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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
ΓΕΝΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 1
Ορισµοί
Οι όροι που αναφέρονται στον Κώδικα ∆ιαχείρισης του Εθνικού Συστήµατος
Φυσικού Αερίου (Κώδικας), έχουν την έννοια που τους αποδίδεται στο άρθρο [2] του
ν. 4001/2011 (ΦΕΚ Α’ 179) (Νόµος) ή στις επιµέρους διατάξεις του Κώδικα και οι
παρακάτω όροι έχουν την ακόλουθη έννοια:
1. Αέριο Εκτός Προδιαγραφών: Φυσικό Αέριο το οποίο δεν είναι συµβατό µε τις
Προδιαγραφές Ποιότητας Φυσικού Αερίου.
2. Αποσύνδεση πλοίου ΥΦΑ: Η αποσύνδεση της γείωσης, των τηλεπικοινωνιών,
των βραχιόνων εκφόρτωσης και των σηµάτων έκτακτης ανάγκης πλοίου ΥΦΑ
από την Εγκατάσταση ΥΦΑ.
3. ∆εσµευµένη Μεταφορική Ικανότητα Παράδοσης: Η µέγιστη Ποσότητα Φυσικού
Αερίου για κάθε Σηµείο Εισόδου ή Σηµείο Εισόδου Αντίστροφης Ροής την
οποία ο ∆ιαχειριστής δεσµεύεται ότι δύναται να παραλαµβάνει από Χρήστη
Μεταφοράς ανά Ηµέρα στο συγκεκριµένο Σηµείο, σύµφωνα µε την εκάστοτε
Εγκεκριµένη Αίτησή του, στο πλαίσιο της Σύµβασης Μεταφοράς που έχει
συνάψει µε αυτόν (kWh/Ηµέρα).
4. ∆εσµευµένη Μεταφορική Ικανότητα Παραλαβής: Η µέγιστη Ποσότητα Φυσικού
Αερίου για κάθε Σηµείο Εξόδου ή Σηµείο Εξόδου Αντίστροφης Ροής την οποία
ο ∆ιαχειριστής δεσµεύεται ότι δύναται να παραδίδει σε Χρήστη Μεταφοράς
ανά Ηµέρα στο συγκεκριµένο Σηµείο, σύµφωνα µε την εκάστοτε Εγκεκριµένη
Αίτησή του στο πλαίσιο της Σύµβασης Μεταφοράς που έχει συνάψει µε αυτόν
(kWh/Ηµέρα).
5. ∆εσµευµένη ∆ιακοπτόµενη Μεταφορική Ικανότητα Παράδοσης: Η µέγιστη
Ποσότητα Φυσικού Αερίου για κάθε Σηµείο Εισόδου ή Σηµείο Εισόδου
Αντίστροφης Ροής την οποία ο ∆ιαχειριστής δεσµεύεται ότι δύναται να
παραλαµβάνει από Χρήστη Μεταφοράς ανά Ηµέρα στο συγκεκριµένο Σηµείο
και η οποία είναι δυνατόν να διακόπτεται από το ∆ιαχειριστή σύµφωνα µε την
εκάστοτε Εγκεκριµένη Αίτησή του στο πλαίσιο της Σύµβασης Μεταφοράς που
έχει συνάψει µε αυτόν (kWh/Ηµέρα).
6. ∆εσµευµένη ∆ιακοπτόµενη Μεταφορική Ικανότητα Παραλαβής: Η µέγιστη
Ποσότητα Φυσικού Αερίου για κάθε Σηµείο Εξόδου ή Σηµείο Εξόδου
Αντίστροφης Ροής την οποία ο ∆ιαχειριστής δεσµεύεται ότι δύναται να
παραδίδει σε Χρήστη Μεταφοράς ανά Ηµέρα στο συγκεκριµένο Σηµείο και η
οποία είναι δυνατόν να διακόπτεται από το ∆ιαχειριστή σύµφωνα µε την
εκάστοτε Εγκεκριµένη Αίτησή του στο πλαίσιο της Σύµβασης Μεταφοράς που
έχει συνάψει µε αυτόν (kWh/Ηµέρα).
7.

∆εσµοποιηµένη
Μεταφορική
Ικανότητα
Παράδοσης/Παραλαβής:
Τυποποιηµένο προϊόν Μεταφορικής Ικανότητας Παράδοσης/Παραλαβής το

10//250

∆ιαγράφηκε: ,

∆ιαγράφηκε: τουστο

∆ιαγράφηκε: ,

∆ιαγράφηκε: ,

∆ιαγράφηκε: τον

∆ιαγράφηκε: Εισόδου,

∆ιαγράφηκε: τον

οποίο προσφέρεται σε Αδιάλειπτη Βάση και από τις δυο πλευρές ενός Σηµείου
∆ηµοπράτησης Μεταφορικής Ικανότητας (kWh/Ηµέρα).
8.

∆ιακοπτόµενη Μεταφορική Ικανότητα Παράδοσης: Η µέγιστη Ποσότητα
Φυσικού Αερίου για κάθε Σηµείο Εισόδου ή Σηµείο Εισόδου Αντίστροφης
Ροής η οποία δύναται να παραδοθεί ανά Ηµέρα στο συγκεκριµένο Σηµείο σε
∆ιακοπτόµενη Βάση (kWh/Ηµέρα).

9. ∆ιακοπτόµενη Μεταφορική Ικανότητα Παραλαβής: Η µέγιστη Ποσότητα
Φυσικού Αερίου για κάθε Σηµείο Εξόδου ή Σηµείο Εξόδου Αντίστροφης Ροής
η οποία δύναται να παραληφθεί ανά Ηµέρα στο συγκεκριµένο Σηµείο σε
∆ιακοπτόµενη Βάση (kWh/Ηµέρα).
10. ∆ιαχειριστής: Ο ∆ιαχειριστής του Εθνικού Συστήµατος Φυσικού Αερίου Α.Ε.
(∆ΕΣΦΑ Α.Ε.).

∆ιαγράφηκε: ,

∆ιαγράφηκε: Εισόδου,

∆ιαγράφηκε: ∆.Ε.Σ.Φ.Α.

11. ∆υναµικότητα
Αεριοποίησης
Εγκατάστασης
ΥΦΑ
(∆υναµικότητα
Αεριοποίησης): Η µέγιστη Ποσότητα ΥΦΑ η οποία δύναται να αεριοποιηθεί
ανά Ηµέρα σε Εγκατάσταση ΥΦΑ (kWh/Ηµέρα).
12. ∆εσµευµένη ∆υναµικότητα Αεριοποίησης: Η µέγιστη Ποσότητα ΥΦΑ η οποία
δύναται να αεριοποιηθεί ανά Ηµέρα σε Εγκατάσταση ΥΦΑ για λογαριασµό
Χρήστη ΥΦΑ, σύµφωνα µε την εκάστοτε Εγκεκριµένη Αίτηση ΥΦΑ του
Χρήστη ΥΦΑ, στο πλαίσιο της Σύµβασης ΥΦΑ που έχει συνάψει µε το
∆ιαχειριστή (kWh/Ηµέρα).

∆ιαγράφηκε: τον

13. ∆ηλωθείσα Ποσότητα ΥΦΑ Χρήστη ΥΦA : το άθροισµα των Φορτίων ΥΦΑ του
Χρήστη ΥΦΑ που µεταφέρονται στο ίδιο πλοίο ΥΦΑ και η εκφόρτωση των
οποίων προγραµµατίζεται να πραγµατοποιηθεί την ίδια Ηµέρα Εκφόρτωσης,
σύµφωνα µε το πλέον πρόσφατο Τελικό Μηνιαίο Πρόγραµµα ΥΦΑ πριν την
Έγχυση ΥΦΑ.
14. ∆ηλωθείσα Ποσότητα ΥΦA : το άθροισµα όλων των Φορτίων ΥΦΑ που
µεταφέρονται στο ίδιο πλοίο ΥΦΑ και η εκφόρτωση των οποίων
προγραµµατίζεται να πραγµατοποιηθεί την ίδια Ηµέρα Εκφόρτωσης σύµφωνα
µε το πλέον πρόσφατο Τελικό Μηνιαίο Πρόγραµµα ΥΦΑ πριν την Έγχυση
ΥΦΑ.
15. ∆ηλωθείσα Ποσότητα Εξισορρόπησης: Το Φορτίο ΥΦΑ Εξισορρόπησης που
καθορίζεται στο πλέον πρόσφατο Τελικό Μηνιαίο Πρόγραµµα ΥΦΑ πριν την
Έγχυση ΥΦΑ.
16. Εγκατάσταση Απόληψης Φυσικού Αερίου: Κάθε εγκατάσταση Χρήστη ή Πελάτη,
συνδεδεµένη µε το Σύστηµα Μεταφοράς, στην οποία εγχέεται το Φυσικό Αέριο
που παραλαµβάνεται σε Σηµείο Εξόδου.

∆ιαγράφηκε: εγχύεται

17. Εγχυθείσα Ποσότητα ΥΦΑ: Η µετρηθείσα Ποσότητα ΥΦΑ µετά την ολοκλήρωση
της Έγχυσης του Φορτίου ΥΦΑ εντός της Εγκατάστασης ΥΦΑ, µε την
επιφύλαξη των οριζοµένων στο άρθρο [68].
18. Εγχυθείσα Ποσότητα Εξισορρόπησης: Η υπολογιζόµενη, κατά τα οριζόµενα στην
παράγραφο [4] του άρθρου [68], Ποσότητα ΥΦΑ µετά την ολοκλήρωση της
Έγχυσης του Φορτίου ΥΦΑ Εξισορρόπησης εντός της Εγκατάστασης ΥΦΑ.
19. Έγχυση ΥΦΑ: Η παράδοση ΥΦΑ στο ∆ιαχειριστή στο Σηµείο Παράδοσης ΥΦΑ.
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∆ιαγράφηκε: στον

20.

Εικονικό Σηµείο ∆ηλώσεων (ΕΣ∆): Όπως ορίζεται στο άρθρο 4 παρ. 5 του
παρόντος.

21. Εµπλεκόµενα Μέρη: Σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο Σχέδιο Έκτακτης Ανάγκης.
22. Έναρξη έργου: Η ηµεροµηνία ένταξης ενός µη προγραµµατισµένου έργου στο
Σχέδιο Προγράµµατος Ανάπτυξης ή στον Κατάλογο Μικρών Έργων, όπως αυτά
δηµοσιοποιούνται στην ιστοσελίδα του. Η έναρξη ενός έργου δύναται να
συνοδεύεται από προϋποθέσεις για την υλοποίησή του.

∆ιαγράφηκε: ..
∆ιαγράφηκε: υλοποίηση

23. Έτος: Χρονική περίοδος δώδεκα (12) συναπτών µηνών, η οποία αρχίζει την 7 π.µ.
της 1ης Ιανουαρίου ενός έτους και λήγει την 7 π.µ. της 1ης Ιανουαρίου του
επόµενου έτους.
24. Ηλεκτρονικό Σύστηµα Συναλλαγών Φυσικού Αερίου (Ηλεκτρονικό Σύστηµα
Συναλλαγών): Το ηλεκτρονικό σύστηµα το οποίο εγκαθιστά και διαχειρίζεται ο
∆ιαχειριστής, σύµφωνα µε τη διάταξη της περίπτωσης ιε) της παραγράφου [2]
του άρθρου [68] του Νόµου.
25.

Ηλεκτρονικό Υπόβαθρο ∆έσµευσης ∆υναµικότητας (Capacity Booking
Platform): Όπως ορίζεται στο άρθρο 27 του Κανονισµού (ΕΕ) 984/2013.

26. Ηµέρα: Χρονική περίοδος η οποία αρχίζει την 7 π.µ. µίας ηµερολογιακής ηµέρας
και λήγει την 7 π.µ. της επόµενης ηµερολογιακής ηµέρας.
27. Ηµεροµηνία Έναρξης Λειτουργίας Έργου: Η ηµεροµηνία κατά την οποία έχει
ολοκληρωθεί η κατασκευή, ο έλεγχος και οι δοκιµές των µερών ενός έργου που
είναι απολύτως αναγκαία για την έναρξη λειτουργίας του και ειδικά για τα έργα
Σύνδεσης για την έναρξη µεταφοράς αερίου από/στην εγκατάσταση
εισαγωγής/απόληψης. Η Ηµεροµηνία Έναρξης Λειτουργίας µπορεί να ταυτίζεται
µε την Ηµεροµηνία Ολοκλήρωσης Έργου ή να προηγείται αυτής (π.χ. µε τη
χρήση προσωρινών µετρητικών διατάξεων).
28.

Ηµεροµηνία Ολοκλήρωσης Έργου: Η ηµεροµηνία κατά την οποία έχει
ολοκληρωθεί η κατασκευή, ο έλεγχος και οι δοκιµές όλου του έργου και είναι
έτοιµο για λειτουργία όλων των επί µέρους έργων από τα οποία απαρτίζεται. Η
ηµεροµηνία αυτή για κάθε επί µέρους έργο καθορίζεται από τον επιβλέποντα του
έργου µε την έκδοση του σχετικού πιστοποιητικού µηχανικής ολοκλήρωσης ή, σε
περίπτωση αυτεπιστασίας, από το ∆ιαχειριστή. Μικροεργασίες που δεν
επηρεάζουν τη λειτουργικότητα του έργου δύναται να ολοκληρώνονται µετά την
Ηµεροµηνία Ολοκλήρωσης Έργου.

∆ιαγράφηκε: τον

29. Κανονισµός 715/2009: Ο Κανονισµός (ΕΚ) 715/2009 (EE L 211/36) του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 13ης Ιουλίου 2009,
σχετικά µε τους όρους πρόσβασης στα δίκτυα µεταφοράς φυσικού αερίου και
για την κατάργηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1775/2005.
30. Κανονισµός 994/2010: Ο Κανονισµός (ΕΚ) 994/2010 (EE L 295) 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.
31.

Κανονισµός 984/2013: Ο Κανονισµός (ΕΕ) 984/2013 (EE L 273) της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 14ης Οκτωβρίου 2013, σχετικά µε τη θέσπιση
κώδικα δικτύου σχετικά µε µηχανισµούς κατανοµής δυναµικότητας στα
συστήµατα µεταφοράς αερίου.
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∆ιαγράφηκε: την

32.

Κανονισµός 703/2015: Ο Κανονισµός (ΕΕ) 703/2015 (ΕΕ L 113/13) της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 30ης Απριλίου, για τη θέσπιση κώδικα δικτύου
όσον αφορά τους κανόνες για τη διαλειτουργικότητα και την ανταλλαγή
δεδοµένων.

33. Κανονισµός Μετρήσεων ΕΣΦΑ: Ο Κανονισµός που προβλέπεται στη διάταξη του
πρώτου εδαφίου της παραγράφου [3] του άρθρου [69] του Νόµου.
34. Κανονισµός Τιµολόγησης: Ο εγκεκριµένος, σύµφωνα µε τη διαδικασία που
προβλέπεται στη διάταξη της παραγράφου [1] του άρθρου [88] του Νόµου,
Κανονισµός Τιµολόγησης Βασικών ∆ραστηριοτήτων του Εθνικού Συστήµατος
Φυσικού Αερίου.
35.

Κωδικός EIC: Μοναδικός κωδικός αναγνώρισης συµµετέχοντα στην
Ευρωπαϊκή Εσωτερική Αγορά Ενέργειας (IEM), ο οποίος χορηγείται από
τοπικά γραφεία έκδοσης (Local Issuing Offices), σύµφωνα µε τον κατάλογο του
∆ίκτυου ∆ιαχειριστών Συστηµάτων Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας
(ENTSO-E).

36. Μεγάλο Έργο: Έργο ανάπτυξης, ενίσχυσης ή διασύνδεσης του ΕΣΦΑ, ο
προϋπολογισµός υλοποίησης του οποίου υπερβαίνει τα πέντε εκατοµµύρια
[5.000.000] ευρώ.
37. Μέγιστη Ηµερήσια Ποσότητα Φυσικού Αερίου
(ΜΗΠΦΑ, kWh/ηµέρα):
Ορίζεται για κάθε Χρήστη Μεταφοράς και για κάθε Ηµέρα, ως η µεγαλύτερη
τιµή µεταξύ της Ηµερήσιας Παράδοσης και Ηµερήσιας Παραλαβής του.
38. Μέση Χρέωση
Τιµολόγησης.

Χρήσης

ΕΣΦΑ:

Όπως

υπολογίζεται

στον

Κανονισµό

39. Μεταφορική Ικανότητα: Η µέγιστη Ποσότητα Φυσικού Αερίου που µπορεί να
διέλθει από σηµείο του ΕΣΜΦΑ ανά Ηµέρα, χωρίς να τίθεται σε κίνδυνο η
οµαλή και ασφαλής λειτουργία αυτού (kWh/Ηµέρα).
40. Μεταφορική Ικανότητα Παράδοσης: Η µέγιστη Ποσότητα Φυσικού Αερίου η
οποία δύναται να παραδοθεί σε Σηµείο Εισόδου ή Σηµείο Εισόδου
Αντίστροφης Ροής ανά Ηµέρα (kWh/Ηµέρα).
41. Μεταφορική Ικανότητα Παραλαβής: Η µέγιστη Ποσότητα Φυσικού Αερίου η
οποία δύναται να παραληφθεί από Σηµείο Εξόδου ή Σηµείο Εξόδου
Αντίστροφης Ροής ανά Ηµέρα (kWh/Ηµέρα).
42. Μήνας: Χρονική περίοδος η οποία αρχίζει την 7 π.µ. της πρώτης ηµέρας ενός
ηµερολογιακού µήνα και λήγει την 7 π.µ. της πρώτης ηµέρας του επόµενου
ηµερολογιακού µήνα.
43. Μικρό Έργο: Έργο ανάπτυξης, ενίσχυσης ή διασύνδεσης του ΕΣΦΑ, ο
προϋπολογισµός υλοποίησης του οποίου δεν υπερβαίνει τα πέντε εκατοµµύρια
[5.000.000] ευρώ.
44. Παροχή: Η Ποσότητα φυσικού αερίου που διέρχεται από σηµείο του ΕΣΜΦΑ ανά
ώρα (kWh/ώρα).
45. Πελάτης: Ο Χρήστης Μεταφοράς ή ΥΦΑ, εφόσον είναι και καταναλωτής
Φυσικού Αερίου, ή το πρόσωπο µε το οποίο έχει συµβληθεί και εξυπηρετεί ο
Χρήστης σε Σηµεία Εξόδου.
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46. Περίοδος Ανάκτησης: Η χρονική περίοδος η οποία εκκινεί µε την Ηµεροµηνία
Έναρξης Λειτουργίας Έργου και µε το πέρας της οποίας ο Χρήστης έχει πλήρως
καταβάλει στο ∆ιαχειριστή, µέσω των χρεώσεων από την εφαρµογή του
Τιµολογίου Χρήσης του ΕΣΦΑ, το προϋπολογισθέν µέρος του κόστους του
Έργου Σύνδεσης που υπερβαίνει το ποσό του προϋπολογισθέντος Τέλους
Σύνδεσης και του τυχόν προϋπολογισθέντος Πρόσθετου Τέλους Σύνδεσης, όπως
ορίζονται στον Κανονισµό Τιµολόγησης, όπως ισχύει.
Στο ανωτέρω προϋπολογιζόµενο κόστος του Έργου Σύνδεσης δεν περιλαµβάνεται
η τυχόν προϋπολογιζόµενη επιχορήγηση που λαµβάνει ο ∆ιαχειριστής για την
υλοποίησή του.
47. Περίοδος Υπολογισµού
Τιµολόγησης.

Τιµολογίων:

Όπως

ορίζεται

στον

∆ιαγράφηκε: στον

∆ιαγράφηκε: υλοποίηση

Κανονισµό

48. Πρόγραµµα Ανάπτυξης: Το εγκεκριµένο, σύµφωνα µε τη διαδικασία του εδαφίου
ζ, παράγραφος [2] του άρθρου [69] του Νόµου, Πρόγραµµα Ανάπτυξης του
ΕΣΦΑ.
49. Προγραµµατισµένο Έργο: Έργο ανάπτυξης, ενίσχυσης ή διασύνδεσης του ΕΣΦΑ
το οποίο περιλαµβάνεται σε Πρόγραµµα Ανάπτυξης ή στον Κατάλογο Μικρών
Έργων ή έχει ενταχθεί στο ΕΣΦΑ, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου
[1] του άρθρου [67] του Νόµου και της υπ’ αριθµ. ∆1/Γ/1588/2007 (ΦΕΚ Β’
60) απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης, και η υλοποίηση του οποίου δεν έχει
ολοκληρωθεί.
50. Προδιαγραφές Ποιότητας Φυσικού Αερίου: Οι προδιαγραφές ποιότητας του
Φυσικού Αερίου που διακινείται µέσω του ΕΣΦΑ, όπως αυτές καθορίζονται
στο Παράρτηµα [I] του Κώδικα.

∆ιαγράφηκε: Παράρτηµα [I]

51. Πρόσθετο Τέλος Σύνδεσης: Όπως ορίζεται στον Κανονισµό Τιµολόγησης
Βασικών ∆ραστηριοτήτων ΕΣΦΑ.
52.

53.

Σηµείο ∆ηµοπράτησης Μεταφορικής Ικανότητας: Σηµείο Εισόδου του
ΕΣΜΦΑ, πλην του Σηµείου εισόδου ΥΦΑ, στο οποίο εγχέεται Φυσικό Αέριο
από και προς Συνδεδεµένο Σύστηµα, και στο οποίο η διάθεση προς δέσµευση
Ποσότητας Μεταφορικής Ικανότητας Παράδοσης, Παραλαβής γίνεται
αποκλειστικά µέσω διαδικασίας δηµοπρασιών, σύµφωνα µε τις διατάξεις του
Κανονισµού 984/2013.
Σηµείο ∆ιασύνδεσης: Το σηµείο σύνδεσης του Εθνικού Συστήµατος
ΜεταφοράςΦυσικού Αερίου µε άλλο Σύστηµα Μεταφοράς, εξαιρουµένων των
αγωγών προσαγωγής αερίου από Εγκατάσταση ΥΦΑ, Εγκατάσταση
Αποθήκευσης ή εγκατάσταση παραγωγής Φυσικού Αερίου.

54. Σηµείο Παράδοσης ΥΦΑ: Οι βραχίονες σύνδεσης της Εγκατάστασης ΥΦΑ µε
πλοίο ΥΦΑ.
55. Συνδεδεµένο Σύστηµα: Κάθε Σύστηµα Φυσικού Αερίου ή ∆ίκτυο ∆ιανοµής
Φυσικού Αερίου που συνδέεται µε το ΕΣΜΦΑ.
56. Σύνδεση πλοίου ΥΦΑ: Η γείωση και η σύνδεση των τηλεπικοινωνιών, των
βραχιόνων εκφόρτωσης και των σηµάτων έκτακτης ανάγκης πλοίου ΥΦΑ µε
την Εγκατάσταση ΥΦΑ.
57. Συντελεστής Β: Ο Συντελεστής Χρέωσης Βραχυχρόνιας Χρήσης ΕΣΦΑ,
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στον Κανονισµό Τιµολόγησης.
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∆ιαγράφηκε: εγχύεται

58. Σύστηµα Μεταφοράς ή ΕΣΜΦΑ: Το Εθνικό Σύστηµα Μεταφοράς Φυσικού
Αερίου, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου [67] του Νόµου.
59. Σχέδιο Έκτακτης Ανάγκης: Το Σχέδιο που εγκρίνεται από τη ΡΑΕ, µετά από
εισήγηση του ∆ιαχειριστή, όπως ισχύει, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις
διατάξεις του άρθρου [73] του Νόµου και του Άρθρου [10] του Κανονισµού
994/2010.
60. Τελική Επενδυτική Απόφαση (ή Απόφαση Εκτέλεσης): Η απόφαση έγκρισης
υλοποίησης του έργου από το ∆ιαχειριστή χωρίς τεχνικές, εµπορικές ή
χρηµατοδοτικές προϋποθέσεις. Η Τελική Επενδυτική Απόφαση του έργου έπεται
α) της έγκρισης του Προγράµµατος Ανάπτυξης ή της δηµοσιοποίησης του
Καταλόγου Μικρών Έργων στο οποίο εντάσσεται, β) της υπογραφής Συµφωνίας
Σύνδεσης για τα Έργα Σύνδεσης, γ) των αποφάσεων χρηµατοδότησης του έργου
τουλάχιστον ως προς τα ίδια κεφάλαια και τις τυχόν επιχορηγήσεις και δ) της
Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων αυτού. Συµβάσεις προµήθειας υλικών και
κατασκευής υπογράφονται από το ∆ιαχειριστή µετά τη λήψη της Τελικής
Επενδυτικής Απόφασης.
61.

∆ιαγράφηκε: τον

∆ιαγράφηκε: τον

Τέλος Σύνδεσης: Όπως ορίζεται στον Κανονισµό Τιµολόγησης Βασικών
∆ραστηριοτήτων του ΕΣΦΑ.

62. Τιµολόγιο Χρήσης του ΕΣΦΑ: Το εγκεκριµένο, σύµφωνα µε τη διαδικασία της
παραγράφου [5] του άρθρου [88] του Νόµου και µε βάση τον Κανονισµό
Τιµολόγησης, Τιµολόγιο Χρήσης του ΕΣΦΑ.
63.

Τυποποιηµένο Προϊόν Μεταφορικής Ικανότητας Παράδοσης/Παραλαβής:
Ποσότητα Μεταφορικής Ικανότητας Παράδοσης/Παραλαβής σε Αδιάλειπτη
Βάση για συγκεκριµένη χρονική διάρκεια σε συγκεκριµένο Σηµείο
∆ηµοπράτησης Μεταφορικής Ικανότητας.

64. Τυποποιηµένο
Προϊόν
∆ιακοπτόµενης
Μεταφορικής
Ικανότητας
Παράδοσης/Παραλαβής:
Ποσότητα
Μεταφορικής
Ικανότητας
Παράδοσης/Παραλαβής σε ∆ιακοπτόµενη Βάση για συγκεκριµένη χρονική
διάρκεια σε συγκεκριµένο Σηµείο ∆ηµοπράτησης Μεταφορικής Ικανότητας.
65. Φορτίο ΥΦΑ: Η Ποσότητα ΥΦΑ προς έγχυση στην Εγκατάσταση ΥΦΑ από
πλοίο ΥΦΑ, µη συµπεριλαµβανοµένου του τυχόν Φορτίου ΥΦΑ
Εξισορρόπησης και αντιστάθµισης Αερίου Λειτουργίας, εκτός αν ορίζεται
διαφορετικά σε επιµέρους διατάξεις του Κώδικα.
66. Φορτίο ΥΦΑ Eξισορρόπησης και αντιστάθµισης Αερίου Λειτουργίας (Φορτίο
ΥΦΑ Εξισορρόπησης): H Ποσότητα ΥΦΑ προς έγχυση στην Εγκατάσταση
ΥΦΑ µε σκοπό τη χρήση του από το ∆ιαχειριστή για την Εξισορρόπηση
Φορτίου και την αντιστάθµιση Αερίου Λειτουργίας του Συστήµατος
Μεταφοράς, κατά το Κεφάλαιο [8], εφόσον µεταφέρεται µαζί µε Φορτίο ΥΦΑ
στο ίδιο πλοίο ΥΦΑ και παραδίδεται στο ∆ιαχειριστή στο σηµείο σύνδεσης των
βραχιόνων εκφόρτωσης της Εγκατάστασης ΥΦΑ.
67.

∆ιαγράφηκε: τον

∆ιαγράφηκε: στον

Χρήστης ∆ικτύου ∆ιανοµής: Χρήστης ο οποίος έχει συνάψει µε ∆ιαχειριστή
∆ικτύου ∆ιανοµής σύµβαση χρήσης του ∆ικτύου ∆ιανοµής.

68. Χρήστης Μεταφοράς: Χρήστης ο οποίος έχει συνάψει µε το ∆ιαχειριστή Σύµβαση
Πλαίσιο για τη Μεταφορά Φυσικού Αερίου (Σύµβαση Μεταφοράς), σύµφωνα
µε τις διατάξεις του άρθρου [6Α].
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∆ιαγράφηκε: τον
∆ιαγράφηκε: άρθρου [6Α]..

69. Χρήστης ΥΦΑ: Χρήστης ο οποίος έχει συνάψει µε το ∆ιαχειριστή Σύµβαση
Πλαίσιο Χρήσης Εγκατάστασης ΥΦΑ (Σύµβαση ΥΦΑ), σύµφωνα µε τις
διατάξεις του άρθρου [70Α].

Άρθρο 2
Σηµεία Εισαγωγής και Εξαγωγής Φυσικού Αερίου

∆ιαγράφηκε: τον
∆ιαγράφηκε: άρθρου [70Α]..
∆ιαγράφηκε: <#>Κωδικός EIC : Μοναδικός κωδικός
αναγνώρισης συµµετέχοντα στην Ευρωπαϊκή Εσωτερική Αγορά
Ενέργειας (IEM), ο οποίος χορηγείται από τοπικά γραφεία έκδοσης
(Local Issuing Offices), σύµφωνα µε τον κατάλογο του ∆ίκτυου
∆ιαχειριστών Συστηµάτων Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας
(ENTSO-E).¶
¶

1. Ως Σηµείο Εισαγωγής Φυσικού Αερίου (Σηµείο Εισαγωγής) ορίζεται το σηµείο
από το οποίο Φυσικό Αέριο εισέρχεται στο ΕΣΦΑ από Σύστηµα Φυσικού
Αερίου άλλης χώρας στα σύνορα της ελληνικής επικράτειας, ή από ΑΣΦΑ.
Στην περίπτωση Εγκατάστασης ΥΦΑ που εντάσσεται στο ΕΣΦΑ, ως Σηµείο
Εισαγωγής νοείται το Σηµείο Παράδοσης ΥΦΑ της Εγκατάστασης.
2. Ως Σηµείο Εξαγωγής Φυσικού Αερίου (Σηµείο Εξαγωγής) ορίζεται το σηµείο από
το οποίο Φυσικό Αέριο εξέρχεται από το ΕΣΦΑ προς Σύστηµα Φυσικού Αερίου
άλλης χώρας στα σύνορα της ελληνικής επικράτειας, ή ΑΣΦΑ ή ∆ίκτυο
∆ιανοµής ή Εγκατάσταση Απόληψης Φυσικού Αερίου.

Άρθρο 3
Κατοχή Φυσικού Αερίου
1. Ο ∆ιαχειριστής, κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του, αποκτά αποκλειστικά
το δικαίωµα κατοχής του Φυσικού Αερίου που παραδίδεται σε Σηµείο
Εισαγωγής από Χρήστες και σε καµία περίπτωση δικαίωµα κυριότητας επί του
διακινούµενου µέσω του ΕΣΦΑ Φυσικού Αερίου. Η κατοχή Φυσικού Αερίου
µεταβιβάζεται σε Χρήστες στα Σηµεία Εξαγωγής.
2. Οι Χρήστες οφείλουν να παραδίδουν στο ∆ιαχειριστή Φυσικό Αέριο ή ΥΦΑ και ο
∆ιαχειριστής οφείλει να το διατηρεί ελεύθερο από κάθε εµπράγµατο βάρος,
καθώς και από οποιονδήποτε φόρο, τέλος, χαρτόσηµο ή άλλο δικαίωµα υπέρ
του ∆ηµοσίου ή τρίτων καθώς και οποιαδήποτε άλλη δαπάνη αναφορικά µε την
παραγωγή, τη συγκέντρωση, την επεξεργασία και την προσφορά του, που
προκύπτει κατά τη διάρκεια ή πριν την παράδοση αυτού ή τη διακίνησή του
µέσω του ΕΣΦΑ.

Άρθρο 4
Σηµεία Εισόδου και Εξόδου Συστήµατος Μεταφοράς
1. Ως Σηµείο Εισόδου ΕΣΜΦΑ (Σηµείο Εισόδου) ορίζεται η είσοδος κάθε
µετρητικής διάταξης µέσω της οποίας εγχέεται Φυσικό Αέριο στο Σύστηµα
Μεταφοράς.

∆ιαγράφηκε: εγχύεται

2. Ως Σηµείο Εξόδου ΕΣΜΦΑ (Σηµείο Εξόδου) ορίζεται η έξοδος κάθε µετρητικής
διάταξης µέσω της οποίας εγχέεται Φυσικό Αέριο από το Σύστηµα Μεταφοράς
προς Συνδεδεµένο Σύστηµα ή Εγκατάσταση Απόληψης Φυσικού Αερίου.

∆ιαγράφηκε: εγχύεται

3. Ως Σηµείο Εισόδου ΥΦΑ ορίζεται το Σηµείο Εισόδου µέσω του οποίου
παραδίδεται στο ΕΣΜΦΑ αεριοποιηµένο ΥΦΑ από Εγκατάσταση ΥΦΑ.
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4. Με εξαίρεση τα Σηµεία Εισόδου ΥΦΑ, κάθε Σηµείο Εισόδου ή Εξόδου µπορεί,
σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κώδικα, να θεωρείται Σηµείο Εξόδου
Αντίστροφης Ροής ή Σηµείο Εισόδου Αντίστροφης Ροής, αντίστοιχα.

∆ιαγράφηκε: ),

5. Ως Εικονικό Σηµείο ∆ηλώσεων (ΕΣ∆) ορίζεται σηµείο του ΕΣΜΦΑ, πλην των
Σηµείων Εισόδου και Εξόδου, όπου λαµβάνει χώρα εικονική παράδοση και
εικονική παραλαβή Ποσοτήτων Φυσικού Αερίου µεταξύ Χρηστών Μεταφοράς
και ∆ιαχειριστή και δύναται να λαµβάνουν χώρα συναλλαγές Ποσοτήτων
Φυσικού Αερίου µεταξύ των Χρηστών Μεταφοράς καθώς και µεταξύ των
Χρηστών Μεταφοράς και του ∆ιαχειριστή.

∆ιαγράφηκε: .

Άρθρο 5
Σηµείο Εξόδου ∆ικτύου ∆ιανοµής
1. Σηµείο Εξόδου ∆ικτύου ∆ιανοµής (ΣΕ∆∆) θεωρείται το σύνολο των Σηµείων
Εξόδου από τα οποία παραλαµβάνεται Φυσικό Αέριο για την τροφοδοσία
∆ικτύου ∆ιανοµής.
2. Η Μεταφορική Ικανότητα Παραλαβής κάθε Σηµείου Εξόδου ∆ικτύου ∆ιανοµής
υπολογίζεται ως το άθροισµα της Μεταφορικής Ικανότητας Παραλαβής κάθε
Σηµείου Εξόδου που ανήκει στο εν λόγω ΣΕ∆∆.
3. Ο ∆ιαχειριστής έχει δικαίωµα να παραδίδει Φυσικό Αέριο προς παραλαβή από
Χρήστη Μεταφοράς σε οποιοδήποτε από τα Σηµεία Εξόδου που ανήκουν σε
συγκεκριµένο ΣΕ∆∆, προκειµένου να διασφαλίζεται η ασφαλής και
αποτελεσµατική λειτουργία του Συστήµατος Μεταφοράς.
4. Στην περίπτωση που Χρήστης Μεταφοράς εξυπηρετεί µεταξύ άλλων και ∆ίκτυα
∆ιανοµής Φυσικού Αερίου, για κάθε ∆ίκτυο ∆ιανοµής ισχύουν τα ακόλουθα:
Α)

Ο Χρήστης Μεταφοράς δεσµεύει Μεταφορική Ικανότητα Παραλαβής στο
αντίστοιχο ΣΕ∆∆ και όχι στα µεµονωµένα Σηµεία Εξόδου που απαρτίζουν
αυτό.

Β)

Ο Χρήστης Μεταφοράς υποβάλλει Ηµερήσιες ∆ηλώσεις και
Επαναδηλώσεις, σύµφωνα µε το Κεφάλαιο [4], αναφορικά µε το αντίστοιχο
ΣΕ∆∆ και όχι µε τα µεµονωµένα Σηµεία Εξόδου που απαρτίζουν αυτό.

Γ)

Κάθε αναφορά στον Κώδικα σε Σηµείο Εξόδου νοείται ως αναφορά και σε
ΣΕ∆∆, εκτός εάν ρητώς ορίζεται διαφορετικά.

∆)

Κάθε µέγεθος ή χρέωση που κατά τον Κώδικα υπολογίζεται βάσει της
Ποσότητας Φυσικού Αερίου που δηλώνεται ότι θα παραδοθεί ή παραδίδεται
σε Σηµείο Εξόδου του Συστήµατος Μεταφοράς, υπολογίζεται µε βάση τη
συνολική Ποσότητα Φυσικού Αερίου που δηλώνεται ότι θα παραδοθεί ή
παραδίδεται αντίστοιχα στο ΣΕ∆∆, εκτός εάν ρητώς ορίζεται διαφορετικά.

Άρθρο 6
Ποιότητα Φυσικού Αερίου και ΥΦΑ
Το Φυσικό Αέριο που παραδίδεται σε Σηµείο Εισόδου, µεταφέρεται µέσω του
Συστήµατος Μεταφοράς και παραλαµβάνεται από Σηµείο Εξόδου, καθώς και το
17/250

∆ιαγράφηκε: ,

ΥΦΑ το οποίο παραδίδεται στην Εγκατάσταση ΥΦΑ, πρέπει να πληροί τις
Προδιαγραφές Ποιότητας Φυσικού Αερίου.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΣΕ
Α∆ΙΑΛΕΙΠΤΗ ΒΑΣΗ
Άρθρο 6Α
Σύµβαση Πλαίσιο για τη Μεταφορά Φυσικού Αερίου
1. Για την παροχή από το ∆ιαχειριστή :
Α)

Υπηρεσιών Μεταφοράς Φυσικού Αερίου σε Αδιάλειπτη Βάση ή/και
Υπηρεσιών Μεταφοράς Αντίστροφης Ροής, κατά τα οριζόµενα στο
Κεφάλαιο [2] του Κώδικα, ή/και

Β)

Υπηρεσιών Μεταφοράς Φυσικού Αερίου σε ∆ιακοπτόµενη Βάση, κατά τα
οριζόµενα στο Κεφάλαιο [2Α] του Κώδικα,

∆ιαγράφηκε: τον

συνάπτεται Σύµβαση Πλαίσιο για τη Μεταφορά Φυσικού Αερίου (Σύµβαση
Μεταφοράς), κατά τα ειδικότερα οριζόµενα στα Κεφάλαια [2]και [2Α] του
Κώδικα.
2. Η Σύµβαση Μεταφοράς συνάπτεται µεταξύ:
Α)

Του ∆ιαχειριστή.

Β)

Προσώπων εγγεγραµµένων στο Μητρώο Χρηστών του ΕΣΦΑ, κατά το
άρθρο [72] του Νόµου.

Μόνο µία Σύµβαση Μεταφοράς είναι δυνατό να είναι σε ισχύ µεταξύ ιδίων
αντισυµβαλλοµένων.
3. Η Σύµβαση Μεταφοράς καταρτίζεται εγγράφως σύµφωνα µε πρότυπη σύµβαση η
οποία εκδίδεται κατά τα οριζόµενα στην περίπτωση α) της παραγράφου [2] του
άρθρου [68] του Νόµου (Πρότυπη Σύµβαση Μεταφοράς).

∆ιαγράφηκε: την
∆ιαγράφηκε: .

4. Ο ∆ιαχειριστής δηµοσιεύει στην ιστοσελίδα του το κείµενο της Πρότυπης
Σύµβασης Μεταφοράς, συµπεριλαµβανοµένων των παραρτηµάτων αυτής, σε
επεξεργάσιµη µορφή.
5. Η Σύµβαση Μεταφοράς παρέχει στον αντισυµβαλλόµενο Χρήστη δικαίωµα να
προβαίνει σε κάθε σχετική νόµιµη ενέργεια τηρώντας τις διατάξεις του Κώδικα
και επιβάλλει την υποχρέωσή του να εξοφλεί τις χρεώσεις που του αναλογούν
σύµφωνα µε το Τιµολόγιο Χρήσης του ΕΣΦΑ και τις διατάξεις του Κώδικα.
6. Κάθε ενδιαφερόµενος Χρήστης αποστέλλει εγγράφως στο ∆ιαχειριστή το αίτηµά
του για τη σύναψη Σύµβασης Μεταφοράς, σύµφωνα µε τη πρότυπη αίτηση που
περιλαµβάνεται ως Παράρτηµα 1 στην Πρότυπη Σύµβαση Μεταφοράς (Αίτηση
Σύναψης Σύµβασης Μεταφοράς). Με την αίτησή του ο Χρήστης συνυποβάλλει
όλα τα έγγραφα που προβλέπονται στο Παράρτηµα 1 της Πρότυπης Σύµβασης
Μεταφοράς.
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∆ιαγράφηκε: την

7. Ο ∆ιαχειριστής εξετάζει την πληρότητα των συνυποβαλλοµένων εγγράφων και
αποφασίζει σχετικά µε την αποδοχή της αίτησης το αργότερο εντός
διαστήµατος πέντε (5) εργάσιµων ηµερών από την ηµεροµηνία παραλαβής της.
Σε περίπτωση αποδοχής της αίτησης, ο ∆ιαχειριστής καλεί το Χρήστη για την
υπογραφή της Σύµβασης Μεταφοράς εντός προθεσµίας δέκα (10) εργάσιµων
ηµερών από την ηµεροµηνία παραλαβής της.
8. Σε περίπτωση µη αποδοχής της αίτησης, ο ∆ιαχειριστής ενηµερώνει εγγράφως
σχετικά το Χρήστη, καλώντας τον να συµπληρώσει ή/και να τροποποιήσει την
αίτησή του σύµφωνα µε τις υποδείξεις του ∆ιαχειριστή, εντός προθεσµίας δέκα
(10) εργάσιµων ηµερών από την ηµεροµηνία παραλαβής της. Εάν ο αιτών δεν
υποβάλει στο ∆ιαχειριστή εµπρόθεσµα τα αιτούµενα στοιχεία ή τα εκ νέου
υποβληθέντα στοιχεία δεν γίνουν αποδεκτά από το ∆ιαχειριστή, ο ∆ιαχειριστής
απορρίπτει την αίτηση. Σε περίπτωση αποδοχής των εκ νέου υποβληθέντων
στοιχείων, ο ∆ιαχειριστής καλεί το Χρήστη για την υπογραφή της Σύµβασης
Μεταφοράς εντός προθεσµίας πέντε (5) εργάσιµων ηµερών από την
ηµεροµηνία παραλαβής των νέων στοιχείων.

∆ιαγράφηκε: διαστήµατος
∆ιαγράφηκε: τον

∆ιαγράφηκε: τον

∆ιαγράφηκε: στον
∆ιαγράφηκε: τον
∆ιαγράφηκε: τον

9. Η απόρριψη αίτησης από το ∆ιαχειριστή γνωστοποιείται εγγράφως στο Χρήστη
συνοδευόµενη από τη σχετική τεκµηρίωση, και κοινοποιείται στη ΡΑΕ.

∆ιαγράφηκε: αιτήσεως

10. Τα συνυποβαλλόµενα από το Χρήστη έγγραφα αποτελούν αναπόσπαστο τµήµα
της Σύµβασης Μεταφοράς. Τα έγγραφα επικαιροποιούνται µε ευθύνη του
Χρήστη.

∆ιαγράφηκε: ,

∆ιαγράφηκε: τον

∆ιαγράφηκε: την
∆ιαγράφηκε: τον

11. Στη Σύµβαση Μεταφοράς προσδιορίζονται τουλάχιστον τα ακόλουθα:
Α)

Οι Υπηρεσίες που παρέχονται από το ∆ιαχειριστή στο Χρήστη.

∆ιαγράφηκε: τον
∆ιαγράφηκε: Μεταφοράς

Β)

Γ)

Οι όροι παροχής των Υπηρεσιών που προσφέρονται από το ∆ιαχειριστή
σύµφωνα µε τις κατά περίπτωση Εγκεκριµένες Αιτήσεις του Χρήστη, και οι
υποχρεώσεις και τα δικαιώµατά του, σύµφωνα µε τον Κώδικα.
Τα όρια συµβατικής ευθύνης των συµβαλλοµένων µερών και οι
απαιτούµενες εγγυήσεις που κατατίθενται από το Χρήστη Μεταφοράς για
την εκτέλεση της Σύµβασης, καθώς και η διαδικασία τιµολόγησης από το
∆ιαχειριστή και πληρωµής από το Χρήστη Μεταφοράς του τιµήµατος για
την παροχή των σχετικών υπηρεσιών.

∆)

Οι περιπτώσεις Ανωτέρας Βίας, λύσης ή καταγγελίας της Σύµβασης
Μεταφοράς καθώς και η διαδικασία επίλυσης διαφορών που ενδεχοµένως
ανακύπτουν κατά την εφαρµογή των όρων της Σύµβασης.

Ε)

Η διαδικασία τροποποίησης της Σύµβασης Μεταφοράς και
αναπροσαρµογής των όρων αυτής σε περίπτωση αλλαγής του κανονιστικού
πλαισίου οργάνωσης της αγοράς φυσικού αερίου.

12. Αναπόσπαστα και αδιαίρετα τµήµατα της Σύµβασης Μεταφοράς αποτελούν οι
κατά περίπτωση υποβληθείσες από το Χρήστη Μεταφοράς και εγκριθείσες από
το ∆ιαχειριστή αιτήσεις (Εγκεκριµένες Αιτήσεις), σύµφωνα µε τις σχετικές
διατάξεις των Κεφαλαίων [2], [2Α] και [2Β] του Κώδικα.

∆ιαγράφηκε: τον
∆ιαγράφηκε: δικαιώµατα

∆ιαγράφηκε: τον
∆ιαγράφηκε: τον
∆ιαγράφηκε: τον

∆ιαγράφηκε: τον
∆ιαγράφηκε: τον
∆ιαγράφηκε: ,
∆ιαγράφηκε: ]
∆ιαγράφηκε: ],
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Άρθρο 7
Υπηρεσίες Μεταφοράς σε Αδιάλειπτη Βάση
1. Ο ∆ιαχειριστής υποχρεούται να παρέχει στους Χρήστες Μεταφοράς, κατά τους
ειδικότερους όρους και προϋποθέσεις του Κώδικα, τις ακόλουθες Υπηρεσίες
Μεταφοράς σε Αδιάλειπτη Βάση (Υπηρεσίες Μεταφοράς) κατά τον πλέον
οικονοµικό, διαφανή και άµεσο τρόπο, χωρίς διακρίσεις µεταξύ των Χρηστών:
Α)

Παραλαβή από το ∆ιαχειριστή Ποσότητας Φυσικού Αερίου από ένα ή
περισσότερα Σηµεία Εισόδου, εκτέλεση των αναγκαίων µετρήσεων µέσω
των µετρητικών διατάξεων στα Σηµεία Εισόδου, Μεταφορά µέσω του
ΕΣΜΦΑ και παράδοση στο ΕΣ∆.

∆ιαγράφηκε: τον

Παραλαβή από το ∆ιαχειριστή Ποσότητας Φυσικού Αερίου από το ΕΣ∆,
Μεταφορά µέσω του ΕΣΜΦΑ, παράδοση σε ένα ή περισσότερα Σηµεία
Εξόδου, και εκτέλεση των αναγκαίων µετρήσεων µέσω των µετρητικών
διατάξεων στα Σηµεία Εξόδου.

∆ιαγράφηκε: τον

2. Ο ∆ιαχειριστής ανακοινώνει στο Ηλεκτρονικό Πληροφοριακό Σύστηµα, τη
Μεταφορική Ικανότητα Παράδοσης στα Σηµεία Εισόδου και τη Μεταφορική
Ικανότητα Παραλαβής στα Σηµεία Εξόδου, για την παροχή των Υπηρεσιών
Μεταφοράς σε Αδιάλειπτη Βάση. Στα Σηµεία ∆ηµοπράτησης Μεταφορικής
Ικανότητας, η ανακοίνωση πραγµατοποιείται σύµφωνα µε τις διατάξεις του
Κεφαλαίου [2Β].

∆ιαγράφηκε: την

ή
Β)

3. Για την παροχή των Υπηρεσιών Μεταφοράς σε Αδιάλειπτη Βάση απαιτείται η
υποβολή Αίτησης Παροχής Υπηρεσιών Μεταφοράς σε Αδιάλειπτη Βάση
(Αίτηση Αδιάλειπτων Υπηρεσιών) εκ µέρους του Χρήστη για τη δέσµευση
Μεταφορικής Ικανότητας, και η έγκριση αυτής από το ∆ιαχειριστή
(Εγκεκριµένη Αίτηση Αδιάλειπτων Υπηρεσιών) σύµφωνα µε τα ειδικότερα
οριζόµενα στη Σύµβαση Μεταφοράς και τις οικείες διατάξεις του Κώδικα.
Εγκεκριµένη Αίτηση Αδιάλειπτων Υπηρεσιών ανακαλείται µόνον για σπουδαίο
λόγο και µόνο κατόπιν συµφωνίας του ∆ιαχειριστή.

∆ιαγράφηκε: την

∆ιαγράφηκε: τον
∆ιαγράφηκε: στην

Άρθρο 8
Αίτηση Παροχής Υπηρεσιών Μεταφοράς σε Αδιάλειπτη Βάση
1. ∆ικαίωµα υποβολής Αίτησης Αδιάλειπτων Υπηρεσιών έχουν οι Χρήστες
Μεταφοράς.
2. Η δέσµευση Μεταφορικής Ικανότητας Παράδοσης/Παραλαβής σε Αδιάλειπτη
Βάση σε Σηµείο ∆ηµοπράτησης Μεταφορικής Ικανότητας πραγµατοποιείται
αποκλειστικά µέσω δηµοπρασιών Τυποποιηµένου Προϊόντος σύµφωνα µε τα
ειδικότερα οριζόµενα στον Κανονισµό 984/2013 και στο Κεφάλαιο [2Β] του
Κώδικα. Για τη δέσµευση Μεταφορικής Ικανότητας σε Σηµείο ∆ηµοπράτησης,
η οποία αφορά αποκλειστικά στην Ποσότητα Μεταφορικής Ικανότητας
Παράδοσης/Παραλαβής και στη χρονική διάρκειά της, την οποία Χρήστης

∆ιαγράφηκε: ,
∆ιαγράφηκε: ,

∆ιαγράφηκε: ,
∆ιαγράφηκε: στην
∆ιαγράφηκε: η
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αιτείται µέσω της δηµοπρασίας, δεν εφαρµόζεται η διαδικασία υποβολής
Αίτησης Παροχής Υπηρεσιών Μεταφοράς του παρόντος άρθρου.
3. Για τους Χρήστες, οι οποίοι δικαιούνται να συµµετέχουν σε δηµοπρασίες
Τυποποιηµένου Προϊόντος Μεταφορικής Ικανότητας σύµφωνα µε τα
αναφερόµενα στο Κεφάλαιο [2Β], το αποτέλεσµα της δηµοπρασίας για κάθε
Τυποποιηµένο Προϊόν Μεταφορικής Ικανότητας λογίζεται ως Εγκεκριµένη
Αίτηση Αδιάλειπτων Υπηρεσιών και παράγει όλα τα έννοµα αποτελέσµατα
αυτής, σύµφωνα µε τον παρόντα Κώδικα.
4. Η Αίτηση Αδιάλειπτων Υπηρεσιών αφορά υπηρεσίες χρονικής διάρκειας
τουλάχιστον µίας (1) Ηµέρας ή ακέραιων πολλαπλάσιων αυτής.
5. Στην Αίτηση Αδιάλειπτων Υπηρεσιών προσδιορίζονται τουλάχιστον τα
ακόλουθα:
Α)

Τα Σηµεία Εισόδου ή Σηµεία Εισόδου Αντίστροφης Ροής στα οποία ο
Χρήστης Μεταφοράς έχει δικαίωµα, σε περίπτωση έγκρισης της Αίτησής
του, να παραδίδει στο ∆ιαχειριστή Φυσικό Αέριο προς έγχυση στο Σύστηµα
Μεταφοράς, και για κάθε ένα των ανωτέρω Σηµείων στο οποίο αφορά η
Αίτηση τη Μεταφορική Ικανότητα Παράδοσης που αιτείται να δεσµεύσει.

∆ιαγράφηκε: ,

∆ιαγράφηκε: την ∆εσµευµένη

ή
Β)

Γ)

Τα Σηµεία Εξόδου ή, Σηµεία Εξόδου Αντίστροφης Ροής από τα οποία ο
Χρήστης Μεταφοράς έχει δικαίωµα, σε περίπτωση έγκρισης της Αίτησής
του, να παραλαµβάνει Φυσικό Αέριο από το Σύστηµα Μεταφοράς και, για
κάθε ένα των ανωτέρω Σηµείων στο οποίο αφορά η Αίτηση, τη Μεταφορική
Ικανότητα Παραλαβής που αιτείται να δεσµεύσει.
Η ηµεροµηνία έναρξης και λήξης των αιτουµένων Υπηρεσιών Μεταφοράς.

6. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου [109], Η Αίτηση Αδιάλειπτων
Υπηρεσιών υποβάλλεται, αρµοδίως υπογεγραµµένη, µέσω του Ηλεκτρονικού
Πληροφοριακού Συστήµατος στο ∆ιαχειριστή από τους Χρήστες Μεταφοράς ,
σύµφωνα µε τους όρους της Σύµβασης Μεταφοράς. Ως υπογραφή, κατά την
ανωτέρω έννοια, νοείται η ψηφιακή υπογραφή. Η ηµεροµηνία υποβολής της
Αίτησης Αδιάλειπτων Υπηρεσιών (Ηµεροµηνία Αίτησης Μεταφοράς) µπορεί
να προηγείται ένα (1) έτος, κατά µέγιστο, από την αιτούµενη ηµεροµηνία
έναρξης παροχής των Υπηρεσιών Μεταφοράς. Με την επιφύλαξη της
παραγράφου [9], η Αίτηση Αδιάλειπτων Υπηρεσιών υποβάλλεται το αργότερο
έως την 10:00 ώρα της Ηµέρας η οποία προηγείται της αιτούµενης έναρξης
παροχής των Υπηρεσιών Μεταφοράς.

∆ιαγράφηκε: Μεταφράς

∆ιαγράφηκε: ∆ιαγράφηκε: την ∆εσµευµένη Μεταφορική Ικανότητα
Παραλαβής.¶
∆ιαγράφηκε: αντίστοιχα
∆ιαγράφηκε: εγγράφως ή
∆ιαγράφηκε: στον

7. Κατά την αξιολόγηση των Αιτήσεων Αδιάλειπτων Υπηρεσιών ο ∆ιαχειριστής
τηρεί τη χρονική σειρά προτεραιότητας υποβολής τους.
8. Με την επιφύλαξη των οριζοµένων στην παράγραφο [9], ο ∆ιαχειριστής
αποφασίζει σχετικά µε την Αίτηση Αδιάλειπτων Υπηρεσιών εντός πέντε (5)
εργάσιµων ηµερών από την Ηµεροµηνία Αίτησης Μεταφοράς. Εφόσον ο
∆ιαχειριστής κρίνει ότι η Αίτηση Αδιάλειπτων Υπηρεσιών είναι πλήρης και δε
συντρέχει λόγος απόρριψής της κατά τις διατάξεις της παραγράφου [12],
αποστέλλει στον αιτούντα, µέσω του Ηλεκτρονικού Πληροφοριακού
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∆ιαγράφηκε: δεν
∆ιαγράφηκε: ενηµερώνει τον
∆ιαγράφηκε: εγγράφως ή

Συστήµατος, υπογεγραµµένη την Αίτηση Αδιάλειπτων Υπηρεσιών
(Εγκεκριµένη Αίτηση Αδιάλειπτων Υπηρεσιών), σύµφωνα µε το πρότυπο που
επισυνάπτεται στην Πρότυπη Σύµβαση Μεταφοράς, το αργότερο έως την 13:00
ώρα της προηγούµενης ηµέρας από την Ηµέρα έναρξης παροχής των
αιτουµένων Υπηρεσιών. Ως υπογραφή, κατά την ανωτέρω έννοια, νοείται η
ψηφιακή υπογραφή.
9. Σε περίπτωση κατά την οποία η Αίτηση Αδιάλειπτων Υπηρεσιών αφορά στην
παροχή Υπηρεσιών Μεταφοράς για χρονικό διάστηµα διάρκειας µίας (1)
Ηµέρας, ο αιτών δύναται να υποβάλει, αρµοδίως υπογεγραµµένη µέσω του
Ηλεκτρονικού Πληροφοριακού Συστήµατος, την Αίτηση στο ∆ιαχειριστή έως
τις 16:00 της προηγούµενης Ηµέρας από την Ηµέρα έναρξης παροχής των
Υπηρεσιών Μεταφοράς. Ως υπογραφή, κατά την ανωτέρω έννοια, νοείται η
ψηφιακή υπογραφή.
Ο ∆ιαχειριστής αποφασίζει σχετικά µε την Αίτηση Αδιάλειπτων Υπηρεσιών
έως τις 17:00 της ίδιας Ηµέρας. Εφόσον ο ∆ιαχειριστής κρίνει ότι η Αίτηση
είναι πλήρης και δε συντρέχει λόγος απόρριψής της κατά τις διατάξεις της
παραγράφου [12], αποστέλλει στον αιτούντα, µέσω του Ηλεκτρονικού
Πληροφοριακού Συστήµατος, υπογεγραµµένη την Αίτηση Αδιάλειπτων
Υπηρεσιών.
Κάθε Εγκεκριµένη Αίτηση Αδιάλειπτων Υπηρεσιών λαµβάνει από το
∆ιαχειριστή ένα µοναδικό κωδικό αριθµό και προσαρτάται στη Σύµβαση
Μεταφοράς η οποία έχει συναφθεί µεταξύ του Χρήστη Μεταφοράς και του
∆ιαχειριστή.

10.

11. Η

απόρριψη αιτήσεως τεκµηριώνεται πλήρως από το ∆ιαχειριστή,
γνωστοποιείται στον αιτούντα συνοδευόµενη από τυχόν αποδεικτικά έγγραφα
και στοιχεία και κοινοποιείται στη ΡΑΕ.

∆ιαγράφηκε: περί της έγκρισεώς της αποστέλλοντας

∆ιαγράφηκε: .

∆ιαγράφηκε: στη

∆ιαγράφηκε: ,

∆ιαγράφηκε: την
∆ιαγράφηκε: .
∆ιαγράφηκε: δεν
∆ιαγράφηκε: 11
∆ιαγράφηκε: Εγκεκριµένη Αίτηση. Ο αιτών υποχρεούται να την
αποστείλει υπογεγραµµένη στον ∆ιαχειριστή έως την 17:00. Η
διαδικασία της παρούσης παραγράφου δεν εφαρµόζεται στην
περίπτωση που η Αίτηση αφορά στην παροχή
∆ιαγράφηκε: Αντίστροφης Ροής κατά το άρθρο [9Α].
∆ιαγράφηκε: τον
∆ιαγράφηκε: στην
∆ιαγράφηκε: τον

12. Απόρριψη Αίτησης Αδιάλειπτων Υπηρεσιών επιτρέπεται εφόσον:
Α)

Η εκτέλεση της Σύµβασης όσον αφορά στην υποβληθείσα Αίτηση,
εµποδίζει το ∆ιαχειριστή να εκπληρώνει τις υποχρεώσεις παροχής
υπηρεσιών κοινής ωφέλειας που του έχουν ανατεθεί.

Β)

Συντρέχουν οι λόγοι και έχει τηρηθεί η διαδικασία κατά τη διάταξη του
άρθρου [68], παράγραφος [2], περίπτωση α), πέµπτο εδάφιο του Νόµου.

Γ)

Η διαθέσιµη Μεταφορική Ικανότητα Παράδοσης, Παραλαβής στα Σηµεία
Εισόδου,Σηµεία Εισόδου Αντίστροφης Ροής, Σηµεία Εξόδου ή Σηµεία
Εξόδου Αντίστροφης Ροής τα οποία καθορίζονται στην Αίτηση Παροχής
Υπηρεσιών Μεταφοράς σε Αδιάλειπτη Βάση, δεν επαρκεί για την κάλυψη
των απαιτήσεων του αιτούντος, µε την επιφύλαξη των περιπτώσεων των
άρθρων [14], [15] και [16], οπότε η έγκριση του ∆ιαχειριστή αναστέλλεται
έως τη σύναψη σύµβασης εκχώρησης ή την ολοκλήρωση της διαδικασίας
αποδέσµευσης της αντίστοιχης Μεταφορικής Ικανότητας. Για τον
καθορισµό της διαθέσιµης Μεταφορικής Ικανότητας Παράδοσης σε Σηµεία
Εισόδου λαµβάνεται υπόψη, τυχόν αποδεσµευθείσα Μεταφορική Ικανότητα
κατά το άρθρο [15], Επιστρεφόµενη Μεταφορική Ικανότητα Παράδοσης
κατά το άρθρο [20ΑΓ], και τυχόν Πρόσθετη Μεταφορική Ικανότητα κατά το
άρθρο [20ΑΒ].
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∆ιαγράφηκε: τον

∆ιαγράφηκε: Παραλαβήςστα
∆ιαγράφηκε: ή
∆ιαγράφηκε: ,

∆ιαγράφηκε: ]

∆)

Παραβιάζονται οι προθεσµίες που προβλέπονται στις διατάξεις του
παρόντος άρθρου.

Ε)

∆εν τηρούνται οι κανόνες δέσµευσης Μεταφορικής Ικανότητας κατά το
άρθρο [10].

ΣΤ) ∆εν έχουν παρασχεθεί από το Χρήστη Μεταφοράς οι απαιτούµενες
εγγυήσεις, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κεφαλαίου [3Α].
Ζ)
Η Αίτηση υποβάλλεται από µη αρµοδίως εξουσιοδοτηµένο εκπρόσωπο του
Χρήστη Μεταφοράς.

∆ιαγράφηκε: τον

∆ιαγράφηκε: .¶

Άρθρο 9
Επικουρικές Υπηρεσίες
1. Ο ∆ιαχειριστής υποχρεούται να παρέχει στους Χρήστες Επικουρικές Υπηρεσίες,
κατά τον πλέον οικονοµικό, διαφανή και άµεσο τρόπο, χωρίς διακρίσεις µεταξύ
των Χρηστών.
2. Ο ∆ιαχειριστής δηµοσιεύει στην ιστοσελίδα του κατάλογο των Επικουρικών
Υπηρεσιών που δύναται να παρέχει στους Χρήστες Μεταφοράς µέσω
ανεξάρτητης σύµβασης, καθώς και τα σχετικά τιµολόγια. Η ως άνω υποχρέωση
δεν υφίσταται στις περιπτώσεις της Εξισορρόπησης Φορτίου και της
Αντιστάθµισης του Αερίου Λειτουργίας, οι όροι διενέργειας των οποίων από το
∆ιαχειριστή και οι σχετικές χρεώσεις των Χρηστών Μεταφοράς ρυθµίζονται
σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κεφαλαίου [8].

∆ιαγράφηκε: στην περίπτωση
∆ιαγράφηκε: της οποίας
∆ιαγράφηκε: τον

3. Ο κατάλογος Επικουρικών Υπηρεσιών επικαιροποιείται µε ευθύνη του
∆ιαχειριστή.
4. Ο κατάλογος Επικουρικών Υπηρεσιών καθώς και κάθε επικαιροποίησή του
γνωστοποιείται στη ΡΑΕ.

Άρθρο 9Α
Υπηρεσίες Μεταφοράς Φυσικού Αερίου σε Αδιάλειπτη Βάση µε τη
διαδικασία της Αντίστροφης Ροής
1. Ο ∆ιαχειριστής, λαµβάνοντας υπόψη τους λειτουργικούς περιορισµούς του
ΕΣΜΦΑ και του Συνδεδεµένου Συστήµατος, ανακοινώνει τα Σηµεία Εισόδου του
ΕΣΜΦΑ, µε εξαίρεση το Σηµείο Εισόδου ΥΦΑ, στα οποία υπάρχει η δυνατότητα
Αντίστροφης Ροής διά των εν λόγω Σηµείων Εισόδου, προς το ανάντη
Συνδεδεµένο Σύστηµα Φυσικού Αερίου. Τα ανωτέρω Σηµεία είναι ταυτόχρονα
και Σηµεία Εξόδου του ΕΣΜΦΑ (Σηµεία Εξόδου Αντίστροφης Ροής).
2. Ο ∆ιαχειριστής, λαµβάνοντας υπόψη τους λειτουργικούς περιορισµούς του
ΕΣΜΦΑ και του Συνδεδεµένου Συστήµατος, ανακοινώνει τα Σηµεία Εξόδου
του ΕΣΜΦΑ, στα οποία υπάρχει η δυνατότητα Αντίστροφης Ροής διά των εν
λόγω Σηµείων Εξόδου, από το κατάντη Συνδεδεµένο Σύστηµα Φυσικού
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∆ιαγράφηκε: (Νέο Άρθρο)
∆ιαγράφηκε: την

Αερίου. Τα ανωτέρω Σηµεία είναι ταυτόχρονα και Σηµεία Εισόδου του
ΕΣΜΦΑ (Σηµεία Εισόδου Αντίστροφης Ροής).
3. Ο ∆ιαχειριστής παρέχει στους Χρήστες που έχουν υπογράψει Εγκεκριµένη
Αίτηση Αδιάλειπτων Υπηρεσιών τις ακόλουθες Υπηρεσίες Μεταφοράς
Φυσικού Αερίου µε τη διαδικασία της Αντίστροφης Ροής (Υπηρεσίες
Μεταφοράς Αντίστροφης Ροής) σε Αδιάλειπτη Βάση, κατά τον πλέον
οικονοµικό, διαφανή και άµεσο τρόπο, χωρίς διακρίσεις µεταξύ των Χρηστών:

∆ιαγράφηκε: ,
∆ιαγράφηκε: ,

Α) Παραλαβή από το ∆ιαχειριστή Ποσότητας Φυσικού Αερίου από ένα ή
περισσότερα Σηµεία Εισόδου Αντίστροφης Ροής, εκτέλεση των αναγκαίων
µετρήσεων µέσω των µετρητικών διατάξεων στα Σηµεία Εισόδου
Αντίστροφης Ροής, Μεταφορά µέσω του ΕΣΜΦΑ και παράδοση στο ΕΣ∆.
ή
Β) Παραλαβή από το ∆ιαχειριστή Ποσότητας Φυσικού Αερίου από το ΕΣ∆,
Μεταφορά µέσω του ΕΣΜΦΑ, παράδοση Ποσότητας Φυσικού Αερίου από το
∆ιαχειριστή σε ένα ή περισσότερα Σηµεία Εξόδου Αντίστροφης Ροής, και
εκτέλεση των αναγκαίων µετρήσεων µέσω των µετρητικών διατάξεων στα
Σηµεία Εξόδου Αντίστροφης Ροής.

∆ιαγράφηκε: τον

4. Ο ∆ιαχειριστής ανακοινώνει στο Ηλεκτρονικό Πληροφοριακό Σύστηµα, τη
Μεταφορική Ικανότητα Παράδοσης στα Σηµεία Εισόδου Αντίστροφης Ροής και
τη Μεταφορική Ικανότητα Παραλαβής στα Σηµεία Εξόδου Αντίστροφης Ροής,
για την παροχή των Υπηρεσιών Μεταφοράς Αντίστροφης Ροής. Στα Σηµεία
∆ηµοπράτησης Μεταφορικής Ικανότητας, η ανακοίνωση πραγµατοποιείται
σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κεφαλαίου [2Β].

∆ιαγράφηκε: την

5. Για την παροχή των Υπηρεσιών Αντίστροφης Ροής στο πλαίσιο της Εγκεκριµένης
Αίτησης Αδιάλειπτων Υπηρεσιών, ο Χρήστης Μεταφοράς υποβάλλει Ηµερήσιες
∆ηλώσεις σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κεφαλαίου [4].

∆ιαγράφηκε: <#>Για την παροχή των Υπηρεσιών Μεταφοράς
Αντίστροφης Ροής απαιτείται Εγκεκριµένη Αίτηση Αδιάλειπτων
Υπηρεσιών σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο [8], πλην της
παραγράφου [9] του ανωτέρω άρθρου η οποία δεν εφαρµόζεται για
την παροχή Υπηρεσιών Μεταφοράς Αντίστροφης Ροής.¶

∆ιαγράφηκε: την

6. Σε κάθε Σηµείο Εισόδου/Εξόδου Αντίστροφης Ροής, Εξόδου/Εισόδου
Αντίστροφης Ροής και για κάθε Ηµέρα D υπολογίζεται ο Ηµερήσιος
Ισολογισµός Ροής, ως η διαφορά του αθροίσµατος των ποσοτήτων προς
παραλαβή Φυσικού Αερίου, από το άθροισµα των ποσοτήτων προς παράδοση
Φυσικού Αερίου στο εν λόγω Σηµείο, σύµφωνα µε τις Επιβεβαιωµένες
Ποσότητες των Χρηστών Μεταφοράς.
7. Εφόσον, για µία Ηµέρα D, η τιµή του Ηµερήσιου Ισολογισµού Ροής, στο εν λόγω
Σηµείο, προκύψει :
i) Θετική, προβλέπεται ποσότητα φυσικής παράδοσης Φυσικού Αερίου στο
∆ιαχειριστή και στο εν λόγω Σηµείο, ίση µε την τιµή του Ηµερήσιου
Ισολογισµού Ροής,
ii) Αρνητική, προβλέπεται ποσότητα φυσικής παραλαβής Φυσικού Αερίου από
το ∆ιαχειριστή δια του εν λόγω Σηµείου , ίση µε την απόλυτη τιµή του
Ηµερήσιου Ισολογισµού Ροής,
iii)Μηδέν, προβλέπονται µηδενικές ποσότητες φυσικής παράδοσης και
παραλαβής Φυσικού Αερίου στο εν λόγω Σηµείο.
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∆ιαγράφηκε: στον

∆ιαγράφηκε: τον

Άρθρο 10
∆έσµευση Μεταφορικής Ικανότητας Παράδοσης ή/και Παραλαβής
1. Με την Εγκεκριµένη Αίτηση Αδιάλειπτων Υπηρεσιών, ο Χρήστης Μεταφοράς
δεσµεύει Μεταφορική Ικανότητα Παράδοσης, Παραλαβής σε Σηµεία Εισόδου,
Σηµεία Εισόδου Αντίστροφης Ροής, Σηµεία Εξόδου, Σηµεία Εξόδου
Αντίστροφης Ροής του Συστήµατος Μεταφοράς σύµφωνα µε τη διαδικασία που
ορίζεται στα άρθρα [8] και [9Α].

∆ιαγράφηκε: την

2. Στο ΕΣ∆ δεν δεσµεύεται Μεταφορική Ικανότητα Παράδοσης ή Μεταφορική
Ικανότητα Παραλαβής.
Στην περίπτωση που Χρήστης Μεταφοράς δεσµεύει Μεταφορική Ικανότητα στο
ίδιο Σηµείο, µέσω περισσοτέρων της µίας (1) Εγκεκριµένων Αιτήσεων
Αδιάλειπτων Υπηρεσιών, ορίζονται, για κάθε ΗµέραΗ Συνολική
∆εσµευµένη Μεταφορική Ικανότητα Παράδοσης Χρήστη Μεταφοράς και η
Συνολική ∆εσµευµένη Μεταφορική Ικανότητα Παραλαβής Χρήστη
Μεταφοράς σε Σηµείο Εισόδου/Εξόδου Αντίστροφης Ροής και Σηµείο
Εξόδου/ Εισόδου Αντίστροφης Ροής από τα οποία εξυπηρετείται ο
Χρήστης, ως το άθροισµα της ∆εσµευµένης Μεταφορικής Ικανότητας
Παράδοσης και Παραλαβής στο εν λόγω Σηµείο, αντίστοιχα, µέσω κάθε
Εγκεκριµένης Αίτησης Αδιάλειπτων Υπηρεσιών του Χρήστη, η οποία είναι
σε ισχύ κατά την Ηµέρα αυτή.

∆ιαγράφηκε: ορίζεται
∆ιαγράφηκε: : ¶

∆ιαγράφηκε: ορίζεται για κάθε Ηµέρα,

3. Με απόφαση της ΡΑΕ µετά από εισήγηση του ∆ιαχειριστή, σύµφωνα µε τη
διάταξη της παραγράφου [3] του άρθρου [71] του Νόµου, καθορίζεται τµήµα
της Μεταφορικής Ικανότητας Παράδοσης Σηµείου ή Σηµείων Εισόδου του
ΕΣΜΦΑ ή της ∆υναµικότητας Αεριοποίησης Εγκατάστασης ΥΦΑ το οποίο
δεσµεύεται για λόγους παροχής υπηρεσιών κοινής ωφέλειας και ιδίως για
λόγους ασφάλειας εφοδιασµού. Στην εισήγηση του ∆ιαχειριστή:
Α)

Τεκµηριώνονται πλήρως οι λόγοι για τους οποίους απαιτείται η εφαρµογή
της ανωτέρω διάταξης και συνυποβάλλεται κάθε σχετικό στοιχείο.

Β)

Περιγράφονται οι όροι υπό τους οποίους είναι δυνατή η διάθεση της εν
λόγω δυναµικότητας σε Χρήστες για την εξυπηρέτηση της ζήτησης Φυσικού
Αερίου στην ελληνική επικράτεια καθώς και, σε βραχυχρόνιο ορίζοντα, για
εισαγωγή Φυσικού Αερίου µε σκοπό την εξαγωγή.

Γ)

Παρέχονται εκτιµήσεις σχετικά µε το χρόνο και τις ενέργειες που
απαιτούνται για την επαύξηση της Μεταφορικής Ικανότητας Παράδοσης
κατά τρόπο ώστε να αρθούν οι λόγοι επιβολής του µέτρου.

4. Ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) της διαθέσιµης Μεταφορικής Ικανότητας
Παράδοσης στα Σηµεία Εισόδου, πλην εκείνων στα οποία εφαρµόζονται οι
διατάξεις του Κανονισµού 984/2013, διατίθεται αποκλειστικά σε Χρήστες για
δέσµευση Μεταφορικής Ικανότητας Παράδοσης διάρκειας µικρότερης του ενός
(1) έτους. Ο ∆ιαχειριστής υποχρεούται να ανακοινώνει στο Ηλεκτρονικό
Πληροφοριακό Σύστηµα το ακριβές µέγεθος της Μεταφορικής Ικανότητας
Παράδοσης που αντιστοιχεί στο ανωτέρω ποσοστό.
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∆ιαγράφηκε: τον

∆ιαγράφηκε: έως

Άρθρο 11
Μεταβολή ∆εσµευµένης Μεταφορικής Ικανότητας
Παράδοσης/Παραλαβής κατόπιν αιτήµατος Χρήστη Μεταφοράς
1. Κατά τη διάρκεια ισχύος Εγκεκριµένης Αίτησης Αδιάλειπτων Υπηρεσιών,
Χρήστης Μεταφοράς δικαιούται να αιτηθεί τη µεταβολή της Μεταφορικής
Ικανότητας Παράδοσης,Παραλαβής,που δεσµεύει, στην περίπτωση εκχώρησης
της ανωτέρω ∆εσµευµένης Μεταφορικής Ικανότητας σε άλλο Χρήστη,
σύµφωνα µε τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο [14].
2. Κατά την εξέταση των αιτηµάτων µεταβολής της ∆εσµευµένης Μεταφορικής
Ικανότητας Παράδοσης, Παραλαβής κατά τα ανωτέρω, ο ∆ιαχειριστής
λαµβάνει υπόψη τις σχετικές διατάξεις του Κώδικα και ιδίως την παράγραφο
[12] του άρθρου [8], τα άρθρα [15], [16] και [20ΑΓ], καθώς και την αξιόπιστη,
ασφαλή και αποτελεσµατική λειτουργία του ΕΣΜΦΑ. Απόρριψη του αιτήµατος
του Χρήστη Μεταφοράς αιτιολογείται ειδικά από το ∆ιαχειριστή και
κοινοποιείται στη ΡΑΕ.
3. Στις ως άνω περιπτώσεις, εφόσον γίνει αποδεκτό το αίτηµα του Χρήστη
Μεταφοράς, ο ∆ιαχειριστής προβαίνει άµεσα στη µεταβολή της ∆εσµευµένης
Μεταφορικής Ικανότητας Παράδοσης, Παραλαβής των Χρηστών Μεταφοράς,
τροποποιεί αναλόγως τις σχετικές Εγκεκριµένες Αιτήσεις και ενηµερώνει, κατά
περίπτωση, το Μητρώο Κατόχων ∆εσµευµένης Μεταφορικής Ικανότητας και
το Ηλεκτρονικό Πληροφοριακό Σύστηµα. Οι περιπτώσεις µεταβολής κατά το
παρόν άρθρο δε συνιστούν µεταβολή για την οποία απαιτείται έγγραφη
τροποποίηση της Εγκεκριµένης Αίτησης Αδιάλειπτων Υπηρεσιών.

∆ιαγράφηκε: 11
∆ιαγράφηκε: ], [20ΑΒ
∆ιαγράφηκε: ]
∆ιαγράφηκε: τον

∆ιαγράφηκε:
∆ιαγράφηκε: δεν

Άρθρο 12
Υποχρεωτική Μεταβολή ∆εσµευµένης Μεταφορικής Ικανότητας
Παράδοσης/Παραλαβής Χρήστη Μεταφοράς
1. Κατά τη διάρκεια ισχύος Εγκεκριµένης Αίτησης Αδιάλειπτων Υπηρεσιών, σε
Σηµεία Εισόδου,Σηµεία Εισόδου Αντίστροφης Ροής ή Σηµεία Εξόδου, Σηµεία
Εξόδου Αντίστροφης Ροής, η ∆εσµευµένη Μεταφορική Ικανότητα Παράδοσης,
Παραλαβής Χρήστη Μεταφοράς µεταβάλλεται υποχρεωτικά από το
∆ιαχειριστή, εφόσον συντρέχουν οι λόγοι και έχει ακολουθηθεί η διαδικασία
εφαρµογής των άρθρων [15], [16] και [20ΑΓ].
2. Οι περιπτώσεις µεταβολής της – κατά την προηγούµενη παράγραφο ∆εσµευµένης Μεταφορικής Ικανότητας Παράδοσης, Παραλαβής του Χρήστη
Μεταφοράς κατά τα προβλεπόµενα στο άρθρο αυτό, δε συνιστούν µεταβολή για
την οποία απαιτείται έγγραφη τροποποίηση της Εγκεκριµένης Αίτησης
Αδιάλειπτων Υπηρεσιών. Οι εν λόγω µεταβολές ισχύουν παραχρήµα, από την
έκδοση της απόφασης του ∆ιαχειριστή, κατά τα προβλεπόµενα στις διατάξεις
της παραγράφου [5] του άρθρου [71] του Νόµου. Στην απόφαση του
∆ιαχειριστή περιλαµβάνονται η αιτιολογία και η διάρκεια της µεταβολής που
λαµβάνει χώρα.
3. Στις ως άνω περιπτώσεις, ο ∆ιαχειριστής προβαίνει άµεσα στη µεταβολή της
∆εσµευµένης Μεταφορικής Ικανότητας Παράδοσης, Παραλαβής των Χρηστών,
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∆ιαγράφηκε: δεν
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και ενηµερώνει τους Χρήστες, και, κατά περίπτωση, το Μητρώο Κατόχων
∆εσµευµένης Μεταφορικής Ικανότητας Παράδοσης/Παραλαβής, όπως ορίζεται
στο άρθρο [13] και το Ηλεκτρονικό Πληροφοριακό Σύστηµα.

∆ιαγράφηκε: ,
∆ιαγράφηκε:

Άρθρο 13
Μητρώο Κατόχων ∆εσµευµένης Μεταφορικής Ικανότητας
Παράδοσης/Παραλαβής
1. Ο ∆ιαχειριστής καταχωρίζει στο Μητρώο Κατόχων ∆εσµευµένης Μεταφορικής
Ικανότητας Παράδοσης/Παραλαβής (Μητρώο Κατόχων) τους Χρήστες
Μεταφοράς που έχουν δεσµεύσει Μεταφορική Ικανότητα που διατίθεται από το
∆ιαχειριστή σε Σηµεία Εισόδου/Εξόδου Αντίστροφης Ροής και Σηµεία Εξόδου/
Εισόδου Αντίστροφης Ροής κατά τα Κεφάλαια [2], [2Α] και [2Β] του Κώδικα.
2. Ο ∆ιαχειριστής καταχωρίζει στο Μητρώο Κατόχων, για κάθε Χρήστη
Μεταφοράς, τη Μεταφορική Ικανότητα που έχει δεσµεύσει σε κάθε ένα εκ των
ανωτέρω Σηµείων, σύµφωνα µε τους όρους των Συµβάσεων Μεταφοράς τις
οποίες έχει συνάψει και των κατά περίπτωση σχετικών Εγκεκριµένων
Αιτήσεων. Ο ∆ιαχειριστής ενηµερώνει το Μητρώο σε κάθε περίπτωση
µεταβολής των ως άνω στοιχείων.

∆ιαγράφηκε: ,
∆ιαγράφηκε: ,

∆ιαγράφηκε: µεγεθών

3. Μετά από σχετική αίτηση Χρήστη Μεταφοράς, ο ∆ιαχειριστής εκδίδει
απόσπασµα του Μητρώου (Πιστοποιητικό ∆εσµευµένης Μεταφορικής
Ικανότητας Παράδοσης/Παραλαβής) στο οποίο αναγράφονται τουλάχιστον:
Α)

Η ηµεροµηνία έκδοσης του Πιστοποιητικού και η Ηµέρα στην οποία
αφορούν τα στοιχεία που αναγράφονται στο Πιστοποιητικό.

Β)

Τα στοιχεία του Χρήστη Μεταφοράς.

Γ)

Κατά περίπτωση, ο αριθµός της σχετικής Σύµβασης Μεταφοράς, την οποία
ο Χρήστης έχει συνάψει µε το ∆ιαχειριστή, και για κάθε Εγκεκριµένη
Αίτηση:

∆ιαγράφηκε: οι αριθµοί των Εγκεκριµένων Αιτήσεων και

i) Ο κωδικός αριθµός της

∆)

H Ηµέρα έναρξης και λήξης παροχής των αντίστοιχων Υπηρεσιών
Μεταφοράς, Υπηρεσιών Αντίστροφης Ροής, Υπηρεσιών Μεταφοράς σε
∆ιακοπτόµενη Βάση.

∆ιαγράφηκε: (i)

Η ∆εσµευµένη Μεταφορική Ικανότητα Παράδοσης, Παραλαβής και η
∆εσµευµένη ∆ιακοπτόµενη Μεταφορική Ικανότητα Παράδοσης ή
Παραλαβής ανά Σηµείο Εισόδου, Σηµείο Εισόδου Αντίστροφης Ροής ή
Σηµείο Εξόδου, Σηµείο Εξόδου Αντίστροφης Ροής, αντίστοιχα.

∆ιαγράφηκε: (ii)

Η Συνολική ∆εσµευµένη Μεταφορική Ικανότητα Παράδοσης, Παραλαβής
ανά Σηµείο Εισόδου, Σηµείο Εισόδου Αντίστροφης Ροής, Σηµείο Εξόδου,
Σηµείο Εξόδου Αντίστροφης Ροής σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην
παράγραφο [3] του άρθρου [10] και η Συνολική ∆εσµευµένη ∆ιακοπτόµενη
Μεταφορική Ικανότητα Παράδοσης,Παραλαβής του Χρήστη Μεταφοράς,
ανά Σηµείο Εισόδου, Σηµείο Εισόδου Αντίστροφης Ροής, Σηµείο Εξόδου,
Σηµείο Εξόδου Αντίστροφης Ροής.
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Άρθρο 14
Εκχώρηση ∆εσµευµένης Μεταφορικής Ικανότητας
Παράδοσης/Παραλαβής
1. Κάθε Χρήστης Μεταφοράς (Εκχωρών Χρήστης) µπορεί να συνάπτει σύµβαση
εκχώρησης µε άλλο Χρήστη Μεταφοράς (Εκδοχέας Χρήστης), για το σύνολο ή
µέρος της Μεταφορικής Ικανότητας που έχει δεσµεύσει σε Σηµείο Εισόδου ή
Εξόδου ή Σηµείο Εισόδου Αντίστροφης Ροής ή Εξόδου Αντίστροφης Ροής
(Εκχωρούµενη ∆εσµευµένη Μεταφορική Ικανότητα). Η ∆εσµοποιηµένη
Μεταφορική Ικανότητα µπορεί να εκχωρηθεί µόνο ως δεσµοποιηµένο προϊόν,
όπως αυτή αρχικά αποκτήθηκε από τον Εκχωρούντα Χρήστη µέσω της
δηµοπρασίας Τυποποιηµένου Προϊόντος σύµφωνα µε τις προβλέψεις του
Κανονισµού 984/2013 και του Κεφαλαίου [2Β] του Κώδικα. Η εκχώρηση
λαµβάνει χώρα µε τη διαδικασία του άρθρου 20Α.
2.

Με τη σύµβαση εκχώρησης ο Εκχωρών και ο Εκδοχέας Χρήστης συµφωνούν ότι
ο Εκδοχέας Χρήστης υπεισέρχεται πλήρως στα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις
του Εκχωρούντος Χρήστη που απορρέουν από τις διατάξεις του Κώδικα και τους
όρους της Σύµβασης Μεταφοράς και καθίσταται αποκλειστικά υπεύθυνος έναντι
του ∆ιαχειριστή για την εκπλήρωση των τελευταίων και ιδίως αυτών που
αφορούν στην Εξισορρόπηση Φορτίου και στην πληρωµή του ισχύοντος
Τιµολογίου Χρήσης του ΕΣΦΑ.

3. Η σύµβαση εκχώρησης παράγει αποτελέσµατα µετά την έγγραφη συναίνεση του
∆ιαχειριστή και σε περίπτωση ∆εσµοποιηµένης Μεταφορικής Ικανότητας και την
έγγραφη συναίνεση του ανάντη διαχειριστή, στο Σηµείο ∆ηµοπράτησης
Μεταφορικής Ικανότητας που προσφέρεται η εκχωρούµενη ∆εσµοποιηµένη
Μεταφορική Ικανότητα ως Τυποποιηµένο Προϊόν. Για το σκοπό αυτό, τα
συµβαλλόµενα µέρη ενηµερώνουν εγγράφως το ∆ιαχειριστή σχετικά µε το
µοναδικό αριθµό (κωδικό) της Εγκεκριµένης Αίτησης την οποία αφορά το
εκχωρούµενο µέγεθος και υποβάλλουν κάθε στοιχείο σχετικά µε την εν λόγω
εκχώρηση, τουλάχιστον δύο (2) εργάσιµες ηµέρες πριν την Ηµέρα κατά την οποία
λαµβάνει χώρα η εκχώρηση. Ο ∆ιαχειριστής ενηµερώνει σχετικά µε το αίτηµα
τον ανάντη διαχειριστή στο Σηµείο ∆ηµοπράτησης Μεταφορικής Ικανότητας σε
περίπτωση που η εκχώρηση αφορά ∆εσµοποιηµένη Μεταφορική Ικανότητα στο
Σηµείο αυτό.
4. Ο ∆ιαχειριστής δε συναινεί και η σύµβαση δεν παράγει αποτελέσµατα εάν
συντρέχει τουλάχιστον µία από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
Α)

Στην περίπτωση που τυχόν πραγµατοποίηση της εκχώρησης θα είχε ως
αποτέλεσµα την παράβαση των διατάξεων του άρθρου [10] ή/και του
άρθρου [70] για τον Εκχωρούντα ή τον Εκδοχέα Χρήστη.

Β)

Στην περίπτωση κατά την οποία η ηµεροµηνία λήξης της σύµβασης
εκχώρησης υπερβαίνει την ηµεροµηνία λήξης της δέσµευσης της
Εκχωρούµενης ∆εσµευµένης Μεταφορικής Ικανότητας, όπως προκύπτει
από τη σχετική Εγκεκριµένη Αίτηση Αδιάλειπτων Υπηρεσιών του
Εκχωρούντα Χρήστη.
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Γ)

∆)

Ε)

Στην περίπτωση κατά την οποία η Εκχωρούµενη ∆εσµευµένη Μεταφορική
Ικανότητα υπερβαίνει την αντίστοιχη ∆εσµευµένη Μεταφορική Ικανότητα
Παράδοσης/Παραλαβής του Εκχωρούντα Χρήστη.
Στην περίπτωση κατά την οποία ο Εκδοχέας Χρήστης δεν έχει ολοκληρώσει
τη διαδικασία για τη δέσµευση Μεταφορικής Ικανότητας Παράδοσης,
Παραλαβής µε το ∆ιαχειριστή, τουλάχιστον µία (1) Ηµέρα πριν την Ηµέρα
κατά την οποία λαµβάνει χώρα η εκχώρηση και για το µέγεθος της
Εκχωρούµενης ∆εσµευµένης Μεταφορικής Ικανότητας.
Στην περίπτωση ∆εσµοποιηµένης Μεταφορικής Ικανότητας, εάν δε
συναινέσει εγγράφως ο ανάντη διαχειριστής στο Σηµείο ∆ηµοπράτησης
Μεταφορικής Ικανότητας που προσφέρεται η αιτούµενη προς εκχώρηση
∆εσµοποιηµένη Μεταφορική Ικανότητα.

∆ιαγράφηκε: ,

∆ιαγράφηκε: την
∆ιαγράφηκε: τον

∆ιαγράφηκε: δεν

Άρθρο 14Α
Μίσθωση ∆εσµευµένης Μεταφορικής Ικανότητας
Παράδοσης/Παραλαβής
1. Κάθε Χρήστης Μεταφοράς (Εκµισθωτής Χρήστης) µπορεί να συνάπτει σύµβαση
µίσθωσης Μεταφορικής Ικανότητας Παράδοσης/Παραλαβής µε άλλο Χρήστη
(Μισθωτής Χρήστης), για το σύνολο ή µέρος της Μεταφορικής Ικανότητας
Παράδοσης, Παραλαβής που έχει δεσµεύσει σε Σηµείο Εισόδου, Σηµείο
Εισόδου Αντίστροφης Ροής ή Σηµείο Εξόδου, Σηµείο Εξόδου Αντίστροφης
Ροής. Η µίσθωση λαµβάνει χώρα µε τη διαδικασία του άρθρου 20Α.
2. Με τη σύµβαση µίσθωσης Μεταφορικής Ικανότητας Παράδοσης/Παραλαβής, ο
Εκµισθωτής Χρήστης αναλαµβάνει για λογαριασµό του Μισθωτή Χρήστη την
παράδοση Ποσοτήτων Φυσικού Αερίου στα Σηµεία Εισόδου, Σηµεία Εισόδου
Αντίστροφης Ροής ή/και την παραλαβή Ποσοτήτων Φυσικού Αερίου από τα
Σηµεία Εξόδου, Σηµεία Εξόδου Αντίστροφης Ροής τα οποία καθορίζονται στη
σύµβαση µίσθωσης.
3. Στη σύµβαση µίσθωσης Μεταφορικής Ικανότητας Παράδοσης, Παραλαβής
καθορίζονται ιδίως:
Α)

H διαδικασία µε την οποία ο Εκµισθωτής Χρήστης δικαιούται να απαιτήσει
από τον αντισυµβαλλόµενό του τη διακοπή της µίσθωσης για τµήµα ή το
σύνολο
της
εκµισθωθείσας
Μεταφορικής
Ικανότητας
Παράδοσης/Παραλαβής, εφόσον αυτό απαιτείται για την εξυπηρέτηση των
Πελατών του Εκµισθωτή Χρήστη.

Β)

H αποζηµίωση την οποία ο Εκµισθωτής Χρήστης οφείλει να καταβάλει στο
Μισθωτή Χρήστη σε περίπτωση διακοπής της µίσθωσης κατά την
περίπτωση Α). Η αποζηµίωση καθορίζεται από τον Εκµισθωτή Χρήστη
λαµβάνοντας υπόψη την εκτιµώµενη, από τον Εκµισθωτή Χρήστη,
πιθανότητα διακοπής µίσθωσης κατά το χρονικό διάστηµα που η σύµβαση
µίσθωσης είναι σε ισχύ, µε βάση εκτιµήσεις εξέλιξης της ζήτησης Φυσικού
Αερίου και σχετικά ιστορικά στοιχεία.

Γ)

Η διαδικασία κατανοµής των Ποσοτήτων Φυσικού Αερίου του Εκµισθωτή
Χρήστη και του Μισθωτή Χρήστη στα Σηµεία Εισόδου/ Σηµεία Εξόδου
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Αντίστροφης Ροής και Σηµεία Εξόδου/ Σηµεία Εισόδου Αντίστροφης Ροής
που χρησιµοποιούνται και από τους δύο αντισυµβαλλόµενους.
4. Η µίσθωση Μεταφορικής Ικανότητας Παράδοσης/Παραλαβής δεν απαιτεί
συναίνεση του ∆ιαχειριστή. Ο Εκµισθωτής Χρήστης παραµένει αποκλειστικά
υπεύθυνος έναντι του ∆ιαχειριστή για την εκπλήρωση των όρων που απορρέουν
από τις διατάξεις του Κώδικα και τους όρους της Σύµβασης Μεταφοράς που
έχει συνάψει µε το ∆ιαχειριστή, περιλαµβανοµένων αυτών που αφορούν στην
Εξισορρόπηση Φορτίου και στην πληρωµή του ισχύοντος Τιµολογίου Χρήσης
του ΕΣΦΑ και υποχρεούται να ενηµερώνει το ∆ιαχειριστή για κάθε περίπτωση
µίσθωσης ∆εσµευµένης Μεταφορικής Ικανότητας Παράδοσης, Παραλαβής
εντός δύο (2) εργασίµων ηµερών από τη σύναψη της σύµβασης µίσθωσης. Ο
Εκµισθωτής Χρήστης ενηµερώνει το ∆ιαχειριστή σε κάθε περίπτωση κατά την
οποία προβαίνει σε διακοπή της µίσθωσης κατά την περίπτωση Α) της
παραγράφου [3].

∆ιαγράφηκε: τον
∆ιαγράφηκε: τον
∆ιαγράφηκε: εργάσιµων
∆ιαγράφηκε: τον

5. Ο Εκµισθωτής Χρήστης υποβάλλει Ηµερήσιες ∆ηλώσεις κατά το Κεφάλαιο [4].

Άρθρο 15
Αποδέσµευση µη χρησιµοποιηθείσας ∆εσµευµένης Μεταφορικής
Ικανότητας Παράδοσης, Παραλαβής για Εγκεκριµένες Αιτήσεις
διάρκειας πλέον του ενός έτους
Ο ∆ιαχειριστής αποδεσµεύει, µε αιτιολογηµένη απόφασή του, σύµφωνα µε τη
διάταξη της παραγράφου [5] του άρθρου [71] του Νόµου το σύνολο ή τµήµα
της Μεταφορικής Ικανότητας Παράδοσης σε Σηµείο Εισόδου, Σηµείο Εισόδου
Αντίστροφης Ροής ή/και Παραλαβής σε Σηµείο Εξόδου Αντίστροφης Ροής, η
οποία έχει δεσµευτεί από Χρήστη Μεταφοράς, λαµβανοµένων υπόψη και των
εκάστοτε µεταβολών της κατά τα άρθρα [11] και [12], εφόσον αυτή δεν
χρησιµοποιήθηκε και δεν διατέθηκε µε τη διαδικασία της Εκχώρησης κατά τα
άρθρα [14] και [20Α] και τη διαδικασία της Επιστροφής της ∆εσµευµένης
Μεταφορικής Ικανότητας κατά το άρθρο [20ΑΓ].

∆ιαγράφηκε: απόφαση

∆ιαγράφηκε: εξαιρουµένων των Σηµείων ∆ηµοπράτησης
Μεταφορικής Ικανότητας, ¶

∆ιαγράφηκε: την

6. Μη χρησιµοποιηθείσα ∆εσµευµένη Μεταφορική Ικανότητα Παράδοσης,
Παραλαβής αποδεσµεύεται, σύµφωνα µε την
παράγραφο [1] εφόσον
σωρευτικά:
Α)

Β)

Υπάρχει αίτηµα δέσµευσης Μεταφορικής Ικανότητας Παράδοσης,
Παραλαβής στο εν λόγω Σηµείο κατά το άρθρο [8], εξαιρουµένων των
Σηµείων ∆ηµοπράτησης Μεταφορικής Ικανότητας, και η διαθέσιµη
Μεταφορική Ικανότητα Παράδοσης, Παραλαβής,αντίστοιχα του Σηµείου
δεν είναι επαρκής για την ικανοποίηση του εν λόγω αιτήµατος και
Η µέση τιµή του αθροίσµατος της χρησιµοποιηθείσας και της διατεθείσας µε
τη διαδικασία της Εκχώρησης κατά τα άρθρα [14] και [20Α] στη
δευτερογενή αγορά, και µε τη διαδικασία της Επιστροφής κατά το άρθρο
[20ΑΓ], Μεταφορικής Ικανότητας Παράδοσης, Παραλαβής κατά τη διάρκεια
δώδεκα (12) συνεχόµενων Μηνών που προηγούνται του Μήνα υποβολής
του αιτήµατος κατά την περίπτωση Α), υπολείπεται του 80% της
Μεταφορικής Ικανότητας Παράδοσης, Παραλαβής την οποία έχει δεσµεύσει
στο σχετικό Σηµείο ο Χρήστης Μεταφοράς για το ανωτέρω χρονικό
διάστηµα.
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∆ιαγράφηκε: ]

∆ιαγράφηκε: την

7. Η εν λόγω Μεταφορική Ικανότητα Παράδοσης, Παραλαβής αποδεσµεύεται κατά
το τµήµα και για το χρόνο που απαιτείται για την πλήρη ικανοποίηση του
αιτούντα κατά την περίπτωση Α) της παραγράφου [2].
8. Για την πραγµατοποίηση της ανωτέρω αποδέσµευσης δεν απαιτείται η συναίνεση
του Χρήστη Μεταφοράς από τον οποίο αποδεσµεύεται η Μεταφορική
Ικανότητα Παράδοσης, Παραλαβής.

∆ιαγράφηκε: µεταβίβασης

9. Ο ∆ιαχειριστής αποστέλλει στη ΡΑΕ σε ηλεκτρονική και επεξεργάσιµη µορφή
αναλυτική κατάσταση (Κατάσταση Χρήσης), η οποία περιλαµβάνει για τους
προηγούµενους τρεις µήνες, ανά Ηµέρα, ανά Σηµείο Εισόδου, Σηµείο Εισόδου
Αντίστροφης Ροής, Σηµείο Εξόδου, Σηµείο Εξόδου Αντίστροφης Ροής και ανά
Χρήστη, τα ακόλουθα στοιχεία:
Α)

Την προς παράδοση Ποσότητα Φυσικού Αερίου του Χρήστη στο εν λόγω
Σηµείο σύµφωνα µε τις Επιβεβαιωµένες Ποσότητές του.

Β)

Την Ποσότητα Φυσικού Αερίου που κατανεµήθηκε στο Χρήστη Μεταφοράς
κατά την Τελική Κατανοµή.

∆ιαγράφηκε: στον

Γ)

Τη ∆εσµευµένη Μεταφορική Ικανότητα Παράδοσης, Παραλαβής του
Χρήστη ανά Σηµείο Εισόδου, Σηµείο Εισόδου Αντίστροφης Ροής, Σηµείο
Εξόδου Αντίστροφης Ροής και ανά Εγκεκριµένη Αίτηση Αδιάλειπτων
Υπηρεσιών του Χρήστη µε το ∆ιαχειριστή.

∆ιαγράφηκε: Την

∆ιαγράφηκε: τον

10. Η Κατάσταση Χρήσης υποβάλλεται στη ΡΑΕ µαζί µε την Έκθεση ∆ιάθεσης Μη
Χρησιµοποιούµενης Μεταφορικής Ικανότητας κατά το άρθρο [20Α].
11. Εφόσον, από τα στοιχεία των Καταστάσεων Χρήσης και των Εκθέσων ∆ιάθεσης
Μη Χρησιµοποιούµενης Μεταφορικής Ικανότητας κατά το άρθρο [20Α],
προκύπτει:
Α)

Συστηµατική µη-χρησιµοποίηση της ∆εσµευµένης Μεταφορικής Ικανότητας
Παράδοσης, Παραλαβής κατά την περίπτωση Β) της παραγράφου [2], η
οποία δύναται να έχει δυσµενή επίδραση στη δυνατότητα πρόσβασης τρίτων
στο ΕΣΦΑ, στην οικονοµική αποτελεσµατικότητα αυτού, στην ασφάλεια
εφοδιασµού και στη δυνατότητα παροχής υπηρεσιών κοινής ωφέλειας και

Β)

Μη διάθεση στη δευτερογενή αγορά κατά το άρθρο [20Α] του συνόλου ή
τµήµατος της ∆εσµευµένης Μεταφορικής Ικανότητας της παραγράφου [1]
για χρονικό διάστηµα τουλάχιστον δώδεκα (12) συνεχόµενων Μηνών,

η ΡΑΕ δύναται να απαιτήσει από το ∆ιαχειριστή την κλήση του Χρήστη για
παροχή διευκρινήσεων τάσσοντας στο Χρήστη προθεσµία τουλάχιστον
δεκαπέντε (15) ηµερών προκειµένου να αιτιολογήσει τη µη χρησιµοποίηση της
Μεταφορικής Ικανότητας Παράδοσης, Παραλαβής που έχει δεσµεύσει στο
Σηµείο αυτό. Εφόσον ο Χρήστης Μεταφοράς δεν αιτιολογήσει εµπρόθεσµα ή
δεν αιτιολογήσει επαρκώς τη µη χρησιµοποίηση της Μεταφορικής Ικανότητας
Παράδοσης, Παραλαβής, ο ∆ιαχειριστής, µε απόφασή του, προβαίνει στην
αποδέσµευση τµήµατος της ∆εσµευµένης Μεταφορικής Ικανότητας
Παράδοσης, Παραλαβής το οποίο υπολογίζεται ως το γινόµενο της
∆εσµευµένης Μεταφορικής Ικανότητας Παράδοσης, Παραλαβής επί τιµής η
οποία προκύπτει από το µέγιστο µεταξύ του 0,2 και της διαφοράς από τη
µονάδα του λόγου της µέσης τιµής του αθροίσµατος της περίπτωσης Β) της
παραγράφου [2] προς τη ∆εσµευµένη Μεταφορική Ικανότητα Παράδοσης,
Παραλαβής (Μη Χρησιµοποιηθείσα ∆υναµικότητα). Το χρονικό διάστηµα της
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∆ιαγράφηκε: τον

∆ιαγράφηκε: 20% της Μεταφορικής Ικανότητας Παράδοσης,
Παραλαβής την οποία έχει δεσµεύσει ο Χρήστης Μεταφοράς στο εν
λόγω Σηµείο

αποδέσµευσης για την πρώτη εφαρµογή του µέτρου στο Χρήστη ισούται µε
τριάντα (30) Ηµέρες. Ο χρόνος της αποδέσµευσης διπλασιάζεται µε κάθε
αποδέσµευση που εφαρµόζεται στον ίδιο Χρήστη. Εφόσον εντός χρονικού
διαστήµατος σαράντα οκτώ (48) συνεχών µηνών κατά την παρούσα παράγραφο
επιβληθούν στον ίδιο Χρήστη έως τέσσερις (4) αποδεσµεύσεις για το ίδιο
σχετικό Σηµείο, ο ∆ιαχειριστής αποδεσµεύει από το Χρήστη τη Μη
Χρησιµοποιηθείσα ∆υναµικότητα κατά τα ανωτέρω για την υπολειπόµενη
διάρκεια της δέσµευσης της εν λόγω Μεταφορικής Ικανότητας.
12. Ο Χρήστης Μεταφοράς από τον οποίο αποδεσµεύεται Μεταφορική Ικανότητα
Παράδοσης, Παραλαβής που έχει δεσµεύσει, δεν απαλλάσσεται από την
υποχρέωση καταβολής τιµήµατος σχετικά µε την αποδεσµευθείσα Μεταφορική
Ικανότητα, σύµφωνα µε το Τιµολόγιο Χρήσης του ΕΣΦΑ, παρά µόνο µετά την
υπογραφή της Εγκεκριµένης Αίτησης Αδιάλειπτων Υπηρεσιών του αιτούντος
µε το ∆ιαχειριστή κατά την περίπτωση Α) της παραγράφου [2] ή άλλου
ενδιαφερόµενου και µόνο για το τµήµα της Μεταφορικής Ικανότητας
Παράδοσης, Παραλαβής στην οποία αφορά η νέα Εγκεκριµένη Αίτηση και για
το χρονικό διάστηµα αυτής.
13. Με την υπογραφή Εγκεκριµένης Αίτησης Αδιάλειπτων Υπηρεσιών µεταξύ του
αιτούντος κατά την περίπτωση Α) της παραγράφου [2] και του ∆ιαχειριστή ή
άλλου ενδιαφερόµενου ως αποτέλεσµα της παραγράφου [7], ο ∆ιαχειριστής
µειώνει κατά το άρθρο [12] αντίστοιχα τη ∆εσµευµένη Μεταφορική Ικανότητα
Παράδοσης, Παραλαβής του Χρήστη Μεταφοράς κατά την αποδεσµευθείσα
ποσότητα για το χρονικό διάστηµα ισχύος της Εγκεκριµένης Αίτησης
Αδιάλειπτων Υπηρεσιών.

∆ιαγράφηκε: στον

∆ιαγράφηκε: τον

∆ιαγράφηκε: τον
∆ιαγράφηκε: Παραλαβήςστην

∆ιαγράφηκε: τη

∆ιαγράφηκε: την

∆ιαγράφηκε: .

14. Η αποδεσµευµένη Μεταφορική Ικανότητα Παράδοσης, Παραλαβής προσµετράται
στη διαθέσιµη Μεταφορική Ικανότητα Παράδοσης, Παραλαβής του Σηµείου
από την Ηµέρα της αποδέσµευσης και µειώνεται ή µηδενίζεται µε την
υπογραφή της Εγκεκριµένης Αίτησης Αδιάλειπτων Υπηρεσιών µεταξύ του
αιτούντος κατά την περίπτωση Α) της παραγράφου [2] και του ∆ιαχειριστή ή
άλλου ενδιαφερόµενου.
15. Κάθε απόφαση του ∆ιαχειριστή σχετικά µε αποδέσµευση Μεταφορικής
Ικανότητας Παράδοσης, Παραλαβής σύµφωνα µε το παρόν άρθρο κοινοποιείται
στη ΡΑΕ και στο Χρήστη Μεταφοράς στον οποίο αφορά και ανακοινώνεται
στην ιστοσελίδα του ∆ιαχειριστή στην ελληνική και την αγγλική γλώσσα.

∆ιαγράφηκε: στην

Άρθρο 16
Αποδέσµευση µη χρησιµοποιούµενης ∆εσµευµένης Μεταφορικής
Ικανότητας Παραλαβής
1. Στην περίπτωση που Χρήστης υποβάλλει αίτηση για δέσµευση Μεταφορικής
Ικανότητας Παραλαβής σε Σηµείο Εξόδου προκειµένου να εξυπηρετήσει
Πελάτη, τον οποίο εξυπηρετεί άλλος Χρήστης Μεταφοράς και:
Α)

Ο αιτών Χρήστης προσκοµίζει έγγραφη δήλωση του Πελάτη ή του
Προµηθευτή του Πελάτη ότι ο Πελάτης ή ο Προµηθευτής του θα
εξυπηρετείται από τον αιτούντα Χρήστη και ότι θα σταµατήσει να
εξυπηρετείται από τον άλλο Χρήστη Μεταφοράς ή δεν θα εξυπηρετείται
από αυτόν για συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα, και
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∆ιαγράφηκε: ,

Β)

Η διαθέσιµη Μεταφορική Ικανότητα Παραλαβής στο Σηµείο Εξόδου δεν
είναι επαρκής,

ο ∆ιαχειριστής αποδεσµεύει, µε αιτιολογηµένη απόφασή του, σύµφωνα µε τη
διάταξη της παραγράφου 5 του άρθρου [71] του Νόµου, από το Χρήστη
Μεταφοράς ο οποίος εξυπηρετούσε µέχρι τώρα τον Πελάτη ή τον Προµηθευτή
του, το τµήµα της ∆εσµευµένης Μεταφορικής Ικανότητας Παραλαβής η οποία
απαιτείται για την εξυπηρέτηση του Πελάτη ή του Προµηθευτή του και
αντίστοιχα δεσµεύει υπέρ του αιτούντος Χρήστη, Μεταφορική Ικανότητα
Παραλαβής τουλάχιστον ίσου µεγέθους στο σχετικό Σηµείο Εξόδου, για το
χρονικό διάστηµα που αναφέρεται στη δήλωση του Πελάτη ή του Προµηθευτή
του Πελάτη.

∆ιαγράφηκε: o
∆ιαγράφηκε: τον

2. Για την πραγµατοποίηση της ανωτέρω µεταβίβασης δεν απαιτείται η συναίνεση
του Χρήστη Μεταφοράς από τον οποίο αποδεσµεύεται η Μεταφορική
Ικανότητα Παραλαβής.
3. Ο Χρήστης Μεταφοράς από τον οποίο αποδεσµεύεται η Μεταφορική Ικανότητα
Παραλαβής απαλλάσσεται από την υποχρέωση καταβολής του αναλογούντος
ποσού, σύµφωνα µε το Τιµολόγιο Χρήσης του ΕΣΦΑ, για το χρονικό διάστηµα
αποδέσµευσης της εν λόγω Μεταφορικής Ικανότητας Παραλαβής. Ο Χρήστης
υπέρ του οποίου πραγµατοποιήθηκε η αποδέσµευση της ανωτέρω Μεταφορικής
Ικανότητας Παραλαβής συνάπτει διακριτή Εγκεκριµένη Αίτηση Αδιάλειπτων
Υπηρεσιών, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου [8],για τη δέσµευση διακριτά
αυτής της αποδεσµευθείσας Μεταφορικής Ικανότητας. Υποχρεούται, επίσης,
στην καταβολή του αναλογούντος ποσού στο ∆ιαχειριστή, σύµφωνα µε το
Τιµολόγιο Χρήσης του ΕΣΦΑ, για το χρονικό διάστηµα αποδέσµευσης της εν
λόγω Μεταφορικής Ικανότητας Παραλαβής.

Άρθρο 17
Άρθρο 18
Άρθρο 19
Μεταπώληση Φυσικού Αερίου

1. Κάθε Επιλέγων Πελάτης (Προσφέρων Πελάτης) µπορεί να προσφέρει προς
µεταπώληση Ποσότητες Φυσικού Αερίου τις οποίες προµηθεύεται από
Προµηθευτή Φυσικού Αερίου ή εισάγει για λογαριασµό του, σε άλλο Επιλέγοντα
Πελάτη (Εκδοχέας Πελάτης), σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο παρόν άρθρο.
2.

Η µεταπώληση πραγµατοποιείται είτε µέσω του Ηλεκτρονικού Συστήµατος
Συναλλαγών είτε µε απ’ ευθείας διαπραγµάτευση µεταξύ των συµβαλλοµένων
µερών.
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∆ιαγράφηκε: στον

3. Ο Προσφέρων Πελάτης καταχωρεί ανωνύµως τη σκοπούµενη µεταπώληση
(Προσφορά Μεταπώλησης) στο Ηλεκτρονικό Σύστηµα Συναλλαγών. Ο
Προσφέρων Πελάτης καταχωρεί τις Ηµέρες για τις οποίες επιθυµεί να διαθέσει
το Φυσικό Αέριο, την Ποσότητα Φυσικού Αερίου προς µεταπώληση για κάθε
Ηµέρα (Μεταπωλούµενη Ποσότητα) και το επιθυµητό τίµηµα, τους όρους της
προτεινόµενης σύµβασης µεταπώλησης καθώς και τον αριθµό των εργάσιµων
ηµερών, τις οποίες ο Προσφέρων Πελάτης θα χρειαστεί για να ελέγξει τη
φερεγγυότητα του υποψήφιου αγοραστή πριν τη σύναψη της σύµβασης
µεταπώλησης Φυσικού Αερίου.

∆ιαγράφηκε: την

∆ιαγράφηκε: τη

∆ιαγράφηκε: την
∆ιαγράφηκε: τυχόν
∆ιαγράφηκε: την

4. Μέσω του Ηλεκτρονικού Συστήµατος Συναλλαγών, οι Επιλέγοντες Πελάτες
δηλώνουν την Αποδοχή της Προσφοράς Μεταπώλησης και ενηµερώνεται
καταλλήλως ο Προσφέρων Πελάτης για κάθε τέτοια αποδοχή, τηρουµένων των
όρων εχεµύθειας όσον αφορά τον Εκδοχέα Πελάτη.
5. Η αποδοχή Προσφοράς Μεταπώλησης δεσµεύει τον Εκδοχέα Πελάτη να
προσχωρήσει στη σύµβαση µεταπώλησης εφόσον ο Προσφέρων Πελάτης
εγκρίνει τη φερεγγυότητά του µέσα στο χρονικό διάστηµα που έχει καθορίσει
στην Προσφορά Μεταπώλησης.
6. Η κυριότητα της Μεταπωλούµενης Ποσότητας από τον Προσφέροντα στον
Εκδοχέα Πελάτη λογίζεται ότι µεταβιβάζεται στο Εικονικό Σηµείο ∆ηλώσεων. Η
µεταφορά της Μεταπωλούµενης Ποσότητας στο ΕΣ∆ και από αυτό σε άλλα
Σηµεία του ΕΣΜΦΑ, αποτελεί αντικείµενο συµφωνίας µεταξύ των
συµβαλλοµένων στη µεταπώληση µε αποκλειστική ευθύνη τους, και
πραγµατοποιείται σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κώδικα και ιδίως των
Κεφαλαίων [2], [4] και [7].
7. Ο ∆ιαχειριστής ουδεµία ευθύνη φέρει έναντι του Προσφέροντα ή/και Εκδοχέα
Πελάτη ή/και έναντι οιουδήποτε τρίτου για το κύρος των δηλώσεων βουλήσεως
που περιέχονται στην Προσφορά Μεταπώλησης και στην αποδοχή αυτής, για τη
φερεγγυότητα των δικαιοπρακτούντων καθώς και για πράξεις ή παραλείψεις του
Προσφέροντα ή/και Εκδοχέα Πελάτη κατά το στάδιο λειτουργίας και
εκπλήρωσης της σύµβασης, οι οποίες αποτελούν πληµµελή εκπλήρωση ή
παράβαση συµβατικής υποχρέωσης και για τις οποίες εφαρµόζονται οι γενικές
διατάξεις των δικαίου των συµβάσεων.
8. έως τη θέση σε λειτουργία του Ηλεκτρονικού Συστήµατος Συναλλαγών, δεν
εφαρµόζονται οι διατάξεις των ανωτέρω παραγράφων [3] έως και [5].
9. Κάθε περαιτέρω λεπτοµέρεια εφαρµογής του άρθρου αυτού ρυθµίζεται µε
απόφαση του ∆ιαχειριστή, ύστερα από έγκριση της ΡΑΕ, σύµφωνα µε τη διάταξη
της παραγράφου [5] του άρθρου [69] του Νόµου και δηµοσιεύεται µε ευθύνη του.

∆ιαγράφηκε: προσχωρεί
∆ιαγράφηκε: την

∆ιαγράφηκε: στην

∆ιαγράφηκε: οιοδήποτε
∆ιαγράφηκε: την

∆ιαγράφηκε: Για την εφαρµογή των διατάξεων του παρόντος
άρθρου,
∆ιαγράφηκε: η µεταπώληση πραγµατοποιείται µέσω του
Ηλεκτρονικού Πληροφοριακού Συστήµατος ή κατόπιν διµερούς
διαπραγµάτευσης.

Άρθρο 20
∆ιαχείριση Συµφόρησης
1. Σε περίπτωση που η Μεταφορική Ικανότητα που έχουν δεσµεύσει Χρήστες
Μεταφοράς σε οποιοδήποτε Σηµείο Εισόδου ή Σηµείο Εξόδου ή Σηµείο Εξόδου
Αντίστροφης Ροής ή Σηµείο Εισόδου Αντίστροφης Ροής υπερβαίνει τα δύο
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∆ιαγράφηκε: Εισόδου/
∆ιαγράφηκε: Σηµείο Εξόδου/

τρίτα (2/3) της Μεταφορικής Ικανότητας του συγκεκριµένου Σηµείου, ο
∆ιαχειριστής ενηµερώνει άµεσα τη ΡΑΕ και τους Χρήστες.
2. Η ως άνω υποχρέωση ενηµέρωσης δεν ισχύει στην περίπτωση Σηµείου Εξόδου
από το οποίο εξυπηρετείται ένας (1) αποκλειστικά καταναλωτής Φυσικού
Αερίου.
3. Ο ∆ιαχειριστής ενηµερώνει άµεσα τη ΡΑΕ σε περίπτωση που η διαθέσιµη
Μεταφορική Ικανότητα σε Σηµείο Εισόδου ή σε Σηµείο Εξόδου ή σε Σηµείο
Εισόδου Αντίστροφης Ροής ή σε Σηµείο Εξόδου Αντίστροφης Ροής δεν επαρκεί
ώστε να ικανοποιηθεί αίτηµα Χρήστη για δέσµευση Μεταφορικής Ικανότητας
στο Σηµείο αυτό προκειµένου ο Χρήστης να εξυπηρετήσει νέο καταναλωτή
Φυσικού Αερίου (Συµφόρηση).
4. Η ενηµέρωση της προηγούµενης παραγράφου θα συνοδεύεται από εκτίµηση του
∆ιαχειριστή ως προς τη δυνατότητα, το κόστος και το χρόνο άρσης της
Συµφόρησης, και επιπρόσθετα τη δυνατότητα µέσω πραγµατοποίησης
πρόσθετης Συντήρησης ή επένδυσης επαύξησης της Μεταφορικής Ικανότητας
στο σχετικό Σηµείο Εισόδου ή Σηµείο Εξόδου ή Σηµείο ΕισόδουΑντίστροφης
Ροής ή Σηµείο Εξόδου Αντίστροφης Ροής.

∆ιαγράφηκε: /Σηµείο Εισόδου

∆ιαγράφηκε: ,
∆ιαγράφηκε: /Σηµείο Εξόδου
∆ιαγράφηκε: , Σηµείο Εξόδου/Σηµείο Εισόδου

Άρθρο 20Α
∆ιάθεση µη χρησιµοποιούµενης ∆εσµευµένης Μεταφορικής
Ικανότητας Παράδοσης/Παραλαβής στη δευτερογενή αγορά
1. Κάθε Χρήστης Μεταφοράς δύναται να διαθέτει σε τρίτους ενδιαφερόµενους
Χρήστες στη δευτερογενή αγορά µε εκχώρηση, κατά το άρθρο [14], ή µε
µίσθωση, κατά το άρθρο [14Α], το τµήµα της ∆εσµευµένης Μεταφορικής
Ικανότητας Παράδοσης/ Παραλαβής το οποίο δεν θα χρησιµοποιήσει για
συγκεκριµένη χρονική περίοδο, είτε µέσω του Ηλεκτρονικού Συστήµατος
Συναλλαγών είτε µε απ’ ευθείας διαπραγµάτευση, σύµφωνα µε τα ειδικότερα
οριζόµενα στο παρόν άρθρο.
2. για τη διάθεση µη χρησιµοποιούµενης ∆εσµευµένης Μεταφορικής Ικανότητας
Παράδοσης/Παραλαβής µέσω του Ηλεκτρονικού Συστήµατος Συναλλαγών, ο
προσφέρων Χρήστης καταχωρεί την προσφορά του σε αυτό. Στην προσφορά
πρέπει να αναφέρονται τα Σηµεία Εισόδου, Εξόδου, Σηµεία Εισόδου
Αντίστροφης Ροής, Εξόδου Αντίστροφης Ροής, και για κάθε τέτοιο Σηµείο το
µέγεθος της προσφερόµενης Μεταφορικής Ικανότητας που έχει δεσµευθεί, η
Εγκεκριµένη Αίτηση µέσω της οποίας έχει δεσµευθεί, η Ηµέρα ή το χρονικό
διάστηµα κατά το οποίο προσφέρεται, το τίµηµα που ο προσφέρων Χρήστης
απαιτεί για τη διάθεση της Μεταφορικής Ικανότητας, οι όροι αξιολόγησης των
αιτηµάτων των ενδιαφεροµένων Χρηστών καθώς και, στην περίπτωση
προσφοράς µίσθωσης, τα οριζόµενα στην περίπτωση Α) της παραγράφου [3]
του άρθρου [14Α].
3.

Οι ενδιαφερόµενοι Χρήστες καταχωρούν την αποδοχή της προσφοράς
διάθεσης Μεταφορικής Ικανότητας Παράδοσης/Παραλαβής στο Ηλεκτρονικό
Σύστηµα Συναλλαγών. Ο προσφέρων Χρήστης ενηµερώνεται για κάθε τέτοια
αποδοχή µέσω του Ηλεκτρονικού Συστήµατος Συναλλαγών.
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∆ιαγράφηκε: ..

∆ιαγράφηκε: προς
∆ιαγράφηκε: προς

∆ιαγράφηκε: τις διατάξεις του άρθρου αυτού
∆ιαγράφηκε: Με την επιφύλαξη της παραγράφου [3],
∆ιαγράφηκε: στη δευτερογενή αγορά
∆ιαγράφηκε: στο Ηλεκτρονικό Σύστηµα Συναλλαγών

∆ιαγράφηκε: δεσµευτεί

∆ιαγράφηκε: την

∆ιαγράφηκε: Έως τη θέση σε λειτουργία

Για τη διάθεση µη χρησιµοποιούµενης ∆εσµευµένης Μεταφορικής Ικανότητας
Παράδοσης/Παραλαβής µε απ’ ευθείας διαπραγµάτευση µεταξύ των
συµβαλλοµένων µερών, τηρούνται τα οριζόµενα στο άρθρο [14] εφόσον
πρόκειται για εκχώρηση, και στο άρθρο [14Α] εφόσον πρόκειται για
µίσθωση Μεταφορικής Ικανότητας. Με τη λήξη της εφαρµοζόµενης κατά
περίπτωση διαδικασίας, ο ∆ιαχειριστής δηµοσιοποιεί τα Σηµεία
Εισόδου,Εξόδου, Σηµεία Εισόδου Αντίστροφης Ροής, Εξόδου Αντίστροφης
Ροής στα οποία αφορά η εκχώρηση ή η µίσθωση, και για κάθε τέτοιο Σηµείο
το µέγεθος της ∆εσµευµένης Μεταφορικής Ικανότητας που εκχωρήθηκε ή
µισθώθηκε, καθώς και την Ηµέρα έναρξης ή το χρονικό διάστηµα
εκχώρησης ή µίσθωσης της εν λόγω Μεταφορικής Ικανότητας.

∆ιαγράφηκε: , κάθε Χρήστης Μεταφοράς δύναται να διαθέσει
∆ιαγράφηκε: χρησιµοποιούµενη Μεταφορική Ικανότητα
∆ιαγράφηκε: ,
∆ιαγράφηκε: που έχει δεσµεύσει στη δευτερογενή αγορά
∆ιαγράφηκε: οποιονδήποτε από τους ακόλουθους τρόπους:¶
Α) Κατόπιν διµερούς διαπραγµάτευσης, υπό την προϋπόθεση
τήρησης
∆ιαγράφηκε: οριζοµένων στα άρθρα
∆ιαγράφηκε: ],
∆ιαγράφηκε: ],

Έως τη θέση σε λειτουργία του Ηλεκτρονικού Συστήµατος Συναλλαγών:

4.
(i)

Κάθε αναφορά στο Ηλεκτρονικό Σύστηµα Συναλλαγών νοείται ως
αναφορά στο Ηλεκτρονικό Πληροφοριακό Σύστηµα.

(ii)

Ο ∆ιαχειριστής γνωστοποιεί στον προσφέροντα Χρήστη την αποδοχή εκ
µέρους των ενδιαφερόµενων Χρηστών της προσφοράς διάθεσης, κατά τις
διατάξεις της παραγράφου [3], µέσω τηλεοµοιοτύπου ή ηλεκτρονικής
επιστολής.

(iii) Ο Χρήστης Μεταφοράς δύναται να διαθέτει µη χρησιµοποιούµενη
∆εσµευµένη Μεταφορική Ικανότητα Παράδοσης/ Παραλαβής, Σύµφωνα µε
ανοικτή διαδικασία που διενεργείται από τον προσφέροντα Χρήστη, η οποία
βασίζεται σε µηχανισµούς της αγοράς και ανακοινώνεται στην ιστοσελίδα
του προσφέροντος Χρήστη και στο Ηλεκτρονικό Πληροφοριακό Σύστηµα. ο
προσφέρων Χρήστης ενηµερώνει εγγράφως το ∆ιαχειριστή σχετικά µε την
έναρξη της ανωτέρω ανοικτής διαδικασίας, αιτούµενος ταυτόχρονα την
ανάρτηση της ανακοίνωσής του στο Ηλεκτρονικό Πληροφοριακό Σύστηµα.
Στην ανακοίνωση του Χρήστη περιλαµβάνονται όλα τα στοιχεία της
παραγράφου [2] καθώς και η διαδικασία διεξαγωγής της ανοικτής
διαδικασίας και κατανοµής της Μεταφορικής Ικανότητας στους
ενδιαφερόµενους. Με τη λήξη της διαδικασίας, ο προσφέρων Χρήστης
ενηµερώνει εγγράφως το ∆ιαχειριστή σχετικά µε τα αποτελέσµατα της
ανοικτής διαδικασίας και κάθε στοιχείο το οποίο είναι απαραίτητο για την
ολοκλήρωση της διαδικασίας εκχώρησης ή µίσθωσης κατά τα άρθρα [14]
και [14Α], αντίστοιχα. Με τη λήξη της εφαρµοζόµενης κατά περίπτωση
διαδικασίας, ο ∆ιαχειριστής ανακοινώνει στο Ηλεκτρονικό Πληροφοριακό
Σύστηµα τα Σηµεία Εισόδου, Εξόδου, Εισόδου Αντίστροφης Ροής, Εξόδου
Αντίστροφης Ροής στα οποία αφορά η εκχώρηση ή η µίσθωση, και για κάθε
τέτοιο Σηµείο το µέγεθος της Μεταφορικής Ικανότητας που εκχωρήθηκε ή
µισθώθηκε καθώς και το χρόνο ή το χρονικό διάστηµα εκχώρησης ή
µίσθωσης της εν λόγω Μεταφορικής Ικανότητας.
5. Εντός τριάντα (30) ηµερών από το πέρας κάθε ηµερολογιακού τριµήνου, o
∆ιαχειριστής υποβάλλει στη ΡΑΕ Έκθεση ∆ιάθεσης Μη Χρησιµοποιούµενης
Μεταφορικής Ικανότητας. Στην έκθεση περιγράφονται οι περιπτώσεις διάθεσης
µη χρησιµοποιούµενης Μεταφορικής Ικανότητας που έχει δεσµευτεί από
Χρήστες Μεταφοράς σε άλλους ενδιαφερόµενους Χρήστες για κάθε έναν από
τους προηγούµενους τρεις (3) Μήνες, συµπεριλαµβανοµένων όλων των
σχετικών λεπτοµερειών που αφορούν στη διαδικασία διάθεσης.
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∆ιαγράφηκε: Β)

∆ιαγράφηκε: Στην περίπτωση αυτή
∆ιαγράφηκε: τον
∆ιαγράφηκε: ανακοίνωσης
∆ιαγράφηκε: πρέπει να

∆ιαγράφηκε: τον

∆ιαγράφηκε: Σηµεία

∆ιαγράφηκε: τρείς

6. Ο ∆ιαχειριστής τηρεί αρχείο σε ηλεκτρονική µορφή και για χρονικό διάστηµα
τουλάχιστον πέντε (5) ετών, στο οποίο περιλαµβάνονται:
Α)

Το µέγεθος της Μεταφορικής Ικανότητας Παράδοσης, Παραλαβής ανά
Σηµείο Εισόδου, Εξόδου, Εισόδου Αντίστροφης Ροής, Εξόδου Αντίστροφης
Ροής η οποία εκχωρήθηκε ή µισθώθηκε.

Β)

Η χρονική περίοδος εκχώρησης ή µίσθωσης.

Γ)

Κάθε στοιχείο που αφορά σε διακοπή της µίσθωσης.

∆ιαγράφηκε: Σηµείο

7. Με απόφαση του ∆ιαχειριστή ύστερα από έγκριση της ΡΑΕ, σύµφωνα µε τη
διάταξη της παραγράφου [5] του άρθρου [69] του Νόµου, είναι δυνατόν να
ορίζεται ανώτατο όριο τιµήµατος των προσφορών εκχώρησης ή µίσθωσης
Μεταφορικής Ικανότητας κατά τις παραγράφους [2], [4] και [5], για
συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα το οποίο δεν µπορεί να υπερβαίνει τους δύο
(2) µήνες, εφόσον τεκµηριώνεται ότι το τίµηµα διαµορφώνεται σε
αδικαιολόγητα υψηλά επίπεδα κατά τους κανόνες του υγιούς ανταγωνισµού και
τις συνθήκες διαθεσιµότητας Μεταφορικής Ικανότητας στην αγορά φυσικού
αερίου κατά το χρόνο εξέτασης επιβολής του µέτρου, λαµβάνοντας υπόψη και
το Τιµολόγιο Χρήσης του ΕΣΦΑ. Οι λεπτοµέρειες εφαρµογής του µέτρου
καθορίζονται στην ίδια ως άνω απόφαση του ∆ιαχειριστή.
8. Ο ∆ιαχειριστής ουδεµία ευθύνη φέρει έναντι του Προσφέροντα ή/και του Χρήστη
που αποδέχεται την προσφορά ή/και έναντι οιουδήποτε τρίτου για το κύρος των
δηλώσεων βουλήσεως που περιέχονται στην Προσφορά και στην αποδοχή αυτής,
για τη φερεγγυότητα των δικαιοπρακτούντων καθώς και για πράξεις ή
παραλείψεις του Προσφέροντα ή/και του Χρήστη που αποδέχεται την προσφορά
κατά το στάδιο λειτουργίας και εκπλήρωσης της σύµβασης, οι οποίες αποτελούν
πληµµελή εκπλήρωση ή παράβαση συµβατικής υποχρέωσης και για τις οποίες
εφαρµόζονται οι γενικές διατάξεις του δικαίου των συµβάσεων.

∆ιαγράφηκε: την

∆ιαγράφηκε: των

Άρθρο 20ΑΒ
∆ιάθεση Πρόσθετης Μεταφορικής Ικανότητας Παράδοσης,
Παραλαβής και ∆ιαδικασία Επαναγοράς
1. Ως Πρόσθετη Μεταφορική Ικανότητα Παράδοσης ορίζεται η Μεταφορική
Ικανότητα, σε Αδιάλειπτη Βάση που προσφέρεται από το ∆ιαχειριστή προς
δέσµευση από τους Χρήστες, επιπλέον της Μεταφορικής Ικανότητας
Παράδοσης ενός Σηµείου Εισόδου του ΕΣΦΑ, πλην του Σηµείου Εισόδου
ΥΦΑ. Η Πρόσθετη Μεταφορική Ικανότητα Παράδοσης προστίθεται στη
Μεταφορική Ικανότητα Παράδοσης ενός Σηµείου Εισόδου του ΕΣΦΑ και
λαµβάνεται υπόψη για τον καθορισµό αντιστοίχως της διαθέσιµης
Μεταφορικής Ικανότητας Παράδοσης του Σηµείου. Η Πρόσθετη Μεταφορική
Ικανότητα Παράδοσης δεσµεύεται από τους Χρήστες Μεταφοράς σύµφωνα µε
τις διατάξεις του Κεφαλαίου [2], µετά τη δέσµευση του συνόλου της
Μεταφορικής Ικανότητας Παράδοσης του Σηµείου, στην οποία
συµπεριλαµβάνεται το τµήµα το οποίο διατίθεται στους Χρήστες κατ’
εφαρµογή των διατάξεων των άρθρων [15] και [20ΑΓ].
Ως Πρόσθετη Μεταφορική Ικανότητα Παραλαβής ορίζεται η Μεταφορική
Ικανότητα, σε Αδιάλειπτη βάση που προσφέρεται από το ∆ιαχειριστή προς
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∆ιαγράφηκε: στην

∆ιαγράφηκε: την

δέσµευση από τους Χρήστες, επιπλέον της Μεταφορικής Ικανότητας Παραλαβής
ενός Σηµείου Εισόδου/Σηµείου Εξόδου Αντίστροφης Ροής του ΕΣΜΦΑ, πλην
του Σηµείου Εισόδου ΥΦΑ. Η Πρόσθετη Μεταφορική Ικανότητα Παραλαβής
δεσµεύεται από τους Χρήστες Μεταφοράς σύµφωνα µε τις διατάξεις του
Κεφαλαίου [2], µετά τη δέσµευση του συνόλου της Μεταφορικής Ικανότητας
Παραλαβής του Σηµείου, στην οποία συµπεριλαµβάνεται το τµήµα το οποίο
διατίθεται στους Χρήστες κατ’ εφαρµογή των διατάξεων των άρθρων [15] και
[20ΑΓ].
Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου που ακολουθούν, εφαρµόζονται κατ’ αναλογία
και για την Πρόσθετη Μεταφορική Ικανότητα Παραλαβής.

∆ιαγράφηκε: την

∆ιαγράφηκε: .

2. Ο ∆ιαχειριστής δηµοσιεύει στο Ηλεκτρονικό Πληροφοριακό Σύστηµα το
αργότερο έως την 5η Ηµέρα πριν την έναρξη του Μήνα Μ:
Α)

Β)

Γ)
3. Η

Την Πρόσθετη Μεταφορική Ικανότητα Παράδοσης σε κάθε Σηµείο Εισόδου
του ΕΣΜΦΑ, πλην του Σηµείου Εισόδου ΥΦΑ για το Μήνα Μ, η οποία
λαµβάνει σταθερή τιµή για όλη τη διάρκεια του Μήνα και δύναται να είναι
ίση ή µεγαλύτερη του µηδενός.
Τη διαθέσιµη Μεταφορική Ικανότητα Παράδοσης για κάθε Ηµέρα του
Μήνα Μ, όπως αυτή διαµορφώνεται λαµβάνοντας υπόψη την Πρόσθετη
Μεταφορική Ικανότητα Παράδοσης.

∆ιαγράφηκε: τον

∆ιαγράφηκε: Την
∆ιαγράφηκε: Ικανότητας

Σύντοµη έκθεση στην οποία αιτιολογεί ειδικά την εκτίµησή του για την
Πρόσθετη Μεταφορική Ικανότητα Παράδοσης.

µεθοδολογία υπολογισµού της Πρόσθετης Μεταφορικής Ικανότητας
Παράδοσης για κάθε Σηµείο Εισόδου του ΕΣΜΦΑ, πλην του Σηµείου Εισόδου
ΥΦΑ, δηµοσιεύεται από το ∆ιαχειριστή στο Ηλεκτρονικό Πληροφοριακό
Σύστηµα. Για τον καθορισµό της Πρόσθετης Μεταφορικής Ικανότητας
Παράδοσης κάθε Σηµείου, πλην του Σηµείου Εισόδου ΥΦΑ, λαµβάνονται
υπόψη, ιδίως:

∆ιαγράφηκε: τον

Α)

Ιστορικά στοιχεία σχετικά µε τις Ποσότητες Φυσικού Αερίου που
παραδόθηκαν από Χρήστες Μεταφοράς σε κάθε Σηµείο Εισόδου το Μήνα
Μ καθώς και τα αποτελέσµατα σχετικής στατιστικής επεξεργασίας των
στοιχείων αυτών.

Β)

Το Ετήσιο Πρόγραµµα Συντήρησης ή όποια Έκτακτη Συντήρηση.

∆ιαγράφηκε: την

Γ)

Η αξιόπιστη, ασφαλής και αποδοτική λειτουργία του ΕΣΦΑ.

∆ιαγράφηκε: Την

4. Ο ∆ιαχειριστής οφείλει να προβεί σε επανυπολογισµό της Πρόσθετης
Μεταφορικής Ικανότητας Παράδοσης ύστερα από αίτηµα της ΡΑΕ.
5. Στην περίπτωση κατά την οποία, για την Ηµέρα d έχει δεσµευθεί το σύνολο ή
µέρος της Πρόσθετης Μεταφορικής Ικανότητας Παράδοσης σε Σηµείο Εισόδου
και από τις Επιβεβαιωµένες Ποσότητες των Χρηστών Μεταφοράς, σύµφωνα
µε το άρθρο [27], προκύπτει ότι το σύνολο των Ποσοτήτων Φυσικού Αερίου
προς παράδοση σε Σηµείο Εισόδου υπερβαίνει τη Μεταφορική Ικανότητα
Παράδοσης του Σηµείου, ο ∆ιαχειριστής δύναται να καλέσει τους Χρήστες
Μεταφοράς να προσφέρουν στο ∆ιαχειριστή, έναντι τιµήµατος, τµήµα της
Μεταφορικής Ικανότητας την οποία έχουν δεσµεύσει, έως του ύψους που
αντιστοιχεί στην ηµερήσια Ποσότητα Παράδοσης που πρόκειται να
39/250

∆ιαγράφηκε: ασφαλή

∆ιαγράφηκε: µία (1)
∆ιαγράφηκε: 26
∆ιαγράφηκε: την
∆ιαγράφηκε: καλεί
∆ιαγράφηκε: και
∆ιαγράφηκε: το ύψος της Ηµερήσιας Ποσότητας
∆ιαγράφηκε: σύµφωνα µε τις Επιβεβαιωµένες Ποσότητές τους
µειώνοντας τουλάχιστον κατά το ίδιο προσφερόµενο τµήµα την
Ποσότητα Φυσικού Αερίου που δήλωσαν ότι θα

παραδώσουν στο εν λόγω Σηµείο Εισόδου την Ηµέρα D, σύµφωνα µε τις
Επιβεβαιωµένες Ποσότητές τους (∆ιαδικασία Επαναγοράς). Στη ∆ιαδικασία
Επαναγοράς έχουν δικαίωµα συµµετοχής όλοι οι Χρήστες Μεταφοράς που
έχουν δεσµεύσει Μεταφορική Ικανότητα Παράδοσης στο εν λόγω Σηµείο
Εισόδου κατά την Ηµέρα d, σύµφωνα µε το άρθρο [8], και των οποίων οι
Επιβεβαιωµένες Ποσότητες που αφορούν στην παράδοση Φυσικού Αερίου στο
εν λόγω Σηµείο Εισόδου κατά την ίδια Ηµέρα, δεν είναι µηδενικές.
6. Η ∆ιαδικασία Επαναγοράς εφαρµόζεται για κάθε Ηµέρα του Μήνα Μ για την
οποία συντρέχουν οι προϋποθέσεις της προηγούµενης παραγράφου. Ο χρόνος
εκκίνησης της ∆ιαδικασίας Επαναγοράς (Προθεσµία Εκκίνησης Επαναγοράς)
ανακοινώνεται από το ∆ιαχειριστή στο Ηλεκτρονικό Πληροφοριακό Σύστηµα
το αργότερο µία (1) ώρα πριν την Προθεσµία Εκκίνησης Επαναγοράς. Η
∆ιαδικασία Επαναγοράς ολοκληρώνεται εντός σαράντα πέντε (45) λεπτών από
την Προθεσµία Εκκίνησης Επαναγοράς (Προθεσµία Ολοκλήρωσης
Επαναγοράς).

∆ιαγράφηκε: ]
∆ιαγράφηκε: το άρθρο [20ΣΤ], και
∆ιαγράφηκε: οποίοι υπέβαλαν µη µηδενική Οριστική Ηµερήσια
∆ήλωση κατά τη διάρκεια της Ηµέρας για τη χρήση του
∆ιαγράφηκε: Σηµείου
∆ιαγράφηκε: ,

∆ιαγράφηκε: ορίζεται το αργότερον τέσσερις (4) ώρες πριν την
λήξη του ∆ιαστήµατος Επεξεργασίας του τελευταίου κύκλου
Επαναδηλώσεων κατά τις παραγράφους [2] και [3] του άρθρου [26].

7. Με την έναρξη της ∆ιαδικασίας Επαναγοράς ο ∆ιαχειριστής ανακοινώνει στο
Ηλεκτρονικό Πληροφοριακό Σύστηµα τη Μεταφορική Ικανότητα Επαναγοράς
(kWh/Ηµέρα), τη Μοναδιαία Τιµή Εκκίνησης Επαναγοράς (€/kWh) και το
Μέγιστο Μοναδιαίο Τίµηµα Επαναγοράς (€/kWh) για κάθε Σηµείο Εισόδου
στο οποίο αφορά η ∆ιαδικασία Επαναγοράς. Η ∆ιαδικασία Επαναγοράς
υλοποιείται µέσω του ηλεκτρονικού υποβάθρου το οποίο ανακοινώνει ο
∆ιαχειριστής στην ιστοσελίδα του.
8. Η Μεταφορική Ικανότητα Επαναγοράς λαµβάνει τιµή εντός του διαστήµατος το
οποίο ορίζεται από το µηδέν έως και την τιµή της Πρόσθετης Μεταφορικής
Ικανότητας Παράδοσης.
9. Η Μοναδιαία Τιµή Εκκίνησης Επαναγοράς (ΜΤΕΕ) και Το Μέγιστο Μοναδιαίο
Τίµηµα Επαναγοράς υπολογίζονται για κάθε Σηµείο Εισόδου του Συστήµατος
Μεταφοράς ως ακολούθως:

∆ιαγράφηκε: υπολογίζεται
∆ιαγράφηκε: από τον ακόλουθο τύπο

ΜΤΕΕ = Σ∆Μi
ΜΜΤΕ = P x Σ∆Μi

∆ιαγράφηκε: Βmax

Όπου:
P: Συντελεστής προσαύξησης, ο οποίος λαµβάνει τιµή 1,5. Μετά την
ολοκλήρωση του επόµενου Έτους από το Έτος θέσης σε εφαρµογή του Κώδικα,
ο Συντελεστής Προσαύξησης καθορίζεται µε απόφαση του ∆ιαχειριστή ύστερα
από την έγκριση της ΡΑΕ, σύµφωνα µε τη διάταξη της παραγράφου 5 του
άρθρου 69 του Νόµου, τρεις (3) µήνες πριν την έναρξη κάθε Έτους.
Σ∆Μi: Ο Συντελεστής Χρέωσης ∆υναµικότητας Μεταφοράς, ανηγµένος ανά
Ηµέρα (€/kWh) του Έτους στο οποίο αφορά, για την Είσοδο του Συστήµατος
Μεταφοράς στην οποία ανήκει το εν λόγω Σηµείο Εισόδου, σύµφωνα µε το
Τιµολόγιο Χρήσης του ΕΣΦΑ.

∆ιαγράφηκε: Bmax: H µεγαλύτερη αριθµητικά τιµή του
Συντελεστή Β για τη δέσµευση Μεταφορικής Ικανότητας
Παράδοσης στο εν λόγω Σηµείο Εισόδου, µεταξύ των Συντελεστών
Β, των εν ισχύ Εγκεκριµένων Αιτήσεων Αδιάλειπτων Υπηρεσιών
των Χρηστών, οι οποίοι εµπίπτουν στις διατάξεις της παραγράφου
[5] του παρόντος άρθρου, στο Σηµείο αυτό.¶
∆ιαγράφηκε: 1000kWh

10. Οι προσφορές υποβάλλονται µέσω του Ηλεκτρονικού υποβάθρου υλοποίησης της
∆ιαδικασίας Επαναγοράς.
11. Κάθε προσφορά αποτελείται από ένα ζεύγος τιµής (Μοναδιαίο Τίµηµα
Προσφοράς Επαναγοράς, €/kWh) και τµήµατος της Μεταφορικής Ικανότητας
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∆ιαγράφηκε: Πληροφοριακού Συστήµατος. Οι προσφορές
υποβάλλονται ηλεκτρονικά µε χρήση του εντύπου «Έντυπο
Υποβολής Προσφοράς Χρήστη» το οποίο δηµοσιεύεται στο
Ηλεκτρονικό Πληροφοριακό Σύστηµα.
∆ιαγράφηκε: Βήµατος
∆ιαγράφηκε: 1000kWh

την οποία έχει δεσµεύσει ο Χρήστης Μεταφοράς το οποίο λαµβάνει τιµή από
µηδέν έως του ελαχίστου µεταξύ της Μεταφορικής Ικανότητας Επαναγοράς και
της ∆εσµευµένης Μεταφορικής Ικανότητας Παράδοσης που αντιστοιχεί στην
ηµερήσια Ποσότητα Φυσικού Αερίου προς παράδοση στο Σηµείο Εισόδου,
σύµφωνα µε τις Επιβεβαιωµένες Ποσότητες του Χρήστη Μεταφοράς
(Προσφερόµενη ∆υναµικότητα Επαναγοράς, kWh/Ηµέρα).

∆ιαγράφηκε: Ποσότητας Φυσικού Αερίου η οποία
∆ιαγράφηκε: ηµερήσιας Ποσότητας
∆ιαγράφηκε: Ποσότητα Βήµατος
∆ιαγράφηκε: MWh
∆ιαγράφηκε: έως πέντε (5) προσφορές

12. Κάθε Χρήστης Μεταφοράς δύναται να υποβάλει µία (1) προσφορά στη
∆ιαδικασία Επαναγοράς (Προσφορά Επαναγοράς), εντός τριάντα (30) λεπτών
από την Προθεσµία Εκκίνησης Επαναγοράς (Προθεσµία Υποβολής
Επαναγοράς). Σε περίπτωση υποβολής περισσοτέρων της µίας προσφορών από
ένα Χρήστη Μεταφοράς, εντός του ανωτέρω χρονικού διαστήµατος, ως
Προσφορά Επαναγοράς του Χρήστη Μεταφοράς νοείται η τελευταία χρονικά
υποβληθείσα προσφορά του Χρήστη.

∆ιαγράφηκε: Το άθροισµα των Ποσοτήτων Βηµάτων Επαναγοράς
όλων των

13. Το Μοναδιαίο Τίµηµα Προσφοράς Επαναγοράς λαµβάνει τιµές από τη Μοναδιαία
Τιµή Εκκίνησης Επαναγοράς έως και το Μέγιστο Μοναδιαίο Τίµηµα
Επαναγοράς.

∆ιαγράφηκε: µηδέν

14. Έγκυρες θεωρούνται οι εµπρόθεσµα υποβληθείσες προσφορές Επαναγοράς, οι
οποίες πληρούν τις προϋποθέσεις που ορίζονται στις παραγράφους [10] έως
[13].
15. Κατά την αξιολόγηση των προσφορών συντάσσεται ηλεκτρονικά Πίνακας
Κατάταξης Προσφορών στον οποίο καταχωρείται κάθε έγκυρη προσφορά
Επαναγοράς Χρήστη. Στον Πίνακα Κατάταξης Προσφορών, οι Προσφορές
ταξινοµούνται σε αύξουσα σειρά ως προς το Μοναδιαίο Τίµηµα Προσφοράς
Επαναγοράς. Προσφορές µε το ίδιο Μοναδιαίο Τίµηµα κατατάσσονται σε
αύξουσα σειρά µε βάση το χρόνο κατάθεσης της έγκυρης Προσφοράς
Επαναγοράς.
Μετά την ολοκλήρωση της σύνταξης του Πίνακα Κατάταξης Προσφορών,
υπολογίζεται για κάθε Χρήστη Μεταφοράς που υπέβαλε έγκυρη Προσφορά
Επαναγοράς, το τµήµα της ∆εσµευµένης Μεταφορικής Ικανότητάς του προς
επαναγορά από το ∆ιαχειριστή (∆υναµικότητα Επαναγοράς) καθώς και το
αντίστοιχο Μοναδιαίο Τίµηµα (Μοναδιαίο Τίµηµα Επαναγοράς), ως
ακολούθως:
Α)

Στην περίπτωση όπου το άθροισµα των Προσφερόµενων ∆υναµικοτήτων
Επαναγοράς των Χρηστών Μεταφοράς ισούται µε τη Μεταφορική
Ικανότητα Επαναγοράς, τότε για έκαστο των εν λόγω Χρηστών
Μεταφοράς:
- η ∆υναµικότητα Επαναγοράς του ισούται µε την Προσφερόµενη
∆υναµικότητα Επαναγοράς του,
- το Μοναδιαίο Τίµηµα Επαναγοράς του ισούται µε το Μοναδιαίο Τίµηµα
Προσφοράς Επαναγοράς του
και η ∆ιαδικασία Επαναγοράς ολοκληρώνεται.

Β)

Στην περίπτωση όπου το άθροισµα των Προσφερόµενων ∆υναµικοτήτων
Επαναγοράς των Χρηστών Μεταφοράς είναι µεγαλύτερο από τη
Μεταφορική Ικανότητα Επαναγοράς, τότε:

∆ιαγράφηκε: , πρέπει να λαµβάνει τιµή
∆ιαγράφηκε: µηδέν έως
∆ιαγράφηκε: ελαχίστου µεταξύ της Μεταφορικής Ικανότητας
∆ιαγράφηκε: και της ηµερήσιας Ποσότητας Φυσικού Αερίου προς
παράδοση στο Σηµείο Εισόδου, σύµφωνα µε Επιβεβαιωµένες
∆ιαγράφηκε: Βήµατος

∆ιαγράφηκε: περιλαµβάνουν τα στοιχεία της παραγράφου [11]
και
∆ιαγράφηκε: ο ∆ιαχειριστής συντάσσει
∆ιαγράφηκε: Πίνακα
∆ιαγράφηκε: καταχωρεί για
∆ιαγράφηκε: , το Μοναδιαίο Τίµηµα Βήµατος Επαναγοράς και
την Ποσότητα Βήµατος Επαναγοράς. Μετά την ολοκλήρωση της
διαδικασίας καταχώρησης όλων των προσφορών, ο ∆ιαχειριστής
ταξινοµεί τις προσφορές
∆ιαγράφηκε: Βήµατος
∆ιαγράφηκε: θεωρούνται ότι ισοψηφούν και
∆ιαγράφηκε: στην ίδια θέση του Πίνακα Κατάταξης
∆ιαγράφηκε: ο ∆ιαχειριστής αποφασίζει για τις προσφορές, ανά
θέση του Πίνακα (βήµα τιµών), ξεκινώντας από τις προσφορές µε το
µικρότερο Μοναδιαίο Τίµηµα Βήµατος Επαναγοράς και
καταλήγοντας στις προσφορές οι οποίες αντιστοιχούν στο Μέγιστο
Μοναδιαίο Τίµηµα Επαναγοράς, ως εξής: ¶
Α) Για το πρώτο βήµα τιµών που ορίζεται από το µικρότερο
Μοναδιαίο Τίµηµα Βήµατος Επαναγοράς, σύµφωνα µε τις έγκυρες
προσφορές των συµµετεχόντων στη ∆ιαδικασία Επαναγοράς, το
εναποµένον τµήµα της Μεταφορικής Ικανότητας Επαναγοράς σε
Σηµείο Εισόδου
∆ιαγράφηκε: από τη διαφορά µεταξύ της Μεταφορικής
Ικανότητας Επαναγοράς σε Σηµείο Εισόδου, όπως ανακοινώνεται
∆ιαγράφηκε: σύµφωνα µε την παράγραφο [7] και του
αθροίσµατος των Ποσοτήτων Βήµατος Επαναγοράς όλων των
Χρηστών Μεταφοράς στο συγκεκριµένο βήµα τιµών, σύµφωνα µε
τα στοιχεία των προσφορών τους.¶
Β) Για κάθε επόµενο βήµα τιµών, σε περίπτωση που η ∆ιαδικασία
Επαναγοράς συνεχίζεται µετά το πρώτο βήµα τιµών, το εναποµένον
τµήµα της Μεταφορικής Ικανότητας Επαναγοράς προκύπτει από την
τιµή του εναποµείναντος τµήµατος Μεταφορικής Ικανότητας
Επαναγοράς κατά το προηγούµενο Μοναδιαίο Τίµηµα Βήµατος
Επαναγοράς, αποµειούµενο κατά το άθροισµα των Ποσοτήτων
Βήµατος Επαναγοράς όλων των Χρηστών Μεταφοράς στο
συγκεκριµένο βήµα τιµών, σύµφωνα µε τα στοιχεία των προσφορών
τους.¶
... [1]
∆ιαγράφηκε: Βήµατος Επαναγοράς που προσέφεραν και ο
∆ιαχειριστής µεταβαίνει στο επόµενο βήµα τιµών.
∆ιαγράφηκε: ∆
∆ιαγράφηκε: κατά την οποία σε Μοναδιαίο Τίµηµα Βήµατος
Επαναγοράς
∆ιαγράφηκε: Ποσοτήτων Βήµατος
∆ιαγράφηκε: σύµφωνα µε τις προσφορές τους
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i) Με βάση τη σειρά κατάταξης του Πίνακα Κατάταξης Προσφορών,
για τους Χρήστες Μεταφοράς των οποίων το άθροισµα των
Προσφερόµενων ∆υναµικοτήτων Επαναγοράς είναι µικρότερο από τη
Μεταφορική Ικανότητα Επαναγοράς:
- η ∆υναµικότητα Επαναγοράς εκάστου των εν λόγω Χρηστών
Μεταφοράς ισούται µε την Προσφερόµενη ∆υναµικότητα
Επαναγοράς του,
- το Μοναδιαίο Τίµηµα Επαναγοράς εκάστου των εν λόγω
Χρηστών Μεταφοράς ισούται µε το Μοναδιαίο Τίµηµα
Προσφοράς Επαναγοράς του
ii) για το Χρήστη Μεταφοράς ο οποίος βρίσκεται στην επόµενη θέση
κατάταξης του Πίνακα Κατάταξης Προσφορών από τους Χρήστες
Μεταφοράς του ανωτέρω εδαφίου i):
-

η ∆υναµικότητα Επαναγοράς του ισούται µε τη διαφορά της Μεταφορικής
Ικανότητας Επαναγοράς και του αθροίσµατος
των ∆υναµικοτήτων
Επαναγοράς των Χρηστών Μεταφοράς του ανωτέρω εδαφίου,
- το Μοναδιαίο Τίµηµα Επαναγοράς του ισούται µε το Μοναδιαίο
Τίµηµα Προσφοράς Επαναγοράς του
και η ∆ιαδικασία Επαναγοράς ολοκληρώνεται.

Γ)

Στην περίπτωση όπου η Προσφερόµενη ∆υναµικότητα Επαναγοράς του
πρώτου σε κατάταξη Χρήστη Μεταφοράς, σύµφωνα µε τον Πίνακα
Κατάταξης Προσφορών είναι µεγαλύτερη ή ίση από τη Μεταφορική
Ικανότητα Επαναγοράς, τότε:
- η ∆υναµικότητα Επαναγοράς του είναι ίση µε τη Μεταφορική
Ικανότητα Επαναγοράς,
- το Μοναδιαίο Τίµηµα Επαναγοράς του ισούται µε το Μοναδιαίο Τίµηµα
Προσφοράς Επαναγοράς του
και η ∆ιαδικασία Επαναγοράς ολοκληρώνεται.

∆)

Στην περίπτωση όπου το άθροισµα των Προσφερόµενων ∆υναµικοτήτων
Επαναγοράς των Χρηστών Μεταφοράς είναι µικρότερο από τη
Μεταφορική Ικανότητα Επαναγοράς, τότε:
i)

ii)

Υπολογίζεται η διαφορά µεταξύ της ∆υναµικότητας Επαναγοράς και
του αθροίσµατος των Προσφερόµενων ∆υναµικοτήτων Επαναγοράς.

Σε κάθε Χρήστη Μεταφοράς που έχει δικαίωµα συµµετοχής στη ∆ιαδικασία
Επαναγοράς σύµφωνα µε την παράγραφο [5], κατανέµεται τµήµα της
ανωτέρω διαφοράς (Εναποµένον Τµήµα Επαναγοράς), κατά αναλογία της
προς παράδοση Ποσότητας Φυσικού Αερίου του στο εν λόγω Σηµείο
Εισόδου, σύµφωνα µε τις Επιβεβαιωµένες Ποσότητές του αποµειούµενες
κατά το µέγεθος της τυχόν Προσφερόµενης ∆υναµικότητας Επαναγοράς
του, προς το σύνολο της Ποσότητας Φυσικού Αερίου προς παράδοση στο εν
λόγω Σηµείο Εισόδου σύµφωνα µε τις Επιβεβαιωµένες Ποσότητες όλων
των Χρηστών Μεταφοράς αποµειούµενες κατά το µέγεθος της τυχόν
Προσφερόµενης ∆υναµικότητας Επαναγοράς τους.

∆ιαγράφηκε: Εναποµένον Τµήµα
∆ιαγράφηκε: στο συγκεκριµένο βήµα τιµών, τότε ο ∆ιαχειριστής
αποδέχεται όλες τις προσφορές των Χρηστών για το συγκεκριµένο
βήµα τιµών, σύµφωνα µε το αντίστοιχο Μοναδιαίο Τίµηµα Βήµατος
Επαναγοράς που προσέφεραν και η ∆ιαδικασία Επαναγοράς
ολοκληρώνεται.
∆ιαγράφηκε: Ε) Στην περίπτωση κατά την οποία σε Μοναδιαίο
Τίµηµα Βήµατος Επαναγοράς το άθροισµα των Ποσοτήτων Βήµατος
Επαναγοράς Χρήστη είναι µεγαλύτερο από το Εναποµένον Τµήµα
της Μεταφορικής Ικανότητας Επαναγοράς στο συγκεκριµένο βήµα
τιµών, ο ∆ιαχειριστής τροποποιεί τις προσφορές των Χρηστών ως
προς τις Ποσότητες Βήµατος Επαναγοράς, που αφορούν στο
συγκεκριµένο βήµα τιµών, κατ’ αναλογία του συνόλου των
δηλωθεισών Ποσοτήτων Βήµατος Επαναγοράς όλων των Χρηστών
Μεταφοράς οι οποίοι συµµετέχουν στο συγκεκριµένο βήµα τιµών
της διαδικασίας, και του εναποµένοντος τµήµατος της Μεταφορικής
Ικανότητας Επαναγοράς. Εκάστη των ανωτέρω Ποσοτήτων Βήµατος
Επαναγοράς Χρήστη αντιστοιχεί στο εν λόγω Μοναδιαίο Τίµηµα
Βήµατος Επαναγοράς και η διαδικασία Επαναγοράς ολοκληρώνεται.¶
<#>Στην περίπτωση κατά την οποία σε Μοναδιαίο Τίµηµα Βήµατος
Επαναγοράς, το τίµηµα ισούται µε το Μέγιστο Μοναδιαίο Τίµηµα
Επαναγοράς, και στο συγκεκριµένο βήµα τιµών το άθροισµα των
Ποσοτήτων Βήµατος Επαναγοράς των Χρηστών, σύµφωνα µε τις
προσφορές τους είναι µικρότερο από το εναποµένον τµήµα της
Μεταφορικής Ικανότητας Επαναγοράς στο συγκεκριµένο βήµα
τιµών, τότε ο ∆ιαχειριστής αποδέχεται όλες τις προσφορές των
Χρηστών για το συγκεκριµένο βήµα τιµών, σύµφωνα µε το
αντίστοιχο Μοναδιαίο Τίµηµα Βήµατος Επαναγοράς που
προσέφεραν και ο ∆ιαχειριστής προβαίνει στις ακόλουθες ενέργειες
για την ολοκλήρωση της ∆ιαδικασίας Επαναγοράς:¶
Α) Υπολογίζει το τελικό εναποµένον τµήµα της Μεταφορικής
Ικανότητας Επαναγοράς ως τη διαφορά του αθροίσµατος των
Ποσοτήτων Επαναγοράς στο συγκεκριµένο βήµα τιµών από το
εναποµένον τµήµα της Μεταφορικής Ικανότητας Επαναγοράς στο εν
λόγω βήµα. ¶
Β) Κατανέµει στους Χρήστες Μεταφοράς οι οποίοι είχαν
∆ιαγράφηκε: ,
∆ιαγράφηκε: τα οριζόµενα στην
∆ιαγράφηκε: ] του παρόντος άρθρου, το τελικό εναποµένον
∆ιαγράφηκε: Μεταφορικής Ικανότητας
∆ιαγράφηκε: κάθε Χρήστη
∆ιαγράφηκε: , και έως της ∆εσµευµένης Μεταφορικής
Ικανότητας Παράδοσης του Χρήστη αποµειούµενης
∆ιαγράφηκε: σύνολο των Ποσοτήτων
∆ιαγράφηκε: του στο Μέγιστο Μοναδιαίο Τίµηµα Επαναγοράς
του
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iii) Για κάθε Χρήστη Μεταφοράς που έχει δικαίωµα συµµετοχής στη
∆ιαδικασία Επαναγοράς αλλά δε συµµετείχε ή δεν υπέβαλε έγκυρη
προσφορά, η ∆υναµικότητα Επαναγοράς του ισούται µε το
Εναποµένον Τµήµα Επαναγοράς του και το Μοναδιαίο Τίµηµα
Επαναγοράς του ισούται µε το Μοναδιαίο Τίµηµα Εκκίνησης
Επαναγοράς.
iv) Για κάθε Χρήστη Μεταφοράς που υπέβαλε έγκυρη προσφορά στη
∆ιαδικασία Επαναγοράς, η ∆υναµικότητα Επαναγοράς του ισούται µε
το άθροισµα της Προσφερόµενης ∆υναµικότητας Επαναγοράς του και
του Εναποµένοντος Τµήµατος Επαναγοράς του, ενώ το Μοναδιαίο
Τίµηµα Επαναγοράς του υπολογίζεται ως ο µέσος όρος του
Μοναδιαίου Τιµήµατος Προσφοράς Επαναγοράς του Χρήστη και του
Μοναδιαίου Τιµήµατος Εκκίνησης Επαναγοράς, σταθµισµένος ως
προς την Προσφερόµενη ∆υναµικότητα Επαναγοράς του και το
Εναποµένον Τµήµα Επαναγοράς του αντίστοιχα.
και η ∆ιαδικασία Επαναγοράς ολοκληρώνεται.
16. Σε περίπτωση όπου κατά τη ∆ιαδικασία Επαναγοράς δεν υποβληθούν προσφορές
ή το σύνολο των προσφορών Επαναγοράς που υποβλήθηκαν δεν είναι έγκυρες,
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παράγραφο [14], η Μεταφορική Ικανότητα
Επαναγοράς κατανέµεται σε όλους τους Χρήστες Μεταφοράς οι οποίοι έχουν
δικαίωµα συµµετοχής στη ∆ιαδικασία Επαναγοράς σύµφωνα µε την παράγραφο
[5], σύµφωνα µε τη διαδικασία των εδαφίων ∆ii) και ∆iii) της παραγράφου
[16].
17.

Ο ∆ιαχειριστής, µέσω του Ηλεκτρονικού Πληροφοριακού Συστήµατος,
γνωστοποιεί στους Χρήστες Μεταφοράς που υπέβαλαν έγκυρες προσφορές στη
∆ιαδικασία Επαναγοράς ή τους κατανεµήθηκε Μεταφορική Ικανότητα
Επαναγοράς σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην περίπτωση ∆) της παρ. 16 ή στην
παράγραφο [17], τη ∆υναµικότητα Επαναγοράς τους και το αντίστοιχο
µοναδιαίο τίµηµα Επαναγοράς.
Ο ∆ιαχειριστής επανυπολογίζει, σύµφωνα µε την περ. γ της παρ. 5 του άρθρου
27 τις Επιβεβαιωµένες Ποσότητες των ανωτέρω Χρηστών Μεταφοράς κατά το
τµήµα που αφορά στην προς παράδοση Φυσικού Αερίου στο Σηµείο Εισόδου
όπου πραγµατοποιήθηκε η ∆ιαδικασία Επαναγοράς, µειώνοντας προς τούτο την
προς παράδοση Ποσότητα Φυσικού Αερίου στο εν λόγω Σηµείο Εισόδου κατά
το τµήµα που αντιστοιχεί στη ∆υναµικότητα Επαναγοράς του Χρήστη
Μεταφοράς.

∆ιαγράφηκε: Γ) Ανακατανέµει το κατανεµηθέν τµήµα
Μεταφορικής Ικανότητας Επαναγοράς της περίπτωσης Β) σε κάθε
Χρήστη Μεταφοράς, αναλογικά της ∆εσµευµένης Μεταφορικής
Ικανότητας Παράδοσης στο εν λόγω Σηµείο Εισόδου, µε βάση την
σχετική Εγκεκριµένη Αίτηση Αδιάλειπτων Υπηρεσιών του Χρήστη
κατά το άρθρο [8], προς τη Συνολική ∆εσµευµένη Μεταφορική
Ικανότητα Παράδοσης του Χρήστη. Τα µεγέθη τα οποία προκύπτουν
από την ως άνω ανακατανοµή αποτελούν τις Ποσότητες Βήµατος
Επαναγοράς ανά Χρήστη Μεταφοράς. ¶
∆) Υπολογίζει το µοναδιαίο τίµηµα επαναγοράς για τις Ποσότητες
Βήµατος Επαναγοράς ανά Χρήστη που του έχει κατανεµηθεί
σύµφωνα µε την περίπτωση Γ), ανά Εγκεκριµένη Αίτηση
Αδιάλειπτων Υπηρεσιών, ως το γινόµενο του Συντελεστή Β για τη
δέσµευση Μεταφορικής Ικανότητας Παράδοσης στο εν λόγω Σηµείο
Εισόδου, µε βάση την εν σχετική Εγκεκριµένη Αίτηση Αδιάλειπτων
Υπηρεσιών του Χρήστη κατά το άρθρο [8], που αφορά σε δέσµευση
Μεταφορικής Ικανότητας Παράδοσης στο Σηµείο αυτό, επί το
Συντελεστή Χρέωσης ∆υναµικότητας Μεταφοράς, ανηγµένο ανά
Ηµέρα (€/1000kWh) του Έτους στο οποίο αφορά, για την Είσοδο του
Συστήµατος Μεταφοράς στην οποία ανήκει το εν λόγω Σηµείο
Εισόδου. ¶
∆ιαγράφηκε: υποβληθούν
∆ιαγράφηκε: για την κατανοµή της Μεταφορικής Ικανότητας
∆ιαγράφηκε: στους
∆ιαγράφηκε: , εφαρµόζεται η
∆ιαγράφηκε: κατανοµής
∆ιαγράφηκε: 17].
∆ιαγράφηκε: /και που

18. Έκαστος των ανωτέρω Χρηστών Μεταφοράς οφείλει όπως το σύνολο της προς
παράδοση Ποσότητας Φυσικού Αερίου, στο εν λόγω Σηµείο Εισόδου, για κάθε
Κύκλο Επαναδήλωσης ο οποίος έπεται της ολοκλήρωσης της διαδικασίας
Επαναγοράς, να λαµβάνει τιµή από µηδέν έως της απόλυτης τιµής της διαφοράς
µεταξύ της ∆εσµευµένης Μεταφορικής Ικανότητας του Χρήστη Μεταφοράς και
της ∆υναµικότητας Επαναγοράς του.

∆ιαγράφηκε: Ποσότητα Βήµατος
∆ιαγράφηκε: στις παραγράφους [17] ή [18], το σύνολο
∆ιαγράφηκε: Ποσότητας Φυσικού Αερίου προς επαναγορά
(Μέγεθος
∆ιαγράφηκε: Χρήστη), που
∆ιαγράφηκε: αντιστοιχεί,
∆ιαγράφηκε: σύµφωνα µε το υπόδειγµα «Έντυπο Ολοκλήρωσης
∆ιαδικασίας Επαναγοράς».

19. Ο ∆ιαχειριστής τηρεί αρχείο σε ηλεκτρονική και επεξεργάσιµη µορφή και για
χρονικό διάστηµα τουλάχιστον πέντε (5) ετών, στο οποίο περιλαµβάνονται ανά
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∆ιαγράφηκε: ολκλήρωσης
∆ιαγράφηκε: αποµειούµενης κατά το Μέγεθος

Χρήστη Μεταφοράς και ανά Σηµείο Εισόδου για κάθε Ηµέρα κατά την οποία
εφαρµόστηκε η ∆ιαδικασία Επαναγοράς τουλάχιστον τα ακόλουθα:
Α)

Το µέγεθος της Μεταφορικής Ικανότητας Επαναγοράς και η µεσοσταθµική
τιµή επαναγοράς ανά Σηµείο Εισόδου.

Β)

Τα στοιχεία που υπεβλήθησαν από τους Χρήστες Μεταφοράς κατά τη
διαδικασία Επαναγοράς, ανά Χρήστη Μεταφοράς και ανά Σηµείο Εισόδου,
και τα αποτελέσµατά της.

Άρθρο 20ΑΓ
Επιστροφή ∆εσµευµένης Μεταφορικής Ικανότητας Παράδοσης,
Παραλαβής στο ∆ιαχειριστή
1. Κάθε Χρήστης Μεταφοράς (Παρέχων Χρήστης) δύναται να επιστρέψει στο
∆ιαχειριστή, προς διάθεση σε ενδιαφερόµενους, το σύνολο ή µέρος της
Μεταφορικής Ικανότητας Παράδοσης ή/και Παραλαβής, που έχει δεσµεύσει σε
Σηµείο Εισόδου, Εισόδου Αντίστροφης Ροής, Εξόδου, Εξόδου Αντίστροφης
Ροής (Επιστρεφόµενη Μεταφορική Ικανότητα Παράδοσης ,/ Παραλαβής), για
συγκεκριµένη χρονική περίοδο, σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος
άρθρου. Ειδικότερα για τα Σηµεία ∆ηµοπράτησης Μεταφορικής Ικανότητας η
Επιστρεφόµενη Μεταφορική Ικανότητα Παράδοσης, Παραλαβής διατίθεται από
το ∆ιαχειριστή προς απόκτηση από τους Χρήστες µέσω των δηµοπρασιών
σύµφωνα µε τη χρονική ακολουθία πραγµατοποίησής τους, κατά τις διατάξεις
του Κεφαλαίου [2Β]. Σε περίπτωση που η εν λόγω Επιστρεφόµενη Μεταφορική
Ικανότητα αποτελεί τµήµα ∆εσµοποιηµένης Μεταφορικής Ικανότητας τότε
διατηρεί την ιδιότητά τηςως ∆εσµοποιηµένης και διατίθεται ως τέτοια.
2. Ο Χρήστης Μεταφοράς δεν δύναται να επιστρέψει και ο ∆ιαχειριστής δεν
αποδέχεται την επιστροφή του συνόλου ή µέρους της Μεταφορικής Ικανότητας
Παράδοσης, Παραλαβής η οποία έχει δεσµευθεί για χρονική διάρκεια µίας (1)
Ηµέρας ή έχει καταχωρηθεί ως προσφορά στη δευτερογενή αγορά σύµφωνα µε
τις διατάξεις των άρθρων [14] και [20Α] και για το χρονικό διάστηµα αυτής.
3. Ο Παρέχων Χρήστης Μεταφοράς υποβάλλει εγγράφως στο ∆ιαχειριστή σχετικό
αίτηµα, σύµφωνα µε το υπόδειγµα «Αίτηση Επιστροφής ∆εσµευµένης
Μεταφορικής Ικανότητας Παράδοσης/Παραλαβής», το οποίο δηµοσιεύεται στο
Ηλεκτρονικό Πληροφοριακό Σύστηµα. Στην αίτηση αναφέρονται διακριτά τα
Σηµεία Εισόδου ή Εξόδου και για κάθε τέτοιο Σηµείο:
Α)

Το
µέγεθος
της
Επιστρεφόµενης
Μεταφορικής
Ικανότητας
Παράδοσης/Παραλαβής ανά Εγκεκριµένη Αίτηση Αδιάλειπτων Υπηρεσιών ,
το οποίο δεν δύναται να υπερβαίνει το µέγεθος της Μεταφορικής
Ικανότητας που έχει δεσµευτεί µέσω της εν λόγω Εγκεκριµένης Αίτησης.

Β)

Η Εγκεκριµένη Αίτηση Αδιάλειπτων Υπηρεσιών µέσω της οποίας έχει
δεσµευτεί το ανωτέρω µέγεθος, και

Γ)

Η Ηµέρα έναρξης και η Ηµέρα λήξης διάθεσης της Επιστρεφόµενης
Μεταφορικής Ικανότητας Παράδοσης/ Παραλαβής.

Η Αίτηση Επιστροφής Μεταφορικής Ικανότητας Παράδοσης, Παραλαβής
υποβάλλεται τουλάχιστον δύο (2) εργάσιµες ηµέρες πριν την Ηµέρα έναρξης
διάθεσης της Επιστρεφόµενης Μεταφορικής Ικανότητας.
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∆ιαγράφηκε: την

∆ιαγράφηκε: στον

∆ιαγράφηκε: στον

∆ιαγράφηκε: τον
∆ιαγράφηκε: την
∆ιαγράφηκε: όπου
∆ιαγράφηκε: .

∆ιαγράφηκε: Παραλαβήςη

∆ιαγράφηκε: οφείλει να
∆ιαγράφηκε: «Αίτηση Επιστροφής ∆εσµευµένης Μεταφορικής
Ικανότητας Παράδοσης/Παραλαβής»
∆ιαγράφηκε: πρέπει να

∆ιαγράφηκε: δε

∆ιαγράφηκε: ,

∆ιαγράφηκε: υποβάλεται

Η Ηµέρα λήξης διάθεσης της Επιστρεφόµενης Μεταφορικής Ικανότητας
Παράδοσης Παραλαβής είναι, το αργότερο, η Ηµέρα λήξης της σχετικής
Εγκεκριµένης Αίτησης Αδιάλειπτων Υπηρεσιών µέσω της οποίας έχει
δεσµευθεί.
4. Ο ∆ιαχειριστής εντός της επόµενης εργάσιµης ηµέρας από την Ηµέρα υποβολής
της αίτησης του Παρέχοντος Χρήστη, αποφασίζει και ενηµερώνει τον
Παρέχοντα Χρήστη εγγράφως σχετικά µε την αποδοχή ή την απόρριψη της
αίτησης, εφόσον δεν είναι σύµφωνη µε τα οριζόµενα στην παράγραφο [3] του
παρόντος άρθρου.
5. Σε περίπτωση αποδοχής της αίτησης, ο ∆ιαχειριστής επικαιροποιεί το
Ηλεκτρονικό Πληροφοριακό Σύστηµα. Η Επιστρεφόµενη Μεταφορική
Ικανότητα Παράδοσης, Παραλαβής προσµετράται στη διαθέσιµη Μεταφορική
Ικανότητα του Σηµείου Εισόδου, Εισόδου Αντίστροφης Ροής, Εξόδου, Εξόδου
Αντίστροφης Ροής, και διατίθεται σε όλους τους ενδιαφερόµενους.
6. Σε περίπτωση Επιστροφής Μεταφορικής Ικανότητας Παράδοσης, Παραλαβής σε
Σηµείο Εισόδου, Εισόδου Αντίστροφης Ροής, Εξόδου, Εξόδου Αντίστροφης
Ροής, από περισσότερους του ενός Χρήστες Μεταφοράς, ο ∆ιαχειριστής τηρεί
τη χρονική σειρά προτεραιότητας υποβολής των σχετικών αιτηµάτων τους.
7. Ο Παρέχων Χρήστης διατηρεί όλα τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις του έναντι
του ∆ιαχειριστή, ιδίως τις οικονοµικές σύµφωνα µε τη Σύµβαση Μεταφοράς
και το Τιµολόγιο Χρήσης του ΕΣΦΑ, κατά το µέγεθος και για το χρονικό
διάστηµα που η Επιστρεφόµενη Μεταφορική Ικανότητα Παράδοσης,
Παραλαβής δεν έχει δεσµευθεί από άλλο Χρήστη Μεταφοράς σύµφωνα µε τις
διατάξεις του άρθρου [8].
8. Ο Παρέχων Χρήστης δεν δικαιούται να διαθέτει το σύνολο ή µέρος της
Επιστρεφόµενης Μεταφορικής Ικανότητας Παράδοσης, Παραλαβής στη
δευτερογενή αγορά, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο [20Α], και για το
χρονικό διάστηµα που προσδιορίζεται από την Ηµέρα έναρξης και την Ηµέρα
λήξης διάθεσής της σύµφωνα µε την Αίτηση Επιστροφής ∆εσµευµένης
Μεταφορικής Ικανότητας Παράδοσης/Παραλαβής.
9. Μετά την υπογραφή της Εγκεκριµένης Αίτησης Αδιάλειπτων Υπηρεσιών µεταξύ
∆ιαχειριστή και ενδιαφερόµενου Χρήστη για τη δέσµευση του συνόλου ή
µέρους της Επιστρεφόµενης Μεταφορικής Ικανότητας Παράδοσης,
Παραλαβής, ο ∆ιαχειριστής µειώνει ισόποσα κατά το άρθρο [12] τη
∆εσµευµένη Μεταφορική Ικανότητα Παράδοσης, Παραλαβής του Παρέχοντα
Χρήστη, κατά το µέρος που δεσµεύθηκε από ενδιαφερόµενο Χρήστη, για το
χρονικό διάστηµα στο οποίο αφορά η Εγκεκριµένη Αίτηση Αδιάλειπτων
Υπηρεσιών και ενηµερώνει εγγράφως τον Παρέχοντα Χρήστη.
10. Ο ∆ιαχειριστής τηρεί αρχείο σε ηλεκτρονική και επεξεργάσιµη µορφή και για
χρονικό διάστηµα τουλάχιστον πέντε (5) ετών, στο οποίο περιλαµβάνονται
τουλάχιστον τα εξής:
Α)

Το µέγεθος της Επιστρεφόµενης Μεταφορικής Ικανότητας Παράδοσης,
Παραλαβής ανά Σηµείο Εισόδου, Εισόδου Αντίστροφης Ροής, Εξόδου,
Εξόδου Αντίστροφης Ροής, και το χρονικό διάστηµα για το οποίο αυτή
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∆ιαγράφηκε: την

∆ιαγράφηκε: Παραλαβήςδεν

∆ιαγράφηκε: στην

∆ιαγράφηκε: την ∆εσµευµένηΜεταφορική

επεστράφη στο ∆ιαχειριστή σύµφωνα µε τη διαδικασία του παρόντος
άρθρου.

∆ιαγράφηκε: στον

Β)

Το τµήµα της Επιστρεφόµενης Μεταφορικής Ικανότητας Παράδοσης/
Παραλαβής ανά Σηµείο Εισόδου, Εισόδου Αντίστροφης Ροής, Εξόδου,
Εξόδου Αντίστροφης Ροής, η οποία δεσµεύεται από ενδιαφερόµενο και το
χρονικό διάστηµα της δέσµευσης.

∆ιαγράφηκε: ,/

Γ)

Κατάσταση µε τους Χρήστες Μεταφοράς που προέβησαν σε επιστροφή.

∆)

Το ποσοστό της Επιστρεφόµενης Μεταφορικής Ικανότητας Παράδοσης,
Παραλαβής ανά Σηµείου Εισόδου, Εισόδου Αντίστροφης Ροής, Εξόδου,
Εξόδου Αντίστροφης Ροής ως προς τη Συνολική ∆εσµευµένη Μεταφορική
Ικανότητα Παράδοσης/Παραλαβής ανά Σηµείο Εισόδου, Εισόδου
Αντίστροφης Ροής, Εξόδου, Εξόδου Αντίστροφης Ροής.
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∆ιαγράφηκε: /,

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2Α
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΣΕ
∆ΙΑΚΟΠΤΟΜΕΝΗ ΒΑΣΗ
Άρθρο 20Β
Υπηρεσίες Μεταφοράς Φυσικού Αερίου σε ∆ιακοπτόµενη Βάση
1. Ο ∆ιαχειριστής παρέχει στους Χρήστες Μεταφοράς, κατά τους ειδικότερους
όρους και προϋποθέσεις του Κώδικα, τις ακόλουθες Υπηρεσίες Μεταφοράς
Φυσικού Αερίου σε ∆ιακοπτόµενη Βάση (∆ιακοπτόµενες Υπηρεσίες
Μεταφοράς), όπως ορίζονται στο άρθρο 2 παρ. 1 του Κανονισµού (ΕΚ) 715/2009,
κατά τον πλέον οικονοµικό, διαφανή και άµεσο τρόπο, χωρίς διακρίσεις µεταξύ
των Χρηστών ως εξής:
Α)
Παραλαβή από το ∆ιαχειριστή Ποσότητας Φυσικού Αερίου από ένα ή
περισσότερα
Σηµεία Εισόδου σε ∆ιακοπτόµενη Βάση, εκτέλεση των
αναγκαίων µετρήσεων µέσω των µετρητικών διατάξεων στα εν λόγω Σηµεία
Εισόδου, Μεταφορά µέσω του ΕΣΜΦΑ και παράδοση της Ποσότητας Φυσικού
Αερίου στο ΕΣ∆.
ή

2.

3.

Β)
Παραλαβή από το ∆ιαχειριστή Ποσότητας Φυσικού Αερίου από το ΕΣ∆,
Μεταφορά µέσω του ΕΣΜΦΑ, παράδοση της Ποσότητας Φυσικού Αερίου από
το ∆ιαχειριστή σε ένα ή περισσότερα Σηµεία Εξόδου, Σηµεία Εξόδου
Αντίστροφης Ροής σε ∆ιακοπτόµενη Βάση, και εκτέλεση των αναγκαίων
µετρήσεων µέσω των µετρητικών διατάξεων στα Σηµεία Εξόδου, Σηµεία
Εξόδου Αντίστροφης Ροής.

∆ιαγράφηκε: τον

∆ιακοπτόµενες Υπηρεσίες Μεταφοράς παρέχονται από το ∆ιαχειριστή σε
Σηµεία Εισόδου/Σηµεία Εξόδου Αντίστροφης Ροής στα οποία ήδη έχει
δεσµευθεί το σύνολο της Μεταφορικής Ικανότητας Παράδοσης/Παραλαβής του
Σηµείου.

∆ιαγράφηκε: τον

Στην περίπτωση Σηµείου Εισόδου - εξαιρουµένου του Σηµείου ΥΦΑ - στο
οποίο δεν προσφέρονται Υπηρεσίες Μεταφοράς Αντίστροφης Ροής, ο
∆ιαχειριστής παρέχει ∆ιακοπτόµενες Υπηρεσίες Μεταφοράς οι οποίες αφορούν
στην εικονική παραλαβή από τους Χρήστες Μεταφοράς Ποσότητας Φυσικού
Αερίου στο εν λόγω Σηµείο (Εικονική Ανάστροφη Ροή).

∆ιαγράφηκε: ,

Για την παροχή ∆ιακοπτόµενων Υπηρεσιών Μεταφοράς, απαιτείται η υποβολή
Αίτησης (Αίτηση ∆ιακοπτόµενων Υπηρεσιών) εκ µέρους του Χρήστη για τη
δέσµευση ∆ιακοπτόµενης Μεταφορικής Ικανότητας, και η έγκριση αυτής από
το ∆ιαχειριστή (Εγκεκριµένη Αίτηση ∆ιακοπτόµενων Υπηρεσιών), σύµφωνα µε
τα ειδικότερα οριζόµενα στη Σύµβαση Μεταφοράς και τις οικείες διατάξεις του
Κώδικα. Εγκεκριµένη Αίτηση ∆ιακοπτόµενων Υπηρεσιών ανακαλείται µόνον
για σπουδαίο λόγο
και µόνο κατόπιν συµφωνίας του ∆ιαχειριστή.
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∆ιαγράφηκε: Εισόδου/
∆ιαγράφηκε: Εισόδου/

∆ιαγράφηκε: ,
∆ιαγράφηκε: αντίστοιχης
∆ιαγράφηκε: ,

∆ιαγράφηκε: την
∆ιαγράφηκε: Μεταφορική
∆ιαγράφηκε: τον
∆ιαγράφηκε: τα

Άρθρο 20Γ
Αίτηση Παροχής Υπηρεσιών Μεταφοράς σε ∆ιακοπτόµενη Βάση
1. ∆ικαίωµα υποβολής Αίτησης ∆ιακοπτόµενων Υπηρεσιών έχουν οι Χρήστες
Μεταφοράς.
2.

Η δέσµευση Μεταφορικής Ικανότητας Παράδοσης, Παραλαβής
σε ∆ιακοπτόµενη Βάση σε Σηµείο ∆ηµοπράτησης Μεταφορικής Ικανότητας,
πραγµατοποιείται αποκλειστικά µέσω δηµοπρασιών Τυποποιηµένου Προϊόντος
σύµφωνα µε τα ειδικότερα οριζόµενα στον Κανονισµό 984/2013 και στο
Κεφάλαιο [2Β] του Κώδικα. Για τη δέσµευση ∆ιακοπτόµενης Μεταφορικής
Ικανότητας σε Σηµείο ∆ηµοπράτησης, η οποία αφορά αποκλειστικά στην
Ποσότητα ∆ιακοπτόµενης Μεταφορικής Ικανότητας Παράδοσης, Παραλαβής και
στη χρονική διάρκειά της, η οποία αιτείται µέσω της δηµοπρασίας, δεν
εφαρµόζεται η διαδικασία υποβολής Αίτησης Παροχής Υπηρεσιών Μεταφοράς
σε ∆ιακοπτόµενη Βάση του παρόντος άρθρου.

3.

Για τους Χρήστες, οι οποίοι δικαιούνται να συµµετέχουν σε δηµοπρασίες
Τυποποιηµένου Προϊόντος ∆ιακοπτόµενης Μεταφορικής Ικανότητας σύµφωνα
µε τα αναφερόµενα στο Κεφάλαιο [2Β], το αποτέλεσµα της δηµοπρασίας για
κάθε Τυποποιηµένο Προϊόν ∆ιακοπτόµενης Μεταφορικής Ικανότητας λογίζεται
ως Εγκεκριµένη Αίτηση ∆ιακοπτόµενων Υπηρεσιών και παράγει όλα τα έννοµα
αποτελέσµατα αυτής, σύµφωνα µε τον Κώδικα.

4.

Η Αίτηση ∆ιακοπτόµενων Υπηρεσιών αφορά σε υπηρεσίες χρονικής διάρκειας
µίας (1) Ηµέρας.

5.

Στην Αίτηση ∆ιακοπτόµενων Υπηρεσιών προσδιορίζονται τουλάχιστον τα
ακόλουθα:
Α)

Τα Σηµεία Εισόδου στα οποία ο Χρήστης Μεταφοράς έχει δικαίωµα, σε
περίπτωση εγκρίσεως της Αίτησής του, να παραδίδει στο ∆ιαχειριστή
Φυσικό Αέριο προς έγχυση στο Σύστηµα Μεταφοράς σε ∆ιακοπτόµενη
Βάση, και για κάθε Σηµείο Εισόδου στο οποίο αφορά η Αίτηση
∆ιακοπτόµενων Υπηρεσιών Μεταφοράς, τη Μεταφορική Ικανότητα
Παράδοσης σε ∆ιακοπτόµενη Βάση που αιτείται να δεσµεύσει.

∆ιαγράφηκε: οι

∆ιαγράφηκε: στην

∆ιαγράφηκε: την ∆εσµευµένη ∆ιακοπτόµενη

ή
Β)

Τα Σηµεία Εισόδου/Εξόδου Αντίστροφης Ροής από τα οποία ο Χρήστης
Μεταφοράς έχει δικαίωµα, σε περίπτωση εγκρίσεως της Αίτησής του, να
παραλαµβάνει Φυσικό Αέριο από το Σύστηµα Μεταφοράς σε ∆ιακοπτόµενη
Βάση, και για κάθε Σηµείο στο οποίο αφορά η Αίτηση ∆ιακοπτόµενων
Υπηρεσιών τη Μεταφορική Ικανότητα Παραλαβής σε ∆ιακοπτόµενη Βάση
που αιτείται να δεσµεύσει.
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∆ιαγράφηκε: την ∆εσµευµένη

Άρθρο 20∆
∆ιάθεση ∆ιακοπτόµενων Υπηρεσιών Μεταφοράς Φυσικού Αερίου

1. Το αργότερο έως την έναρξη της κυλιόµενης ηµερήσιας δηµοπρασίας του
ηµερήσιου Τυποποιηµένου Προϊόντος ∆ιακοπτόµενης Μεταφορικής Ικανότητας
Παράδοσης/Παραλαβής, ο ∆ιαχειριστής ανακοινώνει στο Ηλεκτρονικό
Πληροφοριακό Σύστηµα για την επόµενη Ηµέρα:
-τη ∆ιακοπτόµενη Μεταφορική Ικανότητα Παράδοσης κάθε Σηµείου Εισόδου
και την πιθανότητα διάθεσής της,

∆ιαγράφηκε: την

- τη ∆ιακοπτόµενη Μεταφορική Ικανότητα Παραλαβής κάθε Σηµείου Εισόδου,
πλην του Σηµείου Εισόδου ΥΦΑ και την πιθανότητα διάθεσής της,

∆ιαγράφηκε: την

Στα Σηµεία ∆ηµοπράτησης Μεταφορικής Ικανότητας, η
πραγµατοποιείται σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κεφαλαίου [2Β].

∆ιαγράφηκε: Μεταφορική

ανακοίνωση

∆ιαγράφηκε: ,,

∆ιαγράφηκε: ]

Στην ανακοίνωση του ∆ιαχειριστή περιλαµβάνεται η ηµεροµηνία και η ώρα της
ανακοίνωσης.
2.

Ο ∆ιαχειριστής προσδιορίζει τα µεγέθη της ∆ιακοπτόµενης Μεταφορικής
Ικανότητας Παράδοσης, Παραλαβής της προηγούµενης παραγράφου και την
αντίστοιχη πιθανότητα διάθεσής τους, ως κατωτέρω:
Α)

Η ∆ιακοπτόµενη Μεταφορική Ικανότητα Παράδοσης Σηµείου
Εισόδου ∆Ι Π∆ ορίζεται ως:
∆Ι Π∆ = ΜΙ Π∆ − ∑ QΠ∆

όπου:
ΜΙ Π∆ : η Μεταφορική Ικανότητα Παράδοσης του Σηµείου Εισόδου και

∑Q

Π∆

: το άθροισµα των Επιβεβαιωµένων Ποσοτήτων Παράδοσης στο Σηµείο

Εισόδου
Το µέγεθος ∆Ι Π∆ και η πιθανότητα διάθεσής του εκτιµάται από τη στατιστική
επεξεργασία των αντίστοιχων ιστορικών στοιχείων, σύµφωνα µε µεθοδολογία
υπολογισµού την οποία ανακοινώνει ο ∆ιαχειριστής.
Β)

∆ιακοπτόµενη Μεταφορική Ικανότητα Παραλαβής Σηµείου Εισόδου
και πιθανότητα διάθεσής της

i)
Εφόσον στο Σηµείο Εισόδου παρέχονται Υπηρεσίες Μεταφοράς
Αντίστροφης Ροής, τότε η ∆ιακοπτόµενη Μεταφορική Ικανότητα Παραλαβής
Σηµείου Εισόδου ∆Ι ΠΛ ,ΑΝΤ ορίζεται ως:
∆Ι ΠΛ ,ΑΝΤ = (∑ QΠ∆ − ∑ QΠΛ ,ΑΝΤ ) + ΜΙ ΠΛ ,ΑΝΤ
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∆ιαγράφηκε: την

Εφόσον στο Σηµείο Εισόδου δεν παρέχονται Υπηρεσίες Μεταφοράς
Αντίστροφης Ροής, τότε η ∆ιακοπτόµενη Μεταφορική Ικανότητα Παραλαβής
Σηµείου Εισόδου ∆Ι ΠΛ ,ΑΝΤ διαµορφώνεται ως:
∆Ι ΠΛ ,ΑΝΤ = ∑ QΠ∆

όπου:

∑Q

Π∆

: το άθροισµα των Επιβεβαιωµένων Ποσοτήτων Παράδοσης του

Σηµείου Εισόδου

∑Q

ΠΛ , ΑΝΤ

: το άθροισµα των Επιβεβαιωµένων Ποσοτήτων Παραλαβής του

Σηµείου Εισόδου (ως Σηµείου Εξόδου Αντίστροφης Ροής)

ΜΙ ΠΛ ,ΑΝΤ : η Μεταφορική Ικανότητα Παραλαβής του Σηµείου Εισόδου (ως
Σηµείου Εξόδου Αντίστροφης Ροής)
Τα µέγεθος ∆Ι ΠΛ ,ΑΝΤ και η πιθανότητα διάθεσής του εκτιµάται από τη

∆ιαγράφηκε: την

στατιστική επεξεργασία των αντίστοιχων ιστορικών στοιχείων, σύµφωνα µε
µεθοδολογία υπολογισµού την οποία ανακοινώνει ο ∆ιαχειριστής.

Άρθρο 20Ε
∆έσµευση ∆ιακοπτόµενης Μεταφορικής Ικανότητας Παράδοσης
/Παραλαβής
1. Με τη Εγκεκριµένη Αίτηση ∆ιακοπτόµενων Υπηρεσιών, ο Χρήστης
Μεταφοράς δεσµεύει ∆ιακοπτόµενη Μεταφορική Ικανότητα Παράδοσης,
Παραλαβής σε Σηµεία Εισόδου/ Εξόδου Αντίστροφης Ροής του Συστήµατος
Μεταφοράς.
2. Κάθε ενδιαφερόµενος Χρήστης Μεταφοράς υποβάλλει στο ∆ιαχειριστή, µε
την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου [109], αρµοδίως υπογεγραµµένη,
µέσω
του
Ηλεκτρονικού
Πληροφοριακού
Συστήµατος,
Αίτηση
∆ιακοπτόµενων Υπηρεσιών, σύµφωνα µε τους όρους της Πρότυπης Σύµβασης
Μεταφοράς. Ως υπογραφή, κατά την ανωτέρω έννοια, νοείται η ψηφιακή
υπογραφή. Η προθεσµία για την υποβολή της είναι τριάντα (30) λεπτά µετά
την προθεσµία ανακοίνωσης της ∆ιακοπτόµενης Μεταφορικής Ικανότητας
Παράδοσης, Παραλαβής από το ∆ιαχειριστή.

∆ιαγράφηκε: στον

3. Κατά την αξιολόγηση των Aιτήσεων ∆ιακοπτόµενων Υπηρεσιών, ο
∆ιαχειριστής τηρεί τη χρονική σειρά προτεραιότητας της υποβολής τους.

∆ιαγράφηκε: αιτήσεων

4. Ο ∆ιαχειριστής αποφασίζει σχετικά µε την Αίτηση ∆ιακοπτόµενων
Υπηρεσιών εντός τριάντα (30) λεπτών από την προθεσµία υποβολής της.
Εφόσον ο ∆ιαχειριστής κρίνει ότι η αίτηση είναι πλήρης και δε συντρέχει
λόγος απόρριψής της κατά τις διατάξεις της παραγράφου [7], αποστέλλει στον
αιτούντα, µέσω του Ηλεκτρονικού Πληροφοριακού Συστήµατος,
υπογεγραµµένη την Αίτηση ∆ιακοπτόµενων Υπηρεσιών (Εγκεκριµένη Αίτηση
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∆ιαγράφηκε: εγγράφως ή

∆ιαγράφηκε: ή

∆ιαγράφηκε: δεν
∆ιαγράφηκε: ενηµερώνει τον
∆ιαγράφηκε: εγγράφως ή
∆ιαγράφηκε: περί της εγκρίσεώς της, αποστέλλοντας

∆ιακοπτόµενων Υπηρεσιών), εντός προθεσµίας εξήντα (60) λεπτών από την
προθεσµία υποβολής της Αίτησης. Η παροχή των ∆ιακοπτόµενων Υπηρεσιών
Μεταφοράς από το ∆ιαχειριστή, στο πλαίσιο οποιασδήποτε Εγκεκριµένης
Αίτησης ∆ιακοπτόµενων Υπηρεσιών, πραγµατοποιείται σύµφωνα µε τους
όρους της Σύµβασης Μεταφοράς και τις οικείες διατάξεις του Κώδικα.

∆ιαγράφηκε: τον

5. Κάθε Εγκεκριµένη Αίτηση ∆ιακοπτόµενων Υπηρεσιών λαµβάνει από το
∆ιαχειριστή ένα µοναδικό αριθµό (κωδικό), είναι υπογεγραµµένη δεόντως
από τον αιτούντα Χρήστη και το ∆ιαχειριστή, και προσαρτάται στη Σύµβαση
Μεταφοράς, η οποία έχει συναφθεί µεταξύ του Χρήστη και του ∆ιαχειριστή.
6. Στην περίπτωση που Χρήστης Μεταφοράς δεσµεύει Μεταφορική Ικανότητα
σε ∆ιακοπτόµενη Βάση στο ίδιο Σηµείο, µέσω περισσοτέρων της µίας (1)
Εγκεκριµένων Αιτήσεων ∆ιακοπτόµενων Υπηρεσιών, ορίζονται:

∆ιαγράφηκε: ως

- Συνολική ∆εσµευµένη ∆ιακοπτόµενη Μεταφορική Ικανότητα Παράδοσης
Χρήστη Μεταφοράς ως το άθροισµα της ∆εσµευµένης ∆ιακοπτόµενης
Μεταφορικής Ικανότητας Παράδοσης του Χρήστη Μεταφοράς σε Σηµείο
Εισόδου, η οποία έχει δεσµευθεί µέσω κάθε Εγκεκριµένης Αίτησης
∆ιακοπτόµενων Υπηρεσιών του Χρήστη, και είναι σε ισχύ κατά την Ηµέρα
αυτή
- Συνολική ∆εσµευµένη ∆ιακοπτόµενη Μεταφορική Ικανότητα Παραλαβής
Χρήστη Μεταφοράς ως το άθροισµα της ∆εσµευµένης ∆ιακοπτόµενης
Μεταφορικής Ικανότητας Παραλαβής του Χρήστη Μεταφοράς στο εν λόγω
Σηµείο Εισόδου/Εξόδου Αντίστροφης Ροής, η οποία έχει δεσµευθεί µέσω
κάθε Εγκεκριµένης Αίτησης ∆ιακοπτόµενων Υπηρεσιών του Χρήστη, και
είναι σε ισχύ κατά την Ηµέρα αυτή.
7.

Απόρριψη Αίτησης ∆ιακοπτόµενων Υπηρεσιών επιτρέπεται εφόσον:

∆ιαγράφηκε: Ο ∆ιαχειριστής απορρίπτει εγγράφως την Αίτηση

Α) Η εκτέλεση της Σύµβασης όσον αφορά στην υποβληθείσα Αίτηση,
εµποδίζει τον ∆ιαχειριστή να εκπληρώνει τις υποχρεώσεις παροχής
υπηρεσιών κοινής ωφέλειας που του έχουν ανατεθεί.

∆ιαγράφηκε: ,

Β) Συντρέχουν οι λόγοι και έχει τηρηθεί η διαδικασία κατά τη διάταξη του
άρθρου [68], παράγραφος [2], περίπτωση α), πέµπτο εδάφιο του Νόµου.
7. Γ)
η αιτούµενη ∆ιακοπτόµενη Μεταφορική Ικανότητα Παράδοσης ή
Παραλαβής υπερβαίνει τη διατιθέµενη ∆ιακοπτόµενη Μεταφορική Ικανότητα
Παράδοσης ή Παραλαβής στο εν λόγω Σηµείο.
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∆ιαγράφηκε: κατά την οποία δεν είναι πλήρης καθώς και στην
περίπτωση κατά την οποία
∆ιαγράφηκε: την

∆) ∆εν έχουν παρασχεθεί από το Χρήστη Μεταφοράς οι απαιτούµενες
εγγυήσεις, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κεφαλαίου [3Α].
Ε) Η Αίτηση υποβάλλεται από µη αρµοδίως εξουσιοδοτηµένο εκπρόσωπο του
Χρήστη Μεταφοράς.
ΣΤ) Παραβιάζονται οι προθεσµίες που προβλέπονται στις διατάξεις του
παρόντος άρθρου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2Β
∆ιάθεση Μεταφορικής Ικανότητας σε Σηµεία ∆ηµοπράτησης
Μεταφορικής Ικανότητας
Άρθρο 20Θ
∆ιάθεση Μεταφορικής Ικανότητας σε Σηµεία ∆ηµοπράτησης Μεταφορικής
Ικανότητας
1.
Η διάθεση Μεταφορικής Ικανότητας Παράδοσης, Παραλαβής σε Αδιάλειπτη ή
∆ιακοπτόµενη Βάση σε Σηµεία ∆ηµοπράτησης Μεταφορικής Ικανότητας,
πραγµατοποιείται σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κανονισµού 984/2013,
αποκλειστικά µέσω δηµοπρασιών που διεξάγονται µε τη χρήση ηλεκτρονικού
υποβάθρου δέσµευσης Μεταφορικής Ικανότητας για Τυποποιηµένα Προϊόντα
Μεταφορικής Ικανότητας Παράδοσης, Παραλαβής σε Αδιάλειπτη ή
∆ιακοπτόµενη Βάση. Τυποποιηµένα Προϊόντα Μεταφορικής Ικανότητας σε
Αδιάλειπτη Βάση προσφέρονται ως ∆εσµοποιηµένη Μεταφορική Ικανότητα,
εκτός των περιπτώσεων που ορίζονται στις διατάξεις του Κανονισµού
984/2013.
H χρέωση για τη χρήση Μεταφορικής Ικανότητας που δεσµεύτηκε µέσω
δηµοπρασιών κατά το χρόνο έναρξης παροχής των αντίστοιχων υπηρεσιών,
υπολογίζεται σύµφωνα µε τα οριζόµενα στον Κανονισµό Τιµολόγησης ΕΣΦΑ.

∆ιαγράφηκε: ¶
2.

∆ικαίωµα συµµετοχής στις δηµοπρασίες έχουν οι Χρήστες Μεταφοράς. Προϋπόθεση
για τη συµµετοχή στις δηµοπρασίες αποτελεί η τήρηση των σχετικών διατάξεων
του Κώδικα και ιδίως των άρθρων [21Ζ] και [21Θ] καθώς και η εκπλήρωση των
προϋποθέσεων συµµετοχής στο ηλεκτρονικό υπόβαθρο δέσµευσης
Μεταφορικής Ικανότητας και η τήρηση των λειτουργικών κανόνων του
διαχειριστή του ηλεκτρονικού υποβάθρου.

∆ιαγράφηκε: 3.

Πέραν των υποχρεώσεων δηµοσιοποίησης στοιχείων που τίθενται από τις διατάξεις
του Κανονισµού 984/2013, ο ∆ιαχειριστής ανακοινώνει στο Ηλεκτρονικό
Πληροφοριακό Σύστηµα:

∆ιαγράφηκε: 4.

Α) Τα Σηµεία ∆ηµοπράτησης Μεταφορικής Ικανότητας.
Β) Το επιλεγέν από το ∆ιαχειριστή ηλεκτρονικό υπόβαθρο δέσµευσης
Μεταφορικής Ικανότητας και κάθε λεπτοµέρεια απαραίτητη για την πρόσβαση
των ενδιαφεροµένων στους όρους, προϋποθέσεις, διαδικασίες και
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∆ιαγράφηκε: τον

5.

λειτουργικούς κανόνες που καθορίζονται από το διαχειριστή του ηλεκτρονικού
υποβάθρου για τη συµµετοχή στις δηµοπρασίες.

∆ιαγράφηκε: τον

Γ) Εγχειρίδιο ∆ιεξαγωγής ∆ηµοπρασιών, το οποίο εκπονείται από το
∆ιαχειριστή, έχει αποκλειστικά πληροφοριακό χαρακτήρα και περιέχει κάθε
πληροφορία ή λεπτοµέρεια που κρίνεται σκόπιµη για τη διευκόλυνση
συµµετοχής των Χρηστών στις δηµοπρασίες.

∆ιαγράφηκε: τον

Κάθε περαιτέρω λεπτοµέρεια εφαρµογής του άρθρου αυτού ρυθµίζεται µε
απόφαση του ∆ιαχειριστή, ύστερα από έγκριση της ΡΑΕ, σύµφωνα µε τη
διάταξη της παραγράφου [5] του άρθρου [69] του Νόµου.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3
∆ΙΑΣΥΝ∆ΕΣΕΙΣ
Άρθρο 21
Συµφωνίες Συνδεδεµένου Συστήµατος
1. Ο ∆ιαχειριστής, µε σκοπό την ενίσχυση της διαλειτουργικότητας των
Συνδεδεµένων Συστηµάτων, την ανταλλαγή πληροφοριών και την αµοιβαία
συνεργασία, µπορεί να συνάπτει µε διαχειριστές Συνδεδεµένων Συστηµάτων
Φυσικού Αερίου ή Χρήστες συµφωνίες (Συµφωνίες Συνδεδεµένου Συστήµατος),
µε τις οποίες καθορίζονται ιδίως:
A)

Τα Σηµεία Εισόδου στα οποία θα εγχύεται Φυσικό Αέριο από ή/ και προς
ανάντη Συνδεδεµένο Σύστηµα ή αντίστοιχα τα Σηµεία Εξόδου από τα οποία
παραλαµβάνεται ή και θα παραδίδεται Φυσικό Αέριο από το ΕΣΜΦΑ.

B)

Οι τυχόν ειδικές διατάξεις που διέπουν κάθε τέτοιο Σηµείο Εισόδου ή
Εξόδου.

Γ)

Η διαδικασία ενηµέρωσης και τα στοιχεία που ανταλλάσσει ο ∆ιαχειριστής
µε τον αντισυµβαλλόµενο στη Συµφωνία Συνδεδεµένου Συστήµατος
∆ιαχειριστή, αναφορικά µε τις Ποσότητες και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά
του Φυσικού Αερίου που δηλώνονται από κάθε Χρήστη προς Μεταφορά
µέσω του Συνδεδεµένου Συστήµατος προς έγχυση στο ή παραλαβή από το
ΕΣΜΦΑ.

∆)

Η διαδικασία κατανοµής Ποσοτήτων σε κάθε τέτοιο Σηµείο Εισόδου ή
Εξόδου, σύµφωνα µε τη Συµφωνία Ισοσκελισµού Ποσοτήτων (Operating
Balancing Agreement – OBA) ή µε όποια άλλη συµφωνία για την από
κοινού κατανοµή Ποσοτήτων. Η Συµφωνία Ισοσκελισµού Ποσοτήτων ή
όποια άλλη συµφωνία για την από κοινού κατανοµή Ποσοτήτων,
συνάπτεται µεταξύ του ∆ιαχειριστή και διαχειριστή Συνδεδεµένου
Συστήµατος Φυσικού Αερίου και αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα της
Συµφωνίας Συνδεδεµένου Συστήµατος η οποία συνάπτεται µεταξύ αυτών.

2.

Ο ∆ιαχειριστής προσδιορίζει τις πληροφορίες που περιέχονται στις
Συµφωνίες Συνδεδεµένου Συστήµατος, οι οποίες επηρεάζουν άµεσα τους
Χρήστες, και τους ενηµερώνουν σχετικά µε αυτές.

3.

Πριν από τη σύναψη ή την τροποποίηση Συµφωνίας Συνδεδεµένου
Συστήµατος η οποία περιέχει τους κανόνες που αναφέρονται στο άρθρο 3
στοιχεία γ), δ) και ε) του Κανονισµού 703/2015, ο ∆ιαχειριστής καλεί τους
Χρήστες να υποβάλουν παρατηρήσεις σχετικά µε το προτεινόµενο κείµενο των
εν λόγω κανόνων τουλάχιστον δύο µήνες πριν από τη σύναψη ή την
τροποποίηση της συµφωνίας. Κατά τη σύναψη ή την τροποποίηση της
Συµφωνίας ∆ιασυνδεδεµένου Συστήµατος, ο ∆ιαχειριστής λαµβάνει υπόψη τις
παρατηρήσεις των Χρηστών.
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∆ιαγράφηκε: την

4. Οι Συµφωνίες Συνδεδεµένου Συστήµατος και κάθε τροποποίησή τους,
γνωστοποιούνται στη ΡΑΕ εντός 10 ηµερών από τη σύναψή τους ή την
τροποποίησή τους.
5. Ο ∆ιαχειριστής προβαίνει σε κάθε αναγκαία ενέργεια για τη σύναψη Συµφωνίας
Συνδεδεµένου Συστήµατος αναφορικά µε κάθε υφιστάµενο ή νέο Σηµείο
Εισόδου ή Εξόδου. Ο ∆ιαχειριστής δικαιούται να αρνηθεί τη σύναψη
Συµφωνίας Συνδεδεµένου Συστήµατος, εφόσον κρίνει ότι η σύναψη Συµφωνίας
µπορεί να έχει δυσµενή επίδραση στους Χρήστες και κοινοποιεί στη ΡΑΕ την
αιτιολόγηση της άρνησής του.
6. Οι Χρήστες Μεταφοράς παραδίδουν, παραλαµβάνουν Φυσικό Αέριο σε Σηµεία
Εισόδου και Εξόδου, λαµβάνοντας υπόψη και τους όρους τυχόν Συµφωνίας
Συνδεδεµένου Συστήµατος η οποία αφορά στα σχετικά Σηµεία. Η έλλειψη
Συµφωνίας Συνδεδεµένου Συστήµατος δεν αποκλείει την παράδοση ή την
παραλαβή από τους Χρήστες Μεταφοράς Φυσικού Αερίου σε σχέση µε τα εν
λόγω Σηµεία. Ο ∆ιαχειριστής υποχρεούται να ενηµερώνει τους Χρήστες
σχετικά µε τη σύναψη Συµφωνιών Συνδεδεµένων Συστηµάτων παρέχοντας σε
αυτούς κάθε απαραίτητο στοιχείο σχετικά µε τους όρους παράδοσης και
παραλαβής Φυσικού Αερίου των Συµφωνιών αυτών.
7. Οι Συµφωνίες Συνδεδεµένων Συστηµάτων δεν απαλλάσσουν τους Χρήστες
Μεταφοράς ή ΥΦΑ ή το ∆ιαχειριστή από τις υποχρεώσεις που απορρέουν για
αυτούς από τον Κώδικα και τις σχετικές Συµβάσεις Μεταφοράς και Συµβάσεις
ΥΦΑ.
8.

Εντός δύο (2) µηνών από το πέρας κάθε Έτους, o ∆ιαχειριστής υποβάλλει
στη ΡΑΕ Έκθεση σχετικά µε την εφαρµογή κάθε Συµφωνίας ∆ιασυνδεδεµένου
Συστήµατος που έχει συνάψει σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο παρόν άρθρο.
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∆ιαγράφηκε: τον

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3Α
ΕΓΓΥΗΣΗ
Άρθρο 21Α
Υποχρέωση παροχής εγγύησης

∆ιαγράφηκε: (Νέο Κεφάλαιο)

∆ιαγράφηκε: ΕΓΓΥΗΣΗ¶
¶

1. Για τους σκοπούς του Κεφαλαίου αυτού:
Α) Κάθε αναφορά σε Σύµβαση Πλαίσιο, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά σε
επιµέρους ρυθµίσεις του Κεφαλαίου αυτού, νοείται ως αναφορά στη Σύµβαση
Μεταφοράς και στη Σύµβαση ΥΦΑ, κατά περίπτωση, που Χρήστης έχει συνάψει
µε το ∆ιαχειριστή.

∆ιαγράφηκε: τον

Β) Κάθε αναφορά σε Πρότυπη Σύµβαση Πλαίσιο, εκτός εάν ορίζεται
διαφορετικά σε επιµέρους ρυθµίσεις του Κεφαλαίου αυτού, νοείται ως αναφορά
στην Πρότυπη Σύµβαση Μεταφοράς και στην Πρότυπη Σύµβαση ΥΦΑ, κατά
περίπτωση, που εκδίδονται κατά τα οριζόµενα στην περίπτωση α) της
παραγράφου 2 του άρθρου 68 του Νόµου.

∆ιαγράφηκε: [

Γ)

Κάθε αναφορά σε δυναµικότητα, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά σε
επιµέρους ρυθµίσεις του Κεφαλαίου αυτού, νοείται ως αναφορά σε
Μεταφορική Ικανότητα Παράδοσης/Παραλαβής ή/και σε ∆ιακοπτόµενη
Μεταφορική Ικανότητα Παράδοσης/Παραλαβής ή/και σε ∆υναµικότητα
Αεριοποίησης ΥΦΑ, κατά περίπτωση.

∆ιαγράφηκε: ]
∆ιαγράφηκε: [
∆ιαγράφηκε: ]

∆) Κάθε αναφορά σε Αίτηση, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά σε επιµέρους
ρυθµίσεις του Κεφαλαίου αυτού, νοείται ως αναφορά σε Αίτηση δέσµευσης
δυναµικότητας που έχει υποβληθεί από Χρήστη στο ∆ιαχειριστή σύµφωνα µε τα
ειδικότερα οριζόµενα στη Σύµβαση Πλαίσιο που ο Χρήστης έχει συνάψει µε το
∆ιαχειριστή και στον Κώδικα.

∆ιαγράφηκε: Γ)

Ε) Κάθε αναφορά σε Εγκεκριµένη Αίτηση, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά σε
επιµέρους ρυθµίσεις του Κεφαλαίου αυτού, νοείται ως αναφορά σε Εγκεκριµένη
Αίτηση δέσµευσης δυναµικότητας που έχει κάνει αποδεκτή ο ∆ιαχειριστής µε
βάση Σύµβαση Πλαίσιο που έχει συνάψει µε Χρήστη .

∆ιαγράφηκε: ∆

ΣΤ) Κάθε αναφορά σε δηµοπρασίες, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά σε επιµέρους
ρυθµίσεις του Κεφαλαίου αυτού, νοείται ως αναφορά στις δηµοπρασίες
κατανοµής δυναµικότητας που διενεργούνται σύµφωνα µε τις διατάξεις του
Κανονισµού 984/2013.
2. Κάθε Χρήστης, ο οποίος συνάπτει µε το ∆ιαχειριστή Σύµβαση Πλαίσιο,
υποχρεούται να παρέχει εγγύηση για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του
έναντι του ∆ιαχειριστή, περιλαµβανοµένης της υποχρέωσης καταβολής τυχόν
χρεώσεων που απορρέουν από την εκτέλεση και λειτουργία της, σύµφωνα µε
τους ειδικότερους όρους αυτής και τις οικείες διατάξεις του Κώδικα.
3. Η εγγύηση δύναται να λάβει τις µορφές που καθορίζονται σύµφωνα µε τις
διατάξεις του άρθρου [21Β].
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∆ιαγράφηκε: τον

∆ιαγράφηκε: Ε) Κάθε αναφορά σε δυναµικότητα, εκτός εάν
ορίζεται διαφορετικά σε επιµέρους ρυθµίσεις του Κεφαλαίου αυτού,
νοείται ως αναφορά σε Μεταφορική Ικανότητα Παράδοσης,
Παραλαβής ή/και σε ∆ιακοπτόµενη Μεταφορική Ικανότητα
Παράδοσης, Παραλαβής ή/και σε ∆υναµικότητα Αεριοποίησης
ΥΦΑ, κατά περίπτωση .¶
∆ιαγράφηκε: τον

4. Καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της Σύµβασης Πλαίσιο, η εγγύηση που οφείλει να
παρέχει ο Χρήστης πρέπει να καλύπτει πάσης φύσεως υποχρεώσεις του έναντι
του ∆ιαχειριστή σύµφωνα µε τα ειδικότερα οριζόµενα στη Σύµβαση Πλαίσιο και
στις διατάξεις του Κεφαλαίου αυτού, λαµβάνοντας υπ’ όψιν ότι:

∆ιαγράφηκε: Πλαισίου

Α) Το ύψος και η επάρκεια της εγγύησης υπολογίζεται από το
∆ιαχειριστή, σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων [21∆] και [21Ε] και τη
Σύµβαση Πλαίσιο.

∆ιαγράφηκε: τον

Β) Για την έγκριση νέας Αίτησης δέσµευσης δυναµικότητας και για τη
συµµετοχή Χρήστη σε δηµοπρασίες δέσµευσης δυναµικότητας,
ακολουθείται η διαδικασία των άρθρων [21ΣΤ] και [21Ζ], αντίστοιχα.

∆ιαγράφηκε: την

5. Η εγγύηση που προσκοµίζει Χρήστης, για την κάλυψη των υποχρεώσεών του
από τη Σύµβαση Πλαίσιο, δεσµεύεται από το ∆ιαχειριστή κατά την υπογραφή
κάθε Εγκεκριµένης Αίτησης, εκτός της περίπτωσης των δηµοπρασιών
δέσµευσης δυναµικότητας όπου δεσµεύεται από την επιβεβαίωση του
Οικονοµικού Ορίου Συµµετοχής. Σε κάθε περίπτωση, η εγγύηση δεν µπορεί
να αναληφθεί για όσο χρόνο υφίστανται ληξιπρόθεσµες οφειλές του Χρήστη
προς το ∆ιαχειριστή.

∆ιαγράφηκε: τον

∆ιαγράφηκε: µέσν των δηµοπρασιών
∆ιαγράφηκε: µε

6. ∆εν επιτρέπεται δέσµευση δυναµικότητας και συµµετοχή σε δηµοπρασίες
δέσµευσης δυναµικότητας σε Χρήστη, ο οποίος δεν έχει προσκοµίσει επαρκή
εγγύηση για την ικανοποίηση του αντίστοιχου αιτήµατος σύµφωνα µε τα
οριζόµενα στην παράγραφο [4]. Κάθε σχετικό Αίτηµα Χρήστη απορρίπτεται
από το ∆ιαχειριστή.
7. Σε περίπτωση που Χρήστης δεν προσκοµίσει ή δεν προσκοµίσει εµπρόθεσµα
επαρκή εγγύηση σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κεφαλαίου αυτού και τους
όρους της Σύµβασης Πλαίσιο, ο ∆ιαχειριστής παύει να παρέχει όλες τις
συµφωνούµενες µε τη Σύµβαση Πλαίσιο υπηρεσίες, χωρίς να υποχρεούται
στην καταβολή οποιασδήποτε αποζηµίωσης ένεκα του λόγου αυτού και
δικαιούται να καταγγείλει τη Σύµβαση Πλαίσιο ένεκα σπουδαίου λόγου, κατά
τους ειδικότερους όρους αυτής.

Άρθρο 21Β
Μορφές παροχής εγγύησης
1. για την εκπλήρωση της υποχρέωσης κάλυψης του Ελάχιστου Ορίου Εγγύησης
Χρήστη, ο Χρήστης µπορεί να επιλέξει µία από τις ακόλουθες µορφές για την
παροχή εγγύησης ή οποιονδήποτε συνδυασµό αυτών:
Α) Εγγυητική Επιστολή Tράπεζας (Εγγυητική Επιστολή).
Β) Κατάθεση ή µεταφορά µετρητών (Χρηµατικό Ποσό Εγγύησης) σε
τραπεζικό λογαριασµό που τηρεί ο ∆ιαχειριστής αποκλειστικά για το σκοπό
αυτό.
2. H διαδικασία παροχής εγγύησης από το Χρήστη στο ∆ιαχειριστή, οι ελάχιστες
απαιτήσεις αναφορικά µε την αξιοπιστία του φορέα παροχής της ανωτέρω

∆ιαγράφηκε: Πλαισίου
∆ιαγράφηκε: Με την επιφύλαξη της παραγράφου [2],
∆ιαγράφηκε: <#>Χρήστης θεωρείται ότι εκπληρώνει την
υποχρέωση κάλυψης του Ελάχιστου Ορίου Εγγύησης Χρήστη και
δεν υπόκειται στην υποχρέωση παροχής εγγύησης κατά την
παράγραφο [1], για το χρονικό διάστηµα κατά το οποίο ισχύει
τουλάχιστον µία από τις κατωτέρω περιπτώσεις:¶
Α) ∆ιαθέτει πιστοληπτική ικανότητα τουλάχιστον investment
grade, πιστοποιηµένη από τους οίκους Moody’s, S&P ή Fitch. ¶
Β) Είναι σε ισχύ έγγραφη εγγύηση αποδοχής της ευθύνης για την
εκπλήρωση των υποχρεώσεών του Χρήστη σύµφωνα µε τη Σύµβαση
Πλαίσιο και για την καταβολή τυχόν χρεώσεων που απορρέουν από
την εκτέλεση και λειτουργία αυτής, από επιχείρηση της οποίας ο
Χρήστης είναι συνδεδεµένη επιχείρηση, σύµφωνα µε την παρ. 5 του
άρθρου 42ε του κ.ν 2190/1920 όπως ισχύει (Εγγυητική Επιστολή
Συνδεδεµένης Επιχείρησης), υπό τον όρο προηγούµενης έγγραφης
αποδοχής της Εγγυητικής Επιστολής εκ µέρους του ∆ιαχειριστή και
κατ’ απόλυτη κρίση του. Η επιχείρηση που θα εγγυηθεί υπέρ του
Χρήστη ως άνω, πρέπει: ¶
(i) να εδρεύει σε κράτος-µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της
Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελεύθερων Συναλλαγών, αποκλειοµένων ρητά
των περιοχών των ανωτέρω κρατών-µελών που περιλαµβάνονται
στην απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών µε την οποία
καθορίζονται οι χώρες στις οποίες λειτουργούν εξωχώριες εταιρείες
και των υποκαταστηµάτων τους ανεξάρτητα από τον τόπο
εγκατάστασής τους, και ¶
(ii) να διαθέτει πιστοληπτική ικανότητα κατ’ ελάχιστο του επιπέδου
που ορίζεται στην περίπτωση Α) ανωτέρω. ¶
Γ) Μέτοχος του Χρήστη που εγγυάται υπέρ αυτού, σύµφωνα µε τη
διαδικασία που περιγράφεται στην περίπτωση Β), είναι ένα από τα
κράτη-µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της Ευρωπαϊκής Ζώνης
Ελεύθερων Συναλλαγών.¶
∆ιαγράφηκε: τον
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εγγύησης εκ µέρους του Χρήστη, η διαδικασία ελέγχου από το ∆ιαχειριστή, το
περιεχόµενο των σχετικών πρότυπων εγγράφων, η διαδικασία επιστροφής
µέρους ή του συνόλου της παρασχεθείσας εγγύησης από το ∆ιαχειριστή στο
Χρήστη και κάθε σχετική λεπτοµέρεια καθορίζονται στην Πρότυπη Σύµβαση
Πλαίσιο.

∆ιαγράφηκε: τον

∆ιαγράφηκε: τον

Άρθρο 21Γ
Χρόνος Αναφοράς
1. Ως Χρόνος Αναφοράς ορίζεται το χρονικό διάστηµα, εκφραζόµενο σε Ηµέρες,
κατά τη διάρκεια του οποίου το µέρος της εγγύησης που υπολογίζεται ανάλογα µε
τη δυναµικότητα που δεσµεύεται µε Εγκεκριµένη Αίτηση λαµβάνεται υπόψη στον
υπολογισµό του Ελάχιστου Ορίου Εγγύησης Χρήστη σύµφωνα µε τις διατάξεις
του άρθρου [21∆].
2. Ο Χρόνος Αναφοράς αρχίζει:
Α) Την Ηµέρα (d) υπογραφής της Εγκεκριµένης Αίτησης, εφόσον η Αίτηση
υπογράφεται έως τις 15:00 της Ηµέρας (d), ή

∆ιαγράφηκε: 13

Β) Την επόµενη Ηµέρα από την Ηµέρα (d) υπογραφής της Εγκεκριµένης
Αίτησης, εφόσον η Αίτηση υπογράφεται µετά τις 15:00 της Ηµέρας (d),

∆ιαγράφηκε: 13

και διαρκεί έως και την τρίτη εργάσιµη Ηµέρα από την Ηµέρα πλήρους
εξόφλησης όλων των οφειλών του Χρήστη που απορρέουν από τη συναφθείσα
Σύµβαση Πλαίσιο και αφορούν στο Μήνα κατά τον οποίο λήγει καθ’ οιονδήποτε
τρόπο η παροχή υπηρεσιών προς το Χρήστη στο πλαίσιο της Εγκεκριµένης
Αίτησης, καθώς και οποιασδήποτε ανεξόφλητης οφειλής κάθε προηγούµενου
µήνα από το Μήνα αυτόν, ληξιπρόθεσµης ή µη.

∆ιαγράφηκε: τον

3. Στην περίπτωση δέσµευσης δυναµικότητας σε Σηµεία ∆ηµοπράτησης
Μεταφορικής Ικανότητας, για την εφαρµογή της παραγράφου [2] ως Ηµέρα και
ώρα υπογραφής της Εγκεκριµένης Αίτησης Χρήστη νοείται η Ηµέρα και ώρα
ανακοίνωσης των αποτελεσµάτων της δηµοπρασίας µέσω της οποίας
κατανεµήθηκε η αντίστοιχη δυναµικότητα στο Χρήστη.

Άρθρο 21∆
Ελάχιστο Όριο Εγγύησης Χρήστη
1.

Ως Ελάχιστο Όριο Εγγύησης Χρήστη νοείται το ελάχιστο ύψος της εγγύησης
που υποχρεούται να παρέχει κάθε Χρήστης ο οποίος έχει συνάψει Σύµβαση
Πλαίσιο µε το ∆ιαχειριστή, για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του έναντι
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∆ιαγράφηκε: στον

του ∆ιαχειριστή. Το Ελάχιστο Όριο Εγγύησης Χρήστη υπολογίζεται, κατά τους
ειδικότερους όρους του άρθρου αυτού, ως συνάρτηση:
Α)

Της συνολικής δυναµικότητας που έχει δεσµεύσει ο Χρήστης µέσω µίας ή
περισσοτέρων Εγκεκριµένων Αιτήσεων,

Β)

του ύψους των χρεώσεων του Χρήστη που απορρέουν από τη διαδικασία
εξισορρόπησης φορτίου, και

Γ)

του ποσού που ο Χρήστης διαθέτει για τη συµµετοχή του σε δηµοπρασίες
δέσµευσης δυναµικότητας.

2. ο ∆ιαχειριστής υπολογίζει το Ελάχιστο Όριο Εγγύησης Χρήστη για κάθε Χρήστη
που έχει συνάψει Σύµβαση Πλαίσιο, κάθε Ηµέρα (d) κατά την οποία η εν λόγω
Σύµβαση είναι σε ισχύ. Σε περίπτωση που ο ∆ιαχειριστής έχει συνάψει µε
Χρήστη Σύµβαση Μεταφοράς και Σύµβαση ΥΦΑ, για τον εν λόγω Χρήστη
υπολογίζεται διακριτά Ελάχιστο Όριο Εγγύησης Χρήστη για τη Σύµβαση
Μεταφοράς και Ελάχιστο Όριο Εγγύησης Χρήστη για τη Σύµβαση ΥΦΑ.

∆ιαγράφηκε: Κάθε Ηµέρα (d)
∆ιαγράφηκε: µε τον οποίο
∆ιαγράφηκε: η
∆ιαγράφηκε: κατά την εν λόγω Ηµέρα. .
∆ιαγράφηκε: όπου

3. Το Ελάχιστο Όριο Εγγύησης Χρήστη (G) του Χρήστη (i) κατά την Ηµέρα (d),
(Gi,d), σε Ευρώ, υπολογίζεται ως εξής:
Gi,d = ΣGcapi,d + Gbali,d + Gauci,d
όπου:
Gcapi,d (σε Ευρώ): Το µέρος της εγγύησης που υπολογίζεται ανάλογα µε τη
δυναµικότητα που δεσµεύεται µε Εγκεκριµένη Αίτηση του Χρήστη,
ΣGcapi,d (σε Ευρώ): Το άθροισµα του παράγοντα Gcapi,d για όλες τις
Εγκεκριµένες Αιτήσεις του Χρήστη,
Gbali,d (σε Ευρώ): Το µέρος της εγγύησης για την κάλυψη χρεώσεων του
Χρήστη που απορρέουν από τη διαδικασία Εξισορρόπησης Φορτίου, όπως
υπολογίζεται για την Ηµέρα (d),
Gauci,d (σε Ευρώ): Το µέρος της εγγύησης που ο Χρήστης διαθέτει για τη
συµµετοχή του σε δηµοπρασίες δέσµευσης δυναµικότητας κατά την Ηµέρα (d).
4. Ο παράγοντας Gcap για κάθε Εγκεκριµένη Αίτηση συµπεριλαµβάνεται στον
υπολογισµό του Ελάχιστου Ορίου Εγγύησης Χρήστη κάθε Ηµέρα (d) η οποία
εµπίπτει στο Χρόνο Αναφοράς της Εγκεκριµένης Αίτησης.
5. Με την επιφύλαξη της παραγράφου [6], ο παράγοντας Gbal:
Α) Λαµβάνει θετική ή µηδενική τιµή για κάθε Ηµέρα (d) κατά την οποία
παρέχονται στο Χρήστη υπηρεσίες στο πλαίσιο µίας ή περισσοτέρων
Εγκεκριµένων Αιτήσεων και για κάθε Ηµέρα (d) κατά την οποία δεν έχει
παρέλθει ο Χρόνος Αναφοράς Εγκεκριµένων Αιτήσεων στο πλαίσιο των
οποίων έχουν ήδη παρασχεθεί υπηρεσίες.

∆ιαγράφηκε: Gi,d = Gauci,d, εφόσον η Ηµέρα (d) δεν εµπίπτει
στο Χρονικό Αναφοράς Εγκεκριµένων Αιτήσεων, ή ¶
∆ιαγράφηκε: , εφόσον η Ηµέρα (d) εµπίπτει στο Χρόνο Αναφοράς
Εγκεκριµένων Αιτήσεων,
∆ιαγράφηκε: ¶
Gauci,d (σε Ευρώ): Το ύψος των Εγγυήσεων που ο Χρήστης διαθέτει
για τη συµµετοχή του σε δηµοπρασίες δέσµευσης δυναµικότητας, το
οποίο συνυπολογίζεται στο Ελάχιστο Όριο Εγγύησης Χρήστη στις
περιπτώσεις και για τα χρονικά διαστήµατα που καθορίζονται στις
διατάξεις του άρθρου [21Ζ],¶
∆ιαγράφηκε: ο Χρόνος Αναφοράς της οποίας δεν έχει παρέλθει
κατά την Ηµέρα (d),
∆ιαγράφηκε: το Χρονικό ∆ιάστηµα Κάλυψης Εγγύησης των
οποίων δεν έχει παρέλθει κατά την Ηµέρα (d),
∆ιαγράφηκε: ).

∆ιαγράφηκε: µίας
∆ιαγράφηκε: λαµβάνει µηδενική τιµή από την Ηµέρα που έπεται
της Ηµέρας λήξης της Χρονικής Περιόδου Κάλυψης Εγγύησης της
Εγκεκριµένης Αίτησης.
∆ιαγράφηκε: 5
∆ιαγράφηκε: παρέχονται υπηρεσίες στο Χρήστη αλλά δεν

Β) Λαµβάνει µηδενική τιµή κάθε Ηµέρα (d) η οποία:
(i) ∆εν εµπίπτει στο Χρόνο Αναφοράς οποιασδήποτε Εγκεκριµένης Αίτησης,
ή
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∆ιαγράφηκε: Χρονικό ∆ιάστηµα Κάλυψης Εγγύησης
∆ιαγράφηκε: για την παροχή υπηρεσιών στο πλαίσιο της
Σύµβασης

(ii) Εµπίπτει στο Χρόνο Αναφοράς µίας ή περισσοτέρων Εγκεκριµένων
Αιτήσεων, αλλά δεν έχει ξεκινήσει η παροχή υπηρεσιών στο πλαίσιο καµίας
από τις Αιτήσεις αυτές.
1.

∆ιαγράφηκε: ..

Με την επιφύλαξη της παραγράφου [6], ο παράγοντας Gauc υπολογίζεται και
συµπεριλαµβάνεται στον υπολογισµό του Ελάχιστου Ορίου Εγγύησης Χρήστη
σύµφωνα µε τη µεθοδολογία που καθορίζεται στις διατάξεις του άρθρου [21Ζ].

2. Στην περίπτωση Σύµβασης ΥΦΑ, κατά τον υπολογισµό του Ελάχιστου Ορίου
Εγγύησης Χρήστη οι παράγοντες Gbali,d και Gauci,d τίθενται ίσοι µε µηδέν (0)
για κάθε Ηµέρα (d) κατά τη διάρκεια ισχύος της Σύµβασης.
3. Η µεθοδολογία υπολογισµού του ύψους της εγγύησης για τη δέσµευση
Μεταφορικής Ικανότητας Παράδοσης/Παραλαβής ή/και ∆ιακοπτόµενης
Μεταφορικής Ικανότητας Παράδοσης/Παραλαβής και για την κάλυψη χρεώσεων
του Χρήστη που απορρέουν από τη διαδικασία Εξισορρόπησης Φορτίου καθώς
και η διαδικασία αναπροσαρµογής του ύψους της εγγύησης στις περιπτώσεις
µεταβολής, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κώδικα, της δεσµευµένης
Μεταφορικής Ικανότητας καθορίζονται στην Πρότυπη Σύµβαση Μεταφοράς. Η
µεθοδολογία υπολογισµού του ύψους της εγγύησης για τη δέσµευση
∆υναµικότητας Αεριοποίησης ΥΦΑ καθώς και η διαδικασία αναπροσαρµογής του
ύψους της εγγύησης στις περιπτώσεις µεταβολής, σύµφωνα µε τις διατάξεις του
Κώδικα, της δεσµευµένης ∆υναµικότητας Αεριοποίησης ΥΦΑ καθορίζονται στην
Πρότυπη Σύµβαση ΥΦΑ.

∆ιαγράφηκε: των Εγγυήσεων
∆ιαγράφηκε: ,
∆ιαγράφηκε: ,
∆ιαγράφηκε: καθώς
∆ιαγράφηκε: των Εγγυήσεων

∆ιαγράφηκε: καθορίζεται στη
∆ιαγράφηκε: των Εγγυήσεων

∆ιαγράφηκε: καθορίζεται στη

Άρθρο 21Ε
Καθαρή Θέση Χρήστη
1. Έως τις 14:00 κάθε Ηµέρας (d), µέσω του Ηλεκτρονικού Πληροφοριακού
Συστήµατος, ο ∆ιαχειριστής γνωστοποιεί σε κάθε Χρήστη µε τον οποίο έχει
συνάψει Σύµβαση Πλαίσιο η οποία είναι σε ισχύ κατά την εν λόγω Ηµέρα,
αποκλειστικά για σκοπούς ενηµέρωσης:

∆ιαγράφηκε: ο ∆ιαχειριστής ενηµερώνει,

∆ιαγράφηκε: σχετικά µε:

Α) Το Προσωρινό Ελάχιστο Όριο Εγγύησης Χρήστη κατά την εν λόγω Ηµέρα.
Β) Την Προσωρινή Καθαρή Θέση Χρήστη κατά την εν λόγω Ηµέρα.
2. Η Προσωρινή Καθαρή Θέση Χρήστη του Χρήστη (i) την Ηµέρα (d),
(TempNPi,d), σε Ευρώ, υπολογίζεται από το ∆ιαχειριστή ως εξής:
TempNPi,d = ΤempGUAi,d - TempGi,d

∆ιαγράφηκε: τον
∆ιαγράφηκε: διακριτά για κάθε Σύµβαση Πλαίσιο που έχει
συνάψει µε τον Χρήστη (i)

όπου:
ΤempGUAi,d (σε Ευρώ): Η Εγγύηση που έχει προσκοµίσει ο Χρήστης (i) στο
∆ιαχειριστή σε σχέση µε τη συγκεκριµένη Σύµβαση Πλαίσιο και η οποία
λαµβάνεται υπόψη κατά τον υπολογισµό της Προσωρινής Καθαρής Θέσης
Χρήστη της Ηµέρας (d) σύµφωνα µε την παράγραφο [3], αφαιρουµένου του
µέρους της εγγύησης το οποίο έχει καταπέσει ή εισπραχθεί από το ∆ιαχειριστή
έως τις 13:00 της Ηµέρας (d) ή για το οποίο έχει εκκινήσει διαδικασία επιστροφής
στο Χρήστη (i) κατά τα οριζόµενα στην παράγραφο [7].
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∆ιαγράφηκε: Συνολική

∆ιαγράφηκε: τον

TempGi,d (σε Ευρώ): Το Προσωρινό Ελάχιστο Όριο Εγγύησης Χρήστη του
Χρήστη (i) για την Ηµέρα (d). Το Προσωρινό Ελάχιστο Όριο Εγγύησης Χρήστη
υπολογίζεται σύµφωνα µε το µαθηµατικό τύπο της παραγράφου [2] του άρθρου
[21∆], όπου στον όρο ΣGcapi,d συµπεριλαµβάνονται όλες οι Εγκεκριµένες
Αιτήσεις των οποίων ο Χρόνος Αναφοράς εµπίπτει στην Ηµέρα (d) και οι οποίες
έχουν συναφθεί µε το Χρήστη έως τις 13:00 της Ηµέρα (d).

∆ιαγράφηκε: Gi
∆ιαγράφηκε: ), σε σχέση

∆ιαγράφηκε: τη συγκεκριµένη Σύµβαση Πλαίσιο.

Σε περίπτωση που ο ∆ιαχειριστής έχει συνάψει µε Χρήστη Σύµβαση Μεταφοράς
και Σύµβαση ΥΦΑ, για τον εν λόγω Χρήστη υπολογίζεται διακριτά Προσωρινή
Καθαρή Θέση Χρήστη για τη Σύµβαση Μεταφοράς και Προσωρινή Καθαρή
Θέση Χρήστη για τη Σύµβαση ΥΦΑ. Η Προσωρινή Καθαρή Θέση Χρήστη
µπορεί να είναι θετική, αρνητική ή να λαµβάνει µηδενική τιµή.
3. Για τον υπολογισµό της Προσωρινής Καθαρής Θέσης Χρήστη της Ηµέρας (d),
λαµβάνεται υπόψη κάθε ποσό που παρέχεται από το Χρήστη στο ∆ιαχειριστή ως
εγγύηση, αναλόγως της µορφής µε την οποία παρέχεται, ως εξής:
Α) Μετρητά που έχουν κατατεθεί ή µεταφερθεί στον τραπεζικό λογαριασµό του
∆ιαχειριστή έως τις 13:00 της Ηµέρας (d).
Β) Εγγυητική Επιστολή Τράπεζας που έχει προσκοµιστεί στο ∆ιαχειριστή όχι
αργότερα από την Ηµέρα (d-10).
4. Σε περίπτωση που την Ηµέρα (d) η Προσωρινή Καθαρή Θέση Χρήστη είναι
αρνητική, ο Χρήστης υποχρεούται έως τις 15:00 της Ηµέρας (d) να προσκοµίσει
στο ∆ιαχειριστή πρόσθετη εγγύηση, υπό τη µορφή µετρητών που κατατίθενται ή
µεταφέρονται από το Χρήστη στον τραπεζικό λογαριασµό του ∆ιαχειριστή, κατά
τρόπον ώστε η Καθαρή Θέση Χρήστη για την Ηµέρα (d), υπολογιζόµενη
σύµφωνα µε την παράγραφο [5], να καθίσταται τουλάχιστον µηδενική.
1.

Έως τις 15:30 κάθε Ηµέρας (d), µέσω του Ηλεκτρονικού Πληροφοριακού
Συστήµατος, ο ∆ιαχειριστής γνωστοποιεί σε κάθε Χρήστη µε τον οποίο έχει
συνάψει Σύµβαση Πλαίσιο η οποία είναι σε ισχύ κατά την εν λόγω Ηµέρα τις
οριστικές τιµές της Καθαρής Θέσης Χρήστη και του Ελάχιστου Ορίου
Εγγύησης Χρήστη της Ηµέρας (d). Οι τιµές αυτές ισχύουν από τις 15:00 της
Ηµέρας (d) έως τις 15:00 της Ηµέρας (d+1). Η Καθαρή Θέση Χρήστη του
Χρήστη (i) την Ηµέρα (d), (NPi,d), σε Ευρώ, υπολογίζεται από το ∆ιαχειριστή
ως εξής:

∆ιαγράφηκε: µέσω της τράπεζας στην οποία τηρείται ο εν λόγω
λογαριασµός,
∆ιαγράφηκε: Μετρητά
∆ιαγράφηκε: έχουν κατατεθεί στον τραπεζικό λογαριασµό του
∆ιαγράφηκε: µέσω διαφορετικής τράπεζας
∆ιαγράφηκε: τράπεζα στην οποία τηρείται ο εν λόγω λογαριασµός
του ∆ιαχειριστή, κατά την
∆ιαγράφηκε: 1

∆ιαγράφηκε: . Το ύψος της πρόσθετης εγγύησης απαιτείται να
καθιστά τουλάχιστον µηδενική την Προσωρινή Καθαρή Θέση
Χρήστη κατά την Ηµέρα (d).
∆ιαγράφηκε: ο ∆ιαχειριστής ενηµερώνει,

∆ιαγράφηκε: σχετικά µε την Καθαρή Θέση Χρήστη και το
Ελάχιστο Όριο Εγγύησης Χρήστη της Ηµέρας (d). Η Καθαρή Θέση
Χρήστη υπολογίζεται σύµφωνα µε τον µαθηµατικό τύπο της
παραγράφου [2], όπου στη Συνολική Εγγύηση συµπεριλαµβάνεται
τυχόν πρόσθετη εγγύηση που προσκόµισε ο Χρήστης σύµφωνα µε
την παράγραφο [4], χωρίς να µεταβάλλεται η τιµή

NPi,d = ΤGUAi,d - Gi,d
όπου:
ΤGUAi,d (σε Ευρώ): Η Συνολική Εγγύηση που έχει προσκοµίσει ο Χρήστης (i)
στο ∆ιαχειριστή σε σχέση µε τη συγκεκριµένη Σύµβαση Πλαίσιο, η οποία
υπολογίζεται ως το άθροισµα της Εγγύησης που λήφθηκε υπόψη κατά τον
υπολογισµό της Προσωρινής Καθαρής Θέσης Χρήστη της Ηµέρας (d) και
τυχόν πρόσθετης εγγύησης που προσκόµισε ο Χρήστης, υπό τη µορφή
µετρητών που κατατέθηκαν ή µεταφέρθηκαν από το Χρήστη στον τραπεζικό
λογαριασµό του ∆ιαχειριστή από τις 13:00 έως τις 15:00 της Ηµέρας (d),
αφαιρουµένου του µέρους της εγγύησης το οποίο έχει καταπέσει ή εισπραχθεί
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∆ιαγράφηκε: υπολογίστηκε
∆ιαγράφηκε: την παράγραφο [2]. Στον

∆ιαγράφηκε: λαµβάνονται υπόψη µετρητά που έχουν κατατεθεί
από τον
∆ιαγράφηκε: µέσω της τράπεζας στην οποία τηρείται ο εν λόγω
λογαριασµός,

από το ∆ιαχειριστή έως τις 15:00 της Ηµέρας (d) ή για το οποίο έχει εκκινήσει
διαδικασία επιστροφής στο Χρήστη (i) κατά τα οριζόµενα στην παράγραφο [7].
Gi,d (σε Ευρώ): Το Ελάχιστο Όριο Εγγύησης Χρήστη του Χρήστη (i) για την
Ηµέρα (d), που υπολογίζεται σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου [21∆].
2. Σε περίπτωση που ο ∆ιαχειριστής έχει συνάψει µε Χρήστη Σύµβαση Μεταφοράς
και Σύµβαση ΥΦΑ, για τον εν λόγω Χρήστη υπολογίζεται διακριτά Καθαρή Θέση
Χρήστη για τη Σύµβαση Μεταφοράς και Καθαρή Θέση Χρήστη για τη Σύµβαση
ΥΦΑ.

∆ιαγράφηκε: ).

3. Εφόσον η Καθαρή Θέση Χρήστη την Ηµέρα (d) και την Ηµέρα (y), η οποία
ορίζεται ως η επόµενη εργάσιµη ηµέρα της Ηµέρας (d), είναι αρνητική, ο
∆ιαχειριστής παύει από την Ηµέρα (y+1) να παρέχει τις συµφωνούµενες µε τη
Σύµβαση και κάθε Εγκεκριµένη Αίτηση η οποία είναι σε ισχύ κατά την Ηµέρα
(y+1) υπηρεσίες, χωρίς να υποχρεούται στην καταβολή οποιασδήποτε
αποζηµίωσης ένεκα του λόγου αυτού, θεµελιώνει δε για το ∆ιαχειριστή σπουδαίο
λόγο καταγγελίας της Σύµβασης Πλαίσιο, κατά τους ειδικότερους όρους αυτής.

∆ιαγράφηκε: κατά

4. Εφόσον η Καθαρή Θέση Χρήστη την Ηµέρα (d) είναι θετική και εφόσον έως την
Ηµέρα αυτή δεν υπάρχουν οφειλές του Χρήστη προς το ∆ιαχειριστή,
ληξιπρόθεσµες ή µη, ο Χρήστης δικαιούται να αιτηθεί από το ∆ιαχειριστή την
επιστροφή µέρους της εγγύησης που έχει παράσχει, σύµφωνα µε τη διαδικασία
που καθορίζεται στην Πρότυπη Σύµβαση Πλαίσιο. Το αιτούµενο µέρος της
εγγύησης προς επιστροφή πρέπει να είναι µικρότερο ή ίσο της Καθαρής Θέσης
του Χρήστη κατά την Ηµέρα (d). Από την Ηµέρα υποβολής του αιτήµατος του
Χρήστη στο ∆ιαχειριστή περί επιστροφής εγγύησης και εφεξής, το προς
επιστροφή µέρος της εγγύησης δεν λαµβάνεται υπόψη στον υπολογισµό της
Καθαρής Θέσης Χρήστη.

∆ιαγράφηκε: Σε περίπτωση που την Ηµέρα (d)

∆ιαγράφηκε: d

∆ιαγράφηκε: d+1) υπηρεσίες και µηδενίζει το Οικονοµικό Όριο
Συµµετοχής του Χρήστη σε δηµοπρασίες δέσµευσης δυναµικότητας
οι οποίες ξεκινούν ή συνεχίζονται µετά τις 16:00 της Ηµέρας (d),
σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου [21Ζ],

∆ιαγράφηκε: τον
∆ιαγράφηκε: τον

∆ιαγράφηκε: αποδοχής

Άρθρο 21ΣΤ
Παροχή εγγύησης για δέσµευση δυναµικότητας εκτός Σηµείων
∆ηµοπράτησης Μεταφορικής Ικανότητας
1. Στην περίπτωση που Χρήστης υποβάλει στο ∆ιαχειριστή Αίτηση δέσµευσης
δυναµικότητας και προκειµένου η Αίτηση να εγκριθεί από το ∆ιαχειριστή
σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κώδικα, ο Χρήστης υποχρεούται να διασφαλίσει
ότι κατά την υπογραφή της Εγκεκριµένης Αίτησης:
Α) Εφόσον η υπογραφή της Εγκεκριµένης Αίτησης λαµβάνει χώρα την Ηµέρα (d)
και πριν τη δηµοσίευση της Καθαρής Θέσης Χρήστη για την εν λόγω Ηµέρα, το
αλγεβρικό άθροισµα της Καθαρής Θέσης Χρήστη την προηγούµενη Ηµέρα (d-1),
µείον το µέρος της εγγύησης που παρασχέθηκε για Εγκεκριµένες Αιτήσεις
δέσµευσης δυναµικότητας που τυχόν συνάφθηκαν µετά τη δηµοσίευση της
Καθαρής Θέσης Χρήστη της Ηµέρας (d-1) και έως την ώρα υπογραφής της εν
62/250

∆ιαγράφηκε: υποβάλλει στον
∆ιαγράφηκε: τον

λόγω Αίτησης, είναι µεγαλύτερο από ή ίσο µε το µέρος της εγγύησης που
απαιτείται να παρασχεθεί ανάλογα µε τη δυναµικότητα που δεσµεύεται µε την
υποβληθείσα Αίτηση, κατά τα οριζόµενα στη Σύµβαση Πλαίσιο, ή
Β) Εφόσον η υπογραφή της Εγκεκριµένης Αίτησης λαµβάνει χώρα την Ηµέρα (d)
και µετά τη δηµοσίευση της Καθαρής Θέσης Χρήστη για την εν λόγω Ηµέρα, το
αλγεβρικό άθροισµα της Καθαρής Θέσης Χρήστη την Ηµέρα (d), µείον το µέρος
της εγγύησης που παρασχέθηκε για Εγκεκριµένες Αιτήσεις δέσµευσης
δυναµικότητας που τυχόν συνάφθηκαν µετά τη δηµοσίευση της Καθαρής Θέσης
Χρήστη της Ηµέρας (d) και έως την ώρα υπογραφής της εν λόγω Αίτησης, είναι
µεγαλύτερο από ή ίσο µε το µέρος της εγγύησης που απαιτείται να παρασχεθεί
ανάλογα µε τη δυναµικότητα που δεσµεύεται µε την υποβληθείσα Αίτηση, κατά
τα οριζόµενα στη Σύµβαση Πλαίσιο.
2. Σε αντίθετη περίπτωση η Αίτηση απορρίπτεται.

Άρθρο 21Ζ
Παροχή εγγύησης για συµµετοχή σε δηµοπρασίες δέσµευσης
δυναµικότητας
1. Προϋπόθεση για τη συµµετοχή Χρήστη σε δηµοπρασίες δέσµευσης
δυναµικότητας αποτελεί η παροχή εγγύησης, στο πλαίσιο της Σύµβασης
Μεταφοράς που έχει συνάψει.
2. Ως Οικονοµικό Όριο Συµµετοχής του Χρήστη για την Ηµέρα (d) νοείται το
χρηµατικό ποσό το οποίο διατίθεται για τη δέσµευση δυναµικότητας µέσω
δηµοπρασιών που ξεκινούν ή συνεχίζουν να διεξάγονται από τις 16:00 της
Ηµέρας (d) έως τις 16:00 της Ηµέρας (d+1). Το Οικονοµικό Όριο Συµµετοχής του
Χρήστη υπολογίζεται σε συνάρτηση µε το ύψος της εγγύησης που ο Χρήστης
διαθέτει για τη συµµετοχή του σε δηµοπρασίες δέσµευσης δυναµικότητας,
σύµφωνα µε τις διατάξεις των παραγράφων [4] έως και [8].
3. O καθορισµός του ύψους της εγγύησης που ο Χρήστης διαθέτει για τη συµµετοχή
του σε δηµοπρασίες δέσµευσης δυναµικότητας, ανήκει στη διακριτική του
ευχέρεια και τελεί σε συνάρτηση µε το ύψος των προσφορών που προτίθεται να
υποβάλει στις δηµοπρασίες. Η αντιστοίχιση της οικονοµικής αξίας των
προσφορών του Χρήστη στις δηµοπρασίες δέσµευσης δυναµικότητας µε το
Οικονοµικό Όριο Συµµετοχής πραγµατοποιείται σύµφωνα µε τις διατάξεις του
άρθρου [21Η].
4. Από τις 11:00 έως τις 13:30 κάθε Ηµέρας (d), ο Χρήστης δηλώνει στο
∆ιαχειριστή, µέσω του Ηλεκτρονικού Πληροφοριακού Συστήµατος, το µέρος της
εγγύησης (Gaucnew (d), σε Ευρώ) που επιθυµεί να διαθέσει κατά την Ηµέρα (d)
για τον υπολογισµό του Οικονοµικού Ορίου Συµµετοχής για την Ηµέρα (d). Η
δηλωθείσα τιµή του όρου Gaucnew (d) πρέπει να είναι µεγαλύτερη από ή ίση µε
µηδέν (0).
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∆ιαγράφηκε: παρέχει ο Χρήστης ως εγγύηση
∆ιαγράφηκε: που θα του κατανεµηθεί

∆ιαγράφηκε: ) και

∆ιαγράφηκε: 7

∆ιαγράφηκε: υποβάλλει

∆ιαγράφηκε: 00

5. κατά τον υπολογισµό του Ελάχιστου Ορίου Εγγύησης Χρήστη για την Ηµέρα (d),
5. σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου [21∆], ο ∆ιαχειριστής υπολογίζει τον όρο
Gauc (d) ως εξής:
Α) Εφόσον η δηλωθείσα τιµή του όρου Gaucnew (d) είναι µεγαλύτερη από ή ίση
µε µηδέν (0):
Gauc (d) = Gaucnew (d)
Β)
Εφόσον την Ηµέρα (d), ο Χρήστης δεν υπέβαλε ή δεν υπέβαλε
προσηκόντως στο ∆ιαχειριστή δήλωση σύµφωνα µε τη διάταξη της
παραγράφου [4], ο όρος Gauc (d) λαµβάνει την τιµή µηδέν (0).
6. Έως τις 15:30 κάθε Ηµέρας (d), o ∆ιαχειριστής επιβεβαιώνει, µέσω του
Ηλεκτρονικού Πληροφοριακού Συστήµατος, σε κάθε Χρήστη ο οποίος υπέβαλε
δήλωση σύµφωνα µε τη διάταξη της παραγράφου [4], το Οικονοµικό Όριο
Συµµετοχής του σε δηµοπρασίες δέσµευσης δυναµικότητας, το οποίο
υπολογίζεται σύµφωνα µε τις παραγράφους [7] ή [8], κατά περίπτωση.
1.

2.

Στην περίπτωση που ο Χρήστης δε συµµετέχει σε δηµοπρασίες που
συνεχίζονται µετά τις 16:00 της Ηµέρας (d):

∆ιαγράφηκε: Εφόσον µία Ηµέρα (d), Χρήστης δεν υποβάλει ή δεν
υποβάλει προσηκόντως στο ∆ιαχειριστή δήλωση σύµφωνα µε τη
διάταξη της παραγράφου [4], το Οικονοµικό Όριο Συµµετοχής του
Χρήστη για την Ηµέρα (d) λαµβάνει µηδενική τιµή και
∆ιαγράφηκε: η τιµή του όρου Gauc (d) λαµβάνει την τιµή µηδέν
(0).¶
Για κάθε Ηµέρα (d) κατά την οποία Χρήστης υπέβαλε δήλωση
∆ιαγράφηκε: των παραγράφων [4] και [5], κατά τον υπολογισµό
του Ελάχιστου Ορίου Εγγύησης Χρήστη για την Ηµέρα (d),
∆ιαγράφηκε: ο Χρήστης δεν συµµετείχε σε δηµοπρασίες από τις
16:00 της Ηµέρας (d-1) έως τις 13:00 της Ηµέρας (d):¶
Gauc (d) =
∆ιαγράφηκε: ¶
Β) Εφόσον ο Χρήστης συµµετείχε σε δηµοπρασίες από τις 16:00 της
Ηµέρας (d-1) έως τις 13:00 της Ηµέρας (d) και έως τις 13:00 της
Ηµέρας (d) ήταν σε εξέλιξη µία
∆ιαγράφηκε: περισσότερες δηµοπρασίες στις οποίες συµµετείχε ο
Χρήστης:
∆ιαγράφηκε: Γ)
∆ιαγράφηκε: συµµετείχε σε δηµοπρασίες από τις 16:00 της
Ηµέρας (d-1) έως τις 13:00 της Ηµέρας (d) και έως τις 13:00 της
Ηµέρας (d) έχει λήξει κάθε δηµοπρασία στην οποία συµµετείχε ο
Χρήστης:¶
Gauc (d) = FL (d-1) - FLreserved (d-1) + Gaucnew (d) ¶
Όπου:¶
Gauc (d) (σε Ευρώ): Όρος που χρησιµοποιείται για τον υπολογισµό
του Οικονοµικού Ορίου Συµµετοχής, κατά

Α) Εφόσον την Ηµέρα (d) η Καθαρή Θέση Χρήστη είναι µεγαλύτερη ή ίση του
µηδενός, το Οικονοµικό Όριο Συµµετοχής του Χρήστη για την Ηµέρα (d) ισούται
µε τον όρο Gauc (d).

∆ιαγράφηκε: 7].¶
Gaucnew (d) (σε Ευρώ): Το µέρος της εγγύησης που ο Χρήστης
δηλώνει ότι επιθυµεί να διαθέσει κατά την Ηµέρα (d) για τον
υπολογισµό του Οικονοµικού Ορίου Συµµετοχής για

Β) Εφόσον την Ηµέρα (d) η Καθαρή Θέση Χρήστη είναι αρνητική, το
Οικονοµικό Όριο Συµµετοχής του Χρήστη για την Ηµέρα (d) ισούται µε µηδέν
(0) και ο Χρήστης δεν έχει δικαίωµα συµµετοχής σε δηµοπρασίες που ξεκινούν
από τις 16:00 της Ηµέρας (d) έως τις 16:00 της Ηµέρας (d+1).

∆ιαγράφηκε: Ηµέρα (d). ¶
FL (d-1) (σε Ευρώ): Το Οικονοµικό Όριο Συµµετοχής του Χρήστη
για την Ηµέρα (d-1).¶
FLreserved (d-1) (σε Ευρώ): Το µέρος του Οικονοµικού Ορίου
Συµµετοχής του Χρήστη της Ηµέρας (d-1) που αντιστοιχεί σε
δυναµικότητα που κατανεµήθηκε στο Χρήστη µέσω δηµοπρασιών
που έληξαν έως τις 13:00 της Ηµέρας (d

Στην περίπτωση που ο Χρήστης συµµετέχει σε δηµοπρασίες που συνεχίζονται
µετά τις 16:00 της Ηµέρας (d):
Α) Εφόσον την Ηµέρα (d) η Καθαρή Θέση Χρήστη είναι µεγαλύτερη ή ίση
του µηδενός:

∆ιαγράφηκε: σχετικά µε
∆ιαγράφηκε: ως εξής:
∆ιαγράφηκε: κατά τον υπολογισµό της Προσωρινής Καθαρής
Θέσης και της Καθαρής Θέσης Χρήστη για την Ηµέρα (d+1), το
µέρος της εγγύησης που αφορά στον παράγοντα Gauc προστίθεται
στον όρο TG ως Συνολική Εγγύηση.
∆ιαγράφηκε: Σε

(i) Εάν το ποσό που αντιστοιχεί στον όρο Gauc(d) είναι µεγαλύτερο ή ίσο
της οικονοµικής αξίας των προσφορών του Χρήστη στις δηµοπρασίες
δέσµευσης δυναµικότητας που συνεχίζονται, το Οικονοµικό Όριο
Συµµετοχής του Χρήστη για την Ηµέρα (d) ισούται µε τον όρο Gauc
(d).
3. (ii) Εάν το ποσό που αντιστοιχεί στον όρο Gauc(d) είναι µικρότερο της
οικονοµικής αξίας των προσφορών του Χρήστη στις δηµοπρασίες δέσµευσης
δυναµικότητας που συνεχίζονται, το Οικονοµικό Όριο Συµµετοχής του Χρήστη
για την Ηµέρα (d) τίθεται ίσο µε το Οικονοµικό Όριο Συµµετοχής του Χρήστη για
την Ηµέρα (d-1) και ο Χρήστης δεν έχει δικαίωµα συµµετοχής σε νέες
δηµοπρασίες που ξεκινούν από τις 16:00 της Ηµέρας (d) έως τις 16:00 της
Ηµέρας (d+1).
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∆ιαγράφηκε: λάβει µηδενική τιµή,

∆ιαγράφηκε: ) και δεν έχει δικαίωµα να υποβάλλει νέες
προσφορές σε δηµοπρασίες που τυχόν συνεχίζονται µετά τις 16:00
της Ηµέρας (d) και έως τις 16:00 της Ηµέρας (d+1).

Β) Εφόσον την Ηµέρα (d) η Καθαρή Θέση Χρήστη είναι αρνητική, το
Οικονοµικό Όριο Συµµετοχής του Χρήστη για την Ηµέρα (d) τίθεται ίσο µε
το Οικονοµικό Όριο Συµµετοχής του Χρήστη για την Ηµέρα (d-1) και ο
Χρήστης δεν έχει δικαίωµα συµµετοχής σε νέες δηµοπρασίες που ξεκινούν
από τις 16:00 της Ηµέρας (d) έως τις 16:00 της Ηµέρας (d+1).
4. Μετά τη λήξη κάθε δηµοπρασίας, το µέρος της εγγύησης που υπολογίστηκε µε
βάση τη δυναµικότητα που κατανεµήθηκε στο Χρήστη µέσω της δηµοπρασίας,
λαµβάνεται υπόψη στον υπολογισµό του Ελάχιστου Ορίου Εγγύησης Χρήστη
προστιθέµενο στον όρο Gcap από την Ηµέρα έναρξης του Χρόνου Αναφοράς,
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις διατάξεις του άρθρου [21Γ].
Στην περίπτωση που το τίµηµα για τη δέσµευση δυναµικότητας, όπως
διαµορφώθηκε στην αντίστοιχη δηµοπρασία, διαφέρει από τη χρέωση για τη
χρήση της δυναµικότητας κατά το χρόνο έναρξης παροχής των αντίστοιχων
υπηρεσιών, κατά τα ειδικότερα οριζόµενα στον Κανονισµό Τιµολόγησης, το
αναπροσαρµοσµένο σύµφωνα µε την πραγµατική χρέωση για τη χρήση της
δυναµικότητας µέρος της εγγύησης, λαµβάνεται υπόψη κατά τον υπολογισµό του
Ελάχιστου Ορίου Εγγύησης Χρήστη µία (1) εργάσιµη ηµέρα πριν την έναρξη
παροχής των αντίστοιχων υπηρεσιών.

Άρθρο 21Η
∆ιαχείριση Οικονοµικού Ορίου Συµµετοχής
1. Με την υποβολή κάθε προσφοράς του Χρήστη σε δηµοπρασία, δεσµεύεται µέρος
του Οικονοµικού Ορίου Συµµετοχής του Χρήστη που ισχύει κατά το χρόνο
υποβολής της προσφοράς, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου [2] του
άρθρου [21Ζ]. Το µέρος του Οικονοµικού Ορίου Συµµετοχής που δεσµεύεται
καθίσταται µη διαθέσιµο για τυχόν άλλες προσφορές που υποβάλλει ο Χρήστης
σε άλλες δηµοπρασίες που διεξάγονται εντός του χρονικού διαστήµατος κατά το
οποίο ισχύει το ίδιο Οικονοµικό Όριο Συµµετοχής:
Α) Έως την απόρριψη, απόσυρση ή αντικατάσταση της προσφοράς του Χρήστη
µε άλλη προσφορά, εφόσον αυτά προβλέπονται στους όρους διεξαγωγής των
δηµοπρασιών,
Β) Έως την παρέλευση του χρονικού διαστήµατος κατά το οποίο ισχύει το εν
λόγω Οικονοµικό Όριο Συµµετοχής του Χρήστη, εφόσον κατόπιν της προσφοράς
του Χρήστη κατανεµήθηκε σε αυτόν η αντίστοιχη δυναµικότητα.
2. Η αντιστοίχιση της οικονοµικής αξίας κάθε προσφοράς που Χρήστης υποβάλλει
σε δηµοπρασία µε το µέρος του Οικονοµικού Ορίου Συµµετοχής που δεσµεύεται
µε την αντίστοιχη προσφορά, εφόσον αυτή γίνεται αποδεκτή σύµφωνα µε τους
κανόνες διεξαγωγής δηµοπρασιών, πραγµατοποιείται σύµφωνα µε τα ακόλουθα:
Α) Στην περίπτωση δηµοπρασίας Τυποποιηµένου Προϊόντος Μεταφορικής
Ικανότητας ετήσιας διάρκειας για τo οποίo η παροχή των σχετικών υπηρεσιών
ξεκινά εντός του Έτους (Y) διεξαγωγής της δηµοπρασίας:
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∆ιαγράφηκε: και αφαιρούµενο από τον όρο Gauc,

∆ιαγράφηκε: <#>Τυχόν µέρος του Οικονοµικού Ορίου
Συµµετοχής της Ηµέρας (d) που δεν χρησιµοποιήθηκε για δέσµευση
δυναµικότητας στις δηµοπρασίες και εφόσον δεν συµπεριλαµβάνεται
στον υπολογισµό του Οικονοµικού Ορίου Συµµετοχής της Ηµέρας
(d+1), σύµφωνα µε την περίπτωση Γ) της παραγράφου [6],
προστίθεται στον όρο TG ως Συνολική Εγγύηση κατά τον
υπολογισµό της Προσωρινής Καθαρής Θέσης και της Καθαρής
Θέσης Χρήστη για την Ηµέρα (d+2).¶

Όπου:
(σε Ευρώ): Το µέρος του Οικονοµικού Ορίου Συµµετοχής που
αντιστοιχεί στην οικονοµική αξία της προσφοράς (i) του Χρήστη στη
δηµοπρασία.
(σε Ευρώ): Η οικονοµική αξία της προσφοράς (i) του Χρήστη
στη δηµοπρασία.

∆ιαγράφηκε:

∆ιαγράφηκε:

Β) Στην περίπτωση δηµοπρασίας Τυποποιηµένου Προϊόντος Μεταφορικής
Ικανότητας ετήσιας διάρκειας για τo οποίo η παροχή των σχετικών υπηρεσιών
ξεκινά εντός των Ετών (Υ+1) έως και (Υ+14), κατά περίπτωση, από το Έτος (Y)
διεξαγωγής της δηµοπρασίας:

Όπου:
(σε Ευρώ): Το µέρος του Οικονοµικού Ορίου Συµµετοχής που
αντιστοιχεί στην οικονοµική αξία της προσφοράς (i) του Χρήστη στη
δηµοπρασία.
(σε Ευρώ): Η οικονοµική αξία της προσφοράς (i) του Χρήστη
στη δηµοπρασία.
Γ) Στην περίπτωση δηµοπρασίας Τυποποιηµένου Προϊόντος Μεταφορικής
Ικανότητας τριµηνιαίας διάρκειας:

Όπου:
(σε Ευρώ): Το µέρος του Οικονοµικού Ορίου Συµµετοχής που
αντιστοιχεί στην οικονοµική αξία της προσφοράς (j) του Χρήστη στη
δηµοπρασία.
(σε Ευρώ): Η οικονοµική αξία της προσφοράς (j) του Χρήστη
στη δηµοπρασία.
∆) Στην περίπτωση δηµοπρασίας Τυποποιηµένου Προϊόντος Μεταφορικής
Ικανότητας µηνιαίας διάρκειας:

∆ιαγράφηκε:
(σε Ευρώ): Το µέρος του Οικονοµικού
Ορίου Συµµετοχής που αντιστοιχεί στην οικονοµική αξία της
προσφοράς (i) του Χρήστη στη δηµοπρασία.¶
(σε Ευρώ): Η οικονοµική αξία της προσφοράς (i)
του Χρήστη στη δηµοπρασία.¶
Γ) Στην περίπτωση δηµοπρασίας Τυποποιηµένου Προϊόντος
Μεταφορικής Ικανότητας τριµηνιαίας διάρκειας:¶
Όπου:¶

∆ιαγράφηκε:

Όπου:
(σε Ευρώ): Το µέρος του Οικονοµικού Ορίου Συµµετοχής που
αντιστοιχεί στην οικονοµική αξία της προσφοράς (k) του Χρήστη στη
δηµοπρασία.
(σε Ευρώ): Η οικονοµική αξία της προσφοράς (j) του Χρήστη
στη δηµοπρασία.
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∆ιαγράφηκε:

∆ιαγράφηκε:

¶

Ε) Στην περίπτωση δηµοπρασίας Τυποποιηµένου Προϊόντος Μεταφορικής
Ικανότητας ηµερήσιας διάρκειας:

Όπου:
(σε Ευρώ): Το µέρος του Οικονοµικού Ορίου Συµµετοχή που
αντιστοιχεί στην οικονοµική αξία της προσφοράς (l) του Χρήστη στη
δηµοπρασία.
(σε Ευρώ): Η οικονοµική αξία της προσφοράς (l) του Χρήστη στη
δηµοπρασία.
3. Στην περίπτωση Τυποποιηµένων Προϊόντων Μεταφορικής Ικανότητας τα οποία
προσφέρονται ως ∆εσµοποιηµένη Μεταφορική Ικανότητα, για την εφαρµογή της
παραγράφου [2], ως οικονοµική αξία της προσφοράς Χρήστη στην αντίστοιχη
δηµοπρασία νοείται το τµήµα της συνολικής αξίας της προσφοράς του το οποίο
αναλογεί στο ∆ιαχειριστή, σύµφωνα µε τους κανόνες κατανοµής του εσόδου από
δηµοπρασίες µεταξύ ανάντη και κατάντη διαχειριστών, που δηµοσιεύονται πριν
τη δηµοπρασία.

∆ιαγράφηκε:

∆ιαγράφηκε:

∆ιαγράφηκε: στον

4. Σε περίπτωση που η οικονοµική αξία προσφοράς που υποβάλλει Χρήστης είναι
µεγαλύτερη του διαθέσιµου µέρους του Οικονοµικού Ορίου Συµµετοχής,
σύµφωνα µε την παράγραφο [1], η προσφορά του Χρήστη απορρίπτεται.
5. Σε περίπτωση δηµοπρασιών που διενεργούνται ταυτόχρονα, η δέσµευση µέρους
του Οικονοµικού Ορίου Συµµετοχής που αντιστοιχεί στην οικονοµική αξία κάθε
προσφοράς που υποβάλλει του Χρήστη γίνεται µε βάση τη χρονική σειρά
υποβολής των προσφορών, λαµβάνοντας υπόψη όλες τις ταυτόχρονα
διενεργούµενες δηµοπρασίες.
6. Στην περίπτωση δέσµευσης Τυποποιηµένου Προϊόντος ∆υναµικότητας ετήσιας
διάρκειας για τo οποίo η παροχή των σχετικών υπηρεσιών ξεκινά εντός των Ετών
(Υ+1) έως και (Υ+14), κατά περίπτωση, από το Έτος (Y) διεξαγωγής της
αντίστοιχης δηµοπρασίας, ο Χρήστης υποχρεούται, πέραν της εγγύησης που
παρασχέθηκε κατά τη διεξαγωγή της αντίστοιχης δηµοπρασίας σύµφωνα µε την
περίπτωση Β) της παραγράφου [2], να παράσχει στο ∆ιαχειριστή επιπλέον
εγγύηση ίση µε ποσοστό δεκαέξι τοις εκατό (16%) επί της αξίας της
δυναµικότητας που δεσµεύτηκε στη δηµοπρασία, το αργότερο σαράντα πέντε (45)
Ηµέρες πριν την Ηµέρα έναρξης παροχής των σχετικών υπηρεσιών. Στην
περίπτωση Τυποποιηµένων Προϊόντων Μεταφορικής Ικανότητας τα οποία
προσφέρονται ως ∆εσµοποιηµένη Μεταφορική Ικανότητα, για την εφαρµογή της
παραγράφου αυτής, ως αξία της δυναµικότητας που δεσµεύτηκε στη δηµοπρασία
νοείται το τµήµα της συνολικής αξίας της δυναµικότητας το οποίο αναλογεί στο
∆ιαχειριστή, σύµφωνα µε τους κανόνες κατανοµής του εσόδου από δηµοπρασίες
µεταξύ ανάντη και κατάντη διαχειριστών, που δηµοσιεύονται πριν τη
δηµοπρασία.

67/250

∆ιαγράφηκε: στον

7. Κάθε λεπτοµέρεια σχετική µε τη διαδικασία υποβολής, απόσυρσης,
αντικατάστασης και απόρριψης προσφορών σε κάθε δηµοπρασία, τα κριτήρια
εγκυρότητας των προσφορών, τον υπολογισµό της οικονοµικής αξίας προσφοράς
για κάθε Τυποποιηµένο Προϊόν ∆υναµικότητας, τη διαδικασία ενηµέρωσης του
Χρήστη σχετικά µε το µέρος του Οικονοµικού Ορίου Συµµετοχής που παραµένει
διαθέσιµο µετά το πέρας κάθε δηµοπρασίας και κάθε σχετικό θέµα, καθορίζονται
σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κεφαλαίου [2Β].
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΣΜΦΑ
Άρθρο 22

Άρθρο 23

Άρθρο 24

Άρθρο 24Α

Άρθρο 25
Ηµερήσιος Προγραµµατισµός
1. Για την καλή, αξιόπιστη, ασφαλή και πλέον οικονοµική λειτουργία του ΕΣΜΦΑ
ο ∆ιαχειριστής εκπονεί Ηµερήσιο Προγραµµατισµό µέσω του οποίου
προγραµµατίζεται ο τρόπος λειτουργίας του ΕΣΜΦΑ για κάθε Ηµέρα.
2.

-

Για το σκοπό αυτό, κάθε Χρήστης Μεταφοράς ο οποίος έχει υπογράψει µε το
∆ιαχειριστή Εγκεκριµένη Αίτηση Αδιάλειπτων Υπηρεσιών ή Εγκεκριµένη
Αίτηση ∆ιακοπτόµενων Υπηρεσιών, στο πλαίσιο ήδη συναφθείσας Σύµβασης
Μεταφοράς, υποβάλλει στο ∆ιαχειριστή:

∆ιαγράφηκε: τον

Ηµερήσια ∆ήλωση Παράδοσης και Παραλαβής Φυσικού Αερίου (Ηµερήσια
∆ήλωση) ή/και,

∆ιαγράφηκε:

∆ιαγράφηκε: που έχει συνάψει ο Χρήστης µε το ∆ιαχειριστή
-

- Ηµερήσια Επαναδήλωση Παράδοσης και Παραλαβής Φυσικού Αερίου
(Ηµερήσια Επαναδήλωση)
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο [26].
3. Για την περίπτωση που Χρήστης Μεταφοράς υποβάλει δήλωση σε Σηµείο
∆ηµοπράτησης Μεταφορικής Ικανότητας, η οποία αφορά σε ∆εσµοποιηµένη
Μεταφορική Ικανότητα Παράδοσης/Παραλαβής µε ενιαία δήλωση σύµφωνα µε
το άρθρο [19] του Κανονισµού 984/2013 και το Εγχειρίδιο Εφαρµογής
∆ηµοπρασιών, Η ενιαία δήλωση υποβάλλεται σύµφωνα µε τις διατάξεις του
άρθρου [26] και προσαρτάται στην Ηµερήσια ∆ήλωση ή Ηµερήσια Επαναδήλωση
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∆ιαγράφηκε:

σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο [26].¶

∆ιαγράφηκε: όπου
∆ιαγράφηκε: υποβάλλει
∆ιαγράφηκε: .

του Χρήστη, κατά περίπτωση. Οι Ποσότητες Φυσικού Αερίου οι οποίες
περιλαµβάνονται στην ενιαία δήλωση δεν περιλαµβάνονται σε τυχόν άλλη
δήλωση του Χρήστη Μεταφοράς η οποία υποβάλλεται σύµφωνα µε την
παράγραφο [2] του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 26
Υποβολή και περιεχόµενο Ηµερήσιων ∆ηλώσεων και Ηµερησίων
Επαναδηλώσεων
1. Οι Ηµερήσιες ∆ηλώσεις και οι Ηµερήσιες Επαναδηλώσεις υποβάλλονται από
τους Χρήστες Μεταφοράς στο ∆ιαχειριστή, µέσω του Ηλεκτρονικού
Πληροφοριακού Συστήµατος σύµφωνα µε το υπόδειγµα «Ηµερήσια ∆ήλωση /
Επαναδήλωση Παράδοσης και Παραλαβής Φυσικού Αερίου», το οποίο
δηµοσιεύεται στο Ηλεκτρονικό Πληροφοριακό Σύστηµα.
2.

Οι Χρήστες Μεταφοράς δύνανται να υποβάλουν Ηµερήσιες ∆ηλώσεις οι οποίες
αφορούν σε συγκεκριµένη Ηµέρα, εφόσον έχουν δεσµεύσει Μεταφορική
Ικανότητα Παράδοσης, Παραλαβής για την Ηµέρα αυτή, έως τις 15:00 της
προηγούµενης Ηµέρας από την Ηµέρα στην οποία αφορούν (Προθεσµία
∆ηλώσεων).

3.

Οι Χρήστες Μεταφοράς δύνανται να υποβάλουν Ηµερήσιες Επαναδηλώσεις
οι οποίες αφορούν σε συγκεκριµένη Ηµέρα, εφόσον έχουν δεσµεύσει
Μεταφορική ή/και ∆ιακοπτόµενη Μεταφορική Ικανότητα Παράδοσης,
Παραλαβής για την Ηµέρα αυτή, εντός της Περιόδου Επαναδηλώσεων, η οποία
αρχίζει την 17:00 της προηγούµενης Ηµέρας από την Ηµέρα στην οποία
αφορούν (Έναρξη της Περιόδου Επαναδηλώσεων) και λήγει την 04:00 της
Ηµέρας στην οποία αφορούν (Λήξη της Περιόδου Επαναδηλώσεων):

∆ιαγράφηκε: στον
∆ιαγράφηκε: ,

∆ιαγράφηκε: οι οποίοι έχουν υπογράψει µε τον ∆ιαχειριστή
Εγκεκριµένες Αιτήσεις Αδιάλειπτων Υπηρεσιών,

Α) Η Περίοδος Επαναδηλώσεων διαιρείται σε τριάντα πέντε (35) διαδοχικούς
Κύκλους Επαναδηλώσεων. Ως Προθεσµία Κύκλου Επαναδηλώσεων
ορίζεται το πέρας του αντίστοιχου Κύκλου Επαναδηλώσεων.
- ο πρώτος Κύκλος Επαναδηλώσεων έχει έναρξη την Έναρξη της
Περιόδου Επαναδηλώσεων και Προθεσµία την 18:00 της προηγούµενης
Ηµέρας από την Ηµέρα στην οποία αφορά,
- οι λοιποί Κύκλοι Επαναδηλώσεων είναι ωριαίοι µε έναρξη την
Προθεσµία του αµέσως προηγούµενου Κύκλου Επαναδήλωσης.
Β) Ειδικότερα για το Σηµείο Εισόδου ΥΦΑ, η Περίοδος Επαναδηλώσεων
διαιρείται σε δύο (2) διαδοχικούς Κύκλους Επαναδηλώσεων εκ των
οποίων:
-

-

- ο πρώτος αφορά στο χρονικό διάστηµα από την Έναρξη Περιόδου
Επαναδηλώσεων έως την 20:00 της προηγούµενης Ηµέρας από την Ηµέρα
στην οποία αφορά, και
- ο δεύτερος έχει έναρξη την 20:00 της προηγούµενης Ηµέρας από την
Ηµέρα στην οποία αφορά και λήγει την 15:00 της Ηµέρας στην οποία
αφορά.
70/250

∆ιαγράφηκε: Οι Χρήστες Μεταφοράς οι οποίοι έχουν υπογράψει
µε τον ∆ιαχειριστή Εγκεκριµένες Αιτήσεις Αδιάλειπτων Υπηρεσιών
ή Εγκεκριµένες Αιτήσεις ∆ιακοπτόµενων Υπηρεσιών, υποβάλουν
Ηµερήσιες Επαναδηλώσεις έως:¶
Α)
∆ιαγράφηκε: αφορούν (Προθεσµία Πρώτου Κύκλου
Επαναδηλώσεων).
∆ιαγράφηκε: Β)
∆ιαγράφηκε: αφορούν (Προθεσµία ∆εύτερου Κύκλου
Επαναδηλώσεων).

4.

Μέχρι τη λήξη της Προθεσµίας ∆ηλώσεων και κάθε Κύκλου Επαναδηλώσεων,
οι Ηµερήσιες ∆ηλώσεις και οι Ηµερήσιες Επαναδηλώσεις τροποποιούνται
ελεύθερα από τους Χρήστες Μεταφοράς .

5.

Ο Χρήστης Μεταφοράς οφείλει να αναφέρει στην Ηµερήσια ∆ήλωση και σε
κάθε Ηµερήσια Επαναδήλωσή του, τον κωδικό EIC του, την Ηµέρα που αφορά,
καθώς και:
Τη συνολική Ποσότητα Φυσικού Αερίου που θα παραδώσει σε κάθε Σηµείο
Εισόδου, κάθε Σηµείο Εισόδου Αντίστροφης Ροής, ή θα παραλάβει από
κάθε Σηµείο Εξόδου, κάθε Σηµείο Εξόδου Αντίστροφης Ροής. Στην
περίπτωση υποβολής τυχόν ενιαίας δήλωσης, σύµφωνα µε το άρθρο [19]
του Κανονισµού 984/2013, ο ∆ιαχειριστής στη συνολική Ποσότητα προς
παράδοση, παραλαβή του Χρήστη, κατά το προηγούµενο εδάφιο, αθροίζει
τις αντίστοιχες Ποσότητες της ενιαίας αυτής δήλωσης.

∆ιαγράφηκε: Την

Β)

Tη συνολική Ποσότητα Φυσικού Αερίου την οποία θα παραδώσει σε Σηµείο
Εισόδου ΥΦΑ, τον κωδικό EIC και την Ποσότητα Φυσικού Αερίου κάθε
Χρήστη ΥΦΑ που τον εξυπηρετεί.

∆ιαγράφηκε: Tην

Γ)

Tη συνολική Ποσότητα Φυσικού Αερίου την οποία θα παραδώσει στο ΕΣ∆,
τον κωδικό EIC και την Ποσότητα Φυσικού Αερίου κάθε Χρήστη
Μεταφοράς που τον εξυπηρετεί.

∆ιαγράφηκε: Tην

∆)

Tην συνολική Ποσότητα Φυσικού Αερίου την οποία θα παραλάβει από το
ΕΣ∆, τον κωδικό EIC και την Ποσότητα Φυσικού Αερίου κάθε Χρήστη
Μεταφοράς που εξυπηρετεί.

Α)

Ε)

Ζ)

6.

∆ιαγράφηκε: Σηµεία Εξόδο
∆ιαγράφηκε: στην
∆ιαγράφηκε: ανττίστοιχες

∆ιαγράφηκε: ..

Για κάθε χρήστη του Συνδεδεµένου Συστήµατος ο οποίος τον εξυπηρετεί σε
Σηµείο ∆ιασύνδεσης, τον κωδικό EIC του χρήστη και την Ποσότητα
Φυσικού Αερίου την οποία ο τελευταίος θα παραδώσει στο εν λόγω Σηµείο.

∆ιαγράφηκε: Συνδεµένου

Για κάθε χρήστη του Συνδεδεµένου Συστήµατος τον οποίο εξυπηρετεί σε
Σηµείο ∆ιασύνδεσης, τον κωδικό Κωδικό EIC του χρήστη και την
Ποσότητα Φυσικού Αερίου την οποία ο τελευταίος θα παραλάβει στο εν
λόγω Σηµείο.

∆ιαγράφηκε: Συνδεµένου

Σε περίπτωση που Χρήστης Μεταφοράς υποβάλει Ηµερήσια Επαναδήλωση σε
Κύκλο Επαναδηλώσεων, του οποίου η Προθεσµία βρίσκεται στο διάστηµα από
την 06:00 της προηγούµενης Ηµέρας από την Ηµέρα στην οποία αφορά έως και
τη Λήξη της Περιόδου Επαναδηλώσεων, τότε στο συγκεκριµένο Κύκλο
Επαναδηλώσεων, για κάθε Ποσότητα Παράδοσης ή Παραλαβής Φυσικού
Αερίου Q ΕΠ , η οποία αντιστοιχεί σε Συνολική ∆εσµευµένη Μεταφορική
Ικανότητα ∆ΜΙ, σύµφωνα µε τις αντίστοιχες Εγκεκριµένες Αιτήσεις, ορίζεται ο
Ωριαίος Ρυθµός Επαναδήλωσης (ΩΡΕΠNREC) ως:
ΩΡΕΠ NREC =

QΕΠ NREC −

(t NRΕC + 2) * Q
24

(24 − (t NRΕC + 2))

∆

 (kWh / d ) 


hr



Όπου:
NREC: δείκτης ο οποίος χαρακτηρίζει τον Κύκλο Επαναδήλωσης του
προηγούµενου εδαφίου.
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∆ιαγράφηκε: Εισόδου, Σηµείο Εισόδου Αντίστροφης Ροής, στο
οποίο έχει συναφθεί Συµφωνία Συνδεδεµένου Συστήµατος

∆ιαγράφηκε: Εξόδου,Σηµείο Εξόδου Αντίστροφης Ροής, στο
οποίο έχει συναφθεί Συµφωνία Συνδεδεµένου Συστήµατος

∆ιαγράφηκε: όπου
∆ιαγράφηκε: υποβάλλει
∆ιαγράφηκε: στον ∆εύτερο
∆ιαγράφηκε: τότε
∆ιαγράφηκε:

QΕΠ

∆ιαγράφηκε: ΩΡΕΠ

t NRΕC : η διαφορά (σε ώρες) της έναρξης της Ηµέρας από την Προθεσµία του
Κύκλου Επαναδηλώσεων NREC, και
Q∆ : η αντίστοιχη Επιβεβαιωµένη Ποσότητα Παράδοσης ή Παραλαβής του Χρήστη

∆ιαγράφηκε:

Μεταφοράς, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου [27].
Ο Ωριαίος Ρυθµός Επαναδήλωσης (ΩΡΕΠNREC) πρέπει να ικανοποιεί τη σχέση:

0 ≤ ΩΡΕΠ NREC ≤
7.

8.

9.

∆ΜΙ
24

Οριστική Ηµερήσια ∆ήλωση του Χρήστη Μεταφοράς θεωρείται η τελευταία
υποβληθείσα, πριν τη λήξη της αντίστοιχης προθεσµίας, και µη απορριφθείσα
από το ∆ιαχειριστή Ηµερήσια ∆ήλωση ή Επαναδήλωσή του, κατά περίπτωση.
Σε περίπτωση που Χρήστης Μεταφοράς, για µία Ηµέρα, δεν υποβάλει
Ηµερήσια ∆ήλωση ή υποβάλει Ηµερήσια ∆ήλωση η οποία απορριφθεί από το
∆ιαχειριστή σύµφωνα µε τις διατάξεις του Άρθρου [27Β], θεωρείται ότι έχει
υποβάλει Ηµερήσια ∆ήλωση µε µηδενικές ποσότητες Παράδοσης και
Παραλαβής.
Εφόσον Χρήστης Μεταφοράς δεν υποβάλει Ηµερήσια Επαναδήλωση σε
Κύκλο Επαναδηλώσεων, ως Ηµερήσια Επαναδήλωση του Χρήστη Μεταφοράς
για τον Κύκλο αυτό, θεωρείται η τελευταία υποβληθείσα, και µη απορριφθείσα
από το ∆ιαχειριστή, Ηµερήσια ∆ήλωση ή Επαναδήλωσή του, κατά περίπτωση.

ΩΡΕΠ =
όπου

10
* Q∆
24
14

QΕΠ −

 (kWh / d ) 

¶
hr



Q∆

∆ιαγράφηκε: την Οριστική Ηµερήσια ∆ήλωση του Χρήστη
Μεταφοράς.. Σε περίπτωση απουσίας Οριστικής Ηµερήσιας
∆ήλωσης, η τιµή του µεγέθους

Q∆ είναι µηδενική.

∆ιαγράφηκε: ΩΡΕΠ
∆ιαγράφηκε: την
∆ιαγράφηκε:

0 ≤ ΩΡΕΠ ≤

∆ΜΙ
24

¶

∆ιαγράφηκε: την
∆ιαγράφηκε: υποβολής
∆ιαγράφηκε: τον
∆ιαγράφηκε: όπου
∆ιαγράφηκε:
∆ιαγράφηκε: υποβάλλει
∆ιαγράφηκε: και Ηµερήσιες Επαναδηλώσεις για µία Ηµέρα,

10.

11.

Εφόσον η Ηµερήσια Επαναδήλωση Χρήστη Μεταφοράς, που υπεβλήθη σε
Κύκλο Επαναδηλώσεων, απορριφθεί από το ∆ιαχειριστή σύµφωνα µε τις
διατάξεις του Άρθρου [27Β], θεωρείται ότι ο Χρήστης Μεταφοράς έχει
υποβάλει Ηµερήσια Επαναδήλωση σύµφωνα µε τις τελευταίες Επιβεβαιωµένες
Ποσότητες του Χρήστη αυτού.

∆ιαγράφηκε: κατά την εν λόγω Ηµέρα
∆ιαγράφηκε: Οριστική

Ο ∆ιαχειριστής αρχειοθετεί ηλεκτρονικά τις τελευταίες Ηµερήσιες ∆ηλώσεις
και τις Ηµερήσιες Επαναδηλώσεις Χρηστών Μεταφοράς οι οποίες
υποβλήθηκαν πριν τη λήξη των αντίστοιχων προθεσµιών και διατηρεί τα
σχετικά στοιχεία που αφορούν στις δηλωθείσες Ποσότητες Φυσικού Αερίου σε
ηλεκτρονική και επεξεργάσιµη µορφή για χρονικό διάστηµα τουλάχιστον πέντε
(5) ετών από την ηµεροµηνία υποβολής τους.

Άρθρο 27
Επιβεβαιωµένες Ποσότητες, απόρριψη Ηµερήσιας
∆ήλωσης/Ηµερήσιας Επαναδήλωσης

1. Για την εκπόνηση του Ηµερήσιου Προγραµµατισµού, ο ∆ιαχειριστής λαµβάνει
υπόψη του την τελευταία Ηµερήσια ∆ήλωση ή Ηµερήσια Επαναδήλωση που
απέστειλε κάθε Χρήστης Μεταφοράς πριν τη λήξη της σχετικής Προθεσµίας, τους
λειτουργικούς περιορισµούς του ΕΣΦΑ, τους όρους των αντίστοιχων Συµβάσεων
Μεταφοράς, Συµβάσεων ΥΦΑ και Εγκεκριµένων Αιτήσεων που έχει συνάψει µε
Χρήστες καθώς και τυχόν Συµφωνιών Συνδεδεµένου Συστήµατος.
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∆ιαγράφηκε: καθώς και

2. Για κάθε ζεύγος Χρηστών Μεταφοράς (εξυπηρετούντων/εξυπηρετούµενων), το
σύνολο των Επιβεβαιωµένων Ποσοτήτων Φυσικού Αερίου που θα παραδοθούν
στο ΕΣ∆ πρέπει να ισούται µε το σύνολο των Ποσοτήτων Φυσικού Αερίου που θα
παραληφθούν από το ΕΣ∆.
3.

Σε περίπτωση όπου σε Σηµείο Εισόδου/Εξόδου έχει συναφθεί Συµφωνία
Συνδεδεµένου Συστήµατος, λαµβάνει χώρα ανταλλαγή δεδοµένων µεταξύ του
∆ιαχειριστή και του διαχειριστή του Συνδεδεµένου Συστήµατος, σχετικά µε τις
Ηµερήσιες Ποσότητες Φυσικού Αερίου οι οποίες πρόκειται να
παραδοθούν/παραληφθούν στο εν λόγω Σηµείο, σύµφωνα µε τις Ηµερήσιες
∆ηλώσεις ή Ηµερήσιες Επαναδηλώσεις των Χρηστών και τους όρους και τις
προϋποθέσεις της Συµφωνίας.

4.

Ο ∆ιαχειριστής, εντός δύο (2) ωρών από τη λήξη της σχετικής Προθεσµίας
(∆ιάστηµα Επεξεργασίας) και εφόσον πληρούνται οι διατάξεις του άρθρου
[27Β], απορρίπτει τις υποβληθείσες εκ µέρους των Χρηστών Μεταφοράς
Ηµερήσιες ∆ηλώσεις ή/και Ηµερήσιες Επαναδηλώσεις. Στην περίπτωση
απόρριψης Ηµερήσιας ∆ήλωσης ή/και Ηµερήσιων Επαναδηλώσεων, ο
∆ιαχειριστής εντός του ∆ιαστήµατος Επεξεργασίας, αποστέλλει στους
σχετικούς Χρήστες Μεταφοράς µέσω του Ηλεκτρονικού Πληροφοριακού
Συστήµατος, πράξη απόρριψης σύµφωνα µε το υπόδειγµα «Πράξη απόρριψης
Ηµερήσιας ∆ήλωσης/Επαναδήλωσης», το οποίο δηµοσιεύεται στο Ηλεκτρονικό
Πληροφοριακό
Σύστηµα.
H
«Πράξη
απόρριψης
Ηµερήσιας
∆ήλωσης/Επαναδήλωσης» περιλαµβάνει κατ’ ελάχιστον τα αναφερόµενα στην
παράγραφο [5] του άρθρου [26], κατά περίπτωση.

5. Ο ∆ιαχειριστής εντός του ∆ιαστήµατος Επεξεργασίας, µε βάση την Οριστική
Ηµερήσια ∆ήλωση του Χρήστη, υπολογίζει τις Ποσότητες Φυσικού Αερίου που
δύναται να παραλάβει από τον εν λόγω Χρήστη σε Σηµείο Εισόδου, Σηµείο
Εισόδου Αντίστροφης Ροής, ΕΣ∆ ή να παραδώσει στον εν λόγω Χρήστη σε
Σηµείο Εξόδου, Σηµείο Εξόδου Αντίστροφης Ροής, ΕΣ∆ (Επιβεβαιωµένες
Ποσότητες) τη συγκεκριµένη Ηµέρα που αφορά η ∆ήλωση. Μέσω του εντύπου
«Επιβεβαιωµένες Ποσότητες Παράδοσης/Παραλαβής», σύµφωνα µε το
υπόδειγµα το οποίο δηµοσιεύεται στο Ηλεκτρονικό Πληροφοριακό Σύστηµα, ο
∆ιαχειριστής ενηµερώνει το Χρήστη Μεταφοράς, µέχρι τη λήξη εκάστου
∆ιαστήµατος Επεξεργασίας, σχετικά µε τις Επιβεβαιωµένες Ποσότητες Φυσικού
Αερίου, τη συγκεκριµένη Ηµέρα που αφορά η Ηµερήσια ∆ήλωση.
1.

∆ιαγράφηκε: ,
∆ιαγράφηκε: την
∆ιαγράφηκε: ,
∆ιαγράφηκε: , εφόσον πληρούνται οι διατάξεις του έρθρου [27Β].
∆ιαγράφηκε: ,
∆ιαγράφηκε: στου

∆ιαγράφηκε: σε περίπτωση Οριστικής Ηµερήσιας ∆ήλωσης

∆ιαγράφηκε: την

Ο ∆ιαχειριστής εφαρµόζει τον Κανόνα της Ελάσσονος Ποσότητας, σύµφωνα µε
τον οποίο η Επιβεβαιωµένη Ποσότητα για κάθε µέλος του ζεύγους υπολογίζεται
ως η µικρότερη εκ των δηλωθεισών υφ’ ενός εκάστου των µελών, στις
περιπτώσεις:

i) Σηµείου όπου έχει συναφθεί Συµφωνία Συνδεδεµένου Συστήµατος, και
διαφέρουν οι Ποσότητες Φυσικού Αερίου οι οποίες δηλώνονται από κάθε µέλος
του ζεύγους εξυπηρετούντος/εξυπηρετούµενου χρήστη Συνδεδεµένου
Συστήµατος/Χρήστη Μεταφοράς και αντιστρόφως, υπό την προϋπόθεση µη
ύπαρξης διαφορετικής πρόβλεψης στην εν λόγω Συµφωνία.
ii) ∆ιαφοράς µεταξύ Ποσοτήτων Φυσικού Αερίου οι οποίες δηλώνονται από
κάθε
µέλος
του
ζεύγους
των
Χρηστών
Μεταφοράς
ως
εξυπηρετούντος/εξυπηρετούµενου στο ΕΣ∆.
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∆ιαγράφηκε: α) Στις περιπτώσεις:¶

∆ιαγράφηκε: ,

∆ιαγράφηκε: ,

Στην περίπτωση ∆ιακοπτόµενων Υπηρεσιών Μεταφοράς, ο ∆ιαχειριστής ενηµερώνει
τους Χρήστες Μεταφοράς µε την αποστολή µηνύµατος διακοπής, για την
υλοποίηση των ∆ιακοπτόµενων Υπηρεσιών σύµφωνα µε τις διατάξεις του
άρθρου [27Α]. Σε περίπτωση σύναψης Συµφωνίας Συνδεδεµένου Συστήµατος
σε Σηµείο Εισόδου ή Εξόδου, η υλοποίηση των ∆ιακοπτόµενων Υπηρεσιών
Μεταφοράς στο Σηµείο αυτό περιγράφεται στις οικείες διατάξεις της
Συµφωνίας Συνδεδεµένου Συστήµατος. Το µήνυµα διακοπής συντάσσεται
σύµφωνα µε το υπόδειγµα «Μήνυµα ∆ιακοπής της ∆ιακοπτόµενης Υπηρεσίας
Μεταφοράς», το οποίο δηµοσιεύεται στο Ηλεκτρονικό Πληροφοριακό
Σύστηµα.

2.

Στην περίπτωση εφαρµογής των διατάξεων του άρθρου [20ΑΒ], περί της
∆ιαδικασίας Επαναγοράς σε Σηµείο Εισόδου, Εξόδου, Εξόδου Αντίστροφης
Ροής:

i) Ο ∆ιαχειριστής επανυπολογίζει τις Επιβεβαιωµένες Ποσότητες των Χρηστών
Μεταφοράς κατά το τµήµα που αφορά στην προς παράδοση, παραλαβή
Φυσικού Αερίου στο Σηµείο όπου πραγµατοποιήθηκε η ∆ιαδικασία
Επαναγοράς, µειώνοντας προς τούτο την προς παράδοση, παραλαβή
Ποσότητα Φυσικού Αερίου στο εν λόγω Σηµείο κατά το τµήµα που
αντιστοιχεί στη ∆υναµικότητα Επαναγοράς του Χρήστη Μεταφοράς.
έκαστος των Χρηστών Μεταφοράς στους οποίους κατενεµήθη η Μεταφορική
Ικανότητα Επαναγοράς, οφείλει όπως το σύνολο της προς παράδοση, παραλαβή
Ποσότητας Φυσικού Αερίου στο εν λόγω Σηµείο, για κάθε Κύκλο
Επαναδήλωσης ο οποίος έπεται της ολοκλήρωσης της διαδικασίας Επαναγοράς,
να λαµβάνει τιµή από µηδέν έως και της διαφοράς µεταξύ της ∆εσµευµένης
Μεταφορικής Ικανότητας στο Σηµείο του Χρήστη Μεταφοράς και της
∆υναµικότητας Επαναγοράς του. Σε περίπτωση υπέρβασης της ανωτέρω
διαφοράς, τότε ως παράδοση, παραλαβή Ποσότητας Φυσικού Αερίου στο εν
λόγω Σηµείο του Χρήστη λογίζεται η ανωτέρω διαφορά.
6.

Ως Επιβεβαιωµένες Ποσότητες του Χρήστη Μεταφοράς θεωρούνται οι
τελευταίες χρονικά αποσταλθείσες σχετικές Ποσότητες στο Χρήστη από το
∆ιαχειριστή σύµφωνα µε τις παραγράφους 5-8 του παρόντος άρθρου.

7.

Απόρριψη Ηµερήσιας ∆ήλωσης ή Επαναδήλωσης Χρήστη Μεταφοράς
αιτιολογείται ειδικά στη σχετική πράξη του ∆ιαχειριστή.

8.

Ο ∆ιαχειριστής τηρεί αρχείο των πράξεων απόρριψης Ηµερήσιων ∆ηλώσεων/
Επαναδήλωσεων, των Ηµερήσιων ∆ηλώσεων/ Επαναδήλωσεων που
υποβάλλουν Χρήστες Μεταφοράς καθώς και των Επιβεβαιωµένων Ποσοτήτων
που αποστέλλει κατά τις διατάξεις του άρθρου αυτού, και διατηρεί τα σχετικά
στοιχεία σε ηλεκτρονική µορφή για χρονικό διάστηµα τουλάχιστον πέντε (5)
ετών από την ηµεροµηνία υποβολής τους.

Άρθρο 27Α
Υλοποίηση των Υπηρεσιών Μεταφοράς Φυσικού Αερίου σε
∆ιακοπτόµενη Βάση
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∆ιαγράφηκε: ο ∆ιαχειριστής εφαρµόζει τον Κανόνα της
Ελάσσονος Ποσότητας, σύµφωνα µε τον οποίο η Επιβεβαιωµένη
Ποσότητα για κάθε µέλος του ζεύγους υπολογίζεται ως η µικρότερη
εκ των δηλωθεισών υφ’ ενός εκάστου των µελών.¶
β)

∆ιαγράφηκε:

γ)

∆ιαγράφηκε: σε
∆ιαγράφηκε: Επαναδηλώσης
∆ιαγράφηκε: ο ∆ιαχειριστής εξετάζει το µέγεθος
∆ιαγράφηκε: Παράδοσης του Χρήστη αποµειούµενο κατά το
Μέγεθος Επαναγοράς

∆ιαγράφηκε: . Εφόσον η προς παράδοση Ποσότητα Φυσικού
Αερίου στο εν λόγω Σηµείο Εισόδου, σύµφωνα µε την Οριστική
Ηµερήσια ∆ήλωση του Χρήστη, είναι µεγαλύτερη της ∆εσµευµένης
Μεταφορικής Παράδοσης του Χρήστη µετά την αποµείωση της
τελευταίας κατά το Μέγεθος Επαναγοράς Χρήστη, τότε ως προς
παράδοση Ποσότητα Φυσικού Αερίου στο εν λόγω Σηµείο Εισόδου
∆ιαγράφηκε: ∆εσµευµένη Μεταφορική Παράδοση του Χρήστη
αποµειούµενη κατά το Μέγεθος Επαναγοράς Χρήστη
∆ιαγράφηκε: Μέσω του εντύπου «Επιβεβαιωµένες Ποσότητες
Παράδοσης/Παραλαβής», σύµφωνα µε το υπόδειγµα το οποίο
δηµοσιεύεται στο Ηλεκτρονικό Πληροφοριακό Σύστηµα, ο
∆ιαχειριστής ενηµερώνει τον Χρήστη Μεταφοράς, µέχρι την λήξη
εκάστου ∆ιαστήµατος Επεξεργασίας, σχετικά µε τις Επιβεβαιωµένες
Ποσότητες Φυσικού Αερίου, την συγκεκριµένη Ηµέρα που αφορά η
Οριστική Ηµερήσια ∆ήλωση.¶
∆ιαγράφηκε: τον
∆ιαγράφηκε: . ¶
Σε περίπτωση απόρριψης ή µη υποβολής της Ηµερήσιας ∆ήλωσης
και των Ηµερήσιων Επαναδηλώσεων Χρήστη Μεταφοράς, θεωρείται
ότι κατά την εν λόγω Ηµέρα ο Χρήστης αυτός θα παραδώσει σε
Σηµεία Εισόδου, Σηµεία Εισόδου Αντίστροφης Ροής, και στο ΕΣ∆
και θα παραλάβει από Σηµεία Εξόδου, Σηµεία Εξόδου Αντίστροφης
Ροής, και το ΕΣ∆ µηδενικές Ποσότητες Φυσικού Αερίου
∆ιαγράφηκε: ,

1.

Οι ∆ιακοπτόµενες Υπηρεσίες Μεταφοράς οι οποίες περιλαµβάνονται στις
υποβληθείσες Οριστικές Ηµερήσιες ∆ηλώσεις των Χρηστών Μεταφοράς,
υλοποιούνται σύµφωνα µε τη διαδικασία που ακολουθεί:

∆ιαγράφηκε: την

Α) Για την παράδοση Φυσικού Αερίου σε ∆ιακοπτόµενη Βάση σε Σηµείο
Εισόδου:
Ορίζεται το µέγεθος ∆QΠ∆,∆ ως:
∆QΠ∆ ,∆ = ΜΙ Π∆ − ∑ QΠ∆

όπου:
ΜΙ Π∆ : η Μεταφορική Ικανότητα Παράδοσης του Σηµείου Εισόδου

∑Q

Π∆

: το άθροισµα των Ποσοτήτων παράδοσης στο Σηµείο Εισόδου σε

Αδιάλειπτη Βάση, σύµφωνα µε τις υποβληθείσες Οριστικές Ηµερήσιες
∆ηλώσεις των Χρηστών Μεταφοράς, για τη συγκεκριµένη Ηµέρα

∆ιαγράφηκε: την

Εφόσον:

∆QΠ∆ ,∆ ≤ 0 , το σύνολο της Ποσότητας Φυσικού Αερίου που πρόκειται να
παραδοθεί σε ∆ιακοπτόµενη Βάση στο εν λόγω Σηµείο Εισόδου είναι µηδενικό.
Ο ∆ιαχειριστής ενηµερώνει τους σχετικούς Χρήστες Μεταφοράς µε την
αποστολή αντίστοιχου µηνύµατος διακοπής, σύµφωνα µε τις διατάξεις του
άρθρου [27].

∆QΠ∆ ,∆ > 0 , το σύνολο της Ποσότητας Φυσικού Αερίου που δύναται να
παραδοθεί σε ∆ιακοπτόµενη Βάση στο εν λόγω Σηµείο Εισόδου ισούται µε
∆QΠ∆,∆ . Η ποσότητα ∆QΠ∆ ,∆ κατανέµεται στους σχετικούς Χρήστες
Μεταφοράς ισόποσα µε την αντίστοιχη δηλωθείσα ποσότητα της Οριστικής
Ηµερήσιας ∆ήλωσης εκάστου, σύµφωνα µε τη χρονική σειρά προτεραιότητας
έγκρισης των αντίστοιχων Εγκεκριµένων Αιτήσεων ∆ιακοπτόµενων
Υπηρεσιών, και έως του ορίου ∆QΠ∆ ,∆ .
Σε περίπτωση κοινής έγκρισης δύο ή περισσοτέρων Εγκεκριµένων Αιτήσεων
∆ιακοπτόµενων Υπηρεσιών και υπέρβασης του ορίου ∆QΠ∆ ,∆ , η ποσότητα

∆ιαγράφηκε: την
∆ιαγράφηκε: της έναρξης

∆ιαγράφηκε: έναρξης

∆QΠ∆,∆ κατανέµεται στους σχετικούς Χρήστες Μεταφοράς κατ’ αναλογία της
αντίστοιχης δηλωθείσας ποσότητας της Οριστικής Ηµερήσιας ∆ήλωσης
εκάστου.
Ο ∆ιαχειριστής ενηµερώνει τους
Χρήστες Μεταφοράς στους οποίους
κατανέµεται Ποσότητα Φυσικού Αερίου προς παράδοση σε ∆ιακοπτόµενη
Βάση, κατ’ εφαρµογή των διατάξεων του παρόντος εδαφίου ii), µε την
αποστολή αντίστοιχου µηνύµατος, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 5
του άρθρου [27].
Β) Για την παραλαβή Φυσικού Αερίου σε ∆ιακοπτόµενη Βάση από Σηµείο
Εισόδου, Εξόδου Αντίστροφη Ροής:
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∆ιαγράφηκε: µηδενική
∆ιαγράφηκε: διακοπής

Ορίζεται το µέγεθος ∆QΠΛ,ΑΝΤ ως:
∆QΠΛ ,ΑΝΤ = (∑ QΠ∆ − ∑ QΠΛ ,ΑΝΤ ) + ΜΙ ΠΛ ,ΑΝΤ

όπου:

∑Q

Π∆

: το άθροισµα των Ποσοτήτων παράδοσης σε Αδιάλειπτη Βάση στο

Σηµείο Εισόδου, σύµφωνα µε τις υποβληθείσες Οριστικές Ηµερήσιες ∆ηλώσεις
των Χρηστών Μεταφοράς, για τη συγκεκριµένη Ηµέρα

∑Q

ΠΛ , ΑΝΤ

∆ιαγράφηκε: την

: το άθροισµα των Ποσοτήτων παραλαβής σε Αδιάλειπτη Βάση στο

Σηµείου Εισόδου, Σηµείου Εξόδου Αντίστροφης Ροής, σύµφωνα µε τις
υποβληθείσες Οριστικές Ηµερήσιες ∆ηλώσεις των Χρηστών Μεταφοράς, για τη
συγκεκριµένη Ηµέρα

∆ιαγράφηκε: την

ΜΙ ΠΛ,ΑΝΤ : η Μεταφορική Ικανότητα Παραλαβής του Σηµείου Εισόδου,
Σηµείου Εξόδου Αντίστροφης Ροής

Tο σύνολο της Ποσότητας Φυσικού Αερίου που δύναται να παραληφθεί σε
∆ιακοπτόµενη Βάση στο εν λόγω Σηµείο Εισόδου, Σηµείου Εξόδου
Αντίστροφης Ροής ισούται µε ∆QΠΛ,ΑΝΤ . Η ποσότητα ∆QΠΛ,ΑΝΤ κατανέµεται
στους σχετικούς Χρήστες Μεταφοράς, ισόποσα µε αντίστοιχη δηλωθείσα
ποσότητα της Οριστικής Ηµερήσιας ∆ήλωσης εκάστου, σύµφωνα µε τη
χρονική σειρά προτεραιότητας έγκρισης των αντίστοιχων Εγκεκριµένων
Αιτήσεων ∆ιακοπτόµενων Υπηρεσιών, και έως του ορίου ∆QΠΛ,ΑΝΤ .
Σε περίπτωση κοινής έγκρισης δύο ή περισσοτέρων Εγκεκριµένων Αιτήσεων
∆ιακοπτόµενων Υπηρεσιών και υπέρβασης του ορίου ∆QΠΛ,ΑΝΤ , η ποσότητα

∆ιαγράφηκε: την

∆ιαγράφηκε: έναρξης

∆QΠΛ,ΑΝΤ κατανέµεται στους σχετικούς Χρήστες Μεταφοράς κατ’ αναλογία της
αντίστοιχης δηλωθείσας ποσότητας της Οριστικής Ηµερήσιας ∆ήλωσης
εκάστου.
Ο ∆ιαχειριστής ενηµερώνει τους Χρήστες Μεταφοράς στους οποίους
κατανέµεται Ποσότητα Φυσικού Αερίου προς παραλαβή σε ∆ιακοπτόµενη
Βάση, κατ’ εφαρµογή των διατάξεων του παρόντος, µε την αποστολή
αντίστοιχου µηνύµατος, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 5 του
άρθρου [27].

Άρθρο 27Β
Κριτήρια για την απόρριψη Ηµερήσιας ∆ήλωσης / Επαναδήλωσης
1. Ο ∆ιαχειριστής απορρίπτει την Ηµερήσια ∆ήλωση/Επαναδήλωση Χρήστη
Μεταφοράς, εφόσον συντρέχει τουλάχιστον µία από τις ακόλουθες
προϋποθέσεις:
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∆ιαγράφηκε: µηδενική
∆ιαγράφηκε: εδαφίου ii),
∆ιαγράφηκε: διακοπής
∆ιαγράφηκε: ]

(i) H δήλωση δεν είναι σύµφωνη µε τις αντίστοιχες Εγκεκριµένες
Αιτήσεις Αδιάλειπτων Υπηρεσιών, ή τις αντίστοιχες Εγκεκριµένες Αιτήσεις
∆ιακοπτόµενων Υπηρεσιών.
(ii) Η δήλωση δεν είναι σύµφωνη µε τις διατάξεις του Κώδικα και ιδίως
τις διατάξεις των άρθρων [26], [79], και του άρθρου [20Γ].
(iii) Η δηλωθείσα Ποσότητα Παράδοσης ή Παραλαβής σε Σηµείο Εισόδου,
Σηµείο Εισόδου Αντίστροφης Ροής, ή Σηµείο Εξόδου, Σηµείο Εξόδου
Αντίστροφης Ροής, αντίστοιχα υπερβαίνει τη Συνολική Μεταφορική
Ικανότητα Παράδοσης ή Παραλαβής την οποία έχει δεσµεύσει ο Χρήστης
Μεταφοράς στο πλαίσιο Εγκεκριµένων Αιτήσεων Αδιάλειπτων ή
∆ιακοπτόµενων Υπηρεσιών

∆ιαγράφηκε: την

(iv) Η δήλωση υποβάλλεται από µη αρµοδίως εξουσιοδοτηµένο εκπρόσωπο
του Χρήστη Μεταφοράς
(v) Τα υποβληθέντα δια της Ηµερήσιας ∆ήλωσης/Επαναδήλωσης στοιχεία
είναι ελλιπή ή εσφαλµένα.
(vi) Η δήλωση υποβάλλεται σε µορφότυπο µη συµβατό µε τις
προδιαγραφές του Ηλεκτρονικού Πληροφοριακού Συστήµατος.

Άρθρο 28
Αναθεώρηση Οριστικής Ηµερήσιας ∆ήλωσης
εφόσον ο ∆ιαχειριστής έχει προβεί στην έκδοση Εντολής Λειτουργικής Ροής προς
Χρήστη Μεταφοράς, στις περιπτώσεις:
Α)

Κρίσης Επιπέδου Εκτάκτου Ανάγκης, σύµφωνα µε τις διατάξεις του
άρθρου [65], και

Β)

κήρυξης Ηµέρας Περιορισµένης ∆ιακίνησης Αερίου σύµφωνα µε τις
διατάξεις του άρθρου [65Α],

Οριστική Ηµερήσια ∆ήλωση του Χρήστη Μεταφοράς είναι η Οριστική Ηµερήσια
∆ήλωσή του, όπως αυτή έχει τροποποιηθεί µε την Εντολή Λειτουργικής
Ροής προς το Χρήστη αυτόν.

2.

Στην περίπτωση παραλαβής Αερίου Εκτός Προδιαγραφών, η αναθεώρηση της
Ηµερήσιας ∆ήλωσης των Χρηστών Μεταφοράς που έχουν λάβει σχετική
έγγραφη ενηµέρωση σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου [41], διενεργείται
σύµφωνα µε τη διαδικασία που περιγράφεται στις παραγράφους [3] έως και [8]
του παρόντος άρθρου.

3.

Αναθεωρηµένη Ηµερήσια ∆ήλωση υποβάλλεται στο ∆ιαχειριστή, µέσω του
Ηλεκτρονικού Πληροφοριακού Συστήµατος, κατά το υπόδειγµα «Ηµερήσια
∆ήλωση Παράδοσης και Παραλαβής Φυσικού Αερίου», το αργότερο τρεις (3)
ώρες πλην τη λήξη της Ηµέρας στην οποία αφορά, και σύµφωνα µε το άρθρο
[26].

4.

Με την αναθεωρηµένη Ηµερήσια ∆ήλωση, ο Χρήστης Μεταφοράς, αιτείται τις
αναγκαίες τροποποιήσεις στα στοιχεία της Οριστικής Ηµερήσιας ∆ήλωσής του
που αναφέρονται αποκλειστικά στα Σηµεία Εισόδου, Σηµεία Εισόδου
Αντίστροφης Ροής και Εξόδου, Εξόδου Αντίστροφης Ροής που επηρεάζονται
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∆ιαγράφηκε: ¶
<#>Στις περιπτώσεις: ¶
Α) κήρυξης κατάστασης Εκτάκτου Ανάγκης, σύµφωνα µε τις
διατάξεις του άρθρου [65] και
∆ιαγράφηκε: το
∆ιαγράφηκε: και
∆ιαγράφηκε: κατά τα προβλεπόµενα στο άρθρο

∆ιαγράφηκε: ] και εφόσον ο ∆ιαχειριστής έχει προβεί στην
έκδοση Εντολής Λειτουργικής Ροής προς το Χρήστη Μεταφοράς, ως
∆ιαγράφηκε: λογίζεται
∆ιαγράφηκε: ∆ήλωση
∆ιαγράφηκε: εν λόγω Χρήστη

∆ιαγράφηκε: την

της παραλαβής Αερίου Εκτός Προδιαγραφών ή της Ηµέρας Περιορισµένης
∆ιακίνησης Αερίου ή της Κρίσης Επιπέδου Εκτάκτου Ανάγκης.

5.

Ο ∆ιαχειριστής, µέσω του Ηλεκτρονικού Πληροφοριακού Συστήµατος,
αποστέλλει στους Χρήστες Μεταφοράς, τις Επιβεβαιωµένες Ποσότητες
Φυσικού Αερίου µέσω του εντύπου «Επιβεβαιωµένες Ποσότητες
Παράδοσης/Παραλαβής», ή πράξη απόρριψης αυτής σύµφωνα µε το υπόδειγµα
«Πράξη απόρριψης/ Ηµερήσιας ∆ήλωσης/Επαναδήλωσης», το συντοµότερο
δυνατό. H «Πράξη απόρριψης Ηµερήσιας ∆ήλωσης/Επαναδήλωσης»
περιλαµβάνει, ιδίως, τα αναφερόµενα στην παράγραφο [5] του άρθρου [26].

∆ιαγράφηκε: που υπέβαλαν αναθεωρηµένη Ηµερήσια ∆ήλωση

∆ιαγράφηκε: 6

6.

Εφόσον ο Χρήστης Μεταφοράς υποβάλλει Ηµερήσιες Επαναδηλώσεις σε
Κύκλους Επαναδηλώσεων οι οποίοι έπονται της έκδοσης της Εντολής
Λειτουργικής Ροής, τότε οι προς παράδοση/παραλαβή ποσότητες των ανωτέρω
Ηµερήσιων Επαναδηλώσεων στα Σηµεία όπου έχει εκδοθεί Εντολή
Λειτουργικής Ροής δεν πρέπει να υπερβαίνουν της αντίστοιχες ποσότητες οι
οποίες προσδιορίζονται στην Εντολή Λειτουργικής Ροής. Σε περίπτωση
υπέρβασης, ως Επιβεβαιωµένες Ποσότητες θεωρούνται οι αντίστοιχες
ποσότητες οι οποίες προσδιορίζονται στην Εντολή Λειτουργικής Ροής.

7.

Απόρριψη αναθεωρηµένης Ηµερήσιας ∆ήλωσης αιτιολογείται ειδικά στη
σχετική πράξη του ∆ιαχειριστή.

8.

Αναθεωρηµένη Ηµερήσια ∆ήλωση η οποία δεν απορρίπτεται από το
∆ιαχειριστή αντικαθιστά την προηγούµενη αντίστοιχη Οριστική Ηµερήσια
∆ήλωση του Χρήστη Μεταφοράς.

∆ιαγράφηκε: τον

9.

Αναθεωρηµένη Ηµερήσια ∆ήλωση απορρίπτεται από το ∆ιαχειριστή για τους
λόγους που αναφέρονται στα άρθρα [27] και [27Β].

∆ιαγράφηκε: τον

Άρθρο 29
Χρέωση Ηµερήσιου Προγραµµατισµού
1. Κάθε Ηµέρα κατά την οποία η Ποσότητα που κατανέµεται στο Χρήστη
Μεταφοράς, κατά τις διατάξεις του Κεφαλαίου [7], σε ένα Σηµείο Εισόδου ή σε
ένα Σηµείο Εξόδου υπερβαίνει ή υπολείπεται της αντίστοιχης Επιβεβαιωµένης
Ποσότητας παράδοσης, στο υπόψη Σηµείο Εισόδου, Σηµείο Εισόδου
Αντίστροφης Ροής, παραλαβής στο υπόψη Σηµείο Εξόδου, Σηµείο Εξόδου
Αντίστροφης Ροής, κατά ποσοστό µεγαλύτερο του πέντε τοις εκατό (5%) (Όριο
Ανοχής Προγραµµατισµού), ο ∆ιαχειριστής χρεώνει το Χρήστη Μεταφοράς µε τη
Χρέωση Ηµερήσιου Προγραµµατισµού.
2.

Η Χρέωση Ηµερήσιου Προγραµµατισµού υπολογίζεται για κάθε Χρήστη
Μεταφοράς και για κάθε Σηµείο Εισόδου και Εξόδου ως το γινόµενο του
συνόλου της Ποσότητας που υπερβαίνει ή υπολείπεται του Ορίου Ανοχής
Προγραµµατισµού (Ποσότητα Χρέωσης Ηµερήσιου Προγραµµατισµού) επί
µοναδιαίο τίµηµα (Μοναδιαία Χρέωση Ηµερήσιου Προγραµµατισµού).

3.

Η Μοναδιαία Χρέωση Ηµερήσιου Προγραµµατισµού ορίζεται ίση µε 0,3
€/1000kWh ΑΘ∆. Η Μοναδιαία Χρέωση Ηµερήσιου Προγραµµατισµού
καθορίζεται µε απόφαση του ∆ιαχειριστή ύστερα από έγκριση της ΡΑΕ,
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∆ιαγράφηκε: Κεφαλαίου [7], σε ένα Σηµείο Εισόδου

σύµφωνα µε τη διάταξη της παραγράφου [5] του άρθρου [69] του Νόµου, τρεις
(3) µήνες πριν την έναρξη κάθε δεύτερου Έτους.

4.

Τα έσοδα από τη Χρέωση Ηµερήσιου Προγραµµατισµού θεωρούνται έσοδα της
Βασικής ∆ραστηριότητας Μεταφοράς και πιστώνονται στον αντίστοιχο
λογαριασµό που τηρεί ο ∆ιαχειριστής.

5.

Ο Χρήστης Μεταφοράς απαλλάσσεται από την υποχρέωση καταβολής
Χρέωσης Ηµερήσιου Προγραµµατισµού στις περιπτώσεις που προβλέπονται
ρητώς στις διατάξεις του Κώδικα.

6.

Στο τιµολόγιο που αποστέλλεται στο Χρήστη Μεταφοράς κάθε Μήνα
επισυνάπτεται το Έντυπο Χρέωσης Ηµερήσιου Προγραµµατισµού, σύµφωνα µε
υπόδειγµα το οποίο δηµοσιεύεται στην ιστοσελίδα του ∆ιαχειριστή και στο
οποίο αναφέρονται διακριτά για κάθε Ηµέρα κατά την οποία επιβάλλεται
Χρέωση Ηµερήσιου Προγραµµατισµού, τουλάχιστον:
Α)

Το Σηµείο Εισόδου ή Εξόδου στο οποίο αφορά η Χρέωση.

Β)

Η Επιβεβαιωµένη Ποσότητα και κατανεµηθείσα Ποσότητα Παράδοσης ή
Παραλαβής Φυσικού Αερίου στο Σηµείο αυτό.

Γ)

Το ύψος της Χρέωσης Ηµερήσιου Προγραµµατισµού που αφορά στο εν
λόγω Σηµείο.
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∆ιαγράφηκε: την

∆ιαγράφηκε: στον
∆ιαγράφηκε: Χρέωσης Ηµερήσιου Προγραµµατισµού

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5
ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΣΤΟ ΕΣΜΦΑ
Άρθρο 30
Συνθήκες Παράδοσης Φυσικού Αερίου σε Σηµεία Εισόδου

∆ιαγράφηκε: ¶
Άρθρο 29A¶
Τριµηνιαία Στοιχεία Προγραµµατισµού ¶
Το αργότερο τριάντα (30) Ηµέρες πριν την έναρξη κάθε τριµήνου
του Έτους, οι Χρήστες οφείλουν να παρέχουν στο ∆ιαχειριστή τις
κατά το δυνατόν ακριβέστερες εκτιµήσεις τους σχετικά µε την
Μεταφορική Ικανότητα Παράδοσης, και Παραλαβής την οποία
προτίθενται να δεσµεύσουν στα σχετικά Σηµεία Εισόδου, Εισόδου
Αντίστροφης Ροής και Εξόδου, Εξόδου Αντίστροφης Ροής,
αντίστοιχα, για κάθε Ηµέρα του τριµήνου.¶
... [2]

1. Ο ∆ιαχειριστής προσδιορίζει και δηµοσιοποιεί για κάθε Σηµείο Εισόδου,Εισόδου
Αντίστροφης Ροής τις Συνθήκες Παράδοσης Φυσικού Αερίου στο Σηµείο αυτό,
οι οποίες περιλαµβάνουν κατ΄ ελάχιστο:
Α)

Τις Προδιαγραφές Ποιότητας Φυσικού Αερίου.

Β)

Τη µέγιστη και την ελάχιστη πίεση παράδοσης Φυσικού Αερίου.

Γ)

Τη µέγιστη και την ελάχιστη Παροχή Φυσικού Αερίου µέσω του Σηµείου
Εισόδου καθώς και τυχόν περιορισµούς που αφορούν στο ρυθµό αύξησης ή
µείωσης της Παροχής για το σηµείο αυτό.

∆)

Τα στοιχεία που προβλέπονται στον Κανονισµό Μετρήσεων ΕΣΦΑ.

Ε)

Τις σχετικές µε την παράδοση Φυσικού Αερίου στο Σηµείο Εισόδου,
Εισόδου Αντίστροφης Ροής ρυθµίσεις τυχόν Συµφωνίας Συνδεδεµένου
Συστήµατος που αφορά στο σηµείο αυτό.

2. Οι Χρήστες Μεταφοράς υποχρεούνται να διασφαλίζουν ότι το Φυσικό Αέριο
προς παράδοση ή που παραδίδεται σε Σηµείο Εισόδου, Εισόδου Αντίστροφης
Ροής είναι συµβατό µε τις Συνθήκες Παράδοσης Φυσικού Αερίου που ισχύουν
για το σηµείο αυτό.
3. Ο ∆ιαχειριστής οφείλει να προβαίνει σε κάθε αναγκαία ενέργεια ώστε να
διαπιστώνει εάν πληρούνται οι Συνθήκες Παράδοσης Φυσικού Αερίου.
4. Οι διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου εφαρµόζονται στα Σηµεία Εισόδου
Αντίστροφης Ροής, αποκλειστικά για τη φυσική παράδοση Φυσικού Αερίου µε
τη διαδικασία της Αντίστροφης Ροής, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο
[9Α].

∆ιαγράφηκε: εφαµόζονται
∆ιαγράφηκε: την
∆ιαγράφηκε: την

Άρθρο 31
Παράδοση Φυσικού Αερίου από τους Χρήστες Μεταφοράς
1. ∆ικαίωµα παράδοσης Φυσικού Αερίου σε Σηµείο Εισόδου, Εισόδου Αντίστροφης
Ροής έχουν οι Χρήστες Μεταφοράς σύµφωνα µε τις Εγκεκριµένες Αιτήσεις
Αδιάλειπτων Υπηρεσιών, ∆ιακοπτόµενων Υπηρεσιών που έχουν υπογράψει µε
το ∆ιαχειριστή, και τον Κώδικα.
2. Οι Χρήστες Μεταφοράς καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια,
συµπεριλαµβανοµένης και της ενσωµάτωσης των κατάλληλων όρων στις
συµβάσεις που συνάπτουν για την άσκηση της δραστηριότητάς τους στον τοµέα
του Φυσικού Αερίου, ώστε να διασφαλίζεται η τήρηση των Συνθηκών
Παράδοσης Φυσικού Αερίου και ιδίως ότι το Φυσικό Αέριο που πρόκειται να
παραδοθεί στο ∆ιαχειριστή υποβάλλεται σε ποιοτικό έλεγχο και όλες τις
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∆ιαγράφηκε: τον
∆ιαγράφηκε: οφείλουν να καταβάλουν

κατάλληλες διεργασίες ώστε να διασφαλίζεται ότι πληροί τις Προδιαγραφές
Ποιότητας Φυσικού Αερίου που προβλέπονται στον Κώδικα.

3. Οι Χρήστες Μεταφοράς δεν απαλλάσσονται της ευθύνης τους για το Φυσικό
Αέριο που παραδίδουν σε Σηµείο Εισόδου, Εισόδου Αντίστροφης Ροής
επικαλούµενοι πράξη ή παράλειψη του διαχειριστή Συνδεδεµένου Συστήµατος
ή οποιουδήποτε άλλου φυσικού ή νοµικού προσώπου που έχει έννοµο
συµφέρον.
4. Όταν κατά τη διάρκεια µίας Ηµέρας περισσότεροι Χρήστες Μεταφοράς
παραδίδουν Φυσικό Αέριο στο ίδιο Σηµείο Εισόδου, θεωρείται ότι:
Α)

Το Φυσικό Αέριο που παραδίδεται στο Σηµείο αυτό φέρει τα ίδια
χαρακτηριστικά παράδοσης για όλους τους Χρήστες Μεταφοράς.

Β)

Κάθε Χρήστης παραδίδει Φυσικό Αέριο στο Σηµείο αυτό κατ’ αναλογία των
Επιβεβαιωµένων Ποσοτήτων του, για την Ηµέρα αυτή, ανεξάρτητα από
τυχόν διαφορές όσον αφορά τα χαρακτηριστικά παραλαβής σε αυτό το
Σηµείο Εισόδου, Εισόδου Αντίστροφης Ροής.

Άρθρο 32
Απαλλαγή από την υποχρέωση αποδοχής παράδοσης Φυσικού
Αερίου
1. Ο ∆ιαχειριστής δικαιούται να µην αποδέχεται, ολικώς ή µερικώς, την παράδοση
Φυσικού Αερίου από Χρήστη Μεταφοράς στις ακόλουθες περιπτώσεις:
Α)

Για όσο χρονικό διάστηµα ο Χρήστης Μεταφοράς δεν εκπληρώνει πλήρως
και προσηκόντως, υπαίτια ή ανυπαίτια, την υποχρέωση τήρησης των
Συνθηκών Παράδοσης Φυσικού Αερίου στο Σηµείο Εισόδου, Εισόδου
Αντίστροφης Ροής, εκτός εάν η σχετική µη εκπλήρωση οφείλεται σε
υπαιτιότητα του ∆ιαχειριστή.

Β)

Κατά το µέτρο που η συνολική Ποσότητα Φυσικού Αερίου που παραδίδεται
από το Χρήστη Μεταφοράς κατά τη διάρκεια µίας Ηµέρας υπερβαίνει το
άθροισµα της Συνολικής ∆εσµευµένης Μεταφορικής Ικανότητας
Παράδοσης, και της Συνολικής ∆εσµευµένης ∆ιακοπτόµενης Μεταφορικής
Ικανότητας Παράδοσης του Χρήστη Μεταφοράς.

2. Σε κάθε περίπτωση άρνησης αποδοχής Φυσικού Αερίου, ο ∆ιαχειριστής
γνωστοποιεί την άρνηση αποδοχής στους Χρήστες Μεταφοράς και στους
διαχειριστές Συνδεδεµένων Συστηµάτων που έχουν έννοµο συµφέρον,
τηρώντας τη διαδικασία που επιβάλλει η κείµενη νοµοθεσία και την υποχρέωσή
του περί τήρησης εµπιστευτικότητας.
3. Ο ∆ιαχειριστής απαλλάσσεται από την υποχρέωσή του να αποδέχεται ολικώς ή
µερικώς την παράδοση Φυσικού Αερίου σε Σηµείο Εισόδου στην περίπτωση
που η πίεση κατάντη του Σηµείου Εισόδου, Εισόδου Αντίστροφης Ροής σε
σχέση µε την πίεση ανάντη του εν λόγω Σηµείου, δεν επιτρέπει, µερικώς ή
ολικώς, τη διέλευση Φυσικού Αερίου µέσω του Σηµείου αυτού, λαµβάνοντας
υπόψη και τα ελάχιστα όρια ροής των µετρητικών διατάξεων του Σηµείου.
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4. Ο ∆ιαχειριστής απαλλάσσεται από την υποχρέωσή του να αποδέχεται ολικώς ή
µερικώς την παράδοση Φυσικού Αερίου σε Σηµείο Εισόδου, Εισόδου
Αντίστροφης Ροής στην περίπτωση και στην έκταση που λόγω Κρίσης
Επιπέδου Έκτακτης Ανάγκης, ή Προγραµµατισµένης Συντήρησης, ή λόγω
Ανωτέρας Βίας, ή ύπαρξης Ηµέρας Περιορισµένης ∆ιακίνησης Φυσικού
Αερίου, ο ∆ιαχειριστής βρίσκεται σε αδυναµία να παραλάβει το Φυσικό Αέριο
αυτό.
5. Ο ∆ιαχειριστής δεν υποχρεούται να µεταβάλει την ελάχιστη πίεση λειτουργίας
στο ΕΣΜΦΑ πλησίον ενός Σηµείου Εισόδου προκειµένου να δηµιουργηθεί ροή
του Φυσικού Αερίου από το Συνδεδεµένο Σύστηµα στο ΕΣΜΦΑ.

Άρθρο 33
Παράδοση Αερίου Εκτός Προδιαγραφών
1. Ο ∆ιαχειριστής οφείλει να ενηµερώνει τους Χρήστες Μεταφοράς όταν
διαπιστώνει, ότι Φυσικό Αέριο το οποίο θα είναι διαθέσιµο προς παράδοση ή
παραδίδεται ή έχει παραδοθεί από τους Χρήστες Μεταφοράς σε Σηµείο
Εισόδου, Εισόδου Αντίστροφης Ροής είναι Αέριο Εκτός Προδιαγραφών, µε την
επιφύλαξη της παραγράφου [3] κατωτέρω. Η µεθοδολογία προσδιορισµού
Αερίου Εκτός Προδιαγραφών ανακοινώνεται από το ∆ιαχειριστή στην
ιστοσελίδα του.
2. Εντός τριών (3) ωρών από τη χρονική στιγµή κατά την οποία διαπιστώνεται ότι
Φυσικό Αέριο το οποίο θα είναι διαθέσιµο προς παράδοση ή που παραδίδεται ή
που έχει παραδοθεί σε Σηµείο Εισόδου, Εισόδου Αντίστροφης Ροής είναι Αέριο
Εκτός Προδιαγραφών, ο ∆ιαχειριστής ενηµερώνει µέσω του Ηλεκτρονικού
Πληροφοριακού Συστήµατος ή εγγράφως τους Χρήστες Μεταφοράς σχετικά
(α) µε τις παραµέτρους ποιότητας οι οποίες είναι εκτός των Προδιαγραφών
Ποιότητας Φυσικού Αερίου και το ποσοστό απόκλισής τους από αυτές και (β)
τον εκτιµώµενο χρόνο αποκατάστασης των παραµέτρων εντός των
Προδιαγραφών Ποιότητας Φυσικού Αερίου. Εντός τριών (3) ωρών από τη
χρονική στιγµή κατά την οποία διαπιστώνεται ότι το Φυσικό Αέριο πληροί τις
Προδιαγραφές Ποιότητας Φυσικού Αερίου ο ∆ιαχειριστής ενηµερώνει τους
Χρήστες Μεταφοράς σχετικά.
3. Ο ∆ιαχειριστής δεν υποχρεούται να ενηµερώσει τους Χρήστες Μεταφοράς σε
περίπτωση που οι παράµετροι ποιότητας Φυσικού Αερίου προς παράδοση ή που
παραδίδεται ή που έχει παραδοθεί σε Σηµείο Εισόδου, Εισόδου Αντίστροφης
Ροής αποκατασταθούν εντός των Προδιαγραφών Ποιότητας Φυσικού Αερίου,
εντός χρονικού διαστήµατος µικρότερου των τριών (3) ωρών από τη χρονική
στιγµή κατά την οποία διαπιστώνεται ότι το Φυσικό Αέριο αυτό είναι Αέριο
Εκτός Προδιαγραφών.
4. Στην περίπτωση παράδοσης Αερίου Εκτός Προδιαγραφών, ο ∆ιαχειριστής
οφείλει να λαµβάνει όλα τα αναγκαία και κατάλληλα µέτρα ώστε το Φυσικό
Αέριο να καταστεί συµβατό µε τις Προδιαγραφές Ποιότητας Φυσικού Αερίου,
εφόσον συντρέχει η δυνατότητα αυτή χωρίς να διακινδυνεύεται η ασφαλής,
αξιόπιστη και οικονοµικά αποδοτική λειτουργία του ΕΣΦΑ.
5. Εάν δεν δύναται να καταστήσει το Φυσικό Αέριο εντός Προδιαγραφών, ο
∆ιαχειριστής δικαιούται:
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∆ιαγράφηκε: , σύµφωνα µε τις διαδικασίες που προβλέπονται
στον Κανονισµό Μετρήσεων ΕΣΦΑ ή µε κάθε άλλο πρόσφορο µέσο

∆ιαγράφηκε: την

Α)

Να παραλάβει το Αέριο Εκτός Προδιαγραφών, εφόσον δεν διακινδυνεύεται
η ασφαλής, αξιόπιστη και οικονοµικά αποδοτική λειτουργία του ΕΣΦΑ ή

Β)

Να περιορίσει το ρυθµό έγχυσης στο ΕΣΜΦΑ του Αερίου Εκτός
Προδιαγραφών, ή να αρνηθεί µερικώς ή ολικώς την παράδοση ή τη
συνέχιση της παράδοσής του.

6. Σε περίπτωση εφαρµογής των περιπτώσεων της ανωτέρω παραγράφου, ο
∆ιαχειριστής ενηµερώνει τους Χρήστες Μεταφοράς εγγράφως, αιτιολογώντας
τη σχετική απόφασή του.
7. Σε περίπτωση εφαρµογής της περίπτωσης Β) της παραγράφου [5], κάθε Χρήστης
Μεταφοράς ο οποίος έχει υπογράψει µε το ∆ιαχειριστή Εγκεκριµένη Αίτηση
Αδιάλειπτων Υπηρεσιών, Εγκεκριµένη Αίτηση ∆ιακοπτόµενων Υπηρεσιών, η
οποία περιλαµβάνει το εν λόγω Σηµείο Εισόδου, Εισόδου Αντίστροφης Ροής,
δεν απαλλάσσεται από τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις διατάξεις του
Κεφαλαίου [8] του Κώδικα.

∆ιαγράφηκε: τον

8. Το κόστος που υφίσταται ο ∆ιαχειριστής ως συνέπεια της παράδοσης Αερίου
Εκτός Προδιαγραφών περιλαµβάνει, χωρίς περιορισµό, τα έξοδα και τις
δαπάνες για:
Α)

Τον καθαρισµό τµήµατος ή του συνόλου του Συστήµατος Μεταφοράς ή την
αποκατάσταση όποιας άλλης ζηµιάς προκλήθηκε στο ∆ιαχειριστή από την
αποδοχή του Αερίου Εκτός Προδιαγραφών, ή

Β)

Τη λήψη κάθε απαραίτητου µέτρου εκ µέρους του ∆ιαχειριστή ώστε το
Αέριο Εκτός Προδιαγραφών να καταστεί συµβατό µε τις Προδιαγραφές
Ποιότητας Φυσικού Αερίου.

9. Κάθε Χρήστης Μεταφοράς ο οποίος διαπιστώνει ότι Φυσικό Αέριο το οποίο θα
είναι διαθέσιµο προς παράδοση από αυτόν σε Σηµείο Εισόδου, Εισόδου
Αντίστροφης Ροής είναι Αέριο Εκτός Προδιαγραφών, οφείλει να ενηµερώσει
εγγράφως το ∆ιαχειριστή σχετικά.
10. Στην περίπτωση που ο ∆ιαχειριστής ενηµερώθηκε εγγράφως από Χρήστες
Μεταφοράς ή διαπίστωσε, σύµφωνα µε την παράγραφο [1], ότι το Φυσικό
Αέριο που πρόκειται να παραδοθεί σε Σηµείο Εισόδου, Εισόδου Αντίστροφης
Ροής είναι Αέριο Εκτός Προδιαγραφών και αποδέχθηκε να το παραλάβει,
επιβάλλει σε κάθε Χρήστη Μεταφοράς ο οποίος παρέδωσε Φυσικό Αέριο στο
εν λόγω Σηµείο Εισόδου, Εισόδου Αντίστροφης Ροής Χρέωση Αερίου Εκτός
Προδιαγραφών. Η Χρέωση Αερίου Εκτός Προδιαγραφών υπολογίζεται για
κάθε Χρήστη Μεταφοράς ως το γινόµενο του συνόλου της Ποσότητας που
κατανεµήθηκε στο Χρήστη σύµφωνα µε τη διαδικασία του Κεφαλαίου [7] του
Κώδικα για κάθε Ηµέρα κατά την οποία εγχύθηκε στο ΕΣΜΦΑ Αέριο Εκτός
Προδιαγραφών, επί µοναδιαίο τίµηµα (Μοναδιαία Χρέωση Αερίου Εκτός
Προδιαγραφών). Με την καταβολή του ποσού αυτού, ο ∆ιαχειριστής δεν έχει ή
διατηρεί καµία άλλη απαίτηση ή δικαίωµα έναντι των Χρηστών Μεταφοράς
από την αιτία αυτή.
11. Στην περίπτωση που ο ∆ιαχειριστής δεν ενηµερώθηκε από Χρήστη Μεταφοράς ή,
παρότι κατέβαλε κάθε προσπάθεια ως συνετός και καλός ∆ιαχειριστής, δεν
διαπίστωσε ότι το Φυσικό Αέριο που πρόκειται να παραδοθεί ή παραδίδεται σε
Σηµείο Εισόδου, Εισόδου Αντίστροφης Ροής είναι Αέριο Εκτός Προδιαγραφών
ώστε να ενεργήσει ανάλογα, και έτσι το Φυσικό Αέριο αυτό εισήλθε στο
83/250

∆ιαγράφηκε: τον

ΕΣΜΦΑ, κάθε Χρήστης Μεταφοράς ο οποίος παρέδωσε Φυσικό Αέριο στο εν
λόγω Σηµείο Εισόδου, Εισόδου Αντίστροφης Ροής οφείλει να καταβάλλει στο
∆ιαχειριστή:
Α)

Το ποσό που υπολογίζεται σύµφωνα µε την παράγραφο [10], και

Β)

Αποζηµίωση για κάθε επιπλέον ζηµία, συµπεριλαµβανόµενων των
παρεπόµενων ζηµιών, που προκαλούνται στο ∆ιαχειριστή από το γεγονός
αυτό. Η αποζηµίωση υπολογίζεται για κάθε Χρήστη Μεταφοράς αναλογικά
µε την Ποσότητα που κατανεµήθηκε στο Χρήστη, σύµφωνα µε τη
διαδικασία του Κεφαλαίου [7] του Κώδικα, κατά τις Ηµέρες κατά τις οποίες
εγχύθηκε στο ΕΣΜΦΑ Αέριο Εκτός Προδιαγραφών. Το ύψος της
αποζηµίωσης που οφείλεται από κάθε Χρήστη Μεταφοράς σύµφωνα µε την
παράγραφο αυτή δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το ανώτατο όριο ευθύνης
που καθορίζεται στη σχετική Σύµβαση Μεταφοράς που έχει συνάψει ο
Χρήστης µε το ∆ιαχειριστή.

∆ιαγράφηκε: στον

12. Προκειµένου ο ∆ιαχειριστής να θεµελιώσει δικαίωµα αποζηµίωσής του από
Χρήστες Μεταφοράς, κατά την περίπτωση Β) της προηγούµενης παραγράφου,
υποβάλλει στους Χρήστες Μεταφοράς το συντοµότερο δυνατόν, σχετικό
αίτηµα στο οποίο προσδιορίζει ιδίως:
Α)

Τα Σηµεία Εισόδου, Εισόδου Αντίστροφης Ροής και τις Ηµέρες κατά τις
οποίες παραδόθηκε στο ΕΣΜΦΑ το Αέριο Εκτός Προδιαγραφών.

Β)

Τη συνολική Ποσότητα Αερίου Εκτός Προδιαγραφών που παρέλαβε σε
κάθε Σηµείο Εισόδου, Εισόδου Αντίστροφης Ροής και κάθε άλλο στοιχείο
που απαιτείται για να αποδείξει ότι το Φυσικό Αέριο που παρέλαβε ήταν
Αέριο Εκτός Προδιαγραφών.

Γ)

Ανάλυση και τεκµηρίωση για τα έξοδα και τις δαπάνες για τις οποίες
δικαιούται αποζηµίωσης από τους Χρήστες Μεταφοράς, σύµφωνα και µε
την παράγραφο [8].

13. Η Μοναδιαία Χρέωση Αερίου Εκτός Προδιαγραφών ορίζεται ίση µε 0,3
€/1000kWh ΑΘ∆. Μετά την ολοκλήρωση του επόµενου Έτους από το Έτος
θέσης σε εφαρµογή του Κώδικα, η Μοναδιαία Χρέωση Αερίου Εκτός
Προδιαγραφών καθορίζεται µε απόφαση του ∆ιαχειριστή ύστερα από έγκριση
της ΡΑΕ, σύµφωνα µε τη διάταξη της παραγράφου [5] του άρθρου [69] του
Νόµου, τρεις (3) µήνες πριν την έναρξη κάθε δεύτερου Έτους.
14. Τα έσοδα από τη Χρέωση Αερίου Εκτός Προδιαγραφών θεωρούνται έσοδα της
Βασικής ∆ραστηριότητας Μεταφοράς και πιστώνονται στον αντίστοιχο
λογαριασµό που τηρεί ο ∆ιαχειριστής.

Άρθρο 34
Παραβίαση Ελάχιστης Πίεσης Εισόδου
1. Σε περίπτωση που ο ∆ιαχειριστής διαπιστώνει, σύµφωνα µε τις διαδικασίες που
προβλέπονται στον Κανονισµό Μετρήσεων ΕΣΦΑ ή µε κάθε πρόσφορο µέσο,
ότι Φυσικό Αέριο παραδίδεται σε Σηµείο Εισόδου,Εισόδου Αντίστροφης Ροής
σε πίεση µικρότερη της ελάχιστης πίεσης παράδοσης Φυσικού Αερίου
(Ελάχιστη Πίεση Εισόδου), ενηµερώνει µέσω του Ηλεκτρονικού
Πληροφοριακού Συστήµατος ή εγγράφως κάθε Χρήστη Μεταφοράς µε τον
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∆ιαγράφηκε: την

οποίο έχει υπογράψει Εγκεκριµένη Αίτηση Αδιάλειπτων Υπηρεσιών,
Εγκεκριµένη Αίτηση ∆ιακοπτόµενων Υπηρεσιών , η οποία περιλαµβάνει το εν
λόγω Σηµείο Εισόδου, Εισόδου Αντίστροφης Ροής για το γεγονός αυτό,
σύµφωνα µε τη διαδικασία που περιγράφεται στο άρθρο [33].

2. Στην περίπτωση παραβίασης της Ελάχιστης Πίεσης Εισόδου Φυσικού Αερίου σε
Σηµείο Εισόδου, Εισόδου Αντίστροφης Ροής ο ∆ιαχειριστής δικαιούται:
Α)

Να αρνηθεί µερικώς ή ολικώς τη συνέχιση της παράδοσης Φυσικού Αερίου
µέσω του Σηµείου αυτού, ή

Β)

Να περιορίσει το ρυθµό έγχυσης στο ΕΣΜΦΑ του Φυσικού Αερίου µέσω
του Σηµείου αυτού, ή

Γ)

Να λάβει όλα τα απαραίτητα µέτρα προκειµένου να µην παραβιασθούν οι
Συνθήκες Παραλαβής Φυσικού Αερίου στα Σηµεία Εξόδου του ΕΣΜΦΑ
κατά τα οριζόµενα στο Κεφάλαιο [6] του Κώδικα.

3. Σε περίπτωση εφαρµογής των περιπτώσεων της ανωτέρω παραγράφου, ο
∆ιαχειριστής ενηµερώνει τους Χρήστες Μεταφοράς εγγράφως, αιτιολογώντας
τη σχετική απόφασή του.
4. Σε περίπτωση εφαρµογής της παραγράφου 2, κάθε Χρήστης Μεταφοράς ο οποίος
έχει υπογράψει Εγκεκριµένη Αίτηση Αδιάλειπτων Υπηρεσιών, Εγκεκριµένη
Αίτηση ∆ιακοπτόµενων Υπηρεσιών , η οποία περιλαµβάνει το εν λόγω Σηµείο
Εισόδου,Εισόδου Αντίστροφης Ροής, δεν απαλλάσσεται από τις υποχρεώσεις
που απορρέουν από τις διατάξεις του Κεφαλαίου [8] του Κώδικα.
5. Ο ∆ιαχειριστής επιβάλλει Χρέωση Παραβίασης Ελάχιστης Πίεσης Εισόδου σε
κάθε Χρήστη Μεταφοράς ο οποίος παρέδωσε Φυσικό Αέριο σε Σηµείο
Εισόδου, Εισόδου Αντίστροφης Ροής στο οποίο εγχύθηκε Φυσικό Αέριο σε
πίεση µικρότερη της Ελάχιστης Πίεσης Εισόδου.
6. Η Χρέωση Παραβίασης Ελάχιστης Πίεσης Εισόδου υπολογίζεται για κάθε
Χρήστη Μεταφοράς ως το γινόµενο του συνόλου της Ποσότητας που
κατανεµήθηκε στο Χρήστη σύµφωνα µε τη διαδικασία του Κεφαλαίου [7] του
Κώδικα για κάθε Ηµέρα κατά την οποία εγχύθηκε στο εν λόγω Σηµείο Εισόδου
Φυσικό Αέριο σε πίεση µικρότερη της Ελάχιστης Πίεσης Εισόδου, επί
µοναδιαίο τίµηµα (Μοναδιαία Χρέωση Παραβίασης Ελάχιστης Πίεσης
Εισόδου).
7. Η Μοναδιαία Χρέωση Παραβίασης Ελάχιστης Πίεσης Εισόδου ορίζεται ίση µε
0,175 €/1000kWh ΑΘ∆. Μετά την ολοκλήρωση του επόµενου Έτους από το
Έτος θέσης σε εφαρµογή του Κώδικα, η Μοναδιαία Χρέωση Παραβίασης
Ελάχιστης Πίεσης Εισόδου καθορίζεται µε απόφαση του ∆ιαχειριστή ύστερα
από έγκριση της ΡΑΕ, σύµφωνα µε τη διάταξη της παραγράφου [5] του άρθρου
[69] του Νόµου, τρεις (3) µήνες πριν την έναρξη κάθε δεύτερου Έτους.
8. Τα έσοδα από τη Χρέωση Παραβίασης Ελάχιστης Πίεσης Εισόδου θεωρούνται
έσοδα της Βασικής ∆ραστηριότητας Μεταφοράς και πιστώνονται στον
αντίστοιχο λογαριασµό που τηρεί ο ∆ιαχειριστής.
9. Οι διατάξεις του άρθρου αυτού δεν εφαρµόζονται στην περίπτωση Σηµείου
Εισόδου ΥΦΑ.
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∆ιαγράφηκε: την

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6
ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΕΣΜΦΑ
Άρθρο 35
Συνθήκες Παραλαβής Φυσικού Αερίου σε Σηµεία Εξόδου
1. Ο ∆ιαχειριστής προσδιορίζει και δηµοσιοποιεί για κάθε Σηµείο Εξόδου, Εξόδου
Αντίστροφης Ροής τις Συνθήκες Παραλαβής Φυσικού Αερίου στο Σηµείο αυτό
οι οποίες περιλαµβάνουν κατ’ ελάχιστο:
Α)

Τις Προδιαγραφές Ποιότητας Φυσικού Αερίου.

Β)

Τη µέγιστη και την ελάχιστη πίεση παραλαβής Φυσικού Αερίου.

Γ)

Τη µέγιστη και την ελάχιστη Παροχή Φυσικού Αερίου µέσω του Σηµείου
Εξόδου, Εξόδου Αντίστροφης Ροής καθώς και τυχόν περιορισµούς που
αφορούν στο ρυθµό αύξησης ή µείωσης της Παροχής για το σηµείο αυτό.

∆)

Τα στοιχεία που προβλέπονται στον Κανονισµό Μετρήσεων ΕΣΦΑ.

Ε)

Τις σχετικές µε την παραλαβή Φυσικού Αερίου στο Σηµείο Εξόδου, Εξόδου
Αντίστροφης Ροής ρυθµίσεις τυχόν Συµφωνίας Συνδεδεµένου Συστήµατος
που αφορά στο σηµείο αυτό.

2. Ο ∆ιαχειριστής υποχρεούται να διασφαλίζει ότι το Φυσικό Αέριο προς παραλαβή
ή που παραλαµβάνεται σε Σηµείο Εξόδου, Εξόδου Αντίστροφης Ροής είναι
συµβατό µε τις Συνθήκες Παραλαβής Φυσικού Αερίου που ισχύουν για το
σηµείο αυτό.

∆ιαγράφηκε: Οι Χρήστες Μεταφοράς υποχρεούνται να
διασφαλίζουν

3. Ο ∆ιαχειριστής οφείλει να προβαίνει σε κάθε αναγκαία ενέργεια ώστε να
διαπιστώνει εάν πληρούνται οι Συνθήκες Παραλαβής Φυσικού Αερίου.
4. Οι διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου εφαρµόζονται στα Σηµεία Εξόδου
Αντίστροφης Ροής, αποκλειστικά για τη φυσική παραλαβή Φυσικού Αερίου µε
τη διαδικασία της Αντίστροφης Ροής, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο
[9Α].

∆ιαγράφηκε: εφαµόζονται
∆ιαγράφηκε: την
∆ιαγράφηκε: την

Άρθρο 36
Παραλαβή Φυσικού Αερίου από τους Χρήστες Μεταφοράς
1. ∆ικαίωµα παραλαβής Φυσικού Αερίου σε Σηµείο Εξόδου, Εξόδου Αντίστροφης
Ροής έχουν οι Χρήστες Μεταφοράς σύµφωνα µε τις Εγκεκριµένες Αιτήσεις
Αδιάλειπτων Υπηρεσιών, ∆ιακοπτόµενων Υπηρεσιών που έχουν υπογράψει µε
το ∆ιαχειριστή, και τον Κώδικα.
2. Οι Χρήστες Μεταφοράς οφείλουν να καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια,
συµπεριλαµβανόµενης και της ενσωµάτωσης των κατάλληλων όρων στις
συµβάσεις που συνάπτουν για την άσκηση της δραστηριότητάς τους στον τοµέα
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∆ιαγράφηκε: µετις
∆ιαγράφηκε: τον

του Φυσικού Αερίου, ώστε να διασφαλίζεται η τήρηση των Συνθηκών
Παραλαβής Φυσικού Αερίου.

3. Ο ∆ιαχειριστής δεν απαλλάσσεται της ευθύνης του για το Φυσικό Αέριο που
παραλαµβάνουν οι Χρήστες Μεταφοράς σε Σηµείο Εξόδου, Εξόδου
Αντίστροφης Ροής επικαλούµενος πράξη ή παράλειψη διαχειριστή
Συνδεδεµένου Συστήµατος ή οποιουδήποτε άλλου φυσικού ή νοµικού
προσώπου που έχει έννοµο συµφέρον.
4. Σε περίπτωση που Φυσικό Αέριο παραλαµβάνεται σε Σηµείο Εξόδου, Εξόδου
Αντίστροφης Ροής προς χρήση από Πελάτη ή διαχειριστή Συνδεδεµένου
Συστήµατος ή από οποιοδήποτε άλλο φυσικό ή νοµικό πρόσωπο για
λογαριασµό ενός Χρήστη Μεταφοράς, πρέπει, για όσο χρόνο λαµβάνει χώρα το
γεγονός αυτό, να διασφαλίζεται, είτε µε τις διατάξεις περί υποκατάστασης κατά
τα προβλεπόµενα στη Σύµβαση Μεταφοράς Φυσικού Αερίου, είτε µε κάθε άλλο
νόµιµο τρόπο ότι, ο Πελάτης ή ο διαχειριστής του Συνδεδεµένου Συστήµατος ή
το φυσικό ή νοµικό πρόσωπο που έχει έννοµο συµφέρον, υπεισέρχεται
απολύτως στα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις που βαρύνουν το Χρήστη
Μεταφοράς κατά τα προβλεπόµενα στις διατάξεις του Κώδικα, και στη
Σύµβαση την οποία ο Χρήστης Μεταφοράς έχει συνάψει µε το ∆ιαχειριστή.
Στην περίπτωση που τα ανωτέρω δε διασφαλίζονται νοµίµως, ο ∆ιαχειριστής
απαλλάσσεται από τις συµβατικές του υποχρεώσεις, διατηρούµενης όµως σε
κάθε περίπτωση της υποχρέωσης του Χρήστη Μεταφοράς να καταβάλει
οποιαδήποτε χρέωση προκύπτει σύµφωνα µε τον Κώδικα και τη Σύµβαση
Μεταφοράς.

∆ιαγράφηκε: Οι Χρήστες Μεταφοράς
∆ιαγράφηκε: απαλλάσσονται
∆ιαγράφηκε: τους
∆ιαγράφηκε: επικαλούµενοι

∆ιαγράφηκε: τον

∆ιαγράφηκε: δεν

5. Όταν κατά τη διάρκεια µίας Ηµέρας περισσότεροι Χρήστες Μεταφοράς
παραλαµβάνουν Φυσικό Αέριο στο ίδιο Σηµείο Εξόδου, θεωρείται ότι:
Α)

Το Φυσικό Αέριο που παραλαµβάνεται στο Σηµείο αυτό φέρει τα ίδια
χαρακτηριστικά παραλαβής για όλους τους Χρήστες Μεταφοράς.

Β)

Κάθε Χρήστης παραλαµβάνει Φυσικό Αέριο σε αυτό το Σηµείο Εξόδου,
κατ’ αναλογία των Επιβεβαιωµένων Ποσοτήτων του, για την Ηµέρα αυτή,
ανεξάρτητα από τυχόν διαφορές όσον αφορά τα χαρακτηριστικά παραλαβής
σε αυτό το Σηµείο Εξόδου.

Άρθρο 37
Υποχρεώσεις Χρηστών και ∆ιαχειριστή κατά την παραλαβή Φυσικού
Αερίου
1. Ο ∆ιαχειριστής υποχρεούται να παραδίδει στο Χρήστη Μεταφοράς και αυτός να
παραλαµβάνει σε Σηµείο Εξόδου, Εξόδου Αντίστροφης Ροής Φυσικό Αέριο, το
οποίο πληροί τις Συνθήκες Παραλαβής Φυσικού Αερίου.
2. Ο ∆ιαχειριστής δεν υποχρεούται στην παράδοση Φυσικού Αερίου
κατά το µέτρο που η συνολική Ποσότητα Φυσικού Αερίου που
παραλαµβάνεται από το Χρήστη Μεταφοράς κατά τη διάρκεια µίας Ηµέρας,
υπερβαίνει τη Συνολική ∆εσµευµένη Μεταφορική Ικανότητα Παραλαβής
και τη Συνολική ∆εσµευµένη ∆ιακοπτόµενη Μεταφορική Ικανότητας
Παραλαβής του Χρήστη Μεταφοράς, σύµφωνα µε τη Σύµβαση Μεταφοράς
που έχει συνάψει µε το ∆ιαχειριστή. Στην περίπτωση αυτή ο ∆ιαχειριστής

∆ιαγράφηκε: της Συνολικής ∆εσµευµένης ∆ιακοπτόµενης
Μεταφορικής
∆ιαγράφηκε: την
∆ιαγράφηκε: τον

λαµβάνει τα απαραίτητα µέτρα για τη µείωση ή τη διακοπή της Παροχής
Φυσικού Αερίου στο Σηµείο Εξόδου, Εξόδου Αντίστροφης Ροής, σύµφωνα
µε τις διαδικασίες που καθορίζονται στο Παράρτηµα [ΙΙΙ].

3. Σε περίπτωση βλάβης σε Σηµείο Εξόδου, Εξόδου Αντίστροφης Ροής για την
οποία δεν ευθύνεται ο ∆ιαχειριστής ή Χρήστης Μεταφοράς και η οποία έχει ως
συνέπεια την αδυναµία εκπλήρωσης της υποχρέωσης του ∆ιαχειριστή για
παράδοση Φυσικού Αερίου στο Χρήστη Μεταφοράς, ο ∆ιαχειριστής οφείλει να
αποκαταστήσει την παροχή Φυσικού Αερίου στο συγκεκριµένο σηµείο εντός
χρονικού διαστήµατος πέντε (5) ωρών, κατά µέγιστο. Αν συντρέχει υπέρβαση
του χρόνου αυτού, και εφόσον ο Χρήστης Μεταφοράς παρέδωσε στο
∆ιαχειριστή Ποσότητα Φυσικού Αερίου για µεταφορά, ο ∆ιαχειριστής οφείλει
να καταβάλει στο Χρήστη Μεταφοράς αποζηµίωση για κάθε ζηµία που
προκαλείται στο Χρήστη Μεταφοράς από το γεγονός αυτό. Το ύψος της
αποζηµίωσης που οφείλεται από το ∆ιαχειριστή δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει
το ανώτατο όριο ευθύνης που καθορίζεται στη Σύµβαση Μεταφοράς.

Άρθρο 37Α

∆ιαγράφηκε: τον

∆ιαγράφηκε: (Νέο Άρθρο)

∆ιακοπή Παροχής Φυσικού Αερίου σε Πελάτη
κατόπιν αιτήµατος Χρήστη
1. Κατόπιν αιτήµατος Χρήστη Μεταφοράς (Αίτηµα ∆ιακοπής), ο ∆ιαχειριστής
προβαίνει στη ∆ιακοπή της Παροχής Φυσικού Αερίου σε βαλβίδα
αποµόνωσης που ευρίσκεται στη µετρητική εγκατάσταση του Σηµείου
Εξόδου από το οποίο παραλαµβάνει φυσικό αέριο ο εν λόγω Χρήστης, ή
µετά από αυτήν, και ανήκει στο ΕΣΜΦΑ σύµφωνα µε τις ειδικότερες
διατάξεις του άρθρου αυτού.
2. Το άρθρο αυτό δεν έχει εφαρµογή όταν :

∆ιαγράφηκε: , κατόπιν αιτήµατος Χρήστη Μεταφοράς,

∆ιαγράφηκε: : (α)

Α) δεν υπάρχει µετρητική διάταξη που ανήκει στο ΕΣΜΦΑ λόγω εφαρµογής
του στοιχείου [Β] της παραγράφου [6] του άρθρου [103] και συγχρόνως
δεν υπάρχει βαλβίδα αποµόνωσης του Πελάτη για τον οποίο ζητείται η
διακοπή της παροχής φυσικού αερίου που ανήκει στο ΕΣΜΦΑ, ή
Β)

όταν µετά τη βαλβίδα αποµόνωσης της παραγράφου [1] εξυπηρετούνται
και άλλοι Πελάτες για τους οποίους δεν έχει υποβληθεί Αίτηµα ∆ιακοπής
που να αφορά την ίδια Ηµέρα ∆ιακοπής ή

Γ)
όταν ο Πελάτης για τον οποίο υποβάλλεται Αίτηµα ∆ιακοπής
εξυπηρετείται και από άλλους Χρήστες Μεταφοράς οι οποίοι δεν έχουν
υποβάλει Αίτηµα ∆ιακοπής που να αφορά την ίδια Ηµέρα ∆ιακοπής ή
∆)

∆ιαγράφηκε: (β)
∆ιαγράφηκε: την

∆ιαγράφηκε: (γ)
∆ιαγράφηκε: υποβάλεται
∆ιαγράφηκε: (δ) όταν για την εξυπηρέτηση του Πελάτη
παρεµβάλλεται ΑΣΦΑ ή Σύστηµα ∆ιανοµής Φυσικού Αερίου .

όταν για την εξυπηρέτηση του Πελάτη παρεµβάλλεται ΑΣΦΑ ή Σύστηµα
∆ιανοµής Φυσικού Αερίου.

3. Το Αίτηµα ∆ιακοπής της Παροχής Φυσικού Αερίου σε Πελάτη που
εξυπηρετείται από Σηµείο Εξόδου του ΕΣΜΦΑ υποβάλλεται περιοριστικά, στις
ακόλουθες περιπτώσεις:
Α) Ο Πελάτης, που εξυπηρετείται από το Χρήστη Μεταφοράς, ανάλογα µε την
ιδιότητά του ως φυσικό ή νοµικό πρόσωπο λυθεί, πτωχεύσει, τεθεί σε

∆ιαγράφηκε: τον

εκκαθάριση, σε αναγκαστική διαχείριση, σε κατάσταση παύσης πληρωµών,
καθώς και σε περίπτωση ανάκλησης της άδειας σύστασης αυτού ή άλλης άδειας
που απαιτείται για τη νόµιµη άσκηση της δραστηριότητάς του.
Β) Κατόπιν έγγραφης συµφωνίας του αιτούντος Χρήστη Μεταφοράς και του
Πελάτη που εξυπηρετεί, για τη ∆ιακοπή της παραλαβής Φυσικού Αερίου από
το Χρήστη Μεταφοράς στο Σηµείο Εξόδου, απ’ όπου εξυπηρετείται ο Πελάτης
αυτός.

∆ιαγράφηκε: την

∆ιαγράφηκε: την
∆ιαγράφηκε: τον

Γ) Συντρέχουν οι περιπτώσεις του στοιχείου β) της παραγράφου [3] του
άρθρου [85] του Νόµου, όπως αυτές εξειδικεύονται στον Κώδικα Προµήθειας
Φυσικού Αερίου, ή συντρέχουν οι προϋποθέσεις διακοπής της εξυπηρέτησης
του Πελάτη, σε εφαρµογή των όρων σχετικής σύµβασης για την εξυπηρέτησή
του από τον αιτούντα Χρήστη Μεταφοράς µέσω του σχετικού Σηµείου Εξόδου.

4. Το Αίτηµα ∆ιακοπής υποβάλλεται εγγράφως από το Χρήστη Μεταφοράς
προς το ∆ιαχειριστή, τουλάχιστον τριάντα (30) Ηµέρες πριν από την αιτούµενη
Ηµέρα έναρξης της ∆ιακοπής παραλαβής Φυσικού Αερίου (Απώτερη Ηµέρα
Υποβολής Αιτήµατος ∆ιακοπής), συγκοινοποιείται µε µέριµνα του αιτούντος
Χρήστη στη ΡΑΕ και περιλαµβάνει την επιθυµητή Ηµέρα για την οποία
ζητείται η ∆ιακοπή της παραλαβής Φυσικού Αερίου (Ηµέρα ∆ιακοπής), το
Σηµείο Εξόδου από το οποίο ζητείται η διακοπή της εξυπηρέτησης του Πελάτη
και τα πλήρη στοιχεία του Πελάτη τον οποίο θα σταµατήσει να εξυπηρετεί ο
Χρήστης Μεταφοράς. Με το Αίτηµα ∆ιακοπής συνυποβάλλονται υποχρεωτικά
τα εξής:
Α)
Για την περίπτωση Α) της παραγράφου [3], τα προβλεπόµενα εκ της
οικείας νοµοθεσίας έγγραφα και στοιχεία, που πιστοποιούν τη νοµική
κατάσταση του Πελάτη κατά την Ηµέρα υποβολής του αιτήµατος καθώς και
Υπεύθυνη ∆ήλωση του ν. 1599/1986 του αιτούντος Χρήστη Μεταφοράς, µε την
οποία θα βεβαιώνεται:

∆ιαγράφηκε: τον

∆ιαγράφηκε: ,

∆ιαγράφηκε: την

ότι µετά τη τη βαλβίδα αποµόνωσης του Πελάτη για τον οποίο ζητείται η
διακοπή εξυπηρέτησης, δεν εξυπηρετείται άλλος Πελάτης του αιτούντος
Χρήστη,

∆ιαγράφηκε: i)

η ακρίβεια των προσκοµιζοµένων εγγράφων και στοιχείων,

∆ιαγράφηκε: ii)

η νοµική κατάσταση του Πελάτη και

∆ιαγράφηκε: iii)

η κοινοποίηση του Αιτήµατος ∆ιακοπής στη ΡΑΕ.

∆ιαγράφηκε: iv)

Β)
Για την περίπτωση Β) της παραγράφου [3], Υπεύθυνες ∆ηλώσεις του
ν. 1599/1986 του αιτούντος Χρήστη Μεταφοράς και του Πελάτη που
εξυπηρετεί, µε τις οποίες θα βεβαιώνεται:

i) ότι µετά τη βαλβίδα αποµόνωσης του Πελάτη για τον οποίο ζητείται η
διακοπή εξυπηρέτησης, δεν εξυπηρετείται άλλος Πελάτης του αιτούντος
Χρήστη ή τρίτου Χρήστη,
ii) η σύναψη της κοινής συµφωνίας,
η Ηµέρα ∆ιακοπής της παραλαβής Φυσικού Αερίου και

∆ιαγράφηκε: iii)

iv) η κοινοποίηση του Αιτήµατος ∆ιακοπής στη ΡΑΕ

∆ιαγράφηκε: Ρ.Α.Ε .

Γ)
Για την περίπτωση Γ) της παραγράφου [3], Υπεύθυνη ∆ήλωση του ν.
1599/1986 του αιτούντος Χρήστη Μεταφοράς, µε την οποία θα βεβαιώνεται:

i) ότι µετά τη βαλβίδα αποµόνωσης του Πελάτη για τον οποίο ζητείται η
διακοπή εξυπηρέτησης, δεν εξυπηρετείται άλλος Πελάτης του αιτούντος
Χρήστη,
ii) το Αίτηµα ∆ιακοπής είναι σύµφωνο µε τους όρους της µεταξύ τους
σύµβασης, τις σχετικές διατάξεις του Κώδικα Προµήθειας Φυσικού Αερίου και
του Νόµου καθώς και
iii) η κοινοποίηση του Αιτήµατος ∆ιακοπής στη ΡΑΕ.
5. Σε περίπτωση που περισσότεροι Χρήστες Μεταφοράς έχουν δεσµεύσει
Μεταφορική Ικανότητα Παραλαβής στο Σηµείο Εξόδου, για το οποίο ζητείται η
διακοπή της εξυπηρέτησης του Πελάτη, και εξυπηρετούν τον ίδιο Πελάτη, τα
οριζόµενα στην παράγραφο [4] του άρθρου αυτού εφαρµόζονται για κάθε
Χρήστη Μεταφοράς που δεσµεύει Μεταφορική Ικανότητα στο Σηµείο αυτό. Ο
∆ιαχειριστής υποχρεούται να προβεί στη ∆ιακοπή της Παροχής Φυσικού
Αερίου προς τον Πελάτη µόνο εφόσον το σύνολο των Χρηστών Μεταφοράς,
που δεσµεύουν Μεταφορική Ικανότητα Παραλαβής στο εν λόγω Σηµείο
Εξόδου για την εξυπηρέτηση του ίδιου Πελάτη, υποβάλλουν σχετικό αίτηµα
σύµφωνα µε το άρθρο αυτό και δηλώσουν την ίδια Ηµέρα ∆ιακοπής. Για το
σκοπό αυτό, ο ∆ιαχειριστής ενηµερώνει εγγράφως επί αποδείξει όλους τους
Χρήστες που έχουν δεσµεύσει Μεταφορική Ικανότητα Παραλαβής στο εν λόγω
Σηµείο Εξόδου και ζητεί τη επιβεβαίωσή τους ότι δεν εξυπηρετούν τον ίδιο
Πελάτη ή άλλο Πελάτη µετά τη βαλβίδα αποµόνωσης του Πελάτη για τον οποίο
ζητήθηκε η διακοπή εξυπηρέτησης, εντός προθεσµίας δύο (2) εργασίµων
ηµερών από την παραλαβή του Αιτήµατος ∆ιακοπής, τάσσοντάς τους
προθεσµία παράδοσης απάντησης δύο (2) εργασίµων ηµερών. Η µη λήψη
απάντησης στην ανωτέρω προθεσµία τεκµαίρεται ως παροχή της ανωτέρω
επιβεβαίωσης.
6. Ο ∆ιαχειριστής εξετάζει την πληρότητα του Αιτήµατος ∆ιακοπής και των
συνυποβαλλόµενων µε αυτό εγγράφων και στοιχείων εντός προθεσµίας επτά (7)
εργάσιµων ηµερών από την Απώτερη Ηµέρα Υποβολής Αιτήµατος ∆ιακοπής
και ενηµερώνει εγγράφως το Χρήστη Μεταφοράς σχετικά µε την αποδοχή ή
την απόρριψή του.

∆ιαγράφηκε: τον
∆ιαγράφηκε: αυτόν
∆ιαγράφηκε: την διαβεβαίωσή

∆ιαγράφηκε: διαβεβαίωσης

∆ιαγράφηκε: τον

7. Ο ∆ιαχειριστής αποδέχεται το Αίτηµα ∆ιακοπής, εφόσον πληρούνται οι
προϋποθέσεις του άρθρου αυτού.
Ο αιτών Χρήστης και σε περίπτωση περισσότερων Χρηστών Μεταφοράς
καθένας από αυτούς χωριστά, υποχρεούται να γνωστοποιήσει εγγράφως στον
Πελάτη που εξυπηρετεί, την επικείµενη ∆ιακοπή της παροχής, προσδιορίζοντας
ρητά το Σηµείο Εξόδου του ΕΣΦΑ και την ακριβή Ηµέρα της ∆ιακοπής από το
∆ιαχειριστή. Η ενηµέρωση γίνεται το αργότερο εντός προθεσµίας δύο (2)
εργασίµων ηµερών από την Ηµέρα παραλαβής της έγγραφης απάντησης του
∆ιαχειριστή.
Κάθε Χρήστης Μεταφοράς υποβάλλει στο ∆ιαχειριστή Υπεύθυνη ∆ήλωση του
ν. 1599/1986, µε την οποία βεβαιώνει ότι προέβη προσηκόντως και
εµπροθέσµως στη γνωστοποίηση του προηγούµενου εδαφίου, το αργότερο
πέντε (5) εργάσιµες ηµέρες πριν την καθορισµένη Ηµέρα διακοπής.

8. Ο ∆ιαχειριστής απορρίπτει το Αίτηµα ∆ιακοπής, άνευ άλλου τινός,
κοινοποιώντας στη ΡΑΕ την απόφασή του αυτή, εφόσον:

∆ιαγράφηκε: υποχρεούται να
∆ιαγράφηκε: στον
∆ιαγράφηκε: θα

∆ιαγράφηκε: απόφαση

Α)

∆εν υποβάλλεται σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου αυτού.

Β)

Ισχύει µια των περιπτώσεων της παραγράφου [2].

∆ιαγράφηκε: ]

Γ)

∆εν τηρήθηκε η προθεσµία της παραγράφου [4].

∆ιαγράφηκε: ]

9. Ο ∆ιαχειριστής δεν προβαίνει στη ∆ιακοπή Παροχής Φυσικού Αερίου στον
Πελάτη του οποίου ζητήθηκε η διακοπή εξυπηρέτησης, γνωστοποιώντας
σχετικά την απόφασή του αυτή σε κάθε αιτούντα Χρήστη Μεταφοράς και τη
ΡΑΕ, εφόσον:
Α)
Παραληφθεί από το ∆ιαχειριστή, έως την 12:00 ώρα της
προηγούµενης Ηµέρας από την καθορισµένη Ηµέρα ∆ιακοπής Παροχής του
Φυσικού Αερίου, έγγραφο αίτηµα του Χρήστη, ή σε περίπτωση περισσότερων
Χρηστών Μεταφοράς, αίτηµα από οποιονδήποτε εξ αυτών, για την ανάκληση
του υποβληθέντος Αιτήµατος ∆ιακοπής.
Β)
∆εσµευθεί Μεταφορική Ικανότητα Παραλαβής στο εν λόγω Σηµείο
Εξόδου από Χρήστη Μεταφοράς, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κώδικα, και
για χρονικό διάστηµα που περιλαµβάνει την Ηµέρα ∆ιακοπής Παροχής του
Φυσικού Αερίου. Στην περίπτωση αυτή, για κάθε Ηµέρα του χρονικού
διαστήµατος δέσµευσης της Μεταφορικής Ικανότητας Παραλαβής, κατά την
οποία το άθροισµα των Ηµερήσιων ∆ηλώσεων Παραλαβής, που αφορά στην
Ηµέρα και στο εν λόγω Σηµείο Εξόδου, είναι µηδέν, οι Χρήστες Μεταφοράς οι
οποίοι έχουν υποβάλει Αίτηµα ∆ιακοπής δε συµµετέχουν στην εφαρµογή της
διάταξης της παραγράφου [3] του άρθρου [42].

∆ιαγράφηκε: δεν

Γ)
Ο Χρήστης Μεταφοράς, ή σε περίπτωση ύπαρξης περισσοτέρων του
ενός, τουλάχιστον ένας εξ αυτών, δεν υπέβαλε προσηκόντως και εµπροθέσµως
την υπεύθυνη ∆ήλωση κατά την παράγραφο [7].

10. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του Κώδικα για την παροχή Υπηρεσιών
Μεταφοράς, ο ∆ιαχειριστής προβαίνει στην Επαναφορά της Παροχής του
Φυσικού Αερίου που αυτή διεκόπη σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος
άρθρου, ενηµερώνοντας σχετικά τον αιτούντα Χρήστη και σε περίπτωση
περισσότερων Χρηστών Μεταφοράς καθέναν από αυτούς χωριστά, εφόσον:
i) υποβληθεί εγγράφως στο ∆ιαχειριστή, έστω από έναν από τους αιτούντες
Χρήστες, σχετική Αίτηση Επαναφοράς της παραλαβής του Φυσικού Αερίου,
τουλάχιστον δέκα (10) εργάσιµες ηµέρες πριν την αιτούµενη Ηµέρα
Επαναφοράς,
ii) δεσµευθεί τυχόν διαθέσιµη Μεταφορική Ικανότητα Παραλαβής στο εν λόγω
Σηµείο Εξόδου από Χρήστη Μεταφοράς, για την εξυπηρέτηση Πελάτη µετά τη
βαλβίδα αποµόνωσης στην οποία διεκόπη η Παροχή Φυσικού Αερίου,
σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κώδικα. Η Eπαναφορά της Παροχής Φυσικού
Αερίου πραγµατοποιείται από την Ηµέρα έναρξης των ανωτέρω Υπηρεσιών
Μεταφοράς. Στην περίπτωση αυτή, για κάθε Ηµέρα του χρονικού διαστήµατος
δέσµευσης της Μεταφορικής Ικανότητας Παραλαβής, κατά την οποία το
άθροισµα των Ηµερήσιων ∆ηλώσεων Παραλαβής, που αφορά στην Ηµέρα και
στο εν λόγω Σηµείο Εξόδου, είναι µηδέν, οι Χρήστες Μεταφοράς οι οποίοι
έχουν υποβάλει Αίτηµα ∆ιακοπής δε συµµετέχουν στην εφαρµογή της διάταξης
της παραγράφου [3] του άρθρου [42].

∆ιαγράφηκε: την

∆ιαγράφηκε: δεν

11. Εφόσον ο ∆ιαχειριστής παρεµποδιστεί ή σε κάθε περίπτωση δεν καταστεί
δυνατό, συνεπεία δικαστικής απόφασης ή άλλως πως, να προβεί στη ∆ιακοπή
της Παροχής του Φυσικού Αερίου κατά την ορισθείσα Ηµέρα ∆ιακοπής για
λόγους που δεν ανάγονται στον ίδιο και εκφεύγουν της σφαίρας επιρροής του,
αίρεται κάθε ευθύνη του για τη µη συντέλεση της ∆ιακοπής της Παροχής του
Φυσικού Αερίου, ενηµερώνει δε σχετικά το συντοµότερο δυνατόν και µε κάθε
πρόσφορο µέσο τον αιτούντα Χρήστη και σε περίπτωση περισσότερων
Χρηστών Μεταφοράς καθέναν από αυτούς χωριστά. Στην περίπτωση αυτή:
Α) Ορίζεται από τον αιτούντα Χρήστη ή το σύνολο των Χρηστών Μεταφοράς
από κοινού, νέα Ηµέρα ∆ιακοπής και ενηµερώνεται σχετικά µε τη νέα Ηµέρα ο
Πελάτης και ο ∆ιαχειριστής σύµφωνα µε τη διαδικασία της παραγράφου [7]. Ο
∆ιαχειριστής προβαίνει στη ∆ιακοπή της Παροχής του Φυσικού Αερίου,
εφόσον αυτό έχει καταστεί δυνατό και τηρουµένων των διατάξεων της
παραγράφου [9] και του Κώδικα.
Β) Ζητείται από τον αιτούντα Χρήστη ή τους Χρήστες Μεταφοράς, σύµφωνα
µε τους όρους της/των Σύµβασης/ων µε τον Πελάτη/ων τους, τις σχετικές
διατάξεις του Κώδικα Προµήθειας Φυσικού Αερίου και της οικείας νοµοθεσίας,
η συνδροµή των αρµοδίων Αρχών προκειµένου να καταστεί δυνατή η ∆ιακοπή
της Παροχής του Φυσικού Αερίου από το ∆ιαχειριστή.

∆ιαγράφηκε: στην

∆ιαγράφηκε: την
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∆ιαγράφηκε: στην

∆ιαγράφηκε: τον

12. Κάθε Χρήστης Μεταφοράς, που έχει δεσµεύσει Μεταφορική Ικανότητα
Παραλαβής, µέσω Εγκεκριµένων Αιτήσεων, σε Σηµείο Εξόδου του ΕΣΜΦΑ
στο οποίο έχει διακοπεί η Παροχή Φυσικού Αερίου σε Πελάτη του σύµφωνα
µε τα οριζόµενα στο παρόν άρθρο, δεν απαλλάσσεται από τις υποχρεώσεις του
έναντι του ∆ιαχειριστή, ιδίως τις οικονοµικές σύµφωνα µε το Τιµολόγιο
Χρήσης του ΕΣΦΑ, καθ’ όλο το χρονικό διάστηµα ισχύος κάθε σχετικής
Εγκεκριµένης Αίτησης, οι οποίες παραµένουν σε πλήρη ισχύ.
Καθ’όλο το χρονικό διάστηµα που διαρκεί η ∆ιακοπή της Παροχής του
Φυσικού Αερίου σε Σηµείο Εξόδου του ΕΣΜΦΑ, οι Χρήστες Μεταφοράς που
αιτήθηκαν τη ∆ιακοπή δεν δικαιούνται να υποβάλλουν δηλώσεις κατά το
Κεφάλαιο [4] για το εν λόγω Σηµείο Εξόδου.

13. Κάθε έγγραφη επικοινωνία µεταξύ Χρηστών Μεταφοράς και ∆ιαχειριστή,
για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, κοινοποιείται µε µέριµνα του εκάστοτε
αποστολέα του εγγράφου στη ΡΑΕ.
14. Με την επιφύλαξη της περίπτωσης κατά την οποία αποδεικνύεται ότι ο
∆ιαχειριστής ή/και οι προστηθέντες αυτού έπραξαν µε δόλο ή βαριά αµέλεια, ο
∆ιαχειριστής:
Α) ∆εν υπέχει καµία ευθύνη προς ανόρθωση τυχόν ζηµίας (θετικής ή
αποθετικής, οικονοµικής ή οποιασδήποτε άλλης µορφής γεγενηµένης ήδη ή
µέλλουσας), έναντι του Πελάτη/ων, του Χρήστη/ων Μεταφοράς ή
οποιουδήποτε τρίτου λόγω της ∆ιακοπής της Παροχής του Φυσικού Αερίου σε
Σηµείο Εξόδου του ΕΣΜΦΑ, από το οποίο εξυπηρετείται ο Πελάτης του
Χρήστη Μεταφοράς, κατόπιν σχετικού αιτήµατος του Χρήστη αυτού σύµφωνα
µε τις διατάξεις του παρόντος άρθρου.
Β) ∆εν υπέχει καµία ευθύνη προς ανόρθωση τυχόν ζηµίας (θετικής ή
αποθετικής, οικονοµικής ή οποιασδήποτε άλλης µορφής γεγενηµένης ήδη ή
µέλλουσας), έναντι του Πελάτη/ων, του Χρήστη/ών Μεταφοράς ή

∆ιαγράφηκε: ων

οποιουδήποτε τρίτου λόγω της αναβολής ή της καθυστέρησης της ∆ιακοπής της
Παροχής του Φυσικού Αερίου, κατά τα οριζόµενα στην παράγραφο [11].

15. Σε περίπτωση που, παρά τα οριζόµενα στην προηγούµενη παράγραφο,
εγερθούν αξιώσεις Πελάτη/ων, Χρήστη/ων Μεταφοράς ή οποιουδήποτε τρίτου
κατά του ∆ιαχειριστή για λόγους που ανάγονται στο άρθρο αυτό, αρµόδια
δικαστήρια για την επίλυση της διαφοράς ορίζονται τα ∆ικαστήρια των
Αθηνών.

Άρθρο 38
Ελάχιστη Πίεση Εξόδου
1. Κάθε Χρήστης Μεταφοράς δικαιούται να υποβάλει στο ∆ιαχειριστή αίτηµα για
τον καθορισµό της ελάχιστης πίεσης παραλαβής Φυσικού Αερίου σε Σηµείο
Εξόδου, Εξόδου Αντίστροφης Ροής (Ελάχιστη Πίεση Εξόδου), εντός των ορίων
που καθορίζονται στις Συνθήκες Παραλαβής Φυσικού Αερίου του
συγκεκριµένου Σηµείου Εξόδου, Εξόδου Αντίστροφης Ροής.
2. Ο ∆ιαχειριστής αξιολογεί κάθε σχετικό αίτηµα Χρήστη Μεταφοράς και, εφόσον
είναι δυνατόν να ικανοποιηθεί, προτείνει στο Χρήστη Μεταφοράς τη σύναψη
Σύµβασης ∆ιατήρησης Ελάχιστης Πίεσης Εξόδου προσδιορίζοντας και τυχόν
τίµηµα, το οποίο αντανακλά το σχετικό κόστος του ∆ιαχειριστή.
3. Στη Σύµβαση ∆ιατήρησης Ελάχιστης Πίεσης Εξόδου καθορίζεται ότι ο
∆ιαχειριστής δεν υποχρεούται στην τήρηση της υποχρέωσης διατήρησης της
Ελάχιστης Πίεσης Εξόδου στις περιπτώσεις κατά τις οποίες:
Α)

Η Ποσότητα Φυσικού Αερίου που παραλαµβάνεται στο εν λόγω Σηµείο
Εξόδου, Εξόδου Αντίστροφης Ροής υπερβαίνει τη Συνολική ∆εσµευµένη
Μεταφορική Ικανότητα Παραλαβής του Χρήστη Μεταφοράς στο ίδιο
Σηµείο.

Β)

Παραβιάζονται τα λειτουργικά όρια των µετρητικών διατάξεων, όπως
καθορίζονται στις Συνθήκες Παραλαβής Φυσικού Αερίου του
συγκεκριµένου Σηµείου Εξόδου, Εξόδου Αντίστροφης Ροής.

Γ)

Η πίεση παράδοσης Φυσικού Αερίου σε Σηµεία Εισόδου είναι µικρότερη
της ελάχιστης πίεσης εισόδου για τα Σηµεία αυτά, όπως καθορίζεται στις
αντίστοιχες Συνθήκες Παράδοσης Φυσικού Αερίου.

4. Ο ∆ιαχειριστής δεν οφείλει στους Χρήστες Μεταφοράς µε τους οποίους έχει
συνάψει Σύµβαση ∆ιατήρησης Ελάχιστης Πίεσης Εξόδου αποζηµίωση σε
περίπτωση που η µη εκπλήρωση της σχετικής υποχρέωσής του οφείλεται σε
αλλαγή της σχετικής νοµοθεσίας, Στην περίπτωση αυτή, τα µέρη οφείλουν να
τροποποιήσουν αναλόγως τη Σύµβαση ∆ιατήρησης Ελάχιστης Πίεσης Εξόδου.
5. Ο ∆ιαχειριστής δεν υποχρεούται στην παράδοση Φυσικού Αερίου σε Σηµείο
Εξόδου µε σκοπό την παραλαβή του από Χρήστη Μεταφοράς, στην περίπτωση
που η πίεση του Φυσικού Αερίου στο Συνδεδεµένο Σύστηµα ή στην

∆ιαγράφηκε: , παρεµβαίνει δε προσθέτως υπέρ του ∆ιαχειριστή η
ΡΑΕ κατά τις οικείες διατάξεις του Κώδικα Πολιτικής ∆ικονοµίας
∆ιαγράφηκε: Με την επιφύλαξη της περίπτωσης κατά την οποία
αποδείχθηκε ότι ο ∆ιαχειριστής ή/και οι προστηθέντες αυτού
έπραξαν µε δόλο ή βαριά αµέλεια:¶
Α) Κάθε ποσό που τυχόν κληθεί να καταβάλει ο ∆ιαχειριστής στον
Πελάτη/ες του Χρήστη Μεταφοράς που αιτήθηκε τη ∆ιακοπή της
παραλαβής του Φυσικού Αερίου ή τρίτο, αναζητείται από τον
Χρήστη αυτόν, ο οποίος υποχρεούται να συµµετάσχει στη ∆ίκη
κατόπιν προσεπικλήσεως του ∆ιαχειριστή, κατά τις οικείες διατάξεις
του Κώδικα Πολιτικής ∆ικονοµίας και να καταβάλλει αυτός στον
Πελάτη ή τον τρίτο ότι υποχρεωθεί ο ∆ιαχειριστής να καταβάλλει
στον τελευταίο µε την απόφαση που θα εκδοθεί. Το αυτό ισχύει σε
περίπτωση περισσότερων αιτούντων Χρηστών Μεταφοράς, οι οποίοι
ευθύνονται από κοινού, αλληλέγγυως και εις ολόκληρον έναντι του
∆ιαχειριστή. ¶
Β) Κάθε ποσό που τυχόν κληθεί να καταβάλει ο ∆ιαχειριστής
δυνάµει αµετάκλητης δικαστικής απόφασης σε αιτούντα Χρήστη ή
περισσότερους Χρήστες Μεταφοράς, για λόγους που ανάγονται στο
άρθρο αυτό, περιλαµβάνεται στις Λειτουργικές ∆απάνες της Βασικής
∆ραστηριότητας Μεταφοράς του ∆ιαχειριστή στην επόµενη
αναθεώρηση των Τιµολογίων σύµφωνα µε τον Κανονισµό
Τιµολόγησης του ΕΣΦΑ και ανακτώνται µέσω των Τιµολογίων
Χρήσης αυτού. ¶
¶
¶
∆ιαγράφηκε: υποβάλλει

Εγκατάσταση Απόληψης Φυσικού Αερίου κατάντη του Σηµείου Εξόδου,
Εξόδου Αντίστροφης Ροής υπερβαίνει την Ελάχιστη Πίεση Εξόδου του σηµείου
αυτού.

6. Με την επιφύλαξη των οριζοµένων στις παραγράφους [3], [4] και [5], ο Χρήστης
Μεταφοράς απαλλάσσεται από την υποχρέωση καταβολής Χρέωσης
Ηµερήσιου Προγραµµατισµού στην περίπτωση κατά την οποία η Ποσότητα
που κατανέµεται σε αυτόν υπολείπεται της Ποσότητας την οποία ο Χρήστης
Μεταφοράς είχε δηλώσει ότι θα παραλάβει, κατά τις διατάξεις του Κεφαλαίου
[4], εξαιτίας της αδυναµίας του ∆ιαχειριστή να τηρήσει την υποχρέωσή του
σχετικά µε τη διατήρηση της Ελάχιστης Πίεσης Εξόδου στο Σηµείο αυτό.

Άρθρο 39
Παραλαβή Φυσικού Αερίου για τον εφοδιασµό συµπιεστών
Σε περίπτωση που Φυσικό Αέριο το οποίο παραλαµβάνεται σε Σηµείο Εξόδου,
χρησιµοποιείται από το Χρήστη Μεταφοράς ή Πελάτη ή το διαχειριστή
Συνδεδεµένου Συστήµατος ή οποιοδήποτε άλλο φυσικό ή νοµικό πρόσωπο έχει
έννοµο συµφέρον στον οποίο ο Χρήστης Μεταφοράς το παραδίδει, για την
τροφοδοσία συστήµατος συµπίεσης Φυσικού Αερίου εγκατεστηµένου εκτός
των ορίων του ΕΣΦΑ, ο ∆ιαχειριστής δύναται να διακόψει αιτιολογηµένα την
παράδοση Φυσικού Αερίου στο σχετικό Σηµείο Εξόδου, Εξόδου Αντίστροφης
Ροής για όσο χρόνο η λειτουργία του συστήµατος συµπίεσης έχει ως
αποτέλεσµα τη διακύµανση της πίεσης στους αγωγούς του ΕΣΦΑ κατά τρόπο
που κατά την κρίση του ∆ιαχειριστή, ενδέχεται να προκληθεί κίνδυνος ή
δυσχέρεια στη λειτουργία του ΕΣΦΑ ή Εγκαταστάσεων Απόληψης ή
Συνδεδεµένων Συστηµάτων.

Άρθρο 40
Πρόσβαση του ∆ιαχειριστή σε Εγκαταστάσεις Απόληψης και
Συνδεδεµένα Συστήµατα
1. Ο ∆ιαχειριστής έχει δικαίωµα πρόσβασης περιοδικά και επί εύλογο χρονικό
διάστηµα, στις Εγκαταστάσεις Απόληψης ή σε Συνδεδεµένα Συστήµατα που
εξυπηρετούνται από το Χρήστη, µε σκοπό την άσκηση των αρµοδιοτήτων του
σύµφωνα µε τον Κώδικα καθώς και προκειµένου να πιστοποιήσει τη
συµµόρφωση µε τις απαιτήσεις της αντίστοιχης Σύµβασης Μεταφοράς ή να
εγκαταστήσει σύνδεση µε το ΕΣΦΑ, σύµφωνα µε τις σχετικές Συµφωνίες
Συνδεδεµένων Συστηµάτων που έχει συνάψει. Ο Χρήστης Μεταφοράς
λαµβάνει τα αναγκαία µέτρα ώστε να εξασφαλίζεται η απρόσκοπτη και χωρίς
κίνδυνο πρόσβαση του ∆ιαχειριστή στις Εγκαταστάσεις Απόληψης και τα
Συνδεδεµένα Συστήµατα.
2. Για την άσκηση του δικαιώµατος πρόσβασης σύµφωνα µε την προηγούµενη
παράγραφο, ο ∆ιαχειριστής οφείλει να ενηµερώνει προηγουµένως το Χρήστη
Μεταφοράς.

∆ιαγράφηκε: τον

∆ιαγράφηκε: τον

Άρθρο 41
Παραλαβή Αερίου Εκτός Προδιαγραφών
1. Ο ∆ιαχειριστής οφείλει να ενηµερώνει τους Χρήστες Μεταφοράς όταν
διαπιστώνει, σύµφωνα µε τις διαδικασίες που προβλέπονται στον Κανονισµό
Μετρήσεων ΕΣΦΑ ή µε κάθε άλλο πρόσφορο µέσο, ότι Φυσικό Αέριο το οποίο
θα είναι διαθέσιµο προς παραλαβή ή παραλαµβάνεται ή έχει παραληφθεί από
τους Χρήστες Μεταφοράς σε Σηµείο Εξόδου είναι Αέριο Εκτός Προδιαγραφών,
µε την επιφύλαξη της παραγράφου [3] κατωτέρω.
2. Εντός τριών (3) ωρών από τη χρονική στιγµή κατά την οποία διαπιστώνεται ότι
Φυσικό Αέριο το οποίο θα είναι διαθέσιµο προς παραλαβή ή παραλαµβάνεται ή
έχει παραληφθεί από τους Χρήστες Μεταφοράς σε Σηµείο Εξόδου, Εξόδου
Αντίστροφης Ροής είναι Αέριο Εκτός Προδιαγραφών, ο ∆ιαχειριστής
ενηµερώνει µέσω του Ηλεκτρονικού Πληροφοριακού Συστήµατος ή εγγράφως
τους Χρήστες Μεταφοράς σχετικά (α) µε τις παραµέτρους ποιότητας οι οποίες
είναι εκτός των Προδιαγραφών Ποιότητας Φυσικού Αερίου και το ποσοστό
απόκλισής τους από αυτές και (β) τον εκτιµώµενο χρόνο αποκατάστασης των
παραµέτρων εντός των Προδιαγραφών Ποιότητας Φυσικού Αερίου. Εντός
τριών (3) ωρών από τη χρονική στιγµή κατά την οποία διαπιστώνεται ότι το
Φυσικό Αέριο πληροί τις Προδιαγραφές Ποιότητας Φυσικού Αερίου ο
∆ιαχειριστής ενηµερώνει τους Χρήστες Μεταφοράς σχετικά.
3. Ο ∆ιαχειριστής δεν υποχρεούται να ενηµερώσει τους Χρήστες Μεταφοράς σε
περίπτωση που οι παράµετροι ποιότητας Φυσικού Αερίου που θα είναι
διαθέσιµο προς παραλαβή ή παραλαµβάνεται ή έχει παραληφθεί από Σηµείο
Εξόδου, Εξόδου Αντίστροφης Ροής αποκατασταθούν εντός των Προδιαγραφών
Ποιότητας Φυσικού Αερίου εντός χρονικού διαστήµατος µικρότερου των τριών
(3) ωρών από τη χρονική στιγµή κατά την οποία διαπιστώνεται ότι το Φυσικό
Αέριο αυτό είναι Αέριο Εκτός Προδιαγραφών.
4. Κατά το χρονικό διάστηµα από την ενηµέρωση του ∆ιαχειριστή σχετικά µε την
παραλαβή Αερίου Εκτός Προδιαγραφών σε Σηµείο Εξόδου, Εξόδου
Αντίστροφης Ροής και έως ότου το Φυσικό Αέριο που διατίθεται προς
παραλαβή στο σηµείο αυτό καταστεί συµβατό µε τις Προδιαγραφές Ποιότητας
Φυσικού Αερίου, οι Χρήστες Μεταφοράς δικαιούνται:
Α)

Να παραλάβουν ή να συνεχίσουν την παραλαβή του Αερίου Εκτός
Προδιαγραφών.

Β)

Να µειώσουν το ρυθµό παραλαβής ή να διακόψουν την παραλαβή του
Αερίου Εκτός Προδιαγραφών.

5. Οι Χρήστες Μεταφοράς ενηµερώνουν άµεσα το ∆ιαχειριστή για την απόφασή
τους υποβάλλοντας αναθεωρηµένη Ηµερήσια ∆ήλωση.
6. Στην περίπτωση που Χρήστες Μεταφοράς παρέλαβαν Φυσικό Αέριο για το οποίο
είχαν ενηµερωθεί από το ∆ιαχειριστή ότι ήταν Αέριο Εκτός Προδιαγραφών, ο
∆ιαχειριστής υποχρεούται να καταβάλει στους εν λόγω Χρήστες ποσό που
υπολογίζεται ως το γινόµενο του συνόλου της Ποσότητας που κατανεµήθηκε
στους Χρήστες Μεταφοράς σύµφωνα µε τη διαδικασία του Κεφαλαίου [7] του
Κώδικα για κάθε Ηµέρα κατά την οποία οι Χρήστες παρέλαβαν από Σηµείο
Εξόδου, Εξόδου Αντίστροφης Ροής Αέριο Εκτός Προδιαγραφών επί τη

∆ιαγράφηκε: την

Μοναδιαία Χρέωση Αερίου Εκτός Προδιαγραφών, κατά τα οριζόµενα στο
άρθρο [33] του Κώδικα. Με την καταβολή του ποσού αυτού, οι εν λόγω
Χρήστες Μεταφοράς δεν έχουν ή διατηρούν καµία άλλη απαίτηση ή δικαίωµα
έναντι του ∆ιαχειριστή από την αιτία αυτή.

7. Στην περίπτωση που Χρήστες Μεταφοράς παρέλαβαν από το ΕΣΜΦΑ Αέριο
Εκτός Προδιαγραφών και δεν ενηµερώθηκαν, σύµφωνα µε τις διατάξεις του
άρθρου αυτού, από το ∆ιαχειριστή ή δεν γνώριζαν από άλλη αιτία ότι το
διαθέσιµο προς παραλαβή Φυσικό Αέριο είναι Αέριο Εκτός Προδιαγραφών, ο
∆ιαχειριστής υποχρεούται να καταβάλει στους εν λόγω Χρήστες Μεταφοράς:
Α)

Το ποσό που υπολογίζεται ως το γινόµενο του συνόλου της Ποσότητας που
κατανεµήθηκε σε κάθε Χρήστη Μεταφοράς, σύµφωνα µε τη διαδικασία του
Κεφαλαίου [7] του Κώδικα, για κάθε Ηµέρα κατά την οποία ο Χρήστης
παρέλαβε από Σηµείο Εξόδου, Εξόδου Αντίστροφης Ροής Αέριο Εκτός
Προδιαγραφών επί τη Μοναδιαία Χρέωση Αερίου Εκτός Προδιαγραφών,
κατά τα οριζόµενα στο άρθρο [33] του Κώδικα και

Β)

Αποζηµίωση για κάθε επιπλέον ζηµία, συµπεριλαµβανόµενων των
παρεπόµενων ζηµιών, που προκαλούνται στους Χρήστες Μεταφοράς από το
γεγονός αυτό. Το ύψος της αποζηµίωσης που οφείλεται σε κάθε Χρήστη
από το ∆ιαχειριστή, σύµφωνα µε την περίπτωση β’ της παραγράφου αυτής,
δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το ανώτατο όριο ευθύνης που καθορίζεται
στη σχετική Σύµβαση Μεταφοράς.

8. Προκειµένου Χρήστης Μεταφοράς να θεµελιώσει δικαίωµα αποζηµίωσής του
από το ∆ιαχειριστή, κατά την περίπτωση Β) της προηγούµενης παραγράφου,
υποβάλλει στο ∆ιαχειριστή το συντοµότερο δυνατόν, σχετικό αίτηµα στο οποίο
προσδιορίζει ιδίως:
Α)

Τα Σηµεία Εξόδου, Εξόδου Αντίστροφης Ροής και τις Ηµέρες κατά τις
οποίες παρέλαβε από το ΕΣΜΦΑ το Αέριο Εκτός Προδιαγραφών.

Β)

Τη συνολική Ποσότητα Αερίου Εκτός Προδιαγραφών που παρέλαβε σε
κάθε Σηµείο Εξόδου, Εξόδου Αντίστροφης Ροής και κάθε άλλο στοιχείο που
απαιτείται για να αποδείξει ότι το Φυσικό Αέριο που παρέλαβε ήταν Αέριο
Εκτός Προδιαγραφών.

Γ)

Ανάλυση και τεκµηρίωση για τα έξοδα και τις δαπάνες για τις οποίες
δικαιούται αποζηµίωσης από το ∆ιαχειριστή.

9. Ο ∆ιαχειριστής υποχρεούται να παρέχει στο Χρήστη Μεταφοράς, κατόπιν
σχετικής αιτήσεως του τελευταίου, όλες τις σχετικές πληροφορίες, που διαθέτει
και οι οποίες απαιτούνται προκειµένου ο Χρήστης Μεταφοράς να τεκµηριώσει
το αίτηµά του κατά την προηγούµενη παράγραφο.
10. Σε περίπτωση που Χρήστης Μεταφοράς δεν παρέλαβε Φυσικό Αέριο, για το
οποίο είχε ενηµερωθεί από το ∆ιαχειριστή ότι ήταν Αέριο Εκτός
Προδιαγραφών, δεν υπόκειται σε Χρέωση Ηµερήσιου Προγραµµατισµού και
δεν εφαρµόζονται τα Όρια Ανοχής Χρήστη κατά το Κεφάλαιο [8].

∆ιαγράφηκε: τον
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7
ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΣΕ ΣΗΜΕΙΑ
ΕΙΣΟ∆ΟΥ ΚΑΙ ΕΞΟ∆ΟΥ
Άρθρο 42
Μεθοδολογία Κατανοµής σε Σηµεία Εισόδου και Εξόδου
1. Η συνολική Ποσότητα Φυσικού Αερίου που παραδόθηκε ή παραλήφθηκε
αντίστοιχα από το σύνολο των Χρηστών Μεταφοράς σε Σηµείο Εισόδου ή σε
Σηµείο Εξόδου κατά τη διάρκεια µίας Ηµέρας, κατανέµεται από το ∆ιαχειριστή
στους Χρήστες Μεταφοράς σύµφωνα µε τον ακόλουθο τύπο (Ενδεικτική
Κατανοµή):

ΚΠ ij = ΜΠ i ⋅

∆Πij
n

∑ ∆Π

i
j

j =1

όπου:

: Η Ποσότητα Φυσικού Αερίου που κατανέµεται στο Χρήστη
Μεταφοράς (j) στο Σηµείο Εισόδου ή Εξόδου (i) την Ηµέρα D.
: Η συνολική Ποσότητα Φυσικού Αερίου που παραδόθηκε ή
παραλήφθηκε αντίστοιχα από το σύνολο των Χρηστών Μεταφοράς
στο Σηµείο Εισόδου ή Εξόδου (i) την Ηµέρα D η οποία, ισούται µε
την Ποσότητα Φυσικού Αερίου που µετρήθηκε στο ίδιο Σηµείο
Εισόδου ή Εξόδου κατά την Ηµέρα D.
: H Ποσότητα Φυσικού Αερίου προς παράδοση στο ή προς
παραλαβή από το Σηµείο Εισόδου ή Εξόδου (i), αντίστοιχα, κατά
την Ηµέρα D, από το Χρήστη Μεταφοράς (j) σύµφωνα µε τις
Επιβεβαιωµένες Ποσότητες του Χρήστη (j), κατά το άρθρο [27].

ΚΠ ij
ΜΠ i

∆Π ij

n

∑ ∆Π

i
j

j=1

n

: To άθροισµα των Ποσοτήτων Φυσικού Αερίου προς παράδοση
στο ή προς παραλαβή από το Σηµείο Εισόδου ή Εξόδου (i),
αντίστοιχα κατά την Ηµέρα D, από Χρήστες Μεταφοράς σύµφωνα
µε τις Επιβεβαιωµένες Ποσότητες των Χρηστών, κατά το άρθρο
[27].
: Το πλήθος των Χρηστών Μεταφοράς που έχουν δεσµεύσει
Μεταφορική Ικανότητα / ∆ιακοπτόµενη Μεταφορική Ικανότητα
Παράδοσης ή Μεταφορική Ικανότητα Παραλαβής στο Σηµείο
Εισόδου ή Εξόδου (i), αντίστοιχα.

ΜΠ i
2. Η Ποσότητα Φυσικού Αερίου
που συνολικά καταµετράται σε Σηµείο
Εισόδου ή Εξόδου (i) µπορεί να υπερβαίνει (Πλεόνασµα) ή να υπολείπεται
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(Έλλειµµα) του αθροίσµατος των Επιβεβαιωµένων Ποσοτήτων των Χρηστών
Μεταφοράς για το σηµείο αυτό.
n

3. Εάν για µια Ηµέρα το άθροισµα

∑ ∆Π

i
j

j =1

σε ένα Σηµείο Εισόδου ή Εξόδου (i) του
ΜΠ i
ΕΣΜΦΑ είναι ίσο µε µηδέν και η Ποσότητα Φυσικού Αερίου
που
συνολικά καταµετράται στο Σηµείο αυτό είναι διάφορη του µηδενός, η
ποσότητα αυτή κατανέµεται στους Χρήστες Μεταφοράς αναλογικά, βάσει της
Συνολικής ∆εσµευµένης Μεταφορικής Ικανότητας Παράδοσης, Παραλαβής και
της
Συνολικής
/
∆ιακοπτόµενης
Μεταφορικής
Ικανότητας
Παράδοσης,Παραλαβής κάθε Χρήστη Μεταφοράς στο συγκεκριµένο σηµείο.

4. Ειδικά για Σηµείο Εισόδου µέσω του οποίου παραδίδεται στο ΕΣΜΦΑ Φυσικό
Αέριο για Εξισορρόπηση Φορτίου ή αντιστάθµιση Αερίου Λειτουργίας από το
ΜΠ i
∆ιαχειριστή, η συνολική Ποσότητα Φυσικού Αερίου
που παραδόθηκε ή
παραλήφθηκε αντίστοιχα από το σύνολο των Χρηστών Μεταφοράς σε
συγκεκριµένο Σηµείο Εισόδου (i), σύµφωνα µε την παράγραφο [1], προκύπτει
ως η διαφορά µεταξύ της Ποσότητας Φυσικού Αερίου που συνολικά µετρήθηκε
και παραδόθηκε στο Σηµείο αυτό κατά τη διάρκεια της Ηµέρας D και της
Ποσότητας Φυσικού Αερίου που εγχύθηκε στο ΕΣΜΦΑ µέσω του Σηµείου
αυτού κατά τη διάρκεια της ίδιας Ηµέρας για Εξισορρόπηση Φορτίου ή
αντιστάθµιση Αερίου Λειτουργίας από το ∆ιαχειριστή.
5.

Το σύνολο της Ποσότητας Φυσικού Αερίου προς παράδοση ή
παραλαβή στο Εικονικό Σηµείο ∆ηλώσεων (ΕΣ∆) από Χρήστη Μεταφοράς,
σύµφωνα µε τις Επιβεβαιωµένες Ποσότητές του, αποτελεί την Ποσότητα
Φυσικού Αερίου παράδοσης ή παραλαβής αντίστοιχα η οποία κατανέµεται από
το ∆ιαχειριστή στον ανωτέρω Χρήστη στο ΕΣ∆.

6.

Σε περίπτωση σύναψης Συµφωνίας Συνδεδεµένου Συστήµατος µεταξύ του
∆ιαχειριστή και διαχειριστή Συνδεδεµένου Συστήµατος, σύµφωνα µε τις
σχετικές διατάξεις του άρθρου [21], η κατανοµή των Ποσοτήτων Φυσικού
Αερίου στα Σηµεία Εισόδου ή Εξόδου τα οποία συµπεριλαµβάνονται στην εν
λόγω Συµφωνία Συνδεδεµένου Συστήµατος, πραγµατοποιείται σύµφωνα µε
τους όρους της Συµφωνίας Ισοσκελισµού Ποσοτήτων ή όποιας άλλης
συµφωνίας για την από κοινού κατανοµή Ποσοτήτων.

Σε περίπτωση όπου κατά τη διάρκεια µιας Ηµέρας Χρήστης Μεταφοράς προβαίνει σε
εγχύσεις Ποσοτήτων Φυσικού Αερίου για Εξισορρόπηση Φορτίου ή / και σε
εγχύσεις Ποσοτήτων Φυσικού Αερίου για την αντιστάθµιση του Αερίου
Λειτουργίας σε Σηµείο ή σε Σηµεία Εισόδου του ΕΣΜΦΑ, αποκλειστικά για
τους σκοπούς υπολογισµού της Ηµερήσιας Έλλειψης Εξισορρόπησης Φορτίου
Χρήστη, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου [59], οι Ποσότητες αυτές
αποµειώνουν την Ποσότητα που κατανεµήθηκε στον ανωτέρω Χρήστη κατά
την Ηµέρα αυτή στο εν λόγω Σηµείο ή Σηµεία Εισόδου.

Άρθρο 42Α
Άρθρο 42Β

∆ιαγράφηκε: , όπως αυτή προκύπτει από τις Πράξεις
Εξισορρόπησης στις οποίες προέβη ο ∆ιαχειριστής και τα
προβλεπόµενα στις διατάξεις του άρθρου [59].

∆ιαγράφηκε: εφαρµογής
∆ιαγράφηκε: Τιµολογίου του ΕΣΦΑ,
∆ιαγράφηκε: προσαυξάνουν
∆ιαγράφηκε: <#>Το σύνολο της Ποσότητας Φυσικού Αερίου
προς παράδοση ή παραλαβή στο Εικονικό Σηµείο ∆ηλώσεων (ΕΣ∆)
από Χρήστη Μεταφοράς, σύµφωνα µε τις Επιβεβαιωµένες
Ποσότητές του, αποτελεί την Ποσότητα Φυσικού Αερίου παράδοσης
ή παραλαβής αντίστοιχα η οποία κατανέµεται από τον ∆ιαχειριστή
στον ανωτέρω Χρήστη στο ΕΣ∆. ¶
6. Σε περίπτωση σύναψης Συµφωνίας Συνδεδεµένου Συστήµατος
µεταξύ του ∆ιαχειριστή και διαχειριστή Συνδεδεµένου Συστήµατος,
σύµφωνα µε τις σχετικές διατάξεις του άρθρου [21], η κατανοµή των
Ποσοτήτων Φυσικού Αερίου στα Σηµεία Εισόδου ή Εξόδου τα οποία
συµπεριλαµβάνονται στην εν λόγω Συµφωνία, πραγµατοποιείται
σύµφωνα µε τις όρους της Συµφωνίας Ισοσκελισµού Ποσοτήτων ή
όποιας άλλης συµφωνίας για την από κοινού κατανοµή Ποσοτήτων.¶

Άρθρο 42Γ

∆ιαγράφηκε: (Νέο Άρθρο)

Μεθοδολογία Κατανοµής στην περίπτωση Αντίστροφης Ροής
1. Η Ενδεικτική Κατανοµή της Ηµέρας D, για το σύνολο των Χρηστών Μεταφοράς
και το σύνολο των Σηµείων Εισόδου/Εξόδου τα οποία είναι ταυτόχρονα και
Σηµεία Εξόδου Αντίστροφης Ροής/Εισόδου Αντίστροφης Ροής, διενεργείται, κατά
περίπτωση, σύµφωνα µε τις παραγράφους που ακολουθούν.
2. Η συνολική Ποσότητα Φυσικού Αερίου ΜΠi, όπως αυτή µετρήθηκε ανά Σηµείο
Εισόδου/Εξόδου, κατά την Ηµέρα D, και παραδόθηκε από το σύνολο των
Χρηστών Μεταφοράς και στα οποία κατά την ίδια Ηµέρα δεν
δραστηριοποιείται Χρήστης Μεταφοράς µε τη διαδικασία της Αντίστροφης
Ροής, κατανέµεται από το ∆ιαχειριστή σε κάθε Χρήστη Μεταφοράς, ανά
Σηµείο Εισόδου/Εξόδου, σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου [42].
3. Η συνολική Ποσότητα Φυσικού Αερίου ΜΠi, όπως αυτή µετρήθηκε ανά Σηµείο
Εισόδου Αντίστροφης Ροής , Εξόδου Αντίστροφης Ροής, κατά την Ηµέρα D,
και παραδόθηκε, παραλήφθηκε µόνο από Χρήστες Μεταφοράς οι οποίοι
δραστηριοποιούνται µε τη διαδικασία της Αντίστροφης Ροής, κατανέµεται από
το ∆ιαχειριστή σε κάθε ένα εκ των ανωτέρω Χρηστών Μεταφοράς, ανά Σηµείο
Εισόδου Αντίστροφης Ροής, Εξόδου Αντίστροφης Ροής, σύµφωνα µε τη
διαδικασία του άρθρου [42].
4. Η συνολική Ποσότητα Φυσικού Αερίου ΜΠi, όπως αυτή µετρήθηκε ανά Σηµείο
Εισόδου/Εξόδου Αντίστροφης Ροής, κατά την Ηµέρα D, και στο οποίο
επιβεβαιώθηκαν Ποσότητες Φυσικού Αερίου προς παράδοση και παραλαβή,
σύµφωνα µε τις Επιβεβαιωµένες Ποσότητες των Χρηστών Μεταφοράς
κατανέµεται από το ∆ιαχειριστή σε έκαστο των Χρηστών Μεταφοράς και ανά
Σηµείο Εισόδου/Εξόδου Αντίστροφης Ροής , ως ακολούθως:
i.

Σε περίπτωση όπου στο εν λόγω Σηµείο Εισόδου παραδόθηκε
συνολική Ποσότητα Φυσικού Αερίου ΜΠi την Ηµέρα D, όπως αυτή
µετρήθηκε στο εν λόγω Σηµείο Εισόδου, συµπεριλαµβανοµένης της
περίπτωσης µηδενικής µέτρησης:

α)

Σε κάθε Χρήστη Μεταφοράς µε Ποσότητα Φυσικού Αερίου προς
παραλαβή στο
εν λόγω Σηµείο Εισόδου, σύµφωνα µε τις
Επιβεβαιωµένες Ποσότητές του, κατανέµεται Ποσότητα παραλαβής
Φυσικού Αερίου ίση µε την αντίστοιχη Επιβεβαιωµένη Ποσότητα του
Χρήστη.

β)

Σε κάθε Χρήστη Μεταφοράς, µε Ποσότητες Φυσικού Αερίου προς
παράδοση στο
εν λόγω Σηµείο Εισόδου σύµφωνα µε τις
Επιβεβαιωµένες Ποσότητές του, κατανέµεται από το ∆ιαχειριστή
Ποσότητα Φυσικού Αερίου σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου
[42], όπου ως ΜΠ i νοείται το άθροισµα της Ποσότητας Φυσικού
Αερίου η οποία µετρήθηκε στο εν λόγω Σηµείο Εισόδου κατά την
Ηµέρα D και το άθροισµα των Ποσοτήτων Φυσικού Αερίου οι οποίες
κατανεµήθηκαν στους Χρήστες Μεταφοράς, σύµφωνα µε τη
διαδικασία της περίπτωσης iα).
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∆ιαγράφηκε: την
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ii.

Σε περίπτωση όπου στο εν λόγω Σηµείο Εισόδου παραλήφθηκε
συνολική Ποσότητα Φυσικού Αερίου ΜΠi την Ηµέρα D, όπως αυτή
µετρήθηκε στο εν λόγω Σηµείο Εξόδου Αντίστροφης Ροής:

α)

Σε κάθε Χρήστη Μεταφοράς µε Ποσότητα Φυσικού Αερίου προς
παράδοση στο
εν λόγω Σηµείο Εισόδου, σύµφωνα µε τις
Επιβεβαιωµένες Ποσότητές του, κατανέµεται Ποσότητα παράδοσης
Φυσικού Αερίου ίση µε την αντίστοιχη Επιβεβαιωµένη Ποσότητα του
Χρήστη.
Στην περίπτωση όπου στο εν λόγω Σηµείο Εισόδου παραδίδεται στο
ΕΣΜΦΑ Φυσικό Αέριο για Εξισορρόπηση Φορτίου ή αντιστάθµιση
Αερίου Λειτουργίας, η ποσότητα Φυσικού Αερίου η οποία
κατανέµεται προκύπτει από τις Πράξεις Εξισορρόπησης ή
υπολογίζεται σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στις διατάξεις του άρθρου
[59] αντίστοιχα.

β)

Σε κάθε Χρήστη Μεταφοράς µε Ποσότητα Φυσικού Αερίου προς
παραλαβή από το Σηµείο Εισόδου (ως Σηµείο Εξόδου Αντίστροφης
Ροής) σύµφωνα µε τις Επιβεβαιωµένες Ποσότητές του κατανέµεται
από το ∆ιαχειριστή Ποσότητα Φυσικού Αερίου σύµφωνα µε τη
διαδικασία του άρθρου [42], όπου ως ΜΠ i νοείται το άθροισµα της
Ποσότητας Φυσικού Αερίου η οποία µετρήθηκε στο εν λόγω Σηµείο
Εισόδου κατά την Ηµέρα D και το άθροισµα των Ποσοτήτων Φυσικού
Αερίου οι οποίες κατανεµήθηκαν στους Χρήστες Μεταφοράς,
σύµφωνα µε τη διαδικασία της περίπτωσης iiα), και το άθροισµα
Ποσότητας Φυσικού Αερίου η οποία κατανέµεται στο εν λόγω Σηµείο
Εισόδου για Εξισορρόπηση Φορτίου ή αντιστάθµιση Αερίου
Λειτουργίας σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο εδάφιο [ii,α] της
παραγράφου [4] του παρόντος άρθρου.
Η συνολική Ποσότητα Φυσικού Αερίου ΜΠi, όπως αυτή µετρήθηκε
ανά Σηµείο Εξόδου/Εισόδου Αντίστροφης Ροής, κατά την Ηµέρα D,
και στο οποίο επιβεβαιώθηκαν Ποσότητες Φυσικού Αερίου προς
παράδοση και παραλαβή, σύµφωνα µε τις Επιβεβαιωµένες Ποσότητες
των Χρηστών Μεταφοράς, κατανέµεται από το ∆ιαχειριστή σε έκαστο
των Χρηστών Μεταφοράς και ανά Σηµείο Εξόδου/Εισόδου
Αντίστροφης Ροής , ως ακολούθως:

5.

i.

Σε περίπτωση όπου στο εν λόγω Σηµείο Εξόδου παραλήφθηκε
συνολική Ποσότητα Φυσικού Αερίου ΜΠi την Ηµέρα D, όπως αυτή
µετρήθηκε στο εν λόγω Σηµείο Εξόδου, συµπεριλαµβανοµένης της
περίπτωσης µηδενικής µέτρησης:

α)

Σε κάθε Χρήστη Μεταφοράς µε Ποσότητα Φυσικού Αερίου προς
παράδοση στο
εν λόγω Σηµείο Εξόδου, σύµφωνα µε τις
Επιβεβαιωµένες Ποσότητές του, κατανέµεται Ποσότητα παράδοσης
Φυσικού Αερίου ίση µε την αντίστοιχη Επιβεβαιωµένη Ποσότητα του
Χρήστη.

β)

Σε κάθε Χρήστη Μεταφοράς, µε Ποσότητα Φυσικού Αερίου προς
παραλαβή στο
εν λόγω Σηµείο Εξόδου σύµφωνα µε τις
Επιβεβαιωµένες Ποσότητές του, κατανέµεται από το ∆ιαχειριστή

∆ιαγράφηκε: τον

Ποσότητα Φυσικού Αερίου σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου
[42], όπου ως ΜΠ i νοείται το άθροισµα της Ποσότητας Φυσικού
Αερίου η οποία µετρήθηκε στο εν λόγω Σηµείο Εξόδου κατά την
Ηµέρα D και το άθροισµα των Ποσοτήτων Φυσικού Αερίου οι οποίες
κατανεµήθηκαν στους Χρήστες της περίπτωσης iα).

ii.

Σε περίπτωση όπου στο εν λόγω Σηµείο Εξόδου παραδόθηκε συνολική
Ποσότητα Φυσικού Αερίου ΜΠi την Ηµέρα D, όπως αυτή µετρήθηκε
στο εν λόγω Σηµείο Εισόδου Αντίστροφης Ροής:
α)
Σε κάθε Χρήστη Μεταφοράς µε Ποσότητα Φυσικού Αερίου
προς παραλαβή στο εν λόγω Σηµείο Εισόδου, σύµφωνα µε τις
Επιβεβαιωµένες Ποσότητές του, κατανέµεται Ποσότητα παραλαβής
Φυσικού Αερίου ίση µε την αντίστοιχη Επιβεβαιωµένη Ποσότητα του
Χρήστη.

∆ιαγράφηκε: ..

β)
Σε κάθε Χρήστη Μεταφοράς µε Ποσότητα Φυσικού
Αερίου προς παράδοση στο Σηµείο Εξόδου (ως Σηµείο Εισόδου
Αντίστροφης Ροής) σύµφωνα µε τις Επιβεβαιωµένες Ποσότητές του,
κατανέµεται από το ∆ιαχειριστή Ποσότητα Φυσικού Αερίου σύµφωνα
µε τη διαδικασία του άρθρου [42], όπου ως ΜΠ i νοείται το άθροισµα
της Ποσότητας Φυσικού Αερίου η οποία µετρήθηκε στο εν λόγω
Σηµείο Εξόδου κατά την Ηµέρα D, και το άθροισµα των Ποσοτήτων
Φυσικού Αερίου οι οποίες κατανεµήθηκαν στους Χρήστες
Μεταφοράς, σύµφωνα µε τη διαδικασία της περίπτωσης ii. α).

Άρθρο 42∆
Μεθοδολογία Κατανοµής σε Σηµεία Εξόδου ∆ικτύου ∆ιανοµής
1.

Έως την τρίτη (3η) εργάσιµη Ηµέρα κάθε Μήνα, κάθε Χρήστης Μεταφοράς, ο
οποίος ενεργοποιείται σε Σηµείο Εξόδου ∆ικτύου ∆ιανοµής (ΣΕ∆∆),
γνωστοποιεί µε δήλωση που υποβάλλει στο ∆ιαχειριστή του ΕΣΦΑ τους
Χρήστες ∆ικτύου ∆ιανοµής τους οποίους εξυπηρέτησε κατάντι του ΣΕ∆∆ κατά
τη διάρκεια κάθε Ηµέρας του αµέσως προηγούµενου Μήνα.

2.

Κατά το στάδιο της Αρχικής Κατανοµής εφαρµόζονται τα προβλεπόµενα στην
παράγραφο παρ. [3] του άρθρου [43] του Κώδικα ∆ιαχείρισης του Εθνικού
Συστήµατος Φυσικού Αερίου (Κώδικας).

3.

Έως την πέµπτη (5η) εργάσιµη Ηµέρα του Μήνα (Μ+1), ο ∆ιαχειριστής του
ΕΣΦΑ αποστέλλει στο ∆ιαχειριστή του ∆ικτύου ∆ιανοµής, σε ηλεκτρονική και
επεξεργάσιµη µορφή, για κάθε Ηµέρα του Μήνα (Μ):

(i) τη συνολική Ποσότητα Φυσικού Αερίου η οποία µετρήθηκε στο ΣΕ∆∆
(ΜΠ),
(ii) τους Χρήστες Μεταφοράς οι οποίοι ενεργοποιήθηκαν στο ΣΕ∆∆, σύµφωνα
µε τις Συµβάσεις Μεταφοράς τους, και
(iii) για έκαστο των Χρηστών Μεταφοράς, οι οποίοι ενεργοποιήθηκαν στο
ΣΕ∆∆, τους Χρήστες ∆ικτύου ∆ιανοµής τους οποίους εξυπηρέτησε.

∆ιαγράφηκε: iiα

4.

Έως τη δέκατη ώρα (10:00) της ένατης (9ης) εργάσιµης Ηµέρα του Μήνα
(Μ+1), ο ∆ιαχειριστής ∆ικτύου ∆ιανοµής αποστέλλει στο ∆ιαχειριστή του
ΕΣΦΑ, την Ποσότητα Φυσικού Αερίου η οποία αντιστοιχεί σε έκαστο των
Χρηστών Μεταφοράς (i) που δραστηριοποιήθηκε στο ΣΕ∆∆, για κάθε Ηµέρα

(d) του Μήνα (Μ),
, βάσει των ποσοτήτων αερίου που αντιστοιχήθηκαν
στους Χρήστες ∆ιανοµής, που έκαστος των Χρηστών Μεταφοράς εξυπηρετεί.
Σε περίπτωση µη αποστολής από το ∆ιαχειριστή του ∆ικτύου ∆ιανοµής της
Ποσότητας Φυσικού Αερίου η οποία αντιστοιχεί σε Χρήστη Μεταφοράς (i)
αυτή θεωρείται µηδενική. Σε κάθε περίπτωση και σε κάθε Σηµείο Εξόδου
∆ικτύου ∆ιανοµής, το άθροισµα των Ποσοτήτων Φυσικού Αερίου που
αντιστοιχήθηκαν στους Χρήστες Μεταφοράς, που δραστηριοποιούνται στο
ΣΕ∆∆, θα πρέπει να ισούται µε την Ποσότητα Φυσικού Αερίου η οποία
µετρήθηκε στο ΣΕ∆∆ (ΜΠ). Εφόσον διαπιστωθεί ότι το άθροισµα των
ποσοτήτων που αντιστοιχήθηκαν στους Χρήστες Μεταφοράς δεν ισούται µε τη
µέτρηση στο ΣΕ∆∆ (ΜΠ), ο ∆ιαχειριστής του ΕΣΦΑ ενηµερώνει τον ή τους
εµπλεκόµενους ∆ιαχειριστές ∆ικτύου ∆ιανοµής οι οποίοι οφείλουν να
αποστείλουν άµεσα και το αργότερο µέχρι το πέρας της ένατης (9ης) εργάσιµης
Ηµέρας, τις Ποσότητες Φυσικού Αερίου ανά Χρήστη Μεταφοράς ώστε αυτές
να αθροίζουν στη µέτρηση του ΣΕ∆∆ (ΜΠ). Η επικοινωνία του ∆ιαχειριστή
του ΕΣΦΑ και των ∆ιαχειριστών ∆ικτύου ∆ιανοµής γίνεται µέσω
τηλεοµοιοτύπου ή ηλεκτρονικής επιστολής.
5.

Έως τη δέκατη (10η) εργάσιµη Ηµέρα του Μήνα (Μ+1), ο ∆ιαχειριστής του
ΕΣΦΑ εκπονεί για κάθε Χρήστη Μεταφοράς και για κάθε Σηµείο Εξόδου
∆ικτύου ∆ιανοµής την Τελική Κατανοµή λαµβάνοντας υπόψη:

(i) τυχόν συµφωνίες των Χρηστών Μεταφοράς για διαφορετική κατανοµή από
την Αρχική Κατανοµή, στο πλαίσιο της παραγράφου [5] του άρθρου [43]
του Κώδικα ή
(ii) σε περίπτωση µη ύπαρξης τέτοιων συµφωνιών, θεωρώντας ως Ποσότητα
Παραλαβής του Χρήστη Μεταφοράς (i) την Ηµέρα (d), την Ποσότητα
Φυσικού Αερίου
όπως αυτή παρασχέθηκε στο ∆ιαχειριστή του
ΕΣΦΑ, από το ∆ιαχειριστή του ∆ικτύου ∆ιανοµής, για τη συγκεκριµένη
Ηµέρα σύµφωνα µε την προηγούµενη παράγραφο.
Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο το άθροισµα των Ποσοτήτων Φυσικού
Αερίου
όπως αυτές τελικά παρασχέθηκαν από το ∆ιαχειριστή του
∆ικτύου ∆ιανοµής, για τη συγκεκριµένη Ηµέρα σύµφωνα µε την παράγραφο 4,
δεν ισούται µε τη µέτρηση στο ΣΕ∆∆ (ΜΠ) τότε η Ποσότητα Παραλαβής κάθε
Χρήστη Μεταφοράς (i) που ενεργοποιείται στο ΣΕ∆∆ την Ηµέρα (d)
,
υπολογίζεται, από το ∆ιαχειριστή του ΕΣΦΑ, κατ’ αναλογία της µετρηθείσας
Ποσότητας Φυσικού Αερίου (ΜΠ) και της εγκεκριµένης Ηµερήσιας ∆ήλωσης
κάθε Χρήστη Μεταφοράς όπως περιγράφεται στο άρθρο [43] του Κώδικα.

9.

Εφόσον για µια Ηµέρα το άθροισµα των Ποσοτήτων Φυσικού Αερίου που
αποστέλλει ο ∆ιαχειριστής του ∆ικτύου ∆ιανοµής είναι µηδενικό, εφαρµόζεται
η, κατ’ αναλογία των Εγκεκριµένων Ηµερήσιων ∆ηλώσεων, κατανοµή της
µετρηθείσας ποσότητας στο ΣΕ∆∆, όπως περιγράφεται στις οικείες διατάξεις
του Κεφαλαίου 7 του Κώδικα.

10.

Μέχρι τη δωδέκατη (12η) εργάσιµη Ηµέρα του Ιουλίου του επόµενου Έτους, ο
∆ιαχειριστής ∆ικτύου ∆ιανοµής αποστέλλει στο ∆ιαχειριστή του ΕΣΦΑ, εκ
νέου, την Ποσότητα Φυσικού Αερίου η οποία αντιστοιχεί τελικά σε έκαστο των
Χρηστών Μεταφοράς (i) που δραστηριοποιήθηκε στο ΣΕ∆∆, για κάθε Ηµέρα
(d) του κάθε Μήνα (Μ),
, του προηγούµενου έτους, βάσει των
ποσοτήτων φυσικού αερίου που αντιστοιχήθηκαν στους Χρήστες ∆ιανοµής,
που έκαστος των Χρηστών Μεταφοράς εξυπηρετεί. Σε περίπτωση µη
αποστολής από το ∆ιαχειριστή του ∆ικτύου ∆ιανοµής της Ποσότητας Φυσικού
Αερίου η οποία αντιστοιχεί σε Χρήστη Μεταφοράς (i), κατά τα ανωτέρω, αυτή
θεωρείται ίση µε την ποσότητα φυσικού αερίου που είχε αντιστοιχηθεί στο
Χρήστη Μεταφοράς (i) µε τη διαδικασία της παραγράφου 5. Σε κάθε
περίπτωση και σε κάθε Σηµείο Εξόδου ∆ικτύου ∆ιανοµής, το άθροισµα των
Ποσοτήτων Φυσικού Αερίου που αντιστοιχήθηκαν στους Χρήστες Μεταφοράς,
που δραστηριοποιούνται στο ΣΕ∆∆, ανά Ηµέρα (d), θα πρέπει να ισούται µε
την Ποσότητα Φυσικού Αερίου η οποία µετρήθηκε στο ΣΕ∆∆ (ΜΠ), ανά
Ηµέρα (d).

11.

Έως την εικοστή (20η) εργάσιµη Ηµέρα του Ιουλίου του εποµένου Έτους, ο
∆ιαχειριστής του ΕΣΦΑ εκπονεί για κάθε Χρήστη Μεταφοράς και για κάθε
Σηµείο Εξόδου ∆ικτύου ∆ιανοµής την Οριστική Τελική Κατανοµή θεωρώντας
ως Ποσότητα Παραλαβής του Χρήστη Μεταφοράς (i) την Ηµέρα (d), την
Ποσότητα Φυσικού Αερίου
όπως αυτή παρασχέθηκε στο ∆ιαχειριστή
του ΕΣΦΑ, από το ∆ιαχειριστή του ∆ικτύου ∆ιανοµής, για τη συγκεκριµένη
Ηµέρα σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παράγραφο 10.

12.

Σε περίπτωση που

(i) Έχουν λάβει χώρα συµφωνίες µεταξύ Χρηστών Μεταφοράς για
διαφορετική κατανοµή από την Αρχική Κατανοµή, στο πλαίσιο της
παραγράφου [5] του άρθρου [43] του Κώδικα ή
(ii) η Οριστική Τελική Κατανοµή δεν διαφοροποιείται από την Τελική
Κατανοµή που έχει εκπονήσει ο ∆ΕΣΦΑ σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην
παράγραφο 8 ή
(iii) το άθροισµα των Ποσοτήτων Φυσικού Αερίου
όπως αυτές τελικά
παρασχέθηκαν από το ∆ιαχειριστή του ∆ικτύου ∆ιανοµής, για τη
συγκεκριµένη Ηµέρα σύµφωνα µε την παράγραφο 11, δεν ισούται µε τη
µέτρηση στο ΣΕ∆∆ (ΜΠ),
τότε η Ποσότητα Παραλαβής κάθε Χρήστη Μεταφοράς (i) που ενεργοποιείται
στο ΣΕ∆∆ την Ηµέρα (d)
, υπολογίζεται, από το ∆ιαχειριστή του ΕΣΦΑ
βάσει της Τελικής Κατανοµής του, σύµφωνα µε την παράγραφο 5. Ο
∆ιαχειριστής ουδεµία ευθύνη φέρει για την αποδοχή ή µη της Οριστικής
Τελικής Κατανοµής η οποία δύναται να διαφέρει από την Αρχική Κατανοµή ή
την Τελική Κατανοµή οιουδήποτε Χρήστη.
Η Οριστική Τελική Κατανοµή σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παράγραφο 12,
χρησιµοποιείται από το ∆ιαχειριστή του ΕΣΦΑ κατά τρόπο ίδιο µε την
Τελική Κατανοµή του άρθρου [43] του Κώδικα ΕΣΦΑ, παράγοντας
δηλαδή αποτελέσµατα για τους σκοπούς του Κώδικα ∆ιαχείρισης
ΕΣΦΑ. Ως συνέπεια ο ∆ιαχειριστής προβαίνει άµεσα σε

επανυπολογισµό όλων των ποσοτήτων και σε εκκαθάριση των
χρεώσεων που προκύπτουν από την εν λόγω Οριστική Τελική
Κατανοµή, ενδεικτικά και όχι αποκλειστικά: των χρεώσεων χρήσης
ΕΣΦΑ, της Ηµερήσιας Έλλειψης Εξισορρόπησης Φορτίου και των
σχετικών
Ηµερησίων
Χρεώσεων/Πιστώσεων
∆ιευθέτησης
Αρνητικής/Θετικής ΗΕΕΦ.

Άρθρο 43
∆ιαδικασία Κατανοµής
1. Έως τη δεκάτη τετάρτη ώρα (14:00) της Ηµέρας D+1, o ∆ιαχειριστής, µέσω του
Ηλεκτρονικού Πληροφοριακού Συστήµατος, αποστέλλει στους Χρήστες
Μεταφοράς για την Ηµέρα D και για κάθε Σηµείο Εισόδου, Σηµείο Εισόδου
Αντίστροφης Ροής, Σηµείο Εξόδου, Σηµείο Εξόδου Αντίστροφης Ροής, που
περιλαµβάνεται σε κάθε Εγκεκριµένο Αίτηµα Αδιάλειπτων Υπηρεσιών,
Εγκεκριµένο Αίτηµα ∆ιακοπτόµενων Υπηρεσιών, που έχουν υπογράψει µε το
∆ιαχειριστή, τα αποτελέσµατα της Ενδεικτικής Κατανοµής σύµφωνα µε το
υπόδειγµα «Ενδεικτική Κατανοµή Ποσοτήτων Φυσικού Αερίου », το οποίο
δηµοσιεύεται στην ιστοσελίδα του ∆ιαχειριστή.
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∆ιαγράφηκε: «Ενδεικτική Κατανοµή Ποσοτήτων Φυσικού
Αερίου»

2. Η Ενδεικτική Κατανοµή Ποσοτήτων Φυσικού Αερίου περιλαµβάνει, ιδίως, τα
ακόλουθα στοιχεία για τα Σηµεία που δραστηριοποιείται ο Χρήστης
Μεταφοράς:
Α)

Την Ποσότητα Φυσικού Αερίου την οποία ο Χρήστης Μεταφοράς
επρόκειτο να παραδώσει ανά Σηµείο Εισόδου, ανά Σηµείο Εισόδου
Αντίστροφης Ροής και να παραλάβει ανά Σηµείο Εξόδου, ανά Σηµείο
Εξόδου Αντίστροφης Ροής σύµφωνα µε τις Επιβεβαιωµένες Ποσότητές του.

Β)

Την Ποσότητα Φυσικού Αερίου, η οποία µετρήθηκε ανά Σηµείο Εισόδου
και Σηµείο Εξόδου (Μετρηθείσα Ποσότητα Σηµείου).

Γ)

To άθροισµα των Ποσοτήτων Φυσικού Αερίου τις οποίες Χρήστες
Μεταφοράς επρόκειτο να παραδώσουν ανά Σηµείο Εισόδου, Σηµείο
Εισόδου Αντίστροφης Ροής και να παραλάβουν ανά Σηµείο Εξόδου, Σηµείο
Εξόδου Αντίστροφης Ροής, σύµφωνα µε τις Επιβεβαιωµένες Ποσότητές
τους.

∆)

Ε)

Την Ποσότητα Φυσικού Αερίου που κατανέµεται στο Χρήστη Μεταφοράς
ανά Σηµείο Εισόδου, Σηµείο Εισόδου Αντίστροφης Ροής, Σηµείο Εξόδου,
Σηµείο Εξόδου Αντίστροφης Ροής που περιλαµβάνεται στις Εγκεκριµένες
Αιτήσεις Αδιάλειπτων Υπηρεσιών, Εγκεκριµένες Αιτήσεις ∆ιακοπτόµενων
Υπηρεσιών , που έχουν υπογράψει µε το ∆ιαχειριστή (Κατανεµηθείσα
Ποσότητα Χρήστη).
Τη διαφορά µεταξύ της Επιβεβαιωθείσας
Ποσότητας Χρήστη.

και της Κατανεµηθείσας

ΣΤ) Την Ποσότητα Φυσικού Αερίου που παραδόθηκε από το Χρήστη
Μεταφοράς σε όλα τα Σηµεία Εισόδου, Σηµεία Εισόδου Αντίστροφης Ροής
που δραστηριοποιείται.
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∆ιαγράφηκε: πρόκειται

∆ιαγράφηκε: τον

Ζ)

Την Ποσότητα Φυσικού Αερίου που παραλήφθηκε από το Χρήστη
Μεταφοράς σε όλα τα Σηµεία Εξόδου, Σηµεία Εξόδου Αντίστροφης Ροής
που δραστηριοποιείται.

Στα στοιχεία που αποστέλλει ο ∆ιαχειριστής στους Χρήστες Μεταφοράς κατά
το στάδιο της Ενδεικτικής Κατανοµής, περιλαµβάνονται τυχόν αιτιολογηµένες
Πράξεις Εξισορρόπησης που έλαβαν χώρα κατά την Ηµέρα D, σύµφωνα µε τις
διατάξεις του Κεφαλαίου [8]. Για τον υπολογισµό της Ενδεικτικής Κατανοµής ο
∆ιαχειριστής δεν λαµβάνει υπόψη τυχόν σφάλµατα µετρήσεων, όπως αυτά
προσδιορίζονται σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κανονισµού Μετρήσεων ΕΣΦΑ.

3. Έως την πέµπτη (5η) εργάσιµη Ηµέρα κάθε Μήνα, o ∆ιαχειριστής αποστέλλει,
µέσω του Ηλεκτρονικού Πληροφοριακού Συστήµατος, σε κάθε Χρήστη
Μεταφοράς και για κάθε Σηµείο Εισόδου, Σηµείο Εισόδου Αντίστροφης Ροής,
Σηµείο Εξόδου, Σηµείο Εξόδου Αντίστροφης Ροής το οποίο περιλαµβάνεται
στις σχετικές Εγκεκριµένες Αιτήσεις Αδιάλειπτων Υπηρεσιών, Εγκεκριµένες
Αιτήσεις ∆ιακοπτόµενων Υπηρεσιών , που έχουν υπογράψει µε το ∆ιαχειριστή,
την Αρχική Κατανοµή για κάθε Ηµέρα του αµέσως προηγούµενου Μήνα,
σύµφωνα µε το υπόδειγµα «Αρχική Κατανοµή Ποσοτήτων Φυσικού Αερίου »,
το οποίο δηµοσιεύεται στην ιστοσελίδα του ∆ιαχειριστή και περιλαµβάνει,
ιδίως, τα στοιχεία που αναφέρονται στην παράγραφο [2] του παρόντος άρθρου.
Ο υπολογισµός της Αρχικής Κατανοµής πραγµατοποιείται σύµφωνα µε τη
µεθοδολογία των άρθρων [42] και[42Γ]. Στην περίπτωση αυτή το µέγεθος ΜΠ
αναφέρεται στη συνολική Ποσότητα Φυσικού Αερίου που µετρήθηκε σε Σηµείο
Εισόδου ή Εξόδου για κάθε Ηµέρα του εν λόγω Μήνα, και πιστοποιήθηκε
σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κανονισµού Μετρήσεων ΕΣΦΑ.
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4. Έως την έβδοµη (7η) εργάσιµη Ηµέρα κάθε Μήνα οι Χρήστες Μεταφοράς
µπορούν να υποβάλουν στο ∆ιαχειριστή αιτιολογηµένες αντιρρήσεις επί της
Αρχικής Κατανοµής οποιασδήποτε Ηµέρας του αµέσως προηγούµενου Μήνα.
Οι αντιρρήσεις αυτές συνοδεύονται και από τα σχετικά αποδεικτικά στοιχεία.
5. Οι Χρήστες Μεταφοράς που εξυπηρετούνται από συγκεκριµένο Σηµείο Εξόδου,
δύναται να συµφωνήσουν, για δεδοµένη Ηµέρα, σε κατανοµή ποσοτήτων
διαφορετική από την Αρχική Κατανοµή, για το σηµείο αυτό. Η συµφωνία αυτή
καταρτίζεται εγγράφως και κοινοποιείται στο ∆ιαχειριστή έως την ένατη (9η)
εργάσιµη Ηµέρα κάθε Μήνα. Ο ∆ιαχειριστής αποδέχεται την προτεινόµενη από
τους Χρήστες Μεταφοράς κατανοµή εφόσον:
Α)

Κατανέµεται το σύνολο της Ποσότητας Φυσικού Αερίου (ΜΠ) η οποία
µετρήθηκε στο δεδοµένο Σηµείο Εξόδου τη συγκεκριµένη Ηµέρα.

Β)

Η προτεινόµενη κατανοµή δεν αποβαίνει εις βάρος ή δεν αποτελεί
διακριτική µεταχείριση έναντι των υπολοίπων Χρηστών και δεν επηρεάζει
αρνητικά τη λειτουργία του ΕΣΦΑ.

6. Ο ∆ιαχειριστής εκπονεί την Τελική Κατανοµή λαµβάνοντας υπόψη την Αρχική
Κατανοµή, τις τυχόν αντιρρήσεις των Χρηστών Μεταφοράς επί της Αρχικής
Κατανοµής, τις τυχόν συµφωνίες των Χρηστών Μεταφοράς για διαφορετική
κατανοµή, σύµφωνα µε τη διάταξη της προηγούµενης παραγράφου καθώς και
τα προβλεπόµενα στο άρθρο [42∆]. Έως τη δέκατη (10η) εργάσιµη Ηµέρα κάθε
Μήνα, ο ∆ιαχειριστής αποστέλλει, µέσω του Ηλεκτρονικού Πληροφοριακού
Συστήµατος, σε κάθε Χρήστη Μεταφοράς και για κάθε Σηµείο Εισόδου, Σηµείο
Εισόδου Αντίστροφης Ροής, Σηµείο Εξόδου, Σηµείο Εξόδου Αντίστροφης
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Ροής, το οποίο περιλαµβάνεται σε σχετικό Εγκεκριµένο Αίτηµα Αδιάλειπτων
Υπηρεσιών, Εγκεκριµένο Αίτηµα ∆ιακοπτόµενων Υπηρεσιών , που έχει
υπογράψει µε το ∆ιαχειριστή, την Τελική Κατανοµή για κάθε Ηµέρα του
αµέσως προηγούµενου Μήνα σύµφωνα µε το υπόδειγµα «Τελική Κατανοµή
Ποσοτήτων Φυσικού Αερίου », το οποίο δηµοσιεύεται στην ιστοσελίδα του
∆ιαχειριστή και περιλαµβάνει, ιδίως, τα στοιχεία που αναφέρονται στην
παράγραφο [2] του παρόντος άρθρου. Ο ∆ιαχειριστής ουδεµία ευθύνη φέρει για
την αποδοχή ή µη της Τελικής Κατανοµής η οποία δύναται να διαφέρει από την
Αρχική Κατανοµή οιουδήποτε Χρήστη.

7.

Ο ∆ιαχειριστής εκπονεί την Οριστική Τελική Κατανοµή λαµβάνοντας
υπόψη τα προβλεπόµενα στο άρθρο [42∆]. Έως την εικοστή (20η) εργάσιµη
Ηµέρα του Ιουλίου του επόµενου Έτους, ο ∆ιαχειριστής αποστέλλει, µέσω του
Ηλεκτρονικού Πληροφοριακού Συστήµατος, σε κάθε Χρήστη Μεταφοράς και
για κάθε Σηµείο Εισόδου, Σηµείο Εισόδου Αντίστροφης Ροής, Σηµείο Εξόδου,
Σηµείο Εξόδου Αντίστροφης Ροής, το οποίο περιλαµβάνεται σε σχετικό
Εγκεκριµένο Αίτηµα Αδιάλειπτων Υπηρεσιών, Εγκεκριµένο Αίτηµα
∆ιακοπτόµενων Υπηρεσιών, που έχει υπογράψει µε το ∆ιαχειριστή, την
Οριστική Τελική Κατανοµή για κάθε Ηµέρα του προηγούµενου Έτους
σύµφωνα µε το υπόδειγµα «Οριστική Τελική Κατανοµή Ποσοτήτων Φυσικού
Αερίου», το οποίο δηµοσιεύεται στην ιστοσελίδα του ∆ιαχειριστή και
περιλαµβάνει, ιδίως, τα στοιχεία που αναφέρονται στην παράγραφο [2] του
παρόντος άρθρου. Ο ∆ιαχειριστής ουδεµία ευθύνη φέρει για την αποδοχή ή µη
της Οριστική Τελικής Κατανοµής.

8. Οι Ποσότητες Φυσικού Αερίου οι οποίες σύµφωνα µε την Οριστική Τελική
Κατανοµή µίας Ηµέρας παραδίδονται στο ΕΣΜΦΑ από Χρήστη Μεταφοράς
στο σύνολο των Σηµείων Εισόδου, Σηµείων Εισόδου Αντίστροφης Ροής, και
στο ΕΣ∆ που αυτός χρησιµοποιεί, αποτελούν την Ηµερήσια Παράδοση του
Χρήστη Μεταφοράς. Οι Ποσότητες Φυσικού Αερίου οι οποίες σύµφωνα µε την
Οριστική Τελική Κατανοµή µίας Ηµέρας παραλαµβάνονται από Χρήστη
Μεταφοράς στο σύνολο των Σηµείων Εξόδου, Σηµείων Εξόδου Αντίστροφης
Ροής, και στο ΕΣ∆ που αυτός χρησιµοποιεί αποτελούν την Ηµερήσια
Παραλαβή του Χρήστη Μεταφοράς.
9. Το άθροισµα των Ποσοτήτων Φυσικού Αερίου οι οποίες σύµφωνα µε την
Οριστική Τελική Κατανοµή µίας Ηµέρας παραδίδονται στο ΕΣΜΦΑ από
Χρήστη Μεταφοράς στο σύνολο των Σηµείων Εισόδου, Σηµείων Εισόδου
Αντίστροφης Ροής που αυτός δραστηριοποιείται και των Ποσοτήτων Φυσικού
Αερίου, οι οποίες σύµφωνα µε την Οριστική Τελική Κατανοµή µίας Ηµέρας
παραλαµβάνονται από το Χρήστη Μεταφοράς στο σύνολο των Σηµείων
Εξόδου, Σηµείων Εξόδου Αντίστροφης Ροής που αυτός δραστηριοποιείται
αποτελεί τη ∆ιακινηθείσα Ποσότητα Φυσικού Αερίου Χρήστη Μεταφοράς.

∆ιαγράφηκε: τον
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∆ιαγράφηκε: Τελική Κατανοµή Ποσοτήτων Φυσικού Αερίου
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Άρθρο 44
Αρµοδιότητα ∆ιαχειριστή για Εξισορρόπηση Φορτίου
1. Ο ∆ιαχειριστής εξασφαλίζει σε κάθε περίπτωση την ισορροπία µεταξύ
παραδόσεων και παραλαβών Φυσικού Αερίου στο Σύστηµα Μεταφοράς από
τους Χρήστες Μεταφοράς (Εξισορρόπηση Φορτίου), λαµβανοµένων υπόψη των
απωλειών και των αποθηκευµένων Ποσοτήτων Φυσικού Αερίου στο Σύστηµα
Μεταφοράς, µε σκοπό την αξιόπιστη, ασφαλή και αποδοτική λειτουργία αυτού.
2. Ο ∆ιαχειριστής λαµβάνει κάθε µέτρο που κρίνει αναγκαίο για την αποκατάσταση
της έλλειψης Εξισορρόπησης Φορτίου στο Σύστηµα Μεταφοράς (Πράξη
Εξισορρόπησης), ώστε σε κάθε περίπτωση να διασφαλίζεται η αξιόπιστη,
ασφαλής και αποδοτική λειτουργία αυτού. Προκειµένου ο ∆ιαχειριστής να
προβεί σε Πράξη Εξισορρόπησης λαµβάνει υπόψη του ιδίως την εκάστοτε
επικρατούσα πίεση στο Σύστηµα Μεταφοράς και τα αποθέµατα ΥΦΑ, τη
δυνατότητα αποθήκευσης Φυσικού Αερίου στο Σύστηµα, και την ταυτόχρονη
ύπαρξη θετικής και αρνητικής έλλειψης εξισορρόπησης των χρηστών.
3. Ο ∆ιαχειριστής τηρεί αρχείο και ενηµερώνει τους Χρήστες Μεταφοράς µέσω του
Ηλεκτρονικού Πληροφοριακού Συστήµατος για κάθε Πράξη Εξισορρόπησης
στην οποία προέβη µε αναλυτικά στοιχεία για τους λόγους που έκριναν
αναγκαία την Πράξη αυτή, το χαρακτήρα της, την Ποσότητα Φυσικού Αερίου
που αφορά και το κόστος, αµέσως µόλις τα στοιχεία αυτά καταστούν διαθέσιµα
και σε κάθε περίπτωση µε τη µηνιαία εκκαθάριση εξισορρόπησης κατά το
άρθρο [55].
4. Ο ∆ιαχειριστής ανακτά, µέσω του ειδικού Λογαριασµού Εκκαθάρισης
Εξισορρόπησης που τηρεί κατά το άρθρο [56] του Κώδικα, κάθε δαπάνη που
υφίσταται για την Εξισορρόπηση Φορτίου.
5.

Ο ∆ιαχειριστής δηµοσιεύει σε ετήσια βάση, στην αναλυτική έκθεση για τη
λειτουργία του ΕΣΦΑ που συντάσσει σύµφωνα µε τις διατάξεις της
παραγράφου 2ζ του άρθρου 68 του ν.4001/2011, στοιχεία σχετικά µε το κόστος,
τη συχνότητα και την ποσότητα των πράξεων εξισορρόπησης που έχουν
αναληφθεί.

Άρθρο 45
Αρµοδιότητα ∆ιαχειριστή για αντιστάθµιση Αερίου Λειτουργίας
1. Ως Αέριο Λειτουργίας κατά τη διάρκεια µιας χρονικής περιόδου ορίζεται η
Ποσότητα Φυσικού Αερίου που υπολογίζεται ως το άθροισµα α) της
Ποσότητας Φυσικού Αερίου που καταναλώθηκε κατά τη λειτουργία του
ΕΣΜΦΑ στη διάρκεια της συγκεκριµένης χρονικής περιόδου (Ιδιοκατανάλωση
Φυσικού Αερίου), και β) της Ποσότητας Φυσικού Αερίου που µε φυσικό τρόπο
χάθηκε κατά τη λειτουργία του ΕΣΜΦΑ στη διάρκεια της συγκεκριµένης
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∆ιαγράφηκε: τον

χρονικής περιόδου, ιδίως λόγω διαρροής από µετρητικές διατάξεις και διατάξεις
ρύθµισης της πίεσης (Φυσικές Απώλειες Φυσικού Αερίου).

2. Ο ∆ιαχειριστής υποχρεούται στην αντιστάθµιση του Αερίου Λειτουργίας του
ΕΣΜΦΑ. Οι εγχύσεις Φυσικού Αερίου στις οποίες προβαίνει ο ∆ιαχειριστής
προκειµένου να αντισταθµίσει το Αέριο Λειτουργίας δεν νοούνται ως Πράξεις
Εξισορρόπησης.
3. Στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων του, ο ∆ιαχειριστής καταβάλλει κάθε προσπάθεια
προκειµένου να ελαχιστοποιήσει τις ανάγκες σε Αέριο Λειτουργίας.

Άρθρο 46
Ετήσιος Σχεδιασµός Εξισορρόπησης Φορτίου και αντιστάθµισης
Αερίου Λειτουργίας
1. Έως την 1η Μαΐου κάθε Έτους, ο ∆ιαχειριστής υποβάλλει στη ΡΑΕ:
Α)

Ετήσιο Σχεδιασµό Εξισορρόπησης Φορτίου για το επόµενο Έτος, ο οποίος,
όπως και κάθε τροποποίησή του, εγκρίνεται από τη ΡΑΕ και δηµοσιεύεται
µε ευθύνη του ∆ιαχειριστή.

Β)

Μελέτη Αντιστάθµισης Αερίου Λειτουργίας για το επόµενο Έτος, η οποία,
όπως και κάθε τροποποίησή της, εγκρίνεται από τη ΡΑΕ και δηµοσιεύεται
µε ευθύνη του ∆ιαχειριστή.

Γ)

Εισήγηση σχετικά µε το τµήµα της δυναµικότητας του ΕΣΦΑ το οποίο
δεσµεύεται από το ∆ιαχειριστή για Εξισορρόπηση Φορτίου ή αντιστάθµιση
Αερίου Λειτουργίας, σύµφωνα µε τη διάταξη της παραγράφου 3 του άρθρου
[71] του Νόµου.

2. Ο Ετήσιος Σχεδιασµός Εξισορρόπησης Φορτίου περιλαµβάνει ιδίως: (α)
Προβλέψεις του ∆ιαχειριστή για την εξέλιξη της ζήτησης Φυσικού Αερίου ανά
κατηγορία Πελατών σε σχέση µε την υφιστάµενη Μεταφορική Ικανότητα του
Συστήµατος Μεταφοράς, (β) πρόβλεψη σχετικά µε τις αναγκαίες Ποσότητες
Φυσικού Αερίου για Εξισορρόπηση Φορτίου, όπως τη συνολική ετήσια
Ποσότητα Φυσικού Αερίου για Εξισορρόπηση, την εκτιµώµενη κατανοµή της
κατά τη διάρκεια του Έτους, τη µέγιστη Παροχή και τη µέγιστη ηµερήσια
Ποσότητα Φυσικού Αερίου για Εξισορρόπηση και (γ) προσδιορισµό των
απαιτούµενων χαρακτηριστικών της Σύµβασης ή του συνδυασµού Συµβάσεων
Εξισορρόπησης που απαιτείται να συνάψει ο ∆ιαχειριστής.
3. Για την εκπόνηση του Σχεδιασµού, ο ∆ιαχειριστής λαµβάνει υπόψη του ιδίως το
Πρόγραµµα Ανάπτυξης του ΕΣΦA, τη συνολική ζήτηση Φυσικού Αερίου που
εξυπηρετείται µέσω του ΕΣΜΦΑ, τη γεωγραφική κατανοµή των
καταναλώσεων, την άρση των τεχνικών περιορισµών ως προς τη λειτουργία του
Συστήµατος και ιδίως κάθε γεγονός το οποίο έχει οδηγήσει ή πρόκειται κατά
την εκτίµησή του να οδηγήσει σε συµφόρηση, Κρίση Επιπέδου Έκτακτης
Ανάγκης, άρνηση πρόσβασης, τις απαιτήσεις συντήρησης των τµηµάτων του
ΕΣΦΑ, τις υφιστάµενες Συµβάσεις Μεταφοράς, τις υφιστάµενες Συµβάσεις
ΥΦΑ καθώς και τις Συµφωνίες Συνδεδεµένου Συστήµατος που έχει συνάψει.
4. Η Μελέτη Αντιστάθµισης Αερίου Λειτουργίας του ΕΣΜΦΑ περιλαµβάνει: α)
µεθοδολογία υπολογισµού του Αερίου Λειτουργίας στο Σύστηµα Μεταφοράς
και ιδίως των Φυσικών Απωλειών, β) πρόβλεψη σχετικά µε τις αναγκαίες

∆ιαγράφηκε: Μαίου
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Ποσότητες Φυσικού Αερίου που θα απαιτηθούν το επόµενο Έτος για την
αντιστάθµιση Αερίου Λειτουργίας και (γ) προσδιορισµό των απαιτούµενων
χαρακτηριστικών της Σύµβασης ή του συνδυασµού Συµβάσεων Αντιστάθµισης
Αερίου Λειτουργίας που απαιτείται να συνάψει ο ∆ιαχειριστής.

5. Για την εκπόνηση της Μελέτης Αντιστάθµισης Αερίου Λειτουργίας, ο
∆ιαχειριστής λαµβάνει υπόψη του ιδίως τις διεθνείς πρακτικές και µεθοδολογίες
προσδιορισµού απωλειών σε Συστήµατα Φυσικού Αερίου, τους συντελεστές
απωλειών ανά τύπο εξοπλισµού, τις καταναλώσεις Φυσικού Αερίου ανά τύπο
εξοπλισµού που χρησιµοποιείται για τη λειτουργία του ΕΣΜΦΑ και τα
προγράµµατα Συντήρησης του ΕΣΜΦΑ.

Άρθρο 47
Συµβάσεις Εξισορρόπησης Φορτίου
1. Ο ∆ιαχειριστής, στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων του σύµφωνα µε τις διατάξεις της
παραγράφου [2.γ] του άρθρου [68] του Νόµου, επιτρέπεται να συνάπτει
συµβάσεις µε Χρήστες ή τρίτους για την προµήθεια και παράδοση στο ΕΣΜΦΑ
ή την πώληση και παραλαβή από αυτό Ποσοτήτων Φυσικού Αερίου στο
πλαίσιο της διενέργειας από το ∆ιαχειριστή Πράξεων Εξισορρόπησης
(Συµβάσεις Εξισορρόπησης Φορτίου).

∆ιαγράφηκε: τον

2. Οι Συµβάσεις Εξισορρόπησης Φορτίου συνάπτονται µετά την έγκριση από τη
ΡΑΕ του Ετήσιου Σχεδιασµού Εξισορρόπησης Φορτίου είτε κατόπιν σχετικού
διαγωνισµού που διεξάγει ο ∆ιαχειριστής είτε σύµφωνα µε τη διάταξη της
παραγράφου [1] του άρθρου [91] του Νόµου.
3. Στις Συµβάσεις Εξισορρόπησης Φορτίου καθορίζονται ιδίως: (α) Τα δικαιώµατα
και οι υποχρεώσεις των συµβαλλοµένων µερών, (β) η υποχρέωση των
αντισυµβαλλόµενων του ∆ιαχειριστή να προσαρµόζουν την Παροχή µε την
οποία παραδίδουν ή παραλαµβάνουν Φυσικό Αέριο από το ΕΣΜΦΑ σύµφωνα
µε τις οδηγίες του ∆ιαχειριστή στο πλαίσιο των Πράξεων Εξισορρόπησης και
(γ) το τίµηµα που θα καταβάλει ο ∆ιαχειριστής ή ο αντισυµβαλλόµενός του,
ανάλογα µε την περίπτωση, για την Ποσότητα Φυσικού Αερίου που θα
παραλαµβάνουν σύµφωνα µε τους όρους της Σύµβασης στο πλαίσιο Πράξης
Εξισορρόπησης.
4. Οι Συµβάσεις Εξισορρόπησης Φορτίου οι οποίες αφορούν στην προµήθεια και
παράδοση στο ΕΣΜΦΑ Ποσοτήτων Φυσικού Αερίου µπορεί να προβλέπουν
την καταβολή από το ∆ιαχειριστή στον αντισυµβαλλόµενο µοναδιαίου
τιµήµατος που εφαρµόζεται επί της Ποσότητας Φυσικού Αερίου που
παραδίδεται στο ΕΣΜΦΑ και είναι δυνατόν να µεταβάλλεται ανά τακτά
χρονικά διαστήµατα κατά τη διάρκεια του Έτους καθώς και πάγιο τίµηµα,
πληρωτέο εφάπαξ ή κατά δόσεις, το οποίο αντιστοιχεί στις δαπάνες πάγιου
χαρακτήρα του αντισυµβαλλόµενου για τη διαθεσιµότητα φυσικού αερίου προς
Εξισορρόπηση σύµφωνα µε τους όρους της Σύµβασης.

Άρθρο 48
Κόστος Εξισορρόπησης Φορτίου

∆ιαγράφηκε: τον

1. Το αργότερο εντός τριάντα (30) ηµερών από τη σύναψη των Συµβάσεων
Εξισορρόπησης Φορτίου, ο ∆ιαχειριστής υποβάλλει στη ΡΑΕ:
Α)

Αντίγραφα των Συµβάσεων αυτών.

Β)

Τις παραµέτρους που υπεισέρχονται στον καθορισµό του µοναδιαίου
τιµήµατος σύµφωνα µε Σύµβαση Εξισορρόπησης Φορτίου καθώς και τον
τρόπο περιοδικής αναπροσαρµογής αυτού κατά τη διάρκεια του έτους,
εφόσον συντρέχει τέτοια περίπτωση, καθώς και οποιασδήποτε άλλης
µοναδιαίας χρέωσης που εφαρµόζεται επί της Ποσότητας Φυσικού Αερίου
που παραδίδεται στο ΕΣΜΦΑ για σκοπούς εξισορρόπησης.

Γ)

Το πάγιο τίµηµα το οποίο ενδεχοµένως καταβάλλει στον αντισυµβαλλόµενό
του σύµφωνα µε Σύµβαση Εξισορρόπησης Φορτίου καθώς και οποιαδήποτε
άλλη πάγια χρέωση και τον τρόπο κατανοµής αυτών στους Χρήστες
Μεταφοράς.

∆)

Το κόστος χρήσης από το ∆ιαχειριστή του ΕΣΜΦΑ ή Εγκατάστασης ΥΦΑ
ή Εγκατάστασης Αποθήκευσης του ΕΣΦΑ για σκοπούς Εξισορρόπησης
Φορτίου και τον τρόπο κατανοµής αυτού στους Χρήστες Μεταφοράς.

Ε)

Τον τρόπο υπολογισµού της Ηµερήσιας Τιµής Αερίου Εξισορρόπησης
(ΗΤΑΕ).

∆ιαγράφηκε: τον

2. Σε περίπτωση που η διάρκεια των Συµβάσεων Εξισορρόπησης Φορτίου
υπερβαίνει το ένα (1) Έτος, ο ∆ιαχειριστής υποβάλλει στη ΡΑΕ οποιαδήποτε
µεταβολή των στοιχείων της παραγράφου [1] ανωτέρω, το αργότερο έξι (6)
Μήνες πριν την έναρξη του Έτους στο οποίο αφορούν τα στοιχεία αυτά.
3. Εντός τριάντα (30) ηµερών από την ηµεροµηνία υποβολής των στοιχείων η ΡΑΕ
αποφασίζει σχετικά µε την έγκριση των τιµών των παραµέτρων που
υπεισέρχονται στον υπολογισµό του µοναδιαίου τιµήµατος, τον τρόπο
κατανοµής του πάγιου τιµήµατος και του κόστους χρήσης του ΕΣΦΑ για
σκοπούς Εξισορρόπησης Φορτίου στους Χρήστες Μεταφοράς καθώς και τον
τρόπο υπολογισµού της Ηµερήσιας Τιµής Αερίου Εξισορρόπησης (ΗΤΑΕ).
4. Η πάγια χρέωση που αναλογεί σε κάθε Χρήστη Μεταφοράς σύµφωνα µε τον
εγκεκριµένο τρόπο κατανοµής, χρεώνεται σύµφωνα µε όσα ορίζονται στο
άρθρο [55].

∆ιαγράφηκε: άρθρο [55]

Άρθρο 49
Φαινόµενη Ποσότητα Φυσικού Αερίου
1. Ως Φαινόµενη Ποσότητα Φυσικού Αερίου (UFG) κατά τη διάρκεια µιας χρονικής
περιόδου ορίζεται η Ποσότητα Φυσικού Αερίου η οποία προκύπτει λόγω της
αβεβαιότητας προσδιορισµού των µετρούµενων και των υπολογιζόµενων
µεγεθών του ισοζυγίου ποσοτήτων του ΕΣΜΦΑ και υπολογίζεται σύµφωνα µε
τον ακόλουθο τύπο:
UFG = Qin-Qout - QL - C - ∆Απ
Όπου:

∆ιαγράφηκε: ΣΠ + QLC+QΕ - ΣΑ

Qin: Η µετρηθείσα Ποσότητα Φυσικού Αερίου που παραδόθηκε στα Σηµεία
Εισόδου, Εισόδου Αντίστροφης Ροής του ΕΣΜΦΑ από Χρήστες Μεταφοράς,
κατά τη διάρκεια της εν λόγω χρονικής περιόδου.

∆ιαγράφηκε: ΣΠ

Qout : Η µετρηθείσα Ποσότητα Φυσικού Αερίου που παραλήφθηκε από
Χρήστες Μεταφοράς στα Σηµεία Εξόδου, Εξόδου Αντίστροφης Ροής του
ΕΣΜΦΑ κατά τη διάρκεια της εν λόγω χρονικής περιόδου.

∆ιαγράφηκε: QLC: H Ποσότητα Φυσικού Αερίου που παραδόθηκε
στα Σηµεία Εισόδου του ΕΣΜΦΑ είτε από το ∆ιαχειριστή είτε από
τον αντισυµβαλλόµενό του στη Σύµβαση Αντιστάθµισης Αερίου
Λειτουργίας, εφόσον είναι Χρήστης Μεταφοράς, για την
αντιστάθµιση Αερίου Λειτουργίας, κατά τη διάρκεια της εν λόγω
χρονικής περιόδου,¶
QΕ: Η Ποσότητα Φυσικού Αερίου που εγχύθηκε στο ΕΣΜΦΑ από το
∆ιαχειριστή για σκοπούς Εξισορρόπησης Φορτίου, κατά τη διάρκεια
της εν λόγω χρονικής περιόδου.¶
ΣΑ: Η

QL: Οι Φυσικές Απώλειες Φυσικού Αερίου, όπως υπολογίστηκαν από το
∆ιαχειριστή, κατά τη διάρκεια της εν λόγω χρονικής περιόδου.
C: Η Ιδιοκατανάλωση Φυσικού Αερίου, όπως µετρήθηκε από το ∆ιαχειριστή,
κατά τη διάρκεια της εν λόγω χρονικής περιόδου.
∆Απ: Η µεταβολή των αποθηκευµένων Ποσοτήτων Φυσικού Αερίου στο
ΕΣΜΦΑ (Μεταβολή Αποθέµατος Αγωγού), η οποία ορίζεται ως η διαφορά των
Ποσοτήτων Φυσικού Αερίου οι οποίες ήταν αποθηκευµένες στο ΕΣΜΦΑ στο
τέλος της εν λόγω χρονικής περιόδου µείον τις Ποσότητες Φυσικού Αερίου οι
οποίες ήταν αποθηκευµένες στο ΕΣΜΦΑ στην αρχή της εν λόγω χρονικής
περιόδου, όπως προσδιορίζεται από το ∆ιαχειριστή.

2. Το µέγεθος UFG µπορεί να λαµβάνει θετική, αρνητική ή µηδενική τιµή. Αρνητική
τιµή UFG νοείται ως Ποσότητα Φυσικού Αερίου που εγχύθηκε εικονικά στο
ΕΣΜΦΑ. Θετική τιµή UFG νοείται ως Ποσότητα Φυσικού Αερίου που
απολήφθηκε εικονικά από το ΕΣΜΦΑ.
3. Με ευθύνη του ∆ιαχειριστή δηµοσιεύεται η µεθοδολογία υπολογισµού της
Φαινόµενης Ποσότητας Φυσικού Αερίου και ιδίως η µεθοδολογία υπολογισµού
της Μεταβολής Αποθέµατος Αγωγού και η µεθοδολογία εκτίµησης των
Φυσικών Απωλειών Φυσικού Αερίου.
4. Ο ∆ιαχειριστής υπολογίζει τη Φαινόµενη Ποσότητα Φυσικού Αερίου κάθε Μήνα.
Η Φαινόµενη Ποσότητα Φυσικού Αερίου κατανέµεται σε κάθε Ηµέρα του
προηγούµενου Μήνα αναλογικά της ∆ιακινηθείσας Ποσότητας Φυσικού
Αερίου, ανά Ηµέρα, κατά τα οριζόµενα στην παράγραφο [8] του άρθρου [43],
του συνόλου των Χρηστών.

Άρθρο 50
Ηµερήσια Έλλειψη Εξισορρόπησης Φορτίου Χρήστη
1. Κάθε Χρήστης Μεταφοράς καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε να
εξισορροπεί σε Ηµερήσια βάση την Ηµερήσια Παράδοση Φυσικού Αερίου στο
ΕΣΜΦΑ, όπως καθορίζεται σύµφωνα µε το Κεφάλαιο [7], µε την
Προσαρµοσµένη Ηµερήσια Παραλαβή Φυσικού Αερίου από το ΕΣΜΦΑ.
2. Ως Προσαρµοσµένη Ηµερήσια Παραλαβή του Χρήστη Μεταφοράς ορίζεται το
άθροισµα της Ηµερήσιας Παραλαβής Φυσικού Αερίου του Χρήστη, όπως
καθορίζεται σύµφωνα µε το Κεφάλαιο [7], και της Φαινόµενης Ποσότητας
Φυσικού Αερίου που κατανέµεται στο Χρήστη Μεταφοράς κατά την ίδια
Ηµέρα.
3. Η Ηµερήσια Έλλειψη Εξισορρόπησης Φορτίου του Χρήστη Μεταφοράς (ΗΕΕΦ)
υπολογίζεται για κάθε Ηµέρα σύµφωνα µε τον ακόλουθο τύπο:
ΗΕΕΦ = QΠ – (QΑ + UFGU)

∆ιαγράφηκε: τον
∆ιαγράφηκε: τον

Όπου:

QΠ: Η Ηµερήσια Παράδοση του Χρήστη.
QA: Η Ηµερήσια Παραλαβή του Χρήστη.
UFGU: Η Φαινόµενη Ποσότητα Φυσικού Αερίου που κατανέµεται στο Χρήστη
κατά την αντίστοιχη Ηµέρα.
4. Το µέγεθος UFGU υπολογίζεται σύµφωνα µε τον ακόλουθο τύπο:
UFGU = UFGd • (Q∆/ΣQ∆)
Όπου:

UFGd: H Φαινόµενη Ποσότητα Φυσικού Αερίου του ΕΣΜΦΑ κατά την Ηµέρα
d στην οποία αφορά ο υπολογισµός της ΗΕΕΦ.
Q∆: Η ∆ιακινηθείσα Ποσότητα Φυσικού Αερίου του Χρήστη Μεταφοράς κατά
την Ηµέρα d στην οποία αφορά ο υπολογισµός της ΗΕΕΦ.
ΣQ∆: Η ∆ιακινηθείσα Ποσότητα Φυσικού Αερίου του συνόλου των Χρηστών
του ΕΣΜΦΑ κατά την Ηµέρα d στην οποία αφορά ο υπολογισµός της ΗΕΕΦ.

5. Η Ηµερήσια Έλλειψη Εξισορρόπησης Φορτίου λογίζεται θετική (Ηµερήσιο
Πλεόνασµα) όταν η Ηµερήσια Παράδοση του Χρήστη Μεταφοράς είναι
µεγαλύτερη από την Προσαρµοσµένη Ηµερήσια Παραλαβή, και αρνητική
(Ηµερήσιο Έλλειµµα) όταν η Ηµερήσια Παράδοση του Χρήστη Μεταφοράς
είναι µικρότερη από την Προσαρµοσµένη Ηµερήσια Παραλαβή.
6. Ο ∆ιαχειριστής, κατά το στάδιο της Ενδεικτικής Κατανοµής, ενηµερώνει τους
Χρήστες Μεταφοράς για την εκτιµηθείσα κατανοµή σε αυτούς της Φαινόµενης
Ποσότητας Φυσικού Αερίου και για την εκτιµηθείσα Ηµερήσια Έλλειψη
Εξισορρόπησης Φορτίου αυτών.

Άρθρο 51
Όρια Ανοχής Χρήστη
1. Κάθε Ηµέρα κατά την οποία η απόλυτη τιµή της Ηµερήσιας Έλλειψης
Εξισορρόπησης Φορτίου ως ποσοστό της Μέγιστης Ηµερήσιας Ποσότητας
Φυσικού Αερίου
(ΜΗΠΦΑ) του Χρήστη Μεταφοράς υπερβαίνει τα
επιτρεπόµενα Όρια Ανοχής (ΟΑ), όπως αυτά καθορίζονται στο άρθρο αυτό, ο
Χρήστης θεωρείται Εκτός Ορίου Ανοχής. Στην περίπτωση αυτή και αναλόγως
του εάν η ΗΕΕΦ του Χρήστη είναι θετική ή αρνητική, ο Χρήστης θεωρείται
Εκτός Θετικού Ορίου Ανοχής ή Εκτός Αρνητικού Ορίου Ανοχής αντίστοιχα.
2. Τα Όρια Ανοχής καθορίζονται σε:

∆ιαγράφηκε: ± τρία τοις εκατό (3%).

Α) ± πέντε τοις εκατό (± 5%), έως 31.12.2017.
Β) ± τρία τοις εκατό (± 3%), από 1.1.2018 έως 31.12.2018.
Γ) Μηδέν τοις εκατό (0%), από 1.1.2019 και εφεξής.

3. Οποιαδήποτε Ηµέρα κατά την οποία Χρήστης Μεταφοράς, σύµφωνα µε την
Ηµερήσια Παράδοσή του δεν παραδίδει σε Σηµείο Εισόδου ούτε
παραλαµβάνει, σύµφωνα µε την Ηµερήσια Παραλαβή του, από Σηµείο Εξόδου
Φυσικό Αέριο από το ΕΣΜΦΑ, τα Όρια Ανοχής δεν εφαρµόζονται.

∆ιαγράφηκε: <#>Τα Όρια Ανοχής τροποποιούνται µε απόφαση
του ∆ιαχειριστή µετά από έγκριση της ΡΑΕ, σύµφωνα µε τη διάταξη
της παραγράφου [5] του άρθρου [69] του Νόµου, τουλάχιστον τρείς
(3) µήνες πριν την λήξη κάθε δεύτερου Έτους και ισχύουν για τα
επόµενα δύο (2) Έτη. Για την αναθεώρηση λαµβάνονται υπόψη ιδίως
η προβλεπόµενη ζήτηση Φυσικού Αερίου από το σύνολο των
Χρηστών Μεταφοράς, η Μεταφορική Ικανότητα του ΕΣΜΦΑ, η
υποχρέωση του ∆ιαχειριστή να διασφαλίζει την αξιόπιστη, ασφαλή
και αποτελεσµατική λειτουργία του ΕΣΜΦΑ.¶

4. Σε περίπτωση που κατά τη διάρκεια µίας ή περισσότερων διαδοχικών Ηµερών, η
απόλυτη τιµή της διαφοράς της Ποσότητας Φυσικού Αερίου που παραδίδεται
στα Σηµεία Εισόδου, Σηµεία Εισόδου Αντίστροφης Ροής,ΕΣ∆ του ΕΣΜΦΑ και
της Ποσότητας Φυσικού Αερίου που παραλαµβάνεται από τα Σηµεία Εξόδου,
Σηµεία Εξόδου Αντίστροφης Ροής , ΕΣ∆ του ΕΣΜΦΑ, για λογαριασµό Χρήστη
Μεταφοράς, ως ποσοστό επί του ΜΗΠΦΑ, υπερβαίνει τα Όρια Ανοχής, όπως
αυτά ορίζονται ανωτέρω και ο ∆ιαχειριστής κρίνει αιτιολογηµένα ότι η
υπέρβαση του Χρήστη επηρεάζει ή αναµένεται να επηρεάσει την αξιόπιστη,
ασφαλή και αποτελεσµατική λειτουργία του ΕΣΜΦΑ, ή/και την ικανοποίηση
των Επιβεβαιωµένων Ποσοτήτων άλλων Χρηστών Μεταφοράς ,ο ∆ιαχειριστής
µπορεί εκτός των Πράξεων Εξισορρόπησης να προβεί και στον περιορισµό ή
την ολική διακοπή της έγχυσης Φυσικού Αερίου προς το ΕΣΜΦΑ ή της
απόληψης Φυσικού Αερίου από το ΕΣΜΦΑ για το Χρήστη, σύµφωνα µε τις
διαδικασίες του Παραρτήµατος [ΙΙΙ]. Η σχετική απόφαση του ∆ιαχειριστή
κοινοποιείται στη ΡΑΕ.

Άρθρο 52
Ηµερήσια ∆ιευθέτηση Αρνητικής ΗΕΕΦ
1. Στο πλαίσιο της Ηµερήσιας ∆ιευθέτησης Αρνητικής ΗΕΕΦ ο ∆ιαχειριστής
υπολογίζει την Ηµερήσια Έλλειψη Εξισορρόπησης Φορτίου ως ποσοστό επί της
ΜΗΠΦΑ του Χρήστη Μεταφοράς.

∆ιαγράφηκε: του

2. Εάν η Ηµερήσια Έλλειψη Εξισορρόπησης Φορτίου ως ποσοστό επί του ΜΗΠΦΑ
του Χρήστη είναι εντός των Ορίων Ανοχής τότε ο ∆ιαχειριστής χρεώνει το
Λογαριασµό Εξισορρόπησης του Χρήστη Μεταφοράς µε ποσό ίσο µε:

∆ιαγράφηκε: τον

Ηµερήσια Χρέωση = Απ(ΗΕΕΦ) • (ΗΤΑΕ)

3. Εάν η Ηµερήσια Έλλειψη Εξισορρόπησης Φορτίου ως ποσοστό επί της ΜΗΠΦΑ
του Χρήστη Μεταφοράς είναι εκτός των Ορίων Ανοχής τότε ο ∆ιαχειριστής
χρεώνει το Λογαριασµό Εξισορρόπησης του Χρήστη µε ποσό ίσο µε:
Ηµερήσια Χρέωση = [Απ(ΟΑ) • ΜΗΠΦΑ + (Απ(ΗΕΕΦ) - Απ(ΟΑ) • ΜΗΠΦΑ)
• X]• (ΗΤΑΕ)

∆ιαγράφηκε: του
∆ιαγράφηκε: τον
∆ιαγράφηκε: [
∆ιαγράφηκε: ]
∆ιαγράφηκε: ] •

Όπου:

X: Συντελεστής Ηµερήσιας Χρέωσης εκτός των Ορίων Ανοχής, και ο οποίος
λαµβάνει τιµή σύµφωνα µε τον ακόλουθο πίνακα:
[Απ(ΗΕΕΦ)/ ΜΗΠΦΑ] (%)

Συντελεστής Χ

Υ% έως και 10%

1,10

Μεγαλύτερη από 10% έως και 30%

1,30

Μεγαλύτερη από 30%

1,50

∆ιαγράφηκε: 3% έως και 10%
∆ιαγράφηκε: Μεγαλύτερη από 10%
∆ιαγράφηκε: 30
∆ιαγράφηκε: 30
∆ιαγράφηκε: 50
∆ιαγράφηκε: 50%

4. Ο όρος Απ() παριστάνει την απόλυτη τιµή της παράστασης που είναι εντός της
παρένθεσης και ο όρος Υ, το ισχύον Όριο Ανοχής σύµφωνα µε την παράγραφο
2 του άρθρου 51.

... [3]

Άρθρο 53
Ηµερήσια ∆ιευθέτηση Θετικής ΗΕΕΦ
1. Στο πλαίσιο της Ηµερήσιας ∆ιευθέτησης Θετικής ΗΕΕΦ φορτίου ο ∆ιαχειριστής
υπολογίζει την Ηµερήσια Έλλειψη Εξισορρόπησης Φορτίου ως ποσοστό επί της
ΜΗΠΦΑ του Χρήστη Μεταφοράς.
2. Εάν η Ηµερήσια Έλλειψη Εξισορρόπησης Φορτίου ως ποσοστό επί της ΜΗΠΦΑ
του Χρήστη Μεταφοράς είναι εντός των Ορίων Ανοχής τότε ο ∆ιαχειριστής
πιστώνει το Λογαριασµό Εξισορρόπησης του Χρήστη µε ποσό ίσο µε:

∆ιαγράφηκε: του

∆ιαγράφηκε: του
∆ιαγράφηκε: τον

Ηµερήσια Πίστωση = Απ(ΗΕΕΦ) • (ΗΤΑΕ)

3. Εάν η Ηµερήσια Έλλειψη Εξισορρόπησης Φορτίου ως ποσοστό επί της ΜΗΠΦΑ
του Χρήστη Μεταφοράς είναι εκτός των Ορίων Ανοχής τότε ο ∆ιαχειριστής
πιστώνει το Λογαριασµό Εξισορρόπησης του Χρήστη µε ποσό ίσο µε:
Ηµερήσια Πίστωση = [Απ(ΟΑ) • ΜΗΠΦΑ + (Απ(ΗΕΕΦ) - Απ(ΟΑ) • ΜΗΠΦΑ)
• 0,70] • (ΗΤΑΕ)

4. Ο όρος Απ() παριστάνει την απόλυτη τιµή της παράστασης που είναι εντός της
παρένθεσης.

∆ιαγράφηκε: του
∆ιαγράφηκε: τον
∆ιαγράφηκε: [
∆ιαγράφηκε: ]
∆ιαγράφηκε: 75

Άρθρο 54
Παρατεταµένη Έλλειψη Εξισορρόπησης Φορτίου
1. Στην περίπτωση που η απόλυτη τιµή της ΗΕΕΦ Χρήστη Μεταφοράς ως ποσοστό
επί της ΜΗΠΦΑ, υπερβεί το Όριο Ανοχής του Χρήστη επί τρεις (3) ή
περισσότερες διαδοχικές Ηµέρες (Παρατεταµένη Έλλειψη Εξισορρόπησης
Φορτίου), για τον υπολογισµό της Ηµερήσιας Χρέωσης και της Ηµερήσιας
Πίστωσης σύµφωνα µε τα άρθρα [52] και [53] αντίστοιχα, ο ∆ιαχειριστής
µειώνει γραµµικά το Όριο Ανοχής του Χρήστη από τη δεύτερη µέχρι την τρίτη
διαδοχική Ηµέρα κατά τρόπο ώστε την τρίτη διαδοχική Ηµέρα να ισούται µε
µηδέν. Το Όριο Ανοχής του Χρήστη λαµβάνεται ίσο µε το µηδέν για όλο το
επόµενο συνεχές χρονικό διάστηµα, πλέον των τριών (3) ηµερών, κατά το οποίο
η ΗΕΕΦ του Χρήστη Μεταφοράς υπερβαίνει το επιτρεπόµενο Όριο Ανοχής που
έχει καθοριστεί σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου [51].
2. Οι ρυθµίσεις περί Παρατεταµένης Έλλειψης Εξισορρόπησης Φορτίου
αναστέλλονται κατά τη διάρκεια Κρίσης Επιπέδου Έκτακτης Ανάγκης και
Ανωτέρας Βίας.

Άρθρο 55
Μηνιαία Εκκαθάριση Εξισορρόπησης
1. Κάθε Μήνα ο ∆ιαχειριστής υπολογίζει το σύνολο του χρεωστικού ή πιστωτικού
ποσού του Χρήστη Μεταφοράς ως το αλγεβρικό άθροισµα των Ηµερήσιων
Χρεώσεων ή Πιστώσεων του Χρήστη για κάθε Ηµέρα του προηγούµενου
Μήνα, όπως υπολογίζονται σύµφωνα µε τα άρθρα [52], [53] και [54] αντίστοιχα
συν τυχόν πάγια χρέωση η οποία αναλογεί στο Χρήστη.

∆ιαγράφηκε: πέντε (5

∆ιαγράφηκε: πέµπτη
∆ιαγράφηκε: πέµπτη
∆ιαγράφηκε: πέντε (5

2. Η εκκαθάριση του χρεωστικού ή πιστωτικού υπολοίπου του Χρήστη
πραγµατοποιείται µε το τιµολόγιο που εκδίδει ο ∆ιαχειριστής κάθε Μήνα
σύµφωνα µε τη Σύµβαση Μεταφοράς που έχει συνάψει ο Χρήστης µε το
∆ιαχειριστή. Στο τιµολόγιο που αποστέλλεται στο Χρήστη κάθε Μήνα
επισυνάπτεται το Έντυπο Μηνιαίας Εκκαθάρισης Εξισορρόπησης, σύµφωνα µε
το υπόδειγµα που δηµοσιεύεται στην ιστοσελίδα του ∆ιαχειριστή.

∆ιαγράφηκε: στον
∆ιαγράφηκε: Έντυπο Μηνιαίας Εκκαθάρισης Εξισορρόπησης

3. Στο Έντυπο Μηνιαίας Εκκαθάρισης Εξισορρόπησης αναφέρονται για κάθε Ηµέρα
του Μήνα στον οποίον αφορούν, ιδίως, τα ακόλουθα στοιχεία:
Α)

Η Ηµερήσια Παράδοση του Χρήστη.

Β)

Η Ηµερήσια Παραλαβή του Χρήστη.

Γ)

Η Ηµερήσια Έλλειψη Εξισορρόπησης Φορτίου του Χρήστη Μεταφοράς
(ΗΕΕΦ).

∆)

Η Μέγιστη Ηµερήσια Ποσότητα Φυσικού Αερίου του Χρήστη (ΜΗΠΦΑ).

Ε)

Ο λόγος της ΗΕΕΦ προς τη ΜΗΠΦΑ του Χρήστη.

∆ιαγράφηκε: Την

ΣΤ) Η Ηµερήσια Τιµή Αερίου Εξισορρόπησης (ΗΤΑΕ).
Ζ)

Η Φαινόµενη Ποσότητα Φυσικού Αερίου που κατανέµεται στο Χρήστη
κατά την αντίστοιχη Ηµέρα.

Η)

Η χρέωση της ΗΕΕΦ, η οποία αφορά στο πιστωτικό ή χρεωστικό ποσό του
Χρήστη για κάθε Ηµέρα του Μήνα.

Άρθρο 56
Λογαριασµός Εκκαθάρισης Εξισορρόπησης
1. Ο ∆ιαχειριστής τηρεί χωριστό λογιστικό λογαριασµό (Λογαριασµό Εκκαθάρισης
Εξισορρόπησης), στον οποίο χρεώνει κάθε είδους δαπάνες του σε σχέση µε την
εξισορρόπηση περιλαµβανοµένης ιδίως κάθε δαπάνης που προκύπτει ως
αποτέλεσµα Πράξης Εξισορρόπησης Φορτίου ή για την αντιστάθµιση Αερίου
Λειτουργίας ή για δέσµευση Μεταφορικής Ικανότητας, ∆υναµικότητας
Αεριοποίησης στο ΕΣΦΑ, καθώς και σύµφωνα µε τις συµβάσεις που συνάπτει
για Εξισορρόπηση Φορτίου και για αντιστάθµιση Αερίου Λειτουργίας και
πιστώνει µε τα ποσά που εισπράττει από τους Χρήστες κατά τη διαδικασία της
Ηµερήσιας ∆ιευθέτησης ΗΕΕΦ, της Μηνιαίας Εκκαθάρισης Εξισορρόπησης
και της Μηνιαίας Εκκαθάρισης Αντιστάθµισης Αερίου Λειτουργίας. Ο
Λογαριασµός αυτός περιλαµβάνει και ειδικούς Λογαριασµούς Εκκαθάρισης
Εξισορρόπησης για κάθε Χρήστη για τις χρεώσεις και πιστώσεις που του
αναλογούν. Στο Λογαριασµό Εκκαθάρισης Εξισορρόπησης συγκεκριµένου
Έτους εγγράφεται ως έξοδο και κάθε οφειλή Χρήστη προς το ∆ιαχειριστή που
αφορά στην Εξισορρόπηση Φορτίου, στις περιπτώσεις που ο Χρήστης, ανάλογα
µε την ιδιότητά του ως φυσικό ή νοµικό πρόσωπο λυθεί, πτωχεύσει, τεθεί σε
εκκαθάριση, τεθεί σε αναγκαστική διαχείριση, τεθεί σε κατάσταση παύσης
πληρωµών, καθώς και σε περίπτωση ανάκλησης της άδειας σύστασης αυτού ή
άλλης άδειας που απαιτείται για τη νόµιµη άσκηση της δραστηριότητάς του και
εφόσον κατά το εν λόγω Έτος η οφειλή αυτή διαγράφηκε από τις οικονοµικές
καταστάσεις της εταιρείας ως απαίτηση. Το ποσό που εγγράφεται στο
Λογαριασµό Εκκαθάρισης Εξισορρόπησης αποτελεί τη διαφορά µεταξύ της

∆ιαγράφηκε: τον

∆ιαγράφηκε: την

αρχικής οφειλής του Χρήστη που αφορά στην Εξισορρόπηση Φορτίου και του
ποσού που µε οποιοδήποτε τρόπο εισέπραξε ο ∆ιαχειριστής από το Χρήστη.

2. Με την επιφύλαξη της περίπτωσης της παραγράφου [1] του άρθρου [58], στο
Λογαριασµό Εκκαθάρισης Εξισορρόπησης χρεώνεται και κάθε είδους δαπάνη
του ∆ιαχειριστή σε σχέση µε την αντιστάθµιση Αερίου Λειτουργίας και
πιστώνονται τα ποσά που εισπράττει από τους Χρήστες Μεταφοράς κατά τη
διαδικασία της Μηνιαίας Εκκαθάρισης Αντιστάθµισης Αερίου Λειτουργίας.
3. Ο Λογαριασµός Εκκαθάρισης Εξισορρόπησης πρέπει να είναι ισοσκελισµένος
στο τέλος κάθε Έτους. Για το σκοπό αυτό, το καθαρό υπόλοιπο του
Λογαριασµού θα ισοσκελίζεται µε πρόσθετη πληρωµή ή χρέωση προς τους
Χρήστες Μεταφοράς, αναλογικά µε το σύνολο της ∆ιακινηθείσας Ποσότητας
κάθε Χρήστη Μεταφοράς κατά τη διάρκεια του Έτους.
4. Το κόστος για τη χρήση από το ∆ιαχειριστή του ΕΣΜΦΑ ή Εγκατάστασης ΥΦΑ
ή Εγκατάστασης Αποθήκευσης για σκοπούς Εξισορρόπησης Φορτίου και
αντιστάθµισης Αερίου Λειτουργίας, χρεώνεται στο Λογαριασµό Εκκαθάρισης
Εξισορρόπησης ως δαπάνη και πιστώνεται, µέσω των κατάλληλων λογιστικών
εγγραφών, ως έσοδο στον αντίστοιχο λογαριασµό Βασικής ∆ραστηριότητας τον
οποίο τηρεί ο ∆ιαχειριστής.
5. Μετά από αίτηµα της ΡΑΕ προς το ∆ιαχειριστή, ο ∆ιαχειριστής αναθέτει σε
ανεξάρτητο ελεγκτή ή ελεγκτικό γραφείο, το οποίο είναι καταχωρηµένο στο
∆ηµόσιο Μητρώο Ελεγκτών που τηρεί η Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης
και Ελέγχων, τον έλεγχο του Λογαριασµού Εκκαθάρισης Εξισορρόπησης.
6. Για το σκοπό αυτό ο ∆ιαχειριστής αναθέτει σε ανεξάρτητο ελεγκτή ή ελεγκτικό
γραφείο την εξέταση και έλεγχο του ειδικού Λογαριασµού Εκκαθάρισης
Εξισορρόπησης και των ακόλουθων στοιχείων, ιδίως:
Α)

Των πράξεων Εξισορρόπησης Φορτίου του ∆ιαχειριστή.

Β)

Των χρεώσεων κάθε είδους δαπάνης του ∆ιαχειριστή που προκύπτει ως
αποτέλεσµα Πράξης Εξισορρόπησης Φορτίου, για την αντιστάθµιση Αερίου
Λειτουργίας, και για τη δέσµευση Μεταφορικής Ικανότητας και
∆υναµικότητας Αεριοποίησης στο ΕΣΦΑ για σκοπούς εξισορρόπησης
φορτίου και αντιστάθµισης Αερίου Λειτουργίας.

Γ)

Των στοιχείων που συλλέγονται από το ∆ιαχειριστή για τη σύνταξη των
εντύπων Μηνιαίας Εκκαθάρισης Εξισορρόπησης και Μηνιαίας
Εκκαθάρισης Αερίου Λειτουργίας που αποστέλλονται στους Χρήστες
Μεταφοράς σύµφωνα µε τα άρθρα [55] και [60].

∆)

Των ποσών που εισπράττει ο ∆ιαχειριστής από τους Χρήστες Μεταφοράς
µέσω της Μηνιαίας Εκκαθάρισης Εξισορρόπησης Φορτίου και της
Μηνιαίας Εκκαθάρισης Αντιστάθµισης Αερίου Λειτουργίας.

7. Με το πέρας της εξέτασης των στοιχείων και του ελέγχου του ειδικού
Λογαριασµού Εκκαθάρισης Εξισορρόπησης, ο ανεξάρτητος ελεγκτής ή το
ελεγκτικό γραφείο συντάσσει Έκθεση Ελέγχου του Λογαριασµού
Εξισορρόπησης για λογαριασµό του ∆ιαχειριστή και την κοινοποιεί στη ΡΑΕ.
Περίληψη της Έκθεσης Ελέγχου αναρτάται στην ιστοσελίδα του ∆ιαχειριστή
προς ενηµέρωση των Χρηστών Μεταφοράς.

∆ιαγράφηκε: τον
∆ιαγράφηκε: ∆ιεκδικούµενα ποσά τα οποία τυχόν εισπραχθούν σε
µεταγενέστερο χρόνο, συνυπολογίζονται στο Λογαριασµό
Εκκαθάρισης Εξισορρόπησης του Έτους είσπραξής τους.

∆ιαγράφηκε: τον

∆ιαγράφηκε: την
∆ιαγράφηκε: ..
∆ιαγράφηκε: τον

∆ιαγράφηκε: Τα έξοδα για τον έλεγχο αυτόν χρεώνονται στον
Λογαριασµό Εκκαθάρισης Εξισορρόπησης του Έτους κατά το οποίο
εκδίδεται το σχετικό τιµολόγιο.

Άρθρο 57
Συµβάσεις Αντιστάθµισης Αερίου Λειτουργίας
8. Ο ∆ιαχειριστής δύναται να συνάπτει µία ή περισσότερες συµβάσεις για την
προµήθεια και παράδοση στο ΕΣΜΦΑ Αερίου Λειτουργίας (Συµβάσεις
Αντιστάθµισης Αερίου Λειτουργίας). Οι συµβάσεις αυτές συνάπτονται είτε
κατόπιν σχετικού διαγωνισµού που διεξάγει ο ∆ιαχειριστής είτε σύµφωνα µε τη
διάταξη της παραγράφου [1] του άρθρου [91] του Νόµου.
9. Η προµήθεια Ποσότητας Φυσικού Αερίου για την αντιστάθµιση Αερίου
Λειτουργίας δύναται να πραγµατοποιείται και µέσω της Σύµβασης
Εξισορρόπησης Φορτίου. Στην περίπτωση αυτή, οι Ποσότητες Φυσικού Αερίου
που προµηθεύεται ο ∆ιαχειριστής για Εξισορρόπηση Φορτίου και για
αντιστάθµιση Αερίου Λειτουργίας καθώς και το αντίστοιχο τίµηµα
αναγράφονται διακριτά στη Σύµβαση Εξισορρόπησης Φορτίου.
10. Ο ∆ιαχειριστής υποβάλλει στη ΡΑΕ αντίγραφα των Συµβάσεων Αντιστάθµισης
Αερίου Λειτουργίας το αργότερο εντός τριάντα (30) ηµερών από τη σύναψή
τους.

Άρθρο 58
Κόστος αντιστάθµισης Αερίου Λειτουργίας
1. Στην περίπτωση κατά την οποία το κόστος αντιστάθµισης Αερίου Λειτουργίας
του ΕΣΜΦΑ έχει συνυπολογιστεί, ως λειτουργική δαπάνη του ∆ιαχειριστή, στο
Τιµολόγιο Χρήσης του ΕΣΦΑ, ο ∆ιαχειριστής δεν επιβάλλει χρέωση στους
Χρήστες Μεταφοράς για την ανάκτηση του κόστους αυτού.
2. Στην περίπτωση κατά την οποία το κόστος για την αντιστάθµιση Αερίου
Λειτουργίας του ΕΣΜΦΑ δεν έχει συνυπολογιστεί, ως λειτουργική δαπάνη του
∆ιαχειριστή στο Τιµολόγιο Χρήσης του ΕΣΦΑ, το κόστος αυτό ανακτάται από
τους Χρήστες Μεταφοράς, σύµφωνα µε το άρθρο [60].

Άρθρο 59
Έγχυση και Κατανοµή Ποσοτήτων Αερίου Λειτουργίας
1. Η έγχυση Φυσικού Αερίου στο ΕΣΜΦΑ για την αντιστάθµιση Αερίου
Λειτουργίας πραγµατοποιείται είτε από το ∆ιαχειριστή είτε από τον
αντισυµβαλλόµενό του στη Σύµβαση Αντιστάθµισης Αερίου Λειτουργίας
(Προµηθευτής Αερίου Λειτουργίας), εφόσον είναι και Χρήστης Μεταφοράς.
2. Ο ∆ιαχειριστής υπολογίζει στην αρχή κάθε Μήνα την Ποσότητα Φυσικού Αερίου
που απαιτήθηκε για την αντιστάθµιση Αερίου Λειτουργίας κατά τη διάρκεια
κάθε Ηµέρας του αµέσως προηγούµενου Μήνα (Ηµερήσια Παράδοση Αερίου
Λειτουργίας).
3. Για τον υπολογισµό της Ηµερήσιας Παράδοσης Αερίου Λειτουργίας ο
∆ιαχειριστής χρησιµοποιεί, ιδίως, τα ακόλουθα:

∆ιαγράφηκε: τον
∆ιαγράφηκε: Στην περίπτωση που το Φυσικό Αέριο για την
αντιστάθµιση Αερίου Λειτουργίας εγχύεται στο ΕΣΜΦΑ από τον
Προµηθευτή, ο Προµηθευτής δεν περιλαµβάνει την Ποσότητα
Φυσικού Αερίου για αντιστάθµιση Αερίου Λειτουργίας στις
δηλώσεις που υποβάλλει κατά το Κεφάλαιο [4].

Α)

Στοιχεία µετρήσεων Ποσότητας Αερίου Λειτουργίας, ανά Ηµέρα, ιδίως για
την κατανάλωση Φυσικού Αερίου για τη λειτουργία εξοπλισµού στο
Σύστηµα Μεταφοράς.

Β)

Εκτιµήσεις Ποσότητας Αερίου Λειτουργίας, σε ηµερήσια βάση, ιδίως για τις
απώλειες σε µετρητικές διατάξεις και διατάξεις ρύθµισης της πίεσης.

Γ)

Εκτιµήσεις Ποσότητας Αερίου Λειτουργίας σε µηνιαία βάση. Σε αυτή την
περίπτωση, η ανά Ηµέρα κατανοµή της εκτιµώµενης µηνιαίας Ποσότητας
Αερίου Λειτουργίας που λαµβάνεται υπόψη από το ∆ιαχειριστή για τον
υπολογισµό
της
Ηµερήσιας
Παράδοσης
Αερίου
Λειτουργίας
πραγµατοποιείται αναλογικά της ∆ιακινηθείσας Ποσότητας Φυσικού
Αερίου, ανά Ηµέρα, του συνόλου των Χρηστών.

4. Για την εφαρµογή της µεθοδολογίας κατανοµής της Ποσότητας Φυσικού Αερίου
στα Σηµεία Εισόδου από τα οποία εγχύεται Αέριο Λειτουργίας στο ΕΣΜΦΑ, η
Ηµερήσια Παράδοση Αερίου Λειτουργίας κατανέµεται σε κάθε Σηµείο Εισόδου
από το οποίο εγχύθηκε Αέριο Λειτουργίας στο ΕΣΜΦΑ αναλογικά µε τη
συνολική Ποσότητα Φυσικού Αερίου που καταµετρήθηκε στο Σηµείο αυτό
κατά την εν λόγω Ηµέρα.
Σε περίπτωση όπου σε Σηµεία Εισόδου το σύνολο των Ποσοτήτων παραλαβής
Φυσικού Αερίου µε τη διαδικασία της Αντίστροφης Ροής δεν είναι µηδενικό,
για την κατανοµή της Ηµερήσιας Παράδοσης Αερίου Λειτουργίας στα εν λόγω
Σηµεία, λαµβάνεται το σύνολο της Ποσότητας που πρόκειται να παραδοθεί στα
ανωτέρω Σηµεία Εισόδου σύµφωνα µε τις Επιβεβαιωµένες Ποσότητες των
Χρηστών Μεταφοράς µετά την εφαρµογή των διατάξεων του Κεφαλαίου [4].

∆ιαγράφηκε: κατά τα οριζόµενα στην παράγραφο [4] του άρθρου
[42],

∆ιαγράφηκε: την

5. Ο ∆ιαχειριστής υποχρεούται να δηµοσιεύει µηνιαίως στοιχεία για την Ποσότητα
Φυσικού Αερίου που εγχύθηκε στο ΕΣΜΦΑ ανά Σηµείο Εισόδου του ΕΣΜΦΑ
για την αντιστάθµιση Αερίου Λειτουργίας.

Άρθρο 60
Μηνιαία Εκκαθάριση Αντιστάθµισης Αερίου Λειτουργίας
1. Με το πέρας κάθε Μήνα, ο ∆ιαχειριστής:
Α)

Κατανέµει την Ηµερήσια Παράδοση Αερίου Λειτουργίας για κάθε Ηµέρα
του Μήνα αυτού στους Χρήστες Μεταφοράς, αναλογικά µε τη ∆ιακινηθείσα
Ποσότητα κάθε Χρήστη Μεταφοράς την αντίστοιχη Ηµέρα.

Β)

Υπολογίζει τη συνολική Ποσότητα Φυσικού Αερίου για την αντιστάθµιση
Αερίου Λειτουργίας που κατανεµήθηκε σε κάθε Χρήστη Μεταφοράς,
σύµφωνα µε την περίπτωση Α) κατά το Μήνα αυτό.

Γ)

Υπολογίζει και χρεώνει σε κάθε Χρήστη Μεταφοράς τη Χρέωση
Αντιστάθµισης Αερίου Λειτουργίας που του αναλογεί.

2. Η Χρέωση Αντιστάθµισης Αερίου Λειτουργίας ορίζεται ως το γινόµενο της
συνολικής Ποσότητας Φυσικού Αερίου για την αντιστάθµιση Αερίου
Λειτουργίας που κατανεµήθηκε σε κάθε Χρήστη Μεταφοράς κατά τον εν λόγω
Μήνα και της Μοναδιαίας Χρέωσης Αντιστάθµισης Αερίου Λειτουργίας. Η
Μοναδιαία Χρέωση Αντιστάθµισης Αερίου Λειτουργίας καθορίζεται µε
απόφαση του ∆ιαχειριστή ύστερα από έγκριση της ΡΑΕ, σύµφωνα µε τη

∆ιαγράφηκε: την

∆ιαγράφηκε: την

διάταξη της παραγράφου [5] του άρθρου [69] του Νόµου. Η υποβολή της
πρότασης του ∆ιαχειριστή προς τη ΡΑΕ πραγµατοποιείται το αργότερο εντός
τριάντα (30) ηµερών από τη σύναψη των Συµβάσεων Αντιστάθµισης Αερίου
Λειτουργίας. Η Μοναδιαία Χρέωση Αντιστάθµισης Αερίου Λειτουργίας
καθορίζεται κατά τρόπο ώστε να καλύπτει το πάγιο και µεταβλητό κόστος που
υφίσταται ο ∆ιαχειριστής για την αντιστάθµιση του Αερίου Λειτουργίας του
ΕΣΜΦΑ.

3. Η εκκαθάριση του χρεωστικού υπολοίπου κάθε Χρήστη πραγµατοποιείται µε το
τιµολόγιο που εκδίδει ο ∆ιαχειριστής κάθε Μήνα. Στο τιµολόγιο που
αποστέλλεται στο Χρήστη κάθε Μήνα επισυνάπτεται το Έντυπο Μηνιαίας
Εκκαθάρισης Αντιστάθµισης Αερίου Λειτουργίας, σύµφωνα µε το υπόδειγµα
που δηµοσιεύεται στην ιστοσελίδα του ∆ιαχειριστή.
4. Στο Εντυπο Μηνιαίας Αντιστάθµισης Αερίου Λειτουργίας αναφέρονται, ιδίως,
για κάθε Ηµέρα του Μήνα στον οποίον αφορούν, τα ακόλουθα στοιχεία:
Α)

Η Ηµερήσια Παράδοση του Χρήστη.

Β)

Η Ηµερήσια Παραλαβή του Χρήστη.

Γ)

Η ∆ιακινηθείσα Ποσότητα του Χρήστη.

∆)

Η Ηµερήσια Παράδοση Αερίου Λειτουργίας.

Ε)

Η Κατανεµηθείσα Ποσότητα Αερίου Λειτουργίας.

ΣΤ) Η Μοναδιαία Χρέωση Αντιστάθµισης Αερίου Λειτουργίας.
Ζ)

Η Χρέωση Αντιστάθµισης Αερίου Λειτουργίας.

∆ιαγράφηκε: Έντυπο Μηνιαίας Εκκαθάρισης Αντιστάθµισης
Αερίου Λειτουργίας

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9
ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ∆ΟΚΙΜΕΣ
Άρθρο 61
Κανονισµός Μετρήσεων ΕΣΦΑ
Η διαδικασία και η µέθοδος µέτρησης της ποσότητας και της ποιότητας
Φυσικού Αερίου το οποίο παραδίδεται σε Σηµείο Εισόδου ή παραλαµβάνεται
από Σηµείο Εξόδου ή εγχύεται σε Εγκατάσταση ΥΦΑ ή είναι αποθηκευµένο σε
Εγκατάσταση ΥΦΑ ή Εγκατάσταση Αποθήκευσης, η λειτουργία, η
βαθµονόµηση, οι ελάχιστες προδιαγραφές ακρίβειας και η διαδικασία ελέγχου
και δοκιµών των µετρητικών διατάξεων, η διαδικασία πρόσβασης των Χρηστών
στις µετρητικές διατάξεις, η επίλυση διαφορών µεταξύ των Χρηστών και του
∆ιαχειριστή σε σχέση µε τις µετρήσεις καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέµα,
καθορίζονται στον Κανονισµό Μετρήσεων, ο οποίος θεσπίζεται κατά τα
οριζόµενα στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου [3] του άρθρου [69] του Νόµου
(Κανονισµός Μετρήσεων ΕΣΦΑ).

Άρθρο 62
∆ικαιώµατα και υποχρεώσεις Χρηστών και ∆ιαχειριστή
1. Οι µετρήσεις οποιουδήποτε µεγέθους σε Σηµείο Εισόδου,Εισόδου Αντίστροφης
Ροής ή Εξόδου,Εξόδου Αντίστροφης Ροής ή Εγκατάσταση ΥΦΑ ή
Εγκατάσταση Αποθήκευσης πραγµατοποιούνται αποκλειστικά από τις
µετρητικές διατάξεις που προβλέπονται στον Κανονισµό Μετρήσεων ΕΣΦΑ για
το συγκεκριµένο Σηµείο ή εγκατάσταση.
2. Κάθε Χρήστης και οι Πελάτες αυτού έχουν δικαίωµα από κοινού πρόσβασης στις
µετρητικές διατάξεις του ΕΣΦΑ από τις οποίες εξυπηρετούνται. Το δικαίωµα
πρόσβασης πρέπει να ασκείται ευλόγως, σύµφωνα µ ε τη διαδικασία που
προβλέπεται στον Κανονισµό Μετρήσεων ΕΣΦΑ. Κατά την άσκηση του
δικαιώµατος πρόσβασης λαµβάνονται τα αναγκαία µέτρα ώστε να µην
παρεµποδίζεται η κανονική λειτουργία των Συνδεδεµένων Συστηµάτων ή των
Εγκαταστάσεων Απόληψης, να µην προκαλούνται ζηµίες στον εξοπλισµό και
να µην τίθεται σε κίνδυνο η αξιόπιστη, ασφαλής και αποδοτική λειτουργία του
ΕΣΦΑ.
3. Ο ∆ιαχειριστής υποχρεούται να παρέχει στους Χρήστες κάθε πληροφορία σχετικά
µε τις µετρήσεις τις σχετικές µε τα Σηµεία τα οποία τους αφορούν. Ο
∆ιαχειριστής παρέχει τις ανωτέρω πληροφορίες κατά τρόπο ώστε να
διαφυλάσσεται το απόρρητο των εµπορικών συναλλαγών.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10
ΚΡΙΣΗ ΣΤΟ ΕΣΦΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ∆ΙΑΚΙΝΗΣΗΣ
ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ
Άρθρο 63
Κρίση στο ΕΣΦΑ
1. Ως Κρίση ορίζεται κάθε γεγονός που οδηγεί ή δύναται να οδηγήσει σε
Κατάσταση Συναγερµού 1 (Επίπεδο Έγκαιρης Προειδοποίησης), Κατάσταση
Συναγερµού 2 (Επίπεδο Επιφυλακής) ή Κατάσταση Συναγερµού 3 (Επίπεδο
Έκτακτης Ανάγκης), σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο Σχέδιο Έκτακτης Ανάγκης.
2. Οι καταστάσεις Κρίσης επηρεάζουν ή ενδέχεται να επηρεάσουν την οµαλή
λειτουργία της ελληνικής αγοράς Φυσικού Αερίου ή/και την ασφάλεια
εφοδιασµού της, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στον Κανονισµό 994/2010, και
παρεµποδίζουν ή ενδέχεται να παρεµποδίσουν την κανονική εκτέλεση των
υποχρεώσεων και την άσκηση των δικαιωµάτων των Χρηστών και του
∆ιαχειριστή, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κώδικα.
3. Η Μονάδα ∆ιαχείρισης Κρίσης (Μ∆Κ) του ∆ιαχειριστή έχει την ευθύνη για τη
διαπίστωση, την κήρυξη και το χαρακτηρισµό των καταστάσεων Κρίσης,
καθώς και την κήρυξη λήξης αυτών, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο Σχέδιο
Έκτακτης Ανάγκης.
4.

Η Μ∆Κ καταρτίζει και παρακολουθεί το ισοζύγιο προσφοράς και ζήτησης στο
ΕΣΦΑ. Για το σκοπό αυτό συγκεντρώνει και αξιολογεί πληροφορίες και
δεδοµένα τα οποία οφείλουν να της παρέχουν οι Χρήστες και οι ∆ιαχειριστές
των ανάντη Συστηµάτων. Το ισοζύγιο προσφοράς – ζήτησης καταρτίζεται για
επτά (7) ηµέρες και επικαιροποιείται συνεχώς από τη Μ∆Κ λαµβάνοντας
υπόψη τα διαθέσιµα στοιχεία και τα ληφθέντα µέτρα.

5. Η επικοινωνία του ∆ιαχειριστή µε τα Εµπλεκόµενα Μέρη για κάθε θέµα σχετικό
µε την Κρίση πραγµατοποιείται µέσω των εξουσιοδοτηµένων αντιπροσώπων
τους, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο Σχέδιο Έκτακτης Ανάγκης.

Άρθρο 64
Επίπεδα Έγκαιρης Προειδοποίησης και Επιφυλακής
1. Στην περίπτωση Κρίσης Επιπέδου Έγκαιρης Προειδοποίησης, ο ∆ιαχειριστής
αξιολογεί τα στοιχεία τα οποία παρέχουν σε αυτόν τα Εµπλεκόµενα Μέρη,
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο Σχέδιο Έκτακτης Ανάγκης, µε στόχο την
αποτροπή της αναβάθµισης του Επιπέδου της Κρίσης.
2. Για την αντιµετώπιση Κρίσης Επιπέδου Επιφυλακής, σύµφωνα µε τα οριζόµενα
στο Σχέδιο Έκτακτης Ανάγκης, λαµβάνονται µέτρα που βασίζονται
αποκλειστικά στην αγορά προκειµένου να αποτραπεί η επιδείνωση της
κατάστασης και η µετάβαση σε Κρίση Επιπέδου Έκτακτης Ανάγκης.
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3. Οι Χρήστες οφείλουν να εκτελούν άµεσα κάθε εντολή που εκδίδει ο ∆ιαχειριστής
σε περιπτώσεις Κρίσεων Επιπέδου Έγκαιρης Προειδοποίησης και Επιπέδου
Επιφυλακής. Εντολές του ∆ιαχειριστή που εκδίδονται κατά τη διάρκεια
Κρίσεων Επιπέδου Έγκαιρης Προειδοποίησης και Επιπέδου Επιφυλακής και
ενέργειες των Χρηστών σε συµµόρφωση µε τις εντολές αυτές δε συνιστούν
παράβαση των όρων των Συµβάσεων Μεταφοράς ή των Συµβάσεων ΥΦΑ, που
έχουν συνάψει µε το ∆ιαχειριστή.
4. Κατά τη διάρκεια Κρίσεων Επιπέδου Έγκαιρης Προειδοποίησης ή Επιπέδου
Επιφυλακής δεν αναστέλλονται οι οικονοµικές υποχρεώσεις των Χρηστών,
σύµφωνα µε τους όρους των Συµβάσεων Μεταφοράς ή των Συµβάσεων ΥΦΑ
που έχουν συνάψει µε το ∆ιαχειριστή.
5. Εφόσον, κατά τη διάρκεια Κρίσεων Επιπέδου Έγκαιρης Προειδοποίησης ή
Επιπέδου Επιφυλακής, υποβληθεί από Χρήστη ΥΦΑ στο ∆ιαχειριστή, αίτηµα
για επαναπροσδιορισµό του Χρόνου Εκφόρτωσης ή της Ποσότητας του
Φορτίου ΥΦΑ, η οποία πρόκειται να εγχυθεί στην Εγκατάσταση ΥΦΑ,
σύµφωνα µε την παράγραφο [10] του άρθρου [67], ο Χρήστης δεν καταβάλει
Τέλος Αίτησης Τροποποίησης Τελικού Μηνιαίου Προγράµµατος.
6.

Κατά τη διάρκεια Κρίσεων Επιπέδου Έγκαιρης Προειδοποίησης ή Επιπέδου
Επιφυλακής τα Όρια Ανοχής (ΟΑ), όπως αυτά προσδιορίζονται στο άρθρο 51
του Κώδικα, καθορίζονται σε ± δύο τοις εκατό (2%).
Στο πλαίσιο της Ηµερήσιας ∆ιευθέτησης Αρνητικής ΗΕΕΦ, εάν η Ηµερήσια
Έλλειψη Εξισορρόπησης Φορτίου ως ποσοστό επί της ΜΗΠΦΑ του Χρήστη
Μεταφοράς είναι εντός των Ορίων Ανοχής τότε ο ∆ιαχειριστής χρεώνει το
Λογαριασµό Εξισορρόπησης του Χρήστη µε ποσό ίσο µε:
Ηµερήσια Χρέωση = Απ(ΗΕΕΦ) • (ΗΤΑΕ) • 1,5
Εάν η Ηµερήσια Έλλειψη Εξισορρόπησης Φορτίου ως ποσοστό επί της
ΜΗΠΦΑ του Χρήστη Μεταφοράς είναι εκτός των Ορίων Ανοχής τότε ο
∆ιαχειριστής χρεώνει το Λογαριασµό Εξισορρόπησης του Χρήστη µε ποσό ίσο
µε:
Ηµερήσια Χρέωση = [Απ(ΟΑ) • ΜΗΠΦΑ + (Απ(ΗΕΕΦ) - Απ(ΟΑ) • ΜΗΠΦΑ)
• X]• (ΗΤΑΕ)
Όπου:

X: Συντελεστής Ηµερήσιας Χρέωσης εκτός των Ορίων Ανοχής, και ο οποίος
λαµβάνει τιµή σύµφωνα µε τον ακόλουθο πίνακα:
[Απ(ΗΕΕΦ)/ ΜΗΠΦΑ] (%)

Συντελεστής Χ

2% έως και 5%

3

Μεγαλύτερη από 5%

4

Στο πλαίσιο της Ηµερήσιας ∆ιευθέτησης Θετικής ΗΕΕΦ, εάν η Ηµερήσια
Έλλειψη Εξισορρόπησης Φορτίου ως ποσοστό επί της ΜΗΠΦΑ του Χρήστη
Μεταφοράς είναι εκτός των Ορίων Ανοχής τότε ο ∆ιαχειριστής πιστώνει το
Λογαριασµό Εξισορρόπησης του Χρήστη µε ποσό ίσο µε:

∆ιαγράφηκε: δεν
∆ιαγράφηκε: τον

∆ιαγράφηκε: τον
∆ιαγράφηκε: Κρίσης

Ηµερήσια Πίστωση = [Απ(ΟΑ) • ΜΗΠΦΑ + (Απ(ΗΕΕΦ) - Απ(ΟΑ) • ΜΗΠΦΑ)
• 1,50] • (ΗΤΑΕ)

7. Με τη λήξη της Κρίσης Επιπέδου Επιφυλακής, ο ∆ιαχειριστής συντάσσει έκθεση
συµβάντος, η οποία περιλαµβάνει:
Α)

Την περιγραφή της κατάστασης Κρίσης και τους λόγους που την
προκάλεσαν.

Β)

Τα µέτρα που ελήφθησαν.

Γ)

Εκτίµηση της µη εξυπηρετηθείσας ζήτησης κατά τη διάρκεια της Κρίσης, σε
περίπτωση που πραγµατοποιήθηκε µείωση ή διακοπή παραλαβών ως µέτρο
διαχείρισης της Κρίσης.

∆)

Εκτίµηση των οικονοµικών υποχρεώσεων του ∆ιαχειριστή ως συνέπεια των
µέτρων που ενεργοποιήθηκαν.

Εντός ενός [1] µηνός από τη λήξη της Κρίσης Επιπέδου Επιφυλακής, ο
∆ιαχειριστής υποβάλλει στη ΡΑΕ την έκθεση συµβάντος.

Άρθρο 65
Επίπεδο Έκτακτης Ανάγκης / Περικοπή παραδόσεων και παραλαβών
Φυσικού Αερίου
1. Στην περίπτωση Κρίσης Επιπέδου Έκτακτης Ανάγκης, ο ∆ιαχειριστής δύναται να
προβεί στην έκδοση Εντολών Λειτουργικής Ροής, σύµφωνα µε την παράγραφο
[3] του παρόντος άρθρου και το Σχέδιο Έκτακτης Ανάγκης, προκειµένου να
διασφαλιστεί η οµαλή, αξιόπιστη και ασφαλής λειτουργία του ΕΣΦΑ και η
τροφοδοσία της εναποµένουσας ζήτησης και ιδίως των Προστατευόµενων
Καταναλωτών
2. Στην περίπτωση Κρίσης Επιπέδου Έκτακτης Ανάγκης λαµβάνονται µέτρα που δε
στηρίζονται στην αγορά, κατά τα οριζόµενα στο παρόν άρθρο, στο Σχέδιο
Έκτακτης Ανάγκης και στον Κανονισµό 994/2010.
3. Ως Εντολή Λειτουργικής Ροής νοείται η εντολή του ∆ιαχειριστή προς τους
Χρήστες Μεταφοράς κατά τη διάρκεια της Κρίσης Επιπέδου Έκτακτης
Ανάγκης ή της Ηµέρας Περιορισµένης ∆ιακίνησης Φυσικού Αερίου. Η έκδοση
Εντολής Λειτουργικής Ροής κατά τη διάρκεια της Κρίσης Επιπέδου Έκτακτης
Ανάγκης γίνεται µε σκοπό την αντιµετώπισή της και την επάνοδο στην
κανονική λειτουργία του ΕΣΦΑ. Κάθε Χρήστης Μεταφοράς οφείλει να
συµµορφώνεται άµεσα προς την Εντολή Λειτουργικής Ροής που εκδίδει ο
∆ιαχειριστής.
4. Ο ∆ιαχειριστής, µέσω της Εντολής Λειτουργικής Ροής, δύναται µεταξύ άλλων να
ζητά από τους Χρήστες Μεταφοράς:
Α)

Τη µείωση ή τη διακοπή της παραλαβής Φυσικού Αερίου σε Σηµεία
Εξόδου, Σηµεία Εξόδου Αντίστροφης Ροής ή τη µεταβολή της παράδοσης
Φυσικού Αερίου σε Σηµεία Εισόδου, Σηµεία Εισόδου Αντίστροφης Ροής.

Β)

Την τροποποίηση των Οριστικών Ηµερήσιων ∆ηλώσεων που υποβάλλουν
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο Κεφάλαιο [4] του Κώδικα, ως προς την

∆ιαγράφηκε: στην

Ποσότητα Φυσικού Αερίου προς παράδοση σε Σηµεία Εισόδου, Σηµεία
Εισόδου Αντίστροφης Ροής ή προς παραλαβή σε Σηµεία Εξόδου, Σηµεία
Εξόδου Αντίστροφης Ροής, έως το ανώτατο όριο που περιλαµβάνεται στην
Εντολή Λειτουργικής Ροής.

5. Η µείωση ή η διακοπή παραλαβής Φυσικού Αερίου σε Σηµεία Εξόδου, Σηµεία
Εξόδου Αντίστροφης Ροής σε περίπτωση Κρίσης Επιπέδου Έκτακτης Ανάγκης,
διενεργείται σύµφωνα µε τις ∆ιαδικασίες ∆ιακοπής που περιλαµβάνονται στα
Παραρτήµατα [2], [3], [4] και [5] του Σχεδίου Έκτακτης Ανάγκης και στο
Παράρτηµα [III] του Κώδικα, και τον Κατάλογο Σειράς ∆ιακοπής του
Παραρτήµατος [1] του Σχεδίου Έκτακτης Ανάγκης.
6. Οι Χρήστες οφείλουν να εκτελούν άµεσα κάθε εντολή που εκδίδει ο ∆ιαχειριστής
σε περίπτωση Κρίσης Επιπέδου Έκτακτης Ανάγκης, συµπεριλαµβανοµένων
ιδίως των Εντολών Λειτουργικής Ροής. Εντολές του ∆ιαχειριστή που
εκδίδονται κατά τη διάρκεια της Κρίσης Επιπέδου Έκτακτης Ανάγκης και
ενέργειες των Χρηστών σε συµµόρφωση µε τις εντολές αυτές δε συνιστούν
παράβαση των όρων των Συµβάσεων Μεταφοράς ή των Συµβάσεων ΥΦΑ, που
έχουν συνάψει µε το ∆ιαχειριστή.

∆ιαγράφηκε: δεν
∆ιαγράφηκε: τον

7. Εφόσον, κατά τη διάρκεια Κρίσης Επιπέδου Έκτακτης Ανάγκης, υποβληθεί από
Χρήστη ΥΦΑ στο ∆ιαχειριστή, αίτηµα για επαναπροσδιορισµό του Χρόνου
Εκφόρτωσης ή της Ποσότητας Φορτίου ΥΦΑ, η οποία πρόκειται να εγχυθεί
στην Εγκατάσταση ΥΦΑ, σύµφωνα µε την παράγραφο [10] του άρθρου [67], ο
Χρήστης δεν καταβάλει Τέλος Αίτησης Τροποποίησης Τελικού Μηνιαίου
Προγράµµατος.
8. Κατά τη διάρκεια Κρίσης Επιπέδου Έκτακτης Ανάγκης δεν αναστέλλονται οι
οικονοµικές υποχρεώσεις των Χρηστών σύµφωνα µε τους όρους των
Συµβάσεων Μεταφοράς ή των Συµβάσεων ΥΦΑ που έχουν συνάψει µε το
∆ιαχειριστή. Οι Χρήστες Μεταφοράς δεν υπόκεινται σε Χρέωση Ηµερήσιου
Προγραµµατισµού και δεν εφαρµόζονται τα Όρια Ανοχής Χρήστη κατά το
Κεφάλαιο [8] του Κώδικα.

∆ιαγράφηκε: τον

9. Σε περίπτωση Κρίσης Επιπέδου Έκτακτης Ανάγκης, ο ∆ιαχειριστής συντάσσει
έκθεση συµβάντος, η οποία περιλαµβάνει:
Α)

την περιγραφή της κατάστασης Κρίσης και τους λόγους που την
προκάλεσαν.

∆ιαγράφηκε: ,

Β)

τα µέτρα που ελήφθησαν.

∆ιαγράφηκε: ,

Γ)

εκτίµηση της µη εξυπηρετηθείσας ζήτησης κατά τη διάρκεια της Κρίσης, σε
περίπτωση που πραγµατοποιήθηκε µείωση ή διακοπή παραλαβών ως µέτρο
διαχείρισης της Κρίσης.

∆)

εκτίµηση των οικονοµικών υποχρεώσεων του ∆ιαχειριστή ως συνέπεια των
µέτρων που ενεργοποιήθηκαν.

Εντός δέκα [10] ηµερών από τη λήξη της Κρίσης Επιπέδου Έκτακτης Ανάγκης,
ο ∆ιαχειριστής υποβάλλει στη ΡΑΕ την έκθεση συµβάντος.

Άρθρο 65Α
Ηµέρα Περιορισµένης ∆ιακίνησης Φυσικού Αερίου

1. Ως Ηµέρα Περιορισµένης ∆ιακίνησης Φυσικού Αερίου νοείται κάθε Ηµέρα κατά
την οποία λαµβάνει ή αναµένεται να λάβει χώρα µείωση ροής Φυσικού Αερίου
στο ΕΣΜΦΑ λόγω φυσικών ή διαχειριστικών περιορισµών, ιδίως λόγω βλάβης
ή Συντήρησης ή προγραµµατισµένης παρέµβασης στο ΕΣΦΑ ή σε Συνδεδεµένα
Συστήµατα, για λόγους που δε συνιστούν Κρίση σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο
Σχέδιο Έκτακτης Ανάγκης και στο άρθρο [63].
2. Ο ∆ιαχειριστής ανακοινώνει στο Ηλεκτρονικό Πληροφοριακό Σύστηµα την
επέλευση ή την αναµενόµενη ύπαρξη Ηµέρας Περιορισµένης ∆ιακίνησης
Φυσικού Αερίου.
3. Ο ∆ιαχειριστής, κατά τη διάρκεια ή ενόψει Ηµέρας Περιορισµένης ∆ιακίνησης
Φυσικού Αερίου, δύναται να εκδίδει Εντολή Λειτουργικής Ροής, η οποία
αποσκοπεί στην αντιµετώπιση ή την πρόληψη αυτής. Ο ∆ιαχειριστής, µέσω της
Εντολής Λειτουργικής Ροής, δύναται να αιτείται από τους Χρήστες
Μεταφοράς:
Α)

Τη µείωση ή τη διακοπή της παραλαβής Φυσικού Αερίου σε Σηµεία
Εξόδου, Σηµεία Εξόδου Αντίστροφης Ροής ή την τροποποίηση της
παράδοσης Φυσικού Αερίου σε Σηµεία Εισόδου, Σηµεία Εισόδου
Αντίστροφης Ροής,

Β)

την τροποποίηση των Οριστικών Ηµερήσιων ∆ηλώσεων που υποβάλλουν
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο Κεφάλαιο [4] του Κώδικα, ως προς την
Ποσότητα Φυσικού Αερίου προς παράδοση σε Σηµεία Εισόδου, Σηµεία
Εισόδου Αντίστροφης Ροής ή προς παραλαβή σε Σηµεία Εξόδου,Σηµεία
Εξόδου Αντίστροφης Ροής, έως το ανώτατο όριο που περιλαµβάνεται στην
Εντολή Λειτουργικής Ροής.

Κάθε Χρήστης Μεταφοράς οφείλει να συµµορφώνεται άµεσα προς την Εντολή
Λειτουργικής Ροής που εκδίδει ο ∆ιαχειριστής.

4. Κατά την Ηµέρα Περιορισµένης ∆ιακίνησης Φυσικού Αερίου δεν αναστέλλονται
οι λοιπές υποχρεώσεις του ∆ιαχειριστή και των Χρηστών Μεταφοράς ή των
διαχειριστών Συνδεδεµένων Συστηµάτων ή κάθε άλλου φυσικού ή νοµικού
προσώπου που έχει έννοµο συµφέρον, σύµφωνα µε τον Κώδικα και τις σχετικές
Συµβάσεις Μεταφοράς. Κατά την Ηµέρα Περιορισµένης ∆ιακίνησης Φυσικού
Αερίου οι Χρήστες Μεταφοράς δεν υπόκεινται σε Χρέωση Ηµερήσιου
Προγραµµατισµού και δεν εφαρµόζονται τα Όρια Ανοχής Χρήστη κατά το
Κεφάλαιο [8].
5. Ο ∆ιαχειριστής δεν οφείλει ούτε υποχρεούται σε αποζηµίωση προς οποιονδήποτε
από τη λήψη µέτρων, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο παρόν άρθρο. Ο
∆ιαχειριστής, στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων του, καταβάλλει κάθε προσπάθεια
προκειµένου να αποτρέψει την εκδήλωση Ηµέρας Περιορισµένης ∆ιακίνησης
Φυσικού Αερίου ή, εφόσον αυτό δεν καταστεί δυνατό, να µετριάσει τις
συνέπειές της.
6. Σε περίπτωση που κατά τη διάρκεια ενός έτους εκδηλωθεί τουλάχιστον µία
Ηµέρα Περιορισµένης ∆ιακίνησης Φυσικού Αερίου ή συνεχόµενες τέτοιες
Ηµέρες, εκτός από την περίπτωση που η εκδήλωση οφείλεται σε περιορισµούς
των Συνδεδεµένων Συστηµάτων Φυσικού Αερίου, ο ∆ιαχειριστής συντάσσει
Έκθεση για τις Ηµέρες Περιορισµένης ∆ιακίνησης Φυσικού Αερίου. Στην
Έκθεση περιγράφονται (α) οι λόγοι που προκάλεσαν τη µείωση της
Μεταφορικής Ικανότητας, (β) τα µέτρα που ελήφθησαν και αιτιολογία σχετικά
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µε τις επιλογές που έγιναν καθώς και αξιολόγηση της αποτελεσµατικότητάς
τους, (γ) µέτρα και ενέργειες για την πρόληψη εκδήλωσης ανάλογων
καταστάσεων στο µέλλον. Η Έκθεση υποβάλλεται στη ΡΑΕ εντός τριάντα (30)
ηµερών από τη λήξη του έτους. Οι Χρήστες δικαιούνται να λαµβάνουν γνώση
της έκθεσης.

Άρθρο 65Β
Υποχρεωτική Αεριοποίηση ποσοτήτων ΥΦΑ αποκλειστικώς
για την εξυπηρέτηση Προστατευόµενων Καταναλωτών
1.

2.

Για κάθε Ηµέρα όπου έχει κηρυχθεί Κρίση στο ΕΣΦΑ, σύµφωνα µε τις
διαδικασίες του Κεφαλαίου [10], οι Χρήστες Μεταφοράς, υποχρεούνται να
ενηµερώνουν το ∆ιαχειριστή για το σύνολο της εκτιµώµενης ποσότητας
παραλαβής ΦΑ που αφορούν στην εξυπηρέτηση Προστατευόµενων
Καταναλωτών ανά Σηµείο Εξόδου, για την Ηµέρα αυτή, σύµφωνα µε τα
οριζόµενα στο Σχέδιο Έκτακτης Ανάγκης. Η ενηµέρωση του ∆ιαχειριστή
γίνεται κατά το χρόνο υποβολής των Ηµερησίων ∆ηλώσεων
και
Επαναδηλώσεων σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κεφαλαίου [4].

∆ιαγράφηκε: τον

Κατά τη διάρκεια της Ηµέρας (d) Κρίσης Επιπέδου Έκτακτης Ανάγκης, ο
∆ιαχειριστής προβαίνει σε υποχρεωτική αεριοποίηση ποσοτήτων
Υγροποιηµένου Φυσικού Αερίου από το Ηµερήσιο Απόθεµα ΥΦΑ των
Χρηστών, όπως προβλέπεται στην παράγραφο [7] του άρθρου [73] του Νόµου.
Υποχρεωτική αεριοποίηση λαµβάνει χώρα κατά τη διάρκεια µιας Ηµέρας στην
περίπτωση όπου ισχύουν σωρευτικά τα εξής:
α) ο ∆ιαχειριστής δεν διαθέτει επαρκή αποθέµατα ΥΦΑ για σκοπούς
Εξισορρόπησης κατά τη διάρκεια της Ηµέρας (d) και
β) έχουν εκδοθεί Εντολές Λειτουργικής Ροής από το ∆ιαχειριστή σε συνέχεια
των σχετικών αποφάσεων της Οµάδας ∆ιαχείρισης Κρίσεων, που αφορούν στο
σύνολο των Μη Προστατευοµένων Καταναλωτών σύµφωνα µε τις διατάξεις
του Σχεδίου Έκτακτης Ανάγκης και

∆ιαγράφηκε: τον

γ) δεν διασφαλίζεται η τροφοδότηση του συνόλου των Προστατευόµενων
Καταναλωτών σύµφωνα µε τις διατάξεις του Σχεδίου Έκτακτης Ανάγκης.

3.

Ο ∆ιαχειριστής αποζηµιώνει τους Χρήστες ΥΦΑ για τις ποσότητες που
αεριοποίησε υποχρεωτικά από το Ηµερήσιο Απόθεµα τους, µε την τιµή ΗΤΑΕ
της τελευταίας Ηµέρας κατά την οποία ο ∆ιαχειριστής διατηρούσε αποθέµατα
Αερίου Εξισορρόπησης, πριν προβεί σε υποχρεωτική αεριοποίηση ποσοτήτων
Υγροποιηµένου Φυσικού Αερίου των Χρηστών ΥΦΑ κατά τις διατάξεις του
παρόντος άρθρου, αποκλειοµένης περαιτέρω αποζηµίωσης εκ της αιτίας αυτής
για οποιαδήποτε άλλη θετική ή αποθετική ζηµία του Χρήστη ΥΦΑ.

4.

Η ποσότητα Υγροποιηµένου Φυσικού Αερίου που αεριοποιήθηκε υποχρεωτικά
την Ηµέρα (d) από το ∆ιαχειριστή, κατανέµεται σε αυτούς τους Χρήστες ΥΦΑ
που διαθέτουν απόθεµα στο τέλος της προηγούµενης Ηµέρας (d-1) σύµφωνα µε
τον τύπο:

∆ιαγράφηκε: τον

Qi ,d = Qd ⋅

ΗΑΥi,′d
i=n

∑ ΗΑΥ′

i,d

i =1

όπου,

Qi ,d

η ποσότητα που κατανέµεται στο Χρήστη ΥΦΑ (i) την Ηµέρα d

∆ιαγράφηκε: ¶
∆ιαγράφηκε: στον

Qd

η ποσότητα που αεριοποιήθηκε υποχρεωτικά την Ηµέρα d της Κρίσης
Επίπεδου Έκτακτης Ανάγκης σύµφωνα µε την παράγραφο [7] του άρθρου [73]
Q
του Νόµου. Η ποσότητα d υπολογίζεται ως η διαφορά µεταξύ της ποσότητας
Φυσικού Αερίου που µετράται στο Σηµείο Εισόδου ΥΦΑ την Ηµέρα d και του
συνόλου των Ποσοτήτων Φυσικού Αερίου προς παράδοση στο Σηµείο Εισόδου
ΥΦΑ, σύµφωνα µε τις Επιβεβαιωµένες Ποσότητες των Χρηστών Μεταφοράς
που αφορούν στην εν λόγω Ηµέρα, αποµειούµενη κατά το µέγεθος του
αποθέµατος Αερίου Εξισορρόπησης της Ηµέρας d. Στην περίπτωση που η –
Qd είναι µικρότερη ή ίση του
κατά τα ανωτέρω - υπολογισθείσα ποσότητα
Q
µηδενός, η ποσότητα d θεωρείται µηδενική.

ΗΑΥ′i,d

το Ηµερήσιο Απόθεµα Χρήστη ΥΦΑ την Ηµέρα d-1 αφαιρουµένων
των Ποσοτήτων παράδοσης Φυσικού Αερίου στο Σηµείο Εισόδου ΥΦΑ για την
εξυπηρέτηση των Συµβάσεων Μεταφοράς σύµφωνα µε τις Επιβεβαιωµένες
Ποσότητές του για την Ηµέρα d, και µετά την εφαρµογή των διατάξεων του
Κεφαλαίου [10].
n το πλήθος των Χρηστών ΥΦΑ που διαθέτουν Απόθεµα ΥΦΑ την Ηµέρα d-1.

5. Ο ∆ιαχειριστής υπολογίζει το Ηµερήσιο Απόθεµα ΥΦΑ των Χρηστών ΥΦΑ την
ΗΑΥi,d
Hµέρα (d) (
) κατά την παράγραφο [2] του άρθρου [77] του Κώδικα,
Q
προσθέτοντας την ποσότητα ΥΦΑ ( i ,d ) στην ποσότητα ΥΦΑ που
αεριοποιήθηκε για λογαριασµό του Χρήστη (i) την Ηµέρα d (ΑΠi,d).
6. Στους Χρήστες Μεταφοράς για τους οποίους έλαβε χώρα υποχρεωτική
αεριοποίηση ποσοτήτων Υγροποιηµένου Φυσικού Αερίου προς εξυπηρέτηση
Προστατευόµενων Καταναλωτών σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος
άρθρου, κατανέµεται Ποσότητα Φυσικού Αερίου η οποία παραλαµβάνεται στα
Σηµεία Εξόδου από τα οποία εξυπηρετούνται οι εν λόγω Προστατευόµενοι
Καταναλωτές, σύµφωνα µε τις σχετικές διατάξεις του Κεφαλαίου [7]. Για την
εφαρµογή των σχετικών διατάξεων του Κεφαλαίου [7] στην περίπτωση του
προηγουµένου εδαφίου, δηλωθείσες Ποσότητες Φυσικού Αερίου προς παραλαβή
στα ανωτέρω Σηµεία Εξόδου θεωρούνται οι Ποσότητες των Χρηστών Μεταφοράς
που αναφέρονται στην παράγραφο [1].
7. Στους Χρήστες Μεταφοράς της προηγουµένης παραγράφου, κατανέµεται για την
Ηµέρα d Ποσότητα Φυσικού Αερίου η οποία παραδίδεται στο Σηµείο Εισόδου
ΥΦΑ, ίση µε την Επιβεβαιωµένη Ποσότητα τους στο εν λόγω Σηµείο, για την
Ηµέρα αυτή.
8. Για τους Χρήστες Μεταφοράς των παραγράφων [6] και [7] εφαρµόζονται οι
διατάξεις του Κεφαλαίου [8].

∆ιαγράφηκε: όπου

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11
∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΥΦΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΦΑ
Άρθρο 66
Βασική Υπηρεσία ΥΦΑ
1. Ο ∆ιαχειριστής υποχρεούται να παρέχει στους Χρήστες, κατά τους ειδικότερους
όρους και προϋποθέσεις του Κώδικα, τη Βασική Υπηρεσία ΥΦΑ κατά τον
πλέον οικονοµικό, διαφανή και άµεσο τρόπο, χωρίς διακρίσεις µεταξύ των
Χρηστών.
2. Η Βασική Υπηρεσία ΥΦΑ παρέχεται για κάθε Φορτίο ΥΦΑ και περιλαµβάνει τα
ακόλουθα:
Α)

Την Εκφόρτωση ΥΦΑ η οποία συνίσταται στη Σύνδεση πλοίου ΥΦΑ, την
Έγχυση ΥΦΑ και την Αποσύνδεση πλοίου ΥΦΑ.

Β)

Τη διάθεση στο Χρήστη ΥΦΑ αποθηκευτικού χώρου στην Εγκατάσταση
ΥΦΑ για την προσωρινή αποθήκευση του Φορτίου ΥΦΑ (Προσωρινή
Αποθήκευση ΥΦΑ).

Γ)

Την αεριοποίηση του Φορτίου ΥΦΑ και την εν συνεχεία έγχυσή του στο
Σύστηµα Μεταφοράς µέσω του Σηµείου Εισόδου ΥΦΑ.

∆)

Την εκτέλεση των αναγκαίων µετρήσεων καθώς και κάθε ενέργειας που
απαιτείται για την αποτελεσµατική, ασφαλή και οικονοµικά αποδοτική
λειτουργία της Εγκατάστασης ΥΦΑ, στο πλαίσιο παροχής των υπηρεσιών
που αναφέρονται στα ανωτέρω σηµεία (Α) έως (Γ), σύµφωνα µε τον
Κώδικα.

3. Για την παροχή εκ µέρους του ∆ιαχειριστή της Βασικής Υπηρεσίας ΥΦΑ
απαιτείται η υποβολή Αίτησης Χρήσης Εγκατάστασης ΥΦΑ (Αίτηση ΥΦΑ) εκ
µέρους του Χρήστη και η έγκριση αυτής από το ∆ιαχειριστή (Εγκεκριµένη
Αίτηση ΥΦΑ), σύµφωνα µε τα ειδικότερα οριζόµενα στη Σύµβαση ΥΦΑ και
τις οικείες διατάξεις του Κώδικα.
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4. Για την παροχή της Βασικής Υπηρεσίας ΥΦΑ, οι Χρήστες ΥΦΑ καταβάλλουν
στο ∆ιαχειριστή τις χρεώσεις σύµφωνα µε το Τιµολόγιο Χρήσης του ΕΣΦΑ
καθώς και κάθε άλλη χρέωση που επιβάλλεται σύµφωνα µε τις διατάξεις του
Κώδικα και τις κατ΄ εξουσιοδότηση του Νόµου εκδιδόµενες διατάξεις.
5. Οι Χρήστες ΥΦΑ αναλαµβάνουν κάθε κόστος το οποίο συνδέεται µε την ασφαλή
προσέγγιση, πρόσδεση, παραµονή στην προβλήτα και απόπλου των πλοίων
ΥΦΑ που χρησιµοποιούν.
6. Ένα Πλοίο ΥΦΑ δύναται να µεταφέρει, προς εκφόρτωση στην Εγκατάσταση
ΥΦΑ εναλλακτικώς ή συνδυαστικώς τα ακόλουθα:
Α)

Ένα ή περισσότερα Φορτία ΥΦΑ για λογαριασµό του ίδιου Χρήστη ΥΦΑ.

128//250

∆ιαγράφηκε: λογαρισµό

Β)

∆ύο ή περισσότερα Φορτία ΥΦΑ για λογαριασµό δύο ή περισσοτέρων
Χρηστών ΥΦΑ.

Γ)

Φορτίο ΥΦΑ Εξισορρόπησης.

7. Η Βασική Υπηρεσία παρέχεται ξεχωριστά ανά Φορτίο ΥΦΑ. Στην περίπτωση
κατά την οποία πλοίο ΥΦΑ µεταφέρει δύο ή περισσότερα Φορτία ΥΦΑ, τα
στάδια της Σύνδεσης πλοίου ΥΦΑ και της Αποσύνδεσης πλοίου ΥΦΑ κατά την
περίπτωση Α) της παραγράφου [2] συντελούνται µία φορά και αφορούν στο
σύνολο των Φορτίων ΥΦΑ που εκφορτώνονται.

∆ιαγράφηκε: Εξισσορόπησης
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8. ∆εν παρέχεται Βασική Υπηρεσία για το Φορτίο ΥΦΑ Εξισορρόπησης.
9. Στην περίπτωση κατά την οποία πλοίο ΥΦΑ µεταφέρει δύο ή περισσότερα
Φορτία ΥΦΑ ή/και Φορτίο ΥΦΑ Εξισορρόπησης, οι Χρήστες ΥΦΑ καθώς και
ο κάτοχος του Φορτίου ΥΦΑ Εξισορρόπησης, ανεξάρτητα αν είναι ή όχι
Χρήστης ΥΦΑ, ορίζουν κοινό εξουσιοδοτηµένο εκπρόσωπο και
εκπροσωπούνται από αυτόν για τους σκοπούς των άρθρων [67] και [68]. Από
κοινό εξουσιοδοτηµένο εκπρόσωπο οι Χρήστες ΥΦΑ της παρούσας
παραγράφου δύνανται να εκπροσωπούνται και για τους σκοπούς του Μηνιαίου
και Ετήσιου Προγραµµατισµού κατά τα άρθρα [81] ως [87].

∆ιαγράφηκε: Εξισσορόπησης
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Άρθρο 67
Εκφόρτωση ΥΦΑ
1. Ως Χρόνος Εκφόρτωσης ΥΦΑ ορίζεται το χρονικό διάστηµα δύο (2) Ηµερών,
που διατίθεται από το ∆ιαχειριστή για την εκκίνηση και ολοκλήρωση των
διαδικασιών πρόσδεσης, Εκφόρτωσης ΥΦΑ και απόπλου κάθε πλοίου ΥΦΑ.
2. Ως Ηµέρα Εκφόρτωσης ΥΦΑ κάθε Φορτίου ΥΦΑ ορίζεται η πρώτη Ηµέρα του
Χρόνου Εκφόρτωσης. Η Ηµέρα Εκφόρτωσης ΥΦΑ καθορίζεται σύµφωνα µε τη
διαδικασία του Μηνιαίου Προγραµµατισµού ΥΦΑ, κατά τις διατάξεις του
άρθρου [84].
3. Εβδοµήντα δύο (72), σαράντα οκτώ (48), είκοσι τέσσερις (24) και δώδεκα (12)
ώρες πριν την προγραµµατισµένη Ηµέρα Εκφόρτωσης ΥΦΑ, ο Χρήστης ΥΦΑ
ή εξουσιοδοτηµένος εκπρόσωπός του ενηµερώνει το ∆ιαχειριστή για την
προβλεπόµενη ώρα άφιξης του πλοίου ΥΦΑ.
4. Ο Χρήστης ΥΦΑ ή εξουσιοδοτηµένος εκπρόσωπός του υποβάλλει στο
∆ιαχειριστή Αναγγελία Άφιξης στο Αγκυροβόλιο (Notice of Arrival) τη στιγµή
κατά την οποία το πλοίο ΥΦΑ του Χρήστη ΥΦΑ βρεθεί στο προκαθορισµένο
από το ∆ιαχειριστή σηµείο στη θαλάσσια περιοχή της Εγκατάστασης ΥΦΑ
(Pilot Station) και εφόσον ο Χρήστης ΥΦΑ έχει διευθετήσει κάθε σχετικό
ζήτηµα µε τις αρµόδιες λιµενικές αρχές. Στην περίπτωση κατά την οποία, πλοίο
ΥΦΑ µεταφέρει Φορτία ΥΦΑ δύο ή περισσότερων Χρηστών ΥΦΑ, τότε η
Αναγγελία Άφιξης στο Αγκυροβόλιο υποβάλλεται από τον εξουσιοδοτηµένο
εκπρόσωπο αυτών κατά την παράγραφο [9] του άρθρου [66].
5. Ο τρόπος και η διαδικασία επικοινωνίας µεταξύ ∆ιαχειριστή και πλοίου ΥΦΑ
Χρήστη ΥΦΑ, τεχνικά ζητήµατα που αφορούν στην προσέγγιση του πλοίου
ΥΦΑ, στη Σύνδεση και στην Αποσύνδεση πλοίου ΥΦΑ και κάθε σχετική
λεπτοµέρεια καθορίζονται στο εγχειρίδιο ∆ιαδικασίες Εγκατάστασης ΥΦΑ το
οποίο καταρτίζεται από το ∆ιαχειριστή και δηµοσιεύεται στην ιστοσελίδα του.
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6. Μετά την ασφαλή πρόσδεση και Σύνδεση του πλοίου ΥΦΑ, ο Χρήστης ΥΦΑ ή
εξουσιοδοτηµένος εκπρόσωπός του και ο ∆ιαχειριστής συνυπογράφουν τη
∆ήλωση Ετοιµότητας προς Έγχυση (Notice of Readiness to Discharge). Στην
περίπτωση κατά την οποία πλοίο ΥΦΑ µεταφέρει Φορτία ΥΦΑ δύο ή
περισσότερων Χρηστών ΥΦΑ, ∆ήλωση Ετοιµότητας προς Έγχυση υπογράφει ο
εξουσιοδοτηµένος εκπρόσωπος αυτών κατά την παράγραφο [9] του άρθρου
[66]. Η ∆ήλωση Ετοιµότητας προς Έγχυση αφορά σε όλα τα Φορτία ΥΦΑ που
µεταφέρονται από το Πλοίο ΥΦΑ προς έγχυση στην Εγκατάσταση ΥΦΑ.
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7. Ως Χρόνος Έγχυσης ΥΦΑ ορίζεται το χρονικό διάστηµα, εκφραζόµενο σε ώρες,
που µεσολαβεί από την υπογραφή της ∆ήλωσης Ετοιµότητας προς Έγχυση
(∆ήλωση Ετοιµότητας) έως την ολοκλήρωση της Έγχυσης ΥΦΑ του Φορτίου ή
των Φορτίων ΥΦΑ στην Εγκατάσταση ΥΦΑ. Σε περίπτωση που µαζί µε το
Φορτίο ΥΦΑ ή τα Φορτία ΥΦΑ µεταφέρεται και Φορτίο ΥΦΑ Εξισορρόπησης,
ο Χρόνος Έγχυσης ΥΦΑ υπολογίζεται ως το γινόµενο του συνολικού χρονικού
διαστήµατος, εκφραζόµενου σε ώρες, που µεσολαβεί από την υπογραφή της
∆ήλωσης Ετοιµότητας έως την ολοκλήρωση της Έγχυσης ΥΦΑ του Φορτίου
ΥΦΑ ή των Φορτίων ΥΦΑ και του Φορτίου ΥΦΑ Εξισορρόπησης στην
Εγκατάσταση ΥΦΑ, επί το λόγο της ∆ηλωθείσας Ποσότητας ΥΦΑ προς το
άθροισµα της ∆ηλωθείσας Ποσότητας ΥΦΑ και της ∆ηλωθείσας Ποσότητας
Εξισορρόπησης.
8. Στην περίπτωση κατά την οποία Χρήστης ΥΦΑ υπερβεί το Χρόνο Εκφόρτωσης
ΥΦΑ που του διατίθεται, ο ∆ιαχειριστής επιβάλει στο Χρήστη ΥΦΑ Χρέωση
Υπέρβασης Χρόνου Εκφόρτωσης ΥΦΑ εφόσον σωρευτικά: (α) Η υπέρβαση
αυτή εκ µέρους του Χρήστη ΥΦΑ υποχρέωσε το ∆ιαχειριστή στην αναβολή της
πρόσδεσης ή Εκφόρτωσης ΥΦΑ από πλοίο ΥΦΑ άλλου Χρήστη ΥΦΑ, η οποία
είχε προγραµµατιστεί, σύµφωνα µε το Τελικό Μηνιαίο Πρόγραµµα ΥΦΑ, και
επιβεβαιωθεί µε την υποβολή της αντίστοιχης Αναγγελίας Άφιξης στο
Αγκυροβόλιο, εντός του χρονικού διαστήµατος κατά το οποίο ο πρώτος
Χρήστης υπερέβη το Χρόνο Εκφόρτωσης ΥΦΑ και (β) δε συντρέχει περίπτωση
Ανωτέρας Βίας για το Χρήστη ΥΦΑ που υπερέβη το Χρόνο Εκφόρτωσης
ΥΦΑ.
9. Η Χρέωση Υπέρβασης Χρόνου Εκφόρτωσης ΥΦΑ, υπολογίζεται ως το γινόµενο
του ακέραιου αριθµού ωρών υπέρβασης του Χρόνου Εκφόρτωσης ΥΦΑ επί
µοναδιαίο τίµηµα (Μοναδιαία Χρέωση Υπέρβασης Χρόνου Εκφόρτωσης
ΥΦΑ). Η Μοναδιαία Χρέωση Υπέρβασης Χρόνου Εκφόρτωσης ΥΦΑ ορίζεται
ίση µε χίλια πεντακόσια (1500) €/ώρα. Μετά την ολοκλήρωση του επόµενου
Έτους από το Έτος θέσης σε εφαρµογή του Κώδικα, η Μοναδιαία Χρέωση
Υπέρβασης Χρόνου Εκφόρτωσης ΥΦΑ καθορίζεται µε απόφαση του
∆ιαχειριστή ύστερα από έγκριση της ΡΑΕ, σύµφωνα µε τη διάταξη της
παραγράφου [5] του άρθρου [69] του Νόµου, τρεις (3) µήνες πριν την έναρξη
κάθε δεύτερου Έτους. Τα έσοδα από τη Χρέωση Υπέρβασης Χρόνου
Εκφόρτωσης ΥΦΑ θεωρούνται έσοδα της Βασικής ∆ραστηριότητας ΥΦΑ και
πιστώνονται στον αντίστοιχο λογαριασµό που τηρεί ο ∆ιαχειριστής. Στην
περίπτωση κατά την οποία, πλοίο ΥΦΑ µεταφέρει δύο ή περισσότερα Φορτία
ΥΦΑ, ο ∆ιαχειριστής προσδιορίζει τον αριθµό ωρών υπέρβασης κάθε Χρήστη
πολλαπλασιάζοντας τον ακέραιο αριθµό ωρών υπέρβασης του Χρόνου
Εκφόρτωσης ΥΦΑ επί το λόγο της ∆ηλωθείσας Ποσότητας ΥΦΑ Χρήστη ΥΦΑ
προς το άθροισµα της ∆ηλωθείσας Ποσότητας ΥΦΑ. Στην περίπτωση που µαζί
µε τα Φορτία ΥΦΑ µεταφέρεται και Φορτίο ΥΦΑ Εξισορρόπησης o ως άνω
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λόγος διαµορφώνεται ως η ∆ηλωθείσα Ποσότητα ΥΦΑ Χρήστη ΥΦΑ προς το
άθροισµα της ∆ηλωθείσας Ποσότητας Εξισορρόπησης και της ∆ηλωθείσας
Ποσότητας ΥΦΑ. Στην περίπτωση κατά την οποία, το Φορτίο ΥΦΑ
Εξισορρόπησης µεταφέρεται από Χρήστη ΥΦΑ, για το Χρήστη ΥΦΑ αυτόν, ο
ως άνω λόγος διαµορφώνεται ως το άθροισµα της ∆ηλωθείσας Ποσότητας
ΥΦΑ του Χρήστη ΥΦΑ και της ∆ηλωθείσας Ποσότητας Εξισορρόπησης προς
το άθροισµα της ∆ηλωθείσας Ποσότητας ΥΦΑ και της ∆ηλωθείσας Ποσότητας
Εξισορρόπησης.

10. Εάν πλοίο ΥΦΑ αναµένεται να καταπλεύσει στην Εγκατάσταση ΥΦΑ πριν από
την προγραµµατισµένη, στο Τελικό Μηνιαίο Πρόγραµµα ΥΦΑ, Ηµέρα
Εκφόρτωσης ή µετά το πέρας του προγραµµατισµένου Χρόνου Εκφόρτωσης
ΥΦΑ ή στην περίπτωση κατά την οποία η Ποσότητα του Φορτίου ΥΦΑ ή των
Φορτίων ΥΦΑ Χρήστη ΥΦΑ η οποία πρόκειται να εγχυθεί στην Εγκατάσταση
ΥΦΑ υπερβαίνει ή υπολείπεται της ∆ηλωθείσας Ποσότητας ΥΦΑ Χρήστη
ΥΦΑ κατά ποσοστό µεγαλύτερο από το Όριο Ανοχής Προγραµµατισµού
Φορτίου ΥΦΑ κατά την παράγραφο [5] του άρθρου [68], ο Χρήστης ΥΦΑ
υποβάλλει στο ∆ιαχειριστή Αίτηση τροποποίησης Τελικού Μηνιαίου
Προγράµµατος ΥΦΑ. Η Αίτηση τροποποίησης Τελικού Μηνιαίου
Προγράµµατος ΥΦΑ θεωρείται αίτηση µη προγραµµατισµένης εκφόρτωσης,
υποβάλλεται σύµφωνα µε την παράγραφο [2] του άρθρου [88] και αξιολογείται
από το ∆ιαχειριστή σύµφωνα µε τη διαδικασία των παραγράφων [3] έως [4] του
άρθρου [88]. Με την αίτηση ο Χρήστης ΥΦΑ συνυποβάλλει απόδειξη
καταβολής του Τέλους Αίτησης Τροποποίησης Τελικού Μηνιαίου
Προγράµµατος ΥΦΑ. Αποκλειστικά για το σκοπό υπολογισµού του Τέλους
Αίτησης Τροποποίησης Τελικού Μηνιαίου Προγράµµατος ΥΦΑ, η Χρέωση
Ακύρωσης Προγραµµατισµένης Εκφόρτωσης Φορτίου ΥΦΑ κατά την
παράγραφο [8] του άρθρου [86], υπολογίζεται µε βάση την Ηµερήσια Τιµή
Αερίου Εξισορρόπησης της πρώτης Ηµέρας του Μήνα κατά τον οποίο ο
Χρήστης ΥΦΑ υποβάλλει στο ∆ιαχειριστή την Αίτηση τροποποίησης Τελικού
Μηνιαίου Προγράµµατος ΥΦΑ. Το Τέλος Αίτησης Τροποποίησης Τελικού
Μηνιαίου Προγράµµατος ΥΦΑ καθορίζεται ως εξής:
A)
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Eφόσον η Αίτηση τροποποίησης Τελικού Μηνιαίου Προγράµµατος ΥΦΑ
υποβληθεί το αργότερο έως και πέντε (5) Ηµέρες πριν την Ηµέρα
Εκφόρτωσης:
(i) Στην περίπτωση κατά την οποία η αίτηση αφορά στον
επαναπροσδιορισµό της Ηµέρας Εκφόρτωσης ή του Χρόνου Εκφόρτωσης,
το Τέλος Αίτησης Τροποποίησης Τελικού Μηνιαίου Προγράµµατος ΥΦΑ
ισούται µε το είκοσι τοις εκατό (20%) της Χρέωσης Ακύρωσης
Προγραµµατισµένης Εκφόρτωσης Φορτίου ΥΦΑ κατά την παράγραφο [8]
του άρθρου [86].
(ii) Στην περίπτωση κατά την οποία η αίτηση αφορά στον
επαναπροσδιορισµό της Ποσότητας του Φορτίου ΥΦΑ η οποία πρόκειται
να εγχυθεί στην Εγκατάσταση ΥΦΑ, το Τέλος Αίτησης Τροποποίησης
Τελικού Μηνιαίου Προγράµµατος ΥΦΑ ισούται µε το είκοσι τοις εκατό
(20%) της Χρέωσης Προγραµµατισµού Ποσότητας ΥΦΑ κατά τις
παραγράφους [6] και [7] του άρθρου [68], όπου αντί της Εγχυθείσας
Ποσότητας ΥΦΑ λαµβάνεται υπόψη το άθροισµα του Φορτίου ΥΦΑ προς
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έγχυση στην Εγκατάσταση ΥΦΑ και του Φορτίου ΥΦΑ Εξισορρόπησης
που δηλώνονται στην αίτηση.

B)

Eφόσον η Αίτηση τροποποίησης Τελικού Μηνιαίου Προγράµµατος ΥΦΑ
υποβληθεί εντός του χρονικού διαστήµατος µεταξύ της τέταρτης Ηµέρας
πριν την Ηµέρα Εκφόρτωσης και της Ηµέρας Εκφόρτωσης:
(i) Στην περίπτωση κατά την οποία η αίτηση αφορά στον
επαναπροσδιορισµό της Ηµέρας Εκφόρτωσης ή του Χρόνου Εκφόρτωσης,
το Τέλος Αίτησης Τροποποίησης Τελικού Μηνιαίου Προγράµµατος ΥΦΑ
ισούται µε τη Χρέωση Ακύρωσης Προγραµµατισµένης Εκφόρτωσης κατά
την παράγραφο [8] του άρθρου [86], µειούµενη κατά το γινόµενο του ενός
πέµπτου αυτής επί τη διαφορά µεταξύ της Ηµέρας Εκφόρτωσης από την
Ηµέρα κατά την οποία υποβλήθηκε η Αίτηση τροποποίησης Τελικού
Μηνιαίου Προγράµµατος ΥΦΑ.
(ii) Στην περίπτωση κατά την οποία η αίτηση αφορά στον
επαναπροσδιορισµό της Ποσότητας του Φορτίου ΥΦΑ η οποία πρόκειται
να εγχυθεί στην Εγκατάσταση ΥΦΑ, το Τέλος Αίτησης Τροποποίησης
Τελικού Μηνιαίου Προγράµµατος ΥΦΑ ισούται µε τη Χρέωση
Προγραµµατισµού Ποσότητας ΥΦΑ κατά την παράγραφο [6] του άρθρου
[68] µειούµενη κατά το γινόµενο του ενός πέµπτου αυτής επί τη διαφορά
µεταξύ της Ηµέρας Εκφόρτωσης από την Ηµέρα κατά την οποία
υποβλήθηκε η Αίτηση τροποποίησης Τελικού Μηνιαίου Προγράµµατος
ΥΦΑ. Για τον υπολογισµό της Χρέωσης Προγραµµατισµού Ποσότητας
ΥΦΑ, αντί της Εγχυθείσας Ποσότητας ΥΦΑ λαµβάνεται υπόψη το
άθροισµα του Φορτίου ΥΦΑ προς έγχυση στην Εγκατάσταση ΥΦΑ και του
Φορτίου ΥΦΑ Εξισορρόπησης που δηλώνονται στην αίτηση.

Γ)

Στην περίπτωση κατά την οποία η αίτηση τροποποίησης αφορά στον
επαναπροσδιορισµό της Ηµέρας Εκφόρτωσης ή του Χρόνου Εκφόρτωσης
και της Ποσότητας του Φορτίου ΥΦΑ η οποία πρόκειται να εγχυθεί στην
Εγκατάσταση ΥΦΑ, το Τέλος Αίτησης Τροποποίησης Τελικού Μηνιαίου
Προγράµµατος ΥΦΑ υπολογίζεται ως το άθροισµα των επιµέρους
χρεώσεων των ως άνω δύο περιπτώσεων. Το Τέλος Αίτησης Τροποποίησης
Τελικού Μηνιαίου Προγράµµατος ΥΦΑ δεν µπορεί να υπερβαίνει το ποσό
των εκατό χιλιάδων (100.000) Ευρώ. Μετά την ολοκλήρωση του επόµενου
Έτους από το Έτος θέσης σε εφαρµογή του Κώδικα, το Τέλος Αίτησης
Τροποποίησης Τελικού Μηνιαίου Προγράµµατος ΥΦΑ καθώς και το κατά
περίπτωση ανώτατο όριο του Τέλους Αίτησης Τροποποίησης Τελικού
Μηνιαίου Προγράµµατος ΥΦΑ καθορίζονται µε απόφαση του ∆ιαχειριστή
ύστερα από έγκριση της ΡΑΕ, σύµφωνα µε τη διάταξη της παραγράφου [5]
του άρθρου [69] του Νόµου, τρεις (3) µήνες πριν την έναρξη κάθε δεύτερου
Έτους. Τα έσοδα από το Τέλος Αίτησης τροποποίησης Τελικού Μηνιαίου
Προγράµµατος ΥΦΑ θεωρούνται έσοδα της Βασικής ∆ραστηριότητας ΥΦΑ
και πιστώνονται στον αντίστοιχο λογαριασµό που τηρεί ο ∆ιαχειριστής.

∆)

Στην περίπτωση κατά την οποία, πλοίο ΥΦΑ µεταφέρει Φορτία ΥΦΑ δύο ή
περισσότερων Χρηστών ΥΦΑ, προκειµένου για τον επαναπροσδιορισµό της
Ηµέρας Εκφόρτωσης ή του Χρόνου Εκφόρτωσης, η αίτηση υποβάλλεται
από τον εξουσιοδοτηµένο εκπρόσωπο αυτών κατά την παράγραφο [9] του
άρθρου [66]. Το Τέλος Αίτησης Τροποποίησης Τελικού Μηνιαίου
Προγράµµατος ΥΦΑ για την περίπτωση του επαναπροσδιορισµού της

Ηµέρας Εκφόρτωσης επιµερίζεται αναλογικά της ∆ηλωθείσας Ποσότητας
ΥΦΑ Χρήστη ΥΦΑ προς τη ∆ηλωθείσα Ποσότητα ΥΦΑ.

11. Ο Χρήστης ΥΦΑ οφείλει να πραγµατοποιήσει την Εκφόρτωση ΥΦΑ σύµφωνα µε
το Τελικό Μηνιαίο Πρόγραµµα ΥΦΑ σε περίπτωση κατά την οποία:
A)

Η αίτηση επαναπροσδιορισµού Χρόνου Εκφόρτωσης απορριφθεί από το
∆ιαχειριστή, κατά την περίπτωση Γ) της παραγράφου [5] του άρθρου [88].

B)

Ο Χρήστης ΥΦΑ ή ο εξουσιοδοτηµένος εκπρόσωπός του δεν υποβάλει
δήλωση αποδοχής των προϋποθέσεων που τίθενται από το ∆ιαχειριστή
εντός της προθεσµίας της παραγράφου [8] του άρθρου [88].

Στις περιπτώσεις Α) και Β) ανωτέρω, ο ∆ιαχειριστής επιστρέφει στο Χρήστη
ΥΦΑ το Τέλος Αίτησης Τροποποίησης Τελικού Μηνιαίου Προγράµµατος
ΥΦΑ. Ο ∆ιαχειριστής επιστρέφει το εν λόγω Τέλος και στην περίπτωση
αποδοχής, κατά τη διαδικασία των παραγράφων [3] έως [9] του άρθρου [88],
αίτησης τροποποίησης Τελικού Μηνιαίου Προγράµµατος ΥΦΑ η οποία αφορά
σε επαναπροσδιορισµό της Ηµέρας Εκφόρτωσης έως και κατά δύο (2) Ηµέρες
νωρίτερα της Ηµέρας Εκφόρτωσης που έχει δηλωθεί στο Τελικό Μηνιαίο
Πρόγραµµα. Σε περίπτωση ακύρωσης της εκφόρτωσης από το Χρήστη ΥΦΑ
εφαρµόζεται η παράγραφος [8] του άρθρου [86]. Ο ∆ιαχειριστής δεν
υποχρεούται σε καταβολή σταλιών ή οποιασδήποτε αποζηµίωσης προς το
Χρήστη ΥΦΑ σε περίπτωση απόρριψης αιτήµατος τροποποίησης Τελικού
Μηνιαίου Προγράµµατος ΥΦΑ.

12. Με την επιφύλαξη περιπτώσεων Ανωτέρας Βίας, στην περίπτωση κατά την οποία
ο ∆ιαχειριστής δεν επιτρέπει σε πλοίο ΥΦΑ Χρήστη την πρόσδεση ή την
Εκφόρτωση ΥΦΑ εντός του αντίστοιχου Χρόνου Εκφόρτωσης ΥΦΑ, σύµφωνα
µε το Τελικό Μηνιαίο Πρόγραµµα ΥΦΑ, ο ∆ιαχειριστής οφείλει στο Χρήστη
ΥΦΑ σταλίες. Οι σταλίες υπολογίζονται ως το γινόµενο του ακέραιου αριθµού
ωρών υπέρβασης του Χρόνου Εκφόρτωσης ΥΦΑ επί µοναδιαίο τίµηµα
(Μοναδιαία Χρέωση Υπολογισµού Σταλιών) το οποίο ορίζεται ίσο µε χίλια
πεντακόσια (1500) €/ώρα. Μετά την ολοκλήρωση του επόµενου Έτους από το
Έτος θέσης σε εφαρµογή του Κώδικα, η Μοναδιαία Χρέωση Υπολογισµού
Σταλιών καθορίζεται µε απόφαση του ∆ιαχειριστή ύστερα από έγκριση της
ΡΑΕ, σύµφωνα µε τη διάταξη της παραγράφου [5] του άρθρου [69] του Νόµου,
τρεις (3) µήνες πριν την έναρξη κάθε δεύτερου Έτους. Τα έξοδα για την
καταβολή σταλιών θεωρούνται έξοδα της Βασικής ∆ραστηριότητας ΥΦΑ και
χρεώνονται στον αντίστοιχο λογαριασµό που τηρεί ο ∆ιαχειριστής. Στην
περίπτωση κατά την οποία, πλοίο ΥΦΑ µεταφέρει Φορτία ΥΦΑ δύο ή
περισσότερων Χρηστών ΥΦΑ, οι σταλίες επιµερίζονται αναλογικά της
∆ηλωθείσας Ποσότητας ΥΦΑ κάθε Χρήστη ΥΦΑ προς το άθροισµα των
∆ηλωθεισών Ποσοτήτων ΥΦΑ όλων των Χρηστών ΥΦΑ των οποίων τα
Φορτία ΥΦΑ µεταφέρονται µε το συγκεκριµένο πλοίο.
13. Στην περίπτωση όπου ένα ή περισσότερα πλοία έχουν υποβάλει στο ∆ιαχειριστή
Αναγγελία Άφιξης στο Αγκυροβόλιο αλλά η προσέγγιση και πρόσδεση τους
στην Εγκατάσταση ΥΦΑ δεν είναι δυνατή για οποιονδήποτε λόγο, ο
∆ιαχειριστής καταρτίζει κατάλογο σειράς προτεραιότητας προς Εκφόρτωση
ΥΦΑ. Υψηλότερη προτεραιότητα παραχωρείται στα πλοία ΥΦΑ που
προηγούνται χρονικά βάσει του Τελικού Μηνιαίου Προγράµµατος ΥΦΑ,
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ανεξάρτητα από το χρόνο αποστολής των σχετικών Αναγγελιών Άφιξης στο
Αγκυροβόλιο.

14. Σε περίπτωση Κρίσης Επιπέδου Έκτακτης Ανάγκης, ο ∆ιαχειριστής ή ο Χρήστης
ΥΦΑ µπορεί να απαιτήσουν από τον αντισυµβαλλόµενό τους στη Σύµβαση
Χρήσης Εγκατάστασης ΥΦΑ τη διακοπή της διαδικασίας Εκφόρτωσης ΥΦΑ
πλοίου του Χρήστη ΥΦΑ το οποίο έχει προσδέσει στην Εγκατάσταση ΥΦΑ και
τον άµεσο απόπλου αυτού. Τόσο ο Χρήστης ΥΦΑ όσο και ο ∆ιαχειριστής
οφείλουν να συµµορφώνονται άµεσα σε ανάλογες απαιτήσεις του άλλου
µέρους.
15. Με την επιφύλαξη της παραγράφου [7], σε περίπτωση που µαζί µε Φορτίο ΥΦΑ
µεταφέρεται και Φορτίο ΥΦΑ Εξισορρόπησης, κάθε αναφορά στο άρθρο αυτό
σε Ποσότητα Φορτίου ΥΦΑ αφορά στο άθροισµα του Φορτίου ΥΦΑ ή των
Φορτίων ΥΦΑ του Χρήστη ΥΦΑ ή του Φορτίου ΥΦΑ περισσότερων Χρηστών
και του Φορτίου ΥΦΑ Εξισορρόπησης.
16. Αίτηση τροποποίησης Τελικού Μηνιαίου Προγράµµατος υποβάλλεται και στην
περίπτωση κατά την οποία τµήµα ή το σύνολο Φορτίου ΥΦΑ πρόκειται να
εκφορτωθεί από Χρήστη ΥΦΑ (Νέος Χρήστης ΥΦΑ) διαφορετικό του Χρήστη
ΥΦΑ ο οποίος έχει καταχωρηθεί (Αρχικός Χρήστης ΥΦΑ) στο Τελικό Μηνιαίο
Πρόγραµµα. Στην περίπτωση αυτή, Αίτηση τροποποίησης υποβάλλεται και από
τους δύο Χρήστες κατά την παράγραφο [2] του άρθρου [88] και αξιολογείται
από το ∆ιαχειριστή σύµφωνα µε τη διαδικασία των παραγράφων [3] έως [4] του
άρθρου [88]. Το Τέλος Αίτησης Τροποποίησης Τελικού Μηνιαίου
Προγράµµατος ΥΦΑ για την περίπτωση που η αίτηση υποβληθεί εντός του
χρονικού διαστήµατος µεταξύ της τέταρτης Ηµέρας πριν την Ηµέρα
Εκφόρτωσης και της Ηµέρας Εκφόρτωσης ισούται µε το δύο τοις εκατό (2%)
της Χρέωσης Προγραµµατισµού Ποσότητας ΥΦΑ κατά τις παραγράφους [5]
και [7] του άρθρου [68] και επιµερίζεται αντιστοίχως αναλογικά του Φορτίου
ΥΦΑ που παραµένει στον Αρχικό Χρήστη ΥΦΑ και του Φορτίου ΥΦΑ που
διατίθεται στο Νέο Χρήστη ΥΦΑ. Το Τέλος Αίτησης Τροποποίησης Τελικού
Μηνιαίου Προγράµµατος ΥΦΑ για την περίπτωση αλλαγής Χρήστη είναι
µηδενικό στην περίπτωση που η αίτηση υποβληθεί το αργότερο έως και πέντε
(5) Ηµέρες πριν την Ηµέρα Εκφόρτωσης.
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Άρθρο 68
Έγχυση ΥΦΑ
1. Οι Χρήστες ΥΦΑ οφείλουν να καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια,
συµπεριλαµβανοµένης και της ενσωµάτωσης των κατάλληλων όρων στις
συµβάσεις που συνάπτουν για την άσκηση της δραστηριότητάς τους στον τοµέα
του Φυσικού Αερίου, ώστε να διασφαλίζεται ότι το ΥΦΑ που παραδίδεται στην
Εγκατάσταση ΥΦΑ πληροί τις Προδιαγραφές Ποιότητας Φυσικού Αερίου.
2. Οι Χρήστες ΥΦΑ, ή στην περίπτωση που πλοίο ΥΦΑ µεταφέρει Φορτία ΥΦΑ
δύο ή περισσότερων Χρηστών ΥΦΑ, ο εξουσιοδοτηµένος εκπρόσωπος αυτών
κατά την παράγραφο [9] του άρθρου [66], οφείλουν να ενηµερώνουν το
∆ιαχειριστή σχετικά µε την Ποσότητα και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του
ΥΦΑ που πρόκειται να παραδώσουν στην Εγκατάσταση ΥΦΑ, σύµφωνα µε τη
διαδικασία που ορίζεται στο εγχειρίδιο ∆ιαδικασίες Εγκατάστασης ΥΦΑ.
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3. Σε περίπτωση που Φορτίο ΥΦΑ δεν πληροί τις Προδιαγραφές Ποιότητας
Φυσικού Αερίου, ο ∆ιαχειριστής δικαιούται να µην επιτρέψει την Έγχυση
µέρους ή του συνόλου του Φορτίου ΥΦΑ ή των Φορτίων ΥΦΑ που πρόκειται
να παραδοθούν στην Εγκατάσταση ΥΦΑ.
4. Σε περίπτωση που µαζί µε Φορτίo ή Φορτία ΥΦΑ µεταφέρεται και Φορτίο ΥΦΑ
Εξισορρόπησης:
Α)

Η Εγχυθείσα Ποσότητα ΥΦΑ Χρήστη ΥΦΑ υπολογίζεται ως η διαφορά
µεταξύ της συνολικά µετρηθείσας Ποσότητας ΥΦΑ µετά την έγχυση του
Φορτίου ΥΦΑ ή των Φορτίων ΥΦΑ εντός της Εγκατάστασης ΥΦΑ και της
∆ηλωθείσας Ποσότητας Εξισορρόπησης ΥΦΑ.

Β)

Η Εγχυθείσα Ποσότητα Εξισορρόπησης ΥΦΑ ισούται µε τη ∆ηλωθείσα
Ποσότητα Εξισορρόπησης ΥΦΑ.

5. Σε περίπτωση που η Εγχυθείσα Ποσότητα ΥΦΑ Χρήστη ΥΦΑ, σε µονάδες
όγκου, υπερβαίνει ή υπολείπεται της ∆ηλωθείσας Ποσότητας ΥΦΑ, σε µονάδες
όγκου, κατά ποσοστό µεγαλύτερο του Ορίου Ανοχής Προγραµµατισµού
Φορτίου ΥΦΑ, ο ∆ιαχειριστής χρεώνει το Χρήστη ΥΦΑ µε τη Χρέωση
Προγραµµατισµού Ποσότητας ΥΦΑ. Το Όριο Ανοχής Προγραµµατισµού
Φορτίου ΥΦΑ ισούται µε δέκα τοις εκατό (10%).
6. Η Χρέωση Προγραµµατισµού Ποσότητας ΥΦΑ υπολογίζεται ως το γινόµενο της
Χρέωσης Ακύρωσης Προγραµµατισµένης Εκφόρτωσης Φορτίου ΥΦΑ,
υπολογισµένης βάσει της ∆ηλωθείσας Ποσότητας ΥΦΑ επί το λόγο της
απόλυτης τιµής της διαφοράς µεταξύ της Εγχυθείσας και της ∆ηλωθείσας
Ποσότητας ΥΦΑ προς τη ∆ηλωθείσα Ποσότητα ΥΦΑ, επί συντελεστή
προσαύξησης ίσο µε τρία (3). H Χρέωση Προγραµµατισµού Ποσότητας ΥΦΑ
δεν µπορεί να υπερβαίνει το ποσό των εκατό χιλιάδων (100.000) Ευρώ. Στην
περίπτωση κατά την οποία πλοίο ΥΦΑ µεταφέρει δύο ή περισσότερα φορτία
ΥΦΑ το ως άνω όριο στη Χρέωση Προγραµµατισµού αφορά ξεχωριστά κάθε
Χρήστη ΥΦΑ για το σύνολο των Φορτίων ΥΦΑ που µεταφέρονται για
λογαριασµό του από το συγκεκριµένο πλοίο. Μετά την ολοκλήρωση του
επόµενου Έτους από το Έτος θέσης σε εφαρµογή του Κώδικα, ο συντελεστής
προσαύξησης καθώς και το ανώτατο όριο της Χρέωσης Προγραµµατισµού
Ποσότητας ΥΦΑ καθορίζεται µε απόφαση του ∆ιαχειριστή ύστερα από έγκριση
της ΡΑΕ, σύµφωνα µε τη διάταξη της παραγράφου [5] του άρθρου [69] του
Νόµου, τρεις (3) µήνες πριν την έναρξη κάθε δεύτερου Έτους. Τα έσοδα από τη
Χρέωση Προγραµµατισµού Ποσότητας ΥΦΑ θεωρούνται έσοδα της Βασικής
∆ραστηριότητας ΥΦΑ και πιστώνονται στον αντίστοιχο λογαριασµό που τηρεί
ο ∆ιαχειριστής.
7. Στο τιµολόγιο που αποστέλλεται στο Χρήστη ΥΦΑ κάθε Μήνα επισυνάπτεται
Έντυπο Χρέωσης Προγραµµατισµού Ποσότητας ΥΦΑ. Πρότυπο του εντύπου
Χρέωσης Προγραµµατισµού Ποσότητας ΥΦΑ δηµοσιεύεται στο Ηλεκτρονικό
Πληροφοριακό Σύστηµα.
8. Για την εφαρµογή των παραγράφων [3], [5] και [6], σε περίπτωση που µαζί µε
Φορτίο ΥΦΑ µεταφέρεται και Φορτίο ΥΦΑ Εξισορρόπησης, κάθε αναφορά σε
Ποσότητα Φορτίου ΥΦΑ, σε ∆ηλωθείσα Ποσότητα ΥΦΑ και σε Εγχυθείσα
Ποσότητα ΥΦΑ αφορά αντιστοίχως στο άθροισµα του Φορτίου ΥΦΑ του
Χρήστη ΥΦΑ και του Φορτίου ΥΦΑ Εξισορρόπησης, στο άθροισµα της
∆ηλωθείσας Ποσότητας ΥΦΑ και της ∆ηλωθείσας Ποσότητας Εξισορρόπησης
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και στο άθροισµα της Εγχυθείσας Ποσότητας ΥΦΑ και της Εγχυθείσας
Ποσότητας Εξισορρόπησης.

9. Στην περίπτωση κατά την οποία, πλοίο ΥΦΑ µεταφέρει δύο ή περισσότερα
Φορτία ΥΦΑ, τότε η Εγχυθείσα Ποσότητα ΥΦΑ Χρήστη ΥΦΑ υπολογίζεται ως
η διαφορά µεταξύ της συνολικά µετρηθείσας Ποσότητας ΥΦΑ µετά την έγχυση
των Φορτίων ΥΦΑ εντός της Εγκατάστασης ΥΦΑ και της ∆ηλωθείσας
Ποσότητας Εξισορρόπησης ΥΦΑ πολλαπλασιασµένη (η προκύπτουσα
διαφορά) επί το λόγο της ∆ηλωθείσας Ποσότητας ΥΦΑ Χρήστη ΥΦΑ προς τη
∆ηλωθείσα Ποσότητα ΥΦΑ.

Άρθρο 69
Προσωρινή Αποθήκευση ΥΦΑ
1. Στο πλαίσιο της Βασικής Υπηρεσίας ΥΦΑ, διατίθεται στους Χρήστες ΥΦΑ
αποθηκευτικός χώρος στην Εγκατάσταση ΥΦΑ για την προσωρινή αποθήκευση
κάθε Φορτίου ΥΦΑ (Χώρος Προσωρινής Αποθήκευσης).
2. Ως Περίοδος Προσωρινής Αποθήκευσης νοείται η χρονική περίοδος ακέραιου
αριθµού διαδοχικών Ηµερών, αρχόµενη από την Ηµέρα που έπεται της Ηµέρας
Εκφόρτωσης σύµφωνα µε το Τελικό Μηνιαίο Πρόγραµµα.
3. Ο Χώρος Προσωρινής Αποθήκευσης για κάθε Φορτίο ΥΦΑ καθορίζεται ως εξής:
Α)

Κατά τη διάρκεια του Χρόνου Έγχυσης ΥΦΑ, ο Χώρος Προσωρινής
Αποθήκευσης αυξάνεται γραµµικά έως µια µέγιστη τιµή (Μέγιστος Χώρος
Προσωρινής Αποθήκευσης). Καθ’ όλη τη διάρκεια της Έγχυσης ΥΦΑ
θεωρείται ότι πραγµατοποιείται ταυτόχρονα αεριοποίηση ΥΦΑ µε ωριαίο
ρυθµό αεριοποίησης που υπολογίζεται σύµφωνα µε τον ακόλουθο τύπο:
ΩTPA =

Φ
(kWh/ώρα)
ν * 24

Όπου:
ΩΤΡΑ: Ωριαίος ρυθµός αεριοποίησης (kWh/ώρα)
Φ: Το Φορτίο ΥΦΑ (kWh) σύµφωνα µε το Τελικό Μηνιαίο Πρόγραµµα
ν: Η Περίοδος Προσωρινής Αποθήκευσης (Ηµέρες) σύµφωνα µε το Τελικό
Μηνιαίο Πρόγραµµα
Ο Μέγιστος Χώρος Προσωρινής Αποθήκευσης προσδιορίζεται σύµφωνα µε
τον ακόλουθο τύπο:
ΜXΠΑ = Φ − ΩTΡΑ ∗ t XE

(kWh)

Όπου:
ΜΧΠΑ: Μέγιστος Χώρος Προσωρινής Αποθήκευσης (kWh)

tXE: Ο Χρόνος Έγχυσης ΥΦΑ (ώρες) σύµφωνα µε το Τελικό Μηνιαίο
Πρόγραµµα, στην περίπτωση κατά την οποία πλοίο ΥΦΑ µεταφέρει ένα
Φορτίο ΥΦΑ Χρήστη ΥΦΑ προς εκφόρτωση στην Εγκατάσταση ΥΦΑ.
Στην περίπτωση κατά την οποία πλοίο ΥΦΑ µεταφέρει δύο ή περισσότερα
Φορτία ΥΦΑ προς εκφόρτωση στην Εγκατάσταση ΥΦΑ, ενός ή
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περισσότερων Χρηστών ΥΦΑ, το µέγεθος tXE υπολογίζεται ως το γινόµενο
του Χρόνου Έγχυσης ΥΦΑ (ώρες) επί το λόγο του Φορτίου Φ προς το
άθροισµα των Φορτίων ΥΦΑ που µεταφέρονται από το εν λόγω πλοίο ΥΦΑ
σύµφωνα µε το Τελικό Μηνιαίο Πρόγραµµα.
Β)
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Κατά τη διάρκεια της Περιόδου Προσωρινής Αποθήκευσης, ο Χώρος
Προσωρινής Αποθήκευσης µειώνεται γραµµικά κατά τρόπο ώστε στο τέλος
της Περιόδου αυτής να ισούται µε µηδέν.

4. Στην περίπτωση που η Εκφόρτωση Φορτίου ΥΦΑ πραγµατοποιείται σύµφωνα µε
το Τελικό Μηνιαίο Πρόγραµµα ΥΦΑ, η µέγιστη διάρκεια της Περιόδου
Προσωρινής Αποθήκευσης ορίζεται σε δέκα οκτώ (18) διαδοχικές Ηµέρες
(Μέγιστη Περίοδος Προσωρινής Αποθήκευσης).
5. Στην περίπτωση που η έναρξη Εκφόρτωσης Φορτίου ΥΦΑ λαµβάνει χώρα
σύµφωνα µε το Τελικό Μηνιαίο Πρόγραµµα ΥΦΑ, αλλά η Έγχυση Φορτίου
ΥΦΑ ολοκληρώνεται µετά το πέρας του αντίστοιχου Χρόνου Εκφόρτωσης
ΥΦΑ, η µέγιστη διάρκεια της Περιόδου Προσωρινής Αποθήκευσης ορίζεται σε
δέκα επτά (17) διαδοχικές Ηµέρες.
6. Ο ∆ιαχειριστής δύναται να µειώνει την Περίοδο Προσωρινής Αποθήκευσης
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παράγραφο [10] του άρθρου [67], στην
παράγραφο [5] του άρθρου [87] και στην περίπτωση Β) της παραγράφου [5]
του άρθρου [88] ή κατόπιν σχετικού αιτήµατος του Χρήστη στο πλαίσιο
υποβολής Αίτησης ΥΦΑ, Ετήσιας ∆ήλωσης ΥΦΑ ή Μηνιαίας ∆ήλωσης ΥΦΑ
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στα άρθρα [71], [82] και [84] αντιστοίχως. Κατά τη
µείωση της Περιόδου Προσωρινής Αποθήκευσης, ο ∆ιαχειριστής λαµβάνει
υπόψη ιδίως το ∆ιαθέσιµο Αποθηκευτικό Χώρο της Εγκατάστασης ΥΦΑ, το
Τελικό Μηνιαίο Πρόγραµµα ΥΦΑ, τη ∆εσµευµένη ∆υναµικότητα
Αεριοποίησης των Χρηστών ΥΦΑ και τη ∆υναµικότητα Αεριοποίησης της
Εγκατάστασης ΥΦΑ.
7. Ο ∆ιαχειριστής παρέχει σε κάθε Χρήστη ΥΦΑ Πρόσθετο Αποθηκευτικό Χώρο
σύµφωνα µε τη διαδικασία και υπό τους όρους και προϋποθέσεις του άρθρου
[76]. Η παροχή Πρόσθετου Αποθηκευτικού Χώρου δε συµπεριλαµβάνεται στη
Βασική Υπηρεσία ΥΦΑ.
8. Στην περίπτωση κατά την οποία πλοίο ΥΦΑ µεταφέρει δύο ή περισσότερα
Φορτία ΥΦΑ προς εκφόρτωση στην Εγκατάσταση ΥΦΑ, ενός ή περισσότερων
Χρηστών ΥΦΑ, ο Χρόνος Έγχυσης είναι κοινός για όλα τα Φορτία ΥΦΑ και
είναι ίσος µε το µέγιστο Χρόνο Έγχυσης που δηλώθηκε από τους Χρήστες που
χρησιµοποιούν το εν λόγω πλοίο σύµφωνα µε το Τελικό Μηνιαίο Πρόγραµµα.
Η δε Έγχυση των Φορτίων ΥΦΑ θεωρείται ότι ολοκληρώνεται ταυτόχρονα για
όλα τα Φορτία.

Άρθρο 70
Αεριοποίηση ΥΦΑ
1. Για την αεριοποίηση Φορτίου ΥΦΑ το οποίο παραδίδεται από Χρήστη ΥΦΑ
στην Εγκατάσταση ΥΦΑ απαιτείται η δέσµευση ∆υναµικότητας Αεριοποίησης
ΥΦΑ σύµφωνα µε τους όρους του παρόντος άρθρου.
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2. Η Ελάχιστη ∆υναµικότητα Αεριοποίησης Φορτίου ΥΦΑ υπολογίζεται
σύµφωνα µε τον ακόλουθο τύπο:
Ε∆Α =

[

Φ
∗ ν ∗ 24 −
ν 2 ∗ 24

t ] (kWh/Ηµέρα)
XE

Όπου:
Ε∆Α: Η Ελάχιστη ∆υναµικότητα Αεριοποίησης Φορτίου ΥΦΑ (kWh/Ηµέρα)
Φ: Το Φορτίο ΥΦΑ (kWh) σύµφωνα µε το Τελικό Μηνιαίο Πρόγραµµα
ν: Η Περίοδος Προσωρινής Αποθήκευσης (Ηµέρες) σύµφωνα µε το Τελικό
Μηνιαίο Πρόγραµµα
tXE: Ο Χρόνος Έγχυσης ΥΦΑ (ώρες) σύµφωνα µε το Τελικό Μηνιαίο
Πρόγραµµα, στην περίπτωση κατά την οποία πλοίο ΥΦΑ µεταφέρει ένα Φορτίο
ΥΦΑ Χρήστη ΥΦΑ προς εκφόρτωση στην Εγκατάσταση ΥΦΑ. Στην
περίπτωση κατά την οποία πλοίο ΥΦΑ µεταφέρει δύο ή περισσότερα Φορτία
ΥΦΑ προς εκφόρτωση στην Εγκατάσταση ΥΦΑ, ενός ή περισσότερων
Χρηστών ΥΦΑ, το µέγεθος tXE υπολογίζεται ως το γινόµενο του Χρόνου
Έγχυσης ΥΦΑ (ώρες) επί το λόγο του Φορτίου Φ προς το άθροισµα των
Φορτίων ΥΦΑ που µεταφέρονται από το εν λόγω πλοίο ΥΦΑ σύµφωνα µε το
Τελικό Μηνιαίο Πρόγραµµα.

∆ιαγράφηκε: τον

3. Η Ελάχιστη ∆υναµικότητα Αεριοποίησης Χρήστη ΥΦΑ για κάθε Ηµέρα ορίζεται
ως το άθροισµα των Ελαχίστων ∆υναµικοτήτων Αεριοποίησης Φορτίων ΥΦΑ
του Χρήστη ΥΦΑ για τα οποία δεν έχει παρέλθει η αντίστοιχη Περίοδος
Προσωρινής Αποθήκευσης.
4. Κάθε Χρήστης ΥΦΑ υποχρεούται να δεσµεύει ∆υναµικότητα Αεριοποίησης µέσω
Εγκεκριµένης Αίτησης ΥΦΑ, στο πλαίσιο της Σύµβασης ΥΦΑ που συνάπτει µε
το ∆ιαχειριστή, η οποία:
Α)

Είναι τουλάχιστον ίση µε την εκάστοτε Ελάχιστη ∆υναµικότητα
Αεριοποίησης Χρήστη ΥΦΑ.

Β)

Ισούται µε το άθροισµα της εκάστοτε Μεταφορικής Ικανότητας Παράδοσης
η οποία έχει δεσµευτεί στο Σηµείο Εισόδου ΥΦΑ από το Χρήστη ΥΦΑ, υπό
τυχόν ιδιότητά του και ως Χρήστη Μεταφοράς, ή από άλλους Χρήστες
Μεταφοράς, κατά το µέρος που αυτοί εξυπηρετούνται από το Χρήστη ΥΦΑ,
για την παράδοση Φυσικού Αερίου στο Σηµείο Εισόδου ΥΦΑ του
Συστήµατος Μεταφοράς.

5. Σε περίπτωση που Χρήστης ΥΦΑ υπογράφει περισσότερες της µίας (1)
Εγκεκριµένες Αιτήσεις ΥΦΑ στο πλαίσιο της Σύµβασης ΥΦΑ που έχει συνάψει
µε το ∆ιαχειριστή, η ∆εσµευµένη ∆υναµικότητα Αεριοποίησης του Χρήστη
ΥΦΑ υπολογίζεται κάθε Ηµέρα ως το άθροισµα της ∆υναµικότητας
Αεριοποίησης την οποία δεσµεύει ο Χρήστης ΥΦΑ µέσω κάθε Εγκεκριµένης
Αίτησης ΥΦΑ η οποία είναι σε ισχύ κατά την Ηµέρα αυτή.
6. Οι περιορισµοί της παραγράφου [4] δεν ισχύουν για τις Ηµέρες κατά τις οποίες:
Α)

Το Ηµερήσιο Απόθεµα ΥΦΑ του Χρήστη ΥΦΑ είναι αρνητικό ή µηδέν, ή

Β)

Ο Χώρος Προσωρινής Αποθήκευσης του Φορτίου ΥΦΑ του Χρήστη ΥΦΑ
είναι µηδενικός.

∆ιαγράφηκε: τον

∆ιαγράφηκε: τον

7. Η Ποσότητα ΥΦΑ που αεριοποιείται κάθε Ηµέρα για λογαριασµό του Χρήστη
ΥΦΑ καθορίζεται από
τις Επιβεβαιωµένες Ποσότητες των Χρηστών
Μεταφοράς τους οποίους εξυπηρετεί ο Χρήστης ΥΦΑ. Ο ∆ιαχειριστής
υποχρεούται να παραλαµβάνει στο Σηµείο Εισόδου ΥΦΑ, Ποσότητες Φυσικού
Αερίου από την Εγκατάσταση ΥΦΑ, όπως αυτές επιβεβαιώνονται σύµφωνα µε
τη διαδικασία του Κεφαλαίου [4] του Κώδικα, µε την επιφύλαξη της
παραγράφου [8], καθώς και της τήρησης των λοιπών διατάξεων του Κώδικα και
ιδίως των διατάξεων των άρθρων [69] και [79].
8. Σε περίπτωση που η Ποσότητα Φυσικού Αερίου η οποία δηλώνεται από Χρήστη
Μεταφοράς ότι θα παραδοθεί στο Σηµείο Εισόδου ΥΦΑ υπερβαίνει την
Ποσότητα Φυσικού Αερίου που αντιστοιχεί στη ∆εσµευµένη ∆υναµικότητα
Αεριοποίησης των Χρηστών ΥΦΑ οι οποίοι τον εξυπηρετούν, ο ∆ιαχειριστής
απορρίπτει την Ηµερήσια ∆ήλωση ή Επαναδήλωση του Χρήστη Μεταφοράς,
κατά περίπτωση, σύµφωνα µε τη διαδικασία του Κεφαλαίου [4] του Κώδικα.
9. Ο ∆ιαχειριστής, λαµβάνοντας υπόψη τον Ετήσιο και Μηνιαίο Προγραµµατισµό
ΥΦΑ, τις Εγκεκριµένες Αιτήσεις ΥΦΑ που έχει υπογράψει µε τους Χρήστες
ΥΦΑ, στο πλαίσιο των Συµβάσεων ΥΦΑ που έχει συνάψει µε τους Χρήστες
ΥΦΑ, καθώς και τη ∆υναµικότητα Αεριοποίησης την οποία δεσµεύει, σύµφωνα
µε τις διατάξεις της παραγράφου [3] του άρθρου [71] του Νόµου για σκοπούς
εξισορρόπησης φορτίου και παροχής υπηρεσιών κοινής ωφέλειας, υπολογίζει
και δηµοσιεύει:
Α)

Τη ∆υναµικότητα Αεριοποίησης η οποία είναι διαθέσιµη για κάθε Ηµέρα
κάθε Έτους, ταυτόχρονα µε τη δηµοσίευση του Τελικού Ετήσιου
Προγράµµατος ΥΦΑ.

Β)

Τη ∆υναµικότητα Αεριοποίησης η οποία είναι διαθέσιµη για κάθε Ηµέρα
κάθε Μήνα, ταυτόχρονα µε τη δηµοσίευση του Τελικού Μηνιαίου
Προγράµµατος ΥΦΑ.

10. Ως Ελάχιστος Ηµερήσιος Ρυθµός Αεριοποίησης ΥΦΑ ορίζεται η ελάχιστη
Ποσότητα ΥΦΑ η οποία απαιτείται να αεριοποιείται ανά Ηµέρα προκειµένου
να είναι δυνατή η αδιάλειπτη λειτουργία της Εγκατάστασης ΥΦΑ. Ο
∆ιαχειριστής υποχρεούται να δηµοσιεύει τον Ελάχιστο Ηµερήσιο Ρυθµό
Αεριοποίησης ΥΦΑ της Εγκατάστασης ΥΦΑ.

Άρθρο 70Α
Σύµβαση Πλαίσιο Χρήσης Εγκατάστασης ΥΦΑ
1. Για την παροχή από το ∆ιαχειριστή της Βασικής Υπηρεσίας ΥΦΑ, συνάπτεται
Σύµβαση Πλαίσιο Χρήσης Εγκατάστασης ΥΦΑ (Σύµβαση ΥΦΑ).
2. Η Σύµβαση ΥΦΑ συνάπτεται µεταξύ:
Α)

Του ∆ιαχειριστή.

Β)

Προσώπων εγγεγραµµένων στο Μητρώο Χρηστών του ΕΣΦΑ, κατά το
άρθρο [72] του Νόµου.

Μόνο µία Σύµβαση ΥΦΑ είναι δυνατό να είναι σε ισχύ µεταξύ ιδίων
αντισυµβαλλοµένων.

∆ιαγράφηκε: τον

3. Η Σύµβαση ΥΦΑ καταρτίζεται εγγράφως σύµφωνα µε την πρότυπη σύµβαση η
οποία εκδίδεται κατά τα οριζόµενα στην περίπτωση α) της παραγράφου [2] του
άρθρου [68] του Νόµου (Πρότυπη Σύµβαση ΥΦΑ).

∆ιαγράφηκε: .

4. Ο ∆ιαχειριστής δηµοσιεύει στην ιστοσελίδα του το κείµενο της Πρότυπης
Σύµβασης ΥΦΑ, συµπεριλαµβανοµένων των παραρτηµάτων αυτής, σε
επεξεργάσιµη µορφή.
5. Η Σύµβαση ΥΦΑ παρέχει στον αντισυµβαλλόµενο Χρήστη δικαίωµα να
προβαίνει σε κάθε σχετική νόµιµη ενέργεια τηρώντας τις διατάξεις του Κώδικα
και επιβάλλει την υποχρέωσή του να εξοφλεί τις χρεώσεις που του αναλογούν
σύµφωνα µε το Τιµολόγιο Χρήσης του ΕΣΦΑ και τις διατάξεις του Κώδικα.
6. Κάθε ενδιαφερόµενος Χρήστης αποστέλλει εγγράφως στο ∆ιαχειριστή το αίτηµά
του για τη σύναψη Σύµβασης ΥΦΑ, σύµφωνα µε τη πρότυπη αίτηση που
περιλαµβάνεται ως Παράρτηµα 1 στην Πρότυπη Σύµβαση ΥΦΑ (Αίτηση
Σύναψης Σύµβασης ΥΦΑ). Με την αίτησή του ο Χρήστης συνυποβάλλει όλα
τα έγγραφα που προβλέπονται στο Παράρτηµα 1 της Πρότυπης Σύµβασης
ΥΦΑ.
7. Ο ∆ιαχειριστής εξετάζει την πληρότητα των συνυποβαλλοµένων εγγράφων και
αποφασίζει σχετικά µε την αποδοχή της αίτησης το αργότερο εντός
διαστήµατος διαστήµατος πέντε (5) εργάσιµων ηµερών από την ηµεροµηνία
παραλαβής της. Σε περίπτωση αποδοχής της αίτησης, ο ∆ιαχειριστής καλεί το
Χρήστη για την υπογραφή της Σύµβασης ΥΦΑ εντός προθεσµίας δέκα (10)
εργάσιµων ηµερών από την ηµεροµηνία παραλαβής της.
8. Σε περίπτωση µη αποδοχής της αίτησης, ο ∆ιαχειριστής ενηµερώνει εγγράφως
σχετικά το Χρήστη, καλώντας τον να συµπληρώσει ή/και να τροποποιήσει την
αίτησή του σύµφωνα µε τις υποδείξεις του, εντός προθεσµίας δέκα (10)
εργάσιµων ηµερών από την ηµεροµηνία παραλαβής της. Εάν ο αιτών δεν
υποβάλει στο ∆ιαχειριστή εµπρόθεσµα τα αιτούµενα στοιχεία ή τα εκ νέου
υποβληθέντα στοιχεία δεν γίνουν αποδεκτά από το ∆ιαχειριστή, ο ∆ιαχειριστής
απορρίπτει την αίτηση. Σε περίπτωση αποδοχής των εκ νέου υποβληθέντων
στοιχείων, ο ∆ιαχειριστής καλεί το Χρήστη για την υπογραφή της Σύµβασης
Μεταφοράς εντός προθεσµίας πέντε (5) εργάσιµων ηµερών από την
ηµεροµηνία παραλαβής των νέων στοιχείων.

∆ιαγράφηκε: την

∆ιαγράφηκε: τον

∆ιαγράφηκε: τον

∆ιαγράφηκε: στον
∆ιαγράφηκε: τον
∆ιαγράφηκε: τον

9. Η απόρριψη αιτήσεως από το ∆ιαχειριστή, γνωστοποιείται εγγράφως στο Χρήστη
συνοδευόµενη από τη σχετική τεκµηρίωση, και κοινοποιείται στη ΡΑΕ.

∆ιαγράφηκε: τον

10. Τα συνυποβαλλόµενα από το Χρήστη έγγραφα αποτελούν αναπόσπαστο τµήµα
της Σύµβασης ΥΦΑ. Τα έγγραφα επικαιροποιούνται µε ευθύνη του Χρήστη.

∆ιαγράφηκε: τον

∆ιαγράφηκε: την

11. Στη Σύµβαση ΥΦΑ προσδιορίζονται τουλάχιστον τα ακόλουθα:
Α)

Οι όροι παροχής της Βασικής Υπηρεσίας ΥΦΑ από το ∆ιαχειριστή και οι
υποχρεώσεις και τα δικαιώµατα του Χρήστη, σύµφωνα µε τον Κώδικα.

Β)

Τα όρια συµβατικής ευθύνης των συµβαλλόµενων µερών και οι
απαιτούµενες εγγυήσεις που κατατίθενται από το Χρήστη ΥΦΑ για τη
σύναψη της Σύµβασης καθώς και η διαδικασία τιµολόγησης από το
∆ιαχειριστή και πληρωµής από το Χρήστη ΥΦΑ του τιµήµατος για την
παροχή των σχετικών υπηρεσιών.

∆ιαγράφηκε: τον

∆ιαγράφηκε: τον
∆ιαγράφηκε: τον
∆ιαγράφηκε: τον

Γ)

Οι περιπτώσεις ανωτέρας βίας, λύσης ή καταγγελίας της σύµβασης καθώς
και η διαδικασία επίλυσης διαφορών που ενδεχοµένως ανακύπτουν κατά την
εφαρµογή των όρων της Σύµβασης.

∆)

Η διαδικασία τροποποίησης της Σύµβασης και αναπροσαρµογής των όρων
αυτής σε περίπτωση αλλαγής του κανονιστικού πλαισίου οργάνωσης της
αγοράς φυσικού αερίου.

Αναπόσπαστα και αδιαίρετα τµήµατα της Σύµβασης ΥΦΑ αποτελούν οι κατά
περίπτωση υποβληθείσες από το Χρήστη ΥΦΑ και εγκριθείσες από το
∆ιαχειριστή Αιτήσεις ΥΦΑ, σύµφωνα µε τις σχετικές διατάξεις του άρθρου
[71].

∆ιαγράφηκε: τον
∆ιαγράφηκε: τον

Άρθρο 71
Αίτηση Χρήσης Εγκατάστασης ΥΦΑ
1. ∆ικαίωµα υποβολής Αίτησης Χρήσης Εγκατάστασης ΥΦΑ (Αίτηση ΥΦΑ) έχουν
οι Χρήστες ΥΦΑ, εφόσον αποδεδειγµένα πληρούν τουλάχιστον µία από τις
ακόλουθες προϋποθέσεις:
Α)

Έχουν οι ίδιοι δεσµεύσει Μεταφορική Ικανότητα στο Σηµείο Εισόδου ΥΦΑ
του Συστήµατος Μεταφοράς, υπό την ιδιότητά τους και ως Χρήστες
Μεταφοράς.

Β)

Εξυπηρετούν άλλους Χρήστες Μεταφοράς οι οποίοι έχουν δεσµεύσει
Μεταφορική Ικανότητα στο Σηµείο Εισόδου ΥΦΑ του Συστήµατος
Μεταφοράς.

2. Η Αίτηση ΥΦΑ αφορά σε χρονική περίοδο η οποία αποτελεί ακέραια
πολλαπλάσια της µίας (1) Ηµέρας και εφόσον µε την Αίτηση δηλώνεται
Εκφόρτωση Φορτίου ΥΦΑ κατ’ ελάχιστο για τη χρονική περίοδο µεταξύ της
Μέγιστης Ηµεροµηνίας Έναρξης Αίτησης ΥΦΑ και της Ελάχιστης
Ηµεροµηνίας Λήξης Αίτησης ΥΦΑ, συµπεριλαµβανοµένων αυτών. Ως Μέγιστη
Ηµεροµηνία Έναρξης Αίτησης ΥΦΑ ορίζεται η πρώτη Ηµέρα της Αρχικής
Περιόδου Εκφόρτωσης του πρώτου χρονικά Φορτίου ΥΦΑ στο οποίο αφορά η
Αίτηση, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο στοιχείο iv) της περίπτωσης Β) της
παραγράφου [6]. Ως Ελάχιστη Ηµεροµηνία Λήξης Σύµβασης ΥΦΑ ορίζεται η
Ηµέρα η οποία προκύπτει από το άθροισµα της επόµενης της τελευταίας
Ηµέρας της Αρχικής Περιόδου Εκφόρτωσης και της Περιόδου Προσωρινής
Αποθήκευσης του τελευταίου Φορτίου ΥΦΑ στο οποίο αφορά η Αίτηση.
3.

Σε περίπτωση όπου µε την Αίτηση ΥΦΑ ο Χρήστης ΥΦΑ αιτείται µόνο τη
δέσµευση ∆υναµικότητας Αεριοποίησης για συγκεκριµένη χρονική περίοδο,
χωρίς να δηλώνεται Εκφόρτωση Φορτίου ΥΦΑ, η Αίτηση ΥΦΑ υποβάλλεται
το αργότερο έως:
i) την 10:00 της Ηµέρας η οποία προηγείται της έναρξης παροχής των
αιτούµενων υπηρεσιών Χρήσης Εγκατάστασης ΥΦΑ.
ii) την 16:00 της Ηµέρας η οποία προηγείται της έναρξης παροχής των
αιτούµενων υπηρεσιών και αφορά σε παροχή υπηρεσιών Χρήσης
Εγκατάστασης ΥΦΑ για χρονικό διάστηµα διάρκειας µίας (1) Ηµέρας.

∆ιαγράφηκε: ,

4. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου [109], Η Αίτηση ΥΦΑ
υποβάλλεται στο ∆ιαχειριστή αρµοδίως υπογεγραµµένη ή µέσω του
Ηλεκτρονικού Πληροφοριακού Συστήµατος, από τους Χρήστες ΥΦΑ,
σύµφωνα µε τους όρους της Σύµβασης ΥΦΑ. Ως υπογραφή, κατά την ανωτέρω
έννοια, εννοείται η ψηφιακή υπογραφή. Η Αίτηση ΥΦΑ υποβάλλεται στο
∆ιαχειριστή το αργότερο σαράντα πέντε (45) Ηµέρες πριν την έναρξη του
Μήνα εντός του οποίου προγραµµατίζεται η πρώτη εκφόρτωση Φορτίου ΥΦΑ
για λογαριασµό του αιτούντος, µε την επιφύλαξη της περίπτωσης Α) της
παραγράφου [9] του άρθρου [88] (Ηµεροµηνία Αίτησης ΥΦΑ).

∆ιαγράφηκε: .¶
<#>Στην Αίτηση ΥΦΑ προσδιορίζεται τουλάχιστον¶
η ∆εσµευµένη ∆υναµικότητα Αεριοποίησης
∆ιαγράφηκε: Χρήστη ΥΦΑ, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην
παράγραφο [4] του άρθρου [70].¶
¶
∆ιαγράφηκε: εγγράφως
∆ιαγράφηκε: αρµοδίως υπογεγραµµένη,

5. Με την Αίτηση ΥΦΑ ο Χρήστης δηλώνει:
Α)

Τη ∆υναµικότητα Αεριοποίησης την οποία επιθυµεί να δεσµεύσει.

Β)

Πρόγραµµα εκφορτώσεων Φορτίων ΥΦΑ για κάθε Μήνα κατά τον οποίο η
Αίτηση ΥΦΑ θα είναι σε ισχύ. Στην περίπτωση που η επιθυµητή διάρκεια
της Αίτησης ΥΦΑ είναι µεγαλύτερη των δώδεκα (12) Μηνών, το
πρόγραµµα εκφορτώσεων υποβάλλεται για κάθε Μήνα από την επιθυµητή
ηµεροµηνία έναρξης ισχύος της Αίτησης ΥΦΑ έως: (α) το τέλος του Έτους
υποβολής της Αίτησης ΥΦΑ ή (β) εφόσον το χρονικό διάστηµα που
µεσολαβεί από την ηµεροµηνία υποβολής της Αίτησης ΥΦΑ έως το τέλος
του Έτους κατά το οποίο υποβάλλεται η ανωτέρω αίτηση είναι µικρότερο
των δώδεκα (12) εβδοµάδων, το νωρίτερο µεταξύ του τέλους του επόµενου
Έτους ή του Μήνα λήξης της Αίτησης ΥΦΑ. Το πρόγραµµα εκφορτώσεων
για κάθε Μήνα περιλαµβάνει:
(i) Το συνολικό αριθµό Φορτίων ΥΦΑ που ο αιτών επιθυµεί να
εκφορτώσει κατά τη διάρκεια του Μήνα.
(ii) Την Ποσότητα κάθε Φορτίου ΥΦΑ και το όνοµα του πλοίου ΥΦΑ που
θα το µεταφέρει, εφόσον είναι γνωστό.
(iii) Το Χρόνο Έγχυσης ΥΦΑ που ο Χρήστης εκτιµά ότι απαιτείται για την
εκφόρτωση κάθε Φορτίου ΥΦΑ.
(iv) Την επιθυµητή Ηµέρα Εκφόρτωσης ΥΦΑ, και χρονική περίοδο
τεσσάρων (4) Ηµερών εντός της οποίας περιλαµβάνεται ο Χρόνος
Εκφόρτωσης ΥΦΑ (Αρχική Περίοδος Εκφόρτωσης), κάθε Φορτίου ΥΦΑ.
(v) Την επιθυµητή Περίοδο Προσωρινής Αποθήκευσης για κάθε Φορτίο
ΥΦΑ.

6. Στην περίπτωση που ο αιτών συµµετείχε στον Ετήσιο Προγραµµατισµό ΥΦΑ και
έχει προγραµµατιστεί η εκφόρτωση Φορτίου ΥΦΑ για λογαριασµό του σε
ορισµένους από τους επόµενους Μήνες, δεν υποβάλλονται τα στοιχεία της
περίπτωσης Β) της προηγούµενης παραγράφου για τους Μήνες αυτούς.
7. Κατά την αξιολόγηση των Αιτήσεων ΥΦΑ ο ∆ιαχειριστής τηρεί τη χρονική σειρά
προτεραιότητας υποβολής τους.
8. Ο ∆ιαχειριστής αποφασίζει σχετικά µε την Αίτηση ΥΦΑ εντός πέντε (5)
εργάσιµων ηµερών από την Ηµεροµηνία Αίτησης ΥΦΑ λαµβάνοντας υπόψη,
ιδίως, τη ∆υναµικότητα Αεριοποίησης που έχει δεσµευτεί από άλλους Χρήστες
ΥΦΑ, το Τελικό Ετήσιο Πρόγραµµα ΥΦΑ, τα σχετικά Τελικά Μηνιαία
Προγράµµατα ΥΦΑ και το Ετήσιο Πρόγραµµα Συντήρησης του ΕΣΦΑ.

∆ιαγράφηκε: Τον

9.

Σε περίπτωση κατά την οποία ο ∆ιαχειριστής κρίνει ότι η Αίτηση ΥΦΑ
είναι πλήρης και δε συντρέχει λόγος απόρριψής της κατά τις διατάξεις της
παραγράφου [12], αποστέλλει στον αιτούντα, µέσω του Ηλεκτρονικού
Πληροφοριακού Συστήµατος, υπογεγραµµένη την Αίτηση ΥΦΑ (Εγκεκριµένη
Αίτηση ΥΦΑ):
i) εφόσον µε την Αίτηση δηλώνεται Εκφόρτωση Φορτίου ΥΦΑ, εντός
προθεσµίας η οποία προκύπτει, µε την επιφύλαξη των οριζοµένων στο άρθρο
[88], ως η µικρότερη µεταξύ των δέκα (10) εργάσιµων ηµερών από την
Ηµεροµηνία Αίτησης ΥΦΑ και της εικοστής (20ης) Ηµέρας πριν την έναρξη
του Μήνα εντός του οποίου άρχεται η παροχή Υπηρεσιών Χρήσης
Εγκατάστασης ΥΦΑ. Σε περίπτωση που η Αίτηση ΥΦΑ αφορά σε µη
προγραµµατισµένη εκφόρτωση Φορτίου ΥΦΑ, εφαρµόζονται οι προθεσµίες
του άρθρου [88].

∆ιαγράφηκε: δεν
∆ιαγράφηκε: υπογράφει

∆ιαγράφηκε: ) εντός προθεσµίας πέντε (5) εργασίµων ηµερών από
την υποβολή της και

∆ιαγράφηκε: , και ενηµερώνει τον αιτούντα εγγράφως ή µέσω του
Ηλεκτρονικού Πληροφοριακού Συστήµατος περί της έγκρισεώς της
αποστέλλοντας υπογεγραµµένη την Εγκεκριµένη Αίτηση ΥΦΑ,
σύµφωνα µε το πρότυπο που επισυνάπτεται στην Σύµβαση ΥΦΑ.

ii) Εφόσον η Αίτηση υποβάλλεται σύµφωνα µε το εδάφιο i) της παραγράφου
[3], το αργότερο έως την 13:00 της προηγούµενης Hµέρας από την Ηµέρα
έναρξης παροχής των υπηρεσιών Χρήσης Εγκατάστασης ΥΦΑ .
iii)Εφόσον η Αίτηση υποβάλλεται σύµφωνα µε το εδάφιο ii) της παραγράφου
[3], το αργότερο έως την 17:30 της προηγούµενης Hµέρας από την Ηµέρα
έναρξης παροχής των υπηρεσιών Χρήσης Εγκατάστασης ΥΦΑ .
10. Η παροχή των υπηρεσιών Χρήσης Εγκατάστασης ΥΦΑ από το ∆ιαχειριστή, στο
πλαίσιο οποιασδήποτε Εγκεκριµένης Αίτησης ΥΦΑ, πραγµατοποιείται
σύµφωνα µε τους όρους της Σύµβασης ΥΦΑ και τις οικείες διατάξεις του
Κώδικα. Εγκεκριµένη Αίτηση ΥΦΑ ανακαλείται µόνο για σπουδαίο λόγο και
µόνονκατόπιν συµφωνίας του ∆ιαχειριστή.

∆ιαγράφηκε: τον

∆ιαγράφηκε: µόνον

11. Σε περίπτωση κατά την οποία ο ∆ιαχειριστής
κρίνει ότι δεν µπορεί να ικανοποιήσει πλήρως ή µερικώς το πρόγραµµα
εκφορτώσεων που υπέβαλε ο αιτών σύµφωνα µε την περίπτωση Β) της
παραγράφου [5], καλεί τον αιτούντα για τη συµπλήρωση της αίτησης ή για
την τροποποίηση αυτής εντός προθεσµίας οκτώ (8) εργάσιµων ηµερών από
την Ηµεροµηνία Αίτησης ΥΦΑ. Στην περίπτωση αυτή, ο ∆ιαχειριστής
προτείνει στον αιτούντα εναλλακτικό πρόγραµµα εκφορτώσεων για τους
Μήνες κατά τους οποίους το πρόγραµµα εκφορτώσεων της Αίτησης ΥΦΑ
δεν µπορεί να ικανοποιηθεί. Εάν ο αιτών δεν υποβάλει στο ∆ιαχειριστή
εµπρόθεσµα τα ζητούµενα στοιχεία ή δεν προβεί σε σχετικές τροποποιήσεις
του προγράµµατος εκφορτώσεων, η Αίτηση ΥΦΑ απορρίπτεται. Ο
∆ιαχειριστής αποφασίζει σχετικά µε την Αίτηση ΥΦΑ εντός δύο (2)
εργάσιµων ηµερών από την περιέλευση σε αυτόν των νέων στοιχείων που
υποβλήθηκαν από τον αιτούντα, λαµβάνοντας ιδίως υπόψη τα κριτήρια της
παραγράφου [9]. Εφόσον ο ∆ιαχειριστής κρίνει ότι η Aίτηση είναι πλήρης
και δε συντρέχει λόγος απόρριψής της κατά τις διατάξεις της παραγράφου
[12], αποστέλλει στον αιτούντα µέσω του Ηλεκτρονικού Πληροφοριακού
Συστήµατος, υπογεγραµµένη την Αίτηση ΥΦΑ (Εγκεκριµένη Αίτηση
ΥΦΑ) εντός προθεσµίας η οποία προκύπτει, µε την επιφύλαξη των
οριζοµένων στο άρθρο [88], ως η µικρότερη µεταξύ των πέντε (5)
εργάσιµων από την περιέλευση στο ∆ιαχειριστή των νέων στοιχείων που
υποβλήθηκαν από τον αιτούντα και της εικοστής (20ης) Ηµέρας πριν την
έναρξη του Μήνα εντός του οποίου άρχεται η παροχή Υπηρεσιών Χρήσης

∆ιαγράφηκε: στον

∆ιαγράφηκε: δεν
∆ιαγράφηκε: καλεί τον
∆ιαγράφηκε: να υπογράψει

∆ιαγράφηκε: στον

Εγκατάστασης ΥΦΑ. Σε περίπτωση που η Αίτηση ΥΦΑ αφορά σε µη
προγραµµατισµένη εκφόρτωση Φορτίου ΥΦΑ, εφαρµόζονται οι προθεσµίες
του άρθρου [88]. Η παροχή των υπηρεσιών Χρήσης Εγκατάστασης ΥΦΑ
από το ∆ιαχειριστή, στο πλαίσιο οποιασδήποτε Εγκεκριµένης Αίτησης
ΥΦΑ, πραγµατοποιείται σύµφωνα µε τους όρους της Σύµβασης ΥΦΑ και
τις οικείες διατάξεις του Κώδικα.
12. Ο ∆ιαχειριστής απορρίπτει εγγράφως την Αίτηση ΥΦΑ στην περίπτωση κατά την
οποία δεν είναι πλήρης ή συντρέχει λόγος άρνησης πρόσβασης κατά τις
διατάξεις της παραγράφου [12]. Η απόρριψη Αίτησης ΥΦΑ τεκµηριώνεται
πλήρως από το ∆ιαχειριστή, γνωστοποιείται στον αιτούντα συνοδευόµενη από
τυχόν αποδεικτικά έγγραφα και στοιχεία και κοινοποιείται στη ΡΑΕ.

∆ιαγράφηκε: τον

∆ιαγράφηκε: τον

13. Άρνηση πρόσβασης στην Εγκατάσταση ΥΦΑ επιτρέπεται εφόσον:
Α)

Η υπογραφή της Εγκεκριµένης Αίτησης ΥΦΑ, στο πλαίσιο της Σύµβασης
ΥΦΑ που έχει συναφθεί, ενδέχεται να εµποδίζει το ∆ιαχειριστή να
εκπληρώνει τις υποχρεώσεις παροχής υπηρεσιών κοινής ωφέλειας που του
έχουν ανατεθεί.

Β)

Συντρέχουν οι λόγοι και έχει τηρηθεί η διαδικασία κατά τη διάταξη του
άρθρου [68], παράγραφος [2], περίπτωση α), πέµπτο εδάφιο του Νόµου.

Γ)

Η αιτούµενη προς δέσµευση ∆υναµικότητα Αεριοποίησης υπερβαίνει τη
διαθέσιµη ∆υναµικότητα Αεριοποίησης της Εγκατάστασης ΥΦΑ ή τη
Μεταφορική Ικανότητα Παράδοσης που έχει δεσµευθεί στο Σηµείο Εισόδου
ΥΦΑ από Χρήστες Μεταφοράς τους οποίους ο αιτών δηλώνει ότι θα
εξυπηρετεί.

∆)

Ο ∆ιαχειριστής δεν µπορεί να ικανοποιήσει πλήρως ή µερικώς το
πρόγραµµα εκφορτώσεων του αιτούντα και ο αιτών δε συµφωνεί µε την
προτεινόµενη από το ∆ιαχειριστή τροποποίηση ή έχει παρέλθει άπρακτη η
προθεσµία που τίθεται από το ∆ιαχειριστή, σύµφωνα µε τις διατάξεις της
περίπτωσης Β) της παραγράφου [10].

Ε)

∆ιαγράφηκε: την

∆ιαγράφηκε: δεν

H αιτούµενη Περίοδος Προσωρινής Αποθήκευσης Φορτίου ΥΦΑ
υπερβαίνει τη Μέγιστη Περίοδο Προσωρινής Αποθήκευσης κατά το άρθρο
[69].

ΣΤ) ∆εν έχουν παρασχεθεί από το Χρήστη ΥΦΑ οι απαιτούµενες εγγυήσεις,
σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κεφαλαίου [3Α].
Z) Παραβιάζονται οι προθεσµίες που προβλέπονται στις διατάξεις του
παρόντος άρθρου.
H) Η Αίτηση υποβάλλεται από µη αρµοδίως εξουσιοδοτηµένο εκπρόσωπο του
Χρήστη ΥΦΑ.
14. Κατά τη διάρκεια ισχύος της Εγκεκριµένης Αίτησης ΥΦΑ, Χρήστης ΥΦΑ
οφείλει να αιτηθεί τη µεταβολή της ∆υναµικότητας Αεριοποίησης που δεσµεύει
προκειµένου να τηρούνται τα οριζόµενα στην παράγραφο [4] του άρθρου [70]:
Α)

Σε κάθε περίπτωση κατά την οποία η ∆εσµευµένη ∆υναµικότητα
Αεριοποίησης υπολείπεται της Ελάχιστης ∆υναµικότητας Αεριοποίησης
Χρήστη ΥΦΑ συµπεριλαµβανοµένης της περίπτωσης κατά την οποία
αυξάνεται η Ε∆Α κατά την παράγραφο [2] του άρθρου [70] ως απόρροια
της µείωσης της Περιόδου Προσωρινής Αποθήκευσης από το ∆ιαχειριστή.

∆ιαγράφηκε: τον

Β)

Σε κάθε περίπτωση µεταβολής της Μεταφορικής Ικανότητας Παράδοσης
που δεσµεύει ο ίδιος ή οι Χρήστες Μεταφοράς που εξυπηρετούνται από
αυτόν, στο Σηµείο Εισόδου ΥΦΑ του Συστήµατος Μεταφοράς
συµπεριλαµβανοµένης της περίπτωσης κατά την οποία συντρέχουν οι
προϋποθέσεις των παραγράφων [1] και [2] του άρθρου [79] και ως απόρροια
αυτών επιβάλλεται αυξηµένη αεριοποίηση ΥΦΑ κατά τις παραγράφους [3]
και [4] του ίδιου άρθρου.

15. Για τη µεταβολή της ∆εσµευµένης ∆υναµικότητας Αεριοποίησης, ο Χρήστης
υποβάλλει µέσω του Ηλεκτρονικού Πληροφοριακού Συστήµατος ή εγγράφως
σχετικό αίτηµα στο ∆ιαχειριστή, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιµες ηµέρες πριν
την επιθυµητή ηµεροµηνία πραγµατοποίησης της µεταβολής. Ο ∆ιαχειριστής
απαντά αιτιολογηµένα στο Χρήστη εντός προθεσµίας τριών (3) εργάσιµων
ηµερών πριν την επιθυµητή ηµεροµηνία πραγµατοποίησης της µεταβολής.
16. Κατά την εξέταση του αιτήµατος µεταβολής της ∆εσµευµένης ∆υναµικότητας
Αεριοποίησης του Χρήστη ΥΦΑ, ο ∆ιαχειριστής λαµβάνει υπόψη τις σχετικές
διατάξεις του Κώδικα και ιδίως την παράγραφο [4] του άρθρου [70], το άρθρο
[74], τη ∆υναµικότητα Αεριοποίησης της Εγκατάστασης ΥΦΑ, το Τελικό
Ετήσιο Πρόγραµµα ΥΦΑ και τα σχετικά Τελικά Μηνιαία Προγράµµατα ΥΦΑ
καθώς και την αξιόπιστη, ασφαλή και αποτελεσµατική λειτουργία της
Εγκατάστασης ΥΦΑ. Απόρριψη του αιτήµατος του Χρήστη αιτιολογείται
ειδικά από το ∆ιαχειριστή και κοινοποιείται στη ΡΑΕ.

∆ιαγράφηκε: τον

17. Εφόσον γίνει αποδεκτό το αίτηµα του Χρήστη ΥΦΑ, ο ∆ιαχειριστής προβαίνει
άµεσα στη µεταβολή της ∆εσµευµένης ∆υναµικότητας Αεριοποίησης του
Χρήστη ΥΦΑ και τροποποιεί αναλόγως την Εγκεκριµένη Αίτηση ΥΦΑ.
18. Έγγραφη τροποποίηση της Εγκεκριµένης Αίτησης απαιτείται επίσης:
Α)

Στην περίπτωση µεταβολής της Περιόδου Προσωρινής Αποθήκευσης.

Β)

Στην περίπτωση µεταβολής της Ηµέρας Εκφόρτωσης ΥΦΑ κατά το άρθρο
[67] ή στο πλαίσιο του Μηνιαίου Προγραµµατισµού Εκφόρτωσης Φορτίων
ΥΦΑ κατά το άρθρο [84] ή κατά το άρθρο [88], εφόσον προκύπτει ανάγκη
µεταβολής της διάρκειας της Εγκεκριµένης Αίτησης ΥΦΑ προκειµένου να
τηρούνται οι κανόνες της παραγράφου [2].

Γ)

Στην περίπτωση δέσµευσης από το Χρήστη ΥΦΑ Πρόσθετου
Αποθηκευτικού Χώρου κατά το άρθρο [76], εφόσον απαιτείται µεταβολή
της διάρκειας της Εγκεκριµένης Αίτησης ΥΦΑ προκειµένου η Εγκεκριµένη
Αίτηση ΥΦΑ να καλύπτει χρονικά και την απώτερη ηµεροµηνία κατά την
οποία έχει διατεθεί στο Χρήστη ΥΦΑ Πρόσθετος Αποθηκευτικός Χώρος.

Για την τροποποίηση της Εγκεκριµένης Αίτησης ΥΦΑ κατά τα ανωτέρω, ο
Χρήστης υποβάλλει εγγράφως σχετικό αίτηµα στο ∆ιαχειριστή, τουλάχιστον
τρεις (3) εργάσιµες ηµέρες πριν την επιθυµητή ηµεροµηνία πραγµατοποίησης
της µεταβολής. Ο ∆ιαχειριστής απαντά αιτιολογηµένα στο Χρήστη εντός
προθεσµίας δύο (2) εργάσιµων ηµερών πριν την επιθυµητή ηµεροµηνία
πραγµατοποίησης της µεταβολής.

∆ιαγράφηκε: τον
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Άρθρο 72
Πρόσθετες Υπηρεσίες ΥΦΑ
1. Πέραν της Βασικής Υπηρεσίας ΥΦΑ, ο ∆ιαχειριστής δύναται να παρέχει σε
Χρήστες ΥΦΑ ή τρίτους πρόσθετες υπηρεσίες σχετικές µε τη Βασική
∆ραστηριότητα ΥΦΑ την οποία ασκεί (Πρόσθετες Υπηρεσίες ΥΦΑ) όπως,
ιδίως, υπηρεσίες αδρανοποίησης, εκτόπισης αδρανούς αερίου µε Φυσικό Αέριο
και ψύξης πλοίων ΥΦΑ, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου αυτού.
2. Για την παροχή Πρόσθετων Υπηρεσιών ΥΦΑ απαιτείται η σύναψη σχετικής
σύµβασης µεταξύ του ενδιαφερόµενου και του ∆ιαχειριστή.
3. Εντός δύο (2) µηνών από τη θέση σε ισχύ του Κώδικα, ο ∆ιαχειριστής καταρτίζει
Κατάλογο Πρόσθετων Υπηρεσιών ΥΦΑ στον οποίο καθορίζονται:
Α)

Οι παρεχόµενες Πρόσθετες Υπηρεσίες ΥΦΑ.

Β)

Τιµολόγιο µε βάση το οποίο υπολογίζονται οι χρεώσεις για την παροχή κάθε
υπηρεσίας.

Γ)

Σχέδιο σύµβασης για την παροχή των υπηρεσιών αυτών, η οποία
προτείνεται σε κάθε ενδιαφερόµενο χωρίς διακρίσεις.

4. Ο Κατάλογος Πρόσθετων Υπηρεσιών ΥΦΑ επικαιροποιείται από το ∆ιαχειριστή
εντός τριών (3) µηνών από την έναρξη κάθε Έτους.
5. Ο Κατάλογος Πρόσθετων Υπηρεσιών ΥΦΑ καθώς και κάθε τροποποίησή του
γνωστοποιείται στη ΡΑΕ και δηµοσιεύεται στην ιστοσελίδα του ∆ιαχειριστή.
6. Κατά την παροχή των Πρόσθετων Υπηρεσιών ΥΦΑ, ο ∆ιαχειριστής διασφαλίζει
την οµαλή, ασφαλή και οικονοµικά αποδοτική λειτουργία της Εγκατάστασης
ΥΦΑ και ιδίως τη µη παρεµπόδιση παροχής της Βασικής Υπηρεσίας ΥΦΑ
στους Χρήστες ΥΦΑ καθώς και την εκπλήρωση των υποχρεώσεων παροχής
υπηρεσιών κοινής ωφέλειας που του έχουν επιβληθεί.
7. Τα έσοδα και έξοδα του ∆ιαχειριστή κατά την παροχή των Πρόσθετων
Υπηρεσιών ΥΦΑ εγγράφονται σε διακριτό κωδικό του λογαριασµού Βασικής
∆ραστηριότητας Εγκατάστασης ΥΦΑ που τηρεί ο ∆ιαχειριστής και δεν
λαµβάνονται υπόψη κατά τον καθορισµό του Τιµολογίου Χρήσης του ΕΣΦΑ.

Άρθρο 73
Εκχώρηση ∆εσµευµένης ∆υναµικότητας Αεριοποίησης, Πρόσθετου
Αποθηκευτικού Χώρου και Χώρου Προσωρινής Αποθήκευσης
1. Κάθε Χρήστης ΥΦΑ (Εκχωρών Χρήστης) µπορεί να συνάπτει σύµβαση
εκχώρησης µε άλλο Χρήστη ΥΦΑ (Εκδοχέας Χρήστης):
Α)

Για το σύνολο ή µέρος της ∆υναµικότητας Αεριοποίησης την οποία έχει
δεσµεύσει κατά το άρθρο [71].

Β)

Για το σύνολο ή µέρος του Χώρου Προσωρινής Αποθήκευσης που του έχει
διατεθεί στο πλαίσιο της Βασικής Υπηρεσίας ΥΦΑ.

Γ)

Για το σύνολο ή µέρος του Πρόσθετου Αποθηκευτικού Χώρου τον οποίο
έχει δεσµεύσει κατά τα άρθρα [76] και [76Α].

∆ιαγράφηκε: τον

Με τη σύµβαση εκχώρησης ο Εκχωρών και ο Εκδοχέας Χρήστης συµφωνούν
ότι ο Εκδοχέας Χρήστης υπεισέρχεται πλήρως στα δικαιώµατα και τις
υποχρεώσεις του Εκχωρούντος Χρήστη που απορρέουν από τις διατάξεις του
Κώδικα και τους όρους της Σύµβασης ΥΦΑ όσον αφορά το Εκχωρούµενο
Μέγεθος ΥΦΑ κατά τις περιπτώσεις Α) έως Γ) ανωτέρω και καθίσταται
αποκλειστικά υπεύθυνος έναντι του ∆ιαχειριστή για την εκπλήρωση των
υποχρεώσεων αυτών και ιδίως όσων αφορούν στην πληρωµή του ισχύοντος
Τιµολογίου Χρήσης του ΕΣΦΑ καθώς και όσον αφορά τυχόν οικονοµικές
υποχρεώσεις οι οποίες προκύπτουν από τη δέσµευση του Πρόσθετου
Αποθηκευτικού Χώρου κατά τα άρθρα [76] και[76Α].
2. Η σύµβαση εκχώρησης παράγει αποτελέσµατα µετά την έγγραφη συναίνεση του
∆ιαχειριστή. Για το σκοπό αυτό, τα συµβαλλόµενα µέρη ενηµερώνουν
εγγράφως το ∆ιαχειριστή σχετικά µε το µοναδικό αριθµό (κωδικό) της
Εγκεκριµένης Αίτησης στην οποία αφορά το εκχωρούµενο µέγεθος και
υποβάλλουν κάθε στοιχείο σχετικά µε την εν λόγω εκχώρηση, τουλάχιστον δύο
(2) εργάσιµες ηµέρες πριν την Ηµέρα κατά την οποία λαµβάνει χώρα η
εκχώρηση. Ο ∆ιαχειριστής δε συναινεί εγγράφως και η σύµβαση δεν παράγει
αποτελέσµατα εάν συντρέχει τουλάχιστον µία από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
Α)

Στην περίπτωση που τυχόν πραγµατοποίηση της εκχώρησης θα είχε ως
αποτέλεσµα την παράβαση των διατάξεων του Κώδικα για τον Εκχωρούντα
ή τον Εκδοχέα Χρήστη.

Β)

Στην περίπτωση κατά την οποία o Εκδοχέας Χρήστης δεν έχει υπογράψει
Εγκεκριµένη Αίτηση ΥΦΑ µε το ∆ιαχειριστή, στο πλαίσιο της Σύµβασης
ΥΦΑ, τουλάχιστον µία (1) Ηµέρα πριν την Ηµέρα κατά την οποία λαµβάνει
χώρα η εκχώρηση και τουλάχιστον για το µέγεθος της εκχωρούµενης
∆υναµικότητας Αεριοποίησης και για το χρονικό διάστηµα στο οποίο αφορά
η εκχώρηση.

3. Ο ∆ιαχειριστής ενηµερώνει τον Εκχωρούντα και τον Εκδοχέα Χρήστη σχετικά µε
το αν συναινεί ή όχι στην πραγµατοποίηση της εν λόγω εκχώρησης ή όχι το
αργότερο µία (1) Ηµέρα πριν την Ηµέρα κατά την οποία λαµβάνει χώρα η
εκχώρηση και αµέσως µετά την υπογραφή Εγκεκριµένης Αίτησης ΥΦΑ µε τον
Εκδοχέα, στο πλαίσιο της Σύµβασης ΥΦΑ µεταξύ Εκδοχέα και ∆ιαχειριστή ,
εφόσον συντρέχει τέτοια περίπτωση.

Άρθρο 73Α
Μίσθωση ∆εσµευµένης ∆υναµικότητας Αεριοποίησης, Πρόσθετου
Αποθηκευτικού Χώρου και Χώρου Προσωρινής Αποθήκευσης
1. Κάθε Χρήστης ΥΦΑ (Εκµισθωτής Χρήστης) µπορεί να συνάπτει σύµβαση
µίσθωσης ΥΦΑ µε άλλο Χρήστη (Μισθωτής Χρήστης),
Α)

Για το σύνολο ή µέρος της ∆υναµικότητας Αεριοποίησης την οποία έχει
δεσµεύσει κατά το άρθρο [71].

Β)

Για το σύνολο ή µέρος του Χώρου Προσωρινής Αποθήκευσης που του έχει
διατεθεί στο πλαίσιο της Βασικής Υπηρεσίας ΥΦΑ.

Γ)

Για το σύνολο ή µέρος του Πρόσθετου Αποθηκευτικού Χώρου τον οποίο
έχει δεσµεύσει κατά τα άρθρα [76], [76Α] και [76Β].

∆ιαγράφηκε: τον
∆ιαγράφηκε: τον

∆ιαγράφηκε: δεν

∆ιαγράφηκε: τον
∆ιαγράφηκε: πλάσιο

2. Με τη σύµβαση µίσθωσης ΥΦΑ, ο Εκµισθωτής Χρήστης αναλαµβάνει για
λογαριασµό του Μισθωτή Χρήστη την αεριοποίηση ποσότητας ΥΦΑ του
Μισθωτή εφόσον η µίσθωση αφορά στην περίπτωση Α) ανωτέρω ή/και την
αποθήκευση ποσότητας ΥΦΑ του µισθωτή εφόσον η µίσθωση αφορά στις
περιπτώσεις Β) και Γ) ανωτέρω όπως αυτές καθορίζονται στη σύµβαση
µίσθωσης.
3. Στη σύµβαση µίσθωσης ΥΦΑ καθορίζονται ιδίως:
Α)

H διαδικασία µε την οποία ο Εκµισθωτής Χρήστης δικαιούται να απαιτήσει
από τον αντισυµβαλλόµενό του τη διακοπή της µίσθωσης για τµήµα ή το
σύνολο της εκµισθωθέντος µεγέθους κατά τις περιπτώσεις Α) έως Γ) της
παραγράφου [1].

Β)

H αποζηµίωση την οποία ο Εκµισθωτής Χρήστης οφείλει να καταβάλει στο
Μισθωτή Χρήστη σε περίπτωση διακοπής της µίσθωσης κατά την
περίπτωση Α). Η αποζηµίωση καθορίζεται από τον Εκµισθωτή Χρήστη
λαµβάνοντας υπόψη την εκτιµώµενη, από τον Εκµισθωτή Χρήστη,
πιθανότητα διακοπής µίσθωσης κατά το χρονικό διάστηµα που η σύµβαση
µίσθωσης είναι σε ισχύ, µε βάση εκτιµήσεις εξέλιξης της ζήτησης Φυσικού
Αερίου και σχετικά ιστορικά στοιχεία.

Γ)

Ο επιµερισµός µεταξύ Εκµισθωτή και Μισθωτή Χρήστη τουλάχιστον των
ακόλουθων:

∆ιαγράφηκε: στον

(i) Tων Ποσοτήτων ΥΦΑ του Εκµισθωτή Χρήστη και του Μισθωτή
Χρήστη εντός του Χώρου Προσωρινής Αποθήκευσης ή/και του Πρόσθετου
Αποθηκευτικού Χώρου.
(ii) Tων Ποσοτήτων ΥΦΑ του Εκµισθωτή Χρήστη και του Μισθωτή
Χρήστη που αεριοποιούνται λαµβάνοντας υπόψη και τυχόν υποχρεωτική
αεριοποίηση κατά το άρθρο [79].
(iii) Του Ηµερησίου Αποθέµατος ΥΦΑ του Εκµισθωτή Χρήστη και του
Μισθωτή Χρήστη.
∆)

Θέµατα που αφορούν στη διαχείριση τυχόν υπολειπόµενων αποθεµάτων
ΥΦΑ του Μισθωτή µετά τη λήξη της σύµβασης µίσθωσης.

4. Η σύναψη σύµβασης µίσθωσης δεν απαιτεί συναίνεση του ∆ιαχειριστή. Ο
Εκµισθωτής Χρήστης παραµένει αποκλειστικά υπεύθυνος έναντι του
∆ιαχειριστή για την εκπλήρωση των όρων που απορρέουν από τις διατάξεις του
Κώδικα και τους όρους της Σύµβασης ΥΦΑ που έχει συνάψει µε το
∆ιαχειριστή, και στην πληρωµή του ισχύοντος Τιµολογίου Χρήσης του ΕΣΦΑ
καθώς και όσον αφορά τυχόν οικονοµικές υποχρεώσεις οι οποίες προκύπτουν
από τη δέσµευση του Πρόσθετου Αποθηκευτικού Χώρου κατά τα άρθρα [76],
[76Α] και [76Β]. Ο Εκµισθωτής Χρήστης ενηµερώνει το ∆ιαχειριστή για κάθε
περίπτωση µίσθωσης εντός της ίδιας Ηµέρας κατά την οποία πραγµατοποιείται
η σύναψη της σύµβασης µίσθωσης σχετικά µε το εκµισθωθέν µεγέθος κατά τις
περιπτώσεις Α) έως Γ) της παραγράφου [1] και τη χρονική διάρκεια της
µίσθωσης. Ο Εκµισθωτής Χρήστης ενηµερώνει το ∆ιαχειριστή σε κάθε
περίπτωση κατά την οποία προβαίνει σε διακοπή της µίσθωσης κατά την
περίπτωση Α) της παραγράφου [3] το αργότερο µία (1) Ηµέρα µετά τη διακοπή
της µίσθωσης.

∆ιαγράφηκε: τον

∆ιαγράφηκε: τον

∆ιαγράφηκε: τον

Άρθρο 73Β
∆ιάθεση µη χρησιµοποιούµενης ∆εσµευµένης ∆υναµικότητας
Αεριοποίησης, Πρόσθετου Αποθηκευτικού Χώρου και Χώρου
Προσωρινής Αποθήκευσης στη δευτερογενή αγορά
1. Κάθε Χρήστης ΥΦΑ οφείλει να διαθέτει σε τρίτους ενδιαφερόµενους Χρήστες µε
εκχώρηση, κατά το άρθρο [73], ή µε µίσθωση, κατά το άρθρο [73Α], το τµήµα
της
∆εσµευµένης
∆υναµικότητας
Αεριοποίησης,
του
Πρόσθετου
Αποθηκευτικού Χώρου και του Χώρου Προσωρινής Αποθήκευσης που εκτιµά
ότι δεν θα χρησιµοποιήσει για συγκεκριµένη χρονική περίοδο, σύµφωνα µε τις
διατάξεις του άρθρου αυτού (Μη Χρησιµοποιούµενο Μέγεθος ΥΦΑ). Το Μη
Χρησιµοποιούµενο Μέγεθος ΥΦΑ διατίθεται είτε µέσω του Ηλεκτρονικού
Συστήµατος Συναλλαγών είτε µε απ’ ευθείας διαπραγµάτευση, σύµφωνα µε τα
ειδικότερα οριζόµενα στο άρθρο αυτό.

∆ιαγράφηκε: προς

2. για τη διάθεση του Μη Χρησιµοποιούµενου Μεγέθους ΥΦΑ στη δευτερογενή
αγορά, ο προσφέρων Χρήστης οφείλει να καταχωρίσει την προσφορά του στο
Ηλεκτρονικό Σύστηµα Συναλλαγών. Στην προσφορά πρέπει να αναφέρονται τα
ακόλουθα:

∆ιαγράφηκε: Με την επιφύλαξη της παραγράφου [4]

Α)

Το προς διάθεση Μη Χρησιµοποιούµενο Μέγεθος ΥΦΑ, η Ηµέρα ή το
χρονικό διάστηµα κατά το οποίο προσφέρεται και το τίµηµα που ο
προσφέρων Χρήστης απαιτεί για τη διάθεση του Μη Χρησιµοποιούµενου
Μεγέθους ΥΦΑ. Εφόσον το προς διάθεση Μη Χρησιµοποιούµενο Μέγεθος
ΥΦΑ αφορά σε ∆εσµευµένη ∆υναµικότητα Αεριοποίησης ή/και σε Χώρο
Προσωρινής Αποθήκευσης, ο Χρήστης ΥΦΑ καταχωρεί το τµήµα του
προσφερόµενου µεγέθους διακριτά για κάθε Εγκεκριµένη Αίτηση ΥΦΑ µε
το ∆ιαχειριστή, στο πλαίσιο της Σύµβασης ΥΦΑ.

Β)

Οι όροι αξιολόγησης των αιτηµάτων των ενδιαφεροµένων Χρηστών.

Γ)

Στην περίπτωση προσφοράς µίσθωσης, τα οριζόµενα στην περίπτωση Α)
της παραγράφου [3] του άρθρου [73Α].

3. Ο Χρήστης δύναται να διαθέσει µε την ίδια προσφορά περισσότερα του ενός Μη
Χρησιµοποιούµενα Μεγέθη ΥΦΑ προσφέροντας τα µε κοινό τίµηµα. Οι
ενδιαφερόµενοι Χρήστες καταχωρούν στο Ηλεκτρονικό Σύστηµα Συναλλαγών
την αποδοχή της προσφοράς διάθεσης Μη Χρησιµοποιούµενου Μεγέθους ΥΦΑ.
Ο προσφέρων Χρήστης ενηµερώνεται για κάθε τέτοια αποδοχή µέσω του
Ηλεκτρονικού Συστήµατος Συναλλαγών.
Για τη διάθεση Μη Χρησιµοποιούµενου Μεγέθους ΥΦΑ µε απ’ ευθείας
διαπραγµάτευση µεταξύ των συµβαλλοµένων µερών, θα πρέπει να
τηρούνται τα οριζόµενα στο άρθρο [73] εφόσον πρόκειται για εκχώρηση και
στο άρθρο [73Α] εφόσον πρόκειται για µίσθωση. Με τη λήξη της
εφαρµοζόµενης κατά περίπτωση διαδικασίας, ο ∆ιαχειριστής δηµοσιοποιεί
το µέγεθος της ∆εσµευµένης ∆υναµικότητας Αεριοποίησης, του Πρόσθετου
Αποθηκευτικού Χώρου και του Χώρου Προσωρινής Αποθήκευσης που
εκχωρήθηκε ή µισθώθηκε καθώς και την Ηµέρα έναρξης ή το χρονικό
διάστηµα εκχώρησης ή µίσθωσης.
4.

Έως τη θέση σε λειτουργία του Ηλεκτρονικού Συστήµατος Συναλλαγών:

∆ιαγράφηκε: προς

∆ιαγράφηκε: την

∆ιαγράφηκε: τον
∆ιαγράφηκε: πλάσιο
∆ιαγράφηκε: ..

∆ιαγράφηκε: Μέγεθη
∆ιαγράφηκε: Η καταχώριση κάθε προσφοράς από τον Χρήστη
∆ιαγράφηκε: στο
∆ιαγράφηκε: γίνεται µε τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται η ανωνυµία
του προσφέροντος Χρήστη και η εµπιστευτικότητα των
πληροφοριών που αφορούν στους ενδιαφερόµενους Χρήστες. Οι
ενδιαφερόµενοι Χρήστες δηλώνουν µέσω του Ηλεκτρονικού
Συστήµατος Συναλλαγών
∆ιαγράφηκε: , µέσω του Ηλεκτρονικού Συστήµατος Συναλλαγών.
∆ιαγράφηκε: Έως
∆ιαγράφηκε: θέση σε λειτουργία του Ηλεκτρονικού Συστήµατος
Συναλλαγών, κάθε Χρήστης
∆ιαγράφηκε: δύναται να διαθέσει Μη Χρησιµοποιούµενο
Μέγεθος ΥΦΑ στη δευτερογενή αγορά
∆ιαγράφηκε: οποιονδήποτε από τους ακόλουθους τρόπους:¶
¶
Α) Κατόπιν διµερούς διαπραγµάτευσης, υπό την προϋπόθεση
τήρησης
∆ιαγράφηκε: οριζοµένων στα άρθρα
∆ιαγράφηκε: ],
∆ιαγράφηκε: ],

A) (i) Κάθε αναφορά στο Ηλεκτρονικό Σύστηµα Συναλλαγών νοείται ως
αναφορά στο Ηλεκτρονικό Πληροφοριακό Σύστηµα.
(ii) Ο ∆ιαχειριστής γνωστοποιεί στον προσφέροντα Χρήστη την αποδοχή
εκ µέρους των ενδιαφερόµενων Χρηστών της προσφοράς διάθεσης,
κατά τις διατάξεις της παραγράφου [3], µέσω τηλεοµοιοτύπου ή
ηλεκτρονικής επιστολής.
Β)

5.

Επιπλέον, ο Χρήστης ΥΦΑ δύναται να διαθέτει Μη Χρησιµοποιούµενο
Μέγεθος ΥΦΑ Σύµφωνα µε ανοικτή διαδικασία που διενεργείται από τον
προσφέροντα Χρήστη, η οποία βασίζεται σε µηχανισµούς της αγοράς και
ανακοινώνεται στην ιστοσελίδα του προσφέροντος Χρήστη και στο
Ηλεκτρονικό Πληροφοριακό Σύστηµα. Στην περίπτωση αυτή ο προσφέρων
Χρήστης ενηµερώνει εγγράφως το ∆ιαχειριστή σχετικά µε την έναρξη της
ανωτέρω ανοικτής διαδικασίας, αιτούµενος ταυτόχρονα την ανάρτηση της
ανακοίνωσής του στο Ηλεκτρονικό Πληροφοριακό Σύστηµα. Στην
ανακοίνωση του Χρήστη πρέπει να περιλαµβάνονται όλα τα στοιχεία της
παραγράφου [2] καθώς και η διαδικασία διεξαγωγής της ανοικτής
διαδικασίας και κατανοµής του Μη Χρησιµοποιούµενου Μεγέθους ΥΦΑ
στους ενδιαφερόµενους. Με τη λήξη της διαδικασίας, ο προσφέρων
Χρήστης ενηµερώνει εγγράφως το ∆ιαχειριστή σχετικά µε τα αποτελέσµατα
της ανοικτής διαδικασίας και κάθε στοιχείο το οποίο είναι απαραίτητο για
την ολοκλήρωση της διαδικασίας εκχώρησης ή µίσθωσης κατά τα άρθρα
[73] και [73Α], αντίστοιχα. Με τη λήξη της εφαρµοζόµενης κατά περίπτωση
διαδικασίας, ο ∆ιαχειριστής ανακοινώνει στο Ηλεκτρονικό Πληροφοριακό
Σύστηµα το µέγεθος της ∆εσµευµένης ∆υναµικότητας Αεριοποίησης, του
Πρόσθετου Αποθηκευτικού Χώρου και του Χώρου Προσωρινής
Αποθήκευσης που εκχωρήθηκε ή µισθώθηκε καθώς και το χρόνο ή το
χρονικό διάστηµα εκχώρησης ή µίσθωσης του εν λόγω Μη
Χρησιµοποιούµενου Μεγέθους ΥΦΑ.

∆ιαγράφηκε: τον
∆ιαγράφηκε: ανακοίνωσης

∆ιαγράφηκε: της
∆ιαγράφηκε: τον

Ο ∆ιαχειριστής ουδεµία ευθύνη φέρει έναντι του Προσφέροντα ή/και του
Χρήστη που αποδέχεται την προσφορά ή/και έναντι οιουδήποτε τρίτου για το
κύρος των δηλώσεων βουλήσεως που περιέχονται στην Προσφορά και στην
αποδοχή αυτής, για τη φερεγγυότητα των δικαιοπρακτούντων καθώς και για
πράξεις ή παραλείψεις του Προσφέροντα ή/και του Χρήστη που αποδέχεται την
προσφορά κατά το στάδιο λειτουργίας και εκπλήρωσης της σύµβασης, οι οποίες
αποτελούν πληµµελή εκπλήρωση ή παράβαση συµβατικής υποχρέωσης και για
τις οποίες εφαρµόζονται οι γενικές διατάξεις των δικαίου των συµβάσεων.

6. Εντός τριάντα (30) ηµερών από το πέρας κάθε ηµερολογιακού τριµήνου, o
∆ιαχειριστής υποβάλλει στη ΡΑΕ Έκθεση ∆ιάθεσης Μη Χρησιµοποιούµενης
∆εσµευµένης ∆υναµικότητας Αεριοποίησης, Πρόσθετου Αποθηκευτικού
Χώρου και Χώρου Προσωρινής Αποθήκευσης. Στην έκθεση περιγράφονται οι
περιπτώσεις διάθεσης Μη Χρησιµοποιούµενου Μεγέθους ΥΦΑ από Χρήστες
ΥΦΑ σε άλλους ενδιαφερόµενους Χρήστες για κάθε έναν από τους
προηγούµενους τρείς (3) Μήνες, συµπεριλαµβανοµένων όλων των σχετικών
λεπτοµερειών που αφορούν στη διαδικασία διάθεσης.
7. Ο ∆ιαχειριστής τηρεί αρχείο σε ηλεκτρονική µορφή και για χρονικό διάστηµα
τουλάχιστον πέντε (5) ετών, στο οποίο περιλαµβάνονται:

∆ιαγράφηκε: υποβάλει

Α)

Το µέγεθος του Μη Χρησιµοποιούµενου Μεγέθους ΥΦΑ, το οποίο
εκχωρήθηκε ή µισθώθηκε.

Β)

Η χρονική περίοδος εκχώρησης ή µίσθωσης.

Γ)

Κάθε στοιχείο που αφορά σε διακοπή της µίσθωσης.

8. Με απόφαση του ∆ιαχειριστή ύστερα από έγκριση της ΡΑΕ, σύµφωνα µε τη
διάταξη της παραγράφου [5] του άρθρου [69] του Νόµου, είναι δυνατόν να
ορίζεται ανώτατο όριο τιµήµατος των προσφορών εκχώρησης ή µίσθωσης Μη
Χρησιµοποιούµενου Μεγέθους ΥΦΑ κατά τις παραγράφους [2] και [5], για
συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα το οποίο δεν µπορεί να υπερβαίνει τους δύο
(2) µήνες, εφόσον τεκµηριώνεται ότι το τίµηµα διαµορφώνεται σε
αδικαιολόγητα υψηλά επίπεδα κατά τους κανόνες του υγιούς ανταγωνισµού και
τις συνθήκες διαθεσιµότητας του Μη Χρησιµοποιούµενου µεγέθους ΥΦΑ κατά
το χρόνο εξέτασης επιβολής του µέτρου, λαµβάνοντας υπόψη και το Τιµολόγιο
Χρήσης του ΕΣΦΑ. Οι λεπτοµέρειες εφαρµογής του µέτρου καθορίζονται στην
ίδια ως άνω απόφαση του ∆ιαχειριστή.

Άρθρο 74
Αποδέσµευση µη χρησιµοποιούµενης ∆εσµευµένης ∆υναµικότητας
Αεριοποίησης
1. Με αιτιολογηµένη απόφαση του ∆ιαχειριστή, κατά τα προβλεπόµενα στις
διατάξεις της παραγράφου [5] του άρθρου [71] του Νόµου, αποδεσµεύεται για
συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα ∆υναµικότητα Αεριοποίησης η οποία έχει
δεσµευθεί από Χρήστη ΥΦΑ, εφόσον:
Α)

Το Ηµερήσιο Απόθεµα του Χρήστη ΥΦΑ είναι µηδενικό και

Β)

∆εν έχει προγραµµατιστεί κατά τη διαδικασία του άρθρου [84] ή του
άρθρου [88] εκφόρτωση Φορτίου ΥΦΑ για λογαριασµό του Χρήστη ΥΦΑ
κατά το εν λόγω χρονικό διάστηµα και

Γ)

Έχουν υποβληθεί στο ∆ιαχειριστή από άλλους Χρήστες ΥΦΑ ή τρίτους
αιτήµατα δέσµευσης ∆υναµικότητας Αεριοποίησης τα οποία δεν δύναται να
ικανοποιήσει λόγω έλλειψης διαθέσιµης ∆υναµικότητας Αεριοποίησης στην
Εγκατάσταση ΥΦΑ.

∆ιαγράφηκε: Χρησιµοποιούµενο Μέγεθος

∆ιαγράφηκε: <#>Ο ∆ιαχειριστής ουδεµία ευθύνη φέρει έναντι του
Προσφέροντα ή/και του Χρήστη που αποδέχεται την προσφορά ή/και
έναντι οιουδήποτε τρίτου για το κύρος των δηλώσεων βουλήσεως
που περιέχονται στην Προσφορά και στην αποδοχή αυτής, για την
φερεγγυότητα των δικαιοπρακτούντων καθώς και για πράξεις ή
παραλείψεις του Προσφέροντα ή/και του Χρήστη που αποδέχεται
την προσφορά κατά το στάδιο λειτουργίας και εκπλήρωσης της
σύµβασης, οι οποίες αποτελούν πληµµελή εκπλήρωση ή παράβαση
συµβατικής υποχρέωσης και για τις οποίες εφαρµόζονται οι γενικές
διατάξεις των δικαίου των συµβάσεων.¶

∆ιαγράφηκε: άρθρου [84] ή του άρθρου [88]

∆ιαγράφηκε: στον

2. Για την πραγµατοποίηση της ανωτέρω µεταβίβασης δεν απαιτείται η συναίνεση
του Χρήστη ΥΦΑ από τον οποίο αποδεσµεύεται η ∆εσµευµένη ∆υναµικότητα
Αεριοποίησης.
3. Η µεταβολή της ∆εσµευµένης ∆υναµικότητας Αεριοποίησης του Χρήστη ΥΦΑ
κατά τα προβλεπόµενα στο άρθρο αυτό, δε συνιστά µεταβολή για την οποία
απαιτείται τροποποίηση της σχετικής Εγκεκριµένης Αίτησης ΥΦΑ, στο πλαίσιο
της Σύµβασης ΥΦΑ µεταξύ Χρήστη και ∆ιαχειριστή. Η εν λόγω µεταβολή
ισχύει παραχρήµα, από την έκδοση της απόφασης του ∆ιαχειριστή, κατά τα
προβλεπόµενα στις διατάξεις της παραγράφου [5] του άρθρου [71] του Νόµου.
Στην απόφαση του ∆ιαχειριστή περιλαµβάνονται η αιτιολογία και η διάρκεια
της µεταβολής που λαµβάνει χώρα.
4. Ως συστηµατική µη-χρησιµοποίηση ∆εσµευµένης ∆υναµικότητας Αεριοποίησης
νοείται η περίπτωση κατά την οποία η µέση τιµή του αθροίσµατος της
περίπτωσης ΣΤ) της παραγράφου [1] του άρθρου [88Β] κατά τη διάρκεια των

∆ιαγράφηκε: δεν

έξι (6) συνεχόµενων Μηνών στους οποίους αφορά η Κατασταση Χρήσης ΥΦΑ
κατά το άρθρο [88Β], υπολείπεται του 80% της µέσης τιµής της ∆εσµευµένης
∆υναµικότητας Αεριοποίησης κατά την ίδια περιόδο.
5. Εφόσον, από τα στοιχεία των Καταστάσεων Χρήσης ΥΦΑ, προκύπτει:
Α)

Β)

Συστηµατική
µη-χρησιµοποίηση
∆εσµευµένης
∆υναµικότητας
Αεριοποίησης η οποία δύναται να έχει δυσµενή επίδραση στη δυνατότητα
πρόσβασης τρίτων στην Εγκατάσταση ΥΦΑ, στην οικονοµική
αποτελεσµατικότητα αυτής, στην ασφάλεια εφοδιασµού και στη δυνατότητα
παροχής υπηρεσιών κοινής ωφέλειας και
Μη διάθεση στη δευτερογενή αγορά κατά το άρθρο [73Β] του συνόλου ή
τµήµατος της ∆εσµευµένης ∆υναµικότητας Αεριοποίησης για τουλάχιστον
το 70% του χρόνου κατά το οποίο η µέση τιµή του αθροίσµατος της
χρησιµοποιηθείσας ∆εσµευµένης ∆υναµικότητας Αεριοποίησης υπολείπεται
του 80% της ∆εσµευµένης ∆υναµικότητας Αεριοποίησης.

ο ∆ιαχειριστής ύστερα από αίτηµα της ΡΑΕ καλεί το Χρήστη ΥΦΑ για παροχή
διευκρινήσεων τάσσοντας στο Χρήστη προθεσµία τουλάχιστον δεκαπέντε (15)
ηµερών προκειµένου να αιτιολογήσει τη µη χρησιµοποίηση ή µη διάθεση στη
δευτερογενή αγορά της ∆εσµευµένης ∆υναµικότητας Αεριοποίησης. Τα
στοιχεία που υποβάλλει ο Χρήστης ΥΦΑ κοινοποιούνται στη ΡΑΕ. Εφόσον ο
Χρήστης ΥΦΑ δεν αιτιολογήσει εµπρόθεσµα ή δεν αιτιολογήσει επαρκώς τη µη
χρησιµοποίηση της ∆υναµικότητας Αεριοποίησης που έχει δεσµεύσει, ο
∆ιαχειριστής, µε αιτιολογηµένη απόφασή του, σύµφωνα µε τη διάταξη της
παραγράφου [5] του άρθρου [71] του Νόµου, προβαίνει στην αποδέσµευση
τουλάχιστον του 20% της ∆εσµευµένης ∆υναµικότητας Αεριοποίησης την
οποία έχει δεσµεύσει ο Χρήστης ΥΦΑ εντός του επόµενου Μήνα και για
χρονικό διάστηµα που δεν µπορεί να είναι µικρότερο του αθροίσµατος της
Περιόδου Προσωρινής Αποθήκευσης συν δύο Ηµέρες.

∆ιαγράφηκε: αυτού

∆ιαγράφηκε: του

∆ιαγράφηκε: τον

∆ιαγράφηκε: υποβάλει

6. Κάθε σχετική απόφαση του ∆ιαχειριστή σύµφωνα µε το παρόν άρθρο
ανακοινώνεται στην ιστοσελίδα του ∆ιαχειριστή στην ελληνική και την αγγλική
γλώσσα.
7. Με την υπογραφή Εγκεκριµένης Αίτησης ΥΦΑ µεταξύ του αιτούντος κατά την
περίπτωση Γ) της παραγράφου [1] και του ∆ιαχειριστή ή άλλου
ενδιαφερόµενου (Νέος Χρήστης ΥΦΑ), στο πλαίσιο της σχετικής Σύµβασης
ΥΦΑ, ο Χρήστης ΥΦΑ από τον οποίο αποδεσµεύεται η ∆εσµευµένη
∆υναµικότητα Αεριοποίησης απαλλάσσεται από την υποχρέωση καταβολής του
αναλογούντος ποσού, σύµφωνα µε το Τιµολόγιο Χρήσης του ΕΣΦΑ, για το
χρονικό διάστηµα και για το τµήµα της αποδεσµευθείσας ∆υναµικότητας
Αεριοποίησης η οποία δεσµεύεται από το Νέο Χρήστη ΥΦΑ.

Άρθρο 75
∆ιαθέσιµος Αποθηκευτικός Χώρος Εγκατάστασης ΥΦΑ
1. Το αργότερο έως την 30η Σεπτεµβρίου κάθε Έτους, ο ∆ιαχειριστής ανακοινώνει
στο Ηλεκτρονικό Πληροφοριακό Σύστηµα τα ακόλουθα:

∆ιαγράφηκε: τη

∆ιαγράφηκε: τον

Α)

Β)

Το Συνολικό Αποθηκευτικό Χώρο της Εγκατάστασης ΥΦΑ, ο οποίος
ορίζεται ως ο τεχνικά µετρήσιµος αποθηκευτικός χώρος της Εγκατάστασης
ΥΦΑ, όπως αυτός προσδιορίζεται, βάσει σχετικής µεθοδολογίας
λαµβάνοντας υπόψη την απόσταση από τον πυθµένα κάθε δεξαµενής
αποθήκευσης έως τη µέγιστη στάθµη που µπορεί να διατεθεί για την
αποθήκευση ΥΦΑ.

∆ιαγράφηκε: Τον

Το ∆ιαθέσιµο Αποθηκευτικό Χώρο της Εγκατάστασης ΥΦΑ, για κάθε
Μήνα του σχετικού Έτους, ο οποίος υπολογίζεται ως η διαφορά µεταξύ του
Συνολικού Αποθηκευτικού Χώρου της Εγκατάστασης ΥΦΑ και του
τµήµατος αυτού το οποίο:

∆ιαγράφηκε: Τον

(i) ∆εν είναι δυνατόν να χρησιµοποιηθεί για τεχνικούς λόγους. Το τµήµα
αυτό προσδιορίζεται από το ∆ιαχειριστή βάσει σχετικής µεθοδολογίας. Στο
τµήµα του Συνολικού Αποθηκευτικού Χώρου της Εγκατάστασης ΥΦΑ το
οποίο δεν είναι δυνατόν να χρησιµοποιηθεί για τεχνικούς λόγους,
περιλαµβάνεται αποθηκευτικός χώρος ο οποίος δύναται να δεσµεύεται από
το ∆ιαχειριστή πριν την Εκφόρτωση Φορτίου ΥΦΑ και µε σκοπό την
απρόσκοπτη εκφόρτωση αυτού (Τµήµα Εκφόρτωσης). Η µεθοδολογία
υπολογισµού του Τµήµατος Εκφόρτωσης καθορίζεται µε απόφαση του
∆ιαχειριστή, εγκρίνεται από τη ΡΑΕ σύµφωνα µε τη διάταξη της
παραγράφου [5] του άρθρου [69] του Νόµου και δηµοσιεύεται στο
Ηλεκτρονικό Πληροφοριακό Σύστηµα.
(ii) ∆εσµεύεται από το ∆ιαχειριστή για (α) τις ανάγκες Εξισορρόπησης
Φορτίου και αντιστάθµισης Αερίου Λειτουργίας, σύµφωνα µε τις διατάξεις
του άρθρου [46] (Αποθηκευτικός Χώρος Εξισορρόπησης), και (β) για την
παροχή υπηρεσιών κοινής ωφέλειας.
2. Έως την 1η Ιουνίου κάθε Έτους, ο ∆ιαχειριστής υποβάλλει στη ΡΑΕ προς
έγκριση, κατά τα προβλεπόµενα στην παράγραφο [3] του άρθρου [71] του
Νόµου, εισήγηση σχετικά µε το τµήµα του Συνολικού Αποθηκευτικού Χώρου
της Εγκατάστασης ΥΦΑ το οποίο δεσµεύεται για την παροχή υπηρεσιών κοινής
ωφέλειας κατά το επόµενο Έτος, συνοδευόµενη από κάθε σχετικό στοιχείο. Η
ΡΑΕ αποφασίζει σχετικά εντός δύο (2) µηνών.
3. Ο ∆ιαθέσιµος Αποθηκευτικός Χώρος διατίθεται στους Χρήστες ΥΦΑ στο πλαίσιο
της Βασικής Υπηρεσίας ΥΦΑ ή ως Πρόσθετος Αποθηκευτικός Χώρος κατά τις
διατάξεις του άρθρου [76] του Κώδικα.

Άρθρο 76
Πρόσθετος Αποθηκευτικός Χώρος Εγκατάστασης ΥΦΑ
1. Ως Πρόσθετος Αποθηκευτικός Χώρος της Εγκατάστασης ΥΦΑ για κάθε Ηµέρα
του Μήνα Μ ορίζεται το τµήµα του ∆ιαθέσιµου Αποθηκευτικού Χώρου το
οποίο δύναται να διατεθεί στους Χρήστες ΥΦΑ επιπρόσθετα του Χώρου
Προσωρινής Αποθήκευσης.
2. Η

µεθοδολογία προσδιορισµού του Πρόσθετου Αποθηκευτικού Χώρου
καθορίζεται µε απόφαση του ∆ιαχειριστή ύστερα από έγκριση της ΡΑΕ,
σύµφωνα µε τη διάταξη της παραγράφου [5] του άρθρου [69] του Νόµου, και
δηµοσιεύεται στο Ηλεκτρονικό Πληροφοριακό Σύστηµα. Για τον προσδιορισµό

∆ιαγράφηκε: την

∆ιαγράφηκε: τον

∆ιαγράφηκε: τον

του Πρόσθετου Αποθηκευτικού Χώρου, ο ∆ιαχειριστής λαµβάνει υπόψη, ιδίως,
τα ακόλουθα:
Α)

Το ∆ιαθέσιµο Αποθηκευτικό Χώρο της Εγκατάστασης ΥΦΑ.

Β)

Τη ∆υναµικότητα Αεριοποίησης της Εγκατάστασης ΥΦΑ.

Γ)

Το Τελικό Μηνιαίο Πρόγραµµα ΥΦΑ για το Μήνα Μ.

∆)

Το Ηµερήσιο Απόθεµα ΥΦΑ Εξισορρόπησης του ∆ιαχειριστή σύµφωνα µε
τις διατάξεις του άρθρου [77Β].

Ε)

Τις αιτήσεις για µη προγραµµατισµένη εκφόρτωση Φορτίου ΥΦΑ οι οποίες
έχουν υποβληθεί, κατά το άρθρο [88], έως τη λήξη της έκτης (6ης) Ηµέρας
πριν την έναρξη κάθε Μήνα, ανεξαρτήτως εάν έχει ολοκληρωθεί η
αξιολόγησή τους.

3. Ο Πρόσθετος Αποθηκευτικός Χώρος της Εγκατάστασης ΥΦΑ διατίθεται από το
∆ιαχειριστή στους αιτούντες Χρήστες ΥΦΑ ως εξής:
Α)

Χωρίς την υποχρέωση καταβολής τιµήµατος, στην περίπτωση κατά την
οποία το άθροισµα του αποθηκευτικού χώρου τον οποίο αιτούνται οι
Χρήστες ΥΦΑ υπολείπεται του Πρόσθετου Αποθηκευτικού Χώρου.

Β)

Μέσω διαγωνιστικής διαδικασίας, στην περίπτωση κατά την οποία το
άθροισµα του αποθηκευτικού χώρου τον οποίο αιτούνται οι Χρήστες ΥΦΑ
υπερβαίνει τον Πρόσθετο Αποθηκευτικό Χώρο. Ο Πρόσθετος
Αποθηκευτικός Χώρος διατίθεται σύµφωνα µε τη Μηνιαία και την
Ηµερήσια ∆ιαδικασία ∆ιάθεσης Πρόσθετου Αποθηκευτικού Χώρου κατά τα
άρθρα [76Α], [76Β] και [76Γ] εντός τριών µηνών από τη θέσπιση του
παρόντος σε ισχύ. Τουλάχιστον είκοσι ηµέρες πριν την έναρξη του Μήνα Μ
κατά τον οποίο πρόκειται να ξεκινήσει η διαγωνιστική διαδικασία της
Μηνιαίας διάθεσης ΠΑΧ, κατά το άρθρο [76Α] ο ∆ιαχειριστής προβαίνει σε
σχετική ανακοίνωση στο Ηλεκτρονικό Πληροφοριακό σύστηµα. H εκκίνηση
της διαγωνιστικής ∆ιαδικασίας Ηµερήσιας ∆ιάθεσης, κατά το άρθρο [76Β]
εφαρµόζεται από την τελευταία Ηµέρα πριν την έναρξη του Μήνα στον
οποίο ξεκινά η εφαρµογή της Μηνιαίας ∆ιαδικασίας.

Γ)

Έως την έναρξη της διαγωνιστικής διαδικασίας υποβολής προσφορών,
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο [76Α] και στο άρθρο [76Β], οι
ενδιαφερόµενοι Χρήστες ΥΦΑ, που πληρούν τουλάχιστον ένα από τα
κριτήρια συµµετοχής της παραγράφου [3] του άρθρου [76Α] ή της
παραγράφου [2] του άρθρου [76Β], υποβάλλουν αίτηση δέσµευσης
Πρόσθετου Αποθηκευτικού Χώρου στο ∆ιαχειριστή, µετά από τη σχετική
ανακοίνωση του ∆ιαχειριστή και σύµφωνα µε τους χρόνους που
προβλέπονται στα άρθρα [76Α] και [76Β], αντίστοιχα. Για κάθε Ηµέρα d
κατά την οποία οι προσφορές των Χρηστών υπερβαίνουν τον Πρόσθετο
Αποθηκευτικό Χώρο, ο ∆ιαχειριστής κατανέµει τον Πρόσθετο
Αποθηκευτικό Χώρο στους Χρήστες ΥΦΑ που πληρούν τουλάχιστον ένα
από τα κριτήρια συµµετοχής της παραγράφου [3] του άρθρου [76Α] ή της
παραγράφου [2] του άρθρου [76Β], αναλογικά µε τη ∆εσµευµένη
∆υναµικότητας Αεριοποίησης κάθε αιτούντα, χωρίς την υποχρέωση
καταβολής τιµήµατος.

4. Χρήστες ΥΦΑ είναι δυνατόν να συµφωνούν µεταξύ τους την εκχώρηση ή
µίσθωση Πρόσθετου Αποθηκευτικού Χώρου (ΠΑΧ) ο οποίος κατανεµήθηκε σε
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∆ιαγράφηκε: Αενδιαφερόµενοι
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αυτούς στο πλαίσιο της Μηνιαίας ∆ιαδικασίας ∆ιάθεσης Αποθηκευτικού
Χώρου, σύµφωνα µε τη διαδικασία των άρθρων [73] και [73Α].
5. Ο ∆ιαχειριστής επικαιροποιεί τις εκτιµήσεις του σχετικά µε το τυχόν τµήµα του
ΠΑΧ της Εγκατάστασης ΥΦΑ το οποίο παραµένει προς διάθεση σε Ηµερήσια
βάση, για κάθε Ηµέρα (d) του Μήνα Μ, βάσει της αναφερόµενης στην
παράγραφο [2] µεθοδολογίας τουλάχιστον στις ακόλουθες περιπτώσεις:
Α)

Μετά από κάθε επικαιροποίηση του Μηνιαίου Προγράµµατος ΥΦΑ κατά
την παράγραφο [10] του άρθρου [86].

Β)

Μετά από κάθε αποδέσµευση αποθηκευτικού χώρου κατά τα άρθρα [88Α]
και [88Β].

Γ)

Μετά τη διάθεση τµήµατος του Αποθηκευτικού Χώρου Εξισορρόπησης
[77Β].

∆)

Μετά την ολοκλήρωση της ∆ιαγωνιστικής ∆ιαδικασίας Μηνιαίας ∆ιάθεσης
ΠΑΧ και της γνωστοποίησης των αποτελεσµάτων αυτής κατά το άρθρο
[76Α].

6. Ο ∆ιαχειριστής ανακοινώνει στο Ηλεκτρονικό Πληροφοριακό Σύστηµα κάθε
επικαιροποίηση του τµήµατος του Πρόσθετου Αποθηκευτικού Χώρου που
παραµένει προς διάθεση εντός µιας (1) ώρας από την ολοκλήρωση των
ενεργειών στις οποίες αφορούν οι περιπτώσεις Α) έως ∆) της προηγούµενης
παραγράφου. Το σχετικό αρχείο πρέπει να είναι σε µορφή επεξεργάσιµου
πίνακα, ο δε Πρόσθετος Αποθηκευτικός Χώρος εκφράζεται σε µονάδες όγκου
και ενέργειας µε ρητή αναφορά στην Ανώτερη Θερµογόνο ∆ύναµη που
χρησιµοποιείται για τη µετατροπή. Στο αρχείο περιλαµβάνονται η ηµεροµηνία
και ώρα επικαιροποίησης.

∆ιαγράφηκε: βάση

∆ιαγράφηκε: την

Άρθρο 76Α
Μηνιαία ∆ιάθεση Πρόσθετου Αποθηκευτικού Χώρου
1. Έως τις 14:00 της έβδοµης (7) Ηµέρας πριν την έναρξη κάθε Μήνα Μ, ο
∆ιαχειριστής ανακοινώνει στο Ηλεκτρονικό Πληροφοριακό Σύστηµα τον
Πρόσθετο Αποθηκευτικό Χώρο (ΠΑΧ) για κάθε Ηµέρα του Μήνα Μ. Το
σχετικό αρχείο πρέπει να έχει µορφή επεξεργάσιµου πίνακα, ο δε Πρόσθετος
Αποθηκευτικός Χώρος εκφράζεται σε µονάδες όγκου και ενέργειας µε ρητή
αναφορά στην Ανώτερη Θερµογόνο ∆ύναµη που χρησιµοποιείται για τη
µετατροπή.

∆ιαγράφηκε: πέµπτης (5

2. Έως τις 08:30 της πέµπτης (5) Ηµέρας πριν την έναρξη του Μήνα Μ, κάθε
ενδιαφερόµενος Χρήστης ΥΦΑ υποβάλλει στο ∆ιαχειριστή ηλεκτρονικά µέσω
του Ηλεκτρονικού Πληροφοριακού Συστήµατος, µία ή περισσότερες
προσφορές δέσµευσης Πρόσθετου Αποθηκευτικού Χώρου για µία ή
περισσότερες Ηµέρες εντός του Μήνα Μ. Κάθε προσφορά υποβάλλεται
σύµφωνα µε το υπόδειγµα «Προσφορά ∆έσµευσης Πρόσθετου Αποθηκευτικού
Χώρου κατά τη Μηνιαία ∆ιαδικασία», το οποίο δηµοσιεύεται στο Ηλεκτρονικό
Πληροφοριακό Σύστηµα.

∆ιαγράφηκε: τρίτης (3

3. ∆ικαίωµα συµµετοχής στη διαδικασία δέσµευσης ΠΑΧ κατά το παρόν άρθρο
έχουν οι Χρήστες ΥΦΑ, µε την επιφύλαξη των οριζοµένων στο άρθρο [88Β] ως

∆ιαγράφηκε: την

∆ιαγράφηκε: στον

∆ιαγράφηκε: υποβάλεται

προς το δικαίωµα συµµετοχής στη διαδικασία δέσµευσης ΠΑΧ, και για τους
οποίους πληρούνται τουλάχιστον µία από τις ακόλουθες προυποθέσεις:
Α)

To Ηµερήσιο Απόθεµα του Χρήστη ΥΦΑ κατά την Ηµέρα υποβολής
προσφορών είναι µεγαλύτερο του µηδενός.

Β)

Στο Τελικό Μηνιαίο Πρόγραµµα προβλέπεται εκφόρτωση τουλάχιστον ενός
Φορτίου ΥΦΑ του Χρήστη ΥΦΑ εντός του Μήνα Μ ή εντός του
διαστήµατος µεταξύ της τρίτης (3) και της τελευταίας Ηµέρας από την
έναρξη του Μήνα Μ. Στην περίπτωση κατά την οποία το Ηµερήσιο
Απόθεµα του Χρήστη ΥΦΑ κατά την Ηµέρα υποβολής προσφορών δεν
είναι µεγαλύτερο του µηδενός, ο Χρήστης ΥΦΑ συµµετέχει στη Μηνιαία
∆ιαδικασία µε την υποβολή προσφορών για το χρονικό διάστηµα το οποίο
ορίζεται από την Ηµέρα Εκφόρτωσης του χρονικά πρώτου Φορτίου ΥΦΑ
του Χρήστη ΥΦΑ, σύµφωνα µε το Τελικό Μηνιαίο Πρόγραµµα κατά τα
ανωτέρω, και για το υπόλοιπο του Μήνα.

4. Κάθε Χρήστης ΥΦΑ ο οποίος πληροί τις προυποθέσεις της προηγούµενης
παραγράφου δύναται να υποβάλει έως πέντε (5) προσφορές.
5. Σε κάθε Προσφορά του Χρήστη ΥΦΑ περιλαµβάνονται τα ακόλουθα στοιχεία:
Α)

Οι Ηµέρες του Μήνα Μ κατά τις οποίες ο Χρήστης ΥΦΑ επιθυµεί τη
δέσµευση ΠΑΧ. Οι προσφορές του Χρήστη ΥΦΑ αφορούν αποκλειστικά σε
Ηµέρες εντός του Μήνα Μ κατά τις οποίες τουλάχιστον µία Εγκεκριµένη
Αίτηση ΥΦΑ την οποία ο Χρήστης ΥΦΑ έχει υπογράψει µε το ∆ιαχειριστή,
στο πλαίσιο Σύµβασης ΥΦΑ µεταξύ Χρήστη και ∆ιαχειριστή, βρίσκεται σε
ισχύ.

∆ιαγράφηκε: τον

Β)

Για κάθε µία Ηµέρα (d), εκ των Ηµερών που δηλώνονται από το Χρήστη
ΥΦΑ κατά την περίπτωση Α) ανωτέρω, το αιτούµενο προς δέσµευση τµήµα
του ΠΑΧ εκφρασµένο σε µονάδες ενέργειας (kWh) και το προσφερόµενο
µοναδιαίο τίµηµα εκφρασµένο σε €/1000kWh.

∆ιαγράφηκε: τον

Γ)

∆ήλωση του συµµετέχοντα, που αφορά στη ρητή και ανεπιφύλακτη
αποδοχή του επί των όρων, της διαδικασίας και των αποτελεσµάτων του
διαγωνισµού.

∆ιαγράφηκε: στην

∆)

∆ήλωση του συµµετέχοντα περί αποδοχής του ή µη της κατανοµής σε αυτόν
µόνο µέρους του αιτούµενου τµήµατος ΠΑΧ για µία Ηµέρα (d) στην
περίπτωση εφαρµογής των οριζοµένων στο εδάφιο [Β] της παραγράφου [5]
του άρθρου [76Γ].

6. Κάθε αίτηµα για δέσµευση τµήµατος ΠΑΧ υποβάλλεται σε ακέραια πολλαπλάσια
της µίας (1) kWh µε ανώτατο όριο την τιµή του Πρόσθετου Αποθηκευτικού
Χώρου για κάθε Ηµέρα του Μήνα σύµφωνα µε την ανακοίνωση του
∆ιαχειριστή κατά την παράγραφο [1].
7. Το προσφερόµενο µοναδιαίο τίµηµα το οποίο ο Χρήστης ΥΦΑ δηλώνει στην
προσφορά του ότι προτίθεται να καταβάλει, πρέπει να είναι µεγαλύτερο του
µηδενός (0).
8. ∆εν επιτρέπεται τροποποίηση προσφοράς µετά την υποβολή της.
9. Έγκυρες θεωρούνται οι εµπρόθεσµα υποβληθείσες προσφορές οι οποίες πληρούν
τις προϋποθέσεις των παραγράφων [2] έως [8]. Ο έλεγχος εγκυρότητας κάθε
προσφοράς αφορά σε κάθε Ηµέρα (d) του Μήνα Μ ξεχωριστά. Σε καµία

∆ιαγράφηκε: η

περίπτωση, η ακυρότητα στην επιµέρους προσφορά για οποιαδήποτε εκ των
Ηµερών του Μήνα Μ δε συνιστά ακυρότητα στο σύνολo της προσφοράς.
10. Η αξιολόγηση των προσφορών η οποία γίνεται σύµφωνα µε τη διαδικασία του
άρθρου [76Γ], ξεκινά µε τη λήξη της προθεσµίας υποβολής κατά την
παράγραφο [2] και ολοκληρώνεται στις 14:00 της ίδιας Ηµέρας.
11. Για το σκοπό της αξιολόγησης των προσφορών, ο ∆ιαχειριστής συντάσσει
Μηνιαίο Πίνακα Κατάταξης Προσφορών στον οποίο καταχωρεί για κάθε
Ηµέρα (d) του Μήνα Μ, για κάθε Χρήστη ΥΦΑ που συµµετέχει στη διαδικασία
διάθεσης του Πρόσθετου Αποθηκευτικού Χώρου κατά το παρόν άρθρο και για
κάθε έγκυρη προσφορά του Χρήστη ΥΦΑ, το αιτούµενo προς δέσµευση τµήµα
του ΠΑΧ και το προσφερόµενο µοναδιαίο τίµηµα.

∆ιαγράφηκε: δεν

∆ιαγράφηκε: την

∆ιαγράφηκε: τον

12. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας καταχώρησης στο Μηνιαίο Πίνακα
Κατάταξης όλων των έγκυρων προσφορών των Χρηστών ΥΦΑ που
συµµετέχουν στη διαδικασία διάθεσης ΠΑΧ κατά το παρόν άρθρο, ο
∆ιαχειριστής ταξινοµεί, για κάθε Ηµέρα d, τις προσφορές σε φθίνουσα σειρά ως
προς το µοναδιαίο τίµηµα. Προσφορές µε το ίδιο µοναδιαίο τίµηµα θεωρούνται
ότι ισοψηφούν και κατατάσσονται στην ίδια θέση του Μηνιαίου Πίνακα
Κατάταξης για την Ηµέρα (d).
13. H κατανοµή του ΠΑΧ στους συµµετέχοντες γίνεται σύµφωνα µε τους όρους και
προϋποθέσεις του άρθρου [76Γ].
14. Ο ∆ιαχειριστής, µέσω του Ηλεκτρονικού Πληροφοριακού Συστήµατος,
αποστέλλει σε κάθε συµµετέχοντα στη διαδικασία διάθεσης ΠΑΧ κατά το
παρόν άρθρο τα αποτελέσµατα αυτής έως τις 14:30 της ίδιας Ηµέρας.

Άρθρο 76B
Ηµερήσια ∆ιάθεση Πρόσθετου Αποθηκευτικού Χώρου
1. Οι Προσφορές για τη δέσµευση τµήµατος ή του συνόλου του Πρόσθετου
Αποθηκευτικού Χώρου την επόµενη Ηµέρα υποβάλλονται από τους
ενδιαφερόµενους Χρήστες ΥΦΑ στο ∆ιαχειριστή ηλεκτρονικά µέσω του
Ηλεκτρονικού Πληροφοριακού Συστήµατος έως τις 14:00 της αµέσως
προηγούµενης Ηµέρας στην οποία αφορούν. Η προσφορά υποβάλλεται
σύµφωνα µε το υπόδειγµα «Προσφορά ∆έσµευσης Πρόσθετου Αποθηκευτικού
Χώρου κατά την Ηµερήσια ∆ιαδικασία», το οποίο δηµοσιεύεται στο
Ηλεκτρονικό Πληροφοριακό Σύστηµα.

∆ιαγράφηκε: την
∆ιαγράφηκε: στον
∆ιαγράφηκε: 16:30
∆ιαγράφηκε: υποβάλεται

2. ∆ικαίωµα συµµετοχής στη διαδικασία δέσµευσης ΠΑΧ κατά το παρόν άρθρο
έχουν όλοι οι Χρήστες ΥΦΑ.
3. Κάθε Χρήστης ΥΦΑ δύναται να υποβάλει έως δύο (2) προσφορές.
4. Σε κάθε Προσφορά του Χρήστη ΥΦΑ περιλαµβάνονται τα ακόλουθα στοιχεία:
Α)

Το αιτούµενο προς δέσµευση τµήµα του ΠΑΧ εκφρασµένο σε µονάδες
ενέργειας (kWh) και το προσφερόµενο µοναδιαίο τίµηµα εκφρασµένο σε
€/1000kWh.

Β)

∆ήλωση του συµµετέχοντα, που αφορά στη ρητή και ανεπιφύλακτη
αποδοχή του επί των όρων, της διαδικασίας και των αποτελεσµάτων του
διαγωνισµού.

∆ιαγράφηκε: στην

Γ)

∆ήλωση του συµµετέχοντα περί αποδοχής του ή µη της κατανοµής σε αυτόν
µόνο µέρους του αιτούµενου τµήµατος ΠΑΧ για µία Ηµέρα (d) στην
περίπτωση εφαρµογής των οριζοµένων στο εδάφιο [Β] της παραγράφου [5]
του άρθρου [76Γ].

5. Κάθε αίτηµα για δέσµευση τµήµατος ΠΑΧ υποβάλλεται σε ακέραια πολλαπλάσια
της µίας (1) kWh µε ανώτατο όριο την τιµή του τµήµατος του ΠΑΧ της
Εγκατάστασης ΥΦΑ το οποίο παραµένει προς διάθεση σε Ηµερήσια βάση
σύµφωνα µε την ανακοίνωση του ∆ιαχειριστή κατά την παράγραφο [1].
6. Το προσφερόµενο µοναδιαίο τίµηµα το οποίο ο Χρήστης ΥΦΑ δηλώνει στην
προσφορά του ότι προτίθεται να καταβάλει, πρέπει να είναι µεγαλύτερο του
µηδενός (0).
7. ∆εν επιτρέπεται τροποποίηση προσφοράς µετά την υποβολή της.
8. Έγκυρες θεωρούνται οι εµπρόθεσµα υποβληθείσες προσφορές οι οποίες πληρούν
τις προϋποθέσεις των παραγράφων [1] έως [7].
9. Η αξιολόγηση των προσφορών η οποία γίνεται σύµφωνα µε τη διαδικασία του
άρθρου [76Γ] ξεκινά µε τη λήξη της προθεσµίας υποβολής κατά την παράγραφο
[2] και ολοκληρώνεται στις 15:15 της ίδιας Ηµέρας.
10. Για το σκοπό της αξιολόγησης των προσφορών, ο ∆ιαχειριστής συντάσσει
Ηµερήσιο Πίνακα Κατάταξης Προσφορών στον οποίο καταχωρεί για κάθε
Χρήστη ΥΦΑ που συµµετέχει στη διαδικασία διάθεσης του Πρόσθετου
Αποθηκευτικού Χώρου κατά το παρόν άρθρο και για κάθε έγκυρη προσφορά
του Χρήστη ΥΦΑ, το αιτούµενo προς δέσµευση τµήµα του ΠΑΧ και το
προσφερόµενο µοναδιαίο τίµηµα.

∆ιαγράφηκε: την
∆ιαγράφηκε: 17:30
∆ιαγράφηκε: τον

11. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας καταχώρησης στον Ηµερήσιο Πίνακα
Κατάταξης όλων των έγκυρων προσφορών των Χρηστών ΥΦΑ που
συµµετέχουν στη διαδικασία διάθεσης ΠΑΧ κατά το παρόν άρθρο, ο
∆ιαχειριστής ταξινοµεί όλες τις προσφορές σε φθίνουσα σειρά ως προς το
µοναδιαίο τίµηµα. Προσφορές µε το ίδιο µοναδιαίο τίµηµα θεωρούνται ότι
ισοψηφούν και κατατάσσονται στην ίδια θέση του Ηµερήσιου Πίνακα
Κατάταξης.
12. Η κατανοµή του ΠΑΧ στους συµµετέχοντες γίνεται σύµφωνα µε τους όρους και
προϋποθέσεις του άρθρου [76Γ].
13. Ο ∆ιαχειριστής, µέσω του Ηλεκτρονικού Πληροφοριακού Συστήµατος,
αποστέλλει σε κάθε συµµετέχοντα στη διαδικασία διάθεσης ΠΑΧ κατά το
παρόν άρθρο τα αποτελέσµατα αυτής έως τις 15:30 της ίδιας Ηµέρας.

∆ιαγράφηκε: 17:45

Άρθρο 76Γ
∆ιαδικασία Αξιολόγησης για τη ∆ιάθεση Πρόσθετου
Αποθηκευτικού Χώρου
1. Ο ∆ιαχειριστής διασφαλίζει τη µυστικότητα της διαγωνιστικής διαδικασίας και τη
µη δυνατότητα πρόσβασης στις προσφορές των συµµετεχόντων, έως την
έναρξη της διαδικασίας αξιολόγησης τους.

∆ιαγράφηκε: την

2. Οι συµµετέχοντες στη διαδικασία υποβολής προσφορών παρακολουθούν τη
διαδικασία αξιολόγησης µέσω του Ηλεκτρονικού Πληροφοριακού Συστήµατος.

∆ιαγράφηκε: στην

∆ιαγράφηκε: την

∆ιαγράφηκε: την

Οι λεπτοµέρειες που αφορούν στη διαδικασία της ηλεκτρονικής πρόσβασης
κατά το στάδιο αυτό δηµοσιεύονται από το ∆ιαχειριστή στο Ηλεκτρονικό
Πληροφοριακό Σύστηµα. Σε κάθε περίπτωση που δεν υφίσταται δυνατότητα
ηλεκτρονικής πρόσβασης, ο ∆ιαχειριστής παρέχει, κατά τη διάρκεια της
διαδικασίας αξιολόγησης των προσφορών, τη δυνατότητα φυσικής παρουσίας
στις εγκαταστάσεις του, εξουσιοδοτηµένου εκπροσώπου κάθε συµµετέχοντος
που έχει υποβάλει µία ή περισσότερες προσφορές.

∆ιαγράφηκε: τον
∆ιαγράφηκε: την
∆ιαγράφηκε: την
∆ιαγράφηκε: υποβάλλει

3. Μετά την ολοκλήρωση της σύνταξης του Μηνιαίου Πίνακα Κατάταξης
Προσφορών κατά το άρθρο [76Α] ή του Ηµερήσιου Πίνακα Κατάταξης κατά το
άρθρο [76Β], για κάθε Ηµέρα (d), o ∆ιαχειριστής αρχίζοντας από την προσφορά
στην πρώτη θέση στον Πίνακα, ήτοι για την προσφορά που αντιστοιχεί στο
τµήµα του ΠΑΧ για το οποίο έχει προσφερθεί η υψηλότερη τιµή, αθροίζει τις
αιτούµενες ποσότητες ΠΑΧ των λοιπών προσφορών µε διαδοχικά χαµηλότερη
σειρά κατάταξης στον αντίστοιχο Πίνακα Κατάταξης, δηλαδή διαδοχικά
χαµηλότερο τίµηµα, έως ότου το άθροισµα των αιτούµενων ποσοτήτων ΠΑΧ
ισούται ή υπερβαίνει, για πρώτη φορά, τον Πρόσθετο Αποθηκευτικό Χώρο για
την Ηµέρα (d), όπως αυτός προσδιορίζεται µε την ανακοίνωση του ∆ιαχειριστή
κατά τα άρθρα [76] και [76Α] (Προσφερόµενος ΠΑΧ). Το µοναδιαίο τίµηµα της
προσφοράς για την οποία σηµειώνεται η ανωτέρω ισότητα ή υπέρβαση συνιστά
την Τιµή Κατωφλίου για την Ηµέρα (d).
4. Η προσφορά για την οποία σηµειώνεται η ανωτέρω ισότητα ή υπέρβαση συνιστά
την Προσφορά Κατωφλίου. Στην περίπτωση κατά την οποία το µοναδιαίο
τίµηµα δύο ή περισσοτέρων προσφορών συµπίπτει µε την Τιµή Κατωφλίου,
τότε όλες οι προσφορές αυτές θεωρούνται Προσφορές Κατωφλίου.
5. Για κάθε Ηµέρα του Μήνα, ο ∆ιαχειριστής αποφασίζει για την κατανοµή του
ΠΑΧ ως εξής:
A)

Β)

Στην περίπτωση κατά την οποία το άθροισµα των αιτούµενων τµηµάτων του
ΠΑΧ όπως αυτό προκύπτει λαµβάνοντας υπόψη όλες τις προσφορές, δεν
υπερβαίνει τον Προσφερόµενο ΠΑΧ, τότε τα αιτούµενα τµήµατα του ΠΑΧ
κατανέµονται σε όλους τους συµµετέχοντες σύµφωνα µε τα στοιχεία των
προσφορών τους και µε µηδενικό µοναδιαίο τίµηµα.
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Στην περίπτωση κατά την οποία το άθροισµα των αιτούµενων τµηµάτων του
ΠΑΧ όπως αυτό προκύπτει λαµβάνοντας υπόψη όλες τις προσφορές,
υπερβαίνει τον Προσφερόµενο ΠΑΧ, η κατανοµή τµηµάτων ΠΑΧ γίνεται
µόνο στους συµµετέχοντες οι οποίοι υπέβαλαν προσφορές µε µοναδιαίο
τίµηµα το οποίο ισούται ή υπερβαίνει την Τιµή Κατωφλίου. Ειδικότερα,
εφαρµόζονται τα ακόλουθα:
(i) Εφόσον υφίσταται µοναδική Προσφορά Κατωφλίου, αυτή
ικανοποιείται κατά το µέρος που ισούται µε τη διαφορά µεταξύ του
Προσφερόµενου ΠΑΧ και του αθροίσµατος των αιτούµενων τµηµάτων του
ΠΑΧ, όπως αυτό προκύπτει από τις προσφορές µε υψηλότερη θέση στον
Πίνακα Κατάταξης από τη θέση την οποία κατέχει η Προσφορά Κατωφλίου
(Υπολειπόµενο Τµήµα ΠΑΧ). Εάν η Προσφορά Κατωφλίου έχει υποβληθεί
από συµµετέχοντα ο οποίος έχει δηλώσει κατά τα άρθρα [76Α] και [76Β] ότι
δεν αποδέχεται την κατανοµή του Υπολειπόµενου Τµήµατος ΠΑΧ, ο
∆ιαχειριστής απορρίπτει την εν λόγω Προσφορά και εξετάζει την
προσφορά η οποία κατέχει την αµέσως επόµενη θέση στον Πίνακα
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Κατάταξης. Εφόσον η νέα αυτή προσφορά οδηγεί σε υπέρβαση του
Υπολειπόµενου Τµήµατος ΠΑΧ και είναι αποδεικτή σύµφωνα µε τις
προϋποθέσεις της παραγράφου αυτής τότε αυτή καθορίζει και εκ νέου την
Τιµή Κατωφλίου και αποτελεί την Προσφορά Κατωφλίου. Στην περίπτωση
κατά την οποία το αιτούµενο τµήµα ΠΑΧ της νέας προσφοράς υπολείπεται
του Υπολειπόµενου Τµήµατος ΠΑΧ, τότε ο ∆ιαχειριστής προχωρά στην
εξέταση των διαδοχικά επόµενων προσφορών έως ότου το άθροισµα του
αιτούµενου ΠΑΧ όλων, των υπό την περίπτωση αυτή εξεταζόµενων
προσφορών, υπερβαίνει το Υπολειπόµενο Τµήµα ΠΑΧ. Στην περίπτωση
κατά την οποία δε δηµιουργείται υπέρβαση του Υπολειπόµενου Τµήµατος
ΠΑΧ εφαρµόζεται η περίπτωση Α).
(ii) Εάν υπάρχουν δύο ή περισσότερες Προσφορές Κατωφλίου, τότε το
Υπολειπόµενο Τµήµα ΠΑΧ όπως αυτό ορίζεται στην περίπτωση (i)
κατανέµεται στους συµµετέχοντες που υπέβαλαν Προσφορές Κατωφλίου
αναλογικά µε το τµήµα ΠΑΧ κάθε Προσφοράς. Εάν κάποιος από τους
συµµετέχοντες έχει δηλώσει στην προσφορά του ότι δεν αποδέχεται την
κατανοµή µόνο µέρους του αιτούµενου τµήµατος του ΠΑΧ τότε το
Υπολειπόµενο Τµήµα ΠΑΧ κατανέµεται µε τον ίδιο κανόνα κατανοµής
αναλογικά µόνο στους ισοψηφήσαντες συµµετέχοντες που έχουν αποδεχτεί
την εκχώρηση µέρους του αιτούµενου τµήµατος ΠΑΧ. Στην περίπτωση
κατά την οποία όλοι οι συµµετέχοντες µε Προσφορές Κατωφλίου έχουν
δηλώσει ότι δεν αποδέχονται την κατανοµή µέρους του αιτούµενου
τµήµατος ΠΑΧ, εφαρµόζεται η διαδικασία της περίπτωσης (i) σχετικά µε
την απόρριψη όλων των Προσφορών Κατωφλίου και την εξέταση των
επόµενων σε σειρά κατάταξης.
6. Εφόσον συντρέχει η περίπτωση [Β] της παραγράφου [5] και πρόκειται για τη
Μηνιαία ∆ιαδικασία ∆ιάθεσης ΠΑΧ κατά το άρθρο [76Α], οι συµµετέχοντες
στους οποίους κατανέµεται τµήµα του ΠΑΧ καταβάλουν στο ∆ιαχειριστή
συνολικό ποσό για τη συµµετοχή τους στη διαγωνιστική διαδικασία το οποίο
ισούται µε το άθροισµα για κάθε Ηµέρα (d) του Μήνα του γινοµένου του
τµήµατος του ΠΑΧ το οποίο τους κατανεµήθηκε για την Ηµέρα αυτή επί την
Τιµή Κατωφλίου για την Ηµέρα (d).
7. Εφόσον συντρέχει η περίπτωση [Β] της παραγράφου [5] και πρόκειται για την
Ηµερήσια ∆ιαδικασία ∆ιάθεσης ΠΑΧ κατά το άρθρο [76Β], οι συµµετέχοντες
στους οποίους κατανέµεται τµήµα του ΠΑΧ καταβάλουν στο ∆ιαχειριστή
συνολικό ποσό για τη συµµετοχή τους στη διαγωνιστική διαδικασία το οποίο
ισούται µε το άθροισµα για την Ηµέρα (d) του Μήνα του γινοµένου του
τµήµατος του ΠΑΧ το οποίο τους κατανεµήθηκε για την Ηµέρα αυτή επί την
Τιµή Κατωφλίου για την Ηµέρα (d).
8. Με την επιφύλαξη της παραγράφου [9], τυχόν τµήµα του Πρόσθετου
Αποθηκευτικού Χώρου της Εγκατάστασης ΥΦΑ το οποίο δε διατέθηκε σε
Χρήστες ΥΦΑ κατά τη Μηνιαία ∆ιαδικασία ∆ιάθεσης Αποθηκευτικού Χώρου,
θεωρείται τµήµα του ∆ιαθέσιµου Αποθηκευτικού Χώρου το οποίο παραµένει
προς διάθεση µε την ακόλουθη σειρά προτεραιότητας:
A)

Για την ικανοποίηση αιτήµατος µη προγραµµατισµένης εκφόρτωσης ΥΦΑ
κατά το άρθρο [88].
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Β)

Για την ικανοποίηση αιτήµατος επαναπροσδιορισµού χρόνου εκφόρτωσης
ΥΦΑ σύµφωνα µε την παράγραφο [10] του άρθρου [67].

Γ)

Στο πλαίσιο της Ηµερήσιας ∆ιαδικασίας ∆ιάθεσης Αποθηκευτικού Χώρου
κατά το άρθρο [76Β].

9. Ειδικά για την τελευταία Ηµέρα κάθε Μήνα Μ-1, τυχόν τµήµα του Πρόσθετου
Αποθηκευτικού Χώρου της Εγκατάστασης ΥΦΑ το οποίο δε διατέθηκε σε
Χρήστες ΥΦΑ κατά τη Μηνιαία ∆ιαδικασία ∆ιάθεσης Αποθηκευτικού Χώρου
και αφορά στην επόµενη πρώτη Ηµέρα του Μήνα Μ, διατίθεται στο πλαίσιο
της Ηµερήσιας ∆ιαδικασίας ∆ιάθεσης Αποθηκευτικού Χώρου κατά το άρθρο
[76Β].
10. Ο ∆ιαχειριστής τηρεί αρχείο όλων των σχετικών στοιχείων κάθε ∆ιαγωνιστικής
∆ιαδικασία Μηνιαίας και Ηµερήσιας ∆ιάθεσης ΠΑΧ (υποβληθείσες αιτήσεις,
προσφορές, αξιολογήσεις κλπ.), τουλάχιστον για χρονικό διάστηµα πέντε (5)
ετών.
11. Σε κάθε µία ∆ιαγωνιστική ∆ιαδικασία κατά τα άρθρα [76Α] και [76Β] η οποία
διατηρείται στο αρχείο του ∆ιαχειριστή κατά την προηγούµενη παράγραφο, ο
∆ιαχειριστής δίνει µοναδικό αριθµό αναφοράς (Ταυτότητα ∆ιαγωνιστικής
∆ιαδικασίας).

Άρθρο 77
Ηµερήσιο Απόθεµα ΥΦΑ
1. Ως Ηµερήσιο Απόθεµα ΥΦΑ κάθε Χρήστη ΥΦΑ ορίζεται η Ποσότητα ΥΦΑ η
οποία είναι αποθηκευµένη στην Εγκατάσταση ΥΦΑ για λογαριασµό του
Χρήστη ΥΦΑ στο τέλος κάθε Ηµέρας.
2. Το Ηµερήσιο Απόθεµα ΥΦΑ του Χρήστη ΥΦΑ (i) την Ηµέρα (d) (
υπολογίζεται σύµφωνα µε τον ακόλουθο τύπο:

HAYi,d

)

HAYi,d = HAYi,d -1 + EΠ i, d - AΠ i, d − AΠΥ i , d + ΠΣ i, d

Όπου:
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HAYi,d-1 : Το Ηµερήσιο Απόθεµα ΥΦΑ του Χρήστη ΥΦΑ (i) την

EΠ i,d
AΠ i, d
AΠΥi ,d

ΠΣ i,d

Ηµέρα (d-1) (kWh)
: Η Ποσότητα ΥΦΑ που εγχύθηκε στην Εγκατάσταση ΥΦΑ
από το Χρήστη ΥΦΑ (i) την Ηµέρα (d) (kWh)
: Η ποσότητα ΥΦΑ που αεριοποιήθηκε για λογαριασµό του
Χρήστη ΥΦΑ (i) την Ηµέρα (d), υπολογιζόµενη κατά τα
οριζόµενα στο Κεφάλαιο [7] του παρόντος Κώδικα (kWh)
: Η Απώλεια Εγκατάστασης ΥΦΑ που κατανεµήθηκε στο
Χρήστη ΥΦΑ (i) την Ηµέρα (d), σύµφωνα µε τη διαδικασία
που περιγράφεται στο άρθρο [80] του παρόντος (kWh)
: Το αλγεβρικό άθροισµα των Ποσοτήτων ΥΦΑ οι οποίες
αγοράστηκαν από το Χρήστη ΥΦΑ (i) µείον τις ποσότητες
ΥΦΑ οι οποίες πωλήθηκαν από το Χρήστη ΥΦΑ (i) την
Ηµέρα (d), κατά τα οριζόµενα στο άρθρο [78] (kWh).

3. Έως τις 12:00 κάθε Ηµέρας, ο ∆ιαχειριστής, µέσω του Ηλεκτρονικού
Πληροφοριακού Συστήµατος, ενηµερώνει κάθε Χρήστη ΥΦΑ σχετικά µε το
ύψος του Ηµερήσιου Αποθέµατος ΥΦΑ, του Χώρου Προσωρινής Αποθήκευσης
και του Πρόσθετου Αποθηκευτικού Χώρου αυτού κατά το πέρας της
προηγούµενης Ηµέρας σε µονάδες όγκου και ενέργειας µε ρητή αναφορά στην
Ανώτερη Θερµογόνο ∆ύναµη που χρησιµοποιείται για τη µετατροπή.
4. Σε περίπτωση που το Ηµερήσιο Απόθεµα ΥΦΑ υπερβαίνει το άθροισµα του
Χώρου Προσωρινής Αποθήκευσης και του Πρόσθετου Αποθηκευτικού Χώρου
του Χρήστη ΥΦΑ την Ηµέρα (d), τότε για την υπερβαίνουσα Ποσότητα ΥΦΑ
επιβάλλεται από το ∆ιαχειριστή στο Χρήστη ΥΦΑ Χρέωση Υπέρβασης
Αποθέµατος ΥΦΑ. Η Χρέωση Υπέρβασης Αποθέµατος ΥΦΑ υπολογίζεται ως
το γινόµενο της υπερβαίνουσας Ποσότητας ΥΦΑ (kWh) επί µοναδιαίο τίµηµα
(Μοναδιαία Χρέωση Υπέρβασης Αποθέµατος ΥΦΑ), το οποίο ορίζεται ίσο µε
την Ηµερήσια Τιµή του Αερίου Εξισορρόπησης που ισχύει κατά την Ηµέρα της
υπέρβασης. Μετά την ολοκλήρωση του επόµενου Έτους από το Έτος θέσης σε
εφαρµογή του παρόντος, η Μοναδιαία Χρέωση Υπέρβασης Αποθέµατος ΥΦΑ
καθορίζεται µε απόφαση του ∆ιαχειριστή ύστερα από έγκριση της ΡΑΕ,
σύµφωνα µε τη διάταξη της παραγράφου [5] του άρθρου [69] του Νόµου, τρεις
(3) µήνες πριν την έναρξη κάθε δεύτερου Έτους. Τα έσοδα από τη Χρέωση
Υπέρβασης Αποθέµατος ΥΦΑ θεωρούνται έσοδα της Βασικής ∆ραστηριότητας
ΥΦΑ και πιστώνονται στον αντίστοιχο λογαριασµό που τηρεί ο ∆ιαχειριστής.
5. Έως τις 13:00 κάθε Ηµέρας, ο ∆ιαχειριστής ανακοινώνει στο Ηλεκτρονικό
Πληροφοριακό Σύστηµα το άθροισµα του Ηµερήσιου Αποθέµατος ΥΦΑ, το
άθροισµα του Χώρου Προσωρινής Αποθήκευσης και το άθροισµα του
Πρόσθετου Αποθηκευτικού Χώρου όλων των Χρηστών ΥΦΑ την Ηµέρα (d) σε
µονάδες όγκου και ενέργειας µε ρητή αναφορά στην Ανώτερη Θερµογόνο
∆ύναµη που χρησιµοποιείται για τη µετατροπή. Η εν λόγω ανακοίνωση
καταχωρείται σε σχετικό αρχείο το οποίο έχει µορφή επεξεργάσιµου πίνακα και
στο οποίο τηρούνται οι ανωτέρω πληροφορίες για κάθε Ηµέρα του Έτους σε
πενταετή κυλιόµενη βάση.
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Άρθρο 77Α
∆ιαχείριση Αποθεµάτων ΥΦΑ Χρήστη ΥΦΑ κατά τη λήξη της
Εγκεκριµένης Αίτησης ΥΦΑ
1. Στην περίπτωση κατά την οποία το Ηµερήσιο Απόθεµα ΥΦΑ κατά το άρθρο [77]
προκύψει διάφορο του µηδενός και η Εγκεκριµένη Αίτηση ΥΦΑ του Χρήστη
ΥΦΑ λήγει κατά την Ηµέρα αυτή:
Α)

Εφόσον το Ηµερήσιο Απόθεµα ΥΦΑ είναι θετικό και ο Χρήστης δεν έχει
υποβάλει αίτηση τροποποίησης της διάρκειας της Εγκεκριµένης Αίτησης
ΥΦΑ κατά την παράγραφο [17] του άρθρου [71] ή το αίτηµα του Χρήστη
δεν µπορεί να ικανοποιηθεί επειδή έχει παρέλθει η Περίοδος Προσωρινής
Αποθήκευσης του τελευταίου χρονικά Φορτίου ΥΦΑ στο οποίο αφορά η εν
λόγω Εγκεκριµένη Αίτηση ΥΦΑ και δεν υφίσταται διαθέσιµος Πρόσθετος
Αποθηκευτικός Χώρος επαρκής για την εξυπηρέτηση πλήρως ή µερικώς του

∆ιαγράφηκε: 19

εναποµείναντος Ηµερήσιου Αποθέµατος ΥΦΑ κατά την επόµενη Ηµέρα
τότε ο ∆ιαχειριστής εφαρµόζει κατά σειρά προτεραιότητας τα ακόλουθα:
(i) Αποζηµιώνει το Χρήστη µε τίµηµα ίσο µε το γινόµενο της
εναποµένουσας µετά τη λήξη της Σύµβασης ΥΦΑ, Ποσότητας ΥΦΑ επί
Μοναδιαία Αποζηµίωση Εναποµένουσας Ποσότητας ΥΦΑ η οποία
ορίζεται ως ποσοστό ίσο µε δέκα τοις εκατό (10%) της Ηµερήσιας Τιµής
Αερίου Εξισορρόπησης. Στην περίπτωση αυτή η κυριότητα της
εναποµένουσας, µετά τη λήξη της Εγκεκριµένης Αίτησης
ΥΦΑ,
Ποσότητας ΥΦΑ µεταβιβάζεται στο ∆ιαχειριστή, η δε εναποµένουσα ως
άνω ποσότητα προστίθεται στο Απόθεµα Αερίου Εξισορρόπησης του
∆ιαχειριστή, εφόσον υφίσταται διαθέσιµος χώρος.
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(ii) Εφαρµόζει τις διατάξεις του άρθρου [79].
Οι ως άνω περιπτώσεις (i) και (ii) µπορούν να εφαρµοστούν και
συµπληρωµατικώς.
B)

Εφόσον το Ηµερήσιο Απόθεµα ΥΦΑ είναι αρνητικό, ο ∆ιαχειριστής
χρεώνει το Χρήστη µε το γινόµενο της απόλυτης τιµής του, εναποµείναντος
µετά τη λήξη της Εγκεκριµένης Αίτησης ΥΦΑ, Ηµερήσιου Αποθέµατος
ΥΦΑ επί Μοναδιαία Χρέωση Εναποµένουσας Ποσότητας ΥΦΑ η οποία
ορίζεται ίση µε την Ηµερήσια Τιµή Αερίου Εξισορρόπησης.

2. Μετά την ολοκλήρωση του επόµενου Έτους από το Έτος θέσης σε εφαρµογή του
παρόντος, η Μοναδιαία Αποζηµίωση Ηµερήσιου Αποθέµατος ΥΦΑ και η
Μοναδιαία Χρέωση Εναποµένουσας Ποσότητας ΥΦΑ καθορίζεται µε απόφαση
του ∆ιαχειριστή ύστερα από έγκριση της ΡΑΕ, σύµφωνα µε τη διάταξη της
παραγράφου [5] του άρθρου [69] του Νόµου, τρεις (3) µήνες πριν την έναρξη
κάθε δεύτερου Έτους. Τα έσοδα του ∆ιαχειριστή κατά την περίπτωση Β) της
παραγράφου [2] θεωρούνται έσοδα της Βασικής ∆ραστηριότητας ΥΦΑ και
πιστώνονται στον αντίστοιχο λογαριασµό που τηρεί ο ∆ιαχειριστής

Άρθρο 77Β
Ηµερήσιο Απόθεµα ΥΦΑ Εξισορρόπησης
1. Ως Ηµερήσιο Απόθεµα ΥΦΑ Εξισορρόπησης ορίζεται η Ποσότητα ΥΦΑ η οποία
είναι αποθηκευµένη εντός του Αποθηκευτικού Χώρου Εξισορρόπησης στο
τέλος κάθε Ηµέρας.
2. Ο ∆ιαχειριστής οφείλει να διαθέτει στους Χρήστες ΥΦΑ το τµήµα του
Αποθηκευτικού Χώρου Εξισορρόπησης το οποίο δε χρησιµοποιείται για την
αποθήκευση Φορτίου ΥΦΑ Εξισορρόπησης
στο πλαίσιο της Ηµερήσιας ∆ιαδικασίας ∆ιάθεσης Αποθηκευτικού Χώρου κατά
το άρθρο [76Β].
3. Η µεθοδολογία υπολογισµού του Ηµερήσιου Αποθέµατος ΥΦΑ Εξισορρόπησης
και του τµήµατος του Αποθηκευτικού Χώρου Εξισορρόπησης το οποίο δύναται
να καταστεί διαθέσιµο στους Χρήστες ΥΦΑ κατά την παράγραφο [2]
καθορίζεται µε απόφαση του ∆ιαχειριστή, εγκρίνεται από τη ΡΑΕ σύµφωνα µε
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τη διάταξη της παραγράφου [5] του άρθρου [69] του Νόµου και δηµοσιεύεται
στο Ηλεκτρονικό Πληροφοριακό Σύστηµα.
4. Ο ∆ιαχειριστής ανακοινώνει στο Ηλεκτρονικό Πληροφοριακό Σύστηµα το
Ηµερήσιο Απόθεµα ΥΦΑ Εξισορρόπησης και το τµήµα του Αποθηκευτικού
Χώρου Εξισορρόπησης το οποίο δε χρησιµοποιείται και διατηρεί σχετικά
ιστορικά στοιχεία σε πενταετή κυλιόµενη βάση. Το σχετικό αρχείο οφείλει να
έχει µορφή επεξεργάσιµου πίνακα.

Άρθρο 78
Συναλλαγές ΥΦΑ
1. Χρήστες οι οποίοι έχουν υπογράψει Εγκεριµένη Αίτηση ΥΦΑ µε το ∆ιαχειριστή,
στο πλαίσιο σχετικής Σύµβασης ΥΦΑ µε το ∆ιαχειριστή, µπορούν να
προβαίνουν σε µεταξύ τους συναλλαγές µε αντικείµενο την αγοραπωλησία
Ποσοτήτων ΥΦΑ, οι οποίες είναι αποθηκευµένες στην Εγκατάσταση ΥΦΑ
(Συναλλαγές ΥΦΑ).

∆ιαγράφηκε: τον

2. Χρήστες ΥΦΑ οι οποίοι προβαίνουν σε Συναλλαγές ΥΦΑ, υποχρεούνται να
υποβάλουν προς έγκριση στο ∆ιαχειριστή το αργότερο µία (1) Ηµέρα πριν την
Ηµέρα εφαρµογής της µεταξύ τους συµφωνίας, τα στοιχεία του πωλητή και
αγοραστή, την Ποσότητα ΥΦΑ στην οποία αφορά η συναλλαγή και την Ηµέρα
κατά την οποία θα πραγµατοποιηθεί η µεταβίβαση της κυριότητας της
Ποσότητας ΥΦΑ.
3. Απόρριψη Συναλλαγής ΥΦΑ επιτρέπεται µόνον εφόσον οι Ποσότητες ΥΦΑ που
αποτελούν αντικείµενο της συναλλαγής υπερβαίνουν το εκτιµώµενο Ηµερήσιο
Απόθεµα ΥΦΑ του πωλητή ή ο αγοραστής δε διαθέτει τον απαιτούµενο
αποθηκευτικό χώρο κατά την Ηµέρα που αφορά η συναλλαγή.
4. Εντός τριών (3) µηνών από τη θέση σε λειτουργία του Ηλεκτρονικού Συστήµατος
Συναλλαγών, ο ∆ιαχειριστής καθορίζει διαδικασία διενέργειας των Συναλλαγών
ΥΦΑ µέσω του Συστήµατος αυτού.

Άρθρο 79
Υποχρεωτική προσαρµογή αεριοποίησης ΥΦΑ
1. Κατά τη διαδικασία του Ηµερήσιου Προγραµµατισµού, ο ∆ιαχειριστής συγκρίνει
τις Ποσότητες Φυσικού Αερίου οι οποίες δηλώνονται από Χρήστες Μεταφοράς
ότι θα παραδοθούν στο Σηµείο Εισόδου ΥΦΑ µε:
Α)

Το εκτιµώµενο, κατά το πέρας της Ηµέρας στην οποία αφορά η ∆ήλωση ή
Επαναδήλωση, Ηµερήσιο Απόθεµα ΥΦΑ των Χρηστών ΥΦΑ από τους
οποίους εξυπηρετούνται οι Χρήστες Μεταφοράς. Κατά την εκτίµηση του
Ηµερήσιου Αποθέµατος ΥΦΑ κάθε Χρήστη ΥΦΑ ο ∆ιαχειριστής λαµβάνει
υπόψη του και τυχόν Συναλλαγές ΥΦΑ οι οποίες αφορούν στη
συγκεκριµένη Ηµέρα.

Β)

Τον Ελάχιστο Ηµερήσιο Ρυθµό Αεριοποίησης ΥΦΑ.

2. Ο

∆ιαχειριστής απορρίπτει αιτιολογηµένα την Ηµερήσια ∆ήλωση ή
Επαναδήλωση, κατά περίπτωση, Χρηστών Μεταφοράς, σύµφωνα µε τη

∆ιαγράφηκε: δεν

διαδικασία του Κεφαλαίου [4], ζητώντας τους να υποβάλουν εκ νέου Ηµερήσια
∆ήλωση ή Επαναδήλωση αντίστοιχα και υποδεικνύοντας ταυτόχρονα την
απαιτούµενη τροποποίηση των δηλώσεών τους µε προσαρµογή της
αεριοποίησης ΥΦΑ και της παράδοσης Φυσικού Αερίου στο Σηµείο Εισόδου
ΥΦΑ καθώς και της παράδοσης, για λογαριασµό τους, Φυσικού Αερίου σε
τυχόν άλλα Σηµεία Εισόδου, Σηµεία Εισόδου Αντίστροφης Ροής, πλην του
Σηµείου Εισόδου ΥΦΑ, εφόσον:
Α)

Το άθροισµα των Ποσοτήτων Φυσικού Αερίου οι οποίες δηλώνονται από
τους Χρήστες Μεταφοράς ότι θα παραδοθούν στο Σηµείο Εισόδου ΥΦΑ και
αφορούν στον ίδιο Χρήστη ΥΦΑ υπερβαίνει το εκτιµώµενο, κατά την
παράγραφο [1], Ηµερήσιο Απόθεµα ΥΦΑ του Χρήστη ΥΦΑ από τον οποίο
εξυπηρετούνται οι Χρήστες Μεταφοράς.

Β)

Το άθροισµα των Ποσοτήτων Φυσικού Αερίου οι οποίες δηλώνονται από
τους Χρήστες Μεταφοράς ότι θα παραδοθούν στο Σηµείο Εισόδου ΥΦΑ και
αφορούν στον ίδιο Χρήστη ΥΦΑ υπολείπεται της Ποσότητας Φυσικού
Αερίου που απαιτείται να παραδοθεί προκειµένου το εκτιµώµενο, κατά την
παράγραφο [1], Ηµερήσιο Απόθεµα ΥΦΑ του Χρήστη ΥΦΑ από τον οποίο
εξυπηρετούνται οι Χρήστες Μεταφοράς να µην υπερβαίνει το άθροισµα του
Χώρου Προσωρινής Αποθήκευσης για κάθε Φορτίο ΥΦΑ και του
Πρόσθετου Αποθηκευτικού Χώρου που έχει διατεθεί στον εν λόγω Χρήστη
ΥΦΑ. Ως Ποσότητα Υποχρεωτικής Αεριοποίησης νοείται η διαφορά µεταξύ
της Ποσότητας Φυσικού Αερίου η οποία απαιτείται να παραδοθεί κατά τα
ανωτέρω και του αθροίσµατος των δηλωθέντων, από τους Χρήστες
Μεταφοράς στο Σηµείο Εισόδου ΥΦΑ, Ποσοτήτων Φυσικού Αερίου οι
οποίες αφορούν στον εν λόγω Χρήστη ΥΦΑ.

Γ)

Η συνολική Ποσότητα Φυσικού Αερίου η οποία δηλώνεται από Χρήστες
Μεταφοράς ότι θα παραδοθεί στο Σηµείο Εισόδου ΥΦΑ είναι µικρότερη
του Ελάχιστου Ηµερήσιου Ρυθµού Αεριοποίησης ΥΦΑ.

3. Σε περίπτωση που, κατά τη διαδικασία του Ηµερήσιου Προγραµµατισµού, οι εν
λόγω Χρήστες Μεταφοράς δεν υποβάλουν νέα Ηµερήσια ∆ήλωση ή
Επαναδήλωση ή η Ηµερήσια ∆ήλωση ή Επαναδήλωση που υπέβαλαν δεν
τροποποιήθηκε κατά τρόπο ώστε να διασφαλίζεται ότι δεν υφίσταται καµία εκ
των ανωτέρω περιπτώσεων, ο ∆ιαχειριστής δικαιούται, κατά την Ηµέρα στην
οποία αφορούν οι ∆ηλώσεις ή Επαναδηλώσεις, να προσαρµόσει την
αεριοποίηση ΥΦΑ και την παράδοση της αντίστοιχης Ποσότητας Φυσικού
Αερίου για λογαριασµό των εν λόγω Χρηστών Μεταφοράς στο Σηµείο Εισόδου
ΥΦΑ, κατά τρόπο ώστε να αντιµετωπίζονται πλήρως οι συνέπειες των ως άνω
περιπτώσεων.
4. Στην περίπτωση Β) της παραγράφου [2], και εφόσον η εφαρµογή των οριζοµένων
στην παράγραφο [3] δεν είναι δυνατή για λόγους που άπτονται ιδίως της
ασφαλούς και αποτελεσµατικής λειτουργίας του ΕΣΦΑ και της εκπλήρωσης
των συµβατικών υποχρεώσεων του ∆ιαχειριστή έναντι άλλων Χρηστών ΥΦΑ
και Χρηστών Μεταφοράς που δεν εµπίπτουν στην εν λόγω κατηγορία,
λαµβάνονται τα ακόλουθα µέτρα:
Α)

Ο ∆ιαχειριστής προσαρµόζει την αεριοποίηση ΥΦΑ και την παράδοση της
αντίστοιχης Ποσότητας Φυσικού Αερίου για λογαριασµό των Χρηστών
Μεταφοράς της περίπτωσης Β) της παραγράφου [2] στο Σηµείο Εισόδου,

∆ιαγράφηκε: υποβάλλουν

ΥΦΑ, µέσω των Επιβεβαιωµένων Ποσοτήτων τους, κατά τρόπο ώστε να
αντιµετωπίζονται τουλάχιστον µερικώς οι συνέπειες της περίπτωσης Β) της
παραγράφου [2]. Ως Ποσότητα Μερικής Υποχρεωτικής Αεριοποίησης
νοείται η διαφορά µεταξύ της Ποσότητας Φυσικού Αερίου που παραδίδεται
στο Σηµείο Εισόδου ΥΦΑ κατά την παρούσα και του αθροίσµατος των
αρχικώς δηλωθέντων, από τους Χρήστες Μεταφοράς στο Σηµείο Εισόδου
ΥΦΑ, Ποσοτήτων Φυσικού Αερίου κατά την περίπτωση Β) της παραγράφου
[2].
Β)

Συµπληρωµατικά της περίπτωσης Α), ή εφόσον η εφαρµογή της δεν είναι
δυνατή, ο ∆ιαχειριστής διαθέτει την Ποσότητα Υποχρεωτικής Αεριοποίησης
ή την Ποσότητα Υποχρεωτικής Αεριοποίησης µειωµένη κατά την Ποσότητα
Μερικής Υποχρεωτικής Αεριοποίησης της περίπτωσης Α) σε άλλους
Χρήστες ΥΦΑ ή Χρήστες Μεταφοράς µέσω διαγωνιστικής διαδικασίας και
καλεί τους εν λόγω Χρήστες Μεταφοράς να προβούν σε σχετική
τροποποίηση των Ηµερήσιων ∆ηλώσεών ή Επαναδηλώσεών τους. Έως τη
θέσπιση της διαδικασίας αυτής, ο ∆ιαχειριστής υπολογίζει την αντίστοιχη
Επιβεβαιωµένη Ποσότητα των Χρηστών Μεταφοράς οι οποίοι έχουν
δεσµεύσει Μεταφορική Ικανότητα Παράδοσης στο Σηµείο Εισόδου ΥΦΑ
αλλά δεν εµπίπτουν στην περίπτωση Β) της παραγράφου [2] κατά τρόπο
ώστε να καταστεί εφικτή η αποµάκρυνση της Ποσότητας Υποχρεωτικής
Αεριοποίησης ή της Ποσότητας Υποχρεωτικής Αεριοποίησης µειωµένης
κατά την Ποσότητα Μερικής Υποχρεωτικής Αεριοποίησης από τους
αποθηκευτικούς χώρους της Εγκατάστασης ΥΦΑ. Οι λεπτοµέρειες
εφαρµογής των δύο ανωτέρω διαδικασιών και ιδίως το τίµηµα µε το οποίο
διατίθεται η Ποσότητα Υποχρεωτικής Αεριοποίησης ή η Ποσότητα
Υποχρεωτικής Αεριοποίησης µειωµένη κατά την Ποσότητα Μερικής
Υποχρεωτικής Αεριοποίησης, καθορίζονται µε απόφαση του ∆ιαχειριστή,
ύστερα από έγκριση της ΡΑΕ, σύµφωνα µε τη διάταξη της παραγράφου 5
του άρθρου [69] του Νόµου.

Γ)

Εφόσον η εφαρµογή των οριζοµένων στις περιπτώσεις Α) έως Β) ανωτέρω
δεν είναι δυνατή, ο ∆ιαχειριστής χρεώνει τους Χρήστες ΥΦΑ οι οποίοι
εξυπηρετούν τους Χρήστες Μεταφοράς που εµπίπτουν στην περίπτωση Β)
της παραγράφου [2] µε τη Χρέωση Υπέρβασης Αποθηκευτικού Χώρου
ΥΦΑ η οποία ορίζεται ίση µε πεντακόσιες χιλιάδες (500.000) ευρώ για την
πρώτη Ηµέρα κατά την οποία συντρέχει η περίπτωση αυτή. Η εν λόγω
χρέωση προσαυξάνεται κατά ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) για κάθε
επιπλέον Ηµέρα κατά την οποία ο Χρήστης Μεταφοράς τον οποίο
εξυπηρετεί Χρήστης ΥΦΑ εµπίπτει στην περίπτωση Β) της παραγράφου [2].
Μετά την ολοκλήρωση του επόµενου Έτους από το Έτος θέσης σε
εφαρµογή του παρόντος, η Χρέωση Υπέρβασης Αποθηκευτικού Χώρου
ΥΦΑ καθορίζεται µε απόφαση του ∆ιαχειριστή ύστερα από έγκριση της
ΡΑΕ, σύµφωνα µε τη διάταξη της παραγράφου [5] του άρθρου [69] του
Νόµου, τρεις (3) µήνες πριν την έναρξη κάθε δεύτερου Έτους. Τα έσοδα
από τη Χρέωση Υπέρβασης Αποθηκευτικού Χώρου ΥΦΑ θεωρούνται
έσοδα της Βασικής ∆ραστηριότητας ΥΦΑ και πιστώνονται στον αντίστοιχο
λογαριασµό που τηρεί ο ∆ιαχειριστής.

5. Ο ∆ιαχειριστής οφείλει να εφαρµόζει τα ανωτέρω µέτρα σύµφωνα µε την αρχή
της αναλογικότητας, χωρίς διακρίσεις µεταξύ των Χρηστών Μεταφοράς και
των Χρηστών ΥΦΑ στους οποίους αφορά και εφόσον αυτό απαιτείται για

∆ιαγράφηκε: ,

∆ιαγράφηκε: την

λόγους ασφαλούς και αποτελεσµατικής λειτουργίας της Εγκατάστασης ΥΦΑ
καθώς και στις περιπτώσεις κατά τις οποίες παρεµποδίζεται η παροχή των
υπηρεσιών κοινής ωφέλειας που του έχουν ανατεθεί ή η εκπλήρωση των
συµβατικών υποχρεώσεων του ∆ιαχειριστή έναντι άλλων Χρηστών ΥΦΑ και
Χρηστών Μεταφοράς και, ιδίως, η Εκφόρτωση Φορτίου ΥΦΑ άλλων Χρηστών
ΥΦΑ.
6. Την επόµενη Ηµέρα από την Ηµέρα έναρξης εφαρµογής οποιουδήποτε από τα
παραπάνω µέτρα, ο ∆ιαχειριστής ενηµερώνει εγγράφως τη ΡΑΕ σχετικά,
τεκµηριώνοντας την ανάγκη εφαρµογής του µέτρου, κατά την παράγραφο [5],
και συνυποβάλλει κάθε σχετικό στοιχείο σύµφωνα µε τις παραγράφους [2], [3]
και [4]. Την επόµενη Ηµέρα από την Ηµέρα λήξης εφαρµογής των παραπάνω
µέτρων ο ∆ιαχειριστής ενηµερώνει τη ΡΑΕ σχετικά.

Άρθρο 80
Απώλειες Εγκατάστασης ΥΦΑ
1. Ως Απώλεια της Εγκατάστασης ΥΦΑ (ΑπYp) κατά τη διάρκεια µίας περιόδου p
ορίζεται η διαφορά µεταξύ του συνόλου των Φορτίων ΥΦΑ που εγχύθηκαν
στην Εγκατάσταση ΥΦΑ (ΕΠΥp) κατά την περίοδο αυτή και των Ποσοτήτων
που αεριοποιήθηκαν και εγχύθηκαν στο Σύστηµα Μεταφοράς από την
Εγκατάσταση ΥΦΑ (AΠΥp) κατά την ίδια περίοδο, όπως αυτές
καταµετρούνται στο Σηµείο Εισόδου ΥΦΑ του ΕΣΜΦΑ, αυξηµένη κατά τη
διαφορά µεταξύ των Ποσοτήτων Φυσικού Αερίου που ήταν αποθηκευµένες
στην Εγκατάσταση ΥΦΑ (ΑπΕγ) κατά την έναρξη (AπΕγp-1) και το πέρας
(AπΕγp) της ίδιας χρονικής περιόδου, σύµφωνα µε τον ακόλουθο τύπο:
ΑπYp = ΕΠΥp - AΠΥp + (AπΕγp-1 - AπΕγp)
2. Ως Συντελεστής Απωλειών της Εγκατάστασης ΥΦΑ (ΣΑΥp) κατά τη διάρκεια
µίας χρονικής περιόδου, ορίζεται ο λόγος της Απώλειας Εγκατάστασης ΥΦΑ
κατά την εν λόγω περίοδο και του αθροίσµατος των Ποσοτήτων που
αεριοποιήθηκαν και εγχύθηκαν στο Σύστηµα Μεταφοράς από την
Εγκατάσταση ΥΦΑ, όπως αυτές καταµετρούνται στο Σηµείο Εισόδου ΥΦΑ,
κατά τη διάρκεια της χρονικής περιόδου, προσαυξηµένου κατά την Απώλεια
της Εγκατάστασης ΥΦΑ, σύµφωνα µε τον ακόλουθο τύπο:

ΣΑY p =

ΑπΥ p
ΑπΥ p + ΑΠY p

3. Μέχρι την 15η Νοεµβρίου κάθε Έτους ο ∆ιαχειριστής δηµοσιεύει στο
Ηλεκτρονικό Πληροφοριακό Σύστηµα, µετά από έγκριση της ΡΑΕ, την
εκτίµησή του για την τιµή του Εγκεκριµένου Συντελεστή Απωλειών
Εγκατάστασης ΥΦΑ που θα ισχύει για το επόµενο Έτος (ΕΣΑΥ) καθώς και
αναλυτικώς τη µεθοδολογία βάσει της οποίας ο ∆ιαχεριστής οδηγείται στην εν
λόγω εκτίµηση. Κατά τη διάρκεια ενός Έτους η τιµή του Εγκεκριµένου
Συντελεστή Απωλειών Εγκατάστασης ΥΦΑ δύναται να αναθεωρηθεί µία (1)
φορά, µετά από έγκριση της ΡΑΕ κατόπιν αιτήµατος του ∆ιαχειριστή το οποίο
αιτιολογείται ειδικά και δηµοσιεύεται στο Ηλεκτρονικό Πληροφοριακό
Σύστηµα.

∆ιαγράφηκε: 6

4. Κάθε Ηµέρα κατά την οποία η ποσότητα που αεριοποιήθηκε και εγχύθηκε στο
Σύστηµα Μεταφοράς από την Εγκατάσταση ΥΦΑ ήταν µεγαλύτερη του
µηδενός, ο ∆ιαχειριστής κατανέµει σε κάθε Χρήστη ΥΦΑ για το σκοπό της
εκτίµησης των αποθεµάτων ΥΦΑ του Χρήστη ΥΦΑ, Απώλεια Εγκατάστασης
ΥΦΑ αναλογικά µε την ποσότητα ΥΦΑ που αεριοποιήθηκε για λογαριασµό
των Χρηστών Μεταφοράς που εξυπηρετεί ο κάθε Χρήστης ΥΦΑ, κατά την ίδια
Ηµέρα, όπως αυτή υπολογίσθηκε σύµφωνα µε τη διαδικασία που περιγράφεται
στο Κεφάλαιο [7] του Κώδικα.
5. Κάθε Ηµέρα κατά την οποία δεν πραγµατοποιείται αεριοποίηση από την
Εγκατάσταση ΥΦΑ, ο ∆ιαχειριστής κατανέµει σε κάθε Χρήστη ΥΦΑ για το
σκοπό της εκτίµησης των αποθεµάτων ΥΦΑ του Χρήστη ΥΦΑ, Απώλεια
Εγκατάστασης ΥΦΑ αναλογικά του Ηµερήσιου Αποθέµατος ΥΦΑ που κάθε
Χρήστης ΥΦΑ διατηρούσε στην αρχή της συγκεκριµένης Ηµέρας.
6. Στην αρχή κάθε Μήνα ο ∆ιαχειριστής υπολογίζει το Συντελεστή Απωλειών του
αµέσως προηγουµένου Μήνα (ΜΣΑΥ) λαµβάνοντας υπόψη τις Ηµέρες εκείνες
κατά τις οποίες η ποσότητα που αεριοποιήθηκε και εγχύθηκε στο Σύστηµα
Μεταφοράς από την Εγκατάσταση ΥΦΑ ήταν µεγαλύτερη ή ίση του Ελάχιστου
Ηµερήσιου Ρυθµού Αεριοποίησης ΥΦΑ της Εγκατάστασης ΥΦΑ.
7. Εάν ο Συντελεστής Απωλειών της Εγκατάστασης ΥΦΑ κατά τη διάρκεια ενός
Μήνα προκύψει µεγαλύτερος από τον Εγκεκριµένο Συντελεστή Απωλειών, ο
∆ιαχειριστής υποχρεούται να καταβάλλει στους Χρήστες ΥΦΑ Αποζηµίωση
Απωλειών ΥΦΑ. Η Αποζηµίωση Απωλειών ΥΦΑ δεν καταβάλλεται στους
Χρήστες για τις Ηµέρες του Μήνα όπου δεν πραγµατοποιείται αεριοποίηση από
την Εγκατάσταση ΥΦΑ ή όταν η ποσότητα που αεριοποιήθηκε και εγχύθηκε
στο Σύστηµα Μεταφοράς από την Εγκατάσταση ΥΦΑ ήταν µικρότερη του
Ελάχιστου Ηµερήσιου Ρυθµού Αεριοποίησης ΥΦΑ της Εγκατάστασης ΥΦΑ.
8. Η Αποζηµίωση Απωλειών ΥΦΑ υπολογίζεται ως το γινόµενο της Ποσότητας
Απωλειών ΥΦΑ Προς Αποζηµίωση επί µοναδιαίο τίµηµα (Μοναδιαία Χρέωση
Αποζηµίωσης Απωλειών ΥΦΑ).
9. Η Ποσότητα Απωλειών ΥΦΑ Προς Αποζηµίωση υπολογίζεται ως το γινόµενο της
διαφοράς του Συντελεστή Απωλειών της Εγκατάστασης ΥΦΑ για το
συγκεκριµένο Μήνα και του Εγκεκριµένου Συντελεστή Απωλειών
Εγκατάστασης ΥΦΑ επί το άθροισµα της Απώλειας της Εγκατάστασης ΥΦΑ
για τον εν λόγω Μήνα και της ποσότητας που αεριοποιήθηκε και εγχύθηκε στο
Σύστηµα Μεταφοράς από την Εγκατάσταση ΥΦΑ κατά το Μήνα αυτό.
10. Η Μοναδιαία Χρέωση Αποζηµίωσης Απωλειών ΥΦΑ ορίζεται ίση µε τη µέση
τιµή της ΗΤΑΕ κατά τον εν λόγω Μήνα. Μετά την ολοκλήρωση του επόµενου
Έτους από το Έτος θέσης σε εφαρµογή του Κώδικα, η Μοναδιαία Χρέωση
Αποζηµίωσης Απωλειών ΥΦΑ καθορίζεται µε απόφαση του ∆ιαχειριστή
ύστερα από έγκριση της ΡΑΕ, σύµφωνα µε τη διάταξη της παραγράφου [5] του
άρθρου [69] του Νόµου.
11. Η Αποζηµίωση Απωλειών ΥΦΑ κατανέµεται στους Χρήστες ΥΦΑ µηνιαίως
αναλογικά των Ποσοτήτων ΥΦΑ που αεριοποιήθηκαν και εγχύθηκαν στο
Σύστηµα Μεταφοράς από την Εγκατάσταση ΥΦΑ για λογαριασµό των
Χρηστών Μεταφοράς που εξυπηρετούν οι Χρήστες ΥΦΑ, κατά το οριζόµενα
στο Κεφάλαιο [7] του Κώδικα.

∆ιαγράφηκε: .

12. Κάθε Ηµέρα κατά την οποία πραγµατοποιείται αεριοποίηση από την
Εγκατάσταση ΥΦΑ µόνο για τους σκοπούς της εξισορρόπησης, ο ∆ιαχειριστής
κατανέµει σε κάθε Χρήστη ΥΦΑ για το σκοπό της εκτίµησης των αποθεµάτων
ΥΦΑ του Χρήστη ΥΦΑ, Απώλεια Εγκατάστασης ΥΦΑ αναλογικά του
Ηµερήσιου Αποθέµατος ΥΦΑ που κάθε Χρήστης ΥΦΑ διατηρούσε στην αρχή
της συγκεκριµένης Ηµέρας.
13. Ο ∆ιαχειριστής δηµοσιεύει στο Ηλεκτρονικό Πληροφοριακό Σύστηµα την
Απώλεια Εγκατάστασης ΥΦΑ για κάθε Ηµέρα (d) µε ειδική αναφορά στις
Ηµέρες κατά τις οποίες συντρέχουν οι περιπτώσεις των παραγράφων [5] και
[12]. Το σχετικό αρχείο έχει µορφή επεξεργάσιµου Πίνακα και σχετικά στοιχεία
διατηρούνται για χρονικό διάστηµα τουλάχιστον πέντε (5) ετών.

Άρθρο 81
Ετήσιος προγραµµατισµός εκφόρτωσης Φορτίων ΥΦΑ
1. Για την καλή, αξιόπιστη, ασφαλή και πλέον οικονοµική λειτουργία της
Εγκατάστασης ΥΦΑ, ο ∆ιαχειριστής εκπονεί ετήσιο προγραµµατισµό
εκφόρτωσης Φορτίων ΥΦΑ (Ετήσιος Προγραµµατισµός ΥΦΑ), µέσω του
οποίου προγραµµατίζονται οι εκφορτώσεις Φορτίων ΥΦΑ κατά τη διάρκεια
κάθε Έτους.
2. Για το σκοπό αυτό υποβάλλονται στο ∆ιαχειριστή ∆ηλώσεις Ετήσιου
Προγραµµατισµού Εκφόρτωσης Φορτίων ΥΦΑ (Ετήσια ∆ήλωση ΥΦΑ),
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο [82].
3. ∆ικαίωµα υποβολής Ετήσιων ∆ηλώσεων ΥΦΑ έχουν οι Χρήστες ΥΦΑ.

Άρθρο 82
Υποβολή και περιεχόµενο Ετήσιας ∆ήλωσης ΥΦΑ
1. Η Ετήσια ∆ήλωση ΥΦΑ υποβάλλεται στο ∆ιαχειριστή, µέσω του Ηλεκτρονικού
Πληροφοριακού Συστήµατος, το αργότερο έως την 31η Οκτωβρίου κάθε Έτους
(Προθεσµία Υποβολής Ετήσιων ∆ηλώσεων ΥΦΑ).

∆ιαγράφηκε: στον

2. Η Ετήσια ∆ήλωση ΥΦΑ περιλαµβάνει για κάθε Μήνα του Έτους στο οποίο
αφορά:
Α)

Το συνολικό αριθµό Φορτίων ΥΦΑ που ο ενδιαφερόµενος επιθυµεί να
εκφορτώσει κατά τη διάρκεια του Μήνα.

Β)

Την Ποσότητα κάθε Φορτίου ΥΦΑ καθώς και την Ποσότητα τυχόν Φορτίου
ΥΦΑ Εξισορρόπησης εκφρασµένη σε kWh και m3 ΥΦΑ.

Γ)

Το όνοµα του πλοίου ΥΦΑ που θα µεταφέρει κάθε Φορτίο ΥΦΑ, εφόσον η
πληροφορία αυτή είναι διαθέσιµη.

∆)

Το Χρόνο Έγχυσης ΥΦΑ, που ο ενδιαφερόµενος εκτιµά ότι απαιτείται για
την Έγχυση κάθε Φορτίου ΥΦΑ και το χρόνο για την Έγχυση τυχόν
Φορτίου ΥΦΑ Εξισορρόπησης.

Ε)

Την επιθυµητή Ηµέρα Εκφόρτωσης ΥΦΑ, και χρονική περίοδο τεσσάρων
(4) Ηµερών εντός της οποίας περιλαµβάνεται ο Χρόνος Εκφόρτωσης ΥΦΑ

∆ιαγράφηκε: Τον

(Αρχική Περίοδος Εκφόρτωσης), κάθε Φορτίου ΥΦΑ και τυχόν Φορτίου
ΥΦΑ Εξισορρόπησης.
ΣΤ) Την Περίοδο Προσωρινής Αποθήκευσης για κάθε Φορτίο ΥΦΑ.
Ζ)

∆ήλωση του Χρήστη ΥΦΑ (∆ήλωση Πολλαπλών Φορτίων) περί από κοινού
µεταφοράς δύο ή περισσότερων Φορτίων του Χρήστη ή άλλων Χρηστών
ΥΦΑ προς εκφόρτωση στην Εγκατάσταση ΥΦΑ µε το ίδιο Πλοίο ΥΦΑ και
κατά την ίδια Αρχική Περίοδο Εκφόρτωσης. Στην περίπτωση που δεν
υποβάλλεται ∆ήλωση Πολλαπλών Φορτίων θεωρείται ότι η Ηµέρα
Εκφόρτωσης αφορά µόνο στο συγκεκριµένο Φορτίο ΥΦΑ.

Άρθρο 83
∆ιαδικασία Ετήσιου Προγραµµατισµού ΥΦΑ
1. Μετά τη λήξη της Προθεσµίας Υποβολής Ετήσιων ∆ηλώσεων ΥΦΑ, ο
∆ιαχειριστής εκπονεί τον Ετήσιο Προγραµµατισµό ΥΦΑ σύµφωνα µε τα
οριζόµενα στο άρθρο [87] και καταρτίζει το αρχικό ετήσιο πρόγραµµα
εκφόρτωσης Φορτίων ΥΦΑ (Αρχικό Ετήσιο Πρόγραµµα ΥΦΑ).
2. Ο ∆ιαχειριστής, µέσω του Ηλεκτρονικού Πληροφοριακού Συστήµατος,
αποστέλλει σε όσους υπέβαλαν Ετήσια ∆ήλωση ΥΦΑ και στη ΡΑΕ το Αρχικό
Ετήσιο Πρόγραµµα ΥΦΑ, το αργότερο έως τις 15 Νοεµβρίου πριν την έναρξη
κάθε Έτους (Προθεσµία Αποστολής Αρχικού Ετήσιου Προγράµµατος ΥΦΑ).
3. Το Αρχικό Ετήσιο Πρόγραµµα ΥΦΑ περιλαµβάνει:
Α)

Την Ηµέρα Εκφόρτωσης ΥΦΑ, την ηµεροµηνία έναρξης της Αρχικής
Περιόδου Εκφόρτωσης, την Ποσότητα κάθε Φορτίου ΥΦΑ. την Περίοδο
Προσωρινής Αποθήκευσης καθώς και την Ποσότητα τυχόν Φορτίου ΥΦΑ
Εξισορρόπησης. Φορτία ΥΦΑ για τα οποία έχει υποβληθεί ∆ήλωση Κοινής
Εκφόρτωσης κατά το άρθρο [84] θεωρούνται ότι έχουν την ίδια Ηµέρα
Εκφόρτωσης και την ίδια ηµεροµηνία έναρξης της Αρχικής Περιόδου
Εκφόρτωσης.

Β)

Τα Φορτία ΥΦΑ τα οποία δε συµπεριλήφθηκαν στον προγραµµατισµό, κατά
τα οριζόµενα στην παράγραφο [6] του άρθρου [87].

4. Κάθε απόκλιση του Αρχικού Ετήσιου Προγράµµατος ΥΦΑ σε σχέση µε τα
στοιχεία Ετήσιας ∆ήλωσης ΥΦΑ που υποβλήθηκε στο πλαίσιο του Ετήσιου
Προγραµµατισµού ΥΦΑ, αιτιολογείται ειδικά από το ∆ιαχειριστή στον
αντίστοιχο ενδιαφερόµενο. Στην περίπτωση αυτή, ο ενδιαφερόµενος δικαιούται
να υποβάλει νέα Ετήσια ∆ήλωση ΥΦΑ καθώς και τις αντιρρήσεις του επί του
Αρχικού Ετήσιου Προγράµµατος ΥΦΑ εντός προθεσµίας επτά (7) Ηµερών από
τη λήξη της Προθεσµίας Αποστολής Αρχικού Ετήσιου Προγράµµατος ΥΦΑ.
5. Ο ∆ιαχειριστής, λαµβάνοντας υπόψη τις αντιρρήσεις καθώς και κάθε Ετήσια
∆ήλωση ΥΦΑ η οποία τυχόν υποβλήθηκε κατά τα οριζόµενα στην παράγραφο
[4], καταρτίζει και αποστέλλει, µέσω του Ηλεκτρονικού Πληροφοριακού
Συστήµατος, σε όσους υπέβαλαν Ετήσια ∆ήλωση ΥΦΑ και στη ΡΑΕ το τελικό
ετήσιο πρόγραµµα εκφόρτωσης Φορτίων ΥΦΑ (Τελικό Ετήσιο Πρόγραµµα
ΥΦΑ), το αργότερο εντός δεκατεσσάρων (14) Ηµερών από τη λήξη της
Προθεσµίας Αποστολής Αρχικού Ετήσιου Προγράµµατος ΥΦΑ, αιτιολογώντας

∆ιαγράφηκε: δεν

∆ιαγράφηκε: τον

ειδικά τις αποκλίσεις του Προγράµµατος σε σχέση µε τα στοιχεία των Ετήσιων
∆ηλώσεων ΥΦΑ.
6. Το Τελικό Ετήσιο Πρόγραµµα ΥΦΑ επικαιροποιείται από το ∆ιαχειριστή στις
ακόλουθες περιπτώσεις:
Α)

Μετά την ολοκλήρωση του Μηνιαίου Προγραµµατισµού ΥΦΑ µε χρονικό
ορίζοντα τον επόµενο Μήνα , σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο [86].

Β)

Μετά την υπογραφή νέας Εγκεκριµένης Αίτησης ΥΦΑ ή την τροποποίηση ή
τη λήξη υφιστάµενης Εγκεκριµένης Αίτησης ΥΦΑ, στο πλαίσιο της
σχετικής Σύµβασης ΥΦΑ.

Γ)

Για λόγους Ανωτέρας Βίας.

∆)

Στην περίπτωση ακύρωσης εκφόρτωσης Φορτίου ΥΦΑ, κατά τα οριζόµενα
στην παράγραφο [8] του άρθρου [86].

Ε)

Στην περίπτωση που Χρήστης ΥΦΑ, ο οποίος συµµετείχε στον Ετήσιο
Προγραµµατισµό ΥΦΑ, δεν υποβάλει στο ∆ιαχειριστή Αίτηση ΥΦΑ το
αργότερο σαράντα πέντε (45) ηµέρες πριν την έναρξη του Μήνα εντός του
οποίου έχουν προγραµµατιστεί εκφόρτωση ή εκφορτώσεις Φορτίου ή
Φορτίων ΥΦΑ για λογαριασµό του, οι αντίστοιχοι Χρόνοι Εκφόρτωσης
ΥΦΑ και Περίοδοι Προσωρινής Αποθήκευσης κατά το Μήνα αυτό
διατίθενται από το ∆ιαχειριστή σε ενδιαφερόµενους, κατά τις διατάξεις του
Κεφαλαίου αυτού.

ΣΤ) Στην περίπτωση µη προγραµµατισµένης εκφόρτωσης Φορτίου ΥΦΑ, κατά
τα προβλεπόµενα στο άρθρο [88].
7. Το Τελικό Ετήσιο Πρόγραµµα ΥΦΑ και κάθε επικαιροποίησή του δηµοσιεύονται
στο Ηλεκτρονικό Πληροφοριακό Σύστηµα. Το σχετικό αρχείο πρέπει να είναι
σε µορφή επεξεργάσιµου πίνακα, όλα δε τα αναφερόµενα σε αυτό µεγέθη που
αφορούν σε Ποσότητες ΥΦΑ ή σε αποθηκευτικούς χώρους εκφράζονται σε
µονάδες όγκου και ενέργειας µε ρητή αναφορά στην Ανώτερη Θερµογόνο
∆ύναµη που χρησιµοποιείται για τη µετατροπή.
8. Ο ∆ιαχειριστής τηρεί αρχείο του Τελικού Ετήσιου Προγράµµατος ΥΦΑ καθώς
και των Ετήσιων ∆ηλώσεων ΥΦΑ που υποβλήθηκαν για το σκοπό αυτό και
διατηρεί τα σχετικά στοιχεία σε ηλεκτρονική µορφή για χρονικό διάστηµα
τουλάχιστον πέντε (5) ετών από την ηµεροµηνία υποβολής τους.

Άρθρο 84
Μηνιαίος προγραµµατισµός εκφόρτωσης Φορτίων ΥΦΑ
1. Για την καλή, αξιόπιστη, ασφαλή και πλέον οικονοµική λειτουργία της
Εγκατάστασης ΥΦΑ, ο ∆ιαχειριστής εκπονεί µηνιαίο προγραµµατισµό
εκφόρτωσης Φορτίων ΥΦΑ (Μηνιαίο Προγραµµατισµό ΥΦΑ), µέσω του
οποίου προγραµµατίζονται οι εκφορτώσεις Φορτίων ΥΦΑ κατά τη διάρκεια του
αµέσως επόµενου Μήνα (Μήνας Μ) και των δύο επόµενων Μηνών (Μήνες
Μ+1 και Μ+2) αντίστοιχα.

∆ιαγράφηκε: τον

∆ιαγράφηκε: τη

∆ιαγράφηκε: στον

∆ιαγράφηκε: τον
∆ιαγράφηκε: τον

2. ∆ικαίωµα συµµετοχής στο Μηνιαίο Προγραµµατισµό ΥΦΑ έχουν οι Χρήστες
ΥΦΑ.

∆ιαγράφηκε: στον

3. Για το σκοπό αυτό, κάθε Χρήστης ΥΦΑ υποχρεούται να υποβάλει στο
∆ιαχειριστή ∆ήλωση Μηνιαίου Προγραµµατισµού Εκφόρτωσης Φορτίων ΥΦΑ
(Μηνιαία ∆ήλωση ΥΦΑ), σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο [85], εφόσον
έχει προγραµµατιστεί, σύµφωνα µε το Τελικό Ετήσιο Πρόγραµµα ΥΦΑ, η
εκφόρτωση Φορτίου ΥΦΑ για λογαριασµό του κατά το Μήνα Μ.
4. Σε περίπτωση που Χρήστης ΥΦΑ δεν υποβάλει Μηνιαία ∆ήλωση ΥΦΑ θεωρείται
ότι δεν θα προβεί σε εκφορτώσεις Φορτίων ΥΦΑ κατά τη διάρκεια του Μήνα
M.

∆ιαγράφηκε: υποβάλλει

5. Κατά τη διαδικασία του Μηνιαίου Προγραµµατισµού ΥΦΑ, κάθε αναφορά στο
Τελικό Ετήσιο Πρόγραµµα ΥΦΑ νοείται ως αναφορά στο πλέον πρόσφατα
επικαιροποιηµένο Τελικό Ετήσιο Πρόγραµµα ΥΦΑ, κατά τα οριζόµενα στην
παράγραφο [6] του άρθρου [83].

Άρθρο 85
Υποβολή και περιεχόµενο Μηνιαίας ∆ήλωσης ΥΦΑ
1. Η Μηνιαία ∆ήλωση ΥΦΑ υποβάλλεται στο ∆ιαχειριστή, µέσω του Ηλεκτρονικού
Πληροφοριακού Συστήµατος, το αργότερο είκοσι οκτώ (28) Ηµέρες πριν την
έναρξη κάθε Μήνα Μ (Προθεσµία Υποβολής Μηνιαίων ∆ηλώσεων ΥΦΑ).

∆ιαγράφηκε: στον

2. Η Μηνιαία ∆ήλωση ΥΦΑ περιλαµβάνει:
Α)

Για κάθε Φορτίο ΥΦΑ που ο Χρήστης ΥΦΑ επιθυµεί να εκφορτώσει κατά
τη διάρκεια του Μήνα Μ:
(i) Την επιθυµητή Ηµέρα Εκφόρτωσης ΥΦΑ, και ένα διάστηµα έξι (6)
ωρών εντός της Ηµέρας, εντός του οποίου θα γίνει η έναρξη Έγχυσης
ΥΦΑ.
(ii) Την Ποσότητα του Φορτίου ΥΦΑ και την Ποσότητα τυχόν Φορτίου
ΥΦΑ Εξισορρόπησης εκφρασµένη σε kWh και m3 ΥΦΑ.
(iii) Το όνοµα του πλοίου ΥΦΑ που θα το µεταφέρει.
(iv) Το Χρόνο Έγχυσης ΥΦΑ, που ο Χρήστης ΥΦΑ εκτιµά ότι απαιτείται
για την Έγχυση του Φορτίου ΥΦΑ και το χρόνο για την Έγχυση τυχόν
Φορτίου ΥΦΑ Εξισορρόπησης.
(v) Την επιθυµητή Περίοδο Προσωρινής Αποθήκευσης για κάθε Φορτίο
ΥΦΑ.

Β)

Για κάθε Φορτίο ΥΦΑ που ο Χρήστης ΥΦΑ επιθυµεί να εκφορτώσει κατά
τη διάρκεια των Μηνών Μ+1 και Μ+2:
(i) Την επιθυµητή Ηµέρα Εκφόρτωσης ΥΦΑ, και χρονική περίοδο
τεσσάρων (4) Ηµερών εντός της οποίας περιλαµβάνεται ο Χρόνος
Εκφόρτωσης ΥΦΑ (Αρχική Περίοδος Εκφόρτωσης), κάθε Φορτίου ΥΦΑ.
(ii) Την Ποσότητα του Φορτίου ΥΦΑ και την Ποσότητα τυχόν Φορτίου
ΥΦΑ Εξισορρόπησης.
(iii) Το όνοµα του πλοίου ΥΦΑ που θα το µεταφέρει.

∆ιαγράφηκε: Τον

(iv) Το Χρόνο Έγχυσης ΥΦΑ, που ο Χρήστης ΥΦΑ εκτιµά ότι απαιτείται
για την Έγχυση του Φορτίου ΥΦΑ και το χρόνο για την Έγχυση τυχόν
Φορτίου ΥΦΑ Εξισορρόπησης.

∆ιαγράφηκε: Τον

(v) Την επιθυµητή Περίοδο Προσωρινής Αποθήκευσης για κάθε Φορτίο
ΥΦΑ.
Γ)

Τα προγραµµατισµένα, σύµφωνα µε το Τελικό Ετήσιο Πρόγραµµα ΥΦΑ,
Φορτία ΥΦΑ τα οποία ο Χρήστης ΥΦΑ επιθυµεί να µην πραγµατοποιήσει
κατά τη διάρκεια των Μηνών Μ+1 και Μ+2.

∆)

∆ήλωση του Χρήστη ΥΦΑ (∆ήλωση Πολλαπλών Φορτίων) αν αυτό
µεταφέρεται µαζί µε άλλα Φορτία ΥΦΑ του ίδιου Χρήστη ή άλλων
Χρηστών ΥΦΑ προς εκφόρτωση στην Εγκατάσταση ΥΦΑ µε το ίδιο πλοίο
ΥΦΑ και κατά την ίδια Ηµέρα Εκφόρτωσης. Στην περίπτωση που δεν
υποβάλλεται ∆ήλωση Πολλαπλών Φορτίων, ο ∆ιαχειριστής θεωρεί ότι η
Ηµέρα Εκφόρτωσης αφορά µόνο στο συγκεκριµένο Φορτίο ΥΦΑ.

Άρθρο 86
∆ιαδικασία Μηνιαίου Προγραµµατισµού ΥΦΑ
1. Μετά τη λήξη της Προθεσµίας Υποβολής Μηνιαίων ∆ηλώσεων ΥΦΑ, ο
∆ιαχειριστής εκπονεί το Μηνιαίο Προγραµµατισµό ΥΦΑ σύµφωνα µε τα
οριζόµενα στο άρθρο [87] και καταρτίζει το αρχικό µηνιαίο πρόγραµµα
εκφόρτωσης Φορτίων ΥΦΑ (Αρχικό Μηνιαίο Πρόγραµµα ΥΦΑ).

∆ιαγράφηκε: τον

2. Ο ∆ιαχειριστής, µέσω του Ηλεκτρονικού Πληροφοριακού Συστήµατος,
αποστέλλει στους Χρήστες ΥΦΑ που υπέβαλαν Μηνιαία ∆ήλωση ΥΦΑ και στη
ΡΑΕ το Αρχικό Μηνιαίο Πρόγραµµα ΥΦΑ, το αργότερο δέκα πέντε (15)
Ηµέρες πριν από την έναρξη κάθε Μήνα (Προθεσµία Αποστολής Αρχικού
Μηνιαίου Προγράµµατος ΥΦΑ).
3. Το Αρχικό Μηνιαίο Πρόγραµµα ΥΦΑ περιλαµβάνει για κάθε έναν από τους τρείς
Μήνες στους οποίους αφορά:
Α)

Την Ηµέρα Εκφόρτωσης ΥΦΑ, και ένα διάστηµα έξι (6) ωρών εντός της
Ηµέρας, εντός του οποίου θα γίνει η έναρξη Έγχυσης ΥΦΑ. Φορτία ΥΦΑ
για τα οποία έχει υποβληθεί ∆ήλωση Κοινής Εκφόρτωσης κατά το άρθρο
[85] θεωρούνται ότι εκφορτώνονται την ίδια Ηµέρα Εκφόρτωσης.

Β)

Την Ποσότητα και την Περίοδο Προσωρινής Αποθήκευσης κάθε Φορτίου
ΥΦΑ και την Ποσότητα τυχόν Φορτίου ΥΦΑ Εξισορρόπησης.

Γ)

Για κάθε Ηµέρα κατά τους επόµενους τρεις (3) Μήνες, το τµήµα του
∆ιαθέσιµου Αποθηκευτικού Χώρου της Εγκατάστασης ΥΦΑ το οποίο, µετά
το πέρας του προγραµµατισµού, παραµένει ελεύθερο προς διάθεση.

∆)

Τα Φορτία ΥΦΑ τα οποία δε συµπεριλήφθηκαν στον προγραµµατισµό, κατά
τα οριζόµενα στις παραγράφους [6] και [7] του άρθρου [87].

4. Κάθε απόκλιση του Αρχικού Μηνιαίου Προγράµµατος ΥΦΑ σε σχέση µε τα
στοιχεία Μηνιαίας ∆ήλωσης ΥΦΑ που υποβλήθηκε στο πλαίσιο του Μηνιαίου
Προγραµµατισµού ΥΦΑ, αποτελεί πρόταση του ∆ιαχειριστή η οποία
αιτιολογείται ειδικά από το ∆ιαχειριστή στον αντίστοιχο Χρήστη ΥΦΑ. Στην
περίπτωση αυτή, ο Χρήστης ΥΦΑ ή ο εξουσιοδοτηµένος εκπρόσωπος αυτών
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κατά την παράγραφο [9] του άρθρου [66] δικαιούται, εντός τεσσάρων (4)
Ηµερών από τη λήξη της Προθεσµίας Αποστολής Αρχικού Μηνιαίου
Προγράµµατος ΥΦΑ:
Α)

Να δηλώσει εγγράφως στο ∆ιαχειριστή ότι αποδέχεται την πρότασή του.
Κατόπιν της αποδοχής της πρότασης εκ µέρους του Χρήστη ΥΦΑ,
τεκµαίρεται η συµµετοχή του στο Τελικό Μηνιαίο Πρόγραµµα σύµφωνα µε
τα οριζόµενα στην παράγραφο [6].

∆ιαγράφηκε: στον

Β)

Να δηλώσει εγγράφως στο ∆ιαχειριστή ότι δεν αποδέχεται την πρότασή του.
Κατόπιν της µη αποδοχής της πρότασης εκ µέρους του Χρήστη ΥΦΑ,
τεκµαίρεται η µη συµµετοχή του στο Τελικό Μηνιαίο Πρόγραµµα σύµφωνα
µε τα οριζόµενα στην παράγραφο [6].

∆ιαγράφηκε: στον

Γ)

Να δηλώσει εγγράφως στο ∆ιαχειριστή τις εκφορτώσεις Φορτίων ΥΦΑ που
περιλαµβάνονται στην πρότασή του τις οποίες αποδέχεται. Οι εκφορτώσεις
Φορτίων ΥΦΑ τις οποίες αποδέχεται ο Χρήστης ΥΦΑ, τεκµαίρεται ότι
περιλαµβάνονται στο Τελικό Μηνιαίο Πρόγραµµα ΥΦΑ σύµφωνα µε τα
οριζόµενα στην παράγραφο [6].

∆ιαγράφηκε: στον

5. Η µη υποβολή δήλωσης κατά τα ανωτέρω τεκµαίρει αποδοχή εκ µέρους του
Χρήστη ΥΦΑ της πρότασης του ∆ιαχειριστή.
Εφόσον το σύνολο των εκφορτώσεων Φορτίων ΥΦΑ που περιλαµβάνονται στη
Μηνιαία ∆ήλωση ΥΦΑ Χρήστη ΥΦΑ, περιληφθούν στο Αρχικό Πρόγραµµα
ΥΦΑ χωρίς αποκλίσεις, τεκµαίρεται ότι περιλαµβάνονται στο Τελικό Μηνιαίο
Πρόγραµµα ΥΦΑ σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παράγραφο [6].

∆ιαγράφηκε: στην

6. Το αργότερο δέκα (10) Ηµέρες πριν την έναρξη κάθε Μήνα, ο ∆ιαχειριστής:
Α)

Καταρτίζει, λαµβάνοντας υπόψη τα οριζόµενα στις παραγράφους [4] και [5]
και αποστέλλει, µέσω του Ηλεκτρονικού Πληροφοριακού Συστήµατος,
στους Χρήστες ΥΦΑ που υπέβαλαν Μηνιαία ∆ήλωση ΥΦΑ και στη ΡΑΕ το
τελικό µηνιαίο πρόγραµµα εκφόρτωσης Φορτίων ΥΦΑ (Τελικό Μηνιαίο
Πρόγραµµα ΥΦΑ).

Β)

Επικαιροποιεί το Τελικό Ετήσιο Πρόγραµµα ΥΦΑ βάσει των στοιχείων του
Τελικού Μηνιαίου Προγράµµατος ΥΦΑ.

7. Οι Χρήστες ΥΦΑ δύναται να συµφωνήσουν για τη µεταξύ τους ανταλλαγή
Χρόνου Εκφόρτωσης ΥΦΑ και της αντίστοιχης Περιόδου Προσωρινής
Αποθήκευσης εντός του Μήνα ή των επόµενων δύο Μηνών στους οποίους
αφορά το Τελικό Μηνιαίο Πρόγραµµα ΥΦΑ. Η συµφωνία καταρτίζεται
εγγράφως και κοινοποιείται στο ∆ιαχειριστή. Ο ∆ιαχειριστής αποδέχεται τη
µεταξύ των Χρηστών ΥΦΑ προτεινόµενη ανταλλαγή Χρόνων Εκφόρτωσης
ΥΦΑ την οποία κοινοποιεί στην ιστοσελίδα του εφόσον:
Α)

Υφίσταται ο απαιτούµενος ∆ιαθέσιµος Αποθηκευτικός Χώρος ΥΦΑ.

Β)

∆εν παρεµποδίζεται η εκφόρτωση Φορτίου ΥΦΑ άλλων Χρηστών ΥΦΑ,
σύµφωνα µε το Τελικό Μηνιαίο Πρόγραµµα ΥΦΑ.

8. Σε περίπτωση ακύρωσης προγραµµατισµένης εκφόρτωσης Φορτίου ΥΦΑ κατά το
Μήνα Μ, µετά την έκδοση του Τελικού Μηνιαίου Προγράµµατος ΥΦΑ το
οποίο αφορά στους Μήνες Μ, Μ+1 και Μ+2, ο Χρήστης ΥΦΑ καταβάλει στο
∆ιαχειριστή Χρέωση Ακύρωσης Προγραµµατισµένης Εκφόρτωσης Φορτίου
ΥΦΑ η οποία υπολογίζεται ως το γινόµενο της Ποσότητας του Φορτίου ΥΦΑ,
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η εκφόρτωση του οποίου ακυρώθηκε, επί µοναδιαίο τίµηµα (Μοναδιαία
Χρέωση Ακύρωσης Προγραµµατισµένης Εκφόρτωσης Φορτίου ΥΦΑ). Η
Μοναδιαία Χρέωση Ακύρωσης Προγραµµατισµένης Εκφόρτωσης Φορτίου
ΥΦΑ ορίζεται ως ποσοστό ίσο µε ένα τοις εκατό (1%) της Ηµερήσιας Τιµής
Αερίου Εξισορρόπησης της πρώτης Ηµέρας του Μήνα κατά τον οποίο ήταν
προγραµµατισµένη η εκφόρτωση του εν λόγω Φορτίου ΥΦΑ. H Χρέωση
Ακύρωσης Προγραµµατισµένης Εκφόρτωσης Φορτίου ΥΦΑ δεν µπορεί να
υπερβαίνει το ποσό των εκατό χιλιάδων (100.000) Ευρώ. Μετά την
ολοκλήρωση του επόµενου Έτους από το Έτος θέσης σε εφαρµογή του Κώδικα,
η Μοναδιαία Χρέωση Ακύρωσης Προγραµµατισµένης Εκφόρτωσης Φορτίου
ΥΦΑ καθώς και το ανώτατο όριο της Χρέωσης Ακύρωσης Προγραµµατισµένης
Εκφόρτωσης Φορτίου ΥΦΑ καθορίζεται µε απόφαση του ∆ιαχειριστή ύστερα
από έγκριση της ΡΑΕ, σύµφωνα µε τη διάταξη της παραγράφου [5] του άρθρου
[69] του Νόµου, τρεις (3) µήνες πριν την έναρξη κάθε δεύτερου Έτους. Τα
έσοδα από τη Χρέωση Ακύρωσης Προγραµµατισµένης Εκφόρτωσης Φορτίου
ΥΦΑ θεωρούνται έσοδα της Βασικής ∆ραστηριότητας ΥΦΑ και πιστώνονται
στον αντίστοιχο λογαριασµό που τηρεί ο ∆ιαχειριστής. Για τους σκοπούς της
παραγράφου αυτής κάθε αναφορά σε Ποσότητα Φορτίου ΥΦΑ αφορά στο
άθροισµα του Φορτίου ΥΦΑ του Χρήστη ΥΦΑ και τυχόν Φορτίου ΥΦΑ
Εξισορρόπησης. ∆εν νοείται ως ακύρωση εκφόρτωσης, η εκφόρτωση τµήµατος
ή του συνόλου ενός Φορτίου ΥΦΑ από Χρήστη άλλο από αυτόν που έχει
καταχωρηθεί κατά την έκδοση του Τελικού Μηνιαίου Προγράµµατος ΥΦΑ.
Στην περίπτωση αυτή εφαρµόζεται η περίπτωση [16] του άρθρου [67].

∆ιαγράφηκε: την

9. Ο ∆ιαχειριστής τηρεί αρχείο κάθε Μηνιαίου Προγράµµατος ΥΦΑ και των
Μηνιαίων ∆ηλώσεων ΥΦΑ και διατηρεί τα σχετικά στοιχεία σε ηλεκτρονική
µορφή για χρονικό διάστηµα τουλάχιστον πέντε (5) ετών από την ηµεροµηνία
υποβολής τους.
10. Το Τελικό Μηνιαίο Πρόγραµµα για το Μήνα Μ και, εφόσον είναι αναγκαίο, το
Τελικό Μηνιαίο Πρόγραµµα για το Μήνα Μ+1 επικαιροποιούνται από το
∆ιαχειριστή στις ακόλουθες περιπτώσεις:

∆ιαγράφηκε: τον
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Α)

ακύρωσης προγραµµατισµένης εκφόρτωσης Φορτίου ΥΦΑ και τυχόν
Φορτίου ΥΦΑ Εξισορρόπησης.

∆ιαγράφηκε: Σε περίπτωση

Β)

µη προγραµµατισµένης εκφόρτωσης Φορτίου ΥΦΑ σύµφωνα µε το άρθρο
[88].

∆ιαγράφηκε: Σε περίπτωση

Γ)

Αποδοχής αίτησης τροποποίησης του Τελικού Μηνιαίου Προγράµµατος
ΥΦΑ κατά τις παραγράφους [10] έως [16] του άρθρου [67].

Μετά από κάθε επικαιροποίηση του Τελικού Μηνιαίου Προγράµµατος ΥΦΑ, ο
∆ιαχειριστής οφείλει να επικαιροποιήσει αντιστοίχως το Τελικό Ετήσιο
Πρόγραµµα ΥΦΑ.
11. Ο ∆ιαχειριστής ανακοινώνει στο Ηλεκτρονικό Πληροφοριακό Σύστηµα κάθε
επικαιροποίηση του Τελικού Μηνιαίου Προγράµµατος ΥΦΑ και του Τελικού
Ετήσιου Προγράµµατος ΥΦΑ. Το σχετικό αρχείο πρέπει να είναι σε µορφή
επεξεργάσιµου πίνακα, σύµφωνα και µε τα οριζόµενα στην παράγραφο [7] του
άρθρου [83] και πρέπει να περιλαµβάνει την ηµεροµηνία και ώρα
επικαιροποίησης, η οποία πραγµατοποιείται ως εξής:
Α)

Εντός δύο (2) ωρών από την ώρα που περιέλθει στο ∆ιαχειριστή η
πληροφορία περί ακύρωσης προγραµµατισµένης εκφόρτωσης Φορτίου
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ΥΦΑ κατά την περίπτωση Α) της παραγράφου [10], εφόσον η πληροφορία
αυτή γίνει διαθέσιµη έως τις 16:00 της τρέχουσας Ηµέρας.
Β)

Σύµφωνα µε την προθεσµία που τίθεται κατά την περίπτωση Β) της
παραγράφου [9] του άρθρου [88] εφόσον η επικαιροποίηση αφορά στην
περίπτωση Β) της παραγράφου [10].

Γ)

Εντός δύο (2) ωρών από την αποδοχή της αίτησης κατά τα οριζόµενα στην
παράγραφο [5] του άρθρου [88] ή την υποβολή της δήλωσης του αιτούντος
κατά τα οριζόµενα στην παράγραφο [8] του άρθρου [88], εφόσον η ως άνω
αποδοχή ή η υποβολή δήλωσης λάβει χώρα έως τις 17:00 της τρέχουσας
Ηµέρας και η επικαιροποίηση αφορά στην περίπτωση Γ) της παραγράφου
[10].

∆)

Εντός µίας ώρας από την έναρξη της επόµενης Ηµέρας από την Ηµέρα στην
οποία αφορούν οι παράγραφοι Α), Β) και Γ) ανωτέρω σε οποιαδήποτε άλλη
περίπτωση η οποία δεν καλύπτεται από τα ανωτέρω.

12. Κάθε αναφορά στο Τελικό Μηνιαίο Πρόγραµµα ΥΦΑ νοείται ως αναφορά στο
πλέον πρόσφατα επικαιροποιηµένο Τελικό Μηνιαίο Πρόγραµµα ΥΦΑ, κατά τα
οριζόµενα στην παράγραφο [10].

Άρθρο 87
Μεθοδολογία Ετήσιου και Μηνιαίου Προγραµµατισµού ΥΦΑ
1. Για την κατάρτιση του Ετήσιου και κάθε Μηνιαίου Προγραµµατισµού ΥΦΑ, ο
∆ιαχειριστής λαµβάνει υπόψη του τα ακόλουθα, ιδίως, στοιχεία:
Α)

Τις Ετήσιες και τις Μηνιαίες ∆ηλώσεις ΥΦΑ οι οποίες υποβάλλονται
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στα άρθρα [82] και [85].

Β)

Τη ∆υναµικότητα Αεριοποίησης, το ∆ιαθέσιµο Αποθηκευτικό Χώρο και τον
Ελάχιστο Ηµερήσιο Ρυθµό Αεριοποίησης ΥΦΑ της Εγκατάστασης ΥΦΑ.

Γ)

Το Ετήσιο Πρόγραµµα Συντήρησης του ΕΣΦΑ.

∆)

Τη ∆εσµευµένη ∆υναµικότητα Αεριοποίησης κάθε Χρήστη ΥΦΑ.

Ε)

Το Χώρο Προσωρινής Αποθήκευσης και την Ελάχιστη ∆υναµικότητα
Αεριοποίησης Φορτίου ΥΦΑ.

ΣΤ) Τυχόν ιστορικά στοιχεία σχετικά µε την αεριοποίηση Φορτίων ΥΦΑ κάθε
Χρήστη ΥΦΑ.
Ζ)

Την υποχρέωση παροχής της Βασικής Υπηρεσίας ΥΦΑ χωρίς διακρίσεις
µεταξύ των Χρηστών.

Η)

Τους κανόνες ασφαλούς και αποδοτικής λειτουργίας της Εγκατάστασης
ΥΦΑ.

Θ)

Τους κανόνες ασφαλούς ναυσιπλοΐας στη θαλάσσια περιοχή της
Εγκατάστασης ΥΦΑ.

Ι)

Τυχόν χρήση της Εγκατάστασης ΥΦΑ για σκοπούς εξισορρόπησης φορτίου
του ΕΣΜΦΑ και παροχής υπηρεσιών κοινής ωφέλειας, σύµφωνα µε τα
οριζόµενα στην παράγραφο [3] του άρθρου [71] του Νόµου καθώς και τον
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Ετήσιο Σχεδιασµό Εξισορρόπησης Φορτίου και αντιστάθµισης Αερίου
Λειτουργίας κατά το άρθρο [46].
Κ)

∆ήλωση δύο ή περισσοτέρων Χρηστών για πραγµατοποίηση από κοινού
εκφόρτωσης Φορτίου ΥΦΑ ή δήλωση ενός Χρήστη για την
πραγµατοποίηση εκφόρτωσης δύο ή περισσοτέρων φορτίων ΥΦΑ από το
ίδιο πλοίο για λογαριασµό του (∆ήλωση Πολλαπλών Φορτίων).

2. Κατά τη διαδικασία του Ετήσιου και κάθε Μηνιαίου Προγραµµατισµού ΥΦΑ, ο
∆ιαχειριστής τροποποιεί τις δηλούµενες Ηµέρες Εκφόρτωσης ΥΦΑ ή τις
δηλούµενες Αρχικές Περιόδους Εκφόρτωσης των Φορτίων ΥΦΑ εφόσον:
Α)

Η µη τροποποίηση των δηλούµενων Ηµερών Εκφόρτωσης ΥΦΑ θα είχε ως
αποτέλεσµα την υπέρβαση του ∆ιαθέσιµου Αποθηκευτικού Χώρου της
Εγκατάστασης ΥΦΑ.

Β)

Υπάρχει αλληλοεπικάλυψη µεταξύ δύο ή περισσοτέρων δηλούµενων
Αρχικών Περιόδων Εκφόρτωσης µε εξαίρεση την περίπτωση κατά την
οποία έχει υποβληθεί ∆ήλωση Πολλαπλών Φορτίων. Στην περίπτωση που
υφίσταται ∆ήλωση Πολλαπλών Φορτίων επιτρέπεται η αλληλοκάλυψη δύο
ή περισσοτέρων Αρχικών Περιόδων Εκφόρτωσης.

Γ)

Η αιτούµενη Περίοδος Προσωρινής Αποθήκευσης Φορτίου ΥΦΑ
υπερβαίνει τη Μέγιστη Περίοδο Προσωρινής Αποθήκευσης κατά το άρθρο
[69].

3. Κατά τη διαδικασία Ετήσιου Προγραµµατισµού ΥΦΑ, εφόσον συντρέχουν οι
λόγοι της παραγράφου [2], ο ∆ιαχειριστής µεταθέτει χρονικά το λιγότερο
δυνατό τις δηλωθείσες Ηµέρες Εκφόρτωσης ΥΦΑ και τις αντίστοιχες Αρχικές
Περιόδους Εκφόρτωσης των Χρηστών ΥΦΑ, µε σειρά προτεραιότητας
σύµφωνα µε τη φθίνουσα σειρά της ετήσιας Ποσότητας ΥΦΑ αυτών.
4. Κατά τη διαδικασία Μηνιαίου Προγραµµατισµού ΥΦΑ, εφόσον συντρέχουν οι
λόγοι της παραγράφου [2], ο ∆ιαχειριστής µεταθέτει χρονικά το λιγότερο
δυνατό τις δηλωθείσες Ηµέρες Εκφόρτωσης ΥΦΑ, σύµφωνα µε την ακόλουθη
σειρά προτεραιότητας:
Α)

Τα Φορτία ΥΦΑ Χρηστών ΥΦΑ τα οποία περιλαµβάνονται στο Τελικό
Ετήσιο Πρόγραµµα ΥΦΑ, ταξινοµηµένα κατά αύξουσα σειρά απόκλισης,
ως προς τις Ηµέρες Εκφόρτωσης και το µέγεθος του Φορτίου ΥΦΑ, από το
Τελικό Ετήσιο Πρόγραµµα ΥΦΑ.

Β)

Τα Φορτία ΥΦΑ Χρηστών ΥΦΑ τα οποία δεν περιλαµβάνονται στο Τελικό
Ετήσιο Πρόγραµµα ΥΦΑ κατά φθίνουσα σειρά Ποσότητας Φορτίου ΥΦΑ.

Γ)

Τα Φορτία ΥΦΑ Χρηστών ΥΦΑ κατά φθίνουσα σειρά Ποσότητας Φορτίου
ΥΦΑ, στην περίπτωση κατά την οποία εκκρεµεί η έκδοση του Τελικού
Ετήσιου Προγράµµατος ΥΦΑ.

5. Σε κάθε περίπτωση κατά την οποία συντρέχουν οι λόγοι της παραγράφου [2], ο
∆ιαχειριστής, πριν τη µετάθεση των Ηµερών Εκφόρτωσης ΥΦΑ και των
αντίστοιχων Αρχικών Περιόδων Εκφόρτωσης σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις
παραγράφους [3] και [4] ανωτέρω, δύναται να προτείνει σε Χρήστες ΥΦΑ την
κατάλληλη µείωση της Περιόδου Προσωρινής Αποθήκευσης κάθε Φορτίου
ΥΦΑ µε ταυτόχρονη διενέργεια Συναλλαγής ΥΦΑ µεταξύ των Χρηστών, κατά
τρόπο ώστε να καταστεί δυνατή η εκφόρτωση των Φορτίων ΥΦΑ αυτών µε τη

∆ιαγράφηκε: σύµφωνα µε την φθίνουσα σειρά της ετήσιας
Ποσότητας ΥΦΑ αυτών.¶

µικρότερη δυνατή απόκλιση σε σχέση µε την αντίστοιχη δηλωθείσα. Ο
∆ιαχειριστής προβαίνει σε κάθε σχετική ενέργεια κατόπιν έγγραφης συναίνεσης
των Χρηστών ΥΦΑ.
6. Ο ∆ιαχειριστής δικαιούται να µη συµπεριλάβει στον προγραµµατισµό
εκφορτώσεων Φορτίων ΥΦΑ που εκπονεί κατά τα οριζόµενα στα άρθρα [83]
και [86], Φορτίο ΥΦΑ το οποίο υπερβαίνει το ∆ιαθέσιµο Αποθηκευτικό Χώρο
της Εγκατάστασης ΥΦΑ.
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7. Κατά τη διαδικασία του Μηνιαίου Προγραµµατισµού ΥΦΑ, ο ∆ιαχειριστής
δικαιούται να µην συµπεριλάβει Φορτίο ΥΦΑ στο Αρχικό ή στο Τελικό
Μηνιαίο Πρόγραµµα, εφόσον το Φορτίο ΥΦΑ δεν περιλαµβάνεται στο
αντίστοιχο Τελικό Ετήσιο Πρόγραµµα ΥΦΑ και η εκφόρτωσή του,
λαµβάνοντας υπόψη τα οριζόµενα στην παράγραφο [4], δεν είναι δυνατή εντός
του χρονικού ορίζοντα του Μηνιαίου Προγραµµατισµού ΥΦΑ.

Άρθρο 88
Μη προγραµµατισµένη εκφόρτωση Φορτίου ΥΦΑ
1. Κάθε Χρήστης ΥΦΑ , κατά τα οριζόµενα στο άρθρο [72] του Νόµου, ο οποίος
επιθυµεί, κατά τη διάρκεια Μήνα Μ, να πραγµατοποιήσει εκφόρτωση Φορτίου
ΥΦΑ η οποία δεν έχει συµπεριληφθεί στο Τελικό Μηνιαίο Πρόγραµµα ΥΦΑ
για τον εν λόγω Μήνα, υποβάλλει στο ∆ιαχειριστή σχετική αίτηση, µέσω του
Ηλεκτρονικού Πληροφοριακού Συστήµατος.
2. Στην αίτηση καθορίζονται:
Α)

Η Ηµέρα Εκφόρτωσης ΥΦΑ, και διάστηµα έξι (6) ωρών εντός της Ηµέρας,
εντός του οποίου θα γίνει η έναρξη Έγχυσης ΥΦΑ.

Β)

Το Φορτίο ΥΦΑ καθώς και τυχόν Φορτίο ΥΦΑ Εξισορρόπησης.

Γ)

Το όνοµα του πλοίου ΥΦΑ που µεταφέρει το Φορτίο ΥΦΑ και δήλωση του
Χρήστη ΥΦΑ (∆ήλωση Πολλαπλών Φορτίων) αν αυτό µεταφέρεται µαζί µε
άλλα Φορτία ΥΦΑ του ίδιου Χρήστη ή άλλων Χρηστών ΥΦΑ προς
εκφόρτωση στην Εγκατάσταση ΥΦΑ κατά την ίδια Αρχική Περίοδο
Εκφόρτωσης, εφόσον η πληροφορία αυτή είναι διαθέσιµη. Στην περίπτωση
που η πληροφορία αυτή δεν είναι διαθέσιµη, ο ∆ιαχειριστής θεωρεί ότι η
Ηµέρα Εκφόρτωσης αφορά µόνο στο συγκεκριµένο Φορτίο ΥΦΑ.

∆)

Ο εκτιµώµενος Χρόνος Έγχυσης ΥΦΑ για το συγκεκριµένο Φορτίο ΥΦΑ.

Ε)

Η επιθυµητή Περίοδος Προσωρινής Αποθήκευσης του Φορτίου ΥΦΑ.

ΣΤ) Το κατά πόσον η Αίτηση αφορά σε από κοινού µεταφορά δύο ή
περισσότερων Φορτίων του Χρήστη ή άλλων Χρηστών ΥΦΑ προς
εκφόρτωση στην Εγκατάσταση ΥΦΑ µε το ίδιο Πλοίο ΥΦΑ την ίδια Ηµέρα
Εκφόρτωσης (∆ήλωση Πολλαπλών Φορτίων). Στην περίπτωση που δεν
υποβάλλεται ∆ήλωση Πολλαπλών Φορτίων, ο ∆ιαχειριστής θεωρεί ότι η
Ηµέρα Εκφόρτωσης αφορά µόνο στο συγκεκριµένο Φορτίο ΥΦΑ.
3. Ο ∆ιαχειριστής αποφασίζει σχετικά µε την αίτηση:
A)

Εντός δύο (2) Ηµερών από τη λήξη της Μηνιαίας ∆ιαδικασίας ∆ιάθεσης
Πρόσθετου Αποθηκευτικού Χώρου κατά το άρθρο [76], εφόσον η αίτηση

∆ιαγράφηκε: πόσο
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υποβάλλεται κατά το χρονικό διάστηµα από την έβδοµη (7) Ηµέρα πριν την
έναρξη του Μήνα Μ έως την πέµπτη (5) Ηµέρα πριν την έναρξη του Μήνα
Μ.
Β)

Εντός δύο (2) Ηµερών από την Ηµέρα ολοκλήρωσης του Τελικού Μηνιαίου
Προγράµµατος ΥΦΑ για το Μήνα Μ, εφόσον η αίτηση υποβάλλεται έως και
την Ηµέρα ολοκλήρωσης του Τελικού Μηνιαίου Προγράµµατος ΥΦΑ, κατά
την παράγραφο [6] του άρθρου [86].

Γ)

Εντός δύο (2) Ηµερών από την υποβολή της αίτησης, εφόσον η αίτηση
υποβάλλεται εκτός του χρονικού διαστήµατος που καθορίζεται στις
περιπτώσεις Α) και Β).

∆ιαγράφηκε: πέµπτη (5
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Ο ∆ιαχειριστής ενηµερώνει τον αιτούντα σχετικά µε την απόφασή του µέσω
του Ηλεκτρονικού Πληροφοριακού Συστήµατος.
4. Κατά την αξιολόγηση των αιτήσεων ο ∆ιαχειριστής τηρεί τη χρονική σειρά
προτεραιότητας υποβολής τους.
5. Ο ∆ιαχειριστής, λαµβάνοντας υπόψη, ιδίως, το Τελικό Μηνιαίο Πρόγραµµα ΥΦΑ
για το Μήνα Μ και το Μήνα Μ+1, το τµήµα του ∆ιαθέσιµου Αποθηκευτικού
Χώρου της Εγκατάστασης ΥΦΑ το οποίο έχει διατεθεί ως Πρόσθετος
Αποθηκευτικός Χώρος κατά τα οριζόµενα στο άρθρο [76], το τµήµα του
∆ιαθέσιµου Αποθηκευτικού Χώρου το οποίο παραµένει προς διάθεση, τη
διαθέσιµη ∆υναµικότητα Αεριοποίησης και τη ∆εσµευµένη ∆υναµικότητα
Αεριοποίησης του αιτούντος, εφόσον είναι Χρήστης ΥΦΑ, καθώς και κάθε
σχετικό στοιχείο από τα οριζόµενα στην παράγραφο [1] του άρθρου [87],
δύναται:
Α)

Να κάνει αποδεκτή την αίτηση.

Β)

Να κάνει αποδεκτή την αίτηση υπό προϋποθέσεις, οι οποίες αφορούν ιδίως:
(i)

∆ιαγράφηκε: την

Στη µετάθεση της Ηµέρας Εκφόρτωση ΥΦΑ του Φορτίου ΥΦΑ.

(ii) Στην εκφόρτωση µέρους του Φορτίου ΥΦΑ ή του Φορτίου ΥΦΑ
Εξισορρόπησης.
(iii) Στην αύξηση της ∆εσµευµένης ∆υναµικότητας Αεριοποίησης του
αιτούντα, εφόσον είναι Χρήστης ΥΦΑ.
(iv) Στη µείωση της Περιόδου Προσωρινής Αποθήκευσης.
Γ)

Να απορρίψει αιτιολογηµένα την αίτηση.

6. Στην περίπτωση που ο αιτών δεν έχει δεσµεύσει το σύνολο της Ελάχιστης
∆υναµικότητας Αεριοποίησης του Φορτίου ΥΦΑ, απαραίτητη προϋπόθεση
πραγµατοποίησης της εκφόρτωσης Φορτίου ΥΦΑ αποτελεί η ολοκλήρωση της
υπογραφής Εγκεκριµένης Αίτησης ΥΦΑ, στο πλαίσιο της Σύµβασης ΥΦΑ που
έχει συνάψει µε το ∆ιαχειριστή, το αργότερο τρεις (3) Ηµέρες πριν την Ηµέρα
Εκφόρτωσης ΥΦΑ.
7. Έγκριση του αιτήµατος υπό προϋποθέσεις ή απόρριψη αυτού αιτιολογείται ειδικά
από το ∆ιαχειριστή. Η πράξη απόρριψης του αιτήµατος κοινοποιείται στη ΡΑΕ.
8. Εντός µίας (1) Ηµέρας από την αποστολή από το ∆ιαχειριστή πράξης αποδοχής
της αίτησης υπό προϋποθέσεις, κατά τα οριζόµενα στην παράγραφο [5]
ανωτέρω, ο αιτών ενηµερώνει το ∆ιαχειριστή σχετικά µε την πρόθεσή του να
προχωρήσει στην εκφόρτωση του Φορτίου ΥΦΑ υποβάλλοντας, µέσω του
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Ηλεκτρονικού Πληροφοριακού Συστήµατος, δήλωση µε την οποία αποδέχεται,
ρητά και ανεπιφύλακτα, όλες τις προϋποθέσεις που τίθενται από το ∆ιαχειριστή.
Με την άπρακτη παρέλευση της ως άνω προθεσµίας για την υποβολή της
δήλωσης, τεκµαίρεται απόφαση του αιτούντα να µην πραγµατοποιήσει την
εκφόρτωση του Φορτίου ΥΦΑ.

∆ιαγράφηκε: τον

9. Το αργότερο εντός µίας (1) Ηµέρας από την αποδοχή της αίτησης κατά τα
οριζόµενα στην περίπτωση Α) της παραγράφου [5] ή την υποβολή της δήλωσης
του αιτούντος κατά τα οριζόµενα στην παράγραφο [8] ανωτέρω, ο
∆ιαχειριστής:
Α)

Καλεί τον αιτούντα να υποβάλει Αίτηση Παροχής Βασικής Υπηρεσίας ΥΦΑ
εντός τριών (3) Ηµερών.

Β)

Τροποποιεί το Τελικό Μηνιαίο Πρόγραµµα ΥΦΑ για το Μήνα Μ και
επικαιροποιεί το Τελικό Ετήσιο Πρόγραµµα ΥΦΑ.

∆ιαγράφηκε: υποβάλλει

Άρθρο 88Α
Ηµερήσια Αποδέσµευση Μη Χρησιµοποιούµενου Αποθηκευτικού
Χώρου
1. Με την επιφύλαξη της παραγράφου [2] του παρόντος, ο Μη Χρησιµοποιούµενος
Αποθηκευτικός Χώρος του Χρήστη ΥΦΑ (i) για τη µέρα (d) του Μήνα M
υπολογίζεται από το ∆ιαχειριστή την Ηµέρα d-1 εντός µισής (1/2) ώρας από την
ανακοίνωση του Ηµερήσιου Αποθέµατος ΥΦΑ κατά το άρθρο [77] και ως εξής:

[

∆ιαγράφηκε: τον

]

MXAXX i ,d = max 0, ((ΧΠΑ i ,d + Π AX i ,d + XEK nj ,d ) − (HAYi ,d −2 + XEK i ,d + ΧΕΠ i ,d ))
Όπου
ΜΧΑΧΧi,d

HAYi ,d − 2
XEKi,d

XEKnj,d

ΧΠΑi,d

ΠΑΧi,d
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O Μη Χρησιµοποιούµενος Αποθηκευτικός Χώρος του Χρήστη
ΥΦΑ (i) για τη µέρα (d) (kWh)
: Το Ηµερήσιο Απόθεµα ΥΦΑ του Χρήστη ΥΦΑ (i) την Ηµέρα
(d-2) (kWh)
To τµήµα του Πρόσθετου Αποθηκευτικού Χώρου και του
Χώρου Προσωρινής Αποθήκευσης που διατίθενται κατά τα
άρθρα [73] και [73Β] στη δευτερογενή αγορά, και ως
αποτέλεσµα Συναλλαγών ΥΦΑ κατά το άρθρο [78] από το
Χρήστη ΥΦΑ (i) την Ηµέρα (d) (kWh).
To άθροισµα του τµήµατος του Πρόσθετου Αποθηκευτικού
Χώρου και του Χώρου Προσωρινής Αποθήκευσης το οποίο έχει
εκχωρηθεί στο Χρήστη (i) κατά τα άρθρα [73] και [73Β], και ως
αποτέλεσµα Συναλλαγών ΥΦΑ κατά το άρθρο [78], την Ηµέρα
(d) από nj Χρήστες ΥΦΑ(kWh)
Ο Χώρος Προσωρινής Αποθήκευσης που έχει διατεθεί στο
Χρήστη ΥΦΑ (i) την Ηµέρα (d) στο πλαίσιο της Βασικής
Υπηρεσίας κατά το άρθρο [69](kWh)
Ο Πρόσθετος Αποθηκευτικός Χώρος που έχει δεσµευτεί από το
Χρήστη ΥΦΑ (i) την Ηµέρα (d) κατά τα άρθρα [76] και [76Α]

∆ιαγράφηκε: στον

∆ιαγράφηκε: στον

∆ιαγράφηκε: τον

ΧΕΠi,d

O Επιστρεφόµενος Αποθηκευτικός Χώρος την Ηµέρα (d) ο
οποίος επιστρέφεται από το Χρήστη στο ∆ιαχειριστή κατά τις
διατάξεις του άρθρου [88Γ].

2. Για όλες τις Ηµέρες που αφορούν στη διαδικασία της Εκφόρτωσης και Έγχυσης
Φορτίου ΥΦΑ κατά τα άρθρα [67] και [68], ο Μη Χρησιµοποιούµενος
Αποθηκευτικός Χώρος Χρήστη ΥΦΑ θεωρείται ίσος µε το µηδέν.
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3. Ως Μη Χρησιµοποιούµενος Αποθηκευτικός Χώρος της Εγκατάστασης ΥΦΑ για
την Ηµέρα (d) ορίζεται το άθροισµα του Μη Χρησιµοποιούµενου
Αποθηκευτικού Χώρου όλων των Χρηστών ΥΦΑ.
4.

Ο Μη Χρησιµοποιούµενος Αποθηκευτικός Χώρος προστίθεται στο τµήµα του
∆ιαθέσιµου Αποθηκευτικού Χώρου το οποίο παραµένει προς διάθεση (Αρχικό
Τµήµα ΠΑΧ) κατά το άρθρο [76Γ] και διατίθεται κατά την Ηµερήσια
∆ιαδικασία διάθεσης κατά του άρθρο [76Β], στην περίπτωση κατά την οποία το
άθροισµα του αποθηκευτικού χώρου τον οποίο αιτούνται οι Χρήστες ΥΦΑ
κατά την εν λόγω διαδικασία υπερβαίνει το Αρχικό Τµήµα ΠΑΧ.

5. Στην περίπτωση κατά την οποία ο Μη Χρησιµοποιούµενος Αποθηκευτικός
Χώρος δεσµεύεται από άλλους Χρήστες κατά τη διαδικασία του άρθρου [76Β]
τότε οι αρχικοί Χρήστες ΥΦΑ από τους οποίους διατέθηκε ο Μη
Χρησιµοποιούµενος Αποθηκευτικός Χώρος αποζηµιώνονται µε ποσό το οποίο
υπολογίζεται για κάθε Ηµέρα στην οποία αφορά η αποδέσµευση ως το γινόµενο
του τµήµατος του Μη Χρησιµοποιούµενου Αποθηκευτικού Χώρου που
αποδεσµεύεται επί την Τιµή Κατωφλίου την οποία ο Χρήστης ΥΦΑ κατέβαλε
για την απόκτησή του επί ένα συντελεστή ενενήντα οκτώ τοις εκατό (98%),
πλην του τµήµατος του Μη Χρησιµοποιούµενου Αποθηκευτικού Χώρου το
οποίο αποτελείται από το σύνολο ή τµήµα του ΧΠΑ το οποίο έχει διατεθεί στο
Χρήστη ΥΦΑ στο πλαίσιο της Βασικής Υπηρεσίας κατά το άρθρο [69]. Στην
περίπτωση κατά την οποία ο Μη Χρησιµοποιούµενος Αποθηκευτικός Χώρος
προέρχεται από δύο ή περισσότερες διαγωνιστικές διαδικασίες κατά τα άρθρα
[76Α] και [76Β] ο υπολογισµός γίνεται ξεχωριστά για κάθε τµήµα του Μη
Χρησιµοποιούµενου Αποθηκευτικού Χώρου και Τιµή Κατωφλίου που
προέκυψε από κάθε διαγωνιστική διαδικασία.

Άρθρο 88Β
Παρακολούθηση Χρήσης Αποθηκευτικού Χώρου Εγκατάστασης
ΥΦΑ και ∆ιαχείρηση Συµφόρησης
1. Ο ∆ιαχειριστής αποστέλλει στη ΡΑΕ σε ηλεκτρονική και επεξεργάσιµη µορφή
αναλυτική κατάσταση (Κατάσταση Χρήσης ΥΦΑ), η οποία περιλαµβάνει για
τους προηγούµενους έξι µήνες, τουλάχιστον τα ακόλουθα:
Α)

Τα στοιχεία της παραγράφου [5] του άρθρου [77] ξεχωριστά για κάθε
Χρήστη ΥΦΑ.

Β)

Τις πραγµατοποιηθείσες εκφορτώσεις ΥΦΑ συµπεριλαµβανοµένων των
αιτηµάτων για µη προγραµµατισµένη εκφόρτωση κατά το άρθρο [88] καθώς
και αιτηµάτων που απορρίφθηκαν λόγω έλλειψης επαρκούς αποθηκευτικού
χώρου.
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Γ)
∆)

Ε)

Το τµήµα του Ηµερήσιου Αποθέµατος Εξισορρόπησης που διατέθηκε από
το ∆ιαχειριστή σε Χρήστες, ανά Χρήστη ΥΦΑ.
Το τµήµα του Πρόσθετου Αποθηκευτικού Χώρου και του Χώρου
Προσωρινής Αποθήκευσης τα οποία τέθηκαν προς διάθεση στη δευτερογενή
αγορά κατά το άρθρο [73Β] για το χρονικό διάστηµα διάθεσης στο οποίο
αφορά η Κατάσταση Χρήσης ΥΦΑ και το τίµηµα διάθεσης, καθώς και το
τµήµα του αποθηκευτικού χώρου που επιστράφηκε στο ∆ιαχειριστή µε τη
διαδικασία της επιστροφής κατά το άρθρο [88Γ].
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Τον Πρόσθετο Αποθηκευτικό Χώρο που ο ∆ιαχειριστής προσέφερε στους
Χρήστες ΥΦΑ κατά τη Μηνιαία και Ηµερήσια ∆ιαδικασία ∆ιάθεσης και τα
αποτελέσµατα των σχετικών διαγωνιστικών διαδικασιών κατά τα άρθρα
[76Α] και [76Β].

ΣΤ) Τη µέση τιµή του αθροίσµατος της χρησιµοποιηθείσας και της διατεθείσας
µε τη διαδικασία της Εκχώρησης κατά τα άρθρα [73] και [73Β] ∆εσµευµένης
∆υναµικότητας Αεριοποίησης.

∆ιαγράφηκε: την

2. Η Κατάσταση Χρήσης υποβάλλεται στη ΡΑΕ, κατά τους µήνες Ιανουάριο, και
Ιούλιο.
3. Ως συστηµατική µη-χρησιµοποίηση Πρόσθετου Αποθηκευτικού Χώρου και
Χώρου Προσωρινής Αποθήκευσης νοείται η περίπτωση κατά την οποία η µέση
τιµή του αθροίσµατος του Ηµερήσιου Αποθέµατος ΥΦΑ του Χρήστη ΥΦΑ
κατά το άρθρο [77] και του Πρόσθετου Αποθηκευτικού Χώρου και του Χώρου
Προσωρινής Αποθήκευσης που διατίθενται κατά τα άρθρα [73] και [73Β] στη
δευτερογενή αγορά και του Επιστρεφόµενου Αποθηκευτικού Χώρου κατά το
άρθρο [88Γ], κατά τη διάρκεια των έξι (6) συνεχόµενων Μηνών στους οποίους
αφορά η έκθεση, υπολείπεται του 80% της µέσης τιµής του αθροίσµατος του
Πρόσθετου Αποθηκευτικού Χώρου και του Χώρου Προσωρινής Αποθήκευσης
που έχει δεσµεύσει ο Χρήστης ΥΦΑ.
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4. Εφόσον, από τα στοιχεία των Καταστάσεων Χρήσης, προκύπτει:
Α)

Β)

Συστηµατική µη-χρησιµοποίηση Πρόσθετου Αποθηκευτικού Χώρου και
Χώρου Προσωρινής Αποθήκευσης η οποία δύναται να έχει δυσµενή
επίδραση στη δυνατότητα πρόσβασης τρίτων στην Εγκατάσταση ΥΦΑ,
στην οικονοµική αποτελεσµατικότητα αυτής, στην ασφάλεια εφοδιασµού
και στη δυνατότητα παροχής υπηρεσιών κοινής ωφέλειας, και
Μη διάθεση στη δευτερογενή αγορά κατά το άρθρο [73Β] ή µη επιστροφή
κατά το άρθρο [88Γ] του συνόλου ή τµήµατος του Πρόσθετου
Αποθηκευτικού Χώρου και του Χώρου Προσωρινής Αποθήκευσης για
τουλάχιστον το 70% του χρόνου που το Ηµερήσιο Απόθεµα ΥΦΑ του
Χρήστη ΥΦΑ υπολείπεται του 80% της µέσης τιµής του αθροίσµατος του
Πρόσθετου Αποθηκευτικού Χώρου και του Χώρου Προσωρινής
Αποθήκευσης που έχει δεσµεύσει ο Χρήστης ΥΦΑ,

η ΡΑΕ δύναται να απαιτήσει από το ∆ιαχειριστή την κλήση του Χρήστη για
παροχή διευκρινήσεων τάσσοντας στο Χρήστη προθεσµία τουλάχιστον
δεκαπέντε (15) ηµερών προκειµένου να αιτιολογήσει τη µη χρησιµοποίηση ή
µη διάθεση στη δευτερογενή αγορά του Πρόσθετου Αποθηκευτικού Χώρου και
του Χώρου Προσωρινής Αποθήκευσης. Εφόσον ο Χρήστης ΥΦΑ δεν
αιτιολογήσει εµπρόθεσµα ή δεν αιτιολογήσει επαρκώς τη µη χρησιµοποίηση
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αποθηκευτικού χώρου που του έχει διατεθεί, ο ∆ιαχειριστής, µε απόφασή του,
ύστερα από έγκριση της ΡΑΕ σύµφωνα µε τη διάταξη της παραγράφου [5] του
άρθρου [69] του Νόµου, προβαίνει σε αποκλεισµό του Χρήστη από τη Μηνιαία
∆ιαδικασία ∆ιάθεσης Πρόσθετου Αποθηκευτικού Χώρου κατά το άρθρο [76Α]
για χρονικό διάστηµα το οποίο κατά την πρώτη εφαρµογή του µέτρου κατά το
παρόν άρθρο καθορίζεται ίσο µε δύο (2) Μήνες. Ο χρόνος διπλασιάζεται µε
κάθε εφαρµογή του εν λόγω µέτρου.

5. Κάθε σχετική απόφαση του ∆ιαχειριστή σύµφωνα µε το παρόν άρθρο
ανακοινώνεται στην ιστοσελίδα του ∆ιαχειριστή στην ελληνική και την αγγλική
γλώσσα.

Άρθρο 88Γ
Επιστροφή Πρόσθετου Αποθηκευτικού Χώρου ή Χώρου
Προσωρινής Αποθήκευσης στο ∆ιαχειριστή
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1. Κάθε Χρήστης ΥΦΑ (Παρέχων Χρήστης) δύναται να επιστρέψει στο
∆ιαχειριστή, προς διάθεση σε άλλους ενδιαφερόµενους, το σύνολο ή µέρος
του Χώρου Προσωρινής Αποθηκευσης και Πρόσθετου Αποθηκευτικού Χώρου,
στην Εγκατάσταση ΥΦΑ που έχει δεσµεύσει (Επιστρεφόµενος Αποθηκευτικός
Χώρος), για συγκεκριµένη χρονική περίοδο, σύµφωνα µε τις διατάξεις του
παρόντος άρθρου.
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2. Ο Χρήστης ΥΦΑ δε δύναται να επιστρέψει και ο ∆ιαχειριστής δεν αποδέχεται την
επιστροφή του συνόλου ή µέρους του Επιστρεφόµενου Αποθηκευτικού Χώρου
ο οποίος έχει καταχωρηθεί ως προσφορά στη δευτερογενή αγορά σύµφωνα µε
τις διατάξεις των άρθρων [73] και [73Α] και για το χρονικό διάστηµα αυτής.
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3. Ο Παρέχων Χρήστης υποβάλλει εγγράφως στο ∆ιαχειριστή σχετικό αίτηµα
σύµφωνα µε το υπόδειγµα «Αίτηση Επιστροφής Αποθηκευτικού Χώρου
Εγκατάστασης ΥΦΑ», το οποίο δηµοσιεύεται στο Ηλεκτρονικό Πληροφοριακό
Σύστηµα. Στην αίτηση πρέπει να αναφέρονται διακριτά τουλάχιστον:
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Α)

Το µέγεθος του Επιστρεφόµενου Αποθηκευτικού Χώρου και η κατανοµή
του .

Β)

Η Εγκεκριµένη Αίτηση ή οι Εγκεκριµένες Αιτήσεις ΥΦΑ, εφόσον
πρόκειται για επιστροφή Χώρου Προσωρινής Αποθήκευσης ή η Ταυτότητα
της ∆ιαγωνιστικής ∆ιαδικασίας κατά το άρθρο [76Γ] εφόσον πρόκειται για
επιστροφή Πρόσθετου Αποθηκευτικού Χώρου.

Γ)

Η Ηµέρα έναρξης και η Ηµέρα λήξης διάθεσης του Επιστρεφόµενου
Αποθηκευτικού Χώρου.

4. Η Αίτηση Επιστροφής Αποθηκευτικού Χώρου Εγκατάστασης ΥΦΑ υποβάλλεται
τουλάχιστον δύο (2) εργάσιµες ηµέρες πριν την Ηµέρα έναρξης διάθεσης του
Επιστρεφόµενου Αποθηκευτικού Χώρου.
5. Η Ηµέρα λήξης διάθεσης του Επιστρεφόµενου Αποθηκευτικού Χώρου είναι, το
αργότερο, η Ηµέρα λήξης της Περιόδου Προσωρινής Αποθήκευσης εφόσον ο
Επιστρεφόµενος Αποθηκευτικός Χώρος αφορά σε Χώρο Προσωρινής
Αποθήκευσης ή η τελευταία Ηµέρα κατά την οποία ο εν λόγω Χώρος είναι
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διαθέσιµος, εφόσον αφορά σε Πρόσθετο Αποθηκευτικό Χώρο σύµφωνα µε το
άρθρο [76Α].

6. Ο ∆ιαχειριστής εντός της επόµενης εργάσιµης ηµέρας από την Ηµέρα υποβολής
της αίτησης του Παρέχοντος Χρήστη, αποφασίζει και ενηµερώνει τον
Παρέχοντα Χρήστη εγγράφως σχετικά µε την αποδοχή ή την απόρριψη της
αίτησης, εφόσον δεν είναι σύµφωνη µε τα οριζόµενα στην παράγραφο [3] του
παρόντος άρθρου.
7. Σε περίπτωση αποδοχής της αίτησης, ο ∆ιαχειριστής επικαιροποιεί το
Ηλεκτρονικό Πληροφοριακό Σύστηµα. Ο Επιστρεφόµενος Αποθηκευτικός
Χώρος προσµετράται στο τµήµα του ∆ιαθέσιµου Αποθηκευτικού Χώρου το
οποίο παραµένει προς διάθεση κατά την παράγραφο [8] του άρθρου [76Γ],
πλέον τυχόν προϋφιστάµενου ∆ιαθέσιµου Αποθηκευτικού Χώρου, και µετά τη
διάθεση του τελευταίου.
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8. Σε περίπτωση Επιστροφής Αποθηκευτικού Χώρου από περισσότερους του ενός
Χρήστες ΥΦΑ, ο ∆ιαχειριστής τηρεί τη χρονική σειρά προτεραιότητας
υποβολής των σχετικών αιτηµάτων τους.
9. Ο Παρέχων Χρήστης διατηρεί όλα τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις του έναντι
του ∆ιαχειριστή, ιδίως τις οικονοµικές σύµφωνα µε τη Σύµβαση ΥΦΑ, το
Τιµολόγιο Χρήσης του ΕΣΦΑ και τη διαγωνιστική διαδικασία κατά το άρθρο
[76Α] κατά το µέγεθος και για το χρονικό διάστηµα που ο Επιστρεφόµενος
Αποθηκευτικός Χώρος δεν έχει δεσµευθεί υπέρ τρίτου σύµφωνα µε τις
διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου.
10. Ο Παρέχων Χρήστης δε δικαιούται να διαθέτει το σύνολο ή µέρος του
Επιστρεφόµενου Αποθηκευτικού Χώρου στη δευτερογενή αγορά, σύµφωνα µε
τα οριζόµενα στο άρθρο [73Α], και για το χρονικό διάστηµα που
προσδιορίζεται από την Ηµέρα έναρξης και την Ηµέρα λήξης διάθεσης του
Επιστρεφόµενου Αποθηκευτικού Χώρου σύµφωνα µε την Αίτηση.
11. Στην περίπτωση υπογραφής Εγκεκριµένης Αίτησης ΥΦΑ µεταξύ ∆ιαχειριστή και
τρίτου ενδιαφερόµενου Χρήστη, στο πλαίσιο σύναψης σχετικής Σύµβασης
ΥΦΑ, για τη δέσµευση του συνόλου ή µέρους του Επιστρεφόµενου
Αποθηκευτικού Χώρου στο πλαίσιο της Βασικής Υπηρεσίας µε την επιφύλαξη
της παραγράφου [4] του άρθρου [70], ο ∆ιαχειριστής µειώνει τη ∆εσµευµένη
∆υναµικότητα Αεριοποίησης, κατά το µέρος που δεσµεύθηκε από τρίτο
ενδιαφερόµενο Χρήστη ο Χώρος Προσωρινής Αποθήκευσης και για το
χρονικό διάστηµα στο οποίο αφορά η ανωτέρω Εγκεκριµένη Αίτηση ΥΦΑ και
ενηµερώνει εγγράφως τον Παρέχοντα Χρήστη.
12. Στην περίπτωση
διάθεσης του συνόλου ή µέρους του Επιστρεφόµενου
Αποθηκευτικού Χώρου στο πλαίσιο της διαγωνιστικής διαδικασίας κατά τα
άρθρα [76Α] και [76Β], ο Παρέχων Χρήστης αποζηµιώνεται από το ∆ιαχειριστή
µε ποσό το οποίο υπολογίζεται για κάθε Ηµέρα στην οποία αφορά η
επιστροφή ως το γινόµενο του τµήµατος του
του Επιστρεφόµενου
Αποθηκευτικού Χώρου που δεσµεύεται επί την Τιµή Κατωφλίου την οποία ο
Χρήστης ΥΦΑ κατέβαλε για την απόκτησή του επί έναν συντελεστή 98%.
13. Ο ∆ιαχειριστής τηρεί αρχείο σε ηλεκτρονική και επεξεργάσιµη µορφή και για
χρονικό διάστηµα τουλάχιστον πέντε (5) ετών, στο οποίο περιλαµβάνονται
τουλάχιστον τα εξής:
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Α)

Το µέγεθος του Επιστρεφόµενου Αποθηκευτικού Χώρου και το χρονικό
διάστηµα για το οποίο επεστράφη στο ∆ιαχειριστή σύµφωνα µε τη
διαδικασία του παρόντος άρθρου.

Β)

Το τµήµα του Επιστρεφόµενου Αποθηκευτικού Χώρου ο οποίος δεσµεύεται
από τρίτο ενδιαφερόµενο και το χρονικό διάστηµα της δέσµευσης.

Γ)

Κατάσταση µε τους Χρήστες ΥΦΑ που προέβησαν σε επιστροφή.

∆)

Το ποσοστό του Επιστρεφόµενου Αποθηκευτικού Χώρου σε σχέση µε το
συνολικό αποθηκευτικό χώρο (Χώρο Προσωρινής Αποθήκευσης και
Πρόσθετο Αποθηκευτικό Χώρο) για το Χρήστη ΥΦΑ που προέβη στην
επιστροφή και για το χρονικό διάστηµα αυτής.
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Άρθρο 89
Πιστοποίηση Πλοίων ΥΦΑ
1. Οι τεχνικές προδιαγραφές και οι προδιαγραφές ασφαλείας για την πρόσδεση,
Σύνδεση, Έγχυση ΥΦΑ, Αποσύνδεση και απόπλου πλοίων ΥΦΑ από την
Εγκατάσταση ΥΦΑ, η διαδικασία ελέγχου και πιστοποίησης της συµβατότητας
πλοίων ΥΦΑ µε τις ως άνω προδιαγραφές, ο τύπος και το περιεχόµενο των
πιστοποιητικών καταλληλότητας και επιθεωρήσεων του πλοίου ΥΦΑ και κάθε
σχετικό ζήτηµα ρυθµίζεται µε τον Κανονισµό Πιστοποίησης Πλοίων ΥΦΑ, ο
οποίος θεσπίζεται σύµφωνα µε τη διάταξη της παραγράφου [4] του άρθρου [69]
του Νόµου.
2. Ο ∆ιαχειριστής καταρτίζει και δηµοσιεύει στο Ηλεκτρονικό Πληροφοριακό
Σύστηµα κατάλογο πλοίων ΥΦΑ τα οποία έχουν πιστοποιηθεί ως κατάλληλα
για εκφόρτωση ΥΦΑ στην Εγκατάσταση ΥΦΑ, σύµφωνα µε τον Κανονισµό
Πιστοποίησης Πλοίων ΥΦΑ.
3. Έως την έκδοση του Κανονισµού Πιστοποίησης Πλοίων ΥΦΑ, ο ∆ιαχειριστής
οφείλει να παρέχει πρόσβαση στην Εγκατάσταση ΥΦΑ σε οποιοδήποτε πλοίο
ΥΦΑ ενδιαφεροµένου, χωρίς διακρίσεις, µε την επιφύλαξη τήρησης των λοιπών
διατάξεων του Κώδικα και σύµφωνα µε τις υφιστάµενες διαδικασίες και
πρακτικές που ακολουθεί. Για το σκοπό αυτό, εντός ενός (1) µηνός από τη θέση
σε ισχύ του Κώδικα, ο ∆ιαχειριστής δηµοσιεύει στην ιστοσελίδα του:
Α)

Τεχνικές προδιαγραφές για την πρόσβαση πλοίων στην Εγκατάσταση ΥΦΑ.

Β)

Κάθε στοιχείο το οποίο είναι απαραίτητο για την προσέγγιση, Σύνδεση
Εκφόρτωση, Αποσύνδεση και απόπλου Πλοίων ΥΦΑ από την Εγκατάσταση
ΥΦΑ.

Γ)

Πρότυπο αίτησης προσωρινής πιστοποίησης πλοίων ΥΦΑ, η οποία
περιλαµβάνει τα στοιχεία και δικαιολογητικά τα οποία πρέπει να υποβάλει
οποιοσδήποτε ενδιαφερόµενος επιθυµεί να πραγµατοποιήσει εκφόρτωση
ΥΦΑ στην Εγκατάσταση ΥΦΑ.

4. Αίτηση προσωρινής πιστοποίησης πλοίων ΥΦΑ υποβάλλεται στο ∆ιαχειριστή
εγγράφως, συνοδευόµενη από όλα τα απαιτούµενα ως άνω στοιχεία και
δικαιολογητικά. Η αίτηση υποβάλλεται από οποιονδήποτε ενδιαφερόµενο,
ανεξαρτήτως του εάν έχει συνάψει Σύµβαση ΥΦΑ µε το ∆ιαχειριστή. Κατά την
επεξεργασία των αιτήσεων, ο ∆ιαχειριστής τηρεί τη χρονική σειρά υποβολής
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τους και απαντά επί της αίτησης εντός ενός (1) µηνός. Απόρριψη της αίτησης
τεκµηριώνεται ειδικά από το ∆ιαχειριστή και η σχετική πράξη κοινοποιείται
στη ΡΑΕ.

5. Ο ∆ιαχειριστής δηµοσιεύει στο Ηλεκτρονικό Πληροφοριακό Σύστηµα κατάλογο
των πλοίων ΥΦΑ τα οποία έχουν πιστοποιηθεί προσωρινά, σύµφωνα µε την
ανωτέρω διαδικασία.
6. Πλοία ΥΦΑ τα οποία έχουν πιστοποιηθεί προσωρινά ως κατάλληλα για
εκφόρτωση ΥΦΑ στην Εγκατάσταση ΥΦΑ, σύµφωνα µε την ως άνω
διαδικασία, πιστοποιούνται εκ νέου µετά τη θέσπιση του Κανονισµού
Πιστοποίησης Πλοίων ΥΦΑ, εφόσον αυτό απαιτείται από τις διατάξεις του
Κανονισµού αυτού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΣΦΑ
Άρθρο 90
Παροχή στοιχείων στο ∆ιαχειριστή
1. Για το σχεδιασµό, την ανάπτυξη και τη λειτουργία του ΕΣΦΑ, οι Χρήστες
οφείλουν να παρέχουν στο ∆ιαχειριστή σχετικά στοιχεία και πληροφορίες, κατά
τα οριζόµενα στο Κεφάλαιο αυτό ή έπειτα από αίτηµα του ∆ιαχειριστή.
2. Έως την 31η Μαρτίου κάθε Έτους, κάθε Χρήστης οφείλει να παρέχει στο
∆ιαχειριστή εκτιµήσεις σχετικά µε τα ακόλουθα:
Α)

Την Ποσότητα Φυσικού Αερίου που απαιτείται ανά Έτος για την
εξυπηρέτηση των αναγκών των Πελατών του Χρήστη, ανά κατηγορία
Πελατών, ανά διοικητική περιφέρεια και ανά υφιστάµενο ή µελλοντικό
Σηµείο Εξόδου, Σηµείο Εξόδου Αντίστροφης Ροής, για τα επόµενα δέκα
(10) Έτη.

Β)

Τη Μεταφορική Ικανότητα και τη Μέγιστη Ωριαία Ποσότητα Παραλαβής
που απαιτείται ανά Έτος για την εξυπηρέτηση των αναγκών των Πελατών
του Χρήστη, ανά κατηγορία Πελατών, ανά διοικητική περιφέρεια και ανά
υφιστάµενο ή µελλοντικό Σηµείο Εξόδου, Σηµείο Εξόδου Αντίστροφης
Ροής για τα επόµενα δέκα (10) Έτη.

Γ)

Τις παραδόσεις και παραλαβές Φυσικού Αερίου για την εξυπηρέτηση των
αναγκών των Πελατών του Χρήστη ανά υφιστάµενο ή µελλοντικό Σηµείο
Εισόδου, Σηµείο Εισόδου Αντίστροφης Ροής και Εξόδου, Σηµείο Εξόδου
Αντίστροφης Ροής για κάθε Μήνα, για το επόµενο Έτος.

3. Κάθε Χρήστης οφείλει να παρέχει στο ∆ιαχειριστή τις καλύτερες δυνατές
εκτιµήσεις του ως προς τα στοιχεία της παραγράφου [2], υπό τον όρο τήρησης
της εχεµύθειας και της προστασίας του επιχειρηµατικού και άλλων απορρήτων.
Οι εκτιµήσεις αυτές δεν είναι δεσµευτικές για το Χρήστη.
4. Ο ∆ιαχειριστής δύναται να αιτηθεί σχετικά στοιχεία και πληροφορίες από
υφιστάµενους ή µελλοντικούς διαχειριστές Συνδεδεµένων Συστηµάτων, υπό
τον όρο τήρησης της εχεµύθειας και της προστασίας του επιχειρηµατικού και
άλλων απορρήτων. Οι εκτιµήσεις αυτές δεν είναι δεσµευτικές για τους
διαχειριστές των Συνδεδεµένων Συστηµάτων.
5. Τα στοιχεία που υποβάλλονται στο ∆ιαχειριστή σύµφωνα µε το άρθρο αυτό,
αποτελούν δεδοµένα για το σχεδιασµό και την ανάπτυξη του ΕΣΦΑ και
θεωρούνται εµπιστευτικά. Ο ∆ιαχειριστής οφείλει να παρέχει στη ΡΑΕ
πρόσβαση στα στοιχεία αυτά.

Άρθρο 91
Μελέτη Ανάπτυξης ΕΣΦΑ
1. Έως την 30η Ιουνίου κάθε Έτους, ο ∆ιαχειριστής εκπονεί Μελέτη Ανάπτυξης
ΕΣΦΑ, η οποία περιλαµβάνει:
A)

Τις προβλέψεις του ∆ιαχειριστή για την ετήσια ζήτηση Φυσικού Αερίου στο
σύνολο της χώρας, ανά διοικητική περιφέρεια και ανά κατηγορία
καταναλωτών καθώς και για τη µέγιστη Ηµερήσια και ωριαία ζήτηση
Φυσικού Αερίου ανά Έτος, για κάθε ένα από τα επόµενα δέκα (10) Έτη.

B)

Τις εκτιµήσεις του ∆ιαχειριστή για τις δυνατότητες κάλυψης της ζήτησης
κατά οικονοµικό και αξιόπιστο τρόπο από υφιστάµενες ή νέες πηγές
εφοδιασµού µε Φυσικό Αέριο περιλαµβανοµένων και πηγών εφοδιασµού µε
ΥΦΑ, και για την αναγκαία, για το σκοπό αυτό, ενίσχυση και επέκταση του
ΕΣΦΑ.

Γ)

Τις εκτιµήσεις του ∆ιαχειριστή σχετικά µε τα στοιχεία κόστους των
αναγκαίων έργων ενίσχυσης και επέκτασης του ΕΣΦΑ .

2. Οι προβλέψεις και εκτιµήσεις του ∆ιαχειριστή, σύµφωνα µε την παράγραφο
[1],δεν είναι δεσµευτικές και δεν δηµιουργούν ευθύνη του ∆ιαχειριστή έναντι
Χρηστών, διαχειριστών Συνδεδεµένων Συστηµάτων ή οποιουδήποτε άλλου
φυσικού ή νοµικού προσώπου έχει έννοµο συµφέρον.
3. Η Μελέτη Ανάπτυξης ΕΣΦΑ δεν περιλαµβάνει εξατοµικευµένες αναφορές σε
Χρήστες, Προµηθευτές και καταναλωτές Φυσικού Αερίου.
4. Η Μελέτη Ανάπτυξης ΕΣΦΑ δηµοσιεύεται στην ιστοσελίδα του ∆ιαχειριστή στην
ελληνική και στην αγγλική γλώσσα.

Άρθρο 92
Κατάρτιση και έγκριση Προγράµµατος Ανάπτυξης
1. Έως την 30η Ιουνίου κάθε Έτους, ο ∆ιαχειριστής καταρτίζει και θέτει σε δηµόσια
διαβούλευση Σχέδιο Προγράµµατος Ανάπτυξης ΕΣΦΑ για τα επόµενα δέκα
(10) Έτη στην ελληνική και αγγλική γλώσσα.
2. Κατά την κατάρτιση του Σχεδίου Προγράµµατος Ανάπτυξης του ΕΣΦΑ, ο
∆ιαχειριστήςοφείλει να λάβει υπόψη τη Μελέτη Ανάπτυξης ΕΣΦΑ καθώς και,
ιδίως:
Α)

Στοιχεία της υφιστάµενης και της προβλεπόµενης προσφοράς και ζήτησης
Φυσικού Αερίου.

Β)

Την εκπλήρωση των υποχρεώσεων παροχής υπηρεσιών κοινής ωφελείας και
την ασφάλεια εφοδιασµού µε Φυσικό Αέριο, κατά τρόπο αξιόπιστο.

Γ)

Τη βελτίωση της επάρκειας και της αποδοτικότητας του ΕΣΦΑ και τη
διασφάλιση της εύρυθµης λειτουργίας του, µε στόχο την πρόληψη
συµφορήσεων, καταστάσεων έκτακτης ανάγκης και άρνησης πρόσβασης ή
απαγόρευσης διαµετακόµισης.

∆ιαγράφηκε: στο Ηλεκτρονικό Πληροφοριακό Σύστηµα.

∆)

Την τροφοδοσία νέων περιοχών µε φυσικό αέριο µε στόχο την περιφερειακή
ανάπτυξη και τη διασφάλιση της δυνατότητας πρόσβασης νέων Χρηστών.

Ε)

Την προστασία του περιβάλλοντος.

ΣΤ) Το διακοινοτικό πρόγραµµα ανάπτυξης και τα περιφερειακά επενδυτικά
προγράµµατα σύµφωνα µε τις διατάξεις του στοιχείου (β) της παραγράφου
[3] του άρθρου [8] και της παραγράφου [1] του άρθρου [12] του
Κανονισµού (ΕΚ) αριθµ. 715/2009.
Ζ)

Τη βιωσιµότητα των έργων που εντάσσονται στο Πρόγραµµα και τη
δυνατότητα χρηµατοδότησής τους, εκτός του πλαισίου του Προγράµµατος
Ανάπτυξης.

3. Στο Σχέδιο Προγράµµατος Ανάπτυξης περιλαµβάνονται τα έργα:
i) που εντάσσονται σε αυτό για πρώτη φορά, ανεξαρτήτως του
προϋπολογισθέντος κόστους υλοποίησής τους, τα οποία ικανοποιούν τα
κριτήρια της διάταξης της παραγράφου [2] καθώς και,
ii) κάθε Προγραµµατισµένο Έργο, µε την επιφύλαξη του επόµενου εδαφίου.
Ο ∆ιαχειριστής υποχρεούται να αιτιολογήσει πλήρως τους λόγους για τους
οποίους δε συµπεριέλαβε στο Σχέδιο οποιοδήποτε Προγραµµατισµένο Έργο.

∆ιαγράφηκε: δεν

4. Στο Σχέδιο Προγράµµατος Ανάπτυξης αναφέρονται διακριτά:
Α)

i)

Έργα τα οποία περιλαµβάνονται για πρώτη φορά στο Σχέδιο,
κατόπιν υποβολής Αίτησης Μελλοντικής ∆υναµικότητας από Χρήστες η
οποία έγινε αποδεκτή από το ∆ιαχειριστή, κατά τη διαδικασία του άρθρου
[95Β] (Έργα Σύνδεσης Χρηστών).

ii)
µε πρωτοβουλία του ∆ιαχειριστή, στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων του (Έργα
Ανάπτυξης ΕΣΦΑ).
Για τα έργα αυτά περιλαµβάνεται:
α)

Τεκµηρίωση της σκοπιµότητας ένταξης του έργου στο Πρόγραµµα
Ανάπτυξης, σύµφωνα µε τα κριτήρια της διάταξης της παραγράφου [2].

β)

Τα τεχνικά χαρακτηριστικά του έργου και ο τρόπος υλοποίησης αυτού, µε
αναλυτική περιγραφή των επί µέρους σταδίων υλοποίησης και, ιδίως, του
σχεδιασµού, της αδειοδότησης, της κατασκευής και της θέσης σε λειτουργία
αυτού.

γ)

Χρονοδιάγραµµα υλοποίησης του έργου µε συγκεκριµένα χρονικά ορόσηµα,
µεταξύ των οποίων η Έναρξη Έργου, η Ηµεροµηνία Ολοκλήρωσης Έργου
και η Ηµεροµηνία Έναρξης Λειτουργίας Έργου.

δ)

Τεκµηρίωση της συµφωνίας του χρονοδιαγράµµατος υλοποίησης του έργου
µε το χρονοδιάγραµµα κάθε άλλου λειτουργικά σχετιζόµενου έργου
περιλαµβανοµένου ή µη στο Σχέδιο, ώστε να επιτυγχάνεται η έγκαιρη και
εντός του προβλεπόµενου οικονοµικού προϋπολογισµού επίτευξη των
στόχων του Προγράµµατος Ανάπτυξης.

ε)

Προϋπολογισµός κόστους, τρόπος χρηµατοδότησης και τρόπος ανάκτησης
των αντίστοιχων επενδύσεων καθώς και:

∆ιαγράφηκε: τον

(i) Στην περίπτωση Έργου Ανάπτυξης ΕΣΦΑ, εκτίµηση σχετικά µε την
επίπτωση στη Μέση Χρέωση Χρήσης ΕΣΦΑ, έναντι του οφέλους που
προκύπτει από την υλοποίηση του έργου αυτού σε σχέση µε την ασφάλεια
εφοδιασµού της χώρας µε φυσικό αέριο και την ανάπτυξη ανταγωνισµού
στην εθνική και περιφερειακή αγορά φυσικού αερίου.
(ii) Στην περίπτωση Έργου Σύνδεσης Χρηστών, εκτίµηση σχετικά µε τη
µεταβολή της Μέσης Χρέωσης Χρήσης ΕΣΦΑ κατά την Περίοδο
Υπολογισµού Τιµολογίων από την υλοποίηση του έργου.
Β)

Προγραµµατισµένα Έργα, τα οποία:

i) περιλαµβάνονται στο ισχύον Πρόγραµµα Ανάπτυξης και συνεχίζεται η
υλοποίησή τους στην περίοδο αναφοράς του Σχεδίου Προγράµµατος
Ανάπτυξης,
ii) εντάχθηκαν στο Κατάλογο Μικρών Έργων και συνεχίζεται η υλοποίησή
τους στην περίοδο αναφοράς του Σχεδίου Προγράµµατος Ανάπτυξης.
Γ)

Έργα η Τελική Επενδυτική Απόφαση των οποίων: (ι) έχει ήδη ληφθεί ή (ιι)
θεωρείται πιθανό να ληφθεί εντός τριών (3) ετών από της δηµοσιοποιήσεως
του σχεδίου Προγράµµατος Ανάπτυξης στην ιστοσελίδα του ∆ιαχειριστή
(Τριετής Περίοδος Ανάπτυξης). Τα έργα αυτά αποτελούν αντίστοιχα
υποσύνολα των Α και Β ανωτέρω.

5. Στην περίπτωση Έργων Σύνδεσης Χρηστών τα οποία εµπίπτουν στην περίπτωση
Α) της παραγράφου [4], ο ∆ιαχειριστής συνυποβάλλει µε το Σχέδιο τη σχετική
Πρόταση Επέκτασης ∆υναµικότητας, προσδιορίζοντας στο Σχέδιο:
Α)

Τους Χρήστες οι οποίοι απαιτείται να συνάψουν Σύµβαση ∆έσµευσης
Μελλοντικής Μεταφορικής Ικανότητας, κατά τις διατάξεις της παραγράφου
[11] του άρθρου [95Β].

Β)

Το ποσοστό Μεταφορικής Ικανότητας του προτεινόµενου έργου για το
οποίο απαιτείται η σύναψη Σύµβασης ∆έσµευσης Μελλοντικής
Μεταφορικής Ικανότητας.

6. Στο Σχέδιο συµπεριλαµβάνεται και εκτίµηση του ∆ιαχειριστή σχετικά µε
επίπτωση του συνολικού προϋπολογισµού των Έργων Ανάπτυξης ΕΣΦΑ,
συµπεριλαµβανοµένου του τµήµατος των Έργων Σύνδεσης Χρηστών για το
οποίο δε συνάπτεται Σύµβαση ∆έσµευσης Μελλοντικής Μεταφορικής
Ικανότητας, στη Μέση Χρέωση Χρήσης ΕΣΦΑ έναντι του οφέλους που
προκύπτει από την υλοποίηση των έργων αυτών σε σχέση µε την ασφάλεια
εφοδιασµού της χώρας µε Φυσικό Αέριο και την ανάπτυξη ανταγωνισµού στην
εθνική και περιφερειακή αγορά Φυσικού Αερίου.

∆ιαγράφηκε: δεν

7. Εντός ενός (1) µηνός από τη λήξη της δηµόσιας διαβούλευσης, ο ∆ιαχειριστής,
λαµβάνοντας υπόψη τα αποτελέσµατα της δηµόσιας διαβούλευσης, υποβάλλει
στη ΡΑΕ το Σχέδιο Προγράµµατος Ανάπτυξης και αναρτά στην ιστοσελίδα του
τα αποτελέσµατα από τη δηµόσια διαβούλευση που διενήργησε σύµφωνα µε τα
οριζόµενα στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου.
8. Εντός προθεσµίας δύο (2) µηνών από την υποβολή του Σχεδίου Προγράµµατος
Ανάπτυξης, η ΡΑΕ δύναται να ζητήσει από το ∆ιαχειριστή τροποποιήσεις του
Σχεδίου οι οποίες αφορούν, ιδίως, στην συµπερίληψη έργου στο Σχέδιο ή στην
αφαίρεση προτεινόµενου έργου από το Σχέδιο ή στην πλήρωση συγκεκριµένων

∆ιαγράφηκε: τον

προϋποθέσεων προκειµένου συγκεκριµένο έργο να ενταχθεί στο Σχέδιο,
λαµβάνοντας υπόψη:
Α)

Την πλήρωση των κριτηρίων της διάταξης της παραγράφου [2].

Β)

Την επίπτωση του συνολικού προϋπολογισµού των Έργων Ανάπτυξης
ΕΣΦΑ συµπεριλαµβανοµένου του τµήµατος των Έργων Σύνδεσης Χρηστών
για το οποίο δε συνάπτεται Σύµβαση ∆έσµευσης Μελλοντικής Μεταφορικής
Ικανότητας, στη Μέση Χρέωση Χρήσης ΕΣΦΑ, έναντι του οφέλους που
προκύπτει από την υλοποίηση των έργων αυτών σε σχέση µε την ασφάλεια
εφοδιασµού της χώρας µε φυσικό αέριο και την ανάπτυξη ανταγωνισµού
στην εθνική και περιφερειακή αγορά φυσικού αερίου.

Γ)

Τα αποτελέσµατα της δηµόσιας διαβούλευσης που διενεργείται από τη ΡΑΕ
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο Νόµο.

∆)

Την ανάγκη εξασφάλισης της οικονοµικής αποτελεσµατικότητας
συγκεκριµένων προτεινόµενων έργων, µέσω µακροχρόνιας δέσµευσης
δυναµικότητας σε αυτά.

Ε)

Τη συµβατότητα του Σχεδίου Προγράµµατος Ανάπτυξης µε το διακοινοτικό
πρόγραµµα ανάπτυξης και τα περιφερειακά επενδυτικά προγράµµατα
σύµφωνα µε τις διατάξεις του στοιχείου (β) της παραγράφου [3] του άρθρου
[8] και της παραγράφου [1] του άρθρου [12] του Κανονισµού (ΕΚ) αριθµ.
715/2009.

∆ιαγράφηκε: δεν

ΣΤ) Τυχόν απόψεις του Οργανισµού Συνεργασίας των Ρυθµιστικών Αρχών
Ενέργειας (ΟΣΡΑΕ).
Ζ)

Κάθε άλλο στοιχείο που κρίνει ουσιώδες.

9. Ο ∆ιαχειριστής, λαµβάνοντας υπόψη τις παρατηρήσεις της ΡΑΕ, καταρτίζει
τελικό σχέδιο Προγράµµατος Ανάπτυξης, το οποίο υποβάλλει προς έγκριση στη
ΡΑΕ. Η ΡΑΕ εγκρίνει το Πρόγραµµα Ανάπτυξης εντός προθεσµίας ενός (1)
µηνός από την υποβολή του και το κοινοποιεί στον Οργανισµό Συνεργασίας
των Ρυθµιστικών Αρχών Ενέργειας.
10. Το Πρόγραµµα Ανάπτυξης δηµοσιεύεται στην ιστοσελίδα του ∆ιαχειριστή στην
ελληνική και στην αγγλική γλώσσα και στην ιστοσελίδα της ΡΑΕ.

Άρθρο 93
Παρακολούθηση εφαρµογής Προγράµµατος Ανάπτυξης
1. O ∆ιαχειριστής οφείλει να προβαίνει σε κάθε αναγκαία ενέργεια για την
εφαρµογή του Προγράµµατος Ανάπτυξης ώστε να διασφαλίζεται η τήρηση των
σχετικών χρονοδιαγραµµάτων και του προϋπολογισµού κάθε έργου και του
Προγράµµατος συνολικά.
2. Κάθε Έτος, ταυτόχρονα µε το Σχέδιο Προγράµµατος Ανάπτυξης, υποβάλλεται
από το ∆ιαχειριστή στη ΡΑΕ έκθεση παρακολούθησης εφαρµογής του
ισχύοντος Προγράµµατος Ανάπτυξης, στην οποία περιλαµβάνονται συγκριτικοί
πίνακες παρακολούθησης του προϋπολογισµού και του χρονοδιαγράµµατος
υλοποίησης κάθε έργου που περιλαµβάνεται στο Σχέδιο και είχε συµπεριληφθεί
στο ισχύον Πρόγραµµα Ανάπτυξης. Ο ∆ιαχειριστής αιτιολογεί τις τυχόν
αποκλίσεις στον προϋπολογισµό και το χρονοδιάγραµµα υλοποίησης κάθε
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έργου, αξιολογεί τις επιπτώσεις τους και τεκµηριώνει τα µέτρα που λαµβάνει
για την αντιµετώπισή τους για έργα για τα οποία διαπιστώνεται:

A)

Απόκλιση του τρέχοντος προϋπολογισθέντος κόστους έργου σε σχέση µε το
προϋπολογισθέν κόστος του έργου που περιλαµβάνεται στο εγκεκριµένο
Πρόγραµµα Ανάπτυξης, κατά ποσό που υπερβαίνει το ελάχιστο µεταξύ
ποσοστού είκοσι τοις εκατό (20%) του προϋπολογισµού του έργου που
περιλαµβάνεται στο Πρόγραµµα Ανάπτυξης ή του ποσού των πέντε
εκατοµµυρίων (5.000.000) ευρώ.

Β)

Απόκλιση του τρέχοντος χρονοδιαγράµµατος υλοποίησης του έργου σε
σχέση µε το χρονοδιάγραµµα του έργου που περιλαµβάνεται στο
εγκεκριµένο Πρόγραµµα Ανάπτυξης, η οποία έχει ως αποτέλεσµα την
υπέρβαση του συνολικού χρόνου υλοποίησης του έργου κατά ποσοστό
είκοσι τοις εκατό (20%), υπολογιζόµενου σε ακέραιους µήνες.

3. Στο πλαίσιο της αρµοδιότητας παρακολούθησης της εφαρµογής του
Προγράµµατος Ανάπτυξης, η ΡΑΕ δύναται να ζητά από το ∆ιαχειριστή, εντός
εύλογης προθεσµίας, οποιοδήποτε στοιχείο σχετικά µε την εξέλιξη υλοποίησης
του Προγράµµατος ή συγκεκριµένων έργων που περιλαµβάνονται σε αυτό και
ιδίως σε σχέση µε το χρονοδιάγραµµα υλοποίησης και τον προϋπολογισµό
αυτών.

Άρθρο 94
Έκτακτη αναθεώρηση Προγράµµατος Ανάπτυξης
1. Με την επιφύλαξη της παραγράφου [5], ο ∆ιαχειριστής υποχρεούται να αιτηθεί
έκτακτη αναθεώρηση του ισχύοντος Προγράµµατος Ανάπτυξης, εφόσον
διαπιστώσει την ανάγκη κατασκευής νέων έργων τα οποία δεν περιλαµβάνονται
στο Πρόγραµµα Ανάπτυξης και η έναρξη υλοποίησης των οποίων πριν την
έγκριση του επόµενου Προγράµµατος Ανάπτυξης καθίσταται αναγκαία λόγω
έκτακτων περιστάσεων και ιδίως συµφόρησης, αυξηµένης ζήτησης και
απρόβλεπτων καταστάσεων στις διασυνδέσεις ή λόγω συνδροµής των
προϋποθέσεων που αναφέρονται στην παράγραφο [11] του άρθρου [95Β].
2. Για την έκτακτη αναθεώρηση του Προγράµµατος Ανάπτυξης ο ∆ιαχειριστής
υποβάλλει στη ΡΑΕ σχετική αίτηση.
3. Η αίτηση συνοδεύεται, για κάθε νέο έργο, από τα στοιχεία που προβλέπονται
στην παράγραφο [5] του άρθρου [92] και πλήρη τεκµηρίωση της αναγκαιότητας
ένταξης των νέων έργων στο Πρόγραµµα Ανάπτυξης πριν την υποβολή του
επόµενου Σχεδίου Προγράµµατος Ανάπτυξης.
4. Για την αξιολόγηση και έγκριση του αναθεωρηµένου Προγράµµατος Ανάπτυξης
ακολουθείται η διαδικασία που προβλέπεται στις παραγράφους [9] έως και [11]
του άρθρου [92].
5. Ο ∆ιαχειριστής δύναται να προβεί στην υλοποίηση Έργων Ανάπτυξης ΕΣΦΑ ή
Έργων Σύνδεσης Χρηστών τα οποία εµπίπτουν στην κατηγορία των Μικρών
Έργων και δεν περιλαµβάνονται στο Πρόγραµµα Ανάπτυξης, χωρίς την
προηγούµενη έκτακτη αναθεώρηση του Προγράµµατος, υπό την προϋπόθεση
ένταξης του έργου στον Κατάλογο Μικρών Έργων κατά το άρθρο [95] και
εφόσον το προϋπολογισθέν κόστος του συνόλου των Μικρών Έργων τα οποία
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περιλαµβάνονται στον Κατάλογο Μικρών Έργων και δεν έχουν ενταχθεί σε
Πρόγραµµα Ανάπτυξης, συµπεριλαµβανοµένου του προς ένταξη έργου, δεν
υπερβαίνει το ποσό των είκοσι εκατοµµυρίων (20.000.000) €.

Άρθρο 95
Κατάλογος Μικρών Έργων
1. Ο ∆ιαχειριστής καταρτίζει και τηρεί Κατάλογο Μικρών Έργων, ο οποίος
περιλαµβάνει:
Α)

Τα Μικρά Έργα τα οποία έχουν περιληφθεί στο Πρόγραµµα Ανάπτυξης.

Β)

Μικρά Έργα τα οποία εµπίπτουν στην περίπτωση της παραγράφου [5] του
άρθρου [94].

2. Ο Κατάλογος Μικρών Έργων δηµοσιεύεται στο Ηλεκτρονικό Πληροφοριακό
Σύστηµα. Στον Κατάλογο αναφέρονται, για κάθε έργο, τα τεχνικά
χαρακτηριστικά, το χρονοδιάγραµµα υλοποίησης και ο προϋπολογισµός
κόστους υλοποίησης αυτού.
3. Ο Κατάλογος Μικρών Έργων επικαιροποιείται από το ∆ιαχειριστή:
Α)

Με την προσθήκη έργου, εντός πέντε (5) Ηµερών από την Ηµεροµηνία
Έναρξης έργου, εφόσον πρόκειται για Έργο Ανάπτυξης ΕΣΦΑ, ή από την
ηµεροµηνία αποδοχής της Πρότασης Επέκτασης ∆υναµικότητας κατά την
παράγραφο [12] του άρθρου [95Β], ή

Β)

Με την αφαίρεση έργου, εντός (5) Ηµερών από την Ηµεροµηνία
Ολοκλήρωσης Έργου ή,

Γ)

Με την απόφαση έγκρισης του Προγράµµατος Ανάπτυξης από τη ΡΑΕ.
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4. O ∆ιαχειριστής οφείλει να προβαίνει σε κάθε αναγκαία ενέργεια για την
υλοποίηση των έργων που περιλαµβάνονται στον Κατάλογο Μικρών Έργων
κατά τρόπο ώστε να διασφαλίζεται η τήρηση των σχετικών χρονοδιαγραµµάτων
και του προϋπολογισµού κάθε έργου. Στην έκθεση παρακολούθησης εφαρµογής
του Προγράµµατος Ανάπτυξης, κατά το άρθρο [93], περιλαµβάνεται χωριστή
ενότητα σχετική µε την παρακολούθηση εφαρµογής των έργων του Καταλόγου
Μικρών Έργων των οποίων η Ηµεροµηνία Έναρξής τους είναι µεταγενέστερη
της υποβολής του Σχεδίου Προγράµµατος Ανάπτυξης στη ΡΑΕ και συγχρόνως
η Ηµεροµηνία Ολοκλήρωσής τους είναι προγενέστερη της επόµενης τακτικής
υποβολής του Σχεδίου Προγράµµατος Ανάπτυξης στη ΡΑΕ κατά το άρθρο [92].

Άρθρο 95Α
Υποβολή και περιεχόµενο Αίτησης ∆έσµευσης Μελλοντικής
Μεταφορικής Ικανότητας
1. ∆ικαίωµα υποβολής αίτησης για τη δέσµευση Μεταφορικής Ικανότητας η οποία
θα είναι διαθέσιµη στο µέλλον έχουν οι εγγεγραµµένοι στο Μητρώο Χρηστών
του ΕΣΦΑ, κατά το άρθρο [72] του Νόµου.
2. Η αίτηση υποβάλλεται στο ∆ιαχειριστή εγγράφως, σύµφωνα µε Πρότυπη Αίτηση
∆έσµευσης Μελλοντικής Μεταφορικής Ικανότητας (Αίτηση Μελλοντικής
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∆υναµικότητας), η οποία καταρτίζεται από το ∆ιαχειριστή και δηµοσιεύεται σε
επεξεργάσιµη µορφή στο Ηλεκτρονικό Πληροφοριακό Σύστηµα, εντός τριάντα
(30) ηµερών από τη θέση σε ισχύ του παρόντος.
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3. Στην Αίτηση Μελλοντικής ∆υναµικότητας προσδιορίζονται τουλάχιστον:
Α)

Τα Σηµεία Εισόδου, Σηµεία Εισόδου Αντίστροφης Ροής στα οποία ο αιτών
προτίθεται να παραδίδει Φυσικό Αέριο προς έγχυση στο Σύστηµα
Μεταφοράς και, για κάθε Σηµείο Εισόδου, τα στοιχεία της περίπτωσης Α)
της παραγράφου [5] του άρθρου [8].

Β)

Τα Σηµεία Εξόδου, Σηµεία Εξόδου Αντίστροφης Ροής από τα οποία ο αιτών
προτίθεται να παραλαµβάνει Φυσικό Αέριο από το Σύστηµα Μεταφοράς
και, για κάθε Σηµείο Εξόδου, τα στοιχεία της περίπτωσης Β) της
παραγράφου [3] του άρθρου [8].

Γ)

Η Μεταφορική Ικανότητα που επιθυµεί να δεσµεύσει ο αιτών, σύµφωνα µε
τους κανόνες δέσµευσης Μεταφορικής Ικανότητας κατά το άρθρο [10].

∆)

Η επιθυµητή ηµεροµηνία έναρξης παροχής των Υπηρεσιών Μεταφοράς και
το επιθυµητό χρονικό διάστηµα παροχής αυτών.

Ε)

Τεχνική περιγραφή της Εγκατάστασης Απόληψης Φυσικού Αερίου ή του
Συνδεδεµένου Συστήµατος στο οποίο εγχύεται Φυσικό Αέριο από το
Σύστηµα Μεταφοράς ή από το οποίο εγχύεται Φυσικό Αέριο προς το
Σύστηµα Μεταφοράς, καθώς και η εκτιµώµενη ετήσια Ποσότητα Φυσικού
Αερίου που θα παραλαµβάνεται από την Εγκατάσταση Απόληψης ή το
Συνδεδεµένο Σύστηµα ή που θα παραδίδεται στο Σύστηµα Μεταφοράς.
Στην περίπτωση µελλοντικής Εγκατάστασης Απόληψης Φυσικού Αερίου ή
µελλοντικού Συνδεδεµένου Συστήµατος, µε την αίτηση υποβάλλεται, πέραν
των ανωτέρω, χρονοδιάγραµµα αδειοδότησης και κατασκευής του σχετικού
έργου, εκτιµώµενη ηµεροµηνία έναρξης εµπορικής λειτουργίας αυτού, κάθε
άδεια η οποία έχει χορηγηθεί ή αίτηση χορήγησης άδειας η οποία έχει
υποβληθεί σε σχέση µε την εν λόγω Εγκατάσταση Απόληψης Φυσικού
Αερίου ή το εν λόγω Συνδεδεµένο Σύστηµα καθώς και τυχόν συµφωνίες που
έχουν συναφθεί σχετικά.

ΣΤ) Στοιχεία σχετικά µε τη δέσµευση από τον αιτούντα επαρκούς δυναµικότητας
σε Συνδεδεµένο Σύστηµα ανάντη και κατάντη του Συστήµατος Μεταφοράς
και, σε περίπτωση που η αναγκαία δυναµικότητα του ανάντη ή κατάντη
Συνδεδεµένου Συστήµατος δεν είναι διαθέσιµη κατά το χρόνο υποβολής της
Αίτησης, το εκτιµώµενο από τον αιτούντα χρονοδιάγραµµα ανάπτυξης
αυτής από το διαχειριστή του Συνδεδεµένου Συστήµατος, καθώς και οι
τυχόν απαιτούµενες προς τούτο ενέργειες και συµφωνίες.

4. Στα Σηµεία Εισόδου, Σηµεία Εισόδου Αντίστροφης Ροής και Σηµεία Εξόδου,
Σηµεία Εξόδου Αντίστροφης Ροής των περιπτώσεων Α) και Β) της
προηγούµενης παραγράφου είναι δυνατόν να περιλαµβάνονται:
Α)

Υφιστάµενα, κατά το χρόνο υποβολής της Αίτησης Μελλοντικής
∆υναµικότητας, Σηµεία Εισόδου ή Εξόδου του ΕΣΜΦΑ.

Β)

Σηµεία Εισόδου, Σηµεία Εισόδου Αντίστροφης Ροής ή Σηµεία Εξόδου,
Σηµεία Εξόδου Αντίστροφης Ροής του ΕΣΜΦΑ τα οποία, κατά το χρόνο
υποβολής της Αίτησης Μελλοντικής ∆υναµικότητας, αποτελούν τµήµα
Προγραµµατισµένου Έργου.
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Γ)

Νέα Σηµεία Εισόδου, Σηµεία Εισόδου Αντίστροφης Ροής και Σηµεία
Εξόδου, Σηµεία Εξόδου Αντίστροφης Ροής του ΕΣΜΦΑ τα οποία
προτείνονται από τον αιτούντα προκειµένου να είναι δυνατή η παροχή των
αιτούµενων Υπηρεσιών Μεταφοράς.

5. Εφόσον η Αίτηση Μελλοντικής ∆υναµικότητας αφορά αποκλειστικά στην
εξυπηρέτηση νέας Εγκατάστασης Απόληψης Φυσικού Αερίου ή στην επαύξηση
δυναµικότητας υφιστάµενης Εγκατάστασης Απόληψης Φυσικού Αερίου στην
ελληνική επικράτεια, ο αιτών δύναται να µην υποβάλει τα στοιχεία της
περίπτωσης Α) και της περίπτωσης ΣΤ) της παραγράφου [3], και να καθορίσει
τη Μεταφορική Ικανότητα Παράδοσης που επιθυµεί να δεσµεύσει, χωρίς
προσδιορισµό των Σηµείων Εισόδου του Συστήµατος Μεταφοράς στα οποία
προτίθεται να παραδίδει Φυσικό Αέριο προς έγχυση στο Σύστηµα Μεταφοράς.
6. Για την εξέταση Αίτησης Μελλοντικής ∆υναµικότητας, απαιτείται η καταβολή
στο ∆ιαχειριστή Τέλους Αίτησης Μελλοντικής ∆υναµικότητας, το οποίο
υπολογίζεται ως το γινόµενο της Μεταφορικής Ικανότητας που επιθυµεί να
δεσµεύσει ο αιτών, όπως αυτή αναφέρεται στην αίτησή του, επί το Μοναδιαίο
Τέλος Αίτησης Μελλοντικής ∆υναµικότητας, µε κατώτατο όριο το ποσό των
δεκαπέντε χιλιάδων ευρώ (15.000 €) και ανώτατο όριο το ποσό των εκατόν
πενήντα χιλιάδων ευρώ (150.000 €).

∆ιαγράφηκε: υποβάλλει

∆ιαγράφηκε: στον

7. Το Μοναδιαίο Τέλος Αίτησης Μελλοντικής ∆υναµικότητας ορίζεται ίσο µε ένα
(1) €/(1000kWh/Ηµέρα). Μετά την ολοκλήρωση του επόµενου Έτους από το
Έτος θέσης σε εφαρµογή του παρόντος, το Μοναδιαίο Τέλος Αίτησης Έργου
καθορίζεται µε απόφαση του ∆ιαχειριστή ύστερα από έγκριση της ΡΑΕ,
σύµφωνα µε τη διάταξη της παραγράφου [5] του άρθρου [69] του Νόµου, τρεις
(3) µήνες πριν την έναρξη κάθε δεύτερου Έτους.
8. Η Αίτηση Μελλοντικής ∆υναµικότητας συνοδεύεται από απόδειξη καταβολής του
Τέλους Αίτησης Μελλοντικής ∆υναµικότητας. Λεπτοµέρειες σχετικά µε τον
τρόπο καταβολής του Τέλους καθορίζονται από το ∆ιαχειριστή και
δηµοσιεύονται στο Ηλεκτρονικό Πληροφοριακό Σύστηµα.
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9. Τα έσοδα από το Τέλος Αίτησης Μελλοντικής ∆υναµικότητας θεωρούνται έσοδα
της Βασικής ∆ραστηριότητας Μεταφοράς και πιστώνονται στον αντίστοιχο
λογαριασµό που τηρεί ο ∆ιαχειριστής.
10. Κατά την αξιολόγηση των αιτήσεων ο ∆ιαχειριστής τηρεί τη χρονική σειρά
προτεραιότητας υποβολής τους. Εντός δεκαπέντε (15) εργάσιµων ηµερών από
την ηµεροµηνία υποβολής της Αίτησης Μελλοντικής ∆υναµικότητας, ο
∆ιαχειριστής καλεί τον αιτούντα για τη συµπλήρωση της Αίτησης σε περίπτωση
που διαπιστώσει ελλείψεις στα υποβαλλόµενα στοιχεία, τάσσοντας προθεσµία
υποβολής τους, η οποία δεν µπορεί να είναι µικρότερη των δεκαπέντε (15)
εργάσιµων ηµερών. Στην περίπτωση που εντός της προθεσµίας των δεκαπέντε
(15) εργάσιµων ηµερών από την ηµεροµηνία υποβολής της Αίτησης
Μελλοντικής ∆υναµικότητας, δεν ζητηθεί από το ∆ιαχειριστή η παροχή
πρόσθετων στοιχείων, η αίτηση θεωρείται τυπικά πλήρης. Σε περίπτωση που
ζητούνται συµπληρωµατικά στοιχεία ή πληροφορίες, η αίτηση θεωρείται τυπικά
πλήρης από την ηµεροµηνία υποβολής στο ∆ιαχειριστή των πρόσθετων
στοιχείων ή διευκρινίσεων.
11. Ο ∆ιαχειριστής απορρίπτει εγγράφως την Αίτηση Μελλοντικής ∆υναµικότητας,
χωρίς περαιτέρω αξιολόγηση, στην περίπτωση άπρακτης παρέλευσης της
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προθεσµίας προσκόµισης πρόσθετων στοιχείων ή εφόσον δεν προσκοµιστεί το
σύνολο των στοιχείων που ζητήθηκαν από το ∆ιαχειριστή ή εφόσον, µετά την
προσκόµιση των σχετικών στοιχείων από τον αιτούντα, διαπιστώσει ότι δεν
τηρούνται οι κανόνες δέσµευσης Μεταφορικής Ικανότητας κατά το άρθρο [10].
Στην περίπτωση αυτή, ο ∆ιαχειριστής επιστρέφει στον αιτούντα το Τέλος
Αίτησης Μελλοντικής ∆υναµικότητας το οποίο έχει καταβληθεί.

∆ιαγράφηκε: τον

12. Εντός δεκαπέντε (15) εργάσιµων ηµερών από την ηµεροµηνία κατά την οποία η
Αίτηση θεωρήθηκε τυπικά πλήρης, ο ∆ιαχειριστής κρίνει εάν η Αίτηση
Μελλοντικής ∆υναµικότητας αφορά σε:
Α)

Μη Προγραµµατισµένο Έργο, και προβαίνει σε αξιολόγηση της Αίτησης
σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο άρθρο [95Β].

Β)

Προγραµµατισµένο Έργο, και προβαίνει σε αξιολόγηση της Αίτησης
σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο άρθρο [95Γ].

Άρθρο 95Β
Αξιολόγηση Αίτησης Μελλοντικής ∆υναµικότητας σε µη
Προγραµµατισµένο Έργο
1. Εφόσον, εντός της προθεσµίας της παραγράφου [12] του άρθρου [95Α], ο
∆ιαχειριστής κρίνει ότι η Αίτηση Μελλοντικής ∆υναµικότητας αφορά σε µη
Προγραµµατισµένο Έργο, ενηµερώνει εγγράφως τον αιτούντα σχετικά και
δηµοσιεύει στο Ηλεκτρονικό Πληροφοριακό Σύστηµα περίληψη της Αίτησης
Μελλοντικής ∆υναµικότητας στην ελληνική και αγγλική γλώσσα, µε την
επιφύλαξη εµπορικά ευαίσθητων στοιχείων της αίτησης, καλώντας κάθε
ενδιαφερόµενο ο οποίος έχει έννοµο συµφέρον να υποβάλει εγγράφως τις
απόψεις του καθώς και κάθε ενδιαφερόµενο να υποβάλει Αίτηση Μελλοντικής
∆υναµικότητας σχετική µε την υπό αξιολόγηση Αίτηση, εντός δύο (2) µηνών
(Προθεσµία Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος).
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2. Ο ∆ιαχειριστής αποφασίζει σχετικά µε την Αίτηση Μελλοντικής ∆υναµικότητας
εντός χρονικού διαστήµατος έξι (6) µηνών από τη λήξη της Προθεσµίας
Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.
3. Κατά την αξιολόγηση της Αίτησης Μελλοντικής ∆υναµικότητας, ο ∆ιαχειριστής
εκπονεί µελέτη (Μελέτη Αξιολόγησης Νέου Έργου) για την προκαταρκτική
αξιολόγηση της τεχνικής δυνατότητας και της οικονοµικής σκοπιµότητας
πραγµατοποίησης από το ∆ιαχειριστή των αναγκαίων για την ικανοποίηση του
αιτήµατος επενδύσεων.
4. Για την εκπόνηση της Μελέτης Αξιολόγησης Νέου Έργου, ο ∆ιαχειριστής
λαµβάνει υπόψη του, ιδίως, τα ακόλουθα:
Α)

Τις διατάξεις της παραγράφου [2] του άρθρου [92].

Β)

Την πλέον πρόσφατη Μελέτη Ανάπτυξης ΕΣΦΑ και το Πρόγραµµα
Ανάπτυξης.

Γ)

Απόψεις τρίτων οι οποίες υποβλήθηκαν κατά την παράγραφο [1].

∆)

Αιτήσεις Μελλοντικής ∆υναµικότητας οι οποίες υποβλήθηκαν εντός της
προθεσµίας της παραγράφου [1] και δύνανται να εξυπηρετηθούν µε, κατά το
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δυνατόν κοινά µε την εξεταζόµενη Αίτηση, έργα ανάπτυξης, ενίσχυσης ή
διασύνδεσης του ΕΣΦΑ.
Ε)

Τη µεθοδολογία και τα κριτήρια αξιολόγησης, όπως προσδιορίζονται στον
Κανονισµό Τιµολόγησης, της οικονοµικής αποτελεσµατικότητας των έργων
τα οποία απαιτούνται για την ικανοποίηση του αιτήµατος.

5. Ο ∆ιαχειριστής δικαιούται να ζητήσει εγγράφως κάθε διευκρινιστικό στοιχείο επί
των ήδη υποβληθέντων στοιχείων της Αίτησης το οποίο κρίνει απαραίτητο,
τάσσοντας εύλογη προθεσµία για την προσκόµισή του, η οποία δεν µπορεί να
είναι µικρότερη των τριάντα (30) ηµερών. Με την άπρακτη παρέλευση της
ανωτέρω προθεσµίας, ο ∆ιαχειριστής δικαιούται να απορρίψει την Αίτηση. Η
απόφαση του ∆ιαχειριστή περί απόρριψης της αίτησης κοινοποιείται στη ΡΑΕ.
6. Σε περίπτωση που η Αίτηση Μελλοντικής ∆υναµικότητας αφορά σε εισαγωγή
Φυσικού Αερίου από ανάντη Συνδεδεµένο Σύστηµα ή/και εξαγωγή σε κατάντη
Συνδεδεµένο Σύστηµα, ο ∆ιαχειριστής συνεργάζεται µε τους ∆ιαχειριστές των
ανάντη ή/και κατάντη Συνδεδεµένων Συστηµάτων στα οποία αφορά η Αίτηση
Μελλοντικής ∆υναµικότητας.
7. Η Μελέτη Αξιολόγησης Νέου Έργου περιλαµβάνει τουλάχιστον τα ακόλουθα:
Α)

Τεχνική αξιολόγηση της Αίτησης Μελλοντικής ∆υναµικότητας η οποία
συνίσταται, ιδίως, στον προσδιορισµό των έργων ανάπτυξης, ενίσχυσης ή
διασύνδεσης του ΕΣΦΑ τα οποία απαιτούνται για την ικανοποίηση του
αιτήµατος, στην αξιολόγηση της τεχνικής δυνατότητας υλοποίησης των
έργων αυτών, καθώς και της δυνατότητας λήψης των αδειών που
προβλέπονται στην κείµενη νοµοθεσία, λαµβάνοντας υπόψη τα ειδικά
χαρακτηριστικά των έργων αναφορικά µε τις εκτιµώµενες περιβαλλοντικές
επιπτώσεις από την υλοποίησή τους και την ασφάλεια των εγκαταστάσεων.

Β)

Το εκτιµώµενο χρονοδιάγραµµα λήψης των απαιτούµενων αδειών και
κατασκευής των έργων αυτών, εφόσον η υλοποίησή τους αξιολογείται ως
τεχνικά δυνατή.

Γ)

Οικονοµική αξιολόγηση της Αίτησης Μελλοντικής ∆υναµικότητας η οποία
συνίσταται, ιδίως, στον προσδιορισµό και στην τεκµηρίωση του
προϋπολογιζόµενου κόστους των απαιτούµενων έργων καθώς και στην
αξιολόγηση της οικονοµικής αποτελεσµατικότητας αυτών, σύµφωνα µε τη
µεθοδολογία και τα κριτήρια που καθορίζονται στον Κανονισµό
Τιµολόγησης.

∆)

Στην περίπτωση Αίτησης Μελλοντικής ∆υναµικότητας για εισαγωγή
Φυσικού Αερίου από ανάντη Συνδεδεµένο Σύστηµα ή/και εξαγωγή σε
κατάντη Συνδεδεµένο Σύστηµα, εκτίµηση του ∆ιαχειριστή για την ανάγκη
σύναψης τυχόν πρόσθετων συµφωνιών µε τις αρχές των κρατών ή και τους
αντίστοιχους διαχειριστές των ανάντη ή/και κατάντη Συνδεδεµένων
Συστηµάτων.

8. Στη Μελέτη Αξιολόγησης Νέου Έργου, ο ∆ιαχειριστής δύναται:
Α)

Να εξετάζει και να αξιολογεί τη σκοπιµότητα υλοποίησης έργων
συµπληρωµατικών των έργων που απαιτούνται για την ικανοποίηση της
Αίτησης Μελλοντικής ∆υναµικότητας ή την αναδιαστασιολόγηση των
έργων που απαιτούνται για την ικανοποίηση του αιτήµατος, λαµβάνοντας
υπόψη τα οριζόµενα στην παράγραφο [2] του άρθρου [92], τις προβλέψεις

εξέλιξης της ζήτησης Φυσικού Αερίου σύµφωνα µε τη Μελέτη Ανάπτυξης
ΕΣΦΑ, καθώς και την ανάγκη εκπλήρωσης του στόχου ανάπτυξης της
περιφερειακής αγοράς Φυσικού Αερίου. Ο ∆ιαχειριστής εξετάζει, ιδίως, τις
περιπτώσεις τµηµατικής αύξησης της µελλοντικής Μεταφορικής Ικανότητας
Παράδοσης ή Παραλαβής σε Σηµείο Εισόδου ή Εξόδου καθώς και την
αύξηση της Μεταφορικής Ικανότητας σε τµήµατα του ΕΣΜΦΑ και εκτιµά
το χρονοδιάγραµµα υλοποίησης των έργων αυτών.
Β)

Να εξετάζει εναλλακτικό σχεδιασµό σε σχέση µε τον τρόπο παροχής των
αιτούµενων Υπηρεσιών Μεταφοράς, κατά τρόπο ώστε τα αναγκαία έργα να
καταστούν τεχνικά εφικτά ή οικονοµικά αποτελεσµατικά, ο οποίος
συνίσταται ιδίως, στη διαφοροποίηση ως προς τη θέση του προτεινόµενου
από τον αιτούντα νέου Σηµείου Εισόδου ή Εξόδου ή στην εναλλακτική
όδευση του νέου αγωγού ή του συστήµατος αγωγών, σε περίπτωση που για
την ικανοποίηση του αιτήµατος του ενδιαφεροµένου απαιτείται ανάπτυξη
τέτοιου είδους υποδοµής, στη διαφοροποίηση ως προς τη διαστασιολόγηση
των νέων υποδοµών ή της Μεταφορικής Ικανότητας Παράδοσης ή
Παραλαβής την οποία ο ενδιαφερόµενος αιτείται να δεσµεύσει ή στη
χρονική µετάθεση της ηµεροµηνίας έναρξης παροχής Υπηρεσιών
Μεταφοράς στον αιτούντα.

9. Ο ∆ιαχειριστής, λαµβάνοντας υπόψη τα αποτελέσµατα της Μελέτης Αξιολόγησης
Νέου Έργου και µε την επιφύλαξη της παραγράφου [13], δύναται:
Α)

Να κάνει αποδεκτή την Αίτηση Μελλοντικής ∆υναµικότητας, υπό την
προϋπόθεση προηγούµενης ένταξης στο Πρόγραµµα Ανάπτυξης ή στον
Κατάλογο Μικρών Έργων των σχετικών έργων επέκτασης, ενίσχυσης ή
διασύνδεσης του ΕΣΦΑ, όπως αυτά περιγράφονται στην αντίστοιχη Μελέτη
Αξιολόγησης Νέου Έργου και τη σύναψη των σχετικών κατά περίπτωση
συµβάσεων, σύµφωνα µε τις παραγράφους [11] ή [12]. Ο ∆ιαχειριστής
ενηµερώνει εγγράφως τον αιτούντα, µε κοινοποίηση στη ΡΑΕ, σχετικά µε
αποδοχή της αίτησης του και τον προγραµµατισµό επόµενων ενεργειών και
ιδίως τον εκτιµώµενο χρόνο ένταξης των αναγκαίων έργων στο Πρόγραµµα
Ανάπτυξης ή στον Κατάλογο Μικρών Έργων, επισυνάπτοντας τη σχετική
Μελέτη Αξιολόγησης Νέου Έργου.

Β)

Να κάνει αποδεκτή την Αίτηση Μελλοντικής ∆υναµικότητας υπό
προϋποθέσεις, οι οποίες αφορούν:

i) σε κάλυψη µέρους του κόστους του Έργου Σύνδεσης, από το Χρήστη
(Πρόσθετο Τέλος Σύνδεσης), ώστε αυτό να καταστεί οικονοµικά
αποτελεσµατικό, σύµφωνα µε τον Κανονισµό Τιµολόγησης Βασικών
∆ραστηριοτήτων ΕΣΦΑ, ή/και
ii) σε εναλλακτικό σχεδιασµό αναφορικά µε τον τρόπο παροχής των
αιτούµενων Υπηρεσιών Μεταφοράς, προκειµένου το έργο να καταστεί
τεχνικά εφικτό ή οικονοµικά αποτελεσµατικό κατά τα οριζόµενα στην
περίπτωση Β) της παραγράφου [8], ο οποίος συνεπάγεται είτε την
υλοποίηση έργου µεγαλύτερης κλίµακας από το έργο που απαιτείται για
την ικανοποίηση του αιτήµατος είτε την τροποποίηση στοιχείων της
Αίτησης Μελλοντικής ∆υναµικότητας και ιδίως του χρονοδιαγράµµατος
ολοκλήρωσης των απαιτούµενων έργων. Στις περιπτώσεις αυτές, ο
∆ιαχειριστής ενηµερώνει εγγράφως τον αιτούντα, µε κοινοποίηση στη
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ΡΑΕ, επισυνάπτοντας τη σχετική Μελέτη Αξιολόγησης Νέου Έργου και
θέτοντας προθεσµία τουλάχιστον τριάντα (30) ηµερών για την αποδοχή
εγγράφως εκ µέρους του αιτούντος των προϋποθέσεων αποδοχής της
Αίτησής του. Στη Μελέτη Αξιολόγησης Νέου Έργου τεκµηριώνεται
πλήρως, βάσει τεχνικών και οικονοµικών κριτηρίων, το σύνολο των
προτεινόµενων διαφοροποιήσεων που προτείνει ο ∆ιαχειριστής σε σχέση
µε την Αίτηση. Πέραν της πλήρωσης των προϋποθέσεων που
αναφέρονται στη Μελέτη Αξιολόγησης Νέου Έργου, η αποδοχή της
αίτησης τελεί υπό την προϋπόθεση προηγούµενης ένταξης στο
Πρόγραµµα Ανάπτυξης ή στον Κατάλογο Μικρών Έργων των σχετικών
έργων επέκτασης, ενίσχυσης ή διασύνδεσης του ΕΣΦΑ, όπως αυτά
περιγράφονται στην αντίστοιχη Μελέτη Αξιολόγησης Νέου Έργου και τη
σύναψη των σχετικών κατά περίπτωση συµβάσεων σύµφωνα µε τις
παραγράφους [11] ή [12].
Γ)

Να απορρίψει την Αίτηση Μελλοντικής ∆υναµικότητας, εφόσον δεν
τεκµηριώνεται η τεχνική δυνατότητα ή η οικονοµική αποτελεσµατικότητα
υλοποίησης των απαιτούµενων έργων, ή εφόσον έχει παρέλθει άπρακτη η
προθεσµία αποδοχής εκ µέρους του αιτούντος των προϋποθέσεων αποδοχής
της Αίτησής του σύµφωνα µε την περίπτωση Β) ανωτέρω. Ο ∆ιαχειριστής
ενηµερώνει εγγράφως τον αιτούντα, επισυνάπτοντας τη σχετική Μελέτη
Αξιολόγησης Νέου Έργου. Στη Μελέτη Αξιολόγησης Νέου Έργου
τεκµηριώνονται οι λόγοι απόρριψης της αίτησης. Η απόφαση απόρριψης της
αίτησης συνοδευόµενη από τη σχετική Μελέτη Αξιολόγησης Νέου Έργου
κοινοποιείται στη ΡΑΕ.

10. Εντός τριάντα (30) εργάσιµων ηµερών από την αποδοχή της Αίτησης, ο
∆ιαχειριστής καταρτίζει Πρόταση Επέκτασης ∆υναµικότητας στην οποία
περιλαµβάνεται η Αίτηση Μελλοντικής ∆υναµικότητας, τυχόν τροποποιήσεις
της Αίτησης οι οποίες έγιναν αποδεκτές από τον αιτούντα κατά τη διαδικασία
της περίπτωσης Β) της παραγράφου [9] ανωτέρω, σύνοψη των απόψεων των
ενδιαφεροµένων που υποβλήθηκαν κατά τη διαδικασία της παραγράφου [1] και
η σχετική Μελέτη Αξιολόγησης Νέου Έργου. Η Πρόταση Επέκτασης
∆υναµικότητας υποβάλλεται στη ΡΑΕ.
11. Εφόσον η Πρόταση Επέκτασης ∆υναµικότητας αφορά σε Μεγάλο Έργο:
Α)

Ο ∆ιαχειριστής υποχρεούται να συµπεριλάβει το σχετικό έργο στο αµέσως
επόµενο Σχέδιο Προγράµµατος Ανάπτυξης. Ο ∆ιαχειριστής δύναται να
αιτηθεί την έκτακτη αναθεώρηση του Προγράµµατος Ανάπτυξης κατά το
άρθρο [94], εφόσον στη Μελέτη Αξιολόγησης Νέου Έργου τεκµηριώνεται
ότι η ένταξη των έργων στο Πρόγραµµα Ανάπτυξης σύµφωνα µε τη
διαδικασία του άρθρου [92], καθιστά αδύνατη την παροχή Υπηρεσιών
Μεταφοράς στον αιτούντα, σύµφωνα µε το χρονοδιάγραµµα της Πρότασης
Επέκτασης ∆υναµικότητας.

Β)

Εντός δεκαπέντε (15) εργάσιµων ηµερών από την έγκριση του
Προγράµµατος Ανάπτυξης ή την έκτακτη αναθεώρηση αυτού, ο
∆ιαχειριστής καλεί εγγράφως κάθε Χρήστη η Αίτηση Μελλοντικής
∆υναµικότητας του οποίου περιλαµβάνεται στην Πρόταση Επέκτασης
∆υναµικότητας προκειµένου, εντός προθεσµίας εξήντα (60) ηµερών από την
κλήση του ∆ιαχειριστή, να προσέλθει για τη σύναψη µε το ∆ιαχειριστή
Σύµβασης ∆έσµευσης Μελλοντικής ∆υναµικότητας, κατά τα οριζόµενα στο
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άρθρο [95∆]. Σε περίπτωση που Χρήστης δεν προσέλθει, εντός της
προθεσµίας που θέτει ο ∆ιαχειριστής, για τη σύναψη Σύµβασης ∆έσµευσης
Μελλοντικής ∆υναµικότητας, ο ∆ιαχειριστής απορρίπτει εγγράφως την
Αίτηση Μελλοντικής ∆υναµικότητας του Χρήστη. Η απόφαση του
∆ιαχειριστή περί απόρριψης της αίτησης κοινοποιείται στη ΡΑΕ.

12. Εφόσον η Πρόταση Επέκτασης ∆υναµικότητας αφορά σε Μικρό Έργο:
Α)

Ο ∆ιαχειριστής υποχρεούται να συµπεριλάβει το έργο αυτό στον Κατάλογο
Μικρών Έργων, σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου [95].

Β)

Εντός δεκαπέντε (15) εργάσιµων ηµερών από την ένταξη του έργου στον
Κατάλογο, ο ∆ιαχειριστής καλεί εγγράφως το Χρήστη, η Αίτηση
Μελλοντικής ∆υναµικότητας του οποίου περιλαµβάνεται στην Πρόταση
Επέκτασης ∆υναµικότητας, προκειµένου εντός προθεσµίας εξήντα (60)
ηµερών από την κλήση του ∆ιαχειριστή, να προσέλθει για τη σύναψη µε το
∆ιαχειριστή Συµφωνίας Σύνδεσης, κατά τα οριζόµενα στο άρθρο [95Ε]. Σε
περίπτωση που Χρήστης δεν προσέλθει, εντός της προθεσµίας που θέτει ο
∆ιαχειριστής, για τη σύναψη Συµφωνίας Σύνδεσης, ο ∆ιαχειριστής
απορρίπτει εγγράφως την Αίτηση Μελλοντικής ∆υναµικότητας του Χρήστη.
Η απόφαση του ∆ιαχειριστή περί απόρριψης της αίτησης κοινοποιείται στη
ΡΑΕ.
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13. Σε περίπτωση που εντός της Προθεσµίας Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποβληθούν
νέες Αιτήσεις Μελλοντικής ∆υναµικότητας, εφαρµόζονται τα ακόλουθα:
Α)

Με τη λήξη της Προθεσµίας Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, ο ∆ιαχειριστής
εξετάζει την τυπική πληρότητα κάθε Αίτησης, σύµφωνα µε τις παραγράφους
[10] και [11] του άρθρου [95Α].

Β)

Ο ∆ιαχειριστής εκπονεί ενιαία Μελέτη Ανάπτυξης Νέου Έργου
λαµβάνοντας υπόψη όλες τις Αιτήσεις Μελλοντικής ∆υναµικότητας οι
οποίες είναι τυπικά πλήρεις. Στην περίπτωση αυτή, η προθεσµία
αξιολόγησης της παραγράφου [2] είναι δυνατόν να παρατείνεται από το
∆ιαχειριστή κατά τρείς (3) µήνες, µετά από έγγραφη ενηµέρωση των
αιτούντων.

Γ)

Στην περίπτωση που από τη Μελέτη Αξιολόγησης Νέου Έργου προκύπτει
ότι για την ικανοποίηση των Αιτήσεων απαιτείται η υλοποίηση έργων τα
οποία εµπίπτουν στην κατηγορία των Μεγάλων Έργων, ο ∆ιαχειριστής
οφείλει να προβεί στη διερεύνηση της σκοπιµότητας διεξαγωγής Ανοικτής
∆ιαδικασίας ∆έσµευσης Μελλοντικής ∆υναµικότητας, σύµφωνα µε τα
οριζόµενα στο άρθρο [95Ζ]. Εφόσον ο ∆ιαχειριστής αποφασίσει τη
διεξαγωγή της Ανοικτής ∆ιαδικασίας ∆έσµευσης Μελλοντικής
∆υναµικότητας, δεν εφαρµόζονται οι παράγραφοι [9] έως και [12] ανωτέρω,
για όλες τις Αιτήσεις Μελλοντικής ∆υναµικότητας στις οποίες αφορά η
Μελέτη Αξιολόγησης Νέου Έργου. Σε περίπτωση µη διεξαγωγής ή
διακοπής της Ανοικτής ∆ιαδικασίας ∆έσµευσης Μελλοντικής
∆υναµικότητας, ο ∆ιαχειριστής συνεχίζει την αξιολόγηση όλων των
Αιτήσεων σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις παραγράφους [9] έως και [12]
ανωτέρω. Εφόσον ο ∆ιαχειριστής κάνει αποδεκτές τις Αιτήσεις, η Πρόταση
Επέκτασης ∆υναµικότητας, κατά την παράγραφο [10] αφορά στο σύνολο
των Αιτήσεων Μελλοντικής ∆υναµικότητας οι οποίες έγιναν αποδεκτές από
το ∆ιαχειριστή.
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14. Σε περίπτωση που υποβληθούν νέες Αιτήσεις Μελλοντικής ∆υναµικότητας εκτός
της Προθεσµίας Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, ο ∆ιαχειριστής δικαιούται:
Α)

Να απορρίψει την Αίτηση, ή

Β)

Κατόπιν έγγραφης συναίνεσης του αιτούντος, να αξιολογήσει την Αίτηση
ως Αίτηση Μελλοντικής ∆υναµικότητας σε Προγραµµατισµένο Έργο,
σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου [95Γ], µετά την ένταξη του Έργου
στο Πρόγραµµα Ανάπτυξης.

Άρθρο 95Γ
Αξιολόγηση Αίτησης Μελλοντικής ∆υναµικότητας σε
Προγραµµατισµένο Έργο
1. Ο ∆ιαχειριστής αποφασίζει σχετικά µε την αίτηση εντός δεκαπέντε (15)
εργάσιµων ηµερών από την ηµεροµηνία κατά την οποία η Αίτηση θεωρήθηκε
τυπικά πλήρης, κατά την παράγραφο [10] του άρθρου [95Α].
2. Εφόσον η ηµεροµηνία κατά την οποία η Αίτηση θεωρήθηκε τυπικά πλήρης είναι
προγενέστερη της ηµεροµηνίας λήξης της προθεσµίας για τη σύναψη
συµβάσεων κατά την περίπτωση Β) της παραγράφου [11] ή την περίπτωση Β)
της παραγράφου [12] του άρθρου [95Β], ή της παραγράφου [7], για το
Προγραµµατισµένο Έργο στο οποίο αφορά η Αίτηση, ο ∆ιαχειριστής
αναστέλλει την αξιολόγηση της Αίτησης έως τη λήξη της ανωτέρω προθεσµίας.
3. Ο ∆ιαχειριστής απορρίπτει εγγράφως την αίτηση στην περίπτωση κατά την οποία
συντρέχει λόγος άρνησης πρόσβασης κατά τις διατάξεις της παραγράφου [4],
µε την επιφύλαξη της παραγράφου [5]. Η απόρριψη Αιτήσεως τεκµηριώνεται
πλήρως από το ∆ιαχειριστή, γνωστοποιείται στον αιτούντα συνοδευόµενη από
τυχόν αποδεικτικά έγγραφα και στοιχεία και κοινοποιείται στη ΡΑΕ.
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4. Άρνηση πρόσβασης επιτρέπεται εφόσον:
Α)

Η αποδοχή της Αίτησης Μελλοντικής ∆υναµικότητας εµποδίζει το
∆ιαχειριστή να εκπληρώνει τις υποχρεώσεις παροχής υπηρεσιών κοινής
ωφέλειας που του έχουν ανατεθεί.

Β)

Συντρέχουν οι λόγοι και έχει τηρηθεί η διαδικασία κατά τη διάταξη του
άρθρου [68], παράγραφος [2], περίπτωση α), πέµπτο εδάφιο του Νόµου.

Γ)

Η Μεταφορική Ικανότητα η οποία θα είναι συνολικά διαθέσιµη προς
δέσµευση από Χρήστες µετά την ολοκλήρωση του Προγραµµατισµένου
Έργου δεν επαρκεί για την ικανοποίηση του αιτήµατος, λαµβάνοντας υπόψη
τη Μεταφορική Ικανότητα που έχει ήδη δεσµευθεί µέσω Συµβάσεων
∆έσµευσης Μελλοντικής ∆υναµικότητας, Συµφωνιών Σύνδεσης και
Εγκεκριµένων
Αιτήσεων
Αδιάλειπτων
Υπηρεσιών
για
το
Προγραµµατισµένο Έργο οι οποίες βρίσκονται σε ισχύ, κατά τη διαδικασία
που προβλέπεται στις παραγράφους [11] ή [12] του άρθρου [95Β] ή στην
παράγραφο [7], στο πλαίσιο Συµβάσεων Μεταφοράς οι οποίες έχουν ήδη
συναφθεί .

∆)

Η Μέγιστη Ωριαία Ποσότητα Παράδοσης ή Παραλαβής Φυσικού Αερίου
στα Σηµεία Εισόδου ή Εξόδου, αντίστοιχα, όπως προσδιορίζεται στην
Αίτηση Μελλοντικής ∆υναµικότητας, δεν επιτρέπει την ικανοποίηση του
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αιτήµατος σε σχέση µε τη µέγιστη επιτρεπόµενη Παροχή µετά την
ολοκλήρωση του Προγραµµατισµένου Έργου, λαµβάνοντας υπόψη τις
Συµβάσεις ∆έσµευσης Μελλοντικής ∆υναµικότητας, τις Συµφωνίες
Σύνδεσης και τις Εγκεκριµένες Αιτήσεις οι οποίες έχουν υπογραφεί και οι
οποίες βρίσκονται σε ισχύ, σύµφωνα µε κατά τη διαδικασία που
προβλέπεται στις παραγράφους [11] ή [12] του άρθρου [95Β] ή στην
παράγραφο [7], στο πλαίσιο Συµβάσεων Μεταφοράς οι οποίες έχουν
συναφθεί.
Ε)

Η αιτούµενη µέγιστη ή ελάχιστη πίεση παράδοσης Φυσικού Αερίου σε
Σηµείο Εισόδου ή παραλαβής Φυσικού Αερίου από Σηµείο Εξόδου δεν είναι
σύµφωνη µε τις Συνθήκες Παράδοσης και Παραλαβής Φυσικού Αερίου,
όπως αυτές καθορίζονται σύµφωνα µε τα άρθρα [30] και [35] του Κώδικα ή,
εφόσον αυτές δεν είναι διαθέσιµες κατά το χρόνο υποβολής της Αίτησης
Μελλοντικής ∆υναµικότητας, µε αυτές που προβλέπονται στα τεχνικά
χαρακτηριστικά του Προγραµµατισµένου Έργου.

ΣΤ) Λόγω έλλειψης σύνδεσης µεταξύ της Εγκατάστασης Απόληψης Φυσικού
Αερίου ή του Συνδεδεµένου Συστήµατος του αιτούντος και του
Προγραµµατισµένου Έργου, εφόσον για τη σύνδεση της Εγκατάστασης
Απόληψης Φυσικού Αερίου ή του Συνδεδεµένου Συστήµατος απαιτείται
έργο το οποίο, κατά την εκτίµηση του ∆ιαχειριστή, εµπίπτει στην κατηγορία
Μεγάλου Έργου.

5. Σε περίπτωση που συντρέχει περίπτωση άρνησης πρόσβασης κατά τα οριζόµενα
στην παράγραφο [4], ο ∆ιαχειριστής δύναται, κατόπιν έγγραφης συναίνεσης του
αιτούντος:
Α)

Να αξιολογήσει την Αίτηση κατά τη διαδικασία του άρθρου [95Β], ως
αφορούσα σε µη Προγραµµατισµένο Έργο, ή

Β)

Να διατηρήσει την Αίτηση σε σειρά προτεραιότητας και, εφόσον σε
µεταγενέστερο χρόνο καταστεί διαθέσιµη Μεταφορική Ικανότητα στο
Προγραµµατισµένο Έργο η οποία, εν όλο ή εν µέρει, καλύπτει τις ανάγκες
του αιτούντος, να καλέσει τον αιτούντα για τη σύναψη Σύµβασης
Μελλοντικής ∆υναµικότητας, σύµφωνα µε την ως άνω σειρά
προτεραιότητας.

6. Σε περίπτωση αποδοχής της Αίτησης, ο ∆ιαχειριστής καλεί εγγράφως τον
αιτούντα προκειµένου εντός προθεσµίας εξήντα (60) ηµερών από την κλήση
του ∆ιαχειριστή να προσέλθει για τη σύναψη:
Α)

Σύµβαση ∆έσµευσης Μελλοντικής ∆υναµικότητας, εφόσον δεν έχει
ξεκινήσει η κατασκευή του Προγραµµατισµένου έργου στο οποίο αφορά η
Αίτηση Μελλοντικής ∆υναµικότητας.

Β)

Συµφωνία Σύνδεσης, εφόσον
Προγραµµατισµένου Έργου στο
∆υναµικότητας ή εφόσον δεν
Προγραµµατισµένου Έργου αλλά
Μικρό Έργο.

έχει ξεκινήσει η κατασκευή του
οποίο αφορά η Αίτηση Μελλοντικής
έχει ξεκινήσει η κατασκευή του
το Προγραµµατισµένο Έργο αποτελεί

7. Στην περίπτωση έργων τα οποία κατά τη θέση σε εφαρµογή του παρόντος είναι
Προγραµµατισµένα Έργα και για τα οποία έχουν υποβληθεί από Χρήστες

αιτήσεις δέσµευσης µελλοντικής δυναµικότητας κατά το άρθρο [111], ισχύουν
τα ακόλουθα:
Α)

Εντός τριάντα (30) ηµερών από τη δηµοσίευση της Πρότυπης Αίτησης
∆έσµευσης Μελλοντικής Μεταφορικής Ικανότητας, οι ανωτέρω Χρήστες
οφείλουν να επικαιροποιήσουν τις ως άνω αιτήσεις, υποβάλλοντας στο
∆ιαχειριστή κάθε επιπλέον στοιχείο το οποίο προβλέπεται στην Πρότυπη
Αίτηση, καθώς και το Τέλος Αίτησης Μελλοντικής ∆υναµικότητας. Ειδικά
για Αίτηση Μελλοντικής ∆υναµικότητας σε Σηµείο Εισόδου, Σηµείο
Εισόδου Αντίστροφης Ροής, οι Χρήστες οφείλουν να προσκοµίσουν στο
∆ιαχειριστή τα διαθέσιµα στοιχεία σχετικά µε την ύπαρξη προκαταρκτικών
δεσµεύσεων ή άλλων δεδοµένων για την υλοποίηση της προµήθειας
Φυσικού Αερίου και πρόσβασης στα ανάντη Συστήµατα Μεταφοράς
Φυσικού Αερίου µέχρι το εν λόγω Σηµείο.

Β)

Ο ∆ιαχειριστής αξιολογεί την τυπική πληρότητα των αιτήσεων κατά τα
προβλεπόµενα στις παραγράφους [10] και [11] του άρθρου [95Α], σύµφωνα
µε τη σειρά προτεραιότητας κατά το άρθρο [111].

Γ)

Εντός τριάντα (30) ηµερών από το αργότερο µεταξύ της ηµεροµηνίας κατά
την οποία η αίτηση θεωρείται τυπικά πλήρης και της ηµεροµηνίας θέσπισης
της Πρότυπης Σύµβασης Μελλοντικής ∆υναµικότητας, ο ∆ιαχειριστής καλεί
εγγράφως τους ανωτέρω Χρήστες, σύµφωνα µε τη σειρά προτεραιότητας
κατά το άρθρο [111], προκειµένου εντός προθεσµίας εξήντα (60) ηµερών
από την κλήση του ∆ιαχειριστή, να προσέλθουν για τη σύναψη Σύµβασης
∆έσµευσης Μελλοντικής ∆υναµικότητας, κατά τα οριζόµενα στο άρθρο
[95∆].

∆)

Εφόσον Χρήστης δεν προσέλθει για τη σύναψη Σύµβασης Μελλοντικής
∆υναµικότητας εντός της ανωτέρω προθεσµίας, ο ∆ιαχειριστής καλεί τυχόν
επόµενο αιτούντα Χρήστη, σύµφωνα µε τη σειρά προτεραιότητας που
καθορίζεται στο άρθρο [111].
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Άρθρο 95∆
Σύµβαση ∆έσµευσης Μελλοντικής ∆υναµικότητας
1. Η Σύµβαση ∆έσµευσης Μελλοντικής ∆υναµικότητας (Σύµβαση Μελλοντικής
∆υναµικότητας) συνάπτεται, κατόπιν σχετικής έγγραφης πρόσκλησης του
∆ιαχειριστή, µεταξύ του ∆ιαχειριστή και, κατά περίπτωση:
Α)

Χρήστη, η Αίτηση Μελλοντικής ∆υναµικότητας του οποίου έγινε αποδεκτή
από το ∆ιαχειριστή και για την εξυπηρέτηση της οποίας απαιτείται η
υλοποίηση Μεγάλου Έργου, µετά την ένταξη του έργου στο Πρόγραµµα
Ανάπτυξης, κατά την παράγραφο [11] του άρθρου [95Β].

Β)

Χρήστη, ο οποίος εµπίπτει στην περίπτωση Α) της παραγράφου [6] ή στην
παράγραφο [7] του άρθρου [95Γ].

Γ)

Επιτυχόντα Συµµετέχοντα σε Ανοικτή ∆ιαδικασία, µετά την ένταξη του
έργου στο Πρόγραµµα Ανάπτυξης.

2. Η Σύµβαση Μελλοντικής ∆υναµικότητας καταρτίζεται εγγράφως, σύµφωνα µε
την πρότυπη σύµβαση η οποία εκδίδεται κατά τα οριζόµενα στην περίπτωση α)
της παραγράφου [2] του άρθρου [68] και το τέταρτο και πέµπτο εδάφιο της
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παραγράφου [1] του άρθρου [71] του Νόµου (Πρότυπη Σύµβαση Μελλοντικής
∆υναµικότητας).

3. Αντικείµενο της Σύµβασης Μελλοντικής ∆υναµικότητας αποτελεί:
Α)

Η δέσµευση, υπέρ του Χρήστη, Μεταφορικής Ικανότητας η οποία θα είναι
διαθέσιµη µελλοντικά στο Σύστηµα Μεταφοράς, για το χρονικό διάστηµα
και για το µέγεθος που καθορίζεται στην Αίτηση Μελλοντικής
∆υναµικότητας του Χρήστη ή σύµφωνα µε τη ∆υναµικότητα Ανοικτής
∆ιαδικασίας η οποία του έχει κατανεµηθεί, υπό τους ειδικότερους όρους που
καθορίζονται στη Σύµβαση Μελλοντικής ∆υναµικότητας.

Β)

Η υποχρέωση του ∆ιαχειριστή να προβεί σε κάθε αναγκαία ενέργεια και
ιδίως στην εκπόνηση των απαραίτητων µελετών και στη λήψη ή στην
υποβολή αίτησης χορήγησης κάθε άδειας που προβλέπεται στην ισχύουσα
νοµοθεσία για την έναρξη κατασκευής των έργων που απαιτούνται για την
ικανοποίηση του αιτήµατος του Χρήστη, προκειµένου να καταστεί δυνατή η
σύναψη µε το Χρήστη Συµφωνίας Σύνδεσης, εντός του χρονικού
διαστήµατος που καθορίζεται στη Σύµβαση Μελλοντικής ∆υναµικότητας,
µε τον πλέον αποτελεσµατικό τρόπο. Σε κάθε περίπτωση, η ολοκλήρωση
της αδειοδοτικής διαδικασίας του Έργου Σύνδεσης παραµένει ευθύνη του
∆ιαχειριστή.

Γ)

Η υποχρέωση του Χρήστη να παρέχει στο ∆ιαχειριστή τις κατά περίπτωση
εύλογες εγγυήσεις, προκειµένου ο τελευταίος να προβεί στις ανωτέρω υπό
Β) αναφερόµενες ενέργειες.
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4. Η Σύµβαση Μελλοντικής ∆υναµικότητας λήγει µε τη σύναψη µεταξύ των
αντισυµβαλλοµένων Συµφωνίας Σύνδεσης.
5. Στη Σύµβαση Μελλοντικής ∆υναµικότητας προσδιορίζονται τουλάχιστον:
Α)

Με την επιφύλαξη της περίπτωσης της παραγράφου [5] του άρθρου [95Α],
τα Σηµεία Εισόδου, Σηµεία Εισόδου Αντίστροφης Ροής, στα οποία ο
Χρήστης έχει δικαίωµα να παραδίδει στο ∆ιαχειριστή Φυσικό Αέριο προς
έγχυση στο Σύστηµα Μεταφοράς και, για κάθε Σηµείο Εισόδου, Εισόδου
Αντίστροφης Ροής στο οποίο αφορά η Σύµβαση:

(i)

Η αιτούµενη Μεταφορική Ικανότητα Παράδοσης.

(ii) Η αιτούµενη Μέγιστη Ωριαία Ποσότητα Παράδοσης.
(iii) Η ελάχιστη και η µέγιστη πίεση παράδοσης Φυσικού Αερίου.
Β)

Τα Σηµεία Εξόδου, Εξόδου Αντίστροφης Ροής από τα οποία ο Χρήστης έχει
δικαίωµα να παραλαµβάνει Φυσικό Αέριο από το Σύστηµα Μεταφοράς και
για κάθε Σηµείο Εξόδου, Εξόδου Αντίστροφης Ροής στο οποίο αφορά η
Σύµβαση:

(i)

Η αιτούµενη Μεταφορική Ικανότητα Παραλαβής.

(ii) Η αιτούµενη Μέγιστη Ωριαία Ποσότητα Παραλαβής.
(iii) Η ελάχιστη και η µέγιστη πίεση παραλαβής Φυσικού Αερίου.
Γ)

Η αιτούµενη ηµεροµηνία έναρξης της παροχής Υπηρεσιών Μεταφοράς στο
Χρήστη.

∆)

Το αιτούµενο χρονικό διάστηµα παροχής των υπηρεσιών αυτών.
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Ε)

Η Ηµεροµηνία Ολοκλήρωσης Έργου και η εκτιµώµενη Ηµεροµηνία
Έναρξης Λειτουργίας του έργου, όπως προσδιορίζονται από το ∆ιαχειριστή,
οι οποίες αναπροσαρµόζονται πριν τη σύναψη της Συµφωνίας Σύνδεσης,
σύµφωνα µε την περίπτωση Ι), και ο προϋπολογισµός κόστους των έργων
αυτών.

ΣΤ) Οι ενέργειες στις οποίες υποχρεούται να προβεί ο ∆ιαχειριστής κατά την
περίπτωση Β) της παραγράφου [3] και το χρονικό διάστηµα από τη σύναψη
της Σύµβασης Μελλοντικής ∆υναµικότητας έως την ολοκλήρωση από το
∆ιαχειριστή των ενεργειών αυτών (Χρόνος Αναφοράς), το οποίο δεν µπορεί
να υπερβαίνει τους δέκα οκτώ (18) µήνες, από το τέλος του µήνα σύναψης
της Σύµβασης Μελλοντικής ∆υναµικότητας.
Ζ)

Η υποχρέωση του ∆ιαχειριστή να ενηµερώνει εγγράφως τον
αντισυµβαλλόµενό του σχετικά µε την πορεία εκπόνησης των µελετών και
την πρόοδο της αδειοδοτικής διαδικασίας, τουλάχιστον ανά τρεις (3) µήνες
από τη σύναψη της Σύµβασης Μελλοντικής ∆υναµικότητας.

Η)

Η δυνατότητα παράτασης από το ∆ιαχειριστή του Χρόνου Αναφοράς για
λόγους που σχετίζονται µε τη διαδικασία λήψης των απαιτούµενων αδειών
και οι οποίοι εκφεύγουν της σφαίρας επιρροής του ∆ιαχειριστή, υπό την
προϋπόθεση έγγραφης ενηµέρωσης του αντισυµβαλλοµένου του το
αργότερο τρεις (3) µήνες πριν τη λήξη του Χρόνου Αναφοράς.

Θ)

Η συµβατική ευθύνη των συµβαλλοµένων µερών, οι εγγυήσεις που
κατατίθενται από το Χρήστη για την εκτέλεση της Σύµβασης Μελλοντικής
∆υναµικότητας καθώς και οι προϋποθέσεις που θα πρέπει να πληρούνται
από το Χρήστη για τη σύναψη Συµφωνίας Σύνδεσης (Συµβατικές
Προϋποθέσεις Σύνδεσης), οι οποίες συνίστανται, ιδίως:

(i) Στην προσκόµιση από το Χρήστη στο ∆ιαχειριστή κάθε στοιχείου από
το οποίο να προκύπτει η εξασφάλιση της προµήθειας και της µεταφοράς
Ποσότητας Φυσικού Αερίου σε εύλογη συνέπεια µε το ύψος και το χρονικό
διάστηµα της αιτούµενης προς δέσµευση Μεταφορικής Ικανότητας, και
ιδίως έγγραφα πρόθεσης σχετικής συνεργασίας, προσύµφωνα ή και
οριστικές συµβάσεις, εξαιρουµένων στοιχείων σχετικά µε την τιµή
προµήθειας και µεταφοράς του Φυσικού Αερίου.
(ii) Στη λήψη ή στην υποβολή αίτησης χορήγησης των απαιτούµενων από
την κείµενη νοµοθεσία αδειών και εγκρίσεων για την Εγκατάσταση
Απόληψης ή το Συνδεδεµένο Σύστηµα κατάντη του Σηµείου Εξόδου,
Εξόδου Αντίστροφης Ροής ή ανάντη του Σηµείου Εισόδου, Εισόδου
Αντίστροφης Ροής το οποίο έχει δηλώσει ο Χρήστης στην Αίτησή του,
εφόσον πρόκειται για µελλοντική Εγκατάσταση Απόληψης Φυσικού
Αερίου ή µελλοντικό Συνδεδεµένο Σύστηµα, για την ολοκλήρωση της
κατασκευής της Εγκατάστασης ή του Συνδεδεµένου Συστήµατος σε εύλογη
συνέπεια µε το χρόνο ολοκλήρωσης του Έργου Σύνδεσης που αποτελεί
αντικείµενο της Συµφωνίας Σύνδεσης. Σε κάθε περίπτωση, η ολοκλήρωση
της ανωτέρω αδειοδοτικής διαδικασίας παραµένει ευθύνη του Χρήστη.
(iii) Στην ολοκλήρωση από το
περιγράφονται στην περίπτωση ΣΤ).
Ι)

∆ιαχειριστή

των

ενεργειών

που

Η υποχρέωση του ∆ιαχειριστή, το αργότερο εντός δέκα (10) εργάσιµων
ηµερών από τη λήξη του Χρόνου Αναφοράς ή της τυχόν παράτασης αυτού
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∆ιαγράφηκε: τον

∆ιαγράφηκε: τον
∆ιαγράφηκε: τον

∆ιαγράφηκε: τον

∆ιαγράφηκε: τον

∆ιαγράφηκε: τον

κατά την περίπτωση Η), να καλέσει εγγράφως το Χρήστη προκειµένου να
προσέλθει για τη σύναψη της Συµφωνίας Σύνδεσης εντός προθεσµίας
τεσσάρων (4) µηνών, γνωστοποιώντας στο Χρήστη τη νέα εκτιµώµενη
Ηµεροµηνία Ολοκλήρωσης Έργου και τη νέα εκτιµώµενη Ηµεροµηνία
Έναρξης Λειτουργίας αυτού, καθώς και η αυτοδίκαιη λύση της Σύµβασης
και η αποδέσµευση της δεσµευθείσας µελλοντικής Μεταφορικής
Ικανότητας, εφόσον ο Χρήστης δεν προσέλθει για τη σύναψη της
Συµφωνίας Σύνδεσης εντός της ως άνω προθεσµίας και, στην περίπτωση
αυτή, η υποχρέωση καταβολής από το Χρήστη του συνόλου της
κατατεθείσας εγγύησης.
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ΙΑ) Η δυνατότητα του Χρήστη να καταγγείλει τη Σύµβαση Μελλοντικής
∆υναµικότητας:

(i) Εφόσον ο Χρόνος Αναφοράς παρατείνεται από το ∆ιαχειριστή για
χρονικό διάστηµα έως έξι (6) µήνες, καταβάλλοντας τµήµα της
κατατεθείσας εγγύησης.
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(ii) Εφόσον ο Χρόνος Αναφοράς παρατείνεται από το ∆ιαχειριστή για
χρονικό διάστηµα µεγαλύτερο των έξι (6) µηνών, χωρίς κατάπτωση της
κατατεθείσας εγγύησης.
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(iii) Εφόσον ο ∆ιαχειριστής, πριν τη σύναψη Συµφωνίας Σύνδεσης
µεταθέσει την εκτιµώµενη, σύµφωνα µε την περίπτωση Ε), Ηµεροµηνία
Έναρξης Λειτουργίας Έργου κατά χρονικό διάστηµα από έξι (6) έως
δώδεκα (12) µήνες, καταβάλλοντας το ήµισυ της κατατεθείσας εγγύησης.
(iv) Εφόσον ο ∆ιαχειριστής, πριν τη σύναψη Συµφωνίας Σύνδεσης
µεταθέσει την εκτιµώµενη, σύµφωνα µε την περίπτωση Ε), ηµεροµηνία
ολοκλήρωσης των απαιτούµενων για την παροχή των Υπηρεσιών
Μεταφοράς έργων κατά χρονικό διάστηµα µεγαλύτερο των δώδεκα (12)
µηνών, χωρίς κατάπτωση της κατατεθείσας εγγύησης.
ΙΒ) Η δυνατότητα του Χρήστη να µειώσει τη µελλοντική Μεταφορική
Ικανότητα που επιθυµεί να δεσµεύσει µέσω της Συµφωνίας Σύνδεσης σε
σχέση µε τη µελλοντική Μεταφορική Ικανότητα που δεσµεύτηκε στη
Σύµβαση Μελλοντικής ∆υναµικότητας, κατόπιν υποβολής έγγραφου
αιτήµατος στο ∆ιαχειριστή εντός της προθεσµίας για τη σύναψη της
Συµφωνίας Σύνδεσης κατά την περίπτωση Ι), εφόσον η µεταβολή αυτή δεν
υπερβαίνει ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) της µελλοντικής Μεταφορικής
Ικανότητας που δεσµεύεται στη Σύµβαση Μελλοντικής ∆υναµικότητας και
εφόσον, λόγω της µεταβολής, δεν ανατρέπεται η οικονοµική
αποτελεσµατικότητα του έργου, λαµβάνοντας υπόψη τυχόν αιτήµατα και
άλλων Χρηστών οι οποίοι έχουν συνάψει Σύµβαση Μελλοντικής
∆υναµικότητας για το ίδιο Έργο Σύνδεσης.
ΙΓ)

Η δυνατότητα του Χρήστη να υποδείξει στο ∆ιαχειριστή έναν ή
περισσότερους τρίτους Χρήστες οι οποίοι θα συνάψουν µία οι περισσότερες
Συµφωνίες Σύνδεσης αντί αυτού, για το σύνολο ή τµήµα της δεσµευµένης
υπέρ του Χρήστη Μεταφορικής Ικανότητας, υπό τις παρακάτω
προϋποθέσεις:

(i) Με τις Συµφωνίες Σύνδεσης που συνάπτουν τρίτοι Χρήστες, καθώς
και τη Συµφωνία Σύνδεσης που ενδεχοµένως συνάπτει ο Χρήστης,
δεσµεύεται το σύνολο της Μεταφορικής Ικανότητας για ολόκληρο το
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χρονικό διάστηµα που καθορίστηκε στη Σύµβαση
∆υναµικότητας, µε την επιφύλαξη της περίπτωσης ΙΒ), και

Μελλοντικής

(ii) Ο Χρήστης παρέχει στο ∆ιαχειριστή εγγυήσεις για την εκπλήρωση των
υποχρεώσεων του Χρήστη, που απορρέουν από τη Σύµβαση Μελλοντικής
∆υναµικότητας, από µέρους των τρίτων Χρηστών.
Ι∆) Η δυνατότητα του Χρήστη να υποκαθίσταται ολικώς ή µερικώς στα
δικαιώµατα και στις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τη Σύµβαση
Μελλοντικής ∆υναµικότητας.
ΙΕ) Οι περιπτώσεις Ανωτέρας Βίας, λύσης της σύµβασης καθώς και η
διαδικασία επίλυσης διαφορών που ενδεχοµένως ανακύπτουν κατά την
εφαρµογή των όρων της Σύµβασης.
ΙΣΤ) Η διαδικασία τροποποίησης της Σύµβασης και αναπροσαρµογής των όρων
αυτής σε περίπτωση αλλαγής του κανονιστικού πλαισίου οργάνωσης της
αγοράς φυσικού αερίου.

6. Οι εγγυήσεις που κατατίθενται από το Χρήστη κατά τη σύναψη της Σύµβασης
Μελλοντικής ∆υναµικότητας, αντανακλούν το εκτιµώµενο κόστος του
∆ιαχειριστή για την εκτέλεση όλων των ενεργειών που προβλέπονται στη
Σύµβαση Μελλοντικής ∆υναµικότητας. Σε περίπτωση ταυτόχρονης ή
µεταγενέστερης σύναψης Συµβάσεων Μελλοντικής ∆υναµικότητας, για το ίδιο
έργο, µε περισσότερους του ενός Χρήστες καθώς και στην περίπτωση της
παραγράφου [7], η εγγύηση που απαιτείται από κάθε Χρήστη υπολογίζεται ή
αναπροσαρµόζεται, αντίστοιχα, κατ’ αναλογία της Μεταφορικής Ικανότητας
που δεσµεύεται υπέρ κάθε Χρήστη στο έργο.
7. Εφόσον για το ίδιο Έργο Σύνδεσης έχουν συναφθεί περισσότερες της µίας
Συµβάσεις Μελλοντικής ∆υναµικότητας, σε περίπτωση πρόωρης λήξης της
Σύµβασης Μελλοντικής ∆υναµικότητας µε έναν ή περισσότερους Χρήστες, ο
∆ιαχειριστής ενηµερώνει εγγράφως τους λοιπούς αντισυµβαλλόµενούς του
Χρήστες και ανακοινώνει στο Ηλεκτρονικό Πληροφοριακό Σύστηµα τη
διαθεσιµότητα της αντίστοιχης µελλοντικής Μεταφορικής Ικανότητας προς
δέσµευση από τρίτους Χρήστες. Εφόσον εντός δύο (2) µηνών από την
ηµεροµηνία της ανακοίνωσης του ∆ιαχειριστή, η εν λόγω µελλοντική
Μεταφορική Ικανότητα δεν έχει δεσµευθεί από άλλους Χρήστες, µε τις όποιες
ενδεχόµενες προϋποθέσεις έχουν τεθεί κατά την περίπτωση Β της παραγράφου
9 του άρθρου 95Β, ο ∆ιαχειριστής επαναξιολογεί την οικονοµική
αποτελεσµατικότητα του Έργου µε βάση τη δεσµευµένη µελλοντική
Μεταφορική Ικανότητα των λοιπών Συµβάσεων Μελλοντικής ∆υναµικότητας
που παραµένουν σε ισχύ Και σε περίπτωση που το Έργο καθίσταται πλέον
οικονοµικά µη αποτελεσµατικό, προβαίνει σε επαναπροσδιορισµό των τεχνικών
χαρακτηριστικών, του χρονοδιαγράµµατος και του προϋπολογισµού
υλοποίησης του Έργου Σύνδεσης προκειµένου το έργο να καταστεί εκ νέου
οικονοµικά
αποτελεσµατικό
και
υποβάλλει
εγγράφως
στους
αντισυµβαλλόµενούς του Χρήστες σχετική πρόταση τροποποίησης των
Συµβάσεών τους ή/και καταβολής Πρόσθετου Τέλος Σύνδεσης, ώστε το έργο
να καταστεί οικονοµικά αποτελεσµατικό, σύµφωνα µε τον Κανονισµό
Τιµολόγησης Βασικών ∆ραστηριοτήτων ΕΣΦΑ.
Σε περίπτωση που η πρόταση του ∆ιαχειριστή :

i) γίνει αποδεκτή από όλους τους εναποµείναντες Χρήστες, ο ∆ιαχειριστής
τροποποιεί αναλόγως τις Συµβάσεις Μελλοντικής ∆υναµικότητας των εν
λόγω Χρηστών και αναπροσαρµόζει το ποσό των σχετικών εγγυήσεων.
ii) δεν γίνει αποδεκτή από όλους τους Χρήστες, οι Συµβάσεις Μελλοντικής
∆υναµικότητας Χρηστών που δεν αποδέχονται την πρόταση του ∆ιαχειριστή
λήγουν αυτοδικαίως, χωρίς κατάπτωση της κατατεθείσας εκ µέρους των
Χρηστών εγγύησης και ο ∆ιαχειριστής επαναλαµβάνει την ανωτέρω
διαδικασία επαναξιολόγησης µε τους εναποµείναντες Χρήστες.
8. Σε κάθε περίπτωση καταγγελίας ή αυτοδίκαιης λύσης της Σύµβασης Μελλοντικής
∆υναµικότητας, η δεσµευθείσα µελλοντική Μεταφορική Ικανότητα καθίσταται
άµεσα διαθέσιµη προς δέσµευση από άλλους Χρήστες. Ο ∆ιαχειριστής
ανακοινώνει στο Ηλεκτρονικό Πληροφοριακό Σύστηµα κάθε περίπτωση κατά
την οποία µελλοντική Μεταφορική Ικανότητα παραµένει ελεύθερη προς
δέσµευση από Χρήστες, συµπεριλαµβανοµένης της περίπτωση της µελλοντικής
Μεταφορικής Ικανότητας η οποία παραµένει ελεύθερη προς δέσµευση κατόπιν
εφαρµογής της διάταξης της περίπτωσης ΙΒ) της παραγράφου [5].
9. Σε περίπτωση που εντός χρονικού διαστήµατος είκοσι τεσσάρων (24) µηνών από
το χρονικό σηµείο της αυτοδίκαιης λύσης της Σύµβασης Μελλοντικής
∆υναµικότητας, κατά τα οριζόµενα στην περίπτωση Ι) της παραγράφου [5], ή
της καταγγελίας της Σύµβασης από το Χρήστη, κατά τα οριζόµενα στην
περίπτωση ΙΑ) της παραγράφου [5], τρίτος Χρήστης συνάψει µε το ∆ιαχειριστή
Σύµβαση Μελλοντικής ∆υναµικότητας ή Συµφωνία Σύνδεσης για το σύνολο ή
τµήµα του Έργου Σύνδεσης το οποίο αποτέλεσε αντικείµενο της Σύµβασης
Μελλοντικής ∆υναµικότητας που συνάφθηκε µε τον πρώτο Χρήστη, ο
∆ιαχειριστής επιστρέφει στον πρώτο Χρήστη ατόκως το σύνολο ή τµήµα του
καταβληθέντος ποσού, κατ’ αναλογία της Μεταφορικής Ικανότητας που
δεσµεύεται στο Έργο Σύνδεσης από τον τρίτο Χρήστη προς τη Μεταφορική
Ικανότητα που δεσµεύτηκε από τον πρώτο Χρήστη και έως το ύψος του
καταβληθέντος από τον πρώτο Χρήστη ποσού.
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10. Ο ∆ιαχειριστής οφείλει να δηµοσιεύει στο Ηλεκτρονικό Πληροφοριακό Σύστηµα
το κείµενο της Πρότυπης Σύµβασης Μελλοντικής ∆υναµικότητας,
συµπεριλαµβανοµένων των παραρτηµάτων αυτής, σε επεξεργάσιµη µορφή.

Άρθρο 95Ε
Συµφωνία Σύνδεσης
1. Η Συµφωνία Σύνδεσης συνάπτεται, κατόπιν σχετικής έγγραφης πρόσκλησης του
∆ιαχειριστή, µεταξύ του ∆ιαχειριστή και, κατά περίπτωση:
Α)

Χρήστη µε τον οποίο ο ∆ιαχειριστής έχει ήδη συνάψει Σύµβαση
Μελλοντικής ∆υναµικότητας, εφόσον έως τη λήξη της προθεσµίας που
καθορίζεται στη Σύµβαση Μελλοντικής ∆υναµικότητας έχουν πληρωθεί οι
Συµβατικές Προϋποθέσεις Σύνδεσης, σύµφωνα µε τα ειδικότερα οριζόµενα
στο άρθρο [95∆].

Β)

Χρήστη, η Αίτηση Μελλοντικής ∆υναµικότητας του οποίου έγινε αποδεκτή
από το ∆ιαχειριστή και για την εξυπηρέτηση της οποίας απαιτείται η
υλοποίηση Μικρού Έργου, µετά την ένταξη του έργου στον Κατάλογο
Μικρών Έργων, κατά την παράγραφο [12] του άρθρου [95Β].
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Γ)

Χρήστη, η Αίτηση Μελλοντικής ∆υναµικότητας του οποίου αφορά σε
Προγραµµατισµένο Έργο και εµπίπτει στην περίπτωση Β) της παραγράφου
[6] του άρθρου [95Γ].

2. Η Συµφωνία Σύνδεσης καταρτίζεται εγγράφως.
3. Η Συµφωνία Σύνδεσης παράγει έννοµα αποτελέσµατα από τη σύναψή της και έως
τη λήξη της Περιόδου Ανάκτησης, µε την επιφύλαξη της παραγράφου [9].
4. Αντικείµενο της Συµφωνίας Σύνδεσης αποτελεί, µε την επιφύλαξη της
παραγράφου [9]:
Α)

Η δέσµευση, υπέρ του Χρήστη, Μεταφορικής Ικανότητας η οποία θα είναι
διαθέσιµη µελλοντικά στο Σύστηµα Μεταφοράς, για το χρονικό διάστηµα
και στο µέγεθος που καθορίζεται στην Αίτηση Μελλοντικής ∆υναµικότητας
του Χρήστη ή στη σχετική Σύµβαση Μελλοντικής ∆υναµικότητας ή
σύµφωνα µε τη διάταξη της περίπτωση ΙΒ) της παραγράφου [5] του άρθρου
[95∆], κατά περίπτωση, υπό τους ειδικότερους όρους που καθορίζονται στη
Συµφωνία Σύνδεσης.

Β)

Η υποχρέωση του ∆ιαχειριστή να ολοκληρώσει µε δικές του δαπάνες την
αδειοδοτική διαδικασία και το σύνολο των απαιτούµενων για την παροχή
των Υπηρεσιών Μεταφοράς έργων (Έργο Σύνδεσης) εντός του χρονικού
διαστήµατος που καθορίστηκε στο πλαίσιο της Σύµβασης Μελλοντικής
∆υναµικότητας, σύµφωνα µε την περίπτωση Ι) της παραγράφου [5] του
άρθρου [95∆], κατά τρόπο ώστε στο πέρας του διαστήµατος αυτού να
δύναται να παράσχει στο Χρήστη Υπηρεσίες Μεταφοράς, καθώς και η
υποχρέωση καταβολής στο Χρήστη αποζηµίωσης σε περίπτωση υπέρβασης
του ανωτέρω χρονικού διαστήµατος πέραν των έξι (6) µηνών, µε την
επιφύλαξη επέλευσης γεγονότων Ανωτέρας Βίας.

Γ)

Η υποχρέωση του Χρήστη να υπογράψει µε το ∆ιαχειριστή, εντός
συγκεκριµένης προθεσµίας από την Ηµεροµηνία Έναρξης Λειτουργίας του
έργου, Εγκεκριµένη Αίτηση Αδιάλειπτων Υπηρεσιών, έως το ύψος
Μεταφορικής Ικανότητας και για το χρονικό διάστηµα το οποίο δεν µπορεί
να υπολείπεται της Περιόδου Ανάκτησης, που καθορίζεται σε Αίτηση
Μελλοντικής ∆υναµικότητας η οποία έχει γίνει αποδεκτή από το
∆ιαχειριστή ή σε Σύµβαση Μελλοντικής ∆υναµικότητας, κατά περίπτωση,
καθώς και η αποζηµίωση την οποία υποχρεούται να καταβάλλει ο Χρήστης
στο ∆ιαχειριστή στις περιπτώσεις καταγγελίας της Συµφωνίας Σύνδεσης από
το Χρήστη ή στην περίπτωση που δεν προσέλθει για την υπογραφή της
Εγκεκριµένης Αίτησης Αδιάλειπτων Υπηρεσιών .
∆) Η υποχρέωση του Χρήστη να καταβάλει στο ∆ιαχειριστή το µέρος του
κόστους του έργου (Πρόσθετο Τέλος Σύνδεσης) για το οποίο δεσµεύτηκε:

∆ιαγράφηκε: τον

∆ιαγράφηκε: τον

∆ιαγράφηκε: στον
∆ιαγράφηκε: τον
∆ιαγράφηκε: ∆) Η υποχρέωση του Χρήστη να καταβάλει στον
∆ιαχειριστή το µέρος του κόστους του έργου (Πρόσθετο Τέλος
Σύνδεσης) για το οποίο δεσµεύτηκε:

(i) είτε κατά τη διαδικασία Αίτησής του εάν συντρέχει η περίπτωση i) της
υποπαραγράφου Β) της παραγράφου [9] του άρθρου [95Β],

∆ιαγράφηκε: την

(ii) είτε κατά τη διαδικασία που ορίζεται στην παράγραφο [6] του άρθρου
[95∆], ώστε το έργο να καταστεί αποτελεσµατικό οικονοµικά. Ο τρόπος και
ο χρόνος καταβολής του καθορίζονται ειδικότερα στη Συµφωνία Σύνδεσης
κατά περίπτωση.

∆ιαγράφηκε: την

5. Στη Συµφωνία Σύνδεσης προσδιορίζονται τουλάχιστον, µε την επιφύλαξη της
παραγράφου [9]:

Α)

Β)

Ο προϋπολογισµός κόστους του Έργου Σύνδεσης, το τµήµα του
προϋπολογισθέντος
κόστους,
συµπεριλαµβανοµένων
των
τόκων
κατασκευαστικής περιόδου και εξαιρουµένης τυχόν επιχορήγησης, το οποίο
θα ανακτηθεί µέσω των χρεώσεων για τη δέσµευση από το Χρήστη
Μεταφορικής Ικανότητας στο Σύστηµα Μεταφοράς, σύµφωνα µε το
Τιµολόγιο Χρήσης του ΕΣΦΑ και την Εγκεκριµένη Αίτηση Αδιάλειπτων
Υπηρεσιών, στο πλαίσιο της Σύµβασης Μεταφοράς που που έχει συνάψει µε
το ∆ιαχειριστή, καθώς και τυχόν τµήµα του προϋπολογισθέντος κόστους
που καταβάλλεται εφάπαξ από το Χρήστη, σύµφωνα µε την παράγραφο [9]
ή/και την περίπτωση ∆) της παραγράφου 4.
Η Ηµεροµηνία Ολοκλήρωσης του Έργου Σύνδεσης και η Ηµεροµηνία
Έναρξης Λειτουργίας του Έργου Σύνδεσης, και η προθεσµία για την
υπογραφή της Εγκεκριµένης Αίτησης ή των Εγκεκριµένων Αίτησεων
Αδιάλειπτων Υπηρεσιών στο πλαίσιο της σχετικής Σύµβασης Μεταφοράς ή
των Συµβάσεων Μεταφοράς που έχουν συναφθεί µε το ∆ιαχειριστή, εφόσον
εφαρµόζεται η διάταξη της περίπτωσης ΣΤ), η οποία δεν µπορεί να λήγει σε
ηµεροµηνία µεταγενέστερη της ηµεροµηνίας που λήγει η προθεσµία της
περίπτωσης Γ).

Γ)

Οι ποινικές ρήτρες που καταπίπτουν υπέρ του Χρήστη σε περίπτωση
υπέρβασης της Ηµεροµηνίας Έναρξης Λειτουργίας του Έργου Σύνδεσης
πέραν των έξι (6) µηνών, για κάθε µήνα υπέρβασης.

∆)

Το ποσό αποζηµίωσης το οποίο υποχρεούται να καταβάλει ο Χρήστης στο
∆ιαχειριστή, στις ακόλουθες περιπτώσεις:

∆ιαγράφηκε: τον

∆ιαγράφηκε: τον

∆ιαγράφηκε: τον

∆ιαγράφηκε: στον

(i) Εφόσον ο Χρήστης καταγγείλει τη Συµφωνία Σύνδεσης ή η Συµφωνία
Σύνδεσης τερµατισθεί µε ευθύνη του Χρήστη εντός της χρονικής περιόδου
από τη σύναψη της Συµφωνίας Σύνδεσης έως την Ηµεροµηνία Έναρξης
Λειτουργίας του Έργου Σύνδεσης.
(ii) Εφόσον ο Χρήστης καταγγείλει τη Συµφωνία Σύνδεσης ή η Συµφωνία
Σύνδεσης τερµατισθεί µε ευθύνη του Χρήστη εντός της Περιόδου
Ανάκτησης.
Ε)

Οι εγγυήσεις που υποχρεούται να καταθέσει ο Χρήστης για την καλή
εκτέλεση της Συµφωνίας Σύνδεσης.

ΣΤ) Η δυνατότητα του Χρήστη να υποδείξει στο ∆ιαχειριστή έναν ή
περισσότερους τρίτους Χρήστες οι οποίοι θα υπογράψουν
µία οι
περισσότερες Εγκεκριµένες Αιτήσεις Αδιάλειπτων Υπηρεσιών µε το
∆ιαχειριστή, στο πλαίσιο των σχετικών Συµβάσεων Μεταφοράς που έχουν
συναφθεί µε το ∆ιαχειριστή, αντί αυτού, για το σύνολο ή τµήµα της
δεσµευµένης υπέρ του Χρήστη Μεταφορικής Ικανότητας, υπό τις παρακάτω
προϋποθέσεις:

(i) Με τις Εγκεκριµένες Αιτήσεις Αδιάλειπτων Υπηρεσιών που
υπογράφουν τρίτοι Χρήστες µε το ∆ιαχειριστή, στο πλαίσιο των σχετικών
Συµβάσεων Μεταφοράς που έχουν συναφθεί µε το ∆ιαχειριστή, καθώς και
την Εγκεκριµένη Αίτηση Αδιάλειπτων Υπηρεσιών που ενδεχοµένως
υπογράφει ο Χρήστης µε το ∆ιαχειριστή, δεσµεύεται το σύνολο της
Μεταφορικής Ικανότητας για ολόκληρο το χρονικό διάστηµα που
καθορίστηκε στη Συµφωνία Σύνδεσης, σύµφωνα µε τη διάταξη της
περίπτωσης Γ) της παραγράφου [4], και

∆ιαγράφηκε: τον
∆ιαγράφηκε: τον

∆ιαγράφηκε: τον
∆ιαγράφηκε: τον
∆ιαγράφηκε: τον

(ii) Ο Χρήστης παρέχει στο ∆ιαχειριστή εγγυήσεις για την εκπλήρωση των
υποχρεώσεων του Χρήστη, που απορρέουν από τη Συµφωνία Σύνδεσης,
από µέρους των τρίτων Χρηστών.
Ζ)

Η δυνατότητα του Χρήστη να υποκαθίσταται ολικώς ή µερικώς στα
δικαιώµατα και στις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τη Συµφωνία
Σύνδεσης.

Η)

Η υποχρέωση του ∆ιαχειριστή να ενηµερώνει εγγράφως τον
αντισυµβαλλόµενό του σχετικά µε τη χρονική εξέλιξη κατασκευής και τα
απολογιστικά στοιχεία κόστους του έργου και να κοινοποιεί στο Χρήση τα
αντίστοιχα παραστατικά τουλάχιστον ανά τρεις (3) µήνες ή µε τη λήξη κάθε
σύµβασης που έχει συνάψει ο ∆ιαχειριστής µε τρίτα µέρη σχετικά µε το
έργο.

Θ)

Οι περιπτώσεις Ανωτέρας Βίας, λύσης της σύµβασης καθώς και η
διαδικασία επίλυσης διαφορών που ενδεχοµένως ανακύπτουν κατά την
εφαρµογή των όρων της Συµφωνίας.

Ι)

Η διαδικασία τροποποίησης της Συµφωνίας και αναπροσαρµογής των όρων
αυτής σε περίπτωση αλλαγής του κανονιστικού πλαισίου οργάνωσης της
αγοράς φυσικού αερίου.

∆ιαγράφηκε: την
∆ιαγράφηκε: τρείς

6. Εντός τριών (3) µηνών από τη θέση σε ισχύ του παρόντος, ο ∆ιαχειριστής,
κατόπιν δηµόσιας διαβούλευσης, υποβάλλει στη ΡΑΕ προς έγκριση σύµφωνα
µε τη διάταξη της παραγράφου [5] του άρθρου [69] του Νόµου:
Α)

Τη µεθοδολογία καθορισµού των εγγυήσεων που υποχρεούται να καταθέσει
ο Χρήστης κατά τη σύναψη της Συµφωνίας Σύνδεσης, αναλόγως του
προϋπολογισµού του Έργου Σύνδεσης.

Β)

Τη µεθοδολογία καθορισµού των ποινικών ρητρών που καταπίπτουν υπέρ
του Χρήστη κατά τα οριζόµενα στην περίπτωση [Γ] της παραγράφου [5].

Γ)

Τη µεθοδολογία καθορισµού των εγγυήσεων που υποχρεούται να καταθέσει
ο Χρήστης, εφόσον εφαρµόζεται η διάταξη της περίπτωση ΣΤ) της
παραγράφου [5].

∆)

Τη µεθοδολογία καθορισµού της αποζηµίωσης που οφείλεται από το
Χρήστη στο ∆ιαχειριστή στην περίπτωση καταγγελίας της Συµφωνίας
Σύνδεσης από το Χρήστη ή πρόωρης λήξης αυτής µε ευθύνη του Χρήστη
κατά τα οριζόµενα στην περίπτωση (i) του εδαφίου [∆] της παραγράφου [5],
η οποία καλύπτει τις δαπάνες που σχετίζονται µε την εκτέλεση του Έργου
Σύνδεσης το οποίο αποτελεί αντικείµενο της Συµφωνίας Σύνδεσης και τις
οποίες έχει υποστεί ή έχει αναλάβει έναντι τρίτων ο ∆ιαχειριστής έως το
χρονικό σηµείο καταγγελίας της Συµφωνίας από το Χρήστη.

∆ιαγράφηκε: τον

Τη µεθοδολογία καθορισµού της αποζηµίωσης που οφείλεται από το
Χρήστη στο ∆ιαχειριστή στην περίπτωση καταγγελίας της Συµφωνίας
Σύνδεσης από το Χρήστη ή πρόωρης λήξης αυτής µε ευθύνη του Χρήστη
κατά τα οριζόµενα στην περίπτωση (ii) του εδαφίου [∆] της παραγράφου
[5], η οποία καλύπτει το τµήµα του προσδιοριζόµενου στη Συµφωνία
Σύνδεσης, σύµφωνα µε την περίπτωση Α) της παραγράφου [5], κόστους του
Έργου Σύνδεσης, συµπεριλαµβανοµένου του κόστους κεφαλαίου του
∆ιαχειριστή, το οποίο έως το χρονικό σηµείο καταγγελίας της Συµφωνίας
από το Χρήστη, ο ∆ιαχειριστής δεν έχει ανακτήσει µέσω των χρεώσεων για

∆ιαγράφηκε: τον

Ε)

∆ιαγράφηκε: τον

∆ιαγράφηκε: τον

∆ιαγράφηκε: τον
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τη δέσµευση από το Χρήστη Μεταφορικής Ικανότητας στο Σύστηµα
Μεταφοράς, σύµφωνα µε το Τιµολόγιο Χρήσης του ΕΣΦΑ και τη Σύµβαση
Μεταφοράς.

∆ιαγράφηκε: τον

7. Στην περίπτωση καταγγελίας εκ µέρους του Χρήστη της Συµφωνίας Σύνδεσης,
κατά τα οριζόµενα στην περίπτωση ∆) της παραγράφου [5], ή πρόωρης λήξης
αυτής µε ευθύνη του Χρήστη, εφαρµόζονται τα ακόλουθα:
Α)

Β)

Σε περίπτωση που εντός χρονικού διαστήµατος είκοσι τεσσάρων (24) µηνών
από το χρονικό σηµείο καταγγελίας εκ µέρους του Χρήστη της Συµφωνίας
Σύνδεσης, κατά τα οριζόµενα στο εδάφιο (i) της περίπτωσης ∆) της
παραγράφου [5], ή πρόωρης λήξης αυτής µε ευθύνη του Χρήστη, τρίτος
Χρήστης συνάψει µε το ∆ιαχειριστή Συµφωνία Σύνδεσης για το σύνολο ή
τµήµα του Έργου Σύνδεσης το οποίο αποτέλεσε αντικείµενο της Συµφωνίας
Σύνδεσης που συνάφθηκε µε τον πρώτο Χρήστη, ο ∆ιαχειριστής επιστρέφει
στον πρώτο Χρήστη ατόκως το σύνολο ή τµήµα του καταβληθέντος ποσού,
κατ’ αναλογία του τµήµατος του Έργου Σύνδεσης που θα συµπεριληφθεί
στη Συµφωνία Σύνδεσης µε τον τρίτο Χρήστη και έως το ύψος του
καταβληθέντος από τον πρώτο Χρήστη ποσού.
Σε περίπτωση που κατόπιν καταγγελίας εκ µέρους του Χρήστη της
Συµφωνίας Σύνδεσης, κατά τα οριζόµενα στο εδάφιο (ii) της περίπτωσης ∆)
της παραγράφου [5], ή πρόωρης λήξης αυτής µε ευθύνη του Χρήστη, τρίτος
Χρήστης υπογράψει Εγκεκριµένη Αίτηση Αδιάλειπτων Υπηρεσιών µε το
∆ιαχειριστή, στο πλαίσιο της Σύµβασης Μεταφοράς που έχει συνάψει µε το
∆ιαχειριστή, η οποία περιλαµβάνει το σύνολο ή τµήµα του Έργου Σύνδεσης
το οποίο αποτέλεσε αντικείµενο της Συµφωνίας Σύνδεσης που συνάφθηκε
µε τον πρώτο Χρήστη, ο ∆ιαχειριστής επιστρέφει στον πρώτο Χρήστη
ατόκως το σύνολο ή τµήµα του καταβληθέντος ποσού, µε βάση τα έσοδα
του ∆ιαχειριστή από τις χρεώσεις για τη δέσµευση από τον τρίτο Χρήστη,
Μεταφορικής Ικανότητας στο Σύστηµα Μεταφοράς, σύµφωνα µε το
Τιµολόγιο Χρήσης του ΕΣΦΑ και έως το ύψος του καταβληθέντος από τον
πρώτο Χρήστη ποσού.

8. Εφόσον για το ίδιο Έργο Σύνδεσης έχουν συναφθεί περισσότερες της µίας
Συµφωνίες Σύνδεσης, σε περίπτωση πρόωρης λήξης της Συµφωνίας Σύνδεσης
µε έναν ή περισσότερους Χρήστες χωρίς ευθύνη του ∆ιαχειριστή κατά την
περίοδο από τη σύναψη της Συµφωνίας Σύνδεσης έως την Ηµεροµηνία
Έναρξης Λειτουργίας του Έργου Σύνδεσης, ο ∆ιαχειριστής ανακοινώνει στο
Ηλεκτρονικό Πληροφοριακό Σύστηµα τη διαθεσιµότητα της αντίστοιχης
µελλοντικής Μεταφορικής Ικανότητας προς δέσµευση από άλλους Χρήστες.
Εφόσον εντός δύο (2) µηνών από την ηµεροµηνία της ανακοίνωσης του
∆ιαχειριστή, η εν λόγω µελλοντική Μεταφορική Ικανότητα δεν έχει δεσµευθεί
εν όλω από άλλους Χρήστες, ο ∆ιαχειριστής επαναξιολογεί την οικονοµική
αποτελεσµατικότητα του Έργου µε βάση τη δεσµευµένη µελλοντική
Μεταφορική Ικανότητα των λοιπών Συµφωνιών Σύνδεσης που παραµένουν σε
ισχύ και τις τυχόν νέες εκδηλώσεις ενδιαφέροντος. Σε περίπτωση που το Έργο
καθίσταται πλέον οικονοµικά µη αποτελεσµατικό, ο ∆ιαχειριστής προβαίνει σε
επαναπροσδιορισµό των τεχνικών χαρακτηριστικών, του χρονοδιαγράµµατος
και του προϋπολογισµού υλοποίησης του Έργου Σύνδεσης προκειµένου το έργο
να καταστεί εκ νέου οικονοµικά αποτελεσµατικό και υποβάλλει εγγράφως
στους αντισυµβαλλόµενούς του Χρήστες σχετική πρόταση τροποποίησης των
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Συµβάσεών τους. Σε περίπτωση που η πρόταση του ∆ιαχειριστή γίνει αποδεκτή,
ο ∆ιαχειριστής τροποποιεί αναλόγως τις Συµφωνίες Σύνδεσης των εν λόγω
Χρηστών και αναπροσαρµόζει το ποσό των σχετικών εγγυήσεων. Στην
περίπτωση που η πρόταση του ∆ιαχειριστή δεν γίνει δεκτή ή δεν απαντηθεί από
όλους τους εναποµείναντες Χρήστες εντός της τεθείσας από αυτόν προθεσµίας,
ο ∆ιαχειριστής δύναται να υποβάλει στη ΡΑΕ αίτηµα για τη διατύπωση από
αυτήν πρότασης αντιµετώπισης του ζητήµατος. Στην περίπτωση µη αποδοχής
εκ µέρους των αντισυµβαλλοµένων µερών της πρότασης της ΡΑΕ εντός
συγκεκριµένης προθεσµίας, οι Συµφωνίες Σύνδεσης λήγουν αυτοδικαίως, µε
υποχρέωση καταβολής εκ µέρους των Χρηστών τµήµατος της κατατεθείσας
εγγύησης η οποία καλύπτει τις δαπάνες που σχετίζονται µε την εκτέλεση του
Έργου Σύνδεσης το οποίο αποτελεί αντικείµενο της Συµφωνίας Σύνδεσης και
τις οποίες έχει υποστεί ή έχει αναλάβει έναντι τρίτων ο ∆ιαχειριστής έως το
χρονικό σηµείο καταγγελίας της Συµφωνίας από το Χρήστη, αναλογικά µε το
ποσοστό της µελλοντικής Μεταφορικής Ικανότητας που έχει δεσµεύσει κάθε
Χρήστης στο Έργο Σύνδεσης. Μέχρι την έκδοση της ανωτέρω απόφασης της
ΡΑΕ αναστέλλεται η ισχύς των εν λόγω Συµφωνιών Σύνδεσης.

∆ιαγράφηκε: ..

∆ιαγράφηκε: υποβάλλει
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9. Σε περίπτωση που το έργο αφορά στη σύνδεση Εγκατάστασης Απόληψης ή
Συνδεδεµένου Συστήµατος Φυσικού Αερίου µε το Σύστηµα Μεταφοράς, στη
Συµφωνία Σύνδεσης προβλέπεται η υποχρέωση καταβολής από το Χρήστη
Τέλους Σύνδεσης, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στον Κανονισµό Τιµολόγησης
Βασικών ∆ραστηριοτήτων ΕΣΦΑ. Σε περίπτωση που το κόστος του έργου είναι
µικρότερο ή ίσο από το Τέλος Σύνδεσης, εφαρµόζονται τα ακόλουθα:
Α)

Β)

Η Συµφωνία Σύνδεσης δεν περιλαµβάνει την υποχρέωση του Χρήστη να
υπογράψει
Εγκεκριµένη Αίτηση Αδιάλειπτων Υπηρεσιών µε το
∆ιαχειριστή,
εντός συγκεκριµένης προθεσµίας από την ηµεροµηνία
ολοκλήρωσης του Έργου Σύνδεσης.

∆ιαγράφηκε: τον

Η Συµφωνία Σύνδεσης λήγει µε την καταβολή από το Χρήστη του ποσού
που αντιστοιχεί στο συνολικό κόστος του έργου.

10. Εντός έξι (6) µηνών από τη θέση σε ισχύ του παρόντος, ο ∆ιαχειριστής
υποχρεούται να καταρτίσει και να αποστείλει στη ΡΑΕ Πρότυπη Συµφωνία
Σύνδεσης, η οποία προτείνεται από το ∆ιαχειριστή σε κάθε Χρήστη, κατά την
παράγραφο [1], χωρίς διακρίσεις. Στην Πρότυπη Συµφωνία Σύνδεσης είναι
δυνατή η διαφοροποίηση συγκεκριµένων όρων αυτής, αναλόγως των τεχνικών
χαρακτηριστικών και του προϋπολογισµού του Έργου Σύνδεσης στο οποίο
αφορά η Συµφωνία Σύνδεσης. Στις Συµφωνίες Σύνδεσης που συνάπτει ο
∆ιαχειριστής µε Χρήστες που εµπίπτουν στην ίδια κατηγορία Έργων Σύνδεσης
περιλαµβάνονται οι ίδιοι όροι, χωρίς διακρίσεις. Οι κατηγορίες Έργων
Σύνδεσης καθορίζονται από το ∆ιαχειριστή πριν την κατάρτιση της Συµφωνίας
Σύνδεσης, αποστέλλονται στη ΡΑΕ και δηµοσιεύονται στο Ηλεκτρονικό
Πληροφοριακό Σύστηµα.
11. Ο ∆ιαχειριστής οφείλει να δηµοσιεύει στο Ηλεκτρονικό Πληροφοριακό Σύστηµα
το κείµενο της Πρότυπης Συµφωνίας Σύνδεσης, συµπεριλαµβανοµένων των
παραρτηµάτων αυτής, σε επεξεργάσιµη µορφή.

∆ιαγράφηκε: τον

∆ιαγράφηκε: τον

Άρθρο 95ΣΤ
Προϋποθέσεις διεξαγωγής Ανοικτής ∆ιαδικασίας ∆έσµευσης
Μελλοντικής ∆υναµικότητας
1. Ο ∆ιαχειριστής οφείλει να διερευνήσει τη σκοπιµότητα διεξαγωγής Ανοικτής
∆ιαδικασίας ∆έσµευσης Μελλοντικής ∆υναµικότητας (Ανοικτή ∆ιαδικασία),
εφόσον:
A)

Στη Μελέτη Ανάπτυξης ΕΣΦΑ διαπιστώνεται η ανάγκη υλοποίησης Έργου
Ανάπτυξης ΕΣΦΑ το οποίο εµπίπτει στην κατηγορία του Μεγάλου Έργου
και η υλοποίηση του οποίου κατά τον πλέον οικονοµικά αποτελεσµατικό
τρόπο απαιτεί τη µακροχρόνια δέσµευση δυναµικότητας στο έργο. Η
Ανοικτή ∆ιαδικασία προηγείται της ένταξης του έργου στο Πρόγραµµα
Ανάπτυξης.

B)

Συντρέχουν οι προϋποθέσεις της περίπτωσης Γ) της παραγράφου [13] του
άρθρου [95Β].

Γ)

Κατόπιν αιτήµατος της ΡΑΕ, ως προϋπόθεση προκειµένου έργο το οποίο
περιλαµβάνεται στο Σχέδιο Προγράµµατος Ανάπτυξης να ενταχθεί στο
Πρόγραµµα Ανάπτυξης, εφόσον κρίνει ότι η υλοποίηση του έργου κατά τον
πλέον οικονοµικά αποτελεσµατικό τρόπο απαιτεί την εξασφάλιση
µακροχρόνιας δέσµευσης δυναµικότητας στο έργο.

2. Απόφαση του ∆ιαχειριστή περί µη διερεύνησης της σκοπιµότητας διεξαγωγής
Ανοικτής ∆ιαδικασίας τεκµηριώνεται πλήρως από το ∆ιαχειριστή και
κοινοποιείται στη ΡΑΕ.
3. Μέσω της Ανοικτής ∆ιαδικασίας διατίθεται προς δέσµευση και κατανέµεται
στους ενδιαφερόµενους η νέα δυναµικότητα στην οποία αφορά το έργο
(∆υναµικότητα Ανοικτής ∆ιαδικασίας). Για τον προσδιορισµό της
∆υναµικότητας Ανοικτής ∆ιαδικασίας, ο ∆ιαχειριστής λαµβάνει υπόψη του
ιδίως τα εξής:
Α)

Τη Μελέτη Ανάπτυξης ΕΣΦΑ.

Β)

Το Πρόγραµµα Ανάπτυξης.

Γ)

Τον Κατάλογο Μικρών Έργων.

∆)

Τη Μελέτη Αξιολόγησης Νέου Έργου κατά την παράγραφο [9] του άρθρου
[95B].

4. Ο ∆ιαχειριστής δύναται να προσφέρει τη ∆υναµικότητα Ανοικτής ∆ιαδικασίας
µέσω επιµέρους µεριδίων (Μερίδιο ∆υναµικότητας).
5. Σε περίπτωση που το έργο αφορά στην ανάπτυξη διασύνδεσης µε άλλο ΚράτοςΜέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της Ενεργειακής Κοινότητας, η διερεύνηση
σχετικά µε τη σκοπιµότητα διεξαγωγής της Ανοικτής ∆ιαδικασίας και ο τρόπος
διεξαγωγής αυτής πραγµατοποιείται από κοινού µε τους διαχειριστές των
Συστηµάτων Φυσικού Αερίου των σχετικών Κρατών-Μελών, κατά παρέκκλιση
των διατάξεων των άρθρων [95Ζ] έως και [95Θ]. Ο ∆ιαχειριστής συνεργάζεται
µε τους διαχειριστές των ανάντη ή κατάντη Συστηµάτων κατά την κατάρτιση
της Πρότασης ∆ιεξαγωγής και της ∆ιακήρυξης Ανοικτής ∆ιαδικασίας καθώς
και στα επιµέρους στάδια της Ανοικτής ∆ιαδικασίας. Η ΡΑΕ συνεργάζεται µε
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τις ρυθµιστικές αρχές των ανάντη και κατάντη Συνδεδεµένων Συστηµάτων για
την έγκριση της ∆ιακήρυξης Ανοικτής ∆ιαδικασίας και την παρακολούθηση
των Σταδίων της Ανοικτής ∆ιαδικασίας, κατά τα οριζόµενα στα άρθρα [21] και
[25] του Νόµου.

Άρθρο 95Ζ
Πρόταση ∆ιεξαγωγής Ανοικτής ∆ιαδικασίας
1. Εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις της παραγράφου [1] του άρθρου [95ΣΤ],
εντός δύο (2) µηνών από την ολοκλήρωση της Μελέτης Ανάπτυξης ΕΣΦΑ ή
την εκπόνηση της Μελέτης Αξιολόγησης Νέου Έργου κατά την παράγραφο
[13] του άρθρου [95Β], ο ∆ιαχειριστής καταρτίζει και θέτει σε δηµόσια
διαβούλευση Πρόταση ∆ιεξαγωγής Ανοικτής ∆ιαδικασίας, η οποία
περιλαµβάνει, ιδίως, τα ακόλουθα:
A)

Περιγραφή του έργου στο οποίο αφορά η Ανοικτή ∆ιαδικασία.

Β)

Τη ∆υναµικότητα Ανοικτής ∆ιαδικασίας και περιγραφή των Προϊόντων
Ανοικτής ∆ιαδικασίας. Ως Προϊόν Ανοικτής ∆ιαδικασίας νοείται το µέγεθος
κάθε προσφερόµενου Μεριδίου ∆υναµικότητας και για κάθε Μερίδιο
∆υναµικότητας, η ηµεροµηνία έναρξης και η χρονική διάρκεια δέσµευσης
δυναµικότητας στο έργο.

Γ)

Μη δεσµευτικό προϋπολογισµό του έργου καθώς και µη δεσµευτική
εκτίµηση σχετικά µε τη µέση ετήσια χρέωση δέσµευσης δυναµικότητας στο
έργο (Κόµιστρο ∆υναµικότητας) ανά Προϊόν Ανοικτής ∆ιαδικασίας ή µη
δεσµευτική µεθοδολογία υπολογισµού του κόστους του έργου και του
Κοµίστρου ∆υναµικότητας.

2. Η χρονική διάρκεια της δηµόσιας διαβούλευσης δεν µπορεί να είναι µικρότερη
των τριάντα (30) και µεγαλύτερη των εξήντα (60) ηµερών.
3. Η Πρόταση ∆ιεξαγωγής Ανοικτής ∆ιαδικασίας δηµοσιεύεται στο Ηλεκτρονικό
Πληροφοριακό Σύστηµα, στην ελληνική και αγγλική γλώσσα. Με ευθύνη του
∆ιαχειριστή, περίληψη της Πρότασης ∆ιεξαγωγής Ανοικτής ∆ιαδικασίας
δηµοσιεύεται σε τουλάχιστον δύο (2) ελληνικές εφηµερίδες ευρείας
κυκλοφορίας καθώς και σε δύο (2) οικονοµικές εφηµερίδες ευρείας
κυκλοφορίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
4. Εντός εξήντα (60) ηµερών από τη λήξη της δηµόσιας διαβούλευσης, ο
∆ιαχειριστής, λαµβάνοντας υπόψη τις απόψεις και το δυνητικό ενδιαφέρον των
συµµετεχόντων στη δηµόσια διαβούλευση για τα Προϊόντα Ανοικτής
∆ιαδικασίας, αποφασίζει σχετικά µε:
Α)

Τη διεξαγωγή Ανοικτής ∆ιαδικασίας, χωρίς τροποποίηση των
χαρακτηριστικών και του χρονοδιαγράµµατος υλοποίησης του έργου και
των χαρακτηριστικών των Προϊόντων Ανοικτής ∆ιαδικασίας που
αναφέρονται στην Πρόταση ∆ιεξαγωγής Ανοικτής ∆ιαδικασίας.

Β)

Τη διεξαγωγή Ανοικτής ∆ιαδικασίας, µε τροποποίηση των χαρακτηριστικών
και του χρονοδιαγράµµατος υλοποίησης του έργου ή των χαρακτηριστικών
των Προϊόντων Ανοικτής ∆ιαδικασίας που αναφέρονται στην Πρόταση
∆ιεξαγωγής Ανοικτής ∆ιαδικασίας, κατά τρόπο ώστε να καθίσταται δυνατή
η εξυπηρέτηση της εκτιµώµενης ζήτησης µε τον πλέον οικονοµικά

αποτελεσµατικό τρόπο, έως του ορίου της τεχνικής δυνατότητας
κατασκευής του έργου.
Γ)

Τη µη διεξαγωγή Ανοικτής ∆ιαδικασίας, στην περίπτωση που δεν
εκδηλώνεται επαρκές ενδιαφέρον για τη δέσµευση δυναµικότητας στο έργο.
Στην περίπτωση αυτή, ο ∆ιαχειριστής δικαιούται να εντάξει το έργο στο
Σχέδιο Προγράµµατος Ανάπτυξης, κατά τα οριζόµενα στο άρθρο [92], ή να
προχωρήσει στην αξιολόγηση των Αιτήσεων Μελλοντικής ∆υναµικότητας
κατά τα οριζόµενα στην περίπτωση Γ) της παραγράφου [13] του άρθρου
[95Β].

5. Η απόφαση του ∆ιαχειριστή τεκµηριώνεται πλήρως, δηµοσιεύεται στο
Ηλεκτρονικό Πληροφοριακό Σύστηµα και κοινοποιείται στη ΡΑΕ.
6. Εφόσον ο ∆ιαχειριστής αποφασίσει τη διεξαγωγή Ανοικτής ∆ιαδικασίας η οποία
διενεργείται κατ΄ εφαρµογή της διάταξης της περίπτωσης Β) της παραγράφου
[1] του άρθρου [95ΣΤ], υποχρεούνται να συµµετάσχουν σε αυτή οι έχοντες
υποβάλει Αίτηση ∆έσµευσης Μελλοντικής ∆υναµικότητας η οποία αφορά σε
µη Προγραµµατισµένο Έργο κατά την περίπτωση Α) της παραγράφου [12] του
άρθρου [95Α]. Σε περίπτωση µη συµµετοχής αιτούντος κατά τα ανωτέρω, ο
∆ιαχειριστής απορρίπτει την αντίστοιχη Αίτηση ∆έσµευσης Μελλοντικής
∆υναµικότητας. Η απόφαση του ∆ιαχειριστή περί απόρριψης της αίτησης
κοινοποιείται στη ΡΑΕ.

∆ιαγράφηκε: υποβάλλει

Άρθρο 95Η
∆ιακήρυξη Ανοικτής ∆ιαδικασίας
1. Εντός τριών (3) µηνών από την ηµεροµηνία λήψης της απόφασης του ∆ιαχειριστή
σύµφωνα µε τις περιπτώσεις Α) και Β) της παραγράφου [4] του άρθρου [95Z], ο
∆ιαχειριστής καταρτίζει σχέδιο ∆ιακήρυξης Ανοικτής ∆ιαδικασίας το οποίο
υποβάλλει στη ΡΑΕ προς έγκριση, σύµφωνα µε τη διάταξη της παραγράφου [5]
του άρθρου [69] του Νόµου.
2. Εντός τριάντα (30) ηµερών από την ηµεροµηνία υποβολής του σχεδίου, η ΡΑΕ
δύναται να ζητήσει διευκρινίσεις επί του σχεδίου καθώς και τη µεταβολή των
όρων διεξαγωγής της Ανοικτής ∆ιαδικασίας, τάσσοντας για το σκοπό αυτό
προθεσµία στο ∆ιαχειριστή η οποία δεν µπορεί να είναι µικρότερη των τριάντα
(30) ηµερών.
3. Εντός δεκαπέντε (15) ηµερών από την έγκριση της ΡΑΕ, η ∆ιακήρυξη Ανοικτής
∆ιαδικασίας δηµοσιεύεται στο Ηλεκτρονικό Πληροφοριακό Σύστηµα, στην
ελληνική και αγγλική γλώσσα. Με ευθύνη του ∆ιαχειριστή, περίληψη της
∆ιακήρυξης Ανοικτής ∆ιαδικασίας δηµοσιεύεται σε τουλάχιστον δύο (2)
ελληνικές εφηµερίδες ευρείας κυκλοφορίας καθώς και σε δύο (2) οικονοµικές
εφηµερίδες ευρείας κυκλοφορίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
4. Η Ανοικτή ∆ιαδικασία διεξάγεται στην ελληνική και αγγλική γλώσσα.
5. Η ∆ιακήρυξη Ανοικτής ∆ιαδικασίας περιλαµβάνει:
Α)

Τεχνική περιγραφή και χρονοδιάγραµµα υλοποίησης του έργου, περιγραφή
της ∆υναµικότητας Ανοικτής ∆ιαδικασίας και των Προϊόντων Ανοικτής
∆ιαδικασίας, µη δεσµευτικό προϋπολογισµό του έργου καθώς και το
εκτιµώµενο Κόµιστρο ∆υναµικότητας ή µη δεσµευτική µεθοδολογία
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υπολογισµού του κόστους του έργου και του Κοµίστρου ∆υναµικότητας,
όπως τα ανωτέρω οριστικοποιήθηκαν από το ∆ιαχειριστή µετά την
ολοκλήρωση της δηµόσιας διαβούλευσης επί της Πρότασης Ανοικτής
∆ιαδικασίας, κατά το άρθρο [95Z].
Β)

Λεπτοµερής περιγραφή των σταδίων της Ανοικτής ∆ιαδικασίας, κατά την
παράγραφο [1] του άρθρου [95Θ].

Γ)

Τα κριτήρια σχετικά µε το δικαίωµα συµµετοχής σε κάθε στάδιο της
Ανοικτής ∆ιαδικασίας και οι αντίστοιχες εγγυήσεις που τυχόν απαιτείται να
προσκοµίσουν οι ενδιαφερόµενοι.

∆)

Λεπτοµερές χρονοδιάγραµµα των σταδίων της Ανοικτής ∆ιαδικασίας, στο
οποίο καθορίζονται τουλάχιστον:

(i) H ηµεροµηνία έναρξης του Σταδίου Μη ∆εσµευτικών Προσφορών, η
οποία δεν µπορεί να είναι µεταγενέστερη των εξήντα (60) ηµερών από τη
δηµοσίευση της ∆ιακήρυξης Ανοικτής ∆ιαδικασίας και η συνολική χρονική
διάρκεια του σταδίου αυτού, η οποία δεν µπορεί να υπερβαίνει τις ενενήντα
(90) ηµέρες.
(ii) H ηµεροµηνία έναρξης του Σταδίου ∆εσµευτικών Προσφορών, η
οποία δεν µπορεί να είναι µεταγενέστερη των τριάντα (30) ηµερών από τη
λήξη του Σταδίου Μη ∆εσµευτικών Προσφορών, µε την επιφύλαξη της
περίπτωσης της παραγράφου [3] και της περίπτωσης Α) της παραγράφου
[6] του άρθρου [95Θ] και η χρονική διάρκεια αυτού, η οποία δεν µπορεί να
υπερβαίνει τις ενενήντα (90) ηµέρες.
(iii) Για κάθε Στάδιο, οι προθεσµίες για την υποβολή των προσφορών, την
έκδοση των αποφάσεων του ∆ιαχειριστή σχετικά µε την αποδοχή ή
απόρριψη των προσφορών, την υποβολή τυχόν ενστάσεων από τους
συµµετέχοντες και την έκδοση των σχετικών αποφάσεων επί αυτών.
(iv) Η προθεσµία σύναψης της Σύµβασης ∆έσµευσης Μελλοντικής
∆υναµικότητας µε κάθε συµµετέχοντα η δεσµευτική προσφορά του οποίου
έγινε αποδεκτή, η οποία δεν µπορεί να είναι µικρότερη των τριάντα (30) και
µεγαλύτερη των εξήντα (60) ηµερών µετά την ένταξη του έργου στο
Πρόγραµµα Ανάπτυξης.
Ε)

Τα κριτήρια αποδοχής ή απόρριψης των προσφορών που υποβάλλονται
κατά το Στάδιο Μη ∆εσµευτικών Προσφορών και κατά το Στάδιο
∆εσµευτικών Προσφορών, αντίστοιχα κατά το άρθρο [95Α].

ΣΤ) Τη µεθοδολογία κατανοµής της ∆υναµικότητας Ανοικτής ∆ιαδικασίας κατά
το Στάδιο ∆εσµευτικών Προσφορών σε περίπτωση που το άθροισµα των
αιτούµενων προς δέσµευση Μεριδίων ∆υναµικότητας υπερβαίνουν τη
∆υναµικότητα Ανοικτής ∆ιαδικασίας. Κατά την κατάρτιση της
µεθοδολογίας κατανοµής της ∆υναµικότητας Ανοικτής ∆ιαδικασίας ο
∆ιαχειριστής οφείλει να λαµβάνει κάθε µέτρο ώστε, η κατανοµή της
∆υναµικότητας να γίνεται µε τον πλέον οικονοµικό, διαφανή και άµεσο
τρόπο, χωρίς διακρίσεις µεταξύ των συµµετεχόντων στην Ανοικτή
∆ιαδικασία, µε βάση µηχανισµούς της αγοράς.
Ζ)

Υποδείγµατα των εγγράφων που απαιτείται να κατατίθενται σε κάθε στάδιο
της Ανοικτής ∆ιαδικασίας από τους συµµετέχοντες στο στάδιο αυτό,
περιλαµβανοµένων, ιδίως, των εγγράφων υποβολής προσφοράς κατά το
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Στάδιο Μη ∆εσµευτικών Προσφορών και το Στάδιο ∆εσµευτικών
Προσφορών και των αντίστοιχων εγγυήσεων.

6. Για τη συµµετοχή στην Ανοικτή ∆ιαδικασία απαιτείται η καταβολή τέλους, το
οποίο υπολογίζεται ως το γινόµενο του αθροίσµατος των Μεριδίων
∆υναµικότητας, τα οποία αιτείται να δεσµεύσει ο ενδιαφερόµενος, επί το
Μοναδιαίο Τέλος Αίτησης Μελλοντικής ∆υναµικότητας κατά το άρθρο [95Α].
Το τέλος καταβάλλεται άπαξ, κατά τη συµµετοχή στο Στάδιο Μη ∆εσµευτικών
Προσφορών. Από την καταβολή του εν λόγω τέλους απαλλάσσονται οι
συµµετέχοντες στην Ανοικτή ∆ιαδικασία οι οποίοι έχουν υποβάλει Αίτηση
Μελλοντικής ∆υναµικότητας, σύµφωνα µε το άρθρο [95Α], κατά το ποσοστό
που το τέλος συµµετοχής στην Ανοικτή ∆ιαδικασία καλύπτεται από το Τέλος
Αίτησης Μελλοντικής ∆υναµικότητας που έχει καταβάλλει κάθε ένας από τους
εν λόγω συµµετέχοντες.

∆ιαγράφηκε: υποβάλλει

Άρθρο 95Θ
∆ιεξαγωγή Ανοικτής ∆ιαδικασίας
1. Η Ανοικτή ∆ιαδικασία διεξάγεται σε δύο διαδοχικά στάδια:
Α)

Στάδιο Μη ∆εσµευτικών Προσφορών.

Β)

Στάδιο ∆εσµευτικών Προσφορών.

Η Ανοικτή ∆ιαδικασία λήγει κατά τα οριζόµενα στην παράγραφο [11].

2. Κατά το Στάδιο Μη ∆εσµευτικών Προσφορών, µε την επιφύλαξη των
παραγράφων [3] έως και [5], ο ∆ιαχειριστής:
A)

Καλεί τους ενδιαφερόµενους να υποβάλουν µη δεσµευτικές προσφορές
σχετικά µε τα Προϊόντα Ανοικτής ∆ιαδικασίας καθώς και τα έγγραφα και τα
στοιχεία που απαιτούνται από τη ∆ιακήρυξη αναφορικά µε το Στάδιο αυτό.

Β)

Αξιολογεί τις µη δεσµευτικές προσφορές και αποφασίζει σχετικά µε την
αποδοχή ή την απόρριψή τους, σύµφωνα µε τα κριτήρια που τίθενται στη
∆ιακήρυξη. Απόρριψη µη δεσµευτικής προσφοράς τεκµηριώνεται πλήρως
από το ∆ιαχειριστή, γνωστοποιείται εγγράφως στον αιτούντα και
κοινοποιείται στη ΡΑΕ.

Γ)

Εξετάζει ενστάσεις που τυχόν υποβάλλονται από συµµετέχοντες και
αποφασίζει επί αυτών, σύµφωνα µε τη διαδικασία που καθορίζεται στη
∆ιακήρυξη Ανοικτής ∆ιαδικασίας

∆)

Καταρτίζει κατάλογο των συµµετεχόντων στο Στάδιο Μη ∆εσµευτικών
Προσφορών, των οποίων οι προσφορές έγιναν αποδεκτές, και οι οποίοι
αποκτούν δικαίωµα συµµετοχής στο Στάδιο ∆εσµευτικών Προσφορών.

Ε)

Υποβάλλει στη ΡΑΕ έκθεση στην οποία συνοψίζονται τα αποτελέσµατα του
Σταδίου Μη ∆εσµευτικών Προσφορών.

3. Ο ∆ιαχειριστής δύναται να διακόψει την Ανοικτή ∆ιαδικασία κατά τη διάρκεια
του Σταδίου Μη ∆εσµευτικών Προσφορών και να επικαιροποιήσει τη
∆ιακήρυξη Ανοικτής ∆ιαδικασίας, σε περίπτωση που κρίνει ότι το άθροισµα
των Μεριδίων ∆υναµικότητας για τα οποία υποβλήθηκαν αποδεκτές, κατά τη
αξιολόγηση από το ∆ιαχειριστή, µη δεσµευτικές προσφορές:

∆ιαγράφηκε: υποβάλλουν
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∆ιαγράφηκε: Υποβάλει

∆ιαγράφηκε: τον

Α)

Υπολείπεται της ∆υναµικότητας Ανοικτής ∆ιαδικασίας, κατά τρόπο ώστε η
συνέχιση της Ανοικτής ∆ιαδικασίας θα οδηγούσε εύλογα σε οικονοµική
αναποτελεσµατικότητα του έργου, ή

Β)

Υπερβαίνει της ∆υναµικότητας Ανοικτής ∆ιαδικασίας κατά τρόπο ώστε η
συνέχιση της Ανοικτής ∆ιαδικασίας θα οδηγούσε εύλογα στην αδυναµία
ικανοποίησης της ζήτησης από τους συµµετέχοντες για Μερίδια
∆υναµικότητας, µε την επιφύλαξη της περίπτωσης κατά την οποία βάσει
σχετικής µελέτης του ∆ιαχειριστή δεν τεκµηριώνεται η τεχνική δυνατότητα
ή η οικονοµική αποτελεσµατικότητα της υλοποίησης έργων για την
περαιτέρω επαύξηση της ∆υναµικότητας Ανοικτής ∆ιαδικασίας.

4. Η απόφαση του ∆ιαχειριστή περί διακοπής της Ανοικτής ∆ιαδικασίας και
επικαιροποίησης της ∆ιακήρυξης Ανοικτής ∆ιαδικασίας τεκµηριώνεται ειδικά
από το ∆ιαχειριστή, δηµοσιεύεται στο Ηλεκτρονικό Πληροφοριακό Σύστηµα
και κοινοποιείται στη ΡΑΕ. Ο ∆ιαχειριστής επιστρέφει στους συµµετέχοντες
των οποίων οι µη δεσµευτικές προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές το τέλος που
κατέβαλλαν για τη συµµετοχή στο Στάδιο Μη ∆εσµευτικών Προσφορών.

∆ιαγράφηκε: τον

5. Εντός τριών (3) µηνών από την απόφαση του ∆ιαχειριστή, σύµφωνα µε την
παράγραφο [3], ο ∆ιαχειριστής επικαιροποιεί τη ∆ιακήρυξη Ανοικτής
∆ιαδικασίας, ιδίως ως προς τη ∆υναµικότητα Ανοικτής ∆ιαδικασίας, το
Κόµιστρο ∆υναµικότητας ή τον προϋπολογισµό του έργου και την υποβάλλει
στη ΡΑΕ προς έγκριση. Η ∆ιακήρυξη Ανοικτής ∆ιαδικασίας εγκρίνεται από τη
ΡΑΕ και δηµοσιοποιείται σύµφωνα µε τη διαδικασία των παραγράφων [2] έως
και [4] του άρθρου [95Η], και περιλαµβάνει τα οριζόµενα στην παράγραφο [5]
του ίδιου άρθρου. Για τη συµµετοχή στην Ανοικτή ∆ιαδικασία απαιτείται η
καταβολή τέλους κατά τα οριζόµενα στην παράγραφο [6] του άρθρου [95Η].
6. Σε περίπτωση που, µετά την επανάληψη του Σταδίου Μη ∆εσµευτικών
Προσφορών κατά τα ανωτέρω:
Α)

Β)

Το άθροισµα των Μεριδίων ∆υναµικότητας για τα οποία υποβλήθηκαν
αποδεκτές, κατά τη αξιολόγηση από το ∆ιαχειριστή, µη δεσµευτικές
προσφορές εξακολουθεί να υπολείπεται της ∆υναµικότητας Ανοικτής
∆ιαδικασίας, ο ∆ιαχειριστής προβαίνει στην οριστική διακοπή της Ανοικτής
∆ιαδικασίας. Η απόφαση του ∆ιαχειριστή περί οριστικής διακοπής της
Ανοικτής ∆ιαδικασίας τεκµηριώνεται ειδικά από το ∆ιαχειριστή,
δηµοσιεύεται στο Ηλεκτρονικό Πληροφοριακό Σύστηµα και κοινοποιείται
στη ΡΑΕ. Ο ∆ιαχειριστής επιστρέφει στους συµµετέχοντες των οποίων οι µη
δεσµευτικές προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές το τέλος που κατέβαλλαν για
τη συµµετοχή στο Στάδιο Μη ∆εσµευτικών Προσφορών.
Το άθροισµα των Μεριδίων ∆υναµικότητας για τα οποία υποβλήθηκαν
αποδεκτές, κατά τη αξιολόγηση από το ∆ιαχειριστή, µη δεσµευτικές
προσφορές υπερβαίνει τη ∆υναµικότητα Ανοικτής ∆ιαδικασίας, µε την
επιφύλαξη της περίπτωσης κατά την οποία βάση σχετικής µελέτης του
∆ιαχειριστή δεν τεκµηριώνεται η τεχνική δυνατότητα ή η οικονοµική
αποτελεσµατικότητα της υλοποίησης έργων για την περαιτέρω επαύξηση
της ∆υναµικότητας Ανοικτής ∆ιαδικασίας, ο ∆ιαχειριστής ενηµερώνει
εγγράφως τους ενδιαφερόµενους σχετικά µε το ενδεχόµενο συµφόρησης
κατά την κατανοµή της ∆υναµικότητας Ανοικτής ∆ιαδικασίας στο Στάδιο
∆εσµευτικών Προσφορών. Κάθε απόφαση του ∆ιαχειριστή περί αδυναµίας
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επαύξησης της ∆υναµικότητας Ανοικτής ∆ιαδικασίας τεκµηριώνεται ειδικά
από το ∆ιαχειριστή, ανακοινώνεται στο Ηλεκτρονικό Πληροφοριακό
Σύστηµα και κοινοποιείται στη ΡΑΕ.

∆ιαγράφηκε: τον

7. Κατά το Στάδιο ∆εσµευτικών Προσφορών, ο ∆ιαχειριστής:
A)

Β)

Καλεί τους συµµετέχοντες οι οποίοι περιλαµβάνονται στον κατάλογο της
περίπτωσης ∆) της παραγράφου [2], να υποβάλουν δεσµευτικές προσφορές
σχετικά µε τα Προϊόντα Ανοικτής ∆ιαδικασίας καθώς και τα έγγραφα και τα
στοιχεία που απαιτούνται από τη ∆ιακήρυξη αναφορικά µε το Στάδιο αυτό.
Αξιολογεί τις δεσµευτικές προσφορές και αποφασίζει σχετικά µε την
αποδοχή ή την απόρριψή τους, σύµφωνα µε τα κριτήρια που τίθενται στη
∆ιακήρυξη. Απόρριψη δεσµευτικής προσφοράς τεκµηριώνεται πλήρως από
το ∆ιαχειριστή, γνωστοποιείται εγγράφως στον αιτούντα και κοινοποιείται
στη ΡΑΕ.

Γ)

Εξετάζει ενστάσεις που τυχόν υποβάλλονται από συµµετέχοντες και
αποφασίζει επί αυτών, σύµφωνα µε τη διαδικασία που καθορίζεται στη
∆ιακήρυξη Ανοικτής ∆ιαδικασίας

∆)

Ενηµερώνει εγγράφως τους συµµετέχοντες των οποίων οι δεσµευτικές
προσφορές έγιναν αποδεκτές.

Ε)

Αποφασίζει σχετικά µε τους συµµετέχοντες στους οποίους κατανέµεται
τµήµα της ∆υναµικότητας Ανοικτής ∆ιαδικασίας (Επιτυχόντες
Συµµετέχοντες) και καταρτίζει σχετικό κατάλογο. Η απόφαση του
∆ιαχειριστή σχετικά µε την κατανοµή της δυναµικότητας στους Επιτυχόντες
Συµµετέχοντες τεκµηριώνεται ειδικά από το ∆ιαχειριστή και κοινοποιείται
στη ΡΑΕ. Η αποδοχή των δεσµευτικών προσφορών γίνεται υπό τη ρητή
επιφύλαξη της προηγούµενης ένταξης του έργου στο Πρόγραµµα
Ανάπτυξης.
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ΣΤ) Καλεί τους Επιτυχόντες Συµµετέχοντες να προσκοµίσουν τις εγγυήσεις που
προβλέπονται στη ∆ιακήρυξη Ανοικτής ∆ιαδικασίας σχετικά µε τη σύναψη,
υπό την προϋπόθεση προηγούµενης ένταξης του έργου στο Πρόγραµµα
Ανάπτυξης, Σύµβασης ∆έσµευσης Μελλοντικής ∆υναµικότητας, εντός
συγκεκριµένης προθεσµίας από την ένταξη του έργου στο Πρόγραµµα.
Ζ)

Υποβάλλει στη ΡΑΕ έκθεση στην οποία συνοψίζονται τα αποτελέσµατα του
Σταδίου ∆εσµευτικών Προσφορών.

8. Το Στάδιο ∆εσµευτικών Προσφορών λήγει µε την υποβολή από το ∆ιαχειριστή
στη ΡΑΕ της έκθεσης της περίπτωσης [Ζ] της παραγράφου [6]. Εντός τριάντα
(30) ηµερών από τη λήξη του Σταδίου ∆εσµευτικών Προσφορών, ο
∆ιαχειριστής καταρτίζει Πρόταση Επέκτασης ∆υναµικότητας την οποία
αποστέλλει στους Επιτυχόντες Συµµετέχοντες.
9. Ο ∆ιαχειριστής υποχρεούται να συµπεριλάβει το έργο στο αµέσως επόµενο
Σχέδιο Προγράµµατος Ανάπτυξης το οποίο καταρτίζει κατά το άρθρο [92],
συνυποβάλλοντας µε το Σχέδιο την Πρόταση Επέκτασης ∆υναµικότητας.
10. Εφόσον το έργο ενταχθεί στο Πρόγραµµα Ανάπτυξης, ο ∆ιαχειριστής καλεί τους
Επιτυχόντες Συµµετέχοντες να προσέλθουν για τη Σύναψη Σύµβασης
Μελλοντικής ∆υναµικότητας, εντός της προθεσµίας που προβλέπεται στη
∆ιακήρυξη Ανοικτής ∆ιαδικασίας. Στην περίπτωση που Επιτυχών Συµµετέχων
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δεν προσέλθει για τη σύναψη Σύµβασης ∆έσµευσης Μελλοντικής
∆υναµικότητας εντός της ως άνω προθεσµίας, καθίσταται απαιτητό από το
∆ιαχειριστή το ποσό της σχετικής εγγύησης που προβλέπεται στη ∆ιακήρυξη
Ανοικτής ∆ιαδικασίας και η αρχικώς κατανεµηθείσα σε αυτόν ∆υναµικότητα
Ανοικτής ∆ιαδικασίας κατανέµεται στον επόµενο Επιτυχόντα Συµµετέχοντα,
σύµφωνα µε τη µεθοδολογία κατανοµής ∆υναµικότητας Ανοικτής ∆ιαδικασίας
που περιλαµβάνεται στη ∆ιακήρυξη Ανοικτής ∆ιαδικασίας. Στην περίπτωση
αυτή ο ∆ιαχειριστής ενηµερώνει άµεσα το νέο Επιτυχόντα Συµµετέχοντα και
τον καλεί για τη σύναψη Σύµβασης ∆έσµευσης Μελλοντικής ∆υναµικότητας
εντός της προθεσµίας που προβλέπεται στη ∆ιακήρυξη Ανοικτής ∆ιαδικασίας.

11. Η Ανοικτή ∆ιαδικασία λήγει µε τη σύναψη Συµβάσεων ∆έσµευσης Μελλοντικής
∆υναµικότητας για το σύνολο των Μεριδίων ∆υναµικότητας τα οποία
κατανεµήθηκαν κατά το Στάδιο ∆εσµευτικών Προσφορών ή µε την άπρακτη
παρέλευση της προθεσµίας για τον τελευταίο Επιτυχόντα Συµµετέχοντα, κατά
τα οριζόµενα στην παράγραφο [10], ή στην περίπτωση µη ένταξης του έργου
στο Πρόγραµµα Ανάπτυξης. Εντός εξήντα (60) ηµερών από τη λήξη της
Ανοικτής ∆ιαδικασίας, ο ∆ιαχειριστής υποβάλλει στη ΡΑΕ έκθεση στην οποία
συνοψίζονται τα αποτελέσµατα της Ανοικτής ∆ιαδικασίας.
12. Ο ∆ιαχειριστής υποχρεούται να διαφυλάσσει τον εµπιστευτικό χαρακτήρα των
εµπορικά ευαίσθητων στοιχείων ή εγγράφων τα οποία υποβάλλονται σε αυτόν
από τους συµµετέχοντες σε οποιοδήποτε στάδιο της Ανοικτής ∆ιαδικασίας.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 13
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΣΦΑ
Άρθρο 96
Ορισµός
Ως Συντήρηση ορίζεται κάθε επιθεώρηση, τροποποίηση, επισκευή,
αντικατάσταση, αποκατάσταση, επανένταξη, αναβάθµιση οποιουδήποτε
τµήµατος του ΕΣΦA και εν γένει κάθε εργασία που επηρεάζει ή ενδέχεται να
επηρεάσει την παράδοση ή την παραλαβή Φυσικού Αερίου σε Σηµεία Εισόδου
και Εξόδου του ΕΣΦΑ αντίστοιχα. Η Συντήρηση διακρίνεται σε
Προγραµµατισµένη και Έκτακτη.

Άρθρο 97
Αρµοδιότητες ∆ιαχειριστή για Συντήρηση του ΕΣΦΑ
1. Ο ∆ιαχειριστής έχει την ευθύνη για τον προγραµµατισµό και την υλοποίηση της
Συντήρησης του ΕΣΦΑ.
2. Κάθε Έτος ο ∆ιαχειριστής καταρτίζει το Ετήσιο Πρόγραµµα Συντήρησης,
λαµβάνοντας υπόψη τις απαιτήσεις Συντήρησης των τµηµάτων του ΕΣΦΑ, τις
Εγκεκριµένες Αιτήσεις Αδιάλειπτων Υπηρεσιών, Εγκεκριµένες Αιτήσεις
∆ιακοπτόµενων Υπηρεσιών, στο πλαίσιο των Συµβάσεων Μεταφοράς , τις
Εγκεκριµένες Αιτήσεις ΥΦΑ στο πλαίσιο των Συµβάσεων ΥΦΑ, που έχει
συνάψει µε τους Χρήστες, τις συµφωνίες Συνδεδεµένων Συστηµάτων που έχει
συνάψει, καθώς και κάθε σχετική πληροφορία που παρέχεται από τους Χρήστες
Μεταφοράς, τους Χρήστες ΥΦΑ, τους διαχειριστές Συνδεδεµένων Συστηµάτων
και οποιοδήποτε άλλο φυσικό ή νοµικό πρόσωπο που έχει έννοµο συµφέρον.
3. Για το σκοπό αυτό ο ∆ιαχειριστής συντονίζει και συνδυάζει, κατά το δυνατόν, τη
Συντήρηση στο ΕΣΦΑ µε τη λειτουργία και τη συντήρηση των Εγκαταστάσεων
Απόληψης και των Συνδεδεµένων Συστηµάτων.
4. Ο ∆ιαχειριστής καταβάλλει κάθε προσπάθεια ώστε η Συντήρηση να ολοκληρωθεί
σύµφωνα µε το Ετήσιο Πρόγραµµα Συντήρησης. Ο ∆ιαχειριστής δικαιούται να
προβεί σε Έκτακτη Συντήρηση, κατά τα προβλεπόµενα στο άρθρο [99].
5. Κατά τη χρονική περίοδο κατά την οποία εκτελούνται εργασίες Συντήρησης του
ΕΣΦΑ, ο ∆ιαχειριστής απαλλάσσεται από τις υποχρεώσεις που του
επιβάλλονται µέσω του Κώδικα και των Συµβάσεων Μεταφοράς και
Συµβάσεων ΥΦΑ που έχει συνάψει, κατά το µέτρο κατά το οποίο η µη
εκπλήρωση των υποχρεώσεων αυτών οφείλεται στη Συντήρηση.

Άρθρο 98
Προγραµµατισµός Ετήσιας Συντήρησης

∆ιαγράφηκε: άρθρο [99]

1. Το αργότερο έως την 15η Νοεµβρίου κάθε Έτους, ο ∆ιαχειριστής καταρτίζει και
δηµοσιεύει το Ετήσιο Πρόγραµµα Συντήρησης για το επόµενο Έτος. Στο
πρόγραµµα αυτό περιλαµβάνεται χρονοδιάγραµµα υλοποίησης κάθε έργου, και
τίθενται χρονικά ορόσηµα, σύµφωνα µε τα οποία καθορίζεται ο χρόνος
ολοκλήρωσης των εργασιών. Ο ∆ιαχειριστής ανακοινώνει στο Ηλεκτρονικό
Πληροφοριακό Σύστηµα οποιαδήποτε µεταβολή του Ετήσιου Προγράµµατος
Συντήρησης.
2. Ηµέρες Συντήρησης είναι οι διαδοχικές ή µη ηµέρες κατά τις οποίες
πραγµατοποιούνται οι εργασίες συντήρησης του ΕΣΦΑ, σύµφωνα µε το Ετήσιο
Πρόγραµµα Συντήρησης.
3. Το ανώτατο όριο Ηµερών Συντήρησης ανά έτος ορίζεται ως εξής:
Α)

∆έκα (10) εργάσιµες ηµέρες για Συντήρηση τµηµάτων του ΕΣΜΦΑ εκτός
Σηµείων Εισόδου και Εξόδου.

Β)

∆έκα (10) εργάσιµες ηµέρες ανά Σηµείο Εισόδου και Εξόδου του ΕΣΜΦΑ,
µε την επιφύλαξη των οριζοµένων στην παράγραφο [4] του παρόντος
άρθρου.

Γ)

Είκοσι (20) εργάσιµες ηµέρες για Συντήρηση της Εγκατάστασης ΥΦΑ.

4. Σε περιπτώσεις σύνθετων εργασιών µεγάλης κλίµακας, το χρονικό διάστηµα που
ορίζεται στην περίπτωση Β της παραγράφου [3] δύναται να επεκταθεί έως και
δέκα (10) επιπλέον εργάσιµες ηµέρες λαµβάνοντας υπόψη το βέλτιστο χρονικό
προγραµµατισµό. Ο ∆ιαχειριστής οφείλει να καταβάλλει κάθε δυνατή
προσπάθεια ώστε να διασφαλίσει τη µικρότερη δυνατή όχληση των Χρηστών.
5. Τουλάχιστον είκοσι (20) εργάσιµες ηµέρες πριν την έναρξη εργασιών
συντήρησης, ο ∆ιαχειριστής οφείλει να ενηµερώνει εγγράφως τους Χρήστες
Μεταφοράς και ΥΦΑ που επηρεάζονται από τις εργασίες αυτές, παρέχοντας
πληροφορίες για το είδος και τις συνέπειες των απαιτούµενων εργασιών καθώς
και για τον προβλεπόµενο χρόνο διάρκειάς τους. Ο ∆ιαχειριστής δύναται να
παρατείνει το χρόνο που καθορίζεται στο Ετήσιο Πρόγραµµα Συντήρησης για
την ολοκλήρωση των εργασιών εφόσον συντρέχουν λόγοι Κρίσης Επιπέδου
Έκτακτης Ανάγκης, ενηµερώνοντας άµεσα τους Χρήστες Μεταφοράς και ΥΦΑ
τους διαχειριστές Συνδεδεµένων Συστηµάτων και οποιοδήποτε άλλο φυσικό ή
νοµικό πρόσωπο που έχει έννοµο συµφέρον.

Άρθρο 99
Έκτακτη Συντήρηση
1. Ο ∆ιαχειριστής αποφασίζει και εκτελεί εργασίες Έκτακτης Συντήρησης, όποτε
κατά την αιτιολογηµένη κρίση του η Συντήρηση αυτή είναι απαραίτητη για την
ασφαλή, αξιόπιστη και αποδοτική λειτουργία του ΕΣΦΑ.
2. Πριν από την εκτέλεση εργασιών Έκτακτης Συντήρησης, ο ∆ιαχειριστής οφείλει
να ενηµερώνει τους Χρήστες Μεταφοράς και ΥΦΑ µε κάθε πρόσφορο µέσο και
εντός εύλογου χρόνου σχετικά µε το είδος, την έκταση και την προβλεπόµενη
χρονική διάρκεια των εργασιών αυτών.
3. Για τον καθορισµό του χρόνου εκτέλεσης εργασιών Έκτακτης Συντήρησης ο
∆ιαχειριστής οφείλει να λαµβάνει υπόψη τις απόψεις των Χρηστών Μεταφοράς

∆ιαγράφηκε: τον

και ΥΦΑ και των διαχειριστών Συνδεδεµένων Συστηµάτων και οποιουδήποτε
άλλου φυσικού ή νοµικού προσώπου έχει έννοµο συµφέρον, εφόσον δεν τίθεται
θέµα ασφαλούς και αξιόπιστης λειτουργίας του ΕΣΦΑ.

Άρθρο 100
Υποχρεώσεις Χρηστών λόγω Συντήρησης του ΕΣΦΑ
1. Οι Χρήστες Μεταφοράς και ΥΦΑ οφείλουν να συνεργάζονται µε το ∆ιαχειριστή
και να του παρέχουν το συντοµότερο δυνατό κάθε αναγκαία πληροφορία ώστε
να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του για τη Συντήρηση του ΕΣΦΑ σύµφωνα
µε τον Κώδικα.
2. Κατά τις Ηµέρες Συντήρησης ο ∆ιαχειριστής προβαίνει στον αναγκαίο
περιορισµό της ∆εσµευµένης Μεταφορικής Ικανότητας Παράδοσης,
Παραλαβής και ∆υναµικότητας Αεριοποίησης των Χρηστών Μεταφοράς και
ΥΦΑ, αντίστοιχα, κατά τρόπο δίκαιο και αµερόληπτο, χωρίς διακρίσεις. Ο
περιορισµός αυτός δηµοσιοποιείται από το ∆ιαχειριστή υπό τον όρο τήρησης
του απορρήτου.
3. Κατά τις Ηµέρες Συντήρησης οι Χρήστες Μεταφοράς και ΥΦΑ οφείλουν να
παρέχουν κάθε συνδροµή στο ∆ιαχειριστή και να συµµορφώνονται µε τις
υποδείξεις του.
4. Οι Χρήστες Μεταφοράς και ΥΦΑ οφείλουν να καταβάλουν κάθε δυνατή
προσπάθεια, συµπεριλαµβανοµένης και της ενσωµάτωσης των κατάλληλων
όρων στις συµφωνίες που υπογράφουν µε διαχειριστές Συνδεδεµένων
Συστηµάτων ή µε οποιοδήποτε άλλο φυσικό ή νοµικό πρόσωπο έχει έννοµο
συµφέρον, ώστε να διασφαλιστεί η τήρηση των υποχρεώσεων τους κατά το
άρθρο αυτό.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 14
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΣΦΑ
Άρθρο 101
Αρµοδιότητες και υποχρεώσεις ∆ιαχειριστή
1. Ο ∆ιαχειριστής αναπτύσσει και διαχειρίζεται το Ηλεκτρονικό Πληροφοριακό
Σύστηµα ΕΣΦΑ (Ηλεκτρονικό Πληροφοριακό Σύστηµα), σύµφωνα µε τη
διάταξη του εδαφίου ιβ της παραγράφου [2] του άρθρου [68] του Νόµου.
2. Ο ∆ιαχειριστής παρέχει πρόσβαση στους Χρήστες, στους διαχειριστές
Συνδεδεµένων Συστηµάτων ή σε οποιοδήποτε άλλο φυσικό ή νοµικό πρόσωπο
έχει έννοµο συµφέρον πρόσβαση στο Ηλεκτρονικό Πληροφοριακό Σύστηµα,
χωρίς διακρίσεις. Για το σκοπό αυτό ο ∆ιαχειριστής δηµοσιοποιεί τους
ειδικότερους όρους και προϋποθέσεις πρόσβασης στο Ηλεκτρονικό
Πληροφοριακό Σύστηµα. Για την πρόσβαση στο Ηλεκτρονικό Πληροφοριακό
Σύστηµα δεν απαιτείται η καταβολή αντιτίµου.
3. Τα πρόσωπα που έχουν δικαίωµα πρόσβασης στο Ηλεκτρονικό Πληροφοριακό
Σύστηµα οφείλουν να συµµορφώνονται µε τους εκάστοτε όρους και
προϋποθέσεις πρόσβασης και χρήσης αυτού που δηµοσιεύει ο ∆ιαχειριστής.
4. Ο ∆ιαχειριστής δεν ευθύνεται έναντι των προσώπων που έχουν δικαίωµα
πρόσβασης στο Ηλεκτρονικό Πληροφοριακό Σύστηµα για κάθε περίπτωση µη
διαθεσιµότητας αυτού.
5. Τα στοιχεία που παρέχονται από το ∆ιαχειριστή στο Ηλεκτρονικό Πληροφοριακό
Σύστηµα:
Α)

∆ηµοσιεύονται στην ελληνική και στην αγγλική γλώσσα.

Β)

∆ιατίθενται σε µορφή που επιτρέπει περαιτέρω αναλυτική επεξεργασία τους
µέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή.

6. Ο ∆ιαχειριστής µπορεί να τροποποιεί το Ηλεκτρονικό Πληροφοριακό Σύστηµα
κατά την κρίση του, µετά από σχετική γνωστοποίηση στη ΡΑΕ τουλάχιστον δύο
(2) µήνες πριν την τροποποίηση.
7. Ο ∆ιαχειριστής υποχρεούται να παρέχει στη ΡΑΕ πρόσβαση στο Ηλεκτρονικό
Πληροφοριακό Σύστηµα και να παρέχει σε αυτή κάθε στοιχείο σχετικά µε τη
λειτουργία αυτού.

Άρθρο 102
Περιεχόµενο του Ηλεκτρονικού Πληροφοριακού Συστήµατος
1. Στο Ηλεκτρονικό Πληροφοριακό Σύστηµα δηµοσιεύονται κατ’ ελάχιστον τα
σχετικά µε το ΕΣΜΦΑ στοιχεία τα οποία καθορίζονται στις διατάξεις του
Κανονισµού 715/2009, και για όλα τα σχετικά σηµεία, όπως ορίζονται στον
ανωτέρω Κανονισµό. Η επικαιροποίηση των στοιχείων πραγµατοποιείται κατά
τακτά χρονικά διαστήµατα και κατ’ ελάχιστον σύµφωνα µε το χρονοδιάγραµµα
που ορίζεται ανά κατηγορία στοιχείων στον Κανονισµό 715/2009.
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∆ιαγράφηκε: τον

Ο ∆ιαχειριστής υποχρεούται να παρέχει στους Χρήστες τουλάχιστον δύο
επικαιροποιήσεις των µετρηθεισών ποσοτήτων ανά Σηµείο Εισόδου και
Εξόδου. Κάθε επικαιροποίηση θα καλύπτει τις ροές Φυσικού Αερίου από την
έναρξη της συγκεκριµένης Ηµέρας παροχής αερίου. Η πρώτη επικαιροποίηση
θα πραγµατοποιείται από το ∆ιαχεριστή µέχρι τις 15:00 της Ηµέρας, µε βάση τα
ως τότε διάθεσιµα στοιχεία. Η δεύτερη επικαιροποίηση θα πραγµατοποιείται
από το ∆ιαχειριστή µέχρι τις 20:00 της Ηµέρας.

2.

3. Στο Ηλεκτρονικό Πληροφοριακό Σύστηµα δηµοσιεύονται κατ’ ελάχιστον τα
ακόλουθα στοιχεία σχετικά µε την Εγκατάσταση ΥΦΑ:
Α)

Καθηµερινές εκτιµήσεις του ∆ιαχειριστή σε ότι αφορά τη συνολική
∆εσµευµένη ∆υναµικότητα Αεριοποίησης Εγκατάστασης ΥΦΑ.

Β)

Καθηµερινές εκτιµήσεις του ∆ιαχειριστή σε ότι αφορά τη ∆υναµικότητα
Αεριοποίησης Εγκατάστασης ΥΦΑ προς διάθεση καθώς και µηνιαίες
προβλέψεις για διάστηµα δέκα οκτώ (18) Μηνών. Οι µηνιαίες προβλέψεις
απαιτείται να επικαιροποιούνται τουλάχιστον κάθε Μήνα, ή συχνότερα σε
περίπτωση που προκύπτουν νέα δεδοµένα.

Γ)

Ο Ελάχιστος Ηµερήσιος Ρυθµός Αεριοποίησης ΥΦΑ της Εγκατάστασης
ΥΦΑ.

∆)

Ο ∆ιαθέσιµος Αποθηκευτικός Χώρος της Εγκατάστασης ΥΦΑ που έχει
διατεθεί στους Χρήστες ΥΦΑ στο πλαίσιο της Βασικής Υπηρεσίας ΥΦΑ σε
ηµερήσια βάση καθώς και ο ∆ιαθέσιµος Αποθηκευτικός Χώρος της
Εγκατάστασης ΥΦΑ που έχει διατεθεί στους Χρήστες ΥΦΑ ως Πρόσθετος
Αποθηκευτικός Χώρος της Εγκατάστασης ΥΦΑ σε ηµερήσια βάση.

Ε)

Το τµήµα το ∆ιαθέσιµου Αποθηκευτικού Χώρου της Εγκατάστασης ΥΦΑ
που παραµένει προς διάθεση σε ηµερήσια βάση.

ΣΤ) Το άθροισµα του Ηµερήσιου Αποθέµατος ΥΦΑ των Χρηστών ΥΦΑ.
Ζ)

Μακροπρόθεσµες ετήσιες προβλέψεις του ∆ιαχειριστή σε ότι αφορά τη
∆υναµικότητα Αεριοποίησης Εγκατάστασης ΥΦΑ προς διάθεση, για τα
επόµενα δέκα (10) Έτη.

Η)

Ιστορικά στοιχεία για τη µέγιστη και ελάχιστη χρησιµοποιηθείσα
∆υναµικότητα Αεριοποίησης της Εγκατάστασης ΥΦΑ ανά Μήνα και τους
ετήσιους µέσους όρους αεριοποίησης ΥΦΑ, για τα τελευταία τρία (3) Έτη
και σε κυλιόµενη βάση, µέχρι τον προηγούµενο Μήνα.

Θ)

Το Αρχικό και το Τελικό Ετήσιο Πρόγραµµα ΥΦΑ, σύµφωνα µε τα
οριζόµενα στο Κεφάλαιο [11]. Στο Ηλεκτρονικό Πληροφοριακό Σύστηµα
δηµοσιεύεται και κάθε επικαιροποίηση του Τελικού Ετήσιου Προγράµµατος
ΥΦΑ.

Ι)

Το Αρχικό και το Τελικό Μηνιαίο Πρόγραµµα ΥΦΑ, σύµφωνα µε τα
οριζόµενα στο Κεφάλαιο [11].

Κ)

Κατάλογος πιστοποιηθέντων πλοίων ΥΦΑ, καθώς και κάθε επικαιροποίηση
αυτού.

4. Όπου στην παράγραφο [2] ανωτέρω δεν ορίζεται χρονοδιάγραµµα δηµοσίευσης
των αντίστοιχων στοιχείων, ισχύει το χρονοδιάγραµµα που αναφέρεται για κάθε
στοιχείο στις αντίστοιχες διατάξεις του Κεφαλαίου [11].

5. Μέσω του Ηλεκτρονικού Πληροφοριακού Συστήµατος διενεργείται κάθε
επικοινωνία µεταξύ ∆ιαχειριστή και Χρηστών ή διαχειριστών Συνδεδεµένων
Συστηµάτων ή οποιουδήποτε προσώπου έχει έννοµο συµφέρον, σύµφωνα µε τις
ειδικότερες κατά περίπτωση διατάξεις του Κώδικα.

Άρθρο 103
Επικαιροποίηση σχετικών σηµείων του ΕΣΜΦΑ
1. Ο ∆ιαχειριστής δηµοσιεύει στο Ηλεκτρονικό Πληροφοριακό Σύστηµα κατάλογο
των σχετικών σηµείων του ΕΣΜΦΑ, υπό την έννοια των παραγράφων [3] και
[4] του άρθρου [18] του Κανονισµού 715/2009, τα οποία έχουν εγκριθεί από τη
ΡΑΕ.
2. Εντός τριάντα (30) Ηµερών από την ηµεροµηνία θέσης σε λειτουργία νέου
Σηµείου Εισόδου, Εισόδου Αντρίσροφης Ροής ή Εξόδου, Εξόδου Αντίστορφης
Ροής του Συστήµατος Μεταφοράς ή την οριστική διακοπή λειτουργίας
υφιστάµενου Σηµείου , ο ∆ιαχειριστής υποχρεούται να υποβάλει στη ΡΑΕ προς
έγκριση επικαιροποιηµένο κατάλογο των σχετικών σηµείων του ΕΣΜΦΑ.
3. Η ΡΑΕ θέτει σε δηµόσια διαβούλευση τον προτεινόµενο από το ∆ιαχειριστή
κατάλογο Σηµείων του Συστήµατος Μεταφοράς, στην ελληνική και την
αγγλική γλώσσα, και καλεί τους ενδιαφερόµενους να διατυπώσουν τυχόν
απόψεις τους επί του ανωτέρω καταλόγου.
4. Κατά την αξιολόγηση του αιτήµατος η ΡΑΕ δύναται να ζητήσει από το
∆ιαχειριστή οποιοδήποτε συµπληρωµατικό στοιχείο, πληροφορία ή
διευκρίνιση.
5. Η ΡΑΕ αποφασίζει σχετικά µε το αίτηµα του ∆ιαχειριστή εντός δεκαπέντε (15)
ηµερών από την ηµεροµηνία ολοκλήρωσης της δηµόσιας διαβούλευσης. Η
απόφαση της ΡΑΕ κοινοποιείται στο ∆ιαχειριστή και αναρτάται στην
ιστοσελίδα της.
6. Νέο Σηµείο του ΕΣΜΦΑ θεωρείται ότι τίθεται σε λειτουργία µε την ολοκλήρωση,
στο εν λόγω Σηµείο, της εγκατάστασης και θέσης σε λειτουργία της µετρητικής
διάταξης:
Α)

Του ∆ιαχειριστή, ή

Β)

Του Πελάτη, εφόσον δεν έχει ολοκληρωθεί η εγκατάσταση και θέση σε
λειτουργία της µετρητικής διάταξης του ∆ιαχειριστή, υπό την προϋπόθεση
τήρησης των προβλεποµένων στον Κανονισµό Μετρήσεων. Εντός τριάντα
(30) ηµερών από την ολοκλήρωση και θέση σε λειτουργία της µετρητικής
διάταξης του ∆ιαχειριστή, ο ∆ιαχειριστής ενηµερώνει τη ΡΑΕ σχετικά.

Στην περίπτωση νέου Σηµείου Εξόδου προς συµπερίληψη σε ένα ΣΕ∆∆
θεωρείται ότι τίθεται σε λειτουργία όταν έχει ολοκληρωθεί η λειτουργική
διασύνδεση µε τα λοιπά Σηµεία Εξόδου που απαρτίζουν το ΣΕ∆∆.

∆ιαγράφηκε: υποβάλλει
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ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ
Άρθρο 104
Ορισµός
1. Ως Ανωτέρα Βία νοείται κάθε απρόβλεπτη και εξαιρετική κατάσταση ή συµβάν
το οποίο δεν εµπίπτει στη σφαίρα επιρροής και ελέγχου των προσώπων που
υπάγονται στις διατάξεις του Κώδικα και δεν θα µπορούσε να αποφευχθεί
ακόµη και εάν τα πρόσωπα αυτά είχαν επιδείξει την άκρα επιµέλεια και σύνεση
που αναµένεται από έναν λογικό και συνετό χειριστή, και που έχει ως συνέπεια
να εµποδίζεται οποιοδήποτε από τα πρόσωπα αυτά στην εκπλήρωση των
υποχρεώσεων του. Ενδεικτικώς συµφωνείται ότι µπορούν να συνιστούν
περιπτώσεις Ανωτέρας Βίας τα ακόλουθα: φυσικές καταστροφές, απεργίες,
ανταπεργίες, ενέργειες της Κυβέρνησης ή οποιασδήποτε Κυβερνητικής Αρχής,
πόλεµος, εξεγέρσεις, ταραχές, καθιζήσεις εδάφους, πυρκαγιές, πληµµύρες,
σεισµοί, εκρήξεις, θραύσεις ή ατυχήµατα σε οποιεσδήποτε εγκαταστάσεις
µεταφορών ή άλλες εγκαταστάσεις ή σε εξοπλισµό απαραίτητο για την παροχή
της οφειλόµενης υπηρεσίας ή ενέργειας, και τα οποία εκτείνονται σε τέτοιο
βαθµό και έκταση που καθιστά αδύνατη την εκτέλεση της οφειλόµενης
υπηρεσίας ή ενέργειας.
2. ∆ε συνιστούν γεγονότα Ανωτέρας Βίας τα γεγονότα και συµβάντα που εµπίπτουν
στην έννοια των Κρίσεων ΕΣΦΑ. Στις περιπτώσεις αυτές, δεν εφαρµόζονται οι
προβλέψεις του παρόντος άρθρου, αλλά ισχύουν ως ειδικότερα τα οριζόµενα
στο Κεφάλαιο [10] του Κώδικα.

Άρθρο 105
∆ικαιώµατα και υποχρεώσεις σε περίπτωση Ανωτέρας Βίας
1. Σε περίπτωση Ανωτέρας Βίας τα πρόσωπα απαλλάσσονται από την ευθύνη για µη
εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους κατά το µέτρο κατά το οποίο η µη εκπλήρωση
των υποχρεώσεων οφείλεται στην Ανωτέρα Βία ή προκαλείται από αυτήν, εφόσον
έχουν τηρήσει όσα προβλέπονται στην επόµενη παράγραφο.
2. Κάθε πρόσωπο που επικαλείται λόγο Ανωτέρας βίας υποχρεούται:
Α)

Να γνωστοποιεί άµεσα µ ε συστηµένη επιστολή έναντι απόδειξης παραλαβής
ή µ ε κάθε πρόσφορο µέσο, το γεγονός το οποίο συνιστά Ανωτέρα Βία στον
αντισυµβαλλόµενό του ή σε κάθε πρόσωπο που θίγεται από αυτό,
ενηµερώνοντας περαιτέρω για τον εκτιµώµενο χρόνο διάρκειας της
Ανωτέρας Βίας καθώς και για τις ενέργειες που κατά την κρίση του
απαιτούνται για την αντιµετώπιση του γεγονότος αυτού.

Β)

Να ενηµερώνει τον αντισυµβαλλόµενό του ή κάθε πρόσωπο που θίγεται από
το γεγονός αυτό, για τις ενέργειες στις οποίες έχει προβεί για να
αντιµετωπίσει το γεγονός που προκάλεσε την Ανωτέρα Βία, για τη λήξη της
Ανωτέρας Βίας και τον εκτιµώµενο χρόνο διάρκειας του γεγονότος αυτού.
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Γ)

Να εξασφαλίζει την πρόσβαση των ως άνω προσώπων ή των αντιπροσώπων
αυτών στον τόπο όπου εκδηλώθηκε το γεγονός Ανωτέρας Βίας,
προκειµένου να τον επιθεωρήσουν. Στην περίπτωση αυτή, το πρόσωπο που
απαιτεί την επιθεώρηση οφείλει να καταβάλει, στο πρόσωπο που
επικαλείται την Ανωτέρα Βία, κάθε δαπάνη στην οποία ο τελευταίος
υποβάλλεται λόγω της επιθεώρησης.

∆)

Εντός προθεσµίας δέκα (10) εργάσιµων ηµερών από τη λήξη της Ανωτέρας
Βίας, να συντάσσει έκθεση σχετικά µε το γεγονός της Ανωτέρας Βίας, τις
ενέργειες αντιµετώπισής της και τις συνέπειές της και να την κοινοποιεί
στον αντισυµβαλλόµενό του ή σε κάθε πρόσωπο που θίγεται από το γεγονός
αυτό.

3. Ειδικά για τις τις Εγκεκριµένες Αιτήσεις Αδιάλειπτων Υπηρεσιών, τις
Εγκεκριµένες Αιτήσεις ∆ιακοπτόµενων Υπηρεσιών, στο πλαίσιο των
Συµβάσεων Μεταφοράς, τις Εγκεκριµένες Αιτήσεις ΥΦΑ στο πλαίσιο των
Συµβάσεων Χρήσης ΥΦΑ, τα συµβαλλόµενα µέρη δύνανται να συµφωνήσουν
παράταση της διάρκειας των σχετικών Εγκεκριµένων Αιτήσεων για όσο χρόνο
διήρκησε το γεγονός Ανωτέρας Βίας ένεκα του οποίου ανεστάλη η εκτέλεση
των προβλεποµένων στην εν λόγω Εγκεκριµένη Αίτηση υποχρεώσεων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 16
ΕΠΙΛΥΣΗ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ
Άρθρο 106
Πεδίο Εφαρµογής
Με την επιφύλαξη τυχόν ειδικότερων διατάξεων που εκδίδονται κατ΄
εξουσιοδότηση του Νόµου, οι διαφορές που προκύπτουν κατά την εφαρµογή
των διατάξεων του Κώδικα επιλύονται σύµφωνα µε τις διατάξεις του
Κεφαλαίου αυτού.

Άρθρο 107
Φιλική ∆ιευθέτηση ∆ιαφορών
1. Τα µέρη αναλαµβάνουν την υποχρέωση καταβολής κάθε δυνατής προσπάθειας
για τη φιλική διευθέτηση διαφορών που προκύπτουν κατά την εφαρµογή των
διατάξεων του Κώδικα.
2. Για το σκοπό αυτό, κάθε µέρος µπορεί να κοινοποιεί στο άλλο, πρόσκληση για
φιλική διευθέτηση διαφοράς. Εντός προθεσµίας τριών (3) ηµερών από την
αποδεικνυόµενη περιέλευση της πρόσκλησης στο µέρος στο οποίο απευθύνεται,
τα µέρη ορίζουν και γνωστοποιούν αµοιβαία τους εκπροσώπους τους για τη
διευθέτηση και διαπραγµατεύονται µε καλή πίστη και σύµφωνα µε τα
συναλλακτικά ήθη για την διευθέτηση της διαφοράς.
3. Η διαδικασία διευθέτησης διαφοράς διεξάγεται στην ελληνική γλώσσα και
ολοκληρώνεται σε χρονικό διάστηµα τριάντα (30) ηµερών από την αποστολή
πρόσκλησης για φιλική διευθέτηση και το αποτέλεσµα της διαπραγµάτευσης
αυτής δεσµεύει τα µέρη.

Άρθρο 108
Εµπειρογνωµοσύνη και ∆ιαιτησία
1. Σε περίπτωση µη επίλυσης της διαφοράς µέσω της διαδικασίας της φιλικής
διευθέτησης διαφορών και ιδίως σε περίπτωση διαφοράς που σχετίζεται µε
θέµατα τεχνικής φύσεως, τα µέρη δύνανται να παραπέµπουν το ζήτηµα σε
εµπειρογνώµονα κοινής αποδοχής.
2. Σε περίπτωση µη επίλυσης της διαφοράς µέσω της διαδικασίας φιλικής
διευθέτησης ή µη επίτευξης επίλυσης της διαφοράς ύστερα από την έκδοση
εµπειρογνωµοσύνης κατά τα οριζόµενα στην παράγραφο [1], τα µέρη µπορούν
να παραπέµπουν τη διαφορά σε διαιτησία κατά τα προβλεπόµενα στον Κώδικα
Πολιτικής ∆ικονοµίας.
Αν δεν επιτευχθεί επίλυση κατά οριζόµενα στις παραγράφους [1] και [2],
αρµόδια για την επίλυση κάθε διαφοράς ορίζονται τα ∆ικαστήρια των Αθηνών
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 17
ΤΕΛΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 109
Ηλεκτρονικό Πληροφοριακό Σύστηµα
1. Έως τη θέση σε λειτουργία του Ηλεκτρονικού Πληροφοριακού Συστήµατος
ισχύουν τα ακόλουθα:
Α)

Κάθε αναφορά στο Ηλεκτρονικό Πληροφοριακό Σύστηµα νοείται ως
αναφορά στην ιστοσελίδα του ∆ιαχειριστή.

Β)

Κάθε δικαιοπραξία ή άλλη πράξη που προβλέπεται ότι διενεργείται µέσω
του Ηλεκτρονικού Πληροφοριακού Συστήµατος, διενεργείται από τους
αρµοδίως εξουσιοδοτηµένους εκπροσώπους των Χρηστών και του
∆ιαχειριστή είτε εγγράφως είτε µέσω τηλεοµοιοτύπου είτε µέσω
ηλεκτρονικού ταχυδροµείου. Όλα τα έγγραφα φέρουν την ιδιόχειρη ή
ψηφιακή υπογραφή του συντάκτη τους. Έγγραφα ψηφιακά υπογεγραµµένα
µπορούν να υποβληθούν µόνο µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου.

∆ιαγράφηκε: Όπου
∆ιαγράφηκε: υποβολή δηλώσεων από Χρήστες προς τον
∆ιαχειριστή και εν γένει επικοινωνία µεταξύ ∆ιαχειριστή και
Χρηστών
∆ιαγράφηκε: αυτή πραγµατοποιείται κατά περίπτωση

∆ιαγράφηκε: ή ηλεκτρονικής επιστολής

2. Τα ανωτέρω εφαρµόζονται και σε κάθε περίπτωση κατά την οποία, µετά τη θέση
σε λειτουργία του Ηλεκτρονικού Πληροφοριακού Συστήµατος, το εν λόγω
Σύστηµα δεν είναι διαθέσιµο για οποιοδήποτε λόγο.
3.

Περιορισµένη διαθεσιµότητα ή µη διαθεσιµότητα του Ηλεκτρονικού
Πληροφοριακού Συστήµατος διαπιστώνεται από το ∆ιαχειριστή, ανακοινώνεται
στην ιστοσελίδα του και γνωστοποιείται στους Χρήστες το συντοµότερο
δυνατόν και µε κάθε πρόσφορο µέσο. Ο ∆ιαχειριστής ανακοινώνει επίσης στην
ιστοσελίδα του κάθε αναγκαίο στοιχείο επικοινωνίας των Χρηστών µε το
∆ιαχειριστή αποκλειστικά για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, όπως τον
αριθµό τηλεφώνου επικοινωνίας, τον αριθµό τηλεοµοιοτύπου και τη διεύθυνση
ηλεκτρονικού ταχυδροµείου για τη λήψη των εγγράφων, τη διεύθυνση
αποστολής εγγράφων που φέρουν ιδιόχειρη υπογραφή. Μετά την
αποκατάσταση της οµαλής λειτουργίας του Ηλεκτρονικού Πληροφοριακού
Συστήµατος, ο ∆ιαχειριστής ενηµερώνει άµεσα τους Χρήστες µ ε κάθε
πρόσφορο µ έσο και προβαίνει σε ενηµέρωση του Ηλεκτρονικού
Πληροφοριακού Συστήµατος σχετικά µε τις ενέργειες των Χρηστών κατά το
χρονικό διάστηµα από την ανακοίνωση της περιορισµένης ή µη διαθεσιµότητας
µέχρι την αποκατάσταση της λειτουργίας του.

4. Οι δικαιοπραξίες οι οποίες, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κώδικα καταρτίζονται
εκτός Ηλεκτρονικού Πληροφοριακού Συστήµατος, µετά τη θέση σε λειτουργία
του καταρτίζονται αποκλειστικά µέσω του Ηλεκτρονικού Πληροφοριακού
Συστήµατος, µε την επιφύλαξη της παραγράφου [2] του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 110
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∆ιαγράφηκε: που περιέχουν διαδικασίες κατάρτισης
δικαιοπραξιών
∆ιαγράφηκε: θα πραγµατοποιούνται

Άρθρο 111
Αιτήσεις ∆έσµευσης ∆υναµικότητας
Οι αιτήσεις για δέσµευση υφιστάµενης ή µελλοντικής δυναµικότητας του
ΕΣΦΑ, οι οποίες, κατά το χρόνο έκδοσης του Κώδικα, έχουν ήδη υποβληθεί
στη ΡΑΕ, διατηρούν τη σειρά χρονικής προτεραιότητας του χρόνου υποβολής
τους, κατά τα οριζόµενα στην παράγραφο [1] του άρθρου [71] του Νόµου
καθώς και τα οριζόµενα στην παράγραφο [7] του άρθρου [8] και στην
παράγραφο [7] του άρθρου [71] του Κώδικα, υπό την προϋπόθεση ότι, εντός
δύο (2) µηνών από την έκδοση του Κανονισµού Μητρώου Χρηστών ΕΣΦΑ
κατά το άρθρο [72] του Νόµου, οι αιτούντες τη δέσµευση δυναµικότητας
υποβάλλουν στο ∆ιαχειριστή βεβαίωση εγγραφής τους στο Μητρώο Χρηστών
ΕΣΦΑ.

∆ιαγράφηκε: 5
∆ιαγράφηκε: 10

∆ιαγράφηκε: υποβάλουν

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I
ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΕΣΦΑ
Προδιαγραφές Ποιότητας Φυσικού Αερίου
1. Συντελεστής Wobbe: Ο Συντελεστής Wobbe δεν πρέπει να είναι µικρότερος από
13,066 KWh/Nm3 και δεν πρέπει να είναι µεγαλύτερος από 16,328 KWh/Nm3.
2. Ανώτερη Θερµογόνος ∆ύναµη (Α∆Θ): Η Α∆Θ δεν πρέπει να είναι µικρότερη από
10,174 KWh/Nm3 και δεν πρέπει να είναι µεγαλύτερη από 13,674 KWh/Nm3.
3. Σχετική Πυκνότητα: Η σχετική πυκνότητα του Φυσικού Αερίου δεν πρέπει να
είναι µικρότερη από 0,56 και δεν πρέπει να είναι µεγαλύτερη από 0,71.
4. CΗ4 : Η κατ΄ογκο συγκέντρωση µεθανίου δεν πρέπει να είναι µικρότερη από 75
[% mole]
5. CO2 : Η κατ΄ογκο συγκέντρωση διοξειδίου του άνθρακα δεν πρέπει να είναι
µεγαλύτερη από 3 [% mole].
6. Ν2: Η συγκέντρωση αζώτου δεν πρέπει να είναι µεγαλύτερη από 6 [% mole].
7. Ο2: Η συγκέντρωση οξυγόνου δεν πρέπει να είναι µεγαλύτερη από 0,2 [% mole].
8. Υδρόθειο (H2S): Η περιεκτικότητα του Φυσικού Αερίου σε Υδρόθειο δεν πρέπει
να ξεπερνά τα 5,4 mg/Nm3. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και για χρονικό
διάστηµα που δεν υπερβαίνει τις δύο (2) ώρες, η περιεκτικότητα του Φυσικού
Αερίου σε Υδρόθειο µπορεί να λάβει τιµή έως τα 10,8 mg/Nm3, χωρίς όµως να
ξεπερνά τα 6,5 mg/Nm3 σε µέση τιµή Ηµέρας.
9. Ολικό θείο: Το ολικό θείο για Φυσικό Αέριο που δεν έχει υποστεί όσµηση δεν
πρέπει να ξεπερνά τα 80 mg/Nm3. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και για όχι
περισσότερο από 48 ώρες µπορεί να λάβει τιµές έως τα 120 mg/Nm3 χωρίς
όµως να ξεπερνά τα 90 mg/Nm3 σε µέση τιµή Εβδοµάδας.
10. Σηµείο ∆ρόσου του Νερού (WDP): Το Σηµείο ∆ρόσου του Νερού για το Φυσικό
Αέριο δεν πρέπει να ξεπερνά τους +5°C σε πίεση αναφοράς 80 barg.
11. Σηµείο ∆ρόσου Υδρογονανθράκων: Το Σηµείο ∆ρόσου Υδρογονανθράκων δεν
πρέπει να ξεπερνά τους +3°C σε κάθε πίεση από 1 έως 80 barg.
12. Σκόνη και Υγρά: Το Φυσικό Αέριο πρέπει να είναι πρακτικά ελεύθερο από
αέριες, στερεές ή υγρές ουσίες που θα ήταν δυνατόν να δηµιουργήσουν
κινδύνους φραγής ή δυσλειτουργίας ή διάβρωσης των συνηθισµένων
εγκαταστάσεων αερίου και του τυποποιηµένου εξοπλισµού αερίου. Εξαιρούνται
περιπτώσεις που υγροί σχηµατισµοί πολύ µικρών σταγονιδίων µπορεί
περιστασιακά να δηµιουργηθούν στο Φυσικό Αέριο και δεν είναι δυνατόν να
αποµακρυνθούν.
13. Οσµητική Ουσία: Το Φυσικό Αέριο παραδίδεται στα Σηµεία Εισόδου χωρίς
οσµητική ουσία. Η Οσµητική Ουσία προστίθεται στα Σηµεία Παράδοσης όταν
είναι απαραίτητο από τον Κώδικα ASME.
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∆ιαγράφηκε: 10
∆ιαγράφηκε: 37
∆ιαγράφηκε: 20
∆ιαγράφηκε: 71

14. Η θερµοκρασία του Φυσικού Αερίου δεν πρέπει να είναι µικρότερη από -5 οC και
µεγαλύτερη από 50 οC. Σε εξαιρετικές συνθήκες λειτουργίας του ΕΣΜΦΑ ή
εξαιτίας τεχνικών λόγων και οπωσδήποτε για περιόδους που δεν ξεπερνούν τις
4 ώρες, η θερµοκρασία δύναται να είναι µικρότερη των -5 οC. Στην περίπτωση
αυτή η θερµοκρασία του Φυσικού Αερίου θα πρέπει να είναι οπωσδήποτε
υψηλότερη των -10 οC και τουλάχιστον κατά 5 οC υψηλότερη από τη
θερµοκρασία WDP του Φυσικού Αερίου στην πίεση λειτουργίας.

∆ιαγράφηκε: 5ο C

15. Μετά την ολοκλήρωση του επόµενου Έτους από το Έτος θέσης σε εφαρµογή του
Κώδικα, ο ∆ιαχειριστής υποχρεούται να αποστείλει στη ΡΑΕ και να θέσει σε
δηµόσια διαβούλευση έκθεση σχετικά µε τις Προδιαγραφές Ποιότητας Φυσικού
Αερίου, τις τυχόν αποκλίσεις σε σχέση µε τις ισχύουσες προδιαγραφές
ποιότητας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και διεθνώς και αξιολόγηση της
δυνατότητας και σκοπιµότητας σύγκλισης των Προδιαγραφών Ποιότητας
Φυσικού Αερίου µε τις εν λόγω προδιαγραφές.

∆ιαγράφηκε: την

∆ιαγράφηκε: 50ο C.
∆ιαγράφηκε: 5οC.
∆ιαγράφηκε: 10ο C
∆ιαγράφηκε: 5οC

Προδιαγραφές Ποιότητας ΥΦΑ
1. Συντελεστής Wobbe: Ο Συντελεστής Wobbe του ΥΦΑ ακολουθεί τις
προδιαγραφές που ισχύουν για το ΕΣΜΦΑ.
2. Ανώτερη Θερµογόνος ∆ύναµη (Α∆Θ): Η Α∆Θ του ΥΦΑ δεν πρέπει να είναι
µικρότερη από 11,131 KWh/Nm3 και µεγαλύτερη από 12,647 KWh/Nm3. Ο
∆ιαχειριστής δύναται να εξετάσει τη δυνατότητα παράδοσης στην
Εγκατάσταση ΥΦΑ Φορτίου ΥΦΑ µε τιµή Α∆Θ εκτός της ανωτέρω
προδιαγραφής αλλά εντός του διαστήµατος από 11,0114 KWh/Nm3 έως 11,131
KWh/Nm3 ή από 12,647 KWh/Nm3 έως 12,986 kWh/Nm3, εφόσον µετά την
ανάµειξη του ως άνω Φορτίου µε το λοιπό ΥΦΑ το οποίο είναι ήδη
αποθηκευµένο στις δεξαµενές της Εγκατάστασης ΥΦΑ, η τιµή της ΑΘ∆ στο
συνόλου του ΥΦΑ καθίσταται εντός της ανωτέρω προδιαγραφής.
3. Πυκνότητα ΥΦΑ: Η πυκνότητα του ΥΦΑ δεν πρέπει να µικρότερη από 430
Kg/m3 και µεγαλύτερη από 478 Kg/m3. Ο ∆ιαχειριστής δύναται να εξετάσει τη
δυνατότητα παράδοσης στην Εγκατάσταση ΥΦΑ Φορτίου ΥΦΑ εκτός της
ανωτέρω προδιαγραφής αλλά εντός του διαστήµατος από 420,3 Kg/m3 έως 430
Kg/m3 ή από 478 Kg/m3 έως 483,1 Kg/m3, εφόσον µετά την ανάµειξη του ως
άνω Φορτίου ΥΦΑ µε το λοιπό ΥΦΑ το οποίο είναι ήδη αποθηκευµένο στις
δεξαµενές της Εγκατάστασης ΥΦΑ, η τιµή της πυκνότητας του ΥΦΑ
καθίσταται εντός της ανωτέρω προδιαγραφής.

∆ιαγράφηκε: 16
∆ιαγράφηκε: 68
∆ιαγράφηκε: την
∆ιαγράφηκε: 04
∆ιαγράφηκε: 16
∆ιαγράφηκε: 68
∆ιαγράφηκε: 13,02KWh

∆ιαγράφηκε: την

∆ιαγράφηκε: ..

4. Μοριακό Βάρος: Το µοριακό βάρος του ΥΦΑ δεν πρέπει να είναι µικρότερο του
16,52 Kg/Kmol και µεγαλύτερο του 18,88 Kg/Kmol.
5. CΗ4 : Η συγκέντρωση µεθανίου κατ΄ όγκο δεν πρέπει να είναι µικρότερη από 85
[% mole] και µεγαλύτερη από 97 [% mole]. Ο ∆ιαχειριστής δύναται να
εξετάσει τη δυνατότητα παράδοσης στην Εγκατάσταση ΥΦΑ Φορτίου ΥΦΑ µε
συγκέντρωση µεθανίου εκτός της ανωτέρω προδιαγραφής αλλά εντός του
διαστήµατος από 80 έως 85 [% mole] και από 97 έως 99,8 [% mole] εφόσον
µετά την ανάµειξη του ως άνω Φορτίου ΥΦΑ µε το λοιπό ΥΦΑ το οποίο είναι
ήδη αποθηκευµένο στις δεξαµενές της Εγκατάστασης ΥΦΑ, η τιµή της
συγκέντρωσης µεθανίου στο σύνολο του ΥΦΑ καθίσταται εντός της ανωτέρω
προδιαγραφής.

∆ιαγράφηκε: την
∆ιαγράφηκε: [%]
∆ιαγράφηκε: [%]

6. Ν2: Η συγκέντρωση αζώτου δεν πρέπει να είναι µεγαλύτερη από 1,24 [%mole].
7. Υδρόθειο (H2S): Η περιεκτικότητα του ΥΦΑ σε Υδρόθειο δεν πρέπει να είναι
µεγαλύτερη από 5mg/ Nm3.
8. Ολικό θείο: Η περιεκτικότητα του ΥΦΑ σε ολικό θείο ΥΦΑ δεν πρέπει να είναι
µεγαλύτερη από 30 mg/Nm3.
9. Η σύσταση των βαρύτερων υδρογονανθράκων θα πρέπει να είναι εντός των ορίων
που επιβάλλει η µέθοδος ΚΜΚ υπολογισµού της πυκνότητας ΥΦΑ. Το
ποσοστό του iC4 και nC4 δεν πρέπει να ξεπερνά το 4% και το ποσοστό του iC5
και nC5 το 2%.
10. Η θερµοκρασία έγχυσης του ΥΦΑ (µέσος όρος της θερµοκρασίας του ΥΦΑ σε
όλες τις δεξαµενές του πλοίου ΥΦΑ, πριν την Έγχυση ΥΦΑ) δεν πρέπει να
είναι µεγαλύτερη του -158οC. Για θερµοκρασίες ΥΦΑ µεγαλύτερες του -158οC
η µέθοδος ΚΜΚ υπολογισµού της πυκνότητας δεν ισχύει.

∆ιαγράφηκε: [
∆ιαγράφηκε: %].

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II
∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΝΤΥΠΩΝ
Ο ∆ιαχειριστής καταρτίζει και δηµοσιεύει στο Ηλεκτρονικό Πληροφοριακό
Σύστηµα τα έντυπα που χρησιµοποιούνται για την εφαρµογή των διατάξεων του
παρόντος. Κάθε έντυπο περιλαµβάνει ιδίως τα οριζόµενα στις αντίστοιχες
διατάξεις του Κώδικα.
Τα έντυπα δύναται να αναθεωρηθούν µετά από πρωτοβουλία του ∆ιαχειριστή.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ
∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΕΣ ∆ΙΑΚΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ
Γενικά
1. ∆ιαδικασίες ∆ιακοπής εφαρµόζονται σε κάθε περίπτωση κατά την οποία,
σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κώδικα, ο ∆ιαχειριστής κρίνει απαραίτητη τη
µείωση ή τη διακοπή της παροχής Φυσικού Αερίου σε Σηµείο Εισόδου, Σηµείο
Εισόδου Αντίστροφης Ροής ή Εξόδου, Εξόδου Αντίστροφης Ροής του ΕΣΜΦΑ.
2. Οι ∆ιαδικασίες ∆ιακοπής διακρίνονται στις ακόλουθες κατηγορίες:
i. ∆ιαδικασία Τυπικής
Αντίστροφης Ροής.

∆ιακοπής

σε

Σηµείο

Εισόδου,

Εισόδου

ii. ∆ιαδικασία Επείγουσας ∆ιακοπής σε Σηµείο Εισόδου, Εισόδου
Αντίστροφης Ροής.
iii. ∆ιαδικασία Άµεσης
Αντίστροφης Ροής.

∆ιακοπής

σε

Σηµείο

Εισόδου,

Εισόδου

iv. ∆ιαδικασία ∆ιακοπής σε Σηµείο Εξόδου, Εξόδου Αντίστροφης Ροής.
3. Ο ∆ιαχειριστής επιλέγει τη ∆ιαδικασία που εκάστοτε κρίνεται κατάλληλη,
ανάλογα µε το χρόνο που διαθέτει και το γεγονός το οποίο πρόκειται να
αντιµετωπίσει.

∆ιαγράφηκε: τον

4. Κατά τις ∆ιαδικασίες ∆ιακοπής, η επικοινωνία µεταξύ του ∆ιαχειριστή και των
Χρηστών πραγµατοποιείται µέσω των εξουσιοδοτηµένων αντιπροσώπων τους
που ορίζονται στη Σύµβαση Μεταφοράς που έχουν συνάψει οι Χρήστες µε το
∆ιαχειριστή . Η επικοινωνία γίνεται µέσω τηλεοµοιοτύπου. Σε περίπτωση
Άµεσης ∆ιακοπής, προηγείται τηλεφωνική επικοινωνία.
5. Με εξαίρεση την περίπτωση της ∆ιαδικασίας Άµεσης ∆ιακοπής σε Σηµείο
Εισόδου, σε περίπτωση µη συµµόρφωσης του Χρήστη προς τις εντολές του
∆ιαχειριστή που εκδίδονται στο πλαίσιο των ∆ιαδικασιών ∆ιακοπής εντός της
προθεσµίας που τίθεται σε αυτές, ο ∆ιαχειριστής αποστέλλει στο Χρήστη µέσω
τηλεοµοιοτύπου Μήνυµα Μη Συµµόρφωσης (Έντυπο J). Εφόσον ο Χρήστης δε
συµµορφωθεί µε τις εντολές του ∆ιαχειριστή εντός 60 λεπτών από το χρόνο
αποστολής του Μηνύµατος Μη Συµµόρφωσης, ο ∆ιαχειριστής δύναται να
µειώσει ή να διακόψει την παροχή Φυσικού Αερίου στο σχετικό Σηµείο
Εισόδου ή Εξόδου σύµφωνα µε την αρχική εντολή του.
6. Οι διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου εφαµόζονται στα Σηµεία Εισόδου
Αντίστροφης Ροής και Εξόδου Αντίστροφης Ροής, αποκλειστικά για τη φυσική
παράδοση και παραλαβή Φυσικού Αερίου µε τη διαδικασία της Αντίστροφης
Ροής, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο [9Α].

∆ιαδικασία Τυπικής ∆ιακοπής σε Σηµείο Εισόδου
Κατά τη ∆ιαδικασία Τυπικής ∆ιακοπής σε Σηµείο Εισόδου του ΕΣΜΦΑ:

∆ιαγράφηκε: στον
∆ιαγράφηκε: δεν

∆ιαγράφηκε: την
∆ιαγράφηκε: την

1. Ο ∆ιαχειριστής αποστέλλει στο Χρήστη Μήνυµα Ενδεχόµενης ∆ιακοπής (Έντυπο
D), µε το οποίο τον ενηµερώνει για το ενδεχόµενο αποστολής Μηνύµατος
∆ιακοπής εντός της Περιόδου Προειδοποίησης.
2. Η Περίοδος Προειδοποίησης αρχίζει µετά την παρέλευση τουλάχιστον τεσσάρων
(4) ωρών από την αποστολή του Μηνύµατος Ενδεχόµενης ∆ιακοπής και λήγει
κατά το χρόνο που ορίζεται από το ∆ιαχειριστή. Παράταση του χρόνου λήξης
της Περιόδου Προειδοποίησης γίνεται µόνον κατόπιν αποστολής νέου
Μηνύµατος Ενδεχόµενης ∆ιακοπής.
3. Εντός της Περιόδου Προειδοποίησης, ο ∆ιαχειριστής δύναται να αποστείλει στο
Χρήστη Μήνυµα ∆ιακοπής (Έντυπο Ε), ενηµερώνοντάς τον για το χρόνο
Έναρξης και Λήξης της ∆ιακοπής, καθώς και για την Ποσότητα Φυσικού
Αερίου που µπορεί να παραδίδει στο συγκεκριµένο Σηµείο Εισόδου, κατά την
περίοδο διακοπής.
4. Εντός δύο (2) ωρών από την αποστολή του Μηνύµατος ∆ιακοπής, ο Χρήστης
αποστέλλει στο ∆ιαχειριστή Μήνυµα Επιβεβαίωσης ∆ιακοπής (Έντυπο I). Εάν
η προθεσµία αυτή παρέλθει άπρακτη, ο ∆ιαχειριστής αποστέλλει εκ νέου το
Μήνυµα ∆ιακοπής.

∆ιαγράφηκε: στον

∆ιαγράφηκε: τον
∆ιαγράφηκε: τον

∆ιαγράφηκε: στον
∆ιαγράφηκε: ενηµερώνοντας

∆ιαγράφηκε: στον

5. Η διακοπή δεν µπορεί να ξεκινήσει παρά µόνον µετά από την παρέλευση
τουλάχιστον τριών (3) ωρών µετά από την αποστολή του τελευταίου
Μηνύµατος ∆ιακοπής.
6. Ο χρόνος Λήξης ∆ιακοπής επιτρέπεται να παρατείνεται κατόπιν αποστολής νέου
Μηνύµατος ∆ιακοπής, µε το οποίο ο ∆ιαχειριστής δύναται να
επαναπροσδιορίσει την Ποσότητα Φυσικού Αερίου που µπορεί να παραδίδει ο
Χρήστης στο συγκεκριµένο Σηµείο Εισόδου, Εισόδου Αντίστροφης Ροής.
7. Κατά το χρόνο ισχύος της διακοπής ο Χρήστης υποχρεούται να παραδίδει Φυσικό
Αέριο στο συγκεκριµένο Σηµείο Εισόδου, Εισόδου Αντίστροφης Ροής
σύµφωνα µε όσα ορίζονται στο Μήνυµα ∆ιακοπής.

∆ιαδικασία Επείγουσας ∆ιακοπής σε Σηµείο Εισόδου, Εισόδου
Αντίστροφης Ροής
Κατά τη ∆ιαδικασία Επείγουσας ∆ιακοπής σε Σηµείο Εισόδου του ΕΣΜΦΑ:

1. Ο ∆ιαχειριστής αποστέλλει στο Χρήστη Μήνυµα Επείγουσας ∆ιακοπής (Έντυπο
F), µε το οποίο τον ενηµερώνει για το χρόνο Έναρξης και Λήξης της ∆ιακοπής,
καθώς και για την Ποσότητα Φυσικού Αερίου που µπορεί να παραδίδει στο
συγκεκριµένο Σηµείο Εισόδου, Εισόδου Αντίστροφης Ροής, κατά την περίοδο
διακοπής.
2. Εντός µίας (1) ώρας από την αποστολή του Μηνύµατος Επείγουσας ∆ιακοπής, ο
Χρήστης αποστέλλει στο ∆ιαχειριστή Μήνυµα Επιβεβαίωσης ∆ιακοπής
(Έντυπο I). Εάν η προθεσµία αυτή παρέλθει άπρακτη, ο ∆ιαχειριστής
αποστέλλει εκ νέου το Μήνυµα Επείγουσας ∆ιακοπής.
3. Η διακοπή δεν µπορεί να ξεκινήσει παρά µόνον µετά από την παρέλευση
τουλάχιστον τριών (3) ωρών µετά από την αποστολή του τελευταίου
Μηνύµατος Επείγουσας ∆ιακοπής.

∆ιαγράφηκε: στον

∆ιαγράφηκε: στον

4. Ο χρόνος Λήξης ∆ιακοπής επιτρέπεται να παρατείνεται κατόπιν αποστολής νέου
Μηνύµατος Επείγουσας ∆ιακοπής, µε το οποίο ο ∆ιαχειριστής δύναται να
επαναπροσδιορίσει την Ποσότητα Φυσικού Αερίου που µπορεί να παραδίδει ο
Χρήστης στο συγκεκριµένο Σηµείο Εισόδου, Εισόδου Αντίστροφης Ροής.
5. Κατά το χρόνο ισχύος της διακοπής ο Χρήστης υποχρεούται να παραδίδει Φυσικό
Αέριο στο συγκεκριµένο Σηµείο Εισόδου σύµφωνα µε όσα ορίζονται στο
Μήνυµα Επείγουσας ∆ιακοπής.

∆ιαδικασία Άµεσης ∆ιακοπής σε Σηµείο Εισόδου, Εισόδου
Αντίστροφης Ροής
Κατά τη ∆ιαδικασία Άµεσης ∆ιακοπής σε Σηµείο Εισόδου του ΕΣΜΦΑ:

1. Ο ∆ιαχειριστής ενηµερώνει τηλεφωνικά το Χρήστη και εν συνεχεία αποστέλλει
σε αυτόν µέσω τηλεοµοιοτύπου Μήνυµα Άµεσης ∆ιακοπής (Έντυπο G),
καθορίζοντας το χρονικό σηµείο της Έναρξης ∆ιακοπής και την Ποσότητα
Φυσικού Αερίου που µπορεί να παραδίδει ο Χρήστης στο συγκεκριµένο
Σηµείο Εισόδου, Εισόδου Αντίστροφης Ροής, κατά την περίοδο διακοπής.

∆ιαγράφηκε: τον

2. Η διακοπή ισχύει έως ότου ο ∆ιαχειριστής αποστείλει στο Χρήστη Μήνυµα
Λήξεως Άµεσης ∆ιακοπής (Έντυπο Η). Μέχρι την αποστολή Μηνύµατος
Λήξεως Άµεσης ∆ιακοπής ο Χρήστης υποχρεούται να µειώσει την παράδοσή
του στην Ποσότητα που αναφέρεται στο Μήνυµα Άµεσης ∆ιακοπής.

∆ιαγράφηκε: στον

∆ιαδικασία ∆ιακοπής σε Σηµείο Εξόδου, Εξόδου Αντίστροφης Ροής
Κατά τη ∆ιαδικασία ∆ιακοπής σε Σηµείο Εξόδου, Εξόδου Αντίστροφης Ροής
του ΕΣΜΦΑ:

1. Ο ∆ιαχειριστής αποστέλλει στο Χρήστη Μήνυµα ∆ιακοπής σε Σηµείο Εξόδου,
Εξόδου Αντίστροφης Ροής (Έντυπο Κ), µε το οποίο τον ενηµερώνει για το
χρόνο Έναρξης και Λήξης της ∆ιακοπής, καθώς και για την Ποσότητα Φυσικού
Αερίου που µπορεί να παραλαµβάνει από το συγκεκριµένο Σηµείο Εξόδου,
Εξόδου Αντίστροφης Ροής, κατά την περίοδο διακοπής.
2. Ο χρόνος Έναρξης ∆ιακοπής έπεται του χρόνου αποστολής Μηνύµατος κατά
τουλάχιστον τέσσερις (4) ώρες.
3. Ο χρόνος Λήξης ∆ιακοπής επιτρέπεται να παρατείνεται κατόπιν αποστολής νέου
Μηνύµατος ∆ιακοπής σε Σηµείο Εξόδου, Εξόδου Αντίστροφης Ροής, µε το
οποίο ο ∆ιαχειριστής δύναται να επαναπροσδιορίσει την Ποσότητα Φυσικού
Αερίου που µπορεί να παραλαµβάνει ο Χρήστης στο συγκεκριµένο Σηµείο
Εξόδου, Εξόδου Αντίστροφης Ροής.
4. Κατά το χρόνο ισχύος της διακοπής ο Χρήστης υποχρεούται να παραλαµβάνει
Φυσικό Αέριο στο συγκεκριµένο Σηµείο Εξόδου σύµφωνα µε όσα ορίζονται
στο Μήνυµα ∆ιακοπής σε Σηµείο Εξόδου, Εξόδου Αντίστροφης Ροής.

∆ιαγράφηκε: στον

Σχηµατική απεικόνιση ∆ιαδικασιών ∆ιακοπής
1.
Η ∆ιαδικασία Τυπικής ∆ιακοπής σε Σηµείο Εισόδου, Εισόδου Αντίστροφης
Ροής του ΕΣΜΦΑ συνοψίζεται στο παρακάτω σχήµα:
ΧΡΗΣΤΗΣ

∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ
Έλεγχος Συστήµατος
από τον ∆ιαχειριστή

Μήνυµα Ενδεχόµενης ∆ιακοπής
≥ 4 ωρών

≤ 2 ωρών

≥ 3 ωρών

Μήνυµα ∆ιακοπής

Έναρξη

Λήξη

Μήνυµα Επιβεβαίωσης ∆ιακοπής

Περίοδος
Προειδοποίησης

Έναρξη ∆ιακοπής

Λήξη ∆ιακοπής

2.
Η διαδικασία Επείγουσας ∆ιακοπής σε Σηµείο Εισόδου,
Αντίστροφης Ροής του ΕΣΜΦΑ συνοψίζεται στο παρακάτω σχήµα:
ΧΡΗΣΤΗΣ

Εισόδου

∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ
Έλεγχος Συστήµατος
από τον ∆ιαχειριστή

≤ 1 ώρας

≥ 3 ώρες

Μήνυµα Επείγουσας ∆ιακοπής

Μήνυµα Επιβεβαίωσης ∆ιακοπής

Έναρξη ∆ιακοπής

Λήξη ∆ιακοπής
∆ιαγράφηκε: <αντικείµενο>¶

Η ∆ιαδικασία Άµεσης ∆ιακοπής συνοψίζεται στο παρακάτω σχήµα:

3.

∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ

ΧΡΗΣΤΗΣ

Έλεγχος Συστήµατος
από τον ∆ιαχειριστή

Μήνυµα Άµεσης ∆ιακοπής

Έναρξη ∆ιακοπής

Μήνυµα Λήξεως Άµεσης ∆ιακοπής

4.
Η ∆ιαδικασία ∆ιακοπής σε Σηµείο Εξόδου, Εξόδου Αντίστροφης Ροής του
ΕΣΜΦΑ συνοψίζεται στο παρακάτω σχήµα:
ΧΡΗΣΤΗΣ

∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ
Έλεγχος Συστήµατος από
τον ∆ιαχειριστή

≥4 ώρες

Μήνυµα ∆ιακοπής σε Σηµείο Εξόδου

Έναρξη ∆ιακοπής

Λήξη ∆ιακοπής

∆ιαγράφηκε: <αντικείµενο>¶

ΈΝΤΥΠΑ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΩΝ ∆ΙΑΚΟΠΗΣ
[D] ΜΗΝΥΜΑ ΕΝ∆ΕΧΟΜΕΝΗΣ ∆ΙΑΚΟΠΗΣ
[E] ΜΗΝΥΜΑ ∆ΙΑΚΟΠΗΣ
[F] ΜΗΝΥΜΑ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ∆ΙΑΚΟΠΗΣ
[G] ΜΗΝΥΜΑ ΑΜΕΣΗΣ ∆ΙΑΚΟΠΗΣ
[H] ΜΗΝΥΜΑ ΛΗΞΕΩΣ ΑΜΕΣΗΣ ∆ΙΑΚΟΠΗΣ
[I] ΜΗΝΥΜΑ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ∆ΙΑΚΟΠΗΣ
[J] ΜΗΝΥΜΑ ΜΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ
[K] ΜΗΝΥΜΑ ∆ΙΑΚΟΠΗΣ ΣΗΜΕΙΟΥ ΕΞΟ∆ΟΥ, ΕΞΟ∆ΟΥ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗΣ
ΡΟΗΣ

ΈΝΤΥΠΟ ΙΙΙ-2.1
[D] – Μήνυµα Ενδεχόµενης ∆ιακοπής
Προς :

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΧΡΗΣΤΗ

Από :

∆ιαχειριστή

Υπόψιν :

ΟΝΟΜΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ

Κοιν/ση :

ΟΝΟΜΑΤΑ ή ΕΠΩΝΥΜΙΕΣ ΠΟΥ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ

Fax :

ΑΡ. FAX ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ

Σελίδες :

1

Ηµ/νία :

ΗΜ/ΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ

Ώρα :

Νο Αναφ.: ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ∆ιαχειριστή

Σχετικά :

ΩΡΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΓΓΡΑΦΑ

Αξιότιµοι Κύριοι,
Ο ∆ιαχειριστής σας προειδοποιεί ότι ενδέχεται να καταστεί αναγκαία η µείωση ή η
διακοπή παράδοσης Φυσικού Αερίου εκ µέρους σας στο Σηµείο Εισόδου, Εισόδου
Αντίστροφης Ροής …, σύµφωνα µε τους όρους της υπ’ αριθµ. … µεταξύ µας
Σύµβασης Μεταφοράς και των Παραρτηµάτων αυτής.
Σας ενηµερώνουµε ότι το Μήνυµα ∆ιακοπής µπορεί να σταλεί εντός της Περιόδου
Προειδοποίησης, όπως αυτή καθορίζεται στην προαναφερθείσα Σύµβαση και
συγκεκριµένα µεταξύ των κάτωθι χρονικών ορίων:

Έναρξη Περιόδου Προειδοποίησης

:

………………………………..

Λήξη Περιόδου Προειδοποίησης

:

………………………………..

Το µήνυµα αυτό ισχύει έως …………………………….
Με Εκτίµηση,
Εκ µέρους του ∆ιαχειριστή,

……………………………….

……………………………….

ΈΝΤΥΠΟ ΙΙΙ-2.2
[Ε] – Μήνυµα ∆ιακοπής
Προς :

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΧΡΗΣΤΗ

Από :

∆ιαχειριστή

Υπόψιν :

ΟΝΟΜΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ

Κοιν/ση :

ΟΝΟΜΑΤΑ ή ΕΠΩΝΥΜΙΕΣ ΠΟΥ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ

Fax :

ΑΡ. FAX ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ

Σελίδες :

1

Ηµ/νία :

ΗΜ/ΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ

Ώρα :

Νο Αναφ.: ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ∆ιαχειριστή

Σχετικά :

ΩΡΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΓΓΡΑΦΑ

Αξιότιµοι Κύριοι,
Με αναφορά στο σχετικό µας Fax…, καθώς και στους όρους της υπ’ αριθµ. …
µεταξύ µας Σύµβασης Μεταφοράς και των Παραρτηµάτων αυτής, παρακαλούµε όπως
προβείτε σε όλες τις απαιτούµενες ενέργειες προκειµένου να ρυθµίσετε τις
παραδόσεις Φυσικού Αερίου στο Σηµείο Εισόδου, Εισόδου Αντίστροφης Ροής …,
σύµφωνα µε τις τιµές που αναφέρονται στον ακόλουθο πίνακα:
ΕΝΑΡΞΗ

ΠΑΥΣΗ

ΠΑΡΟΧΗ

Ηµέρα/Ώρα

Ηµέρα/Ώρα

[m3(n)/h]

Παρακαλούµε όπως επιβεβαιώσατε το συντοµότερο δυνατό τη λήψη του παρόντος
εγγράφου, αποστέλλοντας µας µέσω fax το έντυπο “ΜΗΝΥΜΑ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗΣ
∆ΙΑΚΟΠΗΣ”.

Με Εκτίµηση,

Εκ µέρους του ∆ιαχειριστή,

……………………………….
……………………………….

ΈΝΤΥΠΟ ΙΙΙ-2.3
[F] – Μήνυµα Επείγουσας ∆ιακοπής
Προς :

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΧΡΗΣΤΗ

Από :

∆ιαχειριστής

Υπόψιν :

ΟΝΟΜΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ

Κοιν/ση :

ΟΝΟΜΑΤΑ ή ΕΠΩΝΥΜΙΕΣ ΠΟΥ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ

Fax :

ΑΡ. FAX ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ

Σελίδες :

1

Ηµ/νία :

ΗΜ/ΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ

Ώρα :

Νο Αναφ.: ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ∆ιαχειριστή

Σχετικά :

ΩΡΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΓΓΡΑΦΑ

Αξιότιµοι Κύριοι,
Σύµφωνα µε τους όρους της υπ’ αριθµ. … µεταξύ µας Σύµβασης Μεταφοράς και των
Παραρτηµάτων αυτής και εξαιτίας εκτάκτων αναγκών [καθορίζονται εάν είναι
δυνατό] παρακαλούµε όπως προβείτε σε όλες τις απαιτούµενες ενέργειες προκειµένου
να ρυθµίσετε τις παραδόσεις Φυσικού Αερίου στο Σηµείο Εισόδου, Εισόδου
Αντίστροφης Ροής …, σύµφωνα µε τις τιµές που αναφέρονται στον ακόλουθο
πίνακα:
ΕΝΑΡΞΗ

ΠΑΥΣΗ

ΠΑΡΟΧΗ

Ηµέρα/Ώρα

Ηµέρα/Ώρα

[m3(n)/h]

Παρακαλούµε όπως επιβεβαιώσατε το συντοµότερο δυνατό τη λήψη του παρόντος
εγγράφου, αποστέλλοντας µας µέσω fax το έντυπο “ΜΗΝΥΜΑ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗΣ
∆ΙΑΚΟΠΗΣ”.

Με Εκτίµηση,

Εκ µέρους του ∆ιαχειριστή,

……………………………….
……………………………….

ΈΝΤΥΠΟ ΙΙΙ-2.4
[G] – Μήνυµα Άµεσης ∆ιακοπής
Προς :

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΧΡΗΣΤΗ

Από :

∆ιαχειριστή

Υπόψιν :

ΟΝΟΜΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ

Κοιν/ση :

ΟΝΟΜΑΤΑ ή ΕΠΩΝΥΜΙΕΣ ΠΟΥ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ

Fax :

ΑΡ. FAX ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ

Σελίδες :

1

Ηµ/νία :

ΗΜ/ΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ

Ώρα :

Νο Αναφ.: ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ∆ιαχειριστή

Σχετικά :

ΩΡΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΓΓΡΑΦΑ

Αξιότιµοι Κύριοι,
Σύµφωνα µε τους όρους της υπ’ αριθµ. … µεταξύ µας Σύµβασης Μεταφοράς και των
Παραρτηµάτων αυτής και εξαιτίας άµεσων αναγκών [καθορίζονται εάν είναι δυνατό]
παρακαλούµε όπως προβείτε σε όλες τις απαιτούµενες ενέργειες προκειµένου να
ρυθµίσετε τις παραδόσεις Φυσικού Αερίου στο Σηµείο Εισόδου, Εισόδου
Αντίστροφης Ροής …, σύµφωνα µε τις τιµές που αναφέρονται στον ακόλουθο
πίνακα:
ΕΝΑΡΞΗ

ΠΑΥΣΗ

ΠΑΡΟΧΗ

Ηµέρα/Ώρα

Ηµέρα/Ώρα

[m3(n)/h]

Το παρόν “ΜΗΝΥΜΑ ΑΜΕΣΗΣ ∆ΙΑΚΟΠΗΣ ” θα παραµείνει ενεργό έως ότου σας
αποστείλουµε “ ΜΗΝΥΜΑ ΛΗΞΕΩΣ ΑΜΕΣΗΣ ∆ΙΑΚΟΠΗΣ ”.

Με Εκτίµηση,

Εκ µέρους του ∆ιαχειριστή,

……………………………….
……………………………….

ΈΝΤΥΠΟ ΙΙΙ-2.5
[H] – Μήνυµα Λήξης Άµεσης ∆ιακοπής
Προς :

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΧΡΗΣΤΗ

Από :

∆ιαχειριστή

Υπόψιν :

ΟΝΟΜΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ

Κοιν/ση :

ΟΝΟΜΑΤΑ ή ΕΠΩΝΥΜΙΕΣ ΠΟΥ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ

Fax :

ΑΡ. FAX ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ

Σελίδες :

1

Ηµ/νία :

ΗΜ/ΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ

Ώρα :

Νο Αναφ.: ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ∆ιαχειριστή

Σχετικά :

ΩΡΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΓΓΡΑΦΑ

Αξιότιµοι Κύριοι,
Σας ενηµερώνουµε ότι οι συνθήκες που επέβαλαν τη ∆ιαδικασία Άµεσης ∆ιακοπής
στο Σηµείο Εισόδου, Εισόδου Αντίστροφης Ροής … δεν υφίστανται πλέον. Ως εκ
τούτου οι παραδόσεις σας στο συγκεκριµένο Σηµείο Εισόδου µπορούν να
συνεχιστούν κανονικά σύµφωνα µε τη σχετική Ηµερήσια ∆ήλωσή σας, από την
[ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ/ ΩΡΑ].

Με Εκτίµηση,

Εκ µέρους του ∆ιαχειριστή,

……………………………….
……………………………….

∆ιαγράφηκε: την

ΈΝΤΥΠΟ ΙΙΙ-2.6
[I] – Μήνυµα Επιβεβαίωσης ∆ιακοπής
Προς :

∆ιαχειριστή

Από :

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΧΡΗΣΤΗ

Υπόψιν :

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ∆ιαχειριστή

Κοιν/ση :

ΟΝΟΜΑΤΑ ή ΕΠΩΝΥΜΙΕΣ ΠΟΥ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ

Fax :

ΑΡ. FAX ∆ιαχειριστή

Σελίδες :

1

Ηµ/νία :

ΗΜ/ΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ

Ώρα :

Νο Αναφ.: ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΧΡΗΣΤΗ

Σχετικά :

ΩΡΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΓΓΡΑΦΑ

Αξιότιµοι Κύριοι,
Με
αναφορά
στο
“ΜΗΝΥΜΑ
∆ΙΑΚΟΠΗΣ”/“ΜΗΝΥΜΑ
ΕΚΤΑΚΤΗΣ
∆ΙΑΚΟΠΗΣ”/“ΜΗΝΥΜΑ ΑΜΕΣΗΣ ∆ΙΑΚΟΠΗΣ” µε Αρ. Πρωτοκόλλου …, που µας
εστάλη στις ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ / ΩΡΑ, οι ποσότητες παράδοσης Φυσικού Αερίου στο Σηµείο
Εισόδου, Εισόδου Αντίστροφης Ροής … θα ρυθµιστούν σύµφωνα µε τις τιµές που
αναφέρονται στον ακόλουθο πίνακα.
ΕΝΑΡΞΗ

ΠΑΥΣΗ

ΠΑΡΟΧΗ

Ηµέρα/Ώρα

Ηµέρα/Ώρα

[Νm3/ Ώρα]

Με Εκτίµηση,

ΟΝΟΜΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ

ΈΝΤΥΠΟ ΙΙΙ-2.7
[J] – Μήνυµα Μη Συµµόρφωσης
Προς :

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΧΡΗΣΤΗ

Από :

∆ιαχειριστή

Υπόψιν :

ΟΝΟΜΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ

Κοιν/ση :

ΟΝΟΜΑΤΑ ή ΕΠΩΝΥΜΙΕΣ ΠΟΥ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ

Fax :

ΑΡ. FAX ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ

Σελίδες :

1

Ηµ/νία :

ΗΜ/ΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ

Ώρα :

Νο Αναφ.: ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ∆ιαχειριστή

Σχετικά :

ΩΡΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΓΓΡΑΦΑ

Αξιότιµοι Κύριοι,
Με αναφορά στο “ΜΗΝΥΜΑ ∆ΙΑΚΟΠΗΣ”/“ΜΗΝΥΜΑ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ∆ΙΑΚΟΠΗΣ”
µε Αρ. Πρωτοκόλλου ….., που σας εστάλη στις ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ / ΩΡΑ, ζητήσαµε να
προβείτε σε όλες τις απαιτούµενες ενέργειες προκειµένου να ρυθµίσετε τις
παραδόσεις Φυσικού Αερίου. στο Σηµείο Εισόδου, Εισόδου Αντίστροφης Ροής …….,
σύµφωνα µε τις τιµές που αναφέρονται στον ακόλουθο πίνακα.
ΕΝΑΡΞΗ

ΠΑΥΣΗ

ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ

Ηµέρα/Ώρα

Ηµέρα/Ώρα

[Νm3/ Ώρα]

Εφόσον οι παραδόσεις σας δεν ρυθµίστηκαν όπως όφειλαν συµφωνά µε τον
παραπάνω πίνακα, παρακαλούµε να προβείτε στις απαιτούµενες ενέργειες το
συντοµότερο δυνατό και να µας το επιβεβαιώσετε αποστέλλοντας µας µέσω fax το
έντυπο “ΜΗΝΥΜΑ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ∆ΙΑΚΟΠΗΣ”.
Εάν δεν προχωρήσετε στη ρύθµιση της παροχής σας σύµφωνα µε τα
προαναφερόµενα εντός 60 λεπτών από τη λήψη του παρόντος εγγράφου, ο
∆ιαχειριστής θα διακόψει την παροχή σας στο ΕΣMΦΑ όπως δύναται, σύµφωνα µε
τους όρους της µεταξύ µας Σύµβασης Μεταφοράς και των Παραρτηµάτων αυτής.

Με Εκτίµηση,

Εκ µέρους του ∆ιαχειριστή,

……………………………….
……………………………….

∆ιαγράφηκε: στην
∆ιαγράφηκε: την

ΈΝΤΥΠΟ ΙΙΙ-2.8
[K] – Μήνυµα ∆ιακοπής Σηµείου Εξόδου
Προς :

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΧΡΗΣΤΗ

Από :

∆ιαχειριστής

Υπόψιν :

ΟΝΟΜΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ

Κοιν/ση :

ΟΝΟΜΑΤΑ ή ΕΠΩΝΥΜΙΕΣ ΠΟΥ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ

Fax :

ΑΡ. FAX ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ

Σελίδες :

1

Ηµ/νία :

ΗΜ/ΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ

Ώρα :

Νο Αναφ.: ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ∆ιαχειριστή

ΩΡΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ

Σχετικά :

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΓΓΡΑΦΑ

Αξιότιµοι Κύριοι,
Με αναφορά στους όρους της υπ αριθµ. … µεταξύ µας Σύµβασης Μεταφοράς και
των Παραρτηµάτων αυτής, παρακαλούµε όπως ρυθµίσετε τις παραλαβές Φυσικού
Αερίου από το Σηµείο Εξόδου, Εξόδου Αντίστροφης Ροής … σύµφωνα µε τα
δεδοµένα του ακόλουθου πίνακα:
ΣΗΜΕΙΟ
ΕΞΟ∆ΟΥ

Αριθµός
Μετρητού

Έναρξη
Ηµ/νια

Λήξη
Ώρα

Ηµ/νια

Παροχή
Ώρα

Οι λόγοι που µας αναγκάζουν σε αυτή τη ρύθµιση είναι οι ακόλουθοι:

…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………

Με Εκτίµηση,

Εκ µέρους του ∆ιαχειριστή,

……………………
……………………

[Νm3/Ώρα]

Σελίδα 41: [1] ∆ιαγράφηκε

Σύγκριση

23/1/2017 9:58:00 πµ

σύµφωνα µε την παράγραφο [7] και του αθροίσµατος των Ποσοτήτων Βήµατος
Επαναγοράς όλων των Χρηστών Μεταφοράς στο συγκεκριµένο βήµα
τιµών, σύµφωνα µε τα στοιχεία των προσφορών τους.
Β)

Για κάθε επόµενο βήµα τιµών, σε περίπτωση που η ∆ιαδικασία Επαναγοράς
συνεχίζεται µετά το πρώτο βήµα τιµών, το εναποµένον τµήµα της
Μεταφορικής Ικανότητας Επαναγοράς προκύπτει από την τιµή του
εναποµείναντος τµήµατος Μεταφορικής Ικανότητας Επαναγοράς κατά το
προηγούµενο Μοναδιαίο Τίµηµα Βήµατος Επαναγοράς, αποµειούµενο κατά
το άθροισµα των Ποσοτήτων Βήµατος Επαναγοράς όλων των Χρηστών
Μεταφοράς στο συγκεκριµένο βήµα τιµών, σύµφωνα µε τα στοιχεία των
προσφορών τους.

Γ)
Στην περίπτωση κατά την οποία σε Μοναδιαίο Τίµηµα Βήµατος
Επαναγοράς το άθροισµα των Ποσοτήτων Βήµατος Επαναγοράς των Χρηστών,
σύµφωνα µε τις προσφορές τους είναι µικρότερο από το εναποµένον τµήµα της
Μεταφορικής Ικανότητας Επαναγοράς στο συγκεκριµένο βήµα τιµών, τότε ο
∆ιαχειριστής αποδέχεται όλες τις προσφορές των Χρηστών για το συγκεκριµένο βήµα
τιµών, σύµφωνα µε το
Σελίδα 80: [2] ∆ιαγράφηκε

Σύγκριση

23/1/2017 9:58:00 πµ

Άρθρο 29A
Τριµηνιαία Στοιχεία Προγραµµατισµού
Το αργότερο τριάντα (30) Ηµέρες πριν την έναρξη κάθε τριµήνου του Έτους, οι
Χρήστες οφείλουν να παρέχουν στο ∆ιαχειριστή τις κατά το δυνατόν
ακριβέστερες εκτιµήσεις τους σχετικά µε την Μεταφορική Ικανότητα
Παράδοσης, και Παραλαβής την οποία προτίθενται να δεσµεύσουν στα σχετικά
Σηµεία Εισόδου, Εισόδου Αντίστροφης Ροής και Εξόδου, Εξόδου Αντίστροφης
Ροής, αντίστοιχα, για κάθε Ηµέρα του τριµήνου.

Σελίδα 113: [3] ∆ιαγράφηκε

Σύγκριση

3% έως και 10%

23/1/2017 9:58:00 πµ

1,05

2/2

