ΔΙΖΓΖΣΙΚΖ ΔΚΘΔΖ
ην ζρέδην λφκνπ: «γηα

ηε Λεηηνπξγία
Δλεξγεηαθώλ Αγνξώλ Ζιεθηξηζκνύ θαη
Φπζηθνύ Αεξίνπ, γηα Έξεπλα, Παξαγσγή θαη
δίθηπα κεηαθνξάο Τδξνγνλαλζξάθσλ θαη
άιιεο ξπζκίζεηο».
ΔΝΟΣΖΣΑ Α’ - Λεηηνπξγία Δλεξγεηαθώλ
Ζιεθηξηζκνύ θαη Φπζηθνύ αεξίνπ

Αγνξώλ

Α΄. ΓΔΝΙΚΟ ΜΔΡΟ
1.
θνπφο ηνπ παξφληνο λφκνπ είλαη ε πξνζαξκνγή
ηεο εζληθήο λνκνζεζίαο ζηηο δηαηάμεηο 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 ελέξγεηαο 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 θπζηθνχ αεξίνπ θαη ηελ
θαηάξγεζε ηεο νδεγίαο 2003/55/ΔΚ» (ΔΔ L 211 ηεο 14.8.2009)
θαη ε δεκηνπξγία εληαίνπ, ζαθνχο θαη ελαξκνληζκέλνπ κε ηηο
αλσηέξσ νδεγίεο λνκνζεηηθνχ πιαηζίνπ γηα ηελ νξγάλσζε θαη
ηελ επνπηεία ηεο αγνξάο ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο θαη ηνπ
θπζηθνχ αεξίνπ.
Ήδε κε ηελ ζέζε ζε ηζρχ ηεο πλζήθεο ηεο Ληζζαβφλαο, ν
ηνκέαο ηεο ελέξγεηαο ζπγθαηαιέγεηαη πιένλ ζηηο ζπληξέρνπζεο
αξκνδηφηεηεο ηεο Έλσζεο θαη ησλ θξαηψλ κειψλ, θη
επηπξφζζεηα κε ην άξζξν 194 (1) ηεο ΛΔΔ (πλζήθε γηα ηε
Λεηηνπξγία ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο), σο θαίξηεο επηδηψμεηο
ηεο Έλσζεο ξεηψο νξίδνληαη ε δηαζθάιηζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο
αγνξάο ελέξγεηαο θαη ηνπ ελεξγεηαθνχ εθνδηαζκνχ, ε
πξνψζεζε ηεο ελεξγεηαθήο απνδνηηθφηεηαο θαη ησλ
δηαζπλδέζεσλ ησλ ελεξγεηαθψλ δηθηχσλ. Ζ Έλσζε έρεη ζέζεη
σο θαίξηα επηδίσμή ηεο ηε δεκηνπξγία κίαο εληαίαο εζσηεξηθήο
αγνξάο ελέξγεηαο, ε νπνία βαζίδεηαη πάλσ απφ φια ζηελ
χπαξμε ελφο επξσπατθνχ αζθαινχο θαη ζπλεθηηθνχ δηθηχνπ
ελέξγεηαο. Οη νδεγίεο2009/72/ΔΚ θαη 2009/73/ΔΚ εληάζζνληαη
ζην εληαίν ξπζκηζηηθφ πιαίζην ηεο 3εο Δλεξγεηαθήο Γέζκεο θαη
ζέηνπλ ηηο βάζεηο γηα ηελ επίηεπμε ηνπ ζηφρνπ απηνχ. Ωο εθ
ηνχηνπ, έλαο εθ ησλ πξσηίζησλ ζθνπψλ ηνπο είλαη ν
θαζνξηζκφο ζε ελσζηαθφ επίπεδν ησλ ξπζκίζεσλ ζρεηηθά κε
ηνλ απνηειεζκαηηθφ δηαρσξηζκφ ησλ δξαζηεξηνηήησλ
κεηαθνξάο θαη δηαλνκήο απφ ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο
παξαγσγήο θαη ηεο πξνκήζεηαο ηφζν ζηνλ ηνκέα ειεθηξηθήο
ελέξγεηαο φζν θαη ζηνλ ηνκέα θπζηθνχ αεξίνπ,
ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο ζέζπηζεο κίαο δηαδηθαζίαο
πηζηνπνίεζεο ησλ δηαρεηξηζηψλ ησλ ζπζηεκάησλ κεηαθνξάο
θπζηθνχ αεξίνπ.
Ο επηδησθφκελνο απφ ηηο νδεγίεο 2009/72/ΔΚ θαη 2009/73/ΔΚ
απνηειεζκαηηθφο δηαρσξηζκφο ηεο δξαζηεξηφηεηαο ηεο
κεηαθνξάο κπνξεί λα γίλεη κφλν κε ηελ άξζε ηεο ζπζηεκαηηθήο

ζχγθξνπζεο ζπκθεξφλησλ πνπ είλαη εγγελήο ζηελ θάζεηε
ελνπνίεζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ πξνκήζεηαο θαη δηθηχνπ. Καη
απηφ γηαηί, φπσο θαηέδεημε ε απφ 01 Ηαλνπαξίνπ 2007
Αλαθνίλσζε ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο κε ηίηιν «Έξεπλα
δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 17 ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ. 1/2003 ζηνλ
επξσπατθφ θιάδν ηνπ αεξίνπ θαη ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο
(Σειηθή Έθζεζε)» (COM(2006) 851 ηειηθφ), ε θάζεηε
ελνπνίεζε ζπλεπάγεηαη ηε δηαθξηηηθή κεηαρείξηζε ηεο
πξφζβαζεο ησλ αληαγσληζηψλ ησλ νινθιεξσκέλσλ
επηρεηξήζεσλ ζηα δίθηπα θαη ηελ έιιεηςε επελδχζεσλ ζηελ
αλάπηπμε ησλ ππνδνκψλ ησλ δηθηχσλ. Οη ζηξεβιψζεηο απηέο
ζπληζηνχλ εκπφδην ζηελ νπζηαζηηθή απειεπζέξσζε ηεο
αγνξάο θαη ηελ ηθαλνπνίεζε ηεο επηδίσμεο νινθιήξσζήο ηεο
ζε επξσπατθφ επίπεδν, ψζηε φινη νη θαηαλαισηέο,
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη απηψλ πνπ βξίζθνληαη ζηελ
Διιεληθή Δπηθξάηεηα, λα απνιακβάλνπλ ηελ νπζηαζηηθή
επρέξεηα ηεο επηινγήο θαη ςειφηεξα πξφηππα παξερφκελσλ
ππεξεζηψλ ζην πιαίζην ηεο απειεπζεξσκέλεο αγνξάο κε ηε
ηαπηφρξνλε ελίζρπζε ηεο αζθάιεηα ηνπ εθνδηαζκνχ θαη ηεο
αεηθνξίαο.
Σα κέηξα πνπ ζεζπίδνληαη κε ηηο νδεγίεο ηεο 3εο Δλεξγεηαθήο
Γέζκεο σο πξνο ηνλ απνηειεζκαηηθφ δηαρσξηζκφ ησλ
ξπζκηδφκελσλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο κεηαθνξάο θαη ηεο
δηαλνκήο θαη, ελ πξνθεηκέλσ γηα ην θπζηθφ αέξην θαη ηεο
απνζήθεπζεο θπζηθνχ αεξίνπ θαη ηεο εγθαηάζηαζεο
πγξνπνηεκέλνπ θπζηθνχ αεξίνπ (ΤΦΑ), απφ ηηο αληαγσληζηηθέο
δξαζηεξηφηεηεο ηεο παξαγσγήο θαη ηεο πξνκήζεηαο εξείδνληαη
ζηελ αξρή ηεο αλαινγηθφηεηαο. Έηζη, νη εθηελείο (θαη ζε κεγάιν
βαζκφ πεξηνξηζηηθέο ησλ αηνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ δηθαησκάησλ
θαη ησλ βαζηθψλ αξρψλ ηνπ δηθαίνπ ηεο Έλσζεο γηα ηελ
ειεχζεξε θπθινθνξία ησλ θεθαιαίσλ θαη ηελ ειεπζεξία
εγθαηάζηαζεο) ξπζκίζεηο ηνπ απνηειεζκαηηθνχ δηαρσξηζκνχ
ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο κεηαθνξάο θπζηθνχ αεξίνπ δελ
επεθηείλνληαη θαη ζηελ έηεξε κε αληαγσληζηηθή δξαζηεξηφηεηα
ηεο δηαλνκήο νχηε ζηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο απνζήθεπζεο
θπζηθνχ αεξίνπ ή ηεο εγθαηάζηαζεο ΤΦΑ.
Ζ αλαινγηθφηεηα ηνπ κέηξνπ ησλ πεξηνξηζηηθψλ απηψλ
ξπζκίζεσλ έγθεηηαη ζηελ, θαηά θνηλή παξαδνρή, νπζηψδε
επηξξνή ησλ δηθηχσλ ηεο κεηαθνξάο ζηελ νινθιήξσζε ηεο
επξσπατθήο αγνξάο, ελ αληηζέζεη κε ηα δίθηπα δηαλνκήο. Κη
απηφ γηαηί ν ξφινο ησλ δηαρεηξηζηψλ θαη ησλ θπξίσλ ησλ
δηθηχσλ κεηαθνξάο είλαη θαίξηνο ιακβάλνληαο ππφςε φηη (α) ηα
δίθηπα κεηαθνξάο ζπλελψλνπλ ηηο αγνξέο ησλ θξαηψλ κειψλ θη
σο
εθ
ηνχηνπ
θαζνξίδνπλ
ηα
φξηα
ησλ
ελδνεπξσπατθψλ/δηαζπλνξηαθψλ ζπλαιιαγψλ, (β) ην εγγελέο
ραξαθηεξηζηηθφ ησλ δηθηχσλ απηψλ είλαη φηη ε δπλαηφηεηά ηνπο
λα απνξξνθνχλ ηελ εγρεφκελε ελέξγεηα θαζνξίδεη ην δπλακηθφ
ηεο παξαγσγήο θαη ζπλεπψο ηελ ίδηα ηελ αλάπηπμε ηεο αγνξάο
θαη ηελ ηειηθή σθέιεηα ησλ θαηαλαισηψλ, θαη (γ) ν
δηαρεηξηζηήο ηνπ ζπζηήκαηνο κεηαθνξάο έρεη ηελ αξκνδηφηεηα
θαηαλνκήο ζην δίθηπν κεηαθνξάο θαη ζπλεπψο είλαη ζε ζέζε
λα επεξεάδεη κεξνιεπηηθά πξνο φθεινο ησλ ζπλδεδεκέλσλ κε
απηφλ επηρεηξήζεσλ θαη λα εκπνδίδεη ηελ αλάπηπμε ηνπ πγηνχο
αληαγσληζκνχ ζε βάξνο ησλ ηειηθψλ θαηαλαισηψλ.

Τπφ ηα δεδνκέλα απηά, νη νδεγίεο 2009/72/ΔΚ θαη 2009/73/ΔΚ
ζέηνπλ απζηεξνχο θαλφλεο γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο
αλεμαξηεζίαο ησλ δηαρεηξηζηψλ ησλ δηθηχσλ κεηαθνξάο. Ζ
αλεμαξηεζία απηή ζε κεγάιν βαζκφ ηαπηίδεηαη κε ηνλ
πεξηνξηζκφ ηνπ ειέγρνπ ηεο δξαζηεξηφηεηαο ηεο κεηαθνξάο
απφ ηηο επηρεηξήζεηο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ παξαγσγή
ή ηελ πξνκήζεηα ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ή θπζηθνχ αεξίνπ θαη
πξνο ην ζθνπφ απηφ ε νδεγία ηεο 3εο Δλεξγεηαθήο Γέζκεο
ζεζπίδεη ηξία δηαθνξεηηθά πξφηππα:
(Α)

ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ή θπζηθνχ αεξίνπ. Δηδηθφηεξα, ηνχην
πξνυπνζέηεη φηη πξφζσπν αλεμάξηεην απφ ηηο αληαγσληζηηθέο
απηέο δξαζηεξηφηεηεο αζθεί φιεο ηηο αξκνδηφηεηεο ηνπ
δηαρεηξηζηή ζπζηήκαηνο κεηαθνξάο θπζηθνχ αεξίνπ κε βάζε
εθηελείο κεραληζκνχο ξπζκηζηηθνχ ειέγρνπ. Ζ αλεμαξηεζία ηνπ
δηαρεηξηζηή θαη πάιη βαζίδεηαη ζηελ ακθίδξνκε απνπζία
νπνηνπδήπνηε ειέγρνπ κεηαμχ ηνπ δηαρεηξηζηή θαη ησλ
επηρεηξήζεσλ πνπ αζθνχλ δξαζηεξηφηεηεο παξαγσγήο ή
πξνκήζεηαο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ή θπζηθνχ αεξίνπ, θαηά ην
πξφηππν αλεμαξηεζίαο ηνπ Ηδηνθηεζηαθνχ Γηαρσξηζκνχ. Καηά
παξαιιαγή ηνπ πξνηχπνπ απηνχ αζθεί κέρξη θαη ζήκεξα ηηο
δξαζηεξηφηεηεο κεηαθνξάο ειεθηξηζκνχ ν ΓΔΜΖΔ ΑΔ.
Ωζηφζν, ε αλάγθε γηα ηελ ακεζφηεηα ηεο εθηέιεζεο ησλ
απνθάζεσλ σο πξνο ηελ αλάπηπμε ησλ αλαγθαίσλ ππνδνκψλ
ζε ζπλάξηεζε κε ηα πξνβιήκαηα πνπ αλακθίβνια αλαθχπηνπλ
σο πξνο ηελ επζχλε δηαρείξηζεο ηνπ ζπζηήκαηνο απφ ηνλ
ΓΔΜΖΔ ΑΔ, δει. απφ επηρείξεζε πνπ δελ έρεη ζηελ
θπξηφηεηά ηεο ηα πάγηα ζηνηρεία ηνπ ζπζηήκαηνο, θαζηζηνχλ ην
πξφηππν απηφσο ην ιηγφηεξν πξφζθνξν γηα ηελ ειιεληθή
αγνξά.

Πξόηππν Ιδηνθηεζηαθνύ Γηαρσξηζκνύ

Ο Ηδηνθηεζηαθφο Γηαρσξηζκφο πξνυπνζέηεη αθελφο φηη ν
δηαρεηξηζηήο έρεη θαη ηελ θπξηφηεηα ησλ παγίσλ ηνπ δηθηχνπ ηεο
κεηαθνξάο θαη αθεηέξνπ φηη είλαη αλεμάξηεηνο απφ
ζπκθέξνληα πξνκήζεηαο θαη παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο
ή θπζηθνχ αεξίνπ. Ζ αλεμαξηεζία ηνπ δηαρεηξηζηή
εμαζθαιίδεηαη κε ηνλ πιήξε δηαρσξηζκφ ηνπ απφ ηα
ζπκθέξνληα ηεο παξαγσγήο ή ηεο πξνκήζεηαο ειεθηξηθήο
ελέξγεηαο ή θπζηθνχ αεξίνπ, ν νπνίνο (δηαρσξηζκφο)
πξνυπνζέηεη αθελφο φηη επηρεηξήζεηο παξαγσγήο ή
πξνκήζεηαο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ή θπζηθνχ αεξίνπ δελ ζα
αζθνχλ ηνλ έιεγρν ηνπ δηαρεηξηζηή ή ηνπ δηθηχνπ κεηαθνξάο,
νχηε αληίζηνηρα ν δηαρεηξηζηήο ζα αζθεί έιεγρν ζηηο
επηρεηξήζεηο απηέο θη αθεηέξνπ φηη ην ίδην πξφζσπν δελ ζα
κπνξεί λα είλαη κέινο ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ δηαρεηξηζηή
ζπζηήκαηνο κεηαθνξάο ή ζπζηήκαηνο κεηαθνξάο θαη λα είλαη
κέινο ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ επηρείξεζεο πνπ εθηειεί
νπνηαδήπνηε απφ ηηο ιεηηνπξγίεο παξαγσγήο ή πξνκήζεηαο
ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ή θπζηθνχ αεξίνπ αληίζηνηρα.
Αληηζηνίρσο, ην ίδην πξφζσπν δελ ζα πξέπεη λα έρεη ην
δηθαίσκα λα δηνξίδεη κέιε ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ ηνπ
δηαρεηξηζηή ζπζηήκαηνο κεηαθνξάο ή ζπζηήκαηνο κεηαθνξάο
θαη λα αζθεί έιεγρν ή νηνδήπνηε δηθαίσκα ζε επηρείξεζε
παξαγσγήο ή πξνκήζεηαο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ή θπζηθνχ
αεξίνπ αληίζηνηρα. Δληφο ησλ σο άλσ νξίσλ, επηρείξεζε
παξαγσγήο ή πξνκήζεηαο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ή θπζηθνχ
αεξίνπ ζα κπνξεί λα έρεη κεηνρέο κεηνςεθίαο ζε δηαρεηξηζηή
ζπζηήκαηνο κεηαθνξάο ή ζε ζχζηεκα κεηαθνξάο. Σν πξφηππν
ηνπ Ηδηνθηεζηαθνχ Γηαρσξηζκνχ είλαη ππνρξεσηηθά
εθαξκνζηέν γηα ηε δηαρείξηζε ησλ αλεμάξηεησλ ζπζηεκάησλ
κεηαθνξάο θπζηθνχ αεξίνπ(ΑΦΑ), δεδνκέλνπ φηη απηά δελ
αλήθαλ ζε θάζεηα νινθιεξσκέλε επηρείξεζε κέρξη ηηο 3
επηεκβξίνπ 2009. Με ην παξφλ ζρέδηνλφκνππξνθξίλεηαη ε
εθαξκνγή ηνπ πξνηχπνπ απηνχ ζπλνιηθά ζηελ αγνξά θπζηθνχ
αεξίνπ (δει. θαη σο πξνο ηε δηαρείξηζε ηνπ ΔΦΑ), ελφςεη θαη
ηεο
επηθείκελεο
απνθξαηηθνπνίεζεο
ηεο
θάζεηα
νινθιεξσκέλεο επηρείξεζεο ηεο ΓΔΠΑ.
(Β)

(Γ)

Πξόηππν Αλεμάξηεηνπ Γηαρεηξηζηή Μεηαθνξάο

Ο απνηειεζκαηηθφο δηαρσξηζκφο γηα ηνλ Αλεμάξηεην
Γηαρεηξηζηή Μεηαθνξάο βαζίδεηαη ζε έληνλν ξπζκηζηηθφ έιεγρν
πνπ δηέπεη αθελφο ηελ νξγάλσζε ηεο δηνίθεζεο ηνπ (θαίηνη
επηηξέπεηαη ν δηαρεηξηζηήο λα απνηειεί κέξνο θάζεηα
νινθιεξσκέλεο επηρείξεζεο) θη αθεηέξνπ ηελ αλάπηπμε ησλ
ππνδνκψλ ηνπ δηθηχνπ θαη ηελ δηαθάλεηα ηεο ελάζθεζεο ησλ
αξκνδηνηήησλ ηνπ. Σα επηπιένλ κέηξα αλεμαξηεζίαο πνπ
ηίζεληαη κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ θεθαιαίνπ V ηεο νδεγίαο
2009/72/ΔΚ ζθνπφ έρνπλ λα πεξηνξίζνπλ (ζε ζεκείν
εμάιεηςεο) ηελ νπζηψδε επηξξνή ηεο θάζεηα νινθιεξσκέλεο
επηρείξεζεο ζηελ δξαζηεξηφηεηα ηνπ δηαρεηξηζηή θαη λα
απνηξέςνπλ ηε κεξνιεπηηθή θνηλνπνίεζε πιεξνθνξηψλ ζε
βάξνο ησλ ινηπψλ ρξεζηψλ ηνπ δηθηχνπ κεηαθνξάο. Με ην
παξφληα ζρέδην πξνθξίλεηαη ε εθαξκνγή ηνπ πξνηχπνπ ηνπ
Αλεμάξηεηνπ Γηαρεηξηζηή Μεηαθνξάο γηα ηελ ελάζθεζε ησλ
δξαζηεξηνηήησλ κεηαθνξάο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, θαζψο κε ην
πξφηππν απηφ εμαζθαιίδεηαη ε παξνρή ησλ ππεξεζηψλ
κεηαθνξάο ειεθηξηζκνχ κε ηνλ βέιηηζηα νηθνλνκηθά ηξφπν,
αθνχ ν θχξηνο ησλ παγίσλ ηνπ ζπζηήκαηνο κεηαθνξάο έρεη ηελ
πιήξε επζχλε ηεο δηαρείξηζεο, εθκεηάιιεπζεο θαη αλάπηπμεο
ηνπ δηθηχνπ. Ζ αλεμαξηεζία ηνπ δηαρεηξηζηή επαιεζεχεηαη
κέζσ ηεο δηαδηθαζίαο πηζηνπνίεζεο πνπ γηα πξψηε θνξά
ζεζπίδεηαη κε ηηο δηαηάμεηο ηεο 3εο Δλεξγεηαθήο Γέζκεο ηηο
νπνίεο ελζσκαηψλνπλ νη δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο λφκνπ.
Πεξαηηέξσ, ε 3ε Δλεξγεηαθή Γέζκε ζηνρεχεη ζηε βειηίσζε ηνπ
λνκνζεηηθνχ πιαηζίνπ γηα ηελ αχμεζε ηεο δηαθάλεηαο ζηελ
αγνξά, ηελ ελίζρπζε ηεο ελνπνίεζεο ηεο αγνξάο, ηε βειηίσζε
ηεο πξφζβαζεο ζε ηειηθνχο θαηαλαισηέο θαη ηε δηεπθφιπλζε
ηεο πξφζβαζεο ηξίησλ ζε ππνδνκέο θαίξηαο ζεκαζίαο. Κη
απηφ γηαηί έρεη δηαπηζησζεί φηη ε εζσηεξηθή αγνξά πάζρεη απφ
έιιεηςε ξεπζηφηεηαο θαη δηαθάλεηαο πνπ εκπνδίδεη ηελ
απνδνηηθή θαηαλνκή πφξσλ, πεξηνξίδνληαο ηηο δπλαηφηεηεο
αληηζηάζκηζεο θηλδχλσλ θαη αλαζηέιινληαο ηελ είζνδν λέσλ
παηθηψλ. Με ηηο δηαηάμεηο ηεο 3εο Δλεξγεηαθήο Γέζκεο

Πξόηππν Αλεμάξηεηνπ Γηαρεηξηζηή πζηήκαηνο

Οη λέεο ξπζκίζεηο ηεο 3εο Δλεξγεηαθήο Γέζκεο δίλνπλ ηελ
επηινγή ζηα θξάηε κέιε δηνξηζκνχ Αλεμάξηεηνπ Γηαρεηξηζηή
πζηήκαηνο, ψζηε λα παξέρεηαη ζηηο θάζεηα νινθιεξσκέλεο
επηρεηξήζεηο ε δπλαηφηεηα λα δηαηεξνχλ ηελ ηδηνθηεζία ησλ
πάγησλ ζηνηρείσλ ηνπ δηθηχνπ, δηαζθαιίδνληαο παξάιιεια ηνλ
απνηειεζκαηηθφ δηαρσξηζκφ ησλ ζπκθεξφλησλ ηνπ δηαρεηξηζηή
απφ ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο παξαγσγήο ή ηεο πξνκήζεηαο
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επηδηψθεηαη ε αχμεζε ηεο εκπηζηνζχλεο ζηελ αγνξά κε ηνλ
πνιιαπιαζηαζκφ ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ δηαηίζεληαη ζε απηήλ.
Δηδηθφηεξα, ηα θξάηε κέιε ζα πξέπεη λα δηαζθαιίδνπλ ηελ
εθαξκνγή ελφο ζπζηήκαηνο γηα ηελ πξφζβαζε ηξίησλ ζηα
ζπζηήκαηα κεηαθνξάο, δηαλνκήο απνζήθεπζεο, θαη ΤΦΑ κε
βάζε δεκνζηεπκέλα ηηκνιφγηα, ην νπνίν ζα ηζρχεη γηα φινπο
ηνπο επηιέμηκνπο πειάηεο θαη ζα εθαξκφδεηαη αληηθεηκεληθά θαη
ρσξίο δηαθξίζεηο κεηαμχ ησλ ρξεζηψλ ηνπ ζπζηήκαηνο. Πξνο
ην ζθνπφ ελίζρπζεο ηεο δηαθάλεηαο, ηα ελ ιφγσ ηηκνιφγηα ή νη
κεζνδνινγίεο πνπ δηέπνπλ ηνλ ππνινγηζκφ ηνπο, εγθξίλνληαη
πξνηνχ ηεζνχλ ζε ηζρχ θαη δεκνζηεχνληαη πξηλ απφ ηελ έλαξμε
ηζρχνο ηνπο.

δηαηάμεηο ηνπ λ. 2773/1999 (ΦΔΚ A΄ 286), φπσο απηέο
ηξνπνπνηήζεθαλ κε ηνπο λφκνπ 3175/2003 (ΦΔΚ A΄ 207) θαη
3426/2005 (ΦΔΚ A΄ 309), θαζψο θαη νη δηαηάμεηο ηνπ λ.
3428/2005 (ΦΔΚ A΄ 313), νη νπνίεο, σζηφζν, ζην βαζκφ πνπ
δελ θαηαξγνχληαη, ελζσκαηψλνληαη θαη θσδηθνπνηνχληαη ζηνλ
παξφληα λφκν θαη ηαπηφρξνλα πξνζαξκφδνληαη ζηηο δηαηάμεηο
ησλ Οδεγηψλ ηεο 3εο Δλεξγεηαθήο Γέζκεο.
Ο παξψλ λφκνο απνηειείηαη απφ έμη (6) κέξε θαη 148 άξζξα κε
ζπλερή αξίζκεζε. ην πξψην κέξνο (άξζξα 3 - 45)
ελζσκαηψλνληαη νη δηαηάμεηο ησλ νδεγηψλ ηεο 3εο Δλεξγεηαθήο
Γέζκεο αλαθνξηθά κε ηελ ελίζρπζε ηεο αλεμάξηεηεο
ξπζκηζηηθήο αξρήο. ην δεχηεξν κέξνο (άξζξα 46 - 59)
ζεζπίδνληαη κέηξα γηα ηελ πξνζηαζία ησλ θαηαλαισηψλ θαη
ησλ επάισησλ πειαηψλ, ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ησλ
νδεγηψλ ηεο 3εο Δλεξγεηαθήο Γέζκεο. ην ηξίην κέξνο (άξζξα
60 - 93) ελαξκνλίδεηαη ε εζληθή λνκνζεζία κε ηηο δηαηάμεηο ηεο
νδεγίαο 2009/73/ΔΚ θαη ηξνπνπνηνχληαη θαη θσδηθνπνηνχληαη
ζε εληαίν θείκελν νη δηαηάμεηο ηνπ λ. 3428/2005
«Απειεπζέξσζε Αγνξάο Φπζηθνχ αεξίνπ» (ΦΔΚ Α‟ 313). ην
ηέηαξην κέξνο (άξζξα 94 - 143) ελαξκνλίδεηαη ε εζληθή
λνκνζεζία κε ηηο δηαηάμεηο ηεο νδεγίαο 2009/72/ΔΚ θαη
αλαζεσξείηαη ην ζεζκηθφ πιαίζην ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο αγνξάο
ειεθηξηζκνχ. ην πέκπην κέξνο (άξζξν 145) πεξηέρνληαη νη
πνηληθέο θπξψζεηο θαη ζην έθην κέξνο (άξζξα 146 -147) νη
θαηαξγνχκελεο θαη ινηπέο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο ζρεδίνπ
λφκνπ.

Οη δηαηάμεηο ηεο 3εο Δλεξγεηαθήο Γέζκεο απνζθνπνχλ ζηε
δηάπιαζε εθείλσλ ησλ ζπλζεθψλ πνπ ζα επηηαρχλνπλ ηελ
επηδησθφκελε νινθιήξσζε ηεο αγνξάο, δειαδή ηε δεκηνπξγία
κίαο εληαίαο αγνξάο ελέξγεηαο ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε κέρξη
θαη ην 2014, ζχκθσλα θαη κε ζρεηηθή απφθαζε πνπ έιαβε ην
Δπξσπατθφ πκβνχιην ηελ 04.02.2011.ην πιαίζην ηεο εληαίαο
απηήο επξσπατθήο αγνξάο αλαγλσξίδεηαη πεξαηηέξσ φηη νη
επάισηνη πειάηεο ζα πξέπεη λα απνιακβάλνπλ πξνζηαζίαο.
Ωο εθ ηνχηνπ, κε ηηο Οδεγίεο 2009/72/ΔΚ θαη 2009/73/ΔΚ
νξίδεηαη φηη ηα θξάηε κέιε ζα πξέπεη λα ιακβάλνπλ ηα
θαηάιιεια κέηξα γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο ελεξγεηαθήο πελίαο,
αλαπηχζζνληαο γηα ην ζθνπφ απηφ εζληθά πξνγξάκκαηα
δξάζεο ή άιια θαηάιιεια πιαίζηα δξάζεο, ηα νπνία ζα
απνβιέπνπλ ζηε κείσζε ηνπ αξηζκνχ ησλ αλζξψπσλ πνπ
ππνθέξνπλ απφ κηα ηέηνηα θαηάζηαζε θαη ζε θάζε πεξίπησζε
ζα δηαζθαιίδνπλ ηνλ απαξαίηεην ελεξγεηαθφ εθνδηαζκφ ησλ
επάισησλ θαηαλαισηψλ. ην πιαίζην απηφ κε ην παξφλ ζρέδην
λφκνπ παξέρεηαη γηα πξψηε θνξά κία ζηνρεπκέλε πξνζέγγηζε
γηα ηελ πξνζηαζία φρη κφλν ησλ επάισησλ αιιά θαη ηνπ
ζπλφινπ ησλ πειαηψλ, θαζψο θαζνξίδνληαη νη ππεξεζίεο
Σειεπηαίνπ Καηαθπγίνπ ηφζν γηα ην θπζηθφ αέξην φζν θαη γηα
ηνλ ειεθηξηζκφ φζν θαη νη ππεξεζίεο ηνπ Πξνκεζεπηή
Καζνιηθήο Τπεξεζίαο γηα ηνλ ειεθηξηζκφ.

4.
Σν Μέξνο Πξψην ηνπ παξφληνο λφκνπ θαηαξγεί ηηο
δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 3 έσο 8 ηνπ λ. 2773/1999, φπσο ηζρχνπλ
ζήκεξα. Δπηθέξεη κία ζεκαληηθή, ζπλνιηθή αλακφξθσζε ηνπ
ηξφπνπ νξγάλσζεο ηεο ξπζκηζηηθήο επνπηείαο ζην πεδίν ηεο
ελέξγεηαο. Ζ αλακφξθσζε απηή θαηέζηε απαξαίηεηε γηα δχν
βαζηθνχο ιφγνπο. Αθελφο, ελφςεη ηεο πξνζαξκνγήο ηνπ
εζσηεξηθνχ δηθαίνπ ζηηο δηαηάμεηο ηεο ιεγφκελεο «Σξίηεο
Γέζκεο Ννκνζεηηθψλ Μέηξσλ γηα ηελ Απειεπζέξσζε ηεο
Δζσηεξηθήο Αγνξάο Δλέξγεηαο» (εθεμήο «Σξίηνπ Δλεξγεηαθνχ
Παθέηνπ») δειαδή ζηηο επξσπατθέο νδεγίεο 2009/72/ΔΚ θαη
2009/73/ΔΚ, θαζψο θαη ζηνπο Καλνληζκνχο (ΔΚ) 713/2009,
(ΔΚ) 714/2009 θαη (ΔΚ) 715/2009. Με ηνπο θαλφλεο απηνχο ηνπ
επξσπατθνχ παξαγψγνπ δηθαίνπ, αλαβαζκίδεηαη ζεζκηθά ν
ξφινο ηεο εζληθήο ξπζκηζηηθήο αξρήο – ζηελ Διιάδα, ηεο
Ρπζκηζηηθήο Αξρήο Δλέξγεηαο (ΡΑΔ) – ζηελ νπνία αλαηίζεηαη
πιένλ ε θαζεκεξηλή ξπζκηζηηθή επνπηεία επί ησλ ελεξγεηαθψλ
αγνξψλ. Αθεηέξνπ, γηα ιφγνπο λνκνηερληθήο ζαθήλεηαο, νη
ακηγψο νξγαλσηηθέο δηαηάμεηο γηα ηε ξχζκηζε ησλ ελεξγεηαθψλ
αγνξψλ έπξεπε λα απνζπαζηνχλ απφ ην θείκελν ηνπ λ.
2773/1999, ην νπνίν αθνξά κφλνλ έλα ηκήκα ηεο αγνξάο
ειεθηξηθήο ελέξγεηαο. Σν λέν λνκνζεηηθφ θείκελν πεξηγξάθεη ηηο
αξκνδηφηεηεο θαη ην ξφιν ηεο ΡΑΔ πάλσ ζην ζχλνιν ησλ
ελεξγεηαθψλ αγνξψλ, νπφηε θαη ην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ
ππεξβαίλεη ηηο επί κέξνπο δηαηάμεηο ηνπ λ. 2773/1999.

Σέινο, γηα λα επηηεπρζεί ε νινθιήξσζε ηεο εληαίαο
επξσπατθήο αγνξάο ελέξγεηαο, κε ηηο νδεγίεο 2009/72/ΔΚ θαη
2009/73/ΔΚ εληζρχεηαη ε αξκνδηφηεηα ησλ ξπζκηζηηθψλ αξρψλ
θαη αλαβαζκίδεηαη ε ιεηηνπξγηθή, δηνηθεηηθή θαη νηθνλνκηθήο ηνπ
αλεμαξηεζία. Έηζη, αληηκεησπίδνληαη νη ζεζκηθέο αδπλακίεο σο
πξνο ηελ απνλνκή νπζηαζηηθψλ αξκνδηνηήησλ ζηηο
ξπζκηζηηθέο αξρέο ππφ ην θαζεζηψο ησλ νδεγηψλ ηεο 2εο
Δλεξγεηαθήο Γέζκεο (Οδεγίεο 2003/55/ΔΚ θαη 2003/54/ΔΚ).
3.
Γεδνκέλεο ηεο εκβέιεηαο ησλ ηξνπνπνηήζεσλ ησλ
Οδεγηψλ 2003/54/ΔΚ θαη 2003/55/ΔΚ (Οδεγίεο ηεο 2εο
Δλεξγεηαθήο Ννκνζεηηθήο Γέζκεο), πξνηηκήζεθε, γηα ιφγνπο
ζαθήλεηαο θαη εμνξζνινγηζκνχ, λα ελζσκαησζνχλ νη δηαηάμεηο
ηνπο ζην εληαίν θείκελν ησλ λέσλ Οδεγηψλ ηεο 3εο Δλεξγεηαθήο
Γέζκεο. Αληηζηνίρσο, κε ηνλ παξφληα λφκν δεκηνπξγείηαη λέν
πιαίζην ξχζκηζεο ηεο αγνξάο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο θαη
θπζηθνχ αεξίνπ, κε ην νπνίν επηδηψθεηαη λα βειηησζεί,
απινπζηεπζεί θαη θσδηθνπνηεζεί ζε έλα λέν, εληαίν θαη
ζπλεθηηθφ λνκνζεηηθφ θείκελν ε ηζρχνπζα λνκνζεζία,
ζχκθσλα κε ην πλεχκα θαη ηηο δηαηάμεηο ησλ Οδεγηψλ ηεο 3εο
Δλεξγεηαθήο Γέζκεο. Γηα ην ζθνπφ απηφ, θαηαξγνχληαη νη

Σν Μέξνο Πξψην ηνπ λφκνπ απνηειείηαη απφ επηά (7)
θεθάιαηα.
ην πξψην θεθάιαην, ηίζεληαη νη γεληθνί θαλφλεο πνπ δηέπνπλ
ηηο ελεξγεηαθέο αγνξέο, ηνπο ακνηβαίνπο ξφινπο ηεο θεληξηθήο
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Γηνίθεζεο θαη ηεο ΡΑΔ, θαζψο θαη νη ζεκειηψδεηο αξρέο
αλαθνξηθά κε ηελ άζθεζε ελεξγεηαθψλ δξαζηεξηνηήησλ απφ
ηηο επηρεηξήζεηο θαη κε ηε ξπζκηζηηθή επνπηεία επί ησλ
δξαζηεξηνηήησλ απηψλ.

Σέινο, ζπλαθέο είλαη θαη ην έβδνκν θεθάιαην, ην νπνίν
νξηνζεηεί ην πεξηερφκελν ηνπ Καλνληζκνχ Δζσηεξηθήο
Λεηηνπξγίαο θαη Γηαρείξηζεο ηεο ΡΑΔ. Πξφθεηηαη γηα ην
θαλνληζηηθφ θείκελν ην νπνίν θαηεμνρήλ ζπκπιεξψλεη θαη
εμεηδηθεχεη ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο γηα ηε ΡΑΔ θαη ην νπνίν
πξέπεη λα εθπνλείηαη, κε βάζε ηα νξηδφκελα ζην παξάγσγν
επξσπατθφ δίθαην, επζέσο απφ ηελ εζληθή ξπζκηζηηθή αξρή σο
επηπιένλ εγγχεζε ηεο αλεμαξηεζίαο ηεο.

Σν δεχηεξν θεθάιαην πεξηέρεη ηηο επί κέξνπο νξγαλσηηθέο
δηαηάμεηο γηα ηε ΡΑΔ, δειαδή ηνλ ηξφπν ζπγθξφηεζεο θαη
ιεηηνπξγίαο ηεο γηα ηε ιήςε ησλ απνθάζεψλ ηεο, ηηο
αξκνδηφηεηεο ηνπ Πξνέδξνπ, ηηο εγγπήζεηο ακεξνιεςίαο θαη
αλεμαξηεζίαο πνπ αθνξνχλ ζηα κέιε ηεο, ηνλ ηξφπν επηινγήο
ησλ ηειεπηαίσλ θαη ηα θσιχκαηα/αζπκβίβαζηα πνπ
ζπλαξηψληαη κε ην έξγν ηνπο, θαζψο θαη ηελ εηδηθή δηαδηθαζία
γηα ηνλ πεηζαξρηθφ ηνπο έιεγρν.

Γεληθφηεξα, κε ην Μέξνο Πξψην ηνπ παξφληνο λφκνπ
επηρεηξείηαη ε ζεζκηθή αλαβάζκηζε ηεο ΡΑΔ, αθελφο, κέζσ ηεο
ζεκαληηθήο ελίζρπζεο ησλ εγγπήζεσλ αλεμαξηεζίαο θαη
ακεξνιεςίαο ηεο Αξρήο θαη, αθεηέξνπ, κέζσ ηεο ελδπλάκσζεο
ηνπ ξπζκηζηηθνχ ηεο ξφινπ, κε ηελ δηεχξπλζε ησλ
εθρσξνχκελσλ ζε απηήλ αξκνδηνηήησλ θαη εμνπζηψλ, φπσο
επηβάιιεη ην επξσπατθφ δίθαην. Πιένλ, ην ηεθκήξην ξπζκηζηηθήο
αξκνδηφηεηαο, δειαδή ε ιήςε ησλ δηνηθεηηθψλ πξάμεσλ θαη
κέηξσλ πνπ άπηνληαη ηεο ξχζκηζεο ησλ ελεξγεηαθψλ αγνξψλ
θαη αθνξνχλ ζηελ εθαξκνγή ηνπ ηζρχνληνο ζεζκηθνχ πιαηζίνπ
(ρνξήγεζε αδεηψλ, παξαθνινχζεζε θαη επνπηεία ηεο αγνξάο,
θ.ιπ.), αλήθεη ζηε ΡΑΔ, κε εμαίξεζε ηηο αξκνδηφηεηεο νη νπνίεο
ξεηά παξακέλνπλ ζηελ Κεληξηθή Γηνίθεζε θαη δε ζην
Τπνπξγείν Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο
θαη αθνξνχλ ηδίσο ζηε ράξαμε ηεο γεληθήο πνιηηηθήο ηεο
Υψξαο ζην λεπξαιγηθφ ηνκέα ηεο ελέξγεηαο, θαζψο θαη ζηελ
εθπφλεζε ζεκαληηθψλ θαλνληζηηθψλ πξάμεσλ.

Σν ηξίην θεθάιαην απαξηζκεί ηηο ζεκαληηθφηεξεο επνπηηθέο
αξκνδηφηεηεο ηεο ΡΑΔ, νη νπνίεο απμάλνληαη ζεκαληηθά κε ηελ
ελζσκάησζε ηνπ Σξίηνπ Δλεξγεηαθνχ Παθέηνπ ζηελ ειιεληθή
λνκνζεζία θαη αθνξνχλ ηφζν ζηε ξχζκηζε ησλ κε
αληαγσληζηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ (πξφζβαζε ζηηο ππνδνκέο
κεηαθνξάο θαη δηαλνκήο), φζν θαη ζηελ ex ante θαη ex post
επνπηεία επί ησλ απειεπζεξσκέλσλ, αληαγσληζηηθψλ
δξαζηεξηνηήησλ. ην θεθάιαην απηφ, πεξηιακβάλνληαη θαη
δηαηάμεηο γηα ηελ πεξηθεξεηαθή ελεξγεηαθή ζπλεξγαζία ζε
ππεξεζληθφ επίπεδν, θαζψο θαη γηα ηηο ζρέζεηο ηεο ΡΑΔ κε ηελ
Δπηηξνπή Αληαγσληζκνχ, νη νπνίεο γηα πξψηε θνξά
δηεπθξηλίδνληαη θαηά ηξφπν ζαθή.
Σν ηέηαξην θεθάιαην πεξηιακβάλεη ηα κέζα άζθεζεο ησλ
δηεπξπκέλσλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο ΡΑΔ, δειαδή ηα εξγαιεία κε
ηα νπνία αζθείηαη ε ξπζκηζηηθή ηεο ιεηηνπξγία. Πιένλ, ην έξγν
ηεο ΡΑΔ δελ είλαη πξσηίζησο γλσκνδνηηθφ, αιιά πεξηιακβάλεη
γεληθέο απνθαζηζηηθέο αξκνδηφηεηεο, άξα ηε ιήςε αηνκηθψλ
θαη θαλνληζηηθψλ πξάμεσλ, θαζψο θαη ηε ζχλαςε ζπκβάζεσλ,
ηε δηεμαγσγή δηαβνπιεχζεσλ, ηε ζπιινγή ζηνηρείσλ, ηε
δηεμαγσγή εξεπλψλ, ηε δηελέξγεηα δηαηηεζηψλ, ηελ εμέηαζε
θαηαγγειηψλ θαη ηελ επηβνιή θπξψζεσλ, θαζψο θαη
αξκνδηφηεηεο νη νπνίεο έιεηπαλ απφ ην ηζρχνλ θαζεζηψο,
φπσο ε ιήςε πξνζσξηλψλ κέηξσλ γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο
ελεξγεηαθήο αγνξάο. Αλακνξθψλεηαη αθφκε ν δηθαζηηθφο
έιεγρνο επί ησλ πξάμεσλ ηεο ΡΑΔ.

Πην ζπγθεθξηκέλα, ζηε ΡΑΔ αλαηίζεληαη απνθαζηζηηθέο
αξκνδηφηεηεο αλαθνξηθά κε ηελ αζθάιεηα ηνπ ελεξγεηαθνχ
εθνδηαζκνχ, ηελ αδεηνδνηηθή δηαδηθαζία, ηελ αλάπηπμε θαη
παξαθνινχζεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο αλάπηπμεο, ηα ηηκνιφγηα
κε αληαγσληζηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ (ιεηηνπξγία δηθηχσλ θαη
ππνδνκψλ), ηελ επνπηεία επί ησλ δηαρεηξηζηψλ ειεθηξηθήο
ελέξγεηαο θαη θπζηθνχ αεξίνπ θαη ηελ πηζηνπνίεζή ηνπο, ηελ
ηνπνζέηεζε θαη απνκάθξπλζε ηνπ ππεχζπλνπ ζπκκφξθσζεο,
ηε δηαθαλή, ηζφηηκε θαη ακεξφιεπηε πξφζβαζε ζηηο
δηαζπλδέζεηο θαη ζηα δίθηπα ελ γέλεη, ηελ παξαθνινχζεζε θαη
επνπηεία ηεο αγνξάο ελέξγεηαο θαη ηελ πξνζηαζία ησλ
θαηαλαισηψλ.
Ζ απνηειεζκαηηθή άζθεζε ησλ αλσηέξσ δηεπξπκέλσλ
αξκνδηνηήησλ ηεο ΡΑΔ πξνυπνζέηεη ηε ζεζκηθή αλαβάζκηζε
ηεο ηειεπηαίαο, ε νπνία επηρεηξείηαη, αθελφο, κέζσ ηεο
ζεκαληηθήο ελίζρπζεο ησλ εγγπήζεσλ αλεμαξηεζίαο,
απηνλνκίαο θαη ακεξνιεςίαο απηήο θαη, αθεηέξνπ, κέζσ ηεο
ελίζρπζεο ησλ εμνπζηψλ θαη ησλ κέζσλ δξάζεο ηεο.

Σν πέκπην θεθάιαην αθνξά ζηνπο πφξνπο θαη ηελ νηθνλνκηθή
δηαρείξηζε ηεο ΡΑΔ, δήηεκα ζην νπνίν δίλεη ηδηαίηεξε έκθαζε
ην επξσπατθφ δίθαην, δηφηη κέζσ απηνχ δηαζθαιίδεηαη ελ ηνηο
πξάγκαζη ε αλεμαξηεζία θαη ε απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ
ξπζκηζηή, έρεη δε λφεκα ε δεκνζηνλνκηθή απηνηέιεηα πνπ ηνπ
αλαγλσξίδνπλ επζέσο νη επξσπατθέο νδεγίεο. Με ηηο δηαηάμεηο
ηνπ παξφληνο λφκνπ πεξαηηέξσ εμαζθαιίδεηαη ε
θνζηνζηξέθεηα ησλ αληαπνδνηηθψλ ηειψλ πνπ ζεζπίδνληαη
ππέξ ηεο ΡΑΔ θαη επηβαξχλνπλ ηηο ππφρξεεο επηρεηξήζεηο.

Δηδηθφηεξα, ε πξφβιεςε χπαξμεο δηαθξηηήο λνκηθήο
πξνζσπηθφηεηαο, δηνηθεηηθήο θαη νηθνλνκηθήο απηνηέιεηαο,
απηνλνκίαο σο πξνο ηελ εθηέιεζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηεο θαη
ζπκκεηνρήο ηεο Βνπιήο ησλ Διιήλσλ ζηελ επηινγή ησλ κειψλ
ηεο Αξρήο, κέζσ ηεο Δπηηξνπήο Θεζκψλ θαη Γηαθάλεηαο,
ζπληζηνχλ απαξαίηεηα ερέγγπα γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο
αλεμαξηεζίαο, ηεο δηαθάλεηαο θαη ηεο ακεξνιεςίαο ηεο.
πλαθψο, ην λνκηθφ θαζεζηψο ησλ κειψλ ηεο ΡΑΔ θαη ε
πεηζαξρηθή δηαδηθαζία γηα ηνλ έιεγρφ ηνπο, απνηεινχλ ηα
ζεζκηθά αληίβαξα ηνπ απμεκέλνπ ξφινπ ν νπνίνο αλαηίζεηαη
πιένλ ζην ζπγθεθξηκέλν θνξέα.

Σν έθην θεθάιαην έρεη επίζεο νξγαλσηηθφ πεξηερφκελν θαη
αλαθέξεηαη ζηνλ ηξφπν νξγάλσζεο ηεο Γξακκαηείαο ηεο ΡΑΔ,
δειαδή ηνπ εηδηθνχ δηνηθεηηθνχ κεραληζκνχ ν νπνίνο επηηειεί
ζηελ πξάμε ην κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ ξπζκηζηηθνχ έξγνπ.
Σίζεληαη νη θαλφλεο γηα ηε δηάξζξσζε θαη ηε ζηειέρσζε ησλ
ππεξεζηψλ ηεο Γξακκαηείαο.
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Δμάιινπ, πξνθεηκέλνπ λα δχλαηαη λα αζθήζεη απνηειεζκαηηθά
ηηο αξκνδηφηεηέο ηεο θαη λα επηηειέζεη επηηπρψο ην ξπζκηζηηθφ
ηεο έξγν, κε ηηο πξνηεηλφκελεο ξπζκίζεηο παξέρνληαη ζηε ΡΑΔ
ζπγθεθξηκέλα εξγαιεία, φπσο, ελδεηθηηθά, ε δπλαηφηεηα
ζπιινγήο ζηνηρείσλ, δηεμαγσγήο εξεπλψλ, εμέηαζεο
θαηαγγειηψλ θαη ζπλαθφινπζεο επηβνιήο θπξψζεσλ, ιήςεο
πξνζσξηλψλ κέηξσλ θ.ιπ.. Γπλάκεη απηψλ ησλ εξγαιείσλ
παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα ζηε ΡΑΔ, αθελφο, λα αλαδεηά φια ηα
ζηνηρεία πνπ ζεσξεί αλαγθαία γηα ηελ άζθεζε ησλ
ξπζκηζηηθψλ ηεο αξκνδηνηήησλ πξνθεηκέλνπ, ελδερνκέλσο, λα
πξνεηνηκάζεη ηελ επηβνιή δηνηθεηηθψλ θπξψζεσλ θαη λα
πξνβαίλεη ζε απηήλ θαη, αθεηέξνπ, λα ζπκκεηέρεη ζην
δηθαηνπαξαγσγηθφ έξγν, θάζε θνξά πνπ ε παξέκβαζή ηεο
δηαζθαιίδεη ηελ ελίζρπζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ
ζεζπηδφκελσλ ξπζκίζεσλ.

Με ην ηξίην θεθάιαην πξνζδηνξίδεηαη ε δηαδηθαζία
αληηθαηάζηαζεο ησλ πθηζηάκελσλ ζπζηεκάησλ κέηξεζεο κε ηα
λέα επθπή ζπζηήκαηα, ψζηε ζην πιαίζην ηεο ελεξγεηαθήο
απνδνηηθφηεηαο λα παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα ελεξγνχο
ζπκκεηνρήο ησλ θαηαλαισηψλ ζηελ αγνξά ελέξγεηαο.
6.
Σν ηξίην κέξνο ηνπ λφκνπ απνηειείηαη απφ δέθα (10)
θεθάιαηα(άξζξα 60 – 93) θαη πεξηέρεη ηηο ξπζκίζεηο κε ηηο
νπνίεο ελζσκαηψλνληαη ζηελ εζληθή έλλνκε ηάμε νη δηαηάμεηο
ηεο νδεγίαο 2009/73/ΔΚ. Πξνο ην ζθνπφ απηφ ηξνπνπνηνχληαη
θαη θσδηθνπνηνχληαη ζε εληαίν θείκελν νη θαηαξγνχκελεο δηα
ηνπ παξφληνο ζρεδίνπ λφκνπ δηαηάμεηο ηνπ λ. 3428/2005.
Δηδηθφηεξα, ην πξψην θεθάιαην ξπζκίδεη ηηο εηδηθέο
αξκνδηφηεηεο ηεο ΡΑΔ σο πξνο ηελ αγνξά ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ,
νη νπνίεο πεξηέρνληαλ ζηελ θαηαξγνχκελε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ
3 ηνπ λ. 3428/2005.

5.
Σν Μέξνο Γεχηεξν ηνπ λφκνπ απνηειείηαη απφ ηξία
(3) θεθάιαηα.

Με ην δεχηεξν θεθάιαην ελζσκαηψλνληαη ζηελ εζληθή
λνκνζεζία νη δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 9, 10, 11 θαη 16 ηεο
Οδεγίαο 2009/73/ΔΚ. Έηζη, αθελφο πξνζδηνξίδεηαη φηη θάζε
δηαρεηξηζηήο ζπζηήκαηνο κεηαθνξάο, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ
ηνπ ΓΔΦΑ ΑΔ, ζα πξέπεη λα πιεξνί ηα θξηηήξηα ηνπ
ηδηνθηεζηαθνχ δηαρσξηζκνχ θη αθεηέξνπ θαζνξίδεηαη ε
δηαδηθαζία πηζηνπνίεζήο ηνπ.

Σν πξψην θεθάιαην πεξηιακβάλεη ηηο ξπζκίζεηο γηα ηελ
πξνζηαζία ησλ πειαηψλ ζηνλ ηνκέα ηεο Πξνκήζεηαο
ειεθηξηθήο ελέξγεηαο θαη Φπζηθνχ αεξίνπ. εκεηψλεηαη φηη γηα
πξψηε θνξά νξίδεηαη ε έλλνηα ηνπ Δπάισησλ Πειαηψλ θαη
εμεηδηθεχνληαη ηα θξηηήξηα πξνζδηνξηζκνχ ησλ πξνζψπσλ πνπ
ζα απνιακβάλνπλ ησλ κέηξσλ αληηκεηψπηζεο ηεο ελεξγηαθήο
πελίαο. Πεξαηηέξσ, κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ θεθαιαίνπ απηνχ
θαζνξίδνληαη ηα δηθαηψκαηα ησλ πειαηψλ θαη νη ππνρξεψζεηο
ησλ πξνκεζεπηψλ θαη ζεζπίδνληαη γηα πξψηε θνξά εηδηθέο
ξπζκίζεηο σο πξνο ηε δηαθάλεηα ησλ ρξεψζεσλ θαη ησλ
πιεξνθνξηψλ, ψζηε νη πειάηεο λα έρνπλ πξφζβαζε ζηηο
πιεξνθνξίεο πνπ ζα δηεπθνιχλνπλ ηελ ειεχζεξε επηινγή ηνπ
Πξνκεζεπηή ηνπο. Σν ζχλνιν ησλ αλσηέξσ ξπζκίζεσλ
εμεηδηθεχεηαη κε ηνλ θψδηθα πξνκήζεηαο πνπ εθδίδεηαη απφ ηε
ΡΑΔ ζην πιαίζην ηεο ξπζκηζηηθψλ αξκνδηνηήησλ ηεο Αξρήο.

Με ην ηξίην θεθάιαην επηθαηξνπνηείηαη ν νξηζκφο ηνπ ΔΦΑ, ε
δηαρείξηζε ηνπ νπνίνπ αλαηίζεηαη εθ ηνπ λφκνπ ζηνλ ΓΔΦΑ
ΑΔ, ψζηε λα κελ απαηηείηαη πιένλ ε έθδνζε ζρεηηθήο άδεηαο
θπξηφηεηαο ή δηαρείξηζεο ηνπ ΔΦΑ. Πεξαηηέξσ, κε ην
θεθάιαην απηφ ξπζκίδνληαη νη θαλφλεο δηαρείξηζεο ηνπ ΔΦΑ,
θαηά ηξφπν πνπ λα πιεξνί ηηο πξνυπνζέζεηο ηεο 3εο
Δλεξγεηαθήο Γέζκεο. Πξνο ην ζθνπφ απηφ, αλακνξθψλεηαη
κεηαμχ άιισλ θαη ην πεξηερφκελν ηνπ πξνγξάκκαηνο
αλάπηπμεο ηνπ ΔΦΑ, ψζηε απηφ λα είλαη ζπκβαηφ κε ην
δηαθνηλνηηθφ πξφγξακκα αλάπηπμεο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο
ηνπ ζηνηρείνπ (β) ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ 8 θαη ηεο
παξαγξάθνπ 1 ηνπ Καλνληζκνχ 715/2009.

Σν δεχηεξν θεθάιαην ξπζκίδεη ηηο ππεξεζίεο θνηλήο σθέιεηαο
(ΤΚΩ) θαη ηε δηαδηθαζία ηνπ θαζνξηζκνχ ησλ ππνρξεψζεσλ
απηψλ θαζψο θαη ηεο επηινγήο κε αληηθεηκεληθά θξηηήξηα πνπ
δελ επηθέξνπλ ζηξεβιψζεηο ζηνλ αληαγσληζκφ ησλ
επηρεηξήζεσλ πνπ ζα επηθνξηίδνληαη κε ηελ παξνρή ηνπο. Ωο
ππνρξεψζεηο θνηλήο σθέιεηαο νξίδνληαη νη Τπεξεζίεο
Πξνκεζεπηή Σειεπηαίνπ Καηαθπγίνπ γηα ηελ αγνξά
ειεθηξηζκνχ θαη θπζηθνχ αεξίνπ θαη νη Τπεξεζίεο Καζνιηθήο
Τπεξεζίαο γηα ηελ αγνξά ειεθηξηζκνχ. εκεηψλεηαη φηη γηα
πξψηε θνξά πξνβιέπεηαη φηη ε ζέζπηζε ΤΚΩ, εθηφο απηψλ
πνπ ήδε πξνβιέπνληαη εθ ηνπ λφκνπ, πξνυπνζέηεη ηελ
πξνεγνχκελε δηελέξγεηα έθζεζεο επηπηψζεσλ, απφ ηελ νπνία
ζα πξνθχπηεη ηφζν ε αλαγθαηφηεηα ιήςεο ηνπ πξνηεηλφκελνπ
κέηξνπ φζν θαη ε αλάιπζε ησλ επηπηψζεψλ ηνπ ζηνλ
αληαγσληζκφ. Πεξαηηέξσ, κε ην παξφλ ζρέδην λφκνπ
πξνζδηνξίδνληαη νη πξνυπνζέζεηο ηεο δηαδηθαζίαο επηινγήο
ηνπ παξφρνπ ησλ ΤΚΩ θαηά ηξφπν αληηθεηκεληθφ πνπ δελ
εηζάγεη δηαθξίζεηο θαη εμαζθαιίδεη ηελ ηζφηηκε ζπκκεηνρή ησλ
επηρείξεζεσλ θαη ηνλ νξζφ ππνινγηζκφ ηνπ θφζηνπο παξνρήο
ησλ ΤΚΩ. Με ην ζχλνιν ησλ δηαηάμεσλ απηψλ αλακνξθψλεηαη
ην πιαίζην ηεο παξνρήο ππεξεζηψλ θνηλήο σθέιεηαο, θαηά
ηξφπν ψζηε λα κελ ζπληζηά εκπφδην ζηελ ειεχζεξε ιεηηνπξγία
ηεο αγνξάο.

Με ην ηέηαξην θαη ην πέκπην θεθάιαην κεηαθέξνληαη νη
θαηαξγνχκελεο δηα ηνπ παξφληνο ξπζκίζεηο ησλ θεθαιαίσλ Γ
θαη Γ ηνπ λ. 3428/2005, ηξνπνπνηνχκελεο πξνο ην ζθνπφ
ελαξκφληζεο κε ην ξπζκηζηηθφ πιαίζην ηεο 3εο Δλεξγεηαθήο
Γέζκεο. εκεηψλεηαη, φηη ε νδεγία 2009/73/ΔΚ παξέρεη ζηελ
Διιάδα ηε δπλαηφηεηα λα παξεθθιίλεη απφ ηα άξζξα 4, 24, 25,
26, 32, 37 ή/θαη 38 ηεο νδεγίαο γηα ηηο γεσγξαθηθέο πεξηνρέο
θαη ηηο ρξνληθέο πεξηφδνπο πνπ θαζνξίδνληαη ζηηο άδεηεο πνπ
έρεη εθδψζεη πξηλ απφ ηελ 15 Μαξηίνπ 2002 θαη ζχκθσλα κε
ηελ νδεγία 98/30/ΔΚ, γηα ηελ αλάπηπμε θαη ηελ απνθιεηζηηθή
εθκεηάιιεπζε ησλ δηθηχσλ δηαλνκήο ζε νξηζκέλεο γεσγξαθηθέο
πεξηνρέο. Με ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο λφκνπ γίλεηαη ρξήζε
ηεο δηαθξηηηθήο απηήο επρέξεηαο κε ζθνπφ ηελ πεξαηηέξσ
αλάπηπμε ηεο δηαλνκήο θπζηθνχ αεξίνπ ζηελ Διιεληθή
Δπηθξάηεηα.
Με ην έθην, έβδνκν, φγδνν, έλαην θαη δέθαην θεθάιαην
κεηαθέξνληαη νη θαηαξγνχκελεο δηα ηνπ παξφληνο ξπζκίζεηο
ησλ θεθαιαίσλ Σ σο θαη Ζ ηνπ λ. 3428/2005, θαη κε ην δέθαην
θεθάιαην δηεπθξηλίδεηαη, φπσο θαη κε ηελ αληίζηνηρε δηάηαμε
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ηνπ άξζξνπ 38 ηνπ λ. 3428/2005 φηη ε κεηαβνιή κε ηηο δηαηάμεηο
ηνπ παξφληνο ηνπ λνκηθνχ πιαηζίνπ πνπ δηέπεη ηηο ζπκβάζεηο
πξνκήζεηαο θπζηθνχ αεξίνπ δελ ζπληζηά ζπνπδαίν ιφγν
θαηαγγειίαο απηψλ. εκεηψλεηαη πεξαηηέξσ φηη γηα πξψηε
θνξά νξίδεηαη κε ην ζρέδην λφκνπ απηφ ε δηαδηθαζία ηεο
παξαρψξεζεο ηεο ρξήζεο, αλάπηπμεο θαη εθκεηάιιεπζεο
ππφγεηνπ θπζηθνχ ρψξνπ ζε ρψξν απνζήθεπζεο θπζηθνχ
αεξίνπ.

άξζξνπ 28 ηεο Οδεγίαο 2009/72/ΔΚ σο πξνο ηα θιεηζηά
ζπζηήκαηα δηαλνκήο.
Με ην έθην θεθάιαην ξπζκίδνληαη νη αδεηνδνηηθέο δηαδηθαζίεο
γηα ηελ θαηαζθεπή απεπζείαο γξακκψλ, ηελ παξαγσγή,
πξνκήζεηα θαη εκπνξία ειεθηξηζκνχ, θαζψο θαη νη γεληθφηεξεο
δηαηάμεηο γηα ηελ νξγάλσζε ηνπ ηνκέα.
Σν πέκπην κέξνο πεξηέρεη ηηο πνηληθέο θπξψζεηο ζε βάξνο ησλ
πξνζψπσλ πνπ αζθνχλ ηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ εκπίπηνπλ
ζην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ παξφληνο, ρσξίο ζρεηηθή άδεηα θαη
ηα ν έθηνο κέξνο ηηο ηειηθέο, κεηαβαηηθέο θαη θαηαξγνχκελεο
δηαηάμεηο.

7.
Σν ηέηαξην κέξνο απνηειείηαη απφ έμη (6) θεθάιαηα
(άξζξα 94 – 143) θαη πεξηέρεη ηηο ξπζκίζεηο κε ηηο νπνίεο
ελζσκαηψλνληαη ζηελ εζληθή έλλνκε ηάμε νη δηαηάμεηο ηεο
νδεγίαο 2009/72/ΔΚ. Με ηηο ξπζκίζεηο ηνπ ηέηαξηνπ κέξνπο
επέξρνληαη νπζηαζηηθέο αιιαγέο ζηελ νξγάλσζε ηεο αγνξάο
ειεθηξηζκνχ, θαζψο γηα πξψηε θνξά δηαθξίλνληαη νη
αξκνδηφηεηεο ηνπ ιεηηνπξγνχ ηεο αγνξάο απφ ηηο αξκνδηφηεηεο
ηνπ δηαρεηξηζηή ηνπ ζπζηήκαηνο κεηαθνξάο. Έηζη,
εθζπγρξνλίδεηαη ην πιαίζην ιεηηνπξγίαο ηεο αγνξάο θαη
εκπεδψλεηαη ε εκπηζηνζχλε ησλ ζπκκεηερφλησλ ζε απηή.
Πεξαηηέξσ, εμαζθαιίδεηαη ν ιεηηνπξγηθφο θαη λνκηθφο
δηαρσξηζκφο ησλ κε αληαγσληζηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο
κεηαθνξάο θαη ηεο δηαλνκήο ειεθηξηζκνχ απφ ηηο ινηπέο
δξαζηεξηφηεηεο ηεο θάζεηα νινθιεξσκέλεο επηρείξεζεο.

Β΄. ΔΠΙ ΣΩΝ ΑΡΘΡΩΝ
Άξζξν 1
θνπόο θαη πεδίν εθαξκνγήο
ηελ πξψηε παξάγξαθν πξνζδηνξίδεηαη ν ζθνπφο ηνπ
παξφληνο λφκνπ, ήηνη ε πξνζαξκνγή ηεο εζληθήο λνκνζεζίαο
ζηηο δηαηάμεηο 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 ελέξγεηαο 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 θπζηθνχ αεξίνπ θαη ηελ
θαηάξγεζε ηεο νδεγίαο 2003/55/ΔΚ» (ΔΔ L 211 ηεο 14.8.2009)

Με ην πξψην θεθάιαην ελζσκαηψλνληαη ζηελ εζληθή έλλνκε
ηάμε νη δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 5, 8. 12 θαη 41 ηεο Οδεγίαο
2009/72/ΔΚ.
Με ην δεχηεξν θεθάιαην ξπζκίδεηαη ε δηαδηθαζία ζχζηαζεο ηνπ
λένπ θνξέα δηαρείξηζεο ηνπ ζπζηήκαηνο κεηαθνξάο
ειεθηξηζκνχ (ΔΜΖΔ), ζηνλ νπνίν κεηαβηβάδεηαη θαη ε
θπξηφηεηα ησλ παγίσλ ηνπ ζπζηήκαηνο, θαηφπηλ απφζρηζεο
ηνπ ζπλφινπ ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηεο ΓΔΖ ΑΔ, ηα
νπνία ππάγνληαη ιεηηνπξγηθά ζηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο Γεληθήο
Γηεχζπλζεο Μεηαθνξάο ηεο ΓΔΖ ΑΔ. Πεξαηηέξσ κε ηηο
δηαηάμεηο ηνπ θεθαιαίνπ απηνχ ελαξκνλίδεηαη ε εζληθή
λνκνζεζία πξνο ηηο δηαηάμεηο ηνπ θεθαιαίνπ V ηεο Οδεγίαο
2009/72/ΔΚ.

Με ηε δεχηεξε παξάγξαθν αλαγλσξίδεηαη ξεηά ε γεληθφηεξε
αξρή πνπ δηέπεη ηελ επνπηεία ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο
κεηαθνξάο, δηαλνκήο, πξνκήζεηαο θαη αγνξάο ειεθηξηζκνχ θαη
θπζηθνχ αεξίνπ, θαζψο θαη ησλ δξαζηεξηνηήησλ απνζήθεπζεο
αεξηνπνίεζεο πγξνπνηεκέλνπ θπζηθνχ αεξίνπ, δειαδή φηη νη
δξαζηεξηφηεηεο απηέο είλαη θνηλήο σθέιεηαο.
Άξζξν 2
ην άξζξν 2 πεξηέρνληαη νη νξηζκνί ηνπ παξφληνο λφκνπ.

Με ην ηξίην θεθάιαην ελζσκαηψλνληαη ζηελ εζληθή έλλνκε ηάμε
νη δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 9, 10, 11, 17 θαη 16 ηεο Οδεγίαο
2009/72/ΔΚ.

ΜΔΡΟ ΠΡΩΣΟ: ΡΤΘΜΙΣΙΚΖ ΑΡΥΖ ΔΝΔΡΓΔΙΑ
Κεθάιαην Α‟: Γεληθέο δηαηάμεηο

Με ην ηέηαξην θεθάιαην επαλαπξνζδηνξίδνληαη νη
αξκνδηφηεηεο ηνπ ΓΔΜΖΔ, ν νπνίνο κεηεμειίζζεηαη ζε
ιεηηνπξγφ ηεο αγνξάο ειεθηξηζκνχ, θαζψο ε δξαζηεξηφηεηα
ηεο δηαρείξηζεο, εθκεηάιιεπζεο θαη αλάπηπμεο ηνπ ΔΜΖΔ
πεξηέξρεηαη ζηνλ ΑΓΜΖΔ πνπ ζα ιεηηνπξγεί ππφ ην πξφηππν
ηνπ Αλεμάξηεηνπ Γηαρεηξηζηή Μεηαθνξάο.

Άξζξν 3
Κξαηηθή επνπηεία θαη γεληθέο αξρέο
Ζ πξψηε παξάγξαθνο επαλαιακβάλεη ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ
3 ηνπ λ. 2773/1999, ζχκθσλα κε ηηο νπνίεο ε άζθεζε
ελεξγεηαθψλ δξαζηεξηνηήησλ ηειεί ππφ ηελ επνπηεία ηνπ
Κξάηνπο, κε ηε δηαθνξά φκσο φηη ε θαηαλνκή ησλ επνπηηθψλ
αξκνδηνηήησλ κεηαμχ ηνπ θαζ‟ χιελ αξκφδηνπ Τπνπξγείνπ θαη
ηεο ΡΑΔ επαλαθαζνξίδεηαη ππέξ ηεο ηειεπηαίαο.
Δπαλαιακβάλνληαη, αθφκε, νη δηαηάμεηο γηα ην καθξνρξφλην
ελεξγεηαθφ ζρεδηαζκφ κε πξνζζήθε λέσλ παξακέηξσλ, νη
νπνίεο πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππφςε.

Με πέκπην θεθάιαην ξπζκίδεηαη ε δηαδηθαζία ιεηηνπξγηθνχ θαη
λνκηθνχ δηαρσξηζκνχ ηνπ δηαρεηξηζηή ηνπ ζπζηήκαηνο
δηαλνκήο, ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηεο Οδεγίαο
2009/72/ΔΚ. Πεξαηηέξσ, κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ θεθαιαίνπ απηνχ
νξίδεηαη φηη ν δηαρεηξηζηήο ηνπ δηθηχνπ δηαλνκήο είλαη
ππεχζπλνο θαη γηα ηε δηαρείξηζε ησλ ειεθηξηθψλ ζπζηεκάησλ
ησλ Με Γηαζπλδεδεκέλσλ Νεζηψλ. Σέινο κε ην θεθάιαην απηφ
ελαξκνλίδεηαη ε εζληθή λνκνζεζία θαη πξνο ηηο δηαηάμεηο ηνπ

ηηο επφκελεο παξαγξάθνπο ηίζεληαη νη ζεκειηψδεηο αξρέο νη
νπνίεο δηέπνπλ αληίζηνηρα ηνλ επνπηηθφ ξφιν ηνπ Κξάηνπο
πάλσ ζηελ ελέξγεηα, ηελ αλάπηπμε ελεξγεηαθψλ
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δξαζηεξηνηήησλ απφ επηρεηξήζεηο, θαζψο θαη ηελ άζθεζε ησλ
αξκνδηνηήησλ ηφζν ηνπ Τπνπξγνχ Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο
θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο φζν θαη ηεο ΡΑΔ. Οη ζεκειηψδεηο αξρέο
είλαη νη ίδηεο πνπ έρνπλ ηεζεί εμαξρήο απφ ηελ ειιεληθή
λνκνζεζία ζην πιαίζην ησλ επξσπατθψλ θαλφλσλ γηα ηελ
ελέξγεηα θαη απνζθνπνχλ ζηελ ηδαληθή ζχδεπμε ηεο
ιεηηνπξγίαο ηεο αγνξάο ππφ ζπλζήθεο πξαγκαηηθνχ
αληαγσληζκνχ κε ηελ εμππεξέηεζε θξίζηκσλ πηπρψλ ηνπ
δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο, απφ ηελ ελεξγεηαθή επάξθεηα θαη ηελ
πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο κέρξη ηε δηαζθάιηζε ηεο
νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο θαη ησλ ζπκθεξφλησλ ηνπ θαηαλαισηή.

λφκν, δεκηνπξγψληαο ηα θαηάιιεια ζεζκηθά αληίβαξα απφ ηελ
θαηάξγεζε ηεο δηνηθεηηθήο επνπηείαο.
Άξζξν 6
Γηνηθεηηθή θαη νηθνλνκηθή απηνηέιεηα
Με ηελ πξψηε παξάγξαθν ηνπ άξζξνπ 6 επαλαιακβάλεηαη ν
θαλφλαο πεξί δηνηθεηηθήο θαη νηθνλνκηθήο απηνηέιεηαο ηεο ΡΑΔ,
πξνζηίζεηαη φκσο θαη κία επηπιένλ εγγχεζε ε νπνία ηίζεηαη
ξεηά απφ ην επξσπατθφ δίθαην: ε «πιήξεο απηνλνκία» ηεο
ΡΑΔ ζηελ εθηέιεζε πξνυπνινγηζκνχ ηνλ νπνίν εθπνλεί ε ίδηα
(βι. άξζξα 35 παξ. 5 εδ. α‟ θαη 39 παξ. 5 εδ. α‟ ησλ νδεγηψλ
2009/72/ΔΚ θαη 2009/73/ΔΚ αληίζηνηρα). Ζ Δπηηξνπή
απνζαθελίδεη ζην Δξκελεπηηθφ ηεο εκείσκα ηελ πξφβιεςε
απηή, ζεσξψληαο φηη κφλε ε ξπζκηζηηθή αξρή είλαη απηή πνπ
κπνξεί λα απνθαζίδεη πψο ζα δαπαλεζνχλ νη πφξνη νη νπνίνη
πξνβιέπνληαη ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ηεο (βι. πξναλαθεξζέλ
ζεκείν 2.2.3., ζει. 9, φπνπ αλαθέξεηαη φηη “only the NRA can
decide on how the allocated budget is spent”). Καηά ηνχην, δελ
κπνξεί νχηε λα δεηά νχηε λα δέρεηαη νδεγίεο σο πξνο ηελ
εθηέιεζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηεο (βι. αλσηέξσ ζεκείν 2.2.3.,
ζει. 9, φπνπ αλαθέξεηαη φηη “it may neither seek nor receive
any instruction on its budget spending”).

Κεθάιαην Β‟: Οξγάλσζε θαη Λεηηνπξγία ηεο Ρπζκηζηηθήο Αξρήο
Δλέξγεηαο (ΡΑΔ)
Άξζξν 4
Με ην άξζξν απηφ δηεπθξηλίδεηαη φηη πιένλ ην ηεθκήξην ηεο
ξπζκηζηηθήο επνπηείαο επί ησλ ελεξγεηαθψλ αγνξψλ αζθείηαη
απφ ηε Ρπζκηζηηθή Αξρή Δλέξγεηαο (ΡΑΔ), ε νπνία έρεη ήδε
ζπζηαζεί θαη απνηειεί ηελ «εζληθή ξπζκηζηηθή αξρή» γηα
ζέκαηα ειεθηξηθήο ελέξγεηαο θαη θπζηθνχ αεξίνπ, φπσο ν φξνο
απηφο ηίζεηαη κε ηα άξζξα 35 παξ. 1 θαη 39 παξ. 1 ησλ νδεγηψλ
2009/72/ΔΚ θαη 2009/73/ΔΚ αληίζηνηρα.
Άξζξν 5

Δληνχηνηο, δεδνκέλνπ φηη ε απηνλνκία ζηελ εθηέιεζε ηνπ
πξνυπνινγηζκνχ ηεο ΡΑΔ πξέπεη λα ζπκβηβάδεηαη κε ην
λνκηθφ πιαίζην πνπ ζέηνπλ νη εζληθνί θαλφλεο ηνπ
δεκνζηνλνκηθνχ δηθαίνπ, πξνβιέπεηαη κε ηελ παξάγξαθν 2 ηνπ
ελ ιφγσ άξζξνπφηη ν πξνυπνινγηζκφο ηεο ΡΑΔ πξνζαξηάηαη
ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ Τπνπξγείνπ Πεξηβάιινληνο
Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο θαη ε εθηέιεζή ηνπ
παξαθνινπζείηαη απφ ηελ Δπηηξνπή ηνπ Απνινγηζκνχ θαη ηνπ
Γεληθνχ Ηζνινγηζκνχ ηνπ Κξάηνπο θαη ειέγρνπ ηεο εθηέιεζεο
ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Κξάηνπο, φπσο νξίδεηαη απφ ηνλ
Καλνληζκφ ηεο Βνπιήο.

Ννκηθή θύζε ηεο ΡΑΔ
Σν ζπγθεθξηκέλν άξζξν δίλεη απάληεζε ζε κία ζεηξά απφ
λνκηθνχ ραξαθηήξα εξσηήκαηα ηα νπνία είραλ αλαθχςεη
ζρεηηθά κε ηε θχζε ηεο ΡΑΔ, δηεπθξηλίδνληαο φηη αλήθεη ζηελ
θαηεγνξία ησλ αλεμάξηεησλ αξρψλ. Πεξαηηέξσ, ζχκθσλα κε
ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 35 παξ. 4 εδ. α‟ θαη 39 παξ. 4 πεξ. α‟
ησλ νδεγηψλ 2009/72/ΔΚ θαη 2009/73/ΔΚ αληίζηνηρα θαη πξνο
ελίζρπζε ηεο αλεμαξηεζίαο ηεο, ν λφκνο ρνξεγεί ζηε ΡΑΔ γηα
πξψηε θνξά απηνηειή λνκηθή πξνζσπηθφηεηα. ην
πξναλαθεξζέλ Δξκελεπηηθφ εκείσκά ηεο, ε Δπξσπατθή
Δπηηξνπή δηεπθξηλίδεη φηη γηα λα πιεξνχηαη ε πξνυπφζεζε ηεο
χπαξμεο «λνκηθά δηαθξηηήο» ξπζκηζηηθήο αξρήο, ε ηειεπηαία
πξέπεη λα απνηειεί ρσξηζηή θαη δηαθξηηή λνκηθή νληφηεηα απφ
θάζε Τπνπξγείν ή άιιν θπβεξλεηηθφ φξγαλν (βι. ζεκείν 2.2.3.,
ζην νπνίν αλαιχνληαη ηα άξζξα 35 παξ. 5 θαη 39 παξ. 5 ησλ
νδεγηψλ 2009/72/ΔΚ θαη 2009/73/ΔΚ αληίζηνηρα, ζει. 6, φπνπ
αλαθέξεηαη φηη “Legally distinct means that the NRA must be
created as a separate and distinct legal entity from any Ministry
or other government body”) θαη, ππ‟ απηή ηελ έλλνηα, ε
εθρψξεζε λνκηθήο πξνζσπηθφηεηαο ζηε ΡΑΔ ζπληζηά
έθθαλζε ηεο αλεμαξηεζίαο ηεο, δηφηη ηελ απνζπλδέεη απφ ην
λνκηθφ πξφζσπν ηνπ Κξάηνπο .

Με ηελ παξάγξαθν 3 ηνπ ίδηνπ άξζξνπ πξνβιέπεηαη φηη παξά
ηελ πιήξε νηθνλνκηθή απηνηέιεηα πνπ απνιακβάλεη ε ΡΑΔ,
απηή ππνρξενχηαη λα ππνβάιιεη εηήζηα έθζεζε ζρεηηθά κε ηε
δξαζηεξηφηεηα θαη ηελ εθπιήξσζε ησλ θαζεθφλησλ ηεο, ζηελ
νπνία πεξηιακβάλεηαη απνινγηζκφο. Με απηφλ ηνλ ηξφπν, ε
ΡΑΔ ινγνδνηεί γηα ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν δαπάλεζε ηνπο
πφξνπο ηεο ζην πιαίζην ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο.
χκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 4, ην Διεγθηηθφ πλέδξην
δηελεξγεί ηνλ θαηαζηαιηηθφ έιεγρν ηεο ΡΑΔ φπσο ίζρπε κέρξη
ζήκεξα..
Άξζξν 7
πγθξόηεζε ηεο ΡΑΔ

Αθφκε, δηεπθξηλίδεηαη φηη, σο ακηγψο θαη φρη κφλν θαη‟ φλνκα
αλεμάξηεηε αξρή, ε ΡΑΔ έρεη πιήξε δηνηθεηηθή απηνηέιεηα θαη
δελ ππφθεηηαη ζε νπνηαζδήπνηε κνξθήο δηνηθεηηθή επνπηεία,
θαζ‟ φζνλ ε ππαγσγή ζε απηή ζα ππνλφκεπε θάζε πξνζπάζεηα
απεμάξηεζήο ηεο απφ ηηο θεληξηθέο δνκέο ηνπ Κξάηνπο. Ζ ΡΑΔ
ππφθεηηαη κφλν ζε θνηλνβνπιεπηηθφ θαη δηθαζηηθφ έιεγρν.
Γεληθφηεξα, ν ξφινο ηνπ Διιεληθνχ Κνηλνβνπιίνπ σο πξνο ηελ
επνπηεία ηεο ΡΑΔ αλαβαζκίδεηαη ζεκαληηθά κε ηνλ παξφληα

Με ην παξφλ άξζξν δηαηεξείηαη ην επέιηθην θαη ιεηηνπξγηθφ
ζρήκα ηεο επηακεινχο ζχλζεζεο ηεο ΡΑΔ θαη πξνβιέπεηαη, γηα
πξψηε θνξά, ε απαίηεζε ηα πξνο επηινγή κέιε λα πιεξνχλ ηα
απαξαίηεηα ερέγγπα αλεμαξηεζίαο θαη ακεξνιεςίαο.
Με ηελ παξάγξαθν 2, ελφςεη ηεο ζθνπνχκελεο ζεζκηθήο θαη
ιεηηνπξγηθήο αλαβάζκηζεο ηεο ΡΑΔ επέξρεηαη κηα νπζηαζηηθή
αιιαγή ζηνλ ηξφπν ζπγθξφηεζεο ηεο Αξρήο. Ζ δηαδηθαζία
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επηινγήο φισλ ησλ κειψλ απνθηά ηδηαίηεξε ζεζκηθή βαξχηεηα,
ιφγσ ηεο ζπκκεηνρήο ηεο Δπηηξνπήο Θεζκψλ θαη Γηαθάλεηαο
ηεο Βνπιήο ησλ Διιήλσλ ζηελ επηινγή φισλ ησλ κειψλ ηεο
ΡΑΔ – ε νπνία έσο ζήκεξα πξνβιεπφηαλ κφλν γηα ηελ επηινγή
ηνπ Πξνέδξνπ θαη ησλ Αληηπξνέδξσλ ηεο – κε ηε κνξθή
παξνρήο ζχκθσλεο γλψκεο επί ηεο πξφηαζεο ηνπ Τπνπξγνχ
Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο. Ζ
ζπκκεηνρή ηεο Βνπιήο ησλ Διιήλσλ ζηελ επηινγή ησλ κειψλ
ηεο ΡΑΔ, θαζψο θαη νη ζαθείο πξνβιέςεηο γηα πξνζεζκίεο ζηε
δηαδηθαζία θαη δεκνζηνπνίεζε ησλ ππνςεθηνηήησλ, παξέρνπλ
ηα απαξαίηεηα ερέγγπα δηαθάλεηαο, ακεξνιεςίαο θαη
αμηνθξαηίαο ζηε δηαδηθαζία.

Με ηελ παξάγξαθν 4 παξέρεηαη λνκνζεηηθή εμνπζηνδφηεζε γηα
ξχζκηζε ησλ ζρεηηθψλ κε ηηο ζπλεδξηάζεηο ηεο ΡΑΔ δεηεκάησλ
κε ηνλ Καλνληζκφ Δζσηεξηθήο Λεηηνπξγίαο θαη Γηαρείξηζήο ηεο.

Αο ζεκεησζεί φηη ε πξφβιεςε κεηαβαηηθήο δηάηαμεο, ζχκθσλα
κε ηελ νπνία ε πξνβιεπφκελε λέα δηαδηθαζία επηινγήο
εθαξκφδεηαη κεηά ηε ιήμε ηεο ζεηείαο έθαζηνπ εθ ησλ ελ
ελεξγεία κειψλ ηεο, εηζάγεηαη, αθελφο, θαη‟ επηηαγή ηεο αξρήο
ηεο ζπλέρεηαο ηεο δεκφζηαο ππεξεζίαο κε ιεηηνπξγηθή έλλνηα
[βι. αληί άιισλ, ηΔ (ΠΔ) 158/1992 θαη 355/2006], φζν θαη ηεο
εθ πεξηηξνπήο ζπλερνχο ιεηηνπξγίαο ηεο ΡΑΔ, ε νπνία
επηβάιιεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ησλ επξσπατθψλ νδεγηψλ (βι.
ζει. 11 ηνπ Δξκελεπηηθνχ εκεηψκαηνο ηεο Δπηηξνπήο) θαη
δηαζθαιίδεηαη κε ηε ιήμε ηεο ζεηείαο ησλ πθηζηάκελσλ κειψλ
ηεο ζε δηαθνξεηηθά ρξνληθά ζεκεία.

Αξκνδηόηεηεο ηνπ Πξνέδξνπ ηεο ΡΑΔ

ηελ παξάγξαθν 5 πξνβιέπεηαη γηα πξψηε θνξά ε δπλαηφηεηα
κεηαβίβαζεο ησλ αξκνδηνηήησλ πνπ αλαηίζεληαη ζηε ΡΑΔ ζηα
κέιε απηήο, ψζηε λα εληζρχεηαη ε επειημία θαη, ζπλαθφινπζα, ε
απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο Αξρήο. Ζ δπλαηφηεηα απηή θξίλεηαη
απαξαίηεηε ιφγσ ηεο κεγάιεο αχμεζεο ησλ απνθαζηζηηθψλ
αιιά θαη ξπζκηζηηθψλ αξκνδηνηήησλ πνπ εθρσξνχληαη πιένλ
ζηε ΡΑΔ.
Άξζξν 9

Με ην άξζξν 9 επαλαιακβάλνληαη νη αξκνδηφηεηεο ηνπ
Πξνέδξνπ ηεο ΡΑΔ, φπσο απηέο πξνβιέπνληαη ήδε ζηνλ
Καλνληζκφ Δζσηεξηθήο Λεηηνπξγίαο θαη Γηαρείξηζήο ηεο (ΠΓ
139/2001, ΦΔΚ Α‟ 121/18.06.2001) θαη αθνξνχλ ηφζν ζηελ
εζσηεξηθή δηαρείξηζε ηεο Αξρήο φζν θαη ζηελ εθπξνζψπεζή
ηεο, κε ηελ πξνζζήθε ησλ αξκνδηνηήησλ πνπ πεξηγξάθνληαη
ζηηο ακέζσο επφκελεο παξαγξάθνπο, γηα ιφγνπο επειημίαο θαη
κε απψηεξν ζηφρν ηελ άζθεζε απνηειεζκαηηθνχ ξπζκηζηηθνχ
ειέγρνπ.
Ζ παξάγξαθνο 2 ξπζκίδεη ην δήηεκα ηεο αλαπιήξσζεο ηνπ
Πξνέδξνπ θαη ηεο αλάζεζεο ηεο δηθαζηηθήο ή εμψδηθεο
εθπξνζψπεζεο ηεο ΡΑΔ ζε άιιν κέινο ηεο Αξρήο ή ηεο
Γξακκαηείαο ηεο.

Δπηπξφζζεηα, κε ηελ παξάγξαθν 3, ηα κέιε ηεο ΡΑΔ
εμνπιίδνληαη κε ζεκαληηθέο εγγπήζεηο πξνζσπηθήο θαη
ιεηηνπξγηθήο αλεμαξηεζίαο. Ζ πεξηνξηζκέλε εθ ηνπ λφκνπ
ζεηεία ησλ κειψλ θαη ε δπλαηφηεηα αλαλέσζεο κφλν κηα θνξά,
θαζψο θαη ε κε δπλαηφηεηα αλάθιεζεο ησλ κειψλ είλαη κεξηθά
απφ ηα ζηνηρεία ηεο ζεζκηθήο θαηνρχξσζεο, αιιά θαη ηεο
νπζηαζηηθήο ελίζρπζεο ηεο ιεηηνπξγηθήο αλεμαξηεζίαο ηεο
ΡΑΔ. Δμάιινπ, πξνο δηαζθάιηζε ηεο ζπλέρεηαο ηεο ιεηηνπξγίαο
ηεο Αξρήο πξνβιέπεηαη γηα πξψηε θνξά κε ηνλ παξφληα λφκν
φηη ε ΡΑΔ ζπλερίδεη λα ιεηηνπξγεί έσο έλα εμάκελν, αλ θάπνηα
απφ ηα κέιε ηεο εθιείςνπλ ή απνρσξήζνπλ γηα νπνηνλδήπνηε
ιφγν, εθφζνλ, θαηά ηηο ζπλεδξηάζεηο ηεο, ηα ινηπά κέιε ηεο
επαξθνχλ ψζηε λα ππάξρεη απαξηία.

Με ηηο παξαγξάθνπο 3, 4 θαη 5 παξέρνληαη ζηνλ Πξφεδξν
εξγαιεία γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία
ηεο Αξρήο. πγθεθξηκέλα, πξνβιέπεηαη ε δπλαηφηεηα
ζπγθξφηεζεο, κε απφθαζε ηνπ Πξνέδξνπ, κφληκσλ ή έθηαθησλ
επηηξνπψλ θαη νκάδσλ γηα ηελ εμέηαζε θαη έξεπλα ζεκάησλ
εηδηθνχ ελδηαθέξνληνο, ε δπλαηφηεηα κεηαβίβαζεο ησλ
αξκνδηνηήησλ πνπ ηνπ αλαηίζεληαη κε ην παξφλ άξζξν ζε άιια
κέιε ηεο ΡΑΔ ή ζε κέιε ηεο Γξακκαηείαο ηεο, θαζψο θαη ε
δπλαηφηεηα παξνρήο εμνπζηνδφηεζεο ππνγξαθήο ζε απηά.
Γεληθφηεξα, ε επειημία είλαη απφ ηα πιένλ απαξαίηεηα ζηνηρεία
γηα ηελ άζθεζε απνηειεζκαηηθνχ ξπζκηζηηθνχ ειέγρνπ.

Άξζξν 8
ύλζεζε θαη ιεηηνπξγία ηεο ΡΑΔ

Άξζξν 10

ην άξζξν 8 νξίδνληαη νη θαλφλεο ζχλζεζεο θαη ιεηηνπξγίαο
ηεο ΡΑΔ θαη ξπζκίδνληαη δεηήκαηα αλαθνξηθά κε ηε δηαδηθαζία
θαη ηε ιήςε απνθάζεσλ.

Ννκηθό θαζεζηώο ησλ κειώλ ηεο ΡΑΔ
Με ην άξζξν 10 ξπζκίδεηαη ην λνκηθφ θαζεζηψο ησλ κειψλ ηεο
ΡΑΔ ππφ ην πξίζκα ησλ αξρψλ ηεο ακεξνιεςίαο, ηε
δηαθάλεηαο θαη ηεο αλεμαξηεζίαο πνπ πξέπεη λα δηέπνπλ ηε
ιεηηνπξγία ηεο Αξρήο.

χκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 1, ε ΡΑΔ ζπλέξρεηαη ζε
ζπλεδξίαζε κεηά απφ πξφζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηεο, φπσο
νξίδεηαη εηδηθφηεξα ζηνλ Καλνληζκφ Δζσηεξηθήο Λεηηνπξγίαο
θαη Γηαρείξηζήο ηεο.

ηελ παξάγξαθν 1 εμαγγέιιεηαη ε πξνζσπηθή θαη ιεηηνπξγηθή
αλεμαξηεζία ησλ κειψλ ηεο ΡΑΔ θαη ε αλαγθαία ζπλαθφινπζε
κε ππαγσγή ηνπο ζε ηεξαξρηθφ έιεγρν ή δηνηθεηηθή επνπηεία
θαηά ηελ άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο.

ηελ παξάγξαθν 2 ηίζεληαη νη θαλφλεο ηεο απαξηίαο θαη ηεο
πιεηνςεθίαο. Γηα πξψηε θνξά κε ηνλ παξφληα λφκν
πξνβιέπεηαη απμεκέλε πιεηνςεθία φηαλ ε Αξρή απνθαζίδεη
γηα ηελ επηβνιή θπξψζεσλ, ελψ κε ηελ παξάγξαθν 3 ηίζεηαη
εμαίξεζε ζηελ αξρή ζχκθσλα κε ηελ νπνία, ζε πεξίπησζε
ηζνςεθίαο, ππεξηζρχεη ε γλψκε ηνπ Πξνέδξνπ ή ηνπ
Αληηπξνέδξνπ, φηαλ ε απφθαζε ζπλεπάγεηαη ηελ επηβνιή
θπξψζεσλ, ζε ζεβαζκφ πξνο ην ηεθκήξην αζσφηεηαο.

Με ηελ παξάγξαθν 2 επηβάιιεηαη ζηα κέιε ηεο ΡΑΔ ε
ππνρξέσζε ηήξεζεο ησλ αξρψλ ηεο ακεξνιεςίαο θαη ηεο
αλεμαξηεζίαο, νη νπνίεο κεηαθξάδνληαη ζηελ ππνρξέσζή ηνπο
λα ελεξγνχλ αλεμάξηεηα απφ νπνηνδήπνηε νηθνλνκηθφ
ζπκθέξνλ. Ακεξνιεςία ηνπ ξπζκηζηή θαη επηζηεκνληθά άξηηα
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ξπζκηζηηθή απφθαζε ζπλδένληαη άξξεθηα, ππφ ηελ έλλνηα φηη
ε ηειεπηαία είλαη αλαγθαίν λα ιακβάλεηαη αλεπεξέαζηα, έμσ
απφ επηρεηξεκαηηθά-νηθνλνκηθά ζπκθέξνληα θαη πνιηηηθέο
ζθνπηκφηεηεο. Ζ ακεξνιεςία/αλεμαξηεζία ησλ κειψλ ηεο
ξπζκηζηηθήο αξρήο επηβάιιεηαη ξεηά απφ ηα άξζξα 35 παξ. 4
εδ. β‟ θαη 39 παξ. 4 εδ. β‟ ησλ νδεγηψλ 2009/72/ΔΚ θαη
2009/73/ΔΚ αληίζηνηρα, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ νπνίσλ
απηά πξέπεη λα «...i) ελεξγνχλ αλεμάξηεηα απφ νπνηνδήπνηε
αγνξαίν ζπκθέξνλ...» θαη λα κελ «ii) (...) δεηνχλ νχηε [λα]
ιακβάλνπλ απεπζείαο νδεγίεο απφ νπνηαδήπνηε θπβέξλεζε ή
άιιε δεκφζηα ή ηδησηηθή νληφηεηα θαηά ηελ άζθεζε ησλ
ξπζκηζηηθψλ θαζεθφλησλ...».

ηε ιήμε ηεο. Πξνο ην ζθνπφ απηφ, κέινο ηεο ΡΑΔ δελ
επηηξέπεηαη γηα δχν (2) έηε κεηά ηε ιήμε ηεο ζεηείαο ηνπ λα
απαζρνιεζεί κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν ζε εηαηξεία ή επηρείξεζε
ησλ νπνίσλ νη δξαζηεξηφηεηεο ππήρζεζαλ ζηνλ έιεγρν ηεο
ΡΑΔ ζην δηάζηεκα ηεο ζεηείαο ηνπ. Να ζεκεησζεί φηη ε δηάηαμε
απηή είλαη ζαθψο πην απζηεξή απφ αληίζηνηρεο δηαηάμεηο πνπ
πθίζηαληαη ζηελ ειιεληθή λνκνζεζία γηα άιιεο αλεμάξηεηεο
αξρέο (γηα παξάδεηγκα, ηελ Δπηηξνπή Αληαγσληζκνχ).
Άξζξν 11
Πεηζαξρηθή δηαδηθαζία
Με ην άξζξν 11 ζεζπίδεηαη, γηα πξψηε θνξά, εηδηθή πεηζαξρηθή
δηαδηθαζία γηα ηα κέιε ηεο ΡΑΔ, δεδνκέλνπ φηη ε ππαγσγή ησλ
κειψλ ηεο Αξρήο ζε απ‟ επζείαο πεηζαξρηθφ έιεγρν απφ
φξγαλα ηεο θεληξηθήο δηνίθεζεο ζα ζπληζηνχζε νπζηαζηηθή
παξέκβαζε ζηελ αλεμαξηεζία ηεο θαη ζα αληέβαηλε ζηηο
νδεγίεο 2009/72/ΔΚ θαη 2009/73/ΔΚ. Έηζη, λαη κελ ε χπαξμε
πεηζαξρηθνχ ειέγρνπ είλαη επηβεβιεκέλε, ψζηε λα
δηαζθαιίδεηαη φηη ζπληξέρνπλ ζην πξφζσπν ησλ κειψλ ηα
απμεκέλα πξνζφληα πνπ είλαη απαξαίηεηα γηα ηελ επηηέιεζε
ησλ θαζεθφλησλ ηνπο, ζα πξέπεη, σζηφζν, ν έιεγρνο απηφο λα
αλαηίζεληαη ζε φξγαλα πνπ παξέρνπλ απμεκέλα ερέγγπα
αλεμαξηεζίαο.

ηελ παξάγξαθν 3 ζεζπίδεηαη πιήξεο θαη απνθιεηζηηθή
απαζρφιεζε γηα ηνλ Πξφεδξν θαη ηνπο Αληηπξνέδξνπο ηεο
ΡΑΔ θαη πιήξεο απαζρφιεζε γηα ηα ινηπά κέιε, ψζηε απηά λα
αθηεξψλνληαη απεξίζπαζηα ζην ξπζκηζηηθφ ηνπο έξγν, κε
εμαίξεζε ηπρφλ αθαδεκατθά θαηακηγψο εξεπλεηηθά θαζήθνληα.
Με ηηο παξαγξάθνπο 3 θαη 4 εληζρχεηαη ε αλεμαξηεζία ησλ
κειψλ ηεο ΡΑΔ ζε ζρέζε κε ηνπο ειεγρφκελνπο θαη
επνπηεπφκελνπο θνξείο, ψζηε νη απνθάζεηο ηνπ ξπζκηζηή λα
ιακβάλνληαη αλεμάξηεηα απφ ηα ζπκθέξνληα ησλ
επηρεηξήζεσλ ηνπ ελεξγεηαθνχ θιάδνπ. Έηζη, αθελφο,
εμαηξνπκέλσλ ησλ Αλψηαησλ Δθπαηδεπηηθψλ Ηδξπκάησλ, ησλ
Σερλνινγηθψλ Δθπαηδεπηηθψλ Ηδξπκάησλ θαη ησλ θάζε είδνπο
εξεπλεηηθψλ θνξέσλ κε θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα, άιισλ
Ρπζκηζηηθψλ Αξρψλ ή θνξέσλ ή ηδξπκάησλ πνπ παξέρνπλ
εθπαίδεπζε ή ππεξεζίεο ζε ζηειέρε Ρπζκηζηηθψλ Αξρψλ, ηα
κέιε ηεο ΡΑΔ δελ επηηξέπεηαη λα θαηέρνπλ ηηο ηδηφηεηεο ηνπ
εηαίξνπ, κεηφρνπ, κέινπο δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ, δηαρεηξηζηή,
ππαιιήινπ, ηερληθνχ ή άιινπ ζπκβνχινπ ή κειεηεηή ζε
επηρείξεζε πνπ ππάγεηαη άκεζα ή έκκεζα, ζηνλ έιεγρν θαη ηελ
επνπηεία ηεο ΡΑΔ , θαη, αθεηέξνπ, δελ επηηξέπεηαη λα θαηέρνπλ
εηαηξηθά κεξίδηα ή κεηνρέο ησλ αλσηέξσ επηρεηξήζεσλ, κε
εμαίξεζε ηελ έκκεζε θαηνρή ηέηνησλ κεηνρψλ κέζσ ακνηβαίσλ
θεθαιαίσλ ή ζπληαμηνδνηηθψλ πξνγξακκάησλ κε επελδχζεηο
ζε κεηνρέο. Οη σο άλσ απαγνξεχζεηο ηίζεληαη θαη‟ επηηαγή ησλ
πξναλαθεξζέλησλ άξζξσλ ησλ νδεγηψλ ηνπ Σξίηνπ
Δλεξγεηαθνχ Παθέηνπ, φπσο απηά εξκελεχνληαη ζην εκείσκα
ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο.

Δλφςεη ησλ αλσηέξσ, κε ηελ παξάγξαθν 1 πξνβιέπεηαη φηη ν
θαηαινγηζκφο ηεο πεηζαξρηθήο επζχλεο ησλ κειψλ ηεο ΡΑΔ
γίλεηαη κε πιήξσο αηηηνινγεκέλε απφθαζε εηδηθνχ
πεηζαξρηθνχ ζπκβνπιίνπ, ε ζπγθξφηεζε ηνπ νπνίνπ, θαηά ηα
νξηδφκελα ζηελ παξάγξαθν 2, απφ δηθαζηηθνχο ιεηηνπξγνχο
θαη θαζεγεηέο παλεπηζηεκίνπ θαη φρη απφ φξγαλα ηεο
εθηειεζηηθήο εμνπζίαο, πιεξνί φια ηα ερέγγπα αλεμαξηεζίαο
ηεο ΡΑΔ.
Με ηελ παξάγξαθν 3 νξίδεηαη φηη ε ακνηβή ησλ κειψλ θαη ηνπ
γξακκαηέα ηνπ ζπκβνπιίνπ θαζνξίδεηαη κε θνηλή απφθαζε ησλ
Τπνπξγψλ Οηθνλνκηθψλ θαη Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη
Κιηκαηηθήο Αιιαγήο θαη βαξχλεη ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηεο ΡΑΔ,
ελψ ζηηο παξαγξάθνπο 4, 5, 6, 7 θαη 8 πξνζδηνξίδεηαη ε
δηαδηθαζία πεηζαξρηθνχ ειέγρνπ απφ ηελ θίλεζή ηεο έσο θαη
ηελ έθδνζε απφθαζεο.
Με ηελ παξάγξαθν 9 πξνζδηνξίδνληαη νη πνηλέο πνπ δχλαηαη
λα επηβιεζνχλ ζηα κέιε ηεο ΡΑΔ. Πξέπεη λα ηνληζηεί φηη ε
παξαβίαζε ησλ αξρψλ ηεο αλεμαξηεζίαο θαη ηεο ακεξνιεςίαο
απφ κέινο ηεο ΡΑΔ επηζχξεη ηελ νξηζηηθή παχζε ηνπ.

χκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 5 θαη πξνο ην ζθνπφ ηεο
ελίζρπζεο ηεο δηαθάλεηαο πνπ πξέπεη λα δηέπεη ηε ιεηηνπξγία
ηεο ΡΑΔ, δηαηεξείηαη ε δηάηαμε ηνπ λ. 2773/1999 ζχκθσλα κε
ηελ νπνία ηα κέιε ηεο Αξρήο πεξηιακβάλνληαη ζηνπο
ππφρξενπο πξνο ππνβνιή δήισζεο πεξηνπζηαθήο θαηάζηαζεο
ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην λ. 3213/2003.

Με ηελ παξάγξαθν 10 θαζνξίδνληαη νη πεξηπηψζεηο
απηνδίθαηεο έθπησζεο ησλ κειψλ ηεο ΡΑΔ, ε νπνία
δηαπηζηψλεηαη κε απφθαζε ηνπ εηδηθνχ πεηζαξρηθνχ
ζπκβνπιίνπ.

Με ηελ παξάγξαθν 6 νξίδεηαη φηη νη πάζεο θχζεσο απνδνρέο
ησλ κειψλ ηεο ΡΑΔ θαζνξίδνληαη κε θνηλή απφθαζε ησλ
Τπνπξγψλ Οηθνλνκηθψλ θαη Πεξηβάιινληνο Δλέξγεηαο θαη
Κιηκαηηθήο Αιιαγήο.

ηελ παξάγξαθν 11 πξνβιέπνληαη νη πεξηπηψζεηο αλαζηνιήο
ηεο ηδηφηεηαο ηνπ κέινπο κε απφθαζε ηνπ εηδηθνχ πεηζαξρηθνχ
ζπκβνπιίνπ. ηελ πεξίπησζε αλαζηνιήο ηεο ηδηφηεηαο κέινπο,
δηνξίδεηαη αλαπιεξσκαηηθφ θαηά ηε δηαδηθαζία ηεο
παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 7, ε ζεηεία ηνπ νπνίνπ δηαξθεί φζν
δηαξθεί ε αλαζηνιή. Δληνχηνηο, θαη ζηελ πεξίπησζε απηή έρεη
εθαξκνγή ε δηάηαμε ζχκθσλα κε ηελ νπνία ε ΡΑΔ ζπλερίδεη λα

Ζ παξάγξαθνο 8 ζπγθαηαιέγεηαη κεηαμχ ησλ δηαηάμεσλ πνπ
επηδηψθνπλ ηελ θαηνρχξσζε ηεο ακεξνιεςίαο θαη
αλεμαξηεζίαο ησλ κειψλ ηεο ΡΑΔ απφ ηα επηρεηξεκαηηθάνηθνλνκηθά ζπκθέξνληα ηνπ ελεξγεηαθνχ θιάδνπ, φρη κφλν θαηά
ηε δηάξθεηα ηεο ζεηείαο ηνπο, αιιά θαη γηα εχινγν ρξφλν κεηά
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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.

ζχκθσλε κε ηηο θαηεπζχλζεηο ηνπ επξσπατθνχ δηθαίνπ (βι.
ζεκεία 34 θαη 30 ησλ πξννηκίσλ ησλ νδεγηψλ 2009/72/ΔΚ θαη
2009/73/ΔΚ αληίζηνηρα, ζχκθσλα κε ηα νπνία «Οη ξπζκηζηηθνί
θνξείο ελέξγεηαο ζα πξέπεη λα έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα
ιακβάλνπλ απνθάζεηο ζε θάζε ζπλαθέο ξπζκηζηηθφ ζέκα…»).
Δηδηθφηεξα, ε ΡΑΔ απνθηά απνθαζηζηηθή αξκνδηφηεηα
αλαθνξηθά κε ηελ αδεηνδνηηθή δηαδηθαζία θαη, ζχκθσλα κε ηελ
παξάγξαθν 1, είλαη ε κφλε αξκφδηα γηα ηε ρνξήγεζε, ηελ
ηξνπνπνίεζε θαη ηελ αλάθιεζε ησλ αδεηψλ πνπ πξνβιέπνληαη
γηα ηελ άζθεζε δξαζηεξηφηεηαο ζηνπο ηνκείο ηεο ειεθηξηθήο
ελέξγεηαο θαη ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ, κε εμαίξεζε ηηο ακηγψο
πεξηβαιινληηθέο άδεηεο (ζπκπεξηιακβαλνκέλεο, επνκέλσο, ηεο
άδεηαο εγθαηάζηαζεο). Γηα ην ιφγν απηφ, επηβάιιεηαη κηα
ζπλνιηθή αλαζεψξεζε ηνπ πθηζηάκελνπ λνκνζεηηθνχ
θαζεζηψηνο αλαθνξηθά κε ηελ αδεηνδφηεζε επηρεηξήζεσλ
ειεθηξηθήο ελέξγεηαο θαη θπζηθνχ αεξίνπ, δεδνκέλνπ φηη κέρξη
ηε ζέζε ζε ηζρχ ηνπ παξφληνο λφκνπ, νη άδεηεο απηέο
ρνξεγνχληαη θαηαξρήλ απφ ηελ θεληξηθή δηνίθεζε, εθηφο ησλ
αδεηψλ παξαγσγήο έξγσλ ΑΠΔ θαη ΖΘΤΑ, ε ρνξήγεζε ησλ
νπνίσλ αλαηέζεθε πξφζθαηα ζηε ΡΑΔ κε ην λέν λφκν
3851/2010.

Σέινο, κε ηελ παξάγξαθν 12 παξέρεηαη λνκνζεηηθή
εμνπζηνδφηεζε γηα ξχζκηζε θάζε ιεπηνκέξεηαο ζρεηηθά κε ηελ
πεηζαξρηθή δηαδηθαζία θαζνξίδεηαη κε απφθαζε ηεο ΡΑΔ
χζηεξα απφ έγθξηζε ηνπ Τπνπξγνχ Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο
θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο.
Κεθάιαην Γ‟: Αξκνδηφηεηεο ηεο ΡΑΔ
Ζ αλαβάζκηζε ηνπ ξπζκηζηηθνχ ξφινπ ηεο ΡΑΔ σο εζληθήο
ξπζκηζηηθήο αξρήο ελέξγεηαο ζπλδέεηαη άξξεθηα κε ηελ αχμεζε
ησλ αξκνδηνηήησλ πνπ αλαηίζεληαη ζε απηήλ θαη‟ επηηαγή ηνπ
Σξίηνπ Δλεξγεηαθνχ Παθέηνπ, ην νπνίν θαίλεηαη λα αλάγεη ηηο
εζληθέο ξπζκηζηηθέο αξρέο ζε «εγγπεηέο» ηεο εχξπζκεο
ιεηηνπξγίαο ηεο αγνξάο ελέξγεηαο. Τπ‟ απηή ηελ έλλνηα, κε ην
παξφλ θεθάιαην εληζρχεηαη ζεκαληηθά ν ξφινο ηεο ΡΑΔ κέζσ
ηεο αλάζεζεο ζε απηήλ απνθαζηζηηθψλ αξκνδηνηήησλ
αλαθνξηθά κε ηε ξχζκηζε ησλ αγνξψλ ειεθηξηθήο ελέξγεηαο θαη
θπζηθνχ αεξίνπ. εκεηψλεηαη φηη κε βάζε ηα πξννίκηα ησλ
νδεγηψλ 2009/72/ΔΚ θαη 2099/73/ΔΚ, «νη ξπζκηζηηθνί θνξείο
ελέξγεηαο ζα πξέπεη λα έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα ιακβάλνπλ
απνθάζεηο ζε θάζε ζπλαθέο ξπζκηζηηθφ ζέκα πξνθεηκέλνπ λα
ιεηηνπξγεί νξζψο ε εζσηεξηθή αγνξά ειεθηξηθήο ελέξγεηαο…».

χκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 2, ε ΡΑΔ θαζνξίδεη ηε δηαδηθαζία
ρνξήγεζεο, ηξνπνπνίεζεο θαη αλάθιεζεο ησλ σο άλσ αδεηψλ,
θαζψο θαη ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο άζθεζεο ησλ
δξαζηεξηνηήησλ ειεθηξηθήο ελέξγεηαο θαη θπζηθνχ αεξίνπ, ελψ
παξέρεηαη ζρεηηθή εμνπζηνδφηεζε γηα έθδνζε Καλνληζκψλ, κε
ηνπο νπνίνπο ζα 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.

Άξζξν 12
Αζθάιεηα εθνδηαζκνύ
Ζ δηαζθάιηζε ηνπ ελεξγεηαθνχ εθνδηαζκνχ ζπληζηά ζεκαληηθφ
ζηνηρείν ηεο δεκφζηαο αζθάιεηαο, ε δηαθχιαμε ηεο νπνίαο
ζπλδέεηαη κε ηελ επεκεξία ησλ πνιηηψλ.

Με ηελ παξάγξαθν 3 νξίδεηαη φηη ε ΡΑΔ παξαθνινπζεί θαη
ειέγρεη ηνλ ηξφπν αζθήζεσο ησλ δηθαησκάησλ πνπ παξέρνληαη
κε ηηο άδεηεο απηέο, θαζψο θαη ηελ ηήξεζε ησλ ππνρξεψζεσλ
ησλ θαηφρσλ αδεηψλ. Ζ αξκνδηφηεηα απηή ηειεί ζε ζπλάξηεζε
κε ηηο δπλαηφηεηεο ειέγρνπ, ιήςεο αζθαιηζηηθψλ κέηξσλ θαη
επηβνιήο θπξψζεσλ εθ κέξνπο ηεο ΡΑΔ.

Με ηελ παξάγξαθν 1 αλαηίζεηαη ζηε ΡΑΔ ε αξκνδηφηεηα λα
παξαθνινπζεί ηελ αζθάιεηα ηνπ ελεξγεηαθνχ εθνδηαζκνχ
αλαθνξηθά κε ζπγθεθξηκέλεο θξίζηκεο παξακέηξνπο θαη
επηβάιιεηαη ζε απηήλ ε ππνρξέσζε λα ζπληάζζεη θάζε δχν (2)
έηε θαη ην αξγφηεξν έσο ην ηέινο Ηνπιίνπ γηα ηνλ ηνκέα
ειεθηξηθήο ελέξγεηαο θαη θάζε 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.

Άξζξν 14
Αλάπηπμε ππνδνκώλ θαη παξαθνινύζεζε πξνγξάκκαηνο
αλάπηπμεο
Με ην παξφλ άξζξν πεξηγξάθνληαη νη αξκνδηφηεηεο ηεο ΡΑΔ
αλαθνξηθά κε ηελ αλάπηπμε ησλ ελεξγεηαθψλ ππνδνκψλ. Με
βάζε θαη ηηο επηηαγέο ηνπ επξσπατθνχ δηθαίνπ, ε αλάπηπμε ησλ
δηθηχσλ θαη ελ γέλεη ησλ ππνδνκψλ, αθελφο, απνηειεί δήηεκα
πνπ ππφθεηηαη ζε δηαβνχιεπζε, αθεηέξνπ, ηίζεηαη ππφ ην
ξπζκηζηηθφ έιεγρν ηεο ΡΑΔ, ηδίσο φηαλ ην πξφγξακκα
αλάπηπμεο δελ πινπνηείηαη πξνζεθφλησο.

Με ηελ παξάγξαθν 2 αλαηίζεηαη ζηε ΡΑΔ ε αξκνδηφηεηα ηεο
παξαθνινχζεζεο ηεο πινπνίεζεο ησλ κέηξσλ δηαζθάιηζεο
πνπ είλαη αλαγθαία ζε έθηαθηεο πεξηζηάζεηο.
Με ηελ παξάγξαθν 3 ε ΡΑΔ νξίδεηαη σο ε αξκφδηα Αξρή
(Competent Authority) γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο εθαξκνγήο ησλ
κέηξσλ πνπ νξίδνληαη ζηνλ Καλνληζκφ Αζθάιεηαο
Δθνδηαζκνχ ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ 2010/994 ηεο Δπξσπατθήο
Κνηλφηεηαο.

Άξζξν 15
Σηκνιόγηα κε αληαγσληζηηθώλ δξαζηεξηνηήησλ

Άξζξν 13

Ζ επηηαγή ησλ επξσπατθψλ νδεγηψλ γηα ιήςε κέηξσλ
πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζηνχλ ηηκνιφγηα δηαθαλή θαη άλεπ
δηαθξίζεσλ γηα ηελ πξφζβαζε ζηα δίθηπα, νδήγεζε ζε πιήξε
αλακφξθσζε ηνπ λνκηθνχ πιαηζίνπ αλαθνξηθά κε ηνλ

Υνξήγεζε αδεηώλ
Με ην παξφλ άξζξν επηρεηξείηαη κηα ζεκαληηθή κεηαξξχζκηζε
ηνπ πθηζηάκελνπ λνκηθνχ πιαηζίνπ, ε νπνία είλαη, εμάιινπ,
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θαζνξηζκφ
ησλ
δξαζηεξηνηήησλ.

ηηκνινγίσλ

κε

αληαγσληζηηθψλ

πζηήκαηνο Γηαλνκήο ηηκνινγίσλ ζχλδεζεο θαη ρξήζεο ή θαη
ηεο κεζνδνινγίαο βάζεη ηεο νπνίαο ππνινγίδνληαη απηά.

χκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 1, ε ΡΑΔ έρεη αξκνδηφηεηα λα
θαζνξίδεη, κε θαλνληζηηθή πξάμε ηεο, ηε κεζνδνινγία γηα ηνλ
ππνινγηζκφ ησλ ηηκνινγίσλ ζχλδεζεο θαη ρξήζεο ησλ εζληθψλ
δηθηχσλ έπεηηα απφ γλψκε ησλ αξκφδησλ δηαρεηξηζηψλ.

Άξζξν 18
Γηαρσξηζκόο ησλ δηαρεηξηζηώλ - Δπνπηεία επί ησλ
Αλεμάξηεησλ Γηαρεηξηζηώλ Μεηαθνξάο
Ο απνηειεζκαηηθφο δηαρσξηζκφο ησλ δηθηχσλ απφ ηηο
δξαζηεξηφηεηεο παξαγσγήο θαη πξνκήζεηαο απνηειεί
ζεκειηψδε ζηφρν ησλ νδεγηψλ ηνπ Σξίηνπ Δλεξγεηαθνχ
Παθέηνπ, θαηά ηελ έλλνηα ησλ νπνίσλ ν δηαρσξηζκφο ζπληζηά
ην πην απνηειεζκαηηθφ κέζν γηα ηελ απειεπζέξσζε ηεο αγνξάο
ελέξγεηαο, κέζσ ηεο πξνψζεζεο ησλ επελδχζεσλ ζε ππνδνκέο
ρσξίο δηαθξίζεηο, ηε δίθαηε πξφζβαζε ησλ λενεηζεξρνκέλσλ
ζηα δίθηπα θαη ηε δηαθάλεηα ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο αγνξάο.

Δπί ηε βάζεη ηεο θαηά ηελ παξάγξαθν 1 θαζνξηζζείζαο
κεζνδνινγίαο, ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 2, νη αξκφδηνη
δηαρεηξηζηέο δηαηππψλνπλ ηε γλψκε ηνπο ζηε ΡΑΔ αλαθνξηθά
κε ηα ηηκνιφγηα ζχλδεζεο θαη ρξήζεο θαη ε ηειεπηαία
πξνβαίλεη ζε έγθξηζή ηνπο δηαηεξψληαο ην δηθαίσκα, ζχκθσλα
κε ηελ παξάγξαθν 5, λα δεηήζεη απφ ηνπο αξκφδηνπο
δηαρεηξηζηέο ηελ ηξνπνπνίεζή ηνπο, εθφζνλ θξίλεη
αηηηνινγεκέλα φηη δελ δηαζθαιίδεηαη ε αλαινγηθή θαη
ακεξφιεπηε ηηκνιφγεζε ηεο ρξήζεο ησλ δηθηχσλ (πζηεκάησλ
Μεηαθνξάο θαη Γηθηχσλ Γηαλνκήο).

ην πιαίζην απηφ, κε ηελ παξάγξαθν 1 αλαηίζεηαη ζηε ΡΑΔ ε
αξκνδηφηεηα λα παξαθνινπζεί ηελ επηθνηλσλία ησλ
αλεμάξηεησλ δηαρεηξηζηψλ κεηαθνξάο κε ηηο θάζεηα
νινθιεξσκέλεο επηρεηξήζεηο, ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη ε απφ
κέξνπο ησλ πξψησλ ηήξεζε ησλ ππνρξεψζεψλ ηνπο γηα
ηζφηηκε πξφζβαζε ησλ ρξεζηψλ ζε πιεξνθνξίεο θαη ζηνηρεία.

Με ηελ παξάγξαθν 4 πξνζδηνξίδνληαη ηα θξηηήξηα πνπ
ιακβάλνληαη ππφςε απφ ηε ΡΑΔ θαηά ηνλ θαζνξηζκφ ηεο
κεζνδνινγίαο ηηκνιφγεζεο θαηά ηελ παξάγξαθν 1, ελψ
πξνβιέπεηαη, κε ηελ παξάγξαθν 6, ε δπλαηφηεηα εθ κέξνπο ηεο
ΡΑΔ λα θαζνξίδεη κε απφθαζή ηεο πξνζσξηλά ηηκνιφγηα ή
κεζνδνινγίεο, ζε πεξηπηψζεηο θαζπζηέξεζεο νξηζκνχ ησλ
νξηζηηθψλ ηηκνινγίσλ.

Γηα ηελ απνηειεζκαηηθή άζθεζε ησλ αξκνδηνηήησλ ηεο
αλαθνξηθά κε ηελ επνπηεία ησλ δηαρεηξηζηψλ, παξέρεηαη ζηε
ΡΑΔ κε ηηο παξαγξάθνπο 2 θαη 3 ε δπλαηφηεηα λα έρεη
πξφζβαζε, αθελφο, ζε θάζε ζηνηρείν αλαθνξηθά κε ηηο
εκπνξηθέο θαη νηθνλνκηθέο ζρέζεηο αλεμάξηεησλ δηαρεηξηζηψλ
κεηαθνξάο θαη θάζεηα νινθιεξσκέλσλ επηρεηξήζεσλ θαη,
αθεηέξνπ, ζηελ έδξα, ηα ππνθαηαζηήκαηα θαη ηηο ελ γέλεη
εγθαηαζηάζεηο ησλ δηαρεηξηζηψλ θαη ησλ θάζεηα
νινθιεξσκέλσλ επηρεηξήζεσλ. Οη αξκνδηφηεηεο απηέο
ζπλαξηψληαη κε ηηο δπλαηφηεηεο ειέγρνπ, επηβνιήο θπξψζεσλ
θαη ιήςεο πξνζσξηλψλ κέηξσλ θαηά ηα νξηδφκελα ζε επφκελα
άξζξα ηνπ παξφληνο λφκνπ.

Άξζξν 16
Δμαίξεζε από ππνρξεώζεηο παξνρήο πξόζβαζεο ζε
ηξίηνπο
Με ην παξφλ άξζξν κεηαθέξνληαη ζην εζσηεξηθφ δίθαην νη
δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 36 θαη 49 παξ. 4 ηεο νδεγίαο
2009/73/ΔΚ.
Άξζξν 17
Γηαρείξηζε Κιεηζηώλ πζηεκάησλ Γηαλνκήο

Με ηελ παξάγξαθν 4 κεηαθέξεηαη ζηελ ειιεληθή λνκνζεζία ε
δπλαηφηεηα πνπ παξέρεηαη απφ ηηο νδεγίεο γηα δηνξηζκφ
αλεμάξηεηνπ δηαρεηξηζηή ζπζηήκαηνο κεηαθνξάο, ζηνλ νπνίν
αλαηίζεληαη φιεο ή ζπγθεθξηκέλεο αξκνδηφηεηεο ηνπ δηαρεηξηζηή
ηνπ ΔΜΖΔ, ζε πεξίπησζε δηαξθνχο παξαβίαζεο ησλ
ππνρξεψζεσλ ηνπ, ηδίσο ζε ζρέζε κε κεξνιεπηηθή
ζπκπεξηθνξά πξνο φθεινο ηεο θάζεηα νινθιεξσκέλεο
επηρείξεζεο.

Με ηελ παξάγξαθν 1 παξέρεηαη ε αξκνδηφηεηα ζηε ΡΑΔ λα
θαζνξίδεη Κιεηζηά πζηήκαηα Γηαλνκήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ή
θπζηθνχ αεξίνπ θαη ηα πξφζσπα πνπ ηα δηαρεηξίδνληαη, κε
ζηφρν ηελ εμαζθάιηζε ηεο βέιηηζηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ
νινθιεξσκέλνπ ελεξγεηαθνχ εθνδηαζκνχ. Με ηελ ίδηα
απφθαζε ηεο ΡΑΔ, 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 ζπζηεκάησλ.

Σέινο, κε ηελ παξάγξαθν 5 νξίδεηαη φηη ε ΡΑΔ δχλαηαη λα
δεηά αηηηνιφγεζε απφ ηηο Κάζεηα Οινθιεξσκέλεο
Δπηρεηξήζεηο, ζε πεξίπησζε αλαθνξάο απφ ηνλ Τπεχζπλν
πκκφξθσζεο ηνπ Αλεμάξηεηνπ Γηαρεηξηζηή Μεηαθνξάο γηα
ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ εθηέιεζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο
Αλάπηπμεο.

Με ηελ παξάγξαθν 2 παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα λα εμαηξεζεί, κε
απφθαζε ηεο ΡΑΔ, ν δηαρεηξηζηήο Κιεηζηνχ πζηήκαηνο
Γηαλνκήο απφ ππνρξεψζεηο νη νπνίεο ζα απνηεινχζαλ πεξηηηή
δηνηθεηηθή επηβάξπλζε, ιφγσ ηεο ηδηαίηεξεο θχζεο ηνπ
δηαρεηξηζηή θαη ησλ ρξεζηψλ ηνπ ζπζηήκαηνο. Με ηελ ίδηα
φκσο παξάγξαθν, παξέρεηαη θαη ζε θάζε ρξήζηε Κιεηζηνχ
πζηήκαηνο Γηαλνκήο, γηα ην νπνίν έρεη παξαζρεζεί εμαίξεζε
θαηά ηα αλσηέξσ, ε δπλαηφηεηα λα αηηείηαη ηελ έγθξηζε απφ ηε
ΡΑΔ ησλ εθαξκνδφκελσλ απφ ηνλ δηαρεηξηζηή ηνπ Κιεηζηνχ

Άξζξν 19
Πηζηνπνίεζε δηαρεηξηζηώλ ζπζηεκάησλ κεηαθνξάο
Με ην παξφλ άξζξν ε αξκνδηφηεηα ηφζν ηεο πηζηνπνίεζεο ησλ
επηρεηξήζεσλ ειεθηξηθήο ελέξγεηαο θαη θπζηθνχ αεξίνπ
πξνθεηκέλνπ απηέο λα δηνξηζηνχλ δηαρεηξηζηέο ζπζηεκάησλ
κεηαθνξάο φζν θαη ηεο παξαθνινχζεζήο ηνπο αλαθνξηθά κε ηε
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ζπκκφξθσζή ηνπο πξνο ηα θξηηήξηα πνπ ηίζεληαη ζηνλ
παξφληα λφκν αλαηίζεηαη ζηε ΡΑΔ.

Παξαθνινύζεζε θαη επνπηεία ηεο αγνξάο ελέξγεηαο
χκθσλα κε ηηο νδεγίεο 2009/72/ΔΚ θαη 2009/73/ΔΚ, ε
εκπηζηνζχλε θαη ε ξεπζηφηεηα ζηελ αγνξά θαζψο θαη ν
αξηζκφο ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηελ αγνξά ζα πξέπεη λα
απμεζνχλ θαη, πξνο ηνχην, ζα πξέπεη λα αλαβαζκηζηεί ε
ξπζκηζηηθή επνπηεία επί ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ
δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνπο ηνκείο ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο θαη
ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ.

Άξζξν 20
Τπεύζπλνο ζπκκόξθσζεο
Με ην παξφλ άξζξν πξνζδηνξίδνληαη νη αξκνδηφηεηεο ηεο ΡΑΔ
αλαθνξηθά κε ηελ ηνπνζέηεζε θαη απνκάθξπλζε ηνπ
ππεχζπλνπ ζπκκφξθσζεο, νη αξκνδηφηεηεο ηνπ νπνίνπ
θαζνξίδνληαη ζην άξζξν 21 ησλ νδεγηψλ 2009/72/ΔΚ θαη
2009/73/ΔΚ.

Πξνο ην ζθνπφ απηφ, ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 1, ε ΡΑΔ
δηαζέηεη πιείνλα εξγαιεία επνπηείαο θαη παξαθνινχζεζεο ηνπ
βαζκνχ θαη ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ αληαγσληζκνχ ζηηο
ελεξγεηαθέο αγνξέο, ησλ ηηκψλ γηα ηνπο νηθηαθνχο θαηαλαισηέο,
ηεο εκθάληζεο πεξηνξηζηηθψλ πξαθηηθψλ ή ζηξεβιψζεσλ ησλ
ζπλζεθψλ αληαγσληζκνχ, ηεο ζπκβαηφηεηαο φξσλ ζπκβάζεσλ
πξνκήζεηαο κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία, θαζψο θαη ηεο
ηήξεζεο απφ ηηο επηρεηξήζεηο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο θαη
θπζηθνχ αεξίνπ ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπο. Ζ παξάγξαθνο απηή
θαηνρπξψλεη γεληθά ηελ αξκνδηφηεηα άζθεζεο exante θαη
expost ξπζκηζηηθήο επνπηείαο απφ ηε ΡΑΔ επί ησλ
επηρεηξήζεσλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηηο αγνξέο ειεθηξηθήο
ελέξγεηαο θαη θπζηθνχ αεξίνπ ζε δεηήκαηα πνπ άπηνληαη ηεο
ιεηηνπξγίαο ησλ ελ ιφγσ αγνξψλ, απφ ηε ζθνπηά ηεο ηήξεζεο
ησλ εηδηθψλ θαλφλσλ πνπ δηέπνπλ ηηο αγνξέο απηέο, κε
εμαίξεζε ηνπο γεληθνχο θαλφλεο αληαγσληζκνχ (Ν. 703/1977,
άξζξα 101 θαη 102 ηεο πλζήθεο Λεηηνπξγίαο ηεο Δπξσπατθήο
Έλσζεο).

Άξζξν 21
Πξόζβαζε ζηηο δηαζπλδέζεηο
Ζ δηαθαλήο, ηζφηηκε θαη ακεξφιεπηε πξφζβαζε ζηηο
δηαζπλδέζεηο απνηειεί αλαγθαία πξνυπφζεζε γηα ηελ επίηεπμε
ηνπ ζηφρνπ κηαο εχξπζκα ιεηηνπξγνχζαο αγνξάο ελέξγεηαο.
πλαθψο, ε ξπζκηζηηθή επνπηεία επί ηεο πξφζβαζεο ησλ
ρξεζηψλ ζηα δίθηπα θαη ηηο ππνδνκέο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο θαη
θπζηθνχ αεξίνπ απνηειεί sinequanon πξνυπφζεζε γηα ηελ
απειεπζέξσζε ησλ ζρεηηθψλ αγνξψλ.
Σν παξφλ άξζξν δηεπθξηλίδεη φηη ε επνπηεία απηή αζθείηαη απφ
ηε ΡΑΔ θαη αθνξά ζε θάζε δήηεκα ην νπνίν άπηεηαη ηεο
πξφζβαζεο ζηηο ππνδνκέο (εθαξκνγή θαλφλσλ πξφζβαζεο,
ηηκνιφγηα, κεραληζκφο θαηαλνκήο θαη απνδέζκεπζεο
δπλακηθφηεηαο, θ.ιπ.). Ζ ιήςε ησλ ζρεηηθψλ απνθάζεσλ απφ
ηε ΡΑΔ πξνυπνζέηεη ηε δηαηχπσζε απιήο γλψκεο ησλ
αξκφδησλ δηαρεηξηζηψλ.

Με ηηο παξαγξάθνπο 2 θαη 3 παξέρεηαη αξκνδηφηεηα ζηε ΡΑΔ
γηα παξαθνινχζεζε ηνπ επηπέδνπ δηαθάλεηαο ζηελ ελεξγεηαθή
αγνξά θαη ηνπ δηαρσξηζκνχ ησλ ινγαξηαζκψλ, ψζηε λα
δηαζθαιίδεηαη φηη δελ ππάξρνπλ δηαζηαπξνχκελεο επηδνηήζεηο
κεηαμχ ησλ δξαζηεξηνηήησλ κεηαθνξάο θαη δηαλνκήο θαη
παξαγσγήο, πξνκήζεηαο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο θαη
απνζήθεπζεο θαη πξνκήζεηαο θπζηθνχ αεξίνπ.

Με ηελ παξάγξαθν 2 θαη πξνθεηκέλνπ ε ΡΑΔ λα κπνξεί λα
αζθεί απνηειεζκαηηθά ηελ αξκνδηφηεηά ηεο απηή, πξνβιέπεηαη
φηη ε Αξρή παξαθνινπζεί ηε δεκνζίεπζε ησλ απαξαίηεησλ
πιεξνθνξηψλ απφ ηνπο δηαρεηξηζηέο ησλ ζπζηεκάησλ θαη ησλ
δηθηχσλ ζρεηηθά κε ηηο δηαζπλδέζεηο, ηε δηαρείξηζε ησλ
ζπζηεκάησλ κεηαθνξάο θαη ησλ δηθηχσλ δηαλνκήο ελέξγεηαο
θαη ηελ θαηαλνκή ηνπ δπλακηθνχ ζηνπο ελδηαθεξνκέλνπο θαη
δχλαηαη λα δεηήζεη απφ απηνχο θάζε πιεξνθνξία ζρεηηθή κε
ηελ εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο, ηεξψληαο ηελ
εκπηζηεπηηθφηεηα ησλ εκπνξηθά επαίζζεησλ πιεξνθνξηψλ.

Με ηελ παξάγξαθν 4 νξίδεηαη φηη ε ΡΑΔ δχλαηαη λα εθδίδεη κε
δεζκεπηηθέο νδεγίεο πξνο ηξίηνπο ζρεηηθά κε ζέκαηα πνπ
εκπίπηνπλ ζην πεδίν ησλ αξκνδηνηήησλ ηεο γηα λα
δηαζθαιίδεηαη ε νξζή θαη νκνηφκνξθε εθαξκνγή ηνπ
θαλνληζηηθνχ πιαηζίνπ ηνπ παξφληνο θαη ε πιεξέζηεξε
πιεξνθφξεζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ.

Με ηελ παξάγξαθν 3 νξίδεηαη φηη ε ΡΑΔ ζπλεξγάδεηαη κε ηηο
αξκφδηεο αξρέο ησλ θξαηψλ- κειψλ, ησλ πκκεηερφλησλ ζηελ
Δλεξγεηαθή Κνηλφηεηα, ησλ φκνξσλ ρσξψλ, θαζψο θαη κε
φξγαλα πνπ ιεηηνπξγνχλ ζην πιαίζην ηεο Δπξσπατθήο
Έλσζεο, ηεο Δλεξγεηαθήο Κνηλφηεηαο, θαη ηεο Δπξσ Μεζνγεηαθήο πλεξγαζίαο.

Άξζξν 23
Λήςε ξπζκηζηηθώλ κέηξσλ γηα ηελ εύξπζκε ιεηηνπξγία ησλ
ελεξγεηαθώλ αγνξώλ
Δθηφο ησλ αξκνδηνηήησλ ηεο ΡΑΔ ηνπ πξνεγνχκελνπ άξζξνπ
αλαθνξηθά κε ηελ παξαθνινχζεζε θαη ηελ επνπηεία ηεο
αγνξάο ελέξγεηαο, κε ζηφρν ηελ πξνψζεζε ηνπ αληαγσληζκνχ
θαη ηελ ηήξεζε ησλ ξπζκηζηηθψλ ππνρξεψζεσλ ησλ
επνπηεπφκελσλ επηρεηξήζεσλ, ε ΡΑΔ έρεη, θαη‟ επηηαγή ηεο
επξσπατθήο λνκνζεζίαο, ηε δπλαηφηεηα λα απνθαζίδεη ηε
ιήςε θαηάιιεισλ κέηξσλ ψζηε λα εμαζθαιίδνληαη νθέιε γηα
ηνπο θαηαλαισηέο κέζα απφ ηελ πξνψζεζε ηνπ
απνηειεζκαηηθνχ αληαγσληζκνχ πνπ είλαη αλαγθαίνο γηα ηελ
εχξπζκε ιεηηνπξγία ηεο εζσηεξηθήο αγνξάο ελέξγεηαο. ην
πιαίζην απηφ, φπσο αλαθέξεηαη ξεηά ζην πξννίκην ησλ

Με ηελ παξάγξαθν 4 ε ΡΑΔ εμνπζηνδνηείηαη λα θαζνξίζεη κε
απφθαζή ηεο ηε δηαδηθαζία εμσδηθαζηηθήο επίιπζεο ησλ
δηαθνξψλ πνπ αλαθχνληαη θαηά ηελ εθαξκνγή ησλ θαλφλσλ
πνπ ζεζπίδνληαη κε ηελ παξάγξαθν 1 ηνπ παξφληνο άξζξνπ
θαη ηνπ Καλνληζκνχ Αλνηθηήο Γηαδηθαζίαο Γέζκεπζεο
Γπλακηθφηεηαο Μεηαθνξάο ζην ππνζαιάζζην Σκήκα ηνπ
αγσγνχ Φπζηθνχ Αεξίνπ Διιάδαο – Ηηαιίαο (Αγσγφο
Πνζεηδψλ), ζχκθσλα κε ηα ζηνηρεία SG-Greffe (2007)
D/203046 απφθαζε ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο.
Άξζξν 22
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νδεγηψλ 2009/72/ΔΚ θαη 2009/73/ΔΚ, κεξηθά απφ ηα πηζαλά
κέηξα πνπ δχλαηαη λα ιάβεη ε ΡΑΔ γηα ηελ πξνψζεζε ηνπ
απνηειεζκαηηθνχ αληαγσληζκνχ θαη ηελ εμαζθάιηζε ηεο
εχξπζκεο ιεηηνπξγίαο ηεο αγνξάο, δπλάκεη ησλ αξκνδηνηήησλ
πνπ ηεο παξέρνληαη απφ ην παξφλ άξζξν, είλαη αθελφο ηα
πξνγξάκκαηα απειεπζέξσζεο θπζηθνχ αεξίνπ, αθεηέξνπ ε
εγθαζίδξπζε εηθνληθψλ εγθαηαζηάζεσλ ειεθηξνπαξαγσγήο,
κέζσ ησλ νπνίσλ κηα επηρείξεζε παξαγσγήο ειεθηξηθήο
ελέξγεηαο είλαη ππνρξεσκέλε είηε λα πσιήζεη είηε λα
θαηαζηήζεη δηαζέζηκε κηα νξηζκέλε πνζφηεηα ειεθηξηθήο
ελέξγεηαο ή λα ρνξεγήζεη πξφζβαζε ζε κέξνο ηνπ
παξαγσγηθνχ δπλακηθνχ ηεο ζηνπο ελδηαθεξφκελνπο
πξνκεζεπηέο γηα νξηζκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα.

Με ηελ παξάγξαθν 1 νξίδεηαη φηη ε ΡΑΔ 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. ην πιαίζην απηφ, ε ΡΑΔ ζπκκεηέρεη ζε
επηηξνπέο θαη νκάδεο, ζπλεδξηάζεηο θαη ζπλφδνπο ζπκβνπιίσλ
θαη νξγάλσλ.
Με ηελ παξάγξαθν 2 νξίδεηαη ην πεξηερφκελν ηεο ζπλεξγαζίαο
θαη ζεζπίδνληαη ζπγθεθξηκέλεο ππνρξεψζεηο ηεο ΡΑΔ.

Ζ άζθεζε ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπ παξφληνο άξζξνπ
ζπλαξηάηαη κε ηηο δπλαηφηεηεο έξεπλαο πνπ εθρσξνχληαη ζηε
ΡΑΔ απφ ην άξζξν 28 ηνπ παξφληνο λφκνπ θαη αζθνχληαη ζε
ζπλεξγαζία κε ηελ Δπηηξνπή Αληαγσληζκνχ.

Με ηηο παξαγξάθνπο 3 θαη 4 θαζνξίδεηαη ε ζρέζε ηεο ΡΑΔ κε
ηνλ Οξγαληζκφ πλεξγαζίαο Ρπζκηζηηθψλ Αξρψλ Δλέξγεηαο,
ζην πιαίζην ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΚ) 713/2009.
Με ηελ παξάγξαθν 5 ηίζεληαη νη ζηφρνη ηεο δηαβνχιεπζεο θαη
ζπλεξγαζίαο ηεο ΡΑΔ κε ηηο ξπζκηζηηθέο αξρέο άιισλ θξαηψλ
κειψλ, ηνλ Οξγαληζκφ πλεξγαζίαο Ρπζκηζηηθψλ Αξρψλ
Δλέξγεηαο θαη ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή.

Άξζξν 24
Πξνζηαζία ησλ θαηαλαισηώλ
Ζ πξνζηαζία ησλ ζπκθεξφλησλ ησλ θαηαλαισηψλ βξίζθεηαη
ζην επίθεληξν ησλ νδεγηψλ ηνπ Σξίηνπ Δλεξγεηαθνχ Παθέηνπ,
ζηφρνο ησλ νπνίσλ είλαη ε ελίζρπζε θαη δηαζθάιηζε ηνπο.
Βαζηθή πηπρή ηεο πξνζηαζίαο ησλ θαηαλαισηψλ είλαη ε
παξνρή δπλαηφηεηαο πξφζβαζεο ζε αληηθεηκεληθά θαη δηαθαλή
δεδνκέλα πνπ αθνξνχλ ηελ θαηαλάισζε ελέξγεηαο, ηηο
ζπλαθείο ηηκέο θαη ηηο δαπάλεο εμππεξέηεζήο ηνπο, ψζηε λα
κπνξνχλ λα πξνβαίλνπλ ζε ζπγθξίζεηο θαη λα δεηνχλ απφ
αληαγσληζηέο πξνκεζεπηέο λα ππνβάινπλ πξνζθνξέο βάζεη
ησλ δεδνκέλσλ απηψλ.

Άξζξν 26
ρέζεηο ΡΑΔ κε ηελ Δπηηξνπή Αληαγσληζκνύ
Πξνο ηελ επίηεπμε ηνπ ζηφρνπ ηεο ελίζρπζεο ηνπ
αληαγσληζκνχ ζηελ εζσηεξηθή αγνξά ελέξγεηαο, ελζαξξχλεηαη
ε ζπλεξγαζία ηεο ΡΑΔ κε ηελ Δπηηξνπή Αληαγσληζκνχ.
Παξάιιεια, πξνζδηνξίδνληαη ζαθψο θαη θαηαλέκνληαη νη
αξκνδηφηεηεο ησλ δχν Αξρψλ.
ρεκαηηθά, ε εθαξκνγή ηνπ εηδηθνχ δηθαίνπ ηεο ελέξγεηαο
αλήθεη ζηε ΡΑΔ, ελψ ε αξκνδηφηεηα ειέγρνπ ηεο ηήξεζεο ησλ
γεληθψλ θαλφλσλ πξνζηαζίαο ηνπ ειεχζεξνπ αληαγσληζκνχ
(Ν. 3959/2011, άξζξα 101 θαη 102 ηεο πλζήθεο Λεηηνπξγίαο
ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο) παξακέλεη ζηελ Δπηηξνπή
Αληαγσληζκνχ. Δπεηδή φκσο ην πεδίν ησλ λνκνζεηηθψλ απηψλ
θεηκέλσλ επηθαιχπηεηαη, κε απνηέιεζκα νη δχν απηέο Αξρέο λα
θαινχληαη λα αζθήζνπλ παξάιιεια ηηο αξκνδηφηεηέο ηνπο
(έξεπλεο, ζπιινγή ζηνηρείσλ, ιήςε πξνζσξηλψλ κέηξσλ,
επηβνιή θπξψζεσλ), δηακνξθψλεηαη κε ηνλ παξφληα λφκν έλα
ζαθέο πιαίζην θνηλήο δξάζεο θαη δπλαηφηεηαο επηηάρπλζεο
ησλ δηαδηθαζηψλ, αθελφο, κε ηε ζπκκεηνρή εθπξνζψπσλ ηεο
κίαο Αξρήο ζην εξεπλεηηθφ έξγν πνπ αζθεί ε άιιε θαη,
αθεηέξνπ, κε ηε δπλαηφηεηα απφ θνηλνχ ρξήζεο ησλ
επξεκάησλ ηνπ ειέγρνπ ζην πιαίζην ησλ ακνηβαίσλ
αξκνδηνηήησλ ηνπο.

Με ην άξζξν 24 αλαηίζεηαη ζηε ΡΑΔ ε δηαζθάιηζε ησλ
αλσηέξσ δηθαησκάησλ ησλ θαηαλαισηψλ.
Με ηελ παξάγξαθν 3 δηεπθξηλίδεηαη φηη ε ΡΑΔ εμεηάδεη ηηο
θαηαγγειίεο θαηαλαισηψλ κφλν εθφζνλ απνξξένπλ απφ ή
αθνξνχλ ζε ξπζκηζηηθά δεηήκαηα, ελψ δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ
αζηηθέο ή εκπνξηθέο αληηδηθίεο ππάγνληαη ζηελ απνθιεηζηηθή
αξκνδηφηεηα ησλ Αξρψλ πξνζηαζίαο ησλ θαηαλαισηψλ.
Άξζξν 25
Πεξηθεξεηαθή πλεξγαζία- Οξγαληζκόο
Ρπζκηζηηθώλ Αξρώλ Δλέξγεηαο

πλεξγαζίαο

Ο ζηφρνο ηεο ελνπνίεζεο ηεο εζσηεξηθήο αγνξάο ελέξγεηαο θαη
ηεο δεκηνπξγίαο ίζσλ φξσλ αληαγσληζκνχ γηα φιεο ηηο
εγθαηεζηεκέλεο ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε επηρεηξήζεηο
ειεθηξηθήο ελέξγεηαο θαη θπζηθνχ αεξίνπ θαηαδεηθλχεη ηε
ζεκαζία ηεο πεξηθεξεηαθήο ζπλεξγαζίαο, ε νπνία εληζρχεηαη
ζεκαληηθά κε ην Σξίην Δλεξγεηαθφ Παθέην. Ζ ζπλεξγαζία ησλ
εζληθψλ ξπζκηζηηθψλ αξρψλ κεηαμχ ηνπο θαη κε ηα φξγαλα ηεο
Δπξσπατθήο Έλσζεο, θαζψο θαη κε ηνλ Οξγαληζκφ
πλεξγαζίαο Ρπζκηζηηθψλ Αξρψλ Δλέξγεηαο, ν νπνίνο
ηδξχζεθε κε ηνλ Καλνληζκφ (ΔΚ) 713/2009, είλαη απαξαίηεηε
γηα ηελ εθαξκνγή ηεο επξσπατθήο λνκνζεζίαο κε ζηφρν ηελ
πξαγκάησζε ηεο εζσηεξηθήο αγνξάο ελέξγεηαο.

Κεθάιαην Γ‟: Μέζα άζθεζεο ησλ αξκνδηνηήησλ ηεο ΡΑΔ
Άξζξν 27
πιινγή ζηνηρείσλ
Ζ ελδειερήο ελεκέξσζε ηεο ΡΑΔ είλαη θξίζηκε γηα ηελ
απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ ξπζκηζηηθνχ ηεο έξγνπ. Με ηελ
παξάγξαθν 1 παξέρεηαη ζηελ Αξρή ε δπλαηφηεηα λα αλαδεηεί
ηα ζηνηρεία πνπ ε ίδηα ζεσξεί αλαγθαία γηα ηελ άζθεζε ησλ
ξπζκηζηηθψλ ηεο αξκνδηνηήησλ.
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Με ηελ παξάγξαθν 2 παξέρεηαη ε αξκνδηφηεηα ζηε ΡΑΔ λα
απαηηεί ηε δηαβίβαζε πιεξνθνξηψλ αλαθνξηθά κε ηηο
δξαζηεξηφηεηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο θαη θπζηθνχ αεξίνπ.
Απνδέθηεο ηεο εληνιήο γηα δηαβίβαζε πιεξνθνξηψλ είλαη νη
επηρεηξήζεηο πνπ παξέρνπλ ηελ ππφ ξχζκηζε ππεξεζία, ήηνη
φζεο αζθνχλ ελεξγεηαθέο δξαζηεξηφηεηεο. Ζ ππνρξέσζε
παξνρήο πιεξνθνξηψλ ηεο παξαγξάθνπ 2 έρεη δηηηφ
ραξαθηήξα: αθελφο, αθνξά ζηνηρεία ηα νπνία εθ ηνπ λφκνπ
νθείινπλ λα δεκνζηεχνπλ ή λα γλσζηνπνηνχλ νη επηρεηξήζεηο
ζηε ΡΑΔ, αθεηέξνπ, πεξηιακβάλεη θαη θάζε είδνπο πιεξνθνξία
ηελ νπνία δεηεί ε Αξρή κε ξεηή πξάμε ηεο, ζην πιαίζην ηεο
γεληθήο αξκνδηφηεηαο ελεκέξσζεο πνπ δηαζέηεη.

έγγξαθα, θαηά ηελ πεξίνδν πνπ δηελεξγείηαη ν έιεγρνο θαη ζην
κέηξν ησλ αλαγθψλ απηνχ, ζη) λα ελεξγνχλ έξεπλεο ζηηο
θαηνηθίεο ησλ επηρεηξεκαηηψλ, δηνηθεηψλ, δηεπζπλφλησλ
ζπκβνχισλ, δηαρεηξηζηψλ θαη γεληθά εληεηαικέλσλ ηε δηνίθεζε
ή δηαρείξηζε πξνζψπσλ, θαζψο θαη ηνπ πξνζσπηθνχ ησλ
επηρεηξήζεσλ ή ελψζεσλ επηρεηξήζεσλ, εθφζνλ ππάξρνπλ
εχινγεο ππφλνηεο, φηη θπιάζζνληαη εθεί βηβιία ή άιια έγγξαθα
πνπ ζπλδένληαη κε ηελ επηρείξεζε θαη ην αληηθείκελν ηνπ
ειέγρνπ, δ) λα ιακβάλνπλ, θαηά ηελ θξίζε ηνπο, έλνξθεο ή
αλσκνηί θαηαζέζεηο, κε ηελ επηθχιαμε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ
άξζξνπ 212 ηνπ Κψδηθα Πνηληθήο Γηθνλνκίαο, θαη λαδεηνχλ
απφ θάζε αληηπξφζσπν ή κέινο ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο
επηρείξεζεο ή έλσζεο επηρεηξήζεσλ, επεμεγήζεηο γηα ηα
γεγνλφηα ή ηα έγγξαθα πνπ ζρεηίδνληαη κε ην αληηθείκελν θαη ην
ζθνπφ ηνπ ειέγρνπ θαη λα θαηαγξάθνπλ ηηο ζρεηηθέο
απαληήζεηο. Ζ δηαδηθαζία ζπιινγήο, θχιαμεο θαη
επεμεξγαζίαο ειεθηξνληθψλ αξρείσλ θαη αιιεινγξαθίαο, πνπ
ζπιιέγνληαη γηα ηνπο ζθνπνχο ηνπ παξφληνο λφκνπ,
θαζνξίδεηαη κε απφθαζε ηεο Δπηηξνπήο Αληαγσληζκνχ. Καηά
ηελ άζθεζε ησλ εμνπζηψλ ηνπο, ζχκθσλα κε ηηο πεξηπηψζεηο
α΄ κέρξη δ΄, νη ππάιιεινη Γεληθήο Γηεχζπλζεο Αληαγσληζκνχ
ηεξνχλ ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 9ηνπ πληάγκαηνο γηα ην
άζπιν ηεο θαηνηθίαο».

Ζ παξάιεηςε ζπκκφξθσζεο πξνο ην ζπγθεθξηκέλν θαζήθνλ
επηζχξεη ηηο δηνηθεηηθέο θπξψζεηο ηνπ άξζξνπ 38 παξ. 3ηνπ λ.
3959/2011, φπσο ηζρχεη, ηηο νπνίεο δχλαηαη λα επηβάιεη ε ΡΑΔ
κε απφθαζή ηεο.
Ζ γεληθή αξκνδηφηεηα ζπιινγήο ζηνηρείσλ ηνπ παξφληνο λφκνπ
εθαξκφδεηαη ζσξεπηηθά κε ηηο εηδηθφηεξεο αξκνδηφηεηεο
ζπιινγήο ζηνηρείσλ πνπ πξνβιέπνληαη απφ άιιεο δηαηάμεηο
ηνπ παξφληνο λφκνπ θαη ηελ ελεξγεηαθή λνκνζεζία γεληθφηεξα.
Άξζξν 28
Γηεμαγσγή εξεπλώλ

Άξζξν 29

Με ην παξφλ άξζξν δίδεηαη γεληθή αξκνδηφηεηα ζηε ΡΑΔ, φηαλ
εμεηάδεη θαηά πφζνλ νη επνπηεπφκελεο επηρεηξήζεηο ηεξνχλ ηηο
ππνρξεψζεηο ηηο νπνίεο ηνπο επηβάιιεη ε λνκνζεζία, λα θάλεη
ρξήζε νηνλεί πξναλαθξηηηθψλ αξκνδηνηήησλ γηα λα
πξνεηνηκάζεη ηελ ελδερφκελε επηβνιή δηνηθεηηθψλ θπξψζεσλ.
Αλάινγε δηάηαμε ππάξρεη ζην άξζξν 39 ηνπ λ. 3959/2011.

Γηαβνύιεπζε
Με ην παξφλ άξζξν θαηνρπξψλεηαη ν ζεζκφο ηεο
δηαβνχιεπζεο, σο ην θαηεμνρήλ δηαδηθαζηηθφ εξγαιείν γηα ηελ
πξαγκάησζε ηνπ ζηφρνπ ηεο «θαιήο ξχζκηζεο» ησλ
ελεξγεηαθψλ αγνξψλ, ηνλ νπνίν έρεη αλαιάβεη ε ΡΑΔ.

Πην ζπγθεθξηκέλα, κέιε ηεο ΡΑΔ ή ην πξνζσπηθφ ηεο
Γξακκαηείαο ηεο, κεηά απφ έγγξαθε εληνιή ηεο Αξρήο, αζθνχλ
ηηο αξκνδηφηεηεο θαη ηα δηθαηψκαηα πνπ πξνβιέπνληαη ζην
άξζξν 39 ηνπ λ. 3959/2011, φπσο ηζρχεη. Τπελζπκίδεηαη φηη,
ζχκθσλα κε ην άξζξν απηφ, «α) λα ειέγρνπλ θάζε είδνπο θαη
θαηεγνξίαο βηβιία, ζηνηρεία θαη ινηπά έγγξαθα ησλ
επηρεηξήζεσλ θαη ελψζεσλ επηρεηξήζεσλ, θαζψο θαη ηελ
ειεθηξνληθή εκπνξηθή αιιεινγξαθία ησλ επηρεηξεκαηηψλ,
δηνηθεηψλ, δηεπζπλφλησλ ζπκβνχισλ, δηαρεηξηζηψλ θαη γεληθά
εληεηαικέλσλ ηε δηνίθεζε ή δηαρείξηζε πξνζψπσλ, θαζψο θαη
ηνπ πξνζσπηθνχ ησλ επηρεηξήζεσλ ή ελψζεσλ επηρεηξήζεσλ,
αλεμαξηήησο ηεο κνξθήο απνζήθεπζήο ηνπο, θαη νπνπδήπνηε
θαη εάλ απηά θπιάζζνληαη θαη λα ιακβάλνπλ αληίγξαθα ή
απνζπάζκαηά ηνπο, β) λα πξνβαίλνπλ ζε θαηαζρέζεηο
βηβιίσλ, εγγξάθσλ θαη άιισλ ζηνηρείσλ, θαζψο θαη
ειεθηξνληθψλ κέζσλ απνζήθεπζεο θαη κεηαθνξάο δεδνκέλσλ,
ηα νπνία απνηεινχλ επαγγεικαηηθέο πιεξνθνξίεο, γ) λα
ειέγρνπλ θαη λα ζπιιέγνπλ πιεξνθνξίεο θαη δεδνκέλα θηλεηψλ
ηεξκαηηθψλ, θνξεηψλ ζπζθεπψλ, θαζψο θαη ησλ εμππεξεηεηψλ
ηνπο ζε ζπλεξγαζία κε ηηο αξκφδηεο θαηά πεξίπησζε αξρέο,
πνπ βξίζθνληαη κέζα ή έμσ απφ ηηο θηηξηαθέο εγθαηαζηάζεηο
ησλ ειεγρφκελσλ επηρεηξήζεσλ ή ελψζεσλ απηψλ, δ) λα
ελεξγνχλ έξεπλεο ζηα γξαθεία θαη ηνπο ινηπνχο ρψξνπο θαη ηα
κεηαθνξηθά κέζα ησλ επηρεηξήζεσλ ή ελψζεσλ επηρεηξήζεσλ,
ε) λα ζθξαγίδνπλ νπνηνλδήπνηε επαγγεικαηηθφ ρψξν, βηβιία ή

Σν άξζξν 29 απνηειεί λνκνζεηηθή θαηνρχξσζε ηεο
παξέκβαζεο ησλ ελδηαθεξνκέλσλ θνξέσλ ζην δεκφζην
δηάινγν επί ησλ πξνηεηλφκελσλ ιχζεσλ, κε ζηφρν ηελ
ελζσκάησζε ησλ πνξηζκάησλ ηνπ δηαιφγνπ ζηα επηιεγφκελα
ηειηθά ξπζκηζηηθά κέηξα. χκθσλα κε ηηο ελ ιφγσ δηαηάμεηο, ε
ΡΑΔ δχλαηαη λα πξνβαίλεη ζε δηαδηθαζία δηαβνχιεπζεο
νπνηεδήπνηε ην θξίλεη αλαγθαίν θαη, ζε θάζε πεξίπησζε, πξηλ
απφ ηε ιήςε απνθάζεσλ θαη κέηξσλ κε ζεκαληηθέο
επηπηψζεηο ζηελ αγνξά ειεθηξηθήο ελέξγεηαο θαη θπζηθνχ
αεξίνπ. Δπηπξφζζεηα, πξέπεη λα ηίζεηαη επαξθέο ρξνληθφ
πιαίζην γηα ηε δηελέξγεηα ηεο δηαβνχιεπζεο, εληφο ηνπ νπνίνπ
ηα ελδηαθεξφκελα κέξε ζα έρνπλ ηελ επρέξεηα λα ππνβάινπλ
ηηο παξαηεξήζεηο ηνπο.
Κάζε εηδηθφηεξν δήηεκα αλαθνξηθά κε ηελ δηαδηθαζία ηεο
δεκφζηαο δηαβνχιεπζεο ξπζκίδεηαη ζηνλ Καλνληζκφ
Δζσηεξηθήο Λεηηνπξγίαο θαη Γηαρείξηζεο ηεο ΡΑΔ.
Άξζξν 30
Καλνληζηηθέο θαη λνκνπαξαζθεπαζηηθέο αξκνδηόηεηεο
ηελ παξάγξαθν 1 πξνβιέπεηαη φηη γηα ηελ έθδνζε έθδνζε
θαλνληζηηθψλ πξάμεσλ πνπ εκπίπηνπλ ζηηο αξκνδηφηεηεο ηεο
ΡΑΔ, αξκφδηα γηα ηελ έθδνζή ηνπο είλαη ε ΡΑΔ, εθφζνλ δελ
πξνβιέπεηαη δηαθνξεηηθά. Γειαδή κε ηελ επηθχιαμε ξεηήο

14

αληίζεηεο πξφβιεςεο, θάζε θείκελν θαλνληζηηθνχ πεξηερνκέλνπ
εκπίπηεη ζηελ απνθαζηζηηθή αξκνδηφηεηα ηεο Αξρήο.

απνηειεζκαηηθή άζθεζε ηνπ ξπζκηζηηθνχ έξγνπ. Αληίζηνηρεο
αξκνδηφηεηεο έρνπλ εθρσξεζεί θαη ζε άιιεο αλεμάξηεηεο αξρέο
(Δπηηξνπή
Αληαγσληζκνχ,
Δζληθφ
πκβνχιην
Ραδηνηειεφξαζεο).

ηελ πεξίπησζε πνπ, ελφςεη ησλ επηηαγψλ ηνπ άξζξνπ 43
παξ. 2 ηνπ πληάγκαηνο, απαηηείηαη ε έθδνζε πξνεδξηθψλ
δηαηαγκάησλ γηα ηε ξχζκηζε δεηεκάησλ πνπ εκπίπηνπλ ζηηο
αξκνδηφηεηεο ηεο ΡΑΔ, ε ΡΑΔ πξνβαίλεη ζε θάζε αλαγθαία
ελέξγεηα γηα ηελ έθδνζε απηψλ θαη θαηαζέηεη πξνοηνπ θαζ‟
χιελ αξκφδηνπο ππνπξγνχο ηηο απφςεηο ηεο επί ησλ ζρεδίσλ
ησλ ελ ιφγσ δηαηαγκάησλ.

Άξζξν 31
πκβάζεηο
Ζ θαηάξηηζε ζπκβάζεσλ απφ ηε ΡΑΔ ζπληζηά έλα απφ ηα
εξγαιεία πνπ απηή δηαζέηεη γηα ηελ επηηέιεζε ηνπ ξπζκηζηηθνχ
ηεο έξγνπ. Ζ ΡΑΔ δχλαηαη λα ζπλάςεη ζπκβάζεηο έξγσλ,
ππεξεζηψλ, κειεηψλ θαη πξνκεζεηψλ γηα λα απνθηήζεη ηα κέζα
πνπ ρξεηάδεηαη γηα ηε δξάζε ηεο. Με ηελ παξάγξαθν 1
πξνζδηνξίδεηαη ην εηδηθφ λνκηθφ πιαίζην ην νπνίν δηέπεη ηε
ζχλαςε θαη ηελ εθηέιεζε ησλ ζπκβάζεσλ απηψλ, θαζψο θαη
θάζε άιιν ζρεηηθφ δήηεκα. Μεηά ηελ εθπφλεζε Καλνληζκνχ
Δζσηεξηθήο Λεηηνπξγίαο θαη Γηαρείξηζεο ή εηδηθφηεξνπ
Καλνληζκνχ Πξνκεζεηψλ, νη γεληθέο δηαηάμεηο πεξί ζχλαςεο
δηνηθεηηθψλ θαη δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ εθαξκφδνληαη κφλν θαηά
ην κέξνο πνπ δελ αληηβαίλνπλ ζηνπο ελ ιφγσ εηδηθνχο θαλφλεο.

ηελ παξάγξαθν 2 πξνβιέπεηαη ε δπλαηφηεηα ηεο ΡΑΔ 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. Αθεηεξία ηεο δηάηαμεο απηήο
απνηέιεζε ε παξάγξαθνο 7 εδ. α‟ ηνπ άξζξνπ 138Α ηνπ
Καλνληζκνχ ηεο Βνπιήο, αλαθνξηθά κε ηηο ζπληαγκαηηθά
θαηνρπξσκέλεο αλεμάξηεηεο αξρέο.
Με ηελ παξάγξαθν 3 παξέρεηαη ζηε ΡΑΔ εμνπζηνδφηεζε λα
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. Ζ Δπηηξνπή ζεκεηψλεη ζην Δξκελεπηηθφ ηεο εκείσκα
φηη ε ξπζκηζηηθή αξρή είλαη απνθιεηζηηθά αξκφδηα γηα λα
πξνζδηνξίζεη ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο θαη δηαρείξηζήο ηεο (βι.
πξναλαθεξζέλ ζεκείν 2.2.3., ζει. 6, φπνπ αλαθέξεηαη φηη
“Notwithstanding national administrative rules, it is the sole
responsibility of the NRA to determine how it operates and is
managed…”). Δπνκέλσο, νη θαλνληζηηθέο πξάμεηο πνπ
αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 3 δελ κπνξεί παξά λα
εθδίδνληαη κε απφθαζε ηεο ΡΑΔ. Ωζηφζν, ζην πιαίζην ηνπ
θνηλνβνπιεπηηθνχ ειέγρνπ επί ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο ΡΑΔ,
νξίδεηαη φηη ην ζρέδην ηνπ Καλνληζκνχ Δζσηεξηθήο Λεηηνπξγίαο
θαη Γηαρείξηζεο ηίζεηαη ζε ζπδήηεζε πξηλ απφ ηελ
νξηζηηθνπνίεζή ηνπ ελψπηνλ ηεο αξκφδηαο Δπηηξνπήο ηεο
Βνπιήο, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ησλ άξζξσλ 43 Α παξ. 3 θαη
14 (ζη) ηνπ Καλνληζκνχ ηεο Βνπιήο.

χκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 2, ε 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 32
Απνθάζεηο ηεο ΡΑΔ
Με ηελ παξάγξαθν 1 επηβάιινληαη δχν ζεκαληηθφηαηεο
ππνρξεψζεηο ζηε ΡΑΔ αλαθνξηθά κε ηηο απνθάζεηο θαη ηηο
πξάμεηο ηεο. Αθελφο, απηέο πξέπεη λα είλαη πιήξσο θαη εηδηθά
αηηηνινγεκέλεο θαη, αθεηέξνπ, θαηά θαλφλα λα δεκνζηεχνληαη
είηε ζηελ επίζεκε ηζηνζειίδαηεο, εθηφο αλ αθνξνχλ ηελ εζληθή
άκπλα, είηε ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο εάλ έρνπλ
θαλνληζηηθφ ραξαθηήξα.
Με ηελ παξάγξαθν 2 ζεζπίδεηαη ελδηθνθαλήο δηνηθεηηθή
πξνζθπγή θαηά ησλ αηνκηθψλ εθηειεζηψλ δηνηθεηηθψλ
πξάμεσλ ηεο ΡΑΔ, ε άζθεζε ηεο νπνίαο ζπλεπάγεηαη ηελ
επαλεμέηαζε ηεο πξνζβαιιφκελεο πξάμεο απφ ηε ΡΑΔ. Με ηνλ
ηξφπν απηφλ πεξηνξίδνληαη θαη νη ελ δπλάκεη δηαθνξέο απφ
πξάμεηο ηεο ΡΑΔ νη νπνίεο ζα άγνληαη ελψπηνλ ησλ δηνηθεηηθψλ
δηθαζηεξίσλ.

χκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 4, παξέρεηαη ζηε ΡΑΔ
εμνπζηνδφηεζε γηα ηελ έθδνζε ησλ πξνβιεπφκελσλ ζηε
λνκνζεζία γηα ηελ ειεθηξηθή ελέξγεηα θαη ην θπζηθφ αέξην
Καλνληζκψλ θαη Κσδίθσλ, χζηεξα απφ γλψκε ηνπ αξκφδηνπ
δηαρεηξηζηή, φπνπ απηή απαηηείηαη, θαζψο θαη ησλ ινηπψλ
θαλνληζηηθψλ πξάμεσλ. Δλφςεη ησλ απμεκέλσλ αξκνδηνηήησλ
ηεο ΡΑΔ κεηά θαη ηελ ελζσκάησζε ησλ νδεγηψλ 2009/72/ΔΚ
θαη 2009/73/ΔΚ, ε ελ ιφγσ θαλνληζηηθή αξκνδηφηεηα αζθείηαη
θαηφπηλ απιήο γλψκεο ησλ δηαρεηξηζηψλ, φπνπ απηή απαηηείηαη
γηα ηερληθέο ιεπηνκέξεηεο, θαη φρη θαηφπηλ εηζήγεζεο ή
ζχκθσλεο γλψκεο απηψλ, δηφηη θάηη ηέηνην απμάλεη ηνλ θίλδπλν
θαζπζηεξήζεσλ θαη δηαηήξεζεο θελψλ ζην εθαξκνζηέν
θαλνληζηηθφ πιαίζην.

Άξζξν 33
Γηθαζηηθόο έιεγρνο ησλ απνθάζεσλ ηεο ΡΑΔ
Με ην παξφλ άξζξν αλακνξθψλεηαη ην λνκνζεηηθφ πιαίζην
αλαθνξηθά κε ηνλ δηθαζηηθφ έιεγρν ησλ απνθάζεσλ ηεο ΡΑΔ.
Με ηελ παξάγξαθν 1 πξνζδηνξίδνληαη ηα έλδηθα βνεζήκαηα κε
ηα νπνία πξνζβάιινληαη νη απνθάζεηο/πξάμεηο ηεο ΡΑΔ. Με
αίηεζε αθχξσζεο πξνζβάιινληαη, αθελφο, νη πξάμεηο πνπ
αθνξνχλ ηε ρνξήγεζε, ηελ άξλεζε ρνξήγεζεο, ηελ
ηξνπνπνίεζε ή ηελ αλάθιεζε δηνηθεηηθψλ αδεηψλ θαη,

Με ηελ παξάγξαθν 5 πξνζηίζεηαη ε αξκνδηφηεηα εθπφλεζεο
θεηκέλσλ softlaw (Αλαθνηλψζεηο) εθ κέξνπο ηεο ΡΑΔ, ηα νπνία
έρνπλ απνδεηρζεί ηδηαηηέξσο ρξήζηκα γηα ηελ επέιηθηε θαη
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αθεηέξνπ, νη θαλνληζηηθνχ ραξαθηήξα απνθάζεηο ηεο Αξρήο.
Σν έλδηθν βνήζεκα αζθείηαη, ζηελ πξψηε πεξίπησζε, ελψπηνλ
ηνπ Γηνηθεηηθνχ Δθεηείνπ Αζελψλ, ελψ, ζηε δεχηεξε
πεξίπησζε, ελψπηνλ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπηθξαηείαο, ην
νπνίν απνθαίλεηαη ζε πξψην θαη ηειεπηαίν βαζκφ. Οη
ππφινηπεο πξάμεηο ηεο ΡΑΔ πξνζβάιινληαη κε ην έλδηθν
βνήζεκα ηεο πξνζθπγήο, ην νπνίν αζθείηαη ελψπηνλ ηνπ
Γηνηθεηηθνχ Δθεηείνπ Αζελψλ.

αγνξέο ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο θαη ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ, ή
δεκηνπξγεί ζνβαξά νηθνλνκηθά ή ιεηηνπξγηθά πξνβιήκαηα ζε
άιιεο επηρεηξήζεηο. Σα κέηξα δηαηάζζνληαη κε απφθαζε ηεο
ΡΑΔ αθνχ αθνπζηεί, εθφζνλ ην επηζπκεί, ε ελδηαθεξφκελε
επηρείξεζε, εθηφο εάλ ιφγνη θαηεπείγνληνο δελ ην επηηξέπνπλ.
Με ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο άξζξνπ θαηαιείπεηαη επξεία
δηαθξηηηθή επρέξεηα ζηε ΡΑΔ σο πξνο ην είδνο θαη ην
πεξηερφκελν ησλ πξνζσξηλψλ κέηξσλ πνπ δχλαηαη λα επηιέμεη.

Καηά ηεο απφθαζεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ Δθεηείνπ Αζελψλ επί
αίηεζεο αθχξσζεο ρσξεί έθεζε ελψπηνλ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο
Δπηθξαηείαο, ελψ θαηά ηεο απφθαζεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ Δθεηείνπ
Αζελψλ επί πξνζθπγήο ρσξεί αίηεζε αλαίξεζεο ελψπηνλ ηνπ
πκβνπιίνπ ηεο Δπηθξαηείαο.

Άξζξν 36
Γηνηθεηηθέο θπξώζεηο
Ζ δπλαηφηεηα επηβνιήο δηνηθεηηθψλ θπξψζεσλ ζπληζηά
απαξαίηεηε ζπληζηψζα ησλ αξκνδηνηήησλ ηεο ΡΑΔ. Καη ηνχην,
δηφηη ε αλάζεζε ηεο ξπζκηζηηθήο ιεηηνπξγίαο ζε αλεμάξηεην
θνξέα, φπσο ε ΡΑΔ ζηνλ ηνκέα ηεο ελέξγεηαο, δελ κπνξεί
παξά λα ζπλνδεχεηαη απφ ηελ αλάζεζε ζε απηφλ ηεο
αξκνδηφηεηαο λα επηβάιιεη θπξψζεηο φηαλ δηαπηζηψλεη
παξαβίαζε ηεο ξπζκηζηηθήο λνκηκφηεηαο. Δμάιινπ, ζηα ζεκεία
37 θαη 33 ησλ πξννηκίσλ ησλ νδεγηψλ 2009/72/ΔΚ θαη
2009/73/ΔΚ αληίζηνηρα ηνλίδεηαη φηη νη ξπζκηζηηθνί θνξείο
ελέξγεηαο ζα πξέπεη λα έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα «…λα
επηβάιινπλ απνηειεζκαηηθέο, αλαινγηθέο θαη απνηξεπηηθέο
θπξψζεηο…» ζε επηρεηξήζεηο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο θαη θπζηθνχ
αεξίνπ πνπ αζεηνχλ ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο.

Με ηελ παξάγξαθν 2 επαλαιακβάλνληαη νη ζχληνκεο ρξνληθέο
πξνζεζκίεο εληφο ησλ νπνίσλ εθδηθάδνληαη ηα έλδηθα
βνεζήκαηα πνπ αζθνχληαη θαηά ησλ πξάμεσλ ηεο ΡΑΔ θαη
εθδίδνληαη νη δηθαζηηθέο απνθάζεηο.
Άξζξν 34
Καηαγγειία ελώπηνλ ηεο ΡΑΔ
Με ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 34 θαηνρπξψλεηαη ν ζεζκφο ηεο
θαηαγγειίαο σο γεληθφ δηαδηθαζηηθφ δηθαίσκα νπνηνπδήπνηε
έρεη έλλνκν ζπκθέξνλ λα ζηξαθεί ελψπηνλ ηεο ΡΑΔ θαηά ησλ
θπξίσλ θαη ησλ δηαρεηξηζηψλ ζπζηήκαηνο κεηαθνξάο ή δηθηχνπ
δηαλνκήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, θαηά ησλ δηαρεηξηζηψλ
ζπζηεκάησλ κεηαθνξάο, απνζήθεπζεο, ΤΦΑ ή δηαλνκήο
θπζηθνχ αεξίνπ, θαηά ηνπ δηαρεηξηζηή κε δηαζπλδεδεκέλσλ
λεζηψλ, θαζψο θαη θαηά ησλ επηρεηξήζεσλ ειεθηξηθήο
ελέξγεηαο θαη θπζηθνχ αεξίνπ. Ζ θαηαγγειία απνηειεί ην κέζν
γηα λα δηαπηζησζεί θαηά πφζνλ ν θαζ‟ νπ ε θαηαγγειία
παξαβίαζε κηα ή πεξηζζφηεξεο ππνρξεψζεηο πνπ ηνπ
επηβάιινληαη απφ ην ηζρχνλ λνκηθφ πιαίζην, θαηά ην κέξνο
πνπ απηφ εκπίπηεη ζηε ξπζκηζηηθή αξκνδηφηεηα ηεο ΡΑΔ,
παξαβίαζε ε νπνία πιήηηεη εμ αληαλαθιάζεσο ηα έλλνκα
ζπκθέξνληα ηνπ θαηαγγέιινληνο.

Με ηελ παξάγξαθν 1 νξίδεηαη φηη κε απφθαζε ηεο ΡΑΔ, ε
νπνία εθδίδεηαη κεηά απφ αθξφαζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ,
επηβάιινληαη ζηνπο θπξίνπο θαη δηαρεηξηζηέο ησλ ζπζηεκάησλ
κεηαθνξάο θαη δηαλνκήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο θαη θπζηθνχ
αεξίνπ θαη ζηηο επηρεηξήζεηο ηνπ θιάδνπ ειεθηξηθήο ελέξγεηαο
θαη θπζηθνχ αεξίνπ, εθφζνλ παξαβηάδνπλ ηηο δηαηάμεηο ηεο
θείκελεο εζληθήο θαη επξσπατθήο λνκνζεζίαο πεξί ειεθηξηθήο
ελέξγεηαο θαη θπζηθνχ αεξίνπ ή 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.

Άξζξν 35

Ναη κελ θαηαιείπεηαη δηαθξηηηθή επρέξεηα ζηε ΡΑΔ αλαθνξηθά
κε ηελ επηκέηξεζε ηεο πνηλήο, ε Αξρή φκσο δεζκεχεηαη απφ
ηελ αξρή ηεο αλαινγηθφηεηαο, αιιά θαη απφ άιιεο νπζηαζηηθέο
εγγπήζεηο φπσο ε αξρή nullumcrimennullapoenasinelege θαη ε
αξρή indubioproreo. Δπηπξφζζεηα, κνινλφηη θαηά ηελ
παξάγξαθν 3 ε επηβνιή ησλ πξνζηίκσλ ηνπ παξφληνο άξζξνπ
δελ απνθιείεη ηελ επηβνιή, γηα ηελ ίδηα παξάβαζε, άιισλ
δηνηθεηηθψλ θπξψζεσλ πνπ πξνβιέπνληαη απφ άιιεο δηαηάμεηο
θαη αληίζηξνθα, θαηά ηελ επηκέηξεζε, φκσο, ηνπ πξνζηίκνπ, ε
ηπρφλ επηβνιή άιιεο θχξσζεο απφ άιιε Αξρή πξέπεη λα
ιακβάλεηαη ππφςε.

Πξνζσξηλά κέηξα
Με ην άξζξν 35 θαιχπηεηαη έλα πθηζηάκελν λνκνζεηηθφ θελφ
θαη πξνβιέπεηαη γηα πξψηε θνξά ε δπλαηφηεηα ηεο ΡΑΔ γηα
ιήςε πξνζσξηλψλ κέηξσλ ζε ζπλζήθεο επείγνληνο, σο
απηνλφεηε ζπληζηψζα ησλ επνπηηθήο θχζεσο αξκνδηνηήησλ
πνπ αζθεί ε Αξρή. Αξκνδηφηεηα ιήςεο πξνζσξηλψλ κέηξσλ ζε
πεξίπησζε επείγνπζαο αλάιεςεο δξάζεο, πξνθεηκέλνπ λα
δηαζθαιηζζεί ν αληαγσληζκφο θαη λα πξνζηαηεπηνχλ ηα
ζπκθέξνληα ησλ ρξεζηψλ, δηαζέηεη θαη ε Δζληθή Δπηηξνπή
Σειεπηθνηλσληψλ θαη Σαρπδξνκείσλ δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 16
παξ. 5 ηνπ λ. 3431/2006.

Άξζξν 37
Γηαηηεζία

Ζ ΡΑΔ έρεη αξκνδηφηεηα γηα ιήςε πξνζσξηλψλ κέηξσλ φηαλ
πηζαλνινγείηαη ε χπαξμε 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

Ζ εμσδηθαζηηθή επίιπζε δηαθνξψλ, νη νπνίεο αλαθχπηνπλ θαηά
ηελ δξαζηεξηνπνίεζε ζηηο ελεξγεηαθέο αγνξέο, απφ ηε ΡΑΔ
θαηνρπξψλεηαη κε ην παξφλ άξζξν, ην νπνίν πξνβιέπεη ην
ζεζκφ ηεο κφληκεο δηαηηεζίαο, φπσο απαηηεί θαη ε λέα
επξσπατθή λνκνζεζία γηα ηελ ελέξγεηα.
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Με ην παξφλ άξζξν ζεζπίδνληαη θάπνηεο εμαηξεηηθέο ξπζκίζεηο,
νη νπνίεο απνθιίλνπλ απφ ηα ηζρχνληα ζηνλ Κψδηθα Πνιηηηθήο
Γηθνλνκίαο (ΚπνιΓ).

ηελ παξάγξαθν 5 πξνβιέπεηαη ε δπλαηφηεηα ηεο ΡΑΔ λα
εηζπξάηηεη ζπλδξνκέο απφ ζπκκεηέρνληεο ζε ζπλέδξηα ή
αληίζηνηρεο εθδειψζεηο, κε απνθιεηζηηθφ ζηφρν ηελ επηηπρή θαη
απνηειεζκαηηθή δηνξγάλσζε απηψλ. Οη ζπλδξνκέο απηέο δελ
απνηεινχλ πφξνπο ηεο ΡΑΔ, φπσο απηνί νξίδνληαη ζηελ
παξάγξαθν 1 ηνπ παξφληνο άξζξνπ.

Γηα λα θηλεζεί ε δηαδηθαζία απαηηείηαη ζπκθσλία ησλ κεξψλ,
ζε αληίζεζε πξνο ηελ θαηαγγειία, ζηελ νπνία αξθεί ε
πξνζθπγή θάζε πξνζψπνπ κε έλλνκν ζπκθέξνλ ελψπηνλ ηεο
ΡΑΔ.

Με ηελ παξάγξαθν 6 νξίδεηαη φηη ην πιεφλαζκα πνπ πξνθχπηεη
απφ ηελ νηθνλνκηθή δηαρείξηζε ηεο ΡΑΔ ζην ηέινο θάζε δηεηίαο
δχλαηαη ζε πνζνζηφ ην νγδφληα ηνηο εθαηφ (80%) είηε λα
δηαηίζεηαη σο έζνδν ηνπ Κξαηηθνχ Πξνυπνινγηζκνχ, είηε ην
πνζφ απηφ λα κεηψλεη ηζφπνζα θαη ζπκκέηξσο ην χςνο ησλ
αληαπνδνηηθψλ ηειψλ πνπ επηβάιινληαη ζηηο επηρεηξήζεηο ηνπ
ηνκέα ηεο ελέξγεηαο, ψζηε λα πιεξνχηαη ην θξηηήξην ηεο
θνζηνζηξέθεηαο ησλ αληαπνδνηηθψλ ηειψλ. ηελ πεξίπησζε
απηή κε ηελ ίδηα απφθαζε θαζνξίδεηαη θαηά ηξφπν δηαθαλή,
αληηθεηκεληθφ θαη ακεξφιεπην, πνπ δελ εηζάγεη δηαθξίζεηο, ε
κεζνδνινγία επηκεξηζκνχ ηνπ πνζνχ απηνχ ζηηο ππφρξεεο
επηρεηξήζεηο, κεηά απφ ζχκθσλε γλψκε ηεο ΡΑΔ.

Ζ δηαηηεηηθή απφθαζε ηέκλεη ηε δηαθνξά ζην ζχλνιφ ηεο, ελψ,
ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 6 ηνπ παξφληνο άξζξνπ, ε
δεκνζίεπζε ηεο απφθαζεο ιακβάλεη ρψξα ζην πνιχ ζχληνκν
ρξνληθφ δηάζηεκα ησλ έμη (6) κελψλ απφ ηελ θίλεζε ηεο
δηαδηθαζίαο.
Κεθάιαην Δ‟: Πφξνη- Οηθνλνκηθή δηαρείξηζε ηεο ΡΑΔ
Άξζξν 38
Ζ αλεμαξηεζία ηεο ΡΑΔ ηειεί ζε άκεζε ζπλάξηεζε κε ηελ
εθρψξεζε ζε απηήλ ησλ αλαγθαίσλ πφξσλ γηα ηελ άζθεζε ηνπ
ξπζκηζηηθνχ ηεο έξγνπ. Δπηπξφζζεηα, ε νηθνλνκηθή απηνηέιεηα
ηεο ΡΑΔ, πνπ θαηνρπξψλεηαη απφ ηελ επξσπατθή λνκνζεζία
θαη ζπλίζηαηαη ζηε δπλαηφηεηά ηεο λα θαηαξηίδεη ε ίδηα ηνλ
πξνυπνινγηζκφ ηεο (βι. άξζξν 6 ηνπ Πξψηνπ Μέξνπο ηνπ
παξφληνο λφκνπ), ζπλδέεηαη κε ην χςνο ησλ πφξσλ ηεο ΡΑΔ νη
νπνίνη είλαη σο επί ην πιείζηνλ αληαπνδνηηθνί ησλ ππεξεζηψλ
πνπ απηή παξέρεη. Ωο εθ ηνχηνπ, ηα νηθνλνκηθά ηεο ΡΑΔ
θαζνξίδνληαη θπξίσο απφ ην ηξίπηπρν: α) θαηάξηηζε ηνπ
πξνυπνινγηζκνχ (ζηνλ νπνίν πξνυπνινγίδνληαη ηα έζνδα θαη
ηα έμνδα), β) θαζνξηζκφο κεζνδνινγίαο ηειψλ ππέξ ηεο ΡΑΔ
(ηα νπνία είλαη αληαπνδνηηθά, αληίζηνηρα, δειαδή, ησλ
εχινγσλ εμφδσλ ηεο ΡΑΔ γηα ηελ άζθεζε ηνπ ξπζκηζηηθνχ ηεο
έξγνπ), γ) θαζνξηζκφο χςνπο ηειψλ (κε βάζε ηνλ εγθεθξηκέλν
απφ ηε Βνπιή ησλ Διιήλσλ πξνυπνινγηζκφ ηεο Αξρήο θαη ηα
θξηηήξηα αληαπνδνηηθφηεηαο ηνπ ηέινπο). Δηδηθφηεξα:

Με ηηο παξαγξάθνπο 7 θαη 8 επαλαιακβάλνληαη δηαηάμεηο ηνπ
λ. 2773/1999 αλαθνξηθά κε ηελ ππνρξέσζε ηεο ΡΑΔ γηα
ηήξεζε ινγαξηαζκψλ θαη δεκνζίεπζε ηζνινγηζκνχ θαη ηνλ
εζσηεξηθφ έιεγρν ησλ νηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ θαη ησλ εηήζησλ
ινγαξηαζκψλ απφ νξθσηνχο ινγηζηέο. Πξνζηίζεηαη ηειεπηαίν
εδάθην κε ην νπνίν πξνζδηνξίδεηαη φηη νη δαπάλεο ηνπ ειέγρνπ
βαξχλνπλ ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηεο ΡΑΔ.
Κεθάιαην Σ‟: Γξακκαηεία ηεο ΡΑΔ
Άξζξν 39
Με ην παξφλ άξζξν πξνζδηνξίδεηαη ν ξφινο ηεο Γξακκαηείαο
ηεο ΡΑΔ, ν νπνίνο ζπλίζηαηαη ζηε δηνηθεηηθή θαη επηζηεκνληθή
ππνζηήξημε ηεο Αξρήο.
Άξζξν 40

Με ηελ παξάγξαθν 1 πξνζδηνξίδνληαη νη πφξνη ηεο ΡΑΔ, νη
νπνίνη θαηαηάζζνληαη ζε δχν θαηεγνξίεο: α) αληαπνδνηηθά
ηέιε, ηα νπνία επηβάιινληαη ζηηο επνπηεπφκελεο επηρεηξήζεηο
θαη β) επηδνηήζεηο, επηρνξεγήζεηο, ρξεκαηνδνηήζεηο
εξεπλεηηθψλ πξνγξακκάησλ θαη θάζε άιιν έζνδν πνπ
πξνέξρεηαη απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε θαη απφ δηεζλείο
νξγαληζκνχο.

Γηάξζξσζε ηεο Γξακκαηείαο
Με ην παξφλ άξζξν αλαδηαξζξψλεηαη ε Γξακκαηεία ηεο ΡΑΔ
θαηά ηξφπν ψζηε ε εζσηεξηθή ηεο νξγάλσζε λα
αληαπνθξίλεηαη ζηελ αλάγθε ηεο απνηειεζκαηηθήο άζθεζεο
ηνπ πιήξνπο εχξνπο ησλ αξκνδηνηήησλ πνπ ηεο αλαηίζεληαη
δπλάκεη ηνπ παξφληνο λφκνπ θαη ηελ επηηέιεζε ησλ
ξπζκηζηηθψλ ηεο θαζεθφλησλ.

Με ηελ παξάγξαθν 3 παξέρεηαη λνκνζεηηθή εμνπζηνδφηεζε ζηε
ΡΑΔ λα θαζνξίζεη ηε κεζνδνινγία ππνινγηζκνχ ησλ
αληαπνδνηηθψλ ηειψλ αλά δξαζηεξηφηεηα θαη ηελ
αθνινπζνχκελε πξαθηηθή δηαδηθαζία, ζην πιαίζην ηεο ελ γέλεη
άζθεζεο ησλ αξκνδηνηήησλ ηεο. Με ηελ ίδηα παξάγξαθν
ηίζεληαη ηα θξηηήξηα ηα νπνία ε ΡΑΔ ππνρξενχηαη λα ιάβεη
ππφςε ηεο θαηά ηελ θαηάξηηζε ηεο ελ ιφγσ κεζνδνινγίαο.

χκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 1, ε βαζηθή δηάξζξσζε ηεο ΡΑΔ
γίλεηαη ζε Γηεπζχλζεηο θαη Γξαθείν Πξνέδξνπ. Γηα ηελ
ππνζηήξημε 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
ζπλεξγάηεο εμνκνηνχληαη σο πξνο ην λνκηθφ θαζεζηψο ηνπο
πξνο ηνπο κεηαθιεηνχο δεκνζίνπο ππαιιήινπο, κε εμαίξεζε ηα
εξγαζηαθά ηνπο δεηήκαηα σο πξνο ηα νπνία εμνκνηνχληαη κε 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.

Με ηελ παξάγξαθν 4 παξέρεηαη λνκνζεηηθή εμνπζηνδφηεζε
ζηνλ Τπνπξγφ Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο
Αιιαγήο λα θαζνξίζεη ην χςνο ησλ αληαπνδνηηθψλ ηειψλ πνπ
επηβάιινληαη ππέξ ηεο ΡΑΔ, ηα φξγαλα, ηνλ ηξφπν, ηε
δηαδηθαζία είζπξαμήο ηνπο θαη θάζε αλαγθαία ιεπηνκέξεηα. Ζ
απφθαζε εθδίδεηαη κεηά απφ ζχκθσλε γλψκε ηεο ΡΑΔ.
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Με ηελ παξάγξαθν 2 νξίδεηαη φηη νη αξκνδηφηεηεο ησλ
επηκέξνπο Γηεπζχλζεσλ θαη ηνπ Γξαθείνπ Πξνέδξνπ, θαζψο
θαη ε θαηαλνκή ησλ ζέζεσλ ηνπ πξνζσπηθνχ ζε απηά,
θαζνξίδνληαη ζηνλ Καλνληζκφ Δζσηεξηθήο Λεηηνπξγίαο θαη
Γηαρείξηζεο ηεο ΡΑΔ.

νπνίεο δηαζθαιίδεηαη ε αλεμαξηεζία ηεο ΡΑΔ, ζπληζηνχλ: α) ε
απαίηεζε ηεο πξνεγνχκελεο ζχκθσλεο γλψκεο ηεο ΡΑΔ γηα
ηελ άξζε ηεο απφζπαζεο θαη β) ε ππνρξεσηηθή δηαθνπή ηεο
απφζπαζεο κεηά απφ εηζήγεζε ηεο ΡΑΔ, ζε πεξίπησζε πνπ
νη αλάγθεο ηεο Γξακκαηείαο ηεο, γηα ηελ θάιπςε ησλ νπνίσλ
έγηλε ε απφζπαζε ζπγθεθξηκέλνπ ππαιιήινπ, κπνξνχλ πιένλ
λα θαιπθζνχλ απφ ην πξνζσπηθφ ηεο.

Με ηελ παξάγξαθν 3 πξνβιέπεηαη ε ζπγθξφηεζε θάζε
Γηεχζπλζεο ζε Σκήκαηα θαη παξέρεηαη εμνπζηνδφηεζε ζηε
ΡΑΔ λα θαζνξίζεη ηηο επηκέξνπο αξκνδηφηεηεο ησλ Σκεκάησλ
θαη λα ηνπνζεηήζεη ηα κέιε ηεο Γξακκαηείαο ηεο ΡΑΔ θαηά
Γηεπζχλζεηο θαη Σκήκαηα.

Με ηελ παξάγξαθν 5 πξνβιέπεηαη ε δπλαηφηεηα θάιπςεο
ζέζεσλ ηεο Γξακκαηείαο ηεο ΡΑΔ κε κεηάηαμε πξνζσπηθνχ. Ζ
δηαδηθαζία θηλείηαη απφ ηε ΡΑΔ κε ζρεηηθή αλαθνίλσζή ηεο. 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.

Με ηελ παξάγξαθν 4 πξνβιέπεηαη ε χπαξμε Πξντζηακέλνπ ζε
θάζε Γηεχζπλζε θαη Σκήκα θαη θαζνξίδεηαη ν ηξφπνο επηινγήο
ηνπ.
ην πιαίζην ηεο δηαθάλεηαο πνπ πξέπεη λα δηέπεη ηελ
νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία ηεο ΡΑΔ, ζεζπίδεηαη κε ηελ
παξάγξαθν 5 ππνρξέσζε δεκνζίεπζεο ζηελ επίζεκε
ηζηνζειίδα ηεο ησλ πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά κε ηελ νξγαλσηηθή
δνκή, ηε δηάξζξσζε ηεο Γξακκαηείαο θαη ηνλ νξηζκφ ησλ
Πξντζηακέλσλ ησλ Γηεπζχλζεσλ θαη ησλ Σκεκάησλ.

Άξζξν 42
Τπεξεζηαθό πκβνύιην
Σα ζέκαηα ππεξεζηαθήο θαηάζηαζεο ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο
Γξακκαηείαο ηεο ΡΑΔ θξίλνληαη απφ 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. (Ν.3528/2007, ΦΔΚ Α‟ 26) θαη ηνπ π.δ. 410/1988,
φπσο θάζε θνξά ηζρχνπλ.

Άξζξν 41
Πξνζσπηθό ηεο Γξακκαηείαο
Ζ παξάγξαθνο 1 πξνβιέπεη ζχζηαζε νξηζκέλσλ λέσλ ζέζεσλ
ζηε Γξακκαηεία ηεο ΡΑΔ, ε νπνία είλαη αλαγθαία ελφςεη ησλ
λέσλ ζεκαληηθφηαησλ αξκνδηνηήησλ πνπ αλαηίζεληαη ζηε ΡΑΔ
δπλάκεη ηνπ παξφληνο λφκνπ πνπ κεηαθέξεη ζηελ ειιεληθή
έλλνκε ηάμε ηηο δηαηάμεηο ησλ νδεγηψλ ηνπ Σξίηνπ Δλεξγεηαθνχ
Παθέηνπ. Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ζηα άξζξα 35 παξ. 5 θαη 39
παξ. 5 ησλ νδεγηψλ 2009/72/ΔΚ θαη 2009/73/ΔΚ αληίζηνηρα
νξίδεηαη φηη «Γηα λα πξνζηαηεχζνπλ ηελ αλεμαξηεζία ηεο
ξπζκηζηηθήο αξρήο, ηα θξάηε κέιε δηαζθαιίδνπλ ηδίσο φηη: α) ε
ξπζκηζηηθή αξρή κπνξεί (...) λα δηαζέηεη (...) επαξθείο
αλζξψπηλνπο θαη νηθνλνκηθνχο πφξνπο γηα ηελ εθηέιεζε ησλ
θαζεθφλησλ ηεο,...». Με ηελ ίδηα παξάγξαθν ζπληζηάηαη κία
πξφζζεηε θαηεγνξία πξνζσπηθνχ, ην νπνίν θαιείηαη εηδηθφ
ηερληθφ πξνζσπηθφ θαη παξέρεη έξγν ππνδνκήο ζηε ιεηηνπξγία
ηεο Γξακκαηείαο, πξνζθέξνληαο εμεηδηθεπκέλεο ηερληθέο
ππεξεζίεο γηα ηελ αξηηφηεξε εθηέιεζε ηνπ έξγνπ ηεο. Ζ
παξάγξαθνο 1 απνζθνπεί ζηε δηαζθάιηζε ηεο
απνηειεζκαηηθήο θαη απξφζθνπηεο ιεηηνπξγίαο ηεο Αξρήο, ε
νπνία εμαξηάηαη άκεζα απφ ηελ πςειήο πνηφηεηαο δηνηθεηηθή
θαη επηζηεκνληθή ππνζηήξημε ηεο Γξακκαηείαο.

Άξζξν 43
Απνδνρέο, απνδεκηώζεηο πξνζσπηθνύ ηεο Γξακκαηείαο
Με ην άξζξν νξίδεηαη φηη νη 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 εξγαζίαο ή έκκηζζεο εληνιήο,
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ πέληε (5) εηδηθψλ ζπλεξγαηψλ ηνπ
Γξαθείνπ Πξνέδξνπ, θαζνξίδνληαη, κε θνηλή απφθαζε ησλ
Τπνπξγψλ Οηθνλνκηθψλ θαη Πεξηβάιινληνο Δλέξγεηαο θαη
Κιηκαηηθήο Αιιαγήο.
Άξζξν 44
Με ην παξφλ άξζξν επηβάιινληαη ζηα κέιε ηνπ πξνζσπηθνχ
ηεο
Γξακκαηείαο
ππνρξεψζεηο
ερεκχζεηαο
θαη
επαλαιακβάλεηαη ε δηάηαμε πνπ ηζρχεη θαη γηα ηα κέιε ηεο ΡΑΔ
αλαθνξηθά κε ηελ απαγφξεπζε λα θαηέρνπλ, θαηά ηε δηάξθεηα
ηεο ζεηείαο ηνπο, 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, εμαηξνπκέλσλ ησλ Αλψηαησλ
Δθπαηδεπηηθψλ Ηδξπκάησλ, ησλ Σερλνινγηθψλ Δθπαηδεπηηθψλ
Ηδξπκάησλ, ησλ Γηεζλψλ Οξγαληζκψλ θαη ησλ θάζε είδνπο
εξεπλεηηθψλ θνξέσλ κε θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα.

Με ηελ παξάγξαθν 2 νξίδεηαη φηη ε πιήξσζε ησλ λέσλ ζέζεσλ
δηελεξγείηαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 2190/1994 (ΦΔΚ
28 Α'), φπσο ηζρχνπλ, χζηεξα απφ πξνθήξπμε ηεο ΡΑΔ,, ζηελ
νπνία θαζνξίδνληαη ηα απαηηνχκελα ηππηθά θαη νπζηαζηηθά
πξνζφληα ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ π.δ. 50/2001 (ΦΔΚ
Α΄39).
Με ηελ παξάγξαθν 4 πξνβιέπεηαη ε δπλαηφηεηα θάιπςεο
ζέζεσλ ηεο Γξακκαηείαο ηεο ΡΑΔ κε απφζπαζε πξνζσπηθνχ
ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ λ.
2190/1994, φπσο ηζρχεη, κε εμαίξεζε ηηο επηρεηξήζεηο ηνπ
ηνκέα ελέξγεηαο. Καηλνηνκίεο ηνπ παξφληνο λφκνπ, κε ηηο
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Κεθάιαην Ε‟: Καλνληζκφο Δζσηεξηθήο Λεηηνπξγίαο θαη
Γηαρείξηζεο ηεο ΡΑΔ

Με ηηο παξαγξάθνπο 3 θαη 4, νξίδνληαη νη ππνρξεψζεηο ηνπ
Πξνκεζεπηή ζρεηηθά κε ηελ εμππεξέηεζε πειαηψλ θαη ηελ
δηαδηθαζία ππνβνιήο θαη δηαρείξηζεο αηηεκάησλ θαη
παξαπφλσλ πειαηψλ.

Άξζξν 45
Ο Καλνληζκφο Δζσηεξηθήο Λεηηνπξγίαο θαη Γηαρείξηζεο ηεο
ΡΑΔ, σο ην θαηεμνρήλ θείκελν πνπ δηέπεη ηελ εζσηεξηθή
ιεηηνπξγία θαη δηαρείξηζε ηεο ΡΑΔ, εθδίδεηαη απνθιεηζηηθά απφ
ηελ ίδηα.

Σέινο, κε ηελ παξάγξαθν 5 δηαζθαιίδεηαη ην δηθαίσκα ηνπ
θαηαλαισηή λα γλσξίδεη εθ ησλ πξνηέξσλ ηνπο πηζαλνχο
ιφγνπο άξλεζεο πξνζθνξάο Πξνκήζεηαο απφ ηνλ
Πξνκεζεπηή.

Με ηελ παξάγξαθν 2 πξνζδηνξίδεηαη ην ειάρηζην πεξηερφκελν
ηνπ Καλνληζκνχ κε αλαθνξά ζηα δεηήκαηα πνπ απηφο ξπζκίδεη.

Άξζξν 49
Γηαθάλεηα ησλ ρξεώζεσλ θαη ησλ πιεξνθνξηώλ

ΜΔΡΟ ΓΔΤΣΔΡΟ: ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΩΝ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΩΝ

Οη θαηαλαισηέο πξέπεη λα δηαζέηνπλ ζαθείο θαη θαηαλνεηέο
πιεξνθνξίεο φζν αθνξά ηα δηθαηψκαηά ηνπο ζε ζρέζε κε ηνλ
ελεξγεηαθφ ηνκέα ψζηε λα είλαη ζε ζέζε λα επσθειεζνχλ απφ
ηνλ αληαγσληζκφ ζηελ αγνξά ειεθηξηθήο ελέξγεηαο θαη
θπζηθνχ αεξίνπ. Οη πιεξνθνξίεο απηέο αθνξνχλ ηδίσο ηνπο
πξνζθεξφκελνπο ζπκβαηηθνχο φξνπο, ηηο ηζρχνπζεο ρξεψζεηο
ησλ Πξνκεζεπηψλ θαη εθηίκεζε ηνπ εηήζηνπ θφζηνπο παξνρήο
(παξάγξαθνο 1).

Κεθάιαην Α΄: Γεληθέο δηαηάμεηο
Άξζξν 46
Με ην άξζξν απηφ δηεπθξηλίδεηαη ην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ
θεθαιαίνπ απηνχ θαζψο θαη ε δπλαηφηεηα επηβνιήο ζρεηηθψλ
θπξψζεσλ απφ ηε ΡΑΔ.
Άξζξν 47
Γηθαηώκαηα Δπηιεγόλησλ Πειαηώλ

Ζ παξάγξαθνο 2 εμεηδηθεχεη ηηο ππνρξεψζεηο γηα
δεκνζηνπνίεζε πιεξνθνξηψλ θαη‟ ειάρηζην ζηελ ηζηνζειίδα
ηνπο, ελψ ζηε παξάγξαθν 3 αλαθέξεηαη αληίζηνηρε
ππνρξέσζε ηεο ΡΑΔ. Οη ππνρξεψζεηο απηέο δχλαηαη λα
εμεηδηθεχνληαη ζηνπο Κψδηθεο Πξνκήζεηαο.

Με ηελ παξάγξαθν 1 θαηνρπξψλεηαη ην βαζηθφηεξν δηθαίσκα
ησλ Δπηιεγφλησλ Πειαηψλ, πνπ είλαη ε ειεπζεξία επηινγήο
Πξνκεζεπηή, θαη ε αιιαγή Πξνκεζεπηή ρσξίο νηθνλνκηθή
επηβάξπλζε. Τπφ νξηζκέλεο πξνυπνζέζεηο, γηα κεγάινπο
πειάηεο επηηξέπεηαη ε πξνκήζεηα απφ πεξηζζφηεξνπο ηνπ ελφο
Πξνκεζεπηέο ηαπηνρξφλσο.

Με ηελ παξάγξαθν 4 νξίδνληαη ππνρξεψζεηο δεκνζηνπνίεζεο
γεληθφηεξσλ ζηνηρείσλ ζρεηηθά κε ηελ δξαζηεξηφηεηα ησλ
Πξνκεζεπηψλ έηζη ψζηε λα είλαη ζε ζέζε ν θαηαλαισηήο λα
αμηνινγήζεη ηνπο Πξνκεζεπηέο βάζεη γεληθφηεξσλ θξηηεξίσλ,
φπσο νηθνλνκηθά θξηηήξηα, κέγεζνο δξαζηεξηφηεηαο, ζρεηηθέο
αγνξέο ζηηο νπνίεο δξαζηεξηνπνηνχληαη, θιπ.

Ο Πειάηεο πξνζηαηεχεηαη απφ αζέκηηεο ζπλαιιαθηηθέο
πξαθηηθέο κε ηελ ππνρξέσζε ζχλαςεο πξνζθνξάο
Πξνκήζεηαο θαη χκβαζεο Πξνκήζεηαο νη νπνίνη είλαη γλσζηνί
ζηνλ Πειάηε εθ ησλ πξνηέξσλ (παξάγξαθν 2). Έηζη
δηαζθαιίδνληαη ηα δηθαηψκαηα ηνπ Πειάηε κηαο θαη έρεη ηελ
δπλαηφηεηα λα ζπλαηλέζεη ή λα αξλεζεί ηνπο πξνζθεξφκελνπο
φξνπο Πξνκήζεηαο. ε θάζε πεξίπησζε, ζηελ παξάγξαθν 3,
δίλεηαη ην δηθαίσκα ζηνλ Οηθηαθφ Πειάηε λα ππαλαρσξήζεη
απφ ηελ χκβαζε Πξνκήζεηαο εληφο ηνπιάρηζηνλ 14 εκεξψλ
ζε πεξίπησζε πνπ δελ είρε ζηελ δηάζεζή ηνπ ηα απαξαίηεηα
ζηνηρεία θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο χκβαζεο.

Άξζξν 50
Γηαδηθαζίεο επίιπζεο δηαθνξώλ
Δγγχεζε γηα κεγαιχηεξε πξνζηαζία ησλ θαηαλαισηψλ
απνηειεί ε δηαζεζηκφηεηα απνηειεζκαηηθψλ κέζσλ
δηαθαλνληζκνχ δηελέμεσλ γηα φινπο ηνπο θαηαλαισηέο.
χκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 1, ην πξψην ζηάδην επίιπζεο
δηαθνξψλ κεηαμχ Πξνκεζεπηή θαη πειάηε απνηειεί ε θηιηθή
επίιπζε. ηελ ζπλέρεηα (Παξάγξαθνο 2), ν Πειάηεο κπνξεί λα
απεπζπλζεί ζηνλ πλήγνξν ηνπ Καηαλαισηή ή θάζε άιιν
αξκφδην θνξέα. Με ζηφρν ηνλ ηαρχ θαη απνηειεζκαηηθφ
δηαθαλνληζκφ ησλ παξαπφλσλ, νη δηαδηθαζίεο επίιπζεο
δηαθνξψλ δχλαηαη λα εμεηδηθεχνληαη πεξαηηέξσ ζηνπο Κψδηθεο
Πξνκήζεηαο ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 3.

Άξζξν 48
Τπνρξεώζεηο ησλ Πξνκεζεπηώλ
Με ην άξζξν απηφ επηβάιινληαη ππνρξεψζεηο ζηνπο
Πξνκεζεπηέο γηα παξνρή πιεξνθνξηψλ θαη ππεξεζηψλ ψζηε
λα δηαζθαιίδεηαη ε πξνζηαζία ησλ επάισησλ πειαηψλ θαη ησλ
πειαηψλ ζε απνκαθξπζκέλεο πεξηνρέο θαη ε ελεκέξσζε ησλ
θαηαλαισηψλ ζε φηη αθνξά ηα δηθαηψκαηά ηνπο γηα αιιαγή
Πξνκεζεπηή, έληαμε ζε θαηεγνξία επάισησλ θαηαλαισηψλ, ή
πξφζβαζε ζε Τπεξεζίεο Σειεπηαίνπ Καηαθπγίνπ θαη
Καζνιηθήο Τπεξεζίαο (παξάγξαθνο 1).

Άξζξν 51
Κώδηθαο Πξνκήζεηαο
Με ην άξζξν απηφ, εμεηδηθεχνληαη νη ξπζκίζεηο πνπ
πεξηιακβάλνληαη ζηνπο Κψδηθεο Πξνκήζεηαο κε ζηφρν ηελ
πξνζηαζία ησλ θαηαλαισηψλ, εηδηθφηεξα ζρεηηθά κε ηελ
δηαδηθαζία αιιαγήο Πξνκεζεπηή θαη ζχλαςε χκβαζεο
Πξνκήζεηαο, ην ειάρηζην πεξηερφκελφ ηεο, ππνρξεψζεηο ησλ
Πξνκεζεπηψλ γηα παξνρή πιεξνθνξηψλ θαη ελεκέξσζεο ησλ

Δπηπιένλ, κε ηελ παξάγξαθν 2 νξίδεηαη ε ππνρξέσζε
ελεκέξσζεο ηνπ θαηαλαισηή ζρεηηθά κε ηηο πεγέο θαη ηηο
πεξηβαιινληηθέο επηπηψζεηο ηεο ελέξγεηαο πνπ θαηαλάισζε.
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Πειαηψλ, δηαδηθαζία έθδνζεο θαη ειάρηζην πεξηερφκελν
ινγαξηαζκνχ
θαηαλάισζεο,
δηαδηθαζία
ρεηξηζκνχ
ιεμηπξφζεζκσλ νθεηιψλ, δηαδηθαζία ηξνπνπνίεζεο φξσλ θαη
θαηαγγειίαο χκβαζεο Πξνκήζεηαο.

Με ην άξζξν απηφ πξνβιέπεηαη ε παξνρή Τπεξεζηψλ Κνηλήο
Ωθέιεηαο γηα ιφγνπο πξνζηαζίαο επάισησλ θαηαλαισηψλ, 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. Οξίδνληαη βαζηθέο αξρέο θαη ππνρξεψζεηο θαζψο
θαη εμνπζηνδνηήζεηο ζρεηηθά κε ηελ αλάζεζε ηεο παξνρήο ΤΚΩ
κέζσ δηαγσληζκνχ ή σο ππνρξέσζε, ηνλ θαζνξηζκφ ηνπ
ηξφπνπ επηκεξηζκνχ ησλ δαπαλψλ γηα ηελ παξνρή ησλ ΤΚΩ,
ηνλ θαζνξηζκφ ησλ κνλαδηαίσλ ρξεψζεσλ, ηελ δηαρείξηζε ησλ
ινγαξηαζκψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ παξνρή ΤΚΩ θαη ηηο
ζρεηηθέο ρξεψζεηο.

Άξζξν 52
Πξνζηαζία Δπάισησλ Πειαηώλ
Σν άξζξν απηφ δηαζθαιίδεη ηνλ απαξαίηεην ελεξγεηαθφ
εθνδηαζκφ ησλ επάισησλ πειαηψλ κε ηελ πξφβιεςε γηα εηδηθά
κέηξα πξνζηαζίαο ησλ θαηαλαισηψλ απηψλ. Καηεγνξίεο
επάισησλ πειαηψλ νξίδνληαη ζηελ παξάγξαθν 1, θαη
πεξηιακβάλνπλ πειάηεο νη νπνίνη δελ είλαη ζε ζέζε είηε λα
εθπιεξψζνπλ ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο έλαληη ηνπ Πξνκεζεπηή,
είηε λα δηαπξαγκαηεπηνχλ ηε ζπκβαηηθή ηνπο ζρέζε κε ηνλ
Πξνκεζεπηή, είηε 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.

Άξζξν 56
Γηαδηθαζία αλάζεζεο ηεο παξνρήο ππεξεζηώλ θνηλήο
σθέιεηαο κε πξόζθιεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο
Με ην άξζξν απηφ, εμεηδηθεχνληαη νη βαζηθέο αξρέο θαη ε
δηαδηθαζία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ θαη αλάζεζεο ησλ
ππεξεζηψλ θνηλήο σθέιεηαο φπσο νξίδνληαη ζηα άξζξα 55,
57θαη 58. Πεξαηηέξσ ξπζκίδνληαη θαη νη βαζηθέο αξρέο γηα ηελ
κεζνδνινγία ππνινγηζκνχ ηνπ αληαιιάγκαηνο πνπ νθείιεηαη
γηα ηελ παξνρή ηεο ππεξεζίαο θνηλήο σθέιεηαο.

ηελ παξάγξαθν 2 αλαθέξνληαη ελδεηθηηθά κέηξα πνπ
κπνξνχλ λα ιεθζνχλ γηα ηελ πξνζηαζία ησλ επάισησλ
πειαηψλ αλάινγα κε ηηο δπζθνιίεο πνπ αληηκεησπίδεη ε θάζε
θαηεγνξία. ηελ παξάγξαθν 3 δίλνληαη νη απαξαίηεηεο
εμνπζηνδνηήζεηο γηα ηνλ θαζνξηζκφ θξηηεξίσλ, πξνυπνζέζεσλ
έληαμεο, δηαδηθαζηψλ θαη κέηξσλ πξνζηαζίαο επάισησλ
θαηαλαισηψλ.

Άξζξν 57
Πξνκεζεπηήο Σειεπηαίνπ Καηαθπγίνπ

Άξζξν 53

Γηα λα δηαζθαιηζηεί ην δηθαίσκα ηνπ πειάηε λα πξνκεζεχεηαη
ειεθηξηθή ελέξγεηα ή θπζηθφ αέξην θαη λα απνθεπρζεί ε
δηαθνπή παξνρήο ηνπ ιφγσ ππαηηηφηεηαο ηνπ Πξνκεζεπηή ηνπ,
ζεζπίδεηαη κε ην άξζξν απηφ ε Τπεξεζία Σειεπηαίνπ
Καηαθπγίνπ. Ο Πξνκεζεπηήο Σειεπηαίνπ Καηαθπγίνπ
αλαιακβάλεη πξνζσξηλά ηελ πξνκήζεηα πειαηψλ ηνπ
Πξνκεζεπηή πνπ έρεη αζηνρήζεη, θαη έσο φηνπ
δηαπξαγκαηεπηνχλ λέα χκβαζε Πξνκήζεηαο.Με ηελ
παξάγξαθν 2 νξίδεηαη ε δηαδηθαζία επηινγή ησλ Πξνκεζεπηψλ
πνπ ζα παξέρνπλ ηηο ππεξεζίεο Σειεπηαίνπ Καηαθπγίνπ

Ζ ελεξγεηαθή πελία είλαη έλα νινέλα απμαλφκελν πξφβιεκα.
Με ην άξζξν απηφ, δίλεηαη εμνπζηνδφηεζε γηα απφθαζε ηνπ
Τπνπξγνχ Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο ή
γηα θνηλέο ππνπξγηθέο απνθάζεηο κε ηηο νπνίεο θαζνξίδνληαη
θαηάιιεια κέηξα γηα ηελ αληηκεηψπηζή ηεο. Σέηνηα κέηξα
ζεσξνχληαη ηα εζληθά πξνγξάκκαηα δξάζεο, βειηηψζεηο ηεο
ελεξγεηαθήο απφδνζεο γηα ηελ θαηνηθία ή άιια θαηάιιεια
κέηξα γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο ελεξγεηαθήο πελίαο, πνπ
απνβιέπνπλ ζηε κείσζε ηνπ αξηζκνχ ησλ αλζξψπσλ πνπ
ππνθέξνπλ απφ κηα ηέηνηα θαηάζηαζε.

Άξζξν 58

Άξζξν 54

Πξνκεζεπηήο Καζνιηθήο Τπεξεζίαο Ζιεθηξηθήο Δλέξγεηαο

Οη θαηαλαισηέο πξέπεη λα έρνπλ εχθνιε θαη δσξεάλ
πξφζβαζε ζε πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηα δηθαηψκαηά ηνπο, ηελ
ηζρχνπζα λνκνζεζία θαη ηνπο ηξφπνπο πξνζθπγήο πνπ
δηαζέηνπλ ζε πεξίπησζε δηαθνξάο κε ηνλ Πξνκεζεπηή ηνπο.
Γηα ηελ επίηεπμε ηνπ ζηφρνπ απηνχ, ην άξζξν απηφ νξίδεη σο
εληαία ζεκεία επαθήο ηα Κέληξα Δμππεξέηεζεο Πνιηηψλ, κε
δηαδηθαζίεο πνπ εμεηδηθεχνληαη ζε θνηλή ππνπξγηθή απφθαζε
ησλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκηθψλ, Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη
Κιηκαηηθήο Αιιαγήο θαη Γηνηθεηηθήο Μεηαξξχζκηζεο θαη
Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο.

Γηα λα δηαζθαιηζηεί ην δηθαίσκα ησλ νηθηαθψλ θαηαλαισηψλ
θαη ησλ κηθξψλ επηρεηξήζεσλ λα απνιαχνπλ ηνπ δηθαηψκαηνο
εθνδηαζκνχ κε ειεθηξηθή ελέξγεηα ζπγθεθξηκέλεο πνηφηεηαο ζε
ζαθψο ζπγθξίζηκεο, δηαθαλείο θαη ινγηθέο ηηκέο, αθφκα θαη αλ
δελ έρνπλ εμαζθήζεη ην δηθαίσκά ηνπο λα επηιέμνπλ
ελαιιαθηηθφ Πξνκεζεπηή ή αδπλαηνχλ λα ζπκβιεζνχλ κε
ελαιιαθηηθφ πξνκεζεπηή ζηελ απειεπζεξσκέλε αγνξά,
ζεζπίδεηαη ν Πξνκεζεπηήο Καζνιηθήο Τπεξεζίαο σο ν χζηαηνο
πξνκεζεπηήο ζχκθσλα κε ηελ Οδεγία 2009/72/ΔΚ.
Κεθάιαην Γ΄: Δπθπή ζπζηήκαηα κέηξεζεο

Κεθάιαην Β΄: Τπεξεζίεο Κνηλήο Ωθέιεηαο

Άξζξν 59

Άξζξν 55

Δθαξκνγή επθπώλ ζπζηεκάησλ κέηξεζεο

Τπεξεζίεο Κνηλήο Ωθέιεηαο
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Σν άξζξν απηφ ξπζκίδεη ηηο ιεπηνκέξεηεο εθαξκνγήο επθπψλ
ζπζηεκάησλ κέηξεζεο ηα νπνία βνεζνχλ ηελ ελεξγφ
ζπκκεηνρή ησλ θαηαλαισηψλ ζηελ αγνξά ειεθηξηθήο
ελεξγείαο, αιιά θαη γεληθφηεξα ηελ πην απνηειεζκαηηθή θαη πην
νηθνλνκηθή ιεηηνπξγία ηεο.
Ζ πινπνίεζε απηψλ ησλ
ζπζηεκάησλ κέηξεζεο ξπζκίδεηαη κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ
Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο
(παξάγξαθνο 1), θαη ππφθεηηαη ζε νηθνλνκηθή αμηνιφγεζε φισλ
ησλ καθξνπξφζεζκσλ ζηνηρείσλ θφζηνπο θαη νθέινπο γηα ηελ
αγνξά θαη ηνπο επηκέξνπο θαηαλαισηέο, ζε ζρέζε κε ηε κνξθή
επθπνχο κέηξεζεο πνπ είλαη νηθνλνκηθά πεξηζζφηεξν εχινγε
θαη απνδνηηθή, θαζψο θαη ην ρξνληθφ πιαίζην ζην νπνίν είλαη
εθηθηή ε εμάπισζε ησλ ζπζηεκάησλ (παξάγξαθνο 3). Ζ ΡΑΔ
κε απφθαζή ηεο (παξάγξαθνο 2) ξπζκίδεη ηελ έληαμε ηνπ έξγνπ
απηνχ ζηνλ πξνγξακκαηηζκφ ηεο αλάπηπμεο ησλ δηθηχσλ ψζηε
λα δηαζθαιίδεηαη ε ιεηηνπξγηθφηεηα, ε πινπνίεζε θαη ε
αλάθηεζε ηεο δαπάλεο ηνπ έξγνπ.

λα έρεη ζηελ θπξηφηεηά ηνπ ην ζχζηεκα κεηαθνξάο, φπσο
νξίδεηαη κε ηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 61, θαη επηπξφζζεηα
λα κελ αζθείηαη άκεζα ή έκκεζα έιεγρνο επί ηνπ δηαρεηξηζηή
απφ επηρείξεζε πνπ εθηειεί νπνηαδήπνηε απφ ηηο
δξαζηεξηφηεηεο παξαγσγήο ή πξνκήζεηαο ειεθηξηθήο
ελέξγεηαο ή Φπζηθνχ αεξίνπ ή θαη ην αλάζηξνθν. Παξάιιεια,
θαη πξνο ην ζθνπφ ηεο απνθπγήο κεξνιεπηηθήο θνηλνπνίεζεο
εκπνξηθά επαίζζεησλ πιεξνθνξηψλ απαγνξεχεηαη ην ίδην ή ηα
ίδηα πξφζσπα λα δηνξίδνπλ ή λα είλαη ηα ίδηα κέιε ηνπ
δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ ή νξγάλσλ κε εθπξνζσπεπηηθή
εμνπζία ζην δηαρεηξηζηή ηνπ ζπζηήκαηνο κεηαθνξάο ή ζην
ζχζηεκα κεηαθνξάο 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 θπζηθνχ αεξίνπ.
Ζ έλλνηα ηνπ ειέγρνπ νξίδεηαη ζχκθσλα κε ηνλ Καλνληζκφ (ΔΚ)
139/2004 ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 20 Ηαλνπαξίνπ 2004, γηα ηνλ
έιεγρν ησλ ζπγθεληξψζεσλ κεηαμχ επηρεηξήζεσλ. Αληηζηνίρσο
ε έλλνηα ηνπ δηθαηψκαηνο νξίδεηαη ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν
2 ηνπ άξζξνπ 62 σο :

ΜΔΡΟ ΣΡΙΣΟ: ΟΡΓΑΝΩΖ ΣΖ ΑΓΟΡΑ ΦΤΙΚΟΤ
ΑΔΡΙΟΤ
Κεθάιαην Α΄: Αξκνδηφηεηεο ηεο ΡΑΔ
Άξζξν 60
Αξκνδηόηεηεο ηεο ΡΑΔ
Με ην άξζξν 60 αλαδηαηππψλνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ
θαηαξγνχκελνπ άξζξνπ 3 ηνπ λ. 3428/2005 γηα ιφγνπο λνκηθήο
ζπλνρή θαη αζθάιεηαο δηθαίνπ κε ηελ απαινηθή φισλ εθείλσλ
ησλ ξπζκίζεσλ πνπ πεξηέρνληαη θαη εμεηδηθεχνληαη ζην Πξψην
Μέξνο ηνπ παξφληνο.

Άξζξν 61
Με ην άξζξν 60 νξίδεηαη φηη θάζε επηρείξεζε πνπ έρεη ζηελ
ηδηνθηεζία ηεο χζηεκα Μεηαθνξάο Φπζηθνχ αεξίνπ αζθεί ηηο
αξκνδηφηεηεο ηνπ δηαρεηξηζηή ηνπ ζπζηήκαηνο. Με ηελ
παξάγξαθν 2 νξίδεηαη πεξαηηέξσ, φηη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ
ηξίηνπ κέξνπο ηνπ παξφληνο λφκνπ, δχλαηαη λα ρνξεγνχληαη
εμαηξέζεηο γηα θαζνξηζκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα ππφ ηνπο φξνπο
θαη ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 36 ηεο Οδεγίαο 2009/73/ΔΚ,
θαηά ηα εηδηθψο νξηδφκελα κε ην άξζξν 76, ή παξεθθιίζεηο ππφ
ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο ησλ παξαγξάθσλ 4 θαη 5 ηνπ
άξζξνπ 49 ηεο Οδεγίαο 2009/73/ΔΚ.

(β)

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

(γ)

ε θαηνρή πιεηνςεθηθνχ κεξηδίνπ ζην κεηνρηθφ ή
εηαηξηθφ θεθάιαην ηεο επηρείξεζεο ή ηνπ δηαρεηξηζηή
πζηήκαηνο Μεηαθνξάο Φπζηθνχ αεξίνπ

Ζ αλαθνξά ζηελ άζθεζε ειέγρνπ ή δηθαηψκαηνο ζε
δηαρεηξηζηή ηνπ ζπζηήκαηνο κεηαθνξάο ή ζην ζχζηεκα
κεηαθνξάο, αλ θαη θαίλεηαη λα ζπληζηά ελλνηνινγηθφ
πιενλαζκφ, αθνχ θαηά θαλφλα ν δηαρεηξηζηήο ηνπ ζπζηήκαηνο
έρεη θαη ηελ θπξηφηεηα ησλ παγίσλ, είλαη δφθηκε θαη ζχκθσλε
κε ην γξάκκα ηεο νδεγίαο. Κη απηφ γηαηί ζε πεξίπησζε
εθαξκνγήο ηνπ πξνηχπνπ ηνπ Αλεμάξηεηνπ Γηαρεηξηζηή
πζηήκαηνο ζχκθσλα κε ηα άξζξα 14 θαη 15 ηεο νδεγίαο
2009/73/ΔΚ, πνπ απνηειεί κέρξη ζήκεξα θαη ην πην
δηαδεδνκέλν πξφηππν δηαρσξηζκνχ ηεο δξαζηεξηφηεηαο ηεο
κεηαθνξάο εληφο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζε, ν δηαρεηξηζηήο
απνηειεί δηαθξηηή πξνζσπηθφηεηα απφ ηνλ θχξην ηνπ
ζπζηήκαηνο. πλεπψο, ηα θξηηήξηα ηνπ ηδηνθηεζηαθνχ
δηαρσξηζκνχ εμεηάδνληαη ζε ζπλάξηεζε κε ηε δπλαηφηεηα
άζθεζεο ειέγρνπ επί ηνπ ζπζηήκαηνο θαη φρη επί ηνπ
δηαρεηξηζηή ηνπ.

Άξζξν 62
πζηεκάησλ

ε εμνπζία άζθεζεο δηθαησκάησλ ςήθνπ,

Έηζη, ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ άξζξνπ 9 ηεο νδεγίαο
2009/73/ΔΚ, κία επηρείξεζε πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη ζηνλ ηνκέα
ηεο παξαγσγήο ή ηεο πξνκήζεηαο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ή
θπζηθνχ αεξίνπ, κπνξεί λα έρεη ζπκκεηνρή ζην εηαηξηθφ
θεθάιαην ηνπ δηαρεηξηζηή ηνπ ζπζηήκαηνο κεηαθνξάο, σζηφζν
ε ζπκκεηνρή απηή ζα πξέπεη λα είλαη κεηνςεθηθή θαη λα κελ
ζπλαξηάηαη κε ηελ άζθεζε νηνπδήπνηε δηθαηψκαηνο ςήθνπ επί
ηνπ Γηαρσξηζκέλνπ Γηαρεηξηζηή Μεηαθνξάο.

Κεθάιαην Β΄:Γηαρσξηζκφο ζπζηεκάησλ κεηαθνξάο θπζηθνχ
αεξίνπ

Γηαρσξηζκέλνη Γηαρεηξηζηέο
Φπζηθνύ Αεξίνπ

(α)

Μεηαθνξάο

Με ην άξζξν 62 θαη ηνλ ηίηιν «Γηαρσξηζκέλνη Γηαρεηξηζηέο
πζηεκάησλ Μεηαθνξάο Φπζηθνχ αεξίνπ», ελαξκνλίδεηαη ε
εζληθή λνκνζεζία κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 9 ηεο νδεγίαο
2009/73/ΔΚ. πλεπψο, εθφζνλ ζηηο 3 επηεκβξίνπ 2009 ην
ζχζηεκα κεηαθνξάο θπζηθνχ αεξίνπ δελ αλήθεη ζε θάζεηα
νινθιεξσκέλε επηρείξεζε ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ή θπζηθνχ
αεξίνπ, ηφηε γηα ηελ άζθεζε ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπ άξζξνπ 13
ηεο Οδεγίαο 2009/73/ΔΚ, ζα πξέπεη ζσξεπηηθά ν δηαρεηξηζηήο

Ζ νξηδφληηα εθαξκνγή ησλ θαλφλσλ πεξί ηδηνθηεζηαθνχ
δηαρσξηζκνχ ζηηο επηρεηξήζεηο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη θαη
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ζηνλ ηνκέα ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, ελαξκνλίδεη ηελ εζληθή
λνκνζεζία κε ηελ παξάγξαθν 3 ηνπ άξζξνπ 9 ηεο νδεγίαο
2009/73/ΔΚ, ε νπνία ξεηψο νξίδεη φηη, γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο
παξαγξάθνπ 1 ζηνηρείν (β) ηνπ άξζξνπ 9 ηεο νδεγίαο, ε έλλνηα
«επηρείξεζε πνπ αζθεί νπνηαδήπνηε απφ ηηο δξαζηεξηφηεηεο
παξαγσγήο ή πξνκήζεηαο» πεξηιακβάλεη ηελ έλλνηα
«επηρείξεζε πνπ αζθεί νπνηαδήπνηε απφ ηηο δξαζηεξηφηεηεο
παξαγσγήο ή πξνκήζεηαο» θαηά ηελ έλλνηα ηεο νδεγίαο
2009/72/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ
πκβνπιίνπ, ηεο 13εο Ηνπιίνπ 2009, ζρεηηθά κε ηνπο θνηλνχο
θαλφλεο γηα ηελ εζσηεξηθή αγνξά ειεθηξηθήο ελέξγεηαο. Πξνο
ην ζθνπφ ηεο απνθπγήο πεξαηηέξσ εθκεηάιιεπζεο
εκπηζηεπηηθά επαίζζεησλ πιεξνθνξηψλ έρεη επεθηαζεί ε
νξηδφληηα εθαξκνγή θαη ησλ πεξηπηψζεσλ β‟ θαη γ‟ ηεο
παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 62 πνπ ελζσκαηψλνπλ ηηο
δηαηάμεηο ησλ πεξηπηψζεσλ γ θαη δ ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ
άξζξνπ 9 ηεο νδεγίαο 2009/73/ΔΚ. Κη απηφ γηαηί εληφο ηεο
ειιεληθήο αγνξάο παξαηεξείηαη έληνλε αιιειεμάξηεζε θαη
παξάιιειε δξαζηεξηνπνίεζε ησλ επηρεηξήζεσλ ηφζν ζηνλ
ηνκέα ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ φζν θαη ζηνλ ηνκέα ηεο ειεθηξηθήο
ελέξγεηαο.

Γηαρεηξηζηή Μεηαθνξάο ησλ άξζξσλ 63 σο θαη 71 ηνπ
παξφληνο λφκνπ.
Με ηελ παξάγξαθν 6 ηνπ άξζξνπ 62 ελζσκαηψλνληαη ε
παξάγξαθνο 12 ηνπ άξζξνπ 9 ηεο νδεγίαο 2009/73/ΔΚ, κε ηελ
νπνία νξίδεηαη φηη νη 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.
Άξζξν 63
Απόθηεζε ζπκκεηνρήο ζε Γηαρσξηζκέλν Γηαρεηξηζηή
πζηήκαηνο Μεηαθνξάο Φπζηθνύ Αεξίνπ
Με ην άξζξν 63 ζεζπίδεηαη ε ππνρξέσζε θνηλνπνίεζεο ζηε
ΡΑΔ ηεο πξφζεζεο απφθηεζεο εηαηξηθνχ κεξηδίνπ ζε
Γηαρσξηζκέλν Γηαρεηξηζηή πζηήκαηνο Μεηαθνξάο Φπζηθνχ
αεξίνπ πνπ εκπίπηεη ζηελ επνπηεία ηεο ΡΑΔ, θαζψο θαη ζε
πεξίπησζε αχμεζεο ήδε πθηζηάκελεο πκκεηνρήο, 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 ελσζηαθή 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
θεθαιαίνπ ή ν Γηαρσξηζκέλνο Γηαρεηξηζηήο πζηήκαηνο
Μεηαθνξάο Φπζηθνχ αεξίνπ λα θαζίζηαηαη ζπγαηξηθή ηνπ
πξνζψπνπ πνπ απνθηά ηε πκκεηνρή. Με ηηο δηαηάμεηο ηνπ
άξζξνπ απηνχ νπζηαζηηθά επηδηψθεηαη ε απνθπγή
θαηαζηξαηήγεζεο ηεο απαγφξεπζεο πνπ ηίζεηαη κε ηελ
παξάγξαθν 6 ηνπ άξζξνπ 62. Έηζη παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα
ζηε ΡΑΔ λα εθθηλήζεη ηε δηαδηθαζία πηζηνπνίεζεο ζχκθσλα
κε ην άξζξν 19 παξάγξαθνο 3 ηνπ παξφληνο, εθφζνλ εθηηκά
φηη, εμαηηίαο ηεο απφθηεζεο πκκεηνρήο ζην Γηαρσξηζκέλν
Γηαρεηξηζηή πζηήκαηνο Μεηαθνξάο, θαζίζηαηαη αλαγθαία ε
επαλεθηίκεζε ηεο πιήξσζεο ησλ θξηηεξίσλ ηνπ άξζξνπ 62 ή
λα ελαληησζεί, εθφζνλ ε πκκεηνρή ζπλεπάγεηαη φλησο ηελ
απφθηεζε Διέγρνπ ή ηελ άζθεζε νπνηνπδήπνηε δηθαηψκαηνο,
άκεζα ή έκκεζα, επί Γηαρσξηζκέλσλ Γηαρεηξηζηψλ
πζηεκάησλ Μεηαθνξάο Φπζηθνχ αεξίνπ απφ επηρεηξήζεηο
πνπ αζθνχλ νπνηαδήπνηε δξαζηεξηφηεηα παξαγσγήο ή
πξνκήζεηαο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ή Φπζηθνχ αεξίνπ.
Πεξαηηέξσ πξνβιέπεηαη φηη ζε πεξίπησζε πνπ
πξαγκαηνπνηεζεί ε πκκεηνρή ή απμεζεί ε ήδε πθηζηάκελε
πκκεηνρή 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 πκκεηνρή ζε Γηαρσξηζκέλν Γηαρεηξηζηή πζηήκαηνο
Μεηαθνξάο Φπζηθνχ αεξίνπ, ηφηε απηνδηθαίσο παχεη λα έρεη
απνηέιεζκα ε άζθεζε ησλ δηθαησκάησλ ςήθνπ πνπ
απνξξένπλ απφ ηε πκκεηνρή ηνπ πξνζψπνπ θαζψο θαη
δηνηθεηηθέο θπξψζεηο.

Με ηελ παξάγξαθν 3 ηνπ άξζξνπ 62 ελζσκαηψλνληαη νη
δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 5 ηνπ άξζξνπ 9 ηεο νδεγίαο
2009/73/ΔΚ, έηζη ψζηε ε απαίηεζε ηεο νδεγίαο ζχκθσλα κε
ηελ νπνία ηα πάγηα ηνπ ζπζηήκαηνο κεηαθνξάο πξέπεη λα
αλήθνπλ θαηά θπξηφηεηα ζηνλ δηαρεηξηζηή ηνπ ζπζηήκαηνο λα
ζεσξείηαη φηη πιεξνχηαη εθφζνλ 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 Γηαρεηξηζηήο πζηήκαηνο ή αλ έρεη
εγθξηζεί σο Αλεμάξηεηνο Γηαρεηξηζηήο Μεηαθνξάο γηα ηνπο
ζθνπνχο ηνπ θεθαιαίνπ IV ηεο Οδεγίαο 2009/73/ΔΚ.
Με ηελ παξάγξαθν 4 ηνπ άξζξνπ 62 ελζσκαηψλνληαη νη
δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 6 ηνπ άξζξνπ 9 ηεο νδεγίαο
2009/73/ΔΚ, ψζηε ηα θξηηήξηα πεξί ηδηνθηεζηαθνχ δηαρσξηζκνχ
λα πιεξνχληαη εθφζνλ δχν δηαθνξεηηθνί θνξείο ηνπ Γεκνζίνπ
ηνκέα πνπ αζθνχλ έιεγρν αθελφο ζην δηαρεηξηζηή ηνπ
ζπζηήκαηνο κεηαθνξάο ή ζην ζχζηεκα κεηαθνξάο θαη
αθεηέξνπ ζε επηρείξεζε πνπ αζθεί νπνηαδήπνηε απφ ηηο
δξαζηεξηφηεηεο παξαγσγήο ή πξνκήζεηαο ειεθηξηθήο
ελέξγεηαο ή θπζηθνχ αεξίνπ λα ζεσξνχληαη γηα ηνπο ζθνπνχο
ηνπ απνηειεζκαηηθνχ δηαρσξηζκνχ δηαθνξεηηθά πξφζσπα. Ζ
ξχζκηζε απηή ηεο νδεγίαο ζπλάδεη κε ην άξζξν 345 ηεο ΛΔΔ
θη σο εθ ηνχηνπ δελ επηβάιεη ζηα θξάηε κέιε ηελ ππνρξεσηηθή
ηδησηηθνπνίεζε ησλ δηθηχσλ ζην πιαίζην ηνπ Ηδηνθηεζηαθνχ
Γηαρσξηζκνχ. Δθφζνλ φκσο ν ίδηνο θνξέαο ηνπ Διιεληθνχ
Γεκνζίνπ, π.ρ. ην ίδην Τπνπξγείν αζθεί ηνλ έιεγρν ζηνλ
ΓΔΦΑ θαη ζε επηρείξεζε παξαγσγήο ή πξνκήζεηαο
ειεθηξηθήο ελέξγεηαο θπζηθνχ αεξίνπ, ηφηε ζπλερίδνπλ λα
εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ πξνηχπνπ ηνπ Αλεμάξηεηνπ
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Άξζξν 64

Με ην άξζξν απηφ ηξνπνπνηνχληαη πξνο ην ζθνπφ
ελζσκάησζεο πξνο ηηο δηαηάμεηο ηεο Οδεγίαο 2009/73/ΔΚ θαη
θσδηθνπνηνχληαη ζε εληαίν θείκελν ηηο θαηαξγνχκελεο δηαηάμεηο
ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ. 3428/2005. Ωο πξνο ηηο αξκνδηφηεηεο ηνπ
ΓΔΦΑ ΑΔ, ην πξνυθηζηάκελν πιαίζην απνηππψλεη ηηο
ξπζκίζεηο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 13 ηεο νδεγίαο
2009/73/ΔΚ, σζηφζν κε ηηο πθηζηάκελεο ηξνπνπνηήζεηο
ελζσκαηψλνληαη θαη νη δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ
άξζξνπ 22 ηεο νδεγίαο 2009/73/ΔΚ. Έηζη κε ηελ παξάγξαθν 2
ηνπ παξφληνο απηνχ νξίδεηαη ξεηψο φηη ν 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.
Δπηπξφζζεηα ζεζπίδεηαη ε ππνρξέσζε ηνπ ΓΔΦΑ ΑΔ λα
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.
Πεξαηηέξσ, ζε ελαξκφληζε κε ηε δηάηαμε ηεο παξαγξάθνπ 2
ηνπ άξζξνπ 35 ηεο νδεγίαο 2009/73 ζεζπίδεηαη ππνρξέσζε
ηνπ ΓΔΦΑ ΑΔ λα εμαζθαιίδεη ην θαηάιιειν δπλακηθφ εηζφδνπ
θαη εμφδνπ γηα ηε λέα ζχλδεζε, ζχκθσλα κε ηηο εηδηθφηεξεο
ξπζκίζεηο ηνπ Κψδηθα Γηαρείξηζεο ηνπ ΔΦΑ. Πεξαηηέξσ,
ξεηψο νξίδεηαη ε ππνρξέσζε ηνπ δηαρεηξηζηή ηνπ ΔΦΑ λα
ζπκκεηέρεη ζην Δπξσπατθφ Γίθηπν Γηαρεηξηζηψλ πζηεκάησλ
Μεηαθνξάο Αεξίνπ θαζψο θαη 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.

Γηνξηζκόο θαη πηζηνπνίεζε ησλ δηαρεηξηζηώλ πζηεκάησλ
Μεηαθνξάο Φπζηθνύ Αεξίνπ
Με ην άξζξν 64 ελζσκαηψλνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 10
ηεο Οδεγίαο 2009/73/ΔΚ αλαθνξηθά κε ηελ πηζηνπνίεζε ηνπ
δηαρεηξηζηή ηνπ ζπζηήκαηνο κεηαθνξάο.
Άξζξν 65
Πηζηνπνίεζε ζε ζρέζε κε ηξίηεο ρώξεο
Με ην άξζξν 65 ελζσκαηψλνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 11
ηεο Οδεγίαο 2009/73/ΔΚ αλαθνξηθά κε ηελ πηζηνπνίεζε ηνπ
δηαρεηξηζηή ηνπ ζπζηήκαηνο κεηαθνξάο. Πξνυπφζεζε γηα ηε
ρνξήγεζε πηζηνπνίεζεο, ζε πεξίπησζε πνπ ηνλ έιεγρν ηνπ
δηαρεηξηζηή ηνπ ζπζηήκαηνο κεηαθνξάο ή ηνπ θπξίνπ ηνπ
ζπζηήκαηνο κεηαθνξάο απνθηήζεη πξφζσπν ηξίηεο ρψξαο,
είλαη φηη ζηελ πεξίπησζε απηή δελ δηαθπβεχεηαη ε αζθάιεηα
εθνδηαζκνχ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο,. ε θάζε πεξίπησζε θαη
πξνο ηνλ ζθνπφ ηεο δηαθχιαμεο ησλ ζπκθεξφλησλ ηεο ρψξαο,
ε ΡΑΔ δηαηεξεί, ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 9, ην δηθαίσκα
λα αξλεζεί ηελ πηζηνπνίεζε ηνπ δηαρεηξηζηή πζηήκαηνο
Μεηαθνξάο Φπζηθνχ αεξίνπ, εθφζνλ ηνλ έιεγρν ηνπ έρεη
απνθηήζεη πξφζσπν ηξίηεο ρψξαο.
Άξζξν 66
Δρεκύζεηα δηαρεηξηζηώλ πζηεκάησλ Φπζηθνύ Αεξίνπ
Με ην άξζξν 66 ππφ ηνλ ηίηιν «Δρεκχζεηα δηαρεηξηζηψλ
πζηεκάησλ Φπζηθνχ αεξίνπ» αθελφο ελζσκαηψλνληαη νη
δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 16 ηεο νδεγίαο 2009/73/ΔΚ θη αθεηέξνπ
ζεζπίδνληαη ππνρξεψζεηο ερεκχζεηαο θαη γηα ηνπο δηαρεηξηζηέο
ζπζηεκάησλ απνζήθεπζεο θπζηθνχ αεξίνπ θαη ΤΦΑ.
Κεθάιαην Γ΄: Γηαρείξηζε ηνπ εζληθνχ ζπζηήκαηνο θπζηθνχ
αεξίνπ
Άξζξν 67

Σέινο, κε ηηο παξαγξάθνπο 3 θαη 4 νξίδνληαη νη πξνυπνζέζεηο
γηα ηελ αγνξά θπζηθνχ αεξίνπ θαη ζχλαςεο ζχκβαζεο
πψιεζεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο απφ ηνλ ΓΔΦΑ ΑΔ.

Δζληθό ύζηεκα Φπζηθνύ Αεξίνπ

Άξζξν 69

Με ην άξζξν απηφ ηξνπνπνηνχληαη θαη θσδηθνπνηνχληαη ζε
εληαίν θείκελν ηηο θαηαξγνχκελεο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ λ.
3428/2005, κε ην νπνίν νξίδεηαη ην Δζληθφ χζηεκα Φπζηθνχ
Αεξίνπ (ΔΦΑ). Δηδηθφηεξα, επηθαηξνπνηείηαη ν νξηζκφο ηνπ
ΔΦΑ θαη δηεπθξηλίδεηαη φηη ν εζσηεξηθφο ρψξνο ησλ αγσγψλ
ηνπ πζηήκαηνο Μεηαθνξάο Φπζηθνχ αεξίνπ θαη νη δεμακελέο
ζηε λήζν Ρεβπζνχζα δελ απνηεινχλ Δγθαηάζηαζε
Απνζήθεπζεο Φπζηθνχ αεξίνπ. Ρεηψο νξίδεηαη φηη ηα έξγα πνπ
εληάζζνληαη ζην ΔΦΑ αλαγλσξίδνληαη σο έξγα κείδνλνο
εζληθήο ζεκαζίαο, φηη είλαη πξνθαλνχο δεκφζηαο σθέιεηαο θαη
γεληθά δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο Πεξαηηέξσ, κε ηελ παξάγξαθν 3
αλαηίζεηαη εθ ηνπ λφκνπ ε δηαρείξηζε ηνπ ΔΦΑ ζηνλ ΓΔΦΑ
θαη νξίδεηαη φηη ππνρξενχηαη λα ππνβάιιεη αίηεκα
πηζηνπνίεζεο, ζχκθσλα κε ηα άξζξα 64 ή 65.

Κώδηθαο δηαρείξηζεο ηνπ ΔΦΑ
Με ην άξζξν απηφ ηξνπνπνηνχληαη πξνο ην ζθνπφ
ελζσκάησζεο πξνο ηηο δηαηάμεηο ηεο Οδεγίαο 2009/73/ΔΚ θαη
θσδηθνπνηνχληαη ζε εληαίν θείκελν ηηο θαηαξγνχκελεο δηαηάμεηο
ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ λ. 3428/2005. εκεηψλεηαη φηη ε ΡΑΔ απνθηά
δηεπξπκέλεο απνθαζηζηηθέο αξκνδηφηεηεο ζε ζρέζε κε ην
πξνυθηζηάκελν θαζεζηψο θαηά ην νπνίν είρε θπξίσο
γλσκνδνηηθφ έξγν θαη, κεηαμχ άιισλ, θαζίζηαηαη αξκφδηα γηα
ηελ έγθξηζε ηνπ θψδηθα δηαρείξηζεο ηνπ ΔΦΑ. Πεξαηηέξσ ην
πιαίζην πνπ δηέπεη ην πξφγξακκα αλάπηπμεο ηνπ ΔΦΑ
ελαξκνλίδεηαη κε ην θνηλνηηθφ πιαίζην, θαζψο ηίζεηαη σο ξεηή
ππνρξέσζε ηνπ ΓΔΦΑ λα ιακβάλεη ππφςε ηνπ θαηά ηε
ζχληαμε ηνπ πξνγξάκκαηνο αλάπηπμεο 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 θαλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζκ. 715/2009.

Άξζξν 68
Αξκνδηόηεηεο ηνπ ΓΔΦΑ ΑΔ

Άξζξν 70
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Σερληθνί θαλόλεο

Άξζξν 75

Με ην άξζξν απηφ ηξνπνπνηνχληαη θαη θσδηθνπνηνχληαη νη
δηαηάμεηο ηνπ θαηαξγνχκελνπ άξζξνπ 11 ηνπ λ. 3428/2005,
νξηνζεηείηαη ε αξκνδηφηεηα εηζήγεζεο ηνπ ΓΔΦΑ ΑΔ ζε
ζρέζε κε ηνλ θαζνξηζκφ ησλ ηερληθψλ θαλφλσλ. Έηζη, ζε
αληίζεζε κε ην πξνυθηζηάκελν πιαίζην, ν ΓΔΦΑ ΑΔ
εηζεγείηαη κφλν γηα ηνπο ηερληθνχο ζρέζε Δμσηεξηθψλ
Δγθαηαζηάζεσλ Αεξίνπ πνπ ζα αθνξνχλ ζηε κειέηε, ηα πιηθά,
ηελ εγθαηάζηαζε, ηελ επηζεψξεζε, ηηο δνθηκέο, ηελ αζθάιεηα
θαη ηε ιεηηνπξγία ησλ πζηεκάησλ Μεηαθνξάο,
Δγθαηαζηάζεσλ ΤΦΑ θαη Δγθαηαζηάζεσλ Απνζήθεπζεο.

Γηαγσληζκόο ρνξήγεζεο Άδεηαο ΑΦΑ
Με ην άξζξν απηφ ηξνπνπνηνχληαη πξνο ην ζθνπφ
ελζσκάησζεο πξνο ηηο δηαηάμεηο ηεο Οδεγίαο 2009/73/ΔΚ θαη
θσδηθνπνηνχληαη ζε εληαίν θείκελν ηηο θαηαξγνχκελεο δηαηάμεηο
ηνπ άξζξνπ 16 ηνπ λ. 3428/2005.
Άξζξν 76
Απαιιαγή από ηελ ππνρξέσζε παξνρήο πξόζβαζεο
ηξίησλ ζε ΑΦΑ θαη ηελ ππνρξέσζε ηδηνθηεζηαθνύ
δηαρσξηζκνύ

Άξζξν 71

Με ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ απηνχ κεηαθέξνληαη νη
θαηαξγνχκελεο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 17 ηνπ λ. 3428/2005
ηξνπνπνηνχκελεο ψζηε ε ρνξεγνχκελε απαιιαγή λα κελ
αθνξά κφλν ηελ πξφζβαζε ηξίησλ αιιά θαη ηηο ππνρξεψζεηο
ηδηνθηεζηαθνχ δηαρσξηζκνχ ζχκθσλα κε ην άξζξν 9 ηεο
Οδεγίαο 2009/73/ΔΚ. Με ηελ παξάγξαθν 3 δηεπθξηλίδεηαη φηη
εεθαξκνγή 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.

Γέζκεπζε δπλακηθόηεηαο ΔΦΑ
Με ην άξζξν απηφ ηξνπνπνηνχληαη πξνο ην ζθνπφ
ελζσκάησζεο πξνο ηηο δηαηάμεηο ηεο Οδεγίαο 2009/73/ΔΚ θαη
θσδηθνπνηνχληαη ζε εληαίν θείκελν ηηο θαηαξγνχκελεο δηαηάμεηο
ηνπ άξζξνπ 11 ηνπ λ. 3428/2005.
Άξζξν 72
Μεηξών Υξεζηώλ ΔΦΑ
Με ην άξζξν απηφ ηξνπνπνηνχληαη πξνο ην ζθνπφ
ελζσκάησζεο πξνο ηηο δηαηάμεηο ηεο Οδεγίαο 2009/73/ΔΚ θαη
θσδηθνπνηνχληαη ζε εληαίν θείκελν ηηο θαηαξγνχκελεο δηαηάμεηο
ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ λ. 3428/2005.

Άξζξν 77
Γηαρεηξηζηήο ΑΦΑ

Άξζξν 73

Με ην άξζξν απηφ ηξνπνπνηνχληαη πξνο ην ζθνπφ
ελζσκάησζεο πξνο ηηο δηαηάμεηο ηεο Οδεγίαο 2009/73/ΔΚ θαη
θσδηθνπνηνχληαη ζε εληαίν θείκελν ηηο θαηαξγνχκελεο δηαηάμεηο
ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ λ. 3428/2005. Με ηελ παξάγξαθν 3 ηνπ
ίδηνπ άξζξνπ αλαζεσξείηαη ε πξνγελέζηεξε ξχζκηζε ηνπ
θαηαξγνχκελνπ άξζξνπ 18 ηνπ λ. 3428/2005, ζχκθσλα κε ηελ
νπνία, ζε πεξίπησζε δηαζχλδεζεο ηνπ ΑΦΑ κε ην ΔΦΑ,
άδεηα δηαρείξηζεο ηνπ ΑΦΑ ρνξεγείηαη ζην ΓΔΦΑ ΑΔ
Αληηζέησο πξνβιέπεηαη ξεηψο αθελφο φηη άδεηα δηαρείξηζεο
ηνπ αλεμάξηεηνπ ζπζηήκαηνο κεηαθνξάο θπζηθνχ αεξίνπ
ρνξεγείηαη απνθιεηζηηθά ζηνλ θάηνρν ηεο άδεηαο ΑΦΑ, θαζψο
ηνχην επηβάιιεηαη απφ ηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 9 ηεο
Οδεγίαο 2009/73/ΔΚ. 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, λνκνζεηηθή ξχζκηζε πνπ ελζσκαηψλεη
ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 12 ηεο νδεγίαο 2009/73/ΔΚ, ζχκθσλα
κε ηηο νπνίεο ηα θξάηε κέιε νξίδνπλ ή απαηηνχλ απφ ηηο
επηρεηξήζεηο θπζηθνχ αεξίνπ πνπ έρνπλ ζηελ ηδηνθηεζία ηνπο
εγθαηαζηάζεηο απνζήθεπζεο ή ΤΦΑ λα νξίζνπλ, γηα ρξνληθφ
δηάζηεκα πνπ θαζνξίδεηαη απφ ηα θξάηε κέιε βάζεη θξηηεξίσλ
απνδνηηθφηεηαο θαη νηθνλνκηθήο ηζνξξνπίαο, έλαλ ή

Αληηκεηώπηζε εθηάθησλ αλαγθώλ
Με ην άξζξν απηφ ηξνπνπνηνχληαη πξνο ην ζθνπφ
ελζσκάησζεο πξνο ηηο δηαηάμεηο ηεο Οδεγίαο 2009/73/ΔΚ θαη
θσδηθνπνηνχληαη ζε εληαίν θείκελν ηηο θαηαξγνχκελεο δηαηάμεηο
ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ λ. 3428/2005.
Κεθάιαην Γ΄:Αλεμάξηεηα πζηήκαηα Φπζηθνχ αεξίνπ
Άξζξν 74
Άδεηα ΑΦΑ
Με ην άξζξν απηφ ηξνπνπνηνχληαη πξνο ην ζθνπφ
ελζσκάησζεο πξνο ηηο δηαηάμεηο ηεο Οδεγίαο 2009/73/ΔΚ θαη
θσδηθνπνηνχληαη ζε εληαίν θείκελν ηηο θαηαξγνχκελεο δηαηάμεηο
ηνπ άξζξνπ 15 ηνπ λ. 3428/2005. Δηδηθφηεξα νη αιιαγέο πνπ
έρνπλ επέιζεη ζε ζρέζε κε ηηο θαηαξγνχκελεο δηαηάμεηο
αθνξνχλ αθελφο ζηε δηεχξπλζε ησλ αξκνδηνηήησλ ηεο ΡΑΔ,
πνπ είλαη αξκφδηα θαη γηα ηελ έθδνζε ηεο άδεηαο ΑΦΑ.
Πεξαηηέξσ, ιακβάλνληαο ππφςε ηηο απαηηήζεηο ηδηνθηεζηαθνχ
δηαρσξηζκνχ γηα ηα ζπζηήκαηα κεηαθνξάο θπζηθνχ αεξίνπ
πνπ ηελ 3ε επηεκβξίνπ 2009 δελ αλήθαλ ζε θάζεηα
νινθιεξσκέλε επηρείξεζε, κε ηελ παξάγξαθν 2 νξίδεηαη σο
θξηηήξην γηα ηελ ρνξήγεζε άδεηαο ΑΦΑ ε ηθαλνπνίεζε ησλ
θξηηεξίσλ ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 61 θαη ηνπ άξζξνπ
62 θη επηπιένλ κε ηελ παξάγξαθν 6 δηεπθξηλίδεηαη φηη ε
ρνξήγεζε Άδεηαο ΑΦΑ δελ απαιιάζζεη ηνλ θάηνρφ ηεο απφ
ηελ ππνρξέσζε πηζηνπνίεζεο ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ
άξζξσλ 64 θαη 65.
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πεξηζζφηεξνπο δηαρεηξηζηέο ζπζηεκάησλ απνζήθεπζεο θαη
ΤΦΑ.Σέινο, κε ηελ παξάγξαθν 6 ηνπ άξζξνπ απηνχ νξίδεηαη
φηη γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο ηζφηηκεο κεηαρείξηζεο ησλ Υξεζηψλ
ηνπ ΑΦΑ, εθφζνλ ν δηαρεηξηζηήο ηνπ απνηειεί κέξνο θάζεηα
νινθιεξσκέλεο επηρείξεζεο ππνρξενχηαη λα θαηαξηίδεη
πξφγξακκα ζπκκφξθσζεο, ζην νπνίν αλαθέξεη ηα κέηξα πνπ
ιακβάλνληαη πξνθεηκέλνπ λα απνθιείεηαη νπνηαδήπνηε
κεξνιεπηηθή ζπκπεξηθνξά ππέξ ηεο θάζεηα νινθιεξσκέλεο
επηρείξεζεο θαη λα δηαζθαιίδεηαη ε δένπζα παξαθνινχζεζε
ηεο ηήξεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο.

Άξζξν 81
Άδεηα Πξνκήζεηαο Φπζηθνύ Αεξίνπ
Με ην άξζξν απηφ ηξνπνπνηνχληαη πξνο ην ζθνπφ
ελζσκάησζεο πξνο ηηο δηαηάμεηο ηεο Οδεγίαο 2009/73/ΔΚ θαη
θσδηθνπνηνχληαη ζε εληαίν θείκελν ηηο θαηαξγνχκελεο δηαηάμεηο
ηνπ άξζξνπ 24 ηνπ λ. 3428/2005. Έηζη, ε ΡΑΔ απνθηά
δηεπξπκέλεο απνθαζηζηηθέο αξκνδηφηεηεο θαη, κεηαμχ άιισλ,
εθδίδεη ηηο άδεηεο πξνκήζεηαο. Πεξαηηέξσ κε ηελ παξάγξαθν 5
νξίδεηαη φηη ε λφκηκε άζθεζε δξαζηεξηνηήησλ Πξνκήζεηαο
Φπζηθνχ Αεξίνπ ζε θξάηνο κέινο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο,
ζχκθσλα κε ηελ νηθεία λνκνζεζία, παξέρεη δηθαίσκα 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 Διιεληθή Δπηθξάηεηα.

Άξζξν 78
Αξκνδηόηεηεο Γηαρεηξηζηή ΑΦΑ
Με ην άξζξν απηφ ηξνπνπνηνχληαη πξνο ην ζθνπφ
ελζσκάησζεο πξνο ηηο δηαηάμεηο ηεο Οδεγίαο 2009/73/ΔΚ θαη
θσδηθνπνηνχληαη ζε εληαίν θείκελν ηηο θαηαξγνχκελεο δηαηάμεηο
ηνπ άξζξνπ 19 ηνπ λ. 3428/2005. Οη αξκνδηφηεηεο ηνπ
δηαρεηξηζηή ηνπ ΑΦΑ ελαξκνλίδνληαη κε ηηο δηαηάμεηο ηεο
νδεγίαο 2009/73/ΔΚ αλαθνξηθά κε ηηο πξνυπνζέζεηο άξλεζεο
πξφζβαζεο θαη εηδηθφηεξα νξίδεηαη φηη ν δηαρεηξηζηήο
αλεμάξηεηνπ ζπζηήκαηνο κεηαθνξάο θπζηθνχ αεξίνπ
ππνρξενχηαη λα 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. Σέινο, κε ηηο
παξαγξάθνπο 4 θαη 5 ηνπ άξζξνπ απηνχ νξίδνληαη νη
πξνυπνζέζεηο γηα ηελ αγνξά θπζηθνχ αεξίνπ θαη ζχλαςεο
ζχκβαζεο πψιεζεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο απφ ην δηαρεηξηζηή
ηνπ ΑΦΑ.

Άξζξν 82
Δπηιέγνληεο Πειάηεο
Με ην άξζξν απηφ θσδηθνπνηνχληαη νη θαηαξγνχκελεο δηαηάμεηο
ηνπ άξζξνπ 25 ηνπ λ. 3428/2005 σο πξνο ηνλ νξηζκφ ησλ
Δπηιεγφλησλ Πειαηψλ, ψζηε λα κελ είλαη δαηδαιψδεο ν
πξνζδηνξηζκφο ηνπο.
Άξζξν 83
Πξνκεζεπηέο κε πςειό κεξίδην αγνξάο
Με ην άξζξν απηφ ηξνπνπνηνχληαη πξνο ην ζθνπφ
ελζσκάησζεο πξνο ηηο δηαηάμεηο ηεο Οδεγίαο 2009/73/ΔΚ θαη
θσδηθνπνηνχληαη ζε εληαίν θείκελν ηηο θαηαξγνχκελεο δηαηάμεηο
ηνπ άξζξνπ 26 ηνπ λ. 3428/2005. Πξνο ην ζθνπφ ηεο
ελαξκφληζεο κε ηηο απαηηήζεηο ηεο Οδεγίαο, ε ΡΑΔ απνθηά
δηεπξπκέλεο απνθαζηζηηθέο αξκνδηφηεηεο σο πξνο ηε ξχζκηζε
ησλ ππνρξεψζεσλ ησλ πξνκεζεπηψλ κε πςειή κεξίδην
αγνξάο.

Άξζξν 79
Κώδηθαο Γηαρείξηζεο ΑΦΑ
Με ην άξζξν απηφ ηξνπνπνηνχληαη πξνο ην ζθνπφ
ελζσκάησζεο πξνο ηηο δηαηάμεηο ηεο Οδεγίαο 2009/73/ΔΚ θαη
θσδηθνπνηνχληαη ζε εληαίν θείκελν ηηο θαηαξγνχκελεο δηαηάμεηο
ηνπ άξζξνπ 20 ηνπ λ. 3428/2005. εκεηψλεηαη θαη πάιη φηη ε
ΡΑΔ θαζίζηαηαη αξκφδηα γηα ηε ζέζπηζε ηνπ Κψδηθα
Γηαρείξηζεο, αξκνδηφηεηα πνπ θαηά ην πξνυθηζηάκελν
θαζεζηψο είρε αλαηεζεί ζηνλ αξκφδην θαζ‟ χιελ Τπνπξγφ.

Άξζξν 84
Μεηαπώιεζε Φπζηθνύ Αεξίνπ
Με ην άξζξν απηφ κεηαθέξνληαη ζην πιαίζην ηεο
θσδηθνπνίεζεο ηεο λνκνζεζίαο πνπ δηέπεη ηε ιεηηνπξγία ηεο
αγνξάο θπζηθνχ αεξίνπ, νη θαηαξγνχκελεο δηαηάμεηο ηνπ
άξζξνπ 27 ηνπ λ. 3428/2005.

Κεθάιαην Δ΄: Γηαλνκή Φπζηθνχ Αεξίνπ
Άξζξν 80
Άδεηα Γηαλνκήο Φπζηθνύ Αεξίνπ

Άξζξν 85

Με ην άξζξν απηφ ηξνπνπνηνχληαη πξνο ην ζθνπφ
ελζσκάησζεο πξνο ηηο δηαηάμεηο ηεο Οδεγίαο 2009/73/ΔΚ θαη
θσδηθνπνηνχληαη ζε εληαίν θείκελν ηηο θαηαξγνχκελεο δηαηάμεηο
ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ λ. 3428/2005.Οη ηξνπνπνηήζεηο πνπ
επέξρνληαη ζε ζρέζε κε ην πξνεγνχκελν λνκνζεηηθφ θαζεζηψο
εζηηάδνληαη ζηελ ελζσκάησζε ησλ ππνρξεψζεσλ
απνηειεζκαηηθνχ δηαρσξηζκνχ ηνπ δηαρεηξηζηή ηνπ δηθηχνπ
δηαλνκήο, εθφζνλ απηφο απνηειεί ηκήκα θάζεηα
νινθιεξσκέλεο επηρείξεζεο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ
άξζξνπ 26 ηεο νδεγίαο 2009/73/ΔΚ.

Κώδηθαο Πξνκήζεηαο Φπζηθνύ Αεξίνπ ζε Δπηιέγνληεο
Πειάηεο
Με ην άξζξν απηφ ηξνπνπνηνχληαη πξνο ην ζθνπφ
ελζσκάησζεο πξνο ηηο δηαηάμεηο ηεο Οδεγίαο 2009/73/ΔΚ θαη
θσδηθνπνηνχληαη ζε εληαίν θείκελν ηηο θαηαξγνχκελεο δηαηάμεηο
ηνπ άξζξνπ 28 ηνπ λ. 3428/2005.
Άξζξν 86
Δληαία Αγνξά Φπζηθνύ Αεξίνπ

Κεθάιαην Ε΄: Πξνκήζεηα θπζηθνχ αεξίνπ
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Με ην άξζξν απηφ ηξνπνπνηνχληαη πξνο ην ζθνπφ
ελζσκάησζεο πξνο ηηο δηαηάμεηο ηεο Οδεγίαο 2009/73/ΔΚ θαη
θσδηθνπνηνχληαη ζε εληαίν θείκελν ηηο θαηαξγνχκελεο δηαηάμεηο
ηνπ άξζξνπ 29 ηνπ λ. 3428/2005. Καη ζηελ πεξίπησζε απηή ε
ΡΑΔ έρεη πιένλ απμεκέλεο αξκνδηφηεηεο ζε ζρέζε κε ην
πξνυθηζηάκελν πιαίζην. Πεξαηηέξσ κε ηελ παξάγξαθν 5
παξέρεηαη ε εμνπζηνδφηεζε ζηνλ Τπνπξγφ Πεξηβάιινληνο,
Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο λα απμήζεη ην πνζνζηφ ηεο
Πνζφηεηαο Φπζηθνχ Αεξίνπ πνπ θάζε πξνκεζεπηήο
ππνρξενχηαη λα πξνζθέξεη πξνο πψιεζε ζε εηήζηα βάζε
κέζσ ηεο ΔΑΦΑ, ψζηε λα επαπμεζεί ε ξεπζηφηεηά ηεο.

Με ην άξζξν απηφ ηξνπνπνηνχληαη πξνο ην ζθνπφ
ελζσκάησζεο πξνο ηηο δηαηάμεηο ηεο Οδεγίαο 2009/73/ΔΚ σο
πξνο ηηο αξκνδηφηεηεο ηεο ΡΑΔ θαη ηελ ελίζρπζε ησλ
ξπζκηζηηθψλ ηεο αξκνδηνηήησλ θαη θσδηθνπνηνχληαη ζε εληαίν
θείκελν ηηο θαηαξγνχκελεο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 38 ηνπ λ.
3428/2005.
Άξζξν 92
Με ην άξζξν απηφ κεηαθέξνληαη πξνο ην ζθνπφ
θσδηθνπνίεζεο ηνπ λνκνζεηηθνχ πιαηζίνπ πνπ δηέπεη ηελ
ιεηηνπξγία ηεο αγνξάο θπζηθνχ αεξίνπ νη θαηαξγνχκελεο
δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 39 ηνπ λ. 3428/2005.

Άξζξν 87

Άξζξν 93

Πεξηνξηζκόο αλώηαηνπ πεξηζσξίνπ θέξδνπο Πξνκεζεπηώλ
Φπζηθνύ Αεξίνπ

Με ην άξζξν απηφ νξίδεηαη φηη γηα ηε ρξήζε θαη εθκεηάιιεπζε
ππνγείνπ θπζηθνχ ρψξνπ σο ρψξνπ απνζήθεπζεο Φπζηθνχ
Αεξίνπ απαηηείηαη ε πξνεγνχκελε παξαρψξεζε ηεο ρξήζεο, κε
θνηλή απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκηθψλ
θαη
Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο.

Με ην άξζξν απηφ ηξνπνπνηνχληαη πξνο ην ζθνπφ
ελζσκάησζεο πξνο ηηο δηαηάμεηο ηεο Οδεγίαο 2009/73/ΔΚ θαη
θσδηθνπνηνχληαη ζε εληαίν θείκελν ηηο θαηαξγνχκελεο δηαηάμεηο
ηνπ άξζξνπ 30 ηνπ λ. 3428/2005. Καη ζηελ πεξίπησζε απηή ε
ΡΑΔ έρεη πιένλ απμεκέλεο αξκνδηφηεηεο ζε ζρέζε κε ην
πξνυθηζηάκελν πιαίζην.

ΜΔΡΟ ΣΔΣΑΡΣΟ: ΟΡΓΑΝΩΖ ΣΖ ΑΓΟΡΑ ΖΛΔΚΣΡΙΚΖ
ΔΝΔΡΓΔΙΑ

Κεθάιαην Ζ΄: Σηκνιφγηα Τπεξεζηψλ – Σήξεζε Λνγαξηαζκψλ

Κεθάιαην Α: Μεηαθνξά Ζιεθηξηθήο Δλέξγεηαο

Άξζξν 88

Άξζξν 94

Σηκνιόγεζε Βαζηθώλ Γξαζηεξηνηήησλ

Καζήθνληα ηνπ Γηαρεηξηζηή ηνπ Διιεληθνύ πζηήκαηνο
Μεηαθνξάο Ζιεθηξηθήο Δλέξγεηαο (ΔΜΖΔ)

Με ην άξζξν απηφ ηξνπνπνηνχληαη πξνο ην ζθνπφ
ελζσκάησζεο πξνο ηηο δηαηάμεηο ηεο Οδεγίαο 2009/73/ΔΚ θαη
θσδηθνπνηνχληαη ζε εληαίν θείκελν ηηο θαηαξγνχκελεο δηαηάμεηο
ηνπ άξζξνπ 31 ηνπ λ. 3428/2005. Καη ζηελ πεξίπησζε απηή ε
ΡΑΔ έρεη πιένλ απμεκέλεο αξκνδηφηεηεο ζε ζρέζε κε ην
πξνυθηζηάκελν πιαίζην, θαζψο έρεη απνθαζηζηηθή
αξκνδηφηεηα γηα ηελ έθδνζε ηνπ Καλνληζκνχ Σηκνιφγεζεο.

Κεθάιαην Θ΄: Καλνληζκφο Αδεηψλ

Με ην άξζξν απηφ ελζσκαηψλνληαη ζηελ εζληθή έλλνκε ηάμε νη
δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 12 ηεο Οδεγίαο 2009/72/ΔΚ. Δηδηθφηεξα,
κε ηελ παξάγξαθν 1 θαζνξίδεηαη ν ξφινο ηνπ Γηαρεηξηζηή ηνπ
Διιεληθνχ πζηήκαηνο Μεηαθνξάο Ζιεθηξηθήο Δλέξγεηαο
(ΔΜΖΔ). ηελ παξάγξαθν 2 απαξηζκνχληαη νη επηκέξνπο
αξκνδηφηεηέο ηνπ, ζχκθσλα κε ηηο πξνβιέςεηο ηεο Οδεγίαο
2009/72/ΔΚ. Με ηελ παξάγξαθν 3 θαζνξίδεηαη ε δπλαηφηεηα
ηνπ Γηαρεηξηζηή λα πξνβαίλεη ζηε ζχλαςε ζπκβάζεσλ
αγνξαπσιεζίαο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο. ηελ παξάγξαθν 4
θαζνξίδεηαη ην γεληθφ πιαίζην ζπλεξγαζίαο ηνπ Γηαρεηξηζηή κε
ηνλ Λεηηνπξγφ ηεο Αγνξάο Ζιεθηξηθήο Δλέξγεηαο. Ζ
παξάγξαθνο 5 πξνβιέπεη ηε δπλαηφηεηα ηνπ Γηαρεηξηζηή λα
παξέρεη ζπκβνπιεπηηθέο ππεξεζίεο έλαληη ακνηβήο, ελψ ε
παξάγξαθνο 6 εληάζζεη ηε ιεηηνπξγία ηνπ Γηαρεηξηζηή ζην
επξχηεξν πιαίζην ηεο εζσηεξηθήο αγνξάο ελέξγεηαο.

Άξζξν

Άξζξν 95

Άξζξν 89
Σήξεζε ινγαξηαζκώλ - Λνγηζηηθόο Γηαρσξηζκόο
Με ην άξζξν απηφ κεηαθέξνληαη πξνο ην ζθνπφ
θσδηθνπνίεζεο ηνπ λνκνζεηηθνχ πιαηζίνπ πνπ δηέπεη ηελ
ιεηηνπξγία ηεο αγνξάο θπζηθνχ αεξίνπ νη θαηαξγνχκελεο
δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 32 ηνπ λ. 3428/2005.

90

Καλνληζκόο Αδεηώλ

Γεκηνπξγία λένπ δπλακηθνύ παξαγσγήο κέζσ δηαδηθαζίαο
ππνβνιήο πξνζθνξώλ

Με ην άξζξν απηφ ηξνπνπνηνχληαη πξνο ην ζθνπφ
ελζσκάησζεο πξνο ηηο δηαηάμεηο ηεο Οδεγίαο 2009/73/ΔΚ σο
πξνο ηηο αξκνδηφηεηεο ηεο ΡΑΔ θαη ηελ ελίζρπζε ησλ
ξπζκηζηηθψλ ηεο αξκνδηνηήησλ θαη θσδηθνπνηνχληαη ζε εληαίν
θείκελν ηηο θαηαξγνχκελεο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 34 ηνπ λ.
3428/2005.

ην άξζξν απηφ πξνβιέπεηαη ε δπλαηφηεηα ζχλαςεο απφ ηνλ
Γηαρεηξηζηή ηνπ ΔΜΖΔ ζπκβάζεσλ ηζρχνο παξαγσγήο
ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, γηα ιφγνπο αζθάιεηαο εθνδηαζκνχ,
θαζψο θαη ζπκβάζεσλ δηαρείξηζεο ηεο δήηεζεο θαη
βειηίσζεο ηεο ελεξγεηαθήο απνδνηηθφηεηαο, εθφζνλ ην
αδεηνδνηεκέλν δπλακηθφ παξαγσγήο θαη ηα κέηξα ελεξγεηαθήο
απνδνηηθφηεηαο θαη δηαρείξηζεο ηεο δήηεζεο πνπ ήδε
εθαξκφδνληαη δελ δηαζθαιίδνπλ ηελ επάξθεηα εθνδηαζκνχ.
θνπφο ηνπ άξζξνπ απηνχ λα νξηνζεηήζεη ηε δηαδηθαζία

Κεθάιαην Η΄: Λνηπέο Γηαηάμεηο
Άξζξν 91
Τθηζηάκελεο ζπκβάζεηο
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πξφζθιεζεο πξνο ππνβνιή πξνζθνξψλ γηα ηε δεκηνπξγία
λένπ δπλακηθνχ βάζεη δεκνζηεπκέλσλ θξηηεξίσλ.

Διιεληθνχ πζηήκαηνο Μεηαθνξάο Ζιεθηξηθήο Δλέξγεηαο θαη
ηδίσο, θαζνξίδεηαη ε κεηαβίβαζε ηεο θπξηφηεηαο ηνπ Διιεληθνχ
πζηήκαηνο Μεηαθνξάο Ζιεθηξηθήο Δλέξγεηαο ζε απηφλ.

Δηδηθφηεξα, κε ηηο πξνηεηλφκελεο ξπζκίζεηο πξνβιέπεηαη φηη ε
εθηίκεζε ζρεηηθά κε ηελ χπαξμε αλάγθεο ζχλαςεο ηέηνησλ
ζπκβάζεσλ αλήθεη ζηελ απνθαζηζηηθή αξκνδηφηεηα ηεο ΡΑΔ,
κε απφθαζε ηεο νπνίαο θαζνξίδνληαη, ηδίσο, ε επηινγή ηνπ
θνξέα πνπ δηελεξγεί ηνλ δηαγσληζκφ, ε δηαγσληζηηθή
δηαδηθαζία, νη εηδηθφηεξνη φξνη θαη πξνυπνζέζεηο ζπκκεηνρήο,
ηα θξηηήξηα επηινγήο γηα ηελ αλάδεημε ηεο πιένλ ζπκθέξνπζαο
απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξάο, 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.

Με ηε ξχζκηζε ηεο παξαγξάθνπ 4 θαζνξίδεηαη φηη ε ΑΓΜΖΔ
ΑΔ ζα πξέπεη λα πξνβαίλεη ζε θάζε αλαγθαία ελέξγεηα, ψζηε
λα είλαη εθηθηή ε ρνξήγεζε πηζηνπνίεζήο ηεο σο Αλεμάξηεηνπ
Γηαρεηξηζηή Μεηαθνξάο ην αξγφηεξν κέρξη ηελ 3ε Μαξηίνπ
2012 θαη ξπζκίδεηαη κεηαβαηηθψο φηη κέρξη ηελ πηζηνπνίεζή ηεο
ε ΑΓΜΖΔ ΑΔ αζθεί ηηο αξκνδηφηεηεο ηνπ Γηαρεηξηζηή ηνπ
ΔΜΖΔ
δπλάκεη
ηεο
ππ‟
αξηζ.
Τ.Α.
Γ5/ΖΛ/Β/Φ1/7705/25.04.2001 (ΦΔΚ Β' 492) απφθαζεο ηνπ
Τπνπξγνχ Αλάπηπμεο.
Ζ κνξθή
δηαρσξηζκνχ ηνπ Αλεμάξηεηνπ Γηαρεηξηζηή
Μεηαθνξάο (ΑΓΜ) ζηελ νπνία ζα ππαθνχεη ν ΑΓΜΖΔ Α.Δ έρεη
ζαθψο νξηζκέλα ραξαθηεξηζηηθά ηα νπνία πξνθχπηνπλ απφ
ηελ θνηλνηηθή λνκνζεζία: Πξνβιέπεηαη ζπγθεθξηκέλα, φηη ε
θπξηφηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο
κεηαθνξάο, καδί κε ηελ
αξκνδηφηεηα δηαρείξηζήο ηνπ, ζα κεηαθεξζεί ζε αλεμάξηεηε
εηαηξία, ε νπνία ζα απνηειεί ηκήκα ηνπ εηαηξηθνχ ζρήκαηνο ηεο
ελνπνηεκέλεο κεηξηθήο εηαηξίαο, σο ζπγαηξηθή ηεο. χκθσλα
κε ην ζρήκα απηφ, ν Γηαρεηξηζηήο ζα απνηειεί λνκηθφ
πξφζσπν κε κνξθή δηαθξηηή απφ εθείλε ηεο κεηξηθήο εηαηξίαο,
ζηε δνκή ηεο νπνίαο ζα ζπλερίζεη λα εληάζζεηαη. Παξάιιεια,
ζα δηαζέηεη εθηφο απφ ηε δηαρείξηζε θαη πιήξεο δηθαίσκα
θπξηφηεηαο ηνπ πζηήκαηνο κεηαθνξάο, θαζψο θαη ησλ
κειινληηθψλ επεθηάζεψλ ηνπ ‟φπσο πξνβιέπεη ην ακέζσο
επφκελν άξζξν.

Ζ θαζηέξσζε δηαθαλνχο αδεηνδνηηθήο δηαδηθαζίαο
πξνθεηκέλνπ
λα
δηαζθαιίδεηαη
απνηειεζκαηηθά
ν
αληαγσληζκφο ζηελ αγνξά παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελεξγείαο,
ήδε απνηειεί επηινγή ηνπ έιιελα λνκνζέηε, ζε πιήξε
ζπκθσλία κε ην θνηλνηηθφ δίθαην θαη ηελ θαζηεξσκέλε πξαθηηθή
ζηα θξάηε κέιε ηεο Δ.Δ. Δληνχηνηο, γηα ιφγνπο θαηνρχξσζεο
ηεο αζθάιεηαο ηνπ εθνδηαζκνχ, ζε πεξίπησζε πνπ κε ηε
δηαδηθαζία ρνξήγεζεο αδεηψλ δελ δεκηνπξγείηαη επαξθέο
δπλακηθφ παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελεξγείαο, νθείιεη λα ιεθζεί
πξφλνηα γηα ηε δεκηνπξγία λένπ δπλακηθνχ κέζσ δηαδηθαζίαο
ππνβνιήο πξνζθνξψλ, ππφ ηελ επνπηεία ηνπ ξπζκηζηή. Σν λέν
δπλακηθφ είλαη δπλαηφλ λα αθνξά, κεηαμχ άιισλ, ειεθηξηθή
ελέξγεηα απφ αλαλεψζηκεο πεγέο ελεξγείαο θαη ζπκπαξαγσγή
ειεθηξηζκνχ θαη ζεξκφηεηαο. Καηλνηνκία ηεο παξνχζαο
Οδεγίαο απνηειεί ε ξχζκηζε φηη γηα ιφγνπο αζθάιεηαο
εθνδηαζκνχ παξάιιεια κε ηε δηαδηθαζία γηα θαηαζθεπή λένπ
δπλακηθνχ παξαγσγήο πξέπεη λα ζπλεθηηκψληαη θαη κέηξα γηα
ηε δηαρείξηζε ηεο δήηεζεο θαη εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο.

Με ηελ παξάγξαθν 5 δηαζθαιίδεηαη φηη ε ΑΓΜΖΔ ΑΔ ζα ηειεί
πάληνηε ππφ ηνλ άκεζν ή έκκεζν έιεγρν ηνπ Γεκνζίνπ. Σπρφλ
κεηαβίβαζε κεηνρψλ είλαη δπλαηφ κφλν εθφζνλ δηαζθαιίδεηαη
είηε θαηαζηαηηθά είηε κε εμσεηαηξηθέο ζπκθσλίεο 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 96
Κώδηθαο Γηαρείξηζεο ηνπ Διιεληθνύ
Μεηαθνξάο Ζιεθηξηθήο Δλέξγεηαο

πζηήκαηνο

ηελ παξάγξαθν 1 πξνβιέπεηαη φηη ε δηαρείξηζε ηνπ ΔΜΖΔ
δηελεξγείηαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα Γηαρείξηζεο
ηνπ Διιεληθνχ πζηήκαηνο Μεηαθνξάο Ζιεθηξηθήο Δλέξγεηαο
(Κψδηθαο Γηαρείξηζεο ΔΜΖΔ), ν νπνίνο θαηαξηίδεηαη απφ ηνλ
Γηαρεηξηζηή ηνπ ΔΜΖΔ. Ζ ΡΑΔ εγθξίλεη ηνλ Κψδηθα κεηά απφ
δεκφζηα δηαβνχιεπζε.

Άξζξν 98
Απόζρηζε ηεο δξαζηεξηόηεηαο Μεηαθνξάο ηεο ΓΔΖ ΑΔ
ην άξζξν απηφ θαζνξίδεηαη ε δηαδηθαζία κεηαβίβαζεο ηεο
θπξηφηεηαο ηνπ Διιεληθνχ πζηήκαηνο Μεηαθνξάο Ζιεθηξηθήο
Δλέξγεηαο απφ ηε ΓΔΖ ΑΔ ζηνλ Αλεμάξηεην Γηαρεηξηζηή ηνπ
Διιεληθνχ πζηήκαηνο Μεηαθνξάο Ζιεθηξηθήο Δλέξγεηαο, κε ηε
δηαδηθαζία ηεο απφζρηζεο θαη εηζθνξάο θιάδνπ, θαη
εηδηθφηεξα, επηβάιιεηαη ζηε ΓΔΖ ΑΔ ε ππνρξέσζε λα πξνβεί
ζην λνκηθφ θαη ιεηηνπξγηθφ δηαρσξηζκφ ηεο δξαζηεξηφηεηαο ηεο
δηαρείξηζεο ηνπ πζηήκαηνο Μεηαθνξάο Ζιεθηξηθήο Δλέξγεηαο,
κε ηελ εηζθνξά ηνπ θιάδνπ ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο Μεηαθνξάο
ζηε ζπγαηξηθή ηεο εηαηξεία κε ηελ επσλπκία «Αλεμάξηεηνο
Γηαρεηξηζηήο Μεηαθνξάο Ζιεθηξηθήο Δλέξγεηαο (ΑΓΜΖΔ) ΑΔ».

Με ηελ παξάγξαθν 2 θαζνξίδεηαη ην πεξηερφκελν ηνπ Κψδηθα
Γηαρείξηζεο ηνπ ΔΜΖΔ
Κεθάιαην Γ΄: χζηαζε, νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγηά ηνπ
δηαρεηξηζηή ηνπ ειιεληθνχ ζπζηήκαηνο κεηαθνξάο ειεθηξηθήο
ελέξγεηαο
Άξζξν 97
θνπόο ηνπ Γηαρεηξηζηή ηνπ Διιεληθνύ
Μεηαθνξάο Ζιεθηξηθήο Δλέξγεηαο

πζηήκαηνο

πλέπεηα ηεο εθαξκνγήο ηεο κνξθήο ηνπ δηαρσξηζκνχ πνπ
πξνβιέπεηαη ζην ακέζσο πξνεγνχκελν άξζξν, είλαη φηη, ε
ΓΔΖ ΑΔ, απνμελνχκελε απφ ηελ θπξηφηεηα ηνπ πζηήκαηνο
κεηαθνξάο, ιακβάλεη ηε ζέζε κεηξηθήο εηαηξίαο ζε έλα λέν

Με ηελ παξάγξαθν 1 ελαξκνλίδεηαη ε εζληθή λνκνζεζία κε ηηο
πξνβιέςεηο ηνπ Κεθαιαίνπ V ηεο Οδεγίαο 2009/72/ΔΚ, ζρεηηθά
κε ηε δπλαηφηεηα δεκηνπξγίαο Αλεμάξηεηνπ Γηαρεηξηζηή ηνπ
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θαζεηνπνηεκέλν ζρήκα, ζην νπνίν ζα δηαζέηεη ηελ πιεηνςεθία
ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ.

Δηδηθφηεξα, κεηαμχ άιισλ, νξίδεηαη νηη ε ΑΓΜΖΔΑΔ 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 επηπιένλ, δηαζέηεη εμνπζία
άληιεζεο θεθαιαίσλ απφ ηε ρξεκαηαγνξά, ηδίσο κέζσ
δαλεηζκνχ θαη αχμεζεο θεθαιαίνπ.

Άξζξν 99
Μεηαθνξά δξαζηεξηνηήησλ ηεο ΓΔΜΖΔ ΑΔ
Με ην άξζξν απηφ θαζνξίδεηαη ε δηαδηθαζία κεηαβίβαζεο ζηελ
ΑΓΜΖΔ Α.Δ απφ ηε ΓΔΜΖΔ ΑΔ, εθείλσλ ησλ νξγαλσηηθψλ
κνλάδσλ θαη δξαζηεξηνηήησλ πνπ αθνξνχλ ηε δηαρείξηζε,
ιεηηνπξγία θαη αλάπηπμε ηνπ πζηήκαηνο Μεηαθνξά
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ αληίζηνηρσλ παγίσλ θαζψο θαη ηνπ
πξνζσπηθνχ ηνπ ΓΔΜΖΔ πνπ απαζρνιείηαη ζηηο ελ ιφγσ
δξαζηεξηφηεηεο.

Με ηελ παξάγξαθν 2 θαηνρπξψλεηαη φηη ε ΑΓΜΖΔΑΔ
δηαζθαιίδεη φηη δηαζέηεη επαξθείο πφξνπο γηα ηελ εχξπζκε
δηελέξγεηα ηεο δξαζηεξηφηεηαο ηεο κεηαθνξάο, θαζψο θαη γηα
ηελ αλάπηπμε θαη δηαηήξεζε ελφο επαξθνχο, νηθνλνκηθά
απνηειεζκαηηθνχ θαη αζθαινχο πζηήκαηνο Μεηαθνξάο.

Άξζξν 100

ηελ παξάγξαθν 3 νξίδεηαη φηη νη ζπγαηξηθέο επηρεηξήζεηο ηεο
ΓΔΖ ΑΔ ή άιιεο επηρεηξήζεηο πνπ αζθνχλ δξαζηεξηφηεηεο
παξαγσγήο ή πξνκήζεηαο θπζηθνχ αεξίνπ ή ειεθηξηθήο
ελέξγεηαο απαγνξεχεηαη λα απνθηήζνπλ άκεζε ή έκκεζε
ζπκκεηνρή ζηελ ΑΓΜΖΔ ΑΔ. Καη αληίζηνηρα, ε ΑΓΜΖΔΑΔ
απαγνξεχεηαη λα απνθηήζεη άκεζε ή έκκεζε ζπκκεηνρή ζε
επηρεηξήζεηο πνπ εθηεινχλ ηέηνηεο δξαζηεξηφηεηεο.

Δκπνξηθέο ζρέζεηο ηεο ΑΓΜΖΔ ΑΔ κε ηε ΓΔΖ ΑΔ
Με ην άξζξν απηφ θαζνξίδνληαη νη εκπνξηθέο ζρέζεηο ηεο
ΑΓΜΖΔ ΑΔ κε ηε ΓΔΖ ΑΔ θαη εηδηθφηεξα νη πξνυπνζέζεηο ππφ
ηηο νπνίεο ε πξψηε επηηξέπεηαη λα παξέρεη (αιιά φρη λα ηεο
παξέρνληαη) ππεξεζίεο ζηε δεχηεξε θαη ζηηο ζπλδεδεκέλεο κε
απηήλ επηρεηξήζεηο.
ηελ παξάγξαθν 1 πξνβιέπεηαη ηδίσο φηη νη φξνη θαη νη
πξνυπνζέζεηο παξνρήο ησλ ελ ιφγσ ππεξεζηψλ ηεινχλ ππφ
ηελ πξνεγνχκελε έγθξηζε ηεο ΡΑΔ. Με ηελ παξάγξαθν 2
νξίδεηαη φηη ζε πεξίπησζε ππνβνιήο αηηήκαηνο ηεο ΑΓΜΖΔ
ΑΔ, νη κέηνρνη ηεο ΑΓΜΖΔ νθείινπλ λα ηεο παξέρνπλ ηνπο
θαηάιιεινπο νηθνλνκηθνχο πφξνπο γηα ηελ αληηθαηάζηαζε ησλ
παξφλησλ πάγησλ ζηνηρείσλ ηνπ πζηήκαηνο θαη, θαζψο θαη
γηα κειινληηθά επελδπηηθά ζρέδηα. Με ηελ παξάγξαθν 3
νξίδεηαη φηη ε ΑΓΜΖΔΑΔ πξνβαίλεη ζε θάζε ελέξγεηα αλαγθαία
ψζηε λα έρεη δηαθξηηή εκπνξηθή ηαπηφηεηα, ηδίσο έλαληη ηεο
κεηξηθήο ηεο εηαηξείαο. ηελ παξάγξαθν 4 εηζάγνληαη
ππνρξεψζεηο ιεηηνπξγηθνχ δηαρσξηζκνχ ηεο ΑΓΜΖΔΑΔ ζε
ζρέζε 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.Με ηελ παξάγξαθν 5 δηαζθαιίδεηαη ν ινγηζηηθφο
δηαρσξηζκφο ηεο ΑΓΜΖΔΑΔ ζε ζρέζε κε ηελ θάζεηα
νινθιεξσκέλε επηρείξεζε ηεο ΓΔΖ ΑΔ κε ηελ εηζαγσγή ηεο
ππνρξέσζεο ειέγρνπ ηνπ Γηαρεηξηζηή απφ νξθσηνχο ειεγθηέο
δηάθνξνπο απηψλ ηεο ΓΔΖ ΑΔ Σέινο, κε ηελ παξάγξαθν 6
νξίδεηαη φηη γηα ηα νρήκαηα ηεο ΑΓΜΖΔ ΑΔ εθαξκφδνληαη
αλαινγηθά νη δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ. 764/1978.

ηελ παξάγξαθν 4 νξίδεηαη φηη ε ζπλνιηθή νξγάλσζε ηεο
δξαζηεξηφηεηαο ηεο ΑΓΜΖΔ Α.Δ θαη ην θαηαζηαηηθφ ηεο,
δηαζθαιίδνπλ ηελ νπζηαζηηθή αλεμαξηεζία ηεο ζε ζρέζε κε ηηο
θαζεκεξηλέο δξαζηεξηφηεηέο ηεο θαη ηε δηαρείξηζε ηνπ
πζηήκαηνο Μεηαθνξάο, θαζψο θαη ζε ζρέζε κε ηηο
δξαζηεξηφηεηεο πνπ είλαη απαξαίηεηεο γηα ηελ πξνεηνηκαζία
ηνπ 10εηνχο Πξνγξάκκαηνο Αλάπηπμεο ηνπ Διιεληθνχ
πζηήκαηνο Μεηαθνξάο Ζιεθηξηθήο Δλέξγεηαο.
ηελ παξάγξαθν 5 νξίδεηαη φηη θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ
θαζεθφλησλ ηεο ζχκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία ε ΑΓΜΖΔ
Α.Δ δελ πξνβαίλεη ζε δηαθξίζεηο θαη δελ παξεκπνδίδεη ηε
ιεηηνπξγία ηνπ ειεχζεξνπ αληαγσληζκνχ ζηελ παξαγσγή ή ηελ
πξνκήζεηα.
Με ηελ παξάγξαθν 6 θαζνξίδεηαη φηη φιεο 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 θαη εηζάγνληαη
ππνρξεψζεηο ειέγρνπ θαη ξπζκηζηηθήο επνπηείαο.
ηηο παξαγξάθνπο 7 θαη 8 πξνβιέπεηαη φηη ε ΑΓΜΖΔ Α.Δ
ππνβάιιεη πξνο έγθξηζε ζηε ΡΑΔ φιεο ηηο εκπνξηθέο θαη
νηθνλνκηθέο ζπκθσλίεο κε ηελ θάζεηα νινθιεξσκέλε
επηρείξεζε ηεο ΓΔΖ ΑΔ θαη ελεκεξψλεη ηε ΡΑΔ γηα ηνπο
νηθνλνκηθνχο πφξνπο πνπ είλαη δηαζέζηκνη γηα επελδχζεηο ζην
χζηεκα.

Άξζξν 101
Αλεμαξηεζία ηεο ΑΓΜΖΔ ΑΔ
Με ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ απηνχ ξπζκίδνληαη δεηήκαηα
ζρεηηθά κε ηελ θαηνρχξσζε ηεο αλεμαξηεζίαο ηεο ΑΓΜΖΔ Α.Δ
απφ πιεπξάο απηφλνκεο επάξθεηαο αλζξσπίλσλ, νηθνλνκηθψλ
θαη ηερληθψλ πφξσλ θαζψο θαη φηη δηαζέηεη απηνλνκία θαηά ηελ
εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ ηεο σο Αλεμάξηεηνο Γηαρεηξηζηήο
Μεηαθνξάο ηφζν έλαληη ηεο θαζεηνπνηεκέλεο κεηξηθήο ηεο ΓΔΖ
ΑΔ φζν θαη .έλαληη νπνηνπδήπνηε ζπκθέξνληνο παξαγσγήο θαη
πξνκήζεηαο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο θαη θπζηθνχ αεξίνπ.

ηελ παξάγξαθν 9 εηζάγεηαη ε ππνρξέσζε ηεο ΓΔΖ ΑΔ λα
απέρεη απφ θάζε πξάμε πνπ επεξεάδεη ηε ζπκκφξθσζε ηεο
ΑΓΜΖΔΑΔ κε ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ Κεθαιαίνπ απηνχ.
Άξζξν 102
Πξνζσπηθό ηεο ΑΓMΖΔ ΑΔ
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Με ην άξζξν απηφ θαζνξίδνληαη δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ηε
κεηαθνξά πξνζσπηθνχ ηεο ΓΔΖ ΑΔ ζηνλ ΑΓΔMΖΔ θαη
ξπζκίδνληαη νη εξγαζηαθέο ζρέζεηο ηνπ πξνζσπηθνχ απηνχ,
ζχκθσλα θαη κε ηελ επηηαγή ηεο νδεγίαο πεξί αλεμαξηεζίαο
ηνπ πξνζσπηθνχ απφ ηελ κεηξηθή –θάζεηα νινθιεξσκέλε
επηρείξεζε, ρσξίο λα επέξρεηαη βιαπηηθή κεηαβνιή ησλ φξσλ
εξγαζίαο θαη αζθάιηζεο ηνπ ελ ιφγσ πξνζσπηθνχ, έλεθα ηεο
κεηαθνξάο απηήο.

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, γηα νξηζκέλε
πεξίνδν ηφζν πξηλ, φζν θαη κεηά ηε ιήμε ηεο ζεηείαο ηνπο. Με
ην άξζξν απηφ νη πεξηνξηζκνί επεθηείλνληαη θαη ζηα
πςειφβαζκα ζηειέρε ηεο εηαηξείαο ηα νπνία ινγνδνηνχλ
απεπζείαο ζηε δηνίθεζε απηήο. Δπηπιένλ, νξίδνληαη νη
δηνηθεηηθέο θπξψζεηο πνπ επηβάιινληαη κε απφθαζε ηεο ΡΑΔ,
γηα παξάβαζε ησλ ζρεηηθψλ δηαηάμεσλ ηφζν ζην Γηαρεηξηζηή,
φζν θαη ζε άιιεο επηρεηξήζεηο παξαγσγήο /πξνκήζεηαο
ειεθηξηθήο ελέξγεηαο θαη θπζηθνχ αεξίνπ

Άξζξν 103
Μεηαθνξά Πξνζσπηθνύ ηεο ΓΔMΖΔ ΑΔ
Με ην άξζξν απηφ θαζνξίδνληαη δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ηε
κεηαθνξά πξνζσπηθνχ ηεο Γ.Δ..Μ.Ζ.Δ ζηελ ΑΓΜΖΔ ΑΔ θαη
ηνπο φξνπο εξγαζίαο ηνπ πξνζσπηθνχ απηνχ, ζχκθσλα θαη κε
ηελ επηηαγή ηεο νδεγίαο πεξί αλεμαξηεζίαο ηνπ πξνζσπηθνχ
απφ ηελ κεηξηθή –θάζεηα νινθιεξσκέλε επηρείξεζε, ρσξίο λα
επέξρεηαη βιαπηηθή κεηαβνιή ησλ φξσλ εξγαζίαο θαη
αζθάιηζεο ηνπ ελ ιφγσ πξνζσπηθνχ, έλεθα ηεο κεηαθνξάο
απηήο.

Άξζξν 106
Αξκνδηόηεηεο θαη ζύλζεζε ηνπ Δπνπηηθνύ πκβνπιίνπ
Σν άξζξν απηφ κεηαθέξεη ζηελ εζληθή έλλνκε ηάμε ηηο δηαηάμεηο
ηεο Οδεγίαο ζρεηηθά κε ην Δπνπηηθφ πκβνχιην πνπ νθείιεη λα
δηαζέηεη ε
ΑΓΜΖΔΑΔ σο Αλεμάξηεηνο Γηαρεηξηζηήο
Μεηαθνξάο θαη ην νπνίν ζα είλαη ππεχζπλν γηα ηε ιήςε
απνθάζεσλ πνπ αλακέλεηαη λα έρνπλ επίπησζε ζηελ αμία ησλ
πάγησλ ζηνηρείσλ, θαη εηδηθφηεξα απνθάζεσλ ζρεηηθά κε ηελ
έγθξηζε ηνπ εηήζηνπ ζρεδίνπ ρξεκαηνδφηεζεο, ηνλ θαζνξηζκφ
ηνπ επηπέδνπ δαλεηζκνχ ηεο ΑΓΜΖΔΑΔ, θαη ην χςνο ησλ
κεξηζκάησλ πνπ δηαλέκνληαη ζηνπο κεηφρνπο. Δπηκέξνπο
δηαηάμεηο νξίδνπλ ηε ζχλζεζε ηνπ Δπνπηηθνχ πκβνπιίνπ, ηνπο
φξνπο αλεμαξηεζίαο θαη επαγγεικαηηθήο επάξθεηαο, θαη φζνλ
αθνξά ζηε ζεηεία ησλ κειψλ ηνπ θαη ηε δπλαηφηεηα ηεο ΡΑΔ
λα πξνβάιεη αληηξξήζεηο θαη λα αζθεί έιεγρν ζρεηηθά κε ηε
ζχλζεζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ νξγάλνπ απηνχ.

Άξζξν 104
Μεηαθνξά Πξνζσπηθνύ ηεο ΓΔMΖΔ ΑΔ πνπ πξνέξρεηαη
από ηε ΓΔΖ ΑΔ
Με ην άξζξν απηφ θαζνξίδνληαη δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ηε
κεηαθνξά ζηνλ ΑΓΔMΖΔ πξνζσπηθνχ ηεο πξνζσπηθνχ ηεο
ΓΔΖ ΑΔ πνπ έρεη δηαηεζεί ζηνλ Γ.Δ..Μ.Ζ.Δ. θαη ξπζκίδνληαη νη
εξγαζηαθέο ζρέζεηο ηνπ πξνζσπηθνχ απηνχ, ζχκθσλα θ θαη κε
ηελ επηηαγή ηεο νδεγίαο πεξί αλεμαξηεζίαο ηνπ πξνζσπηθνχ
απφ ηελ κεηξηθή –θάζεηα νινθιεξσκέλε επηρείξεζε, ρσξίο λα
επέξρεηαη βιαπηηθή κεηαβνιή ησλ φξσλ εξγαζίαο θαη
αζθάιηζεο ηνπ ελ ιφγσ πξνζσπηθνχ, έλεθα ηεο κεηαθνξάο
απηήο.

Άξζξν 107
Πξόγξακκα πκκόξθσζεο θαη Τπεύζπλνο πκκόξθσζεο

Άξζξν 105

Με ην άξζξν απηφ εμεηδηθεχεηαη ε ππνρξέσζε ηεο ΑΓΜΖΔΑΔ
λα θαηαξηίδεη θαη λα εθηειεί Πξφγξακκα πκκφξθσζεο ζην
νπνίν αλαθέξνληαη ηα κέηξα πνπ ιακβάλνληαη πξνθεηκέλνπ λα
απνθιείεηαη ε δηαθξηηηθή ζπκπεξηθνξά θαη λα δηαζθαιίδεηαη ε
θαηάιιειε παξαθνινχζεζε ηεο ζπκκφξθσζεο ησλ
ππαιιήισλ ηεο γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ πνπ νξίδνληαη ζε
απηφ. Σν Πξφγξακκα απηφ ππφθεηηαη ζηελ έγθξηζε ηεο ΡΑΔ θαη
ε ζπκκφξθσζε πξνο απηφ ππφθεηηαη ζηνλ αλεμάξηεην έιεγρν
ηνπ Τπεπζχλνπ πκκφξθσζεο, θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν,
πνπ δηνξίδεηαη απφ ην Δπνπηηθφ πκβνχιην, κε ηελ επηθχιαμε
ηεο έγθξηζεο ηεο ΡΑΔ. Καζνξίδνληαη πεξαηηέξσ νη
αξκνδηφηεηεο ηνπ Τπεπζχλνπ πκκφξθσζεο θαη ηδίσο ε
ππνρξέσζή ηνπ γηα εθπφλεζε εηήζηαο έθζεζεο ζηελ νπνία
θαζνξίδνληαη ηα κέηξα πνπ ιακβάλνληαη γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ
Πξνγξάκκαηνο πκκφξθσζεο θαη ηελ ππνβνιή ηεο ζηε ΡΑΔ,
ηελ ππνβνιή έθζεζεο ζην Δπνπηηθφ πκβνχιην θαη ηελ έθδνζε
ζπζηάζεσλ ζρεηηθά κε ην πξφγξακκα ζπκκφξθσζεο θαη ηελ
εθηέιεζή ηνπ, ηελ θνηλνπνίεζε πξνο ηε ΡΑΔ θάζε νπζηαζηηθήο
παξάβαζεο σο πξνο ηελ εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο
ζπκκφξθσζεο, θαη ηελ ππνβνιή έθζεζεο ζηε ΡΑΔ γηα φιεο ηηο
εκπνξηθέο θαη νηθνλνκηθέο ζρέζεηο κεηαμχ ηεο θάζεηα
νινθιεξσκέλεο επηρείξεζεο ηεο ΓΔΖ Α.Δθαη ηεο ΑΓΜΖΔΑΔ
Δηδηθφηεξα, ζεζπίδεηαη ην πιαίζην αξκνδηνηήησλ ηνπ

Αλεμαξηεζία ηνπ πξνζσπηθνύ θαη δηνίθεζε ηεο ΑΓMΖΔ ΑΔ
Οη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ απηνχ θαηνρπξψλνπλ ηελ αλεμαξηεζία
ηεο δηνίθεζεο θαη ησλ πςειφβαζκσλ ζηειερψλ ηεο ηεο
ΑΓΔMΖΔ ΑΔ, κεηαθέξνληαο ηνπο ζρεηηθνχο θαλφλεο ηεο
Οδεγίαο 2009/72/ΔΚ).Οξίδεηαη εηδηθφηεξα φηη, νη απνθάζεηο
ζρεηηθά κε ηνλ δηνξηζκφ, ηελ αλαλέσζε θαη ηνπο φξνπο
εξγαζίαο, ησλ κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο ΑΓΜΖΔ
Α.Δ, ιακβάλνληαη απφ ην Δπνπηηθφ πκβνχιην ηεο εηαηξίαο θαη
θνηλνπνηνχληαη ζηε ΡΑΔ, πνπ κπνξεί λα εγείξεη αληηξξήζεηο
ζηελ πεξίπησζε πνπ πξνθχςνπλ ακθηβνιίεο φζνλ αθνξά ηελ
επαγγεικαηηθή αλεμαξηεζία ησλ πξνζψπσλ απηψλ, θαζψο θαη
ζηελ πεξίπησζε πξφσξεο ιήμεο ηεο πεξηφδνπ απαζρφιεζήο
ηνπο. Δπηπιένλ, πξνβιέπεηαη ξεηά ε δπλαηφηεηα ησλ κειψλ
ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ ηεο ΑΓΜΖΔΑΔ, ή άιινπ
ζπιινγηθνχ νξγάλνπ κε εθηειεζηηθέο αξκνδηφηεηεο, λα
πξνζθχγνπλ ελψπηνλ ηεο ΡΑΔ, ζε πεξίπησζε θαηαγγειίαο ηεο
ζχκβαζεο ηνπο ή νπνηαζδήπνηε άιιεο κνξθήο πξφσξεο ιήμεο
ηεο απαζρφιεζήο ηνπο. Πεξαηηέξσ, εμεηδηθεχνληαη νη
πξνυπνζέζεηο επαγγεικαηηθήο θαη ιεηηνπξγηθήο αλεμαξηεζίαο
ησλ κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο ΑΓΜΖΔ Α.Δ θαη
ηδίσο ε ππνρξέσζε λα κελ θαηέρνπλ θακία επαγγεικαηηθή
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Τπεπζχλνπ πκκφξθσζεο, ε έληαμή ηνπ ζην ζχζηεκα
ξπζκηζηηθήο
επνπηείαο,
νη
εγγπήζεηο
ιεηηνπξγηθήο
αλεμαξηεζίαο ηνπ, νη φξνη ηεο ζεηείαο ηνπ, ε ζπκκεηνρή ηνπ
ζηα φξγαλα ηεο ΑΓΜΖΔΑΔ θαη νη θπξψζεηο πνπ επηβάιιεη ε
ΡΑΔ γηα παξάβαζε ησλ ζρεηηθψλ δηαηάμεσλ.

ΑΓΜΖΔΑΔ πξνθεηκέλνπ λα ρξεκαηνδνηεζνχλ νη απαξαίηεηεο
επελδχζεηο.
Άξζξν 109
ύλδεζε λέσλ εγθαηαζηάζεσλ ειεθηξνπαξαγσγήο ζην
ΔΜΖΔ

Οη θαλφλεο πνπ εηζάγεη ην άξζξν απηφ αλαγηγλψζθνληαη ζε
ζπλδπαζκφ κε ηηο δηαηάμεηο εθείλεο πνπ απνλέκνπλ ζηε ΡΑΔ
ηελ αξκνδηφηεηα λα εμαζθαιίδεη ηε ζπκκφξθσζε φισλ ησλ
ζπκκεηερφλησλ ζηελ αγνξά ελέξγεηαο πξνο ηηο ππνρξεψζεηο
πνπ ππέρνπλ απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία θαζψο θαη ηηο
αξκνδηφηεηεο ηεο ηειεπηαίαο επί εηδηθψλ δεηεκάησλ
αληαγσληζκνχ ζηελ αγνξά ελέξγεηαο : Δδψ πεξηιακβάλεηαη
θαη ε ιήςε φισλ ησλ απαξαίηεησλ κέηξσλ (θαηαγξαθή
θαηαρξεζηηθψλ πξαθηηθψλ, γεληθφηεξεο ζπκκφξθσζεο
δηαρεηξηζηψλ, ηδηνθηεηψλ ζπζηεκάησλ , θ.ν.θ).

Σν άξζξν απηφ εμεηδηθεχεη ηελ αξκνδηφηεηα ιήςεο απνθάζεσλ
εθ κέξνπο ηεο ΑΓΜΖΔ Α.Δ ζρεηηθά κε ηε ζχλδεζε λέσλ
εγθαηαζηάζεσλ ειεθηξνπαξαγσγήο ζην ζχζηεκα κεηαθνξάο,
κεηαθέξνληαο ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηεο Οδεγίαο 2009/72/ΔΚ.
Οξίδεηαη εηδηθφηεξα φηη ε ΑΓΜΖΔΑΔ θαηαξηίδεη θαη δεκνζηεχεη
δηαθαλείο θαη απνηειεζκαηηθέο δηαδηθαζίεο γηα ηε ζχλδεζε
λέσλ εγθαηαζηάζεσλ ειεθηξνπαξαγσγήο ζην χζηεκα, πνπ
ππφθεηληαη ζηελ έγθξηζε ηεο ΡΑΔ, ελψ παξάιιεια δελ έρεη ην
δηθαίσκα λα αξλεζεί ηε ζχλδεζε λέσλ εγθαηαζηάζεσλ
ειεθηξνπαξαγσγήο παξά κφλν γηα ζπγθεθξηκέλνπο ιφγνπο
πνπ εγθξίλνληαη απφ ηε ΡΑΔ.

Άξζξν 108
Αλάπηπμε ηνπ ΔΜΖΔ θαη εμνπζία ιήςεο απνθάζεσλ γηα
επελδύζεηο

Σν άξζξν απηφ κεηαθέξεη κεηαμχ άιισλ ηηο δηαηάμεηο
ηνπάξζξνπ 22 ηεο Οδεγίαο 2009/72/ΔΚ θαη παξέρεη κηα εηδηθή
λνκηθή βάζε γηα ηελ ελάζθεζε βαζηθψλ ξπζκηζηηθψλ
αξκνδηνηήησλ,
φπσο
ε
παξαθνινχζεζε
ηήξεζεο
ππνρξεψζεσλ πξφζβαζεο ηξίησλ θαη ε ελ γέλεη επνπηεία
εθαξκνγήο ησλ ππνρξεψζεσλ ησλ δηαρεηξηζηψλ ζπζηεκάησλ
κεηαθνξάο θαη δηαλνκήο, ησλ πξνκεζεπηψλ, ησλ πειαηψλ θαη
άιισλ παξαγφλησλ ηεο αγνξάο.

Με ην άξζξν απηφ ελζσκαηψλνληαη νη πξνβιέςεηο ηνπ Άξζξνπ
22 ηεο Οδεγίαο 2009/72/ΔΚ θαη ζπγθεθξηκέλα ε ππνρξέσζε
ηεο ΑΓΜΖΔ Α.Δ λα θαηαζέηεη ζε εηήζηα βάζε 10εηέο
Πξφγξακκα Αλάπηπμεο ηνπ Διιεληθνχ 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.
ηηο επηκέξνπο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ απηνχ εμεηδηθεχνληαη ηα
κέηξα πνπ πεξηιακβάλεη ην Πξφγξακκα ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη
ε επάξθεηα ηνπ πζηήκαηνο θαη ε αζθάιεηα ηνπ εθνδηαζκνχ,
ζεζπίδνληαη εηδηθνί θαλφλεο πνπ αθνξνχλ ζηε δηακφξθσζή
ηνπ θαη θαζνξίδνληαη νη αξκνδηφηεηεο ηεο ΡΑΔ ζην πεδίν απηφ,
ηδίσο ζε φηη αθνξά ηε δεκφζηα δηαβνχιεπζε θαη ηε
δεκνζίεπζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο ΑΓΜΖΔΑΔ θαη ηνλ
επνπηηθφ ξφιν ηνπ ξπζκηζηή επί ηεο θαηάξηηζεο θαη
πινπνίεζήο ηνπ ζρεηηθνχ Πξνγξάκκαηνο. πγθεθξηκέλα, κε ηηο
δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ απηνχ παξέρεηαη επαξθήο λνκηθή βάζε
γηα ηελ ελάζθεζε εθ κέξνπο ηεο ΡΑΔ φισλ εθείλσλ ησλ
αξκνδηνηήησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ αλάπηπμε ηνπ
ζπζηήκαηνο θαη ηελ πινπνίεζε ησλ αλαγθαίσλ επελδχζεσλ.
ε απηέο πεξηιακβάλνληαη ελδεηθηηθά ε παξαθνινχζεζε ησλ
επελδπηηθψλ πξνγξακκάησλ ησλ δηαρεηξηζηψλ ζπζηεκάησλ
κεηαθνξάο, φζνλ αθνξά ηδίσο ηε ζπκκφξθσζή ηνπο κε ηα
δηαθνηλνηηθά πξνγξάκκαηα αλάπηπμεο ησλ ζπζηεκάησλ
κεηαθνξάο πνπ πξνβιέπνληαη ζηνπο δηαζπλνξηαθνχο
Καλνληζκνχο ηεο 3εοΔλεξγεηαθήο Γέζκεο, θαζψο θαη ε
δηαηχπσζε ζπζηάζεσλ γηα ηξνπνπνίεζε ηνπο. Δπίζεο,
κεηαθέξεηαη ε εμαηξεηηθά ζεκαληηθή ξχζκηζε ηεο παξαγξάθνπ
7 ηνπ άξζξνπ 22ηεο Οδεγίαο 2009/72/ΔΚ, ε νπνία πξνβιέπεη
ηα κέηξα πνπ ε ξπζκηζηηθή αξρή έρεη ηελ ππνρξέσζε λα ιάβεη
ζε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία δηαρεηξηζηήο ζπζηήκαηνο
κεηαθνξάο δελ εθηειεί κηα πξνγξακκαηηζκέλε επέλδπζε
ζχκθσλα κε ην δεθαεηέο πξφγξακκα αλάπηπμεο θαη ηδίσο,
δηνξγαλψλεη αλνηθηφ δηαγσληζκφ, ή επηηξέπεη ζε αλεμάξηεηνπο
επελδπηέο λα ζπκκεηάζρνπλ ζην εηαηξηθφ θεθάιαην ηεο

ΚεθάιαηνΔ ΄: Γηαρσξηζκφο πζηεκάησλ κεηαθνξάο &
Γηαρεηξηζηψλ πζηεκάησλ Μεηαθνξάο Ζιεθηξηθήο Δλέξγεηαο
Άξζξν 110
Ιδηνθηεζηαθόο δηαρσξηζκόο ηεο δξαζηεξηόηεηαο
κεηαθνξάο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο
ην άξζξν απηφ ζεζπίδεηαη ην δηθαίσκα ηεο ΓΔΖ ΑΔ λα
επηιέμεη ηνλ ηδηνθηεζηαθφ δηαρσξηζκφ θαηά ηα πξνβιεπφκελα
ζην άξζξν 9 ηεο Οδεγίαο 2009/72 ΔΚ, φζνλ αθνξά ζηε
δηαρείξηζε ηνπ πζηήκαηνο Μεηαθνξάο. Κη απηφ γηαηί, βάζεη
ξεηήο πξφβιεςεο ηνπ θνηλνηηθνχ δηθαίνπ, ηα θξάηε κέιε δελ
έρνπλ ην δηθαίσκα λα απνθιείζνπλ απφ ηελ θάζεηα
νινθιεξσκέλε επηρείξεζε ηε δπλαηφηεηα λα επηιέμεη κε δηθή
ηεο πξσηνβνπιία ηε ιχζε ηνπ ηδηνθηεζηαθνχ δηαρσξηζκνχ.

Άξζξν 111
Γηνξηζκόο ηξίηνπ Αλεμάξηεηνπ Γηαρεηξηζηή πζηήκαηνο
Με ην άξζξν απηφ πξνβιέπεηαη ε δπλαηφηεηα ηεο ΡΑΔ κε
αηηηνινγεκέλε απφθαζή ηεο λα δηνξίζεη ηξίην πξφζσπν σο
Αλεμάξηεην Γηαρεηξηζηή πζηήκαηνο, ζε πεξίπησζε
ζπζηεκαηηθήο παξαβίαζεο απφ ηελ ΑΓΜΖΔΑΔ ησλ
ππνρξεψζεσλ πνπ ππέρεη, ηδίσο κάιηζηα ζε πεξίπησζε θαη‟
εμαθνινχζεζε κεξνιεπηηθήο ζπκπεξηθνξάο πξνο φθεινο ηεο
θάζεηα νινθιεξσκέλεο επηρείξεζεο ΓΔΖ ΑΔ Δμεηδηθεχνληαη
πεξαηηέξσ νη ππνρξεψζεηο ηνπ δηνξηδφκελνπ σο δηαρεηξηζηή ζε
ζρέζε κε ηελ εζληθή θαη ηε θνηλνηηθή λνκνζεζία, θαη ηδίσο φζνλ
αθνξά ζηελ αλεμαξηεζία ηνπ έλαληη ζπκθεξφλησλ παξαγσγήο
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θαη πξνκήζεηαο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο θαη θπζηθνχ αεξίνπ
θαζψο θαη ζε φηη αθνξά ηε ζπλεξγαζία κε δηαρεηξηζηέο
ζπζηεκάησλ κεηαθνξάο ζε επξσπατθφ θαη πεξηθεξεηαθφ
επίπεδν θαηά ηνλ Καλνληζκφ (ΔΚ) 714/2009. Δπηπιένλ,
δηαξξπζκίδνληαη νη ζρέζεηο ηνπ Αλεμάξηεηνπ Γηαρεηξηζηή
πζηήκαηνο κε ηνλ Κχξην ηνπ πζηήκαηνο Μεηαθνξάο
Ζιεθηξηθήο Δλέξγεηαο, πνπ νθείιεη, ηδίσο, λα ζπλεξγάδεηαη κε
ηνλ δηνξηδφκελν σο Αλεμάξηεην Γηαρεηξηζηή πζηήκαηνο θαη λα
ηνλ ζπλδξάκεη ζηελ εθπιήξσζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπ, λα
ρξεκαηνδνηεί ηηο επελδχζεηο ηηο νπνίεο απνθαζίδεη ν
ηειεπηαίνο θαη εγθξίλεη ε ΡΑΔ, λα παξέρεη ηα ερέγγπα γηα ηελ
θάιπςε ησλ επζπλψλ πνπ αλαθχπηνπλ απφ ηελ ρξήζε ησλ
παγίσλ ζηνηρείσλ ηνπ πζηήκαηνο. Σέινο, νξίδεηαη φηη ε ΡΑΔ
επνπηεχεη ηελ εθπιήξσζε ησλ ππνρξεψζεσλ ηεο ΑΓΜΖΔΑΔ ε
νπνία δηαηεξεί ηελ Κπξηφηεηα ηνπ ΔΜΖΔ θαη ιακβάλεη θάζε
ζρεηηθφ κέηξν ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Δπηηξνπή Αληαγσληζκνχ.

κεηαθνξάο. Σν ππφςε άξζξν εμεηδηθεχεη ηδίσο ηα ζηάδηα ηεο
δηαδηθαζίαο πηζηνπνίεζεο θαη ηηο ζρεηηθέο εμνπζίεο ηεο ΡΑΔ
θαη ηδίσο , ηε δπλαηφηεηα ηεο ΡΑΔ λα δεηά - φπνηε ην θξίλεη
απαξαίηεην -ζπκπιεξσκαηηθά ή δηεπθξηληζηηθά ζηνηρεία επί
ηεο ππνβιεζείζαο αίηεζεο γηα πηζηνπνίεζε, θαη ηε δηαξθή
ξπζκηζηηθή επνπηεία ζρεηηθά κε ηελ πιήξσζε ησλ φξσλ ηεο:
Οη δηαρεηξηζηέο ζπζηεκάησλ κεηαθνξάο γλσζηνπνηνχλ ζηε
Ρπζκηζηηθή Αξρή θάζε ζπλαιιαγή πνπ ελδερνκέλσο θαζηζηά
αλαγθαία ηελ επαλεθηίκεζε ηεο ζπκκφξθσζήο ηνπο πξνο ηηο
ππνρξεψζεηο γηα ην δηαρσξηζκφ. Αληίζηνηρα, νη Ρπζκηζηηθέο
Αξρέο κπνξνχλ λα θηλήζνπλ ηε δηαδηθαζία πηζηνπνίεζεο κεηά
απφ θάζε ηέηνηα γλσζηνπνίεζε θαζψο θαη κε δηθή ηνπο
πξσηνβνπιία, φηαλ πεξηέιζεη ζε γλψζε ηνπο φηη κειινληηθέο
αιιαγέο κεηνρηθήο ζχλζεζεο ή άζθεζεο ειέγρνπ επί ησλ
Κπξίσλ ή ησλ Γηαρεηξηζηψλ ζπζηεκάησλ κεηαθνξάο ελδέρεηαη
λα θαηαιήμνπλ ζε παξάβαζε ησλ ππνρξεψζεσλ γηα ην
δηαρσξηζκφ. Ζ ζρεηηθή επαλεμέηαζε κπνξεί λα γίλεη θαη
χζηεξα απφ αηηηνινγεκέλν αίηεκα ηεο Δπηηξνπήο.

Σν άξζξν απηφ εμεηδηθεχεη ηε γεληθή αξρή πνπ δηαπεξλά ην
ζχλνιν ηνπ δηθαίνπ εζσηεξηθήο αγνξάο ελέξγεηαο, θαηά ηελ
νπνία νη ξπζκηζηηθέο αξρέο νθείινπλ λα δηαζέηνπλ εμνπζία λα
επηβάινπλ απνηειεζκαηηθέο, αλαινγηθέο θαη απνηξεπηηθέο
θπξψζεηο θαη λα απνθαζίδνπλ ηε ιήςε θαηάιιεισλ κέηξσλ
ψζηε λα εμαζθαιίδνληαη νθέιε γηα ηνπο θαηαλαισηέο κέζσ ηεο
πξνψζεζεο ηνπ απνηειεζκαηηθνχ αληαγσληζκνχ πνπ είλαη
αλαγθαίνο γηα ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ηεο εζσηεξηθήο αγνξάο
ειεθηξηθήο ελεξγείαο.

Ζ ππνρξέσζε πηζηνπνίεζεο ησλ δηαρεηξηζηψλ είλαη
αλεμάξηεηε ηεο κνξθήο δηαρσξηζκνχ πνπ ζα επηιεγεί γηα θάζε
έλαλ απφ ηνπο δηαρεηξηζηέο ζπζηεκάησλ. Ζ πηζηνπνίεζε
πεξηιακβάλεη ηνλ έιεγρν ζπκκφξθσζεο πξνο ηηο
πξνυπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 9 ηεο Οδεγίαο 2003/54, ελψ ε
απφθαζε ηεο ΡΑΔ γηα ηελ Πηζηνπνίεζε θνηλνπνηείηαη ζηελ
Δπηηξνπή πνπ είλαη δπλαηφλ λα παξέρεη ζρεηηθή γλψκε. Ζ ίδηα
ε Δπηηξνπή κπνξεί λα δεηήζεη θαη λα ιάβεη ππφςε ηεο ζρεηηθά
θαη γλψκε ηνπ Οξγαληζκνχ πλεξγαζίαο ησλ Ρπζκηζηηθψλ
Αξρψλ Δλέξγεηαο. Ζ Πηζηνπνίεζε απφ ηε ΡΑΔ αθνχ ιάβεη
ππφςε ηε γλψκε ηεο Δπηηξνπήο, ζπληζηά πξνυπφζεζε γηα ην
λφκηκν δηνξηζκφ ησλ δηαρεηξηζηψλ ζπζηεκάησλ κεηαθνξάο, ν
νπνίνο θνηλνπνηείηαη ζηελ Δπηηξνπή θαη δεκνζηεχεηαη ζηελ
Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο ΔΔ.

Άξζξν 112
Αλεμαξηεζία ηνπ Κπξίνπ ηνπ πζηήκαηνο Μεηαθνξάο
Με ηηο επηκέξνπο ξπζκίζεηο πνπ εηζάγεη ην άξζξν απηφ,
δηαζθαιίδεηαη φηη ζηελ πεξίπησζε ηνπ πξνεγνχκελνπ άξζξνπ
111, ν Κχξηνο ηνπ πζηήκαηνο Μεηαθνξάο Ζιεθηξηθήο
Δλέξγεηαο, εθφζνλ απνηειεί κέξνο θάζεηα νινθιεξσκέλεο
επηρείξεζεο, είλαη αλεμάξηεηνο, ηνπιάρηζηνλ σο πξνο ηε
λνκηθή κνξθή, ηελ νξγάλσζε θαη ηε ιήςε ησλ απνθάζεσλ,
απφ άιιεο δξαζηεξηφηεηεο πνπ δελ ζρεηίδνληαη κε ηε
κεηαθνξά. Οξίδεηαη επηπιένλ φηη ε ΡΑΔ εθαξκφδεη ηηο
θαηεπζπληήξηεο γξακκέο πνπ εθδίδνληαη απφ ηελ Δπξσπατθή
Δπηηξνπή ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ
άξζξνπ 14 ηεο Οδεγίαο 2009/72/ΔΚ πξνθεηκέλνπ λα
δηαζθαιίδεηαη ε πιήξεο θαη απνηειεζκαηηθή ζπκκφξθσζε ηνπ
Κπξίνπ ηνπ πζηήκαηνο Μεηαθνξάο κε ηηο ειάρηζηεο
πξνυπνζέζεηο δηαρσξηζκνχ.

Άξζξν 114
Πηζηνπνίεζε ηεο ΑΓΜΖΔ ΑΔ ζηελ πεξίπησζε πνπ
ελδέρεηαη λα ειέγρεηαη από πξόζσπα ηξίηεο ρώξαο.
Με ην άξζξν απηφ κεηαθέξνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 11
ηεο Οδεγίαο 2009/72/ΔΚ, ζχκθσλα κε ηηο νπνίεο, ζηελ
πεξίπησζε πνπ ε ΑΓΜΖΔΑΔ ελδέρεηαη λα ηεζεί ή έρεη ήδε
ηεζεί ππφ ηνλ έιεγρν πξνζψπνπ απφ ηξίηε ρψξα ή ηξίηεο
ρψξεο, ε ΡΑΔ εηδνπνηεί ζρεηηθά ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή θαη
εθδίδεη ζρέδην απφθαζεο ζρεηηθά κε ηελ πηζηνπνίεζε ηεο
ΑΓΜΖΔΑΔ εληφο ηεζζάξσλ κελψλ. Καζνξίδνληαη εηδηθφηεξα ην
πεξηερφκελν θαη νη φξνη ηεο ζρεηηθήο πηζηνπνίεζεο, νη
ππνρξεψζεηο ηεο ΑΓΜΖΔΑΔ πξηλ θαη κεηά ηε ρνξήγεζή ηεο,
θαζψο θαη ε ζπκκεηνρή ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο ζηε
δηακφξθσζε ηεο απφθαζεο ηεο ΡΑΔ ζρεηηθά κε 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 ρψξαο ή άιινπ Κξάηνπο Μέινπο
ηεο ΔΔ θαζψο θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ δηαπηζηψζεη φηη
δηαθπβεχεηαη ε πξνζηαζία ησλ έλλνκσλ ζπκθεξφλησλ ηεο
ρψξαο..

Άξζξν 113
Πηζηνπνίεζε ηνπ Γηαρεηξηζηή ηνπ ΔΜΖΔ
Με ην άξζξν απηφ ελαξκνλίδεηαη ε εζληθή λνκνζεζία κε ηηο
πξνβιέςεηο ηνπ άξζξνπ 10 ηεο Οδεγίαο 2009/72/ΔΚ, ζρεηηθά
κε ηελ ππνρξέσζε ηεο ΑΓΜΖΔΑΔ, σο ππνςήθηνο Αλεμάξηεηνο
Γηαρεηξηζηήο Μεηαθνξάο, λα γλσζηνπνηήζεη ζηε ΡΑΔ ηε
ζπκκφξθσζή ηνπ κε ηηο δηαηάμεηο θαη κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ
λφκνπ θαη λα αηηεζεί ηε ρνξήγεζε πηζηνπνίεζεο απφ ηε ΡΑΔ
σο Αλεμάξηεηνο Γηαρεηξηζηήο Μεηαθνξάο. Παξαηεξείηαη
ζρεηηθά φηη βάζεη ηεο ηξίηεο δέζκεο λνκνζεηηθψλ κέηξσλ γηα
ηελ εζσηεξηθή αγνξά ελέξγεηαο, νη εζληθέο Ρπζκηζηηθέο Αξρέο
είλαη αξκφδηεο γηα ηελ Πηζηνπνίεζε ησλ δηαρεηξηζηψλ

Άξζξν 115
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Απαιιαγή από ηελ ππνρξέσζε παξνρήο πξόζβαζεο
ηξίησλ θαη ηηο ππνρξεώζεηο ηδηνθηεζηαθνύ δηαρσξηζκνύ

Σν άξζξν απηφ νξίδεη φηη ν 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, ζχκθσλα κε ηηο
επηκέξνπο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 2. ε απηέο,
εμεηδηθεχνληαη ζπγθεθξηκέλα νη αξκνδηφηεηεο ηεο ΛΑΓΖΔ ΑΔ
ζρεηηθά κε ηνλ Ζκεξήζην Δλεξγεηαθφ Πξνγξακκαηηζκφ
(πξνγξακκαηηζκφο εγρχζεσλ, ππνινγηζκφο Οξηαθήο Σηκήο
πζηήκαηνο, εθθαζάξηζε ζπλαιιαγψλ), θαζνξίδεηαη ην πιαίζην
ζπλεξγαζίαο κε ηνλ Γηαρεηξηζηή ηνπ ΔΜΖΔ ζχκθσλα κε ηηο
εηδηθφηεξεο πξνβιέςεηο ηνπ Κψδηθα πλαιιαγψλ Ζιεθηξηθήο
Δλέξγεηαο θαη ηνπ Κψδηθα Γηαρείξηζεο ηνπ ΔΜΖΔ, θαη νη
επηκέξνπο ππνρξεψζεηο ηνπ, κεηαμχ ησλ νπνίσλ θαη ε
ππνρξέσζε ηνπ λα ηεξεί ηνπο αλαγθαίνπο δηαρεηξηζηηθνχο
ινγηζηηθνχο ινγαξηαζκνχο γηα ηελ είζπξαμε ησλ ηειψλ ή
άιισλ ρξεψζεσλ, λα ζπλάπηεη ζπκβάζεηο αγνξάο ειεθηξηθήο
ελέξγεηαο θαηά ηα πξνβιεπφκελα ζην άξζξν 12 ηνπ 3468/2006
πνπ παξάγνληαη απφ εγθαηαζηάζεηο ΑΠΔ θαη λα δηελεξγεί ηε
δηεπζέηεζε ησλ ρξεκαηηθψλ ζπλαιιαγψλ ζην πιαίζην ηνπ
Ζκεξήζηνπ Δλεξγεηαθνχ Πξνγξακκαηηζκνχ ζε ζπλεξγαζία κε
ηνπο Γηαρεηξηζηέο ηνπ πζηήκαηνο θαη ηνπ Γηθηχνπ. Σέινο,
εηζάγνληαη κεηαβαηηθέο δηαηάμεηο γηα ην δηάζηεκα έσο ηελ
νινθιήξσζε αθελφο ησλ δηαδηθαζηψλ γηα ηε δεκηνπξγία ηεο
ππνδνκήο θαη ησλ ελ γέλεη ελεξγεηψλ πνπ απαηηνχληαη
πξνθεηκέλνπ λα είλαη δπλαηή ε άζθεζε ησλ αξκνδηνηήησλ πνπ
αλαηίζεληαη ζηε ΛΑΓΖΔ ΑΔ

ην άξζξν απηφ θαηνρπξψλεηαη ε δπλαηφηεηα ρνξήγεζεο
εμαηξέζεσλ γηα λέα ππνδνκή κεηαθνξάο, ηδίσο γηα ππνβξχρηεο
δηαζπλδέζεηο κε ζπζηήκαηα άιισλ ρσξψλ.
Άξζξν 116
Γηαθάλεηα θαη ηήξεζε εκπηζηεπηηθόηεηαο
Με ην άξζξν απηφ εμεηδηθεχνληαη νη ππνρξεψζεηο ηνπ
Γηαρεηξηζηή ηνπ πζηήκαηνο Μεηαθνξάο θαη ηνπ Λεηηνπξγνχ
ηεο Αγνξάο λα ηεξνχλ ηελ αξρή ηεο δηαθάλεηαο θαη λα
δεκνζηεχνπλ έγθαηξα φιεο ηηο απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο γηα
ηελ ελίζρπζε ηνπ ειεχζεξνπ αληαγσληζκνχ θαη ηελ
απνηειεζκαηηθή πξφζβαζε ζηελ αγνξά θαη ιεηηνπξγία απηήο
θαη εηζάγεηαη νξηζκφο ησλ εκπνξηθά επαίζζεησλ πιεξνθνξηψλ
ζηε δηαθχιαμε ησλ νπνίσλ ππνρξενχληαη. Οξίδνληαη επηπιένλ
νη θπξψζεηο πνπ επηζχξεη ε παξαβίαζε ησλ ζρεηηθψλ
δηαηάμεσλ θαζψο θαη νη εηδηθέο ππνρξεψζεηο ηνπ Γηαρεηξηζηή
πξνθεηκέλνπ γηα ηελ ηήξεζε ηεο δηαθάλεηαο, ηεο ερεκχζεηαο θαη
ηεο έγθπξεο πιεξνθφξεζεο.
Γεδνκέλνπ φηη ε αγνξά ειεθηξηθήο ελεξγείαο πάζρεη απφ
έιιεηςε ξεπζηφηεηαο θαη δηαθάλεηαο, ε νπνία εκπνδίδεη ηελ
απνηειεζκαηηθή θαηαλνκή ησλ πφξσλ, ηελ αληηζηάζκηζε ηνπ
θηλδχλνπ θαη ηελ είζνδν λέσλ επηρεηξήζεσλ, απαηηείηαη
ελίζρπζε ηνπ αληαγσληζκνχ.. Πξνθεηκέλνπ λα απμεζεί ε
εκπηζηνζχλε ζηελ αγνξά θαη ν αξηζκφο ησλ ζπκκεηερφλησλ ζε
απηή, παξάιιεια κε ηελ αλαβάζκηζε ηεο ξπζκηζηηθήο
επνπηείαο επί ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ πξνκεζεχνπλ ειεθηξηθή
ελεξγεία, απαηηείηαη ελίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο θαηά ηξφπνλ
ψζηε λα κε ζίγεηαη ε λνκνζεζία πεξί εκπνξηθνχ απνξξήηνπ.

Άξζξν 119
Πξνζσπηθό ηεο ΛΑΓΖΔ ΑΔ
ην άξζξν απηφ εμεηδηθεχνληαη δεηήκαηα ζρεηηθά κε ην
εξγαζηαθφ θαζεζηψο ησλ ππαιιήισλ ηεο ΛΑΓΖΔ ΑΔ.

Κεθάιαην Γ΄: ΑγνξάπλαιιαγψλΖιεθηξηθήοΔλέξγεηαο

Άξζξν 120

Άξζξν 117

Κώδηθαο πλαιιαγώλ Ζιεθηξηθήο Δλέξγεηαο

Αλεμάξηεηνο Λεηηνπξγόο ηεο Αγνξάο Ζιεθηξηθήο Δλέξγεηαο

ην άξζξν απηφ θαζνξίδεηαη ε δηαδηθαζία θαηάξηηζεο, ην πεδίν
εθαξκνγήο θαη ην πεξηερφκελν ηνπ Κψδηθα πλαιιαγψλ
Ζιεθηξηθήο Δλέξγεηαο, κε ηνλ νπνίν 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.

Με ηελ πξψηε παξάγξαθν ηνπ άξζξνπ απηνχ νξίδεηαη φηη κε
ηελ νινθιήξσζε ηεο κεηαθνξάο ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο
ΓΔΜΖΔ ΑΔ ζηελ ΑΓΜΖΔ Α.Δ, ε ΓΔΜΖΔ ΑΔ κεηνλνκάδεηαη
ζε "ΛΔΗΣΟΤΡΓΟ ΑΓΟΡΑ ΖΛΔΚΣΡΗΚΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ
(ΛΑΓΖΔ) ΑΔ θαη αζθεί ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηηο νπνίεο αζθνχζε
ε ΓΔΜΖΔ ΑΔ, πιελ εθείλσλ πνπ κεηαθέξνληαη ζηελ
ΑΓΜΖΔΑΔ Με ηε δεχηεξε παξάγξαθν νξίδεηαη νηη παξακέλνπλ
ζην Λεηηνπξγφ ηα πάγηα ζηνηρεία πνπ θαηά ηελ έλαξμε ηζρχνο
ηνπ παξφληνο λφκνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηηο παξακέλνπζεο ζε
απηφλ δξαζηεξηφηεηεο .

θνπφο ηνπ άξζξνπ απηνχ, κεηαμχ άιισλ είλαη, ε παξνρή
επαξθνχο λνκηθήο βάζεο θαζψο θαη ησλ ζρεηηθψλ
εμνπζηνδνηήζεσλ πνπ ζα επηηξέςνπλ αθελφο ηελ θαηάξηηζε
ηνπ ξπζκηζηηθνχ πιαηζίνπ ιεηηνπξγίαο ηεο αγνξάο, ην νπνίν ζα
εθαξκφζεη ν Λεηηνπξγφο ηεο Αγνξάο, θαη αθεηέξνπ ηελ
επνπηεία ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ αγνξψλ θαη ηδίσο ηεο
ιεηηνπξγίαο ηνπ ειεχζεξνπ αληαγσληζκνχ ζε απηέο : Ζ
Ρπζκηζηηθή Αξρή, ζχκθσλα κε ηηο πξνηεηλφκελεο ξπζκίζεηο
πνπ ζα εμεηδηθεπζνχλ πεξαηηέξσ ζηνλ Κψδηθα πλαιιαγψλ,
παξαθνινπζεί ην επίπεδν δηαθάλεηαο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ

Με ηελ ηξίηε παξάγξαθν πξνβιέπεηαη ε δπλαηφηεηα ηνπ
Διιεληθνχ Γεκνζίνπ λα πεξηνξίδεη ην πνζνζηφ ζπκκεηνρήο
ηνπ ζην Λεηηνπξγφ ηεο Αγνξάο ζχκθσλα κε δηαδηθαζία πνπ
νξίδεηαη κε θνηλή απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκηθψλ θαη
Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο.
Άξζξν 118
θνπόο – Αξκνδηόηεηεο ηνπ Λεηηνπξγνύ ηεο Αγνξάο
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ησλ ηηκψλ ρνλδξηθήο, θαη δηαζθαιίδεη ηε ζπκκφξθσζε ησλ
επηρεηξήζεσλ πξνο ηηο ππνρξεψζεηο πεξί δηαθάλεηαο,
παξαθνινπζεί ηε ιεηηνπξγία ηεο αγνξάο θαη ην επίπεδν ηνπ
αληαγσληζκνχ ζε επίπεδν ρνλδξηθήο θαη ιηαληθήο,
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ νξγαλσκέλσλ αγνξψλ ελέξγεηαο,
ηε δηακφξθσζε ησλ ηηκψλ γηα ηνπο νηθηαθνχο θαηαλαισηέο,
θαζψο θαη νπνηαδήπνηε ζηξέβισζε ή πεξηνξηζκφ ηνπ
ειεχζεξνπ αληαγσληζκνχ, θαη παξαπέκπεη ελψπηνλ ησλ
νηθείσλ αξρψλ αληαγσληζκνχ ηηο ζρεηηθέο ππνζέζεηο·
Δπηπιένλ, ε Ρπζκηζηηθή Αξρή παξαθνινπζεί ηελ εκθάληζε
πεξηνξηζηηθψλ ζπκβαηηθψλ πξαθηηθψλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ
ξεηξψλ απνθιεηζηηθφηεηαο νη νπνίεο κπνξεί λα εκπνδίδνπλ
κεγάινπο κε νηθηαθνχο θαηαλαισηέο λα ζπλάπηνπλ ζπκβάζεηο
ηαπηφρξνλα κε πεξηζζφηεξνπο απφ έλαλ πξνκεζεπηέο ή λα
πεξηνξίδνπλ ηε δπλαηφηεηα επηινγήο ηνπο θαη αληίζηνηρα,
ελεκεξψλνπλ ηηο εζληθέο αξρέο αληαγσληζκνχ γηα παξφκνηεο
πξαθηηθέο.

Ζ παξάγξαθνο 1 νξίδεη φηη ε θπξηφηεηα ηνπ Διιεληθνχ Γηθηχνπ
Γηαλνκήο Ζιεθηξηθήο Δλέξγεηαο (ΔΓΓΖΔ) αλήθεη απνθιεηζηηθά
ζηε ΓΔΖ ΑΔ. ζηελ νπνία
ρνξεγείηαη θαη Άδεηα
Απνθιεηζηηθφηεηαο ηεο Κπξηφηεηαο ηνπ ΔΓΓΖΔ πνπ θαιχπηεη
θαη θάζε κειινληηθή επέθηαζή ηνπ.
Ζ παξάγξαθνο 2 πξνβιέπεη φηη νη φξνη θαη πεξηνξηζκνί ηεο
Άδεηαο Απνθιεηζηηθφηεηαο ηεο Κπξηφηεηαο ηνπ ΔΓΓΖΔ
θαζνξίδνληαη κε απφθαζε ηεο ΡΑΔ θαη θαζνξίδεη ην
πεξηερφκελν ηεο άδεηαο απηήο, πνπ ζπλίζηαηαη ηδίσο ζηελ
παξαρψξεζε ηεο δηαρείξηζεο ηνπ ΔΓΓΖΔ ζηνλ Γηαρεηξηζηή
απηνχ, ην ξφιν θαη ηηο επζχλεο ηνπ Κπξίνπ έλαληη ηνπ
Γηαρεηξηζηή ηνπ Γηθηχνπ, θαη ηε δηαζθάιηζε ηνπ ινγηζηηθνχ
θαη ηνπ ιεηηνπξγηθνχ δηαρσξηζκνχ ησλ ζρεηηθψλ κε ηελ
θπξηφηεηα ηνπ ΔΓΓΖΔ δξαζηεξηνηήησλ ηεο ΓΔΖ ΑΔ, απφ ηηο
ινηπέο δξαζηεξηφηεηεο πνπ αζθεί απηή ζηνλ ηνκέα ηεο
ειεθηξηθήο ελέξγεηαο
Ζ παξάγξαθνο 3 πξνβιέπεη φηη ε ΓΔΖ ΑΔ, σο Κχξηνο ηνπ
ΔΓΓΖΔ, ππνρξενχηαη ηδίσο λα δηαζθαιίδεη ηε δηάζεζε ησλ
νηθνλνκηθψλ θαη θάζε άιιεο θχζεο πφξσλ πνπ απαηηνχληαη
απφ ηελ πιεπξά ηεο γηα ηελ απξφζθνπηε πινπνίεζε ηεο
αλάπηπμεο ηνπ Γηθηχνπ ζχκθσλα κε ηνλ πξνγξακκαηηζκφ πνπ
εθπνλεί ν Γηαρεηξηζηήο απηνχ.

Οξίδεηαη επηπιένλ φηη κε 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 ηελ
πξνψζεζε ηνπ απνηειεζκαηηθνχ αληαγσληζκνχ ζε απηή, ηα
νπνία εμεηδηθεχνληαη ζηνλ Κψδηθα πλαιιαγψλ Ζιεθηξηθήο
Δλέξγεηαο, θαη 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. Ωο παξάδεηγκα λνκηθά
δεζκεπηηθνχ κέηξνπ πνπ νη ξπζκηζηέο ζα έρνπλ αξκνδηφηεηα
λα εηζεγνχληαη θαη λα επηβάινπλ γηα ηελ πξνψζεζε ηνπ
ειεχζεξνπ αληαγσληζκνχ ζηελ αγνξά ελέξγεηαο, αλαθέξεηαη ε
επηβνιή ππνρξέσζεο δηάζεζεο (απειεπζέξσζεο) εηθνληθνχ
δπλακηθνχ ειεθηξνπαξαγσγήο (VIPPs) - κέηξν δειαδή
δηάζεζεο δπλακηθνχ παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο γηα
πξνκήζεηα επί νξηζκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα ζηελ αγνξά, κε
ζθνπφ λα δηεπθνιχλεηαη ε είζνδνο λέσλ θνξέσλ ζηελ αγνξά
θαη λα πξνσζείηαη ν αληαγσληζκφο.

Ζ άλεπ δηαθξίζεσλ πξφζβαζε ζην δίθηπν δηαλνκήο θαζνξίδεη
ηελ πξφζβαζε απφ ηνπο πειάηεο ιηαληθήο ζηα επφκελα ζηάδηα
ηεο αγνξάο. Ωζηφζν, ην ελδερφκελν δηαθξίζεσλ φζνλ αθνξά
ηελ πξφζβαζε ηξίησλ θαη ηηο επελδχζεηο είλαη ιηγφηεξν
ζεκαληηθφ ζε επίπεδν δηαλνκήο απφ φ,ηη ζε επίπεδν
κεηαθνξάο, ελψ ε ζπκθφξεζε θαη ε επηξξνή ησλ ζπκθεξφλησλ
παξαγσγήο ή πξνκήζεηαο είλαη γεληθά εληνλφηεξεο ζε επίπεδν
δηαλνκήο
Άξζξν 123
Ννκηθόο
θαη
ιεηηνπξγηθόο
δηαρσξηζκόο
δξαζηεξηόηεηαο Γηαλνκήο Ζιεθηξηθήο Δλέξγεηαο

ηεο

Με ην άξζξν απηφ ελζσκαηψλνληαη ζηελ εζληθή λνκνζεζία νη
δηαηάμεηο ηνπ Άξζξνπ 24 ηεο Οδεγίαο 2009/72/ΔΚ ζρεηηθά κε ην
λνκηθφ θαη ιεηηνπξγηθφ δηαρσξηζκφ ηεο δξαζηεξηφηεηαο
Γηαλνκήο Ζιεθηξηθήο Δλέξγεηαο, πνπ πξαγκαηνπνηείηαη κε ηελ
εηζθνξά ηνπ θιάδνπ ηεο Γηαλνκήο ηεο ΓΔΖ ΑΔ ζηε ζπγαηξηθή
ηεο εηαηξεία κε ηελ επσλπκία «Γηαρεηξηζηήο Διιεληθνχ Γηθηχνπ
Γηαλνκήο Ζιεθηξηθήο Δλέξγεηαο ΑΔ» (ΓΔΓΓΖΔ), ε νπνία
ππνθαζίζηαηαη ζε φια ελ γέλεη ηα δηθαηψκαηα, ηηο ππνρξεψζεηο
θαη ηηο έλλνκεο ζρέζεηο ηεο ΓΔΖ ΑΔ πνπ αθνξνχλ ηνλ
εηζθεξφκελν θιάδν.

Άξζξν 121
πκβνπιεπηηθή Δπηηξνπή ηεο ΑΓΜΖΔΑΔ θαη ηεο ΛΑΓΖΔ ΑΔ
Σν άξζξν απηφ πξνβιέπεη φηη ζηελ ΑΓΜΖΔΑΔ ζπλίζηαηαη
πκβνπιεπηηθή Δπηηξνπή ρξεζηψλ ηνπ πζηήκαηνο
Μεηαθνξάο Ζιεθηξηθήο Δλέξγεηαο κε ζθνπφ ηελ θαηνρχξσζε
ηεο δηαθάλεηαο ζην πιαίζην ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο αγνξάο
ειεθηξηθήο ελέξγεηαο θαη ηεο δηαρείξηζεο ηνπ πζηήκαηνο
Μεηαθνξάο θαη θαζνξίδεη ηηο αξκνδηφηεηεο, ηνλ ηξφπν
ιεηηνπξγίαο ηεο, ηε ζχλζεζή ηεο , θαζψο θαη ηελ πξφζβαζή ηεο
ζε πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνχλ ηε ιεηηνπξγία ηεο αγνξάο θαη ηε
δηαρείξηζε ηνπ πζηήκαηνο Μεηαθνξάο.

Ο λνκηθφο θαη ιεηηνπξγηθφο δηαρσξηζκφο ησλ δηαρεηξηζηψλ
ζπζηεκάησλ δηαλνκήο θαηέζηε ππνρξεσηηθφο, ζχκθσλα κε ηελ
νδεγία 2003/54/ΔΚ, κφιηο απφ 1εο Ηνπιίνπ 2007 θαη ηα
απνηειέζκαηά ηνπ ζηελ εζσηεξηθή αγνξά ειεθηξηθήο ελεξγείαο
δελ έρνπλ αθφκε αμηνινγεζεί. Δπνκέλσο, νη πθηζηάκελνη
θαλφλεο λνκηθνχ θαη ιεηηνπξγηθνχ δηαρσξηζκνχ είλαη δπλαηφλ
λα νδεγήζνπλ ζε απνηειεζκαηηθφ δηαρσξηζκφ αλ
θαζνξηζζνχλ κε κεγαιχηεξε ζαθήλεηα, εθαξκνζηνχλ νξζά θαη
παξαθνινπζνχληαη ζηελά θαη ζε απηφ απνβιέπεη ην παξφλ
άξζξν . Γηα ηε δεκηνπξγία ίζσλ φξσλ αληαγσληζκνχ ζε
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Άξζξν 122
Κπξηόηεηα ηνπ Γηθηύνπ Γηαλνκήο
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επίπεδν ιηαληθήο, νη δηαρεηξηζηέο ησλ ζπζηεκάησλ δηαλνκήο
ζα πξέπεη επίζεο λα κελ κπνξνχλ λα εθκεηαιιεπζνχλ ηελ
θάζεηε νινθιήξσζή ηνπο φζνλ αθνξά ηελ αληαγσληζηηθή ζέζε
ηνπο ζηελ αγνξά, ηδίσο ζε ζρέζε κε νηθηαθνχο θαη κηθξνχο κε
νηθηαθνχο πειάηεο.

Ζ παξάγξαθνο 1 εηζάγεη ηελ ππνρξέσζε ηεο ΓΔΓΓΖΔ ΑΔ λα
ιάβεη Άδεηα Γηαρείξηζεο ηνπ ΔΓΓΖΔ, ε νπνία θαιχπηεη θαη
θάζε κειινληηθή επέθηαζή ηνπ, εληφο ηαθηήο πξνζεζκίαο απφ
ηελ νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο απφζρηζεο ζχκθσλα κε ηηο
δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο λφκνπ. Ζ παξάγξαθνο 2 νξίδεη φηη ε
άδεηα ρνξεγείηαη απφ ηε ΡΑΔ θαη νξηνζεηεί ην θαλνληζηηθφ ηεο
πεξηερφκελν.

Άξζξν 124
Αλεμαξηεζία ηνπ Γηαρεηξηζηή ηνπ ΔΓΓΖΔ

Άξζξν 127

Οη ξπζκίζεηο πνπ εηζάγεη ην άξζξν απηφ απνβιέπνπλ ζηελ
θαηνρχξσζε
ηεο επαγγεικαηηθήο θαη ιεηηνπξγηθήο
αλεμαξηεζίαο ησλ κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θαη ησλ
δηνηθεηηθψλ νξγάλσλ, θαζψο θαη ησλ πςειφβαζκσλ ζηειερψλ
πνπ ινγνδνηνχλ ζε απηά ηεο ΓΔΓΓΖΔ ΑΔ Οξίδεηαη ηδίσο φηη ε
πιεηνςεθία ησλ κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο
ΓΔΓΓΖΔ ΑΔ, ή άιινπ ζπιινγηθνχ νξγάλνπ κε εθηειεζηηθέο
αξκνδηφηεηεο, νθείιεη λα κελ θαηέρεη θακία επαγγεικαηηθή
ζέζε ή επζχλε, ζπκθέξνλ ή επηρεηξεκαηηθή ζρέζε πνπ λα
ζπλδέεηαη κε ηε ΓΔΖ ΑΔ ή κε ζπλδεδεκέλε κε απηή επηρείξεζε
γηα ρξνληθφ δηάζηεκα ηξηψλ εηψλ πξηλ απφ ηνλ δηνξηζκφ. ην
ίδην άξζξν πξνζδηνξίδνληαη νη έλλνκεο ζπλέπεηεο πνπ επηθέξεη
ε παξάβαζε ησλ ζρεηηθψλ δηαηάμεσλ θαζψο θαη ηα δηθαηψκαηα
ησλ πξνζψπσλ ε πξνάζπηζε ηεο αλεμαξηεζίαο ησλ νπνίσλ
επηδηψθεηαη κε ηηο ππφςε δηαηάμεηο.

Αξκνδηόηεηεο ηνπ Γηαρεηξηζηή ηνπ ΔΓΓΖΔ
Με ην άξζξν απηφ κεηαθέξνληαη ζηελ εζληθή έλλνκε ηάμε ηδίσο
νη πξνβιέςεηο ηνπ άξζξνπ 25 ηεο Οδεγίαο 2009/72/ΔΚ θαη
εμεηδηθεχνληαη νη αξκνδηφηεηεο ηνπ Γηαρεηξηζηή πνπ είλαη γεληθά
ππεχζπλνο γηα ηελ αλάπηπμε, ηε ιεηηνπξγία θαη ηε ζπληήξεζε,
ππφ νηθνλνκηθνχο φξνπο, ελφο αζθαινχο, αμηφπηζηνπ θαη
απνδνηηθνχ Γηθηχνπ Γηαλνκήο, γηα ηε δηαζθάιηζε
καθξνπξφζεζκα ηεο ηθαλφηεηαο απηνχ λα αληαπνθξίλεηαη ζηηο
απαηηήζεηο γηα παξνρή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, ιακβάλνληαο ηε
δένπζα κέξηκλα γηα ην πεξηβάιινλ, θαη ηελ ελεξγεηαθή
απνδνηηθφηεηα, θαζψο θαη γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο πξφζβαζεο
ζην Γίθηπν πξνθεηκέλνπ λα αζθνχλ ηηο δξαζηεξηφηεηέο ηνπο,
ζχκθσλα κε ηελ Άδεηα Γηαρείξηζεο ηνπ Γηθηχνπ πνπ ηνπ
ρνξεγείηαη θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ πξνηεηλφκελνπ λφκνπ θαζψο
θαη ηνπ Κψδηθα Γηαρείξηζεο ηνπ ΔΓΓΖΔ. ηηο επηκέξνπο
δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ απηνχ, εθηφο απφ ηηο βαζηθέο
ππνρξεψζεηο ηνπ Γηαρεηξηζηή, θαιχπηνληαη δεηήκαηα
εκπηζηεπηηθφηεηαο, δηαθάλεηαο θαη νηθνλνκηθψλ ζρέζεσλ ηνπ
Γηαρεηξηζηή ηνπ ΔΓΓΖΔ κε ηνλ Κχξην ηνπ ΔΓΓΖΔ, ζηνλ νπνίν
ν πξψηνο θαηαβάιιεη εηήζην αληάιιαγκα γηα ηελ παξαρψξεζε
ηεο δηαρείξηζεο ηνπ Γηθηχνπ, ην νπνίν εγθξίλεηαη απφ ηε ΡΑΔ.

Πεξαηηέξσ, νξίδεηαη φηη ε ΓΔΓΓΖΔ ΑΔ ππνρξενχηαη λα
δηαζθαιίδεη ηνπο αλαγθαίνπο αλζξψπηλνπο, ηερληθνχο, πιηθνχο
θαη νηθνλνκηθνχο πφξνπο γηα ηε ιεηηνπξγία, ηε ζπληήξεζε θαη
ηελ αλάπηπμε ηνπ ΔΓΓΖΔ θαη γεληθφηεξα γηα ηελ
απνηειεζκαηηθή άζθεζε ησλ αξκνδηνηήησλ ηεο ελψ κε ηελ
Άδεηα Απνθιεηζηηθφηεηαο ηεο Κπξηφηεηαο ηνπ Γηθηχνπ Γηαλνκήο
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. Ζ εθηέιεζε
πξνγξάκκαηνο ζπκκφξθσζεο απφ ηε ΓΔΓΓΖΔ ΑΔ θαη ν
δηνξηζκφο θαη νη αξκνδηφηεηεο ηνπ Τπεπζχλνπ πκκφξθσζεο,
θαζψο θαη ε ζρέζε ινγνδνζίαο ηνπ ηειεπηαίνπ έλαληη ηεο ΡΑΔ,
απνηεινχλ αληηθείκελν ησλ παξαγξάθσλ 10, 11 , 12 θαη 13,
ελψ ε πξφβιεςε γηα ηελ ππνρξέσζε ηνπ ΓΔΓΓΖΔ λα κεξηκλά
γηα ηε δηαηήξεζε δηαθξηηήο εκπνξηθήο ηαπηφηεηαο ζε ζρέζε κε
ηε ΓΔΖ ΑΔ νινθιεξψλεη ηηο ξπζκίζεηο ηνπ άξζξνπ απηνχ.

Άξζξν 128
Κώδηθαο Γηαρείξηζεο ηνπ ΔΓΓΖΔ
ηελ παξάγξαθν 1 νξίδεηαη φηη ε δηαρείξηζε ηνπ ΔΓΓΖΔ
δηελεξγείηαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα Γηαρείξηζεο
ηνπ ΔΓΓΖΔ, ν νπνίνο θαηαξηίδεηαη απφ ηνλ Γηαρεηξηζηή απηνχ,
ν νπνίνο ππνβάιιεη ζρεηηθή γλψκε ζηε ΡΑΔ, ε νπνία
ηξνπνπνηεί, εγθξίλεη θαη εθδίδεη ην ηειηθφ θείκελν ηνπ θψδηθα
κεηά απφ δηαβνχιεπζε .
ηελ παξάγξαθν 2 νξηνζεηείηαη ην θαλνληζηηθφ πεξηερφκελν
ηνπ Κψδηθα, θαη ελδεηθηηθά αλαθέξνληαη νη ηερληθέο
πξνδηαγξαθέο θαη απαηηήζεηο ζρεδηαζκνχ, ιεηηνπξγίαο θαη
ζπληήξεζεο ηνπ δηθηχνπ, νη φξνη θαη ε δηαδηθαζία παξνρήο
πξφζβαζεο ζε απηφ, νη πξνυπνζέζεηο άξλεζεο ζχλδεζεο, νη
ζπκβαηηθέο ζρέζεηο κεηαμχ ηνπ Γηαρεηξηζηή θαη ησλ ρξεζηψλ
ηνπ ΔΓΓΖΔ, νη δηαδηθαζίεο θαη νη φξνη αλάπηπμήο ηνπ, ν
θαζνξηζκφο θαζψο θαη νη δηαδηθαζίεο έθδνζεο ηηκνινγίσλ θαη
ηήξεζεο ινγαξηαζκψλ απφ ηνλ Γηαρεηξηζηή ηνπ ΔΓΓΖΔ , ε
αληηκεηψπηζε έθηαθησλ θαηαζηάζεσλ, ζρεηηθά κε ηε ιεηηνπξγία
ηνπ δηθηχνπ, νη δηαδηθαζίεο εθαξκνγήο κέηξσλ δηαρείξηζεο ηεο
δήηεζεο θαη εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο.

Άξζξν 125
Πξνζσπηθό ηεο ΓΔΓΓΖΔΑΔ
Ζ κεηαθνξά ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο ΓΔΖ ΑΔ πνπ απαζρνιείηαη
κε ζχκβαζε εμαξηεκέλεο εξγαζίαο ζηελ Γεληθή Γηεχζπλζε
Γηαλνκήο ηεο ΓΔΖ ΑΔ, θαζψο θαη ζηελ Γηεχζπλζε Γηαρείξηζεο
Νεζηψλ ηεο ΓΔΖ ΑΔ ζην ΓΔΓΓΖΔ, θαζψο θαη ε αληίζηνηρε
κεηαθνξά θαη ηα εξγαζηαθά δηθαηψκαηα ηνπ ινηπνχ αλαγθαίνπ
πξνζσπηθνχ απνηειεί αληηθείκελν ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ
απηνχ.
Άξζξν 126
Άδεηα Γηαρείξηζεο ηνπ Γηθηύνπ Γηαλνκήο
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Άξζξν 129

πεξηνξηζκέλν βηνκεραληθφ ή εκπνξηθφ ρψξν ή θνηλφρξεζην
ρψξν, θαη ην νπνίν δελ εθνδηάδεη νηθηαθνχο θαηαλαισηέο, σο
Κιεηζηφ Γίθηπν Γηαλνκήο, ππφ ηε ζπλδξνκή νξηζκέλσλ
πξνυπνζέζεσλ πνπ νξίδνληαη ζην άξζξν απηφ.

Αξκνδηόηεηεο ηνπ Γηαρεηξηζηή ΔΓΓΖΔ όζνλ αθνξά ζηε
δηαρείξηζε ησλ ειεθηξηθώλ ζπζηεκάησλ ησλ Με
Γηαζπλδεδεκέλσλ Νεζηώλ

Κεθάιαην η΄: ΠαξάγσγεΠξνκήζεηα Καη Οξγάλσζε Σεο
ΑγνξάοΖιεθηξηθήοΔλέξγεηαο

Με ην άξζξν απηφ εμεηδηθεχνληαη νη αξκνδηφηεηεο ηεο ΓΔΓΓΖΔ
ΑΔ σο δηαρεηξηζηή θαη ησλ ειεθηξηθψλ ζπζηεκάησλ ησλ Με
Γηαζπλδεδεκέλσλ Νεζηψλ, πνπ πεξηιακβάλνπλ ηε δηαρείξηζε
ηεο παξαγσγήο, ηε ιεηηνπξγία ηεο αγνξάο θαη ησλ δηθηχσλ
ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ησλ λεζηψλ απηψλ. Πξνβιέπεηαη,
θαηαξρήλ, φηη γηα ηελ άζθεζε ηεο δξαζηεξηφηεηαο απηήο, ε
ΓΔΓΓΖΔ ΑΔ ππνρξενχηαη εληφο ηαθηήο πξνζεζκίαο απφ ηελ
νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο απφζρηζεο, λα ιάβεη άδεηα
Γηαρείξηζεο
ειεθηξηθψλ
ζπζηεκάησλ
ησλ
Με
Γηαζπλδεδεκέλσλ Νεζηψλ. Ζ άδεηα απηή ρνξεγείηαη απφ ηε
ΡΑΔ, κεηά απφ αίηεζε ηεο ΓΔΓΓΖΔ ΑΔ θαη κε απηή
θαζνξίδνληαη νη ππνρξεψζεηο θαη ηα δηθαηψκαηα ηεο ΓΔΓΓΖΔ
ΑΔ, νη πξνυπνζέζεηο πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ άζθεζε ηεο
δξαζηεξηφηεηαο απηήο, θαζψο θαη ηα αλαγθαία κέηξα
δηαζθάιηζεο ηεο ακεξφιεπηεο θαη ρσξίο δηαθξίζεηο
ζπκπεξηθνξάο ηεο έλαληη ησλ παξαγσγψλ θαη πξνκεζεπηψλ.
ην άξζξν απηφ εμεηδηθεχνληαη πεξαηηέξσ νη αξκνδηφηεηεο ηεο
ΓΔΓΓΖΔ ΑΔ σο Γηαρεηξηζηή ησλ ειεθηξηθψλ ζπζηεκάησλ ησλ
Με Γηαζπλδεδεκέλσλ Νεζηψλ.

Άξζξν 132
Άδεηα παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο
ηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ απηνχ νξίδεηαη φηη ε
δξαζηεξηφηεηα ηεο παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο
επηηξέπεηαη ζε φζνπο έρεη ρνξεγεζεί άδεηα παξαγσγήο
ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ή έρνπλ λνκίκσο εμαηξεζεί απφ ηελ
ππνρξέσζε απηή, ελψ ζηελ παξάγξαθν 2 ηνπ ίδηνπ άξζξνπ
θαζνξίδεηαη φηη κε 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
πξνηεηλφκελν λφκν θαη ζηνλ Καλνληζκφ Αδεηψλ, πνπ
ζεζπίδεηαη απφ ηε ΡΑΔ. Σν θαλνληζηηθφ πεξηερφκελν ηνπ
Καλνληζκνχ Αδεηψλ πξνζδηνξίδεηαη ζηελ παξάγξαθν 3, ελψ
ζηηο ππφινηπεο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ εμεηδηθεχνληαη νη
επηκέξνπο αξκνδηφηεηεο θαη ν ξφινο ηεο ΡΑΔ θαηά ηε
δηαδηθαζία ρνξήγεζεο αδεηψλ.

Άξζξν 130
Κώδηθαο Γηαρείξηζεο Ζιεθηξηθώλ
Γηαζπλδεδεκέλσλ Νεζηώλ

πζηεκάησλ

Ζ ππνρξέσζε αδεηνδφηεζεο θαζψο θαη νη εηδηθά
πξνβιεπφκελεο εμαηξέζεηο απφ ηελ ππνρξέσζε απηή
ππαθνχνπλ ζηελ αξρή φηη νη δηαδηθαζίεο ρνξήγεζεο αδεηψλ
δελ ζα πξέπεη λα νδεγνχλ ζε δηνηθεηηθή επηβάξπλζε
δπζαλάινγε πξνο ην κέγεζνο θαη ηε δπλεηηθή ζπνπδαηφηεηα
ησλ παξαγσγψλ ειεθηξηθήο ελεξγείαο. Οη αξκνδηφηεηεο ηεο
ΡΑΔ, έρνπλ ραξαθηήξα ηέηνην ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη φηη νη
δηαδηθαζίεο ρνξήγεζεο αδεηψλ δελ ζα ζπληζηνχλ θξαγκφ ζηελ
πξφζβαζε λενεηζεξρνκέλσλ. Ζ ρνξήγεζε ηεο άδεηαο
παξαγσγήο δελ ζπλεπάγεηαη ηελ άξζε ηεο ππνρξέσζεο πεξί
απφθηεζεο ησλ άιισλ πξνβιεπφκελσλ αδεηψλ, φπσο
εγθαηάζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο νη νπνίεο απνηεινχλ ηελ
νπζηαζηηθή πξνππφζεζε γηα ηελ άζθεζε ηεο δξαζηεξηφηεηαο
παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο θαη νη νπνίεο ρνξεγνχληαη
απφ ηνλ Τπνπξγφ ΠΔΚΑ.,

Με

ην άξζξν απηφ νξίδεηαη φηη ε δηαρείξηζε ηεο παξαγσγήο ησλ
Με Γηαζπλδεδεκέλσλ Νεζηψλ γίλεηαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο
ηνπ Κψδηθα Γηαρείξηζεο Ζιεθηξηθψλ πζηεκάησλ Με
Γηαζπλδεδεκέλσλ Νεζηψλ θαη θαζνξίδεηαη ε δηαδηθαζία
έθδνζεο θαη ηξνπνπνίεζήο ηνπ. Ζ παξάγξαθνο 2 νξηνζεηεί ην
πεξηερφκελφ ηνπ Κψδηθα εμεηδηθεχνληαο ηδίσο ηα θξηηήξηα πνπ
εθαξκφδεη ε ΓΔΓΓΖΔ ΑΔ θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ επηκέξνπο
ππνρξεψζεσλ ηεο. Οξίδεηαη επηπιένλ φηη ε ΓΔΖ ΑΔ νθείιεη λα
ηεξεί ρσξηζηνχο ινγαξηαζκνχο γηα ηηο δξαζηεξηφηεηεο
παξαγσγήο θαη πξνκήζεηαο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ζηα Με
Γηαζπλδεδεκέλα Νεζηά, θαη νκνίσο ε ΓΔΓΓΖΔ ΑΔ λα ηεξεί
ρσξηζηνχο ινγαξηαζκνχο γηα ηε δξαζηεξηφηεηα δηαρείξηζεο
δηθηχνπ δηαλνκήο γηα ηα Με Γηαζπλδεδεκέλα Νεζηά θαζψο θαη
γηα ηα Απνκνλσκέλα Μηθξνδίθηπα.

Άξζξν 133
Άδεηα παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ζηα Με
Γηαζπλδεδεκέλα Νεζηά

Άξζξν 131
Γηαρείξηζε Γηθηύνπ Γηεζλνύο Αεξνιηκέλα Αζελώλ (ΓΑΑ) Κιεηζηά Γίθηπα Γηαλνκήο

Με ην άξζξν απηφ θαζνξίδνληαη νη φξνη θαη ε δηαδηθαζία
ρνξήγεζεο άδεηαο παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ζηα Με
Γηαζπλδεδεκέλα απφ ηε ΡΑΔ ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαη ηηο
εηδηθέο πξνυπνζέζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζην λφκν απηφλ θαη
ζηνλ Καλνληζκφ Αδεηψλ.

ην άξζξν απηφ εηζάγνληαη εηδηθνί θαλφλεο γηα ηε Γηαρείξηζε
Γηθηχνπ Γηεζλνχο Αεξνιηκέλα Αζελψλ σο Κιεηζηνχ Γηθηχνπ
Γηαλνκήο θαη εμεηδηθεχνληαη πεξαηηέξσ νη πξνβιέςεηο ηεο
Οδεγίαο 2009/72/ΔΚ γηα ηε δηαρείξηζε Κιεηζηψλ Γηθηχσλ
Γηαλνκήο, φπσο θηίξηα ζηδεξνδξνκηθψλ ζηαζκψλ,
αεξνιηκέλεο, λνζνθνκεία, κε ελζσκαησκέλεο εγθαηαζηάζεηο ή
εγθαηαζηάζεηο ρεκηθήο βηνκεραλίαο.. Μεηαμχ άιισλ νξίδεηαη
φηη ε ΡΑΔ δχλαηαη κε απφθαζή ηεο λα θαηαηάζζεη έλα δίθηπν,
ην νπνίν δηαλέκεη ειεθηξηθή ελέξγεηα ζε γεσγξαθηθά

Άξζξν 134
Άδεηα Πξνκήζεηαο θαη Δκπνξίαο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο
Με ην άξζξν απηφ απνζαθελίδεηαη φηη ε Πξνκήζεηα ειεθηξηθήο
ελέξγεηαο ζε Δπηιέγνληεο Πειάηεο θαη, φζνλ αθνξά ηε ΓΔΖ ΑΔ
θαη ζε Με Δπηιέγνληεο Πειάηεο, επηηξέπεηαη ζε φζνπο έρεη
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ρνξεγεζεί άδεηα πξνκήζεηαο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, ελψ ε
εκπνξία ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ζηελ Αγνξά Ζιεθηξηθήο
Δλέξγεηαο, επηηξέπεηαη ζε φζνπο έρεη ρνξεγεζεί άδεηα
πξνκήζεηαο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ή άδεηα εκπνξίαο ειεθηξηθήο
ελέξγεηαο. Καζνξίδνληαη πεξαηηέξσ νη εηδηθνί φξνη ρνξήγεζεο
άδεηαο πξνκήζεηαο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, θαζψο θαη νη
αληίζηνηρνη γηα ηε ρνξήγεζε άδεηαο εκπνξίαο, ειεθηξηθήο
ελέξγεηαο. Οξίδεηαη επηπιένλ φηη ζηα Απνκνλσκέλα
Μηθξνδίθηπα άδεηα πξνκήζεηαο ρνξεγείηαη απνθιεηζηηθά ζηε
ΓΔΖ ΑΔ, ελψ ε ζχλλνκε άζθεζε δξαζηεξηνηήησλ πξνκήζεηαο
ή εκπνξίαο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ζε θξάηνο-κέινο ηεο ΔΔ,
παξέρεη δηθαίσκα άζθεζεο ηεο δξαζηεξηφηεηαο πξνκήζεηαο
ζηελ Διιάδα, θαηά πάξεθθιηζε ηεο γεληθήο δηνηθεηηθήο
δηαδηθαζίαο, ζχκθσλα κε εηδηθή δηαδηθαζία πνπ πξνβιέπεηαη
ζηνλ Καλνληζκφ Αδεηψλ.

δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ απηνχ, πνπ νξίδεη επηπιένλ δεηήκαηα
εγθαηάζηαζεο, ιεηηνπξγίαο θαη δηαρείξηζεο ησλ απεπζείαο
γξακκψλ, πνπ αλαθχπηνπλ κεηαμχ άιισλ, απφ ελδερφκελε
έληαμε ηεο Απεπζείαο Γξακκήο ζην χζηεκα ή ην Γίθηπν.
Άξζξν 137
Δπηιέγνληεο Πειάηεο
Με ην άξζξν απηφ δηεπθξηλίδεηαη φηη φινη νη θαηαλαισηέο
ειεθηξηθήο ελέξγεηαο νξίδνληαη σο Δπηιέγνληεο, Πειάηεο κε
εμαίξεζε ηνπο θαηαλαισηέο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνη ζε
Απνκνλσκέλα Μηθξνδίθηπα κε ηελ επηθχιαμε ηεο ρνξήγεζεο
παξέθθιηζεο απφ ηελ εθαξκνγή ησλ ζρεηηθψλ δηαηάμεσλ, θαη
εμεηδηθεχνληαη νη έλλνκεο ζπλέπεηεο πνπ απνξξένπλ εθ ηνπ
γεγνλφηνο απηνχ.
Άξζξν 138

Άξζξν 135

Κώδηθαο Πξνκήζεηαο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ζε Πειάηεο

Καλνληζκόο Αδεηώλ

Αληηθείκελν ηνπ άξζξνπ απηνχ είλαη ε νξηνζέηεζε θαη
εμεηδίθεπζε ηνπ θαλνληζηηθνχ πεξηερνκέλνπ ηνπ Κψδηθα
Πξνκήζεηαο ζε Πειάηεο πνπ εθδίδεηαη απφ ηε ΡΑΔ.

ην άξζξν απηφ θαζνξίδεηαη ην ξπζκηζηηθφ πεδίν θαη ην
θαλνληζηηθφ πεξηερφκελν ηνπ Καλνληζκνχ Αδεηψλ πνπ
ζεζπίδεηαη κε απφθαζε ηεο ΡΑΔ, θαζψο θαη ην ηέινο γηα ηελ
έθδνζε, ηξνπνπνίεζε θαη κεηαβίβαζε ησλ αδεηψλ παξαγσγήο
θαη απνθάζεσλ εμαίξεζεο, αδεηψλ πξνκήζεηαο θαη εκπνξίαο
θαη ηα εηήζηα ηέιε γηα ηε ρξήζε ησλ αδεηψλ θαη ησλ εμαηξέζεσλ
απηψλ.

Δπίζεο κε ην άξζξν απηφ εηζάγεηαη ππνρξέσζε ηεο ΓΔΖ ΑΔ,
κεηά απφ αίηεζε Με Δπηιέγνληα Πειάηε, λα ηνπ πξνκεζεχεη
ειεθηξηθή ελέξγεηα ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο πνπ
νξίδεη ν Κψδηθαο Πξνκήζεηαο ζε Πειάηεο, θαη αληίζηνηρα, κεηά
απφ αίηεζε Δπηιέγνληα Πειάηε άιινπ πξνκεζεπηή, λα ηνπ
πξνκεζεχεη ειεθηξηθή ελέξγεηα, κε φξνπο πνπ δελ δεκηνπξγνχλ
δηαθξίζεηο κεηαμχ Δπηιεγφλησλ Πειαηψλ.

Πξνβιέπεηαη
επηπιένλ, ε δπλαηφηεηα θαλνληζηηθήο
παξέκβαζεο ηνπ Τπνπξγνχ Πεξηβάιινληνο Δλέξγεηαο θαη
Κιηκαηηθήο Αιιαγήο πξνθεηκέλνπ γηα ηελ επηβνιή ζηνπο
θάηνρνπο αδεηψλ ηνπ παξφληνο πξνζζέησλ ππνρξεψζεσλ γηα
ηε δηαζθάιηζε ηεο παξνρήο Τπεξεζηψλ Κνηλήο Ωθέιεηαο
θαζψο θαη ηελ αληηκεηψπηζε θαηαζηάζεσλ έθηαθηεο αλάγθεο,
ελψ ξεηή κλεία γίλεηαη ζηε ξπζκηζηηθή επνπηεία πνπ αζθείηαη
απφ ηε ΡΑΔ. εκεηψλεηαη ζρεηηθά φηη ε ηήξεζε ησλ
πξνδηαγξαθψλ πεξί Τπεξεζηψλ Κνηλήο Ωθέιεηαο απνηειεί
ζεκειηψδε απαίηεζε ηεο θνηλνηηθήο λνκνζεζίαο γηα ηελ
ελέξγεηα, θαη κε ηηο πξνηεηλφκελεο ξπζκίζεηο δηαζθαιίδνληαη νη
ζηφρνη ηεο πξνζηαζίαο ησλ θαηαλαισηψλ, ηεο αζθάιεηαο ηνπ
εθνδηαζκνχ, ηεο πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηεο
δηαζθάιηζεο ηνπ ειεχζεξνπ αληαγσληζκνχ, ιακβάλνληαο
ππφςε ηηο ζπλζήθεο ηεο ειιεληθήο πξαγκαηηθφηεηαο θαη
ηεξνπκέλνπ ηνπ θνηλνηηθνχ δηθαίνπ.

Άξζξν 139
Παξεθθιίζεηο
Ζ δπλαηφηεηα ρνξήγεζεο δηθαηψκαηνο παξέθθιηζεο απφ ηελ
εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ησλ Κεθαιαίσλ ΗΗΗ θαη ΗΗΗ ηεο Οδεγίαο
2009772 ΔΚ σο πξνο ηα Απνκνλσκέλα Μηθξνδίθηπα απνηειεί
αληηθείκελν ηνπ άξζξνπ απηνχ.
Άξζξν 140
Γεληθά ηηκνιόγηα θαη δηαηάμεηο ρξέσζεο
Σν άξζξν απηφ πεξηιακβάλεη φιεο ηηο ξπζκίζεηο ζρεηηθά κε ηα
ηηκνιφγηα κε βάζε ηα νπνία, νη θάηνρνη άδεηαο εηζπξάηηνπλ
ηίκεκα ή ηέινο ή νπνηαδήπνηε αληηπαξνρή γηα ηελ παξνρή ησλ
ππεξεζηψλ ηνπο. Σα ηηκνιφγηα, κε εμαίξεζε εθείλα ηεο
πξνκήζεηαο ζε Δπηιέγνληεο Πειάηεο, δελ ηζρχνπλ εάλ δελ
εγθξηζνχλ πξνεγνπκέλσο απφ ηε ΡΑΔ. ην άξζξν
θαζνξίδνληαη ε δηαδηθαζία θαη ηα θξηηήξηα έγθξηζεο ησλ
ηηκνινγίσλ απφ ηε ΡΑΔ, ε νπνία επηπιένλ επηβάιιεη
ξπζκηζηηθά κέηξα επί δεηεκάησλ πξνκήζεηαο ειεθηξηθήο
ελέξγεηαο, ηα νπνία εμεηδηθεχνληαη ζηνλ Κψδηθα Πξνκήζεηαο.
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.

Άξζξν 136
Απεπζείαο γξακκέο
Με ην άξζξν απηφ ζεζπίδεηαη δηθαίσκα ππνβνιήο αίηεζεο γηα
ρνξήγεζε απφ ηε ΡΑΔ άδεηαο απεπζείαο γξακκήο, Οξίδεηαη
ζπγθεθξηκέλα φηη ηέηνην δηθαίσκα έρνπλ αθελφο νη θάηνρνη
αδεηψλ παξαγσγήο θαη πξνκήζεηαο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, πνπ
είλαη εγθαηεζηεκέλνη ζηελ ειιεληθή επηθξάηεηα, πξνθεηκέλνπ λα
πξνκεζεχνπλ ηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπο, ηηο ζπγαηξηθέο ηνπο
επηρεηξήζεηο θαη Δπηιέγνληεο Πειάηεο, θαη αθεηέξνπ θάζε
Δπηιέγσλ Πειάηεο, πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο ζηελ ειιεληθή
επηθξάηεηα, πξνθεηκέλνπ λα πξνκεζεχεηαη ειεθηξηθή ελέξγεηα.
Σα θξηηήξηα θαη ε δηαδηθαζία ρνξήγεζεο ζρεηηθήο άδεηαο,
θαζψο θαη ην πεξηερφκελφ ηεο, απνηεινχλ αληηθείκελν ησλ

Ζ ζρεηηθή δηάηαμε κεηαθέξεη ζηελ ειιεληθή έλλνκε ηάμε ηνπο
θαλφλεο εθείλνπο ηνπ δηθαίνπ
ηεο εζσηεξηθήο αγνξάο
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ελέξγεηαο πνπ νξίδνπλ φηη νη εζληθέο ξπζκηζηηθέο αξρέο ζα
πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα θαζνξίδνπλ ή λα εγθξίλνπλ
ηηκνιφγηα ή κεζνδνινγίεο νη νπνίεο δηέπνπλ ηνλ ππνινγηζκφ
ησλ ηηκνινγίσλ, βάζεη πξνηάζεσο ηνπ δηαρεηξηζηή. Βάζεη
απηψλ, δηαζθαιίδεηαη ε πηνζέηεζε ηηκνινγίσλ ππφ θαζεζηψο
πιήξνπο δηαθάλεηαο θαη ρσξίο ηελ εηζαγσγή δηαθξίζεσλ, πνπ
ηζρχνπλ γηα φινπο ηνπο ρξήζηεο. Με ηηο δηαηάμεηο πνπ εηζάγεη
ην άξζξν απηφ ιακβάλεηαη εηδηθή κέξηκλα ψζηε ηα ηηκνιφγηα
λα κελ εηζάγνπλ δηαθξίζεηο θαη λα αληηθαηνπηξίδνπλ ην θφζηνο,
ιακβάλνληαο ηδίσο ππφςε ην καθξνπξφζεζκν, νξηαθφ θαη
εμνηθνλνκνχκελν θφζηνο δηθηχνπ απφ ηνλ επηκεξηζκφ ηεο
παξαγσγήο θαη ηα κέηξα δηαρείξηζεο ηεο δήηεζεο. Καηά ηνλ
θαζνξηζκφ ησλ φξσλ πξφζβαζεο, ε ΡΑΔ εμαζθαιίδεη φηη
παξέρνληαη επαξθή βξαρππξφζεζκα θαη καθξνπξφζεζκα
θίλεηξα ζηνπο δηαρεηξηζηέο δηθηχσλ γηα ηε βειηηζηνπνίεζε ησλ
επηδφζεσλ ησλ ζπζηεκάησλ, ηελ πξνψζεζε ηεο ελνπνίεζεο
ηεο αγνξάο, θαζψο θαη ηελ θαηνρχξσζε ηεο αζθάιεηαο ηνπ
εθνδηαζκνχ θαη ηεο αλάπηπμεο ηνπ ζπζηήκαηνο. Δπηπιένλ,
είλαη αξκφδηα γηα ην θαζνξηζκφ ησλ φξσλ ή ησλ κεζνδνινγηψλ
πξφζβαζεο
ζηηο
δηαζπλνξηαθέο
ππνδνκέο,
πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ δηαδηθαζηψλ γηα ηελ θαηαλνκή
δπλακηθφηεηαο θαη ηε δηαρείξηζε ζπκθφξεζεο.

αληηζπκβαιιφκελνπο πνπ παξάγνπλ ειεθηξηθή ελέξγεηα κε
ρξήζε ΑΠΔ θαη σο ΖΘΤΑ.. Ωο έζνδα ηνπ εηδηθνχ
ινγαξηαζκνχ νξίδνληαη ην πνζφ πνπ θαηαβάιινπλ νη θάηνρνη
άδεηαο παξαγσγήο θαη νη πξνκεζεπηέο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηελ
εκεξήζηα αγνξά, κέζσ ηεο δηαδηθαζίαο δηεπζέηεζεο ησλ
Απνθιίζεσλ Παξαγσγήο-Εήηεζεο, ηα πνζά πνπ θαηαβάιινπλ
νη Πξνκεζεπηέο γηα ηελ απνξξφθεζε ειεθηξηθήο ελέξγεηαο απφ
ην δίθηπν ησλ Με δηαζπλδεδεκέλσλ Νεζηψλ, θαζψο θαη ε
Γ.Δ.Ζ ΑΔ σο απνθιεηζηηθφο Πξνκεζεπηήο ζηα Απνκνλσκέλα
Μηθξνδίθηπα, γηα ηα νπνία έρεη ιεθζεί παξέθθιηζε, ην εηδηθφ
ηέινο πνπ επηκεξίδεηαη ζε θάζε Πειάηε πεξηιακβαλνκέλσλ θαη
ησλ απηνπαξαγσγψλ, νκνηφκνξθα γηα φιε ηελ ειιεληθή
επηθξάηεηα, ηα έζνδα πνπ πξνέξρνληαη απφ ηηο δεκνπξαηήζεηο
ησλ αδηάζεησλ δηθαησκάησλ εθπνκπψλ αεξίσλ ζεξκνθεπίνπ,
θαη άιια πνζά πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία.
ΜΔΡΟ ΠΔΜΠΣΟ: ΠΟΙΝΙΚΔ ΚΤΡΩΔΙ
Άξζξν 144
Με ην άξζξν απηφ θαζνξίδνληαη νη πνηληθέο θπξψζεηο ζε
πεξίπησζε άζθεζεο ησλ ελεξγεηαθψλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ
εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ παξφληνο λφκνπ, ρσξίο
ηελ θαηνρή ζρεηηθήο άδεηαο. Με ηελ παξάγξαθν 3 νξίδεηαη
πεξαηηέξσ φηη ην Γηθαζηήξην δχλαηαη λα επηβάιιεη θαη ηε
δήκεπζε ελ φισ ή ελ κέξεη ησλ εγθαηαζηάζεσλ θαη ηνπ
εμνπιηζκνχ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηελ ηέιεζε ηεο
παξάβαζεο.

Αμηνζεκείσην φηη δελ πθίζηαηαη πιένλ ε δπλαηφηεηα ππνβνιήο
πξνο έγθξηζε απφ άιιν φξγαλν ησλ απνθάζεσλ ηνπ ξπζκηζηή
γηα ην θαζνξηζκφ ησλ ηηκνινγίσλ ή ηεο κεζνδνινγίαο
ππνινγηζκνχ ηνπο, επνκέλσο πξέπεη λα γίλεη δεθηφ φηη νη
ξπζκηζηηθέο αξρέο δηαζέηνπλ απνθιεηζηηθή αξκνδηφηεηα ζην
πεδίν απηφ.

ΔΝΟΣΖΣΑ Β’ - Έξεπλα, Παξαγσγή θαη δίθηπα κεηαθνξάο
Τδξνγνλαλζξάθσλ θαη άιιεο ξπζκίζεηο

Άξζξν 141
Σήξεζε ινγαξηαζκώλ από θαηόρνπο αδεηώλ
Με ην άξζξν απηφ εηζάγνληαη νη θαλφλεο πνπ δηέπνπλ ηελ
ηήξεζε ινγαξηαζκψλ απφ θαηφρνπο άδεηψλ, νη νπνίνη,
αλεμάξηεηα απφ ην ηδηνθηεζηαθφ θαζεζηψο ή ηε λνκηθή κνξθή
ηνπο, θαηαξηίδνπλ - ππνβάιινπλ ζε έιεγρν θαη δεκνζηεχνπλ ηηο
εηήζηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηνπο.

ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α΄: ΤΣΑΖ ΔΛΛΖΝΙΚΖ ΓΙΑΥΔΙΡΙΣΙΚΖ
ΔΣΑΙΡΙΑ ΤΓΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ Α.Δ.
1. Δπί ηεο αξρήο ησλ ξπζκίζεσλ ηνπ πξνηεηλόκελνπ
λνκνζρεδίνπ.

Άξζξν 142

Με ηελ πξνηεηλφκελε λνκνζεηηθή ξχζκηζε πξνσζείηαη ε

Καλόλεο αζθαιείαο

πινπνίεζε ηνπ Δζληθνχ Φνξέα Τδξνγνλαλζξάθσλ, ν νπνίνο

Αληηθείκελν ηνπ άξζξνπ απηνχ απνηειεί ν θαζνξηζκφο ηεο
δηαδηθαζίαο ζέζπηζεο θαη ην πεξηερνκέλνπ ησλ Καλφλσλ
Αζθαιείαο. Πξφθεηηαη γηα θαλφλεο αλαγθαζηηθνχ δηθαίνπ πνπ
απνβιέπνπλ ζηε πξνζηαζία απφ θηλδχλνπο πνπ ελδέρεηαη λα
αλαθχςνπλ απφ ηελ άζθεζε δξαζηεξηνηήησλ ειεθηξηθήο
ελέξγεηαο θαη ιακβάλνπλ ππφςε, κεηαμχ άιισλ, ηηο ζπζηάζεηο
πνπ εθδίδεη ν Οξγαληζκφο πλεξγαζίαο Ρπζκηζηηθψλ Αξρψλ
Δλέξγεηαο.

ζα δηαρεηξίδεηαη ηα απνθιεηζηηθά δηθαηψκαηα ηνπ Γεκνζίνπ ζε
ζέκαηα

αλαδήηεζεο,

έξεπλαο

θαη

εθκεηάιιεπζεο

ησλ

πδξνγνλαλζξάθσλ ηεο ρψξαο θαη ζα εηζεγείηαη ηελ
παξαρψξεζε απηψλ ησλ δηθαησκάησλ ζε ελδηαθεξφκελεο
πεηξειατθέο εηαηξείεο επ‟αληαιιάγκαηη.
Ζ ζπκκεηνρή ηνπ πεηξειαίνπ ζην ελεξγεηαθφ ηζνδχγην ηεο
ρψξαο παξακέλεη θπξίαξρε, κε πνζνζηά ζηαζεξά πάλσ απφ

Άξζξν 143

50%-55%. Οη αλάγθεο ηεο Διιάδαο ππνινγίδνληαη ζε πεξίπνπ

Δηδηθόο ινγαξηαζκόο

120 εθαη. Βαξέιηα ην ρξφλν. Σν 56% ηεο ζπλνιηθήο

Με ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ απηνχ ξπζκίδνληαη επηκέξνπο
δεηήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνλ εηδηθφ δηαρεηξηζηηθφ
Λνγαξηαζκφ κέζσ ηνπ νπνίνπ ν Λεηηνπξγφο ηεο Αγνξάο θαη ε
ΓΔΓΓΖΔ ΑΔ αλαθηά πιήξσο ηα πνζά πνπ θαηαβάιιεη ζηνπο

θαηαλάισζεο παξαηεξείηαη ζηνλ ηνκέα ησλ κεηαθνξψλ. Ζ
βηνκεραλία αληηπξνζσπεχεη ην 18,5% ελψ νη ππφινηπνη θιάδνη
( νηθηαθφο, εκπνξηθφο, θ.α.) ην 25%. Έλα ζεκαληηθφ κέξνο ηνπ
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πεηξειαίνπ

ρξεζηκνπνηείηαη

απφ

ηε

ΓΔΖ

γηα

παξαγσγήο ζε ηνπιάρηζηνλ $ 1 δηο. Ζ παξαγσγή απηνχ ηνπ

ειεθηξνπαξαγσγή, θπξίσο ζηα κε δηαζπλδεδεκέλα λεζηά. Σν

θνηηάζκαηνο δηαξθεί 25 πεξίπνπ ρξφληα, κε δαπάλεο

πεηξέιαην είλαη βέβαην φηη γηα αξθεηά ρξφληα αθφκα ζα

παξαγσγήο $ 1,5 δηο, απνθέξεη έζνδα $ 7,5 δηο θαη εθηηκάηαη

εμαθνινπζεί λα θαιχπηεη ζεκαληηθφ κεξίδην ηεο αγνξάο. Σν

φηη ηα πξν θφξσλ θαζαξά θέξδε ησλ εηαηξεηψλ αλέξρνληαη $

99,5% ηνπ αξγνχ πεηξειαίνπ πνπ δηαηίζεηαη γηα δηχιηζε ζηε

1,8 δηο. Οη αληίζηνηρνη θφξνη αλέξρνληαη ζε $ 3 δηο πνπ

ρψξα εηζάγεηαη απφ ην εμσηεξηθφ θαη κφλν ην 0,5% παξάγεηαη

κεηαθξάδεηαη ζε εηήζηα έζνδα πεξίπνπ $120 εθαη. απφ έλα θαη

ζηελ Διιάδα.

κφλν θνίηαζκα αληίζηνηρν ηνπ Πξίλνπ.

Ζ έξεπλα θαη ε παξαγσγή (Δ&Π) πδξνγνλαλζξάθσλ είλαη κηα

ηε ρψξα καο, ηε δηαρείξηζε ησλ δηθαησκάησλ Δ&Π ηελ

εμαηξεηηθά πεξίπινθε επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα, θαηά ηελ

αζθνχζε ην εθάζηνηε Τπνπξγείν Βηνκεραλίαο/Αλάπηπμεο κέζσ

νπνία εθαξκφδνληαη εμεηδηθεπκέλεο ηερλνινγίεο, απαηηείηαη

θξαηηθψλ θνξέσλ (ΗΓΔΤ, ΗΓΜΔ) θαη απφ ην 1975 ε θξαηηθή ΓΔΠ

πςειή έληαζε θεθαιαίσλ ελψ εκπεξηέρνληαη ζεκαληηθνί

θαη ζηε ζπλέρεηα ε ΓΔΠ – ΔΚΤ, πνπ ηδξχζεθαλ γηα ην ζθνπφ

θίλδπλνη απνηπρίαο (γεσινγηθνί, ηερληθνί, πεξηβαιινληηθνί,

απηφ. ε απηά ηα πιαίζηα παξαρσξήζεθαλ θαηά θαηξνχο

εκπνξηθνί, πνιηηηθνί). Βεβαίσο, έρεη απνδεηρζεί ηζηνξηθά φηη ηα

δηθαηψκαηα Δ&Π ζε εμεηδηθεπκέλεο πεηξειατθέο εηαηξείεο (ε

ηειηθά νηθνλνκηθά απνηειέζκαηα είλαη ηδηαηηέξσο ζεηηθά ηφζν

ηειεπηαία ήηαλ ην 1997), ελψ πξαγκαηνπνίεζε απηνδχλακεο

γηα ηα θξάηε πνπ έρνπλ ζηελ θαηνρή ηνπο θνηηάζκαηα

έξεπλεο θαη ε ΓΔΠ – ΔΚΤ. Απνηέιεζκα απηψλ ησλ εξεπλψλ

πδξνγνλαλζξάθσλ φζν θαη γηα ηηο πεηξειατθέο εηαηξείεο πνπ

ήηαλ ε αλαθάιπςε ησλ θνηηαζκάησλ πεηξειαίνπ θαη θπζηθνχ

ηα εθκεηαιιεχνληαη.

αεξίνπ ζηελ πεξηνρή ηνπ Πξίλνπ (απφ ηελ ηφηε OCEANIC ηε
δεθαεηία 1970 κε παξαγσγή κέρξη ζήκεξα πεξίπνπ 125 εθαη.

Δμ αηηίαο ησλ αλσηέξσ ιφγσλ, ηα πεξηζζφηεξα θξάηε δελ

βαξέιηα) θαη ηνλ εληνπηζκφ δχν κηθξψλ θνηηαζκάησλ ζην

αλαιακβάλνπλ άκεζα ηνπο επηρεηξεκαηηθνχο θηλδχλνπο θαη δελ
δξαζηεξηνπνηνχληαη

ζηελ

έξεπλα

γηα

ηνλ

Καηάθνιν (πεηξέιαην) θαη ηελ Δπαλνκή (θπζηθφ αέξην) απφ ηε

εληνπηζκφ

ΓΔΠ – ΔΚΤ ηε δεθαεηία ηνπ 1980. Παξάιιεια ε ΓΔΠ – ΔΚΤ

θνηηαζκάησλ πεηξειαίνπ ελψ κέζσ δηεζλψλ δηαθαλψλ
δηαγσληζκψλ

παξαρσξνχλ

ηα

δηθαηψκαηά

ηνπο

ήιεγρε, γηα ινγαξηαζκφ ηνπ ειιεληθνχ δεκνζίνπ θαη ηηο

ζε

εξγαζίεο ζηελ πεξηνρή ηνπ Πξίλνπ, απφ ηα έζνδα ηνπ νπνίνπ

εμεηδηθεπκέλεο πεηξειατθέο εηαηξείεο, δηαζθαιίδνληαο φκσο

εηζέπξαηηε ην δεκφζην $50 εθαη. εηεζίσο (ηε δεθαεηία ηνπ 1980

απηά ηα δηθαηψκαηα κέζσ απζηεξψλ ζπκβάζεσλ. Σηο

κε ηηκέο αξγνχ 10 – 20 $/ βαξέιη).

δηαδηθαζίεο ησλ παξαρσξήζεσλ απηψλ ηηο δηελεξγνχλ ηα
θξάηε, κέζσ ελφο ακηγψο θξαηηθνχ θνξέα, ν νπνίνο επηπιένλ

Όιεο νη κέρξη ζήκεξα εξεπλεηηθέο εξγαζίεο θαη κειέηεο, παξφηη

δηαπξαγκαηεχεηαη ηηο ζπκβάζεηο κε ηηο πεηξειατθέο εηαηξείεο

απνζπαζκαηηθέο,

θαη ζηε ζπλέρεηα ειέγρεη ηελ ηήξεζε ησλ ζπκβάζεσλ ζε

επηβεβαηψλνπλ φηη ε ρψξα δηαζέηεη πεηξειατθφ δπλακηθφ.

ηερληθά, νηθνλνκηθά, εκπνξηθά θαη πεξηβαιινληηθά ζέκαηα. Οη

Δθείλν πνπ απαηηείηαη είλαη ε δηελέξγεηα εξεπλψλ ψζηε λα είλαη

εηαηξείεο κε ηε ζεηξά ηνπο, ζπλήζσο δηαζπείξνπλ ηνπο

δπλαηή ε αλαθάιπςε θαη παξαγσγή πδξνγνλαλζξάθσλ, νη

επηρεηξεκαηηθνχο θηλδχλνπο κε ηε δεκηνπξγία θνηλνπξαμηψλ,

νπνίνη εθηηκάηαη φηη ζα κπνξνχζαλ λα θαιχπηνπλ πεξίπνπ ην

ελψ θαηαβάιινπλ ζηα θξάηε πςειφηαηνπο θφξνπο (ζπλήζσο

έλα ηξίην (1/3) ησλ ελεξγεηαθψλ αλαγθψλ ηεο ρψξαο ηα

σο πνζνζηφ απφ ηα έζνδα παξαγσγήο), ην χςνο ησλ νπνίσλ

επφκελα

είλαη απνηέιεζκα ησλ δηεζλψλ δηαγσληζκψλ θαη εμαξηάηαη απφ

δαπαλψλ αγνξάο αξγνχ, έζνδα ηνπ δεκνζίνπ , αχμεζε

ηηο εθάζηνηε ζπλζήθεο ηεο αγνξάο, ηηο πηζαλφηεηεο χπαξμεο

ζέζεσλ εξγαζίαο θιπ.

πδξνγνλαλζξάθσλ ζην ππέδαθνο, ηηο πξνβιεπφκελεο ηερληθέο

αζπλερείο

θαη

αλνινθιήξσηεο,

30 ρξφληα, κε φ,ηη απηφ ζπλεπάγεηαη ζε κείσζε

Μεηά ηελ απνξξφθεζε ηεο ΓΔΠ – ΔΚΤ απφ ηελ

δπζθνιίεο παξαγσγήο - κεηαθνξάο θιπ.

ΔΛΛΖΝΗΚΑ ΠΔΣΡΔΛΑΗΑ Α.Δ. (1998) θαη ηελ αιιαγή ηεο

Δλδεηθηηθά αλαθέξεηαη φηη, εάλ νη ηερληθέο πηζαλφηεηεο

κεηνρηθήο ζχλζεζεο ηεο ηειεπηαίαο (2003), πνπ επέθεξε ηελ

αλαθάιπςεο ελφο θνηηάζκαηνο πεηξειαίνπ είλαη ηεο ηάμεσο ηνπ

ηδησηηθνπνίεζε ηεο, ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο πεξηνξηζκέλεο

20%, ζεσξείηαη φηη νη ζπλζήθεο είλαη πνιχ επλντθέο, δεδνκέλνπ

ηερληθέο δπλαηφηεηεο ηνπ ΤΠΔΚΑ, ε Διιάδα ζήκεξα απνηειεί

φηη νη εξεπλεηηθέο δαπάλεο γηα ηελ αλαθάιπςε ελφο ζαιαζζίνπ

εμαίξεζε, φρη κφλν ζηελ ΔΔ αιιά θαη ζε παγθφζκην επίπεδν,

θνηηάζκαηνο 100 εθαη. βαξειηψλ (φζν ην θνίηαζκα ηνπ Πξίλνπ)

θξάηνπο πνπ δελ δηαζέηεη έλα θξαηηθφ θνξέα γηα ηελ δηαρείξηζε

αλέξρνληαη ζηα επίπεδα ησλ $ 0,2 δηο θαη νη αλαγθαίεο

ησλ δηθαησκάησλ ηνπ θαη ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο

επελδχζεηο αλάπηπμεο ηνπ θνηηάζκαηνο γηα ηελ έλαξμε

θαη ηνπ ελεξγεηαθνχ ηνπ πινχηνπ ζε πεηξέιαην θαη θπζηθφ
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αέξην. Σν απνηέιεζκα είλαη λα έρνπλ δηαθνπεί εδψ θαη 12

αλαιάβεη ζε ζχληνκν ρξνληθφ νξίδνληα (12 – 18 κήλεο) ηε

ρξφληα νη αδεηνδνηήζεηο γηα Δ&Π, λα παξαθνινπζνχληαη φρη

δηελέξγεηα δηεζλνχο δηαγσληζκνχ (γχξνπ παξαρσξήζεσλ) γηα

ζπζηεκαηηθά νη εξγαζίεο ζηα θνηηάζκαηα ηνπ Πξίλνπ θαη

ηελ παξαρψξεζε ησλ δηθαησκάησλ Δ&Π, ζε πεξηνρέο φπνπ ηα

θπζηθά

δεδνκέλα είλαη ψξηκα θαη ππάξρνπλ ελδείμεηο χπαξμεο

ε ρψξα

λα ζηεξείηαη πνιχηηκσλ επελδχζεσλ

πξνεξρφκελσλ απφ δηεζλείο πεηξειατθέο εηαηξείεο θαη λα

πεηξειαίνπ ή/θαη αεξίνπ.

απνθιείεηαη νπζηαζηηθά ε δπλαηφηεηα εηζξνήο εμαηξεηηθά
κεγάισλ εζφδσλ ζε πεξίπησζε αλαθάιπςεο θνηηαζκάησλ θαη
παξαγσγήο πεηξειαίνπ θαη θπζηθνχ αεξίνπ. ε φια ηα θξάηε

2. Δπί ησλ ξπζκίζεσλ :

ηεο Δ.Δ θαη ηεο ππφινηπεο Β. Δπξψπεο ππάξρεη ζρεηηθφο

Αλαιπηηθφηεξα, ζην άξζξν 145 ηνπ πξνηεηλφκελνπ ζρεηηθνχ

θξαηηθφο θνξέαο, ν νπνίνο είλαη είηε αλεμάξηεηε δεκφζηα

λνκνζρεδίνπ πξνβιέπεηαη φηη κε Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα

δηαρεηξηζηηθή - ξπζκηζηηθή αξρή (11 ρψξεο), είηε θξαηηθφο

ζπζηήλεηαη αλψλπκε εηαηξεία κε ηελ επσλπκία „Διιεληθή

θνξέαο κε ηε κνξθή αλψλπκεο εηαηξείαο, φπσο ε πξνηεηλφκελε

Γηαρεηξηζηηθή Δηαηξεία Τδξνγνλαλζξάθσλ ΑΔ‟ (ΔΓΔΤ ΑΔ),

ζην παξφλ θείκελν, είηε νξγαλσηηθή κνλάδα ζρεηηθνχ

δηάξθεηαο πελήληα (99) εηψλ, ε νπνία δηέπεηαη απφ ηηο

Τπνπξγείνπ (10 ρψξεο).

δηαηάμεηο ηνπ λφκνπ απηνχ, ην θαηαζηαηηθφ ηεο, θαη

Γηα λα θαηνξζψζεη ε Υψξα καο λα πξνζειθχζεη έκπεηξνπο θαη

ζπκπιεξσκαηηθά απφ ην Κ.Ν. 2190/1920 (Α΄144) θαη ηηο

νηθνλνκηθά εχξσζηνπο επελδπηέο ζηνλ ζπγθεθξηκέλν θιάδν,

δηαηάμεηο ηνπ λ.2289/1995 (Α΄27).

ρξεηάδεηαη λα ππάξρεη μεθάζαξν θαη ειθπζηηθφ λνκηθφ πιαίζην,

Με ην σο άλσ δηάηαγκα θαηαξηίδεηαη ην θαηαζηαηηθφ ηεο

ζπκβαηφ κε ηηο αξρέο ηεο Δ.Δ., απζηεξέο πξνδηαγξαθέο γηα ηελ

εηαηξείαο θαη ξπζκίδνληαη φια ηα ζέκαηα πνπ πξνβιέπεηαη απφ

πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο θαζψο θαη

ηελ θείκελε γηα ηηο αλψλπκεο εηαηξίεο λνκνζεζία.

κεραληζκνχο νη

νπνίνη ζα εγγπψληαη ηε δηαθάλεηα, ηελ ηζφηηκε κεηαρείξηζε θαη

Δπίζεο, ζην ίδην άξζξν πξνβιέπνληαη δηάθνξεο απαιιαγέο

ηελ ειαρηζηνπνίεζε ησλ γξαθεηνθξαηηθψλ δηαδηθαζηψλ, νη

ππέξ ηεο εηαηξείαο, φπσο απφ ζπκβνιαηνγξαθηθά δηθαηψκαηα

νπνίνη ζα ζηειερσζνχλ κε έκπεηξα θαη εμεηδηθεπκέλα ζηειέρε,

ζε ζρέζε κε ηε ζχληαμε θαη ηξνπνπνίεζε ηνπ θαηαζηαηηθνχ

πνπ θαηέρνπλ ην αληηθείκελν ζε βάζνο, θαη ζα απνηεινχλ

ηεο θαζψο θαη απφ θφξνπο ή ηέιε.

αμηφπηζηνπο ζπλνκηιεηέο.

Με ην άξζξν 146 θαζνξίδεηαη ν ζθνπφο ηεο εηαηξείαο.

Δπνκέλσο είλαη απνιχησο επηβεβιεκέλε ε άκεζε ζχζηαζε κε

πγθεθξηκέλα, ζην πιαίζην απηνχ, ε εηαηξεία είλαη αξκφδηα γηα

λφκν ελφο ακηγψο θξαηηθνχ θνξέα, ν βαζηθφο ζθνπφο ηνπ

ηε δηαρείξηζε γηα ινγαξηαζκφ ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ ησλ

νπνίνπ είλαη:

απνθιεηζηηθψλ δηθαησκάησλ ηνπ ζηελ αλαδήηεζε, έξεπλα θαη
εθκεηάιιεπζε ησλ πδξνγνλαλζξάθσλ πνπ ππάξρνπλ ζηηο



Ζ δηαρείξηζε ησλ απνθιεηζηηθψλ δηθαησκάησλ ηνπ

ρεξζαίεο, ππνιίκληεο θαη ππνζαιάζζηεο πεξηνρέο, ζηηο νπνίεο

Γεκνζίνπ

θαη

ε Διιεληθή Γεκνθξαηία αζθεί θπξηαξρία ή θπξηαξρηθά

Δθκεηάιιεπζε ησλ Τδξνγνλαλζξάθσλ ηεο ρψξαο

δηθαηψκαηα θαζψο θαη ζηε δηαρείξηζε, ηνλ έιεγρν θαη ηελ

θαζψο θαη

παξαθνινχζεζε ησλ ζρεηηθψλ ζπκβάζεσλ πνπ ζπλάπηνληαη

ζηελ

Αλαδήηεζε,

Έξεπλα

απφ ην Γεκφζην ή γηα ινγαξηαζκφ απηνχ κε ηξίηνπο.


ηνπο ζθνπνχο ηεο, κεηαμχ άιισλ, πεξηιακβάλεηαη ε
Ζ δηαρείξηζε, ν έιεγρνο θαη ε παξαθνινχζεζε ησλ

δηεξεχλεζε θαη αμηνιφγεζε ηνπ δπλακηθνχ ηεο ρψξαο ζε

ζρεηηθψλ ζπκβάζεσλ πνπ ζπλάπηνληαη ή έρνπλ

πδξνγνλάλζξαθεο, ε ζπιινγή, επεμεξγαζία, απνηίκεζε θαη

ζπλαθζεί ζην παξειζφλ απφ ην Γεκφζην κε

δηαρείξηζε ησλ ζηνηρείσλ πνπ απνθηψληαη θαηά ηε δηάξθεηα

πεηξειατθέο εηαηξείεο

εξεπλψλ, ε πξνεηνηκαζία θαη δηεμαγσγή ησλ ζρεηηθψλ
δηαγσληζκψλ θαη ε πξνβνιή ηνπο ζηε δηεζλή ελεξγεηαθή αγνξά
γηα ηελ πξνζέιθπζε πεηξειατθψλ εηαηξεηψλ, ε αμηνιφγεζε ησλ

Δλδεδεηγκέλε ιχζε ζηε παξνχζα θάζε, απνηειεί ε δεκηνπξγία

αηηήζεσλ άδεηαο αλαδήηεζεο, ε δηαπξαγκάηεπζε ησλ φξσλ

ελφο κηθξνχ, επέιηθηνπ θαη απνηειεζκαηηθνχ ζρήκαηνο, κε ηε

ησλ ζρεηηθψλ ζπκβάζεσλ θαη εηζήγεζε γηα ηελ ππνγξαθή

κνξθή Αλψλπκεο Δηαηξείαο, κε κνλαδηθφ κέηνρν ην Γεκφζην

απηψλ, ε έγθξηζε ηνπ ζπλνιηθνχ ζρεδίνπ αλάπηπμεο θαη

(ζηειερσκέλνπ κε έκπεηξν πξνζσπηθφ 20-25 αηφκσλ) πνπ ζα
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γεληθφηεξα φισλ ησλ ππνρξεψζεσλ ησλ αλαδφρσλ, ε

Μεηαιιεπηηθψλ Δξεπλψλ θαη ην Διιεληθφ Κέληξν Θαιαζζίσλ

εθπφλεζε

Δξεπλψλ

νηθνλνκνηερληθψλ

απνηηκήζεσλ

ησλ

πξνο

παξαρψξεζε πεξηνρψλ θαη ε αλάιπζε επηρεηξεκαηηθψλ

θαη

επηζηήκνλεο

θαζψο

θαη

εμεηδηθεπκέλνπο

επηζηήκνλεο θαη ηερληθνχο.

θηλδχλσλ θαζψο θαη ε παξνρή ππεξεζηψλ ζπκβνχινπ ηνπ

ην άξζξν 151 πξνβιέπεηαη ε έθδνζε Καλνληζκνχ Δζσηεξηθήο

Γεκνζίνπ ζε ζπλαθή ζέκαηα.

Λεηηνπξγίαο θαη Γηαρείξηζεο ηεο εηαηξίαο, πνπ εγθξίλεηαη κε

ην άξζξν 147 θαζνξίδεηαη ην κεηνρηθφ θεθάιαην ηεο εηαηξείαο

απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη

ζε έλα εθαηνκκχξην (1.000.000) Δπξψ, θαιππηφκελν εμ

Κιηκαηηθήο Αιιαγήο.

νινθιήξνπ απφ ην Διιεληθφ Γεκφζην. Έζνδα ηεο εηαηξίαο

ην άξζξν 152 ξπζκίδνληαη ζέκαηα κεηαθνξάο πξνζσπηθνχ

είλαη ηα πνζά πνπ εηζπξάηηεη απφ ηε δηάζεζε κε αληάιιαγκα

απφ ππεξεζίεο ηνπ δεκνζίνπ, λνκηθά πξφζσπα δεκνζίνπ

ησλ ζηνηρείσλ θαη δεδνκέλσλ πνπ έρεη ζηε δηάζεζή ηεο, ηπρφλ

δηθαίνπ θαη λνκηθά πξφζσπα ηεο παξ.1 ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ

ρνξεγίεο πξνο απηήλ, ηα πνζά πνπ εηζπξάηηεη απφ ηελ

λ.2190/1994.

παξαρψξεζε ησλ δηθαησκάησλ.

Δπίζεο, πξνβιέπεηαη ε πξφζιεςε εηδηθνχ επηζηεκνληθνχ

ην ίδην άξζξν πξνβιέπεηαη ε έθδνζε θνηλήο απφθαζεο ησλ

πξνζσπηθνχ κε ζρέζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ, θαηφπηλ

Τπνπξγψλ Οηθνλνκηθψλ θαη Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη

δεκφζηαο πξφζθιεζεο κε ηελ νπνία θαζνξίδνληαη νη

Κιηκαηηθήο Αιιαγήο, κε ηελ νπνία ζα θαζνξίδνληαη ε

εηδηθφηεξνη φξνη θαη πξνυπνζέζεηο.

δηαδηθαζία εθθαζάξηζεο ησλ πνζψλ πνπ εηζπξάηηεη ε εηαηξεία
απφ ηελ άζθεζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο, ην πνζνζηφ πνπ

Ζ παξάγξαθνο 3 ηνπ ίδηνπ άξζξνπ πξνβιέπεη ηελ έθδνζε

παξαθξαηεί ππέξ απηήο, ε δηαδηθαζία απφδνζεο ηνπ

θνηλήο

ππνινίπνπ ζην Γεκφζην θαζψο θαη άιια ζέκαηα.

Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο κε ηελ

απφθαζεο

ησλ

Τπνπξγψλ

Οηθνλνκηθψλ

θαη

νπνία ζα θαζνξίδεηαη θάζε ιεπηνκέξεηα ζρεηηθή κε ηε

Δπηπιένλ, ε παξάγξαθνο 4 ηνπ σο άλσ άξζξνπ πξνβιέπεη θαη

κηζζνδνζία ηνπ πξνζσπηθνχ.

ηε δπλαηφηεηα θαηαβνιήο επηρνξήγεζεο ζηελ εηαηξεία γηα ηελ
εθηέιεζε έξγσλ ή παξνρή ππεξεζηψλ ζρεηηθά κε ηελ επίηεπμε

Σέινο, ζην άξζξν 153 πξνβιέπεηαη φηη ν λένο θνξέαο

ηνπ ζθνπνχ ηεο απφ εζληθνχο θαη θνηλνηηθνχο πφξνπο, κέζσ

δηαρεηξίδεηαη ηα πάζεο θχζεσο αξρεία πνπ έρνπλ πξνθχςεη

ηνπ πξνγξάκκαηνο δεκνζίσλ επελδχζεσλ. Με θνηλέο

απφ εξεπλεηηθέο θαη παξαγσγηθέο δηαδηθαζίεο ζηελ Διιάδα.

απνθάζεηο ησλ Τπνπξγψλ Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο θαη

Δπηπιένλ, φζα αξρεία θαη ζηνηρεία απνθηήζεθαλ ζην

Αληαγσληζηηθφηεηαο

θαη

παξειζφλ γηα ινγαξηαζκφ ηνπ Γεκνζίνπ απφ εξγαζίεο

Κιηκαηηθήο Αιιαγήο ζα θαζνξίδνληαη φιεο νη αλαγθαίεο

έξεπλαο θαη παξαγσγήο πδξνγνλαλζξάθσλ κπνξεί λα

ιεπηνκέξεηεο γηα ηελ θαηαβνιή ηεο ζρεηηθήο ρξεκαηνδφηεζεο.

παξαρσξνχληαη κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ ΠΔΚΑ γηα θχιαμε-

θαη

Πεξηβάιινληνο,

Δλέξγεηαο

δηαρείξηζε θαη αμηνπνίεζή ηνπο.

Σν άξζξν 148 ξπζκίδεη ηα ζέκαηα ζρεηηθά κε ηε δηνίθεζε ηεο
εηαηξείαο θαη ζπγθεθξηκέλα ηνλ αξηζκφ ησλ κειψλ ηνπ

Σηο αξκνδηφηεηεο ηεο ΔΓΔΤ ΑΔ πνπ ζπζηήλεηαη κε ηνλ

δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ, ηνλ ηξφπν επηινγήο ηνπο, ηε δηάξθεηα

παξφληα λφκν, κέρξη ηελ νπζηαζηηθή ιεηηνπξγία απηήο, ηηο

ηεο ζεηείαο ηνπο, θσιχκαηα θαη αζπκβίβαζηα, ηε δηαδηθαζία

αζθεί πξνζσξηλά ε Γηεχζπλζε Πεηξειατθήο Πνιηηηθήο ηνπ

θαζνξηζκνχ ησλ απνδνρψλ θαη απνδεκηψζεσλ, ηνλ ηξφπν

Τπνπξγείνπ Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο

εθπξνζψπεζεο ηεο εηαηξείαο θαζψο θαη άιιεο ππνρξεψζεηο

Αιιαγήο.

ησλ κειψλ.
ην άξζξν 149 πξνβιέπεηαη ε νηθνλνκηθή δηαρείξηζε ηεο

ΚΔΦΑΛΑΙΟ

Β΄:

εηαηξείαο ζχκθσλα κε ηελ θείκελε γηα ηηο αλψλπκεο εηαηξείεο

Ν.2289/1995

ΠΔΡΙ

λνκνζεζία.

ΔΚΜΔΣΑΛΛΔΤΖ

ην άξζξν 150 παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα ζχλαςεο ζπκβάζεσλ

ΓΙΑΣΑΞΔΙ»

αλάζεζεο κειεηψλ, εθηέιεζεο έξγσλ ζην θνξέα, παξνρήο

Ζ δηαδηθαζία παξαρψξεζεο δηθαησκάησλ έξεπλαο θαη

ππεξεζηψλ θαη πξνκεζεηψλ θαζψο θαη ζχλαςεο ζπκβάζεσλ

εθκεηάιιεπζεο πδξνγνλαλζξάθσλ δηέπεηαη απφ ην Νφκν

κε

2289/95 «πεξί αλαδήηεζεο, έξεπλαο θαη εθκεηάιιεπζεο

Αλψηαηα θαη Σερλνινγηθά Δθπαηδεπηηθά Ηδξχκαηα,

εξεπλεηηθνχο θνξείο, φπσο ην Ηλζηηηνχην Γεσινγηθψλ θαη
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ΣΡΟΠΟΠΟΙΖΖ
«ΑΝΑΕΖΣΖΖ,

ΓΙΑΣΑΞΔΩΝ

ΣΟΤ

ΔΡΔΤΝΑ

ΚΑΙ

ΤΓΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ

ΚΑΙ

ΑΛΛΔ

πδξνγνλαλζξάθσλ ζηελ Διιάδα», ελαξκνληζκέλνο κε ηε

λα αλαθέξεηαη ζην θξηηήξην ηεο χκβαζεο ηεο Γελεχεο γηα ηελ

ζρεηηθή θνηλνηηθή νδεγία 94/22 ΔΚ.

Τθαινθξεπίδα (1958), δειαδή «ην θξηηήξην ηνπ ηζνβαζνχο ησλ
200 κέηξσλ» θαη ην «θξηηήξην ηεο εθκεηάιιεπζεο» ( βι. άξζξν

Σν ηζρχνλ πιαίζην εθαξκφζζεθε θαηά ηνλ πξψην γχξν

148(1) ηνπ λ.δ/ηνο 210 ηεο 3/5.10.1973 «Πεξί κεηαιιεπηηθνχ

παξαρσξήζεσλ ην 1997, σζηφζν, δελ πξνζέιθπζε ην

θψδηθνο»)

ελδηαθέξνλ ησλ κεγάισλ πεηξειατθψλ εηαηξηψλ. Παξάιιεια,
ζην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ παξήιζε, ε δηεζλήο πξαθηηθή

Παξάιιεια, ηξνπνπνηείηαη αλαιφγσο θαη ην άξζξν 148(1) ηνπ

αδεηνδνηήζεσλ έξεπλαο θαη παξαγσγήο αμηνπνίεζε λέα

λ.δ/ηνο 210/1973.

εξγαιεία πνπ έδσζαλ ηε δπλαηφηεηα ζε ρψξεο κε δπλακηθφ

Με ηελ παξάγξαθν 5 ηνπ άξζξνπ 156 εηζάγεηαη ε δηεζλψο

πδξνγνλαλζξάθσλ λα πξνβιεζνχλ θαη λα πξνζειθχζνπλ

δνθηκαζκέλε εξεπλεηηθή πξαθηηθή ησλ «ζεηζκηθψλ εξεπλψλ κε

επελδχζεηο ζηνλ θιάδν, φπσο γηα παξάδεηγκα εμειίμεηο ζηηο

απνθιεηζηηθψλ δεδνκέλσλ» (Non-exclusive seismic surveys),

πξαθηηθέο δηαρείξηζεο Δ-Π Τ/Α, ζηηο ηερλνινγίεο ησλ

κε ηελ νπνία εμεηδηθεπκέλεο εηαηξίεο ηνπ θιάδνπ επελδχνπλ κε

ζεηζκηθψλ θαηαγξαθψλ θαη ησλ αληίζηνηρσλ επεμεξγαζηψλ,

ηνλ ηξφπν απηφ ζε έξεπλεο θαη ηα δεδνκέλα πνπ πξνθχπηνπλ

ζηηο ηερλνινγίεο ησλ ρεξζαίσλ γεσηξήζεσλ κεγάινπ

πσινχληαη σο παθέηα πιεξνθνξηψλ – πξνγξακκάησλ Δ-Π

γεσηξεηηθνχ βάζνπο θαη ησλ ζαιάζζησλ γεσηξήζεσλ ζε

ζηηο πεξηνρέο απηέο.

βαζηά λεξά, θιπ.

Έηζη ε δαπάλε επηκεξίδεηαη ζε

πεξηζζφηεξνπο πειάηεο (multi-client surveys). Ζ παξαπάλσ

Λακβάλνληαο ππφςε φηη νη δπλαηφηεηεο θαη ηα «θίλεηξα» πνπ

δηαδηθαζία ζα επηηξέςεη ζην ειιεληθφ Γεκφζην λα εμεξεπλήζεη

παξέρεη ζήκεξα ν λ. 2289/95 πζηεξνχλ θαη πξέπεη λα

επξείεο πεξηνρέο ηνπ ζαιάζζηνπ ρψξνπ αλέμνδα αιιά θαη

εληζρπζνχλ κε πξφζθνξνπο ηξφπνπο, ψζηε λα δεκηνπξγεζεί

ηαπηφρξνλα ζα πξνζπνξηζηεί φθεινο απφ ηε ζπκκεηνρή ηνπ

έλα επλντθφηεξν θιίκα γηα ηελ πξνζέιθπζε ζνβαξψλ

ζηα θέξδε απφ ηα έζνδα δηαλνκήο ησλ εξεπλεηηθψλ δεδνκέλσλ

επελδχζεσλ ηδηαηηέξσο πςεινχ επηρεηξεκαηηθνχ ξίζθνπ, πνπ

απφ ηνλ αδεηνχρν.

ζα ηνλψζνπλ ζεκαληηθά ηελ εξεπλεηηθή δξαζηεξηφηεηα ζηελ

ηελ παξάγξαθν 6 ηνπ ίδηνπ άξζξνπ απμάλεηαη ε έθηαζε ησλ

Διιάδα, αιιά θαη ζα επηηξέςνπλ ζηνλ θνξέα δηαρείξηζεο λα

πξνο παξαρψξεζε γηα αλαδήηεζε νηθνπέδσλ. Ζ αχμεζε απηή

εθαξκφζεη ηηο επηηπρεκέλεο πξαθηηθέο άιισλ ρσξψλ, νη

αθνινπζεί ηε δηεζλψο δηακνξθσκέλε ηάζε, δεδνκέλνπ φηη είλαη

ξπζκίζεηο ηνπ Κεθαιαίνπ Β΄ ζθνπνχλ ζηελ αλακφξθσζε θαη

πξνο ην ζπκθέξνλ ηνπ Γεκνζίνπ ε, ζην ζπληνκφηεξν δπλαηφ

ζηνλ εθζπγρξνληζκφ ηνπ πθηζηάκελνπ λνκνζεηηθνχ πιαηζίνπ,

ρξνληθφ

ζε πιήξε ζπκκφξθσζε κε ηε ζρεηηθή επξσπατθή νδεγία.

δηάζηεκα,

εμεξεχλεζε

ησλ

παξαγσγηθψλ

ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπο, ζην βαζκφ άιισζηε πνπ νη ζχγρξνλεο

Δηδηθφηεξα,

ηερλνινγηθέο εμειίμεηο επηηξέπνπλ απνιχησο ηε δηεξεχλεζε
ηέηνησλ εθηάζεσλ.

ζην πιαίζην αλακφξθσζεο ηνπ ηξνπνπνηεζέληνο λφκνπ, κε ηα
άξζξα 154 θαη 155 ηνπ παξφληνο, φιεο νη αξκνδηφηεηεο θαη ηα
δηθαηψκαηα πνπ είραλ αλαηεζεί ζηηο εηαηξίεο ΓΔΠ ΑΔ θαη ΓΔΠ

Με ηελ παξάγξαθν 11 ηνπ ίδηνπ άξζξνπ εηζάγεηαη ην ζχζηεκα

– ΔΚΤ ΑΔ βάζεη ησλ λ. 468/1976 θαη ηνπ λ.2289/1995 θαη ησλ

«αλνηρηήο πξφζθιεζεο» (open door) κε ην νπνίν νη

εθηειεζηηθψλ απηψλ Πξνεδξηθψλ Γηαηαγκάησλ θαη Τπνπξγηθψλ

ελδηαθεξφκελνη

Απνθάζεσλ πεξηέξρνληαη θαη‟απνθιεηζηηθφηεηα ζην λέν θνξέα

επελδπηέο

κπνξνχλ

λα

δεηνχλ

ηελ

παξαρψξεζε νπνηαζδήπνηε δηαζέζηκεο ειεχζεξεο πεξηνρήο,

ΔΓΔΤ ΑΔ, ζηνλ νπνίν παξέρεηαη ην δηθαίσκα λα ελεξγεί γηα

ρσξίο λα ρξεηάδεηαη ε πξνθήξπμε «γχξνπ παξαρσξήζεσλ».

ινγαξηαζκφ ηνπ Γεκνζίνπ, ζχκθσλα κε ηνπο ζθνπνχο ηνπ, θαη
εηδηθφηεξα, λα ζπλάπηεη ζπκβάζεηο κε ηξίηνπο γηα ηελ έξεπλα

Σν

ηζρχνλ

κέρξη

ζήκεξα

ζχζηεκα

ησλ

«γχξσλ

θαη εθκεηάιιεπζε ησλ πδξνγνλαλζξάθσλ.

παξαρσξήζεσλ» ή «γχξνπ αδεηνδνηήζεσλ» (ην κνλαδηθφ
ζχζηεκα πνπ εθαξκφδεηαη έσο ζήκεξα ζηελ Διιάδα),

Πεξαηηέξσ, πθίζηαηαη αλάγθε αλαζεψξεζεο ηεο ηζρχνπζαο

ιεηηνπξγεί κέζσ ηεο πξνθήξπμεο δηεζλψλ δηαγσληζκψλ γηα ηελ

λνκνζεζίαο πεξί πθαινθξεπίδαο έηζη ψζηε λα ελαξκνληζζεί κε

παξαρψξεζε ζπγθεθξηκέλσλ εξεπλεηηθψλ πεξηνρψλ πνπ

ηηο επκελέζηεξεο γηα ηα ειιεληθά ζπκθέξνληα δηαηάμεηο ηεο

επηιέγεη ε ρψξα, απφ ηνπο νπνίνπο αλαδεηθλχνληαη νη

χκβαζεο ησλ ΖΔ γηα ην Γίθαην ηεο Θάιαζζαο (1982).

αλάδνρνη. Δίλαη έλα ζχζηεκα δνθηκαζκέλν, πνπ απνηειεί ζηηο

Δηδηθφηεξα, φζνλ αθνξά ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ εμσηεξηθνχ

πεξηζζφηεξεο ρψξεο ηνλ «θαλφλα» γηα ηηο παξαρσξήζεηο θαη

νξίνπ ηεο πθαινθξεπίδαο, ε ειιεληθή λνκνζεζία εμαθνινπζεί

εθαξκφδεηαη γηα ην κεγαιχηεξν ηκήκα ησλ εξεπλεηηθψλ
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πεξηνρψλ ηνπο. Δίλαη φκσο δαπαλεξφ θαη ρξνλνβφξν θαη

ζαιάζζηεο πεξηνρέο αληίζηνηρα ελψ κε ηελ παξάγξαθν 2

πξνθαιεί αξθεηέο θαζπζηεξήζεηο ζηα πξνγξάκκαηα εξεπλψλ,

δίδεηαη ε δπλαηφηεηα παξάηαζεο, επηπιένλ ησλ είθνζη πέληε

δεδνκέλνπ φηη απφ «γχξν» ζε «γχξν» κεζνιαβνχλ πεξίνδνη

εηψλ ηνπ αξρηθνχ ζηαδίνπ εθκεηάιιεπζεο, έσο θαη δχν

αξθεηψλ εηψλ.

πεληαεηίεο, φηαλ απνδεδεηγκέλα ε πξνβιεπφκελε αξρηθή
δηάξθεηα δελ επαξθεί γηα ηελ νινθιήξσζε ησλ ελ ιφγσ

Με ηε ξχζκηζε απηή ελζσκαηψλεηαη πιήξσο ε ζρεηηθή

δξαζηεξηνηήησλ. Γηα ηελ πεξίπησζε απηή, πξνβιέπεηαη

επξσπατθή νδεγία. Καη‟ απηφ ηνλ ηξφπν, νη πεξηνρέο πνπ

επαλαδηαπξαγκάηεπζε ησλ φξσλ παξαρψξεζεο.

εληάζζνληαη ζην ζχζηεκα «αλνηρηήο πξφζθιεζεο», είλαη
δηαζέζηκεο ζε κφληκε βάζε θαη κπνξνχλ, αλά πάζα ζηηγκή, λα

Με ηνλ ηξφπν απηφ, επηηπγράλεηαη ε κέγηζηε δπλαηή

απνηειέζνπλ αληηθείκελν δηαπξαγκάηεπζεο θαη ρνξήγεζεο

αμηνπνίεζε

αδείαο γηα έξεπλα θαη εθκεηάιιεπζε.

πδξνγνλαλζξάθσλ, ζπκβάιινληαο ζηε βέιηηζηε θαη βηψζηκε

ησλ

ελαπνκεηλάλησλ

απνζεκάησλ

αμηνπνίεζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ θπζηθνχ πφξνπ.

Με ηηο παξαγξάθνπο 12, 13 θαη 14 ηνπ ίδηνπ άξζξνπ
πξνζηίζεηαη ζηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο ε ππνρξέσζε

ην άξζξν 160 πξνβιέπεηαη φηη γηα ηε κεηαβίβαζε ζπκβαηηθψλ

θαηαβνιήο ρξεκαηηθψλ ηηκεκάησλ, κε ηα νπνία επηβαξχλεηαη ν

δηθαησκάησλ θαη ππνρξεψζεσλ ζε αλεμάξηεην ηξίην, ή αθφκε

Αλάδνρνο θαη ηα νπνία απνηεινχλ αληηθείκελν πξνζθνξάο

θαη ζε ζπγγελή επηρείξεζε ή ζε άιιν κέινο ηεο θνηλνπξαμίαο

θαηά ηε δηαγσληζηηθή δηαδηθαζία.

απαηηείηαη ε ζπλαίλεζε ηνπ εθκηζζσηή ή εξγνδφηε θαη ε
έγθξηζε ηνπ Τπνπξγνχ ΠΔΚΑ ελψ ην Γεκφζην ζε πεξίπησζε

Πην ζπγθεθξηκέλα, εηζάγεηαη ηίκεκα εηήζηαο ζηξεκκαηηθήο

ππνθαηάζηαζεο ή κεηαβίβαζεο πνζνζηψλ ηνπ Αλαδφρνπ

απνδεκίσζεο θαη θαηά ην ζηάδην εθκεηάιιεπζεο, δεδνκέλνπ φηη

δχλαηαη λα αζθήζεη δηθαίσκα πξψηεο πξνηίκεζεο.

ε πεξηνρή απηή απνζηεξείηαη απφ νπνηαδήπνηε άιιε ρξήζε
γηα φιν ην δηάζηεκα ηεο εθκεηάιιεπζεο.

Δπίζεο, εηζάγεηαη απζηεξφο έιεγρνο απφ ηνλ Δθκηζζσηή ή
Αλάδνρν ησλ πξνγξακκάησλ εξγαζηψλ θαη ησλ θάζε είδνπο

Δπηπιένλ, θαζηεξψλνληαη ηίκεκα ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο

δαπαλψλ θαη πξνκεζεηψλ πιηθψλ θαη ππεξεζηψλ πνπ είλαη

θαζψο θαη ηίκεκα κεηά ηελ έλαξμε ηεο πξψηεο παξαγσγήο ελφο

αλαγθαίεο γηα ηελ εθηέιεζε γηα ησλ εξγαζηψλ, σο απαξαίηεηε

θνηηάζκαηνο. Με ηνλ ηξφπν απηφ, ην ειιεληθφ Γεκφζην

πξνυπφζεζε γηα ηελ έγθξηζε απηψλ.

εηζπξάηηεη πξνθαηαβνιηθά κέξνο ησλ εζφδσλ γηα ηε κεξηθή
θάιπςε δαπαλψλ πνπ έρεη πξαγκαηνπνηήζεη δηαρξνληθά γηα

ην άξζξν 161 πξνηείλεηαη ε κείσζε ηνπ θφξνπ ησλ θαζαξψλ

ηελ αλάδεημε ησλ πεξηνρψλ πνπ απνηεινχλ ζπκβαηηθφ

θεξδψλ απφ ην επίπεδν ηνπ ζαξάληα ηνηο εθαηφ (40%), ζην

αληηθείκελν θαζψο θαη γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ Φνξέα πνπ ζα

χςνο ηνπ είθνζη (20%), θαζφζνλ ε κείσζε ηνπ θφξνπ δελ

παξαθνινπζεί

Σέινο,

επεξεάδεη ηα ζπλνιηθά έζνδα ηνπ Κξάηνπο (θφξνο +

πξνβιέπεηαη ηέινο επηκφξθσζεο ηνπ ζρεηηθνχ κε ηνλ θιάδν

κηζζψκαηα), γηαηί ζα αλαπιεξσζνχλ κε απμεκέλα κηζζψκαηα,

αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ πνπ πξνέξρεηαη απφ ην δεκφζην ηνκέα,

αλάινγα θαη κε ηελ δήηεζε (πεηξειαηνπηζαλφηεηα) κηαο

κε ζηφρν ηελ αλαβάζκηζε ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο ζε ζέκαηα

πεξηνρήο. Ο πςειφο θφξνο ιεηηνπξγεί αλαζηαιηηθά ζηελ

ελεξγεηαθήο θαη πεηξειατθήο πνιηηηθήο.

πξνζέιθπζε επελδχζεσλ, ζε κηα ρψξα πνπ κέρξη ζήκεξα δελ

ηελ

παξαγσγηθή

δξαζηεξηφηεηα.

έρεη λα παξνπζηάζεη κεγάια θνηηάζκαηα θαη ζεσξείηαη πςεινχ

Σέινο, ζηελ παξάγξαθν 18 ηνπ ίδηνπ άξζξνπ πξνζηίζεηαη ε

(γεσινγηθνχ) ξίζθνπ. Ο πςειφο θφξνο επνκέλσο κπνξεί λα

ππνρξέσζε ππνβνιήο ησλ ππνγξαθφκελσλ απφ ηελ ΔΓΔΤ ΑΔ

θαζηζηά κηθξά ή θαη κεζαία θνηηάζκαηα (αλάινγα θαη κε ην

θαη ηνλ Αλάδνρν ζρεηηθψλ ζπκβάζεσλ ζηνλ Τπνπξγφ ΠΔΚΑ

πνχ εληνπίδνληαη, ζε μεξά ή ζάιαζζα), κε εθκεηαιιεχζηκα.

πξνο έγθξηζε, άιισο απηέο θαζίζηαληαη άθπξεο, κε δπλάκελεο

χκθσλα κε αλαιχζεηο δηεζλψλ νξγαληζκψλ, ην χςνο απηφ

λα παξάγνπλ έλλνκα απνηειέζκαηα.
Με

ην

άξζξν

157

απαγνξεχεηαη

θπκαίλεηαη κεηαμχ 15-45% ησλ θαζαξψλ θεξδψλ, ελψ ζε ρψξεο
ξεηά

ε

άζθεζε

ειάρηζηνπ γεσινγηθνχ ξίζθνπ κπνξεί λα μεπεξλά ην 75%

επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ηεο ΔΓΔΤ ΑΔ κέζσ ηεο

(Νηγεξία, Νηνπκπάη, θ.α.).

ζπκκεηνρήο ηεο γηα ινγαξηαζκφ ηνπ Γεκνζίνπ ζε θνηλνπξαμία

Δπνκέλσο, κε ρακειφηεξε θνξνινγία, αλάινγα κε ηελ

κε ηνλ Αλάδνρν.

πεηξειαηνπηζαλφηεηα κηαο πεξηνρήο (θαη ηελ δπλαηφηεηα

Με ηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 158 απμάλεηαη ε δηάξθεηα ηνπ

αλεχξεζεο κηθξψλ, κεζαίσλ ή θαη κεγάισλ θνηηαζκάησλ), ηνλ

ζηαδίνπ εξεπλψλ ζε επηά θαη νθηψ έηε γηα ρεξζαίεο θαη

επξχηεξν αληαγσληζκφ θαη ηηο ηηκέο πεηξειαίνπ, ε αγνξά ζα
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κπνξεί λα πξνζθέξεη θαη αλάινγα κηζζψκαηα. Γειαδή γηα

Σέινο, θαηαξγνχληαη νη δηαηάμεηο πνπ αθνξνχζαλ ζηε ΓΔΠ –

πεξηνρέο κε ρακειέο πηζαλφηεηεο/κηθξά θνηηάζκαηα, ην Κξάηνο

ΔΚΤ, ζχκθσλα κε ηηο νπνίεο ην Γεκφζην κπνξνχζε λα

ζα κπνξνχζε λα δερηεί ρακειά κηζζψκαηα, ψζηε ηα

παξαρσξεί ηελ άζθεζε δηθαησκάησλ ηνπ ζηελ ελ ιφγσ εηαηξία.

θνηηάζκαηα πνπ ζα βξεζνχλ λα είλαη εθκεηαιιεχζηκα θαη ηειηθά
λα έρεη έζνδα θαη απφ απηά. Γηα πεξηνρέο κε πηζαλφηεηεο
εχξεζεο κεζαίσλ θνηηαζκάησλ, ζα κπνξνχζε λα αλακέλεη

ΚΔΦΑΛΑΙΟ Γ΄: Γηαδξνκή θαη εγθαηάζηαζε αγσγνύ

κεγαιχηεξα κηζζψκαηα θαη γηα πεξηνρέο κε πηζαλφηεηεο

πεηξειαίνπ Μπνπξγθάο-Αιεμαλδξνύπνιε (άξζξα 165-175)

εχξεζεο κεγάισλ θνηηαζκάησλ, ζα κπνξνχζε λα αλακέλεη

1. Δπί ησλ ξπζκίζεσλ ησλ άξζξσλ ζρεηηθά κε ηε δηαδξνκή

πνιχ κεγαιχηεξα.

θαη

Δπηπιένλ, εηζάγεηαη Πεξηθεξεηαθφο Φφξνο χςνπο πέληε ηνηο

Αιεμαλδξνύπνιε.

εθαηφ, ζην πιαίζην ηεο ελίζρπζεο ησλ θάζε είδνπο

Ζ θαηαζθεπή ηνπ αγσγνχ πεηξειαίνπ «Μπνπξγθάο –

πθηζηάκελσλ

Αιεμαλδξνχπνιε» πξνβιέπεηαη, σο γλσζηφλ, ζηελ ηξηκεξή

θαη

κειινληηθψλ

αλαπηπμηαθψλ

θαη

εγθαηάζηαζε

αγσγνύ

πεηξειαίνπ

Μπνπξγθάο-

πεξηβαιινληηθψλ πξσηνβνπιηψλ ησλ ηνπηθψλ θνηλσληψλ.

ζπκθσλία πνπ ππνγξάθεθε κεηαμχ ησλ Κπβεξλήζεσλ ηεο

ην άξζξν 164 εηζάγεηαη απζηεξή πεξηβαιινληηθή πνιηηηθή,

Ρσζηθήο Οκνζπνλδίαο, ηεο Γεκνθξαηίαο ηεο Βνπιγαξίαο θαη

κεηά θαη ηηο λέεο θαηεπζχλζεηο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο κε

ηεο Διιεληθήο Γεκνθξαηίαο. Ζ ζπκθσλία απηή έρεη θπξσζεί κε

αθνξκή ηελ έθξεμε ηεο εμέδξαο γεψηξεζεο ζε θνηηάζκαηα

ηνλ λφκν 3558/2007 (ΦΔΚ Α΄101) θαη έρνπλ αξρίζεη λα

πεηξειαίνπ ζηνλ Κφιπν ηνπ Μεμηθνχ.

πινπνηνχληαη ηα πξνβιεπφκελα ζε απηήλ πξν ηεο θαηαζθεπήο
ηνπ αγσγνχ ζηάδηα. Έηζη, έρεη ήδε ζπζηαζεί απφ ηα

Λακβάλνληαο ππφςε ηελ απφ 12.10.2010 αλαθνίλσζε ηεο

ζπκβαιιφκελα κέξε σο θνξέαο θαηαζθεπήο θαη εθκεηάιιεπζεο

Δπηηξνπήο ζην Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην θαη ζην πκβνχιην γηα

ηνπ αγσγνχ ε δηεζλήο εηαηξεία «TRANS-BALKAN PIPELINE

ην πξφβιεκα ηεο αζθάιεηαο ησλ ππεξάθηησλ δξαζηεξηνηήησλ

B.V.», εηαηξεία νιιαλδηθνχ δηθαίνπ κε έδξα ην Άκζηεξληακ, θαη

εθκεηάιιεπζεο θνηηαζκάησλ πεηξειαίνπ θαη θπζηθνχ αεξίνπ,

ζα αθνινπζήζεη ε έλαξμε ησλ δηαπξαγκαηεχζεσλ γηα ηελ

πξνβιέπεηαη ε ππνρξέσζε εθπφλεζεο Καλνληζκψλ, πνπ

δηακφξθσζε ησλ φξσλ ηεο πκθσλίαο Γηέιεπζεο κεηαμχ ησλ

εγθξίλνληαη απφ ηνλ Τπνπξγφ ΠΔΚΑ θαη ηνλ αξκφδην θαηά

θπβεξλήζεσλ ηεο Γεκνθξαηίαο ηεο Βνπιγαξίαο θαη ηεο

πεξίπησζε Τπνπξγφ, γηα ηελ εθηέιεζε ησλ θάζε θχζεο
εξγαζηψλ

αλαδήηεζεο,

έξεπλαο

θαη

Διιεληθήο Γεκνθξαηίαο αθελφο, θαη ηεο ελ ιφγσ εηαηξείαο

εθκεηάιιεπζεο

αθεηέξνπ. Σηο δηαπξαγκαηεχζεηο απηέο απφ Διιεληθήο πιεπξάο

πδξνγνλαλζξάθσλ, κε ζθνπφ ηε ιήςε κέηξσλ αζθαιείαο θαη
ηελ

παξεκπφδηζε

ηεο

ξχπαλζεο

ή

κφιπλζεο

ζα δηεμάγεη ε Δπηηξνπή Γηαπξαγκάηεπζεο πνπ ζπζηάζεθε κε

ηνπ

ηελ ΠΤ 11/01-09-2008 (Α‟ 184) φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ

πεξηβάιινληνο πνπ κπνξεί λα πξνθιεζεί ζε ζρέζε κε ηηο

ΠΤ 7/01-03-2010 (Α‟ 37).

δξαζηεξηφηεηεο πδξνγνλαλζξάθσλ. Δηδηθφηεξα, ν Αλάδνρνο
δξαζηεξηφηεηεο

Γηα λα γίλεη δπλαηή ε θαηαζθεπή ηνπ αγσγνχ κεηά ηελ

πδξνγνλαλζξάθσλ δηελεξγνχληαη κε πεξηβαιινληηθά απνδεθηφ

νινθιήξσζε ησλ αλσηέξσ, θαη κάιηζηα κε ηαρείο ξπζκνχο θαη

θαη αζθαιή ηξφπν πνπ είλαη ζπκβαηφο κε ηελ πεξηβαιινληηθή

ζχληνκεο δηαδηθαζίεο, απαηηείηαη ε ζέζπηζε εηδηθνχ λνκηθνχ

λνκνζεζία θαη ηελ νξζή πξαθηηθή ηεο δηεζλνχο πεηξειατθήο

πιαηζίνπ, φπσο έρεη γίλεη θαηά ην παξειζφλ ζε φκνηα έξγα.

βηνκεραλίαο θαη λα αζθεί γη απηφ ην ζθνπφ απνηειεζκαηηθφ

Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα απνηειεί ε δηαδξνκή θαη ε

έιεγρν.

εγθαηάζηαζε ηνπ αγσγνχ θπζηθνχ αεξίνπ απφ ηε «ΓΔΠΑ

νθείιεη

λα

δηαζθαιίδεη

φηη

νη

Α.Δ.», πνπ πξνβιέθζεθε κε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 4 θαη 5

Πξνο ηνχην, δίδεηαη ε δπλαηφηεηα ζηνλ Τπνπξγφ ΠΔΚΑ λα

ηνπ λ. 1929/1991 «Γηαξξπζκίζεηο ζηνλ εληαίν θφξν

δεηάεη ηελ θαηάζεζε εγγχεζεο ή ελαιιαθηηθά αζθαιηζηήξην

θαηαλάισζεο ησλ πεηξειαηνεηδψλ πξντφλησλ θαη άιιεο

ζπκβφιαην ζε δηεζλή νίθν ελψ παξάιιεια πξνβιέπεηαη ε

δηαηάμεηο» (ΦΔΚ Α΄19), κε ηηο νπνίεο ζεζπίζζεθε έλα επέιηθην

ππνρξέσζε γηα ηνλ Αλάδνρν λα θαηαζέηεη θαη‟έηνο είθνζη ηνηο

ζεζκηθφ πιαίζην πνπ δηεπθφιπλε ηελ θαηαζθεπή ηνπ αγσγνχ.

εθαηφ απφ ην κίζζσκα ή κεξίδην παξαγσγήο ζην ινγαξηαζκφ
ηνπ Γαιάδηνπ Σακείνπ, γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο

Με δεδνκέλν ην πιαίζην απηφ θαη κε ζεβαζκφ ζην δηθαίσκα

απφ δξαζηεξηφηεηεο πνπ έρνπλ ζρέζε κε θάζε είδνπο

ηεο ηδηνθηεζίαο πνπ πξνζηαηεχεηαη απφ ην άξζξν 17 ηνπ

εθκεηάιιεπζε ή ρξήζε ελεξγεηαθψλ πεγψλ ή πφξσλ.

πληάγκαηνο θαη ην άξζξν 1 ηνπ Πξφζζεηνπ Πξσηνθφιινπ ησλ
Παξηζίσλ (20-03-1952) ηεο Δπξσπατθήο χκβαζεο γηα ηα
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Γηθαηψκαηα ηνπ Αλζξψπνπ (ΔΓΑ) ηεο Ρψκεο (θπξσζείζεο κε

Τπνρξεώζεηο ηδηνθηεηώλ αθηλήησλ , απαγνξεύζεηο,

ηνλ λ. 2329/1953 θαη ζηε ζπλέρεηα κε ην λ.δ. 53/1974),

θαηαβνιή πνζνζηνύ αγνξαίαο αμίαο

ζεζπίζζεθαλ νξηζκέλνη πεξηνξηζκνί ζηε ρξήζε ησλ αθηλήησλ

1. Οη θχξηνη ή λνκείο ή θάηνρνη θάζε κνξθήο εθηάζεσλ

δηέιεπζεο ηνπ αγσγνχ εηο βάξνο ησλ ηδηνθηεηψλ θαη ινηπψλ

ππνρξενχληαη λα επηηξέπνπλ ζηα αθίλεηα πνπ εμνπζηάδνπλ,

δηθαηνχρσλ ηνπο, θαη΄ εθαξκνγήλ ηνπ άξζξνπ 18 παξ. 5 ηνπ

ηελ εθηέιεζε νηνπδήπνηε έξγνπ θαη εξγαζηψλ πνπ είλαη

πληάγκαηνο, ην νπνίν νξίδεη φηη κπνξεί κε λφκν λα

αλαγθαίεο γηα ηελ θαηαζθεπή, εγθαηάζηαζε, ιεηηνπξγία θαη

πξνβιεθζεί θαη θάζε άιιε ζηέξεζε ηεο ειεχζεξεο ρξήζεο θαη

ζπληήξεζε ηνπ αγσγνχ.

θάξπσζεο ηεο ηδηνθηεζίαο (πέξα απφ απηέο πνπ πξνβιέπνληαη
απφ ηηο παξαγξάθνπο 1-4 ηνπ ίδηνπ άξζξνπ), ε νπνία

2. Οξίδνληαη δψλεο νξηζκέλνπ πιάηνπο δεμηά θαη αξηζηεξά απφ

επηβάιιεηαη απφ ηδηαίηεξεο πεξηζηάζεηο˙ επίζεο φηη λφκνο

ηνλ άμνλα ηνπ αγσγνχ θαη ησλ θαισδίσλ πξνζηαζίαο ηνπ,

νξίδεη ηνλ ππφρξεν θαη ηε δηαδηθαζία θαηαβνιήο ζηνλ

εληφο ησλ νπνίσλ απαγνξεχεηαη ε εθηέιεζε νξηζκέλσλ έξγσλ

δηθαηνχρν ηνπ αληαιιάγκαηνο ηεο ρξήζεο ή ηεο θάξπσζεο, ην

θαη εξγαζηψλ, φπσο αλφξπμε θξεάησλ, θχηεπζε δέλδξσλ θ.ιπ.

νπνίν πξέπεη λα αληαπνθξίλεηαη ζηηο πθηζηάκελεο θάζε θνξά

3. Δπηπιένλ ησλ αλσηέξσ δσλψλ, γηα ηηο εξγαζίεο

ζπλζήθεο.

εγθαηάζηαζεο ηνπ αγσγνχ, επηηξέπεηαη ε πξνζσξηλή

Σν εηδηθφ απηφ λνκηθφ πιαίζην γηα ηνλ αγσγφ ηνπ θπζηθνχ

θαηάιεςε θαη ρξεζηκνπνίεζε θαη άιισλ εδαθηθψλ δσλψλ κε

αεξίνπ έρεη θξηζεί απφ ηε λνκνινγία ησλ Διιεληθψλ

απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη

Γηθαζηεξίσλ (Α.Π. 1119/2004-Α.Π. 118/2000, -Δθ. Θεο/λίθεο

Κιηκαηηθήο Αιιαγήο. Οη δψλεο απηέο δελ επηηξέπεηαη λα

1526/2003, ηΔ 1119/2002, θ.ιπ.) ζπκβαηφ κε ηηο αλσηέξσ

ππεξβαίλνπλ ην πξνβιεπφκελν πιάηνο ησλ 22 κέηξσλ.

δηαηάμεηο ηνπ πληάγκαηνο θαη ηνπ Πξφζζεηνπ Πξσηνθφιινπ

4. Καζνξίδεηαη κε απφθαζε ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα ηεο

ηεο ΔΓΑ, αθνχ κάιηζηα πξνβιέπεηαη θαη απνδεκίσζε γηα

Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Μαθεδνλίαο - Θξάθεο ε αγνξαία

ηνπο ηδηνθηήηεο, ηνπο λνκείο ή θαηφρνπο ησλ αθηλήησλ απφ ηα

αμία ησλ εθηάζεσλ ησλ παξαγξάθσλ 2 θαη 3 , ην 25% ηεο

νπνία δηέξρεηαη ν αγσγφο. Έηζη, κε δεδνκέλν ην λνκνινγηαθφ

νπνίαο θαηαβάιιεηαη ζηνλ δηθαηνχρν σο απνδεκίσζε γηα ηνπο

απηφ θεθηεκέλν θαη ηηο νκνηφηεηεο ησλ έξγσλ ησλ δχν αγσγψλ,

πεξηνξηζκνχο πνπ επηβάιινληαη ζην αθίλεην.

πξνηείλνληαη κε ην παξφλ λνκνζρέδην φκνηεο πεξίπνπ
ξπζκίζεηο

κε

απηέο

ηνπ

αγσγνχ

θπζηθνχ

5. Οξίδεηαη πξνζεζκία ελφο (1) έηνπο απφ ηε δεκνζίεπζε ζην

αεξίνπ,

νηθείν Φχιιν Δθεκεξίδαο ηεο Κπβεξλήζεσο ηεο απφθαζεο ηνπ

πξνζαξκνζκέλεο ζηηο αλάγθεο θαη ηηο ηδηαηηεξφηεηεο ηνπ

Τπνπξγνχ Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο

αγσγνχ πεηξειαίνπ «Μπνπξγθάο-Αιεμαλδξνχπνιε».

γηα ηε δηαδξνκή ηνπ αγσγνχ, εληφο ηεο νπνίαο πξέπεη λα
εθδνζεί απφ ηνλ Γεληθφ Γξακκαηέα ηεο Απνθεληξσκέλεο
Γηνίθεζεο Μαθεδνλίαο - Θξάθεο ε απφθαζε ή νη απνθάζεηο

2. Δπί ησλ επί κέξνπο άξζξσλ ηνπ λνκνζρεδίνπ.

θαζνξηζκνχ ηεο αμίαο ησλ εθηάζεσλ ηεο παξαγξάθνπ 4.
6. Σα πνζά πνπ θαηαβάιινληαη ζηνπο δηθαηνχρνπο είηε σο

Άξζξν 265

πνζνζηφ ηεο αμίαο ησλ αλσηέξσ δσλψλ είηε σο απνδεκίσζε

Γηαδξνκή θαη Δγθαηάζηαζε Αγσγνύ

ζχκθσλα κε ην άξζξν 168 απαιιάζζνληαη απφ θφξν, ηέιε ή
θξαηήζεηο ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ ή νπνηνπδήπνηε άιινπ ζηα

1. Ζ δηαδξνκή θαη εγθαηάζηαζε ηνπ αγσγνχ πεηξειαίνπ

πιαίζηα ηεο πιήξνπο ηθαλνπνίεζεο ησλ δηθαηνχρσλ θαηά ηε

«Μπνπξγθάο – Αιεμαλδξνχπνιε», ησλ ηπρφλ δηαθιαδψζεψλ

ζπληαγκαηηθή επηηαγή (αξζ. 17 θαη 18 πληάγκαηνο).

ηνπ, ησλ ζπζηαηηθψλ θαη ησλ παξαξηεκάησλ ηνπ νξίδνληαη κε
απφθαζε ή απνθάζεηο ηνπ Τπνπξγνχ Πεξηβάιινληνο,

Άξζξν 167

Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο.

Πεξηνξηζκνί δόκεζεο

2. Σν έξγν ηνπ αγσγνχ ζπλνιηθά ραξαθηεξίδεηαη σο έξγν

1. Οξίδνληαη δψλεο νξηζκέλνπ πιάηνπο δεμηά θαη αξηζηεξά απφ

εζληθήο ζεκαζίαο, δεκφζηαο σθέιεηαο θαη γεληθά δεκφζηνπ

ηνλ άμνλα ηνπ αγσγνχ θαη απφ ην θαιψδην θαζνδηθήο

ζπκθέξνληνο.

πξνζηαζίαο, ζηηο νπνίεο απαγνξεχεηαη θάζε είδνπο δφκεζε.
Άξζξν 166
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2. Παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα, κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ

Υξεζηκνπνίεζε δεκνηηθώλ εθηάζεσλ

Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο, λα

Παξέρεηαη ζηελ εηαηξεία ε δπλαηφηεηα λα ρξεζηκνπνηεί κε

κεηψλεηαη ην πιάηνο ηεο ζπγθεθξηκέλεο δψλεο, ζχκθσλα κε ηνλ

απνδεκίσζε εθηάζεηο πνπ αλήθνπλ ζε ΟΣΑ Α΄θαη Β΄βαζκνχ, νη

ζρεδηαζκφ ηνπ έξγνπ.

νπνίεο είλαη αλαγθαίεο γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ αγσγνχ θαη, ζε
Άξζξν 168

πεξίπησζε πνπ απηέο είλαη θνηλφρξεζηεο, λα ηηο επαλαθέξεη
ζηελ πξνεγνχκελε θαηάζηαζε κε δηθέο ηεο δαπάλεο.

Απνδεκίσζε δηθαηνύρσλ

Άξζξν 171

1. Πξνβιέπεηαη ε θαηαβνιή ζηνπο δηθαηνχρνπο ρξεκαηηθήο
απνδεκηψζεσο γηα ηε δεκία πνπ πθίζηαληαη ζε πεξίπησζε

Απαιινηξίσζε αθηλήησλ

πνπ παξαβιάπηεηαη ε ζπλήζεο εθκεηάιιεπζε ησλ αθηλήησλ ή

1. Δπηηξέπεηαη ε αλαγθαζηηθή απαιινηξίσζε θάζε κνξθήο

πξνθαινχληαη δεκηέο ζε απηά, ε νπνία απνδεκίσζε νξίδεηαη κε

έθηαζεο κφλν θαηά ην κέηξν πνπ είλαη αλαγθαία γηα ηελ

απφθαζε ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο

εθηέιεζε ηνπ έξγνπ, θαη‟ εθαξκνγήλ ηνπ άξζξνπ 17 ηνπ

Μαθεδνλίαο - Θξάθεο.

πληάγκαηνο θαη ηνπ Κψδηθα Αλαγθαζηηθψλ Απαιινηξηψζεσλ

2. Καζνξίδεηαη ε δηεζλήο εηαηξεία ηνπ έξγνπ «TRANS-BALKAN

Αθηλήησλ, πνπ θπξψζεθε κε ηνλ λ. 2882/2001 (ΦΔΚ Α΄ 17) γηα

PIPELINE BV» σο ππφρξενο γηα ηελ θαηαβνιή φισλ ησλ εηδψλ

φια ηα ζρεηηθά κε ηελ απαιινηξίσζε ζέκαηα. Ζ απαιινηξίσζε

απνδεκηψζεσο πνπ πξνβιέπνληαη ζηνλ παξφληα λφκν, ήηνη

επηηξέπεηαη κφλνλ ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ, ηελ δε ζρεηηθή δαπάλε

ηεο απνδεκηψζεσο γηα ηνπο πεξηνξηζκνχο ζηε ρξήζε

θέξεη ε εηαηξεία.

ζχκθσλα κε ην άξζξν 166 παξ. 2, ηεο απνδεκηψζεσο γηα ηε

2.

δεκία πνπ πθίζηαηαη ν ηδηνθηήηεο ηνπ αθηλήηνπ εθ ηεο

ηηο

απαιινηξησκέλεο

εθηάζεηο

πεξηιακβάλνληαη

απηνδηθαίσο θαη φια ηα επ‟ απηψλ επηθείκελα, φπσο θηίζκαηα,

πξνζσξηλήο θαηαιήςεσο απηνχ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 166

δέλδξα θ.ιπ.

παξ. 4, ηεο απνδεκηψζεσο γηα ηνπο πεξηνξηζκνχο δφκεζεο,
ζχκθσλα κε ην άξζξν 167 παξ. 1, θαη, ηέινο, ηεο

3. Οη απαιινηξησκέλεο εθηάζεηο πξνβιέπεηαη λα παξαδίδνληαη

απνδεκηψζεσο γηα ηελ πεξίπησζε πνπ παξαβιάπηεηαη ε

ζηελ εηαηξεία θαηά ρξήζε.

ζπλήζεο εθκεηάιιεπζε ηνπ αθηλήηνπ ή πξνθαινχληαη δεκηέο

Άξζξν 172

ζηα ηπρφλ επηθείκελα θηίζκαηα, ζε θάζε άιινπ είδνπο

Πνηληθέο θπξώζεηο – Μεηαγξαθή

εγθαηαζηάζεηο, δέλδξα, θπηά θαη θαξπνχο, ζχκθσλα κε ην

1. Πξνβιέπνληαη πνηληθέο θπξψζεηο γηα φζνπο παξαβαίλνπλ

άξζξν 168 παξ. 1.

ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 166 παξ. 1, 2 θαη 3 θαη ηνπ άξζξνπ

Άξζξν 169

167 παξ. 1, εκπνδίδνληαο ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ κε

Γηθαζηηθή επίιπζε δηαθνξώλ

δξαζηεξηφηεηεο επί ησλ αθηλήησλ νη νπνίεο δελ επηηξέπνληαη

1. Παξέρεηαη ζηνπο ελδηαθεξφκελνπο (ηδηνθηήηεο θ.ιπ. ησλ

(π.ρ. θχηεπζε, δφκεζε θ.ιπ.).

αθηλήησλ) ε δπλαηφηεηα πξνζθπγήο ζην αξκφδην θαηά ηφπν

2. Οξίδεηαη φηη κεηαγξάθνληαη ζηηο κεξίδεο ησλ δηθαηνχρσλ ζην

Μνλνκειέο Πξσηνδηθείν, ζε πεξίπησζε πνπ δελ απνδέρνληαη

νηθείν Τπνζεθνθπιαθείν θαη ζην Κηεκαηνινγηθφ Γξαθείν αλ

ηελ

ηεο

ππάξρεη νη απνθάζεηο ηνπ Τπνπξγνχ Πεξηβάιινληνο,

Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Μαθεδνλίαο - Θξάθεο αμία ησλ

Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο κε ηηο νπνίεο: α) νξίδεηαη ε

εθαηέξσζελ ηνπ αγσγνχ δσλψλ, θαζψο θαη ην χςνο ηεο

δηαδξνκή ηνπ αγσγνχ (άξζξν 165 παξ. 1), β) επηηξέπεηαη ε

απνδεκίσζεο γηα ηηο δεκίεο ζηελ εθκεηάιιεπζε ησλ αθηλήησλ

πξνζσξηλή θαηάιεςε θαη ρξεζηκνπνίεζε επηπιένλ εδαθηθψλ

θαη γηα ηηο ηπρφλ ινηπέο βιάβεο ή θζνξέο απηψλ απφ ηελ

δσλψλ γηα ηηο αλάγθεο ηνπ έξγνπ (άξζξν 166 παξ. 3) θαη γ)

θαηαζθεπή ηνπ αγσγνχ.

κεηψλεηαη ην πιάηνο ζπγθεθξηκέλεο δψλεο (άξζξν 167 παξ. 2).

θαζνξηδφκελε

απφ

ηνλ

Γεληθφ

Γξακκαηέα

2. Πξνβιέπεηαη ε δπλαηφηεηα έλαξμεο θαη ζπλέρηζεο εθηέιεζεο
ηνπ έξγνπ ηνπ αγσγνχ αλεμαξηήησο ηεο άζθεζεο πξνζθπγήο ή

Άξζξν 173

νπνηαζδήπνηε άιιεο δηθαζηηθήο ελέξγεηαο.

Παξαρώξεζε ρξήζεο αηγηαινύ, παξαιίαο – Τπνζαιάζζηα

Άξζξν 170

έξγα- Υξήζε Ληκέλα
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1. Παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα παξαρψξεζεο ζηελ εηαηξεία, κε

Αλάινγε λνκνζεηηθή παξέκβαζε θξίζεθε αλαγθαία ζην

απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκηθψλ, Πεξηβάιινληνο,

παξειζφλ, νπφηε θαη ηα άξζξα 4 θαη 5 ηνπ λ.1929/1991 (ΦΔΚ

Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο, Θαιαζζίσλ Τπνζέζεσλ,

Α‟19) ζεζπίζηεθαλ γηα ηελ άκεζε θαη αδηακθηζβήηεηε ξχζκηζε

Νήζσλ θαη Αιηείαο θαη Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε, ηνπ

ζεκάησλ, πνπ αθνξνχζαλ ζηε δηαδξνκή θαη ζηελ εγθαηάζηαζε

δηθαηψκαηνο

αγσγνχ θπζηθνχ αεξίνπ απφ ηε ΓΔΠΑ Α.Δ.

ρξήζεο

ηκεκάησλ

αηγηαινχ,

παξαιίαο,

παξαθείκελνπ ζαιάζζηνπ ρψξνπ θαη ππζκέλα ζάιαζζαο κε
ηελ θαηαβνιή ζρεηηθήο εχινγεο απνδεκίσζεο, γηα ηελ
εγθαηάζηαζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ αγσγνχ θαη γηα ηελ εθηέιεζε

ΚΔΦΑΛΑΙΟ Γ’: ΑΓΩΓΟΙ ΦΤΙΚΟΤ ΑΔΡΙΟΤ ΔΛΛΑΓΑ-

θάζε είδνπο αλαγθαίνπ γηα ηνλ ζθνπφ απηφλ έξγνπ θαη

ΙΣΑΛΙΑ ΚΑΙ ΔΛΛΑΓΑ-ΒΟΤΛΓΑΡΙΑ ( άξζξα 176-177)

εξγαζηψλ, κε ελδεηθηηθή αλαθνξά νξηζκέλσλ.
2. Παξέρεηαη επίζεο ε δπλαηφηεηα παξαρψξεζεο ζηελ εηαηξεία

1. Δπί ηεο αξρήο ησλ ξπζκίζεσλ

απφ ηνλ θνξέα δηνίθεζεο θαη εθκεηάιιεπζεο ηνπ Ληκέλα

Ζ αλαβάζκηζε ηεο ζέζεο ηεο ρψξαο ζην δηεζλή ελεξγεηαθφ

Αιεμαλδξνχπνιεο νξηζκέλσλ ρψξσλ απηνχ θαηά ρξήζε,

ράξηε επηηάζζεη ηε κέγηζηε δπλαηή δηαζχλδεζή ηεο κε πεγέο

αλαγθαίσλ γηα ηελ εμππεξέηεζε ηεο ιεηηνπξγίαο θαη

θπζηθνχ αεξίνπ, κηαο ελεξγεηαθήο κνξθήο πνπ θαηαιακβάλεη

ζπληήξεζεο ηνπ αγσγνχ θαη κε φξνπο πνπ ζα πεξηιακβάλνληαη

πιένλ θεληξηθή ζέζε ζηηο πξνηεξαηφηεηεο ηεο ελεξγεηαθήο

ζε ζρεηηθή ζχκβαζε πνπ ζα ππνγξάςνπλ νη ελ ιφγσ

πνιηηηθήο, ελφςεη ηεο πςειήο ηεο απφδνζεο θαη ηεο

ελδηαθεξφκελνη κεηαμχ ησλ νπνίσλ θαη ε θαηαβνιή επιφγνπ

πεξηβαιινληηθήο ηεο πξνζθνξφηεηαο ζε ζρέζε κε ηηο

αληαιιάγκαηνο.

παξαδνζηαθέο κνξθέο ελέξγεηαο. ην πιαίζην απηφ, θξίλεηαη
Άξζξν 174

επηβεβιεκέλε ε δηεζλήο ζπλεξγαζία γηα ηελ αλάπηπμε δηθηχσλ

Παξεθθιίζεηο γηα απόθηεζε αθηλήησλ

δηαθίλεζεο ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ πνπ ζπλδένπλ ηελ ειιεληθή
επηθξάηεηα κε άιια Κξάηε θαη ηελ θαζηζηνχλ δηεζλή θαη

Πξνβιέπεηαη λα κελ ηζρχνπλ γηα ηελ εηαηξεία σο πξνο ηα

πεξηθεξεηαθφ ελεξγεηαθφ θφκβν.

αθίλεηα πνπ ζα απνθηά γηα ηηο αλάγθεο ηνπ έξγνπ: α) νη
θαη

Ο Τπνζαιάζζηνο Αγσγφο Φπζηθνχ Αεξίνπ γηα ηε Γηαζχλδεζε

θιεξνηεκαρίσλ δπλάκεη ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 29 ηνπ λ.

Διιάδαο-Ηηαιίαο (ΤΑΦΑ-ΠΟΔΗΓΩΝ ή IGI Poseidon) απνηειεί

1337/1983 (ΦΔΚ Α΄ 33) θαη 1 ηνπ α.λ. 431/1968 (ΦΔΚ Α΄ 115)

αληηθείκελν ησλ δηαηάμεσλ ηνπ λ.3441/2006 (ΦΔΚ Α‟39), κε ηνλ

θαη β) νη πεξηνξηζκνί θαηάξηηζεο δηθαηνπξαμηψλ ζε

νπνίνλ θπξψζεθε ε ζρεηηθή δηαθξαηηθή ζπκθσλία. Γηα ηελ

παξακεζφξηεο πεξηνρέο απφ αιινδαπά θπζηθά ή λνκηθά

πινπνίεζε

πξφζσπα δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 25 ηνπ λ. 1892/1990 (ΦΔΚ Α΄

πξνπαξαζθεπαζηηθφ ηεο θαηαζθεπήο ζηάδην, έρεη ήδε

101).

ζπζηαζεί ε αλψλπκε εηαηξεία κε ηελ επσλπκία ΤΑΦΑ

ηζρχνπζεο

απαγνξεχζεηο

θαηάηκεζεο

αθηλήησλ

ηνπ

έξγνπ,

ην

νπνίν

βξίζθεηαη

ζε

ΠΟΔΗΓΩΝ Α.Δ. (IGI-POSEIDON).

Άξζξν 175

Σαπηφρξνλα, ν Αγσγφο Φπζηθνχ Αεξίνπ γηα ηε Γηαζχλδεζε

Πνιενδνκηθέο ξπζκίζεηο

Διιάδαο-Βνπιγαξίαο

(IGB)

βξίζθεηαη

ζε

αλάινγε

Γηα ηελ αλέγεξζε εγθαηαζηάζεσλ ηεο εηαηξείαο πνπ είλαη

πξνπαξαζθεπαζηηθή θάζε, δνζέληνο φηη ηα ζπκβαιιφκελα

αλαγθαίεο γηα ηελ εθηέιεζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ έξγνπ,

κέξε έρνπλ ήδε δξνκνινγήζεη ηε δηαδηθαζία ζχζηαζεο ηνπ

εηζάγνληαη σο πξνο ηνπο φξνπο δφκεζεο παξεθθιίζεηο απφ ηηο

θνξέα πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ.

ξπζκίζεηο ησλ άξζξσλ 1 θαη 4 ηνπ π.δ. 24/31-05-1982 σο πξνο

Δλφςεη ησλ αλσηέξσ, απφ ηα νπνία πξνθχπηεη ε εζληθή

ηελ αξηηφηεηα ησλ νηθνπέδσλ, ηνλ ζπληειεζηή δφκεζεο θ.ιπ.

ζεκαζία θαη ε πξνθαλήο δεκφζηα σθέιεηα ησλ έξγσλ απηψλ
θαη ε νκνηφηεηά ηνπο κε ην έξγν ηνπ αγσγνχ πεηξειαίνπ
Μπνπξγθάο – Αιεμαλδξνχπνιε, πξνθξίλεηαη λα ηζρχζνπλ θαη

Δλφςεη φισλ ησλ αλσηέξσ, ε κείδσλ εζληθή ζεκαζία ησλ

γηα ηα έξγα απηά νη ξπζκίζεηο ησλ πξνεγνχκελσλ άξζξσλ πνπ

έξγσλ απηψλ θαη ε πξνθαλήο δεκφζηα σθέιεηα πνπ απνξξέεη

αθνξνχλ ζην έξγν ηνπ ελ ιφγσ αγσγνχ, κε ζθνπφ ηελ

απφ ηελ πινπνίεζή ηνπο επηβάιινπλ ηε δηακφξθσζε ελφο

επηηάρπλζε ησλ δηαδηθαζηψλ εθηέιεζήο ηνπο.

εηδηθνχ λνκηθνχ πιαηζίνπ, θαηάιιεινπ λα εγγπεζεί ηελ
επηηάρπλζε ησλ δηαδηθαζηψλ εθηέιεζήο ηνπο.
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2. Δπί ησλ επί κέξνπο άξζξσλ ηνπ λνκνζρεδίνπ

Θέκαηα δηαρείξηζεο- θαηαλνκήο δπλακηθόηεηαο
δηαθξαηηθώλ δηαζπλδέζεσλ θπζηθνύ αεξίνπ

Άξζξν 176

Καηά ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηεο πεξίπησζεο ηα‟ ηεο

Αγσγνί Φπζηθνύ Αεξίνπ Γηαζύλδεζεο Διιάδαο - Ιηαιίαο

παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ λ.3428/2005 (Α‟ 313), φπσο

θαη Διιάδαο - Βνπιγαξίαο

ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ παξάγξαθν 3 ηνπ άξζξνπ 16 ηνπ λ.

Σν άξζξν απηφ έρεη σο αληηθείκελν ηελ ηαπηνπνίεζε ησλ έξγσλ

3661/2008 (Α‟89) πξνέθπςε φηη, κε απηέο πξνβιέπεηαη κφλν ε

πνπ ππάγνληαη ζηηο ξπζκίζεηο ηνπ παξφληνο ζρεδίνπ λφκνπ.

έθδνζε ηεο γλσκνδφηεζεο ηεο ΡΑΔ πξνο ηνλ Τπνπξγφ

Αλαγλσξίδνληαη σο έξγα εζληθήο ζεκαζίαο θαη δεκφζηαο

Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο γηα ηα

σθέιεηαο

ν

αλαθεξφκελα ζηηο ελ ιφγσ δηαηάμεηο ζέκαηα θαη δελ

ππνζαιάζζηνο Αγσγφο Φπζηθνχ Αεξίνπ γηα ηε Γηαζχλδεζε

πξνβιέπεηαη ζε ζπλέρεηα απηήο ε έθδνζε απφθαζεο ηνπ

Διιάδαο-Ηηαιίαο (ΤΑΦΑ-ΠΟΔΗΓΩΝ ή IGI Poseidon) θαη ν

Τπνπξγνχ γηα ηελ ξχζκηζε ησλ ζεκάησλ απηψλ.

θαη

πξνζδηνξίδνληαη

θαηά

πεξηερφκελν

Αγσγφο Φπζηθνχ Αεξίνπ γηα ηε Γηαζχλδεζε ΔιιάδαοΒνπιγαξίαο

(IGB).

εμνπζηνδφηεζε ζηνλ

Παξάιιεια,

παξέρεηαη

Έηζη κε ηελ πξνηεηλφκελε ξχζκηζε ζπκπιεξψλνληαη νη

λνκνζεηηθή

αλσηέξσ δηαηάμεηο θαη παξέρεηαη εμνπζηνδφηεζε ζηνλ

αξκφδην Τπνπξγφ Πεξηβάιινληνο,

Τπνπξγφ Πεξηβάιινληνο Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο

Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο λα εθδψζεη ηηο αλαγθαίεο

κεηά απφ ηε γλσκνδφηεζε απηή ηεο ΡΑΔ λα ξπζκίδεη γεληθψο

πξάμεηο γηα ηελ ρσξνηαμηθή ξχζκηζε ησλ έξγσλ ησλ Αγσγψλ.

ηα ζέκαηα ησλ δηαθξαηηθψλ δηαζπλδέζεσλ ησλ αγσγψλ

Άξζξν 177

θπζηθνχ αεξίνπ θαζψο θαη ηα εηδηθφηεξα ζέκαηα δηαρείξηζεο

Οξηνζέηεζε έξγσλ αγσγώλ

ηνπ δπλακηθνχ ησλ δηαζπλδέζεσλ απηψλ, φπσο νη φξνη
πξφζβαζεο, ηα ζρεηηθά ηηκνιφγηα, θιπ θαζψο θαη ησλ

Με ην άξζξν απηφ, πξνβιέπεηαη ε εθαξκνγή ησλ ξπζκίζεσλ

ζρεηηθψλ θαλνληζκψλ θαη δηαηεξείηαη επίζεο παξάιιεια ε

πνπ εηζάγνληαη κε ηα άξζξα 165 κέρξη 172, 173 παξ. 1 θαη ηα

αξκνδηφηεηα ηεο ΡΑΔ λα παξαθνινπζεί θαη λα επνπηεχεη ηε

άξζξα 174 θαη 175 γηα ηε δηαδξνκή θαη εγθαηάζηαζε ηνπ

δηαρείξηζε ηνπ δπλακηθνχ ησλ δηαζπλδέζεσλ θαη λα

αγσγνχ πεηξειαίνπ Μπνπξγθάο-Αιεμαλδξνχπνιε θαη γηα ηνπο

ζπλεξγάδεηαη γηα ην ζθνπφ απηφ κε ηηο αξκφδηεο αξρέο ησλ

αγσγνχο θπζηθνχ αεξίνπ ηνπ άξζξνπ 176 .

άιισλ θξαηψλ.

Δπηπιένλ, εμαηνκηθεχνληαη νη θνξείο εθηέιεζεο ησλ έξγσλ ησλ

Άξζξν 179

ελ ιφγσ αγσγψλ σο λνκηθά πξφζσπα εηαηξηθήο κνξθήο πνπ

Σξνπνπνίεζε δηαηάμεσλ λ. 2364/1995 θαη λ. 3428/2005

απνιακβάλνπλ ησλ ξπζκίζεσλ ηνπ παξφληνο γηα ηνπο
ζθνπνχο ηεο επηηάρπλζεο θαη ηεο απξφζθνπηεο πινπνίεζεο
ησλ έξγσλ απηψλ.

ρεηηθά κε ηελ ίδξπζε ησλ ηξηψλ λέσλ Δ.Π.Α ζηηο γεσγξαθηθέο

Με ηελ παξάγξαθν ηξία παξέρεηαη λνκνζεηηθή εμνπζηνδφηεζε

πεξηνρέο ηεο ηεξεάο Διιάδαο θαη Δχβνηαο, ηεο Κεληξηθήο

γηα ηε ξχζκηζε ζαιάζζησλ δξαζηεξηνηήησλ, ζην βαζκφ πνπ

Μαθεδνλίαο θαη ηεο Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο, γηα ηηο

ζπλδένληαη κε ηα ζεκεία δηέιεπζεο ηνπ ειιελντηαιηθνχ Αγσγνχ

νπνίεο ηπγράλνπλ εθαξκνγήο νη ζρεηηθέο δηαηάμεηο ησλ λ.

θαη ελδέρεηαη λα παξαβιάπηνπλ ηε ιεηηνπξγία ηνπ. Ζ ζέζε

2364/1995 (ΦΔΚ 252 Α‟), 3428/2005 (ΦΔΚ 313 Α‟) θαη

ηέηνησλ θαλφλσλ πξέπεη λα επηθέξεη ηελ ειάρηζηε δπλαηή

3734/2009 (ΦΔΚ 8 Α‟), ρνξεγήζεθε, κεηά απφ αίηεζε ηεο

βιάβε ζε λφκηκα δηθαηψκαηα θαη λα θαηαηείλεη ζηελ αζθάιεηα

Διιεληθήο Κπβέξλεζεο, κε ηελ ππ‟ αξηζκ. Πξσηνθφιινπ

ησλ εγθαηαζηάζεσλ θαη ησλ δξαζηεξηνηήησλ, ρσξίο λα

22836/11.09.2008 Απφθαζε ηεο Δπηηξνπήο παξέθθιηζε επί

παξαβηάδεη θαλφλεο ηνπ δηεζλνχο ζπκβαηηθνχ θαη εζηκηθνχ

ζπγθεθξηκέλσλ δηαηάμεσλ ηεο Οδεγίαο 2003/55/ΔΚ.

δηθαίνπ ηεο ζάιαζζαο.

Δπί ηε βάζεη ηεο Απφθαζεο Παξέθθιηζεο πθίζηαηαη αλάγθε
ηξνπνπνίεζεο νξηζκέλσλ δηαηάμεσλ ηνπ εζληθνχ λνκνζεηηθνχ
πιαηζίνπ, ψζηε λα ππάξμεη ζπκκφξθσζε απηνχ κε ηνπο

ΚΔΦΑΛΑΙΟ Δ΄: Άιιεο ξπζκίζεηο (άξζξα 178-193)

πεξηνξηζκνχο θαη ηηο απαγνξεχζεηο πνπ επηηάζζεη ε
πξναλαθεξφκελε Απφθαζε Παξέθθιηζεο. Οη ξπζκίζεηο πνπ
Άξζξν 178

πξνηείλνληαη ζθνπφ έρνπλ λα πξνζαξκφζνπλ ηηο δηαηάμεηο ηνπ
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λ. 2364/1995, ψζηε λα δεκηνπξγήζνπλ έλα ζπκβαηφ

πνζνζηφ 35%, δεδνκέλνπ φηη ν ηδηψηεο επελδπηήο ζα αλαιάβεη

λνκνζεηηθφ πιαίζην ηφζν κε ηελ Απφθαζε Παξέθθιηζεο φζν

ην δηθαίσκα δηαρείξηζεο ησλ Δ.Π.Α.

θαη κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ κεηαγελέζηεξνπ λ. 3428/2005, βάζεη

4. χκθσλα κε ηελ Απφθαζε Παξέθθιηζεο πξνζηίζεληαη ζηα

ησλ νπνίσλ ζα πξνθεξπρζνχλ νη ζρεηηθνί δηαγσληζκνί θαη ην

ζπκβαηηθά ηεχρε ησλ δηαγσληζκψλ ζπγθεθξηκέλνη πεξηνξηζκνί

νπνίν ζα ζπκβάιιεη θαζνξηζηηθά ζηελ πξνζέιθπζε ηδησηψλ

πνπ

επελδπηψλ γηα ζπκκεηνρή ζην κεηνρηθφ θεθάιαην ησλ ηξηψλ

κε

ηελ

ππνρξέσζε

επαλεπέλδπζεο,

δηθαηψκαηα ειέγρνπ πιεηνςεθίαο, θιπ.

λέσλ Δ.Π.Α.

5. χκθσλα κε ηελ Απφθαζε Παξέθθιηζεο νη ηδηψηεο

Δπηπιένλ, πξνβιέπεηαη ην αξγφηεξν κέρξη ηελ παξέιεπζε ελφο

επελδπηέο πνπ ζα ζπκκεηάζρνπλ ζηνπο δηαγσληζκνχο δελ ζα

(1) έηνπο απφ ηελ έλαξμε ιεηηνπξγίαο θαζελφο εθ ησλ αγσγψλ

ππνρξενχληαη λα ππνβάιινπλ ζρέδην ζχκβαζεο πξνκήζεηαο

κεηαθνξάο θπζηθνχ αεξίνπ πςειήο πίεζεο πνπ ζα δηέξρνληαη
απφ ηηο γεσγξαθηθέο πεξηνρέο ησλ Πεξηθεξεηψλ

ζρεηίδνληαη

θπζηθνχ αεξίνπ δηάξθεηαο ηνπιάρηζηνλ πέληε (5) εηψλ, αιιά

Ζπείξνπ,

δχλαηαη λα ππνρξεσζνχλ λα επηβεβαηψζνπλ φηη έρνπλ

Γπηηθήο Μαθεδνλίαο θαη Πεινπνλλήζνπ, ε Γ.ΔΠ.Α. Α.Δ. λα

εμαζθαιίζεη δηθαίσκα αγνξάο θπζηθνχ αεξίνπ γηα πεξίνδν

πξνβεί ζηηο απαξαίηεηεο ελέξγεηεο γηα ηε δεκηνπξγία θαη

πνπ δελ ζα ππεξβαίλεη ηα πέληε (5) έηε. ην πιαίζην απηφ θαη

ιεηηνπξγία κε ηε κνξθή αλσλχκσλ εηαηξεηψλ δχν (2) λέσλ

πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζηεί θαη‟ ειάρηζηνλ ε αζθάιεηα

Δ.Π.Α., ήηνη ηεο Δ.Π.Α. Ζπείξνπ, Γπηηθήο Μαθεδνλίαο θαη ηεο

εθνδηαζκνχ ησλ Δ.Π.Α. νη ηδηψηεο επελδπηέο ζα ππνβάιινπλ

Δ.Π.Α. Πεινπνλλήζνπ κε γεσγξαθηθά φξηα δξαζηεξηφηεηαο ηηο

δήισζε επηβεβαίσζεο εμαζθάιηζεο δηθαηψκαηνο αγνξάο ή

αληίζηνηρεο Πεξηθέξεηεο

εθφζνλ δχλαληαη, πξνζχκθσλν αγνξάο θπζηθνχ αεξίνπ κε

1. Δπεηδή ε ρξνληθή ηζρχο ηεο άδεηαο δηαλνκήο θπζηθνχ αεξίνπ

ειάρηζηνπο φξνπο πνπ ζα θαιχπηνπλ (i) ηε κέγηζηε δηάξθεηα κε

επί ηε βάζεη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ λ. 2364/1995 (δεχηεξν εδάθην

δπλάκελε λα ππεξβαίλεη ηα πέληε (5) έηε, (ii) ηηο ειάρηζηεο

ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 4) έρεη νξηζζεί απφ είθνζη πέληε (25)

εηήζηεο πνζφηεηεο θπζηθνχ αεξίνπ κε δπλάκελεο λα ππεξβνχλ

κέρξη ηξηάληα πέληε (35) έηε, θξίλεηαη ζθφπηκν λα

ηηο αλψηαηεο πνζφηεηεο πνπ έρνπλ πξνζδηνξηζζεί κε ηελ σο

απνζαθεληζζεί φηη ε παξερφκελε απφ ηνλ ίδην λφκν

άλσ απφθαζε παξέθθιηζεο, θαη (iii) ηα ζεκεία εηζφδνπ ηνπ

δπλαηφηεηα παξάηαζεο ηεο ρξνληθήο ηζρχνο ηεο άδεηαο

ΔΦΑ ζηα νπνία ζα παξαδίδνληαη νη σο άλσ πνζφηεηεο

δηαλνκήο θπζηθνχ αεξίνπ ζα αθνξά ρξνληθφ δηάζηεκα θαη

αεξίνπ.

πέξαλ ησλ 35 εηψλ.

6. Ζ δηάηαμε ηεο παξ. 23 ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ λ. 2364/1995, φπσο

2. ρεηηθά κε ηνπο φξνπο ηνπο νπνίνπο ζα πξέπεη λα

πξνζηέζεθε κε ηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 31, ηνπ λ. 3734/2009

πεξηιακβάλεη ε άδεηα δηαλνκήο, ε παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ λ.

ζρεηηθά κε ηε δπλαηφηεηα επηθαηξνπνίεζεο ηεο έθζεζεο

2364/1995 ζπκπιεξψλεηαη γηα ιφγνπο ελαξκφληζεο κε ην

απνηίκεζεο ησλ εηζθεξνκέλσλ ζε είδνο απφ ηελ ΔΓΑ πξνο ηελ

άξζξν 28 ηνπ Καλνληζκνχ αδεηψλ θπζηθνχ αεξίνπ ζρεηηθά κε

αληίζηνηρε λέα Δ.Π.Α. γηα θάιπςε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ,

ηε δξαζηεξηφηεηα ηεο δηαλνκήο.

ηξνπνπνηείηαη ιακβαλνκέλνπ ππφςε ηεο απνξξφθεζεο ηεο
ΔΓΑ απφ ηε Γ.ΔΠ.Α. Α.Δ. αιιά θαη ηνπ ζρεηηθνχ πεξηνξηζκνχ

3. Αλαθνξηθά κε ην πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ηνπ ηδηψηε επελδπηή

πνπ εηζάγεη ε Απφθαζε Παξέθθιηζεο ζρεηηθά κε ηελ

ζην κεηνρηθφ θεθάιαην ησλ Δ.Π.Α πνπ ζα ζπζηαζνχλ,

ππνρξέσζε ηεο Γ.ΔΠ.Α. Α.Δ. λα έρεη ζπληαρζεί

ηξνπνπνηείηαη ην πξψην εδάθην ηεο παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ λ.

εθ ησλ

πξνηέξσλ ε ζρεηηθή έθζεζε απνηίκεζεο θαη λα έρεη ηεζεί

2364/1995, φπσο ηζρχεη ζήκεξα, ψζηε λα επηηπγράλεηαη

ππφςε ησλ πξνεπηιεγέλησλ ζηα πιαίζηα ππνβνιήο ηεο

ζπκκφξθσζε κε ηε ζρεηηθή πεξηνξηζηηθή δηάηαμε ηεο

νηθνλνκηθήο ηνπο πξνζθνξάο.

Απφθαζεο Παξέθθιηζεο ζρεηηθά κε ην ζέκα απηφ, ε νπνία
απαγνξεχεη ηνλ εθ ησλ πξνηέξσλ θαζνξηζκφ ηνπ πνζνζηνχ

7. Ζ δηάηαμε ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 21 ηνπ λ. 3428/2005

ζπκκεηνρήο ηνπ ηδηψηε επελδπηή ζην 49% ζηηο λέεο Δ.Π.Α.

αλαθέξεη κεηαμχ άιισλ ζην δεχηεξν εδάθην φηη ε ππνπξγηθή

χκθσλα κε ηελ Απφθαζε Παξέθθιηζεο, ε θαηαλνκή ησλ

απφθαζε αλαθνξηθά κε ηελ πξνθήξπμε ηνπ δηαγσληζκνχ γηα

κεηνρψλ ησλ Δ.Π.Α κεηαμχ ηεο ΓΔΠΑ θαη ησλ ηδησηψλ

ηηο λέεο Δ.Π.Α πξέπεη λα ξπζκίδεη θαη ηνπο φξνπο πξνκήζεηαο

επελδπηψλ ζα εμαξηάηαη απνθιεηζηηθά απφ ηελ εηζθνξά θάζε

θπζηθνχ αεξίνπ θάζε ππφ ζχζηαζε Δ.Π.Α. Ζ δηάηαμε απηή

κεηφρνπ ζην θεθάιαην ηεο αληίζηνηρεο Δ.Π.Α. Αλαθνξηθά κε ην

θαηαξγείηαη πξνθεηκέλνπ λα κελ πθίζηαηαη ζχγθξνπζε κε ηελ

πξνθεξπζζφκελν πνζνζηφ, απηφ νξίδεηαη θαη‟ ειάρηζην ζε

Απφθαζε Παξέθθιηζεο, ε νπνία πξνβιέπεη φηη νη ηδηψηεο
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επελδπηέο δελ ζα ππνρξενχληαη λα παξάζρνπλ ζρέδην

επθαηξηαθή θαηάιεςε ρψξσλ ρσξίο ππνδνκέο εληφο δαζψλ θαη

ζχκβαζεο πξνκήζεηαο θπζηθνχ αεξίνπ γηα ηνπιάρηζηνλ πέληε

δαζηθψλ εθηάζεσλ.

(5) έηε αιιά κία δήισζε απφ ηνλ πξνκεζεπηή θπζηθνχ αεξίνπ

Δπίζεο, κε ηε ξχζκηζε απηή επηηπγράλεηαη ν πεξηνξηζκφο ησλ

επηβεβαίσζεο εμαζθάιηζεο ηνπ δηθαηψκαηνο αγνξάο θπζηθνχ

επεκβάζεσλ εληφο δαζψλ ή δαζηθψλ εθηάζεσλ ζηηο πεξηνρέο

αεξίνπ γηα πεξίνδν πνπ δελ ζα ππεξβαίλεη ηα πέληε (5) έηε.

εθείλεο κφλν φπνπ ππάξρεη δηαπηζησκέλε αλάγθε επέκβαζεο
γηα ηελ εμππεξέηεζε ηεο κεηαιινπξγηθήο δξαζηεξηφηεηαο, δηφηη
ππνρξεψλεηαη ν θνξέαο ηεο κεηαιινπξγηθήο δξαζηεξηφηεηαο

Άξζξν 180

ζε ελδειερή εμέηαζε ηεο θαηαιιειφηεηαο θαη ηεο ρσξεηηθφηεηαο

Σξνπνπνίεζε δηαηάμεσλ λ. 3175/2003

ηεο

ζέζεο

ππνδνρήο

ησλ

θαηαινίπσλ

γηα

ιφγνπο

πεξηβαιινληηθήο πξνζηαζίαο ( πρ, γεσηεθηνληθά ζπζηήκαηα,
Με ηηο

παξαγξάθνπο 1 θαη 2 πξνβιέπεηαη πην επέιηθηε

πδξνθφξνη νξίδνληεο θιπ) ζε ζπλδπαζκφ κε ηε βησζηκφηεηα

δηαδηθαζία γηα ηελ εθκίζζσζε ησλ δηθαησκάησλ έξεπλαο θαη

ηεο δξαζηεξηφηεηαο, πξάγκαηα ηα νπνία ζηαζκίδνληαη θαηά ην

δηαρείξηζεο γεσζεξκηθνχ δπλακηθνχ πνπ πηζαλνινγείηαη φηη ζα

ζηάδην ηεο πεξηβαιινληηθήο αδεηνδφηεζεο, πξνθεηκέλνπ λα

νδεγήζεη ζηελ πξνζέιθπζε επελδπηψλ.

ρνξεγεζεί ή κε ε έγθξηζε.

Με ηελ παξάγξαθν 3 θαζηεξψλεηαη ηέινο ππέξ ησλ ΟΣΑ Α‟

β. ηελ παξνρή ηεο δπλαηφηεηαο ρξεζηκνπνίεζεο πξνζσξηλά

βαζκνχ ζηα φξηα ησλ νπνίσλ βξίζθεηαη ε γεσζεξκηθή

ησλ ρψξσλ ησλ αλελεξγψλ κεηαιιείσλ θαη ιαηνκείσλ γηα ηα

εθκεηάιιεπζε

νπνία έρεη ρνξεγεζεί έγθξηζε επέκβαζεο, σο ρψξσλ
απφζεζεο,

Με ηελ παξάγξαθν 4 νξίδεηαη, πέξαλ ησλ πξνβιεπνκέλσλ

θαη

αμηνπνίεζεο

απνβιήησλ

πξνεξρνκέλσλ απφ εθζθαθέο θαηαζθεπέο θαη θαηεδαθίζεηο

ειεγθηηθψλ δηαδηθαζηψλ, φηη νη δηαδηθαζίεο, νη κέζνδνη

(ΑΔΚΚ), ζην πιαίζην ηεο απνθαηάζηαζεο θαη αλαδάζσζεο

παξαθνινχζεζεο θαη ν έιεγρνο ησλ γεσζεξκηθψλ εξγαζηψλ ζε

ησλ εθηάζεσλ απηψλ, κε πξνθαλέο φθεινο γηα ην πεξηβάιινλ,

επίπεδν Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο θαζνξίδνληαη κε απφθαζε
ηνπ Τπνπξγείνπ Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη

επεμεξγαζίαο

αθνχ α) κέζσ ηεο δηαδηθαζίαο απηήο αλαθηψληαη πιηθά ηα

Κιηκαηηθήο

νπνία θαιχπηνπλ αλάγθεο ηεο θνηλσλίαο, ηα νπνία ζε

Αιιαγήο .

δηαθνξεηηθή

πεξίπησζε

πξσηνγελψο,

κε

πεξηβαιινληηθψλ
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φ,ηη

ζα
απηφ

επηπηψζεσλ,

έπξεπε

λα

ζπλεπάγεηαη
β)

ηα

εμνξπρζνχλ
ζε

δε

επίπεδν
νξηζηηθψο

Μεηαιιεπηηθέο - Λαηνκηθέο εξγαζίεο εληόο δαζώλ -

απνξξηπηφκελα πιηθά ζπκκεηέρνπλ ζηελ πινπνίεζε ηνπ

δαζηθώλ εθηάζεσλ

πξνγξάκκαηνο απνθαηάζηαζεο ηνπ κεηαιιείνπ ή ιαηνκείνπ θαη
γ) απνθεχγεηαη ε δέζκεπζε «παξζέλσλ» εθηάζεσλ γηα ηελ
ππνδνρή ησλ δξαζηεξηνηήησλ απφζεζεο, επεμεξγαζίαο θαη

Ζ πξνηεηλφκελε πξνζζήθε ζην ηέινο ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ

αμηνπνίεζεο απνβιήησλ

άξζξνπ 57 ηνπ λ.998/1979 (ΦΔΚ Α΄ 289), έρεη σο ζθνπφ:

θαηαζθεπέο θαη θαηεδαθίζεηο.

πξνεξρνκέλσλ

απφ εθζθαθέο

α. ηελ παξνρή, ππφ απζηεξέο πξνυπνζέζεηο, ηεο δπλαηφηεηαο
απφζεζεο θαηαινίπσλ ηεο κεηαιινπξγηθήο επεμεξγαζίαο ηα
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νπνία κπνξνχλ λα αμηνπνηεζνχλ θαη πεξαηηέξσ, εληφο δαζψλ

Παξάηαζε πξνζεζκίαο γηα ηνλ θαζνξηζκό ιαηνκηθώλ

ή δαζηθψλ εθηάζεσλ πνπ επξίζθνληαη εληφο ηεο δψλεο

πεξηνρώλ

νξηζηηθήο παξαρψξεζεο ηνπ κεηαιιεπηηθνχ ρψξνπ φπνπ
αζθείηαη κεηαιινπξγηθή δξαζηεξηφηεηα.
Ζ ξχζκηζε απηή είλαη αλαγθαία γηαηί δίλεη δηέμνδν ζηε

Με ηηο πξνηεηλφκελεο δηαηάμεηο παξαηείλεηαη γηα κία αθφκε

δηαρείξηζε πξντφλησλ, παξαπξντφλησλ θαη ππνιεηκκάησλ ηεο

πεληαεηία, ε πξνζεζκία θαζνξηζκνχ ιαηνκηθψλ πεξηνρψλ (ή

ζπλνιηθήο

αιπζίδαο εθκεηάιιεπζεο ησλ νξπθηψλ πξψησλ

ησλ ρψξσλ ζπγθέληξσζεο ιαηνκηθψλ επηρεηξήζεσλ ηνπ

ψζηε ε εθκεηάιιεπζε απηψλ λα γίλεηαη κε φξνπο

άξζξνπ 15 ηνπ Ν. 1515/1985), πξνθεηκέλνπ λα νινθιεξσζεί ην

βηψζηκεο αλάπηπμεο θαη λα απνθεχγεηαη δηάζπαξηε θαη

ζχζηεκα θαζνξηζκνχ ησλ ιαηνκηθψλ πεξηνρψλ ζε φινπο ηνπο

πιψλ,

Ννκνχο ηεο Υψξαο.
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Παξάιιεια ε δηαδηθαζία θαζνξηζκνχ ησλ ελ ιφγσ πεξηνρψλ

Με ηελ παξάγξαθν 1 ηνπ ελ ιφγσ άξζξνπ παξαηείλεηαη κέρξη

ελαξκνλίδεηαη κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ λένπ λνκνζεηηθνχ πιαηζίνπ

31-12-2013, ππφ ζπγθεθξηκέλεο πξνυπνζέζεηο, ε ιεηηνπξγία

ην νπνίν πξνέθπςε απφ ηελ ελζσκάησζε ζην εζληθφ δίθαην

ησλ ιαηνκείσλ αδξαλψλ πιηθψλ ησλ νπνίσλ δελ έρεη ιήμεη ε

ησλ δηαηάμεσλ ηεο νδεγίαο 2001/42/ΔΚ δηα ηεο ΚΤΑ ππ‟ αξηζ.

ηζρχο ησλ πεξηβαιινληηθψλ φξσλ θαη ηα νπνία ιεηηνπξγνχλ

ΤΠΔΥΩΓΔ/ΔΤΠΔ/νηθ.107017/28-7-2006 (ΦΔΚ 1225/Β/5-12-

εληφο ιαηνκηθψλ πεξηνρψλ (ή εληφο ησλ ρψξσλ ζπγθέληξσζεο

2006)

ιαηνκηθψλ επηρεηξήζεσλ ηνπ άξζξνπ 15 ηνπ Ν. 1515/1985) ή
κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 8 παξ. 2α θαη 2β ηνπ

Ζ νινθιήξσζε ηνπ ζπζηήκαηνο θαζνξηζκνχ ησλ ιαηνκηθψλ

Ν.1428/1984, φπσο ηζρχνπλ, θαη ησλ νπνίσλ νη ζπκβάζεηο

πεξηνρψλ είλαη χςηζηεο ζεκαζίαο, θαζψο κφλν θαη‟ εμαίξεζε

κίζζσζεο ή νη άδεηεο εθκεηάιιεπζεο έρνπλ ζπκπιεξψζεη ή

θαη ζε ζπγθεθξηκέλεο πεξηπηψζεηο είλαη επηηξεπηή ε

ζπκπιεξψλνπλ κέρξη 31-12-2012 ηελ πξνβιεπφκελε δηάξθεηα

εθκεηάιιεπζε ιαηνκείσλ αδξαλψλ πιηθψλ εθηφο ιαηνκηθψλ

ησλ ηξηάληα εηψλ.

πεξηνρψλ. Μία απφ απηέο είλαη θαη ε πεξίπησζε πνπ δελ έρεη
θαηαζηεί δπλαηή κε ηε δηαδηθαζία ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ

θνπφο ηεο δηάηαμεο είλαη ε απνηξνπή ηεο δηαθνπήο ηεο

Ν.2115/1993

ζε

ιεηηνπξγίαο ησλ ελ ιφγσ ιαηνκείσλ, κφλν θαη κφλν επεηδή

ζπγθεθξηκέλε επαξρία ή λήζν. πλεπψο, εθφζνλ ε Γηνίθεζε

ζπκπιήξσζαλ ηελ ηξηαθνληαεηία. Ζ ζπγθεθξηκέλε δηάξθεηα

απνζηεξεζεί ηεο δπλαηφηεηαο λα θαζνξίζεη ιαηνκηθέο πεξηνρέο

ηζρχνο ησλ ζπκβάζεσλ κίζζσζεο ή αδεηψλ εθκεηάιιεπζεο

ζε θάπνηνπο Ννκνχο, ζα θαηαζηεί επηηξεπηή ε εθκεηάιιεπζε

θαζηεξψζεθε κε ην Ν.2115/1993, δηφηη ηφηε ν λνκνζέηεο έθξηλε,

ιαηνκείσλ αδξαλψλ πιηθψλ εθηφο ιαηνκηθψλ πεξηνρψλ θαη,

φπσο πξνθχπηεη θαη απφ ηελ εηζεγεηηθή έθζεζή ηνπ, φηη απηή

άξα, ζα θαηαζηξαηεγεζεί ην πλεχκα ηνπ λνκνζέηε, πνπ ήηαλ ε

ήηαλ επαξθήο γηα ηελ απφζβεζε ησλ ζεκαληηθψλ δαπαλψλ

ζπγθέληξσζε ηεο ιαηνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο ζε θαηάιιεια

πνπ απαηηνχλην γηα ηε δεκηνπξγία ζχγρξνλσλ ιαηνκείσλ

επηιεγκέλεο πεξηνρέο.

(αγνξά - αλαλέσζε εγθαηαζηάζεσλ, κεραληθνχ εμνπιηζκνχ,

ε

δεκηνπξγία

ιαηνκηθήο

πεξηνρήο

δεκηνπξγία έξγσλ ππνδνκήο, δηαλνίμεσο ιαηνκείσλ θιπ). Απηή

Βεβαίσο, ν λνκνζέηεο έζεζε θαη ζπγθεθξηκέλε πξνζεζκία γηα

ε πξνζέγγηζε, φκσο, δελ αληαπνθξίλεηαη πιένλ ζηηο

ηνλ θαζνξηζκφ ησλ ιαηνκηθψλ πεξηνρψλ (ή ησλ ρψξσλ

ζχγρξνλεο επηηαγέο θαη δελ ιακβάλεη ππφςε ζεκαληηθέο

ζπγθέληξσζεο ιαηνκηθψλ επηρεηξήζεσλ ηνπ άξζξνπ 15 ηνπ Ν.

παξακέηξνπο.

1515/1985), πιελ φκσο, αθελφο απηή ε πξνζεζκία δελ είλαη
απνθιεηζηηθή, αθεηέξνπ ε κε νινθιήξσζε ηνπ ζπζηήκαηνο

Σνχην δηφηη ε νξζνινγηθή δηαρείξηζε ηνπ θπζηθνχ πινχηνπ

θαζνξηζκνχ ησλ ιαηνκηθψλ πεξηνρψλ αλαηξεί ηελ νπζία ηεο

επηηάζζεη ηελ πιήξε αμηνπνίεζε ησλ θνηηαζκάησλ ζε ζέζεηο,

λνκνζεηηθήο ξχζκηζεο ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ Ν.1428/1984, φπσο

φπνπ έρεη ήδε ζπληειεζζεί ε επέκβαζε ζην πεξηβάιινλ, θαζψο

ηζρχεη, πνπ είλαη, πξσηίζησο, ν θαζνξηζκφο ησλ ιαηνκηθψλ

απηή απνηειεί ηελ πην ελδεδεηγκέλε απφ πεξηβαιινληηθή

πεξηνρψλ θαη ε ζπγθέληξσζε ηεο ιαηνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο

άπνςε ιχζε. Δμάιινπ, δεδνκέλνπ φηη νη πξψηεο ζπκβάζεηο

εληφο απηψλ θαη, δεπηεξεπφλησο, ην ρξνληθφ πιαίζην

κίζζσζεο ή άδεηεο εθκεηάιιεπζεο ρξνλνινγνχληαη απφ ην

νινθιήξσζεο ηνπ ζπζηήκαηνο. Δμάιινπ, ζηηο πεξηζζφηεξεο

1977, ε ζηαδηαθή δηαθνπή ιεηηνπξγίαο ησλ ιαηνκείσλ αδξαλψλ

πεξηπηψζεηο ε θαζπζηέξεζε πνπ, φλησο, έρεη ζεκεησζεί δελ

πιηθψλ πνπ έρεη αξρίζεη ην 2007 έρεη ηδηαίηεξα αξλεηηθέο

νθείιεηαη ζε αδξάλεηα ηεο Γηνίθεζεο, αιιά ζε δηάθνξνπο

επηπηψζεηο γηα ηελ εζληθή θαη ηελ ηνπηθή νηθνλνκία.

ιφγνπο, φπσο απνραξαθηεξηζκφο ή κε ελεξγνπνίεζε

Με γλψκνλα ηηο αξρέο ηεο βηψζηκεο αλάπηπμεο νη νπνίεο

πθηζηάκελσλ ιαηνκηθψλ πεξηνρψλ, πηέζεηο ησλ ηνπηθψλ

επηβάιινπλ ηελ νξζνινγηθφηεξε θαη πιήξε αμηνπνίεζε ησλ

θνηλσληψλ, εθδφζεηο απνθάζεσλ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο

θπζηθψλ πφξσλ θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε πξνζηαζία ηνπ

Δπηθξαηείαο, νη νπνίεο είραλ σο ζπλέπεηα ή επέβαιαλ ηνλ

πεξηβάιινληνο, ην Τπνπξγείν Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη

απνραξαθηεξηζκφ ηνπο, είηε αθφκε θαη ιφγσ ακθηζβεηήζεσλ

Κιηκαηηθήο Αιιαγήο πξνηίζεηαη, ζην ακέζσο επφκελν

σο πξνο ην ηδηνθηεζηαθφ θαζεζηψο ηνπο.

δηάζηεκα, λα πξνηείλεη λέν ζρέδην λφκνπ, πξνθεηκέλνπ λα
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αληηκεησπηζηνχλ ζπλνιηθά ηα πξνβιήκαηα πνπ αλαδχζεθαλ
πξντφληνο ηνπ ρξφλνπ απφ ηελ εθαξκνγή ηεο θείκελεο

Παξάηαζε ιεηηνπξγίαο ιαηνκείσλ αδξαλώλ πιηθώλ θαη

λνκνζεζίαο θαη λα απινπζηεπζεί ην λνκηθφ πιαίζην

ιαηνκείσλ καξκάξσλ

ιεηηνπξγίαο ησλ ιαηνκηθψλ ελ γέλεη εθκεηαιιεχζεσλ κε ζθνπφ
ηελ ηζφξξνπε αλάπηπμε θαη ηελ απξφζθνπηε αμηνπνίεζε ησλ
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θνηηαζκάησλ, κέρξηο εμαληιήζεψο ηνπο, κε νξζνινγηθφ ηξφπν

ηελ εθκεηάιιεπζε ησλ ιαηνκείσλ καξκάξσλ είλαη ν Ν.669/79,

θαη ην νπνίν ζα ιακβάλεη, παξάιιεια, κέξηκλα γηα ηελ

φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη. Σν εηδηθφηεξν ζέκα ηεο

πξνζηαζία θαη απνθαηάζηαζε

ρξνληθήο παξάηαζεο

ηνπ πεξηβάιινληνο. Ζ

ησλ αδεηψλ εθκεηάιιεπζεο θαη ησλ

αμηνπνίεζε φισλ ησλ πεγψλ ηνπ εζληθνχ πινχηνπ γηα ηελ

ζπκβάζεσλ ησλ ιαηνκείσλ καξκάξσλ ξπζκίδεηαη αλαιπηηθά

εμππεξέηεζε ηνπ γεληθνχ ζπκθέξνληνο δελ απνηειεί κφλν

απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ Ν. 2702/99. Με βάζε ηηο

ππνρξέσζε ηεο πνιηηείαο θαη ζπληαγκαηηθή επηηαγή, αιιά θαη

δηαηάμεηο απηέο ην κέγηζην ρξνληθφ δηάζηεκα κέρξη ηνπ νπνίνπ

ζεκαληηθή παξάκεηξν πνπ ελζσκαηψλεηαη δηεζλψο ζηηο

κπνξεί λα παξαηαζνχλ νη ελ ιφγσ άδεηεο θαη κηζζψζεηο είλαη

αλαπηπμηαθέο πνιηηηθέο θαη, ηδίσο, ηεο Δ.Δ., φπσο ζηελ

ηα ζαξάληα (40) έηε.

πξφζθαηε

πξσηνβνπιία

ηνπ

Δπηηξφπνπ

Verheugen

Γεδνκέλνπ φηη ε ππνρξέσζε εθνδηαζκνχ ησλ ιαηνκείσλ

«Πξσηνβνπιία γηα ηηο πξψηεο χιεο – Κάιπςε ησλ νπζησδψλ

καξκάξσλ κε άδεηα εθκεηαιιεχζεσο ζεζπίζζεθε κε ηηο

αλαγθψλ καο γηα αλάπηπμε θαη απαζρφιεζε ζηελ Δπξψπε

δηαηάμεηο ηνπ Ν.Γ. 433/1970, ην νπνίν εθδφζεθε ζηηο 3-2-1970,

(COM(2008)699)». Ζ εμνξπθηηθή δξαζηεξηφηεηα αλαπηχζζεηαη

αξρίδεη πιένλ λα ζπκπιεξψλεηαη ε κέγηζηε ρξνληθή δηάξθεηα

νπζηαζηηθά ζηελ πεξηθέξεηα, φπνπ νη γεσινγηθνί θαη

ησλ ζαξάληα (40) εηψλ πνπ πξνβιέπνπλ νη ηζρχνπζεο

θνηηαζκαηνινγηθνί παξάγνληεο ην επηηξέπνπλ, ζπκβάιινληαο

δηαηάμεηο. Ήδε φκσο έρεη ιήμεη ν κέγηζηνο ρξφλνο ησλ ζαξάληα

ζηε δεκηνπξγία ζέζεσλ εξγαζίαο θαη ζηεξίδνληαο ζπλαθείο

(40) εηψλ γηα ηηο κηζζψζεηο πνιχ πεξηνξηζκέλνπ αξηζκνχ

νηθνλνκηθέο δξαζηεξηφηεηεο. Γεδνκέλεο, ινηπφλ, ηεο ζπκβνιήο

ιαηνκείσλ καξκάξνπ, θαζψο ε ζχλαςε ηεο ζχκβαζεο

ηεο αμηνπνίεζεο ηνπ νξπθηνχ πινχηνπ ζηελ πεξηθεξεηαθή

κίζζσζεο πξνεγείηαη πάληνηε ηεο έθδνζεο ηεο άδεηαο

αλάπηπμε, αιιά θαη ηεο δηαρξνληθήο δήηεζεο ησλ ιαηνκηθψλ

εθκεηάιιεπζεο.

πξντφλησλ, νη απνθάζεηο ηεο Γηνίθεζεο πάλσ ζε ζέκαηα
εγθαηάζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο εθκεηαιιεχζεσλ ιαηνκείσλ ζα

Δληφο ησλ ακέζσο επφκελσλ εηψλ πξφθεηηαη λα ζπκπιεξσζεί

πξέπεη λα είλαη απνηέιεζκα ζπγθεξαζκνχ ηεο πξνζηαζίαο ηνπ

ν κέγηζηνο ρξφλνο ησλ ζαξάληα (40) εηψλ γηα ηηο κηζζψζεηο

πεξηβάιινληνο κε ηελ νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή αλάπηπμε.

ή/θαη ηηο άδεηεο εθκεηάιιεπζεο κεγάινπ αξηζκνχ ιαηνκείσλ
καξκάξσλ κε απνηέιεζκα κεγάινο αξηζκφο

Λακβαλνκέλσλ ππφςε φισλ ησλ αλσηέξσ, ε δηαθνπή

αλαγθαζζεί λα δηαθφςεη ηε ιεηηνπξγία ηνπ. Σνχην ζα έρεη

ιεηηνπξγίαο ησλ ιαηνκείσλ ηνπ ελ ιφγσ άξζξνπ ιφγσ

αξλεηηθέο ζπλέπεηεο, ηφζν γηα ηελ εζληθή νηθνλνκία, θαζψο δελ

ζπκπιήξσζεο ηεο ηξηαθνληαεηίαο ηε δεδνκέλε ρξνληθή

κπνξεί λα πξνβιεθζεί φηη ζα ππάξμνπλ αληίζηνηρεο λέεο

πεξίνδν θαη πξηλ ηεζεί ζε εθαξκνγή ην λέν λνκηθφ πιαίζην,

εθκεηαιιεχζεηο, φζν θαη γηα ην πεξηβάιινλ, θαζψο ζα

κφλν πξνβιήκαηα ζα δεκηνπξγνχζε. Με γλψκνλα ινηπφλ ηελ

απαηηεζνχλ επεκβάζεηο ζε λέεο πηζαλέο καξκαξνθφξεο

νκαιή θαη νηθνλνκηθά ζπκθέξνπζα ηξνθνδνζία ηεο ρψξαο κε

πεξηνρέο. Δπηπιένλ γηα ηα πεξηζζφηεξα απφ ηα ιεηηνπξγνχληα

αδξαλή πιηθά, είλαη αλαγθαίν λα παξαηαζεί ε ιεηηνπξγία ησλ

ιαηνκεία καξκάξσλ πιεξνχληαη νη πξνυπνζέζεηο (χπαξμε

ελ ιφγσ ιαηνκείσλ κέρξη 31-12-2013, εχινγν ρξνληθφ δηάζηεκα

θνηηάζκαηνο, απνπζία απαγνξεπηηθψλ ηεο ιαηνκείαο ιφγσλ

εληφο ηνπ νπνίνπ ζα κπνξνχζε λα νινθιεξσζεί ε δηαδηθαζία

θ.ι.π.) γηα ηελ ζπλέρηζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπο.

επεμεξγαζίαο θαη ζέζπηζεο ηνπ λένπ λνκηθνχ πιαηζίνπ.

Ζ επαχμεζε ηεο ρξνληθήο δηάξθεηαο ησλ αδεηψλ

Βεβαίσο, σο πξνυπφζεζε γηα ηελ παξάηαζε ηεο ιεηηνπξγίαο

εθκεηάιιεπζεο ησλ ιαηνκείσλ καξκάξσλ θαη ησλ αληίζηνηρσλ

ησλ ιαηνκείσλ ηίζεηαη ε αλαλέσζε ησλ πεξηβαιινληηθψλ φξσλ

ζπκβάζεσλ κίζζσζεο έσο ηηο 31.12.2013 θξίλεηαη ζθφπηκε:

θαζψο θαη ησλ ζρεηηθψλ εγγπεηηθψλ επηζηνιψλ γηα ηελ
εθπιήξσζε ησλ ππνρξεψζεσλ πνπ απνξξένπλ

ιαηνκείσλ λα

Πξψηνλ

απφ ηελ

απφ πεξηβαιινληηθήο απφςεσο, αθνχ είλαη

πεξηβαιινληηθά θηιηθφηεξν λα γίλεηαη θαηά ην δπλαηφλ

κειέηε απνθαηάζηαζεο ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηελ θαιή

πιεξέζηεξε αμηνπνίεζε ησλ θνηηαζκάησλ καξκάξνπ ζε ζέζεηο

εθηέιεζε ησλ ζπκβάζεσλ κίζζσζεο, ιακβάλνληαο ππφςε θαη

ζηηο νπνίεο έρεη ήδε ζπληειεζζεί ε επέκβαζε ζην πεξηβάιινλ

ην γεγνλφο φηη ε παξάηαζε πνπ δίλεηαη έρεη ην ραξαθηήξα

θαη έρνπλ ήδε θαηαζθεπαζζεί ηα απαηηνχκελα έξγα ππνδνκήο

πξνζσξηλήο ξχζκηζεο κέρξη ηε κεηάβαζε ζην λέν λνκηθφ

(δξφκνη, εγθαηαζηάζεηο θ.ι.π.). Γεχηεξνλ απφ νηθνλνκηθήο

πιαίζην.

απφςεσο δεδνκέλνπ φηη ζπλεπάγεηαη επέθηαζε ηνπ ρξφλνπ
Με ηελ παξάγξαθν 2 ξπζκίδεηαη νκνίσο θαη ε

απφζβεζεο ησλ ζρεηηθψλ επελδχζεσλ, δελ απαηηνχληαη

πεξίπησζε ησλ ιαηνκείσλ καξκάξσλ, νη άδεηεο ησλ νπνίσλ

δαπάλεο γηα έξεπλεο ζε λέεο πεξηνρέο ή δαπάλεο γηα

έρνπλ ιήμεη ή ιήγνπλ. Σν λνκηθφ πιαίζην πνπ δηέπεη ζήκεξα

εθκεηάιιεπζε λέσλ ιαηνκείσλ θαη ησλ αληίζηνηρσλ έξγσλ
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ππνδνκήο, γεγνλφο ζεκαληηθφ ηδηαίηεξα ζηε ζεκεξηλή δχζθνιε

χκθσλα κε ην

νηθνλνκηθή ζπγθπξία γηα έλαλ θιάδν φπσο απηφο ηνπ

Ηνπλίνπ 1951 “Πεξί εθηειέζεσο ησλ έξγσλ Τδξεχζεσο ησλ

καξκάξνπ, ν νπνίνο έρεη ζεκαληηθή ζπκβνιή ζηελ Δζληθή

Αζελψλ-Πεηξαηψο- -Πεξηρψξσλ” (ΦΔΚ Α' 170) νξίζηεθε φηη :

Οηθνλνκία θαη ηδηαίηεξα ζηελ πεξηθεξεηαθή αλάπηπμε θαη

“Δπηηξέπεηαη ε επίηαμηο ππφ ηνπ Τπνπξγνχ ησλ Γεκνζίσλ

απαζρφιεζε, ελψ πιήηηεηαη απφ ηελ νηθνλνκηθή θξίζε ζηνλ

Έξγσλ ρψξσλ ή πξαγκάησλ ακέζσο αλαγθαηνχλησλ εηο ηελ

θαηαζθεπαζηηθφ θιάδν θαη ηνλ δηεζλή αληαγσληζκφ απφ

εθηέιεζηλ ησλ έξγσλ ππφ φξνπο

αληίζηνηρα πξντφληα ρσξψλ φπσο ε Σνπξθία, ε Κίλα ε Ηλδία

θαλνληδνκέλνπο θαη εγθξηλνκέλνπο ππφ ηνπ Τπνπξγνχ κεηά

θ.ι.π. ζηηο νπνίεο ππάξρνπλ πνιχ κηθξφηεξεο πεξηβαιινληηθέο

γλψκελ ηνπ θαηά ην άξζξνλ 3 πκβνπιίνπ”.

ππνρξεψζεηο θαη θνηλσληθά ή κηζζνινγηθά βάξε.

άξζξν 5 παξ. 2 ηνπ Α.Ν. 1838 ηεο 8/9

θαη

απνδεκηψζεηο

Ζ παξαπάλσ δηάηαμε ελζσκαηψζεθε ζην άξζξν

Με ηελ παξαγξαθν 3 ηνπ ελ ιφγσ άξζξνπ, ζεζπίδεηαη ε

Πέκπην

ηνπ Ν 3555/2007 γηα

θαηαβνιή «πξάζηλνπ ηέινπο» απφ ηνπο εθκεηαιιεπηέο ησλ

Παξαρψξεζεο

ιαηνκείσλ ησλ πξνεγνχκελσλ παξαγξάθσλ. Σν ηέινο απηφ ζα

Υξεκαηνδφηεζεο, Λεηηνπξγίαο, πληήξεζεο θαη Δθκεηάιιεπζεο

αλέξρεηαη ζην 1% επί ηεο αμίαο ησλ πσινχκελσλ πξντφλησλ

ηνπ

θαη ζα θαηαηίζεηαη ζε εηδηθφ πξνο ηνχην ηξαπεδηθφ ινγαξηαζκφ

Ησάλληλα, ΠΑΘΔ Αζήλα (Α/Κ

ηνπ Πξάζηλνπ Σακείνπ. Δίλαη ζεκαληηθφ φηη ην ηέινο απηφ ζα

(θάξθεηα) θαη πλδεηήξηνπ Κιάδνπ ηνπ ΠΑΘΔ ρεκαηάξη -

δηαηίζεηαη απνθιεηζηηθά γηα πεξηβαιινληηθέο δξάζεηο ζηελ

Υαιθίδα θαη ινηπέο δηαηάμεηο”

πεξηνρή ησλ ηνπηθψλ ή δεκνηηθψλ θνηλνηήησλ ζηηο νπνίεο

ζχκθσλα κε ην νπνίν : “ 1. Γηα ηελ θαηαζθεπή ησλ έξγσλ ηεο

ιεηηνπξγνχλ ηα ελ ιφγσ ιαηνκεία, αληηζηαζκίδνληαο έηζη ηηο

παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ ηέηαξηνπ ηνπ παξφληνο, θαζψο θαη

νριήζεηο ή πεξηβαιινληηθέο επηβαξχλζεηο πνπ ελδερνκέλσο

ησλ

πθίζηαηαη ε πεξηνρή απφ ηε ιεηηνπξγία ηνπο.

πξνγξάκκαηα θαη ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη έρεη θεξπρζεί

ηνπ

Έξγνπ

ηελ

ηεο

“Κχξσζε χκβαζεο

Μειέηεο,

Καηαζθεπήο,

Απηνθηλεηνδξφκνπ "Ηνλία Οδφο" απφ Αληίξξην κέρξη

έξγσλ

πνπ

Μεηακφξθσζεο) - Μαιηαθφο
(ΦΔΚ Α΄ 81/16.04.2007)

ζπγρξεκαηνδνηνχληαη

απφ

θνηλνηηθά

απαιινηξίσζε γηα ηελ απφθηεζε ησλ αλαγθαίσλ εθηάζεσλ,

Σέινο κε ηελ παξαγξαθν 3 ηνπ ελ ιφγσ άξζξνπ, εμαηξνχληαη

έρνπλ εθαξκνγή νη δηαηάμεηο ησλ παξαγξάθσλ 2 θαη 3 ηνπ

ησλ ξπζκίζεσλ ησλ παξαγξάθσλ 1 θαη 3 ηα ιαηνκεία ηα νπνία

άξζξνπ 5 ηνπ λ. 1838/1951 (ΦΔΚ 170 Α`), πξνο εθηέιεζε ησλ

δελ ζπκπιεξψλνπλ ηξηαθνληαεηία κέρξη 31-12-2013, ψζηε λα

έξγσλ

ζπλερίζνπλ ηελ ιεηηνπξγία ηνπο ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα

κέρξη

ηε

ζπληέιεζε

ηεο

απαιινηξίσζεο.

Ζ

θαηαβιεζείζα ιφγσ ηεο επίηαμεο απνδεκίσζε ζπκςεθίδεηαη κε

απφ ηηο ήδε ηζρχνπζεο δηαηάμεηο.

ηελ απνδεκίσζε εθ ηεο αλαγθαζηηθήο απαιινηξηψζεσο, φπσο
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απηή θαζνξίδεηαη απφ ηα αξκφδηα δηθαζηήξηα, εθφζνλ αθνξά

Απνθέληξσζε αξκνδηόηεηαο παξαγσγήο ANFO θαη

ηελ αμία απαιινηξηνπκελσλ αθηλήησλ ή θαη ησλ επηθεηκέλσλ

SLURRIES

ηνπο, ελψ δελ ππφθεηηαη ζε ζπκςεθηζκφ ε απνδεκίσζε ιφγσ
επίηαμεο πνπ αθνξά ηελ πξνζσξηλή ζηέξεζε ηεο ρξήζεο ησλ
αθηλήησλ. 2. Ζ παξ. 20β ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ λ. 2052/1992 (ΦΔΚ

Με

ηηο

πξνηεηλφκελεο

δηαηάμεηο

απνθεληξψλνληαη

νη

94 Α`) έρεη αλάινγε εθαξκνγή ζηα σο άλσ έξγα. 3. Οη

αξκνδηφηεηεο πνπ αθνξνχλ ζηελ παξαγσγή ANFO θαη

δηαηάμεηο

SLURRIES

εγθαηαζηάζεσλ

παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ ηέηαξηνπ ηνπ παξφληνο λφκνπ

επξηζθνκέλσλ πάλσ ζε νρήκαηα, εληφο κεηαιιεπηηθψλ θαη

έρνπλ αλάινγε εθαξκνγή ζηηο αλαγθαζηηθέο απαιινηξηψζεηο

ιαηνκηθψλ ρψξσλ, ψζηε λα αζθνχληαη απφ ηηο ππεξεζίεο ηεο

εδαθηθψλ εθηάζεσλ θαη ησλ επηθεηκέλσλ ηνπο πνπ θξίλνληαη

Πεξηθέξεηαο ζηηο νπνίεο αλήθεη θαη ε ζπλαθήο αξκνδηφηεηα

απαξαίηεηεο γηα ηελ απφιεςε ιηγλίηε κε ζθνπφ ηελ

ρνξήγεζεο αδεηψλ εγθαηαζηάζεσο θαη ιεηηνπξγίαο απνζεθψλ

απξφζθνπηε ιεηηνπξγία ησλ

εθξεθηηθψλ πιψλ θαη θαςπιιίσλ εληφο κεηαιιεπηηθψλ θαη

Δπηρείξεζεο Ζιεθηξηζκνχ”.

(γαιαθησκάησλ),

επί

ιαηνκηθψλ ρψξσλ.

ησλ

πξνεγνχκελσλ

παξαγξάθσλ

θαη

ηεο

εξγνζηαζίσλ ηεο Γεκφζηαο

Με ηελ σο άλσ δηάηαμε πξνβιέπεηαη ξεηά πιένλ ε
δπλαηφηεηα επίηαμεο- πξν ηεο ζπληέιεζεο ηεο αλαγθαζηηθήο
απαιινηξίσζεο - εδαθηθψλ εθηάζεσλ θαη ησλ επηθεηκέλσλ
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ηνπο πνπ θξίλνληαη απαξαίηεηεο γηα ηελ απφιεςε ιηγλίηε, θαηά
Σξνπνπνίεζε λ. 3557/2007

ηξφπν φκσο πνπ δελ ξπζκίδεηαη νχηε ε δηνηθεηηθή δηαδηθαζία
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πινπνίεζεο ηεο δπλαηφηεηαο ηνπ Νφκνπ, νχηε ε (νηθνλνκηθή)

επηθξάηεηαο πνπ εμαξηψληαη ελεξγεηαθά απφ ηνλ ζπγθεθξηκέλν

δηαζθάιηζε

θαη

ΑΖ, γηα φζν ρξφλν δηαξθέζνπλ νη εθθξεκείο δηθαζηηθέο

πξνθχπηεη κε ζαθήλεηα νη ιφγνη δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο πνπ

δηαδηθαζίεο, θαζίζηαηαη πξνθαλήο ν ραξαθηήξα θαη ην εχξνο

δηθαηνινγνχλ ηελ εμαηξεηηθή απηή ξχζκηζε. Ωο πξνο ην

ηνπ δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο πνπ ππεξεηείηαη απφ ηελ έγθαηξε

ηειεπηαίν απηφ ζεκείν, επηζεκαίλεηαη φηη, αθελόο κελ ε

θαη επείγνπζα πινπνίεζε ηνπ κέηξνπ ηεο επίηαμεο θαη κάιηζηα

γξακκαηηθή δηαηχπσζε ηεο πθηζηάκελεο δηάηαμεο (“....κε

ζε έλαλ ηφζν θξίζηκν ηνκέα φπσο ε απξφζθνπηε

ζθνπό ηελ απξόζθνπηε ιεηηνπξγία ηωλ

ειεθηξνδφηεζε ηεο ρψξαο.

ηνπ

ζηγφκελνπ

ηδηνθηήηε αιιά

νχηε

εξγνζηαζίωλ ηεο

Δεκόζηαο Επηρείξεζεο Ηιεθηξηζκνύ ...”) επηδέρεηαη επξχηαηα
πεξηζψξηα

εξκελείαο, αθεηέξνπ δε

ην

γεγνλφο

ξχζκηζε

επηθεληξψλεηαη απνθιεηζηηθά ζηε

φηη

(β). Καηά

ε

ην

δεχηεξν

εδάθην

ηεο

πξνηαζείζαο

Σξνπνπνίεζεο δηεπθξηλίδεηαη φηη ν θίλδπλνο θαηάξξεπζεο ηεο

Γεκφζηα

ελεξγεηαθήο

Δπηρείξεζε Ζιεθηξηζκνχ, έξρεηαη ζε αληίζεζε κε ηα φζα

επάξθεηαο

ηνπ

πζηήκαηνο, ν νπνίνο θαη

απνηειεί θαηαιπηηθή πξνυπφζεζε γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ κέηξνπ

φξηζε ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή (ππφζεζε COMP/B-/38.700

ηεο επίηαμεο, ιφγσ αθξηβψο ηνπ εζληθνχ ραξαθηήξα θαη ηεο

θνηλνπνηεζείζα ππφ ηνλ αξηζκ. Δ (2009) 6244)) αλαθνξηθά

άκεζεο θνηλσληθήο αλάγθεο πνπ εγείξεη, απνθαζίδεηαη κε

κε ηελ δηαπίζησζε ηεο πξνζηαζίαο ηεο δεζπφδνπζαο ζέζεο

θνηλή απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκηθψλ θαη ΠΔΚΑ.

ηεο Γ.Δ.Ζ. ζηελ εζληθή αγνξά ειεθηξηθήο ελέξγεηαο θαη ηα

Αξκφδην φξγαλν γηα λα εηζεγεζεί ην εμαηξεηηθφ απηφ κέηξν

κέηξα πνπ πξνηάζεθαλ γηα ηελ άξζε ηεο παξαβίαζεο ηνπ

θαζίζηαηαη ε Γεληθή Γηεχζπλζε Φπζηθνχ Πινχηνπ ηνπ ΤΠΔΚΑ,

άξζξνπ 86 ηεο πλζΔΚ.

ε νπνία απνηειεί ηελ πιένλ εμεηδηθεπκέλε δηνηθεηηθή Τπεξεζία

Με ηελ πξνηαζείζα

Σξνπνπνίεζε ζθνπείηαη ζπλεπψο

ζε

ζέκαηα θαη δξαζηεξηφηεηεο πνπ αθνξνχλ ηελ εμφξπμε

αθελόο ε δπλαηφηεηα ζαθνχο πξαθηηθήο εθαξκνγήο θαη

ιηγλίηε θαη ε νπνία δχλαηαη λα εληνπίζεη θαη εμαληιήζεη ηπρφλ

ππεξεζηαθήο πινπνίεζεο

ελαιιαθηηθέο ιχζεηο πξνηνχ εηζεγεζεί ππέξ ηνπ κέηξνπ ηεο

Πέκπηνπ

ηνπ

ησλ

δηαηάμεσλ ηνπ

άξζξνπ

Ν 3557/2007, αθεηέξνπ ε ζέζπηζε φξσλ

επίηαμεο.

πξνζηαζίαο ηνπ ηδηνθηήηε θαη ηεο πεξηνπζίαο ηνπ θαη εθ ηξίηνπ

(γ). Ζ δηαζθάιηζε ηνπ ζηγφκελνπ ηδηνθηήηε πξνβιέπεηαη ζηα

ν πεξηνξηζκφο ηνπ κέηξνπ απηνχ ζηελ εμαηξεηηθή θαη κφλνλ

επφκελα εδάθηα ηεο

πεξίπησζε φπνπ επαπεηιείηαη ε ελεξγεηαθή επάξθεηα ηνπ
πζηήκαηνο,

αδηαθξίησο

πξνο

ην

πξφζσπν

ζχληαμε

ηνπ

ην

Σξνπνπνίεζεο, ε

πξψην

εδάθην

επίηαμε

επηηξέπεηαη

έθζεζεο

εθηίκεζεο

ηεο

απνδεκίσζεο γηα ηε ζηέξεζε ηεο ρξήζεο ησλ επηηαζζνκέλσλ

ηξνθνδνηνχληνο Παξαγσγνχ. Δηδηθφηεξα :
(α). Καηά

πξνηαζείζαο Σξνπνπνίεζεο, κε ηε

εκπεξηζηαησκέλεο

εθηάζεσλ θαη ησλ επηθεηκέλσλ ηνπο θαη ηελ θαηαβνιή απηήο
ηεο

πξνηαζείζαο

πξνθεηκέλνπ

πξνηνχ δηελεξγεζεί νπνηαδήπνηε πξάμε θαηάιεςεο επί ηνπ

λα

αθηλήηνπ.

Πξφζζεηα

δε,

ν

ζηγφκελνο

ηδηνθηήηεο

δελ

δηαζθαιηζζεί ε ελεξγεηαθή επάξθεηα ηνπ πζηήκαηνο. ην

απνζηεξείηαη ηνπ δηθαηψκαηνο λα αλαδεηήζεη ηπρφλ κεγαιχηεξε

βαζκφ πνπ ε παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο απφ ηνπο

απνδεκίσζε απφ ην Γηθαζηήξην πνπ είλαη αξκφδην γηα ηνλ

Αηκνειεθηηθνχο ηαζκνχο (ΑΖ), εμαξηάηαη απφιπηα απφ ηελ

θαζνξηζκφ ηηκήο κνλάδνο απνδεκίσζεο.

ηξνθνδνζία ησλ ηειεπηαίσλ κε εμνξπζζφκελεο πνζφηεηεο
ιηγλίηε, ε κε ηξνθνδνζία απηψλ κε ηηο απαξαίηεηεο πνζφηεηεο
- ιφγσ πξφζθαηξεο αδπλακίαο εμφξπμεο νθεηιφκελεο ζηελ
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αδπλακία επέκβαζεο ζην ππφ απαιινηξίσζε αθίλεην κέρξη ηε

Σξνπνπνίεζε άξζξνπ 27Α λ.3734/2009

ζπληέιεζε ηεο απαιινηξίσζεο – δχλαηαη λα επαπεηιείζεη,
αλάινγα

πάληα

θαη

κε

ηελ

παξαγφκελε

ηζρχ

χκθσλα κε ηηο πθηζηάκελεο δηαηάμεηο ε εγγπεκέλε ηηκή

ηνπ

πψιεζεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο απφ θσηνβνιηατθνχο ζηαζκνχο

ηξνθνδνηνχκελνπ ΑΖ, ηελ επάξθεηα ηνπ πζηήκαηνο
επεξεάδνληαο

ζπλαθφινπζα

θαη

λνκνηειεηαθά

θαηνρπξψλεηαη θαηά ηελ εκεξνκελία ζχλαςεο ηεο χκβαζεο

ηελ

Πψιεζεο. Σν γεγνλφο απηφ έρεη σο ζπλέπεηα πηζαλή ππαγσγή

ειεθηξνδφηεζε πεξηνρψλ πνπ ηξνθνδνηνχληαη απφ ηνλ

ζε ρακειφηεξν ηηκνινγηαθφ θαζεζηψο σο απνηέιεζκα

ζπγθεθξηκέλν ΑΖ. ηηο πεξηπηψζεηο απηέο θαη πξνθεηκέλνπ

θαζπζηεξήζεσλ ζηελ εμέηαζε αηηεκάησλ γηα ζχλαςε

λα απνθεπρζεί ε θαηαθφξπθε κείσζε ησλ παξαγσγηθψλ

πκβάζεσλ Πψιεζεο ιφγσ αζηάζκεησλ παξαγφλησλ πνπ δελ

δπλαηνηήησλ ηνπ ειιηπψο ηξνθνδνηνχκελνπ ΑΖ ψζηε λα
ζπλερίζεη απξφζθνπηα ε ειεθηξνδφηεζε

νθείινληαη ζηελ ππαηηηφηεηα ηνπ ππνςήθηνπ παξαγσγνχ. Γηα

πεξηνρψλ ηεο

ηνλ ιφγν απηφ θξίλεηαη αλαγθαίν ε ηηκή πψιεζεο ειεθηξηθήο

53

ελέξγεηαο πνπ παξάγεηαη απφ θσηνβνιηατθνχο ζηαζκνχο λα

λα ιάβεη άδεηεο παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ηνπ λ.

θαηνρπξψλεηαη θαηά ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο αίηεζεο,

3468/2006 γηα ζηαζκνχο απφ Α.Π.Δ ηδηνθηεζίαο ησλ

εθφζνλ ν θάθεινο είλαη πιήξεο, άιισο απφ ηε ζπκπιήξσζή

Οξγαληζκψλ

ηνπ. Ζ αλαδξνκηθφηεηα ηεο αλσηέξσ δηάηαμεο ηίζεηαη γηα

αλαιακβάλεη λα πξνκεζεχζεη θαη λα εγθαηαζηήζεη γηα

εθθξεκή αηηήκαηα απφ 6.9.2010 γηα ην ιφγν φηη απηή είλαη ε

ινγαξηαζκφ απηψλ ζην πιαίζην πξνγξακκαηηθψλ ζπκβάζεσλ.

εκεξνκελία

δεκνζίεπζεο

ζην

ΦΔΚ

Β΄1497

ηεο

Σνπηθήο

Απηνδηνίθεζεο,

ηνπο

νπνίνπο

ην αξζ.8 ηνπ λ.3468/2006, φπσο ηζρχεη, πξνβιέπεηαη ε

Τ.Α./Φ1/νηθ.17149 ζρεηηθά κε ηνλ ηχπν θαη ην πεξηερφκελν ηεο

δηάξθεηα ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο ζχλδεζεο φζνλ αθνξά ζε

ζχκβαζεο πψιεζεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο απφ ΑΠΔ & ΖΘΤΑ.

έξγα ηα νπνία δελ εμαηξνχληαη απφ ηελ ππνρξέσζε ιήςεο

Ζ εγγπεκέλε απηή ηηκή πψιεζεο ηζρχεη γηα 18 κήλεο γηα ηα

άδεηαο παξαγσγήο. Γελ ππήξρε πξφβιεςε ζην λφκν φζνλ

κηθξά έξγα θαη γηα 36 κήλεο γηα ηα κεγαιχηεξα (πάλσ απφ 10

αθνξά ζην ρξφλν ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο ζχλδεζεο γηα ηα

MW) αθνχ γηα ηα ηειεπηαία απαηηείηαη, θαηά ηεθκήξην,

έξγα πνπ εμαηξνχληαη απφ ηελ ππνρξέσζε λα ιάβνπλ άδεηα

κεγαιχηεξνο ρξφλνο θαηαζθεπήο. Πξνζηίζεηαη κηα λέα ξχζκηζε

παξαγσγήο. Κξίλεηαη απαξαίηεην λα ππάξμεη ζρεηηθή

ψζηε ην 36κελν λα ηζρχεη θαη γηα κηθξφηεξα κεκνλσκέλα έξγα

πξφβιεςε θαη γηα ηα έξγα απηά πξνθεηκέλνπ λα κε δεζκεχεηαη

ηα νπνία, φκσο, απαηηνχλ θνηλά έξγα ζχλδεζεο (δειαδή λέεο

άθξηηα ν ειεθηξηθφο ρψξνο. Σν εμάκελν, σο ρξφλνο ηζρχνο ηεο

γξακκέο κεηαθνξάο ή δηαλνκήο ή λένπο ππνζηαζκνχο) κε άιια

πξνζθνξάο ζχλδεζεο γηα ηα αλσηέξσ έξγα, θξίλεηαη σο

θαη φια καδί μεπεξλνχλ ηα 10 MW. Καη απηφ δηφηη ε θαηαζθεπή

ηθαλνπνηεηηθφο πξνθεηκέλνπ ν ελδηαθεξφκελνο λα πξνρσξήζεη

λέσλ γξακκψλ κεηαθνξάο ή δηαλνκήο ή/θαη λέσλ ππνζηαζκψλ

ζην επφκελν βήκα ηεο αδεηνδνηηθήο δηαδηθαζίαο κε ηε ζχλαςε

αλχςσζεο απφ ηε κέζε ζηελ πςειή ηάζε απνηεινχλ

ζχκβαζεο ζχλδεζεο θαη ηελ θαηάζεζε ηεο πξνβιεπφκελεο

ρξνλνβφξεο δηαδηθαζίεο γηα ηελ νινθιήξσζε ησλ νπνίσλ νη 18

απφ ηνλ ίδην λφκν εγγπεηηθήο επηζηνιήο.

κήλεο δελ είλαη αξθεηνί.

Αθφκα εηζάγεηαη δηαθνξνπνίεζε σο πξνο ην ρξνληθφ ζεκείν
πνπ ε πξνζθνξά ζχλδεζεο θαζίζηαηαη νξηζηηθή γηα ζηαζκνχο
ειεθηξηθήο ελέξγεηαο απφ Α.Π.Δ. ή .Ζ.Θ.Τ.Α. πνπ εμαηξνχληαη

Σέινο, ν δείθηεο ηηκψλ θαηαλαισηή, βάζεη ηνπ νπνίνπ γίλεηαη ε

απφ ηελ ππνρξέσζε ιήςεο άδεηαο παξαγσγήο θαη επηπιένλ

εηήζηα αλαπξνζαξκνγή ηηκψλ ειεθηξηθήο ελέξγεηαο πνπ

δελ ππφθεηληαη ζε δηαδηθαζία Δ.Π.Ο. ηελ πεξίπησζε απηή

παξάγεηαη απφ θσηνβνιηατθνχο ζηαζκνχο, θαζνξίδεηαη απφ

πξνβιέπεηαη φηη ε πξνζθνξά ζχλδεζεο είλαη εμαξρήο

ηελ Διιεληθή ηαηηζηηθή Αξρή θαη φρη απφ ηελ Σξάπεδα ηεο

νξηζηηθή. Καηά ηεθκήξην γηα ηα έξγα απηά δελ έρεη λφεκα ε

Διιάδνο φπσο εθ παξαδξνκήο είρε γξαθεί ζηε δηάηαμε.

έλλνηα ηεο αξρηθήο πξνζθνξάο ζχλδεζεο.
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Δπηπιένλ, πξνο άξζε ηεο ακθηζβήηεζεο γηα ηε ρξνλνινγηθή

Σξνπνπνίεζε δηαηάμεσλ λ.3468/2006

ζεηξά ππνγξαθήο ησλ πκβάζεσλ χλδεζεο θαη Πψιεζεο ηεο

Ζ ελ ιφγσ λνκνζεηηθή ξχζκηζε ηεο παξαγξάθνπ 1 ζθνπεί ζηελ

ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ησλ ζηαζκψλ ειεθηξνπαξαγσγήο απφ

πξνψζεζε επξχηεξα ηνπ ζρεδίνπ ελεξγεηαθήο απηάξθεηαο ηεο

Α.Π.Δ. ή .Ζ.Θ.Τ.Α. πξνηείλεηαη κε ηελ ίδηα ξχζκηζε λα

λήζνπ Αγίνπ Δπζηξαηίνπ, θαηά ην κεγαιχηεξν κέξνο απφ

πξνεγείηαη ζε θάζε πεξίπησζε ε ππνγξαθή ηεο χκβαζεο

αλαλεψζηκεο

χλδεζεο.

πεγέο,

κέζσ

ηεο

δεκηνπξγίαο

κνλάδσλ

παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο απφ Α.Π.Δ. θαη απνζήθεπζήο

Πξνθεηκέλνπ λα θαζίζηαηαη εθηθηή ε θαηά πξνηεξαηφηεηα

ηεο, θαηά ηξφπνλ ψζηε λα θαιχπηνληαη πιήξσο θαη ππφ

έγρπζε ζην δίθηπν ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο πνπ παξάγεηαη

θαζεζηψο αζθάιεηαο εθνδηαζκνχ νη εθάζηνηε αλάγθεο ηνπ

απφ

λεζηνχ.

ραξαθηεξίδεηαη σο ΑΠΔ, επηβάιιεηαη αλάινγε δηαρείξηζε θαη

ηελ

αμηνπνίεζε

ηεο

ειηαθήο

αθηηλνβνιίαο

θαη

ηνπ

ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο πνπ παξάγεηαη απφ ζπκβαηηθά

ηνπ κηθξνχ κεγέζνπο ησλ

θαχζηκα ζηνπο ειηνζεξκηθνχο ζηαζκνχο, ζχκθσλα κε ηα

ελεξγεηαθψλ αλαγθψλ ηνπ λεζηνχ θαη επνκέλσο -θαηά

νξηδφκελα ζηελ πεξίπησζε ε‟ ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ

ηεθκήξην- θαη ησλ κνλάδσλ πνπ ζα θαηαζθεπαζζνχλ, κε ηε

13 ηνπ λ. 3468/2006, φπσο ηζρχεη. Ζ πεξηνξηζκέλε απηή

ξχζκηζε απηή απαιιάζζεηαη ην Κέληξν Αλαλεψζηκσλ Πεγψλ

θαηαλάισζε ησλ ζπκβαηηθψλ θαπζίκσλ, ζχκθσλα κε ηελ σο

θαη Δμνηθνλφκεζεο Δλέξγεηαο (Κ.Α.Π.Δ.) απφ ηελ ππνρξέσζε

άλσ δηάηαμε, έρεη θξηζεί αλαγθαία γηα ηελ ιεηηνπξγία ηνπ

Πξνθεηκέλνπ

λα

επηηαρπλζεί

εγρεηξήκαηνο θαη δεδνκέλνπ

ε

πξαγκαηνπνίεζε

54

ζηαζκνχ θαη ηελ αμηνπνίεζε ηεο ειηαθήο ελέξγεηαο θαη ε

ηξφπνο εθαξκνγήο ηεο δηαδηθαζίαο απηήο, ν ρξφλνο πνπ

ειεθηξηθή ελέξγεηα πνπ ζα παξαρζεί απφ ηα θαχζηκα απηά δελ

ιακβάλεηαη ππφςε γηα ηνλ ζπκςεθηζκφ θαη θάζε άιιε

κπνξεί λα δηαρσξηζηεί απφ ην ζχλνιν ηεο παξαγφκελεο

ιεπηνκέξεηα εθαξκνγήο ζα θαζνξίδεηαη ζηελ απφθαζε ηεο

ελέξγεηαο θαηά ηε δηαδηθαζία παξαγσγήο. πλεπψο, ζα πξέπεη

παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ 12. Απφ ηε ξχζκηζε απηή ζα

λα έρεη πξνηεξαηφηεηα θαηά ηελ θαηαλνκή ηνπ θνξηίνπ απφ ηνλ

πξέπεη λα εμαηξείηαη ε θαηαλάισζε απφ παξνρή ρακειήο

αξκφδην δηαρεηξηζηή, σο ηκήκα ηεο ζπλνιηθήο ειεθηξηθήο

ηάζεο ζην ζηαζκφ, γηα ηελ θάιπςε κηθξψλ θαη ζπλεζηζκέλσλ

ελέξγεηαο πνπ παξάγεηαη απφ ην ζηαζκφ. Δμάιινπ, ζε

θαηαλαιψζεσλ (π.ρ. θσηηζκφο, θαηαλάισζε ππνινγηζηηθψλ

πεξίπησζε ρξήζεο βηνληήδει ή άιινπ βηνθαπζίκνπ, ε

ζπζηεκάησλ θιπ), φπσο ζπκβαίλεη θαη ζε άιινπο ζηαζκνχο

πξνηεξαηφηεηα απηή επηβάιιεηαη γηα ιφγνπο ίζεο κεηαρείξηζεο

ΑΠΔ.

ησλ πεγψλ ΑΠΔ.
Ζ παξαγφκελε ειεθηξηθή ελέξγεηα απφ ην βνεζεηηθφ θαχζηκν
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πνπ θαηαλαιψλεη ν ειηνζεξκηθφο ζηαζκφο, ζχκθσλα κε ηα
νξηδφκελα ζηελ πεξίπησζε ε‟ ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ

Πξνηεξαηόηεηα ζύλδεζεο ζηαζκώλ ειεθηξνπαξαγσγήο

13 ηνπ λ. 3468/2006, φπσο ηζρχεη, ζα πξέπεη λα ηηκνινγείηαη

από βηναέξην

αλάινγα κε ηε θχζε ηεο πξσηνγελνχο ελέξγεηαο. ηελ

Οη ζηαζκνί βηναεξίνπ ζεσξνχληαη σο ζηαζκνί «βάζεο», πνπ

πεξίπησζε ρξήζεο βηνληήδει ή άιινπ βηνθαπζίκνπ πνπ

παξέρνπλ εγγπεκέλε ηζρχ θαη ζπκβάινπλ ζηελ επζηάζεηα ηνπ

ραξαθηεξίδεηαη σο ΑΠΔ, ε ηηκνιφγεζε ζα πξέπεη λα γίλεηαη

ζπζηήκαηνο.

φπσο θαη γηα ηνπο ζηαζκνχο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ηα θαχζηκα

ειεθηξνπαξαγσγήο

απηά. ε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε, ε ηηκνιφγεζε ζα πξέπεη λα

ππνπεξηπηψζεηο (ηδ) θαη (ηε), ηνπ πίλαθα ηηκνιφγεζεο

αληαλαθιά ην κεηαβιεηφ θφζηνο παξαγσγήο ηεο ελέξγεηαο

παξαγφκελεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, ηεο πεξίπησζεο β, ηεο

απηήο. Δίλαη αλαγθαία, σζηφζν, ε πηνζέηεζε αλψηαηεο ηηκήο

παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ λ. 3468/200Δ, φπσο

γηα ηελ ηηκνιφγεζε απηή, ε νπνία ζα αληαλαθιά ην θφζηνο

αληηθαηαζηάζεθε απφ ηελ παξάγξαθν 2, ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ λ.

παξαγσγήο απφ ζπκβαηηθά θαχζηκα ζην ειεθηξηθφ ζχζηεκα

351/2Ο1Ο, ζπκβάιεη άκεζα ζηελ επίιπζε πεξηβαιινληηθήο

ζην νπνίν ζπλδέεηαη ν ειηνζεξκηθφο ζηαζκφο, ψζηε λα δίλνληαη

θχζεσο

ηα θίλεηξα επηινγήο ησλ θαηάιιεισλ θαπζίκσλ κεηαμχ απηψλ

δηαρείξηζεο ησλ νξγαληθψλ απνβιήησλ, φπσο είλαη ηα πηελν-

πνπ επηηξέπεηαη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ, βάζεη ηεο σο άλσ

θηελνηξνθηθά απφβιεηα.

δηάηαμεο. Με απφθαζε ηεο ΡΑΔ ζα θαζνξίδεηαη ε ζρεηηθή

Με ηηο εηζαγφκελεο ξπζκίζεηο απεκπιέθνληαη νη εθθξεκνχζεο,

κεζνδνινγία ππνινγηζκνχ ηνπ ηηκήκαηνο, ελψ κε ηελ απφθαζε

ζηνπο αξκφδηνπο δηαρεηξηζηέο ηνπ δηθηχνπ, αηηήζεηο γηα ηε

ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ 12 θαζνξίδεηαη ε κεζνδνινγία

ρνξήγεζε

γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ πνζνηήησλ ειεθηξηθήο ελέξγεηαο

ειεθηξνπαξαγσγήο απφ βηναέξην, ε αμηνιφγεζε ησλ νπνίσλ

πνπ παξάγνληαη απφ ειηνζεξκηθφ ζηαζκφ θαη αληηζηνηρνχλ

θαζπζηεξεί ιφγσ ηνπ ζπζζσξεπκέλνπ θφξηνπ εξγαζίαο πνπ

ζηηο δηάθνξεο πξσηνγελείο πεγέο ελέξγεηαο.

πξνέθπςε κεηά ην λ. 3851/2010, εμαηηίαο ηεο πιεζψξαο ησλ

Παξφηη έλαο ειηνζεξκηθφο ζηαζκφο θαηά θαλφλα κπνξεί λα

αηηήζεσλ πνπ έρνπλ ππνβιεζεί γηα ηε ρνξήγεζε πξνζθνξψλ

θαιχςεη ηηο αλάγθεο ηνπ γηα δηαηήξεζε ηεο αξηηφηεηαο θαη

ζχλδεζεο ζε θσηνβνιηατθνχο ζηαζκνχο, ζηνπο αξκφδηνπο

ιεηηνπξγηθφηεηαο ηνπ εμνπιηζκνχ ηνπ απφ ηε ρξήζε ησλ

δηαρεηξηζηέο ηνπ δηθηχνπ.

βνεζεηηθψλ θαπζίκσλ (ζπκβαηηθψλ θαη βηνθαπζίκσλ), θαηά ηα

Ζ

Παξάιιεια,
απφ

πξνβιεκάησλ,

πξνζθνξψλ

πινπνίεζε

ε

εγθαηάζηαζε

βηναέξην,

πνπ

πνπ

άπηνληαη

ζχλδεζεο

ησλ

ελ

ζηαζκψλ

εκπίπηεη

ηεο

ζε

ιφγσ

ζηηο

αζθαινχο

ζηαζκνχο

ζηαζκψλ

νξηδφκελα ζηελ πεξίπησζε ε‟ ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ

ειεθηξνπαξαγσγήο βηναεξίνπ, πέξαλ ηεο ζπκβνιήο ηνπο ζηνπο

13 ηνπ λ. 3468/2006, φπσο ηζρχεη, ζε εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο

εζληθνχο ζηφρνπο δηείζδπζεο ησλ ΑΠΔ ζην ελεξγεηαθφ

πνπ απηφ δελ θαζίζηαηαη εθηθηφ γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν, ζα

ηζνδχγην θαη ζηελ άκβιπλζε πεξηβαιινληηθψλ πξνβιεκάησλ

πξέπεη λα επηηξέπεηαη ε απνξξφθεζε ειεθηξηθήο ελέξγεηαο

απφ ηελ αλεμέιεγθηε δηάζεζε γεσξγηθψλ θαη πηελν-

απφ ην δίθηπν γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ απηψλ. Ωζηφζν, ε

θηελνηξνθηθψλ απνβιήησλ, αλακέλεηαη λα ζπκβάιεη ζηελ

ειεθηξηθή απηή ελέξγεηα ζα πξέπεη λα ζπκςεθίδεηαη κε ηελ

ελεξγνπνίεζε

παξαγσγή ηνπ ειηνζεξκηθνχ ζηαζκνχ, ψζηε ε δηαδηθαζία απηή

δεκηνπξγίαο ζπλαθψλ ζέζεσλ εξγαζίαο ζηελ ειιεληθή

λα ιεηηνπξγεί σο αληηθίλεηξν γηα ηελ εθηεηακέλε ρξήζε ηεο. Ο

Πεξηθέξεηα.
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ηνπ

αγξνηηθνχ

πιεζπζκνχ,

κέζσ

ηεο

Γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ πξνβιεκάησλ απηψλ θαη κέρξη ηελ
εμαηνκηθεπκέλε ηαθηνπνίεζε θάζε ΑΠ ρσξηζηά κε βάζε ηα
Άξζξν 189

ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ, ηε δπλακηθή ηνπ, ην ρψξν
εγθαηάζηαζήο ηνπ, ηηο αλάγθεο (ππάξρνπζεο θαη κειινληηθέο)

Ρπζκίζεηο γηα έξγα ειεθηξνδόηεζεο ησλ λεζηώλ

πνπ θαιείηαη λα θαιχςεη, θαη ελφςεη ηεο ηθαλνπνίεζεο ηεο
ππνρξέσζεο παξνρήο θαζνιηθήο ππεξεζίαο ζηνλ ηνκέα ηεο

Ζ

νκαιή,

ζπλερήο

θαη

αζθαιήο

ηξνθνδφηεζε

ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, πξνηείλεηαη ε αληηκεηψπηζε ηεο

ησλ

θαηάζηαζεο κε ηελ εηζαγσγή λνκνζεηηθήο ξχζκηζεο.

θαηαλαισηψλ κε ειεθηξηθή ελέξγεηα αλά πάζα ζηηγκή θαη ζε
φιε ηελ Δπηθξάηεηα, απνηειεί ππεξεζία θνηλήο σθέιεηαο θαη

Με ηελ πξνηεηλφκελε παξάγξαθν 1, επηδηψθεηαη λα

ζπληζηά εθπιήξσζε θαζνιηθήο ππεξεζίαο κε ηελ νπνία

αληηκεησπηζηεί ην πξφβιεκα ηεο έιιεηςεο ρσξνηαμηθήο

ζήκεξα είλαη επηθνξηηζκέλε ε ΓΔΖ, επί ηε βάζεη ησλ

πξφβιεςεο γηα ηελ εγθαηάζηαζε ησλ ηαζκψλ Παξαγσγήο

δηαηάμεσλ ηνπ ηδξπηηθνχ ηεο λφκνπ 1468/1950, ησλ δηαηάμεσλ

ειεθηξηθήο ελέξγεηα θαη ησλ ηνηρείσλ ηνπ Γηθηχνπ Γηαλνκήο

ησλ άξζξσλ 1 παξ. 2 θαη 26 παξ. 2 θαη 3 ηνπ λφκνπ 2773/1999

θαη Μεηαθνξάο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ζηα Με Γηαζπλδεδεκέλα

θαη ηεο δηάηαμεο ηνπ άξζξνπ 3 παξ. 2 ηεο Oδεγίαο 2003/54.

Νεζηά .

Ηδίσο ζηα Με Γηαζπλδεδεκέλα Νεζηά, ε εθπιήξσζε ηεο

Πην

ππνρξέσζεο απηήο γίλεηαη πεξηζζφηεξν επηηαθηηθή γηα ηε ΓΔΖ,

πεξηπηψζεηο ησλ ηνπηθψλ πνιενδνκηθψλ/ρσξνηαμηθψλ αθφκα

σο Γηαρεηξηζηή ησλ Με Γηαζπλδεδεκέλσλ Νεζηψλ, ζχκθσλα

θαη ξπκνηνκηθψλ ζρεδίσλ ηα νπνία είηε δελ πξνβιέπνπλ

κε ηε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 23Α ηνπ λ. 2773/1999 θαη ηνχην δηφηη

ξπζκίζεηο γηα ήδε πθηζηάκελεο εγθαηαζηάζεηο Π θαη

νη ελεξγεηαθέο αλάγθεο ηνπο δελ θαιχπηνληαη επαξθψο θαη

ζηνηρείσλ ηνπ δηθηχνπ κεηαθνξάο θαη δηαλνκήο, είηε

απνηειεζκαηηθά, ε δε εγθαηεζηεκέλε ηζρχο ησλ πθηζηάκελσλ

απαγνξεχνπλ ηελ εγθαηάζηαζή ηνπο. Με ηέηνην φκσο

ηαζκψλ Παξαγσγήο (Απηφλνκνη ηαζκνί Παξαγσγήο -ΑΠ,

πεξηερφκελν νη ξπζκίζεηο απηέο έξρνληαη ζε πιήξε αληίζεζε κε

Σνπηθνί

λα

ην Γεληθφ Πιαίζην Υσξνηαμηθνχ ρεδηαζκνχ θαη Αεηθφξνπ

αληαπνθξηζεί ζηε δήηεζε θαη λα ηελ θαιχςεη. Βαζηθή

Αλάπηπμεο (ΦΔΚ Α‟ 128/2008), ην νπνίν πεξηέρεη ζαθείο

πξνυπφζεζε ηεο ζχλλνκεο ιεηηνπξγίαο ησλ ηαζκψλ

δηαηάμεηο γηα ηελ εγθαηάζηαζε ππνδνκψλ παξαγσγήο θαη

παξαγσγήο θαη ησλ ζηνηρείσλ ηνπ Γηθηχνπ κεηαθνξάο θαη

κεηαθνξάο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο (βι. ζρεηηθά Άξζξν 6,

δηαλνκήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο απνηειεί ε ρσξνηαμηθή

Κεθάιαην Β, Β1 Γεληθέο Καηεπζχλζεηο γηα ηελ Δλέξγεηα, Β2

ηαθηνπνίεζή ηνπο, ε νπνία ζε αξθεηέο πεξηπηψζεηο παξακέλεη

Τπνδνκέο Δλέξγεηαο) θαζψο θαη κε ην Πεξηθεξεηαθφ Πιαίζην

κέρξη ζήκεξα ζε εθθξεκφηεηα. Δπηζεκαίλεηαη φηη αξθεηνί απφ

Υσξνηαμηθνχ ρεδηαζκνχ θαη Αεηθφξνπ Αλάπηπμεο Βνξείνπ

ηνπο ΑΠ ππάξρνπλ θαη ιεηηνπξγνχλ ζηα λεζηά πνιιά ρξφληα

Αηγαίνπ (ΤΑ 262/2003, ΦΔΚ Β‟ 1473/2003, Κεθάιαην Β.2.1.2

πξηλ εθαξκνζζνχλ ρσξνηαμηθά ζρέδηα θαη ζε κεξηθέο

Υσξνηαμηθή Οξγάλσζε-Αμηνιφγεζε θαη Πξννπηηθέο, Υσξηθή

πεξηπηψζεηο παξ‟ φιν πνπ νη ζηαζκνί πξνυπήξραλ δελ

Οξγάλσζε Τπνδνκψλ, Δλέξγεηα) θαη ην Πεξηθεξεηαθφ Πιαίζην

ιήθζεθαλ ππφςε θαη δελ πεξηειήθζεζαλ ζε απηά.

Υσξνηαμηθνχ ρεδηαζκνχ θαη Αεηθφξνπ Αλάπηπμεο Ννηίνπ

ηαζκνί

Παξαγσγήο

-ΣΠ)

δελ

δχλαηαη

ζπγθεθξηκέλα,

πξνβιήκαηα

δεκηνπξγνχληαη

ζηηο

Αηγαίνπ (ΤΑ 252/2003, ΦΔΚ Β‟ 1487/2003, Άξζξν 3, Θέζε θαη

Απφ ηα παξαπάλσ δηαπηζηψλεηαη φηη είλαη αλαγθαία θαη

Ρφινο ηεο Πεξηθέξεηαο Ννηίνπ Αηγαίνπ ζηνλ Γηεζλή,

επηηαθηηθή ε άκεζε ζχδεπμε ησλ ρσξνηαμηθψλ/πνιενδνκηθψλ,

Δπξσπατθφ θαη Δζληθφ Υψξν, Κεθάιαην Β.3.1.2., Υσξηθή

πεξηβαιινληηθψλ, νηθνδνκηθψλ θαη ελεξγεηαθψλ παξακέηξσλ

Οξγάλσζε, Αμηνιφγεζε θαη Πξννπηηθέο, Υσξηθή Οξγάλσζε

πνπ δηέπνπλ ηε ζχλλνκε ιεηηνπξγία ΑΠ θαηά ηξφπνλ ψζηε λα

Τπνδνκψλ, Μεηαθνξέο). Δπνκέλσο, απηά (ηα εηδηθά, ηνπηθά

θαζίζηαηαη πεξηζζφηεξν απιή, γξήγνξε θαη απνηειεζκαηηθή ε

ρσξνηαμηθά πιαίζηα), σο ηεξαξρηθά θαηψηεξα, δελ δχλαληαη λα

ζχλλνκε ιεηηνπξγία ηνπο ζε πεξηπηψζεηο θαηά ηηο νπνίεο είλαη

εθαξκνζηνχλ φηαλ νη πξνβιέςεηο ηνπο έξρνληαη ζε αληίζεζε κε

αλαγθαία ε δξνκνιφγεζε κηθξψλ, πεξηνξηζκέλσλ ζε έθηαζε

ηηο

θαη έληαζε απνθιίζεσλ απφ ηελ αξρηθή ηνπο πεξηγξαθή,

δηαηάμεηο,

πξνβιέςεηο

θαη

θαηεπζχλζεηο

ηνπ

πξναλαθεξζέληνο Γεληθνχ Πιαηζίνπ Υσξνηαμηθνχ ρεδηαζκνχ

νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία, ηε ζηηγκή κάιηζηα πνπ πνιιέο απφ

θαη Αεηθφξνπ Αλάπηπμεο (πξβι πξφζθαηε λνκνζεηηθή

ηηο ελ ιφγσ απνθιίζεηο γίλνληαη γηα ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα.

δηφξζσζε κε λ. 3851/2010) θαη ησλ Πεξηθεξεηαθψλ Πιαηζίσλ
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Υσξνηαμηθνχ ρεδηαζκνχ θαη Αεηθφξνπ Αλάπηπμεο Βνξείνπ θαη

εγθαηαζηάζεσλ ζε παξαιία ή αηγηαιφ ζπλερφκελνπ ή

Ννηίνπ Αηγαίνπ, αληίζηνηρα.

παξαθείκελνπ ζαιάζζηνπ ρψξνπ ή ππζκέλα, πνπ ζέηνπλ ζε
θίλδπλν ηελ αζθάιεηα ηνπ ελεξγεηαθνχ εθνδηαζκνχ. Δηζάγεηαη

Αληίζηνηρα πξνβιήκαηα δεκηνπξγνχληαη θαη ζε επίπεδν
πεξηβαιινληηθήο

αδεηνδφηεζεο

(π.ρ.

ε

ινηπφλ ξχζκηζε ζχκθσλα κε ηελ νπνία φηαλ πξφθεηηαη γηα

πξνζζήθε

αληηθαηάζηαζε ή ζπληήξεζε ελεξγεηαθήο εγθαηάζηαζεο ζε

ειεθηξνπαξαγσγψλ δεπγψλ (Ζ/Ε) θαζηζηά αλαγθαία, ζχκθσλα

παξαιία ή αηγηαιφ ζπλερφκελνπ ή παξαθείκελνπ ζαιάζζηνπ

κε ηελ θείκελε λνκνζεζία, ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο απφθαζεο

ρψξνπ ή ππζκέλα, ε ζρεηηθή δηαδηθαζία (αληηθαηάζηαζεο ή

ΔΠΟ αθφκα θαη αλ ηα Ζ/Ε εγθαζίζηαληαη γηα ηελ θάιπςε ησλ

ζπληήξεζεο) γίλεηαη επί ηε βάζεη ηεο απφθαζεο έγθξηζεο

αλαγθψλ ησλ ζεξηλψλ κελψλ κε ζηφρν ηελ κηθξή επαχμεζε

πεξηβαιινληηθψλ φξσλ, κεηά απφ ελεκέξσζε ηεο αξκφδηαο

ηζρχνο ιφγσ αχμεζεο ηεο δήηεζεο θιπ) θαζψο επίζεο θαη ζε

θαηά ηφπν Κηεκαηηθήο Τπεξεζίαο.

επίπεδν νηθνδνκηθψλ αδεηψλ θαη εγθξίζεσλ.

Με ηελ παξάγξαθν 5 επηδηψθεηαη λα αληηκεησπηζηνχλ ηα

Με ηελ παξάγξαθν 2 ηνπ ζρεδίνπ λφκνπ, εηζάγεηαη

πξνβιήκαηα πνπ δεκηνπξγνχληαη απφ ηηο απνθάζεηο θήξπμεο

παξέθθιηζε απφ ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο πεξ. α‟ ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ

πεξηνρήο σο αλαδαζσηέαο. χκθσλα κε ηε λνκνινγία ηνπ

απφ 31.5.1985 πξνεδξηθνχ δηαηάγκαηνο γηα ηνπο φξνπο

πκβνπιίνπ

δφκεζεο γεπέδσλ εθηφο ζρεδίνπ πφιεσλ (ΦΔΚ Γ‟ 270), φπσο

ηεο

Δπηθξαηείαο

(ΟιηΔ

677/2010,

ηΔ

2778/1988), αθ‟ εο ζηηγκήο ε πεξηνρή ραξαθηεξηζηεί

ηζρχεη. Δηδηθφηεξα, ε παξέθθιηζε ζπλίζηαηαη ζηελ θάκςε ηεο

αλαδαζσηέα, θάζε δξαζηεξηφηεηα ζ‟ απηή απαγνξεχεηαη,

ππνρξέσζεο γηα πξφζσπν 25 κέηξσλ ζε θνηλφρξεζην δξφκν,

επηηξέπεηαη δε, ζην άθξσο απαξαίηεην κέηξν κφλν κεηά ηελ

γεπέδνπ ζην νπνίν είλαη εγθαηεζηεκέλνο ή πξφθεηηαη λα

πξαγκαηνπνίεζε ηεο αλαδάζσζεο θαη ηελ αλάθηεζε ηεο

εγθαηαζηαζεί ηαζκφο Παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ή

δαζηθήο

ζηνηρείν ηνπ Γηθηχνπ κεηαθνξάο ή δηαλνκήο ειεθηξηθήο

κνξθήο

ηεο

θαηαζηξαθείζαο

έθηαζεο,

απαγνξεπνκέλεο απνιχησο ηέηνηαο επέκβαζεο πξν ηεο

ελέξγεηαο, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ε αλέγεξζε γίλεηαη ζε

πξαγκαηνπνίεζεο ηνπ ζθνπνχ ηεο αλαδάζσζεο,

γήπεδν πνπ εμππεξεηείηαη απφ αγξνηηθνχο ή δαζηθνχο

αθνχ

απνραξαθηεξηζηεί θαη ραξαθηεξηζηεί σο δαζηθή, νπφηε πιένλ

δξφκνπο.

ζα κπνξεί θαλείο λα δεηήζεη έγθξηζε επέκβαζεο ζε δαζηθή

Με ηελ παξάγξαθν 3 επηδηψθεηαη λα αληηκεησπηζηνχλ

έθηαζε. Με ηνλ ηξφπν φκσο απηφ, δεκηνπξγνχληαη ηεξάζηηα

πξνβιήκαηα θαη δπζιεηηνπξγίεο πνπ δεκηνπξγνχληαη φηαλ ζε

πξνβιήκαηα θπξίσο γηα ηελ εγθαηάζηαζε ζηνηρείσλ ηνπ

ζπγθεθξηκέλεο πεξηνρέο, φπσο, ελδεηθηηθά, ζηε χξν, ηε Νάμν,

Γηθηχνπ, ηε ζηηγκή κάιηζηα πνπ ηδίσο νη Γξακκέο Μεηαθνξάο

Μχθνλν, ζηηο νπνίεο έρεη εγθξηζεί ζρεηηθφ π.δ. θαζνξηζκνχ

θαη Γηαλνκήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο δηέξρνληαη απφ ηέηνηεο

ΕΟΔ θαζνξίδεηαη κε απηφ (ην π.δ. θαζνξηζκνχ ΕΟΔ) ε

πεξηνρέο.

νηθνδνκηθή γξακκή ζηα 100 κέηξα απφ ηε γξακκή αηγηαινχ ζε

Πξνηείλεηαη ινηπφλ ηξνπνπνίεζε πθηζηάκελεο ξχζκηζεο, ηεο

αληίζεζε αθελφο κε ην γεληθφ φξην ησλ 30 κέηξσλ πνπ ηζρχεη

παξαγξάθνπ 1 άξζξνπ 45 λ.998/79, πξνθεηκέλνπ λα αξζεί ε

γηα ηελ ππφινηπε Υψξα, αθεηέξνπ δε κε ηελ εηδηθή παξέθθιηζε

ακθηζβήηεζε ζρεηηθά κε ηελ αιεζή έθηαζε εθαξκνγήο ηεο θαη

πνπ ρνξεγείηαη εηδηθά γηα βηνκεραλίεο θαη βηνηερλίεο γηα ηηο

επεθηαζεί θαη ζηνπο ζηαζκνχο παξαγσγήο ειεθηξηθήο

νπνίεο δελ ηζρχεη ν πεξηνξηζκφο ησλ 30 κέηξσλ, κεηά απφ

ελέξγεηαο θαη ηα ζπλνδά απηψλ έξγα, δειαδή ζηα ζηνηρεία ηνπ

ζρεηηθή απφθαζε ηνπ αξκφδηνπ Τπνπξγνχ (λ.δ. 439 ηεο

πζηήκαηνο θαη Γηθηχνπ. ηελ δηάηαμε ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ

12/13.12.1970 –ΦΔΚ Α‟ 36, πεξί ζπκπιεξψζεσο ησλ

άξζξνπ 45 ηνπ λ.998/79, πξνβιέπνληαη νη εμαηξέζεηο απφ ηελ

δηαηάμεσλ πεξί αηγηαινχ). Με ηελ πξνηεηλφκελε ξχζκηζε

γεληθή αξρή απαγφξεπζεο επεκβάζεσλ ζηηο θεξπγκέλεο σο

θαζνξίδεηαη ε νηθνδνκηθή γξακκή απφ ηε γξακκή αηγηαινχ ζηα

αλαδαζσηέεο

30 κέηξα, αλεμάξηεηα απφ άιιε, αληίζεηε πξφβιεςε ζε πδ

εθηάζεηο.

ε

απηέο

ηηο

εμαηξέζεηο

ζπγθαηαιέγνληαη θαη ηα έξγα ππνδνκήο ηεο παξαγξάθνπ 2

ΕΟΔ. Απφ ηηο ξπζκίζεηο ηεο παξνχζαο δελ ζίγνληαη νη δηαηάμεηο

άξζξνπ 58 λ.998/79.

ηνπ λ.δ. 439 /1970 (ΦΔΚ Α‟ 36).

Οη ζηαζκνί παξαγσγήο ειεθηξηθήο

ελέξγεηαο θαζψο θαη ηα ζπλνδά απηψλ έξγα ζεσξνχληαη έξγα

Με ηελ παξάγξαθν 4 αληηκεησπίδνληαη νη ζνβαξφηαηεο

ππνδνκήο ηεο παξαγξάθνπ 2 άξζξνπ 58 λ.998/79 ζχκθσλα κε

δπζιεηηνπξγίεο πνπ δεκηνπξγνχληαη ιφγσ θαζπζηεξήζεσλ ζηε

ην εξκελεπηηθφ θαλφλα ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ ίδηνπ άξζξνπ.

δηαδηθαζία ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ λ. 2971/2001 ζε πεξηπηψζεηο

ηελ παξάγξαθν 1 άξζξνπ 45 λ.998/79 σζηφζν δελ έρεη

αληηθαηάζηαζεο

ζπκπεξηιεθζεί ζαθήο αλαθνξά ζηελ παξάγξαθν 3 άξζξνπ

ή

ζπληήξεζεο

λφκηκσλ

ελεξγεηαθψλ
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58, κε απνηέιεζκα απηή λα δχλαηαη λα εξκελεπζεί θαηά ηξφπν

κεηαμχ ηνπο αλάινγα κε ηελ ππθλφηεηα ησλ εμππεξεηνχκελσλ

πνπ απνθιείεη ηελ εγθαηάζηαζε ζηαζκψλ παξαγσγήο

θνξηίσλ. Δπί πιένλ γηα ηε δηαζθάιηζε ηθαλνπνηεηηθνχ

ειεθηξηθήο ελέξγεηαο θαη ζπλνδψλ έξγσλ ζε θεξπγκέλεο σο

επηπέδνπ αμηνπηζηίαο ηεο ειεθηξνδφηεζεο ησλ θαηαλαισηψλ, ε

αλαδαζσηέεο εθηάζεηο.

Λακβάλνληαο ππφςε αθελφο ηελ

ηζρχνπζα λνκνζεζία επηβάιιεη ηελ ηήξεζε ηνπ θξηηήξηνπ

θχζε ηεο παξαγξάθνπ 3 άξζξνπ 58 λ.998/79 –εξκελεπηηθφο

αμηνπηζηίαο «Ν-1», θαηά ηελ εθκεηάιιεπζε θαη αλάπηπμε ηνπ

θαλφλαο ηεο έλλνηαο «έξγσλ ππνδνκήο»- αιιά θαη ηελ έθηαζε

Γηθηχνπ. χκθσλα κε απηφ, απψιεηα νπνηνπδήπνηε ζηνηρείνπ

εθαξκνγήο ηεο ζηνλ παξφληα λφκν ζχκθσλα κε ηελ

(γξακκήο, κεηαζρεκαηηζηή θ.ιπ.) πξέπεη λα κπνξεί λα

δηαηχπσζε ηεο, θαη αθεηέξνπ ηελ βνχιεζε ηνπ λνκνζέηε

αληηκεησπηζηεί απφ ηελ εθεδξεία ηζρχνο πνπ δηαζέηνπλ ηα

αλαθνξηθά κε ηελ εμαίξεζε ησλ έξγσλ ππνδνκήο απφ ηελ

ππφινηπα ελ ιεηηνπξγία ζηνηρεία. ε αληίζεηε πεξίπησζε,

γεληθή

σο

ππάξρεη θίλδπλνο εθηεηακέλσλ δηαθνπψλ ειεθηξνδφηεζεο γηα

αλαδαζσηέεο εθηάζεηο θαη πξνθεηκέλνπ λα κελ θαηαιείπεηαη

κεγάια ρξνληθά δηαζηήκαηα, κε φ,ηη απηφ ζπλεπάγεηαη γηα ηελ

θακία ακθηβνιία ζρεηηθά κε ην πεδίν εθαξκνγήο ηεο

νκαιή θνηλσληθή θαη νηθνλνκηθή δσή ησλ ειεθηξνδνηνχκελσλ

παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 45 λ. 998/79 πξνηείλεηαη

πεξηνρψλ. Ζ ελ ιφγσ νπζηαζηηθή απαίηεζε αμηνπηζηίαο

ηξνπνπνίεζε ηεο πξναλαθεξζείζαο παξαγξάθνπ.

επηβάιιεη ηε δηαηήξεζε ζεκαληηθψλ πεξηζσξίσλ εθεδξείαο

απαγφξεπζε

επεκβάζεσλ

ζε

θεξπγκέλεο

ζηα πθηζηάκελα Κ/Γ, νη κεηαζρεκαηηζηέο ησλ νπνίσλ δελ
κπνξνχλ λα θνξηίδνληαη ζε ηζρχ αλψηεξε ελφο πνζνζηνχ ηεο
Άξζξν 190

ηάμεο ηνπ 80% ηεο νλνκαζηηθήο ηνπο ηθαλφηεηαο. Πέξαλ απηψλ

Κέληξα Γηαλνκήο Ζιεθηξηθήο Δλέξγεηαο

φκσο γηα λα δηαζθαιίδεηαη ε νκαιή θαη αδηάιεηπηε παξνρή
ειεθηξηθήο ελέξγεηαο απαηηείηαη, ιφγσ ηεο δηαξθνχο αχμεζεο

1. Ζ ηξνθνδφηεζε κε ειεθηξηθή ελέξγεηα ππθλνθαηνηθεκέλσλ

ηεο δήηεζεο ζηα κεγάια αζηηθά θέληξα ηεο ρψξαο, ε

αζηηθψλ πεξηνρψλ θαηά πάγηα δηεζλή πξαθηηθή γίλεηαη κέζσ

δεκηνπξγία λέσλ Κ/Γ εληφο ησλ πφιεσλ.

ππνζηαζκψλ πςειήο ηάζεο πξνο κέζε ηάζε, θιεηζηνχ ηχπνπ
κε ππφγεηα δίθηπα ζχλδεζεο, νη νπνίνη έρνπλ θαζηεξσζεί λα

Ζ ζεκαζία ησλ Κ/Γ σο ζεκειηψδνπο αζηηθήο ππνδνκήο

νλνκάδνληαη Κέληξα Γηαλνκήο (Κ/Γ). Παξφκνηνη ππνζηαζκνί

αλαγλσξίδεηαη ζην Γεληθφ Πιαίζην Υσξνηαμηθνχ ρεδηαζκνχ

ιεηηνπξγνχλ ζε φια ηα κεγάια αζηηθά θέληξα ηεο Δπξψπεο,

θαη Αεηθφξνπ Αλάπηπμεο [ΦΔΚ Α‟ 128/2008], ζην άξζξν 6 ηνπ

αιιά θαη δηεζλψο. Έηζη, ζην Λεθαλνπέδην ηεο Αηηηθήο, απφ

νπνίνπ, «πεξί ηεο ρωξηθήο δηάξζξωζεο ηωλ ζηξαηεγηθήο

δεθαεηηψλ, είλαη εγθαηεζηεκέλα θαη ιεηηνπξγνχλ 15 Κέληξα

ζεκαζίαο δηθηύωλ ππνδνκώλ θαη ππεξεζηώλ κεηαθνξώλ,

Γηαλνκήο, νξηζκέλα εθ ησλ νπνίσλ ζε πνιχ θεληξηθέο ζέζεηο,

ελέξγεηαο θαη επηθνηλωληώλ», πξνβιέπεηαη γηα ηηο ππνδνκέο

θάηη πνπ ζπκβαίλεη άιισζηε ζε φιεο ηηο κεγάιεο πφιεηο ηεο

ελέξγεηαο (ελφηεηα Β), φηη «ε έληαμε ηωλ ππνδνκώλ ελέξγεηαο

Δπξψπεο θαη φινπ ηνπ θφζκνπ.

ζηξαηεγηθήο εκβέιεηαο ζηνλ εζληθό ρωξνηαμηθό ζρεδηαζκό
επηβάιιεη […] ηε ξηδηθή βειηίωζε ηνπ ζπζηήκαηνο κεηαθνξάο

Σα Κ/Γ απνηεινχλ ζεκειηψδε ηκήκαηα ηνπ ειεθηξηθνχ

ειεθηξηθήο ελέξγεηαο θαη ηδίωο ηελ αληηκεηώπηζε ηωλ

ζπζηήκαηνο ηεο ρψξαο, δειαδή, ηνπ δηαγξάκκαηνο ξνήο ηεο

πξνβιεκάηωλ ηωλ ηδηαίηεξα επαίζζεηωλ ελεξγεηαθά πεξηνρώλ

ειεθηξηθήο ελέξγεηαο έηζη φπσο απηή παξάγεηαη, κεηαθέξεηαη

(π.ρ. κεγάια αζηηθά θέληξα) κέζω ελίζρπζεο ηνπ δηθηύνπ θαη

θαη δηαλέκεηαη απφ ηνπο ηαζκνχο Παξαγσγήο κέρξη ηνλ ηειηθφ

ηωλ αληίζηνηρωλ ππνζηαζκώλ».

Καηαλαισηή. Οη ππεξεζίεο θαη δξαζηεξηφηεηεο δηαλνκήο
ειεθηξηθήο ελέξγεηαο έρνπλ δε θνηλσθειή ραξαθηήξα ζχκθσλα

Βαζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ησλ Κ/Γ είλαη φηη ν εμνπιηζκφο

κε ην άξζξν 1 λ. 2773/1999 [ΦΔΚ Α΄ 286].

εγθιείεηαη ζην ζχλνιφ ηνπ ζην εζσηεξηθφ θηηξίνπ θαη ε είζνδνο
θαη έμνδνο ησλ ειεθηξηθψλ γξακκψλ πςειήο θαη κέζεο ηάζεο

Βαζηθή ζθνπηκφηεηα θαη πξννξηζκφο ησλ Κ/Γ είλαη ε

γίλεηαη απνθιεηζηηθά κε ππφγεηα θαιψδηα. Ζ βαζηθή απηή

εμαζθάιηζε ηεο επάξθεηαο θαη αμηνπηζηίαο ειεθηξνδφηεζεο

θαηαζθεπαζηηθή αξρή έρεη σο απνηέιεζκα ηελ απνπζία

ησλ πάζεο θχζεσο θαηαλαισηψλ (νηθηαθψλ, εκπνξηθψλ,

νπνηαζδήπνηε

βηνκεραληθψλ) ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο ηελ νπνία εμππεξεηνχλ.

αξλεηηθήο

επίπησζεο

ζην

πεξηβάιινλ.

Δηδηθφηεξα, ηα παξαγφκελα καγλεηηθά θαη ειεθηξηθά πεδία

Ζ επάξθεηα ηξνθνδφηεζεο ησλ αζηηθψλ θέληξσλ ή άιισλ

είλαη κεδακηλά θαη ππνιείπνληαη ζεκαληηθά απφ ηα

πνιενδνκηθψλ ηζηψλ ηεο ρψξαο κε ειεθηξηθή ελέξγεηα ζα ήηαλ

απζηεξφηαηα επίπεδα αλαθνξάο γηα ζπρλφηεηεο έσο 100 ΚHz

ηερληθά αλέθηθηε ρσξίο ηελ χπαξμε δηάζπαξησλ ππνζηαζκψλ

πνπ ηζρχνπλ ζηελ ειιεληθή θαη επξσπατθή λνκνζεζία [βι.

πςειήο ηάζεο πξνο κέζε ηάζε εληφο απηψλ ζε απνζηάζεηο
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Πίλαθα 2 ηνπ άξζξνπ 2 ηεο 3060 (ΦΟΡ) 238/28.3.2002 Κνηλήο

ηειεπηθνηλσλίεο θιπ.). Δίλαη ινγηθφ λα ππνζέζεη θαλείο φηη ν

Απφθαζεο ησλ Τπνπξγψλ Αλάπηπμεο, ΠΔ.ΥΩ.Γ.Δ. θαη Τγείαο

λνκνζέηεο ηνπ ελ ιφγσ Π.Γ. ππέιαβε φηη ηα απαξαίηεηα γηα ηε

θαη Πξφλνηαο (ΦΔΚ Β΄ 512) πνπ εθδφζεθε ζε εθηέιεζε, κεηαμχ

ιεηηνπξγία ηνπ νηθηζκνχ βαζηθά έξγα αζηηθήο ππνδνκήο, φπσο

άιισλ, θαη ηεο ζπζηάζεσο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δ.Δ. «ρεηηθά

είλαη ηα Κέληξα Γηαλνκήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, επηηξέπεηαη λα

κε

ζε

θαηαζθεπαζζνχλ ζε θάζε γεληθή θαηεγνξία ρξήζεσλ γεο,

ειεθηξνκαγλεηηθά πεδία 0 Hz-300GHz», L 199 (1999/519/EC),

εθφζνλ είλαη αλαγθαία γηα ηε δηαζθάιηζε ησλ βαζηθψλ φξσλ

30-7-1999], θηλνχληαη δε ζην επίπεδν ηνπ ππνβάζξνπ ηνπ

δηαβίσζεο ζηνλ νηθηζκφ. ε θάζε πεξίπησζε, κε ηελ απφθαζε

αζηηθνχ πεξηβάιινληνο. Δπηπιένλ, δελ πθίζηαηαη θίλδπλνο

ηεο Οινκέιεηαο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπηθξαηείαο 2283/2000

έθξεμεο, έθιπζεο ηνμηθψλ αεξίσλ, ρεκηθήο ξχπαλζεο ή

θξίζεθε φηη ηα Κ/Γ ειεθηξηθήο ελέξγεηαο πεξηιακβάλνληαη ζηελ

δηαξξνήο απνβιήησλ.

εηδηθή πνιενδνκηθή ρξήζε «θνηλσθεινχο νξγαληζκνχ» ηνπ

ηνλ

πεξηνξηζκφ

ηεο

έθζεζεο

ηνπ

θνηλνχ

άξζξνπ 1 πεξ. Β, εδ. 4 ηνπ Π.Γ. ηεο 23.2/6.3.1987. εκεηψλεηαη

„Όπσο είλαη δηεζλψο απνδεθηφ ηα Κ/Γ πξέπεη λα βξίζθνληαη ζε

φηη ε ηειεπηαία απηή δηάηαμε ζπγθαηαιέγεη ηε ρξήζε

θεληξνβαξηθέο ζέζεηο σο πξνο ηα θνξηία πνπ ηξνθνδνηνχλ,

θνηλσθειψλ νξγαληζκψλ καδί κε ηηο ρξήζεηο γξαθείσλ,

εληφο ηνπ πνιενδνκηθνχ ηζηνχ θαη ησλ πεξηνρψλ δήηεζεο

ηξαπεδψλ θαη αζθαιηζηηθψλ εηαηξεηψλ, ππνιακβάλεη δειαδή

ελέξγεηαο.

φηη πξφθεηηαη γηα ρξήζε παξνρήο ππεξεζηψλ, αλάινγε σο

Απηφ επηβάιιεηαη απφ ιφγνπο πεξηβαιινληηθνχο αιιά θαη

πξνο ηελ πνιενδνκηθή ηεο ιεηηνπξγία κε εθείλε ησλ γξαθείσλ.

εζληθήο νηθνλνκίαο, δεδνκέλνπ φηη φζν απμάλεηαη ε απφζηαζε

Γηα ηνλ ιφγν απηφ, ν λνκνζέηεο ηνπ Π.Γ. ηεο 23.2/6.3.1987

κεηαμχ ησλ Κ/Γ θαη ησλ ηξνθνδνηνχκελσλ απ‟ απηά

πεξηέιαβε ηελ πνιενδνκηθή ρξήζε «θνηλσθεινχο νξγαληζκνχ»

θαηαλαιψζεσλ ηφζν απμάλνληαη νη απψιεηεο ησλ δηθηχσλ άξα

σο επηηξεπηή ρξήζε κφλνλ ζηηο θαηεγνξίεο ρξήζεσλ «γεληθήο

θαη ε θαηαζπαηάιεζε πνιχηηκσλ ελεξγεηαθψλ πφξσλ θαη θαηά

θαηνηθίαο» θαη «Πνιενδνκηθνχ θέληξνπ - θεληξηθέο ιεηηνπξγίεο

ζπλέπεηα θαη ε αχμεζε εθπνκπψλ αεξίνπ ηνπ ζεξκνθεπίνπ κε

πφιεο ηνπηθφ θέληξν ζπλνηθίαο – γεηηνληάο», ελψ δελ

φιεο ηηο δπζάξεζηεο πεξηβαιινληηθέο θαη νηθνλνκηθέο

πεξηιακβάλεηαη ζηηο ππφινηπεο θαηεγνξίεο ρξήζεσλ, αθφκα

ζπλέπεηεο. Δπί πιένλ φκσο ε αλάγθε ζπλερνχο βειηίσζεο ηεο

θαη ζε εθείλεο πνπ επηηξέπνπλ επηβαξπληηθέο ιεηηνπξγίεο, φπσο

πνηφηεηαο ηξνθνδφηεζεο ησλ θαηαλαισηψλ κε ηελ ηζνθφξηηζε

είλαη νη θαηεγνξίεο ρξήζεσλ νρινχζαο βηνκεραλίαο-βηνηερλίαο,

ησλ εγθαηαζηάζεσλ θαη ηε κείσζε ησλ δηαηαξαρψλ ηεο ηάζεσο

κε νρινχζαο βηνκεραλίαο-βηνηερλίαο, ρνλδξεκπνξίνπ θιπ.,

εμ αηηίαο γξακκψλ κεγάινπ κήθνπο, επηβάιιεη ηελ εγθαηάζηαζε

πξνθαλψο δηφηη δελ ζπλάδεη ε παξνπζία εγθαηαζηάζεσλ

ησλ Κ/Γ εληφο ησλ πεξηνρψλ δήηεζεο ηνπ θνξηίνπ ζε

παξνρήο ππεξεζηψλ ζε ηέηνηνπ είδνπο ρξήζεηο. Γηαπηζηψλεηαη

θεληξνβαξηθέο ζέζεηο ηνπ πνιενδνκηθνχ ηζηνχ.

ινηπφλ έλα λνκνζεηηθφ θελφ φζνλ αθνξά ηα Κέληξα Γηαλνκήο

Σελ εγθαηάζηαζε ησλ Κ/Γ εληφο ηνπ πνιενδνκηθνχ ηζηνχ

ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, ην νπνίν, ελφςεη ηεο δεζκεπηηθφηεηαο

επηβάιιεη επίζεο θαη ε αλάγθε νξζνινγηθήο αλάπηπμεο ηνπ

ησλ

ππφγεηνπ δηθηχνπ πςειήο θαη κέζεο ηάζεο, ζε θαζνξηζκέλεο

ζρεδηαζκφ, κπνξεί κεζνπξφζεζκα λα νδεγήζεη ζε κείδνλα

νδεχζεηο κε ζαθψο ραξαγκέλα θαη δηακνξθσκέλα φξηα νδψλ

πξνβιήκαηα ειεθηξνδφηεζεο ησλ αζηηθψλ πεξηνρψλ ηεο

θαη πεδνδξνκίσλ.

ρψξαο, δεδνκέλνπ φηη πξνθχπηνπλ ακθηβνιίεο σο πξνο ην

ηππνπνηεκέλσλ

ρξήζεσλ

γεο

ζηνλ

πνιενδνκηθφ

επηηξεπηφ ηεο αλέγεξζεο θαη ιεηηνπξγίαο Κ/Γ ζε πνιιέο

3. Ζ ηζρχνπζα πνιενδνκηθή λνκνζεζία σο πξνο ηνλ

πεξηνρέο, αθφκε κάιηζηα θαη αλ ε πξνβιεπφκελε γηα ηελ νηθεία

θαζνξηζκφ ρξήζεσλ γεο δελ έρεη ιάβεη ππφςε ηεο ηελ αλάγθε

πεξηνρή θαηεγνξία ρξήζεσλ είλαη βηνηερληθή ή βηνκεραληθή.

δεκηνπξγίαο ησλ αλαγθαίσλ γηα ηε δηαλνκή ηεο ειεθηξηθήο
ελέξγεηαο εγθαηαζηάζεσλ βαζηθνχ θνηλσληθνχ εμνπιηζκνχ. Ο

Δίλαη επνκέλσο αλαγθαία κηα ξεηή λνκνζεηηθή ξχζκηζε, φπσο

λνκνζέηεο ηνπ Π.Γ./ηνο ηεο 23.2/6.3.1987 (ΦΔΚ Γ΄ 166), κε ην

ε εηζαγφκελε, κε ηελ νπνία λα αίξνληαη νη ακθηβνιίεο σο πξνο

νπνίν ζεζπίζηεθαλ νη θαηεγνξίεο ησλ πνιενδνκηθψλ ρξήζεσλ

ην επηηξεπηφ ηεο αλέγεξζεο θαη ιεηηνπξγίαο εγθαηαζηάζεσλ

γεο θαη ην πεξηερφκελφ ηνπο, παξέιεηςε λα πξνβιέςεη ξεηά ηε

δηαλνκήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ζε φιεο ηηο θαηεγνξίεο ρξήζεσλ

ρξήζε ησλ θνηλσθειψλ εγθαηαζηάζεσλ πνπ είλαη αλαγθαίεο

γεο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία ή απφ

γηα ηελ νκαιή ιεηηνπξγία ηνπ νηθηζκνχ, φπσο είλαη νη

ηνλ ρσξνηαμηθφ ή πνιενδνκηθφ ζρεδηαζκφ. Ζ ξχζκηζε απηή

εγθαηαζηάζεηο δηαλνκήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο (αιιά θαη άιισλ

επηβάιιεηαη

θνηλσληθψλ αγαζψλ φπσο ην λεξφ, ε απνρέηεπζε, νη

αλαγλσξίζζεθαλ ζηελ πξφζθαηε λνκνινγία ηνπ πκβνπιίνπ

απφ

πνιενδνκηθά

θξηηήξηα,

ηα

νπνία

ηεο Δπηθξαηείαο, εηδηθφηεξα δε απφ ηε ζεκαζία πνπ έρνπλ νη
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βαζηθέο

θνηλσθειείο

ππνδνκέο

γηα

ηε

δηαζθάιηζε
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ηθαλνπνηεηηθψλ φξσλ δηαβίσζεο ζηνλ νηθηζκφ ή ζε θάζε

Σξνπνπνίεζε άξζξνπ 20 λ.3054/2002

πνιενδνκηθφ ηζηφ. χκθσλα κε ηε λνκνινγία απηή, απφ ηα
άξζξα 24 παξ. 1 θαη 2 ηνπ πληάγκαηνο απνξξέεη ε επηηαγή

Με ηελ πξνηεηλφκελε ξχζκηζε ζην άξζξν 20 ηνπ λ.3054/2002

γηα ηνλ λνκνζέηε λα ξπζκίζεη ηε ρσξνηαμηθή αλαδηάξζξσζε

πξνηείλεηαη λα δηαγξαθεί ε έθθξαζε «ζηνπο πξαηεξηνχρνπο»

θαη ηελ πνιενδνκηθή αλάπηπμε ησλ νηθηζηηθψλ ελ γέλεη

θαη λα αληηθαηαζηαζεί κε ηελ έθθξαζε «ζηνπο θαηφρνπο άδεηαο

πεξηνρψλ, κε θξηηήξηα ηελ «εμππεξέηεζε ηεο ιεηηνπξγηθόηεηαο

ιηαληθήο εκπνξίαο ή ζε ηειηθνχο θαηαλαισηέο» ψζηε λα κε δξα

θαη ηεο αλαπηύμεωο ηωλ νηθηζκώλ θαη ηελ εμαζθάιηζε ηωλ

πεξηνξηζηηθά ζηελ ππνρξέσζε αλαθνξάο ησλ ηηκψλ απφ ηηο

θαιιίηεξωλ δπλαηώλ όξωλ δηαβηώζεωο ηωλ θαηνίθωλ, ε νπνία

εηαηξίεο εκπνξίαο πεηξειαηνεηδψλ κφλν γηα ηα πεηξειαηνεηδή

πξνϋπνζέηεη ηελ ύπαξμε βαζηθώλ έξγωλ ππνδνκήο, θαζώο θαη

πνπ δηαζέηνπλ ζηνπο πξαηεξηνχρνπο αιιά θαη γηα ηα ινηπά

έξγωλ θνηλωληθνύ εμνπιηζκνύ» [βι. ηΔ 3944/2008, ηΔ

είδε πεηξειαηνεηδψλ (φπσο λαπηηιηαθά θαη αεξνπνξηθά

967/2007, ηΔ 1567/2005]. ην πιαίζην απηφ, ε πνιενδνκηθή

θαχζηκα).

λνκνζεζία νθείιεη λα ιάβεη ππφςε ηεο θαηά ηνλ θαζνξηζκφ ηνπ
πεξηερνκέλνπ ησλ θαηεγνξηψλ ρξήζεσλ γεο ηελ αλάγθε
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δεκηνπξγίαο Κ/Γ ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, ηα νπνία, φπσο
εθηέζεθε αλσηέξσ, ζπληζηνχλ βαζηθά έξγα θνηλσληθήο

Σξνπνπνίεζε δηαηάμεσλ λ.3852/2010

ππνδνκήο πνπ είλαη απνιχησο απαξαίηεηα γηα ηε ιεηηνπξγία

1. Καηφπηλ ησλ αιιαγψλ πνπ επήιζαλ ζηηο Πεξηθέξεηεο κε ην

ηνπ πνιενδνκηθνχ ζπγθξνηήκαηνο πνπ εμππεξεηνχλ.

λ.3852/2010 (ΦΔΚ Α΄ 87) αλέθπςε δήηεκα αλαθνξηθά κε ην

4. Όζνλ αθνξά ηελ πεξηβαιινληηθή λνκνζεζία, νη ηζρχνπζεο

πνην είλαη ην αξκφδην φξγαλν έθδνζεο αδεηψλ εγθαηάζηαζεο,

δηαηάμεηο [ΤΑ ΤΠΔΥΩΓΔ/ΔΤΠΔ/νηθ. 126880/07, ΦΔΚ Β΄

ιεηηνπξγίαο θαη επέθηαζεο ζηαζκψλ παξαγσγήο ειεθηξηθήο

435/29-3-2007] πξνβιέπνπλ φηη ηα Κ/Γ ειεθηξηθήο ελέξγεηαο

ελέξγεηαο απφ Α.Π.Δ.

150 έσο 400 kV απνηεινχλ έξγα ηεο δεχηεξεο θαηεγνξίαο θαη

Δηδηθφηεξα, ζην άξζξν 186 II Γ (Τπνηνκέαο Δλέξγεηαο, πεξ. 20)

ηέηαξηεο ππνθαηεγνξίαο, ππφ ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 3 παξ. 2

ηνπ

λ. 1650/1986, φπσο απηφο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη. Ζ

ιεηηνπξγίαο ή επέθηαζεο ζηαζκνχ ειεθηξηθήο ελέξγεηαο απφ

θαηάηαμε ζε κία θαηεγνξία έξγσλ πνπ «δελ πξνθαινχλ

Α.Π.Δ ή .Ζ.Θ.Τ.Α. ζχκθσλα κε ην άξζξν 8 ηνπ λ.3468/2006

ζνβαξέο επηπηψζεηο» ζην πεξηβάιινλ είλαη εχινγε, δεδνκέλνπ

(ΦΔΚ Α΄129) εκπίπηεη ζηηο αξκνδηφηεηεο ησλ Πεξηθεξεηψλ.

φηη φπσο δηαπηζηψζεθε αλσηέξσ, ιφγσ αθξηβψο ηνπ θιεηζηνχ

πλεπψο νη αλσηέξσ άδεηεο ρνξεγνχληαη κε απφθαζε ηνπ

ραξαθηήξα ησλ Κ/Γ, ην κελ παξαγφκελν ειεθηξηθφ θαη

Πεξηθεξεηάξρε.

καγλεηηθφ πεδίν είλαη κεδακηλφ, ελψ δελ δεκηνπξγνχληαη άιινπ

λ.3852/2010

ε

ρνξήγεζε

άδεηαο

εγθαηάζηαζεο,

Μεηά ηε δεκνζίεπζε ηνπ λ.3852/2010, εθδφζεθαλ ηα πξνεδξηθά

είδνπο εθπνκπέο ή θίλδπλνη γηα ην πεξηβάιινλ. Λφγσ φκσο ηεο

δηαηάγκαηα

αλππέξζεηεο αλάγθεο εγθαηάζηαζεο ησλ Κ/Γ εληφο αζηηθψλ

πνπ

πξνβιέπνπλ

ηνπο

Οξγαληζκνχο

ησλ

Πεξηθεξεηψλ θαη ησλ Απνθεληξσκέλσλ Γηνηθήζεσλ. ηνπο

πεξηνρψλ, αιιά θαη ηεο ζεκαζίαο ησλ Κ/Γ γηα ηε δηαζθάιηζε

Οξγαληζκνχο

ηεο νκαιήο ειεθηξνδφηεζεο ησλ πφιεσλ, θξίλεηαη αλαγθαίν λα

ησλ

Πεξηθεξεηψλ

πξνβιέπεηαη

φηη

ζηηο

αξκνδηφηεηεο ηνπ Σκήκαηνο Υνξήγεζεο Αδεηψλ Αλάπηπμεο,

πεξηέιζεη ε αξκνδηφηεηα πεξηβαιινληηθήο αδεηνδφηεζεο ησλ

Δλέξγεηαο θαη Φπζηθψλ Πφξσλ (ηεο Γηεχζπλζεο Αλάπηπμεο ηεο

Κ/Γ ζηηο θεληξηθέο ππεξεζίεο ηνπ Τπνπξγείνπ Πεξηβάιινληνο

Γεληθήο Γηεχζπλζεο Αλάπηπμεο) ππάγεηαη ε ρνξήγεζε αδεηψλ

Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο. Πξάγκαηη, φπσο έρεη θξηζεί

εγθαηάζηαζεο, ιεηηνπξγίαο, ειέγρνπ, κειεηψλ θαη φισλ ησλ

επαλεηιεκκέλσο απφ ην ηΔ, ε άζθεζε ηεο αξκνδηφηεηαο

ζρεηηθψλ δηνηθεηηθψλ θαη ηερληθψλ ζεκάησλ θαη δεηεκάησλ πνπ

έγθξηζεο πεξηβαιινληηθψλ φξσλ απφ ηνλ Τπνπξγφ ΠΔΚΑ

αθνξνχλ ζέκαηα αλάπηπμεο, ελέξγεηαο, θπζηθψλ πφξσλ,

ζπληζηά νπζηψδε δηαδηθαζηηθή εγγχεζε ζεβαζκνχ ηεο

επελδχζεσλ θαη πξνζηαζίαο πεξηβάιινληνο (ελδεηθηηθά άξζ.

ηζρχνπζαο πεξηβαιινληηθήο λνκνζεζίαο [πξβι. ηΔ 1657,

21 ηνπ π.δ/ηνο 130/2010, Οξγαληζκφο ηεο Πεξηθέξεηαο Ννηίνπ

1805/2005].-

Αηγαίνπ, ΦΔΚ Α΄223 θαη άξζ. 21 ηνπ π.δ/ηνο 241/2010,
Οξγαληζκφο ηεο Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο, ΦΔΚ Α΄241).
Αξκφδην φξγαλν γηα ηε ρνξήγεζε ησλ αλσηέξσ αδεηψλ είλαη ν
Πεξηθεξεηάξρεο.
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ηνπο

Οξγαληζκνχο

Απνθεληξσκέλσλ

β) Δγθαηαζηάζεηο ελαπνζήθεπζεο θαη δηαθίλεζεο πγξψλ

Γηνηθήζεσλ πξνβιέπεηαη φηη ζηηο αξκνδηφηεηεο ηνπ Σκήκαηνο

θαπζίκσλ, πγξαεξίσλ θαη αζθάιηνπ, εκθηάισζεο πγξαεξίσλ

Φπζηθψλ Πφξσλ (ηεο Γηεχζπλζεο Σερληθνχ Διέγρνπ ηεο

θαη ζπζθεπαζίαο ιηπαληηθψλ, κε απνζεθεπηηθή ηθαλφηεηα κέρξη

Γεληθήο

Πεξηβαιινληηθήο

θαη 50.000 m3 θαη κε εγθαηεζηεκέλε παξαγσγηθή ηζρχ κέρξη

Πνιηηηθήο ) ππάγεηαη, κεηαμχ άιισλ, ε δηαρείξηζε αμηνπνίεζεο

θαη 367 KW (500 HP) κε εμαίξεζε ηε Ννκαξρηαθή Απηνδηνίθεζε

ησλ αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο κε φιεο ηηο απαηηνχκελεο

Θεζζαινλίθεο γηα ηελ νπνία ηζρχεη κέρξη θαη 1470 KW (2000

δηαδηθαζίεο αδεηνδφηεζεο θαη παξαθνινχζεζεο (ελδεηθηηθά

HP).

Γηεχζπλζεο

ησλ

Υσξνηαμηθήο

θαη

άξζ. 9 Δ2 πεξ. β΄ ηνπ π.δ/ηνο 236/2010, Οξγαληζκφο ηεο

γ)

Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Αηγαίνπ, ΦΔΚ Α΄236 θαη άξζ. 9 Δ2
πεξ.

β΄

ηνπ

π.δ/ηνο

231/2010,

Οξγαληζκφο

είλαη

ν

Γεληθφο

Γξακκαηέαο

νξπθηειαίσλ

κε

εγθαηεζηεκέλεο ηζρχνο.
δ)

ΦΔΚ Α΄231). ηηο αλσηέξσ πεξηπηψζεηο αξκφδην φξγαλν γηα ηε
αδεηψλ

αλαγέλλεζεο

απνζεθεπηηθή ηθαλφηεηα κέρξη θαη 10.000 m3 αλεμαξηήησο

ηεο

Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Θεζζαιίαο – ηεξεάο Διιάδαο,
ρνξήγεζε

Δγθαηαζηάζεηο

Δγθαηαζηάζεηο

εξεπλψλ

θαη

εθκεηάιιεπζεο

πδξνγνλαλζξάθσλ , απνζήθεπζεο, δηαθίλεζεο θαη δηαλνκήο

ηεο

θπζηθνχ αεξίνπ κε εγθαηεζηεκέλε παξαγσγηθή ηζρχ κέρξη θαη

Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο.

367 KW (500 HP) θαη απνζεθεπηηθή ηθαλφηεηα κέρξη θαη 10.000

Βάζεη ησλ αλσηέξσ, αλαθχπηεη δήηεκα σο πξνο ηελ

m3 ».

αξκνδηφηεηα ρνξήγεζεο αδεηψλ εγθαηάζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο
ζηαζκψλ παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο απφ Α.Π.Δ. θαζψο
δεκηνπξγείηαη ζχγρπζε σο πξνο ην γεγνλφο, αλ απηή εκπίπηεη

Με ηελ παξάγξαθν 17 ηνπ γ‟. Τπνηνκέα Δλέξγεηαο, ηνπ

ζηηο αξκνδηφηεηεο ηνπ Πεξηθεξεηάξρε ή ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα

άξζξνπ 186, ηνπ λ. 3852/2010, ε Πεξηθέξεηα αλαιακβάλεη,

ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο.

αληίζηνηρα, ηηο αθφινπζεο αξκνδηφηεηεο:

Με γλψκνλα ηε κέγηζηε δπλαηή επηηάρπλζε ηεο δηαδηθαζίαο

«ηε

έθδνζεο αδεηψλ εγθαηάζηαζεο, ιεηηνπξγίαο θαη επέθηαζεο

ιεηηνπξγίαο εγθαηαζηάζεσλ απνζήθεπζεο θαη δηαθίλεζεο

ζηαζκψλ ειεθηξνπαξαγσγήο απφ Α.Π.Δ. πξνηείλεηαη ε

πγξψλ θαπζίκσλ, πγξαεξίσλ, ιηπαληηθψλ θαη αζθάιηνπ

κεηαθνξά ηεο αξκνδηφηεηαο ρνξήγεζεο ησλ αλσηέξσ αδεηψλ

ρσξεηηθφηεηαο απφ 10.000 κέρξη 50.000 θ.κ., θαζψο θαη

ζην Γεληθφ Γξακκαηέα ηεο νηθείαο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο.

κνλάδσλ

Πξνο ηνχην, θαζίζηαηαη αλαγθαία ε ηξνπνπνίεζε ηνπ άξζ.186

ηππνδχλακεο,

ηνπ λ.3852/2010 ζχκθσλα κε ηελ πξνηεηλφκελε ξχζκηζε, ελψ

ιηπαληηθψλ, εξεπλψλ θαη εθκεηάιιεπζεο πδξνγνλαλζξάθσλ,

ε δεχηεξε παξάγξαθνο ηεο θξνληίδεη ηελ εμαζθάιηζε ηνπ

απνζήθεπζεο, δηαθίλεζεο θαη δηαλνκήο θπζηθνχ αεξίνπ».

ρνξήγεζε

αδεηψλ

εγθαηάζηαζεο,

αλαγέλλεζεο
εκθηαιψζεσο

επέθηαζεο

θαη

νξπθηειαίσλ,

αλεμαξηήησο

πγξαεξίσλ,

ζπζθεπαζίαο

ζχλλνκνπ ησλ αδεηψλ πνπ έρνπλ ήδε εθδνζεί (ζηελ
ζπληξηπηηθή ηνπο πιεηνςεθία απφ ηηο Απνθεληξσκέλεο
Όπσο πξνθχπηεη απφ ηε ζχγθξηζε ησλ αλσηέξσ δηαηάμεσλ,

Γηνηθήζεηο) αλεμάξηεηα απφ ηελ αξρή ρνξήγεζεο ηνπο.

ζηε λέα ξχζκηζε έρεη κεηαθεξζεί, ξεηά, κέξνο κφλνλ ησλ

2. Οη αξκνδηφηεηεο πνπ είραλ νη Ννκαξρηαθέο Απηνδηνηθήζεηο

αξκνδηνηήησλ,

κέρξη ηελ ηζρχ ηνπ λ. 3852/2010, σο πξνο ηελ αδεηνδφηεζε
εγθαηαζηάζεσλ

πεηξειαηνεηδψλ,

θπζηθνχ

αεξίνπ,

θ.ά.,

ρνξήγεζε

θαη

ακθηβνιίεο σο πξνο ηηο αξκνδηφηεηεο. Σα θελά θαη

νη

ηνπ άξζξνπ 283 ηνπ λ.3852/2010, δεδνκέλνπ φηη θαη ζηελ

(ΦΔΚ 80Α΄), σο θάησζη:
H

δεκηνπξγεί αζάθεηεο

ακθηβνιίεο δελ θαίλεηαη λα αίξνληαη απφ ηηο γεληθέο δηαηάμεηο

απνηππψλνληαη ζηελ παξ. 29, ηνπ άξζξνπ 3, ηνπ Π.Γ. 78/2006

«

γεγνλφο πνπ

πξάμε, απφ 1/1/2011, έρνπλ αλαθχςεη εξσηεκαηηθά θνξέσλ θαη
αδεηψλ

εγθαηάζηαζεο,

επέθηαζεο,

επελδπηψλ σο πξνο ηελ θαηαλνκή ησλ αξκνδηνηήησλ κεηαμχ

εθζπγρξνληζκνχ θαη ιεηηνπξγίαο, ζχκθσλα κε ην λ.3325/2005,

Κεληξηθήο Γηνίθεζεο θαη Πεξηθέξεηαο.

ζηηο:
α)

Βηνκεραλίεο

παξαγσγήο

πεηξειαηνεηδψλ

θαη

θνπφο ηεο ξχζκηζεο, πνπ πξνηείλεηαη, είλαη λα απνηππψζεη

ιηπαληηθψλ (δηπιηζηήξηα) κε εγθαηε-ζηεκέλε παξαγσγηθή ηζρχ

κε ζαθήλεηα θαη πιεξφηεηα ηηο αξκνδηφηεηεο ηεο Πεξηθέξεηαο,

κέρξη θαη 367 KW (500 HP) θαη απνζεθεπηηθή ηθαλφηεηα κέρξη

φζνλ αθνξά ζηελ αδεηνδφηεζε δηπιηζηεξίσλ, εγθαηαζηάζεσλ

θαη 10.000 m3 .
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πεηξειαηνεηδψλ, θπζηθνχ αεξίνπ θαη άιισλ ζπλαθψλ
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εγθαηαζηάζεσλ.

Σξνπνπνίεζε λ.δ/ηνο 210/1974
Πξνθεηκέλνπ λα ελαξκνληζζεί ε λνκνζεζία κε ηηο επκελέζηεξεο
γηα ηα ειιεληθά ζπκθέξνληα δηαηάμεηο ηεο χκβαζεο ησλ ΖΔ
γηα ην Γίθαην ηεο Θάιαζζαο, πθίζηαηαη αλάγθε ηξνπνπνίεζεο
ηνπ νξηζκνχ ησλ ππνιίκλησλ θαη ππνζαιάζζησλ πεξηνρψλ ηεο
ρψξαο, φπσο αλαθέξεηαη ζην κεηαιιεπηηθφ Κψδηθα

Άξζξν 193
Απνζπάζεηο πξνζσπηθνύ Γ.Δ.Ζ Α.Δ.
Μέρξη ηελ ηζρχ ηνπ Ν. 3429/05 ζηελ Δπηρείξεζε ΓΔΖ Α.Δ.
πινπνηνχληαλ απνζπάζεηο κηζζσηψλ ζε θνξείο εθηφο απηήο
δεδνκέλνπ φηη κέρξη ηφηε ε ΓΔΖ αλήθε ζηνλ επξχηεξν Γεκφζην
Σνκέα, φπσο απηφο είρε νξηνζεηεζεί κε ην Ν. 1256/82 θαη

ΔΝΟΣΖΣΑ Γ’ – Σειηθέο, Μεηαβαηηθέο θαη Καηαξγνύκελεο
Γηαηάμεηο

επαλαπξνζδηνξίζηεθε κε ηνπο Ν. 1892/90 θαη Ν. 2190/94.
χκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην Κεθ. Β‟, άξζξν 15 ηνπ

Άξζξν 195

Ν.3429/05, νη Δηαηξείεο ηεο παξαγξάθνπ 5 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ
ππφςε Νφκνπ – κεηαμχ ησλ νπνίσλ θαη ε ΓΔΖ Α.Δ.

Με ην άξζξν απηφ νξίδνληαη νη θαηαξγνχκελεο δηαηάμεηο.

επξίζθνληαη εθηφο ηνπ, θαηά ηηο ηζρχνπζεο θάζε θνξά δηαηάμεηο,

Άξζξν 196

επξχηεξνπ δεκφζηνπ ηνκέα. Ωο εθ ηνχηνπ, κεηά ηελ έλαξμε
ηζρχνο ηνπ παξαπάλσ Νφκνπ, δελ ήηαλ πιένλ δπλαηέο νη

ην άξζξν απηφ πεξηέρνληαη νξηζκέλεο ηειηθέο θαη κεηαβαηηθέο
δηαηάμεηο.

απνζπάζεηο κηζζσηψλ ηεο Δπηρείξεζεο ζε θνξείο εθηφο

Άξζξν 197

απηήο.

Με ην άξζξν απηφ επέξρνληαη ηξνπνπνηήζεηο ζε δηαηάμεηο ηνπ
λ. 3468/2006.

Ωζηφζν ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 21 ηνπ Ν.
3581/07

«νη

δηαηάμεηο

πνπ

πξνβιέπνπλ

Άξζξν 198

απνζπάζεηο

πξνζσπηθνχ ησλ εηαηξεηψλ ηεο παξαγξάθνπ 5 ηνπ άξζξνπ 1

Με ην άξζξν απηφ νξίδεηαη ε έλαξμε ηζρχνο ηνπ παξφληνο.

ηνπ Ν. 3429/05, ζηηο νπνίεο ην Γεκφζην θαηέρεη ακέζσο ή
εκκέζσο ηελ πιεηνςεθία ηνπ κεηνρηθνχ ηνπο θεθαιαίνπ,
εμαθνινπζνχλ λα εθαξκφδνληαη θαη κεηά ηελ ηζρχ ηνπ Ν.
3429/05, κέρξη ηελ 31.12.2008. Με ηελ απφθαζε απφζπαζεο,
είλαη δπλαηφλ λα νξίδεηαη φηη κε ηε κηζζνδνζία ηνπ
απνζπψκελνπ βαξχλεηαη ν θνξέαο ζηνλ νπνίν γίλεηαη ε
απφζπαζε».
ηε ζπλέρεηα, κε ηελ ςήθηζε ηνπ άξζξνπ 31 ηνπ Ν. 3730/08, ε
ηζρχο ησλ απνζπάζεσλ παξαηάζεθε κέρξη ηελ 31.12.2011.
Δπηπιένλ πξφβιεκα δεκηνπξγείηαη θαη απφ ηελ απαίηεζε ησλ
απνζπαζκέλσλ έλαληη ηεο Δπηρείξεζεο – κεηά ηε ιήμε ηεο
απφζπαζήο ηνπο – γηα θαηαβνιή αληίζηνηρεο απνδεκίσζεο,
ιφγσ κε ρνξήγεζεο ησλ θαλνληθψλ αδεηψλ ηνπο απφ ηνπο
ππφρξενπο πξνο ηνχην θνξείο απφζπαζεο. Απηφ έρεη σο
ζπλέπεηα ηε δεκηνπξγία δηθαζηηθήο αληηδηθίαο κεηαμχ
κηζζσηψλ θαη Δπηρείξεζεο, κε ηηο πεξαηηέξσ εχινγεο
αξλεηηθέο ζπλέπεηεο γηα ηελ ηειεπηαία.
Με ηελ παξνχζα ξχζκηζε πξνηείλεηαη λα κελ επηηξέπνληαη ζην
εμήο απνζπάζεηο πξνζσπηθνχ ηεο ΓΔΖ, κε εμαίξεζε ζε
ππεξεζηαθέο

κνλάδεο

ηνπ

Τπνπξγείνπ

Πεξηβάιινληνο,

Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο θαζψο θαη φζεο έρνπλ γίλεη
κε βάζε ην άξζξν 34 ηνπ Ν.2773/1999.
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Αζήλα,

Ινπιίνπ 2011

ΟΙ ΤΠΟΤΡΓΟΙ
ΓΙΟΙΚΖΣΙΚΖ ΜΔΣΑΡΡΤΘΜΙΖ, ΚΑΙ
ΖΛΔΚΣΡΟΝΙΚΖ ΓΙΑΚΤΒΔΡΝΖΖ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΓΖΜΖΣΡΖ ΡΔΠΠΑ

ΔΤΑΓΓΔΛΟ ΒΔΝΗΕΔΛΟ

ΑΝΑΠΣΤΞΖ, ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΖΣΑ &
ΝΑΤΣΙΛΙΑ

ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΔΝΔΡΓΔΙΑ & ΚΛΙΜΑΣΙΚΖ
ΑΛΛΑΓΖ

ΜΗΥΑΛΖ ΥΡΤΟΥΟΪΓΖ

ΓΗΩΡΓΟ ΠΑΠΑΚΩΝΣΑΝΣΗΝΟΤ

ΔΡΓΑΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΖ ΑΦΑΛΙΖ

ΓΙΚΑΙΟΤΝΖ, ΓΙΑΦΑΝΔΙΑ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ
ΓΙΚΑΙΩΜΑΣΩΝ

ΓΗΩΡΓΟ ΚΟΤΣΡΟΤΜΑΝΖ

ΜΗΛΣΗΑΓΖ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΤ

ΟΙ ΤΠΟΤΡΓΟΙ
ΔΩΣΔΡΙΚΩΝ

ΥΑΡΖ ΚΑΣΑΝΗΓΖ

ΔΘΝΙΚΖ ΑΜΤΝΑ

ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΟΤ ΠΟΛΙΣΖ

ΠΑΝΟ ΜΠΔΓΛΗΣΖ

ΥΡΖΣΟ ΠΑΠΟΤΣΖ
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