
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ    Αρ. Φύλλου 464
19 Απριλίου 2010

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. Δ1/Α/5815

Κανονισμός αδειών φυσικού αερίου.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ−

βέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα που κυρώθηκε 
με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση 
νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όρ−
γανα» (ΦΕΚ A΄ 98).

2. Το π.δ. 381/1989 «Οργανισμός του Υπουργείου Βι−
ομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας» (ΦΕΚ Α΄ 168) 
όπως τροποποιήθηκε με τα π.δ. 191/1996 (ΦΕΚ Α΄ 154), 
π.δ. 134/2005 (ΦΕΚ Α΄ 93), π.δ. 54/2006 (ΦΕΚ Α΄ 58), σε 
συνδυασμό με το π.δ. 27/1996 «Συγχώνευση των Υπουρ−
γείων  Τουρισμού, Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογί−
ας και Εμπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης» (ΦΕΚ A΄ 19) 
όπως τροποποιήθηκε με το π.δ. 122/2004 «Ανασύσταση 
του Υπουργείου Τουρισμού» (ΦΕΚ Α΄ 85) και σε συνδυ−
ασμό με το π.δ. 185/2009 «Ανασύσταση του Υπουργείου 
Οικονομικών, συγχώνευση του Υπουργείου Οικονομίας 
και Οικονομικών με τα Υπουργεία Ανάπτυξης και Εμπο−
ρικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και 
μετονομασία του σε «Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνι−
στικότητας και Ναυτιλίας», μετατροπή του Υπουργείου 
Μακεδονίας − Θράκης σε Γενική Γραμματεία Μακεδονίας 
– Θράκης και υπαγωγή στο Υπουργείο Εσωτερικών της 
Γενικής Γραμματείας Μακεδονίας – Θράκης και της Γενι−
κής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής» (ΦΕΚ 
Α΄ 213) και το π.δ. 189/2009 «Καθορισμός και ανακατανομή 
αρμοδιοτήτων των Υπουργείων» (ΦΕΚ Α΄ 221/5.11.2009).

3. Την υπ’ αρ. Οικ. 52167/21.12.2009 απόφαση του 
Πρωθυπουργού και της Υπουργού Περιβάλλοντος, 
Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής «Ανάθεση αρμοδι−
οτήτων της Υπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας και 
Κλιματικής στους Υφυπουργούς Περιβάλλοντος Ενέρ−
γειας και Κλιματικής Αλλαγής» της 21.12.2009 (ΦΕΚ Β΄ 
2514/22.12.2009).

4. Τις διατάξεις της Οδηγίας 2003/55/ΕΚ «Σχετικά με 
τους κοινούς κανόνες για την εσωτερική αγορά φυσικού 
αερίου και την κατάργηση της Οδηγίας 98/30/ΕΚ» (ΕΕ 
L176/57/15.07.2003).

5. Τις διατάξεις του ν. 3428/2005 «Απελευθέρωση Αγο−
ράς Φυσικού Αερίου» (ΦΕΚ Α’ 313/27.12.2005) όπως ισχύει, 
και ιδίως τις διατάξεις του άρθρου 34 αυτού

6. Τις διατάξεις του ν. 2773/1999 «Απελευθέρωση 
της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας – Ρύθμιση θεμάτων 
ενεργειακής πολιτικής και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 
286/22.12.99), όπως ισχύει.

7. Την υπ’ αριθμ. 363/29.09.2009 γνωμοδότηση της Ρυθ−
μιστικής Αρχής Ενέργειας για τη θέσπιση Κανονισμού 
Αδειών Φυσικού Αερίου, σύμφωνα με το άρθρου 34 του 
ν. 3428/2005, η οποία διαβιβάστηκε με το υπ’ αριθμ. Ο−
37660/04.11.2009 έγγραφο της ΡΑΕ. 

8. Την υπ’ αριθμ. 107/25.02.2010 γνωμοδότηση της Ρυθ−
μιστικής Αρχής Ενέργειας για τη θέσπιση Κανονισμού 
Αδειών Φυσικού Αερίου, η οποία διαβιβάστηκε με το 
υπ’ αριθμ. Ο−40458/08.03.2010 έγγραφο της ΡΑΕ και με 
την οποία τροποποιήθηκε η υπ’ αριθμ. 363/29.09.2009 
γνωμοδότηση της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας

9. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν 
προκύπτει δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολο−
γισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο πρώτο

Θεσπίζεται Κανονισμός Αδειών Φυσικού Αερίου το 
κείμενο του οποίου έχει ως εξής:

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΔΕΙΩΝ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 1
Ορισμοί

Οι όροι που αναφέρονται στον Κανονισμό αυτόν έχουν 
την έννοια που τους αποδίδεται στο άρθρο 2 του Νόμου.

Άρθρο 2
Πεδίο Εφαρμογής

1. Ο Κανονισμός αυτός διέπει τη χορήγηση, τροποποί−
ηση και ανάκληση των ακόλουθων αδειών (Άδειες):

α) Άδειας ΑΣΦΑ. 
β) Άδειας Διαχείρισης ΑΣΦΑ. 
γ) Άδειας Διανομής Φυσικού Αερίου (Άδεια Διανο−

μής). 
δ) Άδειας Προμήθειας Φυσικού Αερίου (Άδεια Προ−

μήθειας).
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ε) Άδειας Κυριότητας και Διαχείρισης του Εθνικού 
Συστήματος Φυσικού Αερίου. 

2. Ο Κανονισμός αυτός δεν διέπει: 
α) Τις άδειες που χορηγούνται ή έχουν ήδη χορηγη−

θεί για την άσκηση της δραστηριότητας διανομής και 
προμήθειας φυσικού αερίου σε μη Επιλέγοντες Πελάτες, 
κατά τα προβλεπόμενα στις διατάξεις των άρθρων 4 
του ν. 2364/1995 και 21 του ν. 3428/2005 και 

β) τις άδειες ΑΣΦΑ που προβλέπονται στην παράγρα−
φο 6 του άρθρου 21 του Νόμου. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Άρθρο 3
Δικαιούμενοι υποβολής αίτησης για τη χορήγηση 

Άδειας

1. Δικαίωμα υποβολής αίτησης για τη χορήγηση Άδει−
ας ΑΣΦΑ έχουν νομικά πρόσωπα που: 

α) Έχουν συσταθεί νόμιμα και εδρεύουν σε κράτος−
μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Ευρωπαϊκού Οικο−
νομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) και σε χώρες της Ενεργειακής 
Κοινότητας ή σε τρίτες χώρες, εφόσον σχετικό δικαί−
ωμα απορρέει από διμερή συμφωνία που η χώρα έχει 
συνάψει με την Ελλάδα ή την Ευρωπαϊκή Ένωση ή 

β) έχουν συστήσει υποκατάστημα στην Ελλάδα. 
2. Δικαίωμα υποβολής αίτησης για τη χορήγηση Άδει−

ας Διαχείρισης ΑΣΦΑ έχουν κατά περίπτωση ο αιτών τη 
χορήγηση Άδειας ΑΣΦΑ ή ο κάτοχος Άδειας ΑΣΦΑ ή ο 
ΔΕΣΦΑ Α.Ε., σύμφωνα με τη διάταξη της παραγράφου 
3 του άρθρου 18 του Νόμου.

3. Δικαίωμα υποβολής αίτησης για τη χορήγηση Άδειας 
Διανομής έχουν φυσικά πρόσωπα ή νομικά πρόσωπα που: 

α) Έχουν συσταθεί νόμιμα και εδρεύουν σε κράτος−
μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Ευρωπαϊκού Οικο−
νομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) και σε χώρες της Ενεργειακής 
Κοινότητας ή σε τρίτες χώρες, εφόσον σχετικό δικαί−
ωμα απορρέει από διμερή συμφωνία που η χώρα έχει 
συνάψει με την Ελλάδα ή την Ευρωπαϊκή Ένωση ή 

β) έχουν συστήσει υποκατάστημα στην Ελλάδα. 
4. Δικαίωμα υποβολής αίτησης για τη χορήγηση Άδει−

ας Προμήθειας έχουν φυσικά πρόσωπα ή νομικά πρό−
σωπα που: 

α) Έχουν συσταθεί νόμιμα και εδρεύουν σε κράτος−
μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Ευρωπαϊκού Οικο−
νομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) και σε χώρες της Ενεργειακής 
Κοινότητας ή σε τρίτες χώρες, εφόσον σχετικό δικαί−
ωμα απορρέει από διμερή συμφωνία που η χώρα έχει 
συνάψει με την Ελλάδα ή την Ευρωπαϊκή Ένωση ή 

β) έχουν συστήσει υποκατάστημα στην Ελλάδα. 
5. Κάτοχοι άδειας στους οποίους χορηγείται αποκλει−

στικό δικαίωμα για την άσκηση των δραστηριοτήτων 
διανομής και προμήθειας φυσικού αερίου σε μη Επιλέ−
γοντες Πελάτες, κατά τα προβλεπόμενα στις διατάξεις 
των άρθρων 4 παρ. 4 του ν. 2364/1995 και 21 παρ. 1 έως 
και 5 του ν. 3428/2005, και έως τη λήξη των αδειών 
διανομής φυσικού αερίου που τους χορηγούνται, δεν 
έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης για χορήγηση Άδειας 
που προβλέπεται στον Κανονισμό αυτόν.

 Άρθρο 4
Υποβολή αίτησης για τη χορήγηση Άδειας 

1. Αίτηση για τη χορήγηση Άδειας υποβάλλεται στον 
Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλ−

λαγής (Υπουργός ΠΕΚΑ) και στη ΡΑΕ σε έγγραφη και 
ηλεκτρονική μορφή, σύμφωνα με το Έντυπο Αίτησης για 
τη Χορήγηση Άδειας το οποίο καθορίζεται στο Παράρ−
τημα Ι του Κανονισμού. Με την αίτηση συνυποβάλλονται 
τα απαραίτητα έγγραφα και στοιχεία που προβλέπονται 
στα κατά περίπτωση αντίστοιχα Παραρτήματα καθώς και 
απόδειξη για την καταβολή των προβλεπόμενων τελών. 

2. Η αίτηση καταχωρίζεται σε ιδιαίτερο Μητρώο Αι−
τήσεων το οποίο τηρεί η ΡΑΕ.

3. Η αίτηση για τη χορήγηση Άδειας υποβάλλεται 
οποτεδήποτε, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στο Νόμο 
ή στον Κανονισμό αυτόν. 

4. Με απόφαση του Υπουργού ΠΕΚΑ, μετά από εισή−
γηση της ΡΑΕ, είναι δυνατόν, για λόγους δημοσίου συμ−
φέροντος ή για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών, 
να προσδιορίζεται συγκεκριμένη χρονική περίοδος για 
την υποβολή αιτήσεων, με χρόνο έναρξης της περιόδου 
υποβολής τουλάχιστον τρεις (3) μήνες από τη δημοσί−
ευση της απόφασης. 

5. Η υποβολή αίτησης για τη χορήγηση Άδειας μπορεί 
να προηγείται της χορήγησης άλλων αδειών και εγκρί−
σεων που τυχόν απαιτούνται. Η χορήγηση της Άδειας 
αυτής δεν απαλλάσσει σε καμία περίπτωση τον κάτοχό 
της από την υποχρέωση να λάβει άλλες απαιτούμενες 
άδειες ή εγκρίσεις που προβλέπονται από την κείμενη 
νομοθεσία.

6. Η χορήγηση της Άδειας αποτελεί προϋπόθεση προ−
κειμένου ο αιτών να προβεί στην κατασκευή των έργων 
και υποδομών που περιλαμβάνονται στην αίτηση για 
τη χορήγηση της Άδειας, ακόμη κι αν έχει λάβει άλλες 
απαιτούμενες άδειες ή εγκρίσεις που προβλέπονται από 
την κείμενη νομοθεσία.

7. Τα τέλη που καταβάλλονται για την εξέταση της 
αίτησης δεν επιστρέφονται.

Άρθρο 5
Δικαιολογητικά αιτήσεων

1. Η αίτηση για χορήγηση Άδειας ΑΣΦΑ συνοδεύεται 
από τα έγγραφα και στοιχεία που καθορίζονται στο 
Παράρτημα ΙΙ του Κανονισμού. 

2. Η αίτηση για χορήγηση Άδειας Διαχείρισης ΑΣΦΑ 
συνοδεύεται από τα έγγραφα και στοιχεία που καθο−
ρίζονται στο Παράρτημα ΙΙΙ του Κανονισμού.

3. Η αίτηση για χορήγηση Άδειας Διανομής συνοδεύ−
εται από τα έγγραφα και στοιχεία που καθορίζονται 
στο Παράρτημα IV του Κανονισμού. 

4. Η αίτηση για χορήγηση Άδειας Προμήθειας συνο−
δεύεται από τα έγγραφα και στοιχεία που καθορίζονται 
στο Παράρτημα V του Κανονισμού. 

5. Στην περίπτωση που η αίτηση δεν συνοδεύεται 
από τα έγγραφα και στοιχεία που καθορίζονται στα 
αντίστοιχα Παραρτήματα του Κανονισμού, ο Υπουρ−
γός ΠΕΚΑ, μετά από γνώμη της ΡΑΕ, απορρίπτει την 
αίτηση.

Άρθρο 6
Παροχή πρόσθετων στοιχείων

1. Εντός τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία πα−
ραλαβής της αίτησης, η ΡΑΕ έχει το δικαίωμα να ζητήσει 
από τον αιτούντα την παροχή πρόσθετων στοιχείων ή 
διευκρινίσεων επί των ήδη υποβληθέντων δικαιολογη−
τικών, τάσσοντας προθεσμία για την υποβολή τους, η 
οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των τριάντα (30) 
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ημερών. Τα πρόσθετα στοιχεία κοινοποιούνται στον 
Υπουργό ΠΕΚΑ. Στην περίπτωση που, εντός της ως άνω 
προθεσμίας, δεν ζητηθεί η παροχή πρόσθετων στοιχεί−
ων, η αίτηση θεωρείται τυπικά πλήρης.

2. Στην περίπτωση που ο αιτών υποβάλλει εμπρόθε−
σμα τα στοιχεία που ζητήθηκαν, η αίτηση θεωρείται 
τυπικά πλήρης, διαφορετικά, ο Υπουργός ΠΕΚΑ, μετά 
από γνώμη της ΡΑΕ, απορρίπτει την αίτηση.

Άρθρο 7
Δημοσίευση αιτήσεων

1. Εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από την 
κατάθεση της αίτησης για τη χορήγηση Άδειας, ο αιτών 
δημοσιεύει σε δύο (2) ημερήσιες εφημερίδες πανελ−
λαδικής κυκλοφορίας που εκδίδονται στην Αθήνα και, 
στην περίπτωση που η αίτηση αφορά δραστηριότητα 
που ασκείται σε συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή, και 
σε μια εφημερίδα η οποία κυκλοφορεί στην εν λόγω 
γεωγραφική περιοχή:

α) Περίληψη του περιεχομένου της αίτησης, που θα 
περιλαμβάνει οπωσδήποτε τα στοιχεία του αιτούντος 
(όνομα ή επωνυμία, έδρα), το είδος της αιτηθείσας 
Άδειας, σύντομη περιγραφή της υπό αδειοδότηση 
δραστηριότητας, τη θέση τυχόν εγκαταστάσεων ή τη 
γεωγραφική περιοχή άσκησης της δραστηριότητας για 
την οποία ζητείται η Άδεια και, στην περίπτωση αίτησης 
για Άδεια ΑΣΦΑ, περιγραφή αιτήματος απαλλαγής από 
την υποχρέωση παροχής πρόσβασης σε τρίτους που 
ενδεχομένως έχει συνυποβληθεί με την αίτηση.

β) Ανακοίνωση σχετικά με τη δυνατότητα υποβολής 
αιτιολογημένων αντιρρήσεων ενώπιον της ΡΑΕ, εντός 
της προθεσμίας του άρθρου 8 παρ. 1 του Κανονισμού.

2. Σε περίπτωση υποβολής αίτησης για χορήγηση 
Άδειας ΑΣΦΑ με σκοπό τη διαμετακόμιση φυσικού αερί−
ου μέσω της χώρας, ο αιτών δημοσιεύει τα στοιχεία της 
παραγράφου 1 και στην αγγλική γλώσσα. Τα στοιχεία 
αυτά δημοσιεύονται και σε δύο (2) οικονομικές εφημε−
ρίδες ευρείας κυκλοφορίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 

3. Αντίγραφο της δημοσίευσης γνωστοποιείται στη 
ΡΑΕ. Μετά τη γνωστοποίηση η ΡΑΕ αναρτά στην ιστο−
σελίδα της το κείμενο της ως άνω δημοσίευσης. 

4. Σε περίπτωση παράλειψης της δημοσίευσης των 
παραγράφων 1 και 2, η ΡΑΕ γνωμοδοτεί αρνητικά στον 
Υπουργό ΠΕΚΑ.

5. Η ΡΑΕ μεριμνά ώστε κάθε ενδιαφερόμενος να μπο−
ρεί να λαμβάνει γνώση της αίτησης, των συνημμένων 
εγγράφων καθώς και κάθε σχετικής πληροφορίας με 
την επιφύλαξη των διατάξεων για την προστασία δε−
δομένων προσωπικού χαρακτήρα και των εμπορικά 
ευαίσθητων πληροφοριών. Η ΡΑΕ, αφού λάβει υπόψη 
την άποψη του αιτούντος, αποφασίζει ποια στοιχεία ή 
έγγραφα θεωρούνται εμπιστευτικά και αποκλείει την 
πρόσβαση σε αυτά, σταθμίζοντας και το δικαίωμα πλη−
ροφόρησης των ενδιαφερομένων.

6. Η δημοσίευση της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού 
δεν απαιτείται για τα πρόσθετα ή διευκρινιστικά στοι−
χεία που υποβάλλονται κατά τα προβλεπόμενα στην 
παράγραφο 1 του άρθρου 6. 

Άρθρο 8
Αντιρρήσεις

1. Όποιος θεμελιώνει έννομο συμφέρον, δύναται, εντός 
αποκλειστικής προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από τις 

δημοσιεύσεις του άρθρου 7 παρ. 1 και 2, να υποβάλει 
ενώπιον της ΡΑΕ αντιρρήσεις σχετικά με υποβληθείσα 
αίτηση, οι οποίες συνοδεύονται από όλα τα αναγκαία 
στοιχεία που τεκμηριώνουν τους ισχυρισμούς του. Αντί−
γραφο των αντιρρήσεων κοινοποιείται στον Υπουργό 
ΠΕΚΑ.

2. Η υποβολή αντιρρήσεων δεν αναστέλλει τη διαδι−
κασία αξιολόγησης.

3. Η ΡΑΕ κοινοποιεί εντός τριάντα (30) ημερών στον 
αιτούντα τις αντιρρήσεις που υποβλήθηκαν σχετικά με 
την αίτησή του. Ο αιτών έχει δικαίωμα εντός τριάντα 
(30) ημερών από την κοινοποίηση των αντιρρήσεων να 
υποβάλει τις απόψεις του στη ΡΑΕ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Άρθρο 9
Αξιολόγηση Αιτήσεων

1. Μετά την παρέλευση της προθεσμίας υποβολής 
αντιρρήσεων, και με την επιφύλαξη των διατάξεων της 
παραγράφου 4 του άρθρου 7 του Κανονισμού, η ΡΑΕ 
αξιολογεί την αίτηση.

2. Κατά το στάδιο αξιολόγησης της αίτησης, η ΡΑΕ 
δύναται να:

α) Ζητά από τον αιτούντα την υποβολή οποιουδήποτε 
συμπληρωματικού στοιχείου, πληροφορίας ή διευκρίνι−
σης επί των ήδη υποβληθέντων στοιχείων. 

β) Ζητά από διαχειριστές Συστημάτων Φυσικού Αερίου 
ή Δικτύων Διανομής που σχετίζονται με την υποβληθεί−
σα αίτηση, οποιαδήποτε πληροφορία κρίνει αναγκαία.

γ) Συνεργάζεται με τις αρμόδιες αρχές της Ευρωπα−
ϊκής Ένωσης ή άλλων κρατών, στις περιπτώσεις που 
η υποβληθείσα αίτηση περιλαμβάνει στοιχεία για την 
αξιολόγηση των οποίων απαιτείται συνεργασία με τις 
αρχές αυτές. 

δ) Προβαίνει σε δημόσια διαβούλευση σχετικά με την 
αίτηση κατά τα προβλεπόμενα στις διατάξεις της πα−
ραγράφου 7 του άρθρου 34 του Νόμου.

3. Σε περίπτωση αξιολόγησης περισσότερων αιτήσεων 
για χορήγηση Άδειας ΑΣΦΑ για όμοιο Σύστημα Φυσι−
κού Αερίου ή Άδειας Διανομής στην ίδια γεωγραφική 
περιοχή διέλευσης ή εγκατάστασης, η ΡΑΕ δύναται να 
προτείνει στους αιτούντες να προβούν, εντός τακτής 
προθεσμίας, σε τροποποίηση των αιτημάτων τους κατά 
τρόπο ώστε περισσότεροι αιτούντες να εξυπηρετούνται 
από το ίδιο ΑΣΦΑ ή Δίκτυο Διανομής. Σε περίπτωση μη 
επίτευξης συμφωνίας, συνεχίζεται η αυτοτελής αξιολό−
γηση κάθε αίτησης. 

Άρθρο 10
Γνωμοδότηση της ΡΑΕ

1. Η ΡΑΕ γνωμοδοτεί για κάθε αίτηση στον Υπουργό 
ΠΕΚΑ εντός προθεσμίας τεσσάρων (4) μηνών από την 
ημερομηνία κατά την οποία η αίτηση θεωρήθηκε τυπικά 
πλήρης. Η γνωμοδότηση της ΡΑΕ κοινοποιείται στον 
αιτούντα και αναρτάται στην ιστοσελίδα της.

2. Σε περίπτωση που με την αίτηση για χορήγηση 
Άδειας ΑΣΦΑ υποβάλλεται και αίτημα χορήγησης απαλ−
λαγής από την υποχρέωση παροχής πρόσβασης σε τρί−
τους, η προθεσμία της παραγράφου 1 άρχεται από την 
ημερομηνία ολοκλήρωσης της διαδικασίας που προβλέ−
πεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 17 του Νόμου. 
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3. Για τη διαμόρφωση της γνωμοδότησής της προς 
τον Υπουργό ΠΕΚΑ, η ΡΑΕ αξιολογεί την πλήρωση των 
κριτηρίων που αναφέρονται στην παράγραφο 3 του 
άρθρου 34 του Νόμου. Για το σκοπό αυτό, λαμβάνει 
υπόψη:

α) Την αίτηση, τα συνημμένα έγγραφα, τα συμπληρω−
ματικά στοιχεία και τυχόν διευκρινήσεις που υποβλή−
θηκαν στη ΡΑΕ.

β) Τυχόν αντιρρήσεις που υποβλήθηκαν.
γ) Τα συμπεράσματα τυχόν διεξαχθείσας δημόσιας 

διαβούλευσης.
δ) Τα αποτελέσματα της διαδικασίας των περιπτώ−

σεων β) και 
γ) της παραγράφου 2 του άρθρου 9.
ε) Κάθε άλλη πρόσθετη πληροφορία που κρίνει ου−

σιώδη.
4. Στη γνωμοδότηση της ΡΑΕ περιλαμβάνεται κάθε 

επιπλέον όρος, προϋπόθεση ή περιορισμός κατά τα 
προβλεπόμενα στις διατάξεις των παραγράφων 4 και 
5 του άρθρου 34 του Νόμου, τυχόν πρόσθετοι ειδικοί 
όροι και υποχρεώσεις που κρίνονται αναγκαίοι και, στην 
περίπτωση Άδειας ΑΣΦΑ, οι όροι υπό τους οποίους 
έχει χορηγηθεί τυχόν απαλλαγή από την υποχρέωση 
παροχής πρόσβασης σε τρίτους.

5. Η ΡΑΕ, στο πλαίσιο της αξιολόγησης της αίτησης 
μπορεί να προτείνει στον Υπουργό ΠΕΚΑ τη διενέρ−
γεια διαγωνισμού για τη χορήγηση της Άδειας κατά 
τα προβλεπόμενα στις διατάξεις των άρθρων 16 και 22 
του Νόμου. Στην περίπτωση αυτή, η ΡΑΕ γνωμοδοτεί 
για την απόρριψη της αίτησης και ενημερώνει τον αι−
τούντα σχετικά.

Άρθρο 11
Απόφαση επί της αίτησης

1. Εντός προθεσμίας δύο (2) μηνών από τη γνωμοδό−
τηση της ΡΑΕ, ο Υπουργός ΠΕΚΑ αποφασίζει σχετικά 
με την αίτηση ή τη διενέργεια διαγωνισμού. Η προθε−
σμία αυτή μπορεί να παρατείνεται για ένα (1) μήνα με 
απόφαση του Υπουργού ΠΕΚΑ. 

2. Η απόφαση για τη χορήγηση της Άδειας κοινοποιεί−
ται στον αιτούντα και τη ΡΑΕ, η οποία την καταχωρίζει 
στο Μητρώο Αδειών, το οποίο τηρεί.

3. Η Άδεια τίθεται σε ισχύ από την ημερομηνία έκδοσής 
της, με εξαίρεση την περίπτωση κατά την οποία τίθεται 
μεταγενέστερη ημερομηνία θέσης αυτής σε ισχύ.

4. Η απόφαση του Υπουργού ΠΕΚΑ με την οποία απορ−
ρίπτεται αίτηση για τη χορήγηση Άδειας κοινοποιείται 
στον αιτούντα και στη ΡΑΕ.

Άρθρο 12
Επιβολή πρόσθετων υποχρεώσεων σε κατόχους 

Αδειών

1. Ο Υπουργός ΠΕΚΑ, μετά από γνώμη της ΡΑΕ, επι−
βάλλει σε κατόχους Αδειών πρόσθετες υποχρεώσεις, 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παραγράφους 4 και 5 
του άρθρου 34 του Νόμου. 

2. Ειδικά στην περίπτωση επιβολής υποχρεώσεων 
παροχής υπηρεσιών κοινής ωφέλειας, σύμφωνα με 
την παράγραφο 4 του άρθρου 34 του Νόμου, η ΡΑΕ, 
προκειμένου να διαμορφώσει τη γνώμη της, θέτει σε 
δημόσια διαβούλευση σχέδιο γνωμοδότησης και θέτει 
προθεσμία όχι μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών, 
εντός της οποίας, κάθε πρόσωπο που έχει έννομο συμ−

φέρον δύναται να υποβάλλει αντιρρήσεις ή να εκθέσει 
τις απόψεις του. 

3. Η απόφαση του Υπουργού ΠΕΚΑ κοινοποιείται 
στους ενδιαφερόμενους και στη ΡΑΕ. Με την απόφαση 
αυτή τίθεται προθεσμία εντός της οποίας οι κάτοχοι 
Αδειών οφείλουν να συμμορφωθούν με τις υποχρεώσεις 
αυτές. Η ΡΑΕ και ο Υπουργός αναρτούν την απόφαση 
στην ιστοσελίδα τους.

4. Ειδικά στην περίπτωση ΑΣΦΑ για το οποίο χορηγεί−
ται απαλλαγή από την υποχρέωση παροχής πρόσβασης 
σε τρίτους, η Άδεια ΑΣΦΑ ή η Άδεια Διαχείρισης του εν 
λόγω ΑΣΦΑ περιλαμβάνει περαιτέρω ειδικούς ή απο−
κλίνοντες από τους προβλεπόμενους στον Κανονισμό 
όρους, προκειμένου η Άδεια που χορηγείται να είναι 
σύμφωνη με τους όρους της χορηγηθείσας απαλλαγής 
ή τους όρους που απαιτούνται για τη διαχείριση του 
ΑΣΦΑ κατά τα προβλεπόμενα στην περίπτωση ια) της 
παρ. 2 του άρθρου 3 του Νόμου. 

Άρθρο 13
Παράταση της διάρκειας ισχύος της Άδειας

Το αργότερο ένα (1) έτος πριν από τη λήξη της διάρ−
κειας ισχύος της Άδειας, ο κάτοχος αυτής δύναται να 
υποβάλλει αίτηση για παράταση της διάρκειας ισχύος 
της. Με την αίτηση αυτή υποβάλλεται:

α) Δήλωση σχετική με την διάρκεια της προτεινόμε−
νης παράτασης, η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει την 
αρχική διάρκεια ισχύος της αντίστοιχης Άδειας, κατά 
τα προβλεπόμενα στο άρθρο 20.

β) Υπεύθυνη δήλωση του αιτούντος ότι εξακολουθούν 
να πληρούνται όλα τα κριτήρια για τη χορήγησης της 
Άδειας, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 10.

γ) Κάθε άλλο στοιχείο το οποίο ο αιτών κρίνει σκόπιμο 
για την αιτιολόγηση του αιτήματος. 

δ) Απόδειξη για την καταβολή του προβλεπόμενου 
τέλους. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΑΔΕΙΩΝ

Άρθρο 14
Τροποποίηση Άδειας

1. Άδεια τροποποιείται με απόφαση του Υπουργού 
ΠΕΚΑ μετά από γνώμη της ΡΑΕ, είτε κατόπιν αιτήσεως 
του κατόχου της, είτε αυτεπαγγέλτως.

2. Σε περίπτωση τροποποίησης των γενικών όρων 
που προβλέπονται στις διατάξεις του άρθρου 21 ή των 
ειδικών όρων που προβλέπονται για κάθε κατηγορία 
Άδειας, η ΡΑΕ, προκειμένου να διαμορφώσει τη γνώμη 
της, θέτει σε δημόσια διαβούλευση σχέδιο γνωμοδότη−
σης και θέτει προθεσμία όχι μικρότερη των δεκαπέντε 
(15) ημερών, εντός της οποίας κάθε πρόσωπο που έχει 
έννομο συμφέρον δύναται να εκθέτει τις απόψεις του. 

3. Η ΡΑΕ ενημερώνει τους κατόχους Αδειών για την 
έκδοση της Υπουργικής Απόφασης με την οποία τρο−
ποποιούνται οι όροι αυτών.

Άρθρο 15
Τροποποίηση Άδειας κατόπιν αιτήσεως του κατόχου 

1. Ο κάτοχος της Άδειας υποχρεούται να υποβάλει 
αίτηση τροποποίησης της Άδειάς του στις ακόλουθες 
περιπτώσεις: 

α) Αλλαγής επωνυμίας του κατόχου της Άδειας, εφό−
σον πρόκειται για νομικό πρόσωπο.
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β) Μεταβολής νομικής μορφής του κατόχου της Άδειας 
ή αλλαγής της μετοχικής σύνθεσης αυτού. Σε περίπτωση 
που ο κάτοχος είναι εταιρεία με μετοχές εισηγμένες σε 
οργανωμένη αγορά, οφείλει να υποβάλει αίτηση τροπο−
ποίησης μόνο για τις περιπτώσεις μεταβολής μετοχικής 
σύνθεσης που προκαλούν και μεταβολή του ελέγχου της 
εταιρείας του κατόχου. Σε περίπτωση που η μεταβο−
λή του ελέγχου εμπίπτει στη διαδικασία προληπτικού 
ελέγχου συγκεντρώσεων σύμφωνα με τα άρθρα 4β έως 
4στ του ν. 703/77, ο κάτοχος κοινοποιεί στη ΡΑΕ και 
αντίγραφο της απόφασης της Επιτροπής Ανταγωνισμού 
επί της γνωστοποιηθείσας συγκέντρωσης.

γ) Μεταβολής τεχνικών χαρακτηριστικών της αδειο−
δοτούμενης δραστηριότητας.

δ) Μεταβολής στοιχείων σχετικών με την οικονομική 
βιωσιμότητα του έργου.

ε) Όταν ο κάτοχος της Άδειας επικαλείται ότι συ−
ντρέχουν ειδικοί λόγοι για την τροποποίηση της Άδειας 
ή επιθυμεί την παράταση ισχύος της Άδειας κατά τα 
προβλεπόμενα στο άρθρο 13.

2. Ο κάτοχος της Άδειας υποβάλει στη ΡΑΕ αίτηση 
στην οποία αναφέρει λεπτομερώς τους λόγους της αι−
τούμενης τροποποίησης, συνυποβάλλοντας κάθε ανα−
γκαίο στοιχείο που τεκμηριώνει το αίτημά του καθώς 
και απόδειξη καταβολής του προβλεπόμενου τέλους. 
Στην περίπτωση γ) της παρ. 1, ο κάτοχος συνυποβάλλει 
τεχνική έκθεση και μελέτη σκοπιμότητας όπου αναλύο−
νται οι επιπτώσεις στις περιοχές που ήδη τροφοδοτού−
νται ή αναμένεται να τροφοδοτηθούν με φυσικό αέριο, 
στην ασφάλεια εφοδιασμού και στις υπηρεσίες κοινής 
ωφέλειας, τις οποίες ενδεχομένως παρέχει ο κάτοχος 
της Άδειας. Με την υποβολή της αίτησης, ο κάτοχος 
της Άδειας συνυποβάλλει περίληψη με περιγραφή της 
αιτούμενης τροποποίησης.

3. Η ΡΑΕ δύναται να καλέσει εγγράφως τον κάτοχο 
της Άδειας για την παροχή, εντός τακτής προθεσμίας, 
συμπληρωματικών ή διευκρινιστικών στοιχείων. Αν η 
προθεσμία παρέλθει άπρακτη, η αίτηση θεωρείται μη 
πλήρης και η ΡΑΕ γνωμοδοτεί αρνητικά.

4. Η ΡΑΕ δημοσιοποιεί την περίληψη της υποβαλλό−
μενης αίτησης τροποποίησης στην ιστοσελίδα της. 
Εντός δέκα πέντε (15) ημερών από την ανωτέρω δη−
μοσιοποίηση, πρόσωπα που έχουν έννομο συμφέρον, 
μπορούν να υποβάλουν αιτιολογημένες αντιρρήσεις. 
Η ΡΑΕ κοινοποιεί στον κάτοχο τυχόν αντιρρήσεις που 
υποβλήθηκαν σχετικά με αίτησή του. Ο κάτοχος της 
Άδειας έχει δικαίωμα εντός τριάντα (30) ημερών από την 
κοινοποίηση των αντιρρήσεων να υποβάλει τις απόψεις 
του στη ΡΑΕ. 

5. Η ΡΑΕ κατά την αξιολόγηση της αίτησης δύναται 
να εφαρμόζει τα προβλεπόμενα στις διατάξεις της παρ. 
2 του άρθρου 9 του Κανονισμού. 

6. Η ΡΑΕ κατά την διαμόρφωση της γνωμοδότησής 
προς τον Υπουργό λαμβάνει υπόψη της τα στοιχεία της 
παρ. 3 του άρθρου 10 καθώς και κάθε άλλη πληροφορία 
την οποία θεωρεί απαραίτητη, και την επίπτωση που 
η αιτούμενη τροποποίηση τυχόν επιφέρει στην πλή−
ρωση σχετικού κριτηρίου της παρ. 3 του άρθρου 34 
του Νόμου, και, εντός προθεσμίας τριών (3) μηνών από 
την ημερομηνία κατά την οποία η αίτηση θεωρήθηκε 
πλήρης, υποβάλλει τη γνώμη της στον Υπουργό ΠΕΚΑ. 
Η γνωμοδότηση της ΡΑΕ κοινοποιείται στον αιτούντα 
και αναρτάται στην ιστοσελίδα της. 

7. Εντός προθεσμίας ενός τριάντα (30) ημερών από 
την υποβολή της γνώμης της ΡΑΕ, ο Υπουργός ΠΕΚΑ 
αποφασίζει σχετικά με την τροποποίηση ή μη της Άδει−
ας. Ο Υπουργός ΠΕΚΑ κοινοποιεί την απόφασή του στον 
αιτούντα και τη ΡΑΕ. Η ΡΑΕ καταχωρίζει την τροποποί−
ηση στο Μητρώο Αδειών.

Άρθρο 16
Αυτεπάγγελτη τροποποίηση Άδειας

1. Ο Υπουργός ΠΕΚΑ ή η ΡΑΕ δύνανται να εκκινή−
σουν τη διαδικασία της αυτεπάγγελτης τροποποίησης 
άδειας, όταν τούτο επιβάλλεται για λόγους δημοσίου 
συμφέροντος ή για την εναρμόνιση των όρων Άδειας 
με την εθνική ή κοινοτική νομοθεσία.

2. Η ΡΑΕ ενημερώνει εγγράφως τους ενδιαφερομένους 
κατόχους για την εκκίνηση της διαδικασίας αυτεπάγγελ−
της τροποποίησης της Άδειας και δημοσιεύει την εκκίνη−
ση της διαδικασίας στην ιστοσελίδα της, αναφέροντας 
το περιεχόμενο, την αιτιολόγηση της σκοπιμότητας, την 
εκτίμηση των ενδεχόμενων συνεπειών της προτεινόμενης 
τροποποίησης και προθεσμία εντός της οποίας οι κάτοχοι 
των Αδειών και πρόσωπα που έχουν έννομο συμφέρον, 
μπορούν να υποβάλουν αιτιολογημένες αντιρρήσεις.

3. Η ΡΑΕ εξετάζει τις αντιρρήσεις που υποβλήθηκαν 
καθώς και κάθε άλλη πληροφορία την οποία θεωρεί 
απαραίτητη και, εντός τριών (3) μηνών από τη λήξη της 
προθεσμίας για την υποβολή αντιρρήσεων, γνωμοδοτεί 
σχετικά στον Υπουργό ΠΕΚΑ. Η γνωμοδότηση της ΡΑΕ 
αναρτάται στην ιστοσελίδα της.

4. Εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την 
υποβολή της γνώμης της ΡΑΕ, ο Υπουργός ΠΕΚΑ απο−
φασίζει σχετικά με την τροποποίηση ή μη της Άδειας. 
Ο Υπουργός ΠΕΚΑ κοινοποιεί την απόφασή του στον 
αιτούντα και τη ΡΑΕ. Η ΡΑΕ καταχωρίζει την τροποποί−
ηση στο Μητρώο Αδειών.

Άρθρο 17
Μεταβίβαση Άδειας 

1. Άδεια μεταβιβάζεται με απόφαση του Υπουργού 
ΠΕΚΑ μετά από γνώμη της ΡΑΕ κατόπιν υποβολής αί−
τησης από τον κάτοχο της Άδειας. 

2. Στην αίτηση: 
α) Αναφέρεται το πρόσωπο στο οποίο πρόκειται να 

μεταβιβαστεί η Άδεια και υποβάλλεται κάθε στοιχείο 
σχετικό με αυτό, κατά τα προβλεπόμενα στα αντίστοιχα 
εδάφια των Παραρτημάτων του Κανονισμού.

β) Τεκμηριώνονται οι λόγοι της μεταβίβασης.
3. Με την αίτηση συνυποβάλλεται δήλωση αποδοχής 

της μεταβίβασης από το πρόσωπο στο οποίο ζητείται 
να μεταβιβαστεί η Άδεια και απόδειξη καταβολής του 
προβλεπόμενου τέλους. 

4. Η Άδεια μεταβιβάζεται εφόσον ο προτεινόμενος 
νέος κάτοχος πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 
3 του Κανονισμού αυτού, τα κριτήρια της παρ. 3 του 
άρθρου 34 του Νόμου και της εκάστοτε ισχύουσας νο−
μοθεσίας και ιδίως τις διατάξεις για την προστασία του 
ελεύθερου ανταγωνισμού. 

5. Η αίτηση μεταβίβασης εξετάζεται κατά τα προβλε−
πόμενα στις διατάξεις των παραγράφων 3 έως 7 του 
άρθρου 15 του Κανονισμού.

Άρθρο 18
Ανάκληση Άδειας

1. Η Άδεια ανακαλείται με απόφαση του Υπουργού ΠΕΚΑ 
μετά από γνώμη της ΡΑΕ στις ακόλουθες περιπτώσεις:
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α) Παράβασης του Νόμου, των κανονιστικών πράξε−
ων που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότησή του καθώς και 
των όρων και υποχρεώσεων που επιβάλλονται με την 
Άδεια. 

β) Όταν τα υποβαλλόμενα στοιχεία τα οποία αξιο−
λογήθηκαν κατά τη διαδικασία χορήγησης της Άδειας 
ήταν εσφαλμένα ή παραπλανητικά. 

γ) Κήρυξης του κατόχου σε πτώχευση, λύσης ή ανά−
κλησης της άδειας σύστασης του νομικού προσώπου−
κατόχου της Άδειας ή παύσης για οποιοδήποτε λόγο 
της άσκησης της δραστηριότητας για την οποία έχει 
χορηγηθεί η Άδεια. 

δ) Μετά από διαπίστωση οριστικής αδυναμίας λήψης 
των απαιτούμενων αδειών και εγκρίσεων ή οριστικής 
αδυναμίας υλοποίησης των υποδομών που απαιτούνται 
για την άσκηση της δραστηριότητας για την οποία χο−
ρηγήθηκε η Άδεια.

ε) Σε περίπτωση που διαπιστώνεται παύση της πλή−
ρωσης των κριτηρίων χορήγησης της Άδειας.

στ) Στις περιπτώσεις που προβλέπονται στους γενι−
κούς όρους του άρθρου 21.

ζ) Κατόπιν αίτησης του κατόχου της Άδειας.
2. Με την επιφύλαξη της περίπτωσης ζ) της ανωτέρω 

παραγράφου, για την ανάκληση της άδειας εφαρμόζο−
νται οι διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας περί τήρησης 
του δικαιώματος της προηγούμενης ακροάσεως του 
διοικούμενου.

3. Η ανάκληση της άδειας δεν αποκλείει την επιβολή 
διοικητικών ή ποινικών κυρώσεων κατά τις διατάξεις 
των άρθρων 35 και 36 του Νόμου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄
ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΑΔΕΙΩΝ

Άρθρο 19
Δομή Αδειών

Οι Άδειες που χορηγούνται κατά τις διατάξεις του 
Κανονισμού αυτού περιλαμβάνουν: 

α) Τα στοιχεία του κατόχου.
β) Το είδος της Άδειας.
γ) Τη διάρκεια ισχύος της Άδειας. 
δ) Χρονικά ορόσημα σύμφωνα με το υποβληθέν με την 

αίτηση χρονοδιάγραμμα κατασκευής και περιγραφή των 
εγκαταστάσεων που απαιτούνται για την άσκηση της 
δραστηριότητας, εφόσον συντρέχει τέτοια περίπτωση, 
με αναφορά στη γεωγραφική περιοχή εγκατάστασης ή 
διέλευσης αυτών, στη δυναμικότητά τους και στα ση−
μεία διασύνδεσης με άλλα Συστήματα Φυσικού Αερίου 
ή Δίκτυα Διανομής. 

ε) Τη γεωγραφική περιοχή στην οποία επιτρέπεται η 
άσκηση της δραστηριότητας του κατόχου της Άδειας, 
εφόσον συντρέχει τέτοια περίπτωση.

στ) Αναφορά στο άρθρο 21 του Κανονισμού στο οποίο 
περιλαμβάνονται οι γενικοί όροι που ισχύουν για όλες 
τις Άδειες. 

ζ) Αναφορά στα άρθρα του Κανονισμού τα οποία πε−
ριλαμβάνουν τους ειδικούς όρους και υποχρεώσεις που 
διέπουν την άσκηση της δραστηριότητας στην οποία 
αφορά η Άδεια. 

η) Κάθε επιπλέον όρο, προϋπόθεση ή περιορισμό κατά 
τα προβλεπόμενα στις διατάξεις των παραγράφων 4 και 
5 του άρθρου 34 του Νόμου, τυχόν πρόσθετους ειδικούς 
όρους και υποχρεώσεις που κρίνονται αναγκαίοι.

θ) Στην περίπτωση Άδειας ΑΣΦΑ, τους όρους υπό 
τους οποίους έχει χορηγηθεί τυχόν απαλλαγή από την 
υποχρέωση παροχής πρόσβασης σε τρίτους.

ι) Στην περίπτωση Άδειας Διαχείρισης ΑΣΦΑ, τυχόν 
πράξεις διαχείρισης που ανατίθενται σε τρίτους.

Άρθρο 20
Χρονική διάρκεια ισχύος Αδειών

1. Η αρχική διάρκεια ισχύος των Αδειών ΑΣΦΑ, Δια−
χείρισης ΑΣΦΑ και Διανομής καθορίζεται σε πενήντα 
(50) έτη. 

2. Η αρχική διάρκεια ισχύος της Άδειας Προμήθειας 
καθορίζεται σε είκοσι (20) έτη. 

3. Η αρχική διάρκεια ισχύος της Άδειας Κυριότητας και 
Διαχείρισης ΕΣΦΑ καθορίζεται σε πενήντα (50) έτη. 

Άρθρο 21
Γενικοί όροι

1. Καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της Άδειας, ο κάτοχος 
αυτής οφείλει να: 

α) Τηρεί τις διατάξεις του Νόμου και των κανονιστικών 
πράξεων που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότησή του. 

β) Τηρεί τους όρους και υποχρεώσεις που περιλαμ−
βάνονται στην Άδεια που του χορηγείται και κάθε πε−
ραιτέρω κανόνα δικαίου που διέπει τη δραστηριότητά 
του και ιδίως τους κανόνες ασφαλείας και προστασίας 
του περιβάλλοντος και προβαίνει σε κάθε αναγκαία 
ενέργεια προκειμένου να παραμένουν σε ισχύ οι λοιπές 
άδειες που απαιτούνται για την άσκηση της δραστη−
ριότητάς του.

γ) Ασκεί τις δραστηριότητές του κατά τρόπο σύμφωνο 
με το κοινοτικό ή εθνικό δίκαιο περί ανταγωνισμού. 

δ) Καταβάλλει εμπροθέσμως τα τέλη που του αναλο−
γούν σύμφωνα με το Νόμο και τις κατ΄ εξουσιοδότηση 
αυτού κείμενες διατάξεις.

ε) Τηρεί τις υποχρεώσεις που προβλέπονται σχετικά 
με την τήρηση λογαριασμών και την πρόσβαση σε αυ−
τούς στα άρθρα 32 και 33 του Νόμου. 

στ) Δημοσιεύει τους λογιστικούς λογαριασμούς του 
κατά τα οριζόμενα στο Νόμο και το καταστατικό του και 
παρέχει στον Υπουργό ΠΕΚΑ και τη ΡΑΕ, εντός τακτής 
προθεσμίας, κάθε πληροφορία σχετικά με την τήρηση 
των εν λόγω στοιχείων ή λογαριασμών.

ζ) Παρέχει στη ΡΑΕ τα τεχνικά, οικονομικά, λογιστικά, 
εμπορικά και άλλα συναφή έγγραφα ή πληροφορίες που 
του ζητούνται στο πλαίσιο άσκησης των δραστηριο−
τήτων του σύμφωνα με το νόμο. Ιδίως, κοινοποιεί στη 
ΡΑΕ, εντός τακτής προθεσμίας και κατόπιν σχετικού 
αιτιολογημένου αιτήματος αυτής, αντίγραφα των πρα−
κτικών της γενικής συνέλευσης των μετόχων, αντίγραφα 
των πρακτικών των συνεδριάσεων του διοικητικού του 
συμβουλίου, το ετήσιο σχέδιο χρηματοδότησής του, 
το εταιρικό επιχειρηματικό σχέδιο καθώς και στοιχεία 
σχετικά με δραστηριότητες του κατόχου στον ενεργει−
ακό τομέα που δεν ρυθμίζονται από την άδεια που του 
χορηγείται σύμφωνα με τον Κανονισμό.

η) Διευκολύνει τη ΡΑΕ κατά τη διεξαγωγή ελέγχων, 
ιδίως επιτόπιων ελέγχων των εγκαταστάσεων και ελέγ−
χων των βιβλίων, στοιχείων και λογαριασμών του. 

θ) Τηρεί τις υποχρεώσεις παροχής υπηρεσιών κοινής 
ωφέλειας και τις πρόσθετες υποχρεώσεις που του επι−
βάλλονται είτε κατά τη χορήγηση της Άδειας είτε με 
μεταγενέστερη απόφαση του Υπουργού ΠΕΚΑ κατά τα 
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προβλεπόμενα στις παραγράφους 4 και 5 του άρθρου 
34 του Νόμου και λαμβάνει τα μέτρα που απαιτούνται 
για την εκπλήρωση των ως άνω υποχρεώσεων. Όταν 
ο κάτοχος της Άδειας μπορεί να επιλέξει μεταξύ πε−
ρισσότερων εναλλακτικών μέτρων για την τήρηση των 
υποχρεώσεων παροχής υπηρεσιών κοινής ωφελείας 
οφείλει να εφαρμόζει αυτό που έχει τα λιγότερο περι−
οριστικά αποτελέσματα στον ανταγωνισμό. Ο κάτοχος 
της Άδειας ενημερώνει τη ΡΑΕ κατά την πρώτη εφαρ−
μογή των μέτρων και ακολούθως κάθε έξι (6) μήνες για 
τα αποτελέσματα αυτών.

ι) Τηρεί χωριστούς λογιστικούς λογαριασμούς για τις 
δαπάνες στις οποίες υποβάλλεται για την παροχή των 
υπηρεσιών κοινής ωφελείας που του έχουν επιβληθεί, 
κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 32 
του Νόμου. 

2. Ο κάτοχος της Άδειας οφείλει να γνωστοποιεί στον 
Υπουργό ΠΕΚΑ και στη ΡΑΕ, κάθε μεταβολή που επη−
ρεάζει τον έλεγχο της επιχείρησής του, υπό την έννοια 
της διάταξης του άρθρου 4 του ν. 703/77, καθώς και 
κάθε μεταβολή της μετοχικής σύνθεσης αυτού εντός 
προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την πραγματοποίηση 
των ως άνω μεταβολών. Σε περίπτωση που ο κάτοχος 
είναι εταιρεία με μετοχές εισηγμένες σε οργανωμέ−
νη αγορά, οφείλει να γνωστοποιεί μόνο τις μεταβολές 
του ελέγχου αυτής. Σε περίπτωση που η μεταβολή του 
ελέγχου εμπίπτει στη διαδικασία προληπτικού ελέγχου 
συγκεντρώσεων σύμφωνα με τα άρθρα 4β έως 4στ του 
ν. 703/77, ο κάτοχος κοινοποιεί στη ΡΑΕ και αντίγραφο 
της απόφασης της Επιτροπής Ανταγωνισμού επί της 
γνωστοποιηθείσας συγκέντρωσης.

3. Η υποχρέωση γνωστοποίησης της προηγούμενης 
παραγράφου ισχύει και στην περίπτωση διάθεσης από 
τον κάτοχο σημαντικού περιουσιακού στοιχείου, ακινή−
του ή εξοπλισμού σημαντικής αξίας που χρησιμοποιείται 
για την άσκηση της δραστηριότητας, για την οποία 
χορηγείται η Άδεια.

4. Σε περίπτωση μη υποβολής της κατά τα ανωτέρω 
γνωστοποίησης, επιβάλλονται οι προβλεπόμενες στην 
παράγραφο 1 του άρθρου 36 του Νόμου διοικητικές 
κυρώσεις. 

5. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί από τη ΡΑΕ υπο−
βολή ψευδούς υπεύθυνης δηλώσεως, ανεξάρτητα από 
την επιβολή τυχόν άλλων κυρώσεων που προβλέπονται 
από την κείμενη νομοθεσία, επιβάλλονται στον κάτοχο 
οι προβλεπόμενες από το άρθρο 36 του Νόμου διοικη−
τικές κυρώσεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄
ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΑΣΦΑ 

Άρθρο 22
Υποχρέωση καταβολής ανταλλάγματος ή επιβολής 

ειδικού τέλους υπέρ ΔΕΣΦΑ Α.Ε.

1. Κατά τη χορήγηση της Άδειας ΑΣΦΑ, είναι δυνατό να 
επιβάλλεται στον κάτοχο της Άδειας η υποχρέωση κατα−
βολής ανταλλάγματος στο ΔΕΣΦΑ Α.Ε. ή επιβολής στους 
Χρήστες του ΑΣΦΑ ειδικού τέλους υπέρ του ΔΕΣΦΑ Α.Ε. 
κατά τα προβλεπόμενα στις διατάξεις της περίπτωσης 
α) της παραγράφου 7 του άρθρου 15 του Νόμου.

2. Το ύψος του ανταλλάγματος ή του ειδικού τέλους 
καθώς και η χρονική περίοδος επιβολής τους, προσδιο−
ρίζονται κατά τρόπο ώστε να αντισταθμίζεται πλήρως η 

δυσμενής επίδραση στην οικονομική αποτελεσματικότη−
τα του ΕΣΦΑ, λαμβάνοντας υπόψη ιδίως τα ακόλουθα: 

α) τα εκάστοτε ισχύοντα τιμολόγια χρήσης του ΕΣΦΑ 
και του ΑΣΦΑ, 

β) τη ζήτηση την οποία εξυπηρετεί ή εκτιμάται ότι θα 
εξυπηρετεί το ΑΣΦΑ, 

γ) το επιχειρηματικό σχέδιο του αιτούντος και τις 
τεχνικές παραδοχές του έργου. 

3. Η ΡΑΕ, στο πλαίσιο διαμόρφωσης της γνώμης της, 
ενημερώνει τον αιτούντα σχετικά με την πρόθεσή της 
να επιβάλει τη σχετική υποχρέωση, και για το σκοπό 
αυτό δύναται να ζητήσει από τον αιτούντα πρόσθετα 
στοιχεία κατά τα προβλεπόμενα στις διατάξεις της 
περίπτωσης α) της παραγράφου 2 του άρθρου 9 του 
Κανονισμού. 

4. Στην περίπτωση που, για λόγους δημόσιου συμφέ−
ροντος, το αντάλλαγμα ή το ειδικό τέλος επιβάλλονται 
μετά τη χορήγηση της Άδειας, εφαρμόζονται τα προ−
βλεπόμενα στο άρθρο 16 του Κανονισμού. 

Άρθρο 23
Ειδικοί όροι Άδειας ΑΣΦΑ

1. Εμπρόθεσμη κατασκευή του έργου
1. Ο κάτοχος της Άδειας ΑΣΦΑ οφείλει να ολοκληρώ−

σει την κατασκευή του έργου σύμφωνα με το χρονοδιά−
γραμμα κατασκευής που περιλαμβάνεται στην Άδεια.

2. Ο κάτοχος της Άδειας οφείλει να ενημερώνει ανά 
εξάμηνο τη ΡΑΕ για την πρόοδο του έργου ιδίως σε 
σχέση με τις εργασίες κατασκευής αυτού, τη λήψη των 
λοιπών εγκρίσεων και αδειών που τυχόν απαιτούνται 
καθώς και την ανάπτυξη Συστημάτων Φυσικού Αερίου 
και διασυνδέσεων ανάντη και κατάντη του ΑΣΦΑ, τα 
οποία είναι ενδεχομένως απαραίτητα για την λειτουρ−
γία του. Στην έκθεση αυτή, περιλαμβάνονται τουλά−
χιστον σύντομη περιγραφή των εργασιών που έχουν 
ήδη εκτελεστεί, οι εργασίες που υπολείπονται για την 
ολοκλήρωση του έργου, χρονική εκτίμηση αυτών, τυχόν 
δυσχέρειες υλοποίησης και κάθε σχετική πληροφορία. 
Ο κάτοχος ενημερώνει τη ΡΑΕ για την εφαρμογή του 
προγράμματος εκτέλεσης δοκιμών και την ημερομηνία 
έναρξης λειτουργίας του ΑΣΦΑ τουλάχιστον έξι (6) μή−
νες πριν την επέλευση των γεγονότων αυτών.

3. Σε περίπτωση που προβλέπεται καθυστέρηση στην 
κατασκευή του έργου σε σχέση με το χρονοδιάγραμμα 
που υποβλήθηκε για τη χορήγηση της άδειας, ο κάτοχος 
γνωστοποιεί το γεγονός αυτό στη ΡΑΕ, συνυποβάλλο−
ντας έκθεση για τις αιτίες της καθυστέρησης και τις 
ενέργειες στις οποίες θα προβεί προς αντιμετώπιση 
αυτών. Ο κάτοχος υποχρεούται να παράσχει στη ΡΑΕ 
οποιαδήποτε άλλη διευκρίνιση του ζητηθεί.

4. Εάν από τα στοιχεία της παραγράφου 3 προκύπτει 
οριστική αδυναμία λήψης των απαιτούμενων αδειών 
και εγκρίσεων ή οριστική αδυναμία υλοποίησης των 
υποδομών, εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα στο άρθρο 
18 περί ανάκλησης της Άδειας.

2. Διαλειτουργικότητα
Κατά την κατασκευή του ΑΣΦΑ, ο κάτοχος της Άδειας 

λαμβάνει κάθε αναγκαίο μέτρο και εφαρμόζει τεχνικούς 
κανόνες και προδιαγραφές ώστε να διασφαλίζεται η 
διαλειτουργικότητα του ΑΣΦΑ με το ΕΣΦΑ, άλλα ΑΣΦΑ 
ή Δίκτυα Διανομής σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία 
ή, εφόσον αυτή δεν υφίσταται, τις προδιαγραφές, κα−
νονισμούς και πρακτικές που εφαρμόζονται στην Ευ−
ρωπαϊκή Ένωση.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄
ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΦΑ 

Άρθρο 24
Προϋποθέσεις χορήγησης Άδειας Διαχείρισης ΑΣΦΑ

1. Αίτηση για τη χορήγηση Άδειας Διαχείρισης ΑΣΦΑ 
υποβάλλεται τουλάχιστον ένα (1) έτος πριν από την 
ημερομηνία έναρξης εμπορικής λειτουργίας του ΑΣΦΑ, 
η οποία καθορίζεται στην Άδεια ΑΣΦΑ.

2. Με την επιφύλαξη της διάταξης της παραγράφου 
3 του άρθρου 18 του Νόμου, η Άδεια Διαχείρισης ΑΣΦΑ 
χορηγείται στον κάτοχο της αντίστοιχης Άδειας ΑΣΦΑ 
εφόσον ο τελευταίος, κατά το χρόνο υποβολής της 
αίτησης, πληροί τους όρους της παραγράφου 5 του 
άρθρου 18 του Νόμου αναφορικά με τη νομική μορφή 
του αιτούντος.

Άρθρο 25
Διαχείριση του ΑΣΦΑ από τον ΔΕΣΦΑ Α.Ε.

Σε περίπτωση διασύνδεσης του ΑΣΦΑ με το ΕΣΦΑ 
και εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις που τίθενται 
με τη διάταξη της παραγράφου 3 του άρθρου 18 του 
Νόμου για τη διαχείριση του ΑΣΦΑ από τον ΔΕΣΦΑ Α.Ε., 
εφαρμόζονται τα ακόλουθα:

α) Εφόσον το ΑΣΦΑ διασυνδέεται εξ’ αρχής με το 
ΕΣΦΑ, αίτηση για τη χορήγηση Άδειας Διαχείρισης υπο−
βάλλεται από τον ΔΕΣΦΑ Α.Ε., σύμφωνα με τις διατάξεις 
του Κανονισμού αυτού. 

β) Εφόσον η διασύνδεση πραγματοποιηθεί σε χρόνο 
μεταγενέστερο της χορήγησης της Άδειας Διαχείρισης 
ΑΣΦΑ, η Άδεια μεταβιβάζεται στο ΔΕΣΦΑ Α.Ε. σύμφωνα 
με τις διατάξεις των παραγράφων 1 έως και 2 του άρ−
θρου 17 του Κανονισμού. Για το σκοπό αυτό, ο κάτοχος 
της Άδειας Διαχείρισης ΑΣΦΑ υποβάλλει σχετική αίτηση 
στη ΡΑΕ το αργότερο τρεις (3) μήνες πριν την εκτιμώ−
μενη ημερομηνία ολοκλήρωσης της διασύνδεσης.

γ) Εντός τριάντα (30) ημερών από την έγκριση των τι−
μολογίων χρήσης του ΑΣΦΑ, ο κάτοχος της Άδειας ΑΣΦΑ 
και ο ΔΕΣΦΑ Α.Ε. καταρτίζουν εγγράφως σύμβαση με την 
οποία καθορίζεται το αντάλλαγμα που ο ΔΕΣΦΑ Α.Ε. ως 
Διαχειριστής του ΑΣΦΑ οφείλει στον κάτοχο του ΑΣΦΑ, 
λαμβάνοντας υπόψη τα τιμολόγια χρήσης του ΑΣΦΑ και 
το εύλογο διαχειριστικό κόστος του ΔΕΣΦΑ Α.Ε. Αντί−
γραφο της σύμβασης γνωστοποιείται στη ΡΑΕ.

δ) Σε περίπτωση διαφωνίας ως προς τον καθορισμό 
του ανταλλάγματος, η διαφορά μπορεί να υπαχθεί σε 
διαιτησία της ΡΑΕ κατόπιν συμφωνίας των μερών, σύμ−
φωνα με τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό Εσωτερικής 
Λειτουργίας και Διαχείρισης της ΡΑΕ κατά τα προβλε−
πόμενα στο π.δ. 139/2001.

Άρθρο 26
Ανάθεση πράξεων διαχείρισης ΑΣΦΑ σε τρίτους

1.Αίτηση για την ανάθεση σε τρίτους πράξεων δι−
αχείρισης που αφορούν ΑΣΦΑ, υποβάλλεται από τον 
κάτοχο Άδειας ΑΣΦΑ στον Υπουργό ΠΕΚΑ και στη ΡΑΕ, 
είτε ταυτόχρονα με την υποβολή της αίτησης χορήγη−
σης Άδειας Διαχείρισης ΑΣΦΑ είτε μετά τη χορήγηση 
αυτής.

2. Η αίτηση περιλαμβάνει ιδίως:
α) Τα στοιχεία του προτεινόμενου προσώπου.
β) Πλήρη περιγραφή των πράξεων διαχείρισης που ο 

κάτοχος Άδειας ΑΣΦΑ προτίθεται να αναθέσει στον τρί−

το και τεκμηρίωση της διασφάλισης της αποτελεσματι−
κής, οικονομικά αποδοτικής και ασφαλούς διαχείρισης 
του ΑΣΦΑ, σε περίπτωση αποδοχής του αιτήματος.

γ) Στοιχεία που τεκμηριώνουν την τεχνική επάρκεια 
του προτεινόμενου προσώπου σε σχέση με τις πράξεις 
διαχείρισης που αφορά η αίτηση, και την οικονομική 
φερεγγυότητα του προσώπου αυτού. 

δ) Δήλωση αποδοχής της ανάθεσης εκτέλεσης πρά−
ξεων διαχείρισης ΑΣΦΑ από το τρίτο πρόσωπο σε πε−
ρίπτωση αποδοχής του αιτήματος του κατόχου. 

3. Σε περίπτωση αποδοχής αίτησης που υποβάλλε−
ται μετά τη χορήγηση της Άδειας Διαχείρισης ΑΣΦΑ, 
η Άδεια Διαχείρισης τροποποιείται με απόφαση του 
Υπουργού ΠΕΚΑ μετά από γνώμη της ΡΑΕ.

4. Η ανάθεση πράξεων διαχείρισης σε τρίτους δε συ−
νεπάγεται απαλλαγή του κατόχου της Άδειας Διαχείρι−
σης ΑΣΦΑ από την υποχρέωση τήρησης των όρων της 
Άδειας και των διατάξεων που διέπουν τη δραστηριό−
τητα Διαχείρισης ΑΣΦΑ. 

Άρθρο 27
Ειδικοί όροι Άδειας Διαχείρισης ΑΣΦΑ

1. Όροι άσκησης διαχείρισης
1. Ο κάτοχος της Άδειας ασκεί τις αρμοδιότητες που 

καθορίζονται στις διατάξεις του άρθρου 19 του Νόμου, 
σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Άδειας. 

2. Εντός έξι (6) μηνών από τη χορήγηση της Άδειας, 
ο κάτοχος αυτής υποβάλλει στη ΡΑΕ: 

α) Σχέδιο Κώδικα Διαχείρισης ΑΣΦΑ με τον οποίο 
ρυθμίζεται κάθε θέμα σχετικό με τη λειτουργία, συ−
ντήρηση, ανάπτυξη και εκμετάλλευση του ΑΣΦΑ, κατά 
τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 20 
του Νόμου.

β) Σχέδιο Κανονισμού Τιμολόγησης, στον οποίο ρυθμί−
ζεται κάθε θέμα σχετικά με την κατάρτιση τιμολογίων 
για την παροχή υπηρεσιών στους Χρήστες του ΑΣΦΑ. 

3. Εντός τριών (3) μηνών από την έγκριση του Κανονι−
σμού Τιμολόγησης, ο κάτοχος της Άδειας υποβάλλει στη 
ΡΑΕ τιμολόγια χρήσης του ΑΣΦΑ, κατά τα οριζόμενα 
στην παράγραφο 5 του άρθρου 31 του Νόμου. 

4. Στην περίπτωση κατά την οποία η Άδεια χορηγείται 
στον ΔΕΣΦΑ Α.Ε., ο Διαχειριστής παρέχει στον κάτοχο 
της Άδειας ΑΣΦΑ κάθε αναγκαίο για την άσκηση των 
δραστηριοτήτων και αρμοδιοτήτων του στοιχείο.

5. Ο κάτοχος της Άδειας παρακολουθεί συστηματικά 
την τήρηση, από τους Χρήστες του ΑΣΦΑ, του Νόμου και 
των κανονιστικών πράξεων που εκδίδονται κατ’ εξουσιο−
δότηση αυτού, και ενημερώνει τη ΡΑΕ όταν διαπιστώνει 
ή πιθανολογεί ότι Χρήστης του ΑΣΦΑ παραβιάζει την 
κείμενη νομοθεσία ή εφαρμόζει πρακτικές που αντίκει−
νται στους κανόνες περί ελεύθερου ανταγωνισμού. 

6. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 5 του άρθρου 
18 του Νόμου, ο κάτοχος της Άδειας δύναται να ασκεί 
δραστηριότητες που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμο−
γής της Άδειας και να κάνει χρήση παγίων του ΑΣΦΑ, 
υπό την προϋπόθεση χορήγησης σε αυτόν άλλης άδειας 
που τυχόν προβλέπεται για τον σκοπό αυτό και εφόσον 
δεν επηρεάζεται η ασφαλής, αξιόπιστη και οικονομικά 
αποδοτική λειτουργία του ΑΣΦΑ. Για τις λοιπές δρα−
στηριότητες που δεν ρυθμίζονται από την Άδεια αυτή, ο 
κάτοχος υποχρεούται να δημοσιεύει χωριστά τιμολόγια 
και να τηρεί χωριστούς λογιστικούς λογαριασμούς.
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2. Ανάθεση πράξεων διαχειρισης σε τρίτους
Σε περίπτωση εκκίνησης της διαδικασίας ακρόασης 

κατά τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του άρθρου 36 
του Νόμου, ο κάτοχος της Άδειας Διαχείρισης ΑΣΦΑ 
δεν δύναται να επικαλεστεί πλημμέλεια ή υπαιτιότητα 
του τρίτου στον οποίο έχουν ανατεθεί πράξεις δια−
χείρισης.

3. Ισότιμη μεταχείριση Χρηστών
1. Κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων του, ο κάτο−

χος Άδειας υποχρεούται να εξασφαλίζει την πρόσβαση 
τρίτων στο ΑΣΦΑ κατά τρόπο άμεσο και οικονομικό και 
σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Άδειας, τηρώ−
ντας την αρχή της διαφάνειας και χωρίς να προβαίνει 
σε διακρίσεις μεταξύ των Χρηστών, των κατηγοριών 
Χρηστών και ιδίως υπέρ των συνδεδεμένων με αυτόν 
επιχειρήσεων, των μετόχων ή των θυγατρικών τους. 

2. Ο Κάτοχος Άδειας τηρεί Μητρώο Χρηστών του 
ΑΣΦΑ και προβαίνει στις αναγκαίες εγγραφές, τροπο−
ποιήσεις και καταχωρίσεις στο μητρώο αυτό, τηρώντας 
τα οριζόμενα στην προηγούμενη παράγραφο κριτήρια, 
σύμφωνα με τον Κώδικα Διαχείρισης ΑΣΦΑ.

4. Λειτουργική ανεξαρτησία Διαχειριστή ΑΣΦΑ
1. Ο κάτοχος της Άδειας, σε περίπτωση που μετέχει 

σε Κάθετα Ολοκληρωμένη Επιχείρηση, λαμβάνει κάθε 
αναγκαίο μέτρο για τη διασφάλιση της λειτουργικής 
του ανεξαρτησίας έναντι της Κάθετα Ολοκληρωμένης 
Επιχείρησης και ιδίως: 

α) Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου του κατόχου 
της Άδειας, οι γενικοί διευθυντές, οι διευθυντές, και 
κάθε άλλο πρόσωπο που ασκεί διοίκηση, ή λαμβάνει 
αποφάσεις καθημερινής διαχείρισης του ΑΣΦΑ πρέπει, 
κατά τη διάρκεια της θητείας τους, να είναι ανεξάρτητα 
και να μη συνδέονται με οποιαδήποτε σχέση εργασίας, 
έργου ή εντολής ή άλλη επιχειρηματική ή επαγγελμα−
τική σχέση με άλλους κλάδους ή τμήματα της Κάθετα 
Ολοκληρωμένης Επιχείρησης ή με άλλη επιχείρηση 
που δραστηριοποιείται στην παραγωγή, διανομή και 
προμήθεια φυσικού αερίου καθώς και στον τομέα της 
ηλεκτρικής ενέργειας.

β) Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου του κατόχου 
της Άδειας, οι γενικοί διευθυντές, οι διευθυντές, και 
κάθε άλλο πρόσωπο που ασκεί διοίκηση ή λαμβάνει 
αποφάσεις καθημερινής διαχείρισης του ΑΣΦΑ, κατά τη 
διάρκεια της θητείας τους, δεν κατέχουν μετοχές σε πο−
σοστό μεγαλύτερο του 0,5% του μετοχικού κεφαλαίου 
συνδεδεμένης με τον κάτοχο της Άδειας επιχείρησης, 
κατά την έννοια του άρθρου 42ε παρ. 5 κ.ν. 2190/1920, 
ή άλλης επιχείρησης που δραστηριοποιείται στην πα−
ραγωγή, διανομή και προμήθεια φυσικού αερίου καθώς 
και στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας.

γ) Μέλη του διοικητικού συμβουλίου, γενικοί διευθυ−
ντές, διευθυντές, και κάθε άλλο πρόσωπο που ασκεί 
διοίκηση σε άλλες εταιρείες της Κάθετα Ολοκληρωμέ−
νης Επιχείρησης μπορούν να ασκούν μόνο καθήκοντα 
που σχετίζονται με την έγκριση του ετήσιου σχεδίου 
χρηματοδότησης ή άλλου ισοδύναμου μέσου στον κά−
τοχο Άδειας και δεν έχουν το δικαίωμα επέμβασης 
στη διαχείριση, την καθημερινή λειτουργία καθώς και 
σε επιμέρους αποφάσεις που αφορούν την αναβάθμι−
ση του ΑΣΦΑ, εφόσον δεν σημειώνεται υπέρβαση του 
χρηματοδοτικού πλαισίου που έχει εγκριθεί.

δ) Οι περιορισμοί των υποπαραγράφων (α) και (β) 
ισχύουν και για τους συζύγους των εκεί αναφερομένων 

προσώπων, τους συγγενείς αυτών εξ αίματος ή εξ αγ−
χιστείας μέχρι δευτέρου βαθμού καθώς και τα νομικά 
πρόσωπα που ελέγχονται από τους ανωτέρω.

ε) Η αμοιβή των μελών του διοικητικού συμβουλίου 
του κατόχου της Άδειας, των γενικών διευθυντών, των 
διευθυντών και κάθε άλλου προσώπου που ασκεί διοί−
κηση ή λαμβάνει αποφάσεις καθημερινής διαχείρισης 
του ΑΣΦΑ, απαγορεύεται να συνδέεται με την απόδοση 
ή την κερδοφορία επιχείρησης η οποία μετέχει στην 
Κάθετα Ολοκληρωμένη Επιχείρηση ή είναι συνδεδεμένη 
με αυτή.

στ) Οι λόγοι ανάκλησης ή αντικατάστασης των μελών 
του διοικητικού συμβουλίου του κατόχου της Άδειας 
με πρωτοβουλία εταιρείας που μετέχει στην Κάθετα 
Ολοκληρωμένη Επιχείρηση πρέπει να απαριθμούνται 
περιοριστικά στο καταστατικό του.

ζ) Μετακίνηση προσωπικού από τον κάτοχο της Άδει−
ας σε εταιρεία που μετέχει στην Κάθετα Ολοκληρωμένη 
Επιχείρηση και αντίστροφα γίνεται υπό προϋποθέσεις 
που διασφαλίζουν την ανεξαρτησία των μετακινούμενων 
προσώπων και ιδίως ότι: 

αα) Το μετακινούμενο προσωπικό εποπτεύεται κατά 
τη διάρκεια της εργασιακής του σχέσης με τον κάτοχο 
της Άδειας μόνο από τη διοίκηση αυτού, 

ββ) αποφάσεις επί των μισθολογικών θεμάτων και 
των θεμάτων επαγγελματικής εξέλιξης του προσωπι−
κού του λαμβάνονται αποκλειστικά από τον κάτοχο 
της Άδειας και 

γγ) δεν επιτρέπεται να προκαθορίζεται η πρόσλη−
ψη προσώπου σε εταιρεία που μετέχει στην Κάθετα 
Ολοκληρωμένη Επιχείρηση μετά το πέρας της θητείας 
του σε διοικητική θέση του κατόχου της Άδειας. Στον 
Κώδικα Δεοντολογίας που καταρτίζεται από τον κά−
τοχο της Άδειας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον όρο 
5 καθορίζονται κανόνες διασφάλισης της τήρησης του 
καθήκοντος εχεμύθειας από το μετακινούμενο προσω−
πικό του κατόχου της Άδειας. 

η) Ο κάτοχος της Άδειας λαμβάνει μέτρα ώστε, στις 
συναλλαγές του με το κοινό, να μην προκαλείται σύγ−
χυση ότι αποτελεί ενιαία νομική ή λειτουργική οντότη−
τα με την Κάθετα Ολοκληρωμένη Επιχείρηση ή άλλη 
επιχείρηση παραγωγής και προμήθειας φυσικού αερίου. 
Ιδίως, δεν χρησιμοποιεί λογότυπο που προκαλεί σχετική 
σύγχυση, δεν προβαίνει επιλεκτικά σε αναρτήσεις στην 
ιστοσελίδα του συνδέσμων προς την ιστοσελίδα των ως 
άνω επιχειρήσεων και δεν στεγάζεται στο ίδιο κτίριο 
γραφείων με αυτές. 

θ) Ο κάτοχος της Άδειας υποχρεούται να λαμβάνει 
κάθε αναγκαίο μέτρο ώστε να αποφεύγονται διασταυ−
ρούμενες επιδοτήσεις σε σχέση με συνδεδεμένες με 
αυτόν επιχειρήσεις ή σε σχέση με οποιονδήποτε μέτοχο 
είτε του ιδίου είτε συνδεδεμένης με αυτόν επιχείρη−
σης.

ι) Ο κάτοχος της Άδειας λαμβάνει αποφάσεις για τους 
πόρους και τις επενδύσεις που απαιτούνται για τη λει−
τουργία, συντήρηση και ανάπτυξη του ΑΣΦΑ ανεξάρτη−
τα από την Κάθετα Ολοκληρωμένη Επιχείρηση, χωρίς 
να αποκλείονται διαδικασίες συντονισμού σύμφωνα με 
τα οριζόμενα στην περίπτωση β) της παραγράφου 5 
του άρθρου 18 του Νόμου. 

2. Ο κάτοχος της Άδειας γνωστοποιεί στη ΡΑΕ τα 
μέλη του διοικητικού συμβουλίου και τα λοιπά πρόσω−
πα που ασκούν διοίκηση καθώς και τα καθήκοντα που 
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τυχόν ασκούν τα εν λόγω πρόσωπα, σε εταιρεία που 
μετέχει στην Κάθετα Ολοκληρωμένη Επιχείρηση ή σε 
άλλη επιχείρηση που δραστηριοποιείται στον τομέα της 
παραγωγής, διανομής και προμήθειας φυσικού αερίου.

5. Κώδικας Δεοντολογίας
1. Σε περίπτωση που ο κάτοχος της Άδειας μετέχει 

σε Κάθετα Ολοκληρωμένη Επιχείρηση, εντός τριών (3) 
μηνών από τη χορήγηση της Άδειας, υποχρεούται να 
υποβάλει στη ΡΑΕ προς έγκριση σχέδιο Κώδικα Δεο−
ντολογίας, κατά τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 6 
του άρθρου 18 του Νόμου.

2. Με τον Κώδικα Δεοντολογίας καθορίζονται τα μέτρα 
που λαμβάνονται και οι διαδικασίες που εφαρμόζονται 
εκ μέρους του κατόχου της Άδειας για τη διασφάλιση 
της ισότιμης μεταχείρισης των Χρηστών και ιδίως: 

α) Ο τρόπος με τον οποίο διασφαλίζεται η τήρηση 
εχεμύθειας από το προσωπικό του κατόχου της Άδειας, 
σε σχέση με στοιχεία και πληροφορίες που περιέρχο−
νται στη γνώση του προσωπικού κατά την εκτέλεση των 
καθηκόντων του και τα οποία εάν κοινοποιούνταν επιλε−
κτικά πιθανώς να θεμελίωναν εμπορικό πλεονέκτημα. 

β) Η απαγόρευση υποδείξεων από το προσωπικό του 
κατόχου της Άδειας προς τρίτους σχετικά με την επι−
λογή Προμηθευτή φυσικού αερίου.

γ) Ο περιορισμός της πρόσβασης τρίτων προσώπων 
σε εμπορικά ευαίσθητες πληροφορίες.

δ) Ο τρόπος με τον οποίο διασφαλίζεται ο αποκλει−
σμός εταιρείας που μετέχει στην Κάθετα Ολοκληρω−
μένη Επιχείρηση ή συνδεδεμένης με τον κάτοχο της 
Άδειας επιχείρησης, από την πρόσβαση σε εμπορικά 
ευαίσθητες πληροφορίες, ιδίως αυτές που ενδεχομέ−
νως της παρέχουν εμπορικό πλεονέκτημα έναντι των 
ανταγωνιστών της, όπως στοιχεία Χρηστών ή πιθανών 
Χρηστών του Συστήματος.

3. Ο κάτοχος της Άδειας λαμβάνει μέτρα για την 
εφαρμογή του Κώδικα Δεοντολογίας και ιδίως, μεριμνά 
για την ενημέρωση και εκπαίδευση του προσωπικού του, 
εξασφαλίζει εγγράφως τη δέσμευση του προσωπικού 
του για συμμόρφωση με τους κανόνες που περιέχονται 
στον Κώδικα Δεοντολογίας και θεσπίζει κυρώσεις σε 
περίπτωση μη συμμόρφωσης με τους κανόνες αυτούς.

4. Ο κάτοχος της Άδειας λαμβάνει κάθε αναγκαίο μέ−
τρο για την εποπτεία της τήρησης και την αξιολόγηση 
της εφαρμογής των κανόνων που θεσπίζονται με τον 
Κώδικα Δεοντολογίας. Μέχρι την 31η Ιανουαρίου κάθε 
έτους ο κάτοχος της Άδειας υποβάλει στη ΡΑΕ και 
δημοσιεύει στην ιστοσελίδα του έκθεση, στην οποία 
περιγράφονται τα μέτρα που έχουν ληφθεί για την απο−
τελεσματική τήρηση του Κώδικα Δεοντολογίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄
ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΑΙ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ

Άρθρο 28
Ειδικοί όροι Άδειας Διανομής

1. Γενικές υποχρεώσεις
1. Ο κάτοχος της Άδειας οφείλει να λειτουργεί, συντη−

ρεί, αναπτύσσει και εκμεταλλεύεται ένα ασφαλές, απο−
τελεσματικό και οικονομικά αποδοτικό Δίκτυο Διανομής 
και να παρέχει σε Προμηθευτές, Επιλέγοντες Πελάτες 
και Διαχειριστές διασυνδεδεμένων Συστημάτων Φυσι−
κού Αερίου και Δικτύων Διανομής (Χρήστες Δικτύου) 

πρόσβαση στο Δίκτυο Διανομής που διαχειρίζεται, κατά 
τον πλέον οικονομικό, διαφανή και άμεσο τρόπο, χωρίς 
διακρίσεις.

2. Ο κάτοχος της Άδειας υποχρεούται να ασκεί τη 
δραστηριότητά του αποκλειστικά στη γεωγραφική πε−
ριοχή για την οποία χορηγείται η Άδεια. 

3. O κάτοχος της Άδειας δύναται να ασκεί δραστη−
ριότητες που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της 
Άδειας και να κάνει χρήση των παγίων του Δικτύου Δια−
νομής, εφόσον δεν επηρεάζεται η αδιάλειπτη, ασφαλής 
και αξιόπιστη παροχή υπηρεσιών προς τους συνδεδε−
μένους με το Δίκτυο Διανομής καταναλωτές και τους 
χρήστες αυτού. Για τις λοιπές δραστηριότητες που δεν 
ρυθμίζονται από την Άδεια Διανομής, ο κάτοχος της 
Άδειας υποχρεούται να δημοσιεύει χωριστά τιμολόγια 
και να τηρεί χωριστούς λογιστικούς λογαριασμούς.

4. Ο κάτοχος της Άδειας οφείλει να ασφαλίζεται για 
την, από την άσκηση των δραστηριοτήτων του, αστική 
ευθύνη έναντι τρίτων.

2. Ανάπτυξη Δικτύου Διανομής
1. Ο κάτοχος της Άδειας οφείλει να αναπτύξει το 

Δίκτυο Διανομής σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που 
επισυνάπτεται στην Άδεια (Αρχικό Πρόγραμμα Ανά−
πτυξης). Ως πρώτο έτος του Αρχικού Προγράμματος 
Ανάπτυξης νοείται το έτος εντός του οποίου τίθεται 
σε ισχύ η Άδεια Διανομής.

2. Ο κάτοχος της Άδειας οφείλει να ενημερώνει τη 
ΡΑΕ για την πρόοδο των εργασιών ανάπτυξης του Δι−
κτύου και την τήρηση του χρονοδιαγράμματος λήψης 
των απαιτουμένων αδειών και εγκρίσεων. Για το σκοπό 
αυτό και μέχρι την έναρξη της εμπορικής λειτουργίας 
του Δικτύου Διανομής, ο κάτοχος υποβάλλει στη ΡΑΕ 
ανά εξάμηνο έκθεση προόδου η οποία περιλαμβάνει 
περιγραφή των εργασιών που έχουν ήδη εκτελεστεί, 
εργασίες που υπολείπονται για την ολοκλήρωση του 
βασικού σχεδιασμού του έργου, χρονική εκτίμηση για 
την ολοκλήρωση αυτών και τυχόν δυσχέρειες υλοποί−
ησης. 

3. Σε περίπτωση που προβλέπεται καθυστέρηση στην 
ανάπτυξη του Δικτύου Διανομής σε σχέση με το Αρχικό 
Πρόγραμμα Ανάπτυξης, ο κάτοχος τεκμηριώνει ειδικώς 
το γεγονός αυτό στη ΡΑΕ, συνυποβάλλοντας έκθεση 
για τις αιτίες της καθυστέρησης και την αντιμετώπιση 
αυτών. Ο κάτοχος υποχρεούται να παρέχει στη ΡΑΕ 
οποιαδήποτε άλλη διευκρίνιση του ζητηθεί σχετικά.

4. Εάν από τα στοιχεία της παραγράφου 3 προκύπτει 
οριστική αδυναμία λήψης των απαιτούμενων αδειών 
και εγκρίσεων ή αδυναμία υλοποίησης του υποδομών, 
εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα στο άρθρο 18 περί 
ανάκλησης της Άδειας. 

5. Μετά την παρέλευση πενταετίας από τη χορήγηση 
της Άδειας, ο κάτοχος αυτής αναπτύσσει το Δίκτυο 
Διανομής σύμφωνα με τα Προγράμματα Ανάπτυξης που 
υποβάλλει ετησίως στον Υπουργό ΠΕΚΑ και στη ΡΑΕ, 
κατά τα προβλεπόμενα στον όρο 8.

6. Ο κάτοχος της Άδειας επιλέγει ελεύθερα, εντός 
της γεωγραφικής περιοχής για την οποία χορηγείται η 
άδεια, τις επιμέρους περιοχές στις οποίες θα αναπτύξει 
το Δίκτυο.

3. Λειτουργία και συντήρηση Δικτύου Διανομής 
1. Ο κάτοχος της Άδειας υποχρεούται να λειτουρ−

γεί και συντηρεί το Δίκτυο Διανομής, σύμφωνα με τις 
εθνικές προδιαγραφές και τεχνικούς κανονισμούς και, 
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στην περίπτωση κατά την οποία αυτοί δεν υφίστανται, 
σύμφωνα με τους κανονισμούς και τις πρακτικές που 
εφαρμόζονται στη βιομηχανία φυσικού αερίου στα Κρά−
τη Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

2. Ο κάτοχος της Άδειας οφείλει να προβαίνει στις 
απαραίτητες επιθεωρήσεις, συντηρήσεις, επισκευές και 
αντικαταστάσεις του Δικτύου Διανομής, σύμφωνα με τις 
ως άνω προδιαγραφές.

3. Ο κάτοχος της Άδειας λαμβάνει κάθε αναγκαίο 
μέτρο για την ασφαλή λειτουργία του Δικτύου Διανο−
μής και την αποφυγή πρόκλησης σωματικής βλάβης ή 
περιουσιακής ζημίας. Για το σκοπό αυτό, ο κάτοχος της 
Άδειας οφείλει, ιδίως:

α) Να ενημερώνει άμεσα και με κάθε πρόσφορο μέσο 
τους καταναλωτές, τους Χρήστες του Δικτύου και τους 
διαχειριστές ανάντη Συστημάτων Φυσικού Αερίου για 
τυχόν βλάβες στο Δίκτυο Διανομής και τον εκτιμώμενο 
χρόνο αποκατάστασης αυτών.

β) Να ενημερώνει τους καταναλωτές σχετικά με εν−
δεχόμενους κινδύνους από τη χρήση του φυσικού αε−
ρίου.

γ) Να οργανώσει, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην 
παράγραφο 1 ως άνω, τηλεφωνική υπηρεσία στην οποία 
μπορούν να αναφέρονται τυχόν καταστάσεις εκτάκτου 
ανάγκης και ιδίως διαρροές φυσικού αερίου.

4. Κώδικας Διαχείρισης Δικτύου Διανομής 
Εντός ενός (1) έτους από τη χορήγηση της Άδειας, ο 

κάτοχος αυτής υποχρεούται να υποβάλει στο Υπουργείο 
ΠΕΚΑ και στη ΡΑΕ Κώδικα Διαχείρισης Δικτύου Διανο−
μής, με τον οποίο ρυθμίζονται, ιδίως, τα ακόλουθα:

α) Οι όροι και προϋποθέσεις για τη σύνδεση εγκατα−
στάσεων καταναλωτών με το Δίκτυο Διανομής.

β) Οι όροι και προϋποθέσεις πρόσβασης Χρηστών 
Δικτύου στο Δίκτυο Διανομής και οι παρεχόμενες υπη−
ρεσίες.

γ) Οι προδιαγραφές ποιότητας και οι συνθήκες πα−
ράδοσης και παραλαβής του Φυσικού Αερίου που δια−
κινείται μέσω του Δικτύου.

δ) Ο τρόπος διεξαγωγής μετρήσεων της ποσότητας 
φυσικού αερίου που παραδίδεται στο Δίκτυο Διανομής 
και παραλαμβάνεται από αυτό, οι προδιαγραφές ακρί−
βειας των μετρητών και ο τρόπος επίλυσης διαφορών 
που ανακύπτουν σε σχέση με τις μετρήσεις.

ε) Οι διαδικασίες προγραμματισμού της συντήρησης και 
ανάπτυξης του Δικτύου Διανομής και ενημέρωσης των 
καταναλωτών, των Χρηστών του Δικτύου και των διαχει−
ριστών ανάντη Συστημάτων Φυσικού Αερίου σχετικά.

στ) Οι πληροφορίες και τα στοιχεία σχετικά με τη 
διαχείριση του Δικτύου και τα οποία χορηγούνται στους 
καταναλωτές και στους Χρήστες του Δικτύου και ο 
τρόπος χορήγησης αυτών.

ζ) Οι διαδικασίες αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών 
στο Δίκτυο Διανομής και ιδίως η σειρά κατά προτεραι−
ότητα διακοπής των συνδεδεμένων καταναλωτών. 

5. Σύνδεση καταναλωτών με το Δίκτυο Διανομής
Ο κάτοχος της Άδειας δεν επιτρέπεται να προβαί−

νει σε διακρίσεις μεταξύ καταναλωτών σε ό,τι αφορά 
τους όρους σύνδεσης των εγκαταστάσεών τους με το 
Δίκτυο Διανομής. Για το σκοπό αυτό ο κάτοχος της 
Άδειας οφείλει:

α) Να κάνει δεκτές όλες τις αιτήσεις σύνδεσης εντός 
συγκεκριμένης ακτίνας από το υφιστάμενο Δίκτυο Δι−
ανομής και να προβαίνει σε υλοποίηση των συνδέσεων 

εντός εύλογου χρονικού διαστήματος, σύμφωνα με τους 
όρους του Κώδικα Διαχείρισης Δικτύου Διανομής.

β) Να αιτιολογεί ειδικά κάθε περίπτωση άρνησης σύν−
δεσης.

γ) Να καταρτίζει και να δημοσιεύει τυποποιημένη Σύμ−
βαση Σύνδεσης εγκαταστάσεων καταναλωτών με το 
Δίκτυο Διανομής για κάθε κατηγορία σύνδεσης, στην 
οποία περιλαμβάνονται οι όροι σύνδεσης, σύμφωνα με 
τον Κώδικα Διαχείρισης Δικτύου Διανομής, καθώς και τα 
εκάστοτε ισχύοντα τέλη σύνδεσης και καθορίζονται τα 
δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των αντισυμβαλλομένων 
και, ιδίως, η διαδικασία επίλυσης διαφορών.

δ) Να μην τροποποιεί μονομερώς και με δυσμενέστε−
ρους όρους τις Συμβάσεις Σύνδεσης που συνάπτει με 
τους καταναλωτές.

ε) Να καταρτίζει και να δημοσιεύει ετησίως κατάστα−
ση τελών σύνδεσης με το Δίκτυο Διανομής, για κάθε 
κατηγορία σύνδεσης και να μη μεταβάλλει την κατά−
σταση αυτή κατά τη διάρκεια του αντίστοιχου έτους. Τα 
τέλη σύνδεσης θα καθορίζονται με τρόπο ώστε, βάσει 
ευλόγων προβλέψεων όσον αφορά τον αριθμό και το 
είδος των συνδέσεων, ο Αδειούχος να ανακτά κατά 
μέσο όρο το κόστος για κάθε κατηγορία σύνδεσης.

6. Πρόσβαση τριτων στο Δίκτυο Διανομής
Ο κάτοχος της Άδειας δεν επιτρέπεται να προβαίνει 

σε διακρίσεις μεταξύ Χρηστών του Δικτύου σε ό,τι αφο−
ρά τους όρους πρόσβασης στο Δίκτυο Διανομής. Για το 
σκοπό αυτό ο κάτοχος της Άδειας οφείλει:

α) Να κάνει δεκτές όλες τις αιτήσεις πρόσβασης στο 
Δίκτυο Διανομής και να αιτιολογεί ειδικά κάθε περίπτω−
ση άρνησης πρόσβασης, σύμφωνα με τους όρους του 
Κώδικα Διαχείρισης Δικτύου Διανομής.

β) Να καταρτίζει και να δημοσιεύει τυποποιημένη Σύμ−
βαση Χρήσης Δικτύου Διανομής, στην οποία περιλαμβά−
νονται οι όροι χρήσης του Δικτύου Διανομής, σύμφωνα 
με τον Κώδικα Διαχείρισης αυτού, καθώς και τα εκάστοτε 
ισχύοντα τιμολόγια χρήσης του Δικτύου και καθορίζονται 
τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των αντισυμβαλλομέ−
νων και, ιδίως, η διαδικασία επίλυσης διαφορών. 

γ) Να καταρτίζει σύμφωνα με τον Κανονισμό Τιμο−
λόγησης και να δημοσιεύει τα τιμολόγια χρήσης του 
Δικτύου Διανομής, κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 
6 του άρθρου 31 του Νόμου. 

δ) Να δημοσιεύει κατάλογο χρεώσεων για πρόσθετες 
υπηρεσίες που παρέχει στους Χρήστες του Δικτύου 
και ιδίως υπηρεσίες καταγραφής ενδείξεων μετρητών 
καταναλωτών.

7. Κώδικας Παροχής Υπηρεσιών 
Έξι (6) μήνες πριν την έναρξη εμπορικής λειτουργίας 

του Δικτύου Διανομής ο κάτοχος της Άδειας υποβάλλει 
στη ΡΑΕ Κώδικα Παροχής Υπηρεσιών σε καταναλωτές 
με τον οποίο ρυθμίζονται, ιδίως, τα ακόλουθα:

α) Οι προδιαγραφές παροχής υπηρεσιών στους κατα−
ναλωτές και ιδίως σε αυτούς με ειδικές ανάγκες.

β) Οι προϋποθέσεις για την αποσύνδεση εγκαταστά−
σεων καταναλωτών από το Δίκτυο Διανομής, ιδίως σε 
περίπτωση ληξιπρόθεσμων οφειλών.

γ) Η διαδικασία υποβολής παραπόνων και ερωτημά−
των εκ μέρους των καταναλωτών και οι προδιαγραφές 
απόκρισης του κατόχου της Άδειας.

8. Υποβολή στοιχείων
1. Μετά την παρέλευση πενταετίας από τη χορήγηση 

της Άδειας και μέχρι τις 31 Οκτωβρίου κάθε έτους, ο 
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κάτοχος της Άδειας υποβάλλει στο Υπουργείο ΠΕΚΑ και 
στη ΡΑΕ Πρόγραμμα Ανάπτυξης του Δικτύου Διανομής 
για τα επόμενα πέντε έτη, στο οποίο περιλαμβάνονται 
τουλάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία για κάθε έτος: 

α) Εκτιμήσεις σχετικά με την ανάπτυξη του Δικτύου, 
με αναφορά στο μήκος νέου Δικτύου Διανομής μέσης 
και χαμηλής πίεσης, τις περιοχές στις οποίες θα κατα−
σκευαστεί και το αντίστοιχο κόστος.

β) Εκτιμήσεις σχετικά με τον αριθμό νέων καταναλω−
τών που θα συνδεθούν με το Δίκτυο Διανομής.

γ) Εκτιμήσεις σχετικά με την ποσότητα φυσικού αε−
ρίου που θα διανεμηθεί μέσω του Δικτύου για κάθε 
κατηγορία καταναλωτών.

2. Έως τις 30 Ιουνίου κάθε έτους, ο κάτοχος της Άδει−
ας υποβάλλει στο Υπουργείο ΠΕΚΑ και στη ΡΑΕ Έκθεση 
Δραστηριότητας στην οποία παρουσιάζονται στοιχεία 
σχετικά με τη δραστηριότητα του κατόχου της Άδειας 
κατά το προηγούμενο έτος αναφορικά με: 

α) Το μήκος νέου Δικτύου Διανομής που κατασκευά−
στηκε και τις περιοχές όπου έγινε η επέκταση και το 
αντίστοιχο κόστος.

β) Τον αριθμό νέων καταναλωτών που συνδέθηκαν με 
το Δίκτυο Διανομής κατά το εν λόγω έτος.

γ) Την ποσότητα φυσικού αερίου που διανεμήθηκε 
μέσω του Δικτύου για κάθε κατηγορία καταναλωτών.

δ) Στοιχεία σχετικά με τους Χρήστες του Δικτύου και 
ιδίως τον αριθμό καταναλωτών που εξυπηρετεί κάθε 
Προμηθευτής Φυσικού Αερίου εντός του Δικτύου και 
την αντίστοιχη ποσότητα φυσικού αερίου που προμη−
θεύει. 

ε) Τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, καθώς και 
τους λογιστικά διαχωρισμένους λογαριασμούς του σύμ−
φωνα με το άρθρο 32 του Νόμου. 

3. Εντός τριάντα (30) ημερών από την κατάρτιση ή 
την αναθεώρησή τους, ο κάτοχος Άδειας υποβάλλει 
στη ΡΑΕ:

α) Την τυποποιημένη Σύμβαση Σύνδεσης με το Δίκτυο 
Διανομής.

β) Την τυποποιημένη Σύμβαση Χρήσης Δικτύου Δια−
νομής.

γ) Την κατάσταση τελών σύνδεσης που θα ισχύσουν 
για το επόμενο έτος.

δ) Τα τιμολόγια χρήσης του Δικτύου Διανομής.
9. Λειτουργική ανεξαρτησία
1. Ο κάτοχος της Άδειας, σε περίπτωση που εξυπη−

ρετεί περισσότερους από 100.000 συνδεδεμένους με 
το Δίκτυο Διανομής Πελάτες και μετέχει σε Κάθετα 
Ολοκληρωμένη Επιχείρηση, λαμβάνει κάθε αναγκαίο 
μέτρο για τη διασφάλιση της λειτουργικής του ανεξαρ−
τησίας έναντι της Κάθετα Ολοκληρωμένης Επιχείρησης 
και ιδίως: 

α) Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου του κατόχου 
της Άδειας, οι γενικοί διευθυντές, οι διευθυντές, και 
κάθε άλλο πρόσωπο που ασκεί διοίκηση, ή λαμβάνει 
αποφάσεις καθημερινής διαχείρισης του Δικτύου Δια−
νομής πρέπει, κατά τη διάρκεια της θητείας τους, να 
είναι ανεξάρτητα και να μη συνδέονται με οποιαδήποτε 
σχέση εργασίας, έργου ή εντολής ή άλλη επιχειρηματική 
ή επαγγελματική σχέση με άλλους κλάδους ή τμήματα 
της Κάθετα Ολοκληρωμένης Επιχείρησης ή με άλλη 
επιχείρηση που δραστηριοποιείται στην παραγωγή και 
προμήθεια φυσικού αερίου, καθώς και στον τομέα ηλε−
κτρικής ενέργειας.

β) Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου του κατόχου 
της Άδειας, οι γενικοί διευθυντές, οι διευθυντές, και 
κάθε άλλο πρόσωπο που ασκεί διοίκηση, ή λαμβάνει 
αποφάσεις καθημερινής διαχείρισης του Δικτύου Δια−
νομής, κατά τη διάρκεια της θητείας τους, δεν κατέχουν 
μετοχές σε ποσοστό μεγαλύτερο του 0,5% του μετοχι−
κού κεφαλαίου συνδεδεμένης με τον κάτοχο της Άδειας 
επιχείρησης, κατά την έννοια του άρθρου 42ε παρ. 5 κ.ν. 
2190/1920 ή άλλης επιχείρησης που δραστηριοποιείται 
στην παραγωγή και προμήθεια φυσικού αερίου, καθώς 
και στον τομέα ηλεκτρικής ενέργειας.

γ) Μέλη του διοικητικού συμβουλίου, γενικοί διευθυ−
ντές, διευθυντές, και κάθε άλλο πρόσωπο που ασκεί 
διοίκηση σε άλλες εταιρίες της Κάθετα Ολοκληρωμέ−
νης Επιχείρησης μπορούν να ασκούν μόνο καθήκοντα 
που σχετίζονται με την έγκριση του ετήσιου σχεδίου 
χρηματοδότησης ή άλλου ισοδύναμου μέσου στον κά−
τοχο Άδειας και δεν έχουν το δικαίωμα επέμβασης 
στη διαχείριση, την καθημερινή λειτουργία καθώς και 
σε επιμέρους αποφάσεις που αφορούν την αναβάθμι−
ση του ΑΣΦΑ, εφόσον δεν σημειώνεται υπέρβαση του 
χρηματοδοτικού πλαισίου που έχει εγκριθεί. 

δ) Οι περιορισμοί των υποπαραγράφων (α) και (β) 
ισχύουν και για τους συζύγους των εκεί αναφερομένων 
προσώπων, τους συγγενείς αυτών εξ αίματος ή εξ αγ−
χιστείας μέχρι δευτέρου βαθμού καθώς και τα νομικά 
πρόσωπα που ελέγχονται από τους ανωτέρω.

ε) Η αμοιβή των μελών του διοικητικού συμβουλίου 
του κατόχου της Άδειας, των γενικών διευθυντών, των 
διευθυντών και κάθε άλλου προσώπου που ασκεί διοί−
κηση ή λαμβάνει αποφάσεις καθημερινής διαχείρισης 
του Δικτύου Διανομής, απαγορεύεται να συνδέεται με 
την απόδοση ή την κερδοφορία επιχείρησης η οποία 
μετέχει στην Κάθετα Ολοκληρωμένη Επιχείρηση ή είναι 
συνδεδεμένη με αυτή.

στ) Οι λόγοι ανάκλησης ή αντικατάστασης των μελών 
του διοικητικού συμβουλίου του κατόχου της Άδειας 
με πρωτοβουλία εταιρείας που μετέχει στην Κάθετα 
Ολοκληρωμένη Επιχείρηση πρέπει να απαριθμούνται 
περιοριστικά στο καταστατικό του.

ζ) Μετακίνηση προσωπικού από τον κάτοχο της Άδει−
ας σε εταιρεία που μετέχει στην Κάθετα Ολοκληρωμένη 
Επιχείρηση και αντίστροφα γίνεται υπό προϋποθέσεις 
που διασφαλίζουν την ανεξαρτησία των μετακινούμενων 
προσώπων και ιδίως ότι: 

αα) Το μετακινούμενο προσωπικό εποπτεύεται κατά 
τη διάρκεια της εργασιακής του σχέσης με τον κάτοχο 
της Άδειας μόνο από τη διοίκηση αυτού, 

ββ) αποφάσεις επί των μισθολογικών θεμάτων και 
των θεμάτων επαγγελματικής εξέλιξης του προσωπι−
κού του λαμβάνονται αποκλειστικά από τον κάτοχο 
της Άδειας και 

γγ) δεν επιτρέπεται να προκαθορίζεται η πρόσλη−
ψη προσώπου σε εταιρεία που μετέχει στην Κάθετα 
Ολοκληρωμένη Επιχείρηση μετά το πέρας της θητείας 
του σε διοικητική θέση του κατόχου της Άδειας. Στον 
Κώδικα Δεοντολογίας που καταρτίζεται από τον κάτο−
χο της Άδειας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον όρο 10 
καθορίζονται κανόνες διασφάλισης της τήρησης του 
καθήκοντος εχεμύθειας από το μετακινούμενο προσω−
πικό του κατόχου της Άδειας. 

η) Ο κάτοχος της Άδειας λαμβάνει μέτρα ώστε, στις 
συναλλαγές του με το κοινό, να μην προκαλείται σύγ−
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χυση ότι αποτελεί ενιαία νομική ή λειτουργική οντότη−
τα με την Κάθετα Ολοκληρωμένη Επιχείρηση ή άλλη 
επιχείρηση παραγωγής και προμήθειας φυσικού αερίου. 
Ιδίως, δεν χρησιμοποιεί λογότυπο που προκαλεί σχετική 
σύγχυση, δεν προβαίνει επιλεκτικά σε αναρτήσεις στην 
ιστοσελίδα του συνδέσμων προς την ιστοσελίδα των ως 
άνω επιχειρήσεων και δεν στεγάζεται στο ίδιο κτίριο 
γραφείων με αυτές. 

θ) Ο κάτοχος της Άδειας υποχρεούται να λαμβάνει κάθε 
αναγκαίο μέτρο ώστε να αποφεύγονται διασταυρούμενες 
επιδοτήσεις σε σχέση με συνδεδεμένες με αυτόν επι−
χειρήσεις ή σε σχέση με οποιονδήποτε μέτοχο είτε του 
ιδίου είτε συνδεδεμένης με αυτόν επιχείρησης.

ι) Ο κάτοχος της Άδειας λαμβάνει αποφάσεις για 
τους πόρους και τις επενδύσεις που απαιτούνται για 
τη λειτουργία, συντήρηση και ανάπτυξη του Δικτύου 
Διανομής ανεξάρτητα από την Κάθετα Ολοκληρωμένη 
Επιχείρηση, χωρίς να αποκλείονται διαδικασίες συντο−
νισμού σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περίπτωση β) 
της παραγράφου 5 του άρθρου 22 του Νόμου. 

2. Ο κάτοχος της Άδειας γνωστοποιεί στη ΡΑΕ τα 
μέλη του διοικητικού συμβουλίου και τα λοιπά πρόσω−
πα που ασκούν διοίκηση καθώς και τα καθήκοντα που 
τυχόν ασκούν τα εν λόγω πρόσωπα, σε εταιρεία που 
μετέχει στην Κάθετα Ολοκληρωμένη Επιχείρηση ή σε 
άλλη επιχείρηση που δραστηριοποιείται στον τομέα της 
παραγωγής και προμήθειας φυσικού αερίου.

10. Κώδικας Δεοντολογίας
1. Σε περίπτωση που ο κάτοχος της Άδειας εξυπηρετεί 

περισσότερους από 100.000 καταναλωτές και μετέχει 
σε Κάθετα Ολοκληρωμένη Επιχείρηση, εντός τριών (3) 
μηνών από τη χορήγηση της Άδειας, υποχρεούται να 
υποβάλει στη ΡΑΕ προς έγκριση σχέδιο Κώδικα Δεο−
ντολογίας, κατά τα προβλεπόμενα στην περίπτωση γ) 
της παραγράφου 5 του άρθρου 22 του Νόμου.

2. Με τον Κώδικα Δεοντολογίας καθορίζονται τα μέτρα 
που λαμβάνονται και οι διαδικασίες που εφαρμόζονται 
εκ μέρους του κατόχου της Άδειας για τη διασφάλιση 
της ισότιμης μεταχείρισης των Χρηστών και ιδίως: 

α) Ο τρόπος με τον οποίο διασφαλίζεται η τήρηση 
εχεμύθειας από το προσωπικό του κατόχου της Άδειας, 
σε σχέση με στοιχεία και πληροφορίες που περιέρχο−
νται στη γνώση του προσωπικού κατά την εκτέλεση των 
καθηκόντων του και τα οποία εάν κοινοποιούνταν επιλε−
κτικά πιθανώς να θεμελίωναν εμπορικό πλεονέκτημα. 

β) Η απαγόρευση υποδείξεων από το προσωπικό του 
κατόχου της Άδειας προς τρίτους σχετικά με την επι−
λογή Προμηθευτή φυσικού αερίου.

γ) Ο περιορισμός της πρόσβασης τρίτων προσώπων 
σε εμπορικά ευαίσθητες πληροφορίες.

δ) Ο τρόπος με τον οποίο διασφαλίζεται ο αποκλει−
σμός ο αποκλεισμός εταιρείας που μετέχει στην Κάθε−
τα Ολοκληρωμένη Επιχείρηση ή συνδεδεμένης με τον 
κάτοχο της Άδειας επιχείρησης, από την πρόσβαση σε 
εμπορικά ευαίσθητες πληροφορίες, ιδίως αυτές που 
ενδεχομένως της παρέχουν εμπορικό πλεονέκτημα ένα−
ντι των ανταγωνιστών της, όπως στοιχεία Χρηστών ή 
πιθανών Χρηστών του Δικτύου Διανομής.

3. Ο κάτοχος της Άδειας λαμβάνει μέτρα για την 
εφαρμογή του Κώδικα Δεοντολογίας και ιδίως, μεριμνά 
για την ενημέρωση και εκπαίδευση του προσωπικού του, 
εξασφαλίζει εγγράφως τη δέσμευση του προσωπικού 
του για συμμόρφωση με τους κανόνες που περιέχονται 

στον Κώδικα Δεοντολογίας και θεσπίζει κυρώσεις σε 
περίπτωση μη συμμόρφωσης με τους κανόνες αυτούς.

4. Ο κάτοχος της Άδειας λαμβάνει κάθε αναγκαίο μέ−
τρο για την εποπτεία της τήρησης και την αξιολόγηση 
της εφαρμογής των κανόνων που θεσπίζονται με τον 
Κώδικα Δεοντολογίας. Μέχρι την 31η Ιανουαρίου κάθε 
έτους ο κάτοχος της Άδειας υποβάλει στη ΡΑΕ και 
δημοσιεύει στην ιστοσελίδα του έκθεση, στην οποία 
περιγράφονται τα μέτρα που έχουν ληφθεί για την απο−
τελεσματική τήρηση του Κώδικα Δεοντολογίας.

Άρθρο 29
Αντικείμενο Άδειας Προμήθειας

1. Προϋπόθεση για την πώληση φυσικού αερίου σε Επιλέ−
γοντες Πελάτες συνιστά η κατοχή Άδειας Προμήθειας.

2. Δεν απαιτείται Άδεια Προμήθειας:
α) Για την εισαγωγή, εξαγωγή και πώληση φυσικού 

αερίου σε Προμηθευτή.
β) Για την περαιτέρω μεταπώληση φυσικού αερίου από 

Επιλέγοντες Πελάτες σε άλλους Επιλέγοντες Πελάτες 
κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 27 του Νόμου.

γ) Για την πώληση φυσικού αερίου από πρατήρια για 
τελική χρήση σε κινητήρες οχημάτων.

Άρθρο 30
Ειδικοί όροι Άδειας Προμήθειας 

1. Υποχρέωση τήρησης ειδικού κανονιστικού πλαισίου
1. Ο κάτοχος της Άδειας οφείλει:
α) Να τηρεί τον Κώδικα Προμήθειας που εκδίδεται κατ’ 

εξουσιοδότηση του άρθρου 28 του Νόμου. 
β) Να μην περιορίζει ή αποκλείει το δικαίωμα μετα−

πώλησης των Επιλεγόντων Πελατών, όπως αυτό προσ−
διορίζεται στο άρθρο 27 παρ. 1 του Νόμου.

γ) Να τηρεί κατά τις συναλλαγές του με τους Πε−
λάτες το ανώτατο περιθώριο κέρδους Προμηθευτών 
Φυσικού Αερίου, όπως αυτό καθορίζεται με κοινή από−
φαση Υπουργών Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και 
Ναυτιλίας και ΠΕΚΑ, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 
30 του Νόμου.

2. Σε περίπτωση που ο κάτοχος της Άδειας μετέχει σε 
Κάθετα Ολοκληρωμένη Επιχείρηση, οφείλει να σέβεται 
τους κανόνες λειτουργικής ανεξαρτησίας που ισχύουν 
για τους άλλους κλάδους ή τμήματα της Κάθετα Ολο−
κληρωμένης Επιχείρησης.

2. Καθήκοντα ενημέρωσης
1. Μέχρι την 30η Ιουνίου κάθε έτους, ο κάτοχος της 

Άδειας οφείλει να ενημερώνει τη ΡΑΕ καθώς και τους 
Διαχειριστές Συστημάτων Φυσικού Αερίου και Δικτύων 
Διανομής με τα οποία συνδέονται οι εγκαταστάσεις 
των Πελατών του, για την εκτιμώμενη ζήτηση Φυσικού 
Αερίου, με αναφορά στη συνολική ετήσια ποσότητα και 
στη μέγιστη ημερήσια ποσότητα, για κάθε ένα από τα 
επόμενα πέντε (5) έτη.

2. Ο κάτοχος της Άδειας παρέχει στη ΡΑΕ και στους 
Διαχειριστές Συστημάτων Φυσικού Αερίου και Δικτύων 
Διανομής, εντός εύλογης προθεσμίας που τίθεται από 
τη ΡΑΕ, κάθε στοιχείο που είναι αναγκαίο για τον προ−
γραμματισμό της ανάπτυξης των εν λόγω Συστημάτων 
και Δικτύων.

3. Μέχρι την 31η Ιανουαρίου κάθε έτους ο κάτοχος της 
Άδειας υποβάλλει στη ΡΑΕ έκθεση που περιλαμβάνει 
κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα αναφορικά με το προη−
γούμενο ημερολογιακό έτος: 
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α) Εξέλιξη του αριθμού Πελατών του ανά κατηγορία, 
όπως αυτές ορίζονται στον Κώδικα Προμήθειας Φυσικού 
Αερίου σε Επιλέγοντες Πελάτες, με ανάλυση ανά μήνα. 

β) Στοιχεία σχετικά με την ποσότητα φυσικού αερίου, 
την οποία προμήθευσε σε Πελάτες. 

γ) Ανάλυση του αριθμού των αιτήσεων για προμήθεια 
φυσικού αερίου που υποβλήθηκαν ανά κατηγορία Πελα−
τών, καθώς και τεκμηρίωση σχετικά με τους λόγους για 
τους οποίους κάποιες από αυτές απορρίφθηκαν.

δ) Στατιστική ανάλυση των περιπτώσεων διακοπής 
προμήθειας φυσικού αερίου με αναφορά στους λόγους 
διακοπής. 

4. Ο κάτοχος της Άδειας υποχρεούται να υποβάλλει 
στη ΡΑΕ, εντός εύλογης προθεσμίας που ορίζεται από 
τη ΡΑΕ, κάθε στοιχείο που ζητείται σχετικά με την πα−
ρακολούθηση της ασφάλειας εφοδιασμού της χώρας με 
φυσικό αέριο, κατά τα προβλεπόμενα στην παράγρα−
φο 1 του άρθρου 4 του Νόμου, και ιδίως στοιχεία των 
συμβάσεων που έχει ο ίδιος συνάψει με προμηθευτές 
όπως διάρκεια, ετήσια συμβατική ποσότητα και μέγι−
στη ημερήσια συμβατική ποσότητα φυσικού αερίου που 
προβλέπεται σε αυτές. 

3. Επαρκής ποσότητα φυσικού αερίου
Ο Κάτοχος Άδειας οφείλει αποδεδειγμένως να εξα−

σφαλίζει επαρκή ποσότητα φυσικού αερίου για την 
κάλυψη των υποχρεώσεων προμήθειας που αναλαμ−
βάνει μέσω των συμβάσεων προμήθειας που συνάπτει 
με Πελάτες. 

4. Προμήθεια σε οικιακούς πελάτες 
1. Εντός τριών (3) μηνών από τη χορήγηση της Άδειας, 

και εφ’ όσον ο κάτοχος αυτής προμηθεύει Οικιακούς 
Πελάτες, καταρτίζει και υποβάλλει στη ΡΑΕ Εγχειρίδιο 
Παροχής Υπηρεσιών σε Οικιακούς Πελάτες, στο οποίο 
περιλαμβάνονται κατ’ ελάχιστο τα ακόλουθα:

α) Η διαδικασία υποβολής παραπόνων και ερωτημάτων 
εκ μέρους των Πελατών, η προθεσμία και η διαδικασία 
εξυπηρέτησης από τον κάτοχο της Άδειας. 

β) Υποδείξεις προς τους Οικιακούς Πελάτες σχετικά 
με την ορθή χρήση Φυσικού Αερίου, τους ενδεχόμενους 
κινδύνους που προέρχονται από τη χρήση αυτή καθώς 
και τα μέτρα ασφαλείας τα οποία πρέπει να λαμβάνουν 
οι Πελάτες. 

γ) Οι προδιαγραφές παροχής υπηρεσιών σε κατανα−
λωτές με ειδικές ανάγκες, όπως αυτοί ορίζονται από 
την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία. 

2. Ο κάτοχος της Άδειας υποχρεούται να διαθέτει εξει−
δικευμένο προσωπικό για την παροχή κάθε πληροφορίας 
που σχετίζεται με την προμήθεια φυσικού αερίου.

5. Δημοσιοποίηση στοιχείων
Ο κάτοχος της Άδειας υποχρεούται να δημοσιοποιεί 

στο διαδικτυακό του τόπο τουλάχιστον τα ακόλουθα 
στοιχεία:

α) Πλήρη στοιχεία επικοινωνίας.
β) Σημεία εξυπηρέτησης πελατών και τρόπους πλη−

ρωμής λογαριασμών, εφόσον δεν εξυπηρετεί μόνο Με−
γάλους Πελάτες.

γ) Πληροφορίες εταιρικής ταυτότητας και δραστη−
ριότητας. 

δ) Περιγραφή των προσφερομένων προϊόντων και 
υπηρεσιών.

6. Αδιάλειπτη παροχή φυσικού αερίου 
1. Σε περίπτωση που προκύψει έκτακτη ανάγκη που 

οφείλεται σε καταστάσεις όπως ανάκληση άδειας, 

παύση πληρωμών, πτώχευση ή με κάθε άλλο τρόπο 
έξοδο από την αγορά Προμηθευτή, η οποία δύναται 
να προκαλέσει διακοπή προμήθειας σε Πελάτες που 
δεν εμπίπτουν στην κατηγορία των Μεγάλων Πελατών, 
κάθε άλλος αδειούχος Προμηθευτής οφείλει, υπό τις 
προϋποθέσεις του παρόντος όρου, κατόπιν εντολής του 
ΔΕΣΦΑ Α.Ε., να παράσχει παραχρήμα και αδιάλειπτα 
φυσικό αέριο στους Πελάτες αυτούς, εφόσον και ο ίδιος 
προμηθεύει Πελάτες της ίδιας κατηγορίας. 

2. Κάτοχος της Άδειας που δεν προμηθεύει αποκλει−
στικά Μεγάλους Πελάτες, οφείλει, εντός δύο (2) μηνών 
από τη χορήγηση της Άδειας, να παράσχει στο ΔΕΣΦΑ 
Α.Ε. στοιχεία σχετικά με τη δυνατότητα εκπλήρωσης 
της προβλεπόμενης στην παράγραφο 1 υποχρέωσης, 
ιδίως την εκτιμώμενη ποσότητα που μπορεί εκτάκτως 
να προμηθεύσει, τις κατηγορίες Πελατών και τις γεω−
γραφικές περιοχές που δραστηριοποιείται ή προτίθεται 
να δραστηριοποιηθεί. Ο κάτοχος της Άδειας επικαι−
ροποιεί τα στοιχεία αυτά έως το τέλος Φεβρουαρίου 
εκάστου έτους και οποτεδήποτε αυτό του ζητηθεί από 
το ΔΕΣΦΑ Α.Ε. 

3. Ο κάτοχος Άδειας οφείλει αμελλητί, και σε κάθε 
περίπτωση εντός είκοσι τεσσάρων (24) ωρών από την 
έγγραφη ειδοποίηση του ΔΕΣΦΑ Α.Ε., να επιβεβαιώσει 
ότι είναι σε θέση να εκπληρώσει την υποχρέωση της πα−
ραγράφου 1 ή να αιτιολογεί ειδικώς τυχόν αδυναμία του 
λαμβάνοντας υπόψη ιδίως την ανάγκη εξυπηρέτησης 
των υφιστάμενων συμβατικών του δεσμεύσεων έναντι 
μη Μεγάλων Πελατών. Εντός είκοσι τεσσάρων (24) ωρών 
από τη χορήγηση σχετικής εντολής του ΔΕΣΦΑ Α.Ε., ο 
κάτοχος Άδειας ανακοινώνει στο ΔΕΣΦΑ Α.Ε. και στη 
ΡΑΕ και αναρτά στο διαδικτυακό του τόπο τα ειδικά τι−
μολόγια που προτίθεται να εφαρμόζει και τα οποία δεν 
μπορούν να υπερβαίνουν το 120% των τιμολογίων που ο 
κάτοχος εφαρμόζει για την ίδια κατηγορία πελατών. Η 
ΡΑΕ και ο ΔΕΣΦΑ Α.Ε. δημοσιοποιούν αμελλητί με κάθε 
πρόσφορο μέσο την εντολή που εδόθη στον ή στους 
κατόχους Άδειας καθώς και τα στοιχεία αυτών.

4. Κάθε ενδιαφερόμενος Πελάτης μπορεί να υποβάλει 
αίτηση για τη σύναψη σύμβασης προμήθειας με κάτοχο 
Άδειας της παραγράφου 3 που έχει επιβεβαιώσει ότι 
είναι σε θέση να εκπληρώσει την υποχρέωση της παρα−
γράφου 1. Ο κάτοχος της Άδειας προβαίνει στην άμεση 
έναρξη προμήθειας του εν λόγω πελάτη, ακόμη και πριν 
από την ολοκλήρωση διαδικασιών αλλαγής προμηθευτή 
ή υπογραφή σύμβασης. Σε περίπτωση που εντός προ−
θεσμίας δέκα (10) ημερών από την έναρξη προμήθειας 
ο πελάτης δεν προσέλθει για την υπογραφή σχετικής 
σύμβασης προμήθειας, ο κάτοχος της Άδειας δύναται 
να διακόψει την προμήθεια.

5. Σε περίπτωση παροχής υπηρεσίας προμήθειας 
κατά τα ανωτέρω, κατά την οποία οι χρεώσεις που 
προκύπτουν από την εφαρμογή των τιμολογίων δεν 
καλύπτουν το κόστος που προέκυψε από την εν λόγω 
πραγματοποιηθείσα προμήθεια, η διαφορά αυτή κατα−
βάλλεται στον κάτοχο της Άδειας από το ΔΕΣΦΑ Α.Ε., 
εντός προθεσμίας δύο (2) μηνών από την ημερομηνία 
υποβολής όλων των αποδεικτικών στοιχείων. 

6. Κάτοχος Άδειας που αναλαμβάνει την υποχρέωση 
της παραγράφου 1, οφείλει:

α) Να τηρεί χωριστούς λογιστικούς λογαριασμούς για 
τη δραστηριότητα της παραγράφου 1 και για κάθε άλλη 
δραστηριότητα προμήθειας φυσικού αερίου.
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β) Να ενημερώνει αμελλητί τους Πελάτες που προ−
μηθεύει δυνάμει της παραγράφου 1 για το δικαίωμα 
αλλαγής προμηθευτή μετά το πέρας δύο (2) μηνών από 
την έναρξη του εν λόγω καθεστώτος προμήθειας, χωρίς 
άλλο περιορισμό.

γ) Να εφαρμόζει στους Πελάτες αυτούς, το συντομό−
τερο δυνατό, και σε κάθε περίπτωση το αργότερο μετά 
την πάροδο δύο (2) μηνών από την ανάληψη της υποχρέ−
ωσης, τα ισχύοντα για τους Πελάτες του τιμολόγια.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ΄
ΑΔΕΙΑ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΣΦΑ

Άρθρο 31
Άδεια Κυριότητας και Διαχείρισης ΕΣΦΑ

1. Η ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «Διαχειριστής 
Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου Α.Ε.» και το δια−
κριτικό τίτλο «ΔΕΣΦΑ Α.Ε.», που έχει συσταθεί με το 
προεδρικό διάταγμα 33/2007 (ΦΕΚ Α΄ 31) και έχει την 
αποκλειστική κυριότητα του Εθνικού Συστήματος Φυ−
σικού Αερίου (ΕΣΦΑ), υποχρεούται να λάβει Άδεια Κυ−
ριότητας και Διαχείρισης του ΕΣΦΑ.

2. Η Άδεια αυτή καλύπτει και κάθε μελλοντική επέ−
κταση του ΕΣΦΑ και ιδίως κάθε περιουσιακό στοιχείο 
που δημιουργείται από την ανάπτυξη του εν λόγω συ−
στήματος.

3. Με την επιφύλαξη των προβλεπομένων στις διατά−
ξεις των άρθρων 14, 15 και 16, τα κεφάλαια Β, Γ, Δ και Ε 
του Κανονισμού δεν διέπουν την Άδεια Κυριότητας και 
Διαχείρισης του ΕΣΦΑ.

Άρθρο 32
Υποβολή αίτησης για τη χορήγηση της Άδειας

1. Για τη χορήγηση της Άδειας, ο ΔΕΣΦΑ Α.Ε. υποβάλ−
λει αίτηση στον Υπουργό ΠΕΚΑ, την οποία κοινοποιεί 
στη ΡΑΕ. 

2. Η αίτηση για την χορήγηση της Άδειας υποβάλ−
λεται εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από τη 
δημοσίευση της παρούσας στην Εφημερίδα της Κυ−
βερνήσεως. 

3. Η αίτηση καταχωρείται στο Μητρώο Αιτήσεων της 
ΡΑΕ.

Άρθρο 33
Χορήγηση της Άδειας

1. Η Άδεια Κυριότητας και Διαχείρισης του ΕΣΦΑ χο−
ρηγείται με απόφαση του Υπουργού ΠΕΚΑ η οποία δη−
μοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

2. Οι όροι της Άδειας καθορίζονται στο Άρθρο 36 του 
Κανονισμού.

Άρθρο 34
Υποχρέωση καταβολής ανταλλάγματος σε κάτοχο 

Άδειας ΑΣΦΑ

Για την επιβολή στο ΔΕΣΦΑ Α.Ε. της υποχρέωσης 
καταβολής σε κάτοχο Άδειας ΑΣΦΑ ανταλλάγματος, 
κατά τα προβλεπόμενα στην περίπτωση β) της παρα−
γράφου 7 του άρθρου 15 του Νόμου, εφαρμόζονται τα 
προβλεπόμενα στο άρθρο 16 του Κανονισμού. 

Άρθρο 35
Τροποποίηση της Άδειας

Η Άδεια τροποποιείται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα 
στις διατάξεις των άρθρων 14, 15 και 16 του Κανονισμού. 

Άρθρο 36
Όροι Άδειας Κυριότητας και Διαχείρισης ΕΣΦΑ

1. Γενικές υποχρεώσεις
Ο ΔΕΣΦΑ Α.Ε. υποχρεούται να:
α) Τηρεί τις διατάξεις του Νόμου και των κανονιστικών 

πράξεων που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότησή του. 
β) Τηρεί τους όρους και τις υποχρεώσεις που περιλαμ−

βάνονται στην Άδειά του και κάθε περαιτέρω κανόνα 
δικαίου που διέπει τη δραστηριότητά του και ιδίως τους 
κανόνες ασφαλείας και προστασίας του περιβάλλοντος 
και προβαίνει σε κάθε αναγκαία ενέργεια προκειμένου 
να παραμένουν σε ισχύ οι λοιπές άδειες που απαιτού−
νται για την άσκηση της δραστηριότητάς του.

γ) Ασκεί τις δραστηριότητές του κατά τρόπο σύμ−
φωνο με τη νομοθεσία περί ελεύθερου ανταγωνισμού. 
Σε περίπτωση διαπίστωσης παράβασης των διατάξεων 
της κοινοτικής ή εθνικής νομοθεσίας περί ελεύθερου 
ανταγωνισμού από τον κάτοχο της Άδειας με αμετά−
κλητη δικαστική απόφαση ή με απόφαση της Ευρωπαϊ−
κής Επιτροπής ή της Επιτροπής Ανταγωνισμού που δεν 
υπόκειται πλέον σε προσφυγή, η χορηγηθείσα Άδεια 
ανακαλείται κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 18. 

δ) Καταβάλλει εμπροθέσμως τα τέλη που του αναλο−
γούν σύμφωνα με το Νόμο και τις κατ΄ εξουσιοδότηση 
αυτού κείμενες διατάξεις.

ε) Τηρεί τις υποχρεώσεις που προβλέπονται σχετικά 
με την τήρηση λογαριασμών και την πρόσβαση σε αυ−
τούς στα άρθρα 32 και 33 του Νόμου. 

στ) Δημοσιεύει τους λογιστικούς λογαριασμούς του, 
κατά τα οριζόμενα στο Νόμο και το καταστατικό του και 
παρέχει στον Υπουργό ΠΕΚΑ και τη ΡΑΕ, εντός τακτής 
προθεσμίας, κάθε πληροφορία σχετικά με την τήρηση 
των εν λόγω στοιχείων ή λογαριασμών.

ζ) Παρέχει στη ΡΑΕ τα τεχνικά, οικονομικά, λογιστικά, 
εμπορικά και άλλα συναφή έγγραφα ή πληροφορίες 
που του ζητούνται στο πλαίσιο άσκησης των αρμοδι−
οτήτων του σύμφωνα με το νόμο. Ιδίως κοινοποιεί στη 
ΡΑΕ, εντός τακτής προθεσμίας και κατόπιν σχετικού 
αιτιολογημένου αιτήματος αυτής, αντίγραφα των πρα−
κτικών της γενικής συνέλευσης των μετόχων, αντίγραφα 
των πρακτικών των συνεδριάσεων του διοικητικού του 
συμβουλίου, το ετήσιο σχέδιο χρηματοδότησής του, 
το εταιρικό επιχειρηματικό σχέδιο καθώς και στοιχεία 
σχετικά με δραστηριότητες του κατόχου στον ενεργει−
ακό τομέα που δεν ρυθμίζονται από την άδεια που του 
χορηγείται σύμφωνα με τον Κανονισμό.

η) Διευκολύνει τη ΡΑΕ κατά τη διεξαγωγή ελέγχων, 
ιδίως επιτόπιων ελέγχων των εγκαταστάσεων και ελέγ−
χων των βιβλίων, στοιχείων και λογαριασμών του.

θ) Λειτουργεί, συντηρεί, αναπτύσσει και εκμεταλλεύ−
εται το ΕΣΦΑ σύμφωνα με όσα ορίζονται στο Νόμο 
και στον Κώδικα Διαχείρισης του ΕΣΦΑ, κατά τρόπο 
οικονομικά αποδοτικό, ασφαλή και τεχνικά άρτιο, λαμ−
βανομένων υπόψη των αναγκών των Χρηστών.

ι) Κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων του εφαρμόζει 
αμερόληπτα, διαφανή και αντικειμενικά κριτήρια και δεν 
προβαίνει σε διακρίσεις μεταξύ των Χρηστών και των 
κατηγοριών Χρηστών του ΕΣΦΑ και ιδίως σε διακρίσεις 
υπέρ των συνδεδεμένων με αυτόν επιχειρήσεων, των 
θυγατρικών τους ή των μετόχων τους. 

ια) Κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων και δρα−
στηριοτήτων του, παρέχει κάθε αναγκαία πληροφορία 
και οδηγία στους Χρήστες του ΕΣΦΑ καθώς και στους 
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Διαχειριστές Συστημάτων Φυσικού Αερίου ή Δικτύων 
Διανομής που διασυνδέονται με το ΕΣΦΑ. 

ιβ) Ασκεί δραστηριότητες που δεν εμπίπτουν στο πε−
δίο εφαρμογής της Άδειας, υπό τον όρο ότι δεν επηρε−
άζεται η ασφαλής, αξιόπιστη και οικονομικά αποδοτική 
λειτουργία του ΕΣΦΑ Για τις δραστηριότητες αυτές 
υποχρεούται να δημοσιεύει χωριστά τιμολόγια και να 
τηρεί χωριστούς λογιστικούς λογαριασμούς.

2. Λειτουργική ανεξαρτησία
1. Ο ΔΕΣΦΑ Α.Ε. λαμβάνει κάθε αναγκαίο μέτρο για τη 

διασφάλιση της λειτουργικής του ανεξαρτησίας έναντι 
της ΔΕΠΑ Α.Ε. ή συνδεδεμένης με αυτήν επιχείρησης, 
κατά την έννοια του άρθρου 42ε παρ. 5 κ.ν. 2190/1920, ή 
άλλης επιχείρησης που δραστηριοποιείται στην παρα−
γωγή, διανομή και προμήθεια φυσικού αερίου καθώς και 
στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας, και ιδίως:

α) Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου του ΔΕΣΦΑ 
Α.Ε., οι γενικοί διευθυντές, οι διευθυντές, και κάθε άλλο 
πρόσωπο που ασκεί διοίκηση ή λαμβάνει αποφάσεις 
καθημερινής διαχείρισης του ΕΣΦΑ, πρέπει, κατά τη 
διάρκεια της θητείας τους, να είναι ανεξάρτητα και να 
μη συνδέονται με οποιαδήποτε σχέση εργασίας, έργου ή 
εντολής ή άλλη επιχειρηματική ή επαγγελματική σχέση 
με τη ΔΕΠΑ Α.Ε. ή με συνδεδεμένη με αυτήν επιχείρηση 
ή με άλλη επιχείρηση που δραστηριοποιείται στην πα−
ραγωγή, διανομή και προμήθεια φυσικού αερίου καθώς 
και στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας.

β) Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου του ΔΕΣΦΑ 
Α.Ε., οι γενικοί διευθυντές, οι διευθυντές, και κάθε άλλο 
πρόσωπο που ασκεί διοίκηση ή λαμβάνει αποφάσεις 
καθημερινής διαχείρισης του ΕΣΦΑ, κατά τη διάρκεια 
της θητείας τους, δεν κατέχουν μετοχές σε ποσοστό 
μεγαλύτερο του 0,5% του μετοχικού κεφαλαίου της 
ΔΕΠΑ Α.Ε. ή συνδεδεμένης με αυτήν επιχείρησης ή άλ−
λης επιχείρησης που δραστηριοποιείται στην παραγω−
γή, διανομή και προμήθεια φυσικού αερίου καθώς και 
στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας.

γ) Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου της ΔΕΠΑ 
Α.Ε., οι γενικοί διευθυντές, οι διευθυντές, και κάθε άλλο 
πρόσωπο που ασκεί διοίκηση στη ΔΕΠΑ Α.Ε. μπορούν να 
ασκούν μόνο καθήκοντα που σχετίζονται με την έγκριση 
του ετήσιου σχεδίου χρηματοδότησης ή άλλου ισοδύνα−
μου μέσου στον ΔΕΣΦΑ Α.Ε. και δεν έχουν το δικαίωμα 
επέμβασης στη διαχείριση, την καθημερινή λειτουργία 
καθώς και σε επιμέρους αποφάσεις που αφορούν την 
αναβάθμιση του ΕΣΦΑ εφόσον δεν σημειώνεται υπέρβα−
ση του χρηματοδοτικού πλαισίου που έχει εγκριθεί.

δ) Οι περιορισμοί των υποπαραγράφων α) και β) 
ισχύουν και για τους συζύγους των εκεί αναφερομέ−
νων προσώπων, τους συγγενείς αυτών εξ αίματος ή 
εξ αγχιστείας μέχρι δευτέρου βαθμού καθώς και τα 
νομικά πρόσωπα που ελέγχονται από τους ανωτέρω. Ο 
εν λόγω περιορισμός βαρύνει τα μέλη του διοικητικού 
συμβουλίου, τους γενικούς διευθυντές, τους διευθυντές 
και κάθε άλλο πρόσωπο που ασκεί διοίκηση ή λαμβάνει 
αποφάσεις, που λαμβάνουν τις ως άνω θέσεις μετά τη 
θέση της Άδειας σε ισχύ. 

ε) Η αμοιβή των μελών του διοικητικού συμβουλίου του 
ΔΕΣΦΑ Α.Ε., των γενικών διευθυντών, των διευθυντών και 
κάθε άλλου προσώπου που ασκεί διοίκηση ή λαμβάνει 
αποφάσεις καθημερινής διαχείρισης του ΕΣΦΑ, απαγο−
ρεύεται να συνδέεται με την απόδοση ή την κερδοφορία 
της ΔΕΠΑ Α.Ε. ή συνδεδεμένης με αυτήν επιχείρησης.

στ) Οι λόγοι ανάκλησης ή αντικατάστασης των μελών 
του διοικητικού συμβουλίου του ΔΕΣΦΑ Α.Ε. με πρωτο−
βουλία της ΔΕΠΑ Α.Ε. ή συνδεδεμένης με αυτήν επιχεί−
ρησης, μετά το πέρας της δεκαετίας από τη σύσταση 
του ΔΕΣΦΑ Α.Ε., πρέπει να απαριθμούνται περιοριστικά 
στο καταστατικό του Κατόχου της Άδειας.

ζ) Μετακίνηση προσωπικού από τον ΔΕΣΦΑ Α.Ε. στη 
ΔΕΠΑ Α.Ε. ή σε συνδεδεμένη με αυτή επιχείρηση και 
αντίστροφα είναι δυνατή μόνον υπό προϋποθέσεις που 
διασφαλίζουν την ανεξαρτησία των μετακινούμενων 
προσώπων και ιδίως ότι: 

αα) το μετακινούμενο προσωπικό εποπτεύεται κατά 
τη διάρκεια της εργασιακής του σχέσης με τον ΔΕΣΦΑ 
Α.Ε. μόνο από τη διοίκηση αυτού, 

ββ) αποφάσεις επί των μισθολογικών θεμάτων και των 
θεμάτων επαγγελματικής εξέλιξης του προσωπικού του 
λαμβάνονται αποκλειστικά από τον ΔΕΣΦΑ Α.Ε. και 

γγ) δεν επιτρέπεται να προκαθορίζεται η πρόσληψη 
προσώπου στη ΔΕΠΑ Α.Ε. ή σε συνδεδεμένη με αυτήν 
επιχείρηση, μετά το πέρας της θητείας του, σε διοικητική 
θέση του ΔΕΣΦΑ Α.Ε.. Στον Κώδικα Δεοντολογίας που κα−
ταρτίζεται από τον ΔΕΣΦΑ Α.Ε., σύμφωνα με τα οριζόμενα 
στον όρο 3 της παρούσας Άδειας, καθορίζονται κανόνες 
διασφάλισης της τήρησης του καθήκοντος εχεμύθειας 
από το μετακινούμενο προσωπικό του ΔΕΣΦΑ Α.Ε..

η) Ο ΔΕΣΦΑ Α.Ε. λαμβάνει κάθε αναγκαίο μέτρο ώστε, 
στις συναλλαγές του με το κοινό, να μην προκαλείται 
σύγχυση ότι αποτελεί ενιαία νομική ή λειτουργική οντό−
τητα με τη ΔΕΠΑ Α.Ε. ή άλλη επιχείρηση παραγωγής, 
προμήθειας ή διανομής φυσικού αερίου. Ιδίως, δεν χρη−
σιμοποιεί λογότυπο που προκαλεί σχετική σύγχυση, δεν 
προβαίνει επιλεκτικά σε αναρτήσεις στην ιστοσελίδα 
του συνδέσμων προς την ιστοσελίδα της ΔΕΠΑ Α.Ε. ή 
άλλων επιχειρήσεων παραγωγής, προμήθειας ή διανο−
μής φυσικού αερίου και δεν στεγάζεται στο ίδιο κτίριο 
γραφείων με τη ΔΕΠΑ Α.Ε. ή άλλη επιχείρηση παραγω−
γής, προμήθειας ή διανομής φυσικού αερίου. 

θ) Ο ΔΕΣΦΑ Α.Ε. υποχρεούται να λαμβάνει κάθε ανα−
γκαίο μέτρο ώστε να αποφεύγονται διασταυρούμενες 
επιδοτήσεις σε σχέση με συνδεδεμένες με αυτόν επι−
χειρήσεις ή σε σχέση με οποιονδήποτε μέτοχο είτε του 
ιδίου είτε συνδεδεμένης με αυτόν επιχείρησης.

ι) Ο ΔΕΣΦΑ Α.Ε. λαμβάνει αποφάσεις για τους πόρους 
και τις επενδύσεις που απαιτούνται για τη λειτουργία, 
συντήρηση και ανάπτυξη του ΕΣΦΑ ανεξάρτητα από 
την ΔΕΠΑ Α.Ε., κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 7 παρ. 9 
του Νόμου. 

2. Ο ΔΕΣΦΑ Α.Ε. γνωστοποιεί στη ΡΑΕ ιδίως τα ακό−
λουθα:

α) Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και τα λοιπά 
πρόσωπα που ασκούν διοίκηση καθώς και τα καθήκοντα 
που ασκούν τα εν λόγω πρόσωπα.

β) Κάθε μορφής σύμβαση μεταξύ των προσώπων που 
αναφέρονται στην περίπτωση ζ) του παρόντος άρθρου και 
της ΔΕΠΑ Α.Ε. ή συνδεδεμένων με αυτήν επιχειρήσεων. 

3. Ο ΔΕΣΦΑ Α.Ε. παρέχει στη ΡΑΕ, κατόπιν αιτήματος 
της τελευταίας:

α) Κάθε είδους στοιχείο από το οποίο να προκύπτει 
η τήρηση της υποχρέωσης λειτουργικής ανεξαρτησίας 
όπως αυτή εξειδικεύεται στο παρόν άρθρο.

β) Κάθε είδους εμπορικό, λογιστικό ή οικονομικό στοι−
χείο σχετικά με δραστηριότητες του κατόχου που δεν 
εμπίπτουν στην Άδεια.
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3. Κώδικας Δεοντολογίας
1. Στον Κώδικα Δεοντολογίας που καταρτίζεται από 

τον ΔΕΣΦΑ Α.Ε. εντός δύο (2) μηνών από την χορήγηση 
της Άδειας, καθορίζονται τα αναγκαία μέτρα και οι 
ενέργειες για την διασφάλιση της ισότιμης μεταχείρισης 
των Χρηστών. 

2. Με τον Κώδικα Δεοντολογίας καθορίζεται ιδίως:
α) Ο τρόπος με τον οποίο διασφαλίζεται η τήρηση 

εχεμύθειας από το προσωπικό του ΔΕΣΦΑ Α.Ε., σε σχέ−
ση με στοιχεία και πληροφορίες που περιέρχονται στη 
γνώση του προσωπικού κατά την εκτέλεση των καθη−
κόντων του και τα οποία εάν κοινοποιούνταν επιλεκτικά 
πιθανώς να θεμελίωναν εμπορικό πλεονέκτημα. 

β) Η απαγόρευση υποδείξεων από το προσωπικό του 
ΔΕΣΦΑ Α.Ε. προς τρίτους σχετικά με την επιλογή Προ−
μηθευτή φυσικού αερίου.

γ) Ο περιορισμός της πρόσβασης τρίτων προσώπων 
σε εμπορικά ευαίσθητες πληροφορίες.

δ) Ο τρόπος με τον οποίο διασφαλίζεται ο αποκλει−
σμός της ΔΕΠΑ Α.Ε. ή συνδεδεμένης με αυτήν επιχεί−
ρησης, από την πρόσβαση σε εμπορικά ευαίσθητες 
πληροφορίες, ιδίως αυτές που ενδεχομένως της παρέ−
χουν εμπορικό πλεονέκτημα έναντι των ανταγωνιστών 
της, όπως στοιχεία Χρηστών ή πιθανών Χρηστών του 
Συστήματος. 

3. Ο ΔΕΣΦΑ Α.Ε. λαμβάνει κάθε αναγκαίο μέτρο για 
την εφαρμογή των διατάξεων του Κώδικα Δεοντολογίας 
και ιδίως, μεριμνά για την ενημέρωση και την εκπαί−
δευση του προσωπικού του, εξασφαλίζει εγγράφως τη 
δέσμευση του προσωπικού του σχετικά με τη συμμόρ−
φωσή του με τους κανόνες που περιέχονται στον Κώδι−
κα Δεοντολογίας, και θεσπίζει κυρώσεις σε περίπτωση 
μη συμμόρφωσης με τους κανόνες αυτούς.

4. Ο ΔΕΣΦΑ Α.Ε. λαμβάνει κάθε αναγκαίο μέτρο για 
την εποπτεία της τήρησης και την αξιολόγηση της 
εφαρμογής των κανόνων που θεσπίζονται με τον Κώδικα 
Δεοντολογίας. Μέχρι την 31η Ιανουαρίου κάθε έτους, 
ο ΔΕΣΦΑ Α.Ε. υποβάλλει στη ΡΑΕ έκθεση, στην οποία 
περιγράφονται τα μέτρα που έχουν ληφθεί για την απο−
τελεσματική τήρηση του Κώδικα Δεοντολογίας κατά το 
προηγούμενο έτος.

4. Υποχρεώσεις ελέγχου των Χρηστών του Εθνικού 
Συστήματος Φυσικού Αερίου

Ο ΔΕΣΦΑ Α.Ε. παρακολουθεί συστηματικά την τήρηση 
από τους Χρήστες του ΕΣΦΑ του Νόμου και των κανο−
νιστικών πράξεων που εκδίδονται κατ΄ εξουσιοδότηση 
αυτού και ενημερώνει τη ΡΑΕ όταν έχει ενδείξεις ή δια−
πιστώνει ότι Χρήστης του ΕΣΦΑ παραβιάζει την κείμενη 
νομοθεσία ή εφαρμόζει πρακτικές που αντίκεινται στους 
κανόνες περί ελεύθερου ανταγωνισμού. 

5. Υποχρεώσεις κοινής ωφελείας και πρόσθετες υπο−
χρεώσεις

1. Ο ΔΕΣΦΑ Α.Ε. τηρεί τις υποχρεώσεις παροχής υπη−
ρεσιών κοινής ωφέλειας και τις πρόσθετες υποχρεώσεις 
που επιβάλλονται με απόφαση του Υπουργού ΠΕΚΑ 
κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της περίπτωσης ιη) της 
παραγράφου 2 του άρθρου 8 και των παραγράφων 4 
και 5 του άρθρου 34 του Νόμου. 

2. Όταν ο ΔΕΣΦΑ Α.Ε. δύναται να επιλέξει μεταξύ 
εναλλακτικών μέτρων για την τήρηση των υποχρεώ−
σεων παροχής υπηρεσιών κοινής ωφελείας, οφείλει να 
επιλέγει αυτό που έχει τα λιγότερο περιοριστικά απο−
τελέσματα στον ανταγωνισμό.

3. Ο ΔΕΣΦΑ Α.Ε. τηρεί χωριστούς λογιστικούς λο−
γαριασμούς, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 32 παρ. 2 
του Νόμου, για τις δαπάνες στις οποίες προβαίνει για 
την παροχή των υπηρεσιών κοινής ωφελείας που του 
έχουν επιβληθεί. 

6. Μεταβολή ελέγχου ή μετοχικής σύνθεσης
1. Ο ΔΕΣΦΑ Α.Ε. οφείλει να γνωστοποιεί στον Υπουργό 

ΠΕΚΑ και στη ΡΑΕ, κάθε μεταβολή που επηρεάζει τον 
έλεγχό του καθώς και κάθε μεταβολή της μετοχικής 
σύνθεσης αυτού εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών 
από την πραγματοποίηση των ως άνω μεταβολών. Σε 
περίπτωση που ο ΔΕΣΦΑ Α.Ε. μετατραπεί σε εταιρία με 
μετοχές εισηγμένες σε οργανωμένη αγορά, οφείλει να 
γνωστοποιεί μόνο τις μεταβολές ελέγχου της επιχείρη−
σης. Για τους σκοπούς της διάταξης αυτής, η έννοια του 
ελέγχου της επιχείρησης είναι αυτή που προσδιορίζεται 
στο άρθρο 4 του ν. 703/77 όπως ισχύει. Σε περίπτωση 
που η μεταβολή του ελέγχου εμπίπτει στη διαδικα−
σία προληπτικού ελέγχου συγκεντρώσεων σύμφωνα 
με τα άρθρα 4β έως 4στ του ν. 703/77, ο ΔΕΣΦΑ Α.Ε. 
κοινοποιεί στη ΡΑΕ και αντίγραφο της απόφασης της 
Επιτροπής Ανταγωνισμού επί της γνωστοποιηθείσας 
συγκέντρωσης. 

2. Η υποχρέωση γνωστοποίησης της πρώτης παρα−
γράφου ισχύει και στην περίπτωση διάθεσης από τον 
ΔΕΣΦΑ Α.Ε. σημαντικού περιουσιακού στοιχείου, ακινή−
του ή εξοπλισμού σημαντικής αξίας που χρησιμοποιείται 
για την άσκηση των δραστηριοτήτων, για τις οποίες του 
χορηγείται η Άδεια.

3. Σε περίπτωση παράλειψης της γνωστοποίησης, επι−
βάλλονται οι προβλεπόμενες στην παράγραφο 1 του 
άρθρου 36 του Νόμου διοικητικές κυρώσεις. 

7. Υποχρέωση εγκατάστασης Ηλεκτρονικού Συστήμα−
τος Συναλλαγών Φυσικού Αερίου.

Εντός έξι (6) μηνών από την έκδοση του Κώδικα Δια−
χείρισης του ΕΣΦΑ κατά τα προβλεπόμενα στις διατά−
ξεις του άρθρου 9 του Νόμου, ο ΔΕΣΦΑ Α.Ε. υποβάλλει 
στη ΡΑΕ προς έγκριση σχέδιο Κανονισμού Ηλεκτρονικού 
Συστήματος Συναλλαγών Φυσικού Αερίου, σύμφωνα με 
τα οριζόμενα στο στοιχείο ιζ της παραγράφου 2 του 
άρθρου 8 του Νόμου. Εντός δώδεκα (12) μηνών από 
την ως άνω έγκριση, εγκαθιστά Ηλεκτρονικό Σύστημα 
Συναλλαγών Φυσικού Αερίου σύμφωνα με τα οριζόμενα 
στο στοιχείο ιστ της παραγράφου 2 του άρθρου 8 του 
Νόμου. 

8. Ανάκληση της Άδειας.
1. Η Άδεια ανακαλείται με απόφαση του Υπουργού 

ΠΕΚΑ μετά από γνώμη της ΡΑΕ στις ακόλουθες περι−
πτώσεις: 

α) Όταν ο ΔΕΣΦΑ Α.Ε. παραβαίνει τους όρους της 
Άδειας.

β) Όταν ο ΔΕΣΦΑ Α.Ε. παραβαίνει το Νόμο και τις κατ΄ 
εξουσιοδότηση του Νόμου εκδιδόμενες πράξεις, καθώς 
και τη νομοθεσία περί ελεύθερου ανταγωνισμού.

2. Για την ανάκληση της άδειας εφαρμόζονται οι δι−
ατάξεις της κείμενης νομοθεσίας περί τήρησης του 
δικαιώματος της προηγούμενης ακροάσεως του διοι−
κούμενου.

3. Η ανάκληση της άδειας δεν αποκλείει την επιβολή 
διοικητικών ή ποινικών κυρώσεων κατά τις διατάξεις 
των άρθρων 35 και 36 του Νόμου.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΑΔΕΙΩΝ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ

1. Κατηγορία άδειας για την οποία υποβάλλεται η αίτηση.
2. Πλήρες όνομα του αιτούντος ή, σε περίπτωση νομικού προσώπου, η επωνυμία του.
3. Διεύθυνση του αιτούντος ή, σε περίπτωση νομικού προσώπου, της έδρας του ή των κεντρικών του 

γραφείων.
4. Όνομα και πλήρης ταχυδρομική και ηλεκτρονική διεύθυνση του προσώπου που ορίζει ο αιτών ως απο−

δέκτη ή αντίκλητο για την παραλαβή των εγγράφων που θα κοινοποιούνται στον αιτούντα στο πλαίσιο 
της διαδικασίας χορήγησης άδειας.

5. Αριθμός φορολογικού μητρώου και Δ.Ο.Υ. του αιτούντος.
6. Αναλυτικά στοιχεία κάθε άλλης άδειας του Νόμου την οποία κατέχει ο αιτών (ιδίως κατηγορία άδειας, ημε−

ρομηνία έκδοσης και αριθμό μητρώου αυτής) ή για την οποία έχει υποβληθεί ή υποβάλλεται αίτηση.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΣΥΝΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΑΣΦΑ

ΜΕΡΟΣ Α
1. A. Σε περίπτωση που ο αιτών είναι ομόρρυθμη ή ετερόρρυθμη εταιρεία ή εταιρεία περιορισμένης ευ−

θύνης: 
(α) Βεβαίωση του διαχειριστή σχετικά με την οργανωτική και διοικητική δομή του αιτούντος και τους 
τυχόν δεσμούς και συμμετοχές του αιτούντος, των εταίρων και των διαχειριστών του σε άλλες εταιρείες 
ή ομίλους εταιρειών, στην ημεδαπή και στην αλλοδαπή.
(β) Αντίγραφα της αρχικής εταιρικής σύμβασης (καταστατικού) και των τυχόν τροποποιήσεών της, επικυ−
ρωμένα από τον αρμόδιο Γραμματέα Πρωτοδικών, ο οποίος θα βεβαιώνει τον αριθμό και τη χρονολογία 
της καταχωρήσεώς τους στο οικεία Βιβλία Εταιρειών ή αντιστοίχως επικυρωμένα από την αρμόδια αρχή 
του κράτους εγκατάστασης. 
(γ) Πιστοποιητικό του αρμοδίου Γραμματέα Πρωτοδικών για τις καταχωρήσεις που έχουν γίνει μέχρι την 
ημερομηνία έκδοσής του στα οικεία Βιβλία Εταιρειών (για τις ημεδαπές εταιρείες), και το οποίο πρέπει 
να παρουσιάζει τις εταιρικές μεταβολές του αιτούντος έως την ημέρα υποβολής της αίτησης.
(δ) Προκειμένου για Ε.Π.Ε., ΦΕΚ τ. Α.Ε. και Ε.Π.Ε. στα οποία δημοσιεύθηκαν περιλήψεις των παραπάνω 
υπό (β) αναφερομένων εγγράφων.
Β. Σε περίπτωση που ο αιτών είναι ανώνυμη εταιρεία: 
(α) Βεβαίωση του νομίμου εκπροσώπου σχετικά με την οργανωτική και διοικητική δομή του αιτούντος 
και τους τυχόν δεσμούς και συμμετοχές του αιτούντος σε άλλες εταιρείες ή ομίλους εταιρειών, στην 
ημεδαπή και στην αλλοδαπή. 
(β) Το πλέον πρόσφατο κωδικοποιημένο καταστατικό του αιτούντος θεωρημένο από την αρμόδια αρχή 
και ΦΕΚ τ. Α.Ε. και Ε.Π.Ε. σύστασης και τροποποιήσεων του καταστατικού.
(γ) Εκπροσώπηση της εταιρείας (ΦΕΚ τ. Α.Ε. και Ε.Π.Ε. συγκρότησης Δ.Σ. και εκπροσώπησης).
(δ) ΦΕΚ τ. Α.Ε. και Ε.Π.Ε. πιστοποίησης καταβολής αρχικού μετοχικού κεφαλαίου καθώς και κάθε μεταγε−
νέστερης αύξησης, και σε περίπτωση που δεν έχει εκδοθεί το ΦΕΚ, σχετική ανακοίνωση της αρμόδιας 
διεύθυνσης του αρμόδιου Υπουργείου ή της αρμόδιας Νομαρχίας.
(ε) Αποτελέσματα χρήσεως και ισολογισμοί των τριών τελευταίων οικονομικών ετών, εφόσον αυτά υφίστανται, 
συνοδευόμενοι από τα ΦΕΚ τ. Α.Ε. και Ε.Π.Ε. στα οποία δημοσιεύθηκαν και από τις αντίστοιχες εκθέσεις ορ−
κωτών λογιστών και τα σχετικά πιστοποιητικά ελέγχου, καθώς και αντίγραφα των εκθέσεων πεπραγμένων.
(στ) Βεβαίωση της αρμόδιας διεύθυνσης του αρμόδιου Υπουργείου ή της αρμόδιας Νομαρχίας περί μη 
λύσης και περί μη ανάκλησης της άδειας σύστασης του αιτούντος.

2. (α) Πιστοποιητικό περί μη πτώχευσης του αιτούντος, περί μη θέσης αυτού σε αναγκαστική διαχείριση 
και περί μη υπαγωγής του στη διαδικασία συνδιαλλαγής.
(β) Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα του αιτούντος.
Αν τα υπό (β) δικαιολογητικά δεν χορηγούνται από τις αρχές του κράτους της έδρας του αιτούντος, 
υπεύθυνη δήλωση αυτού περί αντικειμενικής αδυναμίας προσκόμισης των εν λόγω δικαιολογητικών και 
μη ύπαρξης ασφαλιστικών ή φορολογικών οφειλών. 

3. Οργανωτική και διοικητική δομή του αιτούντος και τυχόν υπάρχοντες δεσμοί και συμμετοχές του αι−
τούντος σε άλλες εταιρίες ή ομίλους εταιριών, με ειδική αναφορά σε συνδεδεμένες με τον αιτούντα 
εταιρίες οι οποίες δραστηριοποιούνται στον τομέα παραγωγής ή προμήθειας φυσικού αερίου ή ηλε−
κτρικής ενέργειας.

4. Αναλυτικά στοιχεία κάθε άλλης δραστηριότητας, πέραν των δραστηριοτήτων φυσικού αερίου, που ασκεί 
ο αιτών ή συνδεδεμένες με αυτόν επιχειρήσεις. 

ΜΕΡΟΣ Β
1. Επιθυμητή ημερομηνία θέσης της άδειας σε ισχύ και διάρκεια ισχύος αυτής.

2. Περιγραφή του ΑΣΦΑ και προσδιορισμός της αρχικής δυναμικότητάς του καθώς και προβλεπόμενων 
επεκτάσεων αυτής κατά τη διάρκεια ισχύος της άδειας.

3. Προτεινόμενη θέση κατασκευής ή όδευση του ΑΣΦΑ εντός της ελληνικής επικράτειας, με αναφορά κατά 
περίπτωση σε:
(α) Σημεία εισόδου και εξόδου από τη χώρα. 
(β) Σημεία διασύνδεσης με το Εθνικό Σύστημα Φυσικού Αερίου, ανάντη ή κατάντη Συστήματα Φυσικού 
Αερίου ή Δίκτυα Διανομής.

4. Χρονοδιάγραμμα αδειοδοτικής διαδικασίας, ολοκλήρωσης διαδικασιών χρηματοδότησης, κατασκευής, 
εκτέλεσης δοκιμών και έναρξης εμπορικής λειτουργίας του ΑΣΦΑ.



6022 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 

5. Μελέτη σκοπιμότητας που περιλαμβάνει τουλάχιστον:
(α) Λεπτομερή τεχνική περιγραφή του έργου:
(i) Τεχνικά χαρακτηριστικά των εγκαταστάσεων του ΑΣΦΑ με οριοθέτηση των εγκαταστάσεων σε σχέση 
με ανάντη και κατάντη Συστήματα Φυσικού Αερίου ή Δίκτυα Διανομής, εκτιμώμενη ισχύς βοηθητικών 
συστημάτων και κάθε λεπτομέρεια που είναι απαραίτητη για την εκτίμηση της δυναμικότητας και των 
προδιαγραφών ασφαλείας του ΑΣΦΑ.
(ii) Σε περίπτωση Εγκατάστασης ΥΦΑ: Χωρητικότητα και τεχνολογία των δεξαμενών αποθήκευσης, δυ−
ναμικότητα αεριοποίησης, δυναμικότητα εκφόρτωσης πλοίων ΥΦΑ καθώς και τα όρια μεγέθους πλοίων 
ΥΦΑ τα οποία θα είναι δυνατόν να εκφορτώσουν ΥΦΑ στην Εγκατάσταση. 
(iii) Σε περίπτωση Εγκατάστασης Αποθήκευσης: Το είδος της γεωλογικής δομής, εκτιμώμενη χωρητικότητα 
καθώς και τους εκτιμώμενους ρυθμούς έγχυσης και απόληψης φυσικού αερίου από την Εγκατάσταση.
(iv) Τεχνικές προδιαγραφές κατασκευής του ΑΣΦΑ και αντίστοιχοι φορείς πιστοποίησης. 
(β) Χάρτες και σχεδιαγράμματα επαρκή για τον προσδιορισμό της θέσης ή όδευσης των εγκαταστάσεων 
και ενδεικτική ακολουθία ενεργειών για την εξασφάλιση από τον αιτούντα της κατάλληλης έκτασης για 
την κατασκευή και ασφαλή λειτουργία του ΑΣΦΑ.
(γ) Αναμενόμενη τεχνική διάρκεια ζωής του ΑΣΦΑ. 
(δ) Προκαταρκτική εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων κατά την κατασκευή και λειτουργία του ΑΣΦΑ.
(ε) Δυνατότητα επαύξησης της δυναμικότητας ή επέκτασης του ΑΣΦΑ.
(στ) Αξιολόγηση του εξυπηρετούμενου δημόσιου συμφέροντος και της επίδρασης του ΑΣΦΑ στην ενίσχυση 
του ανταγωνισμού στην αγορά φυσικού αερίου με αναφορά τουλάχιστον στα ακόλουθα: 
(i) Τα στοιχεία της περίπτωσης α) της παραγράφου 2 του άρθρου 15 του ν. 3428/2005. 
(ii) Ζήτηση φυσικού αερίου την οποία εκτιμάται ότι θα εξυπηρετήσει το ΑΣΦΑ.
(iii) Περιγραφή τυχόν συνεργιών που κατά την εκτίμηση του αιτούντος προκύπτουν μεταξύ του προτεινόμενου 
ΑΣΦΑ και του ΕΣΦΑ ή άλλων ανάντη και κατάντη Συστημάτων Φυσικού Αερίου ή Δικτύων Διανομής.
(iv) Την εκτιμώμενη επίδραση του ΑΣΦΑ στη λειτουργία της αγοράς ενέργειας σε εθνικό, περιφερειακό 
και ευρωπαϊκό επίπεδο.
(ζ) Με την επιφύλαξη της περίπτωσης του Μέρους Γ του Παραρτήματος αυτού, περιγραφή του προ−
τεινόμενου συστήματος τιμολόγησης της χρήσης του ΑΣΦΑ, με αναφορά στις βασικές παραμέτρους 
υπολογισμού των σχετικών τιμολογίων και εκτίμηση της δομής και του ύψους αυτών καθώς και της 
αλληλεπίδρασης αυτών με τα τιμολόγια χρήσης του ΕΣΦΑ. 
(η) Στην περίπτωση αρχικής ή/και πιθανής μεταγενέστερης διασύνδεσης με το Εθνικό Σύστημα Φυσικού 
Αερίου, περιγραφή και ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ενεργειών δέσμευσης μεταφορικής ικανότητας για την 
παραλαβή από ή την παράδοση φυσικού αερίου στο ΕΣΦΑ, καθώς και εναλλακτικών τρόπων υλοποίησης 
του ΑΣΦΑ στην περίπτωση που η δέσμευση δυναμικότητας στο ΕΣΦΑ δεν καταστεί εφικτή.
(θ) Στην περίπτωση ΑΣΦΑ το οποίο προορίζεται, μεταξύ άλλων, για την εισαγωγή ή εξαγωγή ή διαμετα−
κόμιση φυσικού αερίου υποβάλλονται περαιτέρω:
(i) Περιγραφή των ανάντη και κατάντη του ΑΣΦΑ υφιστάμενων ή νέων Συστημάτων Φυσικού Αερίου τα 
οποία θα χρησιμοποιηθούν για τη διαμετακόμιση από τις χώρες προέλευσης του φυσικού αερίου προς 
τις χώρες προορισμού του.
(ii) Στοιχεία από τα οποία προκύπτει η δυνατότητα προμήθειας και μεταφοράς φυσικού αερίου μέσω 
ανάντη και κατάντη Συστημάτων Φυσικού Αερίου για την πραγματοποίηση της διαμετακόμισης, ιδίως 
έγγραφα πρόθεσης σχετικής συνεργασίας, προσύμφωνα ή και οριστικές συμβάσεις, τα οποία ο αιτών 
έχει ήδη εξασφαλίσει ή για τα οποία βρίσκεται σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, καθώς και εκτιμώμενο 
χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης των σχετικών ενεργειών.
(iii) Στοιχεία σχετικά με διακρατικές συμφωνίες οι οποίες έχουν συναφθεί ή ενδεχομένως απαιτείται να 
συναφθούν για την πραγματοποίηση της διαμετακόμισης φυσικού αερίου μέσω του ΑΣΦΑ, καθώς και 
εκτιμώμενο χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης των σχετικών ενεργειών.
(iv) Περιγραφή της δραστηριότητας του αιτούντος και των συνδεδεμένων με αυτόν εταιριών στις αγορές 
φυσικού αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας των χωρών προέλευσης και προορισμού του διαμετακομιζόμενου 
φυσικού αερίου, με αναφορά σε μερίδια αγοράς και υποδομές τις οποίες κατέχει ή διαχειρίζεται ο αιτών.
(ι) Στην περίπτωση Απευθείας Γραμμής, στοιχεία από τα οποία να τεκμηριώνεται άρνηση πρόσβασης 
του αιτούντος στο Εθνικό Σύστημα Φυσικού Αερίου ή άλλο ΑΣΦΑ.
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6. Συνοπτική παρουσίαση του επιχειρηματικού σχεδίου του αιτούντος για την επιθυμητή διάρκεια ισχύος 
της άδειας, η οποία περιλαμβάνει τουλάχιστον τα ακόλουθα: 
(α) Προβλεπόμενο κόστος επένδυσης, προτεινόμενη δομή κεφαλαίου και προβλεπόμενες πηγές και μέ−
θοδος χρηματοδότησης του έργου, με αναφορά των παραδοχών στις οποίες βασίζονται τα παρεχόμενα 
στοιχεία. 
(β) Ετήσιες προβλέψεις κόστους λειτουργίας του ΑΣΦΑ, ταξινομημένου σε σταθερό και μεταβλητό κό−
στος.
(γ) Ετήσιες προβλέψεις διακινούμενων ποσοτήτων φυσικού αερίου και εσόδων από τη λειτουργία του 
ΑΣΦΑ.
(δ) Συνοπτικός χρηματοοικονομικός προγραμματισμός για το έργο, που θα παρέχει την προβλεπόμενη 
ταμειακή ροή κατά κατηγορία εισροών και εκροών κατά τη μεγαλύτερη από τις ακόλουθες περιόδους: 
(i) Είτε κατά τη διάρκεια της περιόδου χρηματοδοτήσεως.
(ii) Είτε κατά τη διάρκεια της τεχνικής διάρκειας ζωής του έργου.

7. Στοιχεία που, κατά τη διεθνή εμπορική πρακτική, τεκμηριώνουν τη δυνατότητα του αιτούντος να χρημα−
τοδοτήσει το έργο, σύμφωνα με το επιχειρηματικό του σχέδιο.

ΜΕΡΟΣ Γ
1. Στην περίπτωση αιτούμενης απαλλαγής τμήματος ή του συνόλου του ΑΣΦΑ από την υποχρέωση παρο−

χής πρόσβασης σε τρίτους, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 17 του ν. 3428/2005, ο αιτών υποβάλλει 
έκθεση η οποία περιλαμβάνει τουλάχιστον τα ακόλουθα:
(i) Προσδιορισμό των διατάξεων της Οδηγίας 2003/55/ΕΚ και των αντίστοιχων διατάξεων του ν. 3428/2005 
από την υποχρέωση εφαρμογής των οποίων ζητείται η απαλλαγή του ΑΣΦΑ.
(ii) Το τμήμα της δυναμικότητας του ΑΣΦΑ στο οποίο αφορά η αιτούμενη απαλλαγή και η επιθυμητή 
χρονική διάρκεια ισχύος αυτής.
(iii) Αναλυτική αιτιολόγηση πλήρωσης καθενός από τα κριτήρια που τίθενται στην παράγραφο 1 του 
Άρθρου 22 της Οδηγίας 2003/55/ΕΚ για τη χορήγηση της απαλλαγής. 
(iv) Στοιχεία σχετικά με τυχόν αίτημα απαλλαγής το οποίο ο αιτών έχει καταθέσει ή προτίθεται να κα−
ταθέσει στις αρμόδιες αρχές άλλων Κρατών−Μελών σε σχέση με διασυνδεδεμένα Συστήματα Φυσικού 
Αερίου ανάντη και κατάντη του ΑΣΦΑ.

2. Σε περίπτωση που το προτεινόμενο ΑΣΦΑ αποτελεί τμήμα νέας υποδομής για την οποία έχει χορηγηθεί 
εξαίρεση από την υποχρέωση παροχής πρόσβασης σε τρίτους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 
22 της Οδηγίας 2003/55/ΕΚ, ο αιτών υποβάλλει αντίγραφο της απόφασης χορήγησης εξαίρεσης από τις 
αρμόδιες αρχές Κρατών−Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της σχετικής απόφασης της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής.

ΜΕΡΟΣ Δ
1. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία ο αιτών βεβαιώνει ότι όλα τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην αίτηση 

είναι αληθή.
2. Απόδειξη καταβολής του τέλους που καθορίζεται κατά τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 1, περίπτωση 

α.1, του άρθρου 6 του Νόμου 2773/1999. Μέχρι την έκδοση της σχετικής απόφασης του Υπουργού ΠΕΚΑ 
δεν απαιτείται η υποβολή του στοιχείου αυτού.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ

ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΊΑ ΠΟΥ ΣΥΝΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΑΊΤΗΣΗ ΧΟΡΉΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗΣ 
ΑΣΦΑ

ΜΕΡΟΣ Α
1. Αριθμός Μητρώου της Άδειας ΑΣΦΑ ή της αίτησης για χορήγηση Άδειας ΑΣΦΑ στην οποία αντιστοιχεί 

η αίτηση.
2. Στην περίπτωση που ο αιτών είναι ο κάτοχος της αντίστοιχης Άδειας ΑΣΦΑ ή το πρόσωπο που έχει 

καταθέσει αίτηση για χορήγηση της αντίστοιχης άδειας ΑΣΦΑ: 
(α) Υπεύθυνη δήλωση στην οποία ο αιτών βεβαιώνει ότι τα στοιχεία τα οποία έχουν υποβληθεί στο πλαίσιο 
χορήγησης της αντίστοιχης Άδειας ΑΣΦΑ, σύμφωνα με το Μέρος Α του Παραρτήματος ΙΙ του Κανονισμού 
Αδειών, είναι αληθή. Σε περίπτωση οποιασδήποτε μεταβολής των ως άνω στοιχείων, υποβάλλονται τα 
στοιχεία του Μέρους Α του Παραρτήματος ΙΙ του Κανονισμού.
(β) Υπεύθυνη δήλωση περί πλήρους συμμόρφωσης του αιτούντος με τις με τις προϋποθέσεις που τίθενται 
στην παράγραφο 5 του άρθρου 18 του Νόμου αναφορικά με τη νομική μορφή του αιτούντος.

ΜΕΡΟΣ Β
1. Σχεδιασμός του αδειούχου για την άσκηση των αρμοδιοτήτων και την τήρηση των υποχρεώσεών του 

ως Διαχειριστή του ΑΣΦΑ, ο οποίος περιλαμβάνει τουλάχιστον τα ακόλουθα: 
(α) Προτεινόμενη οργανωτική δομή του Διαχειριστή, με αναφορά στις βασικές αρμοδιότητες κάθε ορ−
γανωτικής μονάδας. 
(β) Εκτιμώμενος αριθμός προσωπικού, με αναφορά στις ειδικότητες που θα απαιτηθούν. 
(γ) Περιγραφή της βασικής υποδομής παρακολούθησης και ελέγχου της λειτουργίας του ΑΣΦΑ.
(δ) Περιγραφή των εσωτερικών διαδικασιών του Διαχειριστή για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών 
και εν γένει την ασφαλή και αποτελεσματική λειτουργία του ΑΣΦΑ, με αναφορά σε σχετικά πρότυπα ή 
κανονισμούς.
(ε) Περιγραφή των πράξεων διαχείρισης οι οποίες ενδεχομένως θα ανατεθούν σε τρίτους και σχετική 
αιτιολόγηση.

2. Στην περίπτωση που ο αιτών είναι ο κάτοχος της αντίστοιχης Άδειας ΑΣΦΑ ή το πρόσωπο που έχει 
καταθέσει αίτηση για χορήγηση της αντίστοιχης άδειας ΑΣΦΑ, στοιχεία τυχόν προηγούμενης εμπειρίας 
του αιτούντα στη διαχείριση αντίστοιχων εγκαταστάσεων. 

3. Συνοπτική περιγραφή των προτεινόμενων κύριων ρυθμίσεων του Κώδικα Διαχείρισης ΑΣΦΑ, ιδίως σε 
σχέση με: 
(α) Τους όρους των Συμβάσεων Χρήσης του ΑΣΦΑ από τρίτους.
(β) Το ρυθμιστικό καθεστώς κατανομής δυναμικότητας, διαχείρισης συμφόρησης και εξισορρόπησης 
φορτίου του ΑΣΦΑ. 
(γ) Την κατάρτιση και δημοσιοποίηση των προγραμμάτων συντήρησης και ανάπτυξης του ΑΣΦΑ.
(δ) Στοιχεία και πληροφορίες σχετικά με τη διαχείριση του ΑΣΦΑ το οποία θα είναι διαθέσιμα στους 
Χρήστες του ΑΣΦΑ και στους διαχειριστές συνδεδεμένων συστημάτων. 
(ε) Ασφάλεια του ΑΣΦΑ και αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών.

4. Συνοπτική περιγραφή της προτεινόμενης μεθοδολογίας κατάρτισης τιμολογίων πρόσβασης τρίτων στο 
ΑΣΦΑ, της εκτιμώμενης δομής και ύψος των τιμολογίων αυτών και της μεθοδολογίας αναθεώρησής 
τους.

ΜΕΡΟΣ Γ
1. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία ο αιτών βεβαιώνει ότι όλα τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην αίτηση 

είναι αληθή.
2. Απόδειξη καταβολής του τέλους που καθορίζεται κατά τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 1, περίπτωση 

α.1, του άρθρου 6 του Νόμου 2773/1999. Μέχρι την έκδοση της σχετικής απόφασης του Υπουργού ΠΕΚΑ 
δεν απαιτείται η υποβολή του στοιχείου αυτού.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV

ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΣΥΝΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΔΙΑΝΟΜΉΣ

ΜΕΡΟΣ Α

1. Α. Σε περίπτωση που ο αιτών είναι φυσικό πρόσωπο βεβαίωση έναρξης άσκησης επιτηδεύματος ή μετα−
βολής για τους ήδη επαγγελματίες από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. 
Β. Σε περίπτωση που ο αιτών είναι ομόρρυθμη ή ετερόρρυθμη εταιρεία ή εταιρεία περιορισμένης ευθύ−
νης: 
(α) Βεβαίωση του διαχειριστή σχετικά με την οργανωτική και διοικητική δομή του αιτούντος και τους 
τυχόν δεσμούς και συμμετοχές του αιτούντος, των εταίρων και των διαχειριστών του σε άλλες εταιρείες 
ή ομίλους εταιρειών, στην ημεδαπή και στην αλλοδαπή.
(β) Αντίγραφα της αρχικής εταιρικής σύμβασης (καταστατικού) και των τυχόν τροποποιήσεών της, επικυ−
ρωμένα από τον αρμόδιο Γραμματέα Πρωτοδικών, ο οποίος θα βεβαιώνει τον αριθμό και τη χρονολογία 
της καταχωρήσεώς τους στο οικεία Βιβλία Εταιρειών ή αντιστοίχως επικυρωμένα από την αρμόδια αρχή 
του κράτους εγκατάστασης. 
(γ) Πιστοποιητικό του αρμοδίου Γραμματέα Πρωτοδικών για τις καταχωρήσεις που έχουν γίνει μέχρι την 
ημερομηνία έκδοσής του στα οικεία Βιβλία Εταιρειών (για τις ημεδαπές εταιρείες), και το οποίο πρέπει 
να παρουσιάζει τις εταιρικές μεταβολές του αιτούντος έως την ημέρα υποβολής της αίτησης.
(δ) Προκειμένου για Ε.Π.Ε., ΦΕΚ τ. Α.Ε. και Ε.Π.Ε. στα οποία δημοσιεύθηκαν περιλήψεις των παραπάνω υπό 
(β) αναφερομένων εγγράφων.
Γ. Σε περίπτωση που ο αιτών είναι ανώνυμη εταιρεία: 
(α) Βεβαίωση του νομίμου εκπροσώπου σχετικά με την οργανωτική και διοικητική δομή του αιτούντος 
και τους τυχόν δεσμούς και συμμετοχές του αιτούντος σε άλλες εταιρείες ή ομίλους εταιρειών, στην 
ημεδαπή και στην αλλοδαπή.
(β) Το πλέον πρόσφατο κωδικοποιημένο καταστατικό του αιτούντος θεωρημένο από την αρμόδια αρχή 
και ΦΕΚ τ. Α.Ε. και Ε.Π.Ε. σύστασης και τροποποιήσεων του καταστατικού.
(γ) Εκπροσώπηση της εταιρείας (ΦΕΚ τ. Α.Ε. και Ε.Π.Ε. συγκρότησης Δ.Σ. και εκπροσώπησης).
(δ) ΦΕΚ τ. Α.Ε. και Ε.Π.Ε. πιστοποίησης καταβολής αρχικού μετοχικού κεφαλαίου καθώς και κάθε μεταγε−
νέστερης αύξησης, και σε περίπτωση που δεν έχει εκδοθεί το ΦΕΚ, σχετική ανακοίνωση της αρμόδιας 
διεύθυνσης του αρμόδιου Υπουργείου ή της αρμόδιας Νομαρχίας.
(ε) Αποτελέσματα χρήσεως και ισολογισμοί των τριών τελευταίων οικονομικών ετών, συνοδευόμενοι από 
τα ΦΕΚ τ. Α.Ε. και Ε.Π.Ε. στα οποία δημοσιεύθηκαν και από τις αντίστοιχες εκθέσεις ορκωτών λογιστών 
και τα σχετικά πιστοποιητικά ελέγχου, καθώς και αντίγραφα των εκθέσεων πεπραγμένων, εφόσον αυτά 
υφίστανται.
(στ) Βεβαίωση της αρμόδιας διεύθυνσης του αρμόδιου Υπουργείου ή της αρμόδιας Νομαρχίας περί μη 
λύσης και περί μη ανάκλησης της άδειας σύστασης του αιτούντος.

2. Α. Σε περίπτωση που ο αιτών είναι φυσικό πρόσωπο πιστοποιητικό περί μη πτωχεύσεως, μη υποβολής 
αίτησης περί κήρυξης σε πτώχευση, φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα.
Β. Σε περίπτωση που ο αιτών είναι εταιρεία:
(α) Πιστοποιητικό περί μη πτώχευσης του αιτούντος, περί μη θέσης αυτού σε αναγκαστική διαχείριση και 
περί μη υπαγωγής του στη διαδικασία συνδιαλλαγής. 
(β) Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα του αιτούντος.
Αν τα υπό (β) δικαιολογητικά δεν χορηγούνται από τις αρχές του κράτους της έδρας του αιτούντος, 
υπεύθυνη δήλωση αυτού περί αντικειμενικής αδυναμίας προσκόμισης των εν λόγω δικαιολογητικών και 
μη ύπαρξης ασφαλιστικών ή φορολογικών οφειλών.

3. Οργανωτική και διοικητική δομή του αιτούντος και τυχόν υπάρχοντες δεσμοί και συμμετοχές του αιτού−
ντος σε άλλες εταιρίες ή ομίλους εταιριών, με ειδική αναφορά σε συνδεδεμένες με τον αιτούντα εται−
ρίες οι οποίες δραστηριοποιούνται στον τομέα παραγωγής ή προμήθειας φυσικού αερίου ή ηλεκτρικής 
ενέργειας.

4. Αναλυτικά στοιχεία κάθε άλλης δραστηριότητας, πέραν των δραστηριοτήτων φυσικού αερίου, που ασκεί 
ο αιτών ή συνδεδεμένες με αυτόν επιχειρήσεις. 

ΜΕΡΟΣ Β
1. Επιθυμητή ημερομηνία θέσης της άδειας σε ισχύ και διάρκεια ισχύος αυτής.

2. Προσδιορισμός και οριοθέτηση της γεωγραφικής περιοχής ανάπτυξης του Δικτύου Διανομής (διοικητικά 
όρια δήμων, νομών, περιφερειών κλπ). 
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3. Χρονοδιάγραμμα (α) εξασφάλισης όλων των αδειών και εγκρίσεων που απαιτούνται για την έναρξη 
κατασκευής του Δικτύου και (β) ανάπτυξης του Δικτύου Διανομής για τα επόμενα πέντε (5) έτη (Αρχικό 
Πρόγραμμα Ανάπτυξης), στο οποίο αναφέρονται, για κάθε έτος, τα ακόλουθα:
α) Εκτιμήσεις σχετικά με την ανάπτυξη του Δικτύου, με αναφορά στο μήκος νέου Δικτύου Διανομής μέσης 
και χαμηλής πίεσης, τις περιοχές στις οποίες θα κατασκευαστεί και το αντίστοιχο κόστος.
β) Εκτιμήσεις σχετικά με τον αριθμό νέων καταναλωτών που θα συνδεθούν με το Δίκτυο Διανομής.
γ) Εκτιμήσεις σχετικά με την ποσότητα φυσικού αερίου που θα διανεμηθεί μέσω του Δικτύου για κάθε 
κατηγορία καταναλωτών.

4. Ημερομηνία έναρξης εμπορικής λειτουργίας του Δικτύου.
5. Μελέτη σκοπιμότητας για το προτεινόμενο Δίκτυο Διανομής η οποία περιλαμβάνει τουλάχιστον:

(α) Τεχνική περιγραφή του έργου στην οποία αναλύεται ο βασικός σχεδιασμός του έργου τουλάχιστον 
για τα πρώτα πέντε (5) έτη από τη χορήγηση της Άδειας και ιδίως: 
(i) Τα σημεία σύνδεσης με το Σύστημα Φυσικού Αερίου από το οποίο θα τροφοδοτείται το Δίκτυο καθώς 
και ο αριθμός και ο τύπος των εγκαταστάσεων μέτρησης και ρύθμισης της πίεσης στα σημεία αυτά.
(ii) Ο τρόπος ανάπτυξης του δικτύου με αναφορά στη βασική υποδομή δικτύου μέσης πίεσης το οποίο 
θα κατασκευαστεί, συνοδευόμενο από χάρτες και σχεδιαγράμματα επαρκή για τον προσδιορισμό της 
όδευσης αυτού.
(iii) Η βασική υποδομή παρακολούθησης και ελέγχου της λειτουργίας του Δικτύου.
(β) Τεχνικές προδιαγραφές κατασκευής του Δικτύου και αντίστοιχοι φορείς πιστοποίησης.
(γ) Αναμενόμενη τεχνική διάρκεια ζωής του Δικτύου Διανομής. 
(δ) Κατά προσέγγιση εκτίμηση του κόστους επένδυσης με βάση το μοναδιαίο κόστος ανάπτυξης δικτύων 
μέσης και χαμηλής πίεσης.
(ε) Προκαταρκτική εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων κατά την κατασκευή και λειτουργία του 
δικτύου.
(στ) Αξιολόγηση του εξυπηρετούμενου δημόσιου συμφέροντος και ιδίως στοιχεία σχετικά με τη ζήτηση 
φυσικού αερίου την οποία εκτιμάται ότι θα εξυπηρετήσει το Δίκτυο Διανομής στην περιοχή της Άδειας, 
ταξινομημένα ανά κατηγορία καταναλωτών, με αναφορά στα κατά περίπτωση υποκαθιστάμενα καύσιμα.

6. Συνοπτική παρουσίαση του επιχειρηματικού σχεδίου του αιτούντος για όλη τη διάρκεια ισχύος της Άδειας, 
η οποία περιλαμβάνει τουλάχιστον: 
(α) Προτεινόμενη δομή κεφαλαίου και προβλεπόμενες πηγές και μέθοδος χρηματοδότησης του έργου, με 
αναφορά των παραδοχών στις οποίες βασίζονται τα παρεχόμενα στοιχεία. 
(β) Ετήσιες προβλέψεις κεφαλαιουχικών δαπανών ανάπτυξης του δικτύου και σύνδεσης εγκαταστάσεων 
καταναλωτών και κόστους λειτουργίας του Δικτύου, ταξινομημένου σε σταθερό και μεταβλητό κόστος.
(γ) Ετήσιες προβλέψεις εσόδων από την εκμετάλλευση του Δικτύου.
(δ) Συνοπτικός χρηματοοικονομικός προγραμματισμός για το έργο, που θα παρέχει την προβλεπόμενη 
ταμειακή ροή κατά κατηγορία εισροών και εκροών.

7. Στοιχεία που, κατά τη διεθνή εμπορική πρακτική, τεκμηριώνουν τη δυνατότητα του αιτούντος να χρημα−
τοδοτήσει το έργο, σύμφωνα με το επιχειρηματικό του σχέδιο.

8. Συνοπτική περιγραφή των υπηρεσιών που θα παρέχονται σε καταναλωτές και τρίτους οι οποίοι έχουν 
δικαίωμα πρόσβασης στο Δίκτυο Διανομής.

9. Συνοπτική περιγραφή των προτεινόμενων όρων πρόσβασης τρίτων στο Δίκτυο Διανομής και των όρων 
σύνδεσης εγκαταστάσεων καταναλωτών με αυτό.

10. Συνοπτική περιγραφή: 
(α) Της προτεινόμενης μεθοδολογίας κατάρτισης τιμολογίων πρόσβασης τρίτων στο Δίκτυο, της εκτιμώ−
μενης δομής και ύψος των τιμολογίων αυτών και της μεθοδολογίας αναθεώρησής τους.
(β) Της μεθοδολογίας κατάρτισης των τελών σύνδεσης ανά κατηγορία καταναλωτών και την εκτιμώμενη 
δομή και ύψος αυτών.

ΜΕΡΟΣ Γ
1.  Υπεύθυνη δήλωση στην οποία ο αιτών βεβαιώνει ότι όλα τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην αίτηση 

είναι αληθή.
2. Απόδειξη καταβολής του τέλους που καθορίζεται κατά τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 1, περίπτωση 

α.1, του άρθρου 6 του Νόμου 2773/1999. Μέχρι την έκδοση της σχετικής απόφασης του Υπουργού ΠΕΚΑ 
δεν απαιτείται η υποβολή του στοιχείου αυτού.



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V

ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΣΥΝΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΉΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΠΡΟΜΉΘΕΙΑΣ

ΜΕΡΟΣ Α
1. Α. Σε περίπτωση που ο αιτών είναι φυσικό πρόσωπο βεβαίωση έναρξης άσκησης επιτηδεύματος ή μετα−

βολής για τους ήδη επαγγελματίες από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.
Β. Σε περίπτωση που ο αιτών είναι ομόρρυθμη ή ετερόρρυθμη εταιρεία ή εταιρεία περιορισμένης ευθύ−
νης: 
(α) Βεβαίωση του διαχειριστή σχετικά με την οργανωτική και διοικητική δομή του αιτούντος και τους τυ−
χόν δεσμούς και συμμετοχές του αιτούντος, των εταίρων και των διαχειριστών του σε άλλες εταιρείες ή 
ομίλους εταιρειών, στην ημεδαπή και στην αλλοδαπή.
(β) Αντίγραφα της αρχικής εταιρικής σύμβασης (καταστατικού) και των τυχόν τροποποιήσεών της, επικυ−
ρωμένα από τον αρμόδιο Γραμματέα Πρωτοδικών, ο οποίος θα βεβαιώνει τον αριθμό και τη χρονολογία 
της καταχωρήσεώς τους στο οικεία Βιβλία Εταιρειών ή αντιστοίχως επικυρωμένα από την αρμόδια αρχή 
του κράτους εγκατάστασης. 
(γ) Πιστοποιητικό του αρμοδίου Γραμματέα Πρωτοδικών για τις καταχωρήσεις που έχουν γίνει μέχρι την 
ημερομηνία έκδοσής του στα οικεία Βιβλία Εταιρειών (για τις ημεδαπές εταιρείες), και το οποίο πρέπει να 
παρουσιάζει τις εταιρικές μεταβολές του αιτούντος έως την ημέρα υποβολής της αίτησης.
(δ) Προκειμένου για Ε.Π.Ε., ΦΕΚ τ. Α.Ε. και Ε.Π.Ε. στα οποία δημοσιεύθηκαν περιλήψεις των παραπάνω υπό 
(β) αναφερομένων εγγράφων.
Γ. Σε περίπτωση που ο αιτών είναι ανώνυμη εταιρεία: 
(α) Βεβαίωση του νομίμου εκπροσώπου σχετικά με την οργανωτική και διοικητική δομή του αιτούντος και 
τους τυχόν δεσμούς και συμμετοχές του αιτούντος σε άλλες εταιρείες ή ομίλους εταιρειών, στην ημεδαπή 
και στην αλλοδαπή.
(β) Το πλέον πρόσφατο κωδικοποιημένο καταστατικό του αιτούντος θεωρημένο από την αρμόδια αρχή και 
ΦΕΚ τ. Α.Ε. και Ε.Π.Ε. σύστασης και τροποποιήσεων του καταστατικού.
(γ) Εκπροσώπηση της εταιρείας (ΦΕΚ τ. Α.Ε. και Ε.Π.Ε. συγκρότησης Δ.Σ. και εκπροσώπησης).
(δ) ΦΕΚ τ. Α.Ε. και Ε.Π.Ε. πιστοποίησης καταβολής αρχικού μετοχικού κεφαλαίου καθώς και κάθε μεταγε−
νέστερης αύξησης, και σε περίπτωση που δεν έχει εκδοθεί το ΦΕΚ, σχετική ανακοίνωση της αρμόδιας 
διεύθυνσης του αρμόδιου Υπουργείου ή της αρμόδιας Νομαρχίας.
(ε) Αποτελέσματα χρήσεως και ισολογισμοί των τριών τελευταίων οικονομικών ετών, συνοδευόμενοι από 
τα ΦΕΚ τ. Α.Ε. και Ε.Π.Ε. στα οποία δημοσιεύθηκαν και από τις αντίστοιχες εκθέσεις ορκωτών λογιστών 
και τα σχετικά πιστοποιητικά ελέγχου, καθώς και αντίγραφα των εκθέσεων πεπραγμένων, εφόσον αυτά 
υφίστανται.
(στ) Βεβαίωση της αρμόδιας διεύθυνσης του αρμόδιου Υπουργείου ή της αρμόδιας Νομαρχίας περί μη 
λύσης και περί μη ανάκλησης της άδειας σύστασης του αιτούντος.

2. Α. Σε περίπτωση που ο αιτών είναι φυσικό πρόσωπο πιστοποιητικό περί μη πτωχεύσεως, μη υποβολής 
αίτησης περί κήρυξης σε πτώχευση, φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα.
Β. Σε περίπτωση που ο αιτών είναι εταιρεία:
(α) Πιστοποιητικό περί μη πτώχευσης του αιτούντος, περί μη θέσης αυτού σε αναγκαστική διαχείριση και 
περί μη υπαγωγής του στη διαδικασία συνδιαλλαγής.
(β) Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα του αιτούντος.
Αν τα υπό (β) δικαιολογητικά δεν χορηγούνται από τις αρχές του κράτους της έδρας του αιτούντος, 
υπεύθυνη δήλωση αυτού περί αντικειμενικής αδυναμίας προσκόμισης των εν λόγω δικαιολογητικών και μη 
ύπαρξης ασφαλιστικών ή φορολογικών οφειλών.

3. Οργανωτική και διοικητική δομή του αιτούντος και τυχόν υπάρχοντες δεσμοί και συμμετοχές του σε άλλες 
εταιρείες ή ομίλους εταιρειών με ειδική αναφορά σε συνδεδεμένες με τον αιτούντα εταιρείες οι οποίες 
δραστηριοποιούνται στη διαχείριση Συστημάτων Φυσικού Αερίου και Δικτύων Διανομής καθώς και στον 
τομέα ηλεκτρικής ενέργειας. 

4. Αναλυτικά στοιχεία κάθε άλλης δραστηριότητας, πέραν των δραστηριοτήτων φυσικού αερίου, που ασκεί 
ο αιτών ή συνδεδεμένες με αυτόν επιχειρήσεις.

ΦΕΚ 464 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 6027
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ΜΕΡΟΣ Β 
1. Επιθυμητή ημερομηνία θέσης της άδειας σε ισχύ και διάρκεια ισχύος αυτής.

2. Α. Εφόσον ο αιτών προτίθεται να προμηθεύει ποσότητα φυσικού αερίου μέσω Συστήματος Μεταφοράς ή 
Δικτύου Διανομής:
(α) Συνοπτική παρουσίαση του επιχειρηματικού σχεδίου του αιτούντος για τα επόμενα πέντε (5) έτη, η 
οποία τουλάχιστον περιλαμβάνει: 
(i) Στοιχεία για τις πηγές από τις οποίες ο αιτών προτίθεται να προμηθεύεται φυσικό αέριο.
(ii) Εκτιμήσεις σχετικά με το είδος και την κατηγορία Πελατών που θα προμηθεύει καθώς και τη συνολική 
ζήτηση που θα εξυπηρετεί ο αιτών.
(iii) Ετήσιες προβλέψεις κόστους και εσόδων από πωλήσεις φυσικού αερίου.
(iv) Στοιχεία πηγών χρηματοδότησης του αιτούντος για την άσκηση της αδειοδοτούμενης δραστηριότητας 
και τεκμηρίωση αυτών. 
(β) Εκτιμήσεις καθαρών ετησίων ταμειακών ροών για περίοδο τριών (3) ετών μετά το πενταετές επιχειρη−
ματικό σχέδιο, επαρκείς για να αποδειχθεί η βιωσιμότητα του επιχειρηματικού σχεδίου στο οποίο αφορά 
η αίτηση.
Β. Εφόσον ο αιτών προτίθεται να προμηθεύει φυσικό αέριο εκτός Συστήματος Μεταφοράς ή Δικτύου Δια−
νομής, εκτός των υπό Α στοιχείων υποβάλλει και τα ακόλουθα:
(α) Στοιχεία σχετικά με τις συνθήκες μεταφοράς του φυσικού αερίου, ιδίως εάν πρόκειται για συμπιεσμένο 
φυσικό αέριο ή υγροποιημένο φυσικό αέριο. 
(β) Τοποθεσία των εγκαταστάσεων φόρτωσης ή του σημείου εισαγωγής του φυσικού αερίου στη χώρα και 
των προβλεπόμενων σημείων παράδοσης του φυσικού αερίου.
(γ) Τεχνική περιγραφή των εγκαταστάσεων φόρτωσης, εφόσον δεν πρόκειται για εισαγωγή, και εκφόρτω−
σης φυσικού αερίου.
(δ) Στοιχεία για τα μέσα μεταφοράς που προτίθεται να χρησιμοποιήσει, ιδίως αριθμό και χωρητικότητα 
οχημάτων ή πλωτών μέσων, στοιχεία σχετικά με την αποκλειστική η μη χρήση τους από τον αιτούντα 
καθώς και στοιχεία σχετικά με άλλες άδειες η λήψη των οποίων ενδεχομένως απαιτείται για τη χρήση 
των εν λόγω οχημάτων.
(ε) Υπεύθυνη δήλωση ότι τα ανωτέρω οχήματα και εγκαταστάσεις θα πληρούν τους ισχύοντες κανόνες 
ασφάλειας.

3. Σχεδιασμός για την εκπλήρωση της υποχρέωσης του άρθρου 24 παρ. 3 του ν. 3428/2005.
4. Υπεύθυνη δήλωση του αιτούντος ότι σε περίπτωση που του χορηγηθεί η άδεια θα ικανοποιήσει τις απαι−

τήσεις του άρθρου 32 του Νόμου περί τήρησης λογαριασμών και αναλυτικά στοιχεία του σχεδιασμού που 
θα εφαρμόσει ώστε να ικανοποιήσει τις απαιτήσεις αυτές.

ΜΕΡΟΣ Γ
1. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία ο αιτών βεβαιώνει ότι όλα τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην αίτηση 

είναι αληθή.
2. Απόδειξη καταβολής του τέλους που καθορίζεται κατά τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 1, περίπτωση 

α.1, του άρθρου 6 του Νόμου 2773/1999. Μέχρι την έκδοση της σχετικής απόφασης του Υπουργού ΠΕΚΑ δεν 
απαιτείται η υποβολή του στοιχείου αυτού.

Άρθρο δεύτερο
Μεταβατικές διατάξεις

Αιτούντες που έχουν υποβάλει αίτηση για χορήγηση Άδειας πριν την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης, 
οφείλουν, εντός (3) μηνών από την έναρξη ισχύος αυτής, να υποβάλλουν κάθε αναγκαίο στοιχείο, προκειμένου η 
αίτηση να πληροί τα προβλεπόμενα στις διατάξεις των άρθρων 4 και 5 του Κανονισμού.

Άρθρο τρίτο
Τελικές διατάξεις

1. Η ισχύς των διατάξεων της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνή−
σεως.

2. Η απόφαση αυτή να κοινοποιηθεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυ−
βερνήσεως.

Αθήνα, 30 Μαρτίου 2010

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ 
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ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * FAX 210 52 21 004
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: http://www.et.gr  –  e-mail: webmaster.et@et.gr*02004641904100028*

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ Φ.Ε.Κ.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ − Βασ. Όλγας 227 23104 23956 ΛΑΡΙΣΑ − Διοικητήριο 2410 597449
ΠΕΙΡΑΙΑΣ − Ευριπίδου 63 210 4135228 ΚΕΡΚΥΡΑ − Σαμαρά 13 26610 89122
ΠΑΤΡΑ − Κορίνθου 327 2610 638109 ΗΡΑΚΛΕΙΟ − Πεδιάδος 2 2810 300781
ΙΩΑΝΝΙΝΑ − Διοικητήριο 26510 87215 ΜΥΤΙΛΗΝΗ − Πλ. Κωνσταντινουπόλεως 1 22510 46654
ΚΟΜΟΤΗΝΗ − Δημοκρατίας 1 25310 22858

ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΦΥΛΛΩΝ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
Σε έντυπη μορφήη μ ρφή

• Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 μέχρι 16 σελίδες σε 1 €, προσαυξανόμενη κατά 0,20 € για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.
• Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 € ανά σελίδα.
 Σε μορφή DVD/CDμ ρφή

Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Α΄ 150 € 40 € 15 € Α.Α.Π. 110 € 30 € −

Β΄ 300 € 80 € 30 € Ε.Β.Ι. 100 € − −

Γ΄ 50 € − − Α.Ε.Δ. 5 € − −

Υ.Ο.Δ.Δ. 50 € − − Δ.Δ.Σ. 200 € − 20 €

 Δ΄ 110 € 30 € − Α.Ε. − Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. − − 100 €

• Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd−rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 € προσαυξανόμενη κατά 1 € ανά 50 σελίδες.
• Η τιμή πώλησης σε μορφή cd−rom/dvd, δημοσιευμάτων μιας εταιρείας στο τεύχος Α.Ε.−Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. σε 5 € ανά έτος.
 ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ Φ.Ε.Κ.: Τηλεφωνικά: 210 4071010 − fax: 210 4071010 − internet: http://www.et.gr

ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ Φ.Ε.Κ.

Τεύχος Έντυπη μορφή Ψηφιακή Μορφή Τεύχος Έντυπη μορφή Ψηφιακή Μορφή

Α΄ 225 € 190 € Α.Ε.Δ. 10 € Δωρεάν

Β΄ 320 € 225 € Α.Ε. − Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. 2.250 € 645 €

Γ΄ 65 € Δωρεάν Δ.Δ.Σ. 225 € 95 €

Υ.Ο.Δ.Δ. 65 € Δωρεάν Α.Σ.Ε.Π. 70€ Δωρεάν

Δ΄ 160 € 80 € Ο.Π.Κ. − Δωρεάν

Α.Α.Π. 160 € 80 € Α΄+ Β΄+ Δ΄ + Α.Α.Π. − 450 €

Ε.Β.Ι. 65 € 33 €

• Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70 €, ποσό το οποίο αφορά τα ταχυδρομικά έξοδα.
•  Για την παροχή πρόσβασης μέσω διαδικτύου σε Φ.Ε.Κ. προηγουμένων ετών και συγκεκριμένα στα τεύχη: α) Α, Β, Δ, Α.Α.Π., Ε.Β.Ι. και Δ.Δ.Σ., η τιμή προσαυξάνεται,

πέραν του ποσού της ετήσιας συνδρομής του 2007, κατά 40 € ανά έτος και ανά τεύχος και β) για το τεύχος Α.Ε.−Ε.Π.Ε. & Γ.Ε.ΜΗ., κατά 60 € ανά έτος παλαιότητας.

* Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/28.2.2005 2η Υπηρεσία
Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34,
Τ.Κ. 104 32 Αθήνα).

* Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά και θα επιστρέφονται.
* Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεο−

πτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α., τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά Όργανα και οι τριτοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα
τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής (τρέχον έτος + παλαιότητα).

* Το ποσό υπέρ Τ.Α.Π.Ε.Τ. [5% επί του ποσού συνδρομής (τρέχον έτος + παλαιότητα)], καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκπτωση.
* Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση.

Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρούνται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: 210 5279000.
Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: Μάρνη 8 τηλ.: 210 8220885, 210 8222924, 210 5279050.

Οι πολίτες έχουν τη δυνατότητα ελεύθερης ανάγνωσης των δημοσιευμάτων που καταχωρούνται σε όλα τα τεύχη της Εφημερίδας της 
Κυβερνήσεως πλην εκείνων που καταχωρούνται στο τεύχος Α.Ε.−Ε.Π.Ε και Γ.Ε.ΜΗ., από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr).

Οι υπηρεσίες εξυπηρέτησης πολιτών λειτουργούν καθημερινά από 08:00 μέχρι 13:00
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