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ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ 122/2013

Έγκριση σχεδίου έκτακτης ανάγκης σύµφωνα µε τον Κανονισµό
994/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 20ης
Οκτωβρίου 2010 σχετικά µε τα µέτρα κατοχύρωσης της ασφάλειας
εφοδιασµού µε αέριο και την κατάργηση της οδηγίας 2004/67/ΕΚ του
Συµβουλίου

Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας
Κατά την τακτική συνεδρίασή της, στην έδρα της, την 6η Μαρτίου 2013 και

Λαµβάνοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 2773/1999 (ΦΕΚ Α’ 286), όπως ισχύει.
2. Τις διατάξεις του ν. 2690/1999 (ΦΕΚ Α’ 45/09.03.1999), όπως ισχύει.
3. Τις διατάξεις του ν. 3428/2005 (ΦΕΚ Α’ 313), όπως ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Κανονισµού (ΕΕ) αριθµ. 994/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου της 20 Οκτωβρίου 2010 σχετικά µε τα µέτρα κατοχύρωσης της ασφάλειας εφοδιασµού µε
αέριο και την κατάργηση της οδηγίας 2004/67/ΕΚ του Συµβουλίου (εφεξής «Κανονισµός»).
5. Τις διατάξεις του ν. 4001/2011 (ΦΕΚ Α’ 179) «Για τη λειτουργία Ενεργειακών Αγορών Ηλεκτρισµού και
Φυσικού Αερίου, για Έρευνα, Παραγωγή και δίκτυα µεταφοράς Υδρογονανθράκων και άλλες ρυθµίσεις»
(εφεξής «Νόµος»), και ιδίως τα άρθρα 12 και 73 αυτού.
6. Το εγχειρίδιο µε τίτλο «Preventive Action Plan and Emergency Plan Good Practices» που
καταρτίστηκε από το Joint Research Center for Energy and Transport της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
7. Το υπ΄ αριθµ. Ο-50329/28.02.2012 έγγραφο της ΡΑΕ προς ∆ΕΣΦΑ Α.Ε. µε θέµα «Ασφάλεια
Εφοδιασµού της χώρας µε Φυσικό Αέριο».
8. Το υπ’ αριθµ. 53275/13.06.2012 έγγραφο του ∆ΕΣΦΑ Α.Ε. (ΡΑΕ Ι-157872/13.06.2012) µε θέµα
«Εισήγηση για το σχέδιο Αντιµετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και ∆ιαχείρισης Κρίσεων».
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9. Το υπ’ αριθµ. Ο-52300/16.08.2012 έγγραφο της ΡΑΕ προς τις επιχειρήσεις φυσικού αερίου και τις
οργανώσεις που εκπροσωπούν οικιακούς και βιοµηχανικούς πελάτες µε θέµα «Σχέδια προληπτικής
δράσης και έκτακτης ανάγκης αναφορικά µε την ασφάλεια εφοδιασµού µε φυσικό αέριο, σύµφωνα µε
το άρθρο 4 του Κανονισµού 994/2010».
10. Τις απόψεις που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της ως άνω διαβούλευσης µε τα ακόλουθα έγγραφα:
(α) To υπ’ αριθµ. 2213/ΚΜΠ έγγραφο της εταιρείας ΗΡΩΝ ΙΙ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
ΒΟΙΩΤΙΑΣ A.E. (ΡΑΕ Ι-162149/19.09.2012).
(β) To υπ’ αριθµ. 18879 έγγραφο της εταιρείας ∆ΕΠΑ A.E. (ΡΑΕ Ι-162183/19.09.2012).
(γ) To υπ’ αριθµ. ELSON-RAE-044 έγγραφο της εταιρείας ELPEDISON POWER A.E. (ΡΑΕ Ι162202/19.09.2012).
(δ) To υπ’ αριθµ. 1799 έγγραφο των εταιρειών PROTERGIA A.E. και KORINTHOS POWER A.E.
(ΡΑΕ Ι-162206/20.09.2012).
(ε) To υπ’ αριθµ. 270071588 έγγραφο της εταιρείας ΕΠΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. (ΡΑΕ Ι-162207/20.09.2012).
(στ) To υπ’ αριθµ. 33431/3745 έγγραφο των εταιρειών ΕΠΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ A.E. και ΕΠΑ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ A.E. (ΡΑΕ Ι-162208/20.09.2012).
(ζ) To υπ’ αριθµ. 436/360Β έγγραφο της εταιρείας ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ ∆ΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ A.E.
(ΡΑΕ Ι-162209/20.09.2012).
(η) To υπ’ αριθµ. 55398 έγγραφο του ∆ΕΣΦΑ A.E. (ΡΑΕ Ι-162243/20.09.2012).
(θ) To έγγραφο µε ηµεροµηνία 18 Σεπτεµβρίου 2012 της Ένωσης Βιοµηχανικών Καταναλωτών
Ενέργειας (ΡΑΕ Ι-162245/20.09.2012).
(ι) To υπ’ αριθµ. 1/Β/18780 έγγραφο του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής
Αλλαγής (ΡΑΕ Ι-162437/25.09.2012).
(ια) Το έγγραφο της ∆ΕΗ Α.Ε. µε Α.Π. ΡΑΕ Ι-164041/29.10.2012 µε θέµα «∆ιαβούλευση για την
υποβολή παρατηρήσεων επί των Σχεδίων προληπτικής δράσης και έκτακτης ανάγκης αναφορικά µε την
ασφάλεια εφοδιασµού µε φυσικό αέριο, σύµφωνα µε το άρθρο 4 του Κανονισµού 994/2010».
11. Το υπ΄ αριθµ. Ο-52790/14.10.2012 έγγραφο της ΡΑΕ προς ∆ΕΣΦΑ Α.Ε µε θέµα «Ασφάλεια
εφοδιασµού της χώρας µε Φυσικό Αέριο και προπαρασκευαστικές ενέργειες ενόψει του χειµώνα:
Σχέδιο Μέτρων Έκτακτης Ανάγκης».
12. Το υπ’ αριθµ. 56454/02.11.2012 έγγραφο του ∆ΕΣΦΑ Α.Ε. (ΡΑΕ Ι-164308/05.11.2012), µε θέµα
«Τελική εισήγηση για το σχέδιο Αντιµετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και ∆ιαχείρισης Κρίσεων».
13. Το υπ΄ αριθµ. Ο-53701/24.12.2012 έγγραφο της ΡΑΕ προς ∆ΕΣΦΑ Α.Ε µε θέµα «Εισήγηση ∆ΕΣΦΑ
για το Σχέδιο Αντιµετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και ∆ιαχείρισης Κρίσεων».
14. Το υπ’ αριθµ. 58511/22.1.2013 έγγραφο του ∆ΕΣΦΑ Α.Ε. (ΡΑΕ Ι-167566/23.1.2013) µε θέµα «Σχέδιο
Αντιµετώπισης Έκτακτων Αναγκών και ∆ιαχείρισης Κρίσεων».
15. Το ηλεκτρονικό έγγραφο της ΡΑΕ µε θέµα «Απ.: Σχέδιο Αντιµετώπισης Έκτακτων Αναγκών και
∆ιαχείρισης Κρίσεων µε track-changes»
16. Το υπ’ αριθµ. 59317/21.02.2013 έγγραφο του ∆ΕΣΦΑ Α.Ε. (ΡΑΕ Ι-168599/21.02.2013) µε θέµα
«Σχέδιο Έκτακτης Ανάγκης – Τελική Εισήγηση ∆ιαχειριστή».
Σκέφτηκε ως εξής:
Α. Σχετικές διατάξεις
Σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παράγραφο 1 του άρθρου 4 του Κανονισµού: «Η αρµόδια αρχή κάθε
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κράτους µέλους, έπειτα από διαβούλευση µε τις επιχειρήσεις φυσικού αερίου, τις σχετικές οργανώσεις που
εκπροσωπούν τα συµφέροντα των οικιακών και βιοµηχανικών πελατών και την εθνική ρυθµιστική αρχή,
εφόσον αυτή δεν είναι η αρµόδια αρχή, καταρτίζει σε εθνικό επίπεδο, µε την επιφύλαξη της παραγράφου 3: a)
….και β) σχέδιο έκτακτης ανάγκης που περιέχει τα ληπτέα µέτρα για την εξάλειψη ή τον µετριασµό των
επιπτώσεων ενδεχόµενης διαταραχής του εφοδιασµού µε αέριο σύµφωνα µε το άρθρο 10 του Κανονισµού».
Περαιτέρω, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 4 του Κανονισµού: «Πριν από την
έγκριση .... ενός σχεδίου έκτακτης ανάγκης σε εθνικό επίπεδο, οι αρµόδιες αρχές ανταλλάσσουν, µέχρι τις 3
Ιουνίου 2012, τα προσχέδιά τους έκτακτης ανάγκης και προβαίνουν σε διαβουλεύσεις µεταξύ τους στο
κατάλληλο περιφερειακό επίπεδο και µε την Επιτροπή, προκειµένου να διασφαλίσουν ότι τα προσχέδια και τα
µέτρα τους δεν έρχονται σε αντίθεση µε προληπτικό σχέδιο δράσης και σχέδιο έκτακτης ανάγκης άλλου
κράτους µέλους και ότι συµµορφώνονται µε τον παρόντα Κανονισµό και µε άλλες διατάξεις της Ενωσιακής
Νοµοθεσίας. Τέτοιες διαβουλεύσεις πρέπει να διενεργούνται ιδίως ανάµεσα σε γειτονικά κράτη µέλη, κυρίως
ανάµεσα σε αποµονωµένα συστήµατα που αποτελούν νησίδες αερίου και τα γειτονικά τους κράτη µέλη, και
µπορούν να καλύπτουν για παράδειγµα εκείνα τα κράτη µέλη που ορίζονται στον ενδεικτικό κατάλογο του
Παραρτήµατος IV».
Με βάση τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 4 του Κανονισµού: « Το αργότερο έως τις 3
∆εκεµβρίου 2012, εγκρίνονται και δηµοσιοποιούνται τα […] σχέδια έκτακτης ανάγκης […]. Αυτά τα σχέδια
γνωστοποιούνται χωρίς χρονοτριβή στην Επιτροπή. Η Επιτροπή ενηµερώνει την οµάδα συντονισµού για το
αέριο. Οι αρµόδιες αρχές διασφαλίζουν την τακτική παρακολούθηση της εφαρµογής τέτοιων σχεδίων».
Σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παράγραφο 6 του άρθρου 4 του Κανονισµού: « Εντός τριών µηνών από την
κοινοποίηση από τις αρµόδιες αρχές των σχεδίων που αναφέρονται στην παράγραφο 5: α) η Επιτροπή εκτιµά
τα σχέδια αυτά, όπως ορίζεται στο στοιχείο β). Για αυτόν τον σκοπό, η Επιτροπή συµβουλεύεται την οµάδα
συντονισµού για το αέριο σχετικά µε τα εν λόγω σχέδια και λαµβάνει υπόψη τη γνώµη της. Η Επιτροπή
υποβάλλει έκθεση της εκτίµησής της όσον αφορά τα σχέδια στην οµάδα συντονισµού για το αέριο.»
Περαιτέρω, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παράγραφο 3 του άρθρου 12 του Νόµου: «Η ΡΑΕ ορίζεται ως η
Αρµόδια Αρχή (Competent Authority) για τη διασφάλιση της εφαρµογής των µέτρων που ορίζονται στον
Κανονισµό Ασφάλειας Εφοδιασµού του Φυσικού Αερίου 994/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου της 20ης Οκτωβρίου 2010 (L 295). Τα οριζόµενα στις διατάξεις των άρθρων 6 και 7 του
Κανονισµού 994/2010/ΕΚ ασκούνται από τη ΡΑΕ µε την ιδιότητα της ως Αρµόδιας Αρχής. Η ΡΑΕ, µε την
ιδιότητα της αυτή, κατά την κατάρτιση και εφαρµογή του προληπτικού σχεδίου δράσης και του σχεδίου
έκτακτης ανάγκης σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο, τα οποία προβλέπονται στην παρ. 4 του άρθρου 4 του
Κανονισµού 994/2010/ΕΚ, δύναται να αναθέτει τη διεκπεραίωση ειδικά οριζόµενων καθηκόντων που
σχετίζονται µε τα παραπάνω σε τρίτα πρόσωπα. Η ΡΑΕ παρακολουθεί και εποπτεύει την εκτέλεση των
ανατιθέµενων καθηκόντων».
Τέλος, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις παραγράφους 1 και 4 του άρθρου 73 του Νόµου: «1. Ο ∆ΕΣΦΑ ΑΕ
καταρτίζει Σχέδιο Αντιµετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και ∆ιαχείρισης Κρίσεων. Το Σχέδιο αυτό εγκρίνεται
από τη ΡΑΕ….4. Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης του ΕΣΦΑ διακόπτονται, κατά προτεραιότητα, οι παροχές:
(α)….(β) Άλλων Πελατών, των οποίων η διακοπή κρίνεται απολύτως αναγκαία, για να διασφαλιστεί η
αξιόπιστη και ασφαλής λειτουργία του ΕΣΦΑ, σύµφωνα µε Κατάλογο Σειράς ∆ιακοπής, ο οποίος καταρτίζεται
από το ∆ΕΣΦΑ Α.Ε. και εγκρίνεται από τη ΡΑΕ».
Β. Κατάρτιση Σχεδίου Έκτακτης Ανάγκης
1) Επειδή, η ΡΑΕ, κατ΄ εξουσιοδότηση των διατάξεων της παραγράφου 3 του άρθρου 12 του Νόµου
ζήτησε, µε το υπ’ αρ. 7 σχετικό έγγραφό της, την εισήγηση του ∆ιαχειριστή ΕΣΦΑ (∆ΕΣΦΑ Α.Ε.) σχετικά
µε το Σχέδιο Αντιµετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και ∆ιαχείρισης Κρίσεων και τον Κατάλογο Σειράς
∆ιακοπής, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 73 του Νόµου και το άρθρο 4 του Κανονισµού.
2) Επειδή, ο ∆ιαχειριστής, µε το υπ΄ αριθµ. 8 σχετικό έγγραφό του, απέστειλε την αρχική εισήγησή του,
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σχετικά µε το Σχέδιο Αντιµετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και ∆ιαχείρισης Κρίσεων, το οποίο περιελάµβανε
και Κατάλογο Σειράς ∆ιακοπής καταναλωτών φυσικού αερίου (εφεξής «σχέδιο έκτακτης ανάγκης»).
3) Επειδή, στη συνέχεια, η ΡΑΕ, µε το υπ΄ αριθµ. 9 σχετικό έγγραφό της, έθεσε σε διαβούλευση την ως άνω
εισήγηση του ∆ιαχειριστή, στην οποία συµµετείχαν επιχειρήσεις φυσικού αερίου και οργανώσεις που
εκπροσωπούν οικιακούς και βιοµηχανικούς πελάτες. Οι απόψεις των συµµετεχόντων στη διαβούλευση
διαβιβάστηκαν στο ∆ιαχειριστή µε το υπ’ αρ. 11 σχετικό έγγραφο της ΡΑΕ.
4) Επειδή, ο ∆ιαχειριστής, µε τα υπ΄ αριθµ. 12 και 14 σχετικά έγγραφά του υπέβαλε εκ νέου στη ΡΑΕ την
εισήγησή του σχετικά µε το προσχέδιο έκτακτης ανάγκης έχοντας επεξεργαστεί το σύνολο των σχολίων της
δηµόσιας διαβούλευσης (σχετικό υπ΄ αριθµ. 10) και τις παρατηρήσεις της Αρχής (σχετικό υπ΄ αριθµ. 13).
Στο πλαίσιο επεξεργασίας της ως άνω εισήγησης του ∆ιαχειριστή από την Αρχή (σχετικό υπ΄ αριθµ. 14), µε
σκοπό την πλήρωση στο µεγαλύτερο δυνατό βαθµό των απαιτήσεων του άρθρου 10 του Κανονισµού, η
ΡΑΕ απέστειλε εκ νέου το υπ΄ αριθµ. 15 ηλεκτρονικό έγγραφό της µε παρατηρήσεις προς επεξεργασία από
το ∆ιαχειριστή.
5) Επειδή, ο ∆ιαχειριστής µε το υπ΄ αριθµ. 16 έγγραφό του υπέβαλε στη ΡΑΕ την τελική του εισήγηση για
το σχέδιο έκτακτης ανάγκης.
6) Επειδή, η τελική εισήγηση του ∆ΕΣΦΑ ΑΕ που υποβλήθηκε στη ΡΑΕ µε το υπ’ αρ. 16 σχετικό έγγραφο,
πληρεί τα ακόλουθα δεδοµένα:
(α) βασίζεται στα επίπεδα κρίσης της παραγράφου 3 του άρθρου 10 του Κανονισµού.
(β) ορίζει επαρκώς τους ρόλους και τις αρµοδιότητες των συµµετεχόντων στην αγορά φυσικού αερίου.
(γ) ορίζει επαρκώς τους ρόλους και τις αρµοδιότητες των ∆ιαχειριστών, της ΡΑΕ και του ΥΠΕΚΑ.
(δ) διασφαλίζει ότι δίνονται επαρκείς δυνατότητες στις επιχειρήσεις φυσικού αερίου και στους Μεγάλους
Πελάτες να ανταποκριθούν σε κάθε επίπεδο κρίσης.
(ε) προσδιορίζει επαρκώς τα µέτρα για τον µετριασµό των επιπτώσεων.
(στ) θεσπίζει µέτρα και διαδικασίες για κάθε επίπεδο κρίσης.
(ζ) καθορίζει διαδικασίες εφαρµογής µέτρων που δεν στηρίζονται στην αγορά και διασφαλίζει ότι αυτά
εφαρµόζονται µόνο όταν οι µηχανισµοί που στηρίζονται στην αγορά από µόνοι τους δεν µπορούν πλέον να
διασφαλίσουν τον εφοδιασµό, ιδίως στους προστατευόµενους καταναλωτές φυσικού αερίου.
(ι) περιγράφει τους µηχανισµούς που χρησιµοποιούνται σε περίπτωση έκκλησης για βοήθεια από την
Ένωση και τα κράτη µέλη της.
(ια) παρουσιάζει επαρκώς τις υποχρεώσεις παροχής πληροφοριών που επιβάλλονται σε επιχειρήσεις
φυσικού αερίου σε κάθε επίπεδο κρίσης.
7) Επειδή δεν κατέστη δυνατό οι αρµόδιες αρχές να ανταλλάξουν, µέχρι τις 3 Ιουνίου 2012, τα προσχέδιά
τους σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 4 του Κανονισµού.
8) Επειδή οι Αρµόδιες Αρχές σύµφωνα µε την παράγραφο 5 του άρθρου 4 του Κανονισµού, το αργότερο
έως τις 3 ∆εκεµβρίου 2012, εγκρίνουν και δηµοσιοποιούν το σχέδιο έκτακτης ανάγκης.
9) Επειδή κρίνεται σκόπιµο η διαβούλευση µε τα γειτονικά κράτη µέλη να λάβει χώρα παράλληλα µε τη
διαδικασία υποβολής ενώπιον της Επιτροπής και εκτίµησης από αυτήν του σχεδίου, η οποία είναι πιθανό να
οδηγήσει σε επικαιροποίηση του εγκεκριθέντος σχεδίου έκτακτης ανάγκης.
Κατόπιν των ανωτέρω και σύµφωνα µε αυτά:

Αποφασίζει
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1) Την έγκριση του σχεδίου έκτακτης ανάγκης και του καταλόγου σειράς διακοπής που περιέχεται σε
αυτό, όπως αυτά καταρτίστηκαν από τον ∆ΕΣΦΑ Α.Ε. και προσαρτώνται στην παρούσα Απόφαση ως
«Προσάρτηµα», το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα αυτής.
2) Την αποστολή του µεταφρασµένου στα Αγγλικά σχεδίου έκτακτης ανάγκης στις αρµόδιες Αρχές της
Βουλγαρίας και της Ρουµανίας.
3) Την αποστολή του σχεδίου έκτακτης ανάγκης στην αρµόδια διεύθυνση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και
γνωστοποίηση σε αυτήν της παράλληλης διαβούλευσης µε τα γειτονικά κράτη µέλη.
4) Τη δηµοσίευση της παρούσας στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 6 Μαρτίου 2013

Ο Πρόεδρος της ΡΑΕ

∆ρ. Νίκος Βασιλάκος

5

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ

ΣΧΕ∆ΙΟ
ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ
σύµφωνα µε το Άρθρο 4 του Κανονισµού 994/2010 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά µε
τα µέτρα κατοχύρωσης της ασφάλειας εφοδιασµού µε αέριο
και την κατάργηση της οδηγίας 2004/67/EK του Συµβουλίου

- ΕΚ∆ΟΣΗ 1.0 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2013 -
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Γενικές ∆ιατάξεις
1. Σκοπός και πεδίο εφαρµογής
α. To παρόν Σχέδιο Έκτακτης Ανάγκης (εφεξής «Σχέδιο») συντάχθηκε σύµφωνα µε τον Κανονισµό
(ΕΕ) αριθ. 994/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 20ης Οκτωβρίου 2010
σχετικά µε τα µέτρα κατοχύρωσης της ασφάλειας εφοδιασµού µε αέριο και την κατάργηση της οδηγίας
2004/67/ΕΚ του Συµβουλίου (L 295) (εφεξής ο «Κανονισµός») και ιδίως τα Άρθρα 8 και 10 αυτού,
καθώς και κατά τα οριζόµενα στις διατάξεις των Άρθρων 12 και 73 παρ. 1 του N. 4001/2011, όπως
ισχύει.
β. Το Σχέδιο έχει σκοπό, ιδίως:
i.

Τον καθορισµό των αρµοδιοτήτων, υποχρεώσεων και ενεργειών της Πολιτείας, της Αρµόδιας
Αρχής, των ∆ιαχειριστών Συστηµάτων Φυσικού Αερίου, του Ανεξάρτητου ∆ιαχειριστή
Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας, των Επιχειρήσεων Φυσικού Αερίου και των Μεγάλων
Πελατών Φυσικού Αερίου, µε στόχο την αποτελεσµατική αντιµετώπιση διαταραχής του
εφοδιασµού ή εξαιρετικά υψηλής ζήτησης αερίου, η οποία έχει ως αποτέλεσµα τη σηµαντική
επιδείνωση της κατάστασης εφοδιασµού στην ελληνική αγορά Φυσικού Αερίου σύµφωνα µε
την παράγραφο 3 του Άρθρου 10 του Κανονισµού,

ii.

Τη θέσπιση των διαδικασιών και των µέτρων που ακολουθούνται για κάθε επίπεδο κρίσης
σύµφωνα µε την παράγραφο 3 του Άρθρου 10 του Κανονισµού, και

iii

Τις υποχρεώσεις πληροφόρησης που επιβάλλονται στις Επιχειρήσεις Φυσικού Αερίου.

2. Ορισµοί
Οι όροι που αναφέρονται στο παρόν Σχέδιο έχουν την έννοια που τους αποδίδεται στο Άρθρο 2 του Ν.
4001/2011 (ΦΕΚ Α’ 179 / 22.08.2011) και στο Άρθρο 1 του Κώδικα ∆ιαχείρισης του ΕΣΦΑ ή στις
επιµέρους διατάξεις του Κώδικα, και οι παρακάτω όροι έχουν την ακόλουθη έννοια:
i.

Κρίση: κάθε γεγονός που οδηγεί ή δύναται να οδηγήσει σε Κατάσταση Συναγερµού 1
(Επίπεδο Έγκαιρης Προειδοποίησης), Κατάσταση Συναγερµού 2 (Επίπεδο Επιφυλακής),
ή Κατάσταση Συναγερµού 3 (Επίπεδο Έκτακτης Ανάγκης) κατά τα οριζόµενα στο Άρθρο
10 του Κανονισµού.
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ii.

Εµπλεκόµενα Μέρη (Μέρη): Οι εποπτεύουσες Αρχές, οι ∆ιαχειριστές Συστηµάτων
Φυσικού Αερίου και Ηλεκτρικής Ενέργειας, καθώς και οι επιχειρήσεις της αγοράς
ενέργειας που συµµετέχουν στην διαδικασία αντιµετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και
διαχείρισης Κρίσεων, µεταξύ των οποίων είναι οι Χρήστες του ΕΣΦΑ, οι Μεγάλοι Πελάτες
και οι ΕΠΑ.

iii.

Επιβεβαιωµένο Απόθεµα ΥΦΑ Χρηστών: το άθροισµα του Αποθέµατος ΥΦΑ Χρηστών
ΥΦΑ στο τέλος µιας Ηµέρας D, όπως αυτό υπολογίστηκε από το ∆ιαχειριστή, κατά τα
οριζόµενα στο Άρθρο 77 του Κώδικα ∆ιαχείρισης του ΕΣΦΑ, συν την Ποσότητα Φορτίου
(-ων) ΥΦΑ Χρήστη (-ών) ΥΦΑ για το (τα) οποίο (-α) έχει υποβληθεί στο ∆ιαχειριστή
Αναγγελία Άφιξης στο Αγκυροβόλιο, κατά τα οριζόµενα στην παράγραφο 4 του Άρθρου
67 του Κώδικα ∆ιαχείρισης του ΕΣΦΑ.

iv.

Επιβεβαιωµένο Απόθεµα ΥΦΑ για σκοπούς Εξισορρόπησης: το άθροισµα του
Αποθέµατος ΥΦΑ για σκοπούς Εξισορρόπησης εντός των δεξαµενών της Εγκατάστασης
ΥΦΑ στο τέλος µιας Ηµέρας D, συν την Ποσότητα ΥΦΑ για σκοπούς Εξισορρόπησης που
πρόκειται να προµηθευτεί ο ∆ιαχειριστής εντός των Ηµερών D+1, D+2 και D+3, στο
πλαίσιο Συµβάσεων Εξισορρόπησης Φορτίου που έχει συνάψει, κατά τα οριζόµενα στο
Άρθρο 47 του Κώδικα ∆ιαχείρισης του ΕΣΦΑ.

v.

Προστατευόµενοι Καταναλωτές: Νοούνται όλοι οι οικιακοί πελάτες καθώς και οι πελάτες
που προσφέρουν ευαίσθητες κοινωνικές υπηρεσίες (ιδίως µονάδες υγείας, σχολεία,
γηροκοµεία, βρεφονηπιακοί σταθµοί) που είναι συνδεδεµένοι µε δίκτυο διανοµής
Φυσικού Αερίου.

3. Πεδίο Εφαρµογής
Το Σχέδιο εφαρµόζεται κατά την εκδήλωση καταστάσεων που επηρεάζουν ή ενδέχεται να επηρεάσουν
την οµαλή λειτουργία της ελληνικής αγοράς Φυσικού Αερίου ή/και την ασφάλεια εφοδιασµού της, κατά
τα οριζόµενα στον Κανονισµό.
Καταστάσεις Κρίσης ή Έκτακτης Ανάγκης µπορεί να δηµιουργηθούν είτε από εξωγενείς είτε από
ενδογενείς κινδύνους, όπως λεπτοµερώς έχουν καταγραφεί στο κεφάλαιο 5 της Έκθεσης Εκτίµησης
Επικινδυνότητας ως προς την ασφάλεια εφοδιασµού της Ελλάδας µε Φυσικό Αέριο (εφεξής «Έκθεση
Εκτίµησης Επικινδυνότητας»), που καταρτίστηκε κατά τα οριζόµενα στο Άρθρο 9 του Κανονισµού και
κοινοποιήθηκε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 12.12.2011. Τέτοιες καταστάσεις είναι ενδεικτικά και
όχι περιοριστικά οι ακόλουθες:
(1) Τεχνικά προβλήµατα στην υποδοµή του ΕΣΦΑ,
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(2) Τεχνικά προβλήµατα στην υποδοµή προµηθευτών Φυσικού Αερίου ή/και ανάντη
διασυνδεδεµένων συστηµάτων,
(3) ∆ολιοφθορά στις εγκαταστάσεις του ΕΣΦΑ,
•

Μείωση ή διακοπή παροχής αερίου από τρίτους (ιδίως Προµηθευτές Φυσικού Αερίου,
Χρήστες, ∆ιαχειριστές ανάντη διασυνδεδεµένων συστηµάτων, ∆ιαχειριστές Ανεξαρτήτων
Συστηµάτων Φυσικού Αερίου (∆ΑΣΦΑ)),

(4) Μη αναµενόµενη υψηλή ζήτηση,
(5) Φυσικές καταστροφές,
•

Μακροχρόνιοι περιορισµοί στην παροχή Φυσικού Αερίου, και

•

Έξοδος Προµηθευτή από την αγορά Φυσικού Αερίου.

4. Πρότυπα Ασφάλειας Εφοδιασµού
Στο Άρθρο 8 του Κανονισµού προσδιορίζεται ο Κανόνας για τον Εφοδιασµό των ενεργειακών αγορών
Κρατών – Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης µε Φυσικό Αέριο.
Στο πλαίσιο του ανωτέρω Κανόνα τα λαµβανόµενα µέτρα σε περιόδους Κρίσης κατά τα οριζόµενα
στον Κανονισµό έχουν ως στόχο (κατ’ ελάχιστο) να εξασφαλίσουν την παροχή Φυσικού Αερίου στους
Προστατευόµενους Καταναλωτές στις ακόλουθες περιπτώσεις:
•

ακραίες θερµοκρασίες κατά τη διάρκεια χρονικού διαστήµατος επτά (7) ηµερών ακραίων
τιµών το οποίο επέρχεται µε στατιστική πιθανότητα µίας φοράς µέσα σε είκοσι (20) έτη,

•

χρονικά διαστήµατα τουλάχιστον τριάντα (30) ηµερών εξαιρετικά υψηλής ζήτησης για Φυσικό
Αέριο, τα οποία επέρχονται µε στατιστική πιθανότητα µίας φοράς µέσα σε είκοσι (20) έτη, και

•

για περίοδο τουλάχιστον τριάντα (30) ηµερών σε περίπτωση διαταραχής της µεγαλύτερης
ενιαίας υποδοµής Φυσικού Αερίου υπό µέσες χειµερινές συνθήκες.

Επιπρόσθετα τα ακόλουθα δύο πρότυπα εξετάστηκαν και λήφθηκαν υπόψη στην Έκθεση Εκτίµησης
Επικινδυνότητας:
•

∆ιασφάλιση της επάρκειας εναλλακτικών πηγών πρωτογενούς ενέργειας για την εξυπηρέτηση
της συνολικής ζήτησης Ηλεκτρικής Ενέργειας. Στόχος για την µη εξυπηρετούµενη ζήτηση
Ηλεκτρικής Ενέργειας λόγω κρίσεων εφοδιασµού στο Φυσικό Αέριο είναι: 0 MWhe, και

•

∆ιασφάλιση έγκαιρης προειδοποίησης τουλάχιστον σαράντα οκτώ (48) ωρών πριν την
διακοπή της τροφοδοσίας στη Βιοµηχανία.
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5. Αναθεωρήσεις Σχεδίου
Ο ∆ΕΣΦΑ καταρτίζει και εισηγείται κάθε τροποποίηση, µεταβολή ή αναθεώρηση του Σχεδίου µε σκοπό
τη διασφάλιση της αποτελεσµατικότητας του σε συµµόρφωση µε τις κείµενες διατάξεις. Κάθε
τροποποίηση, µεταβολή ή αναθεώρηση του Σχεδίου εγκρίνεται από τη ΡΑΕ. Το Σχέδιο και κάθε
αναθεώρησή του κοινοποιείται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή µε ευθύνη της ΡΑΕ.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Υποχρεώσεις/Αρµοδιότητες
1. Εισαγωγή
Για την αποτελεσµατική διαχείριση Κρίσεων και την αντιµετώπιση καταστάσεων Έκτακτης Ανάγκης
συγκροτούνται τα ακόλουθα όργανα:
o

Μονάδα ∆ιαχείρισης Κρίσεων ∆ΕΣΦΑ (Μ∆Κ),

o

Οµάδα ∆ιαχείρισης Κρίσεων (Ο∆Κ), και

o

Επιτροπή Συντονισµού Μέτρων Έκτακτης Ανάγκης (ΕΣΜΕΑ).

Ακολουθεί ο προσδιορισµός των αρµοδιοτήτων και υποχρεώσεων των οργάνων διαχείρισης κρίσεων,
καθώς και των µελών τους προκειµένου να διασφαλισθεί η αποτελεσµατική και έγκαιρη ανταπόκριση
αυτών σε περίπτωση καταστάσεων που δύνανται να έχουν ως συνέπεια τη διατάραξη του οµαλού
εφοδιασµού της ελληνικής αγοράς µε Φυσικό Αέριο, λαµβάνοντας υπόψη τόσο τις διατάξεις της
Οδηγίας 2009/73/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, του Κανονισµού 715/2009
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, του Κανονισµού 994/2010 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, όσο και του Ν. 4001/2011 και των κατ΄ εξουσιοδότηση αυτού
κανονιστικών κειµένων.

2. Μονάδα ∆ιαχείρισης Κρίσεων ∆ΕΣΦΑ
Η Μονάδα ∆ιαχείρισης Κρίσεων (Μ∆Κ) του ∆ΕΣΦΑ αποτελείται από τα ακόλουθα στελέχη του
∆ΕΣΦΑ:
•

∆ιευθυντής ∆ραστηριοτήτων Μεταφοράς & Εκµετάλλευσης (Επικεφαλής Μ∆Κ),

•

∆ιευθυντής ∆ιαχείρισης Ροής Αερίου,

•

∆ιευθυντής Εµπορίας Ρυθµιζόµενων Υπηρεσιών,

•

∆ιευθυντής Λειτουργίας και Συντήρησης Ε.Σ.Μ.Φ.Α.,

•

∆ιευθυντής ΥΦΑ, και

•

∆ιευθυντής Ασφάλειας, Υγείας, Ποιότητας & Περιβάλλοντος,

ή τους ορισµένους από τον Επικεφαλής Μ∆Κ αντικαταστάτες τους.
Η Μ∆Κ έχει ως αποστολή τις ακόλουθες ενέργειες:
−

Την παρακολούθηση του ισοζυγίου προσφοράς και ζήτησης στο ΕΣΦΑ,

−

Την έγκαιρη παροχή πληροφορίας στη ΡΑΕ, την Ο∆Κ και την ΕΣΜΕΑ κατά περίπτωση,

12

−

Την κήρυξη της εκάστοτε Κατάστασης Συναγερµού (Επιπέδου Κρίσης) κατά τα οριζόµενα στο
Κεφάλαιο 3 του παρόντος,

−

Την εισήγηση στη ΡΑΕ για την σύγκληση της Ο∆Κ ή της ΕΣΜΕΑ,

−

Την εισήγηση στην Ο∆Κ ή την ΕΣΜΕΑ σχετικά µε τη λήψη των αναγκαίων µέτρων,

−

Την υλοποίηση των απαραίτητων ενεργειών για την επικαιροποίηση του Σχεδίου, και

−

Τη διοργάνωση ασκήσεων προσοµοίωσης καταστάσεων Κρίσης στο ΕΣΦΑ.

Η Μ∆Κ συνέρχεται µε ευθύνη του Επικεφαλής της (ή από τον ορισµένο από τον Επικεφαλής
αντικαταστάτη του), προκειµένου να αξιολογηθούν πληροφορίες που σχετίζονται µε ζητήµατα
καταστάσεων Έκτακτης Ανάγκης στο ΕΣΦΑ ή/και ασφάλειας εφοδιασµού της χώρας µε Φυσικό Αέριο
και ενδέχεται να απαιτείται η λήψη µέτρων. Στην περίπτωση αυτή, ενηµερώνεται σχετικά η ΡΑΕ,
προκειµένου η τελευταία να αξιολογήσει την ανάγκη σύγκλησης ή να συγκαλέσει την Ο∆Κ µε σκοπό
την αντιµετώπιση καταστάσεων που έχουν οδηγήσει ή είναι δυνατόν να οδηγήσουν σε κρίση
εφοδιασµού της χώρας µε Φυσικό Αέριο. Η Μ∆Κ ανάλογα µε το επίπεδο Κρίσης συµµετέχει στην Ο∆Κ
και στην ΕΣΜΕΑ.

3. Οµάδα ∆ιαχείρισης Κρίσεων
Η Οµάδα ∆ιαχείρισης Κρίσεων (Ο∆Κ) συνέρχεται µε πρωτοβουλία της ΡΑΕ και αποτελείται από
εκπροσώπους της ΡΑΕ, της Μ∆Κ του ∆ΕΣΦΑ, και εφόσον κριθεί απαραίτητο από τη ΡΑΕ από
εκπροσώπους του Α∆ΜΗΕ και οποιουδήποτε Εµπλεκόµενου Μέρους. Οι συµµετέχοντες στην Ο∆Κ
αποφασίζονται κατά περίπτωση από τη ΡΑΕ, λαµβάνοντας υπ’ όψιν την εκάστοτε Κατάσταση
Συναγερµού. Η Ο∆Κ έχει ως αποστολή τις ακόλουθες ενέργειες:
−

Την αξιολόγηση των εισηγήσεων της Μ∆Κ και του Α∆ΜΗΕ,

−

Την απόφαση λήψης µέτρων Κατάστασης Συναγερµού 3, µε εξαίρεση τις περιπτώσεις που η
κατάσταση αυτή έχει προκληθεί από µείζον ατύχηµα στο ΕΣΦΑ ή έχουν παραβιαστεί τα
πρότυπα ασφάλειας εφοδιασµού κατά την εκδήλωση της Κρίσης, και

−

Τη λήψη µέτρων για τη στήριξη του εφοδιασµού µε Φυσικό Αέριο των γειτονικών χωρών
(Κρατών – Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης), ή τη συνεργασία µε άλλα Κράτη – Μέλη της
Ευρωπαϊκής Ένωσης σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο Παράρτηµα IV του Κανονισµού
994/2010 και του Κανονισµού 715/2009.
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Η εφαρµογή των µέτρων που αποφασίζει η Ο∆Κ εντός της ελληνικής επικράτειας είναι υποχρεωτική
και λαµβάνει χώρα µετά από έκδοση σχετικής εντολής από τα Εµπλεκόµενα, κατά περίπτωση, Μέρη. Η
Ο∆Κ συµµετέχει επίσης στην ΕΣΜΕΑ.

4. Επιτροπή Συντονισµού Μέτρων Έκτακτης Ανάγκης
Η Επιτροπή Συντονισµού Μέτρων Έκτακτης Ανάγκης (ΕΣΜΕΑ) συνέρχεται µε πρωτοβουλία του
Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής (ΠΕΚΑ), κατόπιν εισήγησης της ΡΑΕ ή
του ∆ΕΣΦΑ, και αποτελείται από την Ο∆Κ και τη Γενική Γραµµατεία Πολιτικής Προστασίας (ΓΓΠΠ). Η
ΕΣΜΕΑ έχει ως αποστολή τις ακόλουθες ενέργειες:
−

Τον συντονισµό Κρατικών Υπηρεσιών για την αντιµετώπιση των επιπτώσεων από µείζον
ατύχηµα στο ΕΣΦΑ, λαµβάνοντας υπόψη τον εκδιδόµενο από την ΓΓΠΠ Ενηµερωτικό Φάκελο
σχετικά µε τις ∆ραστηριότητες που αφορούν το Φυσικό Αέριο όπως εκάστοτε ισχύει, και

−

Τη λήψη απόφασης για έκκληση βοήθειας από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα Κράτη-Μέλη
της.

Η εφαρµογή των µέτρων που αποφασίζει η ΕΣΜΕΑ εντός της ελληνικής επικράτειας είναι υποχρεωτική
και λαµβάνει χώρα µετά από έκδοση σχετικής εντολής από τα Εµπλεκόµενα, κατά περίπτωση, Μέρη.

5. Επίπεδα Κρίσης – Αρµοδιότητες και υποχρεώσεις Εµπλεκόµενων Μερών
Τα επίπεδα Κρίσης καθορίζονται κατά τα οριζόµενα στην παράγραφο 3 του Άρθρου 10 του
Κανονισµού. Ακολουθεί ο προσδιορισµός των αρµοδιοτήτων και υποχρεώσεων των οργάνων
∆ιαχείρισης Κρίσεων σε κάθε ένα από τα τρία (3) επίπεδα Κρίσης:
5.1

Επίπεδο Έγκαιρης Προειδοποίησης (Κατάσταση Συναγερµού 1)

Τα Εµπλεκόµενα Μέρη και η ροή πληροφορίας στο Επίπεδο Έγκαιρης Προειδοποίησης απεικονίζονται
στο ∆ιάγραµµα 1 της επόµενης σελίδας.
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∆ιάγραµµα 1: Εµπλεκόµενα Μέρη και ροή πληροφορίας στο Επίπεδο Έγκαιρης Προειδοποίησης

Αναλυτικότερα παρουσιάζονται οι ρόλοι και οι υποχρεώσεις των Εµπλεκόµενων Μερών στον
ακόλουθο Πίνακα 1:
Οργανισµός
ΡΑΕ

∆ΕΣΦΑ/Μ∆Κ

Α∆ΜΗΕ
Χρήστες/
Προµηθευτές
ΕΠΑ
∆ιαχειριστές
ΑΣΦΑ
Η/Π µε ΦΑ

Ρόλοι και υποχρεώσεις
Ενηµερώνει το αρµόδιο τµήµα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και το ΥΠΕΚΑ σχετικά µε το
επίπεδο Κρίσης. Παρακολουθεί το ισοζύγιο προσφοράς – ζήτησης µε βάση τα στοιχεία που
υποβάλλονται από την ∆ΕΣΦΑ/Μ∆Κ. Ενηµερώνει την ∆ΕΣΦΑ/Μ∆Κ σχετικά µε πληροφορίες
που παρέχονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Συγκεντρώνει και αξιολογεί πληροφορίες και δεδοµένα από Χρήστες και ∆ιαχειριστές ανάντη
Συστηµάτων. Καταρτίζει το ισοζύγιο προσφοράς – ζήτησης των επόµενων επτά (7) ηµερών.
Ενηµερώνει άµεσα όλα τα Εµπλεκόµενα Μέρη σχετικά µε αναβάθµιση/υποβάθµιση του
επιπέδου Κρίσης.
Συντάσσει εκτίµηση της ζήτησης των µονάδων Φυσικού Αερίου και της δυνατότητας
εναλλαγής καυσίµου στο παραγωγικό δυναµικό, την οποία αποστέλλει στη ΡΑΕ και στην
∆ΕΣΦΑ/Μ∆Κ.
Παρέχουν στη ∆ΕΣΦΑ/Μ∆Κ εκτιµήσεις µελλοντικών καταναλώσεων και προµήθειας Φυσικού
Αερίου, στην µορφή και ανάλυση που καθορίζει η ∆ΕΣΦΑ/Μ∆Κ.
Παρέχουν στη ∆ΕΣΦΑ/Μ∆Κ εκτιµήσεις µελλοντικών καταναλώσεων των Προστατευόµενων
Καταναλωτών που εξυπηρετούν στην µορφή και ανάλυση που καθορίζει η ∆ΕΣΦΑ/Μ∆Κ.
Παρέχουν στη ∆ΕΣΦΑ/Μ∆Κ εκτιµήσεις σχετικά µε µελλοντικές καταναλώσεις Φυσικού Αερίου
στο ΑΣΦΑ που διαχειρίζονται, στην µορφή και ανάλυση που καθορίζει η ∆ΕΣΦΑ/Μ∆Κ.
Παρέχουν στους Χρήστες που τους εξυπηρετούν εκτίµηση της µελλοντικής ζήτησης των
µονάδων τους, στην µορφή και ανάλυση που καθορίζει η Μ∆Κ/∆ΕΣΦΑ.

Πίνακας 1: Ρόλοι και υποχρεώσεις των Εµπλεκόµενων Μερών στο Επίπεδο Έγκαιρης Προειδοποίησης

5.2

Επίπεδο Επιφυλακής (Κατάσταση Συναγερµού 2)

Τα Εµπλεκόµενα Μέρη και η ροή πληροφορίας στο Επίπεδο Επιφυλακής απεικονίζονται στο
∆ιάγραµµα 2 της επόµενης σελίδας.
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∆ιάγραµµα 2: Εµπλεκόµενα Μέρη και ροή πληροφορίας στο Επίπεδο Επιφυλακής

Στον Πίνακα 2 παρουσιάζονται οι πρόσθετοι (πέραν όσων έχουν περιγραφεί στην προηγούµενη
παράγραφο) ρόλοι και υποχρεώσεις των Εµπλεκόµενων Μερών κατά την εκδήλωση Κρίσης Επιπέδου
Επιφυλακής.
Οργανισµός

Ρόλοι και υποχρεώσεις

∆ιαχειριστές
ΑΣΦΑ

Παρακολουθεί το ισοζύγιο προσφοράς – ζήτησης και την αποτελεσµατικότητα των µέτρων
αγοράς στην διαχείριση της Κρίσης. Συγκαλεί την Ο∆Κ, εφόσον κριθεί αναγκαίο.
Καταρτίζει το ισοζύγιο προσφοράς – ζήτησης Φυσικού Αερίου των επόµενων επτά (7)
ηµερών, λαµβάνοντας υπόψη τα ληφθέντα µέτρα αγοράς. Ενηµερώνει καθηµερινά τη ΡΑΕ
σχετικά µε την επάρκεια των µέτρων αγοράς για την τροφοδοσία των Προστατευόµενων
Καταναλωτών και εισηγείται τη σύγκληση της Ο∆Κ εφόσον κριθεί ότι δεν επαρκούν.
Προσαρµόζει το πρόγραµµα κατανοµής των µονάδων Φυσικού Αερίου, εφόσον αυτό είναι
απαραίτητο για τη συµµετοχή τους σε µηχανισµό διαχείρισης ζήτησης Φυσικού Αερίου.
Εξετάζει την αναγκαιότητα λήψης µέτρων που δε στηρίζονται στην αγορά για τη διασφάλιση
της τροφοδοσίας των Προστατευόµενων Καταναλωτών.
Ζητούν από τους Μεγάλους Πελάτες τους να περιορίσουν τη ζήτησή τους σύµφωνα µε τα
οριζόµενα στη σύµβαση διαχείρισης ζήτησης Φυσικού Αερίου. Προβαίνουν σε ενέργειες για
αυξηµένες παραδόσεις Φυσικού Αερίου από εναλλακτικές πηγές. Ενηµερώνουν την ΡΑΕ και
την ∆ΕΣΦΑ/Μ∆Κ σχετικά µε τη λήψη συγκεκριµένων µέτρων αγοράς και τον χρονικό ορίζοντα
αυτών.
Παρέχουν στη ∆ΕΣΦΑ/Μ∆Κ εκτιµήσεις µελλοντικών καταναλώσεων των Προστατευόµενων
Καταναλωτών που εξυπηρετούν στη µορφή και ανάλυση που καθορίζει η ∆ΕΣΦΑ/Μ∆Κ.
Παρέχουν στη ∆ΕΣΦΑ/Μ∆Κ εκτιµήσεις σχετικά µε µελλοντικές καταναλώσεις Φυσικού Αερίου
στο ΑΣΦΑ που διαχειρίζονται, στην µορφή και ανάλυση που καθορίζει η ∆ΕΣΦΑ/Μ∆Κ.

Η/Π µε ΦΑ

Θέτουν σε εφαρµογή τον όρο της σύµβασής τους αναφορικά µε τη διαχείριση ζήτησης.

ΡΑΕ
∆ΕΣΦΑ/Μ∆Κ
Α∆ΜΗΕ
Ο∆Κ
Χρήστες/
Προµηθευτές
ΕΠΑ

Μεγάλοι
Πελάτες
Προµηθευτές
και έµποροι

Θέτουν σε εφαρµογή τον όρο της σύµβασής τους αναφορικά µε τη διαχείριση ζήτησης.
∆ραστηριοποιούνται στο πλαίσιο της ανταγωνιστικής αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας για την
εισαγωγή πρόσθετων ποσοτήτων ενέργειας µέσω διασυνδέσεων.
Πίνακας 2: Ρόλοι και υποχρεώσεις των Εµπλεκόµενων Μερών στο Επίπεδο Επιφυλακής
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5.3

Επίπεδο Έκτακτης Ανάγκης (Κατάσταση Συναγερµού 3)

Τα Εµπλεκόµενα Μέρη και η ροή πληροφορίας στο Επίπεδο Έκτακτης Ανάγκης απεικονίζονται στο
ακόλουθο ∆ιάγραµµα :

∆ιάγραµµα 3: Εµπλεκόµενα Μέρη και ροή πληροφορίας στο Επίπεδο Έκτακτης Ανάγκης

Στον Πίνακα 3 παρουσιάζονται οι πρόσθετοι (πέραν όσων έχουν περιγραφεί στην προηγούµενη
παράγραφο) ρόλοι και υποχρεώσεις των Εµπλεκόµενων Μερών κατά την εκδήλωση Κρίσης Επιπέδου
Έκτακτης Ανάγκης.
Οργανισµός
ΡΑΕ
∆ΕΣΦΑ/Μ∆Κ

Ο∆Κ

Α∆ΜΗΕ
Χρήστες/
Προµηθευτές
ΕΠΑ
∆ιαχειριστές
ΑΣΦΑ

Ρόλοι και υποχρεώσεις
Συγκαλεί την Ο∆Κ.
Καταρτίζει το ισοζύγιο προσφοράς – ζήτησης των επόµενων επτά (7) ηµερών, λαµβάνοντας
υπόψη τα ληφθέντα µέτρα αγοράς και προσδιορίζει τη µέγιστη ποσότητα Φυσικού Αερίου
που επιτρέπεται να παραληφθεί σε συγκεκριµένη γεωγραφική περιοχή. Εφαρµόζει τα µέτρα
που δεν στηρίζονται στην αγορά, όπως αυτά αποφασίζονται από την Ο∆Κ.
Αποφασίζει τη λήψη µέτρων που δε στηρίζονται στην αγορά για τη διασφάλιση της
τροφοδοσίας των Προστατευόµενων Καταναλωτών. Εισηγείται την σύγκληση της ΕΣΜΕΑ
εφόσον παραβιάζονται τα πρότυπα εφοδιασµού της παραγράφου 4 του Κεφαλαίου 1 του
παρόντος.
Συµµετέχει στις αποφάσεις της Ο∆Κ και ιδίως ως προς τις περικοπές σε µονάδες
Ηλεκτροπαραγωγής µε καύσιµο Φυσικό Αέριο. Εκδίδει τις απαιτούµενες εντολές κατανοµής
προς µονάδες µε εναλλακτικό καύσιµο.
Προβαίνουν σε ενέργειες για αυξηµένες παραδόσεις Φυσικού Αερίου από εναλλακτικές
πηγές. Ζητούν από τους µεγάλους Πελάτες τους να περιορίσουν ή να διακόψουν την ζήτησή
τους µετά από απόφαση της Ο∆Κ και έκδοση σχετικής εντολής από την ∆ΕΣΦΑ/Μ∆Κ.
Παρέχουν στο ∆ΕΣΦΑ εκτιµήσεις µελλοντικών καταναλώσεων των Προστατευόµενων
Καταναλωτών που εξυπηρετούν στην µορφή και ανάλυση που καθορίζει η ∆ΕΣΦΑ/Μ∆Κ.
Προβαίνουν και στις αναγκαίες περικοπές ζήτησης Φυσικού Αερίου στα δίκτυα που
διαχειρίζονται, κατόπιν σχετικής απόφασης της Ο∆Κ.
Εφαρµόζουν µέτρα για την αντιµετώπιση Εκτάκτων Αναγκών / διαχείριση Κρίσεων, µετά από
απόφαση της Ο∆Κ.
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Μεγάλοι
Πελάτες

Περικόπτουν τη ζήτησή τους σύµφωνα µε τις εντολές που δίνονται από τον Χρήστη που τους
εξυπηρετεί µετά από απόφαση της Ο∆Κ και έκδοση σχετικής εντολής από την ∆ΕΣΦΑ/Μ∆Κ.
Περικόπτουν τη ζήτησή τους σύµφωνα µε τις εντολές που δίνονται από τον Χρήστη που τους
εξυπηρετεί µετά από απόφαση της Ο∆Κ και έκδοση σχετικής εντολής από την ∆ΕΣΦΑ/Μ∆Κ.

∆Ε∆∆ΗΕ

Προβαίνει στις αναγκαίες περικοπές ζήτησης Ηλεκτρικής Ενέργειας.

Η/Π µε ΦΑ

Πίνακας 3: Ρόλοι και υποχρεώσεις των Εµπλεκόµενων Μερών στο Επίπεδο Έκτακτης Ανάγκης

Σε ενδεχόµενη Κρίση Επιπέδου Έκτακτης Ανάγκης για την διαχείριση της οποίας απαιτείται η
κινητοποίηση των κρατικών µηχανισµών, όπως όταν έχει συµβεί µείζον ατύχηµα στο ΕΣΦΑ ή
απαιτείται ο περιορισµός παραδόσεων σε Προστατευόµενους Καταναλωτές, τα Εµπλεκόµενα µέρη και
η ροή πληροφορίας απεικονίζονται στο ακόλουθο ∆ιάγραµµα 4:

∆ιάγραµµα 4: Εµπλεκόµενα Μέρη και ροή πληροφορίας στο Επίπεδο Έκτακτης Ανάγκης

Στον Πίνακα 4 της επόµενης σελίδας παρουσιάζονται οι πρόσθετοι (πέραν όσων έχουν περιγραφεί
στην προηγούµενη παράγραφο) ρόλοι και υποχρεώσεις των Εµπλεκόµενων Μερών κατά την
εκδήλωση κρίσης Επιπέδου Έκτακτης Ανάγκης ως αποτέλεσµα µείζονος ατυχήµατος στο ΕΣΦΑ ή µε
συνέπειες στην τροφοδοσία Προστατευόµενων Καταναλωτών.
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Οργανισµός
ΡΑΕ
∆ΕΣΦΑ/Μ∆Κ
Ο∆Κ
ΕΠΑ
ΕΣΜΕΑ

Ρόλοι και υποχρεώσεις
Εισηγείται προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής την
σύγκληση της ΕΣΜΕΑ. Κατόπιν απόφασης της ΕΣΜΕΑ προβαίνει σε έκκληση για βοήθεια
από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα Κράτη – Μέλη της.
Εισηγείται προς τη ΡΑΕ ή τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής τη
σύγκληση της ΕΣΜΕΑ.
Συµµετέχει στην ΕΣΜΕΑ.
Προβαίνουν στις αναγκαίες περικοπές ζήτησης Φυσικού Αερίου στο δίκτυό τους, σύµφωνα
µε τα σχέδια έκτακτης ανάγκης που έχουν καταρτίσει.
Συντονίζει τους Κρατικούς Φορείς για την αντιµετώπιση της Κρίσης ή του ατυχήµατος,
λαµβάνοντας υπόψη τις εισηγήσεις της Ο∆Κ, της ∆ΕΣΦΑ/Μ∆Κ και των ΕΠΑ. Αποφασίζει για
την έκκληση σε βοήθεια από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα Κράτη – Μέλη της.
Πίνακας 4

6. Ροή πληροφορίας
Όλα τα Εµπλεκόµενα Μέρη µεταβιβάζουν άµεσα στο ∆ΕΣΦΑ κάθε πληροφορία σχετικά µε
καταστάσεις που αναµένεται να επηρεάσουν την οµαλή λειτουργία του ΕΣΦΑ. Επίσης, στο πλαίσιο
εφαρµογής του Σχεδίου και εφόσον τους ζητηθεί, ενηµερώνουν το ∆ΕΣΦΑ σχετικά µε κάθε διαθέσιµο
στοιχείο που αφορά σε ιστορικά στοιχεία και προβλέψεις παράδοσης/παραλαβής Φυσικού Αερίου για
το ΕΣΦΑ, δεδοµένα µακροχρόνιου σχεδιασµού, τεχνικά στοιχεία µεγάλων καταναλωτών.
Τα Εµπλεκόµενα Μέρη οφείλουν να ορίσουν αρµόδιο προσωπικό επικοινωνίας κατά τη διάρκεια
καταστάσεων Έκτακτης Ανάγκης ή Κρίσεων και να κοινοποιήσουν τα στοιχεία επικοινωνίας του στο
∆ΕΣΦΑ εντός δύο (2) εβδοµάδων το αργότερο από την θέσπιση του παρόντος Σχεδίου. Με ευθύνη του
∆ΕΣΦΑ συντάσσεται και αποστέλλεται στα Εµπλεκόµενα Μέρη κατάλογος υπεύθυνων επικοινωνίας
των Εµπλεκοµένων Μερών.
Η διαθεσιµότητα των υπευθύνων επικοινωνίας ή των αντικαταστατών τους από κάθε Εµπλεκόµενο
Μέρος θα πρέπει να εξασφαλίζεται επί εικοσιτετραώρου βάσεως για κάθε ηµερολογιακή ηµέρα.

7. Ανάπτυξη σεναρίων
Ο ∆ΕΣΦΑ αναπτύσσει και αναλύει σενάρια περιορισµένης τροφοδοσίας καθώς και ασυνήθιστα
υψηλής ζήτησης στο ΕΣΦΑ. Στόχος είναι η παροχή πληροφοριών και ενδείξεων σχετικά µε την
αποτελεσµατικότητα των καθιερωµένων µέτρων και την αναγκαιότητα υιοθέτησης νέων για την
αντιµετώπιση καταστάσεων Έκτακτης Ανάγκης / διαχείρισης Κρίσεων, µε σκοπό να καλύπτεται η
ζήτηση σε Φυσικό Αέριο ή, στη χειρότερη περίπτωση, να τηρούνται τα πρότυπα ασφάλειας
εφοδιασµού της παραγράφου 4 του Κεφαλαίου 1 του παρόντος.
Η ανάγκη αναθεώρησης των σεναρίων εξετάζεται σε µηνιαία βάση, λαµβάνοντας υπόψη την
υπέρβαση της µέγιστης ηµερήσιας κατανάλωσης Φυσικού Αερίου που έχει σηµειωθεί στο Εθνικό
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Σύστηµα Μεταφοράς Φυσικού Αερίου (ΕΣΜΦΑ) από την έναρξη λειτουργίας του και (β) σηµαντικές
µεταβολές στις εγκαταστάσεις και τον τρόπο λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος Φυσικού Αερίου
(ΕΣΦΑ).
Τα σενάρια αναθεωρούνται µε ευθύνη του ∆ΕΣΦΑ.

8. Ασκήσεις
Το Σχέδιο ανασκοπείται συχνά και αξιολογείται ως προς την αποτελεσµατικότητά του µέσω
διενέργειας ασκήσεων.
Ασκήσεις που προβλέπουν την εµπλοκή της Ο∆Κ διεξάγονται κατ’ ελάχιστον µία (1) φορά ετησίως µε
ευθύνη του ∆ΕΣΦΑ. Ασκήσεις που προβλέπουν την εµπλοκή της Μ∆Κ του ∆ΕΣΦΑ διεξάγονται κατ’
ελάχιστον δύο (2) φορές το χρόνο.
Η Μ∆Κ, στο πλαίσιο σχεδιασµού των ασκήσεων που προγραµµατίζει µε στόχο τον έλεγχο της
αποτελεσµατικότητας του Σχεδίου, ενδέχεται να ζητά από τα Εµπλεκόµενα Μέρη την παροχή
πρόσθετων πληροφοριών, καθορίζοντας παράλληλα το χρόνο στο οποίο αυτές θα πρέπει να είναι
διαθέσιµες. Τα Εµπλεκόµενα Μέρη παρέχουν την πληροφόρηση που τους ζητείται, εντός του
προβλεπόµενου χρόνου, επισηµαίνοντας αυτήν που χρήζει εµπιστευτικής διαχείρισης. Ο ∆ΕΣΦΑ
δεσµεύεται να µην δηµοσιεύσει ή κοινοποιήσει πληροφορία που έχει χαρακτηρισθεί, από το
Εµπλεκόµενο Μέρος που την παρείχε, ως εµπιστευτική.
Η Μ∆Κ ενηµερώνει αναλυτικά τα Εµπλεκόµενα Μέρη που πρόκειται να λάβουν µέρος σε άσκηση, η
οποία σχεδιάσθηκε κατά τα οριζόµενα στην παρούσα ενότητα και ιδιαίτερα για το σενάριο της
άσκησης και τη συµµετοχή τους. Η Μ∆Κ παρέχει κάθε σχετική διευκρίνιση στα Εµπλεκόµενα Μέρη
που συµµετέχουν στην άσκηση, εφόσον απαιτηθεί.
Η Μ∆Κ µετά την ολοκλήρωση της άσκησης συντάσσει και κοινοποιεί στην ΡΑΕ σχετική αναφορά, στην
οποία είναι δυνατόν να αναφέρονται, µεταξύ άλλων, προτάσεις για την αναθεώρηση του παρόντος
Σχεδίου.

20

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Εργαλεία ∆ιαχείρισης Κρίσεων
1. Καταστάσεις Συναγερµού – Χειρισµοί
Κατάσταση Συναγερµού 0

1.1

Η λειτουργία του ΕΣΦΑ είναι οµαλή, χωρίς περιορισµούς σε ότι αφορά στη διαθέσιµη δυναµικότητα
του ΕΣΦΑ και η ζήτηση Φυσικού Αερίου (καθώς και η προβλεπόµενη ζήτηση για κάθε ηµέρα χρονικής
περιόδου επτά (7) διαδοχικών συναπτών ηµερών) καλύπτεται από τις διαθέσιµες ποσότητες Φυσικού
Αερίου στα σηµεία Εισόδου του συστήµατος. ∆εν προβλέπεται κάποια δυσµενής µεταβολή.
Κατά τις περιόδους Καταστάσεων Συναγερµού 0, η Μ∆Κ του ∆ΕΣΦΑ συγκεντρώνει και αξιολογεί
πληροφορίες από τους Χρήστες, κατά τα οριζόµενα στις κείµενες διατάξεις που αφορούν το ΕΣΦΑ και
εν γένει την ελληνική αγορά Φυσικού Αερίου. Στις πληροφορίες αυτές περιλαµβάνονται, µεταξύ άλλων,
οι προβλέψεις των Χρηστών σε σχέση µε τις Ηµερήσιες Παραλαβές Φυσικού Αερίου και τις Ηµερήσιες
Παραδόσεις

Φυσικού Αερίου στο ΕΣΜΦΑ και οι δηλώσεις Εκφορτώσεων Φορτίων ΥΦΑ στην

Εγκατάσταση ΥΦΑ Ρεβυθούσας.
Κατάσταση Συναγερµού 1

1.2

Ενεργοποιείται όταν υπάρχουν συγκεκριµένες σοβαρές και αξιόπιστες πληροφορίες ότι µπορεί να
συµβεί ένα γεγονός που είναι πιθανό να έχει ως αποτέλεσµα τη σηµαντική επιδείνωση της κατάστασης
του εφοδιασµού της χώρας µε Φυσικό Αέριο, το οποίο είναι πιθανό να οδηγήσει στην ενεργοποίηση
της Κατάστασης Συναγερµού 2 ή 3. Η κατάσταση ενδέχεται να εξελιχθεί δυσµενώς (Κατάσταση
Έγκαιρης Προειδοποίησης).
•

Ο Επικεφαλής της Μ∆Κ, εφόσον κρίνει ότι η πληροφόρηση που έχει δοθεί είναι αξιόπιστη και
σοβαρή, κηρύσσει Κατάσταση Συναγερµού 1 ειδοποιώντας το σύνολο των µελών της Μ∆Κ,
και προβαίνοντας σε άµεση ενηµέρωση της ΡΑΕ, του Α∆ΜΗΕ και όλων των Χρηστών σχετικά
µε την κήρυξη Κατάστασης Συναγερµού 1 και τους λόγους που την προκάλεσαν.

•

Η Μ∆Κ συνέρχεται το αργότερο εντός δώδεκα (12) ωρών από τη στιγµή κήρυξης Κατάστασης
Συναγερµού 1, µε αντικείµενο τη συλλογή περαιτέρω πληροφοριών σε σχέση µε το επικείµενο
συµβάν, την εξασφάλιση σταθερής ροής πληροφοριών αναφορικά µε την εξέλιξη της
κατάστασης, τη λήψη λειτουργικών µέτρων (εφόσον κάτι τέτοιο είναι εφικτό) για την
παρακολούθηση της εξέλιξης της κατάστασης και την επανεκτίµηση της κατάστασης
συναγερµού.

21

•

Με ευθύνη του επικεφαλής της Μ∆Κ ενηµερώνεται σε καθηµερινή βάση και µε κάθε
πρόσφορο µέσο η ΡΑΕ σχετικά µε την κατάσταση που έχει διαµορφωθεί και την πιθανή
εξέλιξή της.
Κατάσταση Συναγερµού 2

1.3

Ενεργοποιείται όταν εµφανίζεται διαταραχή του εφοδιασµού ή εξαιρετικά υψηλή ζήτηση Φυσικού
Αερίου, η οποία έχει ως αποτέλεσµα τη σηµαντική επιδείνωση της κατάστασης του εφοδιασµού, και η
οποία είναι όµως δυνατόν να αντιµετωπισθεί µε λήψη µέτρων αγοράς, χωρίς να χρειάζεται η λήψη
µέτρων που δεν στηρίζονται στην αγορά. Η κατάσταση εξελίσσεται δυσµενώς (Κατάσταση
Επιφυλακής).
•

Ο Επικεφαλής της Μ∆Κ αξιολογεί την σχετική πληροφόρηση και, εφόσον κρίνει ότι υφίσταται
ένδειξη µετάβασης σε Κατάσταση Συναγερµού 2, συγκαλεί την Μ∆Κ και προβαίνει σε άµεση
ενηµέρωση της ΡΑΕ, του Α∆ΜΗΕ και όλων των Χρηστών σχετικά µε την κήρυξη Κατάστασης
Συναγερµού 2 και τους λόγους που την προκάλεσαν.

•

Η Μ∆Κ συνέρχεται το αργότερο εντός έξι (6) ωρών από την κλήση του Επικεφαλής της, µε
αντικείµενο τη συλλογή περαιτέρω πληροφοριών σε σχέση µε το συµβάν, την εξασφάλιση
σταθερής ροής πληροφόρησης αναφορικά µε την εξέλιξη του συµβάντος, τη λήψη µέτρων
(κατά τα οριζόµενα στο παρόν Σχέδιο, στον Κώδικα ∆ιαχείρισης του ΕΣΦΑ και τις Συµβάσεις
Μεταφοράς και Χρήσης Εγκατάστασης ΥΦΑ, που έχει συνάψει ο ∆ΕΣΦΑ µε τους Χρήστες)
για την αντιµετώπιση ή την άµβλυνση των συνεπειών του συµβάντος και την επανεκτίµηση
της κατάστασης συναγερµού.

•

Η ΡΑΕ συγκαλεί την Ο∆Κ, εφόσον από την πρόβλεψη ισοζυγίων πιθανολογείται βάσιµα η
ανάγκη εφαρµογής µέτρων που δεν βασίζονται στην αγορά για την διασφάλιση της
τροφοδοσίας κυρίως των Προστατευόµενων Καταναλωτών, προσδιορίζοντας, κατά
περίπτωση, τα Εµπλεκόµενα Μέρη που θα συµµετέχουν στη εν λόγω συνεδρίαση της Ο∆Κ.

•

Η Ο∆Κ συνέρχεται στην Αίθουσα ∆ιαχείρισης Κρίσεων του Κέντρου Ελέγχου και Κατανοµής
Φορτίου του ∆ΕΣΦΑ στο Πάτηµα Ελευσίνας. Η Ο∆Κ αξιολογεί τα στοιχεία που
παρουσιάζονται από τη Μ∆Κ και τα Εµπλεκόµενα Μέρη και εξετάζει την αναγκαιότητα λήψης
µέτρων που δεν βασίζονται στην αγορά µε βάση το αναµενόµενο και το δυσµενές σενάριο
εξέλιξης της προσφοράς και της ζήτησης.

•

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης της Ο∆Κ τηρούνται πρακτικά, τα οποία επικυρώνονται στο
τέλος της συνεδρίασης από τους συµµετέχοντες. Στα πρακτικά συµπεριλαµβάνεται
κατάλογος µέτρων για την αντιµετώπιση των συνεπειών που επιφέρει η Κατάσταση
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Συναγερµού 2 στον οµαλό εφοδιασµό της αγοράς Φυσικού Αερίου, εφόσον προκύψει από τη
συνεδρίαση της Ο∆Κ.
Κατάσταση Συναγερµού 3

1.4

Ενεργοποιείται σε περίπτωση εξαιρετικά υψηλής ζήτησης Φυσικού Αερίου, σηµαντικής διαταραχής του
εφοδιασµού και σε περίπτωση που όλα τα σχετικά µέτρα αγοράς έχουν εφαρµοστεί αλλά ο
εφοδιασµός µε Φυσικό Αέριο δεν αρκεί για να καλύψει την εναποµένουσα ζήτηση Φυσικού Αερίου, µε
συνέπεια την ανάγκη λήψης πρόσθετων µέτρων που δεν στηρίζονται στην αγορά. Η κατάσταση
εξελίσσεται δυσµενώς και ενδέχεται να διαταραχθεί η οµαλή τροφοδοσία των Προστατευόµενων
Καταναλωτών σε περίπτωση όπου δεν ληφθούν µέτρα που δεν στηρίζονται στην αγορά (Κατάσταση
Έκτακτης Ανάγκης).
•

Ο Επικεφαλής της Μ∆Κ αξιολογεί την σχετική πληροφόρηση και, εφόσον κρίνει ότι υφίσταται
ένδειξη µετάβασης σε Κατάσταση Συναγερµού 3, συγκαλεί την Μ∆Κ.

•

Η Μ∆Κ συνέρχεται άµεσα και σε κάθε περίπτωση εντός δύο (2) ωρών από την κλήση του
Επικεφαλής της, µε αντικείµενο τη συλλογή περαιτέρω πληροφοριών σε σχέση µε το συµβάν,
την εξασφάλιση σταθερής ροής πληροφόρησης αναφορικά µε την εξέλιξη του συµβάντος, τη
λήψη µέτρων (κατά τα οριζόµενα στο παρόν Σχέδιο, τον Κώδικα ∆ιαχείρισης του ΕΣΦΑ και τις
Συµβάσεις Μεταφοράς και Χρήσης Εγκατάστασης ΥΦΑ, που έχει συνάψει ο ∆ΕΣΦΑ µε τους
Χρήστες) για την αντιµετώπιση ή την άµβλυνση των συνεπειών του συµβάντος και την
επανεκτίµηση της κατάστασης συναγερµού.

•

Με απόφαση της Μ∆Κ ο Επικεφαλής της κηρύσσει Κατάσταση Συναγερµού 3 και ενηµερώνει
άµεσα την ΡΑΕ σχετικά µε την κατάσταση που έχει διαµορφωθεί, την πιθανή εξέλιξή της και
τυχόν µέτρα που έχουν ήδη ληφθεί από το ∆ιαχειριστή στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων του,
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στον Κώδικα ∆ιαχείρισης του ΕΣΦΑ. Η ΡΑΕ συγκαλεί εντός
τεσσάρων (4) ωρών από την κήρυξη Κατάστασης Συναγερµού 3 την Ο∆Κ προσδιορίζοντας,
κατά περίπτωση, τα Εµπλεκόµενα Μέρη που θα συµµετέχουν στη εν λόγω συνεδρίασή της.

•

Η Ο∆Κ συνέρχεται στην Αίθουσα ∆ιαχείρισης Κρίσεων του Κέντρου Ελέγχου και Κατανοµής
Φορτίου του ∆ΕΣΦΑ στο Πάτηµα Ελευσίνας. Η Ο∆Κ αξιολογεί τα στοιχεία που
παρουσιάζονται από τη Μ∆Κ και τα Εµπλεκόµενα Μέρη και αποφασίζει τη λήψη µέτρων
(πέραν αυτών που έχει ήδη λάβει ο ∆ΕΣΦΑ) για την αντιµετώπιση του συµβάντος.

•

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης της Ο∆Κ τηρούνται πρακτικά, τα οποία επικυρώνονται στο
τέλος της συνεδρίασης από τους συµµετέχοντες, στα οποία συµπεριλαµβάνεται κατάλογος
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µέτρων για την αντιµετώπιση των συνεπειών που επιφέρει η Κατάσταση Συναγερµού 3, στον
οµαλό εφοδιασµό της αγοράς Φυσικού Αερίου και στην ασφαλή λειτουργία του ΕΣΦΑ.
•

Μετά την ολοκλήρωση της συνεδρίασης της και µε απόφαση της Ο∆Κ ο Επικεφαλής της Μ∆Κ
ενηµερώνει άµεσα και µε κάθε πρόσφορο µέσο τα Εµπλεκόµενα Μέρη και τους Χρήστες που
επηρεάζονται ή ενδέχεται να επηρεασθούν από την Κατάσταση Συναγερµού 3, παραθέτοντας
τους λόγους που την προκάλεσαν, τις συνέπειες και τον προβλεπόµενο χρόνο διάρκειάς της.

•

Η Μ∆Κ παρακολουθεί σε συνεχή βάση την εφαρµογή των µέτρων και αξιολογεί την
αποτελεσµατικότητά τους και συντάσσει, σε ηµερήσια βάση, σύντοµη σχετική αναφορά, την
οποία κοινοποιεί στα µέλη της Ο∆Κ.

•

Μετά την επαναφορά σε Κατάσταση Συναγερµού 0, ο ∆ΕΣΦΑ συντάσσει έκθεση συµβάντος
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο Άρθρο 63 του Κώδικα ∆ιαχείρισης του ΕΣΦΑ.

2. Μέτρα Αντιµετώπισης Καταστάσεων Συναγερµού
2.1

Μέτρα για την αντιµετώπιση / διαχείριση Καταστάσεων Συναγερµού 1

Για την αντιµετώπιση Καταστάσεων Συναγερµού 1 τα σχεδιαζόµενα µέτρα στοχεύουν στην άµεση
κινητοποίηση όλων των συµµετεχόντων στην αγορά Φυσικού Αέριου προκειµένου να αποτραπεί η
αναβάθµιση του επιπέδου συναγερµού και η ταχύτερη δυνατή επιστροφή στην Κατάσταση
Συναγερµού 0. Ειδικότερα τα µέτρα που λαµβάνονται είναι τα ακόλουθα:
•

Άµεση ενηµέρωση από τη Μ∆Κ όλων των Χρηστών του ΕΣΦΑ, σχετικά µε την κήρυξη
Κατάστασης Συναγερµού 1 και τους λόγους που την προκάλεσαν.

•

Τακτική επικοινωνία Μ∆Κ µε Χρήστες Μεταφοράς ή/και Εγκατάστασης ΥΦΑ (εντός
δεκατεσσάρων (14) ωρών από την εκδήλωση συµβάντος και ακολούθως σε ηµερήσια
βάση).

•

Τακτική ενηµέρωση (σε ηµερήσια βάση) της ΡΑΕ αναφορικά µε την εξέλιξη του
συµβάντος.

•

Επαφές Μ∆Κ µε Προµηθευτές Φυσικού Αερίου και Μεγάλους Πελάτες Φυσικού Αερίου.

•

Παροχή εκτίµησης της ζήτησης των µονάδων Ηλεκτροπαραγωγής µε καύσιµο Φυσικό
Αέριο και της δυνατότητας εναλλαγής καυσίµου στο παραγωγικό δυναµικό στη ΡΑΕ και
τον ∆ΕΣΦΑ από τον Α∆ΜΗΕ.
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•

Παροχή εκτιµήσεων µελλοντικών καταναλώσεων και προµήθειας Φυσικού Αερίου στην
Μ∆Κ από τους Χρήστες.Παροχή εκτιµήσεων µελλοντικών καταναλώσεων των
Προστατευόµενων Καταναλωτών στη Μ∆Κ από τις ΕΠΑ που τους εξυπηρετούν.

2.2

Μέτρα για την αντιµετώπιση / διαχείριση Καταστάσεων Συναγερµού 2

Για την αντιµετώπιση Καταστάσεων Συναγερµού 2 τα σχεδιαζόµενα µέτρα στοχεύουν στην άµεση
κινητοποίηση όλων των συµµετεχόντων στην αγορά Φυσικού Αερίου ώστε µε την εφαρµογή µέτρων
που βασίζονται αποκλειστικά στην αγορά να αποτραπεί η αναβάθµιση του επιπέδου συναγερµού και
η ταχύτερη δυνατή επιστροφή στην Κατάσταση Συναγερµού 1 ή 0. Ειδικότερα τα µέτρα που µπορεί να
λαµβάνονται είναι τα ακόλουθα:
•

Άµεση ενηµέρωση όλων των Χρηστών του ΕΣΦΑ, σχετικά µε την κήρυξη Κατάστασης
Συναγερµού 2 και τους λόγους που την προκάλεσαν.

•

Τακτική επικοινωνία Μ∆Κ µε Χρήστες Μεταφοράς ή/και Εγκατάστασης ΥΦΑ (εντός
οκτώ (8) ωρών από την εκδήλωση συµβάντος και ακολούθως σε ηµερήσια βάση).

•

Αύξηση Παραδόσεων µέσω Συµβάσεων Προµήθειας Αερίου αγωγού µε Ηµερήσιο
Συντελεστή Φορτίου µικρότερο του 85%.

•

Αύξηση Παραδόσεων µέσω Συµβάσεων Προµήθειας ευκαιριακών Φορτίων ΥΦΑ
κατόπιν έγκαιρης ειδοποίησης (stand-by agreements) του παραγωγού/προµηθευτή.

•

∆ιάθεση επιπλέον ∆υναµικότητας Αεριοποίησης ΥΦΑ σε βραχυχρόνια βάση.

•

Μείωση Παραλαβών µέσω Συµβάσεων διαχείρισης ζήτησης Φυσικού Αερίου µεταξύ
Προµηθευτών και Πελατών Φυσικού Αερίου.

2.3

Μέτρα για την αντιµετώπιση / διαχείριση Καταστάσεων Συναγερµού 3

Για την αντιµετώπιση Καταστάσεων Συναγερµού 3, τα σχεδιαζόµενα µέτρα στοχεύουν στη συνέχιση
της τροφοδοσίας της εναποµένουσας ζήτησης και ιδίως των Προστατευόµενων Καταναλωτών.
Ειδικότερα τα µέτρα που λαµβάνονται είτε διαζευκτικά είτε σωρευτικά είναι τα ακόλουθα:
•

Επιβεβληµένη διακοπή/περιορισµός ζήτησης από καταναλωτές Φυσικού Αερίου,
σύµφωνα µε τον Κατάλογο Σειράς ∆ιακοπής του Παραρτήµατος 1 του παρόντος.

•

Συµβάσεις Προµήθειας ευκαιριακών ποσοτήτων Φυσικού Αερίου για σκοπούς
εξισορρόπησης του ∆ιαχειριστή.
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•

Υποβολή από τη ΡΑΕ αιτήµατος συνδροµής από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή τα Κράτη –
Μέλη της.

Η λήψη των κατάλληλων κατά περίπτωση µέτρων λαµβάνεται µε απόφαση της Ο∆Κ, η οποία αναθέτει
στα Εµπλεκόµενα Μέρη, ανά τοµέα αρµοδιότητάς τους, την υλοποίηση των µέτρων που αποφάσισε.
Στις περιπτώσεις όπου απαιτείται άµεση λήψη µέτρων για την ασφαλή λειτουργία του ΕΣΦΑ, την
ασφάλεια ανθρωπίνων ζωών ή περιουσιών, τότε τα σχετικά µέτρα λαµβάνονται µε απόφαση της Μ∆Κ.
2.4

Μέτρα που λαµβάνονται από τον Α∆ΜΗΕ στο πλαίσιο της Ο∆Κ

Ο Α∆ΜΗΕ ενηµερώνει την Ο∆Κ σχετικά µε τη δυνατότητα αποκατάστασης επαρκούς περιθωρίου
εφεδρείας στο σύστηµα παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας, µετά από ενδεχόµενη απώλεια
παραγωγικού δυναµικού ως συνέπεια µέτρων που λαµβάνονται για την διαχείριση Καταστάσεων
Συναγερµού 2 ή 3. Μεταξύ άλλων εξετάζεται η σκοπιµότητα και η αποτελεσµατικότητα των ακόλουθων
ενεργειών :
•

Μετάθεση προγραµµατισµένης συντήρησης µονάδων παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας
µε καύσιµο διαφορετικό από Φυσικό Αέριο.

•

Αύξηση παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας από µονάδες µε καύσιµο λιγνίτη.

•

Αύξηση παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας από υδροηλεκτρικά εργοστάσια.

•

Αποσυγχρονισµός µονάδων παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας από Φυσικό Αέριο κατά
τις ώρες χαµηλού φορτίου.

•

Εντολή κατανοµής µονάδων Φυσικού Αερίου µε εναλλακτικό καύσιµο.

•

∆ιενέργεια έκτακτων εισαγωγών Ηλεκτρικής Ενέργειας.

•

Μείωση/διακοπή εξαγωγών Ηλεκτρικής Ενέργειας, εφόσον δεν τίθεται σε κίνδυνο η
οµαλή τροφοδοσία Προστατευόµενων Καταναλωτών Ηλεκτρικής Ενέργειας Κρατών –
Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
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3. Ενεργοποίηση Καταστάσεων Συναγερµού – Εµπλεκόµενα Μέρη – Μέτρα
Ο επικεφαλής της Μ∆Κ ενεργοποιεί την κατάλληλη Κατάσταση Συναγερµού σε περίπτωση εκδήλωσης
ενός εκ των ακολούθων συµβάντων, όταν κατά την κρίση του επηρεάζεται ή ενδέχεται να επηρεασθεί ο
οµαλός και ασφαλής εφοδιασµός της χώρας µε Φυσικό Αέριο, παρέχοντας στη ΡΑΕ την σχετική
τεκµηρίωση. Σε κάθε άλλη περίπτωση όταν κατά την κρίση του

επηρεάζεται ή ενδέχεται να

επηρεασθεί ο οµαλός και ασφαλής εφοδιασµός της χώρας µε Φυσικό Αέριο ενεργοποιεί την κατάλληλη
Κατάσταση Συναγερµού ύστερα από συναίνεση της ΡΑΕ.
Α. Παράδοση σε Σηµείο Εισόδου Ποσότητας Φυσικού Αερίου µικρότερης ή ίσης του 80% της
δηλωθείσας και Πίεση Παράδοσης µικρότερη της Ελάχιστης Πίεσης Εισόδου για διάστηµα µεγαλύτερο
ή ίσο των δύο (2) διαδοχικών Ηµερών.
i.

Σε περίπτωση όπου η Ηµερήσια Έλλειψη Εξισορρόπησης Φορτίου του ΕΣΜΦΑ είναι
µεγαλύτερη ή ίση του µηδενός, ο Επικεφαλής της Μ∆Κ κηρύσσει Κατάσταση Συναγερµού
1.
Εµπλεκόµενα Μέρη: ∆ΕΣΦΑ, ΡΑΕ, Χρήστες Μεταφοράς που έχουν δεσµεύσει
Μεταφορική Ικανότητα Παράδοσης στο εν λόγω Σηµείο Εισόδου, Προµηθευτές που
παραδίδουν Φυσικό Αέριο στο εν λόγω Σηµείο Εισόδου, ∆ιαχειριστές ανάντη
Συστηµάτων Μεταφοράς.
Μέτρα: Οι εµπλεκόµενοι Χρήστες και Προµηθευτές υποβάλλουν στη Μ∆Κ, εντός δώδεκα
(12) ωρών από τη αποστολή αντίστοιχου αιτήµατος, αναφορά σχετικά µε τα αίτια που
προκάλεσαν την Κατάσταση Συναγερµού 1, τα µέτρα που έχουν λάβει ή
προγραµµατίζουν να λάβουν προκειµένου να αποτρέψουν πιθανή εξέλιξη σε Κατάσταση
Συναγερµού 2 ή 3, καθώς και τις ενέργειες στις οποίες έχουν προβεί ή προγραµµατίζουν
να προβούν προκειµένου για την επαναφορά σε Κατάσταση Συναγερµού 0. Η ανωτέρω
αναφορά υποβάλλεται σε καθηµερινή βάση (ή συχνότερα εφόσον απαιτηθεί από τη
Μ∆Κ) στη Μ∆Κ έως την µεταβολή της κατάστασης συναγερµού. Οι εµπλεκόµενοι Χρήστες
και Προµηθευτές είναι υποχρεωµένοι να γνωστοποιήσουν άµεσα και µε κάθε πρόσφορο
µέσο στη Μ∆Κ κάθε στοιχείο ή πληροφορία που είναι δυνατόν να οδηγήσει σε µεταβολή
της κατάστασης συναγερµού. Ο ∆ΕΣΦΑ επικοινωνεί µε ∆ιαχειριστές ανάντη Συστηµάτων
(εφόσον κρίνεται σκόπιµο), προκειµένου να ενηµερωθεί σχετικά µε ζητήµατα που είναι
δυνατόν να επηρεάσουν την εξέλιξη της κατάστασης συναγερµού και ενηµερώνει σχετικά
τη ΡΑΕ σε ηµερήσια βάση.
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ii.

Σε περίπτωση όπου η Ηµερήσια Έλλειψη Εξισορρόπησης Φορτίου του ΕΣΜΦΑ είναι
µικρότερη του µηδενός και η ζήτηση είναι δυνατόν να εξυπηρετηθεί και απαιτείται η λήψη
µόνο µέτρων που στηρίζονται στην αγορά, µε απόφαση της Μ∆Κ ο Επικεφαλής της
κηρύσσει Κατάσταση Συναγερµού 2.
Εµπλεκόµενα Μέρη: ∆ΕΣΦΑ, ΡΑΕ, Χρήστες Μεταφοράς που έχουν δεσµεύσει
Μεταφορική Ικανότητα Παράδοσης στο εν λόγω Σηµείο Εισόδου, Προµηθευτές που
παραδίδουν Φυσικό Αέριο στο εν λόγω Σηµείο Εισόδου, ∆ιαχειριστές ανάντη
Συστηµάτων Μεταφοράς.
Μέτρα: Οι εµπλεκόµενοι Χρήστες και Προµηθευτές υποβάλλουν στη Μ∆Κ, εντός έξι
(6) ωρών από τη αποστολή αντίστοιχου αιτήµατος, αναφορά σχετικά µε τα αίτια που
προκάλεσαν την Κατάσταση Συναγερµού 2, τα µέτρα που έχουν λάβει ή
προγραµµατίζουν να λάβουν προκειµένου να αποτρέψουν πιθανή εξέλιξη σε
Κατάσταση Συναγερµού 3, καθώς και τις ενέργειες στις οποίες έχουν προβεί ή
προγραµµατίζουν να προβούν προκειµένου για την επαναφορά σε Κατάσταση
Συναγερµού 0. Η ανωτέρω αναφορά υποβάλλεται σε καθηµερινή βάση (ή συχνότερα
εφόσον απαιτηθεί από τη Μ∆Κ) στη Μ∆Κ έως την µεταβολή της κατάστασης
συναγερµού. Οι εµπλεκόµενοι Χρήστες και Προµηθευτές είναι υποχρεωµένοι να
γνωστοποιήσουν άµεσα και µε κάθε πρόσφορο µέσο στη Μ∆Κ κάθε στοιχείο ή
πληροφορία που είναι δυνατόν να οδηγήσει σε µεταβολή της κατάστασης
συναγερµού. Ο ∆ιαχειριστής επικοινωνεί µε ∆ιαχειριστές ανάντη Συστηµάτων,
προκειµένου να ενηµερωθεί σχετικά µε ζητήµατα που είναι δυνατόν να επηρεάσουν
την εξέλιξη της κατάστασης συναγερµού. Ο ∆ιαχειριστής αξιολογεί τη δυνατότητα
αντιµετώπισης της Κατάστασης Συναγερµού 2 µε χρήση Αερίου Εξισορρόπησης. Για
το σκοπό αυτόν επικοινωνεί µε Προµηθευτές ή δυνητικούς Προµηθευτές Αερίου
Εξισορρόπησης προκειµένου να διαπιστώσει το επίπεδο διαθεσιµότητας Αερίου
Εξισορρόπησης κατά τις προσεχείς Ηµέρες. Η Μ∆Κ ενηµερώνει το συντοµότερο
δυνατόν την ΡΑΕ σχετικά µε τη διαµορφωθείσα Κατάσταση Συναγερµού 2. Η Μ∆Κ
αποστέλλει σε Ηµερήσια βάση στην ΡΑΕ αναφορά σχετικά µε την εξέλιξη της
κατάστασης συναγερµού. Η ΡΑΕ εκτιµά εκάστοτε τα δεδοµένα και αποφασίζει τη
σύγκληση της Ο∆Κ, προσδιορίζοντας τα Μέρη που θα συµµετέχουν στη σχετική
συνεδρίαση. Κατά τη συνεδρίαση της µπορεί να συζητείται η λήψη µέτρων, πέραν
αυτών που αναφέρονται στις ανωτέρω αναφορές, που στηρίζονται στην αγορά
προκειµένου για την επαναφορά σε Κατάσταση Συναγερµού 0.

iii.

Σε περίπτωση όπου η Ηµερήσια Έλλειψη Εξισορρόπησης Φορτίου του ΕΣΜΦΑ είναι
µικρότερη του µηδενός και η ζήτηση δεν είναι δυνατόν να εξυπηρετηθεί χωρίς να
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απαιτείται η λήψη µέτρων που δεν στηρίζονται στην αγορά, µε απόφαση της Μ∆Κ ο
Επικεφαλής της κηρύσσει Κατάσταση Συναγερµού 3.
Εµπλεκόµενα Μέρη: ∆ΕΣΦΑ, ΡΑΕ, Χρήστες Μεταφοράς, Χρήστες ΥΦΑ, Προµηθευτές
Φυσικού Αερίου, ∆ιαχειριστές ανάντη Συστηµάτων Μεταφοράς, Α∆ΜΗΕ,
∆ιακοπτόµενοι Καταναλωτές (σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο Άρθρο 73 του Ν.
4001/2011), λοιποί Καταναλωτές, ∆ιαχειριστές Συστηµάτων ∆ιανοµής.
Μέτρα: Η Μ∆Κ ενηµερώνει άµεσα και µε κάθε πρόσφορο µέσο τα Εµπλεκόµενα
Μέρη σχετικά µε την Κατάσταση Συναγερµού 3 και τις εκτιµήσεις της όσον αφορά
στην εξέλιξη αυτής. Η ΡΑΕ συγκαλεί την Ο∆Κ εντός τεσσάρων (4) ωρών από την
λήψη της σχετικής ενηµέρωσης από τη Μ∆Κ. Στη συνεδρίαση της Ο∆Κ συµµετέχει ο
Α∆ΜΗΕ και οποιοδήποτε Εµπλεκόµενο Μέρος, τη συµµετοχή του οποίου κρίνει
απαραίτητη η ΡΑΕ. Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης η Μ∆Κ (σε συνεργασία µε τον
Α∆ΜΗΕ, εφόσον αυτά επηρεάζουν τη λειτουργία µονάδων παραγωγής Ηλεκτρικής
Ενέργειας) προτείνει τα µέτρα που δεν στηρίζονται στην αγορά τα οποία πρέπει να
ληφθούν προκειµένου για την άµβλυνση των συνεπειών της Κατάστασης
Συναγερµού 3 και τη µετάπτωσή της σε χαµηλότερο επίπεδο. Εφόσον τα µέτρα
αφορούν στον περιορισµό ή στη διακοπή παροχής Φυσικού Αερίου προς
καταναλωτές, η εφαρµογή τους λαµβάνει χώρα σύµφωνα µε τις διαδικασίες των
Παραρτηµάτων 2, 3, 4 και 5.
Β. Παραλαβή Φυσικού Αερίου µεγαλύτερη ή ίση του 120% της δηλωθείσας για διάστηµα µεγαλύτερο ή
ίσο των δύο (2) διαδοχικών Ηµερών.
i.

Σε περίπτωση όπου η Ηµερήσια Έλλειψη Εξισορρόπησης Φορτίου του ΕΣΜΦΑ είναι
µεγαλύτερη ή ίση του µηδενός, ο Επικεφαλής της Μ∆Κ κηρύσσει Κατάσταση Συναγερµού
1.
Εµπλεκόµενα Μέρη: ∆ΕΣΦΑ, ΡΑΕ, Χρήστες Μεταφοράς που υποβάλλουν ανακριβείς
Ηµερήσιες ∆ηλώσεις, Μεγάλοι Καταναλωτές Φυσικού Αερίου.
Μέτρα: Οι εµπλεκόµενοι Χρήστες υποβάλλουν στη Μ∆Κ, εντός δώδεκα (12) ωρών
από τη αποστολή αντίστοιχου αιτήµατος, αναφορά σχετικά µε τα αίτια που
προκάλεσαν την Κατάσταση Συναγερµού 1, τα µέτρα που έχουν λάβει ή
προγραµµατίζουν να λάβουν προκειµένου να αποτρέψουν πιθανή εξέλιξη σε
Κατάσταση Συναγερµού 2 ή 3, καθώς και τις ενέργειες στις οποίες έχουν προβεί ή
προγραµµατίζουν να προβούν προκειµένου για την επαναφορά σε Κατάσταση
Συναγερµού 0. Η ανωτέρω αναφορά υποβάλλεται σε καθηµερινή βάση (ή συχνότερα
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εφόσον απαιτηθεί από τη Μ∆Κ) στη Μ∆Κ έως την µεταβολή της Κατάστασης
Συναγερµού. Οι εµπλεκόµενοι Χρήστες είναι υποχρεωµένοι να γνωστοποιήσουν
άµεσα και µε κάθε πρόσφορο µέσο στη Μ∆Κ κάθε στοιχείο ή πληροφορία που είναι
δυνατόν να οδηγήσει σε µεταβολή της κατάστασης συναγερµού. Η Μ∆Κ δύναται να
επικοινωνήσει απευθείας µε Μεγάλους Καταναλωτές, των οποίων οι απολήψεις
Φυσικού Αερίου οδηγούν στις προαναφερόµενες αποκλίσεις, προκειµένου να
συλλέξει τις απαιτούµενες πληροφορίες σχετικά µε τα αίτια που προκάλεσαν την
Κατάσταση Συναγερµού 1 και τον εκτιµώµενο χρόνο µεταβολής της κατάστασης
συναγερµού. Η Μ∆Κ ενηµερώνει σχετικά την ΡΑΕ σε ηµερήσια βάση.
ii.

Σε περίπτωση όπου η Ηµερήσια Έλλειψη Εξισορρόπησης Φορτίου του ΕΣΜΦΑ είναι
µικρότερη του µηδενός και η ζήτηση είναι δυνατόν να εξυπηρετηθεί και απαιτείται µόνο η
λήψη µέτρων που στηρίζονται στην αγορά, µε απόφαση της Μ∆Κ ο Επικεφαλής της
κηρύσσει Κατάσταση Συναγερµού 2.
Εµπλεκόµενα Μέρη: ∆ΕΣΦΑ, ΡΑΕ, Χρήστες Μεταφοράς που υποβάλλουν ανακριβείς
Ηµερήσιες ∆ηλώσεις, Μεγάλοι Καταναλωτές Φυσικού Αερίου.
Μέτρα: Οι εµπλεκόµενοι Χρήστες υποβάλλουν στη Μ∆Κ, εντός έξι (6) ωρών από τη
αποστολή αντίστοιχου αιτήµατος, αναφορά σχετικά µε τα αίτια που προκάλεσαν την
Κατάσταση Συναγερµού 2, τα µέτρα που έχουν λάβει ή προγραµµατίζουν να λάβουν
προκειµένου να αποτρέψουν πιθανή εξέλιξη σε Κατάσταση Συναγερµού 3, καθώς και
τις ενέργειες στις οποίες έχουν προβεί ή προγραµµατίζουν να προβούν προκειµένου
για την επαναφορά σε Κατάσταση Συναγερµού 0. Η ανωτέρω αναφορά υποβάλλεται
σε καθηµερινή βάση (ή συχνότερα εφόσον απαιτηθεί από τη Μ∆Κ) έως την µεταβολή
της κατάστασης συναγερµού. Οι εµπλεκόµενοι Χρήστες είναι υποχρεωµένοι να
γνωστοποιήσουν άµεσα και µε κάθε πρόσφορο µέσο στη Μ∆Κ κάθε στοιχείο ή
πληροφορία που είναι δυνατόν να οδηγήσει σε µεταβολή της κατάστασης
συναγερµού. Η Μ∆Κ επικοινωνεί (εφόσον κριθεί απαραίτητο) απευθείας µε
Μεγάλους Καταναλωτές, των οποίων οι απολήψεις Φυσικού Αερίου οδηγούν στις
προαναφερόµενες αποκλίσεις, αιτούµενη την παροχή στοιχείων σχετικών µε τα αίτια
που προκάλεσαν την Κατάσταση Συναγερµού 2 και τον εκτιµώµενο χρόνο
επαναφοράς σε Κατάστασης Συναγερµού 0. Οι Μεγάλοι Καταναλωτές αποστέλλουν
στη Μ∆Κ τη σχετική πληροφόρηση εντός τριών (3) ωρών από την διατύπωση
αντίστοιχου αιτήµατος από τη Μ∆Κ. Ο ∆ιαχειριστής αξιολογεί τη δυνατότητα
αντιµετώπισης της Κατάστασης Συναγερµού 2 µε χρήση Αερίου Εξισορρόπησης. Για
το σκοπό αυτόν επικοινωνεί µε Προµηθευτές ή δυνητικούς Προµηθευτές Αερίου
Εξισορρόπησης προκειµένου να διαπιστώσει το επίπεδο διαθεσιµότητας Αερίου
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Εξισορρόπησης κατά τις προσεχείς Ηµέρες. Η Μ∆Κ ενηµερώνει το συντοµότερο
δυνατόν την ΡΑΕ σχετικά µε τη διαµορφωθείσα Κατάσταση Συναγερµού 2. Η Μ∆Κ
αποστέλλει σε Ηµερήσια βάση στην ΡΑΕ αναφορά σχετικά µε την εξέλιξη της
κατάστασης συναγερµού. Η ΡΑΕ εκτιµά εκάστοτε τα δεδοµένα και αποφασίζει τη
σύγκληση της Ο∆Κ, προσδιορίζοντας τα Εµπλεκόµενα Μέρη που θα συµµετέχουν
στη σχετική συνεδρίαση. Κατά τη συνεδρίαση της δύναται να συζητηθεί η λήψη
µέτρων, πέραν αυτών που αναφέρονται στις ανωτέρω αναφορές, που στηρίζονται
στην αγορά, προκειµένου για την επαναφορά σε Κατάσταση Συναγερµού 0.
iii.

Σε περίπτωση όπου η Ηµερήσια Έλλειψη Εξισορρόπησης Φορτίου του ΕΣΜΦΑ είναι
µικρότερη του µηδενός, και η ζήτηση δεν είναι δυνατόν να εξυπηρετηθεί χωρίς να
απαιτείται η λήψη µέτρων που δεν στηρίζονται στην αγορά, µε απόφαση της Μ∆Κ ο
Επικεφαλής της κηρύσσει Κατάσταση Συναγερµού 3.
Εµπλεκόµενα Μέρη: ∆ΕΣΦΑ, ΡΑΕ, Χρήστες Μεταφοράς, Χρήστες ΥΦΑ, Προµηθευτές
Φυσικού Αερίου, ∆ιαχειριστές ανάντη Συστηµάτων Μεταφοράς, Α∆ΜΗΕ,
∆ιακοπτόµενοι Καταναλωτές (σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο Άρθρο 73 του
Ν.4001/2011), λοιποί Καταναλωτές, ∆ιαχειριστές Συστηµάτων ∆ιανοµής.
Μέτρα: Η Μ∆Κ ενηµερώνει άµεσα και µε κάθε πρόσφορο µέσο τα Εµπλεκόµενα
Μέρη σχετικά µε την Κατάσταση Συναγερµού 3 και τις εκτιµήσεις της όσον αφορά
στην εξέλιξη αυτής. Η ΡΑΕ συγκαλεί την Ο∆Κ εντός τεσσάρων (4) ωρών από την
λήψη της σχετικής ενηµέρωσης από τη Μ∆Κ. Στη συνεδρίαση της Ο∆Κ συµµετέχει ο
Α∆ΜΗΕ και οποιοδήποτε Εµπλεκόµενο Μέρος, τη συµµετοχή του οποίου κρίνει
απαραίτητη η ΡΑΕ. Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, η Μ∆Κ (σε συνεργασία µε
τον Α∆ΜΗΕ, εφόσον αυτά επηρεάζουν τη λειτουργία µονάδων παραγωγής
Ηλεκτρικής Ενέργειας) προτείνει τα µέτρα που δεν στηρίζονται στην αγορά τα οποία
πρέπει να ληφθούν προκειµένου για την άµβλυνση των συνεπειών της Κατάστασης
Συναγερµού 3 και τη µετάπτωσή της σε χαµηλότερο επίπεδο. Εφόσον τα µέτρα
αφορούν στον περιορισµό ή στη διακοπή παροχής

Φυσικού Αερίου προς

καταναλωτές, η εφαρµογή τους λαµβάνει χώρα σύµφωνα µε τις διαδικασίες των
Παραρτηµάτων 2, 3, 4 και 5.
Γ. Επιβεβαιωµένο Απόθεµα ΥΦΑ Χρηστών µικρότερο ή ίσο του τετραπλάσιου της Μέσης Ηµερήσιας
Ποσότητας ΥΦΑ που αεριοποιήθηκε και εγχύθηκε στο ΕΣΜΦΑ κατά το διάστηµα των αµέσως
προηγούµενων τεσσάρων (4) Ηµερών.
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−

Σε περίπτωση όπου η εκτιµώµενη από το ∆ιαχειριστή Ηµερήσια Παραλαβή Ποσοτήτων
Φυσικού Αερίου από το ΕΣΜΦΑ υπολείπεται της ∆εσµευµένης Μεταφορικής Ικανότητας σε
Σηµεία Εισόδου αγωγού, ο Επικεφαλής της Μ∆Κ κηρύσσει Κατάσταση Συναγερµού 1.
Εµπλεκόµενα Μέρη: ∆ΕΣΦΑ, ΡΑΕ, Χρήστες ΥΦΑ, Χρήστες Μεταφοράς που έχουν
δεσµεύσει Μεταφορική Ικανότητα στο Σηµείο Εισόδου «Αγία Τριάδα».
Μέτρα: Οι εµπλεκόµενοι Χρήστες υποβάλλουν στη Μ∆Κ, εντός δώδεκα (12) ωρών
από τη αποστολή αντίστοιχου αιτήµατος, αναφορά σχετικά µε τα αίτια που
προκάλεσαν την Κατάσταση Συναγερµού 1, τα µέτρα που έχουν λάβει ή
προγραµµατίζουν να λάβουν προκειµένου να αποτρέψουν πιθανή εξέλιξη σε
Κατάσταση Συναγερµού 2 ή 3, καθώς και τις ενέργειες στις οποίες έχουν προβεί ή
προγραµµατίζουν να προβούν προκειµένου για την επαναφορά σε Κατάσταση
Συναγερµού 0. Η ανωτέρω αναφορά υποβάλλεται σε καθηµερινή βάση (ή συχνότερα
εφόσον απαιτηθεί από τη Μ∆Κ) στη Μ∆Κ έως την µεταβολή της κατάστασης
συναγερµού. Οι εµπλεκόµενοι Χρήστες είναι υποχρεωµένοι να γνωστοποιήσουν
άµεσα και µε κάθε πρόσφορο µέσο στη Μ∆Κ κάθε στοιχείο ή πληροφορία που είναι
δυνατόν να οδηγήσει σε µεταβολή της κατάστασης συναγερµού. Η Μ∆Κ ενηµερώνει
σχετικά την ΡΑΕ σε ηµερήσια βάση.

−

Σε περίπτωση όπου η εκτιµώµενη από το ∆ιαχειριστή Ηµερήσια Παραλαβή Ποσοτήτων
Φυσικού Αερίου από το ΕΣΜΦΑ είναι µεγαλύτερη της ∆εσµευµένης Μεταφορικής Ικανότητας
σε Σηµεία Εισόδου αγωγού και η ζήτηση είναι δυνατόν να εξυπηρετηθεί µόνο µε τη λήψη
µέτρων που στηρίζονται στην αγορά, µε απόφαση της Μ∆Κ ο Επικεφαλής της κηρύσσει
Κατάσταση Συναγερµού 2.
Εµπλεκόµενα Μέρη: ∆ΕΣΦΑ, ΡΑΕ, Χρήστες ΥΦΑ, Χρήστες Μεταφοράς που έχουν
δεσµεύσει Μεταφορική Ικανότητα στο Σηµείο Εισόδου «Αγία Τριάδα», Χρήστες
Μεταφοράς που έχουν δεσµεύσει Μεταφορική Ικανότητα σε Σηµεία Εισόδου αγωγού.
Μέτρα: Οι εµπλεκόµενοι Χρήστες ΥΦΑ και Χρήστες Μεταφοράς που έχουν δεσµεύσει
Μεταφορική Ικανότητα στο Σηµείο Εισόδου «Αγία Τριάδα» υποβάλλουν στη Μ∆Κ,
εντός έξι (6) ωρών από τη αποστολή αντίστοιχου αιτήµατος, αναφορά σχετικά µε τα
αίτια που προκάλεσαν την Κατάσταση Συναγερµού 2, τα µέτρα που έχουν λάβει ή
προγραµµατίζουν να λάβουν προκειµένου να αποτρέψουν πιθανή εξέλιξη σε
Κατάσταση Συναγερµού 3, καθώς και τις ενέργειες στις οποίες έχουν προβεί ή
προγραµµατίζουν να προβούν προκειµένου για την επαναφορά σε Κατάσταση
Συναγερµού 0. Η ανωτέρω αναφορά υποβάλλεται σε καθηµερινή βάση (ή συχνότερα
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εφόσον απαιτηθεί από τη Μ∆Κ) έως την µεταβολή κατάστασης συναγερµού. Οι
προαναφερόµενοι Χρήστες είναι υποχρεωµένοι να γνωστοποιήσουν άµεσα και µε
κάθε πρόσφορο µέσο στη Μ∆Κ κάθε στοιχείο ή πληροφορία που είναι δυνατόν να
οδηγήσει σε µεταβολή της κατάστασης συναγερµού. Η Μ∆Κ επικοινωνεί (εφόσον
κριθεί απαραίτητο) µε Χρήστες Μεταφοράς που έχουν δεσµεύσει Μεταφορική
Ικανότητα σε Σηµεία Εισόδου αγωγού, προκειµένου να διαπιστώσει τη δυνατότητα
Παράδοσης επιπλέον Ποσοτήτων Φυσικού Αερίου, µέσω των Σηµείων αυτών,
ούτως ώστε το Επιβεβαιωµένο Απόθεµα ΥΦΑ να διατηρηθεί σε επίπεδο υψηλότερο
του διπλάσιου της Μέσης Ηµερήσιας Ποσότητας ΥΦΑ που αεριοποιήθηκε και
εγχύθηκε στο ΕΣΜΦΑ κατά το διάστηµα των αµέσως προηγούµενων τεσσάρων (4)
Ηµερών. Οι Χρήστες Μεταφοράς που έχουν δεσµεύσει Μεταφορική Ικανότητα σε
Σηµεία Εισόδου αγωγού αποστέλλουν στη Μ∆Κ σχετική πληροφόρηση, εντός τριών
(3) ωρών από την διατύπωση αντίστοιχου αιτήµατος από τη Μ∆Κ. Η Μ∆Κ
ενηµερώνει το συντοµότερο δυνατόν την ΡΑΕ σχετικά µε τη διαµορφωθείσα
Κατάσταση Συναγερµού 2. Η Μ∆Κ αποστέλλει σε Ηµερήσια βάση στην ΡΑΕ
αναφορά σχετικά µε την εξέλιξη της κατάστασης συναγερµού. Η ΡΑΕ εκτιµά εκάστοτε
τα δεδοµένα και αποφασίζει τη σύγκληση της Ο∆Κ, προσδιορίζοντας τα
Εµπλεκόµενα Μέρη που θα συµµετέχουν στη σχετική συνεδρίαση. Κατά τη
συνεδρίαση της Ο∆Κ δύναται να συζητηθεί η λήψη µέτρων που στηρίζονται στην
αγορά, πέραν αυτών που αναφέρονται στις ανωτέρω αναφορές, προκειµένου για την
επαναφορά σε Κατάσταση Συναγερµού 0.
−

Σε περίπτωση όπου η εκτιµώµενη από το ∆ιαχειριστή Ηµερήσια Παραλαβή Ποσοτήτων
Φυσικού Αερίου από το ΕΣΜΦΑ είναι µεγαλύτερη της ∆εσµευµένης Μεταφορικής Ικανότητας
σε Σηµεία Εισόδου αγωγού, και η ζήτηση δεν είναι δυνατόν να εξυπηρετηθεί χωρίς να
απαιτείται η λήψη µέτρων που δεν στηρίζονται στην αγορά, µε απόφαση της Μ∆Κ ο
Επικεφαλής της κηρύσσει Κατάσταση Συναγερµού 3.
Εµπλεκόµενα Μέρη: ∆ΕΣΦΑ, ΡΑΕ, Χρήστες Μεταφοράς, Χρήστες ΥΦΑ, Προµηθευτές
Φυσικού Αερίου, ∆ιαχειριστές ανάντη Συστηµάτων Μεταφοράς, Α∆ΜΗΕ,
∆ιακοπτόµενοι Καταναλωτές (σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο Άρθρο 73 του
Ν.4001/2011), λοιποί Καταναλωτές, ∆ιαχειριστές Συστηµάτων ∆ιανοµής.
Μέτρα: Η Μ∆Κ ενηµερώνει άµεσα και µε κάθε πρόσφορο µέσο τα Εµπλεκόµενα
Μέρη σχετικά µε την Κατάσταση Συναγερµού 3 και τις εκτιµήσεις της όσον αφορά
στην εξέλιξη αυτής. Η ΡΑΕ συγκαλεί την Ο∆Κ εντός τεσσάρων (4) ωρών από την
λήψη της σχετικής ενηµέρωσης από τη Μ∆Κ. Στη συνεδρίαση της Ο∆Κ συµµετέχει ο
Α∆ΜΗΕ και οποιοδήποτε Εµπλεκόµενο Μέρος, τη συµµετοχή του οποίου κρίνει
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απαραίτητη η ΡΑΕ. Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, η Μ∆Κ (σε συνεργασία µε
τον Α∆ΜΗΕ, εφόσον αυτά επηρεάζουν τη λειτουργία µονάδων παραγωγής
Ηλεκτρικής Ενέργειας) προτείνει τα µέτρα που δεν στηρίζονται στην αγορά τα οποία
πρέπει να ληφθούν προκειµένου για την άµβλυνση των συνεπειών της Κατάστασης
Συναγερµού 3 και τη µετάπτωσή της σε χαµηλότερο επίπεδο. Εφόσον τα µέτρα
αφορούν στον περιορισµό ή στη διακοπή παροχής Φυσικού Αερίου προς
καταναλωτές, η εφαρµογή τους λαµβάνει χώρα σύµφωνα µε τις διαδικασίες των
Παραρτηµάτων 2, 3, 4 και 5.
∆. Επιβεβαιωµένο Απόθεµα ΥΦΑ για σκοπούς Εξισορρόπησης µικρότερο ή ίσο του τετραπλάσιου της
Μέσης Ηµερήσιας Ποσότητας Αερίου Εξισορρόπησης που εγχύθηκε στο ΕΣΜΦΑ κατά το διάστηµα των
αµέσως προηγούµενων τεσσάρων (4) Ηµερών.
1. Σε περίπτωση όπου η εκτιµώµενη από το ∆ιαχειριστή Ηµερήσια Παραλαβή Ποσοτήτων Φυσικού
Αερίου από το ΕΣΜΦΑ υπολείπεται ή είναι ίση µε την εκτιµώµενη από το ∆ιαχειριστή Ηµερήσια
Παράδοση Ποσοτήτων Φυσικού Αερίου στο ΕΣΜΦΑ, ο Επικεφαλής της Μ∆Κ κηρύσσει
Κατάσταση Συναγερµού 1.
Εµπλεκόµενα Μέρη: ∆ΕΣΦΑ, ΡΑΕ, Προµηθευτές ΥΦΑ για σκοπούς Εξισορρόπησης,
Χρήστες Μεταφοράς.
Μέτρα: Οι εµπλεκόµενοι Προµηθευτές υποβάλλουν στη Μ∆Κ, εντός δώδεκα (12)
ωρών από τη αποστολή αντίστοιχου αιτήµατος, αναφορά σχετικά µε τα αίτια που
προκάλεσαν την Κατάσταση Συναγερµού 1, τα µέτρα που έχουν λάβει ή
προγραµµατίζουν να λάβουν προκειµένου να αποτρέψουν πιθανή εξέλιξη σε
Κατάσταση Συναγερµού 2 ή 3, καθώς και τις ενέργειες στις οποίες έχουν προβεί ή
προγραµµατίζουν να προβούν προκειµένου για την επαναφορά σε Κατάσταση
Συναγερµού 0. Η ανωτέρω αναφορά υποβάλλεται σε καθηµερινή βάση (ή συχνότερα
εφόσον απαιτηθεί από τη Μ∆Κ) στη Μ∆Κ έως την µεταβολή της Κατάστασης
Συναγερµού. Οι Προµηθευτές ΥΦΑ για σκοπούς Εξισορρόπησης είναι υποχρεωµένοι
να γνωστοποιήσουν άµεσα και µε κάθε πρόσφορο µέσο στη Μ∆Κ κάθε στοιχείο ή
πληροφορία που είναι δυνατόν να οδηγήσει σε µεταβολή της κατάστασης
συναγερµού. Οι Χρήστες Μεταφοράς υποβάλλουν στη Μ∆Κ, έως τις 18:30 κάθε
Ηµέρας, εκτιµήσεις σχετικά µε τις Ηµερήσιες Παραδόσεις / Παραλαβές Φυσικού
Αερίου κατά τις επόµενες τρεις (3) Ηµέρες, προσδιορίζοντας πιθανούς παράγοντες
που θα ήταν δυνατόν να οδηγήσουν σε Ηµερήσια Έλλειψη Εξισορρόπησης Φορτίου.
Η Μ∆Κ ενηµερώνει σχετικά την ΡΑΕ σε ηµερήσια βάση.
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2. Σε περίπτωση όπου η εκτιµώµενη από το ∆ιαχειριστή Ηµερήσια Παραλαβή Ποσοτήτων Φυσικού
Αερίου από το ΕΣΜΦΑ είναι µεγαλύτερη της εκτιµώµενης από το ∆ιαχειριστή Ηµερήσιας
Παράδοσης Ποσοτήτων Φυσικού Αερίου στο ΕΣΜΦΑ και η ζήτηση είναι δυνατόν να εξυπηρετηθεί
µόνο µε τη λήψη µέτρων που στηρίζονται στην αγορά, µε απόφαση της Μ∆Κ ο Επικεφαλής της
κηρύσσει Κατάσταση Συναγερµού 2.
Εµπλεκόµενα Μέρη: ∆ΕΣΦΑ, ΡΑΕ, Προµηθευτές ΥΦΑ για σκοπούς Εξισορρόπησης,
Χρήστες Μεταφοράς.
Μέτρα: Οι εµπλεκόµενοι Χρήστες Μεταφοράς υποβάλλουν στη Μ∆Κ, εντός έξι (6)
ωρών από τη αποστολή αντίστοιχου αιτήµατος, αναφορά σχετικά µε τις εκτιµώµενες
Παραδόσεις/Παραλαβές Ποσοτήτων Φυσικού Αερίου κατά τις αµέσως επόµενες
τρεις (3) Ηµέρες, επισηµαίνοντας παράγοντες που είναι πιθανόν να προκαλέσουν
Ηµερήσια Έλλειψη Εξισορρόπησης Φορτίου και προσδιορίζοντας το ύψος αυτής,
για κάθε Ηµέρα του προαναφερόµενου τριηµέρου. Η ανωτέρω αναφορά υποβάλλεται
έως τις 18:30 κάθε Ηµέρας στη Μ∆Κ, έως την µεταβολή της κατάστασης συναγερµού.
Η Μ∆Κ επικοινωνεί (εφόσον κριθεί απαραίτητο) µε Προµηθευτές ΥΦΑ για σκοπούς
Εξισορρόπησης, προκειµένου να διαπιστώσει τη δυνατότητα Παράδοσης
Ποσοτήτων Αερίου Εξισορρόπησης κατά τρόπον ώστε το Επιβεβαιωµένο Απόθεµα
ΥΦΑ για σκοπούς Εξισορρόπησης να διατηρηθεί σε επίπεδο υψηλότερο

του

διπλάσιου της Μέσης Ηµερήσιας Ποσότητας Αερίου Εξισορρόπησης που εγχύθηκε
στο ΕΣΜΦΑ κατά το διάστηµα των αµέσως προηγούµενων τεσσάρων (4) Ηµερών. Η
Μ∆Κ ενηµερώνει το συντοµότερο δυνατόν, την ΡΑΕ σχετικά µε τη διαµορφωθείσα
Κατάσταση Συναγερµού 2. Η Μ∆Κ αποστέλλει σε Ηµερήσια βάση στην ΡΑΕ
αναφορά σχετικά µε την εξέλιξη της κατάστασης συναγερµού. Η ΡΑΕ εκτιµά εκάστοτε
τα δεδοµένα και αποφασίζει τη σύγκληση της Ο∆Κ, προσδιορίζοντας τα
Εµπλεκόµενα Μέρη που θα συµµετέχουν στη σχετική συνεδρίαση. Κατά τη
συνεδρίαση της Ο∆Κ, δύναται να συζητηθεί η λήψη µέτρων που στηρίζονται στην
αγορά, προκειµένου για την επαναφορά σε Κατάσταση Συναγερµού 0.
3. Σε περίπτωση όπου η εκτιµώµενη από το ∆ιαχειριστή Ηµερήσια Παραλαβή Ποσοτήτων Φυσικού
Αερίου από το ΕΣΜΦΑ είναι µεγαλύτερη της εκτιµώµενης από το ∆ιαχειριστή Ηµερήσιας
Παράδοσης Ποσοτήτων

Φυσικού Αερίου στο ΕΣΜΦΑ και η ζήτηση δεν είναι δυνατόν να

εξυπηρετηθεί χωρίς να απαιτείται η λήψη µέτρων που δεν στηρίζονται στην αγορά, µε απόφαση
της Μ∆Κ ο Επικεφαλής της κηρύσσει Κατάσταση Συναγερµού 3.
Εµπλεκόµενα Μέρη: ∆ΕΣΦΑ, ΡΑΕ, Χρήστες Μεταφοράς, Χρήστες ΥΦΑ, Προµηθευτές
Φυσικού Αερίου, ∆ιαχειριστές ανάντη Συστηµάτων Μεταφοράς, Α∆ΜΗΕ,
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∆ιακοπτόµενοι Καταναλωτές (σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο Άρθρο 73 του
Ν.4001/2011), λοιποί Καταναλωτές, ∆ιαχειριστές Συστηµάτων ∆ιανοµής.
Μέτρα: Η Μ∆Κ ενηµερώνει άµεσα και µε κάθε πρόσφορο µέσο τα Εµπλεκόµενα
Μέρη σχετικά µε την Κατάσταση Συναγερµού 3 και τις εκτιµήσεις της όσον αφορά
στην εξέλιξη αυτής. Η ΡΑΕ συγκαλεί την Ο∆Κ εντός τεσσάρων (4) ωρών από την
λήψη της σχετικής ενηµέρωσης από τη Μ∆Κ. Στη συνεδρίαση της Ο∆Κ συµµετέχει ο
Α∆ΜΗΕ και οποιοδήποτε Εµπλεκόµενο Μέρος, τη συµµετοχή του οποίου κρίνει
απαραίτητη η ΡΑΕ. Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, η Μ∆Κ (σε συνεργασία µε
τον Α∆ΜΗΕ, εφόσον αυτά επηρεάζουν τη λειτουργία µονάδων παραγωγής
Ηλεκτρικής Ενέργειας) προτείνει τα µέτρα που δεν στηρίζονται στην αγορά και τα
οποία πρέπει να ληφθούν προκειµένου για την άµβλυνση των συνεπειών της
Κατάστασης Συναγερµού 3 και τη µετάπτωσή της σε χαµηλότερο επίπεδο. Εφόσον
τα µέτρα αφορούν στον περιορισµό ή στη διακοπή παροχής Φυσικού Αερίου προς
καταναλωτές, η εφαρµογή τους λαµβάνει χώρα σύµφωνα µε τις διαδικασίες των
Παραρτηµάτων 2, 3, 4 και 5.
Ε. Αδυναµία εξυπηρέτησης Ηµερησίων ∆ηλώσεων Χρηστών λόγω τεχνικών προβληµάτων στο ΕΣΦΑ.
Σε περίπτωση εµφάνισης συµβάντος που οφείλεται σε τεχνικό πρόβληµα στο ΕΣΦΑ, το
προσωπικό του ∆ΕΣΦΑ πρωτίστως καταβάλει κάθε προσπάθεια ώστε µε κατάλληλους
λειτουργικούς χειρισµούς, να µειώσει ή να σταµατήσει το µέγεθος του συµβάντος, σύµφωνα
µε τον εκδιδόµενο από την ΓΓΠΠ Ενηµερωτικό Φάκελο σχετικά µε τις ∆ραστηριότητες που
αφορούν το Φυσικό Αέριο όπως εκάστοτε ισχύει.
1. Σε περίπτωση όπου η ζήτηση είναι δυνατόν να εξυπηρετηθεί χωρίς να απαιτείται η λήψη µέτρων
που δεν στηρίζονται στην αγορά, µε απόφαση της Μ∆Κ ο Επικεφαλής της κηρύσσει Κατάσταση
Συναγερµού 2.
Εµπλεκόµενα Μέρη: ∆ΕΣΦΑ, ΡΑΕ, Χρήστες, Μεγάλοι Καταναλωτές συνδεδεµένοι
απευθείας στο ΕΣΜΦΑ.
Μέτρα: Η Μ∆Κ ενηµερώνει, εντός έξι (6) ωρών από την κήρυξη Κατάστασης
Συναγερµού 2, τα λοιπά Εµπλεκόµενα Μέρη σχετικά µε το τεχνικό πρόβληµα του
ΕΣΦΑ που προκάλεσε την Κατάσταση Συναγερµού 2, καθώς και τον εκτιµώµενο
χρόνο αποκατάστασής του, προτείνοντας τη λήψη µέτρων που στηρίζονται στην
αγορά µε στόχο την άµβλυνση των συνεπειών της Κατάστασης Συναγερµού 2.
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2. Σε περίπτωση όπου η ζήτηση δεν είναι δυνατόν να εξυπηρετηθεί χωρίς τη λήψη µέτρων που δεν
στηρίζονται στην αγορά, µε απόφαση της Μ∆Κ ο επικεφαλής της κηρύσσει Κατάσταση
Συναγερµού 3.
Εµπλεκόµενα Μέρη: ∆ΕΣΦΑ, ΡΑΕ, Χρήστες Μεταφοράς που επηρεάζονται, Χρήστες
ΥΦΑ που επηρεάζονται, Προµηθευτές Φυσικού Αερίου, ∆ιαχειριστές ανάντη
Συστηµάτων Μεταφοράς, Α∆ΜΗΕ, ∆ιακοπτόµενοι Καταναλωτές (σύµφωνα µε τα
οριζόµενα στο Άρθρο 73 του Ν.4001/2011), λοιποί Καταναλωτές, ∆ιαχειριστές
Συστηµάτων ∆ιανοµής.
Μέτρα: Η Μ∆Κ ενηµερώνει άµεσα και µε κάθε πρόσφορο µέσο τα Εµπλεκόµενα
Μέρη σχετικά µε την Κατάσταση Συναγερµού 3 και τις εκτιµήσεις της όσον αφορά
στην εξέλιξη αυτής. Η ΡΑΕ συγκαλεί την Ο∆Κ εντός τεσσάρων (4) ωρών από την
λήψη της σχετικής ενηµέρωσης από τη Μ∆Κ. Στη συνεδρίαση της Ο∆Κ συµµετέχει ο
Α∆ΜΗΕ και οποιοδήποτε Εµπλεκόµενο Μέρος, τη συµµετοχή του οποίου κρίνει
απαραίτητη η ΡΑΕ. Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, η Μ∆Κ (σε συνεργασία µε
τον Α∆ΜΗΕ, εφόσον αυτά επηρεάζουν τη λειτουργία µονάδων παραγωγής
Ηλεκτρικής Ενέργειας) προτείνει τα µέτρα που δεν στηρίζονται στην αγορά τα οποία
πρέπει να ληφθούν προκειµένου για την άµβλυνση των συνεπειών της Κατάστασης
Συναγερµού 3 και τη µετάπτωσή της σε χαµηλότερο επίπεδο. Εφόσον τα µέτρα
αφορούν στον περιορισµό ή στη διακοπή παροχής Φυσικού Αερίου προς
καταναλωτές, η εφαρµογή τους λαµβάνει χώρα σύµφωνα µε τις διαδικασίες των
Παραρτηµάτων 2, 3, 4 και 5. Σε περίπτωση αδυναµίας τήρησης της ανωτέρω
διαδικασίας λόγω της φύσης του τεχνικού προβλήµατος, ο ∆ΕΣΦΑ προχωρεί άµεσα
σε διακοπή παροχής προς τους καταναλωτές, σύµφωνα µε τον Κατάλογο Σειράς
∆ιακοπής του Παραρτήµατος 1 του παρόντος, προκειµένου να διασφαλίσει την
ασφαλή λειτουργία του ΕΣΦΑ και την συνέχιση της τροφοδοσίας των
Προστατευόµενων Καταναλωτών.
ΣΤ. Έκτακτη Ανάγκη σε δίκτυο διανοµής.
Σε περίπτωση εµφάνισης συµβάντος που οφείλεται σε έκτακτες περιστάσεις του Συστήµατος
∆ιανοµής Φυσικού Αερίου, το προσωπικό του Συστήµατος ∆ιανοµής πρωτίστως καταβάλει
κάθε προσπάθεια ώστε µε κατάλληλους λειτουργικούς χειρισµούς να µειώσει ή να
σταµατήσει το µέγεθος του συµβάντος, σύµφωνα µε τον εκδιδόµενο από την ΓΓΠΠ
Ενηµερωτικό Φάκελο σχετικά µε τις ∆ραστηριότητες που αφορούν το Φυσικό Αέριο όπως
εκάστοτε ισχύει.
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Σε περίπτωση όπου απαιτείται λήψη µέτρων στο ΕΣΦΑ για την αντιµετώπιση καταστάσεως
Έκτακτης Ανάγκης που εκδηλώνεται σε δίκτυο διανοµής, µε απόφαση της Μ∆Κ ο Επικεφαλής
της κηρύσσει Κατάσταση Συναγερµού 3.
Εµπλεκόµενα Μέρη: ∆ΕΣΦΑ, ΡΑΕ, Χρήστες Μεταφοράς που παραδίδουν Φυσικό
Αέριο στο δίκτυο διανοµής, ∆ιαχειριστής ∆ικτύου ∆ιανοµής στο οποίο έχει εκδηλωθεί
κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης.
Μέτρα: Ο ∆ιαχειριστής δικτύου διανοµής λαµβάνει άµεσα κάθε πρόσφορο µέτρο που
προβλέπεται στο Εγχειρίδιο Έκτατης Ανάγκης του δικτύου διανοµής του και
ενηµερώνει µε κάθε πρόσφορο µέσο τη Μ∆Κ και την ΡΑΕ σχετικά µε τα µέτρα που
πρέπει να ληφθούν στο ΕΣΦΑ για την αντιµετώπιση της κατάστασης Έκτακτης
Ανάγκης. Η Μ∆Κ λαµβάνει τα µέτρα που υποδείχθηκαν από το ∆ιαχειριστή ∆ικτύου
∆ιανοµής.
Ζ. Έξοδος Προµηθευτή από την ελληνική αγορά Φυσικού Αερίου.
−

Σε περίπτωση αδυναµίας τροφοδοσίας Μεγάλων Καταναλωτών, ο Επικεφαλής της Μ∆Κ
κηρύσσει Κατάσταση Συναγερµού 1.
Εµπλεκόµενα Μέρη: ∆ΕΣΦΑ, ΡΑΕ, Προµηθευτές ΦΑ, Χρήστες Μεταφοράς, Μεγάλοι
Πελάτες που επηρεάζονται.
Μέτρα: Οι εµπλεκόµενοι Μεγάλοι Πελάτες υποβάλλουν στη Μ∆Κ, εντός δώδεκα (12)
ωρών από τη αποστολή αντίστοιχου αιτήµατος, αναφορά σχετικά µε την κατάσταση
τροφοδοσίας τους µε Φυσικό Αέριο καθώς και τα µέτρα που έχουν λάβει ή
προγραµµατίζουν να λάβουν προκειµένου να διασφαλίσουν την οµαλή τροφοδοσία
των εγκαταστάσεών τους. Οι εµπλεκόµενοι Μεγάλοι Πελάτες είναι υποχρεωµένοι να
γνωστοποιήσουν άµεσα και µε κάθε πρόσφορο µέσο στη Μ∆Κ κάθε στοιχείο ή
πληροφορία που είναι δυνατόν να οδηγήσει σε Κατάσταση Συναγερµού 0. Οι
Προµηθευτές Φυσικού Αερίου ενηµερώνουν τη Μ∆Κ εντός έξι (6) ωρών από την
υποβολή σχετικού αιτήµατος (εκ µέρους της Μ∆Κ) σχετικά µε τη δυνατότητά τους να
προµηθεύσουν την ελληνική αγορά µε επιπλέον Ποσότητες Φυσικού Αερίου,
προσδιορίζοντας το ύψος των εν λόγω Ποσοτήτων καθώς και τη διάρκεια της
προµήθειας. Η Μ∆Κ ενηµερώνει την ΡΑΕ σχετικά µε την έλλειµµα προµήθειας
Φυσικού Αερίου, τις επιπλέον Ποσότητες που είναι δυνατόν να διατεθούν από
Προµηθευτές Φυσικού Αερίου καθώς και τη χρονική περίοδο διάθεσής τους. Η Μ∆Κ
αναρτά στην ιστοσελίδα του ∆ΕΣΦΑ κατάλογο Προµηθευτών Φυσικού Αερίου που
δύνανται να προµηθεύσουν την αγορά µε επιπλέον Ποσότητες Φυσικού Αερίου.
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−

Σε περίπτωση διασφάλισης τροφοδοσίας Πελατών που δεν είναι Μεγάλοι, κατόπιν
παρέµβασης του ∆ΕΣΦΑ, κατά τα οριζόµενα στο Άρθρο 30, παράγραφος 6, εδάφιο 1 του
Κανονισµού Αδειών, µε απόφαση της Μ∆Κ ο Επικεφαλής της κηρύσσει Κατάσταση
Συναγερµού 2.
Εµπλεκόµενα Μέρη: ∆ΕΣΦΑ, ΡΑΕ, Προµηθευτές Φυσικού Αερίου, Χρήστες
Μεταφοράς, Μεγάλοι Πελάτες που επηρεάζονται.
Μέτρα: Η Μ∆Κ ενηµερώνει σχετικά την ΡΑΕ, προσδιορίζοντας το ύψος του
ελλείµµατος τροφοδοσίας και εφαρµόζει τις προβλέψεις της παραγράφου 6 του
Άρθρου 30 του Κανονισµού Αδειών (ΦΕΚ 464/19.04.2010).

−

Σε περίπτωση αδυναµίας τροφοδοσίας Πελατών που δεν είναι Μεγάλοι, µε απόφαση της
Μ∆Κ ο Επικεφαλής της κηρύσσει Κατάσταση Συναγερµού 3.
Εµπλεκόµενα Μέρη: ∆ΕΣΦΑ, ΡΑΕ, Χρήστες Μεταφοράς, Προµηθευτές Φυσικού
Αερίου, ∆ιαχειριστές ανάντη Συστηµάτων Μεταφοράς, Α∆ΜΗΕ, ∆ιακοπτόµενοι
Καταναλωτές (σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο Άρθρο 73 του Ν.4001/2011), λοιποί
Καταναλωτές, ∆ιαχειριστές Συστηµάτων ∆ιανοµής.
Μέτρα: Η Μ∆Κ ενηµερώνει άµεσα και µε κάθε πρόσφορο µέσο τα Εµπλεκόµενα
Μέρη σχετικά µε την Κατάσταση Συναγερµού 3 και τις εκτιµήσεις της όσον αφορά
στην εξέλιξη αυτής. Η ΡΑΕ συγκαλεί την Ο∆Κ εντός τεσσάρων (4) ωρών από την
λήψη της σχετικής ενηµέρωσης από τη Μ∆Κ. Στη συνεδρίαση της Ο∆Κ συµµετέχει ο
Α∆ΜΗΕ και οποιοδήποτε Εµπλεκόµενο Μέρος, τη συµµετοχή του οποίου κρίνει
απαραίτητη η ΡΑΕ. Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, η Μ∆Κ (σε συνεργασία µε
τον Α∆ΜΗΕ, εφόσον αυτά επηρεάζουν τη λειτουργία µονάδων παραγωγής
Ηλεκτρικής Ενέργειας) προτείνει τα µέτρα που δεν στηρίζονται στην αγορά τα οποία
πρέπει να ληφθούν προκειµένου για την άµβλυνση των συνεπειών της Κατάστασης
Συναγερµού 3 και τη µετάπτωσή της σε χαµηλότερο επίπεδο. Εφόσον τα µέτρα
αφορούν στον περιορισµό ή στη διακοπή παροχής Φυσικό Αέριο προς καταναλωτές,
η εφαρµογή τους λαµβάνει χώρα σύµφωνα µε τις διαδικασίες των Παραρτηµάτων 2,
3, 4 και 5.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΕΙΡΑΣ ∆ΙΑΚΟΠΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ
ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΈΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ

Η επιβεβληµένη διακοπή/περιορισµός παροχής Φυσικού Αερίου σε καταναλωτές αποτελεί το βασικό
µέτρο για την διαχείριση καταστάσεων συναγερµού επιπέδου 3 και µε στόχο να διασφαλιστεί η
αξιόπιστη και ασφαλής λειτουργία του ΕΣΦΑ και η τροφοδοσία της εναποµένουσας ζήτησης και ιδίως
των Προστατευόµενων Καταναλωτών και του περιορισµού των επιπτώσεων στο Σύστηµα Παραγωγής
Ηλεκτρικής Ενέργειας.
Η Ο∆Κ, µετά από σχετική εισήγηση της Μ∆Κ, αποφασίζει τη διακοπή/περιορισµό της παροχής
Φυσικού Αερίου σε Πελάτες, σύµφωνα µε την ακόλουθη σειρά προτεραιότητας:
•

Κάτοχοι άδειας παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας µε καύσιµο Φυσικό Αέριο, οι οποίοι
έχουν συνάψει, βάσει της παραγράφου 2 του Άρθρου 73 του Ν. 4001/2011, σύµβαση µε
τον ∆ΕΣΦΑ για την, έναντι ανταλλάγµατος, κατά προτεραιότητα διακοπή/περιορισµό της
παροχής Φυσικού Αερίου σε περίπτωση Έκτακτης Ανάγκης (Κατάσταση Συναγερµού 3).

•

Μεγάλοι Πελάτες που έχουν συνάψει µε το ∆ΕΣΦΑ, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην
παράγραφο 2 του Άρθρου 73 του Ν. 4001/2011, σύµβαση για την, έναντι ανταλλάγµατος,
κατά προτεραιότητα διακοπή/περιορισµό της παροχής Φυσικού Αερίου σε περίπτωση
Έκτακτης Ανάγκης (Κατάσταση Συναγερµού 3).

•

Μονάδες παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας µε καύσιµο Φυσικό Αέριο, οι οποίες δεν
έχουν συνάψει µε τον ∆ΕΣΦΑ σύµβαση για την διακοπή/περιορισµό της παροχής
Φυσικού Αερίου σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης (Κατάσταση Συναγερµού 3).

•

Άλλοι Πελάτες σύµφωνα µε τη ακόλουθη σειρά διακοπής:
i.

Μεγάλοι Βιοµηχανικοί Καταναλωτές µε ετήσια κατανάλωση Φυσικού Αερίου
µεγαλύτερη των 100 GWh που χρησιµοποιούν το Φυσικό Αέριο ως πρώτη ύλη
για παραγωγή θερµιδοφόρου ρευστού (π.χ. ατµός) και συµπαραγωγή
Θερµότητας και Ηλεκτρισµού.

ii.

Μεγάλοι Βιοµηχανικοί Καταναλωτές µε ετήσια κατανάλωση Φυσικού Αερίου
µεγαλύτερη των 100 GWh που χρησιµοποιούν το Φυσικό Αέριο για διεργασία
(κλίβανοι κτλ.).
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iii.

Μικροί Βιοµηχανικοί Καταναλωτές µε ετήσια κατανάλωση Φυσικού Αερίου
µικρότερη ή ίση των 100 GWh που χρησιµοποιούν το Φυσικό Αέριο ως πρώτη
ύλη για παραγωγή θερµιδοφόρου ρευστού (π.χ. ατµός) και συµπαραγωγή
Θερµότητας και Ηλεκτρισµού.

iv.

Μικροί Βιοµηχανικοί Καταναλωτές µε ετήσια κατανάλωση Φυσικού Αερίου
µικρότερη ή ίση των 100 GWh που χρησιµοποιούν το Φυσικό Αέριο για
διεργασία (κλίβανοι κτλ.).

v.

Εµπορικοί

Καταναλωτές,

που

δεν

ανήκουν

στην

κατηγορία

των

Προστατευόµενων Καταναλωτών, σύµφωνα µε το Σχέδιο Έκτακτης Ανάγκης του
∆ιαχειριστή ∆ιανοµής Φυσικού Αερίου.
•

Προστατευόµενοι Πελάτες, των οποίων η διακοπή/περιορισµός κρίνεται αναγκαία για να
διασφαλιστεί η αξιόπιστη και ασφαλής λειτουργία του ΕΣΦΑ και των δικτύων διανοµής,
σύµφωνα µε το Σχέδιο Έκτακτης Ανάγκης του αντίστοιχου ∆ιαχειριστή του δικτύου
διανοµής.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2: ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ∆ΙΑΚΟΠΗΣ/ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ
ΑΕΡΙΟΥ ΣΕ ∆ΙΑΚΟΠΤΟΜΕΝΕΣ ΜΟΝΑ∆ΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Για την άµβλυνση των επιπτώσεων της Κατάστασης Συναγερµού 3 και µε στόχο τη διασφάλιση της
αξιόπιστης και ασφαλούς λειτουργίας του ΕΣΦΑ, ενδέχεται να απαιτηθεί η διακοπή/περιορισµός της
παροχής Φυσικού Αερίου σε κατόχους άδειας παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας µε καύσιµο Φυσικό
Αέριο, οι οποίοι έχουν συνάψει µε τον ∆ΕΣΦΑ σχετική σύµβαση διακοπής.
Η Μ∆Κ εκτιµά τη προσφορά Φυσικού Αερίου ανά τακτά χρονικά διαστήµατα προκειµένου να ελέγξει αν
καλύπτεται η εκτιµούµενη από τον ∆ΕΣΦΑ ζήτηση Φυσικού Αερίου. Η Μ∆Κ χρησιµοποιώντας ιστορικά
στοιχεία ζήτησης Φυσικού Αερίου, τις δηλώσεις και προβλέψεις Φυσικού Αερίου των Χρηστών
Μεταφοράς Φυσικού Αερίου, των ∆ιαχειριστών ∆ιανοµής Φυσικού Αερίου και του Α∆ΜΗΕ για το
προσεχές διάστηµα αναπτύσσει και ελέγχει µέσω υδραυλικής προσοµοίωσης, σενάρια
Παραδόσεων/Παραλαβών Ποσοτήτων Φυσικού Αερίου στο ΕΣΦΑ, εντοπίζοντας τυχόν ανισοζύγιο
µάζας για το επόµενο διάστηµα.
Ακολούθως, και εφόσον κριθεί απαραίτητο από την ανάλυση που προηγήθηκε, για την εξάλειψη του
ηµερήσιου ελλείµµατος ισοζυγίου µάζας και την εξοµάλυνση της κατάστασης Έκτακτης Ανάγκης
(Κατάσταση Συναγερµού 3), ώστε σε κάθε περίπτωση να διασφαλιστεί η αδιάλειπτη τροφοδότηση των
Προστατευόµενων Καταναλωτών µε Φυσικό Αέριο, η Μ∆Κ προσδιορίζει:
•

τη γεωγραφική περιοχή όπου χρειάζεται να υπάρξει περιορισµός/διακοπή της παροχής
Φυσικού Αερίου. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι το ΕΣΦΑ δύναται να χωριστεί σε δύο
γεωγραφικές περιοχές:
o

Νότια και Κεντρική Ελλάδα (νοτίως της Θεσσαλίας συµπεριλαµβανοµένης αυτής),
και

o

Βορειοανατολική Ελλάδα (Μακεδονία έως Θράκη).

•

την εκτιµώµενη χρονική διάρκειά της, καθώς και

•

τη µέγιστη ενέργεια (MWh Φυσικού Αερίου) που επιτρέπεται να παραληφθεί στη
συγκεκριµένη γεωγραφική περιοχή, από Χρήστες Μεταφοράς που τροφοδοτούν Μονάδες
Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας, οι οποίες, βάσει της άδειας παραγωγής τους, οφείλουν να
τηρούν αποθέµατα εφεδρικού καυσίµου.
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Ο Α∆ΜΗΕ λαµβάνοντας υπ’ όψιν τα αποτελέσµατα της ανωτέρω ανάλυσης και µε γνώµονα την
ασφαλή και οµαλή λειτουργία του Συστήµατος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας, τη µεγιστοποίηση της
ηλεκτρικής παραγωγής από τη διαθέσιµη παροχή Φυσικού Αερίου και το διαθέσιµο δυναµικό µονάδων
Φυσικού Αερίου µε ικανότητα λειτουργίας µε εφεδρικό καύσιµο εισηγείται στην Ο∆Κ τη
διακοπή/περιορισµό της παροχής Φυσικού Αερίου στις προαναφερθείσες µονάδες της συγκεκριµένης
γεωγραφικής περιοχής που προκρίνονται µε βάση τα ανωτέρω κριτήρια. Εφόσον από τα ανωτέρω
κριτήρια δεν προκύπτει σαφώς η σειρά ή ο τρόπος εφαρµογής των περικοπών τότε αυτές
εφαρµόζονται εκ περιτροπής ή αναλογικά.
Η Ο∆Κ αποφασίζει την διακοπή/περιορισµό της παροχής Φυσικού Αερίου στους κατόχους άδειας
παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας που έχουν συνάψει µε το ∆ΕΣΦΑ σύµβαση για την έναντι
ανταλλάγµατος διακοπή, σύµφωνα µε την εισήγηση του Α∆ΜΗΕ ή αιτείται την εξέταση εναλλακτικών
σεναρίων διακοπής/περιορισµού από τον Α∆ΜΗΕ. Σε περίπτωση µη συµφωνίας των µελών της Ο∆Κ
ως προς τα ληπτέα µέτρα, η τελική απόφαση λαµβάνεται από τον εκπρόσωπο της ΡΑΕ.
Σε εκτέλεση της ανωτέρω απόφασης, ο ∆ΕΣΦΑ εκδίδει και αποστέλλει σχετική Εντολή Λειτουργικής
Ροής προς τον (-ους) αρµόδιο (-ους) Χρήστη (-ες) Μεταφοράς που εξυπηρετούν τις µονάδες
παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας στις οποίες θα διακοπεί/περιοριστεί η παροχή Φυσικού Αερίου,
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο Άρθρο 63 και στο Παράρτηµα ΙΙΙ του Κώδικα ∆ιαχείρισης του ΕΣΦΑ.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3: ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ∆ΙΑΚΟΠΗΣ/ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ
ΑΕΡΙΟΥ ΣΕ ∆ΙΑΚΟΠΤΟΜΕΝΟΥΣ ΜΕΓΑΛΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ
Για την άµβλυνση των επιπτώσεων της Κατάστασης Συναγερµού 3 και µε στόχο τη διασφάλιση της
αξιόπιστης και ασφαλούς λειτουργίας του ΕΣΦΑ, ενδέχεται να απαιτηθεί η διακοπή/περιορισµός της
παροχής Φυσικού Αερίου σε Μεγάλους Πελάτες, οι οποίοι έχουν συνάψει µε τον ∆ΕΣΦΑ σχετική
σύµβαση διακοπής.
Η Μ∆Κ εκτιµά τη προσφορά Φυσικού Αερίου ανά τακτά χρονικά διαστήµατα προκειµένου να ελέγξει αν
καλύπτεται η εκτιµούµενη από τον ∆ΕΣΦΑ ζήτηση Φυσικού Αερίου. Η Μ∆Κ χρησιµοποιώντας ιστορικά
στοιχεία ζήτησης Φυσικού Αερίου, τις δηλώσεις και προβλέψεις Φυσικού Αερίου των Χρηστών
Μεταφοράς Φυσικού Αερίου, των ∆ιαχειριστών ∆ιανοµής Φυσικού Αερίου και του Α∆ΜΗΕ για το
προσεχές διάστηµα αναπτύσσει και ελέγχει µέσω υδραυλικής προσοµοίωσης, σενάρια
Παραδόσεων/Παραλαβών Ποσοτήτων Φυσικού Αερίου στο ΕΣΦΑ, εντοπίζοντας τυχόν ανισοζύγιο
µάζας για το επόµενο διάστηµα.
Ακολούθως, και εφόσον κριθεί απαραίτητο, από την ανάλυση που προηγήθηκε, για την εξάλειψη του
ηµερήσιου ελλείµµατος ισοζυγίου µάζας και την εξοµάλυνση της κατάστασης Έκτακτης Ανάγκης
(Κατάσταση Συναγερµού 3), ώστε σε κάθε περίπτωση να διασφαλιστεί η αδιάλειπτη τροφοδότηση των
Προστατευόµενων Καταναλωτών µε Φυσικό Αέριο, η Μ∆Κ προσδιορίζει:
•

τη γεωγραφική περιοχή όπου χρειάζεται να υπάρξει περιορισµός/διακοπή της παροχής
Φυσικού Αερίου. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι το ΕΣΦΑ δύναται να χωριστεί σε δύο
γεωγραφικές περιοχές:
o

Νότια και Κεντρική Ελλάδα (νοτίως της Θεσσαλίας συµπεριλαµβανοµένης αυτής), και

o

Βορειοανατολική Ελλάδα (Μακεδονία έως Θράκη).

•

την εκτιµώµενη χρονική διάρκειά της, καθώς και

•

τη µέγιστη ενέργεια (MWh Φυσικού Αερίου) που επιτρέπεται να παραληφθεί στη
συγκεκριµένη γεωγραφική περιοχή από Χρήστες Μεταφοράς που τροφοδοτούν
∆ιακοπτόµενους Μεγάλους Πελάτες.

Η Μ∆Κ λαµβάνοντας υπ’ όψιν τα αποτελέσµατα της ανωτέρω ανάλυσης και µε γνώµονα την ασφαλή
και οµαλή λειτουργία του Συστήµατος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου εισηγείται στην Ο∆Κ τη
διακοπή/περιορισµό της παροχής Φυσικού Αερίου στους προαναφερθέντες ∆ιακοπτόµενους
Μεγάλους Πελάτες της συγκεκριµένης γεωγραφικής περιοχής.
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Η Ο∆Κ αποφασίζει την διακοπή/περιορισµό της παροχής Φυσικού Αερίου στους Μεγάλους Πελάτες
που έχουν συνάψει µε το ∆ΕΣΦΑ σύµβαση για την έναντι ανταλλάγµατος διακοπή, σύµφωνα µε την
εισήγηση της Μ∆Κ ή αιτείται την εξέταση εναλλακτικών σεναρίων διακοπής/περιορισµού από την
Μ∆Κ. Σε περίπτωση µη συµφωνίας των µελών της Ο∆Κ ως προς τα ληπτέα µέτρα, η τελική απόφαση
λαµβάνεται από τον εκπρόσωπο της Αρµόδιας Αρχής.
Σε εκτέλεση της ανωτέρω απόφασης ο ∆ΕΣΦΑ, εκδίδει και αποστέλλει σχετική Εντολή Λειτουργικής
Ροής προς τον (-ους) αρµόδιο (-ους) Χρήστη (-ες) Μεταφοράς που εξυπηρετούν τους ∆ιακοπτόµενους
Μεγάλους Πελάτες στους οποίους θα διακοπεί/περιοριστεί η παροχή Φυσικού Αερίου, σύµφωνα µε τα
οριζόµενα στο Άρθρο 63 και στο Παράρτηµα ΙΙΙ του Κώδικα ∆ιαχείρισης του ΕΣΦΑ.
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1.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4: ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ∆ΙΑΚΟΠΗΣ/ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ
ΦΥΣΙΚΟΥ ΣΕ ΜΟΝΑ∆ΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Για την άµβλυνση των επιπτώσεων της Κατάστασης Συναγερµού 3 και µε στόχο τη διασφάλιση της
αξιόπιστης και ασφαλούς λειτουργίας του ΕΣΦΑ και την συνέχιση της τροφοδοσίας της
εναποµένουσας ζήτησης και ιδίως των Προστατευόµενων Καταναλωτών, ενδέχεται να απαιτηθεί η
διακοπή/περιορισµός της παροχής Φυσικού Αερίου σε µονάδες παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας µε
καύσιµο Φυσικό Αέριο.
Η Μ∆Κ χρησιµοποιώντας ιστορικά στοιχεία ζήτησης Φυσικού Αερίου, τις δηλώσεις και προβλέψεις
Φυσικού Αερίου των Χρηστών Μεταφοράς Φυσικού Αερίου, των ∆ιαχειριστών ∆ιανοµής Φυσικού
Αερίου και του Α∆ΜΗΕ για το προσεχές διάστηµα αναπτύσσει και ελέγχει µέσω υδραυλικής
προσοµοίωσης, σενάρια Παραδόσεων/Παραλαβών Ποσοτήτων Φυσικού Αερίου στο ΕΣΦΑ,
εντοπίζοντας τυχόν ανισοζύγιο µάζας για το επόµενο διάστηµα.
Ακολούθως, και εφόσον κριθεί απαραίτητο, από την ανάλυση που προηγήθηκε, για την εξάλειψη του
ηµερήσιου ελλείµµατος ισοζυγίου µάζας και την εξοµάλυνση της κατάστασης Έκτακτης Ανάγκης
(Κατάσταση Συναγερµού 3), ώστε σε κάθε περίπτωση να διασφαλιστεί η αδιάλειπτη τροφοδότηση των
Προστατευόµενων Καταναλωτών µε Φυσικό Αέριο, η Μ∆Κ προσδιορίζει:
•

τη γεωγραφική περιοχή όπου χρειάζεται να υπάρξει περιορισµός/διακοπή της παροχής
Φυσικού Αερίου. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι το ΕΣΦΑ δύναται να χωριστεί σε δύο
γεωγραφικές περιοχές:
o

Νότια και Κεντρική Ελλάδα (νοτίως της Θεσσαλίας συµπεριλαµβανοµένης αυτής), και

o

Βορειοανατολική Ελλάδα (Μακεδονία έως Θράκη).

•

την εκτιµώµενη χρονική διάρκειά της, καθώς και

•

τη µέγιστη ενέργεια (MWh Φυσικού Αερίου) που επιτρέπεται να παραληφθεί στη
συγκεκριµένη γεωγραφική περιοχή από Χρήστες Μεταφοράς που τροφοδοτούν µονάδες
παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας.

Ο Α∆ΜΗΕ λαµβάνοντας υπ’ όψιν τα αποτελέσµατα της ανωτέρω ανάλυσης και µε γνώµονα την
ασφαλή και οµαλή λειτουργία του Συστήµατος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας και την
µεγιστοποίηση της ηλεκτρικής παραγωγής από την διαθέσιµη παροχή αερίου εισηγείται στην Ο∆Κ τη
διακοπή/περιορισµό της παροχής Φυσικού Αερίου στις µονάδες της συγκεκριµένης γεωγραφικής
περιοχής που προκρίνονται µε βάση τα ανωτέρω κριτήρια. Εφόσον από τα ανωτέρω κριτήρια δεν
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προκύπτει σαφώς η σειρά ή τρόπος εφαρµογής των περικοπών τότες αυτές εφαρµόζονται εκ
περιτροπής ή αναλογικά µεταξύ των µονάδων µε οµοειδή χαρακτηριστικά.
Η Ο∆Κ αποφασίζει την διακοπή/περιορισµό της παροχής Φυσικού Αερίου σε µονάδες παραγωγής
Ηλεκτρικής Ενέργειας, µε καύσιµο Φυσικό Αέριο, σύµφωνα µε την εισήγηση του Α∆ΜΗΕ ή αιτείται την
εξέταση εναλλακτικών σεναρίων διακοπής/περιορισµού από τον Α∆ΜΗΕ. Σε περίπτωση µη
συµφωνίας των µελών της Ο∆Κ ως προς τα ληπτέα µέτρα, η τελική απόφαση λαµβάνεται από τον
εκπρόσωπο της Αρµόδιας Αρχής.
Σε εκτέλεση της ανωτέρω απόφασης, ο ∆ΕΣΦΑ εκδίδει και αποστέλλει σχετική Εντολή Λειτουργικής
Ροής προς τον (-ους) αρµόδιο (-ους) Χρήστη (-ες) Μεταφοράς που εξυπηρετούν τις µονάδες
παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας στις οποίες θα διακοπεί/περιοριστεί η παροχή Φυσικού Αερίου,
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο Άρθρο 63 και στο Παράρτηµα ΙΙΙ του Κώδικα ∆ιαχείρισης του ΕΣΦΑ.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5: ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ∆ΙΑΚΟΠΗΣ/ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ
ΑΕΡΙΟΥ ΣΕ ΑΛΛΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ

Για την άµβλυνση των επιπτώσεων της Κατάστασης Συναγερµού 3 και µε στόχο τη διασφάλιση της
αξιόπιστης και ασφαλούς λειτουργίας του ΕΣΦΑ και την συνέχιση της τροφοδοσίας της
εναποµένουσας ζήτησης και ιδίως των Προστατευόµενων Καταναλωτών, ενδέχεται να απαιτηθεί η
διακοπή/περιορισµός της παροχής Φυσικού Αερίου σε Άλλους Πελάτες.
Η Μ∆Κ χρησιµοποιώντας ιστορικά στοιχεία ζήτησης Φυσικού Αερίου, τις δηλώσεις και προβλέψεις
Φυσικού Αερίου των Χρηστών Μεταφοράς Φυσικού Αερίου, των ∆ιαχειριστών ∆ιανοµής Φυσικού
Αερίου και του Α∆ΜΗΕ για το προσεχές διάστηµα αναπτύσσει και ελέγχει µέσω υδραυλικής
προσοµοίωσης, σενάρια Παραδόσεων/Παραλαβών Ποσοτήτων Φυσικού Αερίου στο ΕΣΦΑ,
εντοπίζοντας τυχόν ανισοζύγιο µάζας για το επόµενο διάστηµα.
Ακολούθως, και εφόσον κριθεί απαραίτητο, από την ανάλυση που προηγήθηκε, για την εξάλειψη του
ηµερήσιου ελλείµµατος ισοζυγίου µάζας και την εξοµάλυνση της κατάστασης Έκτακτης Ανάγκης
(Κατάσταση Συναγερµού 3), ώστε σε κάθε περίπτωση να διασφαλιστεί η αδιάλειπτη τροφοδότηση των
Προστατευόµενων Καταναλωτών µε Φυσικό Αέριο, η Μ∆Κ προσδιορίζει:
•

τη γεωγραφική περιοχή όπου χρειάζεται να υπάρξει περιορισµός/διακοπή της παροχής
Φυσικού Αερίου. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι το ΕΣΦΑ δύναται να χωριστεί σε δύο
γεωγραφικές περιοχές:
o

Νότια και Κεντρική Ελλάδα (νοτίως της Θεσσαλίας συµπεριλαµβανοµένης αυτής), και

o

Βορειοανατολική Ελλάδα (Μακεδονία έως Θράκη).

•

την εκτιµώµενη χρονική διάρκειά της, καθώς και

•

τη µέγιστη ενέργεια (MWh Φυσικού Αερίου) που επιτρέπεται να παραληφθεί στη
συγκεκριµένη γεωγραφική περιοχή από Χρήστες Μεταφοράς που τροφοδοτούν Άλλους
Πελάτες,

και αποστέλλει στο Χρήστη (-ες) Μεταφοράς Φυσικού Αερίου τα αποτελέσµατα της ανωτέρω
ανάλυσης.
Ο (-οι) Χρήστης (-ες) Μεταφοράς Φυσικού Αερίου, κατόπιν συνεργασίας µε τον αντίστοιχο ∆ιαχειριστή
∆ικτύου ∆ιανοµής και λαµβάνοντας υπόψη (α) τον Κατάλογο Σειράς ∆ιακοπής του Παραρτήµατος 1,
(β) τον τρόπο διακοπής οµοειδών µεταξύ τους Πελατών και (γ) τον ελάχιστο χρόνο προειδοποίησης
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που απαιτείται για την ασφαλή αναδιάταξη ή διακοπή της παραγωγικής διαδικασίας των
επηρεαζόµενων Πελατών εισηγείται (-ούνται) στην Ο∆Κ τη διακοπή/περιορισµό της τροφοδοσίας
Άλλων Πελατών της συγκεκριµένης γεωγραφικής περιοχής που προκρίνονται µε βάση τα ανωτέρω
κριτήρια, γνωστοποιώντας ταυτόχρονα στην Μ∆Κ τη µέγιστη ενέργεια (MWh Φυσικού Αερίου) που θα
παραληφθεί από αυτόν (-ούς) στα Σηµεία Εξόδου του ΕΣΜΦΑ από τα οποία εξυπηρετούνται οι
διακοπτόµενοι Πελάτες.
Η Ο∆Κ αποφασίζει την διακοπή/περιορισµό της παροχής Φυσικού Αερίου στους Άλλους Πελάτες,
σύµφωνα µε την προαναφερθείσα εισήγηση ή αιτείται την εξέταση εναλλακτικών σεναρίων
διακοπής/περιορισµού από τον (-ους) Χρήστη (-ες) Μεταφοράς Φυσικού Αερίου που εξυπηρετούν
Άλλους Πελάτες. Σε περίπτωση µη συµφωνίας των µελών της Ο∆Κ ως προς τα ληπτέα µέτρα, η τελική
απόφαση λαµβάνεται από τον εκπρόσωπο της ΡΑΕ.
Σε εκτέλεση της ανωτέρω απόφασης, ο ∆ΕΣΦΑ εκδίδει και αποστέλλει σχετική Εντολή Λειτουργικής
Ροής προς τον (-ους) αρµόδιο (-ους) Χρήστη (-ες) Μεταφοράς που εξυπηρετούν τους Άλλους Πελάτες
στους οποίους θα διακοπεί/περιοριστεί η παροχή Φυσικού Αερίου, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο
Άρθρο 63 και στο Παράρτηµα ΙΙΙ του Κώδικα ∆ιαχείρισης του ΕΣΦΑ.
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