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ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ 141/2013

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

Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας
Κατά την τακτική συνεδρίασή της, στην έδρα της, την 13η Μαρτίου 2013 και

Λαμβάνοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 2773/1999 «Απελευθέρωση Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας-Ρύθμιση
θεμάτων ενεργειακής πολιτικής και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄286), όπως ισχύει.
2. Τις διατάξεις του ν. 4001/2011 «Για τη λειτουργία των Ενεργειακών Αγορών Ηλεκτρισμού και
Φυσικού Αερίου, για Έρευνα, Παραγωγή και δίκτυα μεταφοράς Υδρογονανθράκων και άλλες
ρυθμίσεις» (ΦΕΚ Α΄ 179) (εφεξής ο «Νόμος»), όπως ισχύει.
3. Τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 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 (εφεξής ο
«Κανονισμός»).
4. Το υπ’ αριθμ. Ο-49497/14.12.2011 έγγραφο της ΡΑΕ προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή με θέμα
«Report on the assessment of risk for the security of gas supply in Greece, pursuant to article 9
of Regulation 994/2010/EC».
5. Το εγχειρίδιο με τίτλο «Preventive Action Plan and Emergency Plan Good Practices» που
καταρτίστηκε από το Joint Research Center for Energy and Transport της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής.
6. Τις συναντήσεις εργασίας που έλαβαν χώρα με εκπροσώπους της ΡΑΕ, του Διαχειριστή του
Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου (ΔΕΣΦΑ Α.Ε.), του Ανεξάρτητου Διαχειριστή
Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΔΜΗΕ Α.Ε.), του Υπουργείου Περιβάλλοντος
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Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (ΥΠΕΚΑ) και της Δημόσιας Επιχείρησης Αερίου (ΔΕΠΑ
Α.Ε.) στις 01.03.2012, στις 23.04.2012 και στις 30.05.2012 με σκοπό τον προσδιορισμό των
αναγκαίων παραδοχών του σχεδίου προληπτικής δράσης, τα σχετικά πρακτικά των
συναντήσεων αυτών και τη σχετική ηλεκτρονική αλληλογραφία.
7. Τα υπ’ αριθμ. Ο-52300/16.08.2012 και Ο-52468/10.09.2012 έγγραφα της ΡΑΕ προς τις
επιχειρήσεις φυσικού αερίου και τις οργανώσεις που εκπροσωπούν οικιακούς και
βιομηχανικούς πελάτες με θέμα «Σχέδια προληπτικής δράσης και έκτακτης ανάγκης αναφορικά
με την ασφάλεια εφοδιασμού με φυσικό αέριο, σύμφωνα με το άρθρο 4 του Κανονισμού
994/2010» με τα οποία η ΡΑΕ έθεσε σε διαβούλευση το καταρτισθέν σχέδιο προληπτικής
δράσης από τις 16.8.2012 έως τις 19.9.2012.
8. Τις απόψεις που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της ως άνω διαβούλευσης με τα ακόλουθα
έγγραφα:
(α) To υπ’ αριθμ. 2213/ΚΜΠ έγγραφο της εταιρείας «ΗΡΩΝ ΙΙ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ
ΣΤΑΘΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ A.E.» (ΡΑΕ Ι-162149/19.09.2012).
(β) To υπ’ αριθμ. 18879 έγγραφο της εταιρείας «ΔΕΠΑ A.E.» (ΡΑΕ Ι-162183/19.09.2012).
(γ) To υπ’ αριθμ. ELSON-RAE-044 έγγραφο της εταιρείας «ELPEDISON POWER A.E.»
(ΡΑΕ Ι-162202/19.09.2012).
(δ) To υπ’ αριθμ. 1799 έγγραφο των εταιρειών «PROTERGIA A.E. και «KORINTHOS
POWER A.E.» (ΡΑΕ Ι-162206/20.09.2012).
(ε) To υπ’ αριθμ. 270071588 έγγραφο της εταιρείας «ΕΠΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε.» (ΡΑΕ Ι162207/20.09.2012).
(στ) To υπ’ αριθμ. 33431/3745 έγγραφο των εταιρειών «ΕΠΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ A.E.» και
«ΕΠΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ A.E.» (ΡΑΕ Ι-162208/20.09.2012).
(ζ) To υπ’ αριθμ. 436/360Β έγγραφο της εταιρείας «ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ
ΚΟΡΙΝΘΟΥ A.E.» (ΡΑΕ Ι-162209/20.09.2012).
(η) To υπ’ αριθμ. 55398 έγγραφο της «ΔΕΣΦΑ A.E.» (ΡΑΕ Ι-162243/20.09.2012).
(θ) To από 18 Σεπτεμβρίου 2012 έγγραφο της Ένωσης Βιομηχανικών Καταναλωτών
Ενέργειας (ΡΑΕ Ι-162245/20.09.2012).
(ι) To υπ’ αριθμ. πρωτ. 1/Β/18780 έγγραφο του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και
Κλιματικής Αλλαγής (ΡΑΕ Ι-162437/25.09.2012).
(ια) Το υπ΄αριθ. πρωτ. ΡΑΕ Ι-164041/29.10.2012 έγγραφο της «ΔΕΗ Α.Ε.» με θέμα
«Διαβούλευση για την υποβολή παρατηρήσεων επί των Σχεδίων προληπτικής δράσης και
έκτακτης ανάγκης αναφορικά με την ασφάλεια εφοδιασμού με φυσικό αέριο, σύμφωνα με το
άρθρο 4 του Κανονισμού 994/2010».
(ιβ) Το υπ΄αριθ. πρωτ. ΡΑΕ Ι-165139/26.11.2012 ηλεκτρονικό έγγραφο της «ΑΔΜΗΕ Α.Ε.»
με θέμα «Διαβούλευση φυσικό αέριο».
9. Το υπ΄ αριθμ. Ο-53053/30.10.2012 έγγραφο της ΡΑΕ προς τις αρμόδιες αρχές της Βουλγαρίας
και της Ρουμανίας, με κοινοποίηση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με θέμα «Preventive Action
Plan - Greece».
10. Το από 23.11.2012 ηλεκτρονικό έγγραφο του Υπουργείου Οικονομίας, Ενέργειας και
Τουρισμού της Βουλγαρίας με θέμα «draft Bulgarian plans and comments on the Greek
Emergency Plan».
11. Τα αποτελέσματα της συνάντησης που πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της ΡΑΕ στις
26.11.2012 μεταξύ των Αρμόδιων Αρχών της Ελλάδας και της Βουλγαρίας και των
Διαχειριστών Συστημάτων φυσικού αερίου των δύο αυτών χωρών στο πλαίσιο ευρύτερης
συνεργασίας για την εφαρμογή του Κανονισμού 994/2010, όπως αυτά αποτυπώνονται στα
σχετικά πρακτικά που τηρήθηκαν και συμφωνήθηκαν μεταξύ των δύο Αρμόδιων Αρχών.
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Σκέφτηκε ως εξής:
Α. Σχετικές διατάξεις
Επειδή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 4 του Κανονισμού:
«1. Η αρμόδια αρχή κάθε κράτους μέλους, έπειτα από διαβούλευση με τις επιχειρήσεις φυσικού
αερίου, τις σχετικές οργανώσεις που εκπροσωπούν τα συμφέροντα των οικιακών και βιομηχανικών
πελατών και την εθνική ρυθμιστική αρχή, εφόσον αυτή δεν είναι η αρμόδια αρχή, καταρτίζει σε
εθνικό επίπεδο, με την επιφύλαξη της παραγράφου 3: a) προληπτικό σχέδιο δράσης που περιέχει τα
μέτρα τα απαιτούμενα για την εξάλειψη ή τον μετριασμό των επισημανθέντων κινδύνων, σύμφωνα με
την εκτίμηση του κινδύνου που διενεργείται σύμφωνα με το άρθρο 9 και β) […].
2. Πριν από την έγκριση ενός προληπτικού σχεδίου δράσης και […] σε εθνικό επίπεδο, οι αρμόδιες
αρχές ανταλλάσσουν, μέχρι τις 3 Ιουνίου 2012, τα προληπτικά προσχέδιά τους δράσης και τα
προσχέδια τους έκτακτης ανάγκης και προβαίνουν σε διαβουλεύσεις μεταξύ τους στο κατάλληλο
περιφερειακό επίπεδο και με την Επιτροπή, προκειμένου να διασφαλίσουν ότι τα προσχέδια και τα
μέτρα τους δεν έρχονται σε αντίθεση με προληπτικό σχέδιο δράσης και σχέδιο έκτακτης ανάγκης
άλλου κράτους μέλους και ότι συμμορφώνονται με τον παρόντα Κανονισμό και με άλλες διατάξεις
της Ενωσιακής Νομοθεσίας. Τέτοιες διαβουλεύσεις πρέπει να διενεργούνται ιδίως ανάμεσα σε
γειτονικά κράτη μέλη, κυρίως ανάμεσα σε απομονωμένα συστήματα που αποτελούν νησίδες αερίου
και τα γειτονικά τους κράτη μέλη, και μπορούν να καλύπτουν για παράδειγμα εκείνα τα κράτη μέλη
που ορίζονται στον ενδεικτικό κατάλογο του Παραρτήματος IV».
Επειδή, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 4 του Κανονισμού: «Το
αργότερο έως τις 3 Δεκεμβρίου 2012, εγκρίνονται και δημοσιοποιούνται τα προληπτικά σχέδια
δράσης […]. Αυτά τα σχέδια γνωστοποιούνται χωρίς χρονοτριβή στην Επιτροπή. Η Επιτροπή
ενημερώνει την ομάδα συντονισμού για το αέριο. Οι αρμόδιες αρχές διασφαλίζουν την τακτική
παρακολούθηση της εφαρμογής τέτοιων σχεδίων».
Επειδή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 6 του άρθρου 4 του Κανονισμού: «Εντός
τριών μηνών από την κοινοποίηση από τις αρμόδιες αρχές των σχεδίων που αναφέρονται στην
παράγραφο 5: α) η Επιτροπή εκτιμά τα σχέδια αυτά, όπως ορίζεται στο στοιχείο β). Για αυτόν τον
σκοπό, η Επιτροπή συμβουλεύεται την ομάδα συντονισμού για το αέριο σχετικά με τα εν λόγω σχέδια
και λαμβάνει υπόψη τη γνώμη της. Η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση της εκτίμησής της όσον αφορά τα
σχέδια στην ομάδα συντονισμού για το αέριο.»
Επειδή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 4 του άρθρου 5 του Κανονισμού «Τα εθνικά
και τα κοινά προληπτικά σχέδια δράσης επικαιροποιούνται κάθε δύο έτη, εκτός εάν οι περιστάσεις
επιβάλλουν πιο συχνή επικαιροποίηση, και αντανακλούν την ενημερωμένη εκτίμηση του κινδύνου».
Επειδή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 3 του άρθρου 12 του Νόμου: «Η ΡΑΕ
ορίζεται ως η Αρμόδια Αρχή (Competent Authority) για τη διασφάλιση της εφαρμογής των μέτρων
που ορίζονται στον Κανονισμό Ασφάλειας Εφοδιασμού του Φυσικού Αερίου 994/2010 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ης Οκτωβρίου 2010 (L 295). Τα οριζόμενα
στις διατάξεις των άρθρων 6 και 7 του Κανονισμού 994/2010/ΕΚ ασκούνται από τη ΡΑΕ με την
ιδιότητα της ως Αρμόδιας Αρχής. Η ΡΑΕ, με την ιδιότητα της αυτή, κατά την κατάρτιση και
εφαρμογή του προληπτικού σχεδίου δράσης και του σχεδίου έκτακτης ανάγκης σε εθνικό και
περιφερειακό επίπεδο, τα οποία προβλέπονται στην παρ.4 του άρθρου 4 του Κανονισμού
994/2010/ΕΚ, δύναται να αναθέτει τη διεκπεραίωση ειδικά οριζόμενων καθηκόντων που
σχετίζονται με τα παραπάνω σε τρίτα πρόσωπα. Η ΡΑΕ παρακολουθεί και εποπτεύει την
εκτέλεση των ανατιθέμενων καθηκόντων».
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Β. Κατάρτιση Σχεδίου Προληπτικής Δράσης
Επειδή, η ΡΑΕ, εφαρμόζοντας τις σχετικές διατάξεις του Κανονισμού μετά την ολοκλήρωση της
μελέτης εκτίμησης της επικινδυνότητας σύμφωνα με τα άρθρα 4, παρ. 1 και 9 του Κανονισμού,
και την κοινοποίηση της προς στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή (σχετικό υπ΄ αριθμ. 4), εκκίνησε τη
διαδικασία κατάρτισης του σχεδίου προληπτικής δράσης, που έπεται της εν λόγω μελέτης,
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 5 του Κανονισμού και στο Νόμο.
Επειδή, κατά τις συναντήσεις εργασίας που αναφέρονται στο υπ΄ αριθμ. 6 σχετικό
προσδιορίστηκαν οι αναγκαίες παραδοχές και τα δεδομένα για την εκπόνηση σχεδίου προληπτικής
δράσης με βάση τη μεθοδολογία που περιγράφεται στο εγχειρίδιο του Joint Research Center for
Energy and Transport της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (σχετικό υπ’ αρ. 5), το οποίο περιλαμβάνει
βέλτιστες πρακτικές για την κατάρτιση των σχεδίων προληπτικής δράσης και των σχεδίων
έκτακτης ανάγκης σε εθνικό επίπεδο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κανονισμό.
Επειδή, η ΡΑΕ κατήρτισε προσχέδιο προληπτικής δράσης με βάση τα ως άνω δεδομένα και την
ως άνω μεθοδολογία και με γνώμονα την επίτευξη των ακόλουθων στόχων: α) Τον προσδιορισμό
των σεναρίων με τον υψηλότερο βαθμό επικινδυνότητας (β) Το σχεδιασμό των δράσεων για την
άμβλυνση των επιπτώσεων από την εμφάνιση των ανωτέρω σεναρίων, γ) Τον υπολογισμό της
αποτελεσματικότητας κάθε δράσης, δ) Τον υπολογισμό της σχέσης κόστους και οφέλους της κάθε
δράσης, ε) Την επιλογή των δράσεων με την καλύτερη σχέση κόστους – οφέλους, για την
συγκρότηση στρατηγικών μέσω των οποίων επιτυγχάνεται το επιθυμητό πρότυπο ασφάλειας
εφοδιασμού.
Επειδή, η ΡΑΕ, με το υπ΄ αριθμ. 7 σχετικό έγγραφό της, έθεσε σε διαβούλευση με τις επιχειρήσεις
φυσικού αερίου και τις οργανώσεις που εκπροσωπούν οικιακούς και βιομηχανικούς πελάτες το
προσχέδιο προληπτικής δράσης το οποίο κατήρτισε. Με την ολοκλήρωση της διαβούλευσης η
ΡΑΕ οριστικοποίησε το προσχέδιο προληπτικής δράσης.
Επειδή, η ΡΑΕ, με το υπ΄ αριθμ. 9 σχετικό έγγραφό της διαβίβασε στις Αρμόδιες Αρχές της
Βουλγαρίας και της Ρουμανίας, και κοινοποίησε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το τελικό προσχέδιο
προληπτικής δράσης, σύμφωνα με τη διαδικασία της παραγράφου 2 του άρθρου 4 του
Κανονισμού προκειμένου να διασφαλιστεί, πριν την έγκρισή του, ότι το εν λόγω σχέδιο, σε εθνικό
επίπεδο, δεν έρχεται σε αντίθεση με τα αντίστοιχα σχέδια των γειτονικών κρατών μελών.
Επειδή, υποβλήθηκαν σχόλια για το τελικό προσχέδιο προληπτικής δράσης από την Αρμόδια
Αρχή της Βουλγαρίας (σχετικό υπ’ αρ. 10 σχετικό) από τα οποία δεν προέκυψε ότι το σχέδιο
προληπτικής δράσης της Ελλάδας έρχεται σε αντίθεση με το αντίστοιχο σχέδιο της Βουλγαρίας.
Τα σχόλια συζητήθηκαν κατά τη διάρκεια της συνάντησης που πραγματοποιήθηκε στα γραφεία
της ΡΑΕ μεταξύ των Αρμόδιων Αρχών της Ελλάδας και της Βουλγαρίας στο πλαίσιο της
ευρύτερης συνεργασίας για την εφαρμογή του Κανονισμού 994/2010 και αποτυπώθηκαν στα
πρακτικά της εν λόγω συνάντησης (σχετικό υπ΄ αρ. 11).
Επειδή, η Αρμόδια Αρχή της Ρουμανίας δεν έχει έως σήμερα διαβιβάσει στη ΡΑΕ οποιοδήποτε
σχόλιο ή αντίρρηση επί του υποβληθέντος, με το υπ΄ αριθμ. 11 σχετικό έγγραφο της ΡΑΕ,
προσχεδίου προληπτικής δράσης.
Επειδή, το τελικό προσχέδιο προληπτικής δράσης με τίτλο «Preventive action plan for enhancing
security of supply of gas in the Greek National Natural Gas System (NNGS)», περιλαμβάνει τα
ακόλουθα στοιχεία:
(α) Τα αποτελέσματα της εκτίμησης επικινδυνότητας.
(β) Στρατηγικές για την εκπλήρωση των κανόνων για την υποδομή και για τον εφοδιασμό, όπως
ορίζονται στα άρθρα 6 και 8 του Κανονισμού.
(γ) Επαρκή περιγραφή των υφιστάμενων και υπό σχεδιασμό υποχρεώσεων που επιβάλλονται στις
4

επιχειρήσεις φυσικού αερίου.
(δ) Εξαντλητική ανάλυση κόστους οφέλους εναλλακτικών μέτρων για την άμβλυνση των
επιπτώσεων από την εμφάνιση κρίσεων εφοδιασμού που έχουν επισημανθεί κατά την εκτίμηση
επικινδυνότητας.
(ε) Πληροφορίες σχετικά με τις υφιστάμενες υποδομές, καθώς και τις μελλοντικές αναβαθμίσεις
τους στο βαθμό που αυτές αφορούν έργα για τα οποία έχει ληφθεί οριστική απόφαση για την
υλοποίηση της επένδυσης.
Κατόπιν των ανωτέρω και σύμφωνα με αυτά:

Αποφασίζει
Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της κατά το άρθρο 12 του ν. 4001/2011,
1. Για την έγκριση του σχεδίου προληπτικής δράσης με τίτλο «Preventive action plan for
enhancing security of supply of gas in the Greek National Natural Gas System (NNGS)», το
κείμενο του οποίου προσαρτάται στην παρούσα Απόφαση ως «Προσάρτημα» και αποτελεί
αναπόσπαστο τμήμα αυτής.
2. Τη διαβίβαση του σχεδίου προληπτικής δράσης στην αρμόδια διεύθυνση της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής.
3. Την ανάρτηση του σχεδίου προληπτικής δράσης στην ιστοσελίδα της ΡΑΕ.

Αθήνα, 13 Μαρτίου 2013

Ο Πρόεδρος της ΡΑΕ

Δρ. Νίκος Βασιλάκος
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