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ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ν.4001 /2011, ΑΝΑ ΑΡΘΡΟ

Άρθρο 2 –Ορισμοί

Αιτιολογική άρθρου 2 παρ. 2: Προστίθεται ορισμός των προστατευόμενων
καταναλωτών φυσικού αερίου και παρέχεται η δυνατότητα στον Υπουργό ΠΕΚΑ να
διευρύνει τον ορισμό αυτό σύμφωνα με το άρθρο 2 του Κανονισμού 994/2010 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ης Οκτωβρίου 2010 σχετικά
με τα μέτρα κατοχύρωσης της ασφάλειας εφοδιασμού με αέριο και την κατάργηση
της οδηγίας 2004/67/ΕΚ του Συμβουλίου (L 295).

Άρθρο 73-Ασφάλεια εφοδιασμού στο ΕΣΦΑ (Μετονομάζεται σε)

Αιτιολογική άρθρου 73 παρ. 1: Το σχέδιο έκτακτης ανάγκης θεσπίζεται με απόφαση
της ΡΑΕ, ως Αρμόδιας Αρχής σύμφωνα με το άρθρο 12 του νόμου 4001/2011.
Γίνεται αναφορά στα όργανα λήψης αποφάσεων για την εφαρμογή του σχεδίου
έκτακτης ανάγκης, καθώς και στα τρία επίπεδα κρίσης σύμφωνα με το άρθρο 10 του
Κανονισμού 994/2010, ήτοι το επίπεδο έγκαιρης προειδοποίησης, το επίπεδο
επιφυλακής και το επίπεδο έκτακτης ανάγκης.

Αιτιολογική άρθρου 73 παρ. 2: Με την παράγραφο αυτή καθορίζεται η χρονική σειρά
λήψης των μέτρων σύμφωνα με τον Κανονισμό 994/2010 και τα αντίστοιχα
παραρτήματα αυτού. Σκοπός της προτεινόμενης διάταξης είναι να παρέχεται κατά
πρώτον, η ευχέρεια στην αγορά να διαχειριστεί την κρίση με ίδια μέτρα. Σε δεύτερο
επίπεδο, λαμβάνονται μέτρα εκτός αγοράς, μόνο εφόσον έχουν εξαντληθεί τα μέτρα
αγοράς και διαπιστώνεται αδυναμία ικανοποίησης της ζήτησης φυσικού αερίου.
Ορίζονται ως βασικά κριτήρια για τη λήψη μέτρων εκτός αγοράς, ο εφοδιασμός των
Προστατευόμενων Καταναλωτών και η επάρκεια ισχύος στο Σύστημα Μεταφοράς
Ηλεκτρικής Ενέργειας.

Αιτιολογική άρθρου 73 παρ. 3: Η εν λόγω παράγραφος προβλέπει ρητώς ότι η
επιβεβλημένη διακοπή παροχής σε πελάτες, ως μέτρο εκτός αγοράς, εφαρμόζεται
μόνο μετά από κήρυξη έκτακτης ανάγκης. Ο τρόπος εφαρμογής της γίνεται σύμφωνα
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με τους κανόνες και τις διαδικασίες που ορίζονται στο σχέδιο έκτακτης ανάγκης.
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Προστατευόμενων Καταναλωτών, το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου αποκλείει τη
διεκδίκηση από τους διακοπτόμενους πελάτες αποζημιώσεως από τα όργανα αυτά, ,
λόγω ενδεχόμενης οικονομικής τους επιβάρυνσης.

Αιτιολογική άρθρου 73 παρ. 4: Η ρύθμιση της παραγράφου αυτής κρίνεται αναγκαία
ώστε να μην προκρίνεται η χρήση εναλλακτικού καυσίμου πετρελαίου έναντι λοιπών
οικονομικότερων λύσεων. Η σύμβαση του ΔΕΣΦΑ με τις μονάδες που διατηρούν
εναλλακτικό καύσιμο, η οποία ήδη προβλέπεται στην παράγραφο 3 του άρθρου 73,
όπως ισχύει,

μεταλλάσσεται από «κατά προτεραιότητα διακοπή» (και άρα κατά

προτεραιότητα αλλαγή καυσίμου) σε «διατήρηση διαθεσιμότητας». Με την
προτεινόμενη διάταξη, η απόφαση λειτουργίας μιας μονάδας με

εναλλακτικό

καύσιμο ντίζελ, το οποίο ως καύσιμο είναι κατά 150%-200% ακριβότερο από το
φυσικό αέριο, λαμβάνεται στο πλαίσιο της συμμετοχής της μονάδας στην αγορά
ηλεκτρικής ενέργειας ανάλογα με την σειρά οικονομικότητας έναντι άλλων λύσεων
(εισαγωγές, υδροηλεκτρική παραγωγή, πετρελαϊκές μονάδες). Μέσω του τέλους
ασφάλειας εφοδιασμού θα αποζημιώνονται οι ηλεκτροπαραγωγοί μόνο για τη
διατήρηση αποθεμάτων και την εξασφάλιση της διαθεσιμότητας των μονάδων για
λειτουργία με εναλλακτικό καύσιμο.

Αιτιολογική άρθρου 73 παρ. 5 : Σύμφωνα με τον Κανονισμό 994/2010, σε περίπτωση
που δεν προβλέπεται μηχανισμός αγοράς για τη διαχείριση ζήτησης απαιτείται η
υλοποίηση υποδομών μεγαλύτερης δυναμικότητας για την ικανοποίηση του Κανόνα
Ν-1. Αυτό δύναται να οδηγήσει σε σημαντική επιβάρυνση των καταναλωτών
φυσικού αερίου σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα. Με την προτεινόμενη διάταξη
προκρίνεται η δημιουργία μηχανισμού διαχείρισης ζήτησης, λόγω της μη ύπαρξης
ημερήσιας
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πραγματοποιείται μέσω συμβάσεων που συνάπτονται ελεύθερα μεταξύ Προμηθευτών
και Μεγάλων Πελατών. Για την επιτυχία του μηχανισμού, προτείνεται τμήμα ή το
σύνολο των καταβαλλόμενων αποζημιώσεων των Προμηθευτών να καλύπτεται από
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το τέλος ασφάλειας εφοδιασμού εκ των υστέρων, δηλαδή μετά την εφαρμογή του
μηχανισμού διαχείρισης ζήτησης. Οι αποζημιώσεις θα έχουν ανώτατο όριο, το οποίο
θα καθορίζεται στην απόφαση της ΡΑΕ που προβλέπεται στην παράγραφο 6, με
στόχο να διαφυλαχθεί η επάρκεια του Λογαριασμού Ασφάλειας Εφοδιασμού. Εντός
των προκαθορισμένων ορίων, ο Προμηθευτής που δε συμμετείχε στην πρόκληση της
κρίσης θα μπορεί να διεκδικήσει το σύνολο της αποζημίωσης που κατέβαλε για
αποδεδειγμένη διαχείριση ζήτησης Πελατών του κατά τη διάρκεια της κρίσης.
Αντιστοίχως, ο Προμηθευτής που συμμετείχε στην πρόκληση της κρίσης, είτε δεν θα
μπορέσει να διεκδικήσει εν τέλει αποζημίωση, είτε θα μπορέσει να διεκδικήσει τμήμα
αυτής, αναλόγως του βαθμού υπαιτιότητας του.
Η καταβολή των αποζημιώσεων ακόμη και κατά τη διάρκεια κρίσεων έκτακτης
ανάγκης για περικοπές που ενεργοποιήθηκαν στο επίπεδο επιφυλακής στοχεύει στο
να μεγιστοποιήσει το κίνητρο των Μεγάλων Πελατών να συμμετάσχουν στο
μηχανισμό διαχείρισης ζήτησης από την έναρξη μιας κρίσης.

Αιτιολογική άρθρου 73 παρ. 6 : Στην εν λόγω διάταξη, εκτός από τη χρηματοδότηση
των συμβάσεων των προηγούμενων παραγράφων, προβλέπεται, για πρώτη φορά, η
δυνατότητα χρηματοδότησης μέτρων που εντάχθηκαν στις στρατηγικές του σχεδίου
προληπτικής δράσης από το τέλος ασφάλειας εφοδιασμού, βάσει ανάλυσης κόστους
οφέλους και υπό τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στη σχετική απόφαση της ΡΑΕ.
Το τέλος ασφάλειας εφοδιασμού καταβάλλεται από όλους τους καταναλωτές φυσικού
αερίου. Δεδομένου ότι διαφορετικές κατηγορίες καταναλωτών απολαμβάνουν
διαφορετικό επίπεδο ασφάλειας εφοδιασμού κρίνεται σκόπιμο να προβλεφθεί ότι
στην απόφαση της ΡΑΕ δύναται να καθορίζεται διαφορετικό ύψος τέλους ασφάλειας
εφοδιασμού για διαφορετικές κατηγορίες καταναλωτών φυσικού αερίου.

Αιτιολογική άρθρου 73 παρ. 7: Με στόχο την διασφάλιση της τροφοδοσίας των
προστατευόμενων πελατών υπό ιδιαίτερα δυσμενείς συνθήκες κατά τις οποίες ο
προμηθευτής τους αδυνατεί να παραδώσει επαρκείς ποσότητες αερίου, ο ΔΕΣΦΑ
υποχρεούται δια νόμου να προβεί σε αναγκαστική αεριοποίηση των απαιτούμενων
ποσοτήτων ΥΦΑ που άλλος Χρήστης, πέραν του προμηθευτή, τυχόν διαθέτει στη
Ρεβυθούσα,

προκειμένου

να εξασφαλισθεί

προστατευόμενων καταναλωτών.
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Άρθρο 48 -

Υποχρεώσεις των Προμηθευτών Φυσικού Αερίου (Προσθήκη

παραγράφου 2 και αναρίθμηση των λοιπών παραγράφων):
Αιτιολογική άρθρου 48 παρ. 2 : Προτείνεται η προσθήκη παραγράφου 2 και η
αναρίθμηση των λοιπών παραγράφων. Σύμφωνα με τη νέα διάταξη, ως υπεύθυνοι
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τη

διασφάλιση
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Προστατευόμενους Καταναλωτές, ορίζονται οι Προμηθευτές. Στην άδεια
προμήθειας καθορίζονται οι ειδικότερες υποχρεώσεις που επιβάλλονται για το
σκοπό αυτό.

Άρθρο 69 - Κώδικας Διαχείρισης του ΕΣΦΑ

Αιτιολογική άρθρου 69 παρ. ιε : Η διάταξη αυτή τροποποιείται ώστε να
εναρμονιστεί με την προτεινόμενη τροποποίηση των διατάξεων του άρθρου 73.
Άρθρο 81 - Αδεια Προμήθειας Φυσικού Αερίου
Αιτιολογική άρθρου 81 παρ. 3 : Η διάταξη αναδιατυπώνεται σύμφωνα με τα
οριζόμενα για τον Προμηθευτή Τελευταίου Καταφυγίου στο άρθρο 57 του ν.
4001/2011.
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