυσικού αερίου θα μπορεί να διέρχεται 

από κατάλληλο σημείο της πρόσοψης του κτιρίου ή άλλων κοινοχρήστων χώρων, με τη 

μικρότερη δυνατή λειτουργική και αισθητική όχληση των λοιπών συνιδιοκτητών.  

5. Στην περίπτωση αυτή, ο ενδιαφερόμενος υποχρεούται προ της έναρξης των 

παραπάνω εργασιών να γνωστοποιήσει στο διαχειριστή της πολυκατοικίας την 

μονομερή αποχώρησή του από το υφιστάμενο σύστημα κεντρικής θέρμανσης 

πετρελαίου του κτιρίου, τον αριθμό έγκρισης της αίτησής του από την αρμόδια εταιρία 

παροχής αερίου, τον τρόπο όδευσης της σωλήνωσης παροχής φυσικού αερίου μέχρι 

την ιδιοκτησία του και το χρόνο έναρξης εκτέλεσης των σχετικών εργασιών. Ο 

διαχειριστής και οι ένοικοι των ιδιοκτησιών του κτιρίου που σχετίζονται με την εκτέλεση 

των εργασιών αυτών οφείλουν να διευκολύνουν την εκτέλεσή τους, ο δε ενδιαφερόμενος 

να μεριμνά ότι αυτές δεν παρακωλύουν τη χρήση των ιδιοκτησιών τους.    

6. Σε κτίρια των οποίων το σύστημα κεντρικής θέρμανσης είναι συνδεδεμένο με το 

δίκτυο φυσικού αερίου, αλλά με απόφαση της γενικής συνέλευσης ή στην πράξη, έχει 

ουσιαστικά διακοπεί ή περιοριστεί στο ελάχιστο η λειτουργία του, επιτρέπεται σε κάθε 

ενδιαφερόμενο συνιδιοκτήτη η αποσύνδεση των θερμαντικών σωμάτων των ιδιοκτησιών 
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τους από το σύστημα κεντρικής θέρμανσης του κτιρίου και η αυτόνομη θέρμανσή τους 

με ατομικό καυστήρα και λέβητα φυσικού αερίου, εφόσον τηρηθούν ανάλογα οι 

διαδικασίες που προβλέπονται στο β΄ εδάφιο της παραγράφου 1 και στις παραγράφου 4 

και 5 του παρόντος. Στην περίπτωση αυτή το θέμα σύγκλησης της έκτακτης γενικής 

συνέλευσης είναι η λειτουργία ή μη, της υπάρχουσας εγκατάστασης κεντρικής 

θέρμανσης. Η ανωτέρω διαδικασία δεν ισχύει για όσες ιδιοκτησίες έχουν ηδη 

αυτονομηθεί από το σύστημα κεντρικής θέρμανσης και λειτουργούν κατόπιν σχετικής 

μελέτης και έγκρισης από τις ΕΠΑ, ανεξαρτήτως απόφασης γενικής συνέλευσης. Για τις 

ιδιοκτησίες αυτές ισχύουν κανονικά οι διατάξεις περί κοινών δαπανών της παραγράφου 

8. 

7. Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις αυτονόμησης, εφόσον εξακολουθεί να λειτουργεί 

ή λειτουργήσει στο μέλλον η κεντρική θέρμανση, οποιαδήποτε οριζόντια ιδιοκτησία έχει 

αυτονομηθεί με βάση τις διατάξεις του παρόντος, υποχρεούται να συμμετάσχει στις 

κοινές δαπάνες λειτουργίας και συντήρησης του συστήματος κεντρικής θέρμανσης του 

κτιρίου, καταβάλλοντας προς τη διαχείριση του: 

α) Επί συστήματος κεντρικής θέρμανσης με ωρομετρητές ή θερμιδομετρητές 

αυτονομίας, το προβλεπόμενο από τη σχετική μελέτη ποσοστό της πάγιας συμμετοχής 

της ιδιοκτησίας αυτής, με ανώτατο όριο το 25%, 

β) Επί συστήματος κεντρικής θέρμανσης χωρίς ωρομετρητές ή θερμιδομετρητές, το 

μειωμένο ποσοστό συμμετοχής που προβλέπεται από τον κανονισμό του κτιρίου για τις 

κενές και μη χρησιμοποιούμενες ιδιοκτησίες, με ανώτατο όριο το 25% και 

γ) Αν δεν προβλέπεται από τον κανονισμό μειωμένο ποσοστό συμμετοχής, το 25% του 

προσδιορισμένου ποσοστού συμμετοχής της ιδιοκτησίας στις δαπάνες αυτές.  

Η γενική συνέλευση του κτιρίου μπορεί οποτεδήποτε με απόφασή της να αποφασίσει 

ποσοστό πάγιας συμμετοχής μικρότερο από 25% ή και πλήρη απαλλαγή των 

ιδιοκτησιών που αυτονομούνται με βάση τις διατάξεις του παρόντος. 

Οι διατάξεις της παρούσας παραγράφου δεν θίγουν αποφάσεις γενικών συνελεύσεων 

που έχουν στο παρελθόν παραχωρήσει αυτονομία με βάση άλλες διατάξεις. 

8. Οι ρυθμίσεις των προηγουμένων παραγράφων μπορούν να εφαρμοστούν αναλόγως 

και για σύνδεση κτιρίου ή μεμονωμένων ιδιοκτησιών με σύστημα τηλεθέρμανσης. Το 

δικαίωμα αυτονόμησης της παραγράφου 4 του παρόντος, με την επιφύλαξη των όρων 

των παραγράφων 4-6, ισχύουν αναλόγως και σε κτίρια περιοχών όπου δεν υπάρχει 

δίκτυο φυσικού αερίου, εφόσον η λειτουργία του συστήματος κεντρικής θέρμανσης, με 

απόφαση της γενικής συνέλευσης ή στην πράξη, έχει ουσιαστικά διακοπεί και 

οποιοσδήποτε ιδιοκτήτης οριζόντιας ιδιοκτησίας επιθυμεί να εγκαταστήσει σύστημα 

αυτόνομης θέρμανσης με ηλεκτρικές αντλίες (heat pumps) αέρος – νερού στην εν λόγω 
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ιδιοκτησία, με αποσύνδεση των αντίστοιχων θερμαντικών σωμάτων από το σύστημα 

κεντρικής θέρμανσης του κτιρίου. 

9. Οι διατάξεις του παρόντος υπερισχύουν κάθε αντίθετης ρύθμισης των ισχυόντων 

κανονισμών των πολυκατοικιών της χώρας. 

Άρθρο 10 

Η υπεραξία που θα προκύψει με βάση τους ισχύοντες κανόνες της φορολογικής 

νομοθεσίας στα φορολογικά βιβλία της ΔΕΗ ΑΕ κατά τη μεταβίβαση του 100% της 

συμμετοχής της στην ΑΔΜΗΕ ΑΕ σύμφωνα με την Πράξη υπ’ αρ. 15 της  24.7.2013 του 

Υπουργικού Συμβουλίου με τίτλο «Έγκριση Αναδιάρθρωσης και Αποκρατικοποίησης της 

Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. (Δ.Ε.Η. Α.Ε.)» σχηματίζει ειδικό αποθεματικό 

κεφάλαιο το οποίο φορολογείται κατά τη διανομή ή κεφαλαιοποίησή του. Η εν λόγω 

διάταξη κατισχύει του περιορισμού της διάταξης της παραγράφου 13 του άρθρου 72 του 

ν. 4172/2013 περί μη τήρησης λογαριασμών αφορολόγητου αποθεματικού για 

ισολογισμούς που κλείνουν με ημερομηνία 31.12.2014. 

Άρθρο 11 

Στο άρθρο 12 του του ν. 4273/2014 (Α’ 146) η παράγραφος 3 αναριθμείται σε 6 και 

προστίθενται παράγραφοι 3 έως 5, ως εξής: 

«3. Δεν απαιτείται για την ολοκλήρωση της απόσχισης η υποβολή στην οικεία Δ.Ο.Υ. 

μηδενικών δηλώσεων φόρου μεταβίβασης ακινήτων, στις οποίες περιλαμβάνονται 

και δηλώσεις επίκλησης τυχόν χρησικτησίας, διαφοράς εκτάσεων ή άλλου μη 

μετεγγραμμένου τίτλου και αυτοκινήτων. 

4. Η ΔΕΗ Α.Ε. και η υφιστάμενη ή υπό ίδρυση νέα εταιρεία απαλλάσσονται από την 

υποχρέωση λήψης φορολογικής ενημερότητας για όλες τις ενέργειες που σχετίζονται 

με την απόσχιση του παρόντος νόμου. 

5. Η αύξηση του κεφαλαίου της υφιστάμενης ή υπό ίδρυση νέας εταιρείας συνεπεία 

της απόσχισης και εισφοράς κλάδου του παρόντος νόμου απαλλάσσεται από το 

φόρο συγκέντρωσης κεφαλαίου.». 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’ 

Τελικές, μεταβατικές και καταργούμενες διατάξεις 
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Άρθρο 12 

Τελικές και μεταβατικές διατάξεις 

1. Εντός τριών (3) μηνών από τη θέση σε ισχύ του παρόντος, η ΔΕΠΑ ΑΕ, υπό την 

ιδιότητά της ως Διαχειρίστριας του Δικτύου Διανομής Λοιπής Ελλάδος, και οι ΕΠΑ 

Αττικής, Θεσσαλίας και Θεσσαλονίκης, υπό την ιδιότητά τους ως Διαχειριστών των 

Δικτύων των αντίστοιχων γεωγραφικών περιοχών, εισηγούνται στη ΡΑΕ, η οποία, 

κατόπιν δημόσιας διαβούλευσης και αφού προβεί σε τυχόν τροποποιήσεις και 

προσθήκες, υποχρεούται να εκδώσει το τελικό κείμενο εντός τριών (3) μηνών από τον 

χρόνο υποβολής,  

(α) για την έκδοση του Κανονισμού Τιμολόγησης των εν λόγω Δικτύων, σύμφωνα με τις 

διατάξεις του άρθρου 88 του ν. 4001/2011, όπως τροποποιείται με τον παρόντα νόμο,  

(β) για την έκδοση του Κώδικα Διαχείρισης Δικτύου Διανομής, σύμφωνα με τις διατάξεις 

της παρ. 7 του άρθρου 80 του ν. 4001/2011, όπως τροποποιείται με τον παρόντα νόμο.    

2. Εντός ενός (1) μηνός από τη θέση σε ισχύ του Κανονισμού Τιμολογίων της παρ. 1 του 

άρθρου 88 του ν. 4001/2011, όπως τροποποιείται με τον παρόντα νόμο, η ΔΕΠΑ ΑΕ, 

υπό την ιδιότητά της ως Διαχειριστή του Δικτύου Διανομής Λοιπής Ελλάδος, και οι ΕΠΑ 

Αττικής, Θεσσαλίας και Θεσσαλονίκης, υπό την ιδιότητά τους ως Διαχειριστών των 

Δικτύων των αντίστοιχων γεωγραφικών περιοχών υποβάλλουν προς έγκριση στη ΡΑΕ 

τα τιμολόγια με βάση τα οποία εισπράττουν αντάλλαγμα για κάθε Βασική Δραστηριότητα 

που παρέχουν στους Χρήστες, σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 4 του ν. 4001/2011, 

όπως τροποποιείται δια του παρόντος. Από τον χρόνο θέσης του παρόντος σε ισχύ έως 

και τον χρόνο θέσης σε ισχύ των ανωτέρω τιμολογίων, η τιμή για την παροχή Βασικών 

Δραστηριοτήτων προς τους Χρήστες από τη ΔΕΠΑ ΑΕ και τις ΕΠΑ Αττικής, Θεσσαλίας 

και Θεσσαλονίκης ορίζεται σε τέσσερα (4) ευρώ ανά MWh. 

3. Με την έκδοση των Αδειών Διανομής που προβλέπονται στο άρθρο 80Γ του ν. 

4001/2011, καταργούνται οι ρυθμίσεις των Αδειών Διανομής που έχουν χορηγηθεί 

δυνάμει των διατάξεων του ν. 2364/1995 (Α’ 256).  

4. Κατόπιν του λειτουργικού διαχωρισμού που λαμβάνει χώρα κατά τις διατάξεις του 

άρθρου 80Α, και της εισφοράς του κλάδου Διανομής στις ΕΔΑ, χορηγείται στις ΕΠΑ, 

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 81 του ν. 4001/2011, άδεια προμήθειας εντός έξι 

(6) μηνών από την έκδοση της Άδειας Διανομής στις ΕΔΑ που συστήνονται σύμφωνα  

δια του παρόντος. Μέχρι την έκδοση άδειας προμήθειας του προηγούμενου εδαφίου στις 

ΕΠΑ, οι υφιστάμενες ΕΠΑ που συστάθηκαν κατά τις διατάξεις του ν. 2364/1995 δύνανται 

να ασκούν τη δραστηριότητα προμήθειας φυσικού αερίου σε Πελάτες που καθίστανται 

Επιλέγοντες κατά τις διατάξεις του παρόντος. Η ΡΑΕ, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της 

κατά τα άρθρα 23 και 83 του ν. 4001/2011, δύναται να επιβάλλει στις ΕΠΑ μέτρα και 

όρους, οι οποίοι κρίνονται αναγκαίοι προκειμένου να διασφαλίζεται η προστασία των 

Πελατών και η εύρυθμη λειτουργία της αγοράς, μέχρι την έκδοση των αδειών 
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προμήθειας. Τα μέτρα αυτά δεν δύνανται να περιορίζουν τη γεωγραφική επέκταση των 

δραστηριοτήτων προμήθειας των ΕΠΑ σε Πελάτες που καθίστανται Επιλέγοντες δυνάμει 

του άρθρου 82 του, και βρίσκονται εκτός των γεωγραφικών ορίων των αδειών που είχαν 

χορηγηθεί στις ΕΠΑ δυνάμει των διατάξεων του ν. 2364/1995.  

5. Οι διατάξεις του παρόντος νόμου και η τυχόν μεταβολή που επιφέρουν στο νομικό 

πλαίσιο που διέπει τις συμβάσεις Προμήθειας Φυσικού Αερίου μεταξύ της ΔΕΠΑ ΑΕ και 

των ΕΠΑ, οι οποίες έχουν συναφθεί πριν από την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού, δε 

συνιστά σπουδαίο λόγο καταγγελίας των συμβάσεων αυτών. Οι συμβάσεις του 

προηγούμενου εδαφίου τροποποιούνται το αργότερο εντός τριών (3) μηνών από τη 

δημοσίευση του παρόντος νόμου, προσαρμοζόμενες στις διατάξεις του παρόντος. 

6. Εντός έξι (6) μηνών από τη θέση σε ισχύ του παρόντος τροποποιείται, σύμφωνα με το 

άρθρο 90 του ν. 4001/2011, ο Κανονισμός Αδειών Φυσικού Αερίου, προκειμένου να 

προσαρμοστεί στις διατάξεις του παρόντος.    

7. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής 

θεσπίζονται Τεχνικοί Κανονισμοί Εγκαταστάσεων που σχετίζονται με τη συμπίεση, 

αποσυμπίεση και αποθήκευση υγροποιημένου και συμπιεσμένου Φυσικού Αερίου για 

σκοπούς μεταφοράς και διανομής φυσικού αεριου εκτός δικτύων αγωγών. Μέχρι την 

έκδοση της ως άνω απόφασης δύνανται να ισχύουν Τεχνικοί Κανονισμοί της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της Επιτροπής Ευρωπαϊκών Προδιαγραφών (C.E.N.). 

Άρθρο 13 

Ερμηνευτικές διατάξεις 

Η αληθής έννοια της παραγράφου 5 του άρθρου 119 του ν. 4001/2011 είναι ότι η ΛΑΓΗΕ 

ΑΕ δύναται να συνάπτει σύμφωνα με τη διάταξη αυτή, συμβάσεις με δικηγόρους, 

οικονομολόγους και άλλους εξειδικευμένους επιστήμονες ή τεχνικούς, ή συμβούλους, με 

αντικείμενο την εκπόνηση μελετών, την παροχή συμβουλών ή άλλων υπηρεσιών και 

κάθε άλλη μίσθωση έργου, έναντι κατ’ αποκοπήν ή περιοδικής αμοιβής. 

Άρθρο 14 

Καταργούμενες διατάξεις 

1.Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 1 και η παράγραφος 3 του άρθρου 81 του ν. 

4001/2011  καταργούνται. 

2. Από την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού καταργείται κάθε άλλη γενική ή ειδική 

διάταξη που είναι αντίθετη με το περιεχόμενο των διατάξεων του νόμου αυτού ή 

αναφέρεται σε θέμα που ρυθμίζεται από αυτόν. 



33 

 

Άρθρο 15 

Έναρξη ισχύος 

Η ισχύς του νόμου αυτού αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά σε επί μέρους διατάξεις.  

 


