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ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ    

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΧΣΔΡΙΚΧΝ                                           

 

 

 

Αζήλα, 6 Μαξηίνπ 2009         

Αξηζκ. Πξση. 1850                                           
  

ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ 

ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ   

Γ/ΝΗ ΥΔΓΙΑΜΟΤ & ΑΝΣΙΜΔΣΧΠΙΗ  

ΔΚΣΑΚΣΧΝ ΑΝΑΓΚΧΝ   

ΣΜΗΜΑ ΥΔΓΙΑΜΟΤ, ΠΡΟΛΗΦΗ & 

ΑΝΣ/Η ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΧΝ & ΛΟΙΠΧΝ 

ΚΑΣΑΣΡΟΦΧΝ 
 

Πιεξνθνξίεο:  Α. Γαιάλε    

Σαρ Γ/λζε :       Δπαγγειηζηξίαο  2,  Αζήλα  105 63 

Σειέθσλν :   210-  33 59 966    

FAX          :   210 - 33 59 935    

E-mail       :   agalani@gscp.gr 

 

ΠΡΟ:  

1. Πεξηθέξεηεο ηεο Υώξαο 

Γ/νζεις Πολιηικής Προζηαζίας 

2. Ννκαξρηαθέο Απηνδηνηθήζεηο  ηεο 

Υώξαο 

Γραθεία Πολιηικής Προζηαζίας 

 

ΚΟΗΝ.: Πίλαθαο Κνηλνπνίεζεο 

  

 

 

Θέμα: Δνημερωηικός Φάκελος ζτεηικά με ηις Γραζηηριόηηηες ποσ αθορούν ηο Φσζικό Αέριο  

τεη.: 1. Ν. 3013/2002 (ΦΔΚ 102 Α’/ 01.05.2002) «Αλαβάζκηζε ηεο πνιηηηθήο πξνζηαζίαο θαη ινηπέο  

δηαηάμεηο» 

2.  Γεληθό ρέδην Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο «ΞΔΝΟΚΡΑΣΗ» (Τ.Α. 1299/2003 (ΦΔΚ 423 

Β’/10.04.2003))  

 

Λακβάλνληαο ππόςε όηη κεηαμύ ησλ θηλδύλσλ ηερλνινγηθώλ θαηαζηξνθώλ είλαη θαη ε 

θαηαζηξνθή κνλάδαο απνζήθεπζεο, δηθηύνπ κεηαθνξάο ή ζηαζκνύ δηαλνκήο θπζηθνύ αεξίνπ 

(Πξνζζήθε 1 ζην Παξάξηεκα Α’, Πίλαθαο Β θαη Πξνζζήθε 2 ζην Παξάξηεκα Α’ ηνπ Γεληθνύ 

ρεδίνπ Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο «ΞΔΝΟΚΡΑΣΗ» (ζρεηηθό 2)), θξίλακε ζθόπηκε ηελ αλάπηπμε 

ηνπ θαθέινπ κε ζέκα ηηο «Βαζηθέο Γξαζηεξηόηεηεο Φπζηθνύ Αεξίνπ», ηνλ νπνίν θαη ζαο 

απνζηέιινπκε γηα ηελ ελεκέξσζή ζαο. 

Ο θάθεινο απνηειείηαη από ηα εμήο κέξε: 

 Δνόηηηα Α: Οξνινγία 

 Δνόηηηα Β: Θεζκηθό Πιαίζην Βαζηθώλ Γξαζηεξηνηήησλ Φπζηθνύ Αεξίνπ 

 Δνόηηηα Γ: Δηζαγσγή 

 Δνόηηηα Γ: Φνξείο ζην Υώξν ηνπ Φπζηθνύ Αεξίνπ 

 Δνόηηηα Δ: Καλόλεο, Καλνληζκνί, Σερληθνί Καλόλεο θαη πκβάζεηο πνπ αθνξνύλ ζηηο 

Βαζηθέο Γξαζηεξηόηεηεο Φπζηθνύ Αεξίνπ 

 Δνόηηηα Σ: Οδεγίεο Αζθαινύο θαη Οξζνινγηθήο Υξήζεο Φπζηθνύ Αεξίνπ πξνο 

Καηαλαισηέο  

 Δνόηηηα Ε: Καηαζηάζεηο Έθηαθηεο Αλάγθεο 

 Δνόηηηα Ζ: Αξκνδηόηεηεο Φνξέσλ 
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Ο ελεκεξσηηθόο θάθεινο ζπκπιεξώλεηαη από 3 Παξαξηήκαηα, ηα νπνία πεξηέρνληαη ζην 

ζπλεκκέλν CD. Σα πεξηερόκελα ηνπ CD είλαη ηα εμήο: 

 

 ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 1 – ΧΑΡΣΔ 

- Χάρηης 1. Δζληθό ύζηεκα Αγσγώλ Φπζηθνύ Αεξίνπ (Πεγή: www.desfa.gr, 

επηέκβξηνο 2008)  (Υάξηεο 1. Δζληθό ύζηεκα Αγσγώλ Φπζηθνύ Αεξίνπ.pdf). 

- Χάρηης 2. ύζηεκα Αγσγώλ Φπζηθνύ Αεξίνπ επξύηεξεο γεσγξαθηθήο πεξηνρήο 

(Πεγή: www.desfa.gr, επηέκβξηνο 2008) (Υάξηεο 2. ύζηεκα Αγσγώλ Φπζηθνύ 

Αεξίνπ επξύηεξεο γεσγξαθηθήο πεξηνρήο.pdf). 

- Χάρηης 3. Πεξηνρέο ηεο ειιεληθήο επηθξάηεηαο κε ηηο ήδε ηξεηο ιεηηνπξγνύζεο θαη ηηο 

ππό δεκηνπξγία ΔΠΑ (Πεγή: «ΑΠΟΛΟΓΙΜΟ ΓΔΠΑ Α.Δ. 2007) (Υάξηεο 3. 

Πεξηνρέο ηεο ειιεληθήο επηθξάηεηαο κε ηηο ιεηηνπξγνύζεο θαη ηηο ππό δεκηνπξγία 

ΔΠΑ.pdf). 

 

 ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 2 – ΠΗΝΑΚΔ 

- Πίνακας 1. Πξνδηαγξαθέο Πνηόηεηαο ηνπ Φπζηθνύ Αεξίνπ πνπ δηνρεηεύεηαη ζην 

ύζηεκα Γηαλνκήο Φπζηθνύ Αεξίνπ (ΤΑ Γ1/18887/2001, Παξάξηεκα 4) (Πίλαθαο 1. 

Πξνδηαγξαθέο Πνηόηεηαο ηνπ Φπζηθνύ Αεξίνπ πνπ δηνρεηεύεηαη ζην ύζηεκα 

Γηαλνκήο.pdf). 

- Πίνακας 2. Δλ ιεηηνπξγία ζηαζκνί παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ζηελ ειιεληθή 

επηθξάηεηα πνπ ρξεζηκνπνηνύλ σο θαύζηκν ην θπζηθό αέξην (ΤΠΑΝ/ Γ/λζε 

Ηιεθηξνπαξαγσγήο, Ννέκβξηνο 2008 & Ιαλνπάξηνο 2009) (Πίλαθαο 2. ηαζκνί 

παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο κε θαύζηκν θπζηθό αέξην.xls). 

- Πίνακας 3. Δζληθό ύζηεκα Φπζηθνύ Αεξίνπ (Πίλαθαο 3. Δζληθό ύζηεκα Φπζηθνύ 

Αεξίνπ.pdf). 

- Πίνακας 4. Πξνδηαγξαθέο Πνηόηεηαο ηνπ Φπζηθνύ Αεξίνπ πνπ δηαθηλείηαη κέζσ ηνπ 

Δ..Φ.Α. (ΤΑ Γ1/1227/2007, ΦΔΚ Β’ 135/05.02.2007, Παξάξηεκα Δ, παξ. 1) 

(Πίλαθαο 4. Πξνδηαγξαθέο Πνηόηεηαο ηνπ Φπζηθνύ Αεξίνπ πνπ δηαθηλείηαη κέζσ ηνπ 

Δ..Φ.Α..pdf). 

- Πίνακας 5. Πξνδηαγξαθέο Πνηόηεηαο ηνπ Τγξνπνηεκέλνπ Φπζηθνύ Αεξίνπ (από ην 

ρέδην ηνπ Κώδηθα Γηαρείξηζεο ηνπ Δζληθνύ πζηήκαηνο Φπζηθνύ Αεξίνπ, ην 

πξνζρέδην ηνπ νπνίνπ ηέζεθε από ηε ΡΑΔ ζε δεκόζηα δηαβνύιεπζε έσο θαη ηηο 

28.11.2008) (Πίλαθαο 5. Πξνδηαγξαθέο Πνηόηεηαο ηνπ Τγξνπνηεκέλνπ Φπζηθνύ 

Αεξίνπ.pdf). 

- Πίνακας 6. πλζήθεο Παξάδνζεο θαη Παξαιαβήο Φπζηθνύ Αεξίνπ (ΤΑ 

Γ1/1227/2007, ΦΔΚ Β’ 135/05.02.2007, Παξάξηεκα Δ, παξ. 2) (Πίλαθαο 6. πλζήθεο 

Παξάδνζεο θαη Παξαιαβήο Φπζηθνύ Αεξίνπ.pdf). 

- Πίνακας 7. Γεσγξαθηθά όξηα δξαζηεξηνηήησλ ησλ ΓΔΠΑ Α.Δ. θαη ΔΠΑ Α.Δ., θαζώο 

θαη Γήκνη θαη Κνηλόηεηεο ζηηο νπνίεο ε εγθαηάζηαζε δηθηύνπ αεξίσλ θαπζίκσλ γηα 
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θάζε λέα νηθνδνκή πνπ αλεγείξεηαη είλαη ππνρξεσηηθή (Πίλαθαο 7. Γεσγξαθηθά όξηα 

δξαζηεξηνηήησλ ησλ ΓΔΠΑ Α.Δ. θαη ΔΠΑ Α.Δ..pdf). 

- Πίνακας 8. Αδεηνδνηήζεηο πνπ δηέπνπλ ηηο βαζηθέο δξαζηεξηόηεηεο ηνπ θπζηθνύ 

αεξίνπ (Πίλαθαο 8. Αδεηνδνηήζεηο.pdf). 

- Πίνακας 9. Μέγηζηεο επηηξεπόκελεο πηέζεηο εζσηεξηθώλ εγθαηαζηάζεσλ θηηξίσλ 

(ΚΤΑ Γ3/Α/11346/2003, παξ. 1.3) (Πίλαθαο 9. Μέγηζηεο επηηξεπόκελεο πηέζεηο 

εζσηεξηθώλ εγθαηαζηάζεσλ θηηξίσλ.pdf). 

- Πίνακας 10. εκεία Δμόδνπ ηνπ Δ..Μ.Φ.Α. κε ηνπο αληίζηνηρνπο Μεηξεηηθνύο θαη 

Ρπζκηζηηθνύο ηαζκνύο (ΤΑ Γ1/1227/2007, Παξάξηεκα C2, Πίλαθεο VI θαη VII) 

(Πίλαθαο 10. Μεηξεηηθνί θαη Ρπζκηζηηθνί ηαζκνί ηνπ Δζληθνύ πζηήκαηνο Φπζηθνύ 

Αεξίνπ.pdf). 

- Πίνακας 11. Πξνηεξαηόηεηα επέκβαζεο ησλ ΔΠΑ Θεζζαινλίθεο θαη Θεζζαιίαο Α.Δ. 

ζε πεξίπησζε ηαπηόρξνλσλ αλαγγειηώλ (Οδεγία 013 ησλ ΔΠΑ Θεζζαινλίθεο θαη 

Θεζζαιίαο Α.Δ.- «Γξαζηεξηόηεηεο Έθηαθηεο Δπέκβαζεο») (Πίλαθαο 11. 

Πξνηεξαηόηεηα επέκβαζεο ησλ ΔΠΑ Θεζζαινλίθεο θαη Θεζζαιίαο ΑΔ ζε πεξίπησζε 

ηαπηόρξνλσλ αλαγγειηώλ.pdf). 

- Πίνακας 12. Καηάινγνο Δμνπιηζκνύ θαη Τιηθώλ Άκεζεο Δπέκβαζεο (Οδεγία 013 

«Γξαζηεξηόηεηεο Έθηαθηεο Δπέκβαζεο», ΔΠΑ Θεζζαινλίθεο θαη ΔΠΑ Θεζζαιίαο 

Α.Δ.) (Πίλαθαο 12. Καηάινγνο Δμνπιηζκνύ θαη Τιηθώλ Άκεζεο Δπέκβαζεο.pdf). 

- Πίνακας 13. πλνπηηθόο πίλαθαο δξάζεσλ θνξέσλ ζηνπο ηνκείο δξαζηεξηνηήησλ 

θπζηθνύ αεξίνπ (Πίλαθαο 13. πλνπηηθόο πίλαθαο δξάζεσλ θνξέσλ.pdf). 

 

 ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 3 – ΓΗΑΓΡΑΜΜΑΣΑ 

- Γιάγραμμα 1. Ιζρύνλ κνληέιν νξγάλσζεο ηεο αγνξάο Φπζηθνύ Αεξίνπ ζηελ Διιάδα 

(Γηάγξακκα 1. Ιζρύνλ κνληέιν νξγάλσζεο ηεο αγνξάο Φπζηθνύ Αεξίνπ ζηελ 

Διιάδα.pdf). 

- Γιάγραμμα 2. ρέζε κεηαμύ ηεο ΓΔΠΑ Α.Δ. θαη ησλ ΓΔΦΑ Α.Δ., ΔΓΑ Α.Δ. θαη 

ΔΠΑ Α.Δ. (Γηάγξακκα 2. ρέζε κεηαμύ ζεζκηθώλ θνξέσλ ζην ρώξν ηνπ ΦΑ.pdf). 

- Γιάγραμμα 3. Απαηηνύκελεο από ηνλ ΓΔΦΑ Α.Δ. ελέξγεηεο ζε πεξίπησζε πνπ ην 

Δζληθό ύζηεκα Μεηαθνξάο Φπζηθνύ Αεξίνπ βξίζθεηαη ζε θαηάζηαζε έθηαθηεο 

αλάγθεο (ρέδην ΓΔΦΑ Α.Δ., Γεθέκβξηνο 2007). (Γηάγξακκα 3. Δλέξγεηεο ηνπ 

ΓΔΦΑ Α.Δ. ζε πεξίπησζε έθηαθηεο αλάγθεο ηνπ ΔΜΦΑ.pdf). 

- Γιάγραμμα 4. Οξγαλσηηθή Γνκή Αληηκεηώπηζεο Δθηάθησλ Πεξηζηαηηθώλ ζηνλ 

Σεξκαηηθό ηαζκό Τγξνπνηεκέλνπ Φπζηθνύ Αεξίνπ (ρέδην ΓΔΦΑ Α.Δ., 

Γεθέκβξηνο 2007) (Γηάγξακκα 4. Οξγαλσηηθή Γνκή Αληηκεηώπηζεο Δθηάθησλ 

Πεξηζηαηηθώλ ζηνλ Σεξκαηηθό ηαζκό Τ.Φ.Α..pdf). 
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Ο ελεκεξσηηθόο θάθεινο καδί κε ηα 3 Παξαξηήκαηα είλαη δηαζέζηκα θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηεο 

Γεληθήο Γξακκαηείαο Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο, ζηε δηεύζπλζε: http://www.gscp.gr θαη ζηε ζέζε: 

Αξρείν/ρεδηαζκόο θαη Γξάζεηο Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο. 

 

Ο Γιεσθσνηής 
 

 

 

 
 

 

 

Φοίβος Θεοδώροσ 

 

 

 

σνημμένα: 

1. Δλεκεξσηηθόο θάθεινο γηα ηηο βαζηθέο δξαζηεξηόηεηεο θπζηθνύ αεξίνπ. 

2. CD κε ηα Παξαξηήκαηα ηνπ ελεκεξσηηθνύ θαθέινπ. 
 

Πίνακας Κοινοποίηζης: 

1. Τπνπξγείν Αλάπηπμεο (με ανηίγραθο ηoσ ζσνημμένοσ 1) 

 Γεληθή Γηεύζπλζε Δλέξγεηαο 

- Γηεύζπλζε Δγθαηαζηάζεσλ Πεηξειαηνεηδώλ/Σκήκα Α’ 

- Γηεύζπλζε Ηιεθηξνπαξαγσγήο/Σκήκα Α’ 

- Γηεύζπλζε Ηιεθηξνπαξαγσγήο/Σκήκα Γ’ 

Μεζνγείσλ 119 

101 92 Αζήλα 

2. Γηαρεηξηζηήο Δζληθνύ πζηήκαηνο Φπζηθνύ Αεξίνπ (ΓΔΦΑ Α.Δ.) (με ανηίγραθο 

ηoσ ζσνημμένοσ 1) 

Λ. Μεζνγείσλ 357-359 

152 31 Υαιάλδξη 

3. Πεξηθέξεηεο ηεο Υώξαο 

 Γξαθεία θ.θ. Γεληθώλ Γξακκαηέσλ Πεξηθεξεηώλ  

4. Ννκαξρηαθέο Απηνδηνηθήζεηο ηεο Υώξαο 

 Γξαθεία θ.θ. Ννκαξρώλ 

 
 

Δζωηερική Γιανομή (με ανηίγραθο ηοσ ζσνημμένοσ 1) 

1. Γξαθείν θ. Γεληθνύ Γξακκαηέα Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο  

2. Σκήκα ρεδηαζκνύ, Πξόιεςεο & Αληηκεηώπηζεο Σερλνινγηθώλ & Λνηπώλ 

Καηαζηξνθώλ 

3. ΚΔΠΠ (θαη παξαθαινύκε λα πξνρσξήζεηε ζηνλ έιεγρν ησλ κλεκνλίσλ ελεξγεηώλ κε 

βάζε ην ηζρύνλ ζεζκηθό πιαίζην). 

 

http://www.gscp.gr/


 

  ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΧΣΔΡΗΚΧΝ  

 ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ 

  ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΥΔΓΗΑΜΟΤ & ΑΝΣΗΜΔΣΧΠΗΖ ΔΚΣΑΚΣΧΝ ΑΝΑΓΚΧΝ 

ΣΜΖΜΑ ΥΔΓΗΑΜΟΤ, ΠΡΟΛΖΦΖ & ΑΝΣΗΜΔΣΧΠΗΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ &   

ΛΟΗΠΧΝ ΚΑΣΑΣΡΟΦΧΝ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΔΝΖΜΔΡΩΣΗΚΟ ΦΑΚΔΛΟ  

ΓΗΑ ΣΗ ΒΑΗΚΔ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΔ ΦΤΗΚΟΤ ΑΔΡΗΟΤ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΘΖΝΑ 

ΜΑΡΣΗΟ 2009 
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Α. ΟΡΟΛΟΓΗΑ (παξαηίζεηαη ζε αιθαβεηηθή ζεηξά)  

 
Bar: ε κνλάδα πίεζεο, φπσο απηή νξίδεηαη ζην ISO 1000SI (ΤΑ Γ1/1227/05.02.2007, 

Δλφηεηα «ΟΡΗΜΟΗ», παξ. 1). 

 

Bara: ε ηηκή ηεο πίεζεο ζε δεδνκέλν ζεκείν, εθθξαζκέλε ζε bar, κεηξνχκελε απφ ην 

απφιπην κεδέλ (ΤΑ Γ1/1227/05.02.2007, Δλφηεηα «ΟΡΗΜΟΗ», παξ. 2). 

 

Barg: ε ηηκή ηεο πίεζεο ζε δεδνκέλν ζεκείν εθθξαζκέλε ζε bar, φπσο απηή ιακβάλεηαη απφ 

φξγαλν κέηξεζεο ην νπνίν δελ πεξηιακβάλεη αηκνζθαηξηθή πίεζε (ΤΑ Γ1/1227/05.02.2007, 

Δλφηεηα «ΟΡΗΜΟΗ», παξ. 3). 

 

Ανεξάπηηηα ςζηήμαηα Φςζικού Αεπίος (Α..Φ.Α.): ηα ζπζηήκαηα θπζηθνχ αεξίνπ ηα νπνία 

δελ εληάζζνληαη ζην Δζληθφ χζηεκα Φπζηθνχ Αεξίνπ (Δ..Φ.Α.), αλεμαξηήησο 

δηαζχλδεζεο κε ην χζηεκα απηφ (Ν. 3428/2005, άξζξν 2, παξ. 1). 

 

Ανυηέπα Βία:  

i) Όζον αθοπά ηο Δθνικό ύζηημα Φςζικού Αεπίος: 

θάζε απξφβιεπηε θαη εμαηξεηηθή θαηάζηαζε ή ζπκβάλ ην νπνίν δελ εκπίπηεη ζηε ζθαίξα 

επηξξνήο θαη ειέγρνπ ησλ Μεξψλ κεηαμχ ησλ νπνίσλ έρεη ζπλαθζεί ε χκβαζε Μεηαθνξάο 

Φπζηθνχ Αεξίνπ ζχκθσλα κε ηελ ΤΑ Γ1/1227/2007 θαη δε ζα κπνξνχζε λα απνθεπρζεί 

αθφκε θαη εάλ ηα Μέξε είραλ επηδείμεη ηελ επηκέιεηα πνπ αλακέλεηαη απφ έλαλ ινγηθφ θαη 

ζπλεηφ ρεηξηζηή θαη πνπ έρεη σο ζπλέπεηα λα εκπνδίδεηαη νπνηνζδήπνηε απφ ηνπο  

πκβαιινκέλνπο ζηελ εθπιήξσζε ησλ ζπκβαηηθψλ ηνπ ππνρξεψζεσλ, φπσο απηέο 

απνξξένπλ απφ ηε χκβαζε Μεηαθνξάο Φπζηθνχ Αεξίνπ. Δλδεηθηηθψο ζπκθσλείηαη φηη 

πεξηπηψζεηο Αλσηέξαο Βίαο κπνξνχλ λα ζπληζηνχλ ηα αθφινπζα: θπζηθέο θαηαζηξνθέο, 

απεξγίεο, αληαπεξγίεο, ελέξγεηεο ηεο Κπβέξλεζεο ή νπνηαζδήπνηε Κπβεξλεηηθήο Αξρήο ή 

Αληηπξνζψπνπ απηήο (αλεμαξηήηνπ λνκηθήο εγθπξφηεηαο), πφιεκνο, εμεγέξζεηο, ηαξαρέο, 

θαζηδήζεηο εδάθνπο, ππξθαγηέο, πιεκκχξεο, ζεηζκνί, εθξήμεηο, ζξαχζεηο ή αηπρήκαηα ζε 

νπνηεζδήπνηε εγθαηαζηάζεηο κεηαθνξψλ ή άιιεο εγθαηαζηάζεηο ή εμνπιηζκφ απαξαίηεην γηα 

ηελ παξνρή ησλ ππεξεζηψλ πνπ πεξηιακβάλεη ε χκβαζε Μεηαθνξάο Φπζηθνχ Αεξίνπ (ΤΑ 

Γ1/1227/2007, Δλφηεηα 10, παξ. 10.1). ε πεξίπησζε Αλσηέξαο Βίαο, ηα κέξε 

απαιιάζζνληαη απφ ηελ επζχλε γηα κε εθπιήξσζε ησλ ππνρξεψζεψλ ηνπο θαηά ην κέηξν 

θαηά ην νπνίν ε κε εθπιήξσζε ησλ ππνρξεψζεσλ νθείιεηαη ζηελ Αλσηέξα Βία ή 

πξνθαιείηαη απφ απηήλ, εθφζνλ θάζε πκβαιιφκελνο έρεη γλσζηνπνηήζεη άκεζα ζηνλ 
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αληηζπκβαιιφκελν ην γεγνλφο, ελεκεξψλνληαο πεξαηηέξσ γηα ηνλ εθηηκψκελν ρξφλν 

δηάξθεηαο ηεο Αλσηέξαο Βίαο, θαζψο θαη γηα ηηο ελέξγεηεο πνπ θαηά ηελ θξίζε ηνπ 

απαηηνχληαη γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ γεγνλφηνο απηνχ (ΤΑ Γ1/1227/2007, Δλφηεηα 10, παξ. 

10.2 & 10.3). 

ii) Όζον αθοπά ηο ύζηημα Γιανομήρ Φςζικού Αεπίος: 

γεγνλφηα ή πεξηζηαηηθά αλσηέξαο βίαο ζεσξνχληαη ελδεηθηηθά θαη φρη πεξηνξηζηηθά φηη 

απνηεινχλ νη αθφινπζνη ιφγνη (ΤΑ Γ1/18887/2001, παξ. 7.2.2): 

(α) θάζε αδπλακία ησλ ΔΠΑ Α.Δ. λα πξνκεζεπζνχλ θπζηθφ αέξην ή επηπιένλ πνζφηεηεο 

θπζηθνχ αεξίνπ απφ ηε ΓΔΠΑ Α.Δ. ή λα πξνκεζεπζνχλ εθείλεο ηηο πνζφηεηεο θπζηθνχ 

αεξίνπ ην νπνίν ζα πιεξνί ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ Πίλαθα 1 ηνπ Παξαξηήκαηνο 2 (ή 

ηξνπνπνηήζεηο απηψλ, νη νπνίεο γίλνληαη απφ ηε ΡΑΔ κεηά απφ αίηεζε ησλ ΔΠΑ Α.Δ.), 

εθφζνλ νη ΔΠΑ Α.Δ ελήξγεζαλ πξνζεθφλησο, ψζηε λα πξνκεζεπζνχλ ηηο ελ ιφγσ πνζφηεηεο 

θπζηθνχ αεξίνπ 

(β) θάζε αδπλακία ησλ ΔΠΑ Α.Δ. λα απνθηήζνπλ λφκηκα πξφζβαζε ζε νπνηαδήπνηε 

εγθαηάζηαζε ή λα πξνβνχλ ζε νπνηαδήπνηε ελέξγεηα, ε νπνία είλαη επηβεβιεκέλε ή 

απαξαίηεηε πξνθεηκέλνπ λα εθηειέζνπλ ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο θαη ε νπνία ελέξγεηα ζα 

έβιαπηε ηα αηνκηθά δηθαηψκαηα νπνηνπδήπνηε πξνζψπνπ 

(γ) πφιεκνο (είηε έρεη θεξπρζεί είηε φρη), ηαξαρέο, πξάμεηο δνιηνθζνξάο, ζενκελίεο, εθξήμεηο, 

ππξθαγηέο, εκπνξηθνί απνθιεηζκνί, απεξγίεο θαη αληαπεξγίεο ή 

(δ) νπνηαδήπνηε θαζπζηέξεζε ή αδπλακία ησλ ΔΠΑ Α.Δ. λα εμαζθαιίζνπλ νπνηεζδήπνηε 

αλαγθαίεο άδεηεο ή εγθξίζεηο απφ ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή ή νπνηαδήπνηε Κξαηηθή Αξρή γηα 

ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ πζηήκαηνο, εθφζνλ 

νη ΔΠΑ Α.Δ. έρνπλ πξνβεί ζηηο αλαγθαίεο θαηά ην λφκν ελέξγεηεο πξνθεηκέλνπ λα ιάβνπλ 

εγθαίξσο ηηο ελ ιφγσ άδεηεο ή εγθξίζεηο. 

Δάλ σο απνηέιεζκα αλσηέξαο βίαο, νη ΔΠΑ Α.Δ. εκπνδίδνληαη ή θαζπζηεξνχλ λα 

ζπκκνξθσζνχλ κε νπνηαδήπνηε δηάηαμε ηεο Άδεηαο Γηαλνκήο πνπ ηνπο έρεη ρνξεγεζεί, δε ζα 

ζεσξείηαη φηη έρνπλ παξαβεί ηε δηάηαμε απηή (ΤΑ Γ1/18887/2001, παξ. 7.2.1). 

 

Ανυηέπα Θεπμογόνορ Γύναμη (Α.Θ.∆.): ε πνζφηεηα ζεξκφηεηαο πνπ παξάγεηαη απφ ηελ 

πιήξε ζηνηρεηνκεηξηθή θαχζε µε αέξα ελφο (1) θαλνληθνχ θπβηθνχ κέηξνπ Φπζηθνχ Αεξίνπ 

ζε ζηαζεξή απφιπηε πίεζε 1,01325 bar, φηαλ ε αξρηθή ζεξκνθξαζία ηνπ θαπζίκνπ κίγκαηνο 

θαη ε ηειηθή ζεξκνθξαζία ησλ πξντφλησλ ηεο θαχζεο ζεσξείηαη φηη είλαη κεδέλ (0) βαζκνί 

Κειζίνπ θαη ην παξαγφκελν θαηά ηελ θαχζε λεξφ βξίζθεηαη ζπκππθλσκέλν ζηελ πγξή 

θαηάζηαζε. Ωο θαλνληθφ θπβηθφ κέηξν λνείηαη ε πνζφηεηα κάδαο θπζηθνχ αεξίνπ πνπ ππφ 

ζπλζήθεο απφιπηεο πίεζεο 1,01325 bar θαη ζεξκνθξαζίαο κεδέλ (0) βαζκψλ Κειζίνπ, 

���������%202-�������/�������%201.%20������������%20���������%20���%20�������%20������%20���%20������������%20���%20�������%20��������.doc
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θαηαιακβάλεη φγθν ελφο (1) θπβηθνχ κέηξνπ (Ν. 3428/2005, άξζξν 2, παξ. 2). 

 

Απεςθείαρ Γπαμμέρ: αγσγνί θπζηθνχ αεξίνπ, ζπκπιεξσκαηηθνί ηνπ Δ..Φ.Α. ή άιινπ 

Α..Φ.Α., ηνπο νπνίνπο θαηαζθεπάδνπλ νη Δπηρεηξήζεηο Φπζηθνχ Αεξίνπ γηα ηνλ εθνδηαζκφ 

ησλ Δπηιεγφλησλ Πειαηψλ ηνπο ή νη Δπηιέγνληεο Πειάηεο γηα ηνλ εθνδηαζκφ ηνπο απφ 

Δπηρεηξήζεηο Φπζηθνχ Αεξίνπ θαη νη νπνίνη δελ εληάζζνληαη ζην Δ..Φ.Α. ή ζε άιιν 

Α..Φ.Α.. Οη Απεπζείαο Γξακκέο απνηεινχλ Α..Φ.Α. θαη κπνξνχλ λα ηξνθνδνηνχληαη απφ 

ην Δ..Φ.Α., απφ άιιν Α..Φ.Α. ή απφ χζηεκα Φπζηθνχ Αεξίνπ άιιεο ρψξαο (Ν. 

3428/2005, άξζξν 2, παξ. 3). 

 

Βαθιά ύνδεζη: ηα έξγα ελίζρπζεο ηνπ ΔΦΑ εμαηξνχκελσλ ησλ Ρερψλ πλδέζεσλ, ηα 

νπνία είλαη αλαγθαία ιφγσ ηεο ζχλδεζεο θαη γηα ηελ αζθαιή θαη κε απνδνηηθφ ηξφπν παξνρή 

ππεξεζηψλ Μεηαθνξάο εθ κέξνπο ηνπ Γηαρεηξηζηή (ΤΑ 4955/2006, άξζξν 1, παξ. 2.4). 

 

Γίκηςο Γιανομήρ: νη αγσγνί, νη εγθαηαζηάζεηο απνζπκπίεζεο θαη κεηξήζεσλ, ν εμνπιηζκφο 

θαη νη εγθαηαζηάζεηο ειέγρνπ θαη ζπληήξεζεο πνπ πξννξίδνληαη γηα Γηαλνκή ή πνπ 

απαηηνχληαη γηα ηε δηνρέηεπζε ηνπ Φπζηθνχ αεξίνπ απφ χζηεκα Μεηαθνξάο πξνο ηηο 

εγθαηαζηάζεηο θαηαλαισηψλ (Ν. 3428/2005, άξζξν 2, παξ. 9). 

 

Δγκαηάζηαζη Απόλητηρ Φςζικού Αεπίος: θάζε εγθαηάζηαζε Υξήζηε ή Πειάηε ή 

πλδεδεκέλν χζηεκα Φπζηθνχ Αεξίνπ κέζσ ηνπ νπνίνπ νη Υξήζηεο παξαιακβάλνπλ 

Φπζηθφ Αέξην απφ ην χζηεκα Μεηαθνξάο ζε εκείν Δμφδνπ (ΤΑ Γ1/1227/05.02.2007, 

Δλφηεηα «ΟΡΗΜΟΗ», παξ. 12). 

 

Δγκαηάζηαζη Τγποποιημένος Φςζικού Αεπίος (ΤΦΑ): ζηαζκφο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ 

εηζαγσγή, εθθφξησζε θαη αεξηνπνίεζε ηνπ Τγξνπνηεκέλνπ Φπζηθνχ Αεξίνπ θαη γηα ηελ 

πγξνπνίεζε Φπζηθνχ Αεξίνπ,  ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ βνεζεηηθψλ ππεξεζηψλ θαη ηεο 

πξνζσξηλήο απνζήθεπζεο, πνπ είλαη αλαγθαία γηα ηελ επαλαεξηνπνίεζή ηνπ θαη ηελ έγρπζή 

ηνπ ζε χζηεκα Μεηαθνξάο. Γελ πεξηιακβάλνληαη ηα ηκήκαηα ηεο Δγθαηάζηαζεο ηα νπνία 

ρξεζηκνπνηνχληαη απνθιεηζηηθά γηα απνζήθεπζε (Ν. 3428/2005, άξζξν 2, παξ. 11). 

 

Δξοπλιζμόρ Μέηπηζηρ: ηα φξγαλα κέηξεζεο θαη αλάιπζεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ην 

Γηαρεηξηζηή γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηεο πνζφηεηαο θαη ηελ αλάιπζε ηεο πνηφηεηαο ηνπ Φπζηθνχ 

Αεξίνπ πνπ παξαδίδεηαη ζε εκείν Δηζφδνπ θαη παξαιακβάλεηαη απφ εκείν Δμφδνπ απφ ην 

Δ..Μ.Φ.Α. (ΤΑ Γ1/1227/2007, Παξάξηεκα C1, άξζξν 2). 
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Δπικοςπικέρ Τπηπεζίερ: νη ππεξεζίεο εμηζνξξφπεζεο θνξηίνπ, αλάκημεο αεξίσλ θαη φιεο νη 

άιιεο ππεξεζίεο πνπ είλαη αλαγθαίεο γηα ηελ πξφζβαζε θαη ηελ εθκεηάιιεπζε πζηεκάησλ 

Μεηαθνξάο (ΤΑ Γ1/1227/05.02.2007, Δλφηεηα «ΟΡΗΜΟΗ», παξ. 15). 

 

Δπιλέγυν Πελάηηρ: πειάηεο ν νπνίνο δηθαηνχηαη λα επηιέγεη ηξφπν πξνκήζεηαο Φπζηθνχ 

Αεξίνπ (Ν. 3428/2005, άξζξν 2, παξ. 14). Δπηιέγνληεο Πειάηεο είλαη νη αθφινπζνη: 

α) Απφ 01.07.2005, νη παξαγσγνί ειεθηξηθήο ελέξγεηαο απφ κνλάδεο ζπκπαξαγσγήο 

ζεξκφηεηαο θαη ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, νη νπνίνη θαηαλαιψλνπλ άλσ ησλ 25 

εθαηνκκπξίσλ θπβηθψλ κέηξσλ θπζηθνχ αεξίνπ εηεζίσο αλά ζέζε θαηαλάισζεο θαη 

νη θάηνρνη άδεηαο παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο πνπ γηα ηελ παξαγσγή 

ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ρξεζηκνπνηνχλ θπζηθφ αέξην, νη νπνίνη θαη κπνξνχλ λα 

εηζάγνπλ θαη λα πξνκεζεχνληαη απφ ηε ΓΔΠΑ Α.Δ. ή απφ ηξίηνπο θπζηθφ αέξην γηα 

δηθή ηνπο απνθιεηζηηθή ρξήζε. Ο Γ.Δ..Φ.Α. Α.Δ. ππνρξενχηαη λα παξέρεη ζηνπο σο 

άλσ παξαγσγνχο θαη ζπκπαξαγσγνχο πξφζβαζε ζην χζηεκα θαη ζηηο ζρεηηθέο κε 

απηφ ππεξεζίεο πνπ παξέρεη (Ν. 3175/2003, άξζξν 24, παξ. 1). 

β) Οη θάηνρνη άδεηαο ζπκπαξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο θαη ζεξκφηεηαο µε 

θαχζηκν Φπζηθφ Αέξην, εθφζνλ ε εηήζηα θαηαλάισζή ηνπο, γηα ζπκπαξαγσγή, 

ππεξβαίλεη ηηο 100.000 MWh Α.Θ.∆. (Ν. 3428/2005, άξζξν 25, παξ. 1). 

γ) Απφ ηηο 15.11.2008, νη µε νηθηαθνί πειάηεο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνη εθηφο ησλ 

γεσγξαθηθψλ πεξηνρψλ πνπ αλήθνπλ ζηελ αξκνδηφηεηα ησλ Δ.Π.Α. θαη ησλ 

πεξηνρψλ γηα ηηο νπνίεο ζα ρνξεγεζεί παξέθθιηζε, ζχκθσλα µε ηηο δηαηάμεηο ησλ 

παξαγξάθσλ 4 θαη 5 ηνπ άξζξνπ 28 ηεο Οδεγίαο 2003/55/ΔΚ, θαζψο θαη νη µε 

νηθηαθνί πειάηεο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνη ζηηο αλσηέξσ πεξηνρέο, εθφζνλ είλαη 

Μεγάινη Πειάηεο ή πξνκεζεχνληαη Φπζηθφ Αέξην µε ζθνπφ ηε ζπκπίεζή ηνπ γηα 

ηειηθή ρξήζε απφ θηλεηήξεο νρεκάησλ (Ν. 3428/2005, άξζξν 25, παξ. 1). 

δ) Απφ ηηο 15.11.2008, νη Δ.Π.Α., πνπ νξίδνληαη ζηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 21 

ηνπ Ν. 3428/2005, γηα ηελ πξνκήζεηα πνζνηήησλ θπζηθνχ αεξίνπ, πέξαλ ηεο εηήζηαο 

ζπκβαηηθήο πνζφηεηαο ε νπνία θαζνξίδεηαη γηα ην έηνο 2010 απφ ηελ ηζρχνπζα 

ζχκβαζε θαζεκηάο Δ.Π.Α. µε ηε ∆.Δ.Π.Α. Α.Δ., θαη έσο ηε ιήμε θάζε ζχκβαζεο. 

Από ηε ιήμε ησλ ζπκβάζεσλ απηώλ, νη Δ.Π.Α. θαζίζηαληαη Δπηιέγνληεο 

Πειάηεο, γηα θάζε πνζόηεηα θπζηθνύ αεξίνπ (Ν. 3428/2005, άξζξν 25, παξ. 1). 

ε) Απφ ηηο 15.11.2009, νη νηθηαθνί πειάηεο πνπ δε βξίζθνληαη ζε γεσγξαθηθή πεξηνρή 

πνπ αλήθεη ζηελ αξκνδηφηεηα ησλ Δ.Π.Α. θαη ζε πεξηνρέο γηα ηηο νπνίεο ζα 
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ρνξεγεζεί παξέθθιηζε, ζχκθσλα µε ηηο δηαηάμεηο ησλ παξαγξάθσλ 4 θαη 5 ηνπ 

άξζξνπ 28 ηεο Οδεγίαο 2003/55/ΔΚ (Ν. 3428/2005, άξζξν 25, παξ. 1). 

ζη) Απφ ηε ιήμε ηνπ ρξφλνπ ηζρχνο ησλ αδεηψλ πνπ έρνπλ ρνξεγεζεί ζηηο Δ.Π.Α., νη 

ινηπνί πειάηεο ησλ Δ.Π.Α. απηψλ (Ν. 3428/2005, άξζξν 25, παξ. 1). 

δ) Οη Δ.Π.Α. πνπ ζπληζηψληαη κεηά ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ Ν. 3428/2005, απφ ηελ 

ίδξπζή ηνπο θαηά ηνπο φξνπο θαη πεξηνξηζκνχο πνπ ηπρφλ νξίδνληαη µε ηελ 

ππνπξγηθή απφθαζε πνπ εθδίδεηαη ζχκθσλα µε ηελ παξάγξαθν 4 ηνπ άξζξνπ 21 θαη 

ηελ παξάγξαθν 8 ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ Ν. 2364/1995 (Ν. 3428/2005, άξζξν 25, παξ. 1). 

 

Κανονιζμοί και Ππακηικέρ ηηρ Βιομησανίαρ Φςζικού Αεπίος: νη ειιεληθνί θαλνληζκνί, 

πξνδηαγξαθέο ή πξαθηηθέο πνπ δηέπνπλ ηε δηαρείξηζε εξγαζηψλ δηαλνκήο θαη παξνρήο 

θπζηθνχ αεξίνπ (εθαξκνδνκέλσλ, ελδεηθηηθά, ζην ζρεδηαζκφ, θαηαζθεπή, εγθαηάζηαζε, 

αζθάιεηα, ιεηηνπξγία, ζπληήξεζε, ή ηελ εκπεηξία, ηα πξνζφληα θαη ηελ εθπαίδεπζε 

πξνζσπηθνχ ή ηε δηελέξγεηα επηρεηξεκαηηθψλ εξγαζηψλ ή άιισλ ζπλαθψλ δξαζηεξηνηήησλ) 

θαη –ελ απνπζία εθαξκνζηέσλ θαλνληζκψλ, πξνδηαγξαθψλ ή πξαθηηθψλ- νη θαλνληζκνί, 

πξνδηαγξαθέο ή πξαθηηθέο πνπ θαζνξίδνληαη ζηα A.S.M.E. B.31.8, ζην βαζκφ πνπ δχλαληαη 

λα εθαξκνζζνχλ ή, εθφζνλ ηα αλσηέξσ δε δχλαληαη λα εθαξκνζζνχλ, εθείλνη νη θαλνληζκνί, 

πξνδηαγξαθέο ή πξαθηηθέο πνπ ελ γέλεη εθαξκφδνληαη θαηά ηε δηελέξγεηα εξγαζηψλ δηαλνκήο 

θαη παξνρήο θπζηθνχ αεξίνπ ζηα Κξάηε-Μέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαηά ηνλ απηφ ρξφλν 

(ΤΑ Γ1/18887/2001, άξζξν 1, παξ. 1.2 & ΤΑ Γ1/Γ/Φ7/11818/2000, άξζξν 1, παξ. 1.2 & ΤΑ 

Γ1/Γ/Φ7/11819/2000, άξζξν 1, παξ. 1.2). 

 

Κανονιζμόρ Αδειών: ππνπξγηθή απφθαζε, ππνγεγξακκέλε απφ ηνλ Τπνπξγφ Αλάπηπμεο ή 

ηνλ Τπνπξγφ Πεξηβάιινληνο, Υσξνηαμίαο & Γεκνζίσλ Έξγσλ, θαηά πεξίπησζε, κε ηελ 

νπνία θαζνξίδνληαη ν ηχπνο θαη ην πεξηερφκελν ησλ αηηήζεσλ γηα ηε ρνξήγεζε άδεηαο, θαζψο 

θαη ηα ζπλππνβαιιφκελα κε ηηο αηηήζεηο δηθαηνινγεηηθά θαη ινηπά ζηνηρεία. ηνπο θαηφρνπο 

αδεηψλ επηβάιινληαη ππνρξεψζεηο θνηλήο σθέιεηαο, ελψ κπνξεί λα επηβάιινληαη θαη 

πξφζζεηεο ππνρξεψζεηο, εθφζνλ ζπληξέρνπλ εηδηθέο ζπλζήθεο θαη έθηαθηεο πεξηζηάζεηο πνπ 

αλάγνληαη ηδίσο ζηελ εζληθή άκπλα θαη δεκφζηα αζθάιεηα, θαζψο θαη ζε αθξαία θαηξηθά 

θαηλφκελα ή άιιεο αληίμνεο θιηκαηνινγηθέο ζπλζήθεο (Ν. 3428/2005, άξζξν 34).  

Με ηνλ Καλνληζκφ Αδεηψλ ξπζκίδεηαη θάζε ζέκα ζρεηηθφ κε ηε δηαδηθαζία ρνξήγεζεο, 

ηξνπνπνίεζεο θαη αλάθιεζεο ησλ αδεηψλ: α) ΑΦΑ, β) Γηαρείξηζεο ΑΦΑ, γ) Γηαλνκήο 

Φπζηθνχ Αεξίνπ, δ) Πξνκήζεηαο Φπζηθνχ Αεξίνπ ζε Δπηιέγνληεο Πειάηεο θαη ε) Κπξηφηεηαο 

θαη Γηαρείξηζεο ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο Φπζηθνχ Αεξίνπ, θαη θαζνξίδνληαη νη φξνη 

άζθεζεο ηεο αληίζηνηρεο δξαζηεξηφηεηαο. Σν πξνζρέδην ηνπ Καλνληζκνχ Αδεηψλ ηέζεθε απφ 
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ηε Ρ.Α.Δ. ζε δεκφζηα δηαβνχιεπζε κέρξη ηηο 30.09.2008, ζην πιαίζην δηακφξθσζεο ηεο 

εηζήγεζήο ηεο πξνο ηνλ Τπνπξγφ Αλάπηπμεο (www.rae.gr, επηέκβξηνο 2008). ην παξφλ 

πξνζρέδην Καλνληζκνχ Αδεηψλ δελ πεξηιακβάλνληαη νη εηδηθφηεξεο δηαηάμεηο πνπ αθνξνχλ 

ζηελ Άδεηα Πξνκήζεηαο Φπζηθνχ Αεξίνπ ζε Δπηιέγνληεο Πειάηεο, νη νπνίεο ζα 

δεκνζηνπνηεζνχλ ηαπηφρξνλα κε ηνλ Κψδηθα Πξνκήζεηαο Φπζηθνχ Αεξίνπ ζε Δπηιέγνληεο 

Πειάηεο. 

 

Καηαναλυηήρ με Διδικέρ Ανάγκερ: Καηαλαισηήο ν νπνίνο απνδεηθλχεη, πξνζάγνληαο ζηνλ 

θάηνρν Άδεηαο Γηαλνκήο Φπζηθνχ Αεξίνπ (ΔΠΑ) πηζηνπνηεηηθφ (ην νπνίν έρεη εθδνζεί απφ 

αλαγλσξηζκέλν ηαηξηθφ ίδξπκα, ζχκθσλα κε ην Ν. 1813/1988 ή άιιε απφδεημε ηεο 

αλαπεξίαο ηνπ) απφ ην νπνίν ζα πξνθχπηεη φηη πιεξνί νπνηνδήπνηε απφ ηα θξηηήξηα πνπ 

έρνπλ ζεζπηζηεί απφ ηνλ θάηνρν ηεο Άδεηαο Γηαλνκήο. ηελ σο άλσ έλλνηα εκπίπηεη θαη ν 

Καηαλαισηήο ν νπνίνο έρεη ζπκπιεξψζεη ην εμεθνζηφ πέκπην (65) έηνο ειηθίαο ηνπ, ππφ ηελ 

πξνυπφζεζε φηη δε ζπλνηθεί κε άιιν πξφζσπν πνπ δελ έρεη ζπκπιεξψζεη ην σο άλσ φξην 

ειηθίαο (ΤΑ Γ1/18887/2001, άξζξν 3, παξ. 3.7.2 & ΤΑ Γ1/Γ/Φ7/11818/2000, άξζξν 3, παξ. 

3.7.2 & ΤΑ Γ1/Γ/Φ7/11819/2000, άξζξν 3, παξ. 3.7.2). 

 

Μεγάλορ Καηαναλυηήρ: ν θαηαλαισηήο πνπ θαηαλαιψλεη εηεζίσο, γηα δηθή ηνπ ρξήζε, φγθν 

αεξίνπ κεγαιχηεξν ηνπ αληηζηνίρνπ ησλ 100 GWh Αλψηεξεο Θεξκνγφλνπ Γχλακεο (Ν. 

2364/1995, άξζξν 3, παξ. 2ζη). 

 

Μεγάλορ Πελάηηρ: πειάηεο ν νπνίνο πξνκεζεχεηαη εληφο ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο δψδεθα (12) 

κελψλ πνζφηεηα ηνπιάρηζηνλ 100 GWh Α.Θ.Γ. αλά ζέζε θαηαλάισζεο (Ν. 3428/2005, 

άξζξν 2, παξ. 16). Απφ ηηο 15.11.2008, γηα ηελ θαηάηαμε Πειάηε ζηελ θαηεγνξία ησλ 

Μεγάισλ Πειαηψλ, ε πνζφηεηα Φπζηθνχ Αεξίνπ πνπ πξνκεζεχεηαη ν Πειάηεο αλά ζέζε 

θαηαλάισζεο, πξνζδηνξίδεηαη: 

α) Απφ ην κέζν φξν ηεο θαηαλάισζεο θαπζίκνπ θαηά ηα ηειεπηαία δχν δσδεθάκελα πξηλ 

απφ ηε ζχλαςε ζχκβαζεο πξνκήζεηαο κε θάηνρν Άδεηαο Πξνκήζεηαο ή ηελ παξάηαζε 

πθηζηάκελεο ζχκβαζεο. 

β) Πξνθεηκέλνπ γηα λέεο κνλάδεο, απφ ηελ ηζρχ ησλ εγθαηαζηάζεψλ ηνπο. 

γ) Πξνθεηκέλνπ γηα επέθηαζε ηεο εγθαηεζηεκέλεο ηζρχνο πθηζηάκελσλ κνλάδσλ, απφ ηηο 

πνζφηεηεο πνπ ππνινγίδνληαη ζχκθσλα κε ην ζηνηρείν α’ θαη ηε λέα εγθαηεζηεκέλε ηζρχ. 

(Ν. 3428/2005, άξζξν 25, παξ. 2) 

 

 

http://www.rae.gr/
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Μέγιζηη Πίεζη Λειηοςπγίαρ (ΜΟΡ=Maximum Operating Pressure): ε κέγηζηε πίεζε αεξίνπ ε 

νπνία εκθαλίδεηαη ζε έλα ηκήκα ηεο εγθαηάζηαζεο ππφ θαλνληθέο ζπλζήθεο ιεηηνπξγίαο 

(ΚΤΑ Γ3/Α/11346/2003, παξ. 2.11.6).  

 

Μονάδα μέηπηζηρ ηηρ ποζόηηηαρ θςζικού αεπίος: ε MWh (κεγαβαηψξα) Αλψηεξεο 

Θεξκνγφλνπ Γχλακεο (ΑΘΓ) (ΤΑ 4955/2006, άξζξν 1, παξ. 2.6) 

 

Όζμηζη: ε ππεξεζία έγρπζεο απφ ην Γηαρεηξηζηή νζκεηηθνχ κέζνπ ζην Φπζηθφ Αέξην πξηλ 

απφ ηελ παξάδνζή ηνπ ζε εκείν Δμφδνπ (ΤΑ Γ1/1227/05.02.2007, Δλφηεηα «ΟΡΗΜΟΗ», 

παξ. 22). 

 

Παποσή: ε Πνζφηεηα Φπζηθνχ Αεξίνπ πνπ δηέξρεηαη απφ ζεκείν ηνπ Δ..Μ.Φ.Α. αλά ψξα 

(ΤΑ Γ1/1227/05.02.2007, Δλφηεηα «ΟΡΗΜΟΗ», παξ. 23). 

 

Ππομήθεια: ε πψιεζε Φπζηθνχ Αεξίνπ ζε Πειάηεο (Ν. 3428/2005, άξζξν 2, παξ. 25). 

 

Ππομηθεςηήρ: ην θπζηθφ θαη λνκηθφ πξφζσπν πνπ αζθεί δξαζηεξηφηεηα Πξνκήζεηαο 

Φπζηθνχ Αεξίνπ (Ν. 3428/2005, άξζξν 2, παξ. 26). 

 

Ρησέρ ςνδέζειρ: σο Ρερέο πλδέζεηο νξίδνληαη ηα έξγα επέθηαζεο ηνπ Δ..Φ.Α. γηα ηε 

ζχλδεζε κεκνλσκέλσλ θαηαλαισηψλ θαη πεξηιακβάλνπλ ην ζχλνιν ησλ εγθαηαζηάζεσλ θαη 

εμνπιηζκνχ πνπ απαηηνχληαη, ζχκθσλα κε ηνλ Γηαρεηξηζηή, γηα ηε ζχλδεζε απφ ην φξην ησλ 

εγθαηαζηάζεσλ ηνπ θαηαλαισηή κέρξη ην Δ..Φ.Α. (ΤΑ 4955/2006, άξζξν 1, παξ. 2.4). 

 

ημείο Διζόδος: ε είζνδνο θάζε κεηξεηηθνχ ζηαζκνχ κέζσ ηνπ νπνίνπ εγρχεηαη θπζηθφ 

αέξην ζην Δ..Μ.Φ.Α. (ΤΑ Γ1/1227/05.02.2007, Δλφηεηα «ΟΡΗΜΟΗ», παξ. 31). 

 

ημείο Δξόδος: ε έμνδνο θάζε κεηξεηηθνχ ζηαζκνχ ηνπ Δ..Μ.Φ.Α. κέζσ ηνπ νπνίνπ 

δηέξρεηαη θπζηθφ αέξην ην νπνίν εγρχεηαη ζε εγθαηάζηαζε Απφιεςεο (ΤΑ 

Γ1/1227/05.02.2007, Δλφηεηα «ΟΡΗΜΟΗ», παξ. 32). 

 

ύμβαζη ύνδεζηρ και Παποσήρ: ε ζχκβαζε γηα ηε χλδεζε ή/θαη Παξνρή Φπζηθνχ Αεξίνπ 

ζε Καηαλαισηή (ΤΑ Γ1/18887/2001, άξζξν 1, παξ. 1.2 & ΤΑ Γ1/Γ/Φ7/11818/2000, άξζξν 

1, παξ. 1.2 & ΤΑ Γ1/Γ/Φ7/11819/2000, άξζξν 1, παξ. 1.2). 
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ςνδεδεμένο ύζηημα: θάζε χζηεκα Φπζηθνχ Αεξίνπ ή Γίθηπν Γηαλνκήο Φπζηθνχ Αεξίνπ 

πνπ ζπλδέεηαη κε ην Δ..Μ.Φ.Α. (ΤΑ Γ1/1227/05.02.2007, Δλφηεηα «ΟΡΗΜΟΗ», παξ. 33). 

 

ύνδεζη: ε ζχλδεζε εγθαηάζηαζεο ελφο Καηαλαισηή κε ην χζηεκα Γηαλνκήο (ΤΑ 

Γ1/18887/2001, άξζξν 1, παξ. 1.2 & ΤΑ Γ1/Γ/Φ7/11818/2000, άξζξν 1, παξ. 1.2 & ΤΑ 

Γ1/Γ/Φ7/11819/2000, άξζξν 1, παξ. 1.2). 

 

ςνηελεζηήρ (Γείκηηρ) Wobbe: ν ιφγνο ηεο ζεξκνγφλνπ δχλακεο ηνπ αεξίνπ πξνο ηελ 

ηεηξαγσληθή ξίδα ηεο ζρεηηθήο ππθλφηεηαο ηνπ αεξίνπ ππφ ηηο ίδηεο ζπλζήθεο αλαθνξάο. 

ηελ θαηάζηαζε αλαθνξάο, κεηξηέηαη ζε MJ/m
3 

ή kWh/m
3
. Πξφθεηηαη γηα ραξαθηεξηζηηθή 

ηηκή ηεο δπλαηφηεηαο ελαιιαγήο ησλ αεξίσλ απφ ηελ άπνςε ηεο ζεξκηθήο θφξηηζεο ησλ 

ζπζθεπψλ αεξίνπ (ΚΤΑ Γ3/Α/11346/2003, Δλφηεηα 2, παξ. 2.14). 

 

Τγποποιημένο Φςζικό Αέπιο (ΤΦΑ)-Liquified Natural Gas-LNG: Φπζηθφ αέξην πγξνπνηεκέλν 

ζε θξπνγεληθή ζεξκνθξαζία (-160°C). Ζ πγξνπνίεζε ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ δηεπθνιχλεη ηε 

κεηαθνξά ηνπ κε πινία ζε κεγάιεο πνζφηεηεο απφ απνκαθξπζκέλα ζεκεία παξαγσγήο ηνπ 

(π.ρ. Αιγεξία). Δπίζεο επηηξέπεη ηελ απνζήθεπζε κεγάισλ φγθσλ αεξίνπ ζε ζρεηηθά κηθξνχο 

ρψξνπο, θαζφζνλ ζε θξπνγεληθέο ζεξκνθξαζίεο ην LNG θαηαιακβάλεη κφλν ην 1/600 ηνπ 

φγθνπ ηζνδχλακεο πνζφηεηαο αεξίνπ ζε ζεξκνθξαζία πεξηβάιινληνο (www.depa.gr, 

«Οξνινγία θαη Μνλάδεο Βηνκεραλίαο Φπζηθνχ Αεξίνπ»). 

 

Φςζικό Αέπιο: ην θαχζηκν αέξην πνπ εμάγεηαη απφ γεσινγηθνχο ζρεκαηηζκνχο θαη 

απνηειείηαη θπξίσο απφ κεζάλην (ηνπιάρηζηνλ 75% ζε αλαινγία γξακκνκνξίσλ) θαη απφ 

πδξνγνλάλζξαθεο πςειφηεξνπ µνξηαθνχ βάξνπο θαη ελδερνκέλσο απφ κηθξέο πνζφηεηεο 

αδψηνπ, δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα, νμπγφλνπ θαη ίρλε άιισλ ελψζεσλ θαη ζηνηρείσλ, ζην νπνίν 

κπνξεί λα έρνπλ πξνζηεζεί θαη νζκεηηθέο νπζίεο. Ωο Φπζηθφ Αέξην λνείηαη ην αλσηέξσ 

κίγκα ζε νπνηαδήπνηε θαηάζηαζε θαη αλ πεξηέιζεη µε κεηαβνιή ησλ θπζηθψλ ζπλζεθψλ, 

φπσο ζπκπίεζε, ςχμε ή νπνηαδήπνηε άιιε κεηαβνιή, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο 

πγξνπνίεζεο (Τγξνπνηεκέλν Φπζηθφ Αέξην – Τ.Φ.Α.) (Ν. 3428/2005, άξζξν 2, παξ. 30). 

 

Υπήζηηρ: νπνηνδήπνηε δηθαηνχηαη λα ζπλάπηεη ζπκβάζεηο γηα ηε ρξήζε πζηήκαηνο Φπζηθνχ 

Αεξίνπ (Ν. 3428/2005, άξζξν 2, παξ. 31). 

 

 

http://www.depa.gr/


ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΩΣΔΡΙΚΩΝ/Γενική Γπαμμαηεία Πολιηικήρ Πποζηαζίαρ/Γιεύθςνζη σεδιαζμού & Ανηιμεηώπιζηρ 

Δκηάκηυν Αναγκών/Σμήμα σεδιαζμού, Ππόλητηρ & Ανηιμεηώπιζηρ Σεσνολογικών & Λοιπών Καηαζηποθών 

 

ειίδα 11 απφ 75 

 

Β. ΘΔΜΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ ΒΑΗΚΧΝ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΧΝ 

ΦΤΗΚΟΤ ΑΔΡΗΟΤ 

Ν. 3428/2005 (ΦΔΚ Α΄ 313/27.12.2005): «Απειεπζέξσζε Αγνξάο Φπζηθνχ Αεξίνπ»  

ΟΓΖΓΗΑ 2003/55/ΔΚ ΣΟΤ ΔΤΡΩΠΑΪΚΟΤ ΚΟΗΝΟΒΟΤΛΗΟΤ ΚΑΗ ΣΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ 

ηεο 26εο Ηνπλίνπ 2003 ζρεηηθά κε ηνπο θνηλνχο θαλφλεο γηα ηελ εζσηεξηθή αγνξά θπζηθνχ 

αεξίνπ θαη ηελ θαηάξγεζε ηεο νδεγίαο 98/30/ΔΚ 

Π.Γ. 33 (ΦΔΚ Α΄ 31/20.02.2007): «χζηαζε ηεο Αλψλπκεο Δηαηξίαο κε ηελ επσλπκία 

«Γηαρεηξηζηήο Δζληθνχ πζηήκαηνο Φπζηθνχ Αεξίνπ Α.Δ.» θαη έγθξηζε ηνπ θαηαζηαηηθνχ 

ηεο» 

Π.Γ. 34 (ΦΔΚ Α΄ 31/20.02.2007): «Κξηηήξηα θαη δηαδηθαζία γηα ηε κεηαθνξά θαη έληαμε 

πξνζσπηθνχ ηεο Αλψλπκεο Δηαηξίαο κε ηελ επσλπκία «ΓΔΠΑ Α.Δ.» ζηελ Αλψλπκε Δηαηξία 

κε ηελ επσλπκία «ΓΔΦΑ Α.Δ.» 

Π.Γ. 161/1992 (ΦΔΚ Α’ 74/12.05.1992): «Γηακεηαθφκηζε θπζηθνχ αεξίνπ κέζσ κεγάισλ 

δηθηχσλ κεηαθνξάο πςειήο πίεζεο ζε ελαξκφληζε πξνο ηελ Οδεγία ηνπ πκβνπιίνπ ησλ 

Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ 91/296/ΔΟΚ ηεο 31
εο 

Μαΐνπ 1991» 

Π.Γ. 341/1996 (ΦΔΚ Α’ 225/11.09.1996): «Αληηθαηάζηαζε ηνπ παξαξηήκαηνο ηνπ άξζξνπ 4 

ηνπ Πξνεδξηθνχ Γηαηάγκαηνο 161/1992 «Γηακεηαθφκηζε θπζηθνχ αεξίνπ κέζσ κεγάισλ 

δηθηχσλ κεηαθνξάο πςειήο πίεζεο ζε ελαξκφληζε πξνο ηελ Οδεγία ηνπ πκβνπιίνπ ησλ 

Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ 91/296/ΔΟΚ ηεο 31
εο 

Μαΐνπ 1991» (ΦΔΚ 74/Α/12.5.1992) ζε 

ζπκκφξθσζε πξνο ηελ Οδεγία ηεο Δπηηξνπήο ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ 95/49/ΔΚ ηεο 

26
εο

 επηεκβξίνπ 1995, φπσο απηφ αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 1 ηνπ Πξνεδξηθνχ 

Γηαηάγκαηνο 450/1995 (ΦΔΚ 263/Α/29.12.1995)» 

Π.Γ. 450/1995 (ΦΔΚ Α’ 263/29.12.1995): «Αληηθαηάζηαζε ηνπ παξαξηήκαηνο άξζξνπ 4 ηνπ 

Π.Γ. 161/1992 «Γηακεηαθφκηζε θπζηθνχ αεξίνπ κέζσ κεγάισλ δηθηχσλ κεηαθνξάο πςειήο 

πίεζεο ζε ελαξκφληζε πξνο ηελ Οδεγία ηνπ πκβνπιίνπ ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ 

91/296/ΔΟΚ ηεο 31 Μαΐνπ 1991» (ΦΔΚ 74/Α/12.5.1992) ζε ζπκκφξθσζε πξνο ηελ Οδεγία 

ηεο Δπηηξνπήο ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ 94/49/ΔΚ ηεο 11 Ννεκβξίνπ 1994» 

N. 2364/1995 (ΦΔΚ Α’ 252/06.12.1995): «χζηαζε ηνπ ψκαηνο Δλεξγεηαθνχ Διέγρνπ θαη 

ρεδηαζκνχ. Δηζαγσγή, Μεηαθνξά, Δκπνξία θαη Γηαλνκή Φπζηθνχ Αεξίνπ θαη άιιεο 

http://www.rae.gr/SUB2/2_4.htm#2503/97#2503/97
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δηαηάμεηο» 

Ν. 3175/2003 (ΦΔΚ Α’ 207/29.08.2003): «Αμηνπνίεζε ηνπ γεσζεξκηθνχ δπλακηθνχ, 

ηειεζέξκαλζε θαη άιιεο δηαηάμεηο» 

 

Ν. 2528/1997 (ΦΔΚ Α’ 216/21.10.1997): «Κχξσζε ηεο απφ 20.6.97 ζχκβαζεο κεηαμχ ησλ 

εηαηξηψλ Σξάπεδα Δπελδχζεσλ Α.Δ. Ναππεγηθέο θαη Βηνκεραληθέο Δπηρεηξήζεηο Διεπζίλαο 

Α.Δ. θαη ηνπ σο εθ ηξίνπ ζπκβιεζέληνο Διιεληθνχ Γεκνζίνπ θαη άιιεο δηαηάμεηο» 

Ν. 2992/2002 (ΦΔΚ Α’/20.03.2002): «Μέηξα γηα ηελ ελίζρπζε ηεο θεθαιαηαγνξάο θαη ηελ 

αλάπηπμε ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο θαη άιιεο δηαηάμεηο» 

ΤΑ Σ.4039/139/Α0019/2007 (ΦΔΚ Β’ 1879/14.09.2007): «Απινπζηεπκέλεο δηαδηθαζίεο 

θαηά ηε δηαθίλεζε θαη εηζαγσγή θπζηθνχ αεξίνπ κέζσ δηθηχνπ αγσγψλ θαη πγξνπνηεκέλνπ 

θπζηθνχ αεξίνπ πνπ κεηαθέξεηαη δηά ζαιάζζεο» 

ΤΑ Σ/4981/161/Α0019/2007 (ΦΔΚ Β’ 2169/09.11.2007): «Σξνπνπνίεζε ηεο ππ’ αξηζκ. 

Σ.4039/139/Α0019/5.9.2007 Απφθαζεο Τπνπξγνχ Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ 

«Απινπζηεπκέλεο δηαδηθαζίεο θαηά ηε δηαθίλεζε θαη εηζαγσγή θπζηθνχ αεξίνπ κέζσ 

δηθηχνπ αγσγψλ θαη πγξνπνηεκέλνπ θπζηθνχ αεξίνπ πνπ κεηαθέξεηαη δηα ζαιάζζεο»» 

Ν. 2593/1998 (ΦΔΚ Β’ 59/20.03.1998): «Αλαδηνξγάλσζε ηεο Γεκφζηαο Δπηρείξεζεο 

Πεηξειαίνπ (Γ.Δ.Π. Α.Δ.) θαη ησλ ζπγαηξηθψλ ηεο εηαηξηψλ, θαηαζηαηηθφ απηήο θαη άιιεο 

δηαηάμεηο» 

Ν. 87/1975 (ΦΔΚ Α’ 152/25.07.1975): «Πεξί ηδξχζεσο Γεκφζηαο Δπηρεηξήζεσο Πεηξειαίνπ» 

ΤΑ Γ1/18887/2001 (ΦΔΚ Β’ 1521/13.11.2001): «Υνξήγεζε άδεηαο δηαλνκήο θπζηθνχ 

αεξίνπ ζηελ «Δηαηξία Παξνρήο Αεξίνπ (Δ.Π.Α.) Αηηηθήο Αλψλπκε Δηαηξία»» 

ΤΑ Γ1/Γ/20723/2008 (ΦΔΚ Β’ 1826/10.09.2008): «Σξνπνπνίεζε ηεο ππ’ αξηζκ. 

Γ1/18887/2001 (ΦΔΚ 1521/ Β/13.11.2001) απφθαζεο ηνπ Τπνπξγνχ Αλάπηπμεο πεξί 

«Υνξεγήζεσο άδεηαο δηαλνκήο θπζηθνχ αεξίνπ ζηελ Δηαηξεία Παξνρήο Αεξίνπ (Δ.Π.Α.) 

Αηηηθήο Α.Δ.»» 

ΤΑ Γ1/Γ/Φ7/11818/2000 (ΦΔΚ Β’ 1087/31.08.2000): «Υνξήγεζε άδεηαο δηαλνκήο θπζηθνχ 

αεξίνπ ζηελ «Δηαηξία Παξνρήο Αεξίνπ (Δ.Π.Α.) Θεζζαιίαο Αλψλπκε Δηαηξία»» 

http://www.rae.gr/SUB2/2_3.htm#�. 3175/03#�. 3175/03
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ΤΑ Γ1/Γ/Φ7/11819/2000 (ΦΔΚ Β’ 1086/31.08.2000): «Υνξήγεζε άδεηαο δηαλνκήο θπζηθνχ 

αεξίνπ ζηελ «Δηαηξία Παξνρήο Αεξίνπ (Δ.Π.Α.) Θεζζαινλίθεο Αλψλπκε Δηαηξία»» 

ΚΤΑ 4241/796/2000 (ΦΔΚ Β’ 239/01.03.2000): «Δπηβνιή πεξηνξηζκψλ ζην είδνο ησλ 

ρξεζηκνπνηνχκελσλ θαπζίκσλ ζηελ πεξηνρή ηνπ ηζηνξηθνχ θέληξνπ ηεο Αζήλαο» 

ΤΑ Γ1/1227/2007 (ΦΔΚ Β’ 135/05.02.2007): «Καζνξηζκφο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο, 

πεξηερνκέλνπ θαη φξσλ ησλ ζπκβάζεσλ γηα ηελ άζθεζε ηνπ δηθαηψκαηνο πξφζβαζεο θαη γηα 

ηε ρξήζε ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο Φπζηθνχ Αεξίνπ» 

ΤΑ 4955/2006 (ΦΔΚ Β’360/27.03.2006): «Οξηζκφο ηηκνινγίνπ κεηαθνξάο θπζηθνχ αεξίνπ 

θαη αεξηνπνίεζεο ΤΦΑ» 

ΤΑ Γ/23344/2006 (ΦΔΚ Β’ 1781/07.12.2006): «Σξνπνπνίεζε ηεο ππνπξγηθήο απφθαζεο κε 

αξηζκφ 4955/2006 «Οξηζκφο ηηκνινγίνπ κεηαθνξάο θπζηθνχ αεξίνπ θαη αεξηνπνίεζεο 

ΤΦΑ»» 

ΤΑ Γ1/5037/2007 (ΦΔΚ Β’ 379/20.03.2007): «Σξνπνπνίεζε ηεο ππνπξγηθήο απφθαζεο κε 

αξηζκφ 4955/2006 «Οξηζκφο ηηκνινγίνπ κεηαθνξάο θπζηθνχ αεξίνπ θαη αεξηνπνίεζεο 

ΤΦΑ»» 

Ν. 2978/2001 (ΦΔΚ Α’ 297/31.12.2001): «Κχξσζε ηεο πκθσλίαο-Πιαηζίνπ γηα ην ζεζκηθφ 

θαζεζηψο ηεο δεκηνπξγίαο δηαθξαηηθψλ ζπζηεκάησλ κεηαθνξάο πεηξειαίνπ θαη θπζηθνχ 

αεξίνπ» 

Π.Γ. 420/1987 (ΦΔΚ Α’ 187/20.10.1987): «Γηα εγθαηάζηαζε δηθηχσλ αεξίσλ θαπζίκσλ ζε 

λέεο νηθνδνκέο» 

ΤΑ Γ3/Α/22925 (ΦΔΚ Β’ 1810/12.12.2006): «Καλνληζκφο εγθαηάζηαζεο παξνρεηεπηηθψλ 

αγσγψλ θαη κεηξεηψλ θπζηθνχ αεξίνπ κε πίεζε ιεηηνπξγίαο έσο θαη 4 bar» 

 

ΤΑ νηθ. 5063/184/2000 (ΦΔΚ Β’ 155/16.02.2006): «ξνη θαη πξνυπνζέζεηο γηα ηε ρνξήγεζε 

αδεηψλ ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο πξαηεξίσλ πεπηεζκέλνπ θπζηθνχ αεξίνπ (CNG)» 

 

ΤΑ νηθ. 13263/1043/07 (ΦΔΚ Β’ 361/16.03.2007): «Σξνπνπνίεζε ηεο ππ’ αξηζκ. νηθ. 

5063/184/2000 (Β΄155) πεξί φξσλ θαη πξνυπνζέζεσλ γηα ηε ρνξήγεζε αδεηψλ ίδξπζεο θαη 

ιεηηνπξγίαο πξαηεξίσλ πεπηεζκέλνπ θπζηθνχ αεξίνπ (CNG)» 
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ΚΤΑ Γ3/Α/11346/2003 (ΦΔΚ Β’ 963/15.07.2003): «Καλνληζκφο εζσηεξηθψλ 

εγθαηαζηάζεσλ θπζηθνχ αεξίνπ κε πίεζε ιεηηνπξγίαο έσο θαη 1 bar» 

 

ΚΤΑ Γ3/Α/22560/2005 (ΦΔΚ Β’ 1730/09.12.2005): «Καζνξηζκφο ζπκπιεξσκαηηθψλ 

κέηξσλ γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ Καλνληζκνχ εζσηεξηθψλ εγθαηαζηάζεσλ θπζηθνχ αεξίνπ κε 

πίεζε ιεηηνπξγίαο έσο θαη 1 bar (Κ.Τ.Α. Γ3/Α/11346/30.6.2003 – ΦΔΚ 963/Β/15.7.2003)» 

 

Δγθχθιηνο 27 (ππ’ αξηζ. 10733/04.03.2004) ηνπ ΤΠΔΥΩΓΔ/Γεληθή Γ/λζε Πνιενδνκίαο 

κε ζέκα: «Γηεπθξηλήζεηο γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ Σερληθνχ Καλνληζκνχ Δζσηεξηθψλ 

Δγθαηαζηάζεσλ Φπζηθνχ Αεξίνπ κε πίεζε ιεηηνπξγίαο έσο θαη 1 bar» 

 

ΤΑ Γ3/Α/5286/1997 (ΦΔΚ Β’ 236/26.03.1997): «Καλνληζκφο εζσηεξηθψλ εγθαηαζηάζεσλ 

θπζηθνχ αεξίνπ κε πίεζε ιεηηνπξγίαο άλσ ησλ 50 mbar θαη κέγηζηε πίεζε ιεηηνπξγίαο έσο 

θαη 16 bar» 

 

ΚΤΑ Γ3/Α/14413/1998 (ΦΔΚ Β’ 875/19.08.1998): «πκπιήξσζε ηεο απφθαζεο κε αξηζκφ 

Γ3/Α/5286/1997 (ΦΔΚ 236/Β/26.3.97) «Καλνληζκφο εζσηεξηθψλ εγθαηαζηάζεσλ θπζηθνχ 

αεξίνπ κε πίεζε ιεηηνπξγίαο άλσ ησλ 50 mbar θαη κέγηζηε πίεζε ιεηηνπξγίαο έσο θαη 16 bar», 

ηεο Τπνπξγνχ Αλάπηπμεο» 

 

ΤΑ Γ3/Α/14715/2006 (ΦΔΚ Β’ 1530/19.10.2006): «Καλνληζκφο δηθηχσλ πνιπαηζπιελίνπ 

δηαλνκήο θπζηθνχ αεξίνπ κε κέγηζηε πίεζε ιεηηνπξγίαο 4 bar» 

 

ΤΑ Γ3/Α/17013/2006 (ΦΔΚ Β’ 1552/24.10.2006): «Καλνληζκφο ραιχβδηλσλ δηθηχσλ 

δηαλνκήο θπζηθνχ αεξίνπ κε πίεζε ζρεδηαζκνχ 19 bar» 

 

ΤΑ Γ3/Α/20701 (ΦΔΚ Β’ 1712/23.12.2006): «Καλνληζκφο «Δγρεηξίδην ιεηηνπξγίαο θαη 

ζπληήξεζεο δηθηχσλ δηαλνκήο κέζεο πίεζεο θπζηθνχ αεξίνπ (πίεζε ζρεδηαζκνχ 19 bar) θαη 

δηθηχσλ θαηαλνκήο ρακειήο πίεζεο θπζηθνχ αεξίνπ (κέγηζηε πίεζε ιεηηνπξγίαο 4 bar)»» 

Καηαζηαηηθφ ΓΔΠΑ Α.Δ. (ΦΔΚ 2991 Σεχρνο Αλσλχκσλ Δηαηξεηψλ θαη Δηαηξεηψλ 

Πεξηνξηζκέλεο Δπζχλεο/21.09.1988): «Αλαθνίλσζε θαηαρψξεζεο ζην Μεηξψν Αλσλχκσλ 

Δηαηξηψλ ηεο ζχζηαζεο ηεο Αλψλπκεο Δηαηξίαο κε ηελ επσλπκία «ΓΖΜΟΗΑ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ 

ΑΔΡΗΟΤ Α.Δ.»» 

Ν. 87/1975 (ΦΔΚ Α’ 152/ 25.07.1975): «Πεξί ηδξχζεσο Γεκφζηαο Δπηρεηξήζεσο 
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Πεηξειαίνπ» 

Ν. 2115/1993 (ΦΔΚ Α’ 15/ 15.02.1993): «Σξνπνπνίεζε, αληηθαηάζηαζε θαη ζπκπιήξσζε 

δηαηάμεσλ ηνπ Ν. 1428/1984 «Δθκεηάιιεπζε ιαηνκείσλ αδξαλψλ πιηθψλ θαη άιιεο 

δηαηάμεηο»  

ΠΓ 78/2006 (ΦΔΚ Α’ 80/ 13.04.2006): «Γηάξζξσζε, ζηειέρσζε θαη αξκνδηφηεηεο ηεο 

Γηεχζπλζεο Αλάπηπμεο ησλ Ννκαξρηαθψλ Απηνδηνηθήζεσλ»  

Π.Γ. 381/1989 (ΦΔΚ Α’ 168/16.06.1989): «Οξγαληζκφο ηνπ Τπνπξγείνπ Βηνκεραλίαο – 

Δλέξγεηαο θαη Σερλνινγίαο» 

Π.Γ. 92/1993 (ΦΔΚ Α’ 38/22.03.1993): «Καζνξηζκφο αξκνδηνηήησλ πνπ δηαηεξνχληαη απφ 

ηνλ Τπνπξγφ θαη ηηο δηαλνκαξρηαθνχ επηπέδνπ αξρέο ηνπ Τπνπξγείνπ Βηνκεραλίαο, 

Δλέξγεηαο θαη Σερλνινγίαο» 

Ν. 2218/1994 (ΦΔΚ Α’ 90/13.06.1994): «Ίδξπζε λνκαξρηαθήο απηνδηνίθεζεο, ηξνπνπνίεζε 

δηαηάμεσλ γηα ηελ πξσηνβάζκηα απηνδηνίθεζε θαη ηελ πεξηθέξεηα θαη άιιεο δηαηάμεηο» 

Ν. 2308/1995 (ΦΔΚ Α’ 114/15.06.1995): «Κηεκαηνγξάθεζε γηα ηε δεκηνπξγία Δζληθνχ 

Κηεκαηνινγίνπ. Γηαδηθαζία έσο ηηο πξψηεο εγγξαθέο ζηα θηεκαηνινγηθά βηβιία θαη άιιεο 

δηαηάμεηο» 

ΤΑ Γ3/Φ6.4/12847/1994 (ΦΔΚ Β’ 443/13.06.1994): «Άδεηα Δγθαηάζηαζεο ηνπ πζηήκαηνο 

Μεηαθνξάο Φπζηθνχ Αεξίνπ (Αγσγφο, θιάδνη θαη ππέξγεηεο εγθαηαζηάζεηο θπζηθνχ αεξίνπ), 

πιελ ηνπ θιάδνπ Λαπξίνπ ηεο ΓΔΠΑ, απφ ηα Διιελνβνπιγαξηθά ζχλνξα κέρξη ηηο 

εγθαηαζηάζεηο ηεο Νήζνπ Ρεβπζνχζαο» 

ΤΑ Γ3/7956/1996 (ΦΔΚ Β’ 555/10.07.1996): «Μεξηθή ηξνπνπνίεζε ηεο άδεηαο 

εγθαηάζηαζεο ηνπ πζηήκαηνο Μεηαθνξάο Φπζηθνχ Αεξίνπ Γ3/12847/1.6.1994» 

ΤΑ Γ3/Α/19986/1996 (ΦΔΚ Β’ 12/15.01.1997): «Σξνπνπνίεζε ηεο άδεηαο εγθαηάζηαζεο ηνπ 

πζηήκαηνο Μεηαθνξάο Φπζηθνχ Αεξίνπ (απφθαζε κε αξηζκφ Γ3/Φ6.4/νηθ. 12847/1.6.1994 

ηνπ Τ.Β.Δ.Σ.) 

ΤΑ Γ3/Α/9285/1998 (ΦΔΚ Β’ 603/16.06.1998): «Παξάηαζε ηζρχνο ηεο άδεηαο εγθαηάζηαζεο 

ηνπ πζηήκαηνο Μεηαθνξάο Φπζηθνχ Αεξίνπ (Αγσγφο, θιάδνη θαη ππέξγεηεο εγθαηαζηάζεηο 



ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΩΣΔΡΙΚΩΝ/Γενική Γπαμμαηεία Πολιηικήρ Πποζηαζίαρ/Γιεύθςνζη σεδιαζμού & Ανηιμεηώπιζηρ 

Δκηάκηυν Αναγκών/Σμήμα σεδιαζμού, Ππόλητηρ & Ανηιμεηώπιζηρ Σεσνολογικών & Λοιπών Καηαζηποθών 

 

ειίδα 16 απφ 75 

 

θπζηθνχ αεξίνπ), πιελ ηνπ θιάδνπ Λαπξίνπ, απφ ηα Διιελνβνπιγαξηθά ζχλνξα κέρξη ηηο 

εγθαηαζηάζεηο ηεο Νήζνπ Ρεβπζνχζαο, ηεο ΓΔΠΑ Α.Δ.» 

ΤΑ Γ3/Α/13381/1998 (ΦΔΚ Β’ 921/27.08.1998): «Δπέθηαζε ηεο άδεηαο εγθαηάζηαζεο ηνπ 

πζηήκαηνο Μεηαθνξάο Φπζηθνχ Αεξίνπ γηα ην Μεηξεηηθφ ηαζκφ θαη ην ηαζκφ 

Ξεζηξνπαγίδαο Πιαηέσο Ζκαζίαο ηεο ΓΔΠΑ Α.Δ.» 

ΤΑ Γ3/Α/8678/1999 (ΦΔΚ Β’ 1252/17.06.1999): «Παξάηαζε ηζρχνο ηεο άδεηαο 

εγθαηάζηαζεο ηνπ πζηήκαηνο Μεηαθνξάο Φπζηθνχ Αεξίνπ ηεο ΓΔΠΑ Α.Δ.» 

ΚΤΑ 33845/11.05.1994: «Έγθξηζε πεξηβαιινληηθψλ φξσλ γηα ηνλ αγσγφ θπζηθνχ αεξίνπ θαη 

ηνπο θιάδνπο ηνπ πιελ ηνπ θιάδνπ Λαπξίνπ, απφ ηα ειιελνβνπιγαξηθά ζχλνξα κέρξη ηηο 

εγθαηαζηάζεηο ηεο λήζνπ Ρεβπζνχζαο», ε ηζρχο ηεο νπνίαο παξαηάζεθε κέρξη 30.6.2009 κε 

ην ππ’ αξηζ. 123049/5.3.2004 έγγξαθν ηεο Δηδηθήο Τπεξεζίαο Πεξηβάιινληνο ηνπ 

ΤΠΔΥΩΓΔ 

Ν. 2516/1997 (ΦΔΚ 159 Α’/08.08.1997): «Ίδξπζε θαη ιεηηνπξγία βηνκεραληθψλ θαη 

βηνηερληθψλ εγθαηαζηάζεσλ θαη άιιεο δηαηάμεηο» 

Ν. 3325/2005 (ΦΔΚ Α’ 68/11.03.2005): «Ίδξπζε θαη ιεηηνπξγία βηνκεραληθψλ-βηνηερληθψλ 

εγθαηαζηάζεσλ ζην πιαίζην ηεο αεηθφξνπ αλάπηπμεο θαη άιιεο δηαηάμεηο» 

ΤΑ Γ3/Α/10871/2004 (ΦΔΚ Β’ 1047/13.07.2004): «Παξάηαζε ηζρχνο ηεο άδεηαο 

εγθαηάζηαζεο ηνπ πζηήκαηνο Μεηαθνξάο Φπζηθνχ Αεξίνπ ηεο ΓΔΠΑ Α.Δ.» 

Ν. 1650/1986 (ΦΔΚ 160/Α/16.10.1986): «Γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο» 

Ν. 3010/2002 (ΦΔΚ 91/Α/25.4.2002): «Δλαξκφληζε ηνπ Ν.1650/86 κε ηηο νδεγίεο 97/11/ΔΔ 

θαη 96/61/ΔΔ, δηαδηθαζία νξηνζέηεζεο θαη ξπζκίζεηο ζεκάησλ γηα ηα πδαηνξέκαηα θαη άιιεο 

δηαηάμεηο». 

ΚΤΑ 15393/2332/2002 (ΦΔΚ 1022Β/5-8-2002): «Καηάηαμε δεκφζησλ θαη ηδησηηθψλ έξγσλ 

θαη δξαζηεξηνηήησλ ζε θαηεγνξίεο ζχκθσλα κε ην άξζξν 3 ηνπ Ν.1650/1986 φπσο 

αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 1 ηνπ Ν.3010/2002 «Δλαξκφληζε ηνπ Ν.1650/86 κε ηηο 

Οδεγίεο 97/11/ΔΔ θαη 96/61/ΔΔ θ.α. (Α’91)». 

ΚΤΑ Ζ.Π. 11014/703/Φ104/2003 (ΦΔΚ Β΄332/20.03.2003): «Γηαδηθαζία Πξνθαηαξθηηθήο 

http://www.elinyae.gr/el/item_details.jsp?cat_id=923&item_id=2246
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Πεξηβαιινληηθήο Δθηίκεζεο θαη Αμηνιφγεζεο (Π.Π.Δ.Α.) θαη Έγθξηζεο Πεξηβαιινληηθψλ 

ξσλ (Δ.Π.Ο.) ζχκθσλα κε ην άξζξν 4 ηνπ Ν. 1650/1986 (Α’ 160) φπσο αληηθαηαζηάζεθε 

κε ην άξζξν 2 ηνπ Ν. 3010/2002 «Δλαξκφληζε ηνπ Ν. 1650/1986 κε ηηο νδεγίεο 97/11/ΔΔ θαη 

96/61/ΔΔ … θαη άιιεο δηαηάμεηο» (Α’ 91) 

Ν. 2773/99 (ΦΔΚ Α’ 286/22.12.99): «Απειεπζέξσζε ηεο αγνξάο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο-

Ρχζκηζε ζεκάησλ ελεξγεηαθήο πνιηηηθήο θαη ινηπέο δηαηάμεηο» 

Ν. 2837/2000 (ΦΔΚ Α’ 178/03.08.2000): «Ρχζκηζε ζεκάησλ αληαγσληζκνχ, Ρπζκηζηηθήο 

Αξρήο Δλέξγεηαο, Σνπξηζκνχ θαη άιιεο δηαηάμεηο» 

Ν. 2166/1993 (ΦΔΚ Α’ 137/24.08.1993): «Κίλεηξα αλάπηπμεο επηρεηξήζεσλ, δηαξξπζκίζεηο 

ζηελ έκκεζε θαη άκεζε θνξνινγία θαη άιιεο δηαηάμεηο» 

Π.Γ. 39/2001 (ΦΔΚ Α’ 28/20.02.2001): «Καζηέξσζε κίαο δηαδηθαζίαο πιεξνθφξεζεο ζηνλ 

ηνκέα ησλ ηερληθψλ πξνηχπσλ θαη πξνδηαγξαθψλ θαη ησλ θαλφλσλ ζρεηηθά κε ηηο ππεξεζίεο 

ηεο θνηλσλίαο ησλ πιεξνθνξηψλ ζε ζπκκφξθσζε πξνο ηηο Οδεγίεο 98/34/ΔΚ θαη 98/48/ΔΚ» 

Ν. 2773/99 (ΦΔΚ Α’ 286/22.12.1999): «Απειεπζέξσζε ηεο αγνξάο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο-

Ρχζκηζε ζεκάησλ ελεξγεηαθήο πνιηηηθήο θαη ινηπέο δηαηάμεηο» 

ΤΑ Γ3/Α/νηθ. 16034/2007 (ΦΔΚ Β’ 1345/31.07.2007): «Υνξήγεζε Άδεηαο Λεηηνπξγίαο ηνπ 

«Υαιχβδηλνπ Αγσγνχ Φπζηθνχ Αεξίνπ 4΄΄ (επέθηαζεο ηνπ θιάδνπ Λαπξίνπ) πνπ ζα 

ηξνθνδνηεί κε Φπζηθφ Αέξην ην Πξαηήξην Αλεθνδηαζκνχ Λεσθνξείσλ ηεο ΔΘΔΛ ζην 

Ακαμνζηάζην Αλζνχζαο» ζηελ πεξηνρή ηεο Κνηλφηεηαο Αλζνχζαο ηεο Ννκαξρηαθήο 

Απηνδηνίθεζεο Αλαηνιηθήο Αηηηθήο» 

ΚΤΑ Γ5/ΖΛ/Β/νηθ. 16954/2005 (ΦΔΚ Β’ 1343/26.09.2005): «χλδεζε κε θπζηθφ αέξην ησλ 

θηηξίσλ ηνπ Γεκφζηνπ Σνκέα» 

ΤΑ νηθ. 5063/184/2000 (ΦΔΚ Β’ 155/16.02.2000): «ξνη θαη πξνυπνζέζεηο γηα ηε ρνξήγεζε 

αδεηψλ ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο πξαηεξίσλ πεπηεζκέλνπ θπζηθνχ αεξίνπ (CNG)

ΤΑ νηθ. 13263/1043/2007  (ΦΔΚ Β’ 361/16.03.2007): «Σξνπνπνίεζε ηεο ππ αξηζ. νηθ. 

5063/184/2000 (Β’ 155) πεξί φξσλ θαη πξνυπνζέζεσλ γηα ηε ρνξήγεζε αδεηψλ ίδξπζεο θαη 

ιεηηνπξγίαο πξαηεξίσλ πεπηεζκέλνπ θπζηθνχ αεξίνπ (CNG)» 

http://www.rae.gr/SUB2/2_3.htm#�. 2773/99#�. 2773/99
http://www.rae.gr/SUB2/2_3.htm#�. 2773/99#�. 2773/99
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«Κψδηθαο Γηαρείξηζεο ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο Φπζηθνχ Αεξίνπ» (www.rae.gr, Γεθέκβξηνο 

2008), ην πξνζρέδην ηνπ νπνίνπ ηέζεθε απφ ηε ΡΑΔ ζε δεκφζηα δηαβνχιεπζε κέρξη θαη ηηο 

28.11.2008. 

ρέδην Καλνληζκνχ Αδεηψλ Φπζηθνχ Αεξίνπ (www.rae.gr, Γεθέκβξηνο 2008), ην πξνζρέδην 

ηνπ νπνίνπ ηέζεθε απφ ηε ΡΑΔ ζε δεκφζηα δηαβνχιεπζε κέρξη θαη ηηο 30.09.2008. 

ρέδην Καλνληζκνχ Μεηξήζεσλ Φπζηθνχ Αεξίνπ (www.rae.gr, Γεθέκβξηνο 2008), ην 

πξνζρέδην ηνπ νπνίνπ ηέζεθε απφ ηε ΡΑΔ ζε δεκφζηα δηαβνχιεπζε κέρξη θαη ηηο 09.01.2009. 

ρέδην Αληηκεηψπηζεο Δθηάθησλ Αλαγθψλ ηνπ ΓΔΦΑ Α.Δ. (ρέδην Έθηαθηεο Αλάγθεο γηα 

ην Δζληθφ χζηεκα Μεηαθνξάο Φπζηθνχ Αεξίνπ, 1
ε
 Αλαζεψξεζε – Γεθέκβξηνο 2007 θαη 

ρέδην Έθηαθηεο Αλάγθεο γηα ηνλ Σεξκαηηθφ ηαζκφ Τγξνπνηεκέλνπ Φπζηθνχ Αεξίνπ, 1
ε
 

Αλαζεψξεζε – Ηαλνπάξηνο 2008)  

Δηαηξηθέο Γηαδηθαζίεο θαη Οδεγίεο ησλ ΔΠΑ Θεζζαινλίθεο θαη ΔΠΑ Θεζζαιίαο Α.Δ. πνπ 

αθνξνχλ Πεξηζηαηηθά Έθηαθηεο Δπέκβαζεο θαη Γηαρείξηζεο Κξίζεσλ (Γηαδ 011 Έθηαθηε 

Δπέκβαζε, Έθδνζε 00 - Ηνχιηνο 2007, ΟΓ 013 Γξαζηεξηφηεηεο Έθηαθηεο Δπέκβαζεο, 

Έθδνζε 00 - Ηνχιηνο 2007, Γηαδ 012 Γηαρείξηζε Καηαζηάζεσλ Κξίζεο ηνπ πζηήκαηνο 

Γηαλνκήο Φπζηθνχ Αεξίνπ, Έθδνζε 00 - επηέκβξηνο 2007) 

Δηαηξηθφ ρέδην Άκεζεο Δπέκβαζεο ηεο Δηαηξίαο Παξνρήο Αεξίνπ Αηηηθήο Α.Δ., 

Φεβξνπάξηνο 2009 
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Γ. ΔΗΑΓΧΓΖ 

1. Ση είλαη ην θπζηθό αέξην 

Σν θπζηθφ αέξην απνηειεί ην θαηεμνρήλ θπζηθφ πξντφλ απφ ηα αέξηα θαχζηκα. Δίλαη άρξσκν 

θαη άνζκν, ελψ ε ραξαθηεξηζηηθή ηνπ νζκή δίλεηαη ηερληθά ψζηε λα γίλεηαη αληηιεπηφ ζε 

ηπρφλ δηαξξνέο. Δίλαη ειαθξχηεξν απφ ηνλ αέξα, κε ζρεηηθή ππθλφηεηα 0,55 θαη ζε 

πεξίπησζε δηαξξνήο δηαθεχγεη πξνο ηελ αηκφζθαηξα. Ζ Αλσηέξα Θεξκνγφλνο Γχλακή ηνπ 

(ΑΘΓ) θπκαίλεηαη απφ 9.000 – 11.000 Kcal/Nm
3
, ελψ ηα φξηα αλάθιεμήο ηνπ είλαη 4,5% - 

15%, πνπ ζεκαίλεη φηη ε θαχζε δελ κπνξεί λα ζπληεξεζεί εάλ ε πεξηεθηηθφηεηα ηνπ αέξα ζε 

θπζηθφ αέξην είλαη εθηφο απηψλ ησλ νξίσλ. Βαζηθφ ζπζηαηηθφ ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ είλαη ην 

κεζάλην, ζπλππάξρνπλ φκσο ζε απηφ θαη ζεκαληηθέο πνζφηεηεο αηζαλίνπ, πξνπαλίνπ θαη 

βνπηαλίνπ, θαζψο θαη δηνμείδην ηνπ άλζξαθα, άδσην, ήιην θαη ζεηηθφ νμχ (www.depa.gr, 

επηέκβξηνο 2008). 

2. Υξήζεηο ηνπ θπζηθνύ αεξίνπ (www.depa.gr) 

 
Οη βαζηθέο ρξήζεηο ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ εζηηάδνληαη ζηα εμήο: 

 Αεξηνθίλεζε: Ζ ΓΔΠΑ Α.Δ. δηαζέηεη 2 ηαζκνχο Αλεθνδηαζκνχ Λεσθνξείσλ 

θπζηθνχ αεξίνπ πνπ εθνδηάδνπλ ζήκεξα ην 20% ησλ ιεσθνξείσλ ηνπ ΟΑΑ ζηελ 

Αηηηθή κε θπζηθφ αέξην. Ο πξψηνο ζηαζκφο βξίζθεηαη δίπια ζην ακαμνζηάζην ηνπ 

ΟΑΑ ζηα Άλσ Ληφζηα, δηαζέηεη πέληε ζέζεηο αλεθνδηαζκνχ θαη ε δπλακηθφηεηά ηνπ 

είλαη 5000 Nm
3
/h, ελψ απφ ηηο 1/1/2006, ηέζεθε ζε ιεηηνπξγία θαη ν δεχηεξνο 

ηαζκφο Αλεθνδηαζκνχ Λεσθνξείσλ ζηελ Αλζνχζα Αηηηθήο, ν νπνίνο έρεη ηελ ίδηα 

δπλακηθφηεηα κε ηνλ ζηαζκφ ησλ Άλσ Ληνζίσλ. 

 Αζηηθόο ηνκέαο: ιεο νη δξαζηεξηφηεηεο ηνπ Φπζηθνχ Αεξίνπ νη νπνίεο αθνξνχλ 

ζηα δίθηπα πφιεο (Μηθξφο Βηνκεραληθφο, Δκπνξηθφο θαη Οηθηαθφο Σνκέαο) έρνπλ 

εθρσξεζεί πιένλ ζηηο Δηαηξίεο Παξνρήο Αεξίνπ (ΔΠΑ) (βι. Δλφηεηα Γ). 

 Βηνκεραλία: ην βηνκεραληθφ ηνκέα ππάγνληαη νη θαηαλαισηέο κε εηήζηα 

θαηαλάισζε ίζε ή κεγαιχηεξε ησλ 2.200.000 kWh Αλσηέξαο Θεξκνγφλνπ Γχλακεο 

θπζηθνχ αεξίνπ (πεξίπνπ 200.000 Nm
3
 εηεζίσο), πνπ έρνπλ σο δξαζηεξηφηεηα ηελ 

παξαγσγή ή ηε κεηαπνίεζε πξντφληνο. Ζ ΓΔΠΑ Α.Δ. έρεη ππνγξάςεη ζπκβάζεηο 

πψιεζεο αεξίνπ κε 129 κηθξέο θαη 25 κεγάιεο βηνκεραληθέο κνλάδεο (εηήζηα 

θαηαλάισζε κεγαιχηεξε ησλ 100 GWh), ζπκβνιαηνπνηψληαο πεξίπνπ 940 εθ. 

http://www.depa.gr/
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Nm
3
θπζηθνχ αεξίνπ. Απφ ηηο βηνκεραλίεο απηέο ηξνθνδνηνχληαη ήδε 96 κηθξέο θαη 

22 κεγάιεο κνλάδεο. 

 Ζιεθηξνπαξαγσγή: ηνλ Πίλαθα 2 ηνπ Παξαξηήκαηνο 2 δίδνληαη νη πθηζηάκελνη 

ζηαζκνί παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο κε θαχζηκν θπζηθφ αέξην ζηελ ειιεληθή 

επηθξάηεηα, πνπ θαηέρνπλ άδεηα ιεηηνπξγίαο. Σα ζηνηρεία δηαβηβάζηεθαλ 

ειεθηξνληθά ζην Σκήκα ρεδηαζκνχ, Πξφιεςεο θαη Αληηκεηψπηζεο Σερλνινγηθψλ 

θαη Λνηπψλ Καηαζηξνθψλ ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ην 

Ννέκβξην ηνπ 2008 θαη ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 2009 απφ ηε Γηεχζπλζε 

Ζιεθηξνπαξαγσγήο ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο Δλέξγεηαο ηνπ Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο. 

 πκπαξαγσγή ειεθηξηζκνύ θαη ζεξκόηεηαο (ΖΘ): Σα ζπζηήκαηα 

πκπαξαγσγήο Ζιεθηξηζκνχ θαη Θεξκφηεηαο παξάγνπλ ηαπηφρξνλα αμηνπνηήζηκε 

ειεθηξηθή θαη ζεξκηθή ελέξγεηα κέζσ ελφο εληαίνπ ζπζηήκαηνο. 

 Θεξκνθήπηα: Ζ παξαγφκελε ειεθηξηθή ελέξγεηα ζηα ζεξκνθήπηα δηαηίζεηαη ζην 

Δζληθφ χζηεκα Ζιεθηξηθήο Δλέξγεηαο, ελψ κε ηα ζεξκηθά θνξηία γίλεηαη ζέξκαλζε 

ηνπ ρψξνπ ηνπ ζεξκνθεπίνπ θαη εκπινπηηζκφο ηνπ κε δηνμείδην ηνπ άλζξαθα γηα ηελ 

ηαρχηεξε αλάπηπμε ησλ θαιιηεξγνχκελσλ θπηψλ. Ήδε ζηε ρψξα καο ιεηηνπξγνχλ κε 

Φ.Α. δχν ζεξκνθεπηαθέο κνλάδεο εθαηφ ζηξεκκάησλ έθαζηε. 

 Κιηκαηηζκόο: Σν θπζηθφ αέξην ρξεζηκνπνηείηαη θαη γηα ηνλ θιηκαηηζκφ - ςχμε 

ρψξσλ. Οη εθαξκνδφκελεο ηερλνινγίεο είλαη ηα ζπζηήκαηα απνξξφθεζεο γηα ηνλ 

θιηκαηηζκφ θαη ηα ζπζηήκαηα κε ζπκπηεζηή γηα ηελ παξαγσγή ςχμεο ή θιηκαηηζκνχ. 

ηελ πξψηε πεξίπησζε, ν θιηκαηηζκφο κπνξεί λα επηηεπρζεί ζε ζπλδπαζκφ κε 

ζπζηήκαηα ΖΘ αμηνπνηψληαο ηε ζεξκηθή ελέξγεηα πνπ παξάγεηαη απφ απηά. Σν 

Φ.Α. ζήκεξα ρξεζηκνπνηείηαη ήδε γηα θιηκαηηζκφ ζηνλ κεγάιν εκπνξηθφ ηνκέα 

(λνζνθνκεία, μελνδνρεία). 

3. Βαζηθέο δξαζηεξηόηεηεο ηνπ θπζηθνύ αεξίνπ  
 

3.1 Γεληθά 

χκθσλα κε ηελ παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ Ν. 3428/2005, Βαζικέρ Γπαζηηπιόηηηερ Φςζικού 

Αεπίος είλαη ε παξνρή ππεξεζηψλ Μεηαθνξάο Φπζηθνχ Αεξίνπ, Γηαλνκήο Φπζηθνχ Αεξίνπ, 

Δγθαηάζηαζεο Τ.Φ.Α. θαη Δγθαηάζηαζεο Απνζήθεπζεο Φπζηθνχ Αεξίνπ. 

Ζ άζθεζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο αγνξάο, εηζαγσγήο, κεηαθνξάο, απνζήθεπζεο, εμαγσγήο, 

επεμεξγαζίαο, δηαλνκήο θαη πψιεζεο θπζηθνχ αεξίνπ ζηελ ειιεληθή επηθξάηεηα είλαη 

δεκφζηαο σθέιεηαο θαη ηειεί ππφ ηελ επνπηεία ηνπ Τπνπξγνχ Αλάπηπμεο (Ν. 2364/1995, 

άξζξν 3, παξ. 1).  

���������%202-�������/�������%202.%20�������%20���������%20����������%20���������%20��%20�������%20������%20�����.xls


ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΩΣΔΡΙΚΩΝ/Γενική Γπαμμαηεία Πολιηικήρ Πποζηαζίαρ/Γιεύθςνζη σεδιαζμού & Ανηιμεηώπιζηρ 

Δκηάκηυν Αναγκών/Σμήμα σεδιαζμού, Ππόλητηρ & Ανηιμεηώπιζηρ Σεσνολογικών & Λοιπών Καηαζηποθών 

 

ειίδα 21 απφ 75 

 

Να ζεκεησζεί φηη ε ρξήζε πζηεκάησλ Φπζηθνχ Αεξίνπ επηηξέπεηαη θαη γηα ηε δηαθίλεζε 

βηναεξίνπ, αεξίνπ πνπ παξάγεηαη απφ βηνκάδα θαη άιισλ ηχπσλ αεξίσλ, εθφζνλ απηή είλαη 

δπλαηή απφ ηερληθή άπνςε θαη πιεξνχληαη νη πξνδηαγξαθέο αζθαιείαο, αθνχ ιεθζνχλ 

ππφςε νη απαηηήζεηο πνηφηεηαο θαη ηα ρεκηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ αεξίσλ απηψλ (Ν. 

3428/2005, άξζξν 39). 

 

3.2 Μεηαθνξά Φπζηθνύ Αεξίνπ 

Με ηνλ φξν Μεηαθνξά Φπζηθνύ Αεξίνπ λνείηαη ε δηνρέηεπζε Φπζηθνχ Αεξίνπ µέζσ 

αγσγψλ πίεζεο ζρεδηαζκνχ άλσ ησλ 19 barg (αγσγνί πςειήο πίεζεο) µε ζθνπφ ηελ παξνρή 

ζε πειάηεο, µε ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο Πξνκήζεηαο (Ν. 3428/2005, άξζξν 2, παξ. 19). 

 

Δζληθό ύζηεκα Μεηαθνξάο Φπζηθνύ Αεξίνπ (Δ..Μ.Φ.Α.) είλαη ην πθηζηάκελν, θαηά 

ηελ Έθδνζε ηνπ Ν. 3428/2005, χζηεκα Μεηαθνξάο Φπζηθνχ Αεξίνπ εληφο ηεο Διιεληθήο 

Δπηθξάηεηαο, φπσο νξίδεηαη ζηελ πεξίπησζε δ’ ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ Ν. 

2364/1995, φπσο ηζρχεη, απνηεινχκελν απφ (Ν. 3428/2005, άξζξν 3, παξ. 1α θαη 

www.desfa.gr, επηέκβξηνο 2008): 

 ηνλ θεληξηθφ αγσγφ κεηαθνξάο αεξίνπ πςειήο πίεζεο (70 barg) απφ ηα 

ειιελνβνπιγαξηθά ζχλνξα κέρξη ηελ Αηηηθή, ζπλνιηθνχ κήθνπο 512km  

 θιάδνπο κεηαθνξάο πςειήο πίεζεο πνπ ζπλδένπλ ηηο δηάθνξεο πεξηνρέο ηεο ρψξαο κε 

ηνλ θεληξηθφ αγσγφ κήθνπο 689km  

 ηνπο πξνγξακκαηηζκέλνπο κέρξη ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ Ν. 3428/2005 πξνο 

θαηαζθεπή θιάδνπο πίεζεο ζρεδηαζκνχ άλσ ησλ 19 barg 

 ηηο εγθαηαζηάζεηο κέηξεζεο, ξχζκηζεο, ζπκπίεζεο θαη απνζπκπίεζεο 

 ην ζχζηεκα ειέγρνπ ιεηηνπξγίαο, επηθνηλσληψλ θαη ηειερεηξηζκνχ (SCADA) 

 ηα θέληξα ιεηηνπξγίαο θαη ζπληήξεζεο λνηίνπ, θεληξηθνχ, βνξείνπ θαη αλαηνιηθνχ 

Σνκέα, ηα θέληξα ειέγρνπ θαη θαηαλνκήο θνξηίνπ θαη γεληθά ηηο εγθαηαζηάζεηο πνπ 

απνηεινχλ ζηνηρεία ηεο ιεηηνπξγίαο θαη ηεο ππνζηήξημεο ηνπ πζηήκαηνο 

Μεηαθνξάο 

 ηα πθηζηάκελα ζεκεία εηζφδνπ ηνπ Μεηξεηηθνχ πλνξηαθνχ ηαζκνχ (Border 

Station) ηδεξνθάζηξνπ θαη Αγίαο Σξηάδαο Μεγάξσλ Αηηηθήο θαη 

 ην ζεκείν εηζφδνπ ηνπ κεηξεηηθνχ εηζαγφκελνπ θπζηθνχ αεξίνπ ζηαζκνχ ζηνπο 

Κήπνπο Έβξνπ (πεξηνρή ειιελνηνπξθηθψλ ζπλφξσλ). 

Σα ζεκεία εηζφδνπ ηνπ πζηήκαηνο Μεηαθνξάο Φπζηθνχ Αεξίνπ είλαη ηξία: 

 Σν πξψην βξίζθεηαη ζην ηδεξφθαζηξν εξξψλ ζηα ειιελνβνπιγαξηθά ζχλνξα, απφ 

φπνπ δηνρεηεχεηαη ζηνλ θεληξηθφ αγσγφ θπζηθφ αέξην κε πξνέιεπζε ηε Ρσζία. 

http://www.desfa.gr/
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 Σν δεχηεξν βξίζθεηαη ζηε λεζίδα Ρεβπζνχζα, ζηνλ θφιπν Πάρεο Μεγάξσλ, φπνπ 

παξαιακβάλεηαη δηά ζαιάζζεο, απνζεθεχεηαη θαη αεξηνπνηείηαη πγξνπνηεκέλν 

θπζηθφ αέξην απφ ηελ Αιγεξία, ην νπνίν αθνινχζσο δηνρεηεχεηαη ζηνλ θεληξηθφ 

αγσγφ. 

 Πξφζθαηα, ην Δζληθφ χζηεκα Μεηαθνξάο Φπζηθνχ Αεξίνπ επεθηάζεθε απφ ηελ 

Κνκνηελή κέρξη ηα ειιελνηνπξθηθά ζχλνξα (ζέζε Κήπνη) θαη δηαζπλδέζεθε κε ην 

ηνπξθηθφ ζχζηεκα κεηαθνξάο, απνθηψληαο έηζη πιένλ θαη ηξίην ζεκείν εηζφδνπ 

(www.desfa.gr, επηέκβξηνο 2008).  

 

Δζληθό ύζηεκα Φπζηθνύ Αεξίνπ (Δ..Φ.Α.) είλαη ην χζηεκα Φπζηθνχ Αεξίνπ ην νπνίν 

πεξηιακβάλεη: 

 ην Δζληθφ χζηεκα Μεηαθνξάο Φπζηθνχ Αεξίνπ (Δ..Μ.Φ.Α.) (Ν. 3428/2005, 

άξζξν 6, παξ. 1α) 

 ηελ Δγθαηάζηαζε Τγξνπνηεκέλνπ Φπζηθνχ Αεξίνπ ζηε λήζν Ρεβπζνχζα, ζηνλ 

Κφιπν Μεγάξσλ Αηηηθήο θαη ηελ πξνγξακκαηηζκέλε αλαβάζκηζή ηεο (Ν. 3428/2005, 

άξζξν 6, παξ. 1β) 

 ηηο εγθαηαζηάζεηο, ππνδνκέο ή ρψξνπο απνζήθεπζεο θαη επαλεηζαγσγήο Φπζηθνχ 

Αεξίνπ ζην χζηεκα Μεηαθνξάο (Ν. 3428/2005, άξζξν 6, παξ. 1γ). 

 

ην Δ..Φ.Α. εληάζζνληαη ηα έξγα επέθηαζεο θαη ελίζρπζεο ηνπ πζηήκαηνο Μεηαθνξάο 

πνπ πινπνηνχληαη ζχκθσλα κε εγθεθξηκέλν Πξφγξακκα Αλάπηπμεο, ελψ δελ 

πεξηιακβάλνληαη εγθαηαζηάζεηο ζπκπίεζεο Φπζηθνχ Αεξίνπ, γηα ηειηθή ρξήζε απφ 

θηλεηήξεο νρεκάησλ (Ν. 3428/2005, άξζξν 6, παξ. 2 θαη 3). 

ηνπο Υάξηεο 1 θαη 2 ηνπ Παξαξηήκαηνο 1, παξηζηάλνληαη αληίζηνηρα ην Δζληθφ χζηεκα 

ησλ Αγσγψλ ηνπ Φπζηθνχ Αεξίνπ θαη ην χζηεκα ησλ Αγσγψλ Φπζηθνχ Αεξίνπ ηεο 

επξχηεξεο γεσγξαθηθήο πεξηνρήο. 

ηνλ Πίλαθα 3 ηνπ Παξαξηήκαηνο 2 πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά νη εγθαηαζηάζεηο θαη 

ππνδνκέο πνπ ζπληζηνχλ ην Δζληθφ χζηεκα Φπζηθνχ Αεξίνπ. 

ηνλ Πίλαθα 4 ηνπ Παξαξηήκαηνο 2 αλαθέξνληαη νη Πξνδηαγξαθέο Πνηφηεηαο ηνπ Φπζηθνχ 

Αεξίνπ πνπ δηαθηλείηαη κέζσ ηνπ Δ..Φ.Α. (ΤΑ Γ1/1227/2007, ΦΔΚ Β’ 135/05.02.2007, 

Παξάξηεκα Δ, παξ. 1), ελψ ζηνλ Πίλαθα 5 ηνπ Παξαξηήκαηνο 2 αλαθέξνληαη νη 

Πξνδηαγξαθέο ηηο νπνίεο πξέπεη λα πιεξεί ε ζχζηαζε ηνπ Τγξνπνηεκέλνπ Φπζηθνχ Αεξίνπ 

πνπ εγρχλεηαη ζηελ εγθαηάζηαζε ΤΦΑ απφ πινίν κεηαθνξάο ΤΦΑ  (απφ ην Σειηθφ ρέδην 

ηνπ Κψδηθα Γηαρείξηζεο ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο Φπζηθνχ Αεξίνπ, 29-08-2008). Σέινο, 

ζηνλ Πίλαθα 6 ηνπ Παξαξηήκαηνο 2 αλαθέξνληαη νη πλζήθεο Παξάδνζεο θαη Παξαιαβήο 

Φπζηθνχ Αεξίνπ (ΤΑ Γ1/1227/2007, ΦΔΚ Β’ 135/05.02.2007, Παξάξηεκα Δ, παξ. 2). 

http://www.desfa.gr/
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3.3 Πξνκήζεηα Φπζηθνύ Αεξίνπ 

Ζ πξνκήζεηα θπζηθνχ αεξίνπ πεξηιακβάλεη ηελ αγνξά, παξαιαβή, δηαθίλεζε θαη πώιεζε 

θπζηθνύ αεξίνπ θαη ΤΦΑ από ηε ΓΔΠΑ Α.Δ..  

ην Γηάγξακκα 1 ηνπ Παξαξηήκαηνο 3 παξηζηάλεηαη ην κνληέιν νξγάλσζεο ηεο αγνξάο 

θπζηθνχ αεξίνπ πνπ ηζρχεη ζήκεξα ζηελ Διιάδα. 

 

3.4 Γηαλνκή Φπζηθνύ Αεξίνπ 

Με ηνλ φξν Γηαλνκή Φπζηθνύ Αεξίνπ λνείηαη ε δηνρέηεπζε Φπζηθνχ Αεξίνπ µέζσ αγσγψλ, 

εθηφο ησλ αγσγψλ πίεζεο ζρεδηαζκνχ άλσ ησλ 19barg, µε ζθνπφ ηελ ηξνθνδφηεζε Πειαηψλ, 

µε ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο Πξνκήζεηαο (Ν. 3428/2005, άξζξν 2, παξ. 6). 

Ωο ύζηεκα Γηαλνκήο Φπζηθνύ Αεξίνπ νξίδεηαη ην χζηεκα ην νπνίν έρεη ήδε αλαπηπρζεί 

ή πξφθεηηαη λα αλαπηπρζεί απφ ηνλ Κάηνρν Άδεηαο Γηαλνκήο ζηελ Πεξηνρή Αδείαο θαη 

εθηείλεηαη κέρξη ηε ζηξφθηγγα εμφδνπ ηνπ κεηξεηή ηνπ Καηαλαισηή (ΤΑ Γ1/18887/2001, 

άξζξν 1, παξ. 1.2 & ΤΑ Γ1/Γ/Φ7/11818/2000, άξζξν 1, παξ. 1.2 & ΤΑ 

Γ1/Γ/Φ7/11819/2000, άξζξν 1, παξ. 1.2). Σν χζηεκα Γηαλνκήο απνηειείηαη απφ ην ζχλνιν 

ησλ ζεκείσλ ηξνθνδνζίαο ησλ επηκέξνπο αγσγψλ αεξίνπ, απφ ην ίδην ην δίθηπν, απφ ηνπο 

ζηαζκνχο ελδηάκεζεο κείσζεο (IRI) θαη/ή απφ ηα ζπγθξνηήκαηα κείσζεο θαη κέηξεζεο 

(GRM), απφ ηνπο Παξνρεηεπηηθνχο Αγσγνχο, κέρξη ηα ζεκεία παξάδνζεο-παξαιαβήο ιε 

πψιεζεο θαη απφ ηνπο κεηξεηέο (Δηαηξηθέο Γηαδηθαζίεο θαη Οδεγίεο ησλ ΔΠΑ Θεζζαινλίθεο 

θαη ΔΠΑ Θεζζαιίαο Α.Δ. πνπ αθνξνχλ Πεξηζηαηηθά Έθηαθηεο Δπέκβαζεο θαη Γηαρείξηζεο 

Κξίζεσλ, Έθδνζε 00-Ηνχιηνο 2007). 

Σν ζχζηεκα δηαλνκήο απνηειείηαη απφ:  

 δίθηπα κέζεο πίεζεο (19 barg) πνπ έρνπλ αλαπηπρζεί θαη ζπλερίδνπλ λα 

αλαπηχζζνληαη ζε Αηηηθή, Θεζζαινλίθε, Λάξηζα, Βφιν, Οηλφθπηα, Θήβα, επξχηεξε 

πεξηνρή Υαιθίδαο, Λακία, Πιαηχ Ζκαζίαο, Καηεξίλε, Κηιθίο, έξξεο, Γξάκα, 

Ξάλζε, Καβάια, Αιεμαλδξνχπνιε, Κνκνηελή. 

 δίθηπα ρακειήο πίεζεο (4 bar) πνπ έρνπλ αλαπηπρζεί θαη ζπλερίδνπλ λα 

αλαπηχζζνληαη ζε Αηηηθή, Θεζζαινλίθε, Λάξηζα, Βφιν, Οηλφθπηα, Κηιθίο, Ξάλζε, 

Κνκνηελή (www.depa.gr, επηέκβξηνο 2008). 

Σν θπζηθφ αέξην εηζάγεηαη ζηε ρψξα καο κέζσ αγσγψλ πςειήο πίεζεο θαη ζπλερίδεη λα ξέεη 

κέζα απφ ηα δίθηπα κέζεο πίεζεο, πνπ έρνπλ απνδέθηεο βηνκεραληθνχο θαηαλαισηέο, θαζψο 

θαη κέζα απφ ηα δίθηπα ρακειήο πίεζεο, πνπ εμππεξεηνχλ νηθηαθέο, εκπνξηθέο θαη 

βηνκεραληθέο ρξήζεηο. 
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Σν θπζηθφ αέξην πνπ δηνρεηεχεηαη απφ ηηο ΔΠΑ Α.Δ. ζην Γίθηπν Γηαλνκήο πξέπεη λα πιεξνί 

ηηο Πξνδηαγξαθέο Πνηφηεηαο Φπζηθνχ Αεξίνπ, φπσο αλαθέξνληαη ζηνλ Πίλαθα 1 ηνπ 

Παξαξηήκαηνο 2 ή φπσο απηέο ηξνπνπνηνχληαη εθάζηνηε απφ ηε ΡΑΔ κεηά απφ αίηεζε ησλ 

ΔΠΑ Α.Δ. (ΤΑ Γ1/18887/2001, άξζξν 2, παξ. 2.5.1 & Παξάξηεκα 4). 

 

χκθσλα κε ηελ παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 30 ηνπ Ν. 3175/2003, ην άξζξν 1 ηνπ Π.Γ. 420/1987 θαη 

ηελ Δγθχθιην 27 (ππ’ αξηζ. 10733/04.03.2004) ηνπ ΤΠΔΥΩΓΔ/Γεληθή Γ/λζε Πνιενδνκίαο 

(Δλφηεηα Α, παξ. 1), ε εγθαηάζηαζε δηθηχνπ αεξίσλ θαπζίκσλ είλαη ππνρξεσηηθή γηα θάζε 

λέα νηθνδνκή πνπ αλεγείξεηαη κέζα ζηα δηνηθεηηθά φξηα ησλ δήκσλ θαη θνηλνηήησλ πνπ 

πξνζδηνξίδνληαη ζηε ζηήιε 6 ηνπ Πίλαθα 7 ηνπ Παξαξηήκαηνο 2 θαη πξννξίδεηαη γηα ρξήζε 

θαηνηθίαο, πξνζσξηλήο δηακνλήο, ζπλάζξνηζεο θνηλνχ, εθπαίδεπζεο, πγείαο θαη θνηλσληθήο 

πξφλνηαο, γξαθείσλ, εκπνξηθή θαη επαγγεικαηηθή ρξήζε νπνηαζδήπνηε κνξθήο θαη γηα 

ζηέγαζε Γεκνζίσλ Τπεξεζηψλ. ε βηνκεραλίεο-βηνηερλίεο θαη επαγγεικαηηθά εξγαζηήξηα 

πνπ ιεηηνπξγνχλ εληφο ησλ νξίσλ ησλ πεξηνρψλ πνπ πξνζδηνξίδνληαη ζηε ζηήιε 6 ηνπ 

Πίλαθα 7 ηνπ Παξαξηήκαηνο 2 θαη ρξεζηκνπνηνχλ πγξά θαχζηκα γηα ηηο αλάγθεο ηεο 

παξαγσγηθήο ηνπο δηαδηθαζίαο, θαζψο θαη ζε θηίξηα ζηα νπνία ρξεζηκνπνηνχληαη εζηίεο 

θαχζεο κε εγθαηεζηεκέλε ζεξκηθή ηζρχ άλσ ησλ 400kWe, επηβάιιεηαη ε αληηθαηάζηαζε ηνπ 

ρξεζηκνπνηνχκελνπ πγξνχ θαπζίκνπ κε θπζηθφ αέξην, εληφο ελφο (1) έηνπο απφ ηελ 

εκεξνκελία πνπ θαζίζηαηαη εθηθηή ε ηξνθνδνζία ηνπο κε θπζηθφ αέξην (Ν. 3175/2003, 

άξζξν 30, παξ. 16, εδάθην 1 & Ν. 3325/2005, άξζξν 14, παξ. 4). Απφ ηελ σο άλσ εθαξκνγή 

εμαηξνχληαη νη κνλάδεο δηχιηζεο πεηξειαίνπ θαη παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο (Ν. 

3175/2003, άξζξν 30, παξ. 16, εδάθην 2 & Ν. 3325/2005, άξζξν 14, παξ. 4). 

ε φια ηα λέα θηίξηα πνπ θαηαζθεπάδνληαη ζηελ πεξηνρή ηνπ Ηζηνξηθνχ Κέληξνπ ηεο Αζήλαο 

φπνπ είλαη ππνρξεσηηθή ε ρξήζε ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ, είλαη ππνρξεσηηθή ε εθπφλεζε θαη ε 

εθαξκνγή κειέηεο γηα πιήξε εγθαηάζηαζε θαχζεο θπζηθνχ αεξίνπ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ 

θαπζηήξα θαη ιέβεηα θαη άκεζε ρξήζε ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ γηα ηηο ελεξγεηαθέο αλάγθεο ηεο 

νηθνδνκήο. ηελ πεξίπησζε απηή δελ απαηηείηαη πξφβιεςε ρψξνπ απνζήθεπζεο πγξψλ 

θαπζίκσλ. Ζ παξαπάλσ ππνρξέσζε δελ πθίζηαηαη εάλ πξνζθνκίδεηαη βεβαίσζε ηεο 

αξκφδηαο ΔΠΑ ζχκθσλα κε ηελ νπνία δελ ππάξρεη άκεζε δπλαηφηεηα ζχλδεζεο ηνπ θηηξίνπ 

κε ην δίθηπν ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ (ΚΤΑ 4241/796/2000, παξ. 1 θαη Δγθχθιηνο 27 ππ’ αξηζ. 

10733/04.03.2004 ηνπ ΤΠΔΥΩΓΔ/Γεληθή Γ/λζε Πνιενδνκίαο, Δλφηεηα Α, παξ. 9). 

Δπηπιένλ, κε Κνηλή Απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Δζσηεξηθψλ, Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ θαη 

Αλάπηπμεο απνθαζίζηεθε ε ζχλδεζε, κέρξη ηηο 30.04.2006, ησλ θηηξίσλ ηνπ Γεκνζίνπ 

(ηδηφθηεηα ή κηζζσκέλα) ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ησλ Δπνπηεπφκελσλ θνξέσλ, φπνπ ππάξρεη 
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ε δπλαηφηεηα, κε θπζηθφ αέξην, γηα ηελ ππνθαηάζηαζε ηεο ρξήζεο ηνπ πεηξειαίνπ 

ζέξκαλζεο (ΚΤΑ Γ5/ΖΛ/Β/νηθ. 16954/2005, παξ. 1). 

ηνλ Πίλαθα 8 ηνπ Παξαξηήκαηνο 2 αλαγξάθνληαη νη αδεηνδνηήζεηο πνπ δηέπνπλ ηηο βαζηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ.  
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Γ. ΦΟΡΔΗ ΣΟ ΥΧΡΟ ΣΟΤ ΦΤΗΚΟΤ ΑΔΡΗΟΤ 

1. Ρπζκηζηηθή Αξρή Δλέξγεηαο (Ρ.Α.Δ.) 

Ζ ΡΑΔ ζπζηάζεθε κε ην άξζξν 4 ηνπ Ν. 2773/99, ν νπνίνο ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 5 ηνπ 

Ν. 2837/2000, ελψ νη αξκνδηφηεηέο ηεο εληζρχζεθαλ κε ην Ν. 3428/2005, απνηειεί δε 

αλεμάξηεηε δηνηθεηηθή αξρή θαη έρεη θπξίσο γλσκνδνηηθέο θαη εηζεγεηηθέο 

αξκνδηόηεηεο ζηνλ ηνκέα ηεο ελέξγεηαο.  

ζνλ αθνξά ηνλ ηνκέα ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ, ε ΡΑΔ αζθεί ηηο αξκνδηφηεηεο πνπ ηεο 

αλαηίζεληαη κε ην Ν. 3428/2005 θαη ηηο πξάμεηο πνπ εθδίδνληαη θαη’ εμνπζηνδφηεζή ηνπ κε 

ηξφπν πνπ, κεηαμχ άιισλ: 

 Γηαθπιάζζεηαη ε ηαθηηθή θαη αζθαιήο παξνρή ηνπ Φπζηθνύ Αεξίνπ, ζύκθσλα 

κε ηελ νηθνλνκηθά βέιηηζηε από ηηο δηαζέζηκεο ηερλνινγίεο (Ν. 3428/2005, άξζξν 

3, παξ. 1α). 

 Πξνζηαηεύεηαη ην πεξηβάιινλ από ηηο επηπηώζεηο ησλ δξαζηεξηνηήησλ Φπζηθνύ 

Αεξίνπ, δηαζθαιίδεηαη ε ελεξγεηαθή απνδνηηθόηεηα, ε πξνζηαζία ηνπ θιίκαηνο 

θαη ε βηώζηκε θαη ηζόξξνπε αλάπηπμε (Ν. 3428/2005, άξζξν 3, παξ. 1β). 

 Γηαθπιάζζεηαη ε αζθάιεηα εθνδηαζκνύ θαη ην αδηάιεηπην ηεο ηξνθνδνζίαο ζε 

Φπζηθό Αέξην (Ν. 3428/2005, άξζξν 3, παξ. 1γ). 

2. Γεκόζηα Δπηρείξεζε Αεξίνπ Α.Δ. (ΓΔΠΑ Α.Δ.)  
(www.depa.gr, επηέκβξηνο 2008) 

 
Κχξηα απνζηνιή ηεο ΓΔΠΑ Α.Δ. ζήκεξα είλαη: 

 H πψιεζε θπζηθνχ αεξίνπ ζε κεγάινπο, βηνκεραληθνχο θπξίσο, θαηαλαισηέο, κε 

εηήζηα θαηαλάισζε άλσ ησλ 10 εθαη. θπβηθψλ κέηξσλ. 

 Ζ πψιεζε θπζηθνχ αεξίνπ ζε Δηαηξίεο Παξνρήο Αεξίνπ (ΔΠΑ). 

 H δηαλνκή θπζηθνχ αεξίνπ ζε πεξηνρέο φπνπ δελ έρνπλ ζπζηαζεί Δηαηξείεο Παξνρήο 

Αεξίνπ. 

 H πψιεζε θπζηθνχ αεξίνπ γηα ηελ θίλεζε νρεκάησλ. 

πγθεθξηκέλα, ε ΓΔΠΑ Α.Δ. θαηέρεη εθ ηνπ Ν. 3428/2005 Άδεηα Γηαλνκήο θαη 

Πξνκήζεηαο Φπζηθνύ Αεξίνπ γηα ηα δηνηθεηηθά όξηα ηνπ Ννκνύ Κνξηλζίαο, θαζώο θαη 

ησλ Πεξηθεξεηώλ ηεξεάο Διιάδαο θαη Δύβνηαο, Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο θαη 

Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο, κε εμαίξεζε ηηο πεξηνρέο πνπ αλήθνπλ ζηελ 

αξκνδηόηεηα ησλ ΔΠΑ Αηηηθήο, Θεζζαινλίθεο θαη Θεζζαιίαο Α.Δ. (Ν. 3428/2005, 
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άξζξν 21, παξ. 3). Γηα ηηο σο άλσ πεξηνρέο, ε ΓΔΠΑ Α.Δ. έρεη ηελ απνθιεηζηηθή θπξηφηεηα 

ηνπ Γηθηχνπ Γηαλνκήο, ελψ ν ΓΔΦΑ Α.Δ. παξέρεη ππεξεζίεο κειέηεο, θαηαζθεπήο, 

δηαρείξηζεο έξγνπ, ιεηηνπξγίαο θαη ζπληήξεζεο εγθαηαζηάζεσλ Φπζηθνχ Αεξίνπ ηνπ 

Γηθηχνπ Γηαλνκήο, θαζψο θαη ππεξεζίεο κεηξνινγίαο θαη ζπλαθείο ππνζηεξηθηηθέο 

ππεξεζίεο (Π.Γ. 33/2007, άξζξν 3, παξ. 3β). 

Ζ ΓΔΠΑ Α.Δ. επνπηεχεηαη απφ ην Τπνπξγείν Αλάπηπμεο.  

3. Γηαρεηξηζηήο Δζληθνύ πζηήκαηνο Φπζηθνύ Αεξίνπ Α.Δ. (ΓΔΦΑ 

Α.Δ.) 
 

Ζ δεκηνπξγία Γηαρεηξηζηή ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο Φπζηθνχ Αεξίνπ, πνπ απνηειεί 100% 

ζπγαηξηθή εηαηξία ηεο ΓΔΠΑ Α.Δ. θαη επνπηεχεηαη απφ ην Τπνπξγείν Αλάπηπμεο, 

πξνβιέθζεθε κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ Ν. 3428/2005 θαη ε ζχζηαζή ηνπ έγηλε κε ην 

Π.Γ. 33/2007 «χζηαζε ηεο Αλψλπκεο Δηαηξίαο κε ηελ επσλπκία «Γηαρεηξηζηήο Δζληθνχ 

πζηήκαηνο Φπζηθνχ Αεξίνπ Α.Δ.» θαη έγθξηζε ηνπ θαηαζηαηηθνχ ηεο» κε ζθνπό ηε 

ιεηηνπξγία, ζπληήξεζε, δηαρείξηζε, εθκεηάιιεπζε θαη αλάπηπμε ηνπ Δζληθνύ 

πζηήκαηνο Φπζηθνύ Αεξίνπ (ΔΦΑ), φπσο απηφ νξίδεηαη ζην άξζξν 6 ηνπ Ν. 3428/2005 

θαη ησλ δηαζπλδέζεώλ ηνπ, πξνθεηκέλνπ ην ΔΦΑ λα είλαη νηθνλνκηθά απνδνηηθφ, ηερληθά 

άξηην θαη νινθιεξσκέλν ψζηε (Π.Γ. 33/2007, άξζξν 3, παξ. 1 θαη Ν. 3428/2005, άξζξν 8, 

παξ. 1) λα εμππεξεηνχληαη νη αλάγθεο ησλ Υξεζηψλ ζε θπζηθφ αέξην θαηά ηξφπν αζθαιή, 

επαξθή, αμηφπηζην θαη νηθνλνκηθά απνδνηηθφ (Π.Γ. 33/2007, άξζξν 3, παξ. 1 θαη Ν. 

3428/2005, άξζξν 8, παξ. 1) 

ηα πιαίζηα ηνπ αλσηέξσ ζθνπνχ, ν ΓΔΦΑ Α.Δ., κεηαμχ άιισλ: 

 Οθείιεη λα πξνβαίλεη ζε θάζε αλαγθαία ελέξγεηα ζχκθσλα κε ην λφκν, ψζηε λα 

δηαπηζηψλεη φηη πιεξνχληαη νη απαηηνχκελεο Πξνδηαγξαθέο Πνηφηεηαο ηνπ Φπζηθνχ 

Αεξίνπ πνπ δηαθηλείηαη κέζσ ηνπ ΔΦΑ, θαζψο θαη φηη πθίζηαληαη νη πλζήθεο 

Παξάδνζεο θαη Παξαιαβήο πνπ νξίδνληαη ζην Παξάξηεκα Δ ηεο ΤΑ Γ1/1227/2007 

(ΤΑ Γ1/1227/2007, ΔΝΟΣΖΣΑ 4 «ξνη Παξνρήο Τπεξεζηψλ απφ ην Γηαρεηξηζηή», 

παξ. 4.3.2). 

 Μεξηκλά γηα ηελ άκεζε θαη απνηειεζκαηηθή αληηκεηώπηζε εθηάθησλ αλαγθώλ, 

ζύκθσλα κε ην άξζξν 14 ηνπ Ν. 3428/2005 (Π.Γ. 33/2007, άξζξν 3, παξ. 2ζη) θαη 

ζπγθεθξηκέλα, δηαρεηξίδεηαη σο ζπληνληζηηθό θέληξν, κέζσ ηνπ εζσηεξηθνύ 

πζηήκαηνο Σειερεηξηζκνύ θαη Σειεπηθνηλσληώλ (RCC) (βι. Δλφηεηα Ε ηνπ 

παξφληνο) πνπ δηαζέηεη ζε εζληθή θιίκαθα, ησλ ιεηηνπξγηθώλ έθηαθησλ 

ζπλζεθώλ θαη πεξηζηαηηθώλ ζην Δζληθό ύζηεκα Μεηαθνξάο Φπζηθνύ Αεξίνπ 
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θαη ζηα Γίθηπα Γηαλνκήο ηεο ΓΔΠΑ Α.Δ. (Έθζεζε Γηαρείξηζεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ 

πκβνπιίνπ ηεο ΓΔΠΑ Α.Δ. πεξηφδνπ 1.1.2007-31.12.2007).  

 ε πεξίπησζε βιάβεο ζε εκείν Δμφδνπ ηνπ Δ..Φ.Α. (βι. Δλφηεηα Α ηνπ παξφληνο) 

γηα ηελ νπνία δε θέξεη επζχλε νπνηνζδήπνηε απφ ηνπο ζπκβαιιφκελνπο ζηε 

χκβαζε Μεηαθνξάο Φπζηθνχ Αεξίνπ (βι. Δλφηεηα Δ ηνπ παξφληνο) θαη ε νπνία 

έρεη σο ζπλέπεηα ηελ αδπλακία εθπιήξσζεο ηεο ππνρξέσζεο ηνπ ΓΔΦΑ Α.Δ. γηα 

παξάδνζε Φπζηθνχ Αεξίνπ ζην Υξήζηε ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο σο άλσ 

χκβαζεο, νθείιεη λα απνθαηαζηήζεη ηελ παξνρή Φπζηθνχ Αεξίνπ ζην 

ζπγθεθξηκέλν εκείν εληφο ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο δχν (2) σξψλ ην κέγηζην (ΤΑ 

Γ1/1227/2007, Δλφηεηα 4, παξ. 4.3.10). 

 πληάζζεη θάζε έηνο θαη δεκνζηεύεη αλαιπηηθή έθζεζε γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ 

Δ..Φ.Α., γηα ηηο κεηαβνιέο ησλ ηερληθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ, ηε δέζκεπζε 

κεηαθνξηθήο ηθαλφηεηαο, ηελ εμηζνξξφπεζε θνξηίνπ, ην επίπεδν θαη ηελ πνηφηεηα 

ζπληήξεζεο, ηε ζπκθφξεζε θαη ηε δηαρείξηζή ηεο, ηηο πεξηπηώζεηο έθηαθηεο 

αλάγθεο θαη ηελ αληηκεηώπηζή ηνπο (Π.Γ. 33/2007, άξζξν 3, παξ. 2δ). 

 Σν αξγφηεξν έσο ηελ 30
ε
 επηεκβξίνπ θάζε έηνπο, θαηαξηίδεη θαη δεκνζηεχεη ην 

Δηήζην Πξφγξακκα πληήξεζεο γηα ην επφκελν έηνο (ΤΑ Γ1/1227/2007, Παξάξηεκα 

C1 «Γηαδηθαζίεο Λεηηνπξγίαο», παξ. 4.1.1). 

 Δθπιεξώλεη ηηο ππνρξεώζεηο παξνρήο ππεξεζηώλ θνηλήο σθέιεηαο πνπ ηνπ 

αλαηίζεληαη ράξηλ ηνπ γεληθνύ νηθνλνκηθνύ ζπκθέξνληνο, όπσο νη ππεξεζίεο 

αζθάιεηαο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο αζθάιεηαο ηνπ εθνδηαζκνύ, ηαθηηθήο 

παξνρήο, πνηόηεηαο θαη ηηκώλ παξνρήο, πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο πξνζηαζίαο ηνπ θιίκαηνο θαη ηεο ελεξγεηαθήο 

απνδνηηθόηεηαο (Π.Γ. 33/2007, άξζξν 3, παξ. 2ηε). 

 Παξέρεη θάζε είδνπο ππνζηεξηθηηθέο ππεξεζίεο ζρεηηθέο κε ηα παξαπάλσ, 

πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ππεξεζηώλ ηερληθήο ππνζηήξημεο, κέηξεζεο, 

πηζηνπνίεζεο, δηαθξίβσζεο θαη βαζκνλόκεζεο εμνπιηζκνύ εγθαηαζηάζεσλ 

Φπζηθνύ Αεξίνπ, πκπηεζκέλνπ Φπζηθνύ Αεξίνπ (Compressed Natural Gas-

CNG), Τγξνπνηεκέλνπ Φπζηθνύ Αεξίνπ θαη άιισλ (Π.Γ. 33/2007, άξζξν 3, παξ. 

2θα). 

 Παξέρεη ππεξεζίεο κειέηεο, θαηαζθεπήο, δηαρείξηζεο έξγνπ, ιεηηνπξγίαο θαη 

ζπληήξεζεο εγθαηαζηάζεσλ Φπζηθνύ Αεξίνπ, δηθηύσλ Μεηαθνξάο θαη 

Γηαλνκήο, CNG (πκπηεζκέλν Φπζηθό Αέξην) θαη ΤΦΑ, θαζψο θαη ππεξεζίεο 

κεηξνινγίαο θαη ζπλαθείο ππνζηεξηθηηθέο ππεξεζίεο (Π.Γ. 33/2007, άξζξν 3, παξ. 

3β). 
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 Παξέρεη ππεξεζίεο Λεηηνπξγίαο θαη πληήξεζεο ηαζκψλ Αλεθνδηαζκνχ 

Λεσθνξείσλ Φπζηθνχ Αεξίνπ (ΑΛΦΑ) (www.desfa.gr, επηέκβξηνο 2008). 

 Παξέρεη Τπεξεζίεο ζκεζεο (www.desfa.gr, επηέκβξηνο 2008). 

 Αλαιακβάλεη ηελ νξγάλσζε, ιεηηνπξγία θαη δηαρείξηζε εθπαηδεπηηθνχ ή 

επηκνξθσηηθνχ θέληξνπ ζε ζέκαηα Δλεξγεηαθήο Σερλνινγηθήο θαηεχζπλζεο θαη 

θαπζίκσλ, θαζψο θαη ζε ζέκαηα αζθάιεηαο θαη ππξνπξνζηαζίαο/ππξφζβεζεο 

Δγθαηαζηάζεσλ Φπζηθνχ Αεξίνπ, ην νπνίν ζα κπνξεί ελδεηθηηθά λα δηνξγαλψλεη 

ζεκηλάξηα, δηαιέμεηο, επηκνξθσηηθά πξνγξάκκαηα ζρεηηθά κε ηα παξαπάλσ θαη ζην 

αληηθείκελν ηεο ηερλνγλσζίαο ηεο Δηαηξίαο (Π.Γ. 33/2007, άξζξν 3, παξ. 3ε). 

4. Γηαρεηξηζηήο Αλεμάξηεηνπ πζηήκαηνο Φπζηθνύ Αεξίνπ 

(Α..Φ.Α) 
 

Ζ δηαρείξηζε θαη εθκεηάιιεπζε Αλεμάξηεηνπ πζηήκαηνο Φπζηθνχ Αεξίνπ (Α..Φ.Α.), 

δειαδή πζηήκαηνο Φπζηθνχ Αεξίνπ ην νπνίν δελ εληάζζεηαη ζην Δζληθφ χζηεκα Φπζηθνχ 

Αεξίνπ, αλεμαξηήησο δηαζχλδεζεο κε ην χζηεκα απηφ (Ν. 3428/2005, άξζξν 2, παξ. 1), 

επηηξέπεηαη ζε φζνπο έρεη ρνξεγεζεί Άδεηα Γηαρείξηζεο Α..Φ.Α. (Ν. 3428/2005, άξζξν 18, 

παξ. 1). Ζ Άδεηα Γηαρείξηζεο Α..Φ.Α. ρνξεγείηαη ζηνλ θάηνρν αληίζηνηρεο Άδεηαο 

Α..Φ.Α., ν νπνίνο θαη θαηέρεη ην δηθαίσκα θαηαζθεπήο θαη θπξηφηεηαο ηνπ Α..Φ.Α. (Ν. 

3428/2005, άξζξν 15, παξ. 1 & άξζξν 18, παξ. 3). Ζ Άδεηα Α..Φ.Α. ρνξεγείηαη κφλν ζε 

λνκηθά πξφζσπα κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Αλάπηπμεο, χζηεξα απφ γλψκε ηεο ΡΑΔ (Ν. 

3428/2005, άξζξν 15, παξ. 1).  

Ο Γηαρεηξηζηήο Α..Φ.Α. ιεηηνπξγεί, ζπληεξεί, εθκεηαιιεύεηαη θαη αλαπηύζζεη έλα 

ηερληθά άξηην, νηθνλνκηθά απνδνηηθό θαη νινθιεξσκέλν Α..Φ.Α. (Ν. 3428/2005, άξζξν 

19, παξ. 1). 

ηα πιαίζηα ηνπ αλσηέξσ ζθνπνχ, ν Γηαρεηξηζηήο Α..Φ.Α., κεηαμχ άιισλ: 

 Καηαξηίδεη θαη δεκνζηεχεη θάζε έηνο πξφγξακκα εξγαζηψλ ζπληήξεζεο, ην νπνίν 

εγθξίλεηαη απφ ηε Ρ.Α.Δ. θαη ζπληεξεί ην Α..Φ.Α. κε βάζε ην πξφγξακκα απηφ (Ν. 

3428/2005, άξζξν 19, παξ. 2δ). 

 πληάζζεη ζρέδην αληηκεηψπηζεο εθηάθησλ αλαγθψλ θαη δηαρείξηζεο θξίζεσλ, ην 

νπνίν εγθξίλεηαη απφ ηνλ Τπνπξγφ Αλάπηπμεο, κεηά απφ γλψκε ηεο ΡΑΔ (Ν. 

3425/2005, άξζξν 19, παξ. 2η). 

 πληάζζεη θάζε έηνο έθζεζε γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ Α..Φ.Α., θαζψο θαη γηα ην 

επίπεδν θαη ηελ πνηφηεηα ζπληήξεζήο ηνπ θαηά ην πξνεγνχκελν έηνο. ηελ έθζεζε 

απηή αλαθέξνληαη ην πθηζηάκελν δπλακηθφ κεηαθνξάο Α..Φ.Α., θαζψο θαη ηπρφλ 

κεηαβνιέο ησλ ηερληθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ απηνχ (Ν. 3428/2005, άξζξν 19, παξ. 2ηβ). 

http://www.desfa.gr/
http://www.desfa.gr/
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Μέρξη ζήκεξα δελ έρεη αθφκα ρνξεγεζεί ζε θαλέλα λνκηθφ πξφζσπν Άδεηα Α..Φ.Α. 

(ηειεθσληθή ελεκέξσζε απφ ΤΠΑΝ, Οθηψβξηνο 2008). 

5. Δηαηξίεο Παξνρήο Αεξίνπ (Δ.Π.Α.) Αηηηθήο, Θεζζαινλίθεο θαη 

Θεζζαιίαο Α.Δ. 
 

Οη Δ.Π.Α. Αηηηθήο, Θεζζαινλίθεο θαη Θεζζαιίαο Αλψλπκεο Δηαηξίεο, πνπ έρνπλ ζπζηαζεί 

θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 2364/1995, αζθνχλ ηηο δξαζηεξηφηεηεο δηαλνκήο θαη πξνκήζεηαο 

θπζηθνχ αεξίνπ ζε Με Δπηιέγνληεο Πειάηεο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 2364/1995, ηηο 

δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 25, 31 θαη 32 ηνπ Ν. 3428/2005 θαη ηνπο φξνπο ησλ αδεηψλ δηαλνκήο 

θπζηθνχ αεξίνπ πνπ ηνπο έρνπλ ρνξεγεζεί ζχκθσλα κε ηηο ΤΑ Γ1/18887/2001,  

Γ1/Γ/Φ7/11819/2000 θαη Γ1/Γ/Φ7/11818/2000 (Ν. 3428/2005, άξζξν 21, παξ. 1). Οη 

πξναλαθεξζείζεο Τπνπξγηθέο Απνθάζεηο έρνπλ αθξηβψο ηνπο ίδηνπο φξνπο, ελψ ε κφλε 

δηαθνξά έγθεηηαη ζηηο γεσγξαθηθέο πεξηνρέο ζηηο νπνίεο αλαθέξνληαη. Ζ ΓΔΠΑ Α.Δ. νθείιεη 

λα πξνβεί ζηηο απαηηνχκελεο ελέξγεηεο γηα ηε δεκηνπξγία θαη ιεηηνπξγία ηξηψλ λέσλ ΔΠΑ 

ζηηο Πεξηθέξεηεο ηεξεάο Διιάδαο, Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο Θξάθεο θαη Κεληξηθήο 

Μαθεδνλίαο (εθηφο Θεζζαινλίθεο, φπνπ ήδε ππάξρεη ΔΠΑ) θαη ζπλεπψο ηελ επέθηαζε ηνπ 

δηθηχνπ θπζηθνχ αεξίνπ κεζαίαο θαη ρακειήο πίεζεο ζηηο γεσγξαθηθέο απηέο πεξηνρέο (Ν. 

3428/2005, άξζξν 21, παξ. 4). ην Υάξηε 3 ηνπ Παξαξηήκαηνο 1, θαηαδεηθλχνληαη νη 

πεξηνρέο ηεο Διιάδαο ζηηο νπνίεο ήδε ιεηηνπξγνχλ ΔΠΑ, θαζψο θαη νη πεξηνρέο ζηηο νπνίεο 

πξφθεηηαη λα δεκηνπξγεζνχλ λέεο ΔΠΑ. 

Οη Δηαηξείεο Παξνρήο Αεξίνπ (ΔΠΑ Α.Δ.), έρνπλ σο αληηθείκελν ηελ επέθηαζε, 

ιεηηνπξγία θαη ζπληήξεζε ησλ «δηθηύσλ πόιεο», θαζώο θαη ηε δηαλνκή αεξίνπ ζηνπο 

νηθηαθνύο, εκπνξηθνύο θαη βηνκεραληθνύο θαηαλαισηέο (κε εηήζηα θαηαλάισζε έσο 100 

GWh ΑΘΓ) (www.depa.gr, επηέκβξηνο 2008).  

Μεηαμχ άιισλ, νη αξκνδηφηεηεο ησλ ΔΠΑ Α.Δ. είλαη νη εμήο: 

 Πξνβαίλνπλ ζηηο απαξαίηεηεο επηζεσξήζεηο, ζπληεξήζεηο, επηζθεπέο θαη 

αλαλεώζεηο ηνπ πζηήκαηνο Γηαλνκήο, ζύκθσλα κε ηνπο Καλνληζκνύο θαη 

Πξαθηηθέο ηεο Βηνκεραλίαο Φπζηθνύ Αεξίνπ (ΤΑ Γ1/18887/2001, άξζξν 2, παξ. 

2.3.1) θαη ελδεηθηηθά: 

o Μεξηκλνχλ γηα ηελ θαιή ιεηηνπξγία θαη ζπληήξεζε ηνπ πζηήκαηνο 

Γηαλνκήο, ψζηε νη ελδερφκελεο δηαξξνέο ησλ αγσγψλ λα είλαη ζε επίπεδν 

ζπκβαηφ κε ηνπο Καλνληζκνχο θαη Πξαθηηθέο ηεο Βηνκεραλίαο Φπζηθνχ 

Αεξίνπ (ΤΑ Γ1/18887/2001, άξζξν 2, παξ. 2.3.2α) 

���������%201-������/������%203.%20��������%20���%20���������%20�����������%20��%20���%20�������������%20���%20���%20���%20���������%20���%20.doc
http://www.depa.gr/
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o Αληηθαζηζηνχλ νπνηνδήπνηε αγσγφ ή ηκήκα ηνπ πζηήκαηνο Γηαλνκήο, ζε 

πεξίπησζε πνπ απνδεηρζνχλ ειαηησκαηηθά ιφγσ επαλεηιεκκέλσλ δηαξξνψλ 

(ΤΑ Γ1/18887/2001, άξζξν 2, παξ. 2.3.2β). 

 Καζνξίδνπλ κε ηνλ θαλνληζκφ εζσηεξηθήο ιεηηνπξγίαο ηνπ, ηηο πξνδηαγξαθέο θαη 

δηαδηθαζίεο νη νπνίεο πξέπεη λα ηεξνχληαη απφ ην πξνζσπηθφ ηνπ φζνλ αθνξά ηε 

ιεηηνπξγία, επηζεψξεζε, ζπληήξεζε, επηζθεπή ή αλαλέσζε ηνπ πζηήκαηνο 

Γηαλνκήο (ΤΑ Γ1/18887/2001, άξζξν 2, παξ. 2.3.3). 

 Οξγαλώλνπλ θαη ιεηηνπξγνύλ ζε 24σξε βάζε ηειεθσληθή ππεξεζία, 

πξνθεηκέλνπ νη Καηαλαισηέο θαη ην θνηλό λα κπνξνύλ λα αλαθέξνπλ ηπρόλ 

δηαξξνέο θπζηθνύ αεξίνπ από ην ύζηεκα Γηαλνκήο (ΤΑ Γ1/18887/2001, άξζξν 

2, παξ. 2.4.5). 

 Παξέρνπλ ζηνπο Καηαλαισηέο θπζηθφ αέξην ζχκθσλα κε ηηο Πξνδηαγξαθέο 

Πνηφηεηαο Φπζηθνχ Αεξίνπ, φπσο αλαθέξνληαη ζηνλ Πίλαθα 1 ηνπ Παξαξηήκαηνο 2, 

ή φπσο απηέο ηξνπνπνηνχληαη εθάζηνηε απφ ηε ΡΑΔ κεηά απφ αίηεζε ησλ ΔΠΑ Α.Δ. 

(ΤΑ Γ1/18887/2001, άξζξν 2, παξ. 2.5.1 & Παξάξηεκα 4). 

 Δμαζθαιίδνπλ ηελ εγθαηάζηαζε, ζπληήξεζε θαη ιεηηνπξγία ζην χζηεκα Γηαλνκήο 

ή ζην δίθηπν ησλ αγσγψλ κέζσ ησλ νπνίσλ δηνρεηεχεηαη θπζηθφ αέξην ζην χζηεκα 

Γηαλνκήο, ηνπ απαξαίηεηνπ εμνπιηζκνχ γηα ηε κέηξεζε θαη ηνλ έιεγρν, ζχκθσλα κε 

ηηο πξνδηαγξαθέο θαη ελ γέλεη ζχκθσλα κε ηνπο Καλνληζκνχο θαη Πξαθηηθέο ηεο 

Βηνκεραλίαο Φπζηθνχ Αεξίνπ, ηνπ φγθνπ, ηεο ζεξκνγφλνπ δχλακεο, ηεο πνηφηεηαο 

θαη ηεο πίεζεο ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ, ην νπνίν δηνρεηεχεηαη ζην χζηεκα Γηαλνκήο 

(ΤΑ Γ1/18887/2001, άξζξν 2, παξ. 2.5.4α). 

 Δλεκεξψλνπλ ηε ΡΑΔ ζρεηηθά κε ην είδνο θαη ην ζεκείν ηνπνζέηεζεο ηνπ 

εμνπιηζκνχ πνπ εγθαζηζηνχλ (ΤΑ Γ1/18887/2001, άξζξν 2, παξ. 2.5.6α). 

 Θεζπίδνπλ, κεηά από γλώκε ηεο ΡΑΔ, αληηθεηκεληθά θξηηήξηα γηα ηνλ θαζνξηζκό 

ησλ Καηαλαισηώλ νη νπνίνη, ιόγσ αλαπεξίαο (Καηαλαισηέο κε Δηδηθέο 

Αλάγθεο, βι. Δλόηεηα Α ηνπ παξόληνο), δηθαηνύληαη θαηόπηλ αηηήζεώο ηνπο 

ρσξίο νηθνλνκηθή επηβάξπλζε θαη ζην βαζκό πνπ είλαη εθηθηό, κεηαμύ άιισλ θαη 

ησλ θάησζη πξνλνκίσλ (ΤΑ Γ1/18887/2001, άξζξν 3, παξ. 3.7.1 θαη 3.7.3): 

o εηδηθά ρεηξηζηήξηα ή κεηαζρεκαηηζηέο γηα κεηξεηέο πνπ έρνπλ πξνπιεξσζεί, 

εθφζνλ ηνπνζεηεζνχλ ηέηνηνη κεηξεηέο (ΤΑ Γ1/18887/2001, άξζξν 3, παξ. 

3.7.3α) 

o ηε κεηαθνξά ηνπ κεηξεηή ζε άιιε ζέζε, αλάινγα κε ηηο εηδηθέο αλάγθεο ηνπ 

Καηαλαισηή (ΤΑ Γ1/18887/2001, άξζξν 3, παξ. 3.7.3β) 
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o ηελ παξνρή εηδηθψλ ζπκβνπιψλ ή νδεγηψλ σο πξνο ηε ρξήζε ηνπ θπζηθνχ 

αεξίνπ θαη ησλ ζπζθεπψλ πνπ ιεηηνπξγνχλ κε θπζηθφ αέξην (ΤΑ 

Γ1/18887/2001, άξζξν 3, παξ. 3.7.3γ). 

 Δίλαη απνθιεηζηηθά ππεύζπλνη έλαληη ησλ Καηαλαισηώλ γηα ηηο ππεξεζίεο πνπ 

πξνζθέξνπλ, γηα ηηο νπνίεο ε Διιεληθή Γεκνθξαηία, νη δηάθνξεο ππεξεζίεο θαη 

θνξείο (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ελδεηθηηθά αιιά όρη πεξηνξηζηηθά, ηνπ Τπνπξγνύ 

Αλάπηπμεο θαη ηεο ΡΑΔ) είλαη απαιιαγκέλνη από θάζε επζύλε έλαληη ησλ 

Καηαλαισηώλ (ΤΑ Γ1/18887/2001, άξζξν 6, παξ. 6.5). 

 ε πεξίπησζε Αλσηέξαο Βίαο (βι. Δλφηεηα Α ηνπ παξφληνο), ππνρξενχληαη λα 

γλσζηνπνηνχλ ην πεξηζηαηηθφ ζηε ΡΑΔ ην ζπληνκφηεξν δπλαηφλ αθφηνπ ιάβνπλ 

γλψζε (ΤΑ Γ1/18887/2001, άξζξν 7, παξ. 7.2.2γ θαη 7.2.3). 

 Πξνθεηκέλνπ λα ηξνθνδνηεζεί κία εγθαηάζηαζε δηθηχνπ αεξίσλ θαπζίκσλ κε 

θπζηθφ αέξην, ε αξκφδηα ΔΠΑ ειέγρεη πξνεγνπκέλσο ηελ αζθάιεηα ηεο 

εγθαηάζηαζεο (Ν. 3175/2003, άξζξν 30, παξ. 8).  

 

ηνλ Πίλαθα 7 ηνπ Παξαξηήκαηνο 2 θαηαγξάθνληαη νη Γήκνη θαη Κνηλφηεηεο πνπ εκπίπηνπλ 

ζηηο πεξηνρέο άδεηαο ησλ ΔΠΑ Α.Δ. (ΤΑ Γ1/18887/2001, ΦΔΚ Β’ 1521/13.11.2001, 

Παξάξηεκα 1, ΤΑ Γ1/Γ/Φ7/11819/2000, ΦΔΚ Β’ 1086/31.08.2000, Παξάξηεκα 1 θαη ΤΑ 

Γ1/Γ/Φ7/11818/2000, ΦΔΚ Β’ 1087/31.08.2000, Παξάξηεκα 1). Σα φξηα δξαζηεξηφηεηαο 

ησλ Δ.Π.Α. Αηηηθήο, Θεζζαινλίθεο θαη Θεζζαιίαο Α.Δ. φπσο πξνζδηνξίδνληαη ζηνπο 

παξαπάλσ πίλαθεο, κπνξνχλ λα επεθηαζνχλ κφλν κεηά απφ έγθξηζε ηνπ Τπνπξγνχ 

Αλάπηπμεο (Ν. 2992/2002, άξζξν 32, παξ. 1). 

6. Δηαηξία Γηαλνκήο Αεξίνπ Α.Δ. (ΔΓΑ Α.Δ.)  
 

Απφ ηελ 1
ε
 Ηαλνπαξίνπ ηνπ 2007, ζε εθαξκνγή ηνπ Ν. 3428/2005, δεκηνπξγήζεθε ε ΔΓΑ 

Α.Δ., ε νπνία πξνέθπςε απφ ηε ζπγρψλεπζε ησλ ηξηψλ ΔΓΑ (Αηηηθήο, Θεζζαιίαο θαη 

Θεζζαινλίθεο θαη απνηειεί ζπγαηξηθή εηαηξία ηεο ΓΔΠΑ Α.Δ. (βι. Γηάγξακκα 2 ηνπ 

Παξαξηήκαηνο 3). Έξγν ηεο είλαη ε επνπηεία ηεο δηαλνκήο θπζηθνύ αεξίνπ κέζσ ησλ 

πεξηθεξεηαθώλ ΔΠΑ (Δηαηξίεο Παξνρήο Αεξίνπ) (www.eda.gr, επηέκβξηνο 2008). 

Οη αξκνδηφηεηεο ηεο ΔΓΑ Α.Δ. έρνπλ σο εμήο: 

 πληνλίδεη ηηο ελέξγεηεο ησλ ΔΠΑ (www.depa.gr, «Απνινγηζκφο ΓΔΠΑ Α.Δ. 2007», 

επηέκβξηνο 2008) 

 Τπνζηεξίδεη ζπλερψο ηηο ΔΠΑ ζε ζεζκηθά ζέκαηα (www.depa.gr, «Απνινγηζκφο 

ΓΔΠΑ Α.Δ. 2007», επηέκβξηνο 2008) 
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 Δπηζεσξεί ηα έξγα πνπ εθηεινχλ νη ΔΠΑ, θξνληίδνληαο λα δηαζθαιίδεηαη ε πνηφηεηα 

θαη ε αζθάιεηα ησλ έξγσλ θαη λα ειαρηζηνπνηείηαη ε θνηλσληθή φριεζε θαηά ηελ 

πεξίνδν θαηαζθεπήο (www.depa.gr, «Απνινγηζκφο ΓΔΠΑ Α.Δ. 2007», επηέκβξηνο 

2008) 

 Δίλαη ππεχζπλε γηα ηελ παξαιαβή ησλ έξγσλ αλάπηπμεο δηθηχσλ θπζηθνχ αεξίνπ 

ζηηο γεσγξαθηθέο πεξηνρέο επζχλεο εθάζηεο ΔΠΑ, δεδνκέλνπ φηη ηα ελ ιφγσ έξγα, 

σο πάγηα, πεξηέξρνληαη ζηελ θπξηφηεηα ηεο ΔΓΑ (www.depa.gr, «Απνινγηζκφο 

ΓΔΠΑ Α.Δ. 2007», επηέκβξηνο 2008) 

 Παξαθνινπζεί ηε ζχλδεζε φισλ ησλ θηηξίσλ ηνπ επξχηεξνπ δεκφζηνπ ηνκέα κε ην 

δίθηπν (www.depa.gr, «Απνινγηζκφο ΓΔΠΑ Α.Δ. 2007», επηέκβξηνο 2008) 

 Δηνηκάδεη ηελ θαηάιιειε ππνδνκή γηα λα ππνδερζεί ηηο ΔΠΑ πνπ αλακέλεηαη λα 

δεκηνπξγεζνχλ ζε ηεξεά Διιάδα, Αλαηνιηθή Μαθεδνλία θαη Θξάθε θαη Κεληξηθή 

Μαθεδνλία (www.eda.gr, επηέκβξηνο 2008). 
 

ην Γηάγξακκα 2 ηνπ Παξαξηήκαηνο 3 παξηζηάλεηαη ε ζρέζε κεηαμχ ηεο κεηαμχ ηεο ΓΔΠΑ 

Α.Δ. θαη ησλ ΓΔΦΑ Α.Δ., ΔΓΑ Α.Δ. θαη ΔΠΑ Α.Δ.. 

7. Τπνπξγείν Αλάπηπμεο 
 

ηα πιαίζηα ησλ βαζηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ, ν Τπνπξγφο Αλάπηπμεο έρεη 

ηνπο εμήο θχξηνπο ξφινπο: 

 Δθδίδεη θαη αλαθαιεί άδεηεο, φπσο άδεηεο εγθαηάζηαζεο, επέθηαζεο, δηαξξχζκηζεο, 

εθζπγρξνληζκνχ θαη ιεηηνπξγίαο εγθαηαζηάζεσλ απνζήθεπζεο, δηαθίλεζεο θαη 

δηαλνκήο θπζηθνχ αεξίνπ (Π.Γ. 92/1993 (άξζξν 1, παξ. 17), ηελ άδεηα εγθαηάζηαζεο 

ηνπ πζηήκαηνο Μεηαθνξάο Φπζηθνχ Αεξίνπ (Τ.Α. Γ3/Φ.6.4/12847/01.06.1994), 

άδεηεο Α..Φ.Α. (Ν. 3428/2005, άξζξν 15, παξ. 1), άδεηεο πξνκήζεηαο θπζηθνχ 

αεξίνπ (Ν. 3428/2005, άξζξν 24, παξ. 2), άδεηεο δηαλνκήο θπζηθνχ αεξίνπ (ΤΑ 

Γ1/18887/2001, Γ1/Γ/Φ7/11819/2000 θαη Γ1/Γ/Φ7/11818/2000, άξζξν 5, παξ. 5.1).  

 Δγθξίλεη ηε Μειέηε Αλάπηπμεο ηνπ Δ..Φ.Α., χζηεξα απφ ζχκθσλε γλψκε ηεο ΡΑΔ 

(Ν. 3428/2005, άξζξν 10, παξ. 3). 

 Δγθξίλεη ηνλ Κψδηθα Γηαρείξηζεο ηνπ Δ..Φ.Α. (Ν. 3428/2005, άξζξν 9, παξ. 1), 

θαζψο θαη ηνλ Κψδηθα Γηαρείξηζεο Α..Φ.Α. (Ν. 3428/2005, άξζξν 20, παξ. 1). 

 Δγθξίλεη, χζηεξα απφ ζχκθσλε γλψκε ηεο ΡΑΔ, ηνλ Καλνληζκφ Μεηξήζεσλ θαη ηνλ 

Καλνληζκφ Πηζηνπνίεζεο Πινίσλ Τ.Φ.Α. (Ν. 3428/2005, άξζξν 9, παξ. 3), θαζψο 

θαη θξηηήξηα ηερληθήο αζθαιείαο θαη ηερληθνχο θαλφλεο πνπ νξίδνπλ ηηο ειάρηζηεο 

ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ζρεδηαζκνχ θαη ιεηηνπξγίαο, γηα ηελ θαηαζθεπή θαη ηε 
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ζχλδεζε κε ην Δ..Φ.Α., ησλ εγθαηαζηάζεσλ Τ.Φ.Α., ησλ εγθαηαζηάζεσλ 

απνζήθεπζεο, άιισλ δηθηχσλ κεηαθνξάο θαη δηθηχσλ δηαλνκήο (λ. 3428/2005, άξζξν 

11). 

 Δγθξίλεη, χζηεξα απφ γλψκε ηεο ΡΑΔ, ην ρέδην Αληηκεηψπηζεο Δθηάθησλ Αλαγθψλ 

θαη Γηαρείξηζεο Κξίζεσλ ηνπ ΓΔΦΑ Α.Δ. (Ν. 3428/2005, άξζξν 14, παξ. 1) θαη ησλ 

Α..Φ.Α. (Ν. 3428/2005, άξζξν 19, παξ. 2η). 

 Δπηβάιιεη ηελ νιηθή ή κεξηθή, πξνζσξηλή ή νξηζηηθή δηαθνπή ηεο ιεηηνπξγίαο 

δξαζηεξηφηεηαο ζε πεξίπησζε παξάβαζεο ησλ φξσλ πνπ απαηηείην λα ηεξνχληαη (Ν. 

3325/2005, άξζξν 24, παξ. 1). 
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Δ. ΚΧΓΗΚΔ, ΚΑΝΟΝΗΜΟΗ, ΣΔΥΝΗΚΟΗ ΚΑΝΟΝΔ ΚΑΗ 

ΤΜΒΑΔΗ ΠΟΤ ΑΦΟΡΟΤΝ ΣΗ ΒΑΗΚΔ 

ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΔ ΦΤΗΚΟΤ ΑΔΡΗΟΤ 
 

1. Μεηαθνξά Φπζηθνύ Αεξίνπ 

1.1 Κώδηθαο Γηαρείξηζεο Δ..Φ.Α. 
 

Ο Κψδηθαο Γηαρείξηζεο Δ..Φ.Α. ζεζπίδεηαη κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Αλάπηπμεο, χζηεξα 

απφ εηζήγεζε ηνπ ΓΔΦΑ Α.Δ. θαη ζχκθσλε γλψκε ηεο ΡΑΔ (Ν. 3428/2005, άξζξν 9, παξ. 

1). Ζ ΡΑΔ έζεζε ζε δεκφζηα δηαβνχιεπζε ην ρέδην ηνπ Κψδηθα Γηαρείξηζεο ηνπ Δζληθνχ 

πζηήκαηνο Φπζηθνχ Αεξίνπ (www.rae.gr, Γεθέκβξηνο 2008) κέρξη θαη ηηο 28.11.2008. 

Μέρξη ηε ζέζπηζε ηνπ Κψδηθα Γηαρείξηζεο ηνπ Δ..Φ.Α., ε δηαρείξηζε απηνχ γίλεηαη κε βάζε 

ηηο εθαξκνδφκελεο δηαδηθαζίεο θαη πξαθηηθέο ηεο ΓΔΠΑ Α.Δ. (Ν. 3428/2005, άξζξν 9, παξ. 

5). 

Με ην Κώδηθα Γηαρείξηζεο ηνπ Δ..Φ.Α. δηελεξγείηαη ε δηαρείξηζε, ε ζπληήξεζε θαη ε 

αλάπηπμε ηνπ Δ..Φ.Α. (Ν. 3428/2005, άξζξν 9, παξ. 1). 

Με ηνλ Κψδηθα Γηαρείξηζεο ηνπ Δ..Φ.Α. ξπζκίδνληαη κεηαμχ άιισλ: 

 Ο ηξφπνο δηελέξγεηαο ησλ κεηξήζεσλ θαη ν θαζνξηζκφο ησλ πξνδηαγξαθψλ 

πνηφηεηαο θαη ησλ ζπλζεθψλ παξάδνζεο θαη παξαιαβήο Φπζηθνχ Αεξίνπ (Ν. 

3428/2005, άξζξν 9, παξ. 2ε) 

 Ο πξνγξακκαηηζκφο θαη ε ζπληήξεζε ηνπ Δ..Φ.Α. θαη νη ζρεηηθέο ππνρξεψζεηο ηνπ 

ΓΔΦΑ Α.Δ. θαη ησλ Υξεζηψλ (Ν. 3428/2005, άξζξν 9, παξ. 2δ) 

 Κάζε ζέκα ζρεηηθφ κε ηελ αληηκεηψπηζε εθηάθησλ αλαγθψλ ηνπ Δ..Φ.Α. (Ν. 

3428/2005, άξζξν 9, παξ. 2ηζη). 

1.2 Καλνληζκόο Μεηξήζεσλ 
 

Ο Καλνληζκφο Μεηξήζεσλ απνηειεί ην Παξάξηεκα C2 ηεο ΤΑ Γ1/1227/2007 (Ν. 

3428/2005, άξζξν 9, παξ. 3). 

Ο Καλνληζκφο Μεηξήζεσλ, κεηαμχ άιισλ, πεξηιακβάλεη (ΤΑ Γ1/1227/2007, Παξάξηεκα 

C2, άξζξν 1): 

 Γηαδηθαζίεο κέηξεζεο θαη πηζηνπνίεζεο πνζνηήησλ Φπζηθνχ Αεξίνπ 

 Σελ πεξηγξαθή ησλ δηαδηθαζηψλ θαη κεζφδσλ πνπ αθνινπζνχληαη γηα ηνλ έιεγρν θαη 

ηε βαζκνλφκεζε ηνπ Δξοπλιζμού Μέηπηζηρ (βι. Δλφηεηα Α ηνπ παξφληνο), 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ Πξνηχπσλ Αθξηβείαο πνπ ιακβάλνληαη ππφςε θαηά 

πεξίπησζε 
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 πλνπηηθή πεξηγξαθή ησλ επηκέξνπο νξγάλσλ ηνπ Μεηξεηηθνχ Δμνπιηζκνχ, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ηχπνπ θαη ησλ πξνδηαγξαθψλ απηψλ 

 Σνπο φξνπο θαη ηηο ζπλζήθεο ππφ ηηο νπνίεο ν φγθνο, ε Θεξκνγφλνο Γχλακε, ε 

πνζφηεηα ή/θαη νπνηνδήπνηε άιιν ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ Φπζηθνχ Αεξίνπ πνπ 

παξαδίδεηαη ζε εκείν Δηζφδνπ ή παξαιακβάλεηαη ζε εκείν Δμφδνπ απφ ην 

Υξήζηε, θαζνξίδνληαη ζε πεξίπησζε αζηνρίαο ή αδπλακίαο παξνρήο κεηξήζεσλ απφ 

ηνλ Μεηξεηηθφ Δμνπιηζκφ. 

Ο ΓΔΦΑ Α.Δ. έρεη θαηαξηίζεη πξνζρέδην Καλνληζκνχ Μεηξήζεσλ, ην νπνίν ηέζεθε απφ ηε 

ΡΑΔ ζε δεκφζηα δηαβνχιεπζε έσο θαη ηηο 09.01.2009, πξνθεηκέλνπ λα εγθξηζεί απφ ηνλ 

Τπνπξγφ Αλάπηπμεο θαη ζηε ζπλέρεηα λα εθδνζεί ζρεηηθή Τπνπξγηθή Απφθαζε. 

1.3 Καλνληζκόο Πηζηνπνίεζεο ησλ Πινίσλ Τ.Φ.Α. 

 
Ο Ν. 3428/2005 (άξζξν 9, παξ. 3) ππαγνξεχεη φηη κε Κνηλή Απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ 

Αλάπηπμεο θαη Δκπνξηθήο Ναπηηιίαο, Αηγαίνπ θαη Νεζησηηθήο Πνιηηηθήο, εγθξίλεηαη ν 

Καλνληζκφο Πηζηνπνίεζεο Πινίσλ Τ.Φ.Α., ν νπνίνο θαηαξηίδεηαη απφ ηνλ ΓΔΦΑ Α.Δ. (Ν. 

3428/2005, άξζξν 9, παξ. 3) θαη πεξηιακβάλεη:  

 Σηο ειάρηζηεο απαηηήζεηο ζε φ,ηη αθνξά ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη ηηο 

πξνδηαγξαθέο αζθαιείαο γηα ηελ πξφζδεζε, ζχλδεζε, έγρπζε ΤΦΑ, απνζχλδεζε θαη 

απφπινπ ησλ πινίσλ ΤΦΑ απφ ηελ Δγθαηάζηαζε ΤΦΑ. 

 Σηο δηαδηθαζίεο πνπ απαηηνχληαη γηα ηνλ έιεγρν θαη ηελ πηζηνπνίεζε ηεο 

ζπκβαηφηεηαο ησλ πινίσλ ΤΦΑ κε ηελ Δγθαηάζηαζε ΤΦΑ θαη 

 Σα απαηηνχκελα πηζηνπνηεηηθά θαηαιιειφηεηαο θαη επηζεσξήζεσλ ηνπ πινίνπ (απφ 

ην Σειηθφ ρέδην ηνπ Κψδηθα Γηαρείξηζεο ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο Φπζηθνχ 

Αεξίνπ, 29-08-2008, Δλφηεηα «ΟΡΗΜΟΗ»). 

1.4 Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο γηα ηελ θαηαζθεπή θαη ηε ζύλδεζε κε ην Δ..Φ.Α. 

ησλ εγθαηαζηάζεσλ Τ.Φ.Α., ησλ εγθαηαζηάζεσλ απνζήθεπζεο, άιισλ δηθηύσλ 

κεηαθνξάο θαη δηθηύσλ δηαλνκήο 

 
Με Απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Αλάπηπμεο, ε νπνία εθδίδεηαη κεηά απφ εηζήγεζε ηνπ ΓΔΦΑ 

Α.Δ., ζεζπίδνληαη αληηθεηκεληθά θξηηήξηα ηερληθήο αζθαιείαο θαη ηερληθνί θαλφλεο πνπ 

νξίδνπλ ηηο ειάρηζηεο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ζρεδηαζκνχ θαη ιεηηνπξγίαο, γηα ηελ θαηαζθεπή 

θαη ηε ζχλδεζε κε ην Δ..Φ.Α., ησλ εγθαηαζηάζεσλ Τ.Φ.Α., ησλ εγθαηαζηάζεσλ 

απνζήθεπζεο, άιισλ δηθηχσλ κεηαθνξάο θαη δηθηχσλ δηαλνκήο, πξνθεηκέλνπ λα 

εμαζθαιίδεηαη ε αζθαιήο ιεηηνπξγία θαη δηαιεηηνπξγηθφηεηα ησλ εγθαηαζηάζεσλ απηψλ (Ν. 
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3428/2005, άξζξν 11). 

 

1.5 ύκβαζε Μεηαθνξάο Φπζηθνύ Αεξίνπ 

 

Ο ΓΔΦΑ Α.Δ. παξέρεη ππεξεζίεο κεηαθνξάο θπζηθνχ αεξίνπ, κέζσ ηνπ Δζληθνχ 

πζηήκαηνο Μεηαθνξάο Φπζηθνχ Αεξίνπ, ζπλάπηνληαο ζρεηηθέο ζπκβάζεηο κε θπζηθά ή 

λνκηθά πξφζσπα (Υξήζηεο), πνπ πιεξνχλ ηηο αληίζηνηρεο πξνυπνζέζεηο, βάζεη ηνπ Ν. 

3428/2005 (www.desfa.gr, επηέκβξηνο 2008). 

Οη ζπκβάζεηο απηέο βαζίδνληαη ζηελ πξφηππε χκβαζε Μεηαθνξάο Φπζηθνχ Αεξίνπ (Τ.Α. 

Γ1/1227/2007 (ΦΔΚ Β’ 135/05.02.2007)), ζηελ νπνία θαζνξίδνληαη νη δηαδηθαζίεο ζχλαςεο, 

ηα πεξηερφκελα θαη νη φξνη γηα ηελ άζθεζε δηθαηψκαηνο πξφζβαζεο θαη γηα ηε ρξήζε ηνπ 

Δζληθνχ πζηήκαηνο Μεηαθνξάο Φπζηθνχ Αεξίνπ. Καηά ην κεηαβαηηθφ δηάζηεκα έσο ηε 

ζέζπηζε ηνπ Κψδηθα Γηαρείξηζεο ηνπ Δ..Φ.Α., ε πξφζβαζε ηξίησλ ζην Δζληθφ χζηεκα 

Μεηαθνξάο Φπζηθνχ Αεξίνπ ζα πξαγκαηνπνηείηαη κε ηε δηαδηθαζία θαη ηνπο φξνπο πνπ 

θαζνξίδνληαη ζηελ Τ.Α. Γ1/1227/2007  (www.rae.gr, επηέκβξηνο 2008). 

1.6 Κώδηθαο Γηαρείξηζεο Α..Φ.Α. 

 
Ζ δηαρείξηζε θάζε Α..Φ.Α. (βι. Δλφηεηα Α ηνπ παξφληνο) ζα δηελεξγείηαη ζχκθσλα κε ηνλ 

Κψδηθα Γηαρείξηζεο Α..Φ.Α., ν νπνίνο θαηαξηίδεηαη απφ ην Γηαρεηξηζηή Α..Φ.Α. θαη 

εγθξίλεηαη απφ ηνλ Τπνπξγφ Αλάπηπμεο χζηεξα απφ ζχκθσλε γλψκε ηεο ΡΑΔ (Ν. 

3428/2005, άξζξν 20, παξ. 1). 

Με ηνλ Κψδηθα Γηαρείξηζεο Α..Φ.Α., κεηαμχ άιισλ ξπζκίδνληαη: 

 Οη φξνη, νη πξνυπνζέζεηο, νη ηερληθέο ιεπηνκέξεηεο θαη νη ειάρηζηεο απαηηνχκελεο 

ιεηηνπξγηθέο πξνδηαγξαθέο γηα ηελ πξφζβαζε ησλ Υξεζηψλ ζην Α..Φ.Α. (Ν. 

3428/2005, άξζξν 20, παξ. 2α) 

 Ζ δηαρείξηζε ησλ δηαζπλδέζεσλ ηνπ Α..Φ.Α., θαζψο θαη ε ζπλεξγαζία θαη ε 

αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ κε ηνπο Γηαρεηξηζηέο πζηεκάησλ Φπζηθνχ Αεξίνπ πνπ 

δηαζπλδένληαη κε ην Α..Φ.Α. (Ν. 3428/2005, άξζξν 20, παξ. 2γ) 

 Ο ηξφπνο δηελέξγεηαο ησλ κεηξήζεσλ θαη ν θαζνξηζκφο ησλ πξνδηαγξαθψλ 

πνηφηεηαο θαη ζπλζεθψλ παξάδνζεο θαη παξαιαβήο Φπζηθνχ Αεξίνπ (Ν. 3428/2005, 

άξζξν 20, παξ. 2δ) 

 Ο πξνγξακκαηηζκφο, ε πινπνίεζε θαη ε παξαθνινχζεζε ηεο ζπληήξεζεο θαη 

αλάπηπμεο ηνπ Α..Φ.Α. (Ν. 3428/2005, άξζξν 20, παξ. 2ζη) 

 Σα θξηηήξηα κε βάζε ηα νπνία είλαη δπλαηή ε θαηά πξνηεξαηφηεηα δηαθνπή ηεο 

ηξνθνδνζίαο θαηαλαισηψλ, γηα ιφγνπο αζθαιείαο εθνδηαζκνχ ζε πεξηπηψζεηο 

http://www.desfa.gr/
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έθηαθηεο αλάγθεο (Ν. 3428/2005, άξζξν 20, παξ. 2ε). 

 

2. Πξνκήζεηα Φπζηθνύ Αεξίνπ 

2.1 Κώδηθαο Πξνκήζεηαο Φπζηθνύ Αεξίνπ ζε Δπηιέγνληεο Πειάηεο 
 

χκθσλα κε ην Ν. 3428/2005 (άξζξν 28), πξνβιέπεηαη ε θαηάξηηζε Κψδηθα Πξνκήζεηαο 

Φπζηθνχ Αεξίνπ ζε Δπηιέγνληεο Πειάηεο, ην πξνζρέδην ηνπ νπνίνπ θαηαξηίδεηαη απφ ηε ΡΑΔ 

πξνθεηκέλνπ ζηε ζπλέρεηα λα ηεζεί ζε δεκφζηα δηαβνχιεπζε (www.rae.gr, επηέκβξηνο 

2008), φπνπ ξπζκίδνληαη κεηαμχ άιισλ:  

o Οη φξνη θαη πξνυπνζέζεηο ηεο παξνρήο θπζηθνχ αεξίνπ θαη ησλ ππεξεζηψλ 

Πξνκήζεηαο (Ν. 3428/2005, άξζξν 28, παξ. 3α) 

o Οη πεξηπηψζεηο θαηά ηηο νπνίεο επηηξέπεηαη ε δηαθνπήο ηεο Πξνκήζεηαο (Ν. 

3428/2005, άξζξν 28, παξ. 3β). 

ε θάζε πεξίπησζε, επηζεκαίλεηαη ε δπλαηφηεηα άζθεζεο δξαζηεξηφηεηαο Πξνκήζεηαο 

Φπζηθνχ Αεξίνπ ζε Δπηιέγνληεο Πειάηεο πξηλ ηε ρνξήγεζε ηεο ζρεηηθήο Άδεηαο 

Πξνκήζεηαο, ππφ ηνπο φξνπο θαη πξνυπνζέζεηο πνπ θαζνξίδνληαη ζηελ παξάγξαθν 4 ηνπ 

άξζξνπ 40 ηνπ Ν. 3428/2005. 

3. Γηαλνκή Φπζηθνύ Αεξίνπ 

3.1 Καλνληζκνί Δζσηεξηθώλ Δγθαηαζηάζεσλ Φπζηθνύ Αεξίνπ 
 

Με ηνλ φξν Δζσηεξηθή Δγθαηάζηαζε Φπζηθνύ Αεξίνπ λνείηαη ην ζχλνιν ησλ 

ζσιελψζεσλ, νξγάλσλ, ζπζθεπψλ (θνπδίλα, θαπζηήξαο, ιέβεηαο θ.ι.π.), θξεαηίσλ, δνκηθψλ 

ζηνηρείσλ θαη ινηπψλ ζπλαθψλ εμαξηεκάησλ κεηά ην ζεκείν παξάδνζεο-παξαιαβήο κέρξη 

ηελ έμνδν ηεο εγθαηάζηαζεο απαγσγήο θαπζαεξίσλ (ΚΤΑ Γ3/Α/11346/2003, Δλφηεηα 2, 

παξ. 2.2.1). 

Ζ πίεζε ιεηηνπξγίαο ησλ ζσιελψζεσλ ελφο θηηξίνπ δελ επηηξέπεηαη, αλάινγα κε ηε ρξήζε, 

λα ππεξβαίλεη ηα φξηα ηνπ Πίλαθα 9 ηνπ Παξαξηήκαηνο 2 (ΚΤΑ Γ3/Α/11346/2003, παξ. 1.3). 

ηε ζπλέρεηα παξαηίζεληαη νη Καλνληζκνί Δζσηεξηθψλ Δγθαηαζηάζεσλ Φπζηθνχ Αεξίνπ πνπ 

ηζρχνπλ ζήκεξα: 

 

1. «Κανονιζμόρ εζυηεπικών εγκαηαζηάζευν θςζικού αεπίος με πίεζη λειηοςπγίαρ έυρ 

και 1 bar» (ΚΤΑ Γ3/Α/11346/2003 (ΦΔΚ Β’ 963/15.07.2003)), ν νπνίνο αθνξά 

εγθαηαζηάζεηο θπζηθνχ αεξίνπ πνπ ζπλαξκνινγνχληαη ζην ρψξν ηνπ θαηαλαισηή 

θαη ππ’ επζχλε ηνπ θαη ηζρχεη γηα ην ηκήκα ηεο εγθαηάζηαζεο αεξίνπ κεηά ην ζεκείν 

παξάδνζεο-παξαιαβήο ηνπ αεξίνπ, δειαδή ην ζεκείν κεηαθνξάο ηεο ηδηνθηεζίαο 

ηνπ αεξίνπ απφ ηνλ πξνκεζεπηή ζηνλ θαηαλαισηή (έμνδνο ηνπ κεηξεηή αεξίνπ ηνπ 

http://www.rae.gr/
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πξνκεζεπηή), κέρξη ην ζεκείν εμφδνπ ηεο εγθαηάζηαζεο θαπζαεξίσλ ζην χπαηζξν 

(ΚΤΑ Γ3/Α/11346/2003, παξ. 1.1.1 θαη 1.1.3), 

2. «Καθοπιζμόρ ζςμπληπυμαηικών μέηπυν για ηην εθαπμογή ηος Κανονιζμού 

εζυηεπικών εγκαηαζηάζευν θςζικού αεπίος με πίεζη λειηοςπγίαρ έυρ και 1 bar 

(Κ.Τ.Α. Γ3/Α/11346/30.6.2003 – ΦΔΚ 963/Β/15.7.2003)» (ΚΤΑ Γ3/Α/22560/2005 

(ΦΔΚ Β’ 1730/09.12.2005)) 

3. Δγκύκλιορ 27 (ςπ’ απιθ. 10733/04.03.2004) ηος ΤΠΔΥΩΓΔ/Γενική Γ/νζη 

Πολεοδομίαρ με θέμα: «Γιεςκπινήζειρ για ηην εθαπμογή ηος Σεσνικού Κανονιζμού 

Δζυηεπικών Δγκαηαζηάζευν Φςζικού Αεπίος με πίεζη λειηοςπγίαρ έυρ και 1 bar» 

4. «Κανονιζμόρ εζυηεπικών εγκαηαζηάζευν θςζικού αεπίος με πίεζη λειηοςπγίαρ άνυ 

ηυν 50 mbar και μέγιζηη πίεζη λειηοςπγίαρ έυρ και 16 bar» (ΤΑ Γ3/Α/5286/1997 

(ΦΔΚ Β’ 236/26.03.1997)), ν νπνίνο θαιχπηεη ην ηκήκα ηεο εγθαηάζηαζεο θαηάληε 

ηεο κνλάδαο (ζηαζκνχ) ξχζκηζεο πίεζεο-κέηξεζεο παξνρήο αεξίνπ (ΤΑ 

Γ3/Α/5286/1997, παξ. 1.1.1). Να ζεκεησζεί φηη ξπζκηζηήο πίεζεο είλαη ε ζπζθεπή 

πνπ ξπζκίδεη ηελ πίεζε ζε ζηαζεξή ηηκή ζην ηκήκα ηεο εγθαηάζηαζεο ζσιελψζεσλ 

πνπ αθνινπζεί (ΚΤΑ Γ3/Α/11346/2003, παξ. 2.3.4). 

5. «ςμπλήπυζη ηηρ απόθαζηρ με απιθμό Γ3/Α/5286/1997 (ΦΔΚ 236/Β/26.3.97) 

«Κανονιζμόρ εζυηεπικών εγκαηαζηάζευν θςζικού αεπίος με πίεζη λειηοςπγίαρ άνυ 

ηυν 50 mbar και μέγιζηη πίεζη λειηοςπγίαρ έυρ και 16 bar», ηηρ Τποςπγού 

Ανάπηςξηρ» (ΚΤΑ Γ3/Α/14413/1998 (ΦΔΚ Β’ 875/19.08.1998)). 

Ζ Δηαιπία Αεπίος ή αιιηψο ν Φοπέαρ Γιανομήρ Αεπίος (Φ.Γ.Α.) (ΤΑ Γ3/Α/14715/2006, 

Δλφηεηα 1, παξ. 1.3.2), δειαδή ε αλψλπκε εηαηξία (ΓΔΠΑ, ΔΓΑ, ΔΠΑ ή άιιε) πνπ παξέρεη 

λφκηκα αέξην ζε ηειηθνχο θαηαλαισηέο (ΚΤΑ Γ3/Α/11346/2003 (ΦΔΚ Β’ 963/15.07.2003), 

παξ. 2.1.2 & ΤΑ Γ3/Α/5286/1997 (ΦΔΚ Β’ 236/26.03.1997), παξ. 1.3), κπνξεί λα ζέηεη 

εηδηθέο απαηηήζεηο επί πιένλ ησλ δηαηάμεσλ ησλ σο άλσ Καλνληζκψλ, ζηηο πεξηπηψζεηο ζηηο 

νπνίεο θξίλεη θάηη ηέηνην ζθφπηκν γηα ιφγνπο αζθαιείαο (ΚΤΑ Γ3/Α/11346/2003, παξ. 1.1.7 

θαη ΤΑ Γ3/Α/5286/1997, παξ. 1.1.7). 

3.2 Καλνληζκνί Γηθηύσλ Γηαλνκήο Φπζηθνύ Αεξίνπ 
 

Οη Καλνληζκνί πνπ δηέπνπλ ηα Γίθηπα Γηαλνκήο Φπζηθνχ Αεξίνπ θαη ηζρχνπλ ζήκεξα είλαη 

νη εμήο: 

1. «Κανονιζμόρ εγκαηάζηαζηρ παποσεηεςηικών αγυγών και μεηπηηών θςζικού αεπίος με 

πίεζη λειηοςπγίαρ έυρ και 4 bar» (ΤΑ Γ3/Α/22925 (ΦΔΚ Β’ 1810/12.12.2006)), ν 

νπνίνο ηζρχεη γηα ην ηκήκα ηνπ δηθηχνπ θπζηθνχ αεξίνπ απφ ηνλ θεληξηθφ αγσγφ έσο 



ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΩΣΔΡΙΚΩΝ/Γενική Γπαμμαηεία Πολιηικήρ Πποζηαζίαρ/Γιεύθςνζη σεδιαζμού & Ανηιμεηώπιζηρ 

Δκηάκηυν Αναγκών/Σμήμα σεδιαζμού, Ππόλητηρ & Ανηιμεηώπιζηρ Σεσνολογικών & Λοιπών Καηαζηποθών 

 

ειίδα 40 απφ 75 

 

ην ζεκείν παξάδνζεο (εθ κέξνπο ηνπ Φνξέα Γηαλνκήο Αεξίνπ)-παξαιαβήο (εθ 

κέξνπο ηνπ Καηαλαισηή) ηνπ αεξίνπ θαη νξίδεη ην ζρεδηαζκφ, ηελ θαηαζθεπή θαη ηε 

κεηαηξνπή ησλ παξνρεηεπηηθψλ αγσγψλ (ηκήκα ηεο ζσιήλσζεο απφ ηνλ θεληξηθφ 

αγσγφ δηαλνκήο κέρξη ην ζεκείν παξάδνζεο-παξαιαβήο ηνπ αεξίνπ (ΚΤΑ 

Γ3/Α/11346/2003, παξ. 2.3.15)) θαη ξπζκηζηηθψλ/κεηξεηηθψλ δηαηάμεσλ. Οη 

παξνρεηεπηηθνί απηνί αγσγνί ζπλδένληαη κε θεληξηθφ αγσγφ δηαλνκήο θπζηθνχ 

αεξίνπ απφ πνιπαηζπιέλην θαη ε κέγηζηε πίεζε ιεηηνπξγίαο (MOP) ηνπο (βι. Δλφηεηα 

Α ηνπ παξφληνο) είλαη έσο 4bar. Οη δηαηάμεηο ηνπ ελ ιφγσ Καλνληζκνχ έρνπλ 

εθαξκνγή ζε φιεο ηηο πεξηνρέο ηεο ρψξαο φπνπ ππάξρεη ή πξφθεηηαη λα ππάξμεη 

εγθαηάζηαζε δηθηχνπ δηαλνκήο κε κέγηζηε πίεζε ιεηηνπξγίαο 4bar. Ζ αξκφδηα αξρή 

γηα ηνλ έιεγρν θαη ηελ εθαξκνγή ηνπ Καλνληζκνχ είλαη ν θαηά ηφπν Φνξέαο 

Γηαλνκήο Αεξίνπ (βι. Δλφηεηα Α) (ΤΑ Γ3/Α/22925, παξ. 1.1). 

2. «Κανονιζμόρ «Δγσειπίδιο λειηοςπγίαρ και ζςνηήπηζηρ δικηύυν διανομήρ μέζηρ πίεζηρ 

θςζικού αεπίος (πίεζη ζσεδιαζμού 19 bar) και δικηύυν διανομήρ σαμηλήρ πίεζηρ 

θςζικού αεπίος (μέγιζηη πίεζη λειηοςπγίαρ 4 bar)»» (ΤΑ Γ3/Α/20701 (ΦΔΚ Β’ 

1712/23.12.2006)), ν νπνίνο θαζνξίδεη: 

 Σηο δηαδηθαζίεο πνπ ζα πξέπεη θαη’ ειάρηζηνλ λα ηεξνχληαη κε ζθνπφ ηε 

ιεηηνπξγία θαη ζπληήξεζε ησλ δηθηχσλ δηαλνκήο κέζεο πίεζεο θπζηθνχ αεξίνπ 

(πίεζε ζρεδηαζκνχ 19bar) θαη ησλ δηθηχσλ δηαλνκήο ρακειήο πίεζεο θπζηθνχ 

αεξίνπ (κέγηζηε πίεζε ιεηηνπξγίαο 4bar). 

 Σνλ ειάρηζην απαξαίηεην εμνπιηζκφ γηα ηε δηελέξγεηα ηεο ιεηηνπξγίαο θαη 

ζπληήξεζεο απηψλ. 

 Σα πεξί εθπαίδεπζεο ηνπ πξνζσπηθνχ πνπ ζα δηελεξγεί ηε ιεηηνπξγία θαη 

ζπληήξεζε. 

 Σν ζχζηεκα ηειεπνπηείαο θαη ηειερεηξηζκνχ (SCADA) πνπ είλαη απαξαίηεην 

γηα νξζή θαη αδηάιεηπηε παξαθνινχζεζε ηνπ ζπζηήκαηνο ησλ ελ ιφγσ δηθηχσλ 

θπζηθνχ αεξίνπ θαη δπλαηφηεηα ιήςεο απνθάζεσλ γηα επέκβαζε ζε απηά. 

 Σα πεξί επνπηείαο εξγαζηψλ ηξίησλ ζηε γεηηλίαζε ησλ ελ ιφγσ δηθηχσλ θπζηθνχ 

αεξίνπ. 

Ο Καλνληζκφο απηφο ηζρχεη γηα ηα ελ ιφγσ δίθηπα έσο ηελ έμνδν ηνπ κεηξεηή ζηα φξηα 

ηεο ηδηνθηεζίαο ησλ πειαηψλ θαη δελ ηζρχεη γηα ην ζρεδηαζκφ, ηελ θαηαζθεπή θαη ηα 

πιηθά ησλ σο άλσ δηθηχσλ, γηα ηα νπνία ηζρχνπλ νη Καλνληζκνί 3 θαη 4 πνπ 

αλαθέξνληαη παξαθάησ. Οη δηαηάμεηο ηνπ ελ ιφγσ Καλνληζκνχ έρνπλ εθαξκνγή ζε φιεο 

ηηο πεξηνρέο ηεο ρψξαο φπνπ ππάξρεη ή πξφθεηηαη λα ππάξμεη ζχζηεκα δηθηχσλ δηαλνκήο 

κέζεο πίεζεο θπζηθνχ αεξίνπ ή θαη δηθηχσλ δηαλνκήο ρακειήο πίεζεο θπζηθνχ αεξίνπ 
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(ΤΑ Γ3/Α/20701, Πξννίκην). 

ζνλ αθνξά ηελ νξγάλσζε ηεο ιεηηνπξγίαο θαη ηεο ζπληήξεζεο ηνπ δηθηύνπ από 

ηνλ Φνξέα Γηαλνκήο Αεξίνπ (Φ.Γ.Α.) φπσο πξνζδηνξίδεηαη ζηνλ ελ ιφγσ Καλνληζκφ: 

 Γηα ηελ αζθαιή θαη αδηάιεηπηε παξνρή αεξίνπ ζα πξέπεη λα γίλεηαη νξζή 

ιεηηνπξγία, θαηάιιειε ζπληήξεζε θαη επηζεψξεζε ζε ηαθηά ρξνληθά 

δηαζηήκαηα, θαζψο επίζεο θαη νξζή δηαρείξηζε ησλ δηθηχσλ κέζεο θαη ρακειήο 

πίεζεο θπζηθνχ αεξίνπ (ΤΑ Γ3/Α/20701, παξ. 3). 

 Ζ θαηάζηαζε ηνπ δηθηχνπ κπνξεί λα εμεηάδεηαη είηε φζν ην δίθηπν είλαη ζε 

ιεηηνπξγία, είηε ζε παχζε ιεηηνπξγίαο («shut down») (ΤΑ Γ3/Α/20701, παξ. 3). 

 Ζ θαηάιιειε ζπληήξεζε ζα γίλεηαη ζχκθσλα κε ηηο γξαπηέο δηαδηθαζίεο ηνπ 

Φ.Γ.Α. ηηο νπνίεο είλαη ππνρξεσκέλνο λα ζπληάζζεη θαη λα εθαξκφδεη (ΤΑ 

Γ3/Α/20701, παξ. 3). 

 Οη δηελέξγεηεο επηζεσξήζεσλ, νη αιιαγέο ιεηηνπξγηθήο θαηάζηαζεο, νη 

ζπληεξήζεηο θαη ηα επξήκαηα απηψλ ζα πξέπεη λα θαηαγξάθνληαη θαη λα 

δηαηεξείηαη αξρείν (ΤΑ Γ3/Α/20701, παξ. 3). 

 Πξηλ απφ θάζε εξγαζία εθζθαθήο ζην ρψξν δηέιεπζεο ηνπ δηθηχνπ, πνπ 

δηελεξγείηαη είηε απφ ηνλ Φ.Γ.Α. είηε απφ ηξίηνπο, ζα πξέπεη λα ελεκεξψλεηαη ν 

ππεχζπλνο ηεο Λεηηνπξγίαο θαη πληήξεζεο ηνπ Φ.Γ.Α. (ΤΑ Γ3/Α/20701, παξ. 

3). 

 Σα φξγαλα θαη ν εμνπιηζκφο γηα ηε δηελέξγεηα ηεο ιεηηνπξγίαο θαη ζπληήξεζεο 

ησλ δηθηχσλ δηαλνκήο πξέπεη λα ππνβάιινληαη ζε ζπληήξεζε θαη ηαθηηθφ 

έιεγρν. πνπ απηά ρξεζηκνπνηνχληαη γηα εληνπηζκφ δηαθπγψλ ή γηα δνθηκέο, ζα 

ππνβάιινληαη ζε βαζκνλφκεζε κε ηε ζπρλφηεηα πνπ ππνδεηθλχεηαη απφ ηνλ 

θαηαζθεπαζηή, ή ηνπιάρηζηνλ κία θνξά ην ρξφλν (ΤΑ Γ3/Α/20701, παξ. 4.1). 

 Σν αξκφδην γηα ηε ιεηηνπξγία θαη ζπληήξεζε πξνζσπηθφ ηνπ Φ.Γ.Α. πξέπεη λα 

ιακβάλεη ηελ θαηάιιειε εθπαίδεπζε θαη επηκφξθσζε, ε νπνία ζα είλαη 

εμεηδηθεπκέλε αλάινγα κε ην επίπεδν επζχλεο πνπ ν εθάζηνηε εξγαδφκελνο έρεη 

ζηελ εηαηξία θαη ηελ εκπεηξία ηνπ. Σα πξνγξάκκαηα εθπαίδεπζεο ζα 

πξαγκαηεχνληαη ηηο αθφινπζεο ζεκαηηθέο ελφηεηεο (ΤΑ Γ3/Α/20701, παξ. 5): 

o Γεληθά επί ηεο ηερληθήο ηνπ ηνκέα θπζηθνχ αεξίνπ, θαλνληζκνχο θαη 

παξαθνινχζεζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ δηαρείξηζεο ησλ εγθαηαζηάζεσλ 

o Ρχζκηζε πίεζεο αεξίνπ θαη κέηξεζε 

o Πξνζηαζία αγσγψλ αεξίνπ 

o Γηαρείξηζε θαηαζηάζεσλ έθηαθηεο αλάγθεο 

o Βαζηθέο θαηαζθεπαζηηθέο γλψζεηο 



ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΩΣΔΡΙΚΩΝ/Γενική Γπαμμαηεία Πολιηικήρ Πποζηαζίαρ/Γιεύθςνζη σεδιαζμού & Ανηιμεηώπιζηρ 

Δκηάκηυν Αναγκών/Σμήμα σεδιαζμού, Ππόλητηρ & Ανηιμεηώπιζηρ Σεσνολογικών & Λοιπών Καηαζηποθών 

 

ειίδα 42 απφ 75 

 

o Θέκαηα πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο ζηελ εξγαζία 

o Θέκαηα πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο 

 Ο Φ.Γ.Α. πξέπεη λα έρεη έγγξαθεο δηαδηθαζίεο πξνιεπηηθήο ζπληήξεζεο θαη 

αληηκεηψπηζεο έθηαθησλ πεξηζηαηηθψλ ζηηο νπνίεο πξέπεη λα θαίλεηαη ν ηφπνο, ν 

ρξφλνο, ν ηξφπνο θαη ε δηάξθεηα ηεο επέκβαζεο ψζηε ηα δίθηπα θπζηθνχ αεξίνπ 

λα ηθαλνπνηνχλ ηνπο θαλφλεο ηεο ηέρλεο θαη ηεο επηζηήκεο θαη ηηο ηζρχνπζεο 

Οδεγίεο Δ.Δ. θαη ηνπο Δζληθνχο Καλνληζκνχο (ΤΑ Γ3/Α/20701, παξ. 6). 

 Ο ηνκέαο ηεο ιεηηνπξγίαο θαη ηεο ζπληήξεζεο ηνπ Φ.Γ.Α. πξέπεη λα εμαζθαιίδεη 

ηε δηαηήξεζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ αεξίνπ ζε θαιή θαηάζηαζε θαη λα βειηηψλεη 

ηε ιεηηνπξγία ηνπο κε ηελ εθηέιεζε λέσλ έξγσλ, φηαλ απηφ απαηηείηαη (ΤΑ 

Γ3/Α/20701, παξ. 6). 

 Ο Φ.Γ.Α. πξέπεη λα εμαζθαιίδεη ζηνπο θαηαλαισηέο θπζηθνχ αεξίνπ ζπλερή θαη 

απξφζθνπηε παξνρή θπζηθνχ αεξίνπ, κε πξνδηαγεγξακκέλεο δηαδηθαζίεο 

ειέγρσλ ηνπ ζπζηήκαηνο δηαλνκήο θπζηθνχ αεξίνπ (ΤΑ Γ3/Α/20701, παξ. 6). 

3. «Καλνληζκφο δηθηχσλ πνιπαηζπιελίνπ δηαλνκήο θπζηθνχ αεξίνπ κε κέγηζηε πίεζε 

ιεηηνπξγίαο 4 bar» (ΤΑ Γ3/Α/14715/2006 (ΦΔΚ Β’ 1530/19.10.2006)), ν νπνίνο 

πεξηιακβάλεη νξηζκνχο, απαηηήζεηο θαη θξηηήξηα πνπ αθνξνχλ ζηα πιηθά, 

εμαξηήκαηα θαη εξγαζίεο θαηαζθεπήο γηα ηα δίθηπα πνιπαηζπιελίνπ Γηαλνκήο 

Φπζηθνχ Αεξίνπ κε κέγηζηε πίεζε ιεηηνπξγίαο (πίεζε ζρεδηαζκνχ) 4bar. Ο 

Καλνληζκφο δελ ηζρχεη γηα εζσηεξηθέο εγθαηαζηάζεηο (νηθηαθέο, εκπνξηθέο, 

βηνκεραληθέο) νη νπνίεο ζα είλαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ Καλνληζκψλ 1 θαη 4 

ηεο παξαγξάθνπ 3.1 ηεο παξνχζαο Δλφηεηαο. Δπηπιένλ, δελ ηζρχεη γηα ζηαζκνχο 

κέηξεζεο θαη ξχζκηζεο πίεζεο, νχηε γηα ζηαζκνχο ζπκπίεζεο (ΤΑ Γ3/Α/14715/2006, 

παξ. 1.1.1). 

4. «Κανονιζμόρ σαλύβδινυν δικηύυν διανομήρ θςζικού αεπίος με πίεζη ζσεδιαζμού 19 

bar» (ΤΑ Γ3/Α/17013/2006 (ΦΔΚ Β’ 1552/24.10.2006)), ν νπνίνο πεξηιακβάλεη 

νξηζκνχο, απαηηήζεηο θαη θξηηήξηα πνπ αθνξνχλ ζηα πιηθά, εμαξηήκαηα θαη εξγαζίεο 

θαηαζθεπήο γηα ηα ραιχβδηλα δίθηπα Γηαλνκήο Φπζηθνχ Αεξίνπ κε κέγηζηε πίεζε 

ιεηηνπξγίαο (πίεζε ζρεδηαζκνχ) 19bar. Ο Καλνληζκφο δελ ηζρχεη γηα εζσηεξηθέο 

εγθαηαζηάζεηο (νηθηαθέο, εκπνξηθέο, βηνκεραληθέο) νη νπνίεο ζα είλαη ζχκθσλα κε ηηο 

δηαηάμεηο ησλ Καλνληζκψλ 1 θαη 4 ηεο παξαγξάθνπ 3.1 ηεο παξνχζαο Δλφηεηαο. 

Δπηπιένλ, δελ ηζρχεη γηα ζηαζκνχο κέηξεζεο θαη ξχζκηζεο πίεζεο, νχηε γηα ζηαζκνχο 

ζπκπίεζεο (ΤΑ Γ3/Α/17013/2006, παξ. 1.1.1). 
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Σ. ΟΓΖΓΗΔ ΑΦΑΛΟΤ ΚΑΗ ΟΡΘΟΛΟΓΗΚΖ ΥΡΖΖ 

ΦΤΗΚΟΤ ΑΔΡΗΟΤ ΠΡΟ ΚΑΣΑΝΑΛΧΣΔ 

1. Γεληθά 
 
χκθσλα κε ηηο ΤΑ Γ1/18887/2001, Γ1/Γ/Φ7/11819/2000 θαη Γ1/Γ/Φ7/11818/2000, νη ΔΠΑ 

ππνρξενύληαη: 

 λα αλαπηύζζνπλ, επηζεσξνύλ, ζπληεξνύλ θαη ιεηηνπξγνύλ ην ύζηεκα Γηαλνκήο 

θαη λα πξνβαίλνπλ ζε θάζε ζρεηηθή κε ηηο αλσηέξσ ππνρξεψζεηο ελέξγεηα, ζχκθσλα 

κε ηνπο Καλνληζκνχο θαη Πξαθηηθέο ηεο Βηνκεραλίαο Φπζηθνχ Αεξίνπ (βι. Δλφηεηα 

Α ηνπ παξφληνο), πξνθεηκέλνπ λα ειαρηζηνπνηείηαη ν θίλδπλνο ζσκαηηθήο βιάβεο 

ή πεξηνπζηαθήο δεκίαο (παξ. 2.4.1) 

 λα ζπληάζζνπλ, ζε ζπλεξγαζία κε ηε ΡΑΔ, ελεκεξσηηθό δειηίν ζρεηηθά κε 

ελδερόκελνπο θηλδύλνπο πνπ πξνέξρνληαη από ηε ρξήζε ηνπ θπζηθνύ αεξίνπ 

(ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ θηλδχλσλ απφ δηαξξνή ή αηειή θαχζε) θαη ηα κέηξα 

αζθαιείαο ηα νπνία πξέπεη λα ιακβάλνπλ νη Καηαλαισηέο, πξνθεηκέλνπ λα 

απνθεπρζνχλ ηέηνηνπ είδνπο θίλδπλνη  (παξ. 2.4.2α) 

 λα ρνξεγνχλ αληίγξαθν ηεο σο άλσ έθζεζεο ζε θάζε Καηαλαισηή πξηλ ηελ έλαξμε 

παξνρήο θπζηθνχ αεξίνπ (παξ. 2.4.2β) θαη 

 λα ελεκεξώλνπλ ηαθηηθά ηνπο Καηαλαισηέο γηα ζέκαηα δεκόζηαο αζθάιεηαο 

ζρεηηθά κε ηε ρξήζε θπζηθνύ αεξίνπ εληόο ηεο Πεξηνρήο αξκνδηόηεηάο ηνπο 

(παξ. 2.4.2γ). 

Ο Δγθαηαζηάηεο (θςζικό ή νομικό ππόζυπο πος καηέσει ηην άδεια για ηην ανάλητη ηηρ 

εκηέλεζηρ ή και ζςνηήπηζηρ έπγυν θςζικού αεπίος, ΚΤΑ Γ3/Α/11346/2003, παπ. 2.1.5) θαη ν 

Δπηβιέπσλ Αεξίνπ (θςζικό ή νομικό ππόζυπο πος καηέσει ηην άδεια για ηην επίβλετη έπγυν 

θςζικού αεπίος, ΚΤΑ Γ3/Α/11346/2003, παπ. 2.1.4) πξέπεη λα εθπαηδεχζνπλ ηνλ θαηαλαισηή 

ζην ρεηξηζκφ ηεο εγθαηάζηαζεο, κε βάζε εγθεθξηκέλν Πξφγξακκα Λεηηνπξγίαο θαη 

πληήξεζεο (ΚΤΑ Γ3/Α/11346/2003, παξ. 3.2.3). Να ζεκεησζεί φηη νη εξγαζίεο θαηαζθεπήο, 

κεηαηξνπήο θαη ζπληήξεζεο ησλ εγθαηαζηάζεσλ αεξίνπ επηηξέπεηαη, εθηφο απφ ηελ Δηαηξία 

Αεξίνπ, λα εθηεινχληαη κφλν απφ θπζηθά πξφζσπα ή Δηαηξίεο Δγθαηαζηάζεσλ ή Δηαηξίεο 

πληεξήζεσλ νη νπνίεο θαηέρνπλ επαγγεικαηηθή άδεηα (ΚΤΑ Γ3/Α/11346/2003, παξ. 1.2.7). 

ηηο ηζηνζειίδεο ησλ ΔΠΑ Θεζζαινλίθεο Α.Δ. θαη ΔΠΑ Θεζζαιίαο Α.Δ. 

(www.epathessaloniki.gr & www.epathessalia.gr αληίζηνηρα) δίδνληαη νδεγίεο νξζήο ρξήζεο 

πξνο ηνπο θαηαλαισηέο θπζηθνχ αεξίνπ, νη νπνίεο πεξηιακβάλνπλ ηα παξαθάησ γεληθά 
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κέηξα: 

 Αεξηζκφο ησλ ρψξσλ  

 Απνβνιή ησλ πξντφλησλ θαχζεο  

 Έιεγρνο ηεο θιφγαο  

 Σαθηηθή πληήξεζε  

 Οξζνινγηθή δηαρείξηζε ηεο ζεξκφηεηαο – Μφλσζε  

 Ρχζκηζε ηεο ζεξκνθξαζίαο  

 Δθαξκνγή κέηξσλ πξφιεςεο θαη αληηκεηψπηζεο πεξηζηαηηθψλ δηαξξνήο  

 Έιεγρνο πξν ηεο ελεξγνπνίεζεο παξνρήο Φπζηθνχ Αεξίνπ  

Οη ζπζθεπέο αεξίνπ πνπ θπθινθνξνχλ ζηελ αγνξά πξέπεη λα θέξνπλ ην ζήκα πνηφηεηαο CE, 

ην νπνίν ζπληζηά εγγχεζε φηη ε ζπζθεπή πιεξνί ηα επξσπατθά πξφηππα αζθαιείαο 

(www.epathessalia.gr). 

ζνλ αθνξά ηηο λέεο ζπλδέζεηο, πξνθεηκέλνπ λα ελεξγνπνηεζεί απφ ηνλ Φ.Γ.Α. ε παξνρή 

Φπζηθνχ Αεξίνπ, ειέγρεηαη εάλ ππάξρνπλ ηα απαηηνχκελα έγγξαθα.  

Απηά ρνξεγνχληαη ζηνλ πειάηε απφ ηνλ επαγγεικαηία αδεηνχρν ηερληθφ ηεο εγθαηάζηαζεο 

θαη πηζηνπνηνχλ φηη ε εζσηεξηθή εγθαηάζηαζε εθηειέζζεθε ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα 

λνκνζεζία θαη κε απζηεξή ηήξεζε ησλ θαλφλσλ αζθαιείαο.  

2. Μέηξα Πξόιεςεο θαη Αληηκεηώπηζεο Πεξηζηαηηθώλ Γηαξξνήο 

Φπζηθνύ Αεξίνπ 
 

ηε ζπλέρεηα παξαηίζεληαη κέηξα πξφιεςεο θαη αληηκεηψπηζεο πεξηζηαηηθψλ δηαξξνήο 

θπζηθνχ αεξίνπ φπσο δίδνληαη ζηελ ΚΤΑ Γ3/Α/11346/2003 (ΦΔΚ Β’ 963/15.07.2003), 

θαζψο θαη ζηηο ηζηνζειίδεο ησλ ΔΠΑ Θεζζαινλίθεο Α.Δ. θαη ΔΠΑ Θεζζαιίαο Α.Δ. 

(www.epathessaloniki.gr & www.epathessalia.gr αληίζηνηρα): 

 Δάλ αληηιεθζνύκε νζκή αεξίνπ κέζα ζε θηίξην: 

o Γελ αλάβνπκε θιφγεο θαη δελ ελεξγνπνηνχκε θάπνην αληηθείκελν πνπ ζα 

κπνξνχζε λα παξάγεη ζπίζεο, φπσο ειεθηξηθνχο δηαθφπηεο, θνπδνχληα, 

ηειέθσλν θ.ι.π. (ΚΤΑ Γ3/Α/11346/2003, παξ. 12.4.3 & 

www.epathessalia.gr). 

o βήλνπκε ηηο αλακκέλεο θιφγεο (www.epathessalia.gr). 

o Αλνίγνπκε ακέζσο πφξηεο θαη παξάζπξα, θαη κάιηζηα φρη κφλν απηά ηνπ 

δσκαηίνπ φπνπ βξίζθεηαη ε ζπζθεπή αεξίνπ, ψζηε λα δεκηνπξγεζεί έλα 

ξεχκα αέξα (ΚΤΑ Γ3/Α/11346/2003, παξ. 12.4.3 & www.epathessalia.gr). 

http://www.epathessalia.gr/
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o Κιείλνπκε ηε ζηξφθηγγα ηνπ κεηξεηή ή ηε γεληθή ζηξφθηγγα ηνπ 

δηακεξίζκαηνο (ΚΤΑ Γ3/Α/11346/2003, παξ. 12.4.3 & 

www.epathessalia.gr). 

o ηγνπξεπφκαζηε φηη κε ηνλ αεξηζκφ απνκαθξχλζεθε ην αέξην απφ ηνπο 

ρψξνπο θαη εμαθαλίζζεθε ε ραξαθηεξηζηηθή ηνπ νζκή 

(www.epathessalia.gr). 

o Διέγρνπκε κήπσο ε δηαθπγή αεξίνπ νθείιεηαη ζε θάπνην ηπραίν γεγνλφο ή 

γηαηί απνζπάζζεθε ε πξνζνρή καο. Δάλ δε ζπκβαίλεη θάηη ηέηνην, 

εηδνπνηνχκε ακέζσο ηελ ππεξεζία άκεζεο επέκβαζεο ηεο αξκφδηαο Δηαηξίαο 

Αεξίνπ (ΓΔΠΑ, ΔΓΑ, ΔΠΑ ή άιιε) κέζσ ηειεθψλνπ εθηφο ηεο νηθίαο. Δάλ 

ν ηειεπηαίνο δηαπηζηψζεη φηη ε απψιεηα δελ νθείιεηαη ζην δίθηπν αιιά ζηελ 

εγθαηάζηαζή καο, πξέπεη λα θαιέζνπκε ηνλ εγθαηαζηάηε-ζπληεξεηή καο 

(www.epathessalia.gr). Δάλ αλαγγειζνχλ ειιείςεηο ή βιάβεο ζηνλ 

εγθαηαζηάηε-ζπληεξεηή, απηφο πξέπεη λα ιάβεη ηα απαηηνχκελα κέηξα, 

ελδερνκέλσο ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Δηαηξία Αεξίνπ (ΚΤΑ Γ3/Α/11346/2003, 

παξ. 12.4.1). Μία αλαγγειία βιάβεο ζα πξέπεη λα πεξηέρεη: 

- Σνλ αθξηβή ηφπν ηεο βιάβεο 

- Σν είδνο θαη ηελ έθηαζε ηεο βιάβεο 

- Σελ πηζαλή αηηία ηεο βιάβεο 

- Σν φλνκα, ηε δηεχζπλζε θαη ηνλ αξηζκφ ηειεθψλνπ ηνπ 

αλαγγέινληνο (ΚΤΑ Γ3/Α/11346/2003, παξ. 12.4.2). 

 ε πεξίπησζε δηαξξνήο αεξίνπ απφ ζπζθεπέο αεξίνπ εμαξηψκελεο απφ ηνλ αέξα ηνπ 

ρψξνπ (ΚΤΑ Γ3/Α/11346/2003, παξ. 12.4.5), ε ζπζθεπή πξέπεη λα ηεζεί εθηφο 

ιεηηνπξγίαο, κε θιείζηκν ηεο απνθξαθηηθήο δηάηαμεο ηεο ζπζθεπήο θαη λα 

εηδνπνηεζεί ν ζπληεξεηήο θαη ε αξκφδηα Δηαηξία Αεξίνπ. 

 Δάλ αληηιεθζνύκε νζκή αεξίνπ ζηελ ύπαηζξν (ΚΤΑ Γ3/Α/11346/2003, παξ. 

12.4.4): 

o Δάλ ε νζκή αεξίνπ κπνξεί λα απνδνζεί ζε έλα ζεκείν δηαξξνήο ζε ππφγεην 

εμσηεξηθφ αγσγφ (π.ρ. αγσγφο ζε απιή γηα εζσηεξηθφ θηίξην), ηφηε ν αγσγφο 

απηφο πξέπεη λα θξαγεί κε ηελ πξνβιεπφκελε απνθξαθηηθή δηάηαμε. 

o Κιείλνπκε ηηο πφξηεο θαη ηα παξάζπξα ησλ γχξσ θηηξίσλ. 

o Απνθεχγνπκε γπκλή θιφγα, δελ θαπλίδνπκε θαη δε ρξεζηκνπνηνχκε 

αλαπηήξεο. 

o Γε ρξεζηκνπνηνχκε ειεθηξηθνχο δηαθφπηεο, πξίδεο θαη ειεθηξηθά θνπδνχληα. 

o Δηδνπνηνχκε ηελ ππεξεζία άκεζεο επέκβαζεο ηεο αξκφδηαο Δηαηξίαο Αεξίνπ. 
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o Δηδνπνηνχκε ηνπο ελνίθνπο ηνπ θηηξίνπ, ρσξίο φκσο λα ρηππάκε ειεθηξηθά 

θνπδνχληα. 

 Σν άλακκα θαη ην ζβήζηκν κίαο εζηίαο ή ελόο θαπζηήξα, πξέπεη λα γίλεη κε ηελ 

εμήο αθνινπζία ελεξγεηώλ:  

o Γηα λα αλάςνπκε ηε θιφγα, πξψηα πξέπεη λα πιεζηάζνπκε ζηελ εζηία έλα 

ζπίξην ήδε αλακκέλν θαη έπεηηα λα αλνίμνπκε ην δηαθφπηε ηεο ζπζθεπήο 

(www.epathessaloniki.gr). Δάλ ν θαπζηήξαο δελ αλάςεη κε ηελ πξψηε 

πξνζπάζεηα, θιείλνπκε ην θνπκπί ηνπ αεξίνπ θαη πεξηκέλνπκε κεξηθά ιεπηά, 

ψζηε λα δηαρπζεί ην αέξην πνπ ζπζζσξεχηεθε ζην θνχξλν 

(www.epathessalia.gr). 

o Γηα λα ζβήζνπκε ηε θιφγα, πξψηα πξέπεη λα θιείζνπκε ην δηαθφπηε ηεο 

εζηίαο θαη έπεηηα ηε ζηξφθηγγα ηξνθνδνζίαο ηεο ζπζθεπήο 

(www.epathessaloniki.gr).  

 Οη πην ζχγρξνλεο ζπζθεπέο έρνπλ ελζσκαησκέλεο δηαηάμεηο/κεραληζκνχο αζθαιείαο 

γηα ηελ πξνζηαζία απφ ην ελδερφκελν ε θιφγα λα ζβήζεη παξά ηε ζέιεζή καο. ηελ 

πεξίπησζε απηή, πξέπεη λα αθνινπζεζνχλ νη ππνδείμεηο ηνπ θαηαζθεπαζηή 

(www.epathessaloniki.gr).  

 ηηο ζσιελψζεηο ηνπ αεξίνπ ή ηνπ κεηξεηή δελ πξέπεη πνηέ λα ζπλδένληαη θαιψδηα 

γείσζεο ησλ ειεθηξηθψλ ζπζθεπψλ, νχηε λα θξέκνληαη αληηθείκελα ή λα δέλνληαη 

ζρνηληά γηα ην άπισκα ησλ ξνχρσλ (www.epathessaloniki.gr).  

 Έλαο θαιφο θαλφλαο είλαη λα θαζαξίδνληαη ηαθηηθά νη ζηξνγγπιέο αθαηξνχκελεο 

εζηίεο (κάηηα) ηεο θνπδίλαο, απνθεχγνληαο λα αθήλνπκε λεξφ κέζα ζηηο νπέο, 

δίλνληαο ηδηαίηεξε πξνζνρή ζηελ φςε ηεο θιφγαο. Πξέπεη λα απνθεχγνπκε ηελ 

ηνπνζέηεζε ηνπ ζεξκνζίθσλα πάλσ απφ ηηο εζηίεο ηεο θνπδίλαο, δηφηη νη νπζίεο πνπ 

πεξηέρνληαη ζηνπο παξαγφκελνπο πδξαηκνχο ζα κπνξνχζαλ λα ζπζζσξεπηνχλ θαη λα 

αιινηψζνπλ ηε ιεηηνπξγία ηνπ (www.epathessaloniki.gr).  

 Σν καγείξεκα ησλ ηξνθψλ, ηδίσο φηαλ ηα πιηθά πνπ βξάδνπλ μερεηιίζνπλ, κπνξεί λα 

ζβήζνπλ ηε θιφγα θαη λα πξνμελήζνπλ δηαξξνέο αεξίνπ. Σν πξφβιεκα απηφ δελ 

παξνπζηάδεηαη φηαλ νη ζπζθεπέο είλαη εθνδηαζκέλεο κε ζεξκνδεχγνο αζθαιείαο: ζε 

πεξίπησζε ππεξρείιηζεο πγξψλ κε επαθφινπζν ζβήζηκν ηεο θιφγαο, δηαθφπηεηαη ε 

ξνή θαη πξνιακβάλεηαη ε δηαθπγή αεξίνπ (www.epathessaloniki.gr).  

 Δάλ πξφθεηηαη λα απνπζηάζνπκε γηα θάπνην δηάζηεκα απφ ην ζπίηη, είλαη πξνηηκφηεξν 

λα θιείλνπκε ηε γεληθή ζηξφθηγγα πνπ βξίζθεηαη πξηλ απφ ην κεηξεηή 

(www.epathessaloniki.gr).  
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Να ζεκεησζεί όηη νη ππεξεζίεο άκεζεο επέκβαζεο ησλ ΔΠΑ Θεζζαινλίθεο θαη 

Θεζζαιίαο Α.Δ. έρνπλ αξηζκνύο θιήζεο ηνπο 800-11-87.87.8 από ζηαζεξό ηειέθσλν 

ρσξίο ρξέσζε θαη 2310 520309, 2310 520642 από ζηαζεξό θαη θηλεηό ηειέθσλν, νη 

νπνίνη ιεηηνπξγνύλ επί 24σξνπ βάζεσο (www.epathessaloniki.gr & 

www.epathessalia.gr). Γηα ηελ ΔΠΑ Αηηηθήο Α.Δ., νη αληίζηνηρνη αξηζκνί θιήζεο είλαη 

νη 801-11-11.33.0 (από ζηαζεξό ηειέθσλν ρσξίο ρξέσζε) θαη 210 3406600, 210 3463365 

(από ζηαζεξό θαη θηλεηό ηειέθσλν). Γηα ηελ ΔΠΑ Αηηηθήο Α.Δ., όια ηα κελύκαηα 

εθηάθηνπ αλάγθεο πνπ αλαθέξνληαη θαη ζηνλ ηεηξαςήθην θσδηθό 1133 ηεο Γξακκήο 

Δμππεξέηεζεο Πειαηώλ, πξνσζνύληαη ζην Κέληξν Διέγρνπ Άκεζεο Δπέκβαζεο. Γηα ηνλ 

ΓΔΦΑ Α.Δ., ηα ηειέθσλα έθηαθηεο αλάγθεο είλαη ηα: 800-11-22.22.2 θαη 210 5551666.  

 

3. Ππξνπξνζηαζία  

ηηο θηηξηαθέο εγθαηαζηάζεηο θαη επηρεηξήζεηο ζηηο νπνίεο θαηαλαιψλεηαη θπζηθφ αέξην γηα 

θάιπςε ησλ ιεηηνπξγηθψλ ηνπο αλαγθψλ, ζα πξέπεη λα ιακβάλνληαη ηα κέηξα θαη κέζα 

ππξνπξνζηαζίαο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία ππξνπξνζηαζίαο γηα ηε 

ζπγθεθξηκέλε ρξήζε ηνπ θηηξίνπ ή ηκήκαηνο απηνχ (ΚΤΑ Γ3/Α/11346/2003, παξ. 14.1). 

Γηα ηηο εγθαηαζηάζεηο απηέο ζα ζπληάζζεηαη κειέηε ππξνπξνζηαζίαο, ε νπνία ζα 

ππνβάιιεηαη γηα έιεγρν ζηελ Πνιενδνκηθή Τπεξεζία, καδί κε ηηο ππφινηπεο κειέηεο ηνπ 

θηηξίνπ θαη απηή κε ηε ζεηξά ηεο, ζα δηαβηβάδεη ζηελ Ππξνζβεζηηθή Τπεξεζία ην ζθέινο ηεο 

ελεξγεηηθήο ππξνπξνζηαζίαο ηεο κειέηεο, πξνο έγθξηζε (Δγθχθιηνο 27 ππ’ αξηζ. 

10733/04.03.2004 ηνπ ΤΠΔΥΩΓΔ/Γεληθή Γ/λζε Πνιενδνκίαο, Δλφηεηα 14, παξ. Α). 

Ο θαηαλαισηήο ππνρξενχηαη λα ελεκεξψζεη ηελ θαηά ηφπν αξκφδηα Ππξνζβεζηηθή 

Τπεξεζία φηη ε εγθαηάζηαζή ηνπ ζπλδέζεθε κε ην θπζηθφ αέξην (ΚΤΑ Γ3/Α/11346/2003, 

παξ. 14.1). 
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Ε. ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΔΚΣΑΚΣΖ ΑΝΑΓΚΖ 

1. Δηζαγσγή  
 
Ζ αληηκεηψπηζε εθηάθησλ αλαγθψλ δηαθξίλεηαη ζε: 

 ανηιμεηώπιζη καηαζηάζευν έκηακηηρ ανάγκηρ ηος Δθνικού ςζηήμαηορ Φςζικού 

Αεπίος (βι. Δλφηεηα 2 ηνπ παξφληνο Κεθαιαίνπ), γηα ηελ νπνία θαηαξηίδεηαη απφ 

ηνλ ΓΔΦΑ Α.Δ. ρέδην Αληηκεηψπηζεο Δθηάθησλ Αλαγθψλ θαη Γηαρείξηζεο 

Κξίζεσλ θαη ζε  

 ανηιμεηώπιζη εκηάκηυν πεπιζηαηικών ηος ςζηήμαηορ Γιανομήρ Φςζικού Αεπίος (βι. 

Δλφηεηα 3 ηνπ παξφληνο Κεθαιαίνπ), γηα ηα νπνία ν Φνξέαο Γηαλνκήο Αεξίνπ 

(ΓΔΠΑ, ΔΓΑ, ΔΠΑ ή άιιε αλψλπκε εηαηξία) νθείιεη λα πξνβαίλεη ζε 

ζπγθεθξηκέλεο δηνξζσηηθέο επεκβάζεηο.  

χκθσλα κε ηνλ Πίλαθα Β ηεο Πξνζζήθεο 1 ζην Παξάξηεκα Α’ ηνπ Γεληθνχ ρεδίνπ 

Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο «ΞΔΝΟΚΡΑΣΖ», ε θαηαζηξνθή κνλάδαο απνζήθεπζεο, δηθηύνπ 

κεηαθνξάο ή ζηαζκνύ δηαλνκήο θπζηθνύ αεξίνπ απνηειεί ηερλνινγηθό αηύρεκα κεγάιεο 

έθηαζεο, κε πηζαλή αηηία γέλεζεο αηχρεκα, βιάβε ή/θαη ηξνκνθξαηηθή ελέξγεηα, πξσηνγελή 

ή δεπηεξνγελή θαηλφκελα ηελ έθξεμε, ηε θσηηά ή/θαη ηε δηαθνπή ηεο παξνρήο θπζηθνχ 

αεξίνπ θαη επηπηψζεηο ζηε δσή θαη ηελ πγεία ησλ πνιηηψλ, απνθιεηζκφ πεξηνρψλ, θαζψο θαη 

πιηθέο δεκηέο. 

 

2. Αληηκεηώπηζε Καηαζηάζεσλ Έθηαθηεο Αλάγθεο ηνπ Δζληθνύ 

πζηήκαηνο Φπζηθνύ Αεξίνπ 

χκθσλα κε ηελ Δλφηεηα «ΟΡΗΜΟΗ», παξ. 14, ηεο χκβαζεο Μεηαθνξάο Φπζηθνχ Αεξίνπ 

(ΤΑ Γ1/1227/2007 (ΦΔΚ Β’ 135/05.02.2007)), έκηακηη ανάγκη απνηειεί θάζε γεγνλφο ή 

θαηάζηαζε πνπ πξνθαιεί ή πηζαλνινγείηαη βάζηκα φηη ελδέρεηαη λα πξνθαιέζεη θίλδπλν γηα 

ην Δ..Φ.Α. ή ηελ αζθαιή ιεηηνπξγία ηνπ ή ηε δσή ή ηελ πεξηνπζία ηξίησλ θαη πνπ 

παξεκπνδίδεη ηελ θαλνληθή εθηέιεζε ησλ ππνρξεψζεσλ θαη ηελ άζθεζε ησλ δηθαησκάησλ 

ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο χκβαζεο Μεηαθνξάο Φπζηθνχ Αεξίνπ. 

Γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ θαηαζηάζεσλ έθηαθηεο αλάγθεο ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο 

Φπζηθνχ Αεξίνπ ν ΓΔΦΑ Α.Δ. θαηαξηίδεη ρέδην Αληηκεηψπηζεο Δθηάθησλ Αλαγθψλ θαη 

Γηαρείξηζεο Κξίζεσλ, ην νπνίν εγθξίλεηαη απφ ηνλ Τπνπξγφ Αλάπηπμεο, κεηά απφ γλψκε ηεο 

ΡΑΔ θαη ιακβάλεη ηα αλαγθαία κέηξα γηα ηελ αληηκεηψπηζε θαηαζηάζεσλ έθηαθηεο αλάγθεο 

θαηά ηα πξνβιεπφκελα ζηνλ Κψδηθα Γηαρείξηζεο ηνπ Δ..Φ.Α. (Ν. 3428/2005, άξζξν 14, 

παξ. 1).  

http://www.rae.gr/SUB2/2_3.htm#YA. 8311/05#YA. 8311/05
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Σν ρέδην Αληηκεηψπηζεο Δθηάθησλ Αλαγθψλ ηνπ ΓΔΦΑ Α.Δ., ην νπνίν δηαβηβάζηεθε 

ειεθηξνληθά ζηε Γεληθή Γξακκαηεία Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο θαη απαξηίδεηαη απφ ηα εμήο 

ζρέδηα: 

 ρέδην Έθηαθηεο Αλάγθεο γηα ην Δζληθφ χζηεκα Μεηαθνξάο Φπζηθνχ Αεξίνπ (1
ε
 

Αλαζεψξεζε – Γεθέκβξηνο 2007) 

 ρέδην Έθηαθηεο Αλάγθεο γηα ηνλ Σεξκαηηθφ ηαζκφ Τγξνπνηεκέλνπ Φπζηθνχ 

Αεξίνπ (1
ε
 Αλαζεψξεζε – Ηαλνπάξηνο 2008) θαη 

 ρέδην Έθηαθηεο Αλάγθεο γηα ηνπο ηαζκνχο Αλεθνδηαζκνχ Λεσθνξείσλ Φπζηθνχ 

Αεξίνπ, έλα ζρέδην ην νπνίν βξίζθεηαη ζε θάζε πξνεηνηκαζίαο θαη αθνξά ηνπο δχν 

ζηαζκνχο αλεθνδηαζκνχ ιεσθνξείσλ θπζηθνχ αεξίνπ ζηα Νέα Ληφζηα θαη ζηελ 

Αλζνχζα Αηηηθήο (θαηφπηλ επηθνηλσλίαο κε ΓΔΦΑ Α.Δ., Οθηψβξηνο 2008). 

 

Ανηιμεηώπιζη Δκηάκηων Αναγκών ζηο Δθνικό ύζηημα Μεηαθοπάρ Φςζικού 

Αεπίος 
ην ρέδην Έθηαθηεο Αλάγθεο γηα ην Δζληθφ χζηεκα Μεηαθνξάο Φπζηθνχ Αεξίνπ: 

 θαζνξίδνληαη ζαθψο ζε πεξίπησζε έθηαθηεο αλάγθεο νη αξκνδηφηεηεο θαη ελέξγεηεο 

ηνπ Μεραληθνχ Δπηθπιαθήο, ηνπ Πξνζσπηθνχ Δπηθπιαθήο θαη ηνπ Κέληξνπ Διέγρνπ 

ηνπ ΓΔΦΑ Α.Δ., θαζψο θαη ηεο Ππξνζβεζηηθήο Τπεξεζίαο θαη 

 πεξηγξάθνληαη ηα κέηξα πνπ ειήθζεζαλ θαηά ηε ράξαμε ηνπ αγσγνχ θπζηθνχ 

αεξίνπ. 

 

Γηαθξίλνληαη 4 θαηαζηάζεηο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπζηήκαηνο: 

 Καηάζηαζη λειηοςπγίαρ 1 (κανονική λειηοςπγία), θαηά ηελ νπνία ην ζχζηεκα 

ιεηηνπξγεί ππφ θαλνληθή επνπηεία 

 Καηάζηαζη λειηοςπγίαρ 2, θαηά ηελ νπνία εκθαλίδνληαη θαηαζηάζεηο, φπσο 

o απψιεηα ειεθηξηθήο ηζρχνο ζηα θηίξηα Λεηηνπξγίαο θαη πληήξεζεο 

o ηξαπκαηηζκφο ηνπ αγσγνχ απφ ηξίην κέξνο 

o βιάβε ζηηο ηειεπηθνηλσλίεο, 

πνπ έρνπλ άκεζε ζρέζε κε ηελ αζθάιεηα ηνπ ζπζηήκαηνο θαη εάλ δελ ππάξμεη 

άκεζνο έιεγρνο θαη επέκβαζε, κπνξεί λα ρεηξνηεξεχζνπλ 

 Καηάζηαζη λειηοςπγίαρ 3, θαηά ηελ νπνία εκθαλίδνληαη θαηαζηάζεηο, φπσο 

o βιάβε ζην ηειεπηθνηλσληαθφ δίθηπν 

o δεκηά ζηνπο αγσγνχο κεηαθνξάο ρσξίο λα πξνθιεζεί δηαξξνή αεξίνπ 

πνπ έρνπλ άκεζε ζρέζε κε ηελ αζθάιεηα ηνπ ζπζηήκαηνο θαη πνπ εάλ δελ 

αληηκεησπηζηνχλ άκεζα, κπνξεί λα ρεηξνηεξεχζνπλ. Ωο εθ ηνχηνπ, νη θαηαζηάζεηο 
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απηέο απαηηνχλ άκεζε αληίδξαζε απφ θάζε θηίξην Λεηηνπξγίαο θαη πληήξεζεο. 

 Καηάζηαζη λειηοςπγίαρ 4, ε νπνία είλαη εθηφο ειέγρνπ θαη ππάξρεη πηζαλφηεηα λα 

ηξαπκαηηζηνχλ πεξίνηθνη ή ρεηξηζηέο ηνπ ΓΔΦΑ Α.Δ. θαη λα πξνθιεζνχλ δεκηέο ζηε 

γχξσ απφ ηηο εγθαηαζηάζεηο πεξηνρή ή ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ ΓΔΦΑ Α.Δ.. αλ 

παξαδείγκαηα αλαθέξνληαη: 

o Θξαχζε ηνπ αγσγνχ 

o Με ειεγρφκελε ππξθαγηά ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ ή πιεζίνλ 

απηψλ. 

Όηαλ ην ζύζηεκα βξίζθεηαη ζε θαηάζηαζε ιεηηνπξγίαο 2, 3 ή 4, ππάξρεη γεγνλόο ή 

ζπκβάλ. 

ε πεξηπηψζεηο έθηαθηεο αλάγθεο, ην πξνζσπηθφ ηνπ ΓΔΦΑ Α.Δ. θαηαβάιιεη θάζε 

πξνζπάζεηα ψζηε κε θαηάιιεινπο ρεηξηζκνχο πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηε ιεηηνπξγία, λα κεηψζεη 

ή λα ζηακαηήζεη ηνπ κέγεζνο ηνπ ζπκβάληνο θάησ απφ ηηο εληνιέο ηνπ ππεχζπλνπ κεραληθνχ 

επηθπιαθήο. Δάλ ην πξνζσπηθφ θαηαθζάζεη πξψην ζηνλ ηφπν ηνπ ζπκβάληνο, νξηνζεηεί ηελ 

πεξηνρή πνπ εθηηκά φηη είλαη επηθίλδπλε θαη δηαθφπηεη ηπρφλ θπθινθνξία ζε ζπλεξγαζία κε 

ηελ Αζηπλνκία, πνπ εθηηκάηαη φηη ζα θηάζεη ακέζσο κεηά. ε πεξίπησζε δηαξξνήο από 

νιηθή ζξαύζε ηνπ αγσγνύ ρσξίο αλάθιεμε ηνπ αεξίνπ, πξέπεη λα ηεξείηαη κία απόζηαζε 

ηνπιάρηζηνλ 500m. ην Γηάγξακκα 3 ηνπ Παξαξηήκαηνο 4 πεξηγξάθνληαη νη ελέξγεηεο πνπ 

απαηηείηαη λα γίλνπλ απφ ηνλ ΓΔΦΑ Α.Δ. ζε πεξίπησζε έθηαθηεο αλάγθεο. 

Σν θάζε Κέληξν Λεηηνπξγίαο θαη πληήξεζεο, εθπαηδεχεη θαηά θαλνληθά ρξνληθά 

δηαζηήκαηα ην πξνζσπηθφ γηα ην πψο ζα αληηκεησπίδνπλ έθηαθηεο αλάγθεο, ζχκθσλα πάληα 

κε ην ζρέδην έθηαθηεο αλάγθεο.  

Αζθήζεηο ζα γίλνληαη θαηά ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα, νχησο ψζηε λα εθπαηδεχεηαη ην 

πξνζσπηθφ ζην πψο ζα πξέπεη λα ελεξγεί ζε πεξηπηψζεηο έθηαθηεο αλάγθεο. ηηο αζθήζεηο 

απηέο, εθηφο ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ ΓΔΦΑ Α.Δ., κπνξνχλ λα ιακβάλνπλ κέξνο θαη δηάθνξεο 

Αξρέο, φπσο ε Ππξνζβεζηηθή θαη ε Αζηπλνκία. 

 

Δλέξγεηεο ΓΔΦΑ Α.Δ. θαη Ππξνζβεζηηθήο Τπεξεζίαο γηα ηελ Αληηκεηώπηζε 

Δθηάθησλ Αλαγθώλ 
 

Ο Μησανικόρ Δπιθςλακήρ: 

 Δηδνπνηείηαη θαη νδεγείηαη απφ ην Κέληξν Διέγρνπ γηα λα δξάζεη 

 Φηάλεη ην δπλαηφ ζπληνκφηεξα ζηνλ ηφπν ηνπ ζπκβάληνο θαη εθηηκά ηελ θαηάζηαζε 

 Μφιηο θηάζεη ζηνλ ηφπν ηνπ ζπκβάληνο, ελεκεξψλεη ην Κέληξν Διέγρνπ θαη ηνπο 

αλσηέξνπο ηνπ γηα ηελ θαηάζηαζε πνπ επηθξαηεί 
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 Δάλ θηάζεη πξψηνο ζηνλ ηφπν ηνπ ζπκβάληνο, αλαιακβάλεη ελέξγεηεο κέρξη λα 

θαηαθηάζεη ε Ππξνζβεζηηθή ή άιιε Αξρή (εθηηκάηαη φηη ε Αζηπλνκία ζα βξίζθεηαη 

ήδε εθεί) 

 Δάλ ππάξρεη δηαξξνή αεξίνπ, πξνζπαζεί λα θξαηήζεη ηπρόλ αλζξώπνπο ζε κία 

αθηίλα 500m καθξηά 

 Δάλ ρξεηάδεηαη, δηαθφπηεη κε δηθή ηνπ πξσηνβνπιία ηελ θίλεζε ησλ νρεκάησλ ζηνπο 

πιεζηέζηεξνπο πξνο ηνλ αγσγφ δξφκνπο 

 Δάλ εθηηκά φηη ε θαηάζηαζε είλαη εθηφο ειέγρνπ, αθνχ ελεκεξψζεη ην Κέληξν 

Διέγρνπ θαη ηνπο αλσηέξνπο ηνπ, δίλεη εληνιή γηα απνζπκπίεζε ηνπ ζπζηήκαηνο 

 Δλεκεξψλεη ην Κέληξν Διέγρνπ φηη έιεμε ε απνζπκπίεζε θαη φηη ην ζπκβάλ εηέζε 

ππφ έιεγρν. 

 Δθφζνλ εθηηκά φηη ε θαηάζηαζε είλαη ππφ έιεγρν, δεηά ηελ άθημε ηνπ «Emergency 

Container», εληζρχζεηο ζε αλζξψπηλν δπλακηθφ απφ ην Κέληξν Λεηηνπξγίαο θαη 

πληήξεζεο πνπ έγηλε ην ζπκβάλ θαη εάλ ρξεηάδεηαη θαη απφ ην Πάηεκα 

 Δθηηκά ηα πξφζζεηα κεραλήκαηα πνπ ηπρφλ ζα ρξεηαζζνχλ, εθηφο απφ απηά πνπ 

πεξηιακβάλνληαη ζην «Emergency Container» 

 Εεηά ηελ άθημε ηνπνγξάθσλ γηα ηνλ αθξηβή εληνπηζκφ ηνπ ζεκείνπ ηνπ ζπκβάληνο 

 Παξακέλεη ζηνλ ηφπν ηνπ ζπκβάληνο γηα παξνρή πιεξνθνξηψλ θαη ζπληνληζκφ ησλ 

εξγαζηψλ κέρξη ηελ άθημε ηνπ εμσηεξηθνχ ζπλεξγείνπ. 

 

Σο Πποζυπικό Δπιθςλακήρ: 

 Λακβάλεη ζαθείο πιεξνθνξίεο απφ ηνλ Μεραληθφ Δπηθπιαθήο θαη θπξίσο απφ ην 

Κέληξν Διέγρνπ, γηα ηελ πεξηνρή φπνπ εμειίζζεηαη ην ζπκβάλ θαη θαζνξίδνπλ 

κεηαμχ ηνπο ζε πνην βαιβηδνζηάζην ζα κεηαβεί ν θαζέλαο 

 ηαλ θηάζεη ζην βαιβηδνζηάζην θαη αθνχ δηαπηζηψζεη φηη δελ ππάξρνπλ ιφγνη 

αζθαιείαο πνπ λα κελ ηνπ επηηξέπεη ηελ απνζπκπίεζε ηνπ ζπζηήκαηνο π.ρ. εάλ 

βξέρεη θαη πέθηνπλ θεξαπλνί ζηελ πεξηνρή, θνξνχλ ηκαηηζκφ αζθαιείαο θαη 

ελεκεξψλεη ην Κέληξν Διέγρνπ θαη ην Μεραληθφ Δπηθπιαθήο φηη είλαη έηνηκν γηα ηελ 

απνζπκπίεζε ηνπ ζπζηήκαηνο 

 Λακβάλεη απφ ην Μεραληθφ Δπηθπιαθήο εληνιή γηα ηελ απνζπκπίεζε ηνπ 

ζπζηήκαηνο 

 Μεηά ηελ απνζπκπίεζε, επηθνηλσλεί κε ην Κέληξν Διέγρνπ θαη ην Μεραληθφ 

Δπηθπιαθήο θαη αλαθέξεη φηη εθηέιεζε ηελ εληνιή 

 Δάλ πάξεη εληνιή απφ ην Μεραληθφ Δπηθπιαθήο, μεθηλά γηα ηνλ ηφπν ηνπ ζπκβάληνο, 

δηαθνξεηηθά, παξακέλεη ζηα βαιβηδνζηάζηα. 
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Σο Κένηπο Δλέγσος ηος Παηήμαηορ:  

Δίλαη ππεχζπλν λα εηδνπνηήζεη, λα ζπληνλίζεη θαη λα θαζνδεγήζεη ζσζηά φινπο φζνπο 

εκπιέθνληαη ζηηο δηαδηθαζίεο έθηαθηεο αλάγθεο. Δπηπιένλ, είλαη ππνρξεσκέλν λα γλσξίδεη ηα 

νλφκαηα θαη ηνπο αξηζκνχο ησλ θηλεηψλ ηειεθψλσλ ηνπ πξνζσπηθνχ επηθπιαθήο. 

Μφιηο ηνπ αλαθεξζεί πεξηζηαηηθφ πνπ ζέηεη ζε ζπλαγεξκφ ηε Γηεχζπλζε Λεηηνπξγίαο θαη 

πληήξεζεο ηνπ ΓΔΦΑ Α.Δ., ελεξγεί σο αθνινχζσο: 

 Εεηά θαη θαηαγξάθεη ζην εηδηθφ έληππν ην φλνκα απηνχ πνπ ηειεθσλεί, ηνλ αξηζκφ 

ηειεθψλνπ, ηη παξαηεξεί θαη γηα πνην ιφγν ηειεθσλεί, ηελ πεξηνρή απφ φπνπ 

ηειεθσλεί, εάλ απηφο πνπ ηειεθσλεί εηδνπνίεζε ην πιεζηέζηεξν Αζηπλνκηθφ Σκήκα 

θαη πνην 

 Δάλ απηφο πνπ θαιεί βξίζθεηαη θνληά ζηνλ ηφπν ηνπ ζπκβάληνο, ηνπ δεηά λα 

απνκαθξπλζεί ζε κεγάιε απφζηαζε, λα κελ θαπλίδεη θαη λα κελ πξνθαιέζεη 

ζπηλζήξα 

 Δάλ δε ζπκβαίλνπλ ηα αλσηέξσ, ηνπ δεηά λα κελ απνκαθξπλζεί θαη ελ ζπλερεία 

μαλαεπηθνηλσλεί καδί ηνπ, γηα λα επηβεβαησζεί φηη ην ηειεθψλεκα ήηαλ πξαγκαηηθφ 

 Ξεθηλά ηε δηαδηθαζία έθηαθηεο αλάγθεο θαη θαιεί φινπο ηνπο εκπιεθφκελνπο ζε 

ηέηνηα πεξίπησζε 

 Θέηεη ηελ ηειεθσληθή ζπζθεπή ηνπ Κέληξνπ Διέγρνπ ζε «broadcast call» θαη αξρίδεη 

λα επηθνηλσλεί κέζσ ηνπ LMR κε ην κεραληθφ θαη ην πξνζσπηθφ επηθπιαθήο 

 Δπηθνηλσλεί κε ηελ πιεζηέζηεξε Ππξνζβεζηηθή Τπεξεζία θαη ζπκθσλνχλ γηα ηα 

βαιβηδνζηάζηα ζηα νπνία ζα πξέπεη λα κεηαβεί ην πξνζσπηθφ ηεο. ηε ζπλέρεηα, 

επηθνηλσλεί κε ην πιεζηέζηεξν Αζηπλνκηθφ Σκήκα γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο 

 Καιεί ην θχιαθα ηνπ Κέληξνπ Λεηηνπξγίαο θαη πληήξεζεο ζηελ πεξηνρή ηνπ νπνίνπ 

εμειίζζεηαη ην ζπκβάλ θαη ηνλ ελεκεξψλεη 

 Κξαηά ζπλερή επαθή κε ηα άηνκα επηθπιαθήο θαη ηα ελεκεξψλεη ζπλερψο γηα ηηο 

πιεξνθνξίεο πνπ ζπιιέγεη. 

 

Η Πςποζβεζηική Τπηπεζία: 

Έρεη σο βαζηθφ ξφιν λα θαηαθζάζεη, ην δπλαηφλ ζπληνκφηεξα, ζην πξηλ θαη κεηά 

βαιβηδνζηάζην απφ ην ζεκείν φπνπ εμειίζζεηαη ην ζπκβάλ. Ζ Ππξνζβεζηηθή Τπεξεζία, 

κεηαβαίλεη ζηα βαιβηδνζηάζηα πνπ πξέπεη θαη θιείλεη ηηο βάλεο πνπ είλαη ρξσκαηηζκέλεο κε 

θφθθηλν ρξψκα. Με ηνλ ηξφπν απηφ, απνκνλψλεηαη ην ζπγθεθξηκέλν ηκήκα ηνπ αγσγνχ πνπ 

έρεη ππνζηεί ηε ζξαχζε, απφ ην ππφινηπν ηκήκα θαη έηζη ζηακαηά ε ξνή ηνπ αεξίνπ. θνπφο 

είλαη ε γξήγνξε κεηάβαζε, απνκφλσζε θαη απνζπκπίεζε ηνπ ζπζηήκαηνο, νχησο ψζηε λα 
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απνθεπρζεί αλάθιεμε ηνπ αεξίνπ. Δάλ ην ζπκβάλ εθδεισζεί θνληά ζε βαιβηδνζηάζην ή κέζα 

ζην ίδην, ηφηε ε Ππξνζβεζηηθή Τπεξεζία κεηαβαίλεη ζην ακέζσο πξηλ ή κεηά βαιβηδνζηάζην. 

 

Σα Μέηξα πνπ ειήθζεζαλ θαηά ηε Υάξαμε ηνπ Αγσγνύ Φπζηθνύ Αεξίνπ έρνπλ σο εμήο: 

 

ηε ράξαμε ηνπ αγσγνχ ειήθζεζαλ ππφςε ηα εμήο: 

 Ζ νηθηζηηθή θαηάζηαζε ησλ πεξηνρψλ πνπ δηαζρίδνπλ νη αγσγνί 

 Ζ ηήξεζε 20m θαζαξήο απφζηαζεο απφ θαηνηθεκέλα θηίξηα, φπνπ απηφ ήηαλ δπλαηφ 

 Ζ απνθπγή θιίζεσλ κεγαιχηεξσλ ησλ 45°, φπνπ απηφ ήηαλ δπλαηφ 

 Ζ ηήξεζε ειαρίζησλ απνζηάζεσλ παξαιιειίαο απφ ζσιελψζεηο θαη εγθαηαζηάζεηο 

άιισλ νξγαληζκψλ θνηλήο σθέιεηαο, φπσο 

o 16m απφ ππεξθείκελα ειεθηξνθφξα θαιψδηα 

o 4m απφ ζσιήλεο κεηαθνξάο πεηξειαίνπ 

o 50m απφ ζσιήλεο κεηαθνξάο θεξνδίλεο 

 Ζ αζθαιήο θαη εχθνιε πξφζβαζε ζηνλ αγσγφ γηα ιφγνπο ζπληήξεζεο θαη 

επηζεψξεζεο 

 Ζ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο. 

Ο αγσγφο κεηαθνξάο, φπσο έρεη ήδε αλαθεξζεί (Πίλαθαο 3 ηνπ Παξαξηήκαηνο 2), 

απνηειείηαη απφ έλαλ θεληξηθφ ραιχβδηλν αγσγφ κεηαθνξάο πςειήο πίεζεο (πίεζε 

ζρεδηαζκνχ 70bar) κήθνπο 512km θαη δηακέηξνπ 36ʺ ζηα πξψηα 100km θαη 30ʺ ζην 

ππφινηπν ηκήκα. ηε δηαδξνκή ηνπ αγσγνχ απφ ηε Ρεβπζνχζα, ζπκπεξηιακβάλεηαη θαη έλαο 

κηθξφο (κήθνπο 500m) δηπιφο ππνζαιάζζηνο αγσγφο δηακέηξνπ 24ʺ. 

Σν πάρνο ηνπ ηνηρψκαηνο ηνπ αγσγνχ πνηθίιιεη αλάινγα κε ηελ ππθλφηεηα ησλ θηηζκάησλ 

ηεο πεξηνρήο απφ φπνπ δηέξρεηαη. ζν πην ππθλνθαηνηθεκέλε είλαη ε πεξηνρή, ηφζν 

κεγαιχηεξν είλαη ην πάρνο ηνπ ηνηρψκαηνο ηνπ αγσγνχ. Με βάζε ηνλ αξηζκφ ησλ θηηζκάησλ, 

νη πεξηνρέο δηέιεπζεο έρνπλ δηαηξεζεί ζε θιάζεηο: 

 Κλάζη 1: ιηγφηεξα απφ 10 ζπίηηα ζε αθηίλα 200m 

 Κλάζη 2: κε 10-46 ζπίηηα ζε αθηίλα 200m 

 Κλάζη 3: κε πεξηζζφηεξα απφ 46 ζπίηηα ή θηίξηα κε πεξηζζφηεξα απφ 20 άηνκα 

 Κλάζη 4: πεξηνρέο κε θηίξηα 4 θαη άλσ νξφθσλ. 

Γηα ηνλ θεληξηθφ αγσγφ, θαηά ην 95% ηεο δηαδξνκήο ηνπ, ηζρχεη ε θιάζε 1. 

Λφγσ ηνπ φηη ε Διιάδα είλαη κία ζεηζκνγελήο πεξηνρή, έρεη ιεθζεί εηδηθή κέξηκλα θαη ν 

αγσγφο έρεη ζρεδηαζηεί έηζη ψζηε λα κπνξεί λα παξακέλεη αλεπεξέαζηνο απφ ηηο ζεηζκηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο ησλ πεξηνρψλ απφ φπνπ δηέξρεηαη. 
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Ο ραιχβδηλνο αγσγφο πξνζηαηεχεηαη απφ ειεθηξνρεκηθέο δηαβξψζεηο κε έλα ζχζηεκα 

θαζνδηθήο πξνζηαζίαο. Με θαηάιιειεο κεηξήζεηο πνπ γίλνληαη πεξηνδηθά, δηαπηζηψλεηαη 

νπνηαδήπνηε βιάβε ηεο κφλσζεο ηνπ αγσγνχ πνπ πξνθαιείηαη είηε απφ δηάβξσζε είηε απφ 

επηθαλεηαθφ ηξαπκαηηζκφ ηνπ απφ αλζξψπηλε δξαζηεξηφηεηα. 

Ζ θαηάζηαζε ηνπ αγσγνχ ειέγρεηαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ αλά ηαθηά ρξνληθά 

δηαζηήκαηα απφ γε θαη αέξα, κε πεξηπνιίεο αιιά θαη κε εηδηθέο ηερληθέο (intelligent pigging). 

Σα βαιβηδνζηάζηα βξίζθνληαη ζε απφζηαζε 30-32km κεηαμχ ηνπο. Ο ξφινο ηνπο είλαη ζε 

πεξίπησζε δηαξξνήο θπζηθνχ αεξίνπ απφ ζξαχζε αγσγνχ ή ζε πεξίπησζε ηξαπκαηηζκνχ 

απηνχ, λα κπνξεί λα απνκνλσζεί ην ηκήκα, θιείλνληαο ηηο βάλεο πξηλ θαη κεηά απφ ην ζεκείν 

απηφ. 

Σα βαιβηδνζηάζηα απνηεινχληαη απφ κία θχξηα βάλα γηα απνκφλσζε ηεο γξακκήο 

κεηαθνξάο. Δπίζεο ππάξρεη κία δηάηαμε βαλψλ θαη εμαεξηζηηθφ, απφ φπνπ κπνξεί λα γίλεη 

απνζπκπίεζε ηνπ αγσγνχ πξηλ θαη κεηά απφ ηελ θχξηα βάλα, δηαηεξψληαο κία ζεηηθή πίεζε 

ζην εζσηεξηθφ ηνπ αγσγνχ πξνο απνθπγή αλαξξφθεζεο ηεο θιφγαο, ζε πεξίπησζε ζξαχζεο 

ηνπ αγσγνχ κε αλάθιεμε ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ, ζηα ζεκεία εμαεξψζεσο ηνπ αγσγνχ. ιεο νη 

βάλεο είλαη ζακκέλεο, αιιά ν ρεηξηζκφο ηνπο κπνξεί λα γίλεη επάλσ απφ ην έδαθνο κε ην 

βνιάλ. Σα βαιβηδνζηάζηα είλαη κε ζηειερσκέλα θαη πεξηθξαγκέλα θαη πξφζβαζε ζε απηά 

έρνπλ κφλν ην πξνζσπηθφ ηνπ ΓΔΦΑ Α.Δ. θαη ηεο Σνπηθήο Ππξνζβεζηηθήο Τπεξεζίαο. 

Ο αγσγφο δηαζέηεη κνλίκσο εγθαηεζηεκέλεο μεζηξνπαγίδεο εθηφμεπζεο θαη παξαιαβήο, ψζηε 

κε ηε ρξήζε δηαθφξσλ μέζηξσλ λα εθηεινχληαη νη εξγαζίεο πξνεηνηκαζίαο, ζπληήξεζεο θαη 

επηζεψξεζεο ηνπ αγσγνχ. Δπίζεο, απφ απηέο εηζέξρνληαη πεξηνδηθά εηδηθά κεραλήκαηα πνπ 

ειέγρνπλ ηπρφλ δηάβξσζε ηνπ αγσγνχ θαη γεληθά ηελ θαηάζηαζε ηνπ ηνηρψκαηνο ηνπ 

αγσγνχ. 

ε πεξίπησζε αηπρήκαηνο, γηα ηελ θαηαζηνιή απηνχ, θαζψο θαη γηα ηελ απνθπγή πεξαηηέξσ 

αηπρεκάησλ, κπνξεί λα είλαη απαξαίηεηε ε απνκφλσζε ηκήκαηνο ηνπ αγσγνχ, κε θιείζηκν 

θεληξηθψλ βαλψλ βαιβηδνζηαζίσλ φζν ην δπλαηφ πην θνληά (πξηλ θαη κεηά) ζηελ πεξηνρή ηνπ 

αηπρήκαηνο. 

Σν θαηλφκελν κεηψλεηαη ζε ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα, κε ηελ απνζπκπίεζε ηνπ ηκήκαηνο 

ζην νπνίν έρεη εθδεισζεί ην ζπκβάλ, θαηά ηελ νπνία ζην εζσηεξηθφ ηνπ αγσγνχ δηαηεξείηαη 

κία ζεηηθή πίεζε, πξνο απνθπγή αλαξξφθεζεο ηεο θιφγαο ζηα ζεκεία εμαεξψζεσο ηνπ 

αγσγνχ, ζε πεξίπησζε ζξαχζεο ηνπ αγσγνχ κε αλάθιεμε ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ. 

Ζ Ππξνζβεζηηθή Τπεξεζία θαη ην πξνζσπηθφ ηνπ ΓΔΦΑ Α.Δ. έρνπλ πξφζβαζε ζηνπο 

ζηαζκνχο θαη ηα βαιβηδνζηάζηα θαη έρνπλ ιάβεη νδεγίεο γηα ηνλ ηεξκαηηζκφ ηεο παξνρήο ηνπ 

αεξίνπ. 
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Σν θπζηθφ αέξην είλαη ειαθξχηεξν απφ ηνλ αέξα θαη πηζαλψο, ζε πεξίπησζε δηαξξνήο, 

δηαξξένλ αέξην ζα αλέιζεη. Σν θπζηθφ αέξην δελ είλαη δειεηεξηψδεο θαη δε ζρεκαηίδεη 

δειεηεξηψδε αέξηα ζε πεξίπησζε αλάθιεμεο. Ο κφλνο θίλδπλνο απφ δηαξξνή κπνξεί λα 

πξνέιζεη απφ ζρεκαηηζκφ εθξεθηηθνχ κίγκαηνο ζε αλαινγία 5-15% (v/v) αεξίνπ ζηνλ αέξα 

θαη εηδηθά ζηελ πεξίπησζε πνπ ππάξρεη πιεζίνλ ηεο δηαξξνήο θάπνηα πεγή ζπηλζήξα. 

Ζ αθηηλνβνιία ζεξκφηεηαο απφ θσηηά θπζηθνχ αεξίνπ είλαη πςειή θαη πεξαηηέξσ εμέιημε 

ηεο δεκηάο πξέπεη λα απνθεπρζεί κε απνκφλσζε ηνπ ζπζηήκαηνο. Ζ γχξσ πεξηνρή, ηα 

ηκήκαηα ηνπ αγσγνχ θαη ηα δνρεία πίεζεο, πξέπεη λα ςχρνληαη κε λεξφ ψζηε λα απνθεπρζεί ε 

εμάπισζε ηεο θσηηάο. Δπίζεο, ε πεξηνρή φπνπ εξγάδεηαη ην πξνζσπηθφ επέκβαζεο πξέπεη λα 

ςχρεηαη  ζπλερψο κε νκίριε λεξνχ. 

ηαλ ε πεξηνρή δηαξξνήο έρεη απνκνλσζεί, ε πίεζε ζα κεησζεί θαη ε θσηηά, κεηά απφ θάπνην 

ρξνληθφ δηάζηεκα ζα είλαη ηφζν κηθξή, έηζη ψζηε λα κπνξεί λα θαηαζβεζηεί κε ππξνζβεζηηθή 

ζθφλε. 

 

Ανηιμεηώπιζη Δκηάκηων Αναγκών ζηον Σεπμαηικό ηαθμό Τγποποιημένος 

Φςζικού Αεπίος (ρέδην ΓΔΦΑ Α.Δ., Έθδνζε 01-Γεθέκβξηνο 2007) 

Λεηηνπξγνχλ δχν θέληξα επηρεηξήζεσλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο έθηαθηεο αλάγθεο: 

 Κέληξν Ρεβπζνχζαο, ζην ζάιακν ειέγρνπ, κε επηθεθαιήο ηνλ εξγνδεγφ βάξδηαο θαη  

 Κέληξν Αγίαο Σξηάδαο, ζην θηίξην ππνδνρήο, κε επηθεθαιήο ηνλ Πξντζηάκελν 

πληήξεζεο ή ην Μεραληθφ Δπηθπιαθήο. 

ην Γηάγξακκα 4 ηνπ Παξαξηήκαηνο 3, θαίλεηαη ε νξγαλσηηθή δνκή αληηκεηψπηζεο 

εθηάθησλ πεξηζηαηηθψλ ζηνλ Σεξκαηηθφ ηαζκφ Τ.Φ.Α.. 

Ζ ηαμηλφκεζε ησλ πεξηζηαηηθψλ ζε θαηεγνξίεο γίλεηαη κε βάζε ηελ έθηαζε ελφο 

πεξηζηαηηθνχ, ηελ ηαρχηεηα εμάπισζεο, ηελ πηζαλφηεηα επέθηαζεο θαη γεληθά ηηο απαηηήζεηο 

γηα πεξηζηνιή θαη έιεγρν ηεο θαηάζηαζεο. 

 Καηεγνξία Η 

Πεξηζηαηηθά κηθξήο ζνβαξφηεηαο θαη πεξηνξηζκέλεο έθηαζεο πνπ αληηκεησπίδνληαη 

απφ ην πξνζσπηθφ ηεο νκάδαο έθηαθηεο αλάγθεο ρσξίο θιήζε εμσηεξηθήο βνήζεηαο. 

 Καηεγνξία ΗΗ 

νβαξφηεξα πεξηζηαηηθά ζε αξθεηή έθηαζε θαη κε θίλδπλν πεξαηηέξσ εμάπισζεο, 

πνπ θαηαζηέιινληαη κε ζπληνληζκέλεο ελέξγεηεο ηεο νκάδαο έθηαθηεο αλάγθεο, 

θαζψο θαη πξφζζεηεο εμσηεξηθήο βνήζεηαο (Ππξνζβεζηηθή Τπεξεζία, ΔΜΑΚ, 

Ληκελαξρείν, άιιεο αξρέο, γεηηνληθά δηπιηζηήξηα). 

 Καηεγνξία ΗΗΗ 

Πεξηζηαηηθά πνιχ επηθίλδπλα, πνπ έρνπλ κεγάιε έθηαζε θαη εγθπκνλνχλ θίλδπλν 
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θαηαζηξνθηθήο εμέιημεο. Απηά αληηκεησπίδνληαη κε ζπληνληζκέλεο ελέξγεηεο ηεο 

νκάδαο έθηαθηεο αλάγθεο θαη κεγάιεο εμσηεξηθήο βνήζεηαο. Παξαδείγκαηα ηέηνησλ 

πεξηζηαηηθψλ πεξηγξάθνληαη θαη αλαιχνληαη ζηε Μειέηε Αζθαιείαο SEVESO II ηεο 

εγθαηάζηαζεο. 

Ζ εμέιημε ελφο πεξηζηαηηθνχ δελ είλαη αθαξηαία ακέζσο κεηά ηελ εθδήισζή ηνπ. πλήζσο 

έλα πεξηζηαηηθφ μεθηλάεη ζαλ Καηεγνξίαο Η θαη είλαη δπλαηφλ λα εμειηρζεί κέρξη θαη 

θαηεγνξίαο ΗΗΗ. 

Οη πξνηεξαηφηεηεο νη νπνίεο ηίζεληαη θαηά ηελ θαηαζηνιή ελφο πεξηζηαηηθνχ είλαη: 

i) Ζ αλζξώπηλε δσή 

- Άκεζε αλαγγειία ζπκβάληνο 

- Άκεζε επηθνηλσλία κε εκπιεθόκελνπο ζην πεξηζηαηηθό 

- Άκεζε επηβεβαίσζε ηπρόλ απσιεηώλ 

- Άκεζε επηθνηλσλία κε ηα ππόινηπα κέιε ηεο νκάδαο έθηαθηεο αλάγθεο 

- Δληνιή εθθέλσζεο 

- Οξγάλσζε ζρεδίνπ δηάζσζεο 

i) Σν πεξηβάιινλ 

Αέξηα ξύπαλζε 

Γηαζπνξά αεξίνπ λέθνπο θπζηθνχ αεξίνπ 

Καπζαέξηα θσηηάο Τ.Φ.Α. ή Φ.Α. 

Καπζαέξηα θσηηάο πεηξειαίνπ 

Καπζαέξηα θσηηάο ζε θηίξην 

 

Θαιάζζηα ξύπαλζε 

Γηαξξνή πγξψλ θαπζίκσλ απφ πινίν 

Γηαξξνή πεηξειαίνπ Diesel απφ ηελ εγθαηάζηαζε 

ii) Ζ θήκε ηεο εηαηξίαο 

Αθνξά ηνλ ηξφπν κεηάδνζεο πιεξνθνξηψλ ζηα κέζα ελεκέξσζεο θαη ηελ ηνπηθή 

θνηλσλία. Δπηβάιιεηαη ειεγρφκελε ξνή πιεξνθνξίαο. Οκηινχλ κφλν εμνπζηνδνηεκέλα άηνκα 

θαη νη ππφινηπνη πεξηνξίδνληαη ζηηο επίζεκεο αλαθνηλψζεηο. 

 

Καηά Πποηεπαιόηηηα Γιακοπή ηηρ Παποσήρ Φςζικού αεπίος ζε Πεπίπηωζη 

Έκηακηηρ Ανάγκηρ ηος Δ..Φ.Α. 
ε πεξίπησζε έθηαθηεο αλάγθεο ηνπ Δ..Φ.Α. εθαξκφδεηαη ε θαηά πξνηεξαηόηεηα δηαθνπή 

ηεο παξνρήο θπζηθνύ αεξίνπ, ζχκθσλα κε ζχκβαζε ε νπνία ζπλάπηεηαη κεηαμχ ηνπ 

ΓΔΦΑ Α.Δ. θαη ησλ Μεγάισλ Πειαηψλ, έλαληη αληαιιάγκαηνο. Ζ ζχκβαζε απηή 

ζπλάπηεηαη ππνρξεσηηθά κε ηνπο θαηφρνπο άδεηαο παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο κε 
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θαχζηκν θπζηθφ αέξην, νη νπνίνη, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο ζρεηηθήο άδεηαο παξαγσγήο 

ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, νθείινπλ λα ηεξνχλ απνζέκαηα εθεδξηθνχ θαπζίκνπ (Ν. 3428/2005, 

άξζξν 14, παξ. 2). 

ε πεξίπησζε έθηαθηεο αλάγθεο ηνπ Δ..Φ.Α. δηαθφπηνληαη θαηά πξνηεξαηφηεηα νη παξνρέο: 

1. Σσλ θαηφρσλ άδεηαο παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο θαη ησλ ινηπψλ Πειαηψλ, κε 

ηνπο νπνίνπο ν ΓΔΦΑ Α.Δ. έρεη ζπλάςεη ζχκβαζε. 

2. Άιισλ Πειαηψλ, ησλ νπνίσλ ε δηαθνπή παξνρήο θξίλεηαη απνιχησο αλαγθαία γηα αλ 

δηαζθαιηζηεί ε αμηφπηζηε θαη αζθαιήο ιεηηνπξγία ηνπ Δ..Φ.Α., ζχκθσλα κε 

Καηάινγν εηξάο Γηαθνπήο, ν νπνίνο θαηαξηίδεηαη απφ ηνλ ΓΔΦΑ Α.Δ. θαη 

εγθξίλεηαη απφ ηνλ Τπνπξγφ Αλάπηπμεο, χζηεξα απφ γλψκε ηεο ΡΑΔ (Ν. 3428/2005, 

άξζξν 14, παξ. 4). 

Οη δηαδηθαζίεο δηαθνπήο ηεο παξνρήο θπζηθνχ αεξίνπ εθαξκφδνληαη ζε θάζε πεξίπησζε θαηά 

ηελ νπνία, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο χκβαζεο Μεηαθνξάο Φπζηθνχ Αεξίνπ, ν ΓΔΦΑ 

Α.Δ. θξίλεη απαξαίηεηε ηε κείσζε ή ηε δηαθνπή ηεο παξνρήο Φπζηθνχ Αεξίνπ ζε εκείν 

Δηζφδνπ ή Δμφδνπ ηνπ Δ..Μ.Φ.Α.. Οη δηαδηθαζίεο δηαθνπήο δηαθξίλνληαη ζηηο αθφινπζεο 

θαηεγνξίεο: 

 Γηαδηθαζία Σππηθήο Γηαθνπήο ζε εκείν Δηζφδνπ 

 Γηαδηθαζία Δπείγνπζαο Γηαθνπήο ζε εκείν Δηζφδνπ 

 Γηαδηθαζία Άκεζεο Γηαθνπήο ζε εκείν Δηζφδνπ. 

 Γηαδηθαζία Γηαθνπήο ζε εκείν Δμφδνπ. 

Ο ΓΔΦΑ Α.Δ. επηιέγεη ηε δηαδηθαζία πνπ εθάζηνηε θξίλεηαη θαηάιιειε, αλάινγα κε ην 

ρξφλν πνπ δηαζέηεη θαη ην γεγνλφο πνπ πξφθεηηαη λα αληηκεησπίζεη. Καηά ηηο Γηαδηθαζίεο 

Γηαθνπήο, ε επηθνηλσλία γίλεηαη κέζσ ηειεκνηνηχπνπ, ελψ ζε πεξίπησζε Άκεζεο Γηαθνπήο, 

πξνεγείηαη ηειεθσληθή επηθνηλσλία (ΤΑ Γ1/1227/2007, παξ. 5.1). 

 

3. Αληηκεηώπηζε Καηαζηάζεσλ Έθηαθηεο Αλάγθεο ηνπ πζηήκαηνο 

Γηαλνκήο Φπζηθνύ Αεξίνπ 

χκθσλα κε ηελ Δλφηεηα «ΟΡΗΜΟΗ», παξ. 2.4, ηνπ Καλνληζκνχ «Δγρεηξίδην ιεηηνπξγίαο 

θαη ζπληήξεζεο δηθηχσλ δηαλνκήο κέζεο πίεζεο θπζηθνχ αεξίνπ (πίεζε ζρεδηαζκνχ 19 bar) 

θαη δηθηχσλ δηαλνκήο ρακειήο πίεζεο θπζηθνχ αεξίνπ (κέγηζηε πίεζε ιεηηνπξγίαο 4 bar)» 

(ΤΑ Γ3/Α/20701 (ΦΔΚ Β’ 1712/23.12.2006)), έκηακηο πεπιζηαηικό είλαη θάζε ζπκβάλ πνπ 

εληνπίδεηαη εθηάθησο ζην δίθηπν θαη αθνξά ζε αλψκαιε ιεηηνπξγία απηνχ ή ζε δηαξξνή ή ζε 

βιάβε θαη κπνξεί λα εμειηρζεί ζε αηχρεκα, ελψ διοπθωηική επέμβαζη είλαη θάζε 

δξαζηεξηφηεηα ησλ ηερληθψλ ηνπ Φ.Γ.Α. κε ζθνπφ ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ έθηαθηνπ 
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πεξηζηαηηθνχ, ηελ επηδηφξζσζε ηεο βιάβεο θαη ηελ νκαιή θαη αζθαιή ιεηηνπξγία ηνπ 

δηθηχνπ.  

 

Οι ζηόσοι καηά ηην έκηακηη επέμβαζη είναι (ΤΑ Γ3/Α/20701, παξ. 8): 

 Ζ ιήςε αλαθνξάο αλσκαιηψλ 

 Ο εληνπηζκφο ηεο αλαθεξζείζαο αλσκαιίαο ζηελ εγθαηάζηαζε δηαλνκήο αεξίνπ, ε 

έγθαηξε δηαζθάιηζε ησλ ζπλζεθψλ αζθαιείαο θαη ε απνθαηάζηαζε, φπνπ είλαη 

εθηθηφ απφ ηερληθήο άπνςεο, ηεο αδηάιεηπηεο παξνρήο αεξίνπ 

 Ζ πξφιεςε θαηαζηάζεσλ έθηαθηεο αλάγθεο ή αηπρεκάησλ πνπ είλαη δπλαηφ λα 

πξνθιεζνχλ απφ αλσκαιία ζην δίθηπν δηαλνκήο. 

 Δθφζνλ πξνθχςεη φηη ε αλσκαιία αθνξά ζηελ δηαξξνή αεξίνπ κεηά ην ζεκείν 

παξάδνζεο, ζα πξέπεη λα δηαζθαιηζηεί ε εγθαηάζηαζε ηνπ θαηαλαισηή. 

 Ζ ειαρηζηνπνίεζε ησλ ζπλεπεηψλ ηεο αλσκαιίαο ζηε δηαλνκή θπζηθνχ αεξίνπ, 

ιακβάλνληαο ηδηαίηεξε κέξηκλα γηα ηνπο ηειηθνχο θαηαλαισηέο θαη ηηο εγθαηαζηάζεηο 

απηψλ. 

ε θάζε πεξίπησζε, ν Φ.Γ.Α. πξέπεη λα ζπληάζζεη γξαπηέο δηαδηθαζίεο φπνπ ζα 

πεξηγξάθνληαη ιεπηνκεξψο νη δξαζηεξηφηεηεο έθηαθηεο επέκβαζεο θαη ζα νξίδνληαη νη 

ζρεηηθέο ζέζεηο επζχλεο ηνπ πξνζσπηθνχ. 

Μεηά ηε δξνκνιφγεζε ηεο δξαζηεξηφηεηαο έθηαθηεο επέκβαζεο, θαη εθφζνλ ε θαηάζηαζε 

εμειίζζεηαη ζε θαηάζηαζε θξίζεο ή ζε αηχρεκα νθεηιφκελν ζην θπζηθφ αέξην, ν Φ.Γ.Α. ζα 

πξέπεη λα ηε δηαρεηξηζηεί θαηά πεξίπησζε, ζχκθσλα κε ηηο αθφινπζεο γξαπηέο εηδηθέο 

δηαδηθαζίεο (ΤΑ Γ3/Α/20701, παξ. 8.1): 

 Οξγάλσζε ηνπ κεραληζκνχ έθηαθηεο επέκβαζεο 

 Γξαζηεξηφηεηεο έθηαθηεο επέκβαζεο 

 Γηαρείξηζε θξίζηκσλ θαηαζηάζεσλ 

 Απνθαηάζηαζε ηεο παξνρήο αεξίνπ 

 Δληνπηζκφο θαη ηαμηλφκεζε δηαθπγψλ. 

Γηα ηελ αζθαιή ιεηηνπξγία ηνπ δηθηχνπ, ν Φ.Γ.Α. νξγαλψλεη ηα εμήο (ΤΑ Γ3/Α/20701, παξ. 

8.2): 

 Σν δηνξηζκφ ππεπζχλνπ έθηαθηεο επέκβαζεο 

 Σνλ θαζνξηζκφ ελφο κεραληζκνχ εηδηθά πξνο ην ζθνπφ ηεο έθηαθηεο επέκβαζεο, ζηε 

δηάζεζε ηνπ νπνίνπ ηίζεληαη ζπγθεθξηκέλνη αλζξψπηλνη πφξνη, ηερληθά κέζα θαη κέζα 

δηνηθεηηθήο κέξηκλαο 

 Γηαδηθαζίεο ιεηηνπξγίαο γηα ηα ζπκβάληα πνπ ζεσξνχληαη πιένλ πηζαλά λα ιάβνπλ 

ρψξα. ηηο ελ ιφγσ δηαδηθαζίεο πξέπεη λα αλαθέξνληαη νη θπξηφηεξεο ελέξγεηεο νη 
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νπνίεο είλαη απαξαίηεηεο γηα ηελ απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε ηεο έθηαθηεο 

επέκβαζεο 

 Σελ πξνεηνηκαζία θαη ελεκέξσζε ησλ εγγξάθσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ 

εληχπσλ, πνπ είλαη απαξαίηεηα γηα ηε δηαρείξηζε ηεο έθηαθηεο επέκβαζεο. 

 

ηα πλαίζια ηηρ διαδικαζίαρ έκηακηηρ επέμβαζηρ, ο Φ.Γ.Α. ππέπει: 

 Να δηαζθαιίζεη φηη: 

 Σν πξνζσπηθφ είλαη ζε ζέζε λα αζθήζεη ηα θαζήθνληα πνπ απνξξένπλ απφ 

ην ξφιν πνπ ηνπ αλαηίζεηαη 

 Θα παξάζρεη ζην εκπιεθφκελν πξνζσπηθφ ηηο δηαδηθαζίεο θαη ηηο νδεγίεο 

πνπ αθνξνχλ ζηελ άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπ ζηα πιαίζηα ηεο έθηαθηεο 

επέκβαζεο 

 Θα παξάζρεη ζην εκπιεθφκελν πξνζσπηθφ ηελ θαηάιιειε γηα ηελ νξζή 

άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπ εθπαίδεπζε, θαζψο θαη ηελ ηαθηηθή ελεκέξσζε 

ζε επαγγεικαηηθά ζέκαηα ηερληθνχ ραξαθηήξα (ΤΑ Γ3/Α/20701, παξ. 8.2.3). 

 Να ζέζεη ζηε δηάζεζε ηνπ κεραληζκνχ έθηαθηεο επέκβαζεο ηα ζρεηηθά κε ηελ 

εγθαηάζηαζε δηαλνκήο έγγξαθα πνπ απαηηνχληαη πξνθεηκέλνπ λα θαηαζηεί εθηθηφο 

ηφζν ν απνηειεζκαηηθφο θαη ηαρχο εληνπηζκφο ηεο αλσκαιίαο φζν θαη ε αθξηβέζηεξε 

δπλαηή αμηνιφγεζε ησλ ζπλεπεηψλ ηεο αθφκε θαη ησλ ελ δπλάκεη (ΤΑ Γ3/Α/20701, 

παξ. 8.2.4). 

 Να δηαζέηεη ηειεθσληθφ θέληξν έθηαθηεο επέκβαζεο έηζη ψζηε ην άηνκν πνπ θαιεί 

ζην ηειεθσληθφ θέληξν έθηαθηεο επέκβαζεο λα έξρεηαη ζε απεπζείαο επαθή κε έλαλ 

θαηάιιεια εθπαηδεπκέλν ηειεθσλεηή, ρσξίο λα είλαη ππνρξεσκέλν λα ζρεκαηίζεη 

άιινπο ηειεθσληθνχο αξηζκνχο. Ο ηειεθσλεηήο ζα πξέπεη λα κπνξεί λα αλαιχεη, 

κέζσ ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ ηνπ παξέρνληαη, ην είδνο ηεο αλαθνξάο θαη εθφζνλ είλαη 

αλαγθαίν, λα δίλεη ζην άηνκν πνπ θάλεη ηελ αλαθνξά νδεγίεο γηα ην πψο πξέπεη λα 

ζπκπεξηθεξζεί θαη ηα γεληθά κέηξα πνπ  πξέπεη λα ιάβεη άκεζα γηα ηελ αζθάιεηα ηνπ 

ηδίνπ αιιά θαη ηξίησλ ζε αλακνλή ηεο άθημεο ζην ρψξν ηεο νκάδαο έθηαθηεο 

επέκβαζεο (ΤΑ Γ3/Α/20701, παξ. 8.3.1). 

 Να πξνζδηνξίδεη ζηε γξαπηή δηαδηθαζία έθηαθηεο επέκβαζεο ηα θάησζη (ΤΑ 

Γ3/Α/20701, παξ. 8.3.1): 

 ηα δεδνκέλα πνπ ν ηειεθσλεηήο ζα πξέπεη λα θαηαγξάθεη γηα θάζε αλαθνξά, 

θαζψο θαη ηε κεζνδνινγία θαηαγξαθήο, είηε ε αλαθνξά πξνέξρεηαη απφ 

ηειεθσληθή θιίζε, είηε απφ ην ζχζηεκα ηειεειέγρνπ, 
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 ηηο ελέξγεηεο πνπ ν ηειεθσλεηήο πξέπεη λα πξαγκαηνπνηήζεη κεηά ην πέξαο 

ηεο αλαθνξάο, ψζηε λα ελεξγνπνηεζεί ν κεραληζκφο άκεζεο επέκβαζεο, 

 ηνλ ηξφπν δηαβίβαζεο πξνο ηνλ ηειεθσλεηή φισλ ησλ αλαθνξψλ πνπ 

ελδερνκέλσο λα ηεζνχλ ππφςε ηνπ Φ.Γ.Α. κέζσ δηαθνξεηηθνχ κέζνπ 

πιεξνθφξεζεο απφ εθείλνπ ηνπ ηειεθψλνπ. 

 ηελ πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία, γίλνπλ ηαπηφρξνλα ή ζε ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα 

πεξηζζφηεξεο αλαθνξέο πηζαλψλ αλσκαιηψλ, λα νξίδεη θξηηήξηα γηα ηνλ 

πξνζδηνξηζκφ ηεο πξνηεξαηφηεηαο πνπ πξέπεη λα ηεζεί ζηε δηαρείξηζε ησλ 

αλσκαιηψλ, εληνπίδνληαο, βάζεη ηεο γλψζεο ηνπ δηθηχνπ δηαλνκήο θπζηθνχ αεξίνπ, 

ησλ ζπλζεθψλ ηεο πεξηνρήο ζηελ νπνία είλαη δπλαηφλ λα παξαηεξεζνχλ αλσκαιίεο 

θαη ηνπ είδνπο ηεο αλσκαιίαο, ηα ζπκβάληα πνπ ζεσξνχληαη πεξηζζφηεξν ζνβαξά 

φζνλ αθνξά ηελ αζθάιεηα (π.ρ. δηαθνπή ηξνθνδνζίαο ιεηηνπξγηθνχ ηνκέα παξνπζία 

αεξίνπ ζε θαηνηθεκέλνπο ρψξνπο ή ζε ρψξνπο ρσξίο αεξηζκφ) (ΤΑ Γ3/Α/20701, 

παξ. 8.3.2). 

Κάζε δξαζηεξηφηεηα έθηαθηεο επέκβαζεο πξέπεη λα θαηαγξάθεηαη, ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε 

νξγαλσκέλε θαη πιήξεο ζπιινγή δεδνκέλσλ θαη ε αληρλεπζηκφηεηά ηνπο ζην ρξφλν, 

ζχκθσλα κε ηηο δηαδηθαζίεο ηνπ Φ.Γ.Α. Σα ζηνηρεία πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηηο αλαθνξέο 

έθηαθηεο επέκβαζεο πξέπεη λα ππνβάιινληαη ζηε Ρπζκηζηηθή Αξρή ππφ κνξθή ηεχρνπο 

αλαθνξάο έθηαθησλ επεκβάζεσλ (ΤΑ Γ3/Α/20701, παξ. 8.5). 

 

Καηάηαξη Πεπιζηαηικών και Γιοπθωηικέρ Δπεμβάζειρ 

Οη Γηνξζσηηθέο Δπεκβάζεηο ησλ Δθηάθησλ Πεξηζηαηηθψλ (ΤΑ Γ3/Α/20701, παξ. 10), θαζψο 

θαη ν ρξφλνο αληηκεηψπηζεο ηνπ εθάζηνηε πεξηζηαηηθνχ πξνζδηνξίδνληαη ζχκθσλα κε ηελ 

θαηεγνξία ζηελ νπνία θαηαηάζζεηαη ην πεξηζηαηηθφ. 

 

Γηα λα γίλεη θαηάηαμε ελφο πεξηζηαηηθνχ, πξέπεη λα εληνπηζζεί ην ζεκείν ηεο βιάβεο θαη λα 

κεηξεζεί ε ζπγθέληξσζε αεξίνπ κέζσ ηνπ θαηάιιεινπ εμνπιηζκνχ έξεπλαο ζηελ θιίκαθα 

GAS % (πεξηεθηηθφηεηα ζε αέξην θαη’ φγθνλ). 

Σα πεξηζηαηηθά ηαμηλνκνχληαη ζε ηέζζεξηο θαηεγνξίεο: A, B, Γ θαη Γ.  

Γεληθά, νπνηαδήπνηε δηαξξνή ζηα δίθηπα κέζεο πίεζεο (πίεζε ζρεδηαζκνχ 19bar) είλαη 

θαηεγνξίαο A. 

Καησηέξσ αλαιχνληαη νη θαηεγνξίεο A, B, Γ θαη Γ, πνπ αθνξνχλ ζε δηαξξνέο ζε δίθηπα 

ρακειήο πίεζεο (κέγηζηε πίεζε ιεηηνπξγίαο 4bar). 

ιεο νη κεηξήζεηο εληφο θηηξίσλ, θξεαηίσλ θαη γεληθά θιεηζηψλ ρψξσλ, ζα γίλνληαη κε 

αληρλεπηή αλαθιεμηκφηεηαο (C.G.I) θαηάιιειν γηα θιεηζηνχο ρψξνπο.  
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ηην καηηγοπία πεπιζηαηικών Α θαηαηάζζνληαη νη δηαξξνέο, νη νπνίεο ιφγσ ηεο ζέζεο ηνπο 

ζην δίθηπν ή/θαη ηεο ηάζεο αλάπηπμήο ηνπο, δεκηνπξγνχλ άκεζν θίλδπλν ζηνπο αλζξψπνπο 

θαη ηηο γχξσ θαηαζθεπέο. Γηα λα θαηαηαγεί κία δηαξξνή ζηελ θαηεγνξία Α, ζα πξέπεη λα 

ζπκβαίλνπλ έλα ή πεξηζζφηεξα απφ ηα αθφινπζα ζηνηρεία: 

 Άκεζνο θίλδπλνο γηα αλζξψπνπο ή/θαη πιηθά αγαζά 

 Γηαξξνή αεξίνπ πνπ κπνξεί λα γίλεη αληηιεπηή κε ηελ φξαζε, ηελ αθνή ή ηελ 

φζθξεζε ζηνλ ζπγθεθξηκέλν ρψξν ηνπ θηλδχλνπ 

 Φσηηά ή έθξεμε απφ ηε δηαξξνή αεξίνπ 

 Παξνπζία αεξίνπ ζε θιεηζηά θηίξηα ή/θαη θνηιφηεηεο 

 Φπζαιίδεο ζηελ επηθάλεηα ιηκλαδφλησλ πδάησλ 

 Έλδεημε 50% LEL (Καηψηεξν ξην Αλαθιεμηκφηεηαο) ή κεγαιχηεξε ζε κε 

αεξηδφκελν θιεηζηφ ρψξν (λα ζεκεησζεί φηη ην θαηψηεξν φξην αλαθιεμηκφηεηαο ηνπ 

θπζηθνχ αεξίνπ είλαη 4%) 

 Οπνηαδήπνηε έλδεημε κέηξεζεο αεξίνπ ζε θεληξηθφ ή παξνρεηεπηηθφ αγσγφ κε πίεζε 

ιεηηνπξγίαο άλσ ησλ 100mbar θαη βξίζθεηαη ζε απφζηαζε 8 κέηξσλ απφ θηίξην 

 Οπνηαδήπνηε έλδεημε κέηξεζεο αεξίνπ ζε απφζηαζε 0,5 κ απφ θηίξην. 

Όηαλ έλα πεξηζηαηηθό θαηαηαρζεί ζηελ θαηεγνξία Α, ν Φ.Γ.Α. πξέπεη λα ακέζσο λα 

ελεξγνπνηεί ηελ δηαδηθαζία έθηαθηεο επέκβαζεο θαη λα απνθαζηζηά ηε βιάβε.  

 

 

ηην καηηγοπία πεπιζηαηικών Β θαηαηάζζεηαη κία δηαξξνή φηαλ ν εληνπηζκφο αεξίνπ γίλεηαη 

ζε κεγαιχηεξε απφζηαζε απφ θηίξηα απφ εθείλε ηεο θαηεγνξίαο Α θαη δελ ππάξρεη  άκεζνο 

θίλδπλνο γηα ηνπο αλζξψπνπο θαη ηηο γχξσ θαηαζθεπέο. Δπηπξφζζεηα, πξέπεη λα 

δηαπηζηψλεηαη κία απφ ηηο παξαθάησ ζπλζήθεο: 

 Οπνηαδήπνηε έλδεημε κέηξεζεο αεξίνπ ζε θεληξηθφ ή παξνρεηεπηηθφ αγσγφ κε πίεζε 

ιεηηνπξγίαο ησλ άλσ 100mbar θαη ζε απφζηαζε 8 κέηξσλ απφ θηίξην, αιιά δελ 

ππάξρεη άκεζνο θίλδπλνο εηζρψξεζεο ηνπ αεξίνπ ζην θηίξην  

 Οπνηαδήπνηε έλδεημε κέηξεζεο αεξίνπ κηθξφηεξε ησλ 50% LEL ζε κε αεξηδφκελνπο 

θιεηζηνχο ρψξνπο 

 Οπνηαδήπνηε δηαθπγή πνπ δελ κπνξεί λα θαηαηαγεί ζηελ θαηεγνξία Α θαη θαηά ηελ 

θξίζε ηνπ Φ.Γ.Α. θαηαηάζζεηαη σο Β. 

Ωζηφζν πάληνηε δηελεξγείηαη έιεγρνο γηα πηζαλφ εληνπηζκφ αεξίνπ ζε θιεηζηά θηίξηα ή/θαη 

θνηιφηεηεο πιεζίνλ ηνπ ζεκείνπ δηαξξνήο. Δάλ δηαπηζησζεί παξνπζία αεξίνπ, ηφηε ην 

πεξηζηαηηθφ θαηαηάζζεηαη ζηελ θαηεγνξία Α. ε πεξίπησζε απνπζίαο αεξίνπ, ην πεξηζηαηηθφ 

ζα απνθαηαζηαζεί ζχκθσλα κε ηηο γξαπηέο δηαδηθαζίεο ηνπ Φ.Γ.Α. εληφο επηά (7) 

εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ απφ ηνλ εληνπηζκφ ηνπ. 
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ηην καηηγοπία πεπιζηαηικών Γ θαηαηάζζεηαη κία δηαξξνή φηαλ ζπκβαίλνπλ ηα αθφινπζα 

ζηνηρεία: 

• Γηαξξνή πνπ δελ απνηειεί θίλδπλν γηα ηνπο αλζξψπνπο θαη ηηο γχξσ θαηαζθεπέο, 

αιιά πξέπεη λα απνθαηαζηαζεί 

• Οπνηαδήπνηε δηαθπγή πνπ εληνπίδεηαη ζε ζεκεία φπνπ ν αγσγφο κπνξεί λα 

ζηεγαλνπνηεζεί ρξεζηκνπνηψληαο ηελ αληίζηνηρε ηερλνινγία 

• Ζ πεξηεθηηθφηεηα αεξίνπ ζην κίγκα είλαη κηθξφηεξε απφ εθείλε ηεο θαηεγνξίαο Β 

• Ζ δηαθπγή βξίζθεηαη ζε απφζηαζε απφ θηίξηα κεγαιχηεξε απφ εθείλε ηεο θαηεγνξίαο 

Β 

• Γηαπηζηψλεηαη φηη ην αέξην δελ κπνξεί λα εηζρσξήζεη ζε θηίξην 

• Οπνηαδήπνηε δηαθπγή πνπ δελ κπνξεί λα θαηαηαγεί ζηηο θαηεγνξίεο Α ή Β θαη θαηά 

ηελ θξίζε ηνπ Φ.Γ.Α. θαηαηάζζεηαη σο Γ. 

 

ηην καηηγοπία πεπιζηαηικών Γ θαηαηάζζνληαη πεξηζηαηηθά δηαθπγψλ πνπ δε δεκηνπξγνχλ 

θίλδπλν, δελ απαηηείηαη πεξαηηέξσ έξεπλα θαη ζχκθσλα κε ηηο γξαπηέο δηαδηθαζίεο ηνπ 

Φ.Γ.Α., κπνξνχλ λα απνθαηαζηαζνχλ πέξαλ ησλ ηξηάληα (30) εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ θαη 

εληφο ελλέα (9) κελψλ απφ ηνλ εληνπηζκφ ηνπο. Δληφο ηνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο πνπ δελ έρεη 

απνθαηαζηαζεί κία ηέηνηα δηαθπγή, ν Φ.Γ.Α. ζα πξέπεη λα ειέγρεη πεξηνδηθά ην ελ ιφγσ 

ζεκείν θαη πάληα ζχκθσλα κε ηηο γξαπηέο δηαδηθαζίεο απηνχ. 

Να ζεκεησζεί φηη θάζε Γηαξξνή πνπ δηαπηζηψζεθε, θαηφπηλ αλαγγειίαο, επί νξαηψλ αγσγψλ 

ζην εζσηεξηθφ θιεηζηψλ ρψξσλ ή ρψξσλ ζηεξνχκελσλ κφληκνπ θπζηθνχ αεξηζκνχ, πξέπεη λα 

ηαμηλνκείηαη σο Α (ΔΠΑ Θεζζαινλίθεο θαη Θεζζαιίαο Α.Δ., Οδεγία 013 «Γξαζηεξηφηεηεο 

Έθηαθηεο Δπέκβαζεο»). 

 

ε πεξίπησζε δηαξξνήο θπζηθνχ αεξίνπ, νη ΔΠΑ ππνρξενχληαη επζχο κφιηο πιεξνθνξεζνχλ 

ηε δηαξξνή λα ιάβνπλ φια ηα απαξαίηεηα κέηξα, πξνθεηκέλνπ λα ζηακαηήζεη ε δηαξξνή (ΤΑ 

Γ1/18887/2001, παξ. 2.4.3). Οη ππεξεζίεο επέκβαζεο ησλ ΔΠΑ ππνρξενύληαη λα 

ζπεύζνπλ ζην ζεκείν ηεο δηαξξνήο ή ζην ζεκείν πνπ πιεξνθνξήζεθαλ όηη ππάξρεη 

δηαξξνή, ζε θάζε πεξίπησζε εληφο ηεζζάξσλ (4) σξψλ, γηα δε ην 90% ησλ κεληαίσλ 

πεξηζηαηηθώλ, εληόο (2) σξώλ αθόηνπ έιαβαλ γλώζε ηεο δηαξξνήο (ΤΑ Γ1/18887/2001, 

παξ. 2.4.4). 

 

Αλάινγα κε ηελ θαηεγνξία ηνπ πεξηζηαηηθνύ θαζνξίδνληαη θαη νη απαηηνύκελεο 

δηνξζσηηθέο ελέξγεηεο έθηαθηεο επέκβαζεο. Ζ επηζθεπή κίαο βιάβεο ζπλίζηαηαη ζηελ 

απνθαηάζηαζε ελφο ηκήκαηνο ηνπ ζπζηήκαηνο δηαλνκήο θπζηθνχ αεξίνπ, ψζηε απηφ λα 

ιεηηνπξγεί ζε πιήξε δπλακηθφηεηα θαη ζε αζθαιείο ζπλζήθεο. Ζ επηζθεπή αξρίδεη κεηά ηνλ 



ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΩΣΔΡΙΚΩΝ/Γενική Γπαμμαηεία Πολιηικήρ Πποζηαζίαρ/Γιεύθςνζη σεδιαζμού & Ανηιμεηώπιζηρ 

Δκηάκηυν Αναγκών/Σμήμα σεδιαζμού, Ππόλητηρ & Ανηιμεηώπιζηρ Σεσνολογικών & Λοιπών Καηαζηποθών 

 

ειίδα 63 απφ 75 

 

εληνπηζκφ ηεο βιάβεο θαη νινθιεξψλεηαη κε ηελ απνθαηάζηαζε ηνπ δηθηχνπ ζε ιεηηνπξγία 

ζχκθσλα κε ην ζρεδηαζκφ θαη θαηαζθεπή ηνπ. 

ε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο, φηαλ ε επηζθεπή δε κπνξεί λα εθηειεζηεί ακέζσο (δηφηη θάηη 

ηέηνην ζα πξνυπέζεηε ηε δηαθνπή ηεο παξνρήο αεξίνπ ζηε πεξηνρή ή ζα απαηηνχζε κέζα ηα 

νπνία δελ είλαη δηαζέζηκα επί ηφπνπ), επηηξέπεηαη ε εθηέιεζε πξνζσξηλήο επηζθεπήο, κε 

ζθνπφ ηελ ηαρεία απνθαηάζηαζε ηεο αδηάιεηπηεο παξνρήο ηνπ δηθηχνπ, ψζηε λα 

ιεηηνπξγήζεη ηνπιάρηζηνλ ζε απνδεθηά επίπεδα παξνρήο, πίεζεο, αμηνπηζηίαο θαη αζθάιεηαο. 

Σν αλ κία επηζθεπή ζεσξεζεί ζαλ πξνζσξηλή ή νξηζηηθή, εμαξηάηαη απφ δηάθνξνπο 

παξάγνληεο, φπσο ε πίεζε ιεηηνπξγίαο, ην ζεκείν πνπ γίλεηαη ε επηζθεπή θ.ιπ. Μία επηζθεπή 

ζεσξείηαη νξηζηηθή φηαλ ην ζχζηεκα πνπ είρε ππνζηεί ηελ βιάβε κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη θαη 

λα ζπληεξεζεί ζηα ίδηα επίπεδα γηα ηα νπνία έρεη ζρεδηαζηεί. 

Έλαο αγσγφο, ζπκπεξηιακβαλφκελσλ ησλ εμαξηεκάησλ θαη ησλ βαλψλ απηνχ, κπνξεί λα 

αληηθαηαζηαζεί γηα ηνπο αθφινπζνπο ιφγνπο: 

• Αιιαγή φδεπζεο, ιφγσ έξγσλ πνπ εθηεινχληαη απφ ηξίηνπο, ή ιφγσ δπζκελψλ 

ζπλζεθψλ εδάθνπο πνπ έρνπλ επεξεάζεη ή κπνξεί λα επεξεάζνπλ ηηο κεραληθέο 

ηδηφηεηεο ή ηα γεσκεηξηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ 

• Αχμεζε ηεο δηακέηξνπ ησλ ζσιήλσλ, ε νπνία απαηηείηαη ιφγσ αχμεζεο ηνπ θνξηίνπ 

αεξίνπ 

• Αληηθαηάζηαζε ειαηησκαηηθψλ ηκεκάησλ ή παξειθφκελσλ 

• Δηζαγσγή πξφζζεησλ παξειθφκελσλ (ζπλδέζεσλ ηαπ, βαλψλ θ.ιπ.) κε ζθνπφ ηελ 

επέθηαζε ή ηε βειηίσζε ηνπ δηθηχνπ. 

πνηα θαη αλ είλαη ε κέζνδνο πνπ εθαξκφδεηαη γηα ηελ επηζθεπή ή αληηθαηάζηαζε ελφο 

αγσγνχ, ν Φ.Γ.Α. πξέπεη λα έρεη έγγξαθεο βαζηθέο δηαδηθαζίεο γηα επαλαιακβαλφκελεο 

εξγαζίεο σο θάησζη: 

• ζχλδεζε ππφ πίεζε (hot tapping) ζε αγσγφ ελ ιεηηνπξγία 

• εγθαηάζηαζε παξαθακπηεξίνπ αγσγνχ (by pass) 

• ηάπσκα αγσγνχ (πρ. ηεξκαηηζκφο αγσγνχ, απνκφλσζε αγσγνχ θ.ιπ.) 

• απνζπκπίεζε δηθηχνπ 

• θνπή ελεξγνχ αγσγνχ 

• πλεπκαηηθέο δνθηκέο 

• δηαζχλδεζε αγσγψλ 

• έθπιπζε θαη ελεξγνπνίεζε δηθηχνπ θαη εμνπιηζκνχ θ.ιπ. 

ια ηα ζηνηρεία πνπ ζπγθεληξψλεη ν Φ.Γ.Α. απφ ην ηκήκα ηνπ δηθηχνπ πνπ έιεγμε 

κειεηψληαη, θαηαγξάθνληαο ηνλ αξηζκφ ησλ δηαξξνψλ, ην κήθνο ησλ ζσιελψζεσλ πνπ έγηλε 

ν έιεγρνο, ηνλ δείθηε ησλ δηαξξνψλ ζε ζρέζε κε ηα ρηιηφκεηξα, ηελ πίεζε ησλ ζσιελψζεσλ, 
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ηα πιηθά ησλ ζσιελψζεσλ θαη ηελ ζέζε ηνπο (ζσιελψζεσλ, ζπλδέζεσλ ησλ θαηαλαισηψλ, 

βνεζεηηθνχ εμνπιηζκνχ, θ.ιπ.). Μεηά απφ αλάιπζε ησλ παξαπάλσ, ν Φ.Γ.Α. πξέπεη λα 

ζρεδηάδεη ηξφπνπο κείσζεο ησλ δηαξξνψλ. 

 

Γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ θαηαζηάζεσλ έθηαθηεο αλάγθεο ηνπ πζηήκαηνο Γηαλνκήο 

Φπζηθνχ Αεξίνπ, νη ΔΠΑ Θεζζαινλίθεο θαη Θεζζαιίαο Α.Δ. έρνπλ θαηαξηίζεη θνηλέο 

Δηαηξηθέο Γηαδηθαζίεο θαη Οδεγίεο πνπ αθνξνχλ Πεξηζηαηηθά Έθηαθηεο Δπέκβαζεο θαη 

Γηαρείξηζεο Κξίζεσλ, νη νπνίεο έρνπλ δηαβηβαζηεί ζηε Γεληθή Γξακκαηεία Πνιηηηθήο 

Πξνζηαζίαο κε ην ππ’ αξηζ. 17171/09/KL/DZ/22.01.2009 έγγξαθν ηεο ΔΠΑ Θεζζαινλίθεο 

Α.Δ.. πγθεθξηκέλα, πξφθεηηαη γηα: 

 ηε Γηαδ. 011 «Έθηαθηε Δπέκβαζε»,  

 ηελ ΟΓ. 013 «Γξαζηεξηφηεηεο Έθηαθηεο Δπέκβαζεο» θαη  

 ηε Γηαδ. 012 «Γηαρείξηζε Καηαζηάζεσλ Κξίζεο ηνπ πζηήκαηνο Γηαλνκήο Φπζηθνχ 

Αεξίνπ», κε επηζπλαπηφκελα ην «ρέδην Καηάζηαζεο Σνπηθήο Κξίζεο ηεο Δ.Π.Α. 

Θεζζαινλίθεο», ην «ρέδην Καηάζηαζεο Σνπηθήο Κξίζεο ηεο Δ.Π.Α. Θεζζαιίαο» 

θαη ην «ρέδην Καηάζηαζεο Γεληθεπκέλεο Κξίζεο». 

Αληίζηνηρν ζρέδην γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ θαηαζηάζεσλ έθηαθηεο αλάγθεο ηνπ 

πζηήκαηνο Γηαλνκήο Φπζηθνχ Αεξίνπ έρεη θαηαξηηζηεί θαη απφ ηελ ΔΠΑ Αηηηθήο Α.Δ. 

(Δηαηξηθφ ρέδην Άκεζεο Δπέκβαζεο Δηαηξίαο Παξνρήο Αεξίνπ Αηηηθήο Α.Δ. – Φεβξνπάξηνο 

2009) θαη έρεη δηαβηβαζηεί ειεθηξνληθά ζηε Γεληθή Γξακκαηεία Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο. 

 

Κνηλέο Δηαηξηθέο Γηαδηθαζίεο θαη Οδεγίεο πνπ αθνξνύλ Πεξηζηαηηθά Έθηαθηεο 

Δπέκβαζεο θαη Γηαρείξηζεο Κξίζεσλ γηα ηηο ΔΠΑ Θεζζαινλίθεο θαη Θεζζαιίαο Α.Δ. 
 

Ζ ιήςε ησλ αλαγγειηψλ βιάβεο ή Γπζιεηηνπξγίαο ζηελ Δγθαηάζηαζε Γηαλνκήο πνπ 

πξαγκαηνπνηνχληαη απφ άηνκα ή Γεκφζηεο Αξρέο, θαζψο θαη νη επεκβάζεηο γηα ηελ εμάιεηςή 

ηνπο επί 24ψξνπ βάζεσο θαη θαζ’ φιεο ηηο εκεξνινγηαθέο εκέξεο ηνπ ρξφλνπ δηαζθαιίδεηαη 

απφ ηελ Δπηρεηξεζηαθή Γνκή Έθηαθηεο Δπέκβαζεο, ε νπνία απαξηίδεηαη απφ αλζξψπνπο 

κέζα, εξγαιεία θαη φ,ηη άιιν απαηηείηαη θαη ζπγθεθξηκέλα απφ (Γηαδηθαζία 011 «Έθηαθηε 

Δπέκβαζε»): 

 ηνλ Τπεχζπλν Έθηαθηεο Δπέκβαζεο, πνπ είλαη πξφζσπν νξηζκέλν απφ ηελ αξκφδηα 

ΔΠΑ, κέζσ γξαπηήο εληνιήο ηνπ Τπεχζπλνπ Σερληθψλ Δπηρεηξεζηαθψλ 

Γξαζηεξηνηήησλ, ην νπνίν εγγπάηαη θαη επζχλεηαη γηα ηελ νξζή ιεηηνπξγία θάζε 

δξαζηεξηφηεηαο έθηαθηεο επέκβαζεο, νπδεκίαο εμαηξνπκέλεο 

 ην Σειεθσληθφ Κέληξν 

 ηνπο Δπηρεηξεζηαθνχο Σερληθνχο Τπεχζπλνπο Έθηαθηεο Δπέκβαζεο 
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 ηνπο Δπηρεηξεζηαθνχο Σερληθνχο Έθηαθηεο Δπέκβαζεο 

 Σξίηνπο (Αλάδνρεο Δηαηξίεο). 

χκθσλα κε ηελ Οδεγία 013 «Γξαζηεξηφηεηεο Έθηαθηεο Δπέκβαζεο», ζηελ πεξίπησζε θαηά 

ηελ νπνία ην Σειεθσληθφ Κέληξν ιάβεη ηαπηφρξνλα πεξηζζφηεξεο επηζεκάλζεηο 

Γπζιεηηνπξγηψλ, ε ζεηξά επέκβαζεο ζα αμηνινγεζεί απφ ην άηνκν ζην νπνίν πξνσζνχληαη νη 

αλαγγειίεο, βάζεη ησλ πξνηεξαηνηήησλ ηνπ Πίλαθα 11 ηνπ Παξαξηήκαηνο 2. 

Μεηαμχ ησλ αξκνδηνηήησλ ηεο Δπηρεηξεζηαθήο Γνκήο Έθηαθηεο Δπέκβαζεο, φπσο 

πεξηγξάθνληαη ζηηο θνηλέο Δηαηξηθέο Γηαδηθαζίεο θαη Οδεγίεο πνπ αθνξνχλ Πεξηζηαηηθά 

Έθηαθηεο Δπέκβαζεο θαη Γηαρείξηζεο Κξίζεσλ ησλ ΔΠΑ Θεζζαινλίθεο θαη Θεζζαιίαο 

Α.Δ., είλαη νη εμήο: 

 Οη Δπηρεηξεζηαθνί Σερληθνί Τπεχζπλνη Έθηαθηεο Δπέκβαζεο εθπξνζσπνχλ ζηα 

αξρηθά ζηάδηα ηελ εηαηξία έλαληη ησλ Γεκνζίσλ Αξρψλ (Ππξνζβεζηηθή, Αζηπλνκία, 

Ννκαξρία θ.ι.π.) (Γηαδηθαζία 011 «Έθηαθηε Δπέκβαζε») 

 Οη Δπηρεηξεζηαθνί Σερληθνί Έθηαθηεο Δπέκβαζεο (Γηαδηθαζία 011 «Έθηαθηε 

Δπέκβαζε»): 

 Κηλεηνπνηνχλ ηνλ αλψηεξφ ηνπο ζε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία: 

- ηνλ ηφπν ηεο επέκβαζεο παξεπξίζθνληαη νη Γεκφζηεο Αξρέο ή 

- Δίλαη απαξαίηεην λα θιεζνχλ γηα επέκβαζε, εθφζνλ δελ παξίζηαληαη 

ήδε, νη αξκφδηεο Γεκφζηεο Αξρέο (Ππξνζβεζηηθή, Αζηπλνκία, 

Ννκαξρία) γηα ηηο ελέξγεηεο ηεο αξκνδηφηεηάο ηνπο, φπσο γηα 

παξάδεηγκα: 

i) Σελ εθθέλσζε ηνπ θηηξίνπ/παξαθείκελσλ θηηξίσλ ή ηνπ 

ρψξνπ φπνπ ππάξρεη θίλδπλνο Αηπρήκαηνο 

ii) Σελ απαγφξεπζε πξφζβαζεο ζηελ/δηέιεπζεο απφ ηε δψλε 

φπνπ ππάξρεη θίλδπλνο Αηπρήκαηνο 

iii) Σελ εθηξνπή ηεο νδηθήο θπθινθνξίαο απφ ηε δψλε φπνπ 

ππάξρεη θίλδπλνο Αηπρήκαηνο 

iv) Σε ρνξήγεζε άδεηαο πξφζβαζεο ζε έλα θηίξην ή ρψξν, φηαλ 

απηή δελ είλαη δπλαηή κε ηελ θαλνληθή δηαδηθαζία ή 

- Έρνπλ ζεκεησζεί ζνβαξέο βιάβεο ζε αλζξψπνπο ή πιηθά αγαζά 

θαη πάλησο, θάζε θνξά πνπ ζεσξνχλ φηη απηφ επηβάιιεηαη απφ ηελ 

πνιππινθφηεηα ηεο επέκβαζεο 

 Μεξηκλνχλ, ελ αλακνλή ηεο άθημεο ησλ αξκνδίσλ Γεκνζίσλ Αξρψλ θαη θάζε 

θνξά πνπ απηφ θξίλεηαη απαξαίηεην, γηα ηελ εθαξκνγή, εθφζνλ ρξεηάδεηαη, ελφο 

ή πεξηζζνηέξσλ απφ ηα παξαθάησ κέηξα: 
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- Τπνδείμεηο πξνο ηνλ ελδηαθεξφκελν πιεζπζκφ γηα ηελ απνκάθξπλζε 

απφ ην θηίξην/παξαθείκελα θηίξηα ή απφ ην ρψξν φπνπ ππάξρεη 

θίλδπλνο Αηπρήκαηνο 

- Απαγφξεπζε πξφζβαζεο ζηελ/δηέιεπζεο απφ ηε δψλε φπνπ ππάξρεη 

θίλδπλνο Αηπρήκαηνο 

- Δθηξνπή ηεο νδηθήο θπθινθνξίαο απφ ηε δψλε φπνπ ππάξρεη 

θίλδπλνο Αηπρήκαηνο 

 Οη Σερληθνί Έθηαθηεο Δπέκβαζεο (Γηαδηθαζία 011 «Έθηαθηε Δπέκβαζε»): 

 Μεξηκλνχλ, ελ αλακνλή ηεο άθημεο ησλ αξκνδίσλ Γεκνζίσλ Αξρψλ θαη θάζε 

θνξά πνπ απηφ θξίλεηαη απαξαίηεην, γηα ηελ εθαξκνγή, εθφζνλ ρξεηάδεηαη, ελφο 

ή πεξηζζνηέξσλ απφ ηα παξαθάησ κέηξα: 

- Τπνδείμεηο πξνο ηνλ ελδηαθεξφκελν πιεζπζκφ γηα ηελ απνκάθξπλζε 

απφ ην θηίξην/παξαθείκελα θηίξηα ή απφ ην ρψξν φπνπ ππάξρεη 

θίλδπλνο Αηπρήκαηνο 

- Απαγφξεπζε πξφζβαζεο ζηελ/δηέιεπζεο απφ ηε δψλε φπνπ ππάξρεη 

θίλδπλν Αηπρήκαηνο 

- Δθηξνπή ηεο νδηθήο θπθινθνξίαο απφ ηε δψλε φπνπ ππάξρεη 

θίλδπλνο Αηπρήκαηνο 

- Δηδνπνίεζε ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Σερληθνχ Έθηαθηεο Δπέκβαζεο 

θάζε θνξά πνπ ζεσξνχλ φηη απηφ επηβάιιεηαη απφ ηελ 

πνιππινθφηεηα ηεο επέκβαζεο 

- Δηδνπνίεζε ηνπ Σειεθσληθνχ Κέληξνπ γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο 

επέκβαζεο 

- Δλεκέξσζε ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Σερληθνχ Έθηαθηεο Δπέκβαζεο γηα 

ηελ νινθιήξσζε ηεο επέκβαζεο 

- πκπιήξσζε, θαηά ην ηκήκα ηεο αξκνδηφηεηάο ηνπο ηνπ Δληχπνπ 

«Βεβαίσζε Δπέκβαζεο», ελδερνκέλσο ηνπ Δληχπνπ «Γηαθνπή 

Παξνρήο γηα ιφγνπο Αζθαιείαο» θαη ηνπ Δληχπνπ «Έθηαθηε 

Δπέκβαζε-Απνινγηζηηθέο Δξγαζίεο Αλαδφρσλ Δηαηξψλ». 

 

ηνλ Πίλαθα 12 ηνπ Παξαξηήκαηνο 2 αλαθέξνληαη ν εμνπιηζκφο θαη ηα πιηθά πνπ πξέπεη λα 

δηαζέηεη ε Δπηρεηξεζηαθή Γνκή Έθηαθηεο Δπέκβαζεο. Σα κέζα Έθηαθηεο Δπέκβαζεο πξέπεη 

λα είλαη θαηάιιεια γηα ηε κεηαθνξά ησλ αλαγθαίσλ νξγάλσλ θαη εμνπιηζκνχ θαη λα 

δηαζέηνπλ άγθηζηξν γηα ην ελδερφκελν ξπκνχιθεζεο. Πξέπεη επίζεο λα δηαζέηνπλ 
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απνζπψκελν αλαιάκπνληα θάξν πνξηνθαιί ρξψκαηνο θαη ζεηξήλα (Οδεγία 013 

«Γξαζηεξηφηεηεο Έθηαθηεο Δπέκβαζεο»). 

 

ηε Γηαδηθαζία 012 «Γηαρείξηζε Καηαζηάζεσλ Κξίζεο ηνπ πζηήκαηνο Γηαλνκήο Φπζηθνχ 

Αεξίνπ» πξνζδηνξίδνληαη νη αξκνδηφηεηεο, νη δξαζηεξηφηεηεο, ε νξγαλσηηθή δνκή θαη νη 

δεμηφηεηεο πνπ απαηηνχληαη γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο ηαρείαο θαη απνηειεζκαηηθήο δηαρείξηζεο 

Καηαζηάζεσλ Κξίζεο πνπ αθνξνχλ ζηελ ππεξεζία δηαλνκήο θπζηθνχ αεξίνπ, νη νπνίεο δελ 

είλαη δπλαηόλ λα ειεγρζνύλ κέζσ ηεο δξαζηεξηόηεηαο Έθηαθηεο Δπέκβαζεο. 

ηε Γηαδηθαζία απηή: 

Καηάζηαζη Κπίζηρ, είλαη θάζε ζπκβάλ πνπ δχλαηαη λα έρεη ζνβαξέο ζπλέπεηεο θαη/ή 

κεγάιεο δηαζηάζεηο γηα ηελ αζθάιεηα θαη ηελ απξφζθνπηε ιεηηνπξγία ηεο ππεξεζίαο θαη λα 

πξνθαιέζεη κία ή πεξηζζφηεξεο απφ ηηο παξαθάησ θαηαζηάζεηο: 

 Σε κε πξνγξακκαηηζκέλε ζέζε εθηφο ιεηηνπξγίαο ζεκείσλ ηξνθνδνζίαο ηνπ 

πζηήκαηνο Γηαλνκήο. 

 Σε κε πξνγξακκαηηζκέλε ζέζε εθηφο ιεηηνπξγίαο δηθηχσλ κέζεο πίεζεο ή ρακειήο 

πίεζεο, πνπ έρεη σο απνηέιεζκα ηε ρσξίο πξνεηδνπνίεζε δηαθνπή ηεο παξνρήο 

θπζηθνχ αεξίνπ ζε έλαλ ή πεξηζζφηεξνπο ηειηθνχο πειάηεο. 

 Γηαξξνή θπζηθνχ αεξίνπ, κε δηαθνπή ρσξίο πξνεηδνπνίεζε ηεο παξνρήο ηνπ αεξίνπ 

ζε πεξηζζφηεξνπο ηειηθνχο πειάηεο νη νπνίνη βξίζθνληαη ζε δηαθνξεηηθά θαη 

γεηηνληθά θηίξηα. 

 Με πκκνξθνχκελε Λεηηνπξγία, πνπ πξνθαιείηαη ιφγσ αχμεζεο ή κείσζεο ηεο 

πίεζεο ζην δίθηπν ζε ζρέζε κε ηηο πξνβιεπφκελεο απφ ηνπο ηζρχνληεο ηερληθνχο 

θαλνληζκνχο ηηκέο. 

 Υσξίο Δηδνπνίεζε δηαθνπή ηεο παξνρήο αεξίνπ ζε ηνπιάρηζηνλ 250 ηειηθνχο 

πειάηεο, φηαλ απηή δελ επαλελεξγνπνηείηαη γηα φινπο ηνπο εκπιεθφκελνπο ηειηθνχο 

πειάηεο εληφο 24 σξψλ απφ ηελ έλαξμε ηεο δηαθνπήο, εμαηξνπκέλσλ ησλ ηειηθψλ 

πειαηψλ πνπ δελ επαλελεξγνπνηνχληαη θαηά ηελ πξψηε πξνζπάζεηα 

επαλελεξγνπνίεζεο. 

Γηαθξίλεηαη ζε: 

- Καηάζηαζε Σνπηθήο Κξίζεο, δειαδή Καηάζηαζε Κξίζεο πνπ 

εκπιέθεη έλα ή πεξηζζφηεξα πζηήκαηα Γηαλνκήο θαη αθνξά ηελ 

πεξηνρή επζχλεο κίαο θαη κφλν Δ.Π.Α. ηελ πεξίπησζε απηή, 

Τπεχζπλνο Γηαρείξηζεο ηεο Κξίζεο είλαη, θαηά θαλφλα, ν Τπεχζπλνο 

Σερληθψλ Δπηρεηξεζηαθψλ Γξαζηεξηνηήησλ. ε πεξίπησζε απνπζίαο 
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ηνπ, ζα επηθνξηηζηεί κε ην θαζήθνλ απηφ θάπνηνο άιινο Τπεχζπλνο 

ηκήκαηνο. 

- Καηάζηαζε Γεληθεπκέλεο Κξίζεο, δειαδή Καηάζηαζε Κξίζεο 

κεγάισλ δηαζηάζεσλ ζηελ νπνία εκπιέθνληαη πεξηζζφηεξεο Δ.Π.Α. 

ή πνπ ζπλεπάγεηαη ην καδηθφ ελδηαθέξνλ ησλ εζληθψλ 

ΜΜΔ/ηειεπηθνηλσληψλ θαη/ή ησλ αξρψλ Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο. 

ηελ πεξίπησζε απηή, Τπεχζπλνο Γηαρείξηζεο ηεο Κξίζεο είλαη ν 

Γεληθφο Γηεπζπληήο ή άιιν κέινο ηεο δηνίθεζεο, εθφζνλ 

εμνπζηνδνηεζεί απφ απηφλ. 

χκθσλα κε ηελ παξ. 6.2 ηεο Άδεηαο Γηαλνκήο Φπζηθνχ Αεξίνπ (ΤΑ Γ1/Γ/Φ7/11819/2000 

(ΦΔΚ Β’ 1086/31.08.2000)), νη ΔΠΑ Θεζζαινλίθεο θαη Θεζζαιίαο Α.Δ. ππνρξενχληαη λα 

απνζηέιινπλ ζηε ΡΑΔ ελεκέξσζε ζρεηηθά κε ηηο Καηαζηάζεηο Κξίζεο πνπ ιακβάλνπλ ρψξα 

θαη αλαθνξέο ησλ αλαιεθζέλησλ ελεξγεηψλ, γηα ηελ απνθαηάζηαζε ησλ θαλνληθψλ 

ζπλζεθψλ ιεηηνπξγίαο ηνπ πζηήκαηνο Γηαλνκήο. Γηα ηελ ελεκέξσζε απηή, πνπ 

θνηλνπνηείηαη ζην Σκήκα Δκπνξηθψλ Γξαζηεξηνηήησλ (COMM), κεξηκλά ν Τπεχζπλνο 

Καηάζηαζεο Κξίζεο. 

 

ηε ζπλέρεηα αλαιύνληαη ν εμνπιηζκόο ησλ Φ.Γ.Α. γηα ηελ αληηκεηώπηζε εθηάθησλ 

πεξηζηαηηθώλ (ΤΑ Γ3/Α/20701, παξ. 4.11), θαζώο θαη ην ύζηεκα Σειεκεηξίαο, 

Σειερεηξηζκνύ θαη Σειεειέγρνπ ηνπ δηθηύνπ (SCADA) (ΤΑ Γ3/Α/20701, παξ. 9). 

 

Ο Φ.Γ.Α. εμνπιίδεη θαηάιιεια ηηο νκάδεο αζθαιείαο, ψζηε λα κπνξνχλ λα αληηκεησπίδνπλ 

ηα έθηαθηα πεξηζηαηηθά. Σα εξγαιεία πνπ ζα ρξεζηκνπνηνχληαη ζε ελεξγέο εγθαηαζηάζεηο, ζα 

είλαη θαηάιιεια θαη πηζηνπνηεκέλα γηα αέξηα θαχζηκα. 

Ο ηππηθόο εμνπιηζκόο πνπ ζα πξέπεη λα δηαζέηεη ν Φ.Γ.Α. είλαη ν αθόινπζνο: 

 Ορήκαηα άκεζεο επέκβαζεο κε ζεηξήλα θαη αλαιάκπνληα ιακπηήξα 

 Ζιεθηξνπαξαγσγά δεχγε 

 Μεραλήκαηα ζπγθφιιεζεο πνιπαηζπιελίνπ (PE) θαη ραιχβδηλσλ ζσιελψζεσλ ή 

εμαξηεκάησλ 

 Δθζθαθείο αλάινγσλ κεγεζψλ γηα ηελ εθηέιεζε ρσκαηνπξγηθψλ εξγαζηψλ 

 Ρπκνπιθνχκελνη θαη θνξεηνί αεξνζπκπηεζηέο  

 Αεξφζθπξεο δηαθφξσλ κεγεζψλ κε ηα αλάινγα εξγαιεία 

 Αεξνηξχπαλα πεξηζηξνθηθά θξνπζηηθά, κε ηνλ απαξαίηεην εμνπιηζκφ 

 πζηήκαηα δηαθνπήο ηεο ξνήο ζηνπο αγσγνχο 

 Αληιίεο λεξνχ θαη αέξα 
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 πζθεπέο δηαρείξηζεο ξνψλ (δηάηξεζεο θαη θξαγήο) 

 Δμνπιηζκνί αλίρλεπζεο ζσιελψζεσλ θαη θαισδίσλ 

 Γηάθνξα εξγαιεία (π.ρ. θνπήο ζσιήλσλ ζχζθημεο, καλφκεηξα ιήςεο πίεζεο, 

ζθηθηήξεο επζπγξάκκηζεο θ.η.ι.) 

 Μνλσκέλνη ινζηνί 

 ήκαηα ξχζκηζεο θπθινθνξίαο 

 Πιαζηηθφ πιέγκα θφθθηλνπ ρξψκαηνο γηα πεξίθξαμε ηνπ ρψξνπ 

 Καηάιιειεο ζπζθεπέο επηθνηλσλίαο 

 Δξεπλεηηθέο ζπζθεπέο (καθξνζθνπηθνχ εληνπηζκνχ θαη εμαθξίβσζεο δηαξξνήο) 

 Ππξνζβεζηήξεο 

 Αληηζπηλζεξηθά εξγαιεία 

 Γηάθνξα πιηθά γηα ηελ άκεζε επηζθεπή δηαξξνψλ ή άιισλ αζηνρηψλ, φπσο κείσζε 

πάρνπο ηνηρψκαηνο ζσιελαγσγνχ 

 Μέζα αηνκηθήο πξνζηαζίαο, φπσο αλαπλεπζηηθέο κάζθεο, θξάλε πξνζηαζίαο, θφξκεο 

πξνζηαζίαο απφ πςειέο ζεξκνθξαζίεο, πξνεηδνπνηεηηθέο θφξκεο κεγάιεο 

νξαηφηεηαο, γάληηα πξνζηαζίαο έλαληη πςειήο ηάζεο. 

 

 

 

ύζηεκα Σειεκεηξίαο, Σειερεηξηζκνύ θαη Σειεειέγρνπ ηνπ Γηθηύνπ 

(SCADA) 
Ζ επαηζζεζία ηνπ ζπζηήκαηνο δηαλνκήο θπζηθνχ αεξίνπ ζηηο κεηαβνιέο ηηο θαηαλάισζεο, 

φπσο θαη φισλ ησλ ζπζηεκάησλ κεηαθνξάο ή δηαλνκήο ελέξγεηαο, θαπζίκσλ θαη λεξνχ 

θαζψο θαη ε χπαξμε ζηελψλ ζπκβαηηθψλ νξίσλ ζηελ αγνξά ηνπ αεξίνπ απφ ην εμσηεξηθφ 

αιιά θαη ζηελ πψιεζε ηνπ αεξίνπ ζηνπο θαηαλαισηέο, θαζηζηνχλ αλαγθαία θαη θαζνξηζηηθή 

ηελ αθξηβή πξφβιεςε ηνπ επηπέδνπ ηεο θαηαλάισζεο ηφζν γηα ηηο βξαρπρξφληεο φζν θαη γηα 

ηηο καθξνρξφληεο θαηαλαιψζεηο. 

Δπίζεο, ιφγσ ηεο γεσγξαθηθήο έθηαζεο ησλ δηαθφξσλ κεηξεηηθψλ θαη άιισλ ζηαζκψλ, 

δεκηνπξγείηαη ε αλάγθε ζηνλ Φ.Γ.Α. λα εγθαηαζηήζεη έλα εθηεηακέλν ζχζηεκα γηα ηε 

κεηαθνξά δεδνκέλσλ θαη άιισλ ζεκάησλ ζηα ζεκεία θαηαγξαθήο θαη ειέγρνπ, ην νπνίν 

νλνκάδεηαη χζηεκα Σειερεηξηζκνχ θαη Σειεπηθνηλσληψλ (RCC). 

Σο ύζηημα ηηλεμεηπίαρ, ηηλεσειπιζμού και ηηλεελέγσος ηος δικηύος είναι ένα ζύζηημα ηο 

οποίο αποηελείηαι από ηλεκηπονικούρ ςπολογιζηέρ και άλλα ηλεκηπονικά ζςζηήμαηα ηος 

ζςζηήμαηορ διανομήρ και ζςνοδεύεηαι από ζύζηημα ηηλεπικοινυνιών μέζυ ηος οποίος 

μεηαθέπονηαι ζήμαηα και θυνή ζηα ζημεία καηαγπαθήρ και ελέγσος. 

Οη βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ηνπ ζπζηήκαηνο ηειεκεηξίαο, ηειερεηξηζκνχ θαη ηειεειέγρνπ είλαη: 



ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΩΣΔΡΙΚΩΝ/Γενική Γπαμμαηεία Πολιηικήρ Πποζηαζίαρ/Γιεύθςνζη σεδιαζμού & Ανηιμεηώπιζηρ 

Δκηάκηυν Αναγκών/Σμήμα σεδιαζμού, Ππόλητηρ & Ανηιμεηώπιζηρ Σεσνολογικών & Λοιπών Καηαζηποθών 

 

ειίδα 70 απφ 75 

 

 πιινγή θαη θαηαγξαθή πιεξνθνξηψλ απφ ηνπο ζηαζκνχο ζε έλα θεληξηθφ ζεκείν 

ειέγρνπ (θέληξν ειέγρνπ), θαζψο θαη ν ηειερεηξηζκφο (π.ρ. ησλ ειεθηξνθίλεησλ 

βαλψλ, φπνπ απηέο έρνπλ πξνβιεθζεί απφ ηνλ ζρεδηαζκφ ηνπ δηθηχνπ), έηζη ψζηε λα 

εμαζθαιίδεηαη ζπλερήο επνπηεία θαη έιεγρνο ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ δηθηχνπ δηαλνκήο 

ηνπ θπζηθνχ αέξηνπ 

 Πεξαηηέξσ αμηνπνίεζε ησλ ζπιιεγφκελσλ πιεξνθνξηψλ, δεκηνπξγία δηαθφξσλ 

δηαγξακκάησλ, απεηθνλίζεσλ θαη πηλάθσλ, πξφζβαζε ζε ηζηνξηθά αξρεία θαη 

ζπγθεληξσηηθψλ θαηαζηάζεσλ. Έηζη, ην ζχζηεκα ηειεκεηξίαο, ηειερεηξηζκνχ θαη 

ηειεειέγρνπ απνηειεί έλα εξγαιείν γηα ηνλ πιήξε έιεγρν ηεο ιεηηνπξγίαο. 

Οη εηδηθέο απαηηήζεηο γηα ην ζχζηεκα ηειεκεηξίαο, ηειερεηξηζκνχ θαη ηειεειέγρνπ, είλαη: 

 Γπλαηφηεηα ζηαδηαθήο αλάπηπμεο ηνπ ζπζηήκαηνο ψζηε λα παξαθνινπζεί ηελ 

αλάπηπμε ηνπ δηθηχνπ θαη ηελ αχμεζε ησλ ζπλδεδεκέλσλ πειαηψλ 

 Άκεζε ζπκκεηνρή ηνπ ηερληθνχ δπλακηθνχ ζηε ζρεδίαζε ηνπ έξγνπ 

 πλερήο επνπηεία ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν ηνπ δηθηχνπ (real time) 

  Άκεζνο ρεηξηζκφο ησλ ηειερεηξηδφκελσλ βαλψλ απφ έλα ζεκείν ειέγρνπ. 

  Άκεζε ελεκέξσζε θαη ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν γηα ηηο βιάβεο θαη ηηο αλσκαιίεο ηεο 

ιεηηνπξγίαο ηνπ δηθηχνπ 

  Απνζήθεπζε φισλ ησλ πιεξνθνξηψλ θαη ιεηηνπξγηθψλ θαηαζηάζεσλ θάζε ζηαζκνχ 

κε ζθνπφ ηε κειινληηθή επεμεξγαζία θαη ρξήζε ηνπο 

  Γπλαηφηεηα πξνζζήθεο λέσλ ζεκείσλ ειέγρνπ 

 Βξαρπρξφλην θαη καθξνρξφλην ζρεδηαζκφ θαη πξνγξακκαηηζκφ γηα ηελ πιήξε 

αμηνπνίεζε ησλ δηθηχσλ 

 πλερήο βειηίσζε ησλ κεζφδσλ ειέγρνπ ησλ δηθηχσλ 

 Απνηειεζκαηηθφ δηνηθεηηθφ έιεγρν 

 Τινπνίεζε ηνπ ζπζηήκαηνο κε θαζαξά ηερλννηθνλνκηθά θξηηήξηα. 

 

 

Καηά Πποηεπαιόηηηα Μείωζη ηηρ Εήηηζηρ Φςζικού αεπίος ζε Πεπίπηωζη 

Έκηακηηρ Ανάγκηρ ηος ςζηήμαηορ Γιανομήρ 
ε πεξίπησζε έθηαθηεο αλάγθεο εμαηηίαο ηεο νπνίαο πθίζηαηαη ζεκαληηθφο θίλδπλνο κείσζεο 

ηεο πίεζεο ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ ζην χζηεκα Γηαλνκήο ζε επηθίλδπλα επίπεδα, νη ΔΠΑ 

ππνρξενχληαη λα ιακβάλνπλ θάζε πξφζθνξν κέηξν πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιίζνπλ κείσζε 

ηεο δήηεζεο θπζηθνχ αεξίνπ απφ ην χζηεκα Γηαλνκήο, ψζηε λα απνθεπρζεί κείσζε ηεο 

πίεζεο (ΤΑ Γ1/18887/2001,  Γ1/Γ/Φ7/11819/2000 θαη Γ1/Γ/Φ7/11818/2000, παξ. 2.4.7).  

Ζ σο άλσ κείσζε ηεο δήηεζεο ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ ζα γίλεηαη, ζην βαζκφ πνπ απηφ είλαη 

εθηθηφ, κε ηελ αθφινπζε ζεηξά: 



ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΩΣΔΡΙΚΩΝ/Γενική Γπαμμαηεία Πολιηικήρ Πποζηαζίαρ/Γιεύθςνζη σεδιαζμού & Ανηιμεηώπιζηρ 

Δκηάκηυν Αναγκών/Σμήμα σεδιαζμού, Ππόλητηρ & Ανηιμεηώπιζηρ Σεσνολογικών & Λοιπών Καηαζηποθών 

 

ειίδα 71 απφ 75 

 

 Πξώηα, ζηνπο Καηαλαισηέο κε δηαθνπηφκελε παξνρή (ΤΑ Γ1/18887/2001, 

Γ1/Γ/Φ7/11819/2000 θαη Γ1/Γ/Φ7/11818/2000, παξ. 2.4.8α) 

 ηε ζπλέρεηα, ζε φινπο ηνπο Καηαλαισηέο, κε εμαίξεζε (ΤΑ Γ1/18887/2001, 

Γ1/Γ/Φ7/11819/2000 θαη Γ1/Γ/Φ7/11818/2000, παξ. 2.4.8β): 

o ηνπο Πξνλνκηαθνχο Καηαλαισηέο, δειαδή ηνπο Καηαλαισηέο ησλ νπνίσλ νη 

Δγθαηαζηάζεηο εκπίπηνπλ ζε κία απφ ηηο αθφινπζεο θαηεγνξίεο: λνζνθνκεία, 

γεξνθνκεία, νίθνη επγεξίαο, κνλάδεο πεξίζαιςεο, αξηνπνηεία θαη ελ γέλεη 

θάζε άιιε θαηεγνξία Καηαλαισηή πνπ θαηά ηε ΡΑΔ εκπίπηεη ζηνπο σο άλσ 

Καηαλαισηέο (ΤΑ Γ1/18887/2001, Γ1/Γ/Φ7/11819/2000 θαη 

Γ1/Γ/Φ7/11818/2000, παξ. 1.2) θαη 

o ηνπο Καηαλαισηέο κε Δηδηθέο Αλάγθεο (βι. Δλφηεηα Α ηνπ παξφληνο) 

 Σέινο, ηνπο Πξνλνκηαθνχο Καηαλαισηέο θαη ηνπο Καηαλαισηέο κε Δηδηθέο Αλάγθεο 

(ΤΑ Γ1/18887/2001, Γ1/Γ/Φ7/11819/2000 θαη Γ1/Γ/Φ7/11818/2000, παξ. 2.4.8γ). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΩΣΔΡΙΚΩΝ/Γενική Γπαμμαηεία Πολιηικήρ Πποζηαζίαρ/Γιεύθςνζη σεδιαζμού & Ανηιμεηώπιζηρ 

Δκηάκηυν Αναγκών/Σμήμα σεδιαζμού, Ππόλητηρ & Ανηιμεηώπιζηρ Σεσνολογικών & Λοιπών Καηαζηποθών 

 

ειίδα 72 απφ 75 

 

Ζ. ΑΡΜΟΓΗΟΣΖΣΔ ΦΟΡΔΧΝ 

ηνλ Πίλαθα 13 ηνπ Παξαξηήκαηνο 2 θαηαγξάθνληαη νη αξκνδηφηεηεο φισλ ησλ θνξέσλ πνπ 

εκπιέθνληαη ζηηο βαζηθέο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ, φπσο πξνθχπηεη απφ ηα σο 

άλσ θεθάιαηα. 
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Σελίδα 73 από 75 

 
 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 1-ΧΑΡΣΕ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Χάρτης 1. Εθνικό Σύστημα Αγωγών Φσσικού Αερίοσ (www.desfa.gr, Σεπτέμβριος 2008)  

 

http://www.desfa.gr/


Χάρτης 2. Σύστημα Αγωγών Φσσικού Αερίοσ εσρύτερης γεωγραυικής περιοτής 

(www.desfa.gr, Σεπτέμβριος 2008) 

 

http://www.desfa.gr/


Χάρτης 3. Περιοτές ηης ελληνικής επικράηειας με ηις ήδη ηρεις λειηοσργούζες και ηις σπό 

δημιοσργία ΕΠΑ (Πηγή: «ΑΠΟΛΟΓΙΜΟ ΔΕΠΑ Α.Ε. 2007) 

 

 
ΤΠΟ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΕΠΑ  

 
  

  

 
ΛΕΙΣΟΤΡΓΟΤΕ ΕΠΑ 

 
 



Σελίδα 74 από 75 
 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 2-ΠΙΝΑΚΕ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Πίνακας 1. Προδηαγραθές Ποηόηεηας ηοσ Φσζηθού Αερίοσ ποσ δηοτεηεύεηαη ζηο Σύζηεκα 

Δηαλοκής Φσζηθού Αερίοσ (ΥΑ Δ1/18887/2001, Παράρηεκα 4). 

ΠΑΡΑΜΕΣΡΟ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ* 

Περιεκηικόηηηα ζε σδρόθειο (H2S): 6,5 mg/Nm
3
 max 

 

Σσνολική Περιεκηικόηηηα Ολικού 

Θείοσ: 

150 mg/Nm
3
 max 

 

Ξένες Οσζίες: Δελ περηέτοληαη ζηερεές ή σγρές οσζίες οη οποίες 

κπορούλ λα επερεάζοσλ ηελ αθεραηόηεηα ή ηε 

ιεηηοσργία ηοσ Σσζηήκαηος Δηαλοκής ή οποηαδήποηε 

άιιε ζσζθεσή θσζηθού αερίοσ ηελ οποία έλας 

θαηαλαιωηής ζα κπορούζε ιογηθά λα τεηρηζηεί. 

 

Σημείο Δρόζοσ Υδρογονανθράκων 

Σημείο Δρόζοσ ηοσ Νερού: 

Όρηα ποσ δελ επερεάδοσλ ηελ αθεραηόηεηα ή ηε 

ιεηηοσργία ηοσ Σσζηήκαηος Δηαλοκής ή οποηαδήποηε 

άιιε ζσζθεσή θσζηθού αερίοσ ηελ οποία έλας 

θαηαλαιωηής εύιογα ζα αλακελόηαλ λα  τεηρηζηεί. 

 

Δείκηης Wobbe: 12,7 έως 15,2 kWh/ m
3 
ζε πίεζε P=1,01325 bar θαη 

ζερκοθραζία Τ=15°C. 

 

Οζμή: Ιδηάδοσζα θαη ταραθηερηζηηθή ποσ ζα παρακείλεη 

ακεηάβιεηε όηαλ αλακηγλύεηαη κε αθαηέργαζηο θσζηθό 

αέρηο (έτεη εθαρκογή ζε θσζηθό αέρηο κε πίεζε 

κηθρόηερε ηωλ 7bar). 

 

Πίεζη: Καηάιιειε γηα αζθαιή ιεηηοσργία οποηαζδήποηε 

ζσζθεσής θσζηθού αερίοσ, ηελ οποία έλα Καηαλαιωηής 

ζα κπορούζε ιογηθά λα τεηρηζηεί. 

 

 

* Κανονικό κσβικό μέτρο (Nm
3
): Η ποζόηεηα κάδας θσζηθού αερίοσ ποσ σπό ζσλζήθες 

απόισηες πίεζες 1,01325bar θαη ζερκοθραζίας 0
o
C θαηαιακβάλεη όγθο ελός θσβηθού κέηροσ 

(Ν. 3428/2005, άρζρο 2, παρ. 2). 



ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & 

ΘΡΑΚΗΣ
ΔΡΑΜΑΣ ΔΡΑΜΑΣ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑ ΔΡΑΜΑΣ 

Α.Ε.
Βότρυς Δ.Δράμας ΔΣ Σ (ΜΕΚ/ΦΑ) 4.05 Δ5/ΗΛ/Γ/Φ26/13327/44Ε/9.7.2007

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

ΜΟΝΑΔΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Πίνακας 2. Εν λειτουργία σταθμοί παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στην ελληνική επικράτεια που χρησιμοποιούν ως καύσιμο το φυσικό αέριο (ΥΠΑΝ/ Δ/νση Ηλεκτροπαραγωγής, Νοέμβριος 2008 & Ιανουάριος 2009)

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΗΜΟΣ ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΗ 
ΙΣΧΥΣ (MWe)

ΕΝΤΑΓΜΕΝΟΣ ΣΤΟ 
ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟ 
ΣΥΣΤΗΜΑ (ΔΣ) Η' 
ΔΙΚΤΥΟ ΤΩΝ ΜΗ 

ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ 
ΝΗΣΙΩΝ (ΜΔΝ)

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΑΔΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣΣΤΑΘΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ / ΤΥΠΟΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & 

ΘΡΑΚΗΣ
ΚΑΒΑΛΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 
ΦΩΣΦΟΡΙΚΩΝ 

ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ Α.Ε.
Νέα Καρβάλη ΔΣ Σ (Ατμοστρόβιλος) 2.35 Δ5/ΗΛ/Γ/Φ26/2407/24232/19.1.2007

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & 

ΘΡΑΚΗΣ
ΚΑΒΑΛΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΚΑΒΑΛΑ OIL A.E.

Εργοστάσιο ΚΑΒΑΛΑ OIL 
Ν.Καρβάλη ΔΣ Σ (ΜΕΚ/ΦΑ) 17.67

Δ5/ΗΛ/Γ/Φ26/77/5574/20/12.96 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΩΣ 
ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ 

Δ5/ΗΛ/Γ/Φ26/797/14442/46Ε2.9.03

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & 

ΘΡΑΚΗΣ
ΡΟΔΟΠΗΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΑΗΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ/ΔΕΗ ΚΟΜΟΤΗΝΗ ΒΙ.ΠΕ. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΔΣ

ΜΣΚ/ΦΑ                        
(2 αεριοστρόβιλοι και 1 

ατμοστρόβιλος)
495 Δ5/ΗΛ/Α/Φ7/1592/16130/3.7.2008

ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΙΛΙΣΙΩΝ
ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ 

ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Χώρος στο λεβητοστάσιο 
Πανεπιστ/λης, Δ.Ιλισίων

ΔΣ Σ (ΜΕΚ/ΦΑ) 2.716 Δ5/ΗΛ/Γ/Φ26/808/8117/50Ε/7.6.2005

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ/ 
ΝΟΜΑΡΧΙΑ 

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ ΑΗΣ ΛΑΥΡΙΟΥ/ΔΕΗ Μ.Σ.Κ. ΛΑΥΡΙΟΥ ΙΙΙ ΔΣ
ΦΑ                             

(2 αεριοστρόβιλοι και 1 
ατμοστρόβιλος)

180 Λειτουργεί μετά το 1999

ΑΤΤΙΚΗΣ ατμοστρόβιλος)

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ/ 
ΝΟΜΑΡΧΙΑ 

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ 
ΑΤΤΙΚΗΣ

ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ ΑΗΣ ΛΑΥΡΙΟΥ/ΔΕΗ Μ.Σ.Κ. ΛΑΥΡΙΟΥ ΙV ΔΣ
ΦΑ                             

(3 αεριοστρόβιλοι και 1 
ατμοστρόβιλος)

560 Λειτουργεί μετά το 1999

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ/ 
ΝΟΜΑΡΧΙΑ 

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ 
ΑΤΤΙΚΗΣ

ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ ΑΗΣ ΛΑΥΡΙΟΥ/ΔΕΗ Μ.Σ.Κ. ΛΑΥΡΙΟΥ V ΔΣ ΦΑ 385.25 Λειτουργεί μετά το 1999

Σ (Αεριοστρόβιλος/Υποπαράγωγα) 34

Σ (Ατμοστρόβιλος/Υποπαράγωγα) 16

ΔΣΑΤΤΙΚΗΣ Δ5/ΗΛ/Γ/Φ26/44/1315/1.3.96 
Δ5/ΗΛ/Γ/Φ26/58Ε/13957/30.5.07

ΑΤΤΙΚΗΣ/ 
ΝΟΜΑΡΧΙΑ 

ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. 17ο χλμ οδού Αθηνών-Κορίνθου

ΑΤΤΙΚΗΣ/ 
ΝΟΜΑΡΧΙΑ 
ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ ΑΗΣ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ/ΔΕΗ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ 8 ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ ΔΣ ΜΣΚ/ΦΑ 160 1997

ΑΤΤΙΚΗΣ/ 
ΝΟΜΑΡΧΙΑ 
ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ ΑΗΣ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ/ΔΕΗ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ 9 ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ ΔΣ ΜΣΚ/ΦΑ 200 1998

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΛΑΡΙΣΗΣ ΛΑΡΙΣΗΣ ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ Α.Ε.
5ο χμ. Εθνικής Οδού Λαρίσης – 

Αθηνών ΔΣ 2.72 Δ5/ΗΛ/Γ/Φ26/125/2088/10.3.00

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΑΡΧΙΤΕΧ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. ΔΣ Σ (ΜΕΚ/ΦΑ) 4.9 Δ5/ΗΛ/Γ/Φ26/7868/47Ε/3.4.08

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΔΕΧΩΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. ΔΣ Σ 5.5 Δ5/ΗΛ/Γ/Φ26/15390/41Ε/25.8.08

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΔΕΧΩΡΟΥ ΕΛΠΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΙΑΒΑΤΑ (ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ 
ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΕΛΠΕ)

ΔΣ ΜΣΚ/ΦΑ 390 Δ5/ΗΛ/Γ/Φ26/2341/20790/29Ε/22.12.2005

ΑΤΤΙΚΗΣ



ΜΟΝΑΔΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΗΜΟΣ ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΗ 
ΙΣΧΥΣ (MWe)

ΕΝΤΑΓΜΕΝΟΣ ΣΤΟ 
ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟ 
ΣΥΣΤΗΜΑ (ΔΣ) Η' 
ΔΙΚΤΥΟ ΤΩΝ ΜΗ 

ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ 
ΝΗΣΙΩΝ (ΜΔΝ)

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΑΔΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣΣΤΑΘΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ / ΤΥΠΟΣ

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΓΕΝΕΣΙΣ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ-

ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε.

Μηχανοστάσιο κλινικής 
'ΓΕΝΕΣΙΣ' στο Ελαιόρεμα 

Πυλαίας
ΔΣ Σ (ΜΕΚ/ΦΑ) 0.725 Δ5/ΗΛ/Γ/Φ26/21032/486/8.12.04

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ AMYLUM HELLAS 

(ΒΙΑΜΥΛ) ΑΕ
Καλαμαριά ΔΣ Σ (ΑΕΡΙΟΣΤΡΟΒΙΛΟΣ/ΦΑ) 4.5 11.1.99

Ϊ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ

ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ ΕΛΛΑΣ - 
ΔΙΫΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ 

Α.Ε.

ΑΓΙΟΙ ΘΕΟΔΩΡΟΙ (69ο χλμ ΕΟ 
Αθηνών–Κορίνθου)

ΔΣ Σ 49.1 Δ5/ΗΛ/Γ/Φ26/14/5751/24.4.02 
Δ5/Λ/Γ/Φ26/16448/17.9.2007

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ
ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ ΕΛΛΑΣ - 

ΔΙΫΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ 
Α.Ε.

ΑΓΙΟΙ ΘΕΟΔΩΡΟΙ (69ο χλμ ΕΟ 
Αθηνών–Κορίνθου)

ΔΣ Σ 19-17 Δ5/ΗΛ/Γ/Φ26/22993/49Ε/10.12.2007

ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΘΗΒΑΙΩΝ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΓ. ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ - ΧΑΡΑΙΝΤΙΝΙ ΔΣ ΦΑ 400 (435)
Δ5/ΗΛ/Γ/Φ26/2829/19647/28Ε/12.04(147MW) 

ΤΡΟΠΟΠ.ΟΡΟΥ 24.5.05

ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΘΙΣΒΗΣ ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ 
ΚΟΡΙΝΘΟΥ

ΒΙ.ΠΕ. ΘΙΣΒΗΣ ΔΣ Σ 15 Δ5/ΗΛ/Γ/Φ26/135218/5.7.02

ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΟΙΝΟΦΥΤΩΝ Ι.Μ. ΜΑΪΛΛΗΣ Α.Ε.Β.Ε. ΔΣ Σ (ΜΕΚ/ΦΑ) 2.1 Δ5/ΗΛ/Γ/Φ26/41/15974/3.10.01

ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ ΕΛΦΙΚΟ ΑΕΕ Σχηματάρι ΔΣ Σ (ΜΕΚ/ΦΑ) 1.2 Δ5/ΗΛ/Γ/Φ26/1883/18920/6Ε/28.2.07

Σ: Συμπαραγωγή, Μ.Σ.Κ.: Μονάδα Συνδυασμένου Κύκλου, Φ.Α.: Φυσικό Αέριο, ΜΕΚ: Μηχανή Εσωτερικής Καύσης



Πίλαθαο 3. Δζληθό ύζηεκα Φπζηθνύ Αεξίνπ  

ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ/ΤΠΟΓΟΜΗ ΚΟΠΟ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΠΗΓΗ 

Κεληξηθόο αγωγόο θαη θιάδνη 

κεηαθνξάο 

Από ηνλ θεληξηθό αγσγό κεηαθνξάο μεθηλνύλ θιάδνη κεηαθνξάο θπζηθνύ αεξίνπ κήθνπο 689km, κε ζθνπό ηελ 

ηξνθνδνζία κε θπζηθό αέξην ησλ πεξηνρώλ ηεο Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο, ηεο Θξάθεο, ηεο Θεζζαινλίθεο, ηνπ 

Πιαηένο Ηκαζίαο, ηνπ Βόινπ, ησλ Σξηθάισλ, ησλ Οηλνθύησλ, ησλ Αληηθύξσλ θαη ηεο Αηηηθήο, δίλνληαο πάληα 

πξνηεξαηόηεηα ζηηο βηνκεραληθέο πεξηνρέο (Αιηβέξη, Αληίθπξα, Οηλόθπηα, ΒΙΠΔ Κηιθίο θ.ι.π.)  

Καηά κήθνο ηνπ θεληξηθνύ αγσγνύ θαη ησλ θιάδσλ είλαη εγθαηεζηεκέλνη: 

 ζηαζκνί βαιβηδνζηαζίσλ γηα ηελ ηκεκαηηθή απνκόλσζε ηνπ Δζληθνύ πζηήκαηνο Μεηαθνξάο Φπζηθνύ 

Αεξίνπ ζε πεξηπηώζεηο εθηάθηνπ αλάγθεο ή πξνγξακκαηηζκέλεο ζπληήξεζεο  

 ζηαζκνί μεζηξνπαγίδσλ γηα ηελ απνζηνιή / παξαιαβή ζπζθεπώλ θαζαξηζκνύ (μέζηξσλ) ή ζπζθεπώλ 

εζσηεξηθήο επηζεώξεζεο ηνπ αγσγνύ θαη  

 ζύζηεκα θαζνδηθήο πξνζηαζίαο ηνπ αγσγνύ από θαηλόκελα δηάβξσζεο. 

 

Έρεη ζπλνιηθό κήθνο 512km θαη πίεζε ζρεδηαζκνύ: 70 bar  

Δθηείλεηαη από ηα ειιελνβνπιγαξηθά ζύλνξα (Πξνκαρώλαο) έσο ην Λαύξην 

Αηηηθήο.  

www.desfa.gr, επηέκβξηνο 2008 

ηαζκνί Μέηξεζεο θαη 

Ρύζκηζεο 

Οη ζηαζκνί κέηξεζεο ή/θαη ξύζκηζεο ππνβηβάδνπλ θαη ειέγρνπλ ηελ πίεζε ησλ ζπζηεκάησλ πνπ ηξνθνδνηνύλ, 

κεηξνύλ ηελ πνζόηεηα ηεο ελέξγεηαο πνπ δηνρεηεύεηαη από ην ζύζηεκα κεηαθνξάο θπζηθνύ αεξίνπ ζηα δίθηπα 

κέζεο πίεζεο ή ζε θαηαλαισηέο απεπζείαο ζπλδεδεκέλνπο κε ην ζύζηεκα κεηαθνξάο θαη πξνζδίδνπλ ζην αέξην 

ραξαθηεξηζηηθή νζκή (όηαλ θάηη ηέηνην απαηηείηαη από δηεζλείο θαη εζληθνύο θαλνληζκνύο) γηα ηελ έγθαηξε 

δηαπίζησζε ηπρόλ δηαξξνώλ. 

Δίλαη εμνπιηζκέλνη κε: 

 ξπζκηζηηθέο βαιβίδεο, νη νπνίεο επηηεξνύλ θαη ξπζκίδνπλ ζε ζπλερή 

βάζε ηελ πίεζε ιεηηνπξγίαο ησλ δηθηύσλ δηαλνκήο 

 βαιβίδεο άκεζεο δηαθνπήο γηα ηελ πξνζηαζία ησλ ζπζηεκάησλ πνπ 

ηξνθνδνηνύλ από ηπρόλ παξαβίαζε ησλ νξίσλ ηεο πίεζεο ιεηηνπξγίαο 

απηώλ (πρ ιόγσ βιάβεο ηεο ξπζκηζηηθήο βαιβίδαο) 

 ζύγρξνλα κεηξεηηθά ζπζηήκαηα γηα ηε ζπλερή κέηξεζε ηεο παξνρήο 

θαη ηεο πνηόηεηαο ηνπ θπζηθνύ αεξίνπ πνπ δηνρεηεύεηαη κέζσ ησλ 

ζηαζκώλ 

 εγθαηαζηάζεηο πξνζζήθεο ραξαθηεξηζηηθήο νζκήο 

ηνλ Πίλαθα 10 ηνπ Παξαξηήκαηνο 2 αλαγξάθνληαη ηα εκεία Δμόδνπ ηνπ 

Δ..Μ.Φ.Α. ζηα νπνία ππάξρνπλ θαη νη αληίζηνηρνη ζηαζκνί κέηξεζεο θαη 

ξύζκηζεο. 

 

www.desfa.gr, επηέκβξηνο 2008 

Κέληξν Λεηηνπξγίαο θαη 

πληήξεζεο Ννηίνπ Σνκέα 

Αληηθείκελν ηνπ ελ ιόγσ Κέληξνπ Λεηηνπξγίαο θαη πληήξεζεο απνηειεί ε ιεηηνπξγία θαη ζπληήξεζε ηνπ 

ζπλόινπ ησλ εγθαηαζηάζεσλ πνπ βξίζθνληαη ζηελ πεξηνρή επζύλεο ηνπ, κε ζηόρν ηελ νκαιή ιεηηνπξγία ηνπ 

ζπζηήκαηνο θαη ηελ αδηάιεηπηε κεηαθνξά θαη παξνρή αεξίνπ ζηνπο θαηαλαισηέο 

Δίλαη εγθαηεζηεκέλν ζηελ πεξηνρή Παηήκαηνο Διεπζίλαο.  

Η πεξηνρή επζύλεο ηνπ εθηείλεηαη από ην ζηαζκό μεζηξνπαγίδαο Μαπξνλεξίνπ 

Βνησηίαο έσο ηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ Κέληξνπ Λεηηνπξγίαο θαη πληήξεζεο 

Παηήκαηνο. Δπίζεο πεξηιακβάλεη ηνπο θιάδνπο Κεξαηζηλίνπ, Λαπξίνπ, 

Οηλνθύησλ, Αληηθύξσλ Βνησηίαο θαη Αγίαο Σξηάδαο Μεγάξσλ Αηηηθήο. 

Οη ιεηηνπξγηθέο εγθαηαζηάζεηο ζηελ πεξηνρή επζύλεο ηνπ πεξηιακβάλνπλ 

235,85 km αγσγνύ θπζηθνύ αεξίνπ πςειήο πίεζεο δηακέηξνπ 30ʺ, 3,6 km 

αγσγνύ θπζηθνύ αεξίνπ πςειήο πίεζεο δηακέηξνπ 24ʺ, 23,18 km αγσγνύ 

θπζηθνύ αεξίνπ πςειήο πίεζεο δηακέηξνπ 20ʺ θαη 20,6 km αγσγνύ θπζηθνύ 

αεξίνπ πςειήο πίεζεο δηακέηξνπ 10ʺ. 

Καηά κήθνο ησλ αλσηέξσ αγσγώλ είλαη εγθαηεζηεκέλνη νθηώ (8) ζηαζκνί 

μεζηξνπαγίδσλ, δεθαηέζζεξα (14) βαιβηδνζηάζηα θαη δεθαηέζζεξηο (14) 

ζηαζκνί κέηξεζεο ή / θαη ξύζκηζεο. 

ηελ επζύλε ηνπ Κέληξνπ Λεηηνπξγίαο & πληήξεζεο Νόηηνπ Σνκέα 

εληάζζεηαη θαη ε ιεηηνπξγία θαη ζπληήξεζε ηνπ δηθηύνπ κέζεο θαη ρακειήο 

πίεζεο Οηλνθύησλ. 

ηηο εγθαηαζηάζεηο Παηήκαηνο Διεπζίλαο είλαη εγθαηεζηεκέλν θαη ην 

Κέληξν Διέγρνπ θαη Καηαλνκήο Φνξηίνπ ηνπ πζηήκαηνο Μεηαθνξάο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.desfa.gr, επηέκβξηνο 2008 

http://www.desfa.gr/
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ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ/ΤΠΟΓΟΜΗ ΚΟΠΟ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΠΗΓΗ 

Κέληξν Λεηηνπξγίαο θαη 

πληήξεζεο Κεληξηθνύ Σνκέα 

Αληηθείκελν ηνπ ελ ιόγω Κέληξνπ Λεηηνπξγίαο θαη πληήξεζεο απνηειεί ε ιεηηνπξγία θαη ζπληήξεζε ηνπ 

ζπλόινπ ηωλ εγθαηαζηάζεωλ πνπ βξίζθνληαη ζηελ πεξηνρή επζύλεο ηνπ, κε ζηόρν ηελ νκαιή ιεηηνπξγία ηνπ 

ζπζηήκαηνο θαη ηελ αδηάιεηπηε κεηαθνξά θαη παξνρή αεξίνπ ζηνπο θαηαλαιωηέο 

Δίλαη εγθαηεζηεκέλν ζηελ πεξηνρή Ακπειηάο Φαξζάισλ. 

Η πεξηνρή επζύλεο ηνπ εθηείλεηαη από ην ζηαζκό μεζηξνπαγίδαο Πιαηακώλα 

Πηεξίαο έσο θαη ην ζηαζκό μεζηξνπαγίδαο Μαπξνλεξίνπ Βνησηίαο, ρσξίο λα 

πεξηιακβάλεη ηνπο δύν απηνύο ζηαζκνύο. ηελ πεξηνρή απηή πεξηιακβάλεηαη 

θαη ν θιάδνο πςειήο πίεζεο ηνπ Βόινπ. 

Οη ιεηηνπξγηθέο εγθαηαζηάζεηο ζηελ πεξηνρή επζύλεο ηνπ πεξηιακβάλνπλ 206 

km αγσγνύ θπζηθνύ αεξίνπ πςειήο πίεζεο δηακέηξνπ 30ʺ θαη 40,6 km αγσγνύ 

θπζηθνύ αεξίνπ πςειήο πίεζεο δηακέηξνπ 10ʺ. 

Καηά κήθνο ησλ αλσηέξσ αγσγώλ είλαη εγθαηεζηεκέλνη πέληε (5) ζηαζκνί 

μεζηξνπαγίδσλ, δέθα (10) βαιβηδνζηάζηα θαη έμη (6) ζηαζκνί κέηξεζεο ή / θαη 

ξύζκηζεο.  

ηελ επζύλε ηνπ Κέληξνπ Λεηηνπξγίαο θαη πληήξεζεο Κεληξηθνύ Σνκέα 

εληάζζεηαη θαη ε ιεηηνπξγία θαη ζπληήξεζε ηνπ δηθηύνπ κέζεο θαη ρακειήο 

πίεζεο Λακίαο. 
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Κέληξν Λεηηνπξγίαο θαη 

πληήξεζεο Βνξείνπ Σνκέα 

Αληηθείκελν ηνπ ελ ιόγω Κέληξνπ Λεηηνπξγίαο θαη πληήξεζεο απνηειεί ε ιεηηνπξγία θαη ζπληήξεζε ηνπ 

ζπλόινπ ηωλ εγθαηαζηάζεωλ πνπ βξίζθνληαη ζηελ πεξηνρή επζύλεο ηνπ, κε ζηόρν ηελ νκαιή ιεηηνπξγία ηνπ 

ζπζηήκαηνο θαη ηελ αδηάιεηπηε κεηαθνξά θαη παξνρή αεξίνπ ζηνπο θαηαλαιωηέο 

Δίλαη εγθαηεζηεκέλν ζηελ πεξηνρή Νέαο Μεζεκβξίαο Θεζζαινλίθεο. 

Η πεξηνρή επζύλεο ηνπ εθηείλεηαη από ην ζηαζκό μεζηξνπαγίδαο 

ηδεξνθάζηξνπ έσο θαη ην ζηαζκό μεζηξνπαγίδαο ηνπ Πιαηακώλα Πηεξίαο. 

ηελ πεξηνρή απηή πεξηιακβάλνληαη νη θιάδνη πςειήο πίεζεο Θεζζαινλίθεο, 

Πιαηένο θαη ηκήκα ηνπ θιάδνπ Καβάιαο (από ην ζηαζκό μεζηξνπαγίδαο 

Καξπεξήο έσο ην βαιβηδνζηάζην Γαδώξνπ). 

Οη ιεηηνπξγηθέο εγθαηαζηάζεηο ζηελ πεξηνρή επζύλεο ηνπ πεξηιακβάλνπλ 86 

km αγσγνύ θπζηθνύ αεξίνπ πςειήο πίεζεο δηακέηξνπ 36ʺ, 92 km αγσγνύ 

θπζηθνύ αεξίνπ πςειήο πίεζεο δηακέηξνπ 30ʺ, 32,5 km αγσγνύ θπζηθνύ 

αεξίνπ πςειήο πίεζεο δηακέηξνπ 24ʺ θαη 10,5 km αγσγνύ θπζηθνύ αεξίνπ 

πςειήο πίεζεο δηακέηξνπ 10ʺ. 

Καηά κήθνο ησλ αλσηέξσ αγσγώλ είλαη εγθαηεζηεκέλνη επηά (7) ζηαζκνί 

μεζηξνπαγίδσλ, επηά (7) βαιβηδνζηάζηα θαη έμη (6) ζηαζκνί κέηξεζεο ή / θαη 

ξύζκηζεο.  

ηελ επζύλε ηνπ Κέληξνπ Λεηηνπξγίαο & πληήξεζεο Βόξεηνπ Σνκέα 

εληάζζεηαη θαη ε ιεηηνπξγία θαη ζπληήξεζε ηνπ δηθηύνπ κέζεο πίεζεο Πιαηένο 

θαη Κηιθίο. 

ηηο εγθαηαζηάζεηο Νέαο Μεζεκβξίαο είλαη εγθαηεζηεκέλν θαη ην 

Δθεδξηθό Κέληξν Διέγρνπ θαη Καηαλνκήο Φνξηίνπ ηνπ πζηήκαηνο 

Μεηαθνξάο. 
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Κέληξν Λεηηνπξγίαο θαη 

πληήξεζεο Βνξεηναλαηνιηθνύ 

Σνκέα 

Αληηθείκελν ηνπ ελ ιόγω Κέληξνπ Λεηηνπξγίαο θαη πληήξεζεο απνηειεί ε ιεηηνπξγία θαη ζπληήξεζε ηνπ 

ζπλόινπ ηωλ εγθαηαζηάζεωλ πνπ βξίζθνληαη ζηελ πεξηνρή επζύλεο ηνπ, κε ζηόρν ηελ νκαιή ιεηηνπξγία ηνπ 

ζπζηήκαηνο θαη ηελ αδηάιεηπηε κεηαθνξά θαη παξνρή αεξίνπ ζηνπο θαηαλαιωηέο 

Βξίζθεηαη ζε απόζηαζε 5km από ηελ πόιε ηεο Ξάλζεο, ζην 2
ν 
km Γηνκήδεηαο –

Λεύθεο. 

Η πεξηνρή επζύλεο ηνπ εθηείλεηαη από ην βαιβηδνζηάζην Γαδώξνπ έσο ην 

κεζνξηαθό κεηξεηηθό ζηαζκό Κήπσλ, ζηα ειιελνηνπξθηθά ζύλνξα. 

Οη ιεηηνπξγηθέο εγθαηαζηάζεηο ζηελ πεξηνρή επζύλεο ηνπ πεξηιακβάλνπλ 80,21 

km αγσγνύ θπζηθνύ αεξίνπ πςειήο πίεζεο δηακέηξνπ 36ʺ θαη 172 km αγσγνύ 

θπζηθνύ αεξίνπ πςειήο πίεζεο δηακέηξνπ 24ʺ. 

Καηά κήθνο ηνπ αλσηέξσ αγσγνύ είλαη εγθαηεζηεκέλνη ηξεηο (3) ζηαζκνί 

μεζηξνπαγίδαο νθηώ (8) βαιβηδνζηάζηα θαη πέληε (5) ζηαζκνί κέηξεζεο ή / θαη 

ξύζκηζεο. 

ηελ επζύλε ηνπ Κέληξνπ Λεηηνπξγίαο & πληήξεζεο Βνξεηναλαηνιηθνύ 

Σνκέα εληάζζεηαη θαη ε ιεηηνπξγία θαη ζπληήξεζε ησλ δηθηύσλ κέζεο θαη 

ρακειήο πίεζεο Γξάκαο, Ξάλζεο θαη Κνκνηελήο. 
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ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ/ΤΠΟΓΟΜΗ ΚΟΠΟ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΠΗΓΗ 

Μεζνξηαθόο Μεηξεηηθόο 

ηαζκόο ηδεξνθάζηξνπ 

εξξώλ 

Αληηθείκελν ηνπ ελ ιόγω Μεζνξηαθνύ Μεηξεηηθνύ ηαζκνύ απνηειεί ε κέηξεζε ηεο πνζόηεηαο θαη ν 

πξνζδηνξηζκόο ηεο πνηόηεηαο ηνπ εηζαγόκελνπ θπζηθνύ αεξίνπ από ζπγθεθξηκέλε ρώξα πξνέιεπζεο. 

Δπηπξόζζεηα, νη Μεζνξηαθνί Μεηξεηηθνί ηαζκνί εθαξκόδνπλ απιέο θπζηθέο δηεξγαζίεο ζην Φπζηθό Αέξην, 

όπσο: 

 απνκάθξπλζε ζηεξεώλ θαη πγξώλ κε θίιηξα ζηελ είζνδν ηνπ ηαζκνύ  

 ζέξκαλζε κε ελαιιάθηεο ζεξκόηεηαο κε δεζηό λεξό (όπνηε είλαη απαξαίηεην) θαη  

 ξύζκηζε ηεο παξνρήο πξνο ην Διιεληθό Γίθηπν, κε βάζε ηνλ πξνγξακκαηηζκό ηνπ Κέληξνπ Διέγρνπ θαη 

Καηαλνκήο Φνξηίνπ  

 

Βξίζθεηαη ζε απόζηαζε 12 km από ηα ζύλνξα Διιάδαο - Βνπιγαξίαο, ζην 

Γήκν ηδεξνθάζηξνπ, δίπια ζην ζπλνηθηζκό ηξπκνλνρώξη, ιεηηνπξγεί δε ζε 

24σξε βάζε, κε απνγεπκαηηλή θαη λπθηεξηλή βάξδηα πέξαλ ηνπ εκεξήζηνπ 

πξνζσπηθνύ. Ο ελ ιόγσ ηαζκόο είλαη δηαζπλδεδεκέλνο αλάληε κε ην ύζηεκα 

ηεο Βνπιγαξίαο.  

Ο Σνκέαο Λεηηνπξγίαο θαη πληήξεζεο ηνπ ηαζκνύ πεξηιακβάλεη ζπλνιηθό 

κήθνο αγσγώλ πςειήο πίεζεο 100,7km θαη εθηείλεηαη από ηελ είζνδν ηνπ 

αγσγνύ ζηα ειιελνβνπιγαξηθά ζύλνξα έσο θαη ην ζηαζκό μεζηξνπαγίδαο 

Καξπεξήο θαη αλαηνιηθά, κέρξη ην κεηξεηηθό ζηαζκό Φσηνιίβνο, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη απηνύ (ρέδην ΓΔΦΑ, Γεθέκβξηνο 2007). 

ηελ επζύλε ηνπ ζηαζκνύ εληάζζεηαη θαη ε ιεηηνπξγία θαη ζπληήξεζε ηνπ 

δηθηύνπ κέζεο θαη ρακειήο πίεζεο εξξώλ.  

Η παξαθνινύζεζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζηαζκνύ θαη όινη νη ζεκαληηθνί 

ρεηξηζκνί γίλνληαη από ην ηνπηθό Control Room κε ύζηεκα Γηαλεκεκέλνπ 

Διέγρνπ (DCS).  

Η κέηξεζε ηεο πνζόηεηαο Φπζηθνύ Αεξίνπ γίλεηαη ζε (4) παξάιιειεο 

Μεηξεηηθέο Γξακκέο κε Orifice, ε θάζε κία από ηηο νπνίεο είλαη εμνπιηζκέλε 

κε δύν αλεμάξηεηα κεηξεηηθά ζπζηήκαηα (Ηιεθηξνληθό θαη Μεραληθό 

ύζηεκα). 

Γηα ηνλ πξνζδηνξηζκό ηεο πνηόηεηαο ηνπ Φπζηθνύ Αεξίνπ ππάξρνπλ 

εγθαηεζηεκέλνη Υξσκαηνγξάθνη θαη Αλαιπηέο, έηζη ώζηε λα ειέγρεηαη 

ζπλερώο ε ζύζηαζε, ε ππθλόηεηα, ε πεξηεθηηθόηεηα ζε ζεηνύρα, ην ζεκείν 

δξόζνπ λεξνύ (W.D.P) θαη πδξνγνλαζξάθσλ (H.D.P). Με βάζε ηηο κεηξήζεηο 

απηέο ππνινγίδνληαη παξάγσγα κεγέζε (ζεξκνγόλνο δύλακε, ππθλόηεηα, 

ζπληειεζηήο ζπκπηεζηόηεηαο θ.ι.π.). 
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Μεζνξηαθόο Μεηξεηηθόο 

ηαζκόο Κήπωλ Έβξνπ 

Αληηθείκελν ηνπ ελ ιόγω Μεζνξηαθνύ Μεηξεηηθνύ ηαζκνύ απνηειεί ε κέηξεζε ηεο πνζόηεηαο θαη ν 

πξνζδηνξηζκόο ηεο πνηόηεηαο ηνπ εηζαγόκελνπ θπζηθνύ αεξίνπ από ζπγθεθξηκέλε ρώξα πξνέιεπζεο. 

Δπηπξόζζεηα, νη Μεζνξηαθνί Μεηξεηηθνί ηαζκνί εθαξκόδνπλ απιέο θπζηθέο δηεξγαζίεο ζην Φπζηθό Αέξην, 

όπσο: 

 απνκάθξπλζε ζηεξεώλ θαη πγξώλ κε θίιηξα ζηελ είζνδν ηνπ ηαζκνύ  

 ζέξκαλζε κε ελαιιάθηεο ζεξκόηεηαο κε δεζηό λεξό (όπνηε είλαη απαξαίηεην) θαη  

 ξύζκηζε ηεο παξνρήο πξνο ην Διιεληθό Γίθηπν, κε βάζε ηνλ πξνγξακκαηηζκό ηνπ Κέληξνπ Διέγρνπ θαη 

Καηαλνκήο Φνξηίνπ  

 

Βξίζθεηαη ζε απόζηαζε ιίγσλ ρηιηνκέηξσλ από ηα ζύλνξα Διιάδνο - Σνπξθίαο, 

ζην Γήκν Φεξώλ, δίπια ζην ζπλνηθηζκό Πέπιν θαη είλαη δηαζπλδεδεκέλνο 

αλάληε κε ην ύζηεκα Μεηαθνξάο ηεο Σνπξθίαο. Ο ηαζκόο ιεηηνπξγεί ζε 

24σξε βάζε ρσξίο επάλδξσζε πξνζσπηθνύ.  

Η παξαθνινύζεζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζηαζκνύ θαη όινη νη ζεκαληηθνί 

ρεηξηζκνί γίλνληαη απνκαθξπζκέλα από ην Κέληξν Διέγρνπ θαη Καηαλνκήο 

Φνξηίνπ κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο SCADA.  

Η κέηξεζε ηεο πνζόηεηαο Φπζηθνύ Αεξίνπ γίλεηαη ζε (3) παξάιιειεο 

κεηξεηηθέο γξακκέο πνπ είλαη εμνπιηζκέλεο κε ηνπξκπηλόκεηξα θαη κεηξεηέο 

αεξίνπ ηύπνπ ππεξήρσλ (ultrasonics). 

Όπσο θαη ζην Μεηξεηηθό Μεζνξηαθό ηαζκό ηδεξνθάζηξνπ εξξώλ, έηζη θαη 

εδώ, γηα ηνλ πξνζδηνξηζκό ηεο πνηόηεηαο ηνπ Φπζηθνύ Αεξίνπ ππάξρνπλ 

εγθαηεζηεκέλνη ρξσκαηνγξάθνη θαη αλαιπηέο, έηζη ώζηε λα ειέγρεηαη ζπλερώο 

ε ζύζηαζε, ε ππθλόηεηα, ε πεξηεθηηθόηεηα ζε ζεηνύρα, ην ζεκείν δξόζνπ 

λεξνύ (W.D.P) θαη πδξνγνλαζξάθσλ (H.D.P). Με βάζε ηηο κεηξήζεηο απηέο 

ππνινγίδνληαη παξάγσγα κεγέζε (ζεξκνγόλνο δύλακε, ππθλόηεηα, ζπληειεζηήο 

ζπκπηεζηόηεηαο θηι). 
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Κέληξν Διέγρνπ θαη Καηαλνκήο 

Φνξηίνπ (Dispatching Center) 

Αληηθείκελν ηνπ Κέληξνπ Διέγρνπ θαη Καηαλνκήο Φνξηίνπ απνηειεί: 

 Η ζπλερήο παξαθνινύζεζε ησλ παξακέηξσλ ιεηηνπξγίαο ηνπ Δζληθνύ πζηήκαηνο Μεηαθνξάο Φπζηθνύ 

Αεξίνπ κέζσ ζπζηήκαηνο Δπνπηηθνύ Διέγρνπ θαη πιινγήο Γεδνκέλσλ (SCADA).  

 H πινπνίεζε ησλ πξνγξακκάησλ παξαιαβώλ θαη παξαδόζεσλ Φ.Α. ζύκθσλα κε ηηο αληίζηνηρεο 

δειώζεηο ησλ Υξεζηώλ Δ..Φ.Α. θαη ηηο αλάγθεο ησλ θαηαλαισηώλ θπζηθνύ αεξίνπ.  

 Ο πξνζδηνξηζκόο ησλ ιεηηνπξγηθώλ παξακέηξσλ ηνπ Δζληθνύ πζηήκαηνο Μεηαθνξάο Φπζηθνύ Αεξίνπ 

κε ρξήζε ζύγρξνλεο ηερλνινγίαο ινγηζκηθνύ πξνζνκνίσζεο δηθηύνπ, κε ζηόρν ηελ αζθαιή, νκαιή θαη 

απνδνηηθή ιεηηνπξγία ηνπ δηθηύνπ.  

 Η έγθαηξε εηδνπνίεζε θαη θαζνδήγεζε ηνπ πξνζσπηθνύ ζπληήξεζεο ζε πεξηπηώζεηο δπζιεηηνπξγίαο 

εμνπιηζκνύ.  

 Η ππνζηήξημε θαη ν ζπληνληζκόο πξνζσπηθνύ ζπληήξεζεο θαη αξρώλ (Ππξνζβεζηηθή Τπεξεζία, 

Αζηπλνκία) ζε θαηαζηάζεηο εθηάθηνπ αλάγθεο. 

Οη ιεηηνπξγηθέο παξάκεηξνη ηνπ Δζληθνύ πζηήκαηνο Μεηαθνξάο 

Φπζηθνύ Αεξίνπ ειέγρνληαη ζε ζπλερή βάζε θαη πξνζδηνξίδνληαη από ην 

Κέληξν Διέγρνπ θαη Καηαλνκήο Φνξηίνπ, πνπ βξίζθεηαη ζηηο εγθαηαζηάζεηο 

ηνπ Κέληξνπ Λεηηνπξγίαο θαη πληήξεζεο Ννηίνπ Σνκέα (Πάηεκα Διεπζίλαο) 

θαη ελαιιαθηηθά (ζε πεξίπησζε απώιεηαο ηνπ πξώηνπ) από ην εθεδξηθό Κέληξν 

Διέγρνπ θαη Καηαλνκήο Φνξηίνπ πνπ βξίζθεηαη ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ 

Κέληξνπ Λεηηνπξγίαο θαη πληήξεζεο Βόξεηνπ Σνκέα (Ν. Μεζήκβξηα 

Θεζζαινλίθεο). 
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ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ/ΤΠΟΓΟΜΗ ΚΟΠΟ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΠΗΓΗ 

Δγθαηαζηάζεηο Τγξνπνηεκέλνπ 

Φπζηθνύ Αεξίνπ Ρεβπζνύζαο 

ηηο ελ ιόγω εγθαηαζηάζεηο γίλεηαη ε εθθόξηωζε θαη παξαιαβή όιωλ ηωλ θνξηίωλ θπζηθνύ αεξίνπ, πνπ 

θζάλνπλ ζηε ρώξα καο κε δεμακελόπινηα ζε πγξή κνξθή από ηελ Αιγεξία. Σν πγξνπνηεκέλν θπζηθό αέξην 

απνζεθεύεηαη ζηηο δύν δεμακελέο, ζπλνιηθήο ρωξεηηθόηεηαο 130.000m
3
. ηε ζπλέρεηα, ζηηο εηδηθέο 

εγθαηαζηάζεηο ηεο κνλάδαο, επαλαεξηνπνηείηαη θαη ηξνθνδνηεί ην Δζληθό ύζηεκα Φπζηθνύ Αεξίνπ.  

 

Ο Σεξκαηηθόο ηαζκόο Τγξνπνηεκέλνπ Φπζηθνύ Αεξίνπ (Τ.Φ.Α. ή LNG 

(Liquified Natural Gas)) ηεο Ρεβπζνύζαο είλαη κία από ηηο ηξεηο πεγέο 

ηξνθνδνζίαο ηνπ Δζληθνύ πζηήκαηνο Μεηαθνξάο Φπζηθνύ Αεξίνπ θαη 

ζπγθαηαιέγεηαη ζηνπο δέθα αληίζηνηρνπο ζηαζκνύο πγξνπνηεκέλνπ θπζηθνύ 

αεξίνπ, πνπ ιεηηνπξγνύλ ζήκεξα ζε όιν ην ρώξν ηεο Μεζνγείνπ θαη ηεο 

Δπξώπεο.  

Ο ηαζκόο είλαη εγθαηεζηεκέλνο ζηε λήζν Ρεβπζνύζα, 500m πεξίπνπ από ηελ 

αθηή ηεο Αγίαο Σξηάδαο, ζηνλ θόιπν Πάρεο Μεγάξσλ, 45km δπηηθά ηεο 

Αζήλαο θαη είλαη δηαζπλδεδεκέλνο κε ηελ εγθαηάζηαζε αεξηνπνίεζεο Τ.Φ.Α. 

ηνπ Δ..Μ.Φ.Α. (www.desfa.gr, επηέκβξηνο 2008). 

Οη εγθαηαζηάζεηο απνζήθεπζεο ηνπ πγξνπνηεκέλνπ θπζηθνύ αεξίνπ ζηελ 

Ρεβπζνύζα πεξηιακβάλνπλ:  

 Γύν δεμακελέο απνζήθεπζεο ζπλνιηθήο ρσξεηηθόηεηαο 130.000m
3
 

(65.000m
3 
έθαζηε)  

 Δγθαηαζηάζεηο ειιηκεληζκνύ δεμακελόπινηωλ  

 Κξπνγεληθέο εγθαηαζηάζεηο  

 Αεξηνπνηεηέο, γηα ηελ επαλαεξηνπνίεζε ηνπ LNG θαη ηελ ηξνθνδνζία 

ηνπ ζπζηήκαηνο κεηαθνξάο  

 Γύν αγσγνύο δηαζύλδεζεο ηεο Ρεβπζνύζαο κε ην ζύζηεκα κεηαθνξάο.  

 Ναπισκέλν δεμακελόπινην ρσξεηηθόηεηαο 29,5m
3
 Τ.Φ.Α. 

(www.rae.gr, επηέκβξηνο 2008).  

Σνλ Οθηώβξην ηνπ 2007, ν ΓΔΦΑ νινθιήξσζε ηηο εξγαζίεο αλαβάζκηζεο ηνπ 

Σεξκαηηθνύ ηαζκνύ Τγξνπνηεκέλνπ Φπζηθνύ Αεξίνπ (ΤΦΑ) Ρεβπζνύζαο. Με 

ηελ αλαβάζκηζε, ν ηαζκόο ζα κπνξεί πιένλ λα παξαιακβάλεη θαη λα 

επεμεξγάδεηαη ηξηπιάζηεο πνζόηεηεο θπζηθνύ αεξίνπ θαη λα ηξνθνδνηεί ην 

Δζληθό ύζηεκα Μεηαθνξάο κε 5,2-5,3·10
9 
m

3
 εηεζίσο (www.desfa.gr, 

επηέκβξηνο 2008). 

 

www.desfa.gr, επηέκβξηνο 2008 

www.rae.gr, επηέκβξηνο 2008 

 

http://www.desfa.gr/
http://www.rae.gr/
http://www.desfa.gr/
http://www.desfa.gr/
http://www.rae.gr/


Πίνακας 4. Πξνδηαγξαθέο Πνηόηεηαο ηνπ Φπζηθνύ Αεξίνπ πνπ δηαθηλείηαη κέζω ηνπ 

Δ.Σ.Φ.Α. (ΥΑ Γ1/1227/2007, ΦΔΚ Β’ 135/05.02.2007, Παξάξηεκα Δ, παξ. 1). 

ΠΑΡΑΜΕΣΡΟ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ* 

Σσνηελεζηής Wobbe: Ο Σπληειεζηήο Wobbe δελ πξέπεη λα είλαη κηθξόηεξνο 

από 46,80MJ/Nm
3
 θαη δελ πξέπεη λα είλαη κεγαιύηεξνο 

από 58,46MJ /Nm
3
. 

 

Ανωηέρα Θερμογόνος Δύναμη: Σε θαλνληθέο ζπλζήθεο ιεηηνπξγίαο, ε Αλωηέξα 

Θεξκνγόλνο Γύλακε δελ πξέπεη λα είλαη κηθξόηεξε 

από 36,45MJ /Nm
3
 θαη δελ πξέπεη λα είλαη κεγαιύηεξε 

από 48,97MJ /Nm
3
. 

 

Στεηική Πσκνόηηηα: Η ζρεηηθή ππθλόηεηα ηνπ Φπζηθνύ Αεξίνπ δελ πξέπεη 

λα είλαη κηθξόηεξε από 0,56 θαη δελ πξέπεη λα είλαη 

κεγαιύηεξε από 0,71. 

 

CΗ4: Η ζπγθέληξωζε κεζαλίνπ δελ πξέπεη λα είλαη 

κηθξόηεξε από 75 mole%. 

 

CO2: Η ζπγθέληξωζε δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα δελ πξέπεη λα 

είλαη κεγαιύηεξε από 3 mole%. 

 

Ν2: Η ζπγθέληξωζε αδώηνπ δελ πξέπεη λα είλαη 

κεγαιύηεξε από 6 mole%. 

 

Ο2: Η ζπγθέληξωζε νμπγόλνπ δελ πξέπεη λα είλαη 

κεγαιύηεξε από 0,2 mole%. 

 

Υδρόθειο (H2S): Η πεξηεθηηθόηεηα ηνπ Φπζηθνύ Αεξίνπ ζε Υδξόζεην 

δελ πξέπεη λα μεπεξλά ηα 5,4 mg/Nm
3
. Σε εμαηξεηηθέο 

πεξηπηώζεηο θαη όρη γηα πεξηζζόηεξν από 2 ώξεο 

κπνξεί λα πεξηέρεη δηπιάζηα πνζόηεηα αιιά ε 

εκεξήζηα κέζε ηηκή πξέπεη λα είλαη κηθξόηεξε από 6,5 

mg/Nm
3
. 

 

Ολικό θείο: Τν νιηθό ζείν γηα Φπζηθό Αέξην πνπ δελ έρεη ππνζηεί 

όζκεζε δελ πξέπεη λα μεπεξλά ηα 80 mg/Nm
3
. Σε 

εμαηξεηηθέο πεξηπηώζεηο θαη γηα όρη πεξηζζόηεξν από 

48 ώξεο κπνξεί λα θζάζεη ηα 120 mg/Nm
3
 ρωξίο όκωο 

λα μεπεξλά ηα 90 mg/Nm
3
 ζε κέζε ηηκή εβδνκάδαο. 

 

Σημείο Δρόζοσ ηοσ Νερού (WDP) : Τν Σεκείν Γξόζνπ ηνπ Νεξνύ γηα ην Φπζηθό Αέξην δελ 

πξέπεη λα μεπεξλά ηνπο +5°C ζε πίεζε αλαθνξάο 80 

barg. 

 

Σημείο Δρόζοσ Υδρογονανθράκων: Τν Σεκείν Γξόζνπ Υδξνγνλαλζξάθωλ δελ πξέπεη λα 



ΠΑΡΑΜΕΣΡΟ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ* 

μεπεξλά ηνπο +3°C ζε πίεζε αλαθνξάο 80 barg. 

 

Σκόνη και Υγρά: Τν Φπζηθό Αέξην πξέπεη λα είλαη πξαθηηθά ειεύζεξν 

από αέξηεο, ζηεξεέο ή πγξέο νπζίεο πνπ ζα ήηαλ 

δπλαηόλ λα δεκηνπξγήζνπλ θηλδύλνπο θξαγήο ή 

δπζιεηηνπξγίαο ή δηάβξωζεο ηωλ ζπλεζηζκέλωλ 

εγθαηαζηάζεωλ αεξίνπ θαη ηνπ ηππνπνηεκέλνπ 

εμνπιηζκνύ αεξίνπ. Δμαηξνύληαη πεξηπηώζεηο πνπ 

πγξνί ζρεκαηηζκνί πνιύ κηθξώλ ζηαγνληδίωλ κπνξεί 

πεξηζηαζηαθά λα δεκηνπξγεζνύλ ζην Φπζηθό Αέξην θαη 

δελ είλαη δπλαηόλ λα απνκαθξπλζνύλ. 

 

Οζμηηική Οσζία: Τν Φπζηθό Αέξην πξέπεη λα παξαιακβάλεηαη ρωξίο 

Οζκεηηθή Οπζία ζηα Σεκεία Δηζόδνπ. Η Οζκεηηθή 

Οπζία πξνζηίζεηαη ζηα Σεκεία Παξάδνζεο όηαλ είλαη 

απαξαίηεην από ηνλ Κώδηθα ASME. 

 

 

* Κανονικό κσβικό μέτρο (Nm
3
): Η πνζόηεηα κάδαο θπζηθνύ αεξίνπ πνπ ππό ζπλζήθεο 

απόιπηεο πίεζεο 1,01325bar θαη ζεξκνθξαζίαο 0
o
C θαηαιακβάλεη όγθν ελόο θπβηθνύ κέηξνπ 

(Ν. 3428/2005, άξζξν 2, παξ. 2). 

 

 



Πίνακας 5. Πξνδηαγξαθέο Πνηόηεηαο ηνπ Τγξνπνηεκέλνπ Φπζηθνύ Αεξίνπ (από ην ρέδην 

ηνπ Κώδηθα Δηαρείξηζεο ηνπ Εζληθνύ πζηήκαηνο Φπζηθνύ Αεξίνπ, ην πξνζρέδην ηνπ νπνίνπ 

ηέζεθε από ηε ΡΑΕ ζε δεκόζηα δηαβνύιεπζε έσο θαη ηηο 28.11.2008). 

ΠΑΡΑΜΕΣΡΟ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ (***) 

Διδικό βάρος: Σν εηδηθό βάξνο ηνπ ΤΦΑ πνπ αληιείηαη πξνο 

αεξηνπνίεζε πξέπεη λα είλαη κεγαιύηεξν από 430 

Kg/m
3
 θαη κηθξόηεξν από 478 Kg/m

3
. (*) 

 

Μοριακό Βάρος: Σν κνξηαθό βάξνο ηνπ απνζεθεπκέλνπ ή/θαη πξνο 

άληιεζε ΤΦΑ δελ πξέπεη λα είλαη κηθξόηεξν ηνπ 

16,52 Kg/Kmol θαη κεγαιύηεξν ηνπ 18,88 Kg/Kmol. 

 

Ανωηέρα Θερμογόνος Γύναμη: Η Αλσηέξα Θεξκνγόλνο Δύλακε ηνπ απνζεθεπκέλνπ 

ή/θαη πξνο άληιεζε ΤΦΑ δελ πξέπεη λα είλαη 

κηθξόηεξε από 11,16 KWh/Nm
3
 θαη δελ πξέπεη λα 

είλαη κεγαιύηεξε από12,68 KWh/Nm
3
.(**) 

 

CΗ4: Η ζπγθέληξσζε κεζαλίνπ ζην απνζεθεπκέλν ή/θαη 

πξνο άληιεζε ΤΦΑ δελ πξέπεη λα είλαη κηθξόηεξε 

από 85 mole% θαη κεγαιύηεξε από 97%. (**) 

 

Ν2: Η ζπγθέληξσζε αδώηνπ ζην απνζεθεπκέλν ή/θαη 

πξνο άληιεζε ΤΦΑ δελ πξέπεη λα είλαη κεγαιύηεξε 

από 1,24 mole%. 

 

Υδρόθειο (H2S): Η πεξηεθηηθόηεηα ηνπ απνζεθεπκέλνπ ή/θαη πξνο 

άληιεζε ΤΦΑ ζε Τδξόζεην δελ πξέπεη λα μεπεξλά ηα 

5mg/ Nm
3
. 

 

Ολικό θείο: Η πεξηεθηηθόηεηα ζε νιηθό ζείν ζην απνζεθεπκέλν 

ή/θαη πξνο άληιεζε ΤΦΑ δελ πξέπεη λα μεπεξλά ηα 

30 mg/Nm
3
. 

 

Σσνηελεζηής Wobbe: Όζν αθνξά ην ζπληειεζηή Wobbe ηνπ ΤΦΑ 

αθνινπζεί ηηο πξνδηαγξαθέο πνπ ηζρύνπλ γηα ην 

Ε..Μ.Φ.Α., έηζη ν ζπληειεζηήο Wobbe δελ πξέπεη 

λα είλαη κηθξόηεξνο από 13,10 KWh/Nm
3
 θαη δελ 

πξέπεη λα είλαη κεγαιύηεξνο από 16,37 KWh/Nm
3
. 

 

Σύζηαζη ηων βαρύηερων 

σδρογονανθράκων: 

Η ζύζηαζε ησλ βαξύηεξσλ πδξνγνλαλζξάθσλ ζα 

πξέπεη λα είλαη εληόο ησλ νξίσλ πνπ επηβάιιεη ε 

κέζνδνο KLOSEK-McKINLEY (ΚΜΚ) ππνινγηζκνύ 

ηεο ππθλόηεηαο ΤΦΑ δειαδή ην πνζνζηό ηνπ 

ηζνβνπηαλίνπ (i-C4) θαη ηνπ θαλνληθνύ βνπηαλίνπ (n-

C4) δελ πξέπεη λα μεπεξλά ην 4% θαη ην πνζνζηό ηνπ 

ηζνπεληαλίνπ (i-C5) θαη θαλνληθνύ πεληαλίνπ (n-C5) 

ην 2%. 



ΠΑΡΑΜΕΣΡΟ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ (***) 

Θερμοκραζία έγτσζης ηοσ ΥΦΑ: Η ζεξκνθξαζία έγρπζεο ηνπ ΤΦΑ (κέζνο όξνο ησλ 

ζεξκνθξαζηώλ ηνπ ΤΦΑ όισλ ησλ δεμακελώλ ηνπ 

πινίνπ κεηαθνξάο, πξηλ ηελ έγρπζε) δελ πξέπεη λα 

είλαη κεγαιύηεξε ηνπ -158
ν
C. Γηα ζεξκνθξαζίεο ΤΦΑ 

κεγαιύηεξεο ηνπ -158
ν
C ε κέζνδνο ΚΜΚ 

ππνινγηζκνύ ηεο ππθλόηεηαο δελ ηζρύεη.  

 

 

 (*) o Δηαρεηξηζηήο δύλαηαη λα απνθαζίδεη θαηά πεξίπησζε ζρεηηθά κε ην εάλ είλαη εθηθηό λα 

δερζεί Φνξηίν ΤΦΑ κε πξνδηαγξαθέο ηεο ππθλόηεηαο εθηόο νξίσλ (από 420,3 Kg/m
3
 έσο 

483,1 Kg/m
3
). 

(**) θαη’ εμαίξεζε ν Δηαρεηξηζηήο δύλαηαη λα εγθξίλεη ηελ παξαιαβή θνξηίσλ κε 

ραιαξόηεξεο πξνδηαγξαθέο (ΑΘΔ από 11,04KWh/Nm
3
 έσο 13,02KWh/Nm

3
 ή/θαη 

ζπγθέληξσζε CΗ4 από 80 mole % έσο 99,8%) ιακβάλνληαο ππόςε ηε ζύζηαζε ηνπ 

απνζεθεπκέλνπ θαη ηνπ πξνο έθρπζε ΤΦΑ έηζη ώζηε ε ΑΘΔ ή/θαη ε ζπγθέληξσζε CΗ4 κεηά 

ηελ αλάκημε λα είλαη εληόο πξνδηαγξαθώλ. 

(***) Κανονικό κσβικό μέτρο (Nm
3
): Η πνζόηεηα κάδαο θπζηθνύ αεξίνπ πνπ ππό ζπλζήθεο 

απόιπηεο πίεζεο 1,01325bar θαη ζεξκνθξαζίαο 0
o
C θαηαιακβάλεη όγθν ελόο θπβηθνύ κέηξνπ 

(Ν. 3428/2005, άξζξν 2, παξ. 2). 

 

 

 

 



Πίνακας 6. πλζήθεο Παξάδνζεο θαη Παξαιαβήο Φπζηθνύ Αεξίνπ (ΤΑ Γ1/1227/2007, ΦΔΚ 

Β’ 135/05.02.2007, Παξάξηεκα Δ, παξ. 2). 

Βασικοί Ορισμοί 
 

Παράδοζη Φυζικού Αερίου: ε παξάδνζε από Υξήζηε Μεηαθνξάο Πνζνηήησλ Φπζηθνύ 

Αεξίνπ ζε έλα ή πεξηζζόηεξα εκεία Δηζόδνπ γηα έγρπζε 

ζην ΔΦΑ ζύκθσλα κε ηε ύκβαζε Μεηαθνξάο πνπ έρεη 

ζπλάςεη (από ην Σειηθό ρέδην ηνπ Κώδηθα Γηαρείξηζεο ηνπ 

Δζληθνύ πζηήκαηνο Φπζηθνύ Αεξίνπ, 29-08-2008, 

Δλόηεηα «ΟΡΙΜΟΙ», ην νπνίν ηέζεθε από ηε ΡΑΔ ζε 

δεκόζηα δηαβνύιεπζε κέρξη θαη ηηο 28.11.2008). 

 

Παραλαβή Φυζικού Αερίου: ε παξαιαβή από Υξήζηε Μεηαθνξάο Πνζνηήησλ Φπζηθνύ 

Αεξίνπ από ην ΔΦΑ κέζσ ελόο ή πεξηζζνηέξσλ εκείσλ 

Δμόδνπ, ζύκθσλα κε ηε ύκβαζε Μεηαθνξάο πνπ έρεη 

ζπλάςεη (από ην Σειηθό ρέδην ηνπ Κώδηθα Γηαρείξηζεο ηνπ 

Δζληθνύ πζηήκαηνο Φπζηθνύ Αεξίνπ, 29-08-2008, 

Δλόηεηα «ΟΡΙΜΟΙ», ην νπνίν ηέζεθε από ηε ΡΑΔ ζε 

δεκόζηα δηαβνύιεπζε κέρξη θαη ηηο 28.11.2008). 
 

ΠΑΡΑΜΔΣΡΟ ΤΝΘΗΚΔ ΠΑΡΑΓΟΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗ 

Θερμοκρασία: Η ζεξκνθξαζία ηνπ Φπζηθνύ Αεξίνπ θαηά ηε δηάξθεηα 

θαλνληθήο ιεηηνπξγίαο δελ πξέπεη λα είλαη κηθξόηεξε από 

0°C θαη κεγαιύηεξε από 50°C. ε εμαηξεηηθέο ιεηηνπξγηθέο 

ζπλζήθεο ή εμαηηίαο εηδηθώλ ηερληθώλ ιόγσλ θαη γηα 

πεξηόδνπο πνπ δε ζα μεπεξλνύλ ηηο 4 ώξεο, ε ζεξκνθξαζία 

κπνξεί λα είλαη κηθξόηεξε (κέρξη θαη -10°C). ε θάζε 

πεξίπησζε, ε ζεξκνθξαζία ηνπ Φπζηθνύ Αεξίνπ ζα πξέπεη 

λα είλαη ηνπιάρηζηνλ 5°C πςειόηεξε από ηε ζεξκνθξαζία 

ηνπ εκείνπ Γξόζνπ Νεξνύ (WDP) ηνπ Φπζηθνύ Αεξίνπ ζε 

πίεζε ιεηηνπξγίαο. 

 

Πίεση: Η κέγηζηε πίεζε παξαιαβήο Φπζηθνύ Αεξίνπ ζε εκείν 

Δμόδνπ, θαζώο θαη ε κέγηζηε θαη ειάρηζηε πίεζε 

παξάδνζεο Φπζηθνύ Αεξίνπ ζε εκείν Δηζόδνπ 

θαζνξίδνληαη ζην Παξάξηεκα Α2 ηεο παξνύζαο. Η 

ειάρηζηε εγγπεκέλε από ην Γηαρεηξηζηή πίεζε παξαιαβήο 

ζηα εκεία Δμόδνπ είλαη 25 barg. 

 

 



ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ             
(στήλη 1)

ΝΟΜΟΣ                         
(στήλη 2)

ΔΗΜΟΣ/ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 
(στήλη 3)

ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΦΥΣΙΚΟΥ 

ΑΕΡΙΟΥ*,**                           

(στήλη 4)

ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ 
ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ 

ΑΕΡΙΟΥ*,**                        

(στήλη 5)

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΕΡΙΩΝ 
ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΝΕΟΑΝΕΓΕΙΡΟΜΕΝΗ 

ΟΙΚΟΔΟΜΗ (Π.Δ. 420/1987, άρθρο 1 & Ν. 3175/2003, 
άρθρο 30, παρ. 2)                                      

(στήλη 6)

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ Δ Α Α Δή Δ ά Δ Α Α Δ Α Α √

Πίνακας 7. Γεωγραφικά όρια δραστηριοτήτων των ΔΕΠΑ Α.Ε. και ΕΠΑ Α.Ε., καθώς και Δήμοι και Κοινότητες στις οποίες η εγκατάσταση δικτύου αερίων καυσίμων για κάθε νέα οικοδομή που ανεγείρεται είναι υποχρεωτική.

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΔΡΑΜΑΣ Δήμος Δράμας ΔΕΠΑ Α.Ε. ΔΕΠΑ Α.Ε. √

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΔΡΑΜΑΣ Δήμος Σιταγρών ΔΕΠΑ Α.Ε. ΔΕΠΑ Α.Ε. √

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΔΡΑΜΑΣ Δήμος Καλαμπακίου ΔΕΠΑ Α.Ε. ΔΕΠΑ Α.Ε. √

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΕΒΡΟΥ Δήμος Αλεξανδρούπολης ΔΕΠΑ Α.Ε. ΔΕΠΑ Α.Ε. √

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ Δήμος Καβάλας ΔΕΠΑ Α.Ε. ΔΕΠΑ Α.Ε. √ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ Δήμος Χρυσούπολης ΔΕΠΑ Α.Ε. ΔΕΠΑ Α.Ε. √

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ Δήμος Ελευθερούπολης ΔΕΠΑ Α.Ε. ΔΕΠΑ Α.Ε. √

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ Δήμος Κομοτηνής ΔΕΠΑ Α.Ε. ΔΕΠΑ Α.Ε. √

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ Δήμος Μαρωνείας ΔΕΠΑ Α.Ε. ΔΕΠΑ Α.Ε. √

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΞΑΝΘΗΣ Δήμος Ξάνθης ΔΕΠΑ Α.Ε. ΔΕΠΑ Α.Ε. √

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΞΑΝΘΗΣ Δήμος Βιστωνίδος ΔΕΠΑ Α.Ε. ΔΕΠΑ Α.Ε. √

ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ/ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΘΗΝΩΝ Δήμος Αγίας Βαρβάρας ΕΠΑ Αττικής Α.Ε. ΕΠΑ Αττικής Α.Ε. √

ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ/ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΘΗΝΩΝ Δήμος Αγίας Παρασκευής ΕΠΑ Αττικής Α.Ε. ΕΠΑ Αττικής Α.Ε. √

ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ/ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΘΗΝΩΝ Δήμος Αγίου Δημητρίου ΕΠΑ Αττικής Α.Ε. ΕΠΑ Αττικής Α.Ε. √



ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ             
(στήλη 1)

ΝΟΜΟΣ                         
(στήλη 2)

ΔΗΜΟΣ/ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 
(στήλη 3)

ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΦΥΣΙΚΟΥ 

ΑΕΡΙΟΥ*,**                           

(στήλη 4)

ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ 
ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ 

ΑΕΡΙΟΥ*,**                        

(στήλη 5)

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΕΡΙΩΝ 
ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΝΕΟΑΝΕΓΕΙΡΟΜΕΝΗ 

ΟΙΚΟΔΟΜΗ (Π.Δ. 420/1987, άρθρο 1 & Ν. 3175/2003, 
άρθρο 30, παρ. 2)                                      

(στήλη 6)

ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ/ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΘΗΝΩΝ Δήμος Αγίων Αναργύρων ΕΠΑ Αττικής Α.Ε. ΕΠΑ Αττικής Α.Ε. √

ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ/ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΘΗΝΩΝ Δήμος Αθηναίων ΕΠΑ Αττικής Α.Ε. ΕΠΑ Αττικής Α.Ε. √

ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ/ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΘΗΝΩΝ Δήμος Αιγάλεω ΕΠΑ Αττικής Α.Ε. ΕΠΑ Αττικής Α.Ε. √

ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ/ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΘΗΝΩΝ Δήμος Αλίμου ΕΠΑ Αττικής Α.Ε. ΕΠΑ Αττικής Α.Ε. √

ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ/ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΘΗΝΩΝ Δήμος Αμαρουσίου ΕΠΑ Αττικής Α.Ε. ΕΠΑ Αττικής Α.Ε. √

ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ/ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΘΗΝΩΝ Δήμος Αργυρουπόλεως ΕΠΑ Αττικής Α.Ε. ΕΠΑ Αττικής Α.Ε. √

ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ/ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΘΗΝΩΝ Δήμος Βριλησσίων ΕΠΑ Αττικής Α.Ε. ΕΠΑ Αττικής Α.Ε. √

ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ/ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΘΗΝΩΝ Δήμος Βύρωνος ΕΠΑ Αττικής Α.Ε. ΕΠΑ Αττικής Α.Ε. √

ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ/ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΘΗΝΩΝ Δήμος Γαλατσίου ΕΠΑ Αττικής Α.Ε. ΕΠΑ Αττικής Α.Ε. √

ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ/ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΘΗΝΩΝ Δήμος Γλυφάδας ΕΠΑ Αττικής Α.Ε. ΕΠΑ Αττικής Α.Ε. √

ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ/ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΘΗΝΩΝ Δήμος Δάφνης ΕΠΑ Αττικής Α.Ε. ΕΠΑ Αττικής Α.Ε. √

ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ/ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΘΗΝΩΝ Δήμος Ελληνικού ΕΠΑ Αττικής Α.Ε. ΕΠΑ Αττικής Α.Ε. √

ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ/ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΘΗΝΩΝ Δήμος Ζωγράφου ΕΠΑ Αττικής Α.Ε. ΕΠΑ Αττικής Α.Ε. √

ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ/ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΘΗΝΩΝ Δήμος Ηλιουπόλεως ΕΠΑ Αττικής Α.Ε. ΕΠΑ Αττικής Α.Ε. √

ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ/ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΘΗΝΩΝ Δήμος Ηρακλείου ΕΠΑ Αττικής Α Ε ΕΠΑ Αττικής Α Ε √ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ/ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΘΗΝΩΝ Δήμος Ηρακλείου ΕΠΑ Αττικής Α.Ε. ΕΠΑ Αττικής Α.Ε. √

ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ/ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΘΗΝΩΝ Δήμος Ιλίου ΕΠΑ Αττικής Α.Ε. ΕΠΑ Αττικής Α.Ε. √

ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ/ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΘΗΝΩΝ Δήμος Καισαριανής ΕΠΑ Αττικής Α.Ε. ΕΠΑ Αττικής Α.Ε. √

ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ/ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΘΗΝΩΝ Δήμος Καλλιθέας ΕΠΑ Αττικής Α.Ε. ΕΠΑ Αττικής Α.Ε. √

ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ/ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΘΗΝΩΝ Δήμος Καματερού ΕΠΑ Αττικής Α.Ε. ΕΠΑ Αττικής Α.Ε. √

ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ/ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΘΗΝΩΝ Δήμος Κηφισιάς ΕΠΑ Αττικής Α.Ε. ΕΠΑ Αττικής Α.Ε. √

ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ/ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΘΗΝΩΝ Δήμος Λυκοβρύσεως ΕΠΑ Αττικής Α.Ε. ΕΠΑ Αττικής Α.Ε.



ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ             
(στήλη 1)

ΝΟΜΟΣ                         
(στήλη 2)

ΔΗΜΟΣ/ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 
(στήλη 3)

ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΦΥΣΙΚΟΥ 

ΑΕΡΙΟΥ*,**                           

(στήλη 4)

ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ 
ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ 

ΑΕΡΙΟΥ*,**                        

(στήλη 5)

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΕΡΙΩΝ 
ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΝΕΟΑΝΕΓΕΙΡΟΜΕΝΗ 

ΟΙΚΟΔΟΜΗ (Π.Δ. 420/1987, άρθρο 1 & Ν. 3175/2003, 
άρθρο 30, παρ. 2)                                      

(στήλη 6)

ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ/ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΘΗΝΩΝ Δήμος Μελισσίων ΕΠΑ Αττικής Α.Ε. ΕΠΑ Αττικής Α.Ε.

ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ/ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΘΗΝΩΝ Δήμος Μεταμορφώσεως ΕΠΑ Αττικής Α.Ε. ΕΠΑ Αττικής Α.Ε. √

ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ/ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΘΗΝΩΝ Δήμος Μοσχάτου ΕΠΑ Αττικής Α.Ε. ΕΠΑ Αττικής Α.Ε. √

ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ/ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΘΗΝΩΝ Δήμος Νέας Ερυθραίας ΕΠΑ Αττικής Α.Ε. ΕΠΑ Αττικής Α.Ε. √

ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ/ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΘΗΝΩΝ Δήμος Νέας Ιωνίας ΕΠΑ Αττικής Α.Ε. ΕΠΑ Αττικής Α.Ε. √

ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ/ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΘΗΝΩΝ Δήμος Νέας Σμύρνης ΕΠΑ Αττικής Α.Ε. ΕΠΑ Αττικής Α.Ε. √

ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ/ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΘΗΝΩΝ Δήμος Νέας Φιλαδέλφειας ΕΠΑ Αττικής Α.Ε. ΕΠΑ Αττικής Α.Ε. √

ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ/ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΘΗΝΩΝ Δήμος Νέας Χαλκηδόνας ΕΠΑ Αττικής Α.Ε. ΕΠΑ Αττικής Α.Ε. √

ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ/ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΘΗΝΩΝ Δήμος Νέου Ψυχικού ΕΠΑ Αττικής Α.Ε. ΕΠΑ Αττικής Α.Ε. √

ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ/ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΘΗΝΩΝ Δήμος Παλαιού Φαλήρου ΕΠΑ Αττικής Α.Ε. ΕΠΑ Αττικής Α.Ε. √

ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ/ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΘΗΝΩΝ Δήμος Παπάγου ΕΠΑ Αττικής Α.Ε. ΕΠΑ Αττικής Α.Ε. √

ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ/ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΘΗΝΩΝ Δήμος Περιστερίου ΕΠΑ Αττικής Α.Ε. ΕΠΑ Αττικής Α.Ε. √

ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ/ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΘΗΝΩΝ Δήμος Πετρουπόλεως ΕΠΑ Αττικής Α.Ε. ΕΠΑ Αττικής Α.Ε. √

ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ/ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΘΗΝΩΝ Δήμος Πεύκης ΕΠΑ Αττικής Α.Ε. ΕΠΑ Αττικής Α.Ε. √

ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ/ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΘΗΝΩΝ Δήμος Ταύρου ΕΠΑ Αττικής Α Ε ΕΠΑ Αττικής Α Ε √ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ/ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΘΗΝΩΝ Δήμος Ταύρου ΕΠΑ Αττικής Α.Ε. ΕΠΑ Αττικής Α.Ε. √

ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ/ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΘΗΝΩΝ Δήμος Υμηττού ΕΠΑ Αττικής Α.Ε. ΕΠΑ Αττικής Α.Ε. √

ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ/ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΘΗΝΩΝ Δήμος Φιλοθέης ΕΠΑ Αττικής Α.Ε. ΕΠΑ Αττικής Α.Ε. √

ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ/ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΘΗΝΩΝ Δήμος Χαϊδαρίου ΕΠΑ Αττικής Α.Ε. ΕΠΑ Αττικής Α.Ε. √

ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ/ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΘΗΝΩΝ Δήμος Χαλανδρίου ΕΠΑ Αττικής Α.Ε. ΕΠΑ Αττικής Α.Ε. √

ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ/ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΘΗΝΩΝ Δήμος Χολαργού ΕΠΑ Αττικής Α.Ε. ΕΠΑ Αττικής Α.Ε. √

ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ/ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΘΗΝΩΝ Δήμος Ψυχικού ΕΠΑ Αττικής Α.Ε. ΕΠΑ Αττικής Α.Ε. √



ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ             
(στήλη 1)

ΝΟΜΟΣ                         
(στήλη 2)

ΔΗΜΟΣ/ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 
(στήλη 3)

ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΦΥΣΙΚΟΥ 

ΑΕΡΙΟΥ*,**                           

(στήλη 4)

ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ 
ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ 

ΑΕΡΙΟΥ*,**                        

(στήλη 5)

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΕΡΙΩΝ 
ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΝΕΟΑΝΕΓΕΙΡΟΜΕΝΗ 

ΟΙΚΟΔΟΜΗ (Π.Δ. 420/1987, άρθρο 1 & Ν. 3175/2003, 
άρθρο 30, παρ. 2)                                      

(στήλη 6)

ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ/ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΘΗΝΩΝ Κοινότητα Εκάλης ΕΠΑ Αττικής Α.Ε. ΕΠΑ Αττικής Α.Ε. √

ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ/ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΘΗΝΩΝ Κοινότητα Νέας Πεντέλης ΕΠΑ Αττικής Α.Ε. ΕΠΑ Αττικής Α.Ε. √

ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ/ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΘΗΝΩΝ Κοινότητα Πεντέλης ΕΠΑ Αττικής Α.Ε. ΕΠΑ Αττικής Α.Ε. √

ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ/ΝΟΜΑΡΧΙΑ 
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Δήμος Αγίου Στεφάνου ΕΠΑ Αττικής Α.Ε. ΕΠΑ Αττικής Α.Ε.

ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ/ΝΟΜΑΡΧΙΑ 
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Δήμος Αρτέμιδος (Λούτσας) ΕΠΑ Αττικής Α.Ε. ΕΠΑ Αττικής Α.Ε.

ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ/ΝΟΜΑΡΧΙΑ 
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Δήμος Αυλώνος ΕΠΑ Αττικής Α.Ε. ΕΠΑ Αττικής Α.Ε.

ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ/ΝΟΜΑΡΧΙΑ 
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Δήμος Αχαρνών ΕΠΑ Αττικής Α.Ε. ΕΠΑ Αττικής Α.Ε.

ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ/ΝΟΜΑΡΧΙΑ 
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Δήμος Βάρης ΕΠΑ Αττικής Α.Ε. ΕΠΑ Αττικής Α.Ε.

ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ/ΝΟΜΑΡΧΙΑ 
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Δήμος Βούλας ΕΠΑ Αττικής Α.Ε. ΕΠΑ Αττικής Α.Ε. √

ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ/ΝΟΜΑΡΧΙΑ 
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Δήμος Βουλιαγμένης ΕΠΑ Αττικής Α.Ε. ΕΠΑ Αττικής Α.Ε. √

ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ/ΝΟΜΑΡΧΙΑ 
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Δήμος Γέρακα ΕΠΑ Αττικής Α.Ε. ΕΠΑ Αττικής Α.Ε.

ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ/ΝΟΜΑΡΧΙΑ 
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Δήμος Γλυκών Νερών ΕΠΑ Αττικής Α.Ε. ΕΠΑ Αττικής Α.Ε.

ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ/ΝΟΜΑΡΧΙΑ 
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Δήμος Καλυβίων Θορικού ΕΠΑ Αττικής Α.Ε. ΕΠΑ Αττικής Α.Ε.

ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ/ΝΟΜΑΡΧΙΑ 
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Δήμος Κερατέας ΕΠΑ Αττικής Α.Ε. ΕΠΑ Αττικής Α.Ε.

ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ/ΝΟΜΑΡΧΙΑ Δήμος Κρωπίας ΕΠΑ Αττικής Α Ε ΕΠΑ Αττικής Α ΕΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Δήμος Κρωπίας ΕΠΑ Αττικής Α.Ε. ΕΠΑ Αττικής Α.Ε.

ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ/ΝΟΜΑΡΧΙΑ 
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Δήμος Λαυρεωτικής ΕΠΑ Αττικής Α.Ε. ΕΠΑ Αττικής Α.Ε.

ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ/ΝΟΜΑΡΧΙΑ 
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Δήμος Μαραθώνος ΕΠΑ Αττικής Α.Ε. ΕΠΑ Αττικής Α.Ε.

ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ/ΝΟΜΑΡΧΙΑ 
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Δήμος Μαρκοπούλου 
Μεσογαίας ΕΠΑ Αττικής Α.Ε. ΕΠΑ Αττικής Α.Ε.

ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ/ΝΟΜΑΡΧΙΑ 
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Δήμος Νέας Μάκρης ΕΠΑ Αττικής Α.Ε. ΕΠΑ Αττικής Α.Ε.

ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ/ΝΟΜΑΡΧΙΑ 
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Δήμος Παιανίας ΕΠΑ Αττικής Α.Ε. ΕΠΑ Αττικής Α.Ε.

ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ/ΝΟΜΑΡΧΙΑ 
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Δήμος Παλλήνης ΕΠΑ Αττικής Α.Ε. ΕΠΑ Αττικής Α.Ε.



ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ             
(στήλη 1)

ΝΟΜΟΣ                         
(στήλη 2)

ΔΗΜΟΣ/ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 
(στήλη 3)

ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΦΥΣΙΚΟΥ 

ΑΕΡΙΟΥ*,**                           

(στήλη 4)

ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ 
ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ 

ΑΕΡΙΟΥ*,**                        

(στήλη 5)

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΕΡΙΩΝ 
ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΝΕΟΑΝΕΓΕΙΡΟΜΕΝΗ 

ΟΙΚΟΔΟΜΗ (Π.Δ. 420/1987, άρθρο 1 & Ν. 3175/2003, 
άρθρο 30, παρ. 2)                                      

(στήλη 6)

ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ/ΝΟΜΑΡΧΙΑ 
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Δήμος Ραφήνας ΕΠΑ Αττικής Α.Ε. ΕΠΑ Αττικής Α.Ε.

ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ/ΝΟΜΑΡΧΙΑ 
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Δήμος Σπάτων-Λούτσας ΕΠΑ Αττικής Α.Ε. ΕΠΑ Αττικής Α.Ε.ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ/ΝΟΜΑΡΧΙΑ 
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Κοινότητα Αγίου Κωνσταντίνου ΕΠΑ Αττικής Α.Ε. ΕΠΑ Αττικής Α.Ε.

ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ/ΝΟΜΑΡΧΙΑ 
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Κοινότητα Αναβύσσου ΕΠΑ Αττικής Α.Ε. ΕΠΑ Αττικής Α.Ε.

ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ/ΝΟΜΑΡΧΙΑ 
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Κοινότητα Ανθούσης ΕΠΑ Αττικής Α.Ε. ΕΠΑ Αττικής Α.Ε.

ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ/ΝΟΜΑΡΧΙΑ 
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Κοινότητα Ανοίξεως ΕΠΑ Αττικής Α.Ε. ΕΠΑ Αττικής Α.Ε.

ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ/ΝΟΜΑΡΧΙΑ 
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Κοινότητα Αφιδνών ΕΠΑ Αττικής Α.Ε. ΕΠΑ Αττικής Α.Ε.

ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ/ΝΟΜΑΡΧΙΑ 
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Κοινότητα Βαρνάβα ΕΠΑ Αττικής Α.Ε. ΕΠΑ Αττικής Α.Ε.

ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ/ΝΟΜΑΡΧΙΑ 
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Κοινότητα Γραμματικού ΕΠΑ Αττικής Α.Ε. ΕΠΑ Αττικής Α.Ε.

ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ/ΝΟΜΑΡΧΙΑ 
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Κοινότητα Διονύσου ΕΠΑ Αττικής Α.Ε. ΕΠΑ Αττικής Α.Ε.

ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ/ΝΟΜΑΡΧΙΑ 
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Κοινότητα Δροσιάς ΕΠΑ Αττικής Α.Ε. ΕΠΑ Αττικής Α.Ε.

ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ/ΝΟΜΑΡΧΙΑ 
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Κοινότητα Θρακομακεδόνων ΕΠΑ Αττικής Α.Ε. ΕΠΑ Αττικής Α.Ε.

ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ/ΝΟΜΑΡΧΙΑ 
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Κοινότητα Καλάμου ΕΠΑ Αττικής Α.Ε. ΕΠΑ Αττικής Α.Ε.

ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ/ΝΟΜΑΡΧΙΑ 
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Κοινότητα Καπανδριτίου ΕΠΑ Αττικής Α.Ε. ΕΠΑ Αττικής Α.Ε.

ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ/ΝΟΜΑΡΧΙΑ Κοινότητα Κουβαρά ΕΠΑ Αττικής Α Ε ΕΠΑ Αττικής Α ΕΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Κοινότητα Κουβαρά ΕΠΑ Αττικής Α.Ε. ΕΠΑ Αττικής Α.Ε.

ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ/ΝΟΜΑΡΧΙΑ 
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Κοινότητα Κρυονερίου ΕΠΑ Αττικής Α.Ε. ΕΠΑ Αττικής Α.Ε.

ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ/ΝΟΜΑΡΧΙΑ 
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Κοινότητα Μαλακάσης ΕΠΑ Αττικής Α.Ε. ΕΠΑ Αττικής Α.Ε.

ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ/ΝΟΜΑΡΧΙΑ 
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Κοινότητα Μαρκοπούλου 
Ωρωπού ΕΠΑ Αττικής Α.Ε. ΕΠΑ Αττικής Α.Ε.

ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ/ΝΟΜΑΡΧΙΑ 
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Κοινότητα Νέων Παλατίων ΕΠΑ Αττικής Α.Ε. ΕΠΑ Αττικής Α.Ε.

ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ/ΝΟΜΑΡΧΙΑ 
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Κοινότητα Παλαιάς Φωκαίας ΕΠΑ Αττικής Α.Ε. ΕΠΑ Αττικής Α.Ε.

ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ/ΝΟΜΑΡΧΙΑ 
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Κοινότητα Πικερμίου ΕΠΑ Αττικής Α.Ε. ΕΠΑ Αττικής Α.Ε.



ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ             
(στήλη 1)

ΝΟΜΟΣ                         
(στήλη 2)

ΔΗΜΟΣ/ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 
(στήλη 3)

ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΦΥΣΙΚΟΥ 

ΑΕΡΙΟΥ*,**                           

(στήλη 4)

ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ 
ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ 

ΑΕΡΙΟΥ*,**                        

(στήλη 5)

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΕΡΙΩΝ 
ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΝΕΟΑΝΕΓΕΙΡΟΜΕΝΗ 

ΟΙΚΟΔΟΜΗ (Π.Δ. 420/1987, άρθρο 1 & Ν. 3175/2003, 
άρθρο 30, παρ. 2)                                      

(στήλη 6)

ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ/ΝΟΜΑΡΧΙΑ 
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Κοινότητα Πολυδενδρίου ΕΠΑ Αττικής Α.Ε. ΕΠΑ Αττικής Α.Ε.

ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ/ΝΟΜΑΡΧΙΑ 
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Κοινότητα Ροδοπόλεως ΕΠΑ Αττικής Α.Ε. ΕΠΑ Αττικής Α.Ε.ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ/ΝΟΜΑΡΧΙΑ 
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Κοινότητα Σαρωνίδος ΕΠΑ Αττικής Α.Ε. ΕΠΑ Αττικής Α.Ε.

ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ/ΝΟΜΑΡΧΙΑ 
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Κοινότητα Σκάλας Ωρωπού ΕΠΑ Αττικής Α.Ε. ΕΠΑ Αττικής Α.Ε.

ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ/ΝΟΜΑΡΧΙΑ 
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Κοινότητα Σταμάτας ΕΠΑ Αττικής Α.Ε. ΕΠΑ Αττικής Α.Ε.

ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ/ΝΟΜΑΡΧΙΑ 
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Κοινότητα Συκαμίνου ΕΠΑ Αττικής Α.Ε. ΕΠΑ Αττικής Α.Ε.

ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ/ΝΟΜΑΡΧΙΑ 
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Κοινότητα Ωρωπού ΕΠΑ Αττικής Α.Ε. ΕΠΑ Αττικής Α.Ε.

ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ/ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ 
ΑΤΤΙΚΗΣ Δήμος Άνω Λιοσίων ΕΠΑ Αττικής Α.Ε. ΕΠΑ Αττικής Α.Ε.

ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ/ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ 
ΑΤΤΙΚΗΣ Δήμος Ασπροπύργου ΕΠΑ Αττικής Α.Ε. ΕΠΑ Αττικής Α.Ε.

ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ/ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ 
ΑΤΤΙΚΗΣ Δήμος Βιλίων ΕΠΑ Αττικής Α.Ε. ΕΠΑ Αττικής Α.Ε.

ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ/ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ 
ΑΤΤΙΚΗΣ Δήμος Ελευσίνας ΕΠΑ Αττικής Α.Ε. ΕΠΑ Αττικής Α.Ε.

ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ/ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ 
ΑΤΤΙΚΗΣ Δήμος Ερυθρών ΕΠΑ Αττικής Α.Ε. ΕΠΑ Αττικής Α.Ε.

ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ/ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ 
ΑΤΤΙΚΗΣ Δήμος Ζεφυρίου ΕΠΑ Αττικής Α.Ε. ΕΠΑ Αττικής Α.Ε.

ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ/ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ 
ΑΤΤΙΚΗΣ Δήμος Μάνδρας ΕΠΑ Αττικής Α.Ε. ΕΠΑ Αττικής Α.Ε.

ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ/ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ Δήμος Μεγαρέων ΕΠΑ Αττικής Α Ε ΕΠΑ Αττικής Α ΕΑΤΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Δήμος Μεγαρέων ΕΠΑ Αττικής Α.Ε. ΕΠΑ Αττικής Α.Ε.

ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ/ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ 
ΑΤΤΙΚΗΣ Δήμος Νέας Περάμου ΕΠΑ Αττικής Α.Ε. ΕΠΑ Αττικής Α.Ε.

ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ/ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ 
ΑΤΤΙΚΗΣ Δήμος Φυλής ΕΠΑ Αττικής Α.Ε. ΕΠΑ Αττικής Α.Ε.

ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ/ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ 
ΑΤΤΙΚΗΣ Κοινότητα Μαγούλας ΕΠΑ Αττικής Α.Ε. ΕΠΑ Αττικής Α.Ε.

ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ/ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ 
ΑΤΤΙΚΗΣ Κοινότητα Οινόης ΕΠΑ Αττικής Α.Ε. ΕΠΑ Αττικής Α.Ε.

ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ/ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Δήμος Αγίου Ιωάννη Ρέντη ΕΠΑ Αττικής Α.Ε. ΕΠΑ Αττικής Α.Ε. √

ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ/ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Δήμος Αίγινας ΕΠΑ Αττικής Α.Ε. ΕΠΑ Αττικής Α.Ε.



ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ             
(στήλη 1)

ΝΟΜΟΣ                         
(στήλη 2)

ΔΗΜΟΣ/ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 
(στήλη 3)

ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΦΥΣΙΚΟΥ 

ΑΕΡΙΟΥ*,**                           

(στήλη 4)

ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ 
ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ 

ΑΕΡΙΟΥ*,**                        

(στήλη 5)

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΕΡΙΩΝ 
ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΝΕΟΑΝΕΓΕΙΡΟΜΕΝΗ 

ΟΙΚΟΔΟΜΗ (Π.Δ. 420/1987, άρθρο 1 & Ν. 3175/2003, 
άρθρο 30, παρ. 2)                                      

(στήλη 6)

ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ/ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Δήμος Αμπελακίων ΕΠΑ Αττικής Α.Ε. ΕΠΑ Αττικής Α.Ε.

ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ/ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Δήμος Δραπετσώνας ΕΠΑ Αττικής Α.Ε. ΕΠΑ Αττικής Α.Ε. √

ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ/ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Δήμος Κερατσινίου ΕΠΑ Αττικής Α.Ε. ΕΠΑ Αττικής Α.Ε. √

ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ/ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Δήμος Κορυδαλλού ΕΠΑ Αττικής Α.Ε. ΕΠΑ Αττικής Α.Ε. √

ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ/ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Δήμος Κυθήρων ΕΠΑ Αττικής Α.Ε. ΕΠΑ Αττικής Α.Ε.

ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ/ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Δήμος Μεθάνων ΕΠΑ Αττικής Α.Ε. ΕΠΑ Αττικής Α.Ε.

ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ/ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Δήμος Νικαίας ΕΠΑ Αττικής Α.Ε. ΕΠΑ Αττικής Α.Ε. √

ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ/ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Δήμος Πειραιώς ΕΠΑ Αττικής Α.Ε. ΕΠΑ Αττικής Α.Ε. √

ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ/ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Δήμος Περάματος ΕΠΑ Αττικής Α.Ε. ΕΠΑ Αττικής Α.Ε. √

ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ/ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Δήμος Πόρου ΕΠΑ Αττικής Α.Ε. ΕΠΑ Αττικής Α.Ε.

ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ/ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Δήμος Σαλαμίνας ΕΠΑ Αττικής Α.Ε. ΕΠΑ Αττικής Α.Ε.

ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ/ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Δήμος Σπετσών ΕΠΑ Αττικής Α.Ε. ΕΠΑ Αττικής Α.Ε.

ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ/ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Δήμος Τροιζήνας ΕΠΑ Αττικής Α.Ε. ΕΠΑ Αττικής Α.Ε.

ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ/ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Δήμος Ύδρας ΕΠΑ Αττικής Α.Ε. ΕΠΑ Αττικής Α.Ε.

ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ/ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Κοινότητα Αγκιστρίου ΕΠΑ Αττικής Α Ε ΕΠΑ Αττικής Α ΕΑΤΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ/ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Κοινότητα Αγκιστρίου ΕΠΑ Αττικής Α.Ε. ΕΠΑ Αττικής Α.Ε.

ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ/ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Κοινότητα Αντικυθήρων ΕΠΑ Αττικής Α.Ε. ΕΠΑ Αττικής Α.Ε.

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Δήμος Αργιθέας ΕΠΑ Θεσσαλίας Α.Ε. ΕΠΑ Θεσσαλίας Α.Ε.
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Δήμος Άρνης ΕΠΑ Θεσσαλίας Α.Ε. ΕΠΑ Θεσσαλίας Α.Ε.
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Δήμος Αχελώου ΕΠΑ Θεσσαλίας Α.Ε. ΕΠΑ Θεσσαλίας Α.Ε.
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Δήμος Ιθώμης ΕΠΑ Θεσσαλίας Α.Ε. ΕΠΑ Θεσσαλίας Α.Ε.
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Δήμος Ιτάμου ΕΠΑ Θεσσαλίας Α.Ε. ΕΠΑ Θεσσαλίας Α.Ε.
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Δήμος Καλλιφώνου ΕΠΑ Θεσσαλίας Α.Ε. ΕΠΑ Θεσσαλίας Α.Ε.
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Δήμος Κάμπου ΕΠΑ Θεσσαλίας Α.Ε. ΕΠΑ Θεσσαλίας Α.Ε.
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Δήμος Καρδίτσας ΕΠΑ Θεσσαλίας Α.Ε. ΕΠΑ Θεσσαλίας Α.Ε.
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Δήμος Μενελαΐδας ΕΠΑ Θεσσαλίας Α.Ε. ΕΠΑ Θεσσαλίας Α.Ε.



ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ             
(στήλη 1)

ΝΟΜΟΣ                         
(στήλη 2)

ΔΗΜΟΣ/ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 
(στήλη 3)

ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΦΥΣΙΚΟΥ 

ΑΕΡΙΟΥ*,**                           

(στήλη 4)

ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ 
ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ 

ΑΕΡΙΟΥ*,**                        

(στήλη 5)

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΕΡΙΩΝ 
ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΝΕΟΑΝΕΓΕΙΡΟΜΕΝΗ 

ΟΙΚΟΔΟΜΗ (Π.Δ. 420/1987, άρθρο 1 & Ν. 3175/2003, 
άρθρο 30, παρ. 2)                                      

(στήλη 6)

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Δήμος Μητρόπολης ΕΠΑ Θεσσαλίας Α.Ε. ΕΠΑ Θεσσαλίας Α.Ε.
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Δήμος Μουζακίου ΕΠΑ Θεσσαλίας Α.Ε. ΕΠΑ Θεσσαλίας Α.Ε.

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Δήμος Νεβρόπολης Αγράφων ΕΠΑ Θεσσαλίας Α.Ε. ΕΠΑ Θεσσαλίας Α.Ε.ήμ ς βρ ης γρ φ ς ς

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Δήμος Παλαμά ΕΠΑ Θεσσαλίας Α.Ε. ΕΠΑ Θεσσαλίας Α.Ε.
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Δήμος Παμίσου ΕΠΑ Θεσσαλίας Α.Ε. ΕΠΑ Θεσσαλίας Α.Ε.
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Δήμος Πλαστήρα ΕΠΑ Θεσσαλίας Α.Ε. ΕΠΑ Θεσσαλίας Α.Ε.
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Δήμος Ρεντίνης ΕΠΑ Θεσσαλίας Α.Ε. ΕΠΑ Θεσσαλίας Α.Ε.
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Δήμος Σελλάνων ΕΠΑ Θεσσαλίας Α.Ε. ΕΠΑ Θεσσαλίας Α.Ε.
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Δήμος Σοφάδων ΕΠΑ Θεσσαλίας Α.Ε. ΕΠΑ Θεσσαλίας Α.Ε.
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Δήμος Ταμασίου ΕΠΑ Θεσσαλίας Α.Ε. ΕΠΑ Θεσσαλίας Α.Ε.
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Δήμος Φύλλου ΕΠΑ Θεσσαλίας Α.Ε. ΕΠΑ Θεσσαλίας Α.Ε.
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Κοινότητα Αθαμανών ΕΠΑ Θεσσαλίας Α.Ε. ΕΠΑ Θεσσαλίας Α.Ε.
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΛΑΡΙΣΗΣ Δήμος Αγιάς ΕΠΑ Θεσσαλίας Α.Ε. ΕΠΑ Θεσσαλίας Α.Ε.
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΛΑΡΙΣΗΣ Δήμος Αμπελώνας ΕΠΑ Θεσσαλίας Α.Ε. ΕΠΑ Θεσσαλίας Α.Ε.
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΛΑΡΙΣΗΣ Δήμος Αντιχασίων ΕΠΑ Θεσσαλίας Α.Ε. ΕΠΑ Θεσσαλίας Α.Ε.
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΛΑΡΙΣΗΣ Δήμος Αρμενίου ΕΠΑ Θεσσαλίας Α.Ε. ΕΠΑ Θεσσαλίας Α.Ε.
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΛΑΡΙΣΗΣ Δήμος Γιάννουλης ΕΠΑ Θεσσαλίας Α.Ε. ΕΠΑ Θεσσαλίας Α.Ε.
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΛΑΡΙΣΗΣ Δήμος Γόννων ΕΠΑ Θεσσαλίας Α.Ε. ΕΠΑ Θεσσαλίας Α.Ε.
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΛΑΡΙΣΗΣ Δήμος Ελασσόνας ΕΠΑ Θεσσαλίας Α.Ε. ΕΠΑ Θεσσαλίας Α.Ε.
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΛΑΡΙΣΗΣ Δήμος Ενιππέα ΕΠΑ Θεσσαλίας Α.Ε. ΕΠΑ Θεσσαλίας Α.Ε.
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΛΑΡΙΣΗΣ Δήμος Ευρυμενών ΕΠΑ Θεσσαλίας Α.Ε. ΕΠΑ Θεσσαλίας Α.Ε.
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΛΑΡΙΣΗΣ Δήμος Κάτω Ολύμπου ΕΠΑ Θεσσαλίας Α.Ε. ΕΠΑ Θεσσαλίας Α.Ε.
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΛΑΡΙΣΗΣ Δήμος Κιλελέρ ΕΠΑ Θεσσαλίας Α.Ε. ΕΠΑ Θεσσαλίας Α.Ε.
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΛΑΡΙΣΗΣ Δήμος Κοιλάδας ΕΠΑ Θεσσαλίας Α.Ε. ΕΠΑ Θεσσαλίας Α.Ε.
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΛΑΡΙΣΗΣ Δήμος Κραννώνος ΕΠΑ Θεσσαλίας Α.Ε. ΕΠΑ Θεσσαλίας Α.Ε.
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΛΑΡΙΣΗΣ Δήμος Λακέρειας ΕΠΑ Θεσσαλίας Α.Ε. ΕΠΑ Θεσσαλίας Α.Ε.
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΛΑΡΙΣΗΣ Δήμος Λάρισας ΕΠΑ Θεσσαλίας Α.Ε. ΕΠΑ Θεσσαλίας Α.Ε.
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΛΑΡΙΣΗΣ Δή Λ β δί ΕΠΑ Θ λί Α Ε ΕΠΑ Θ λί Α ΕΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΛΑΡΙΣΗΣ Δήμος Λιβαδίου ΕΠΑ Θεσσαλίας Α.Ε. ΕΠΑ Θεσσαλίας Α.Ε.
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΛΑΡΙΣΗΣ Δήμος Μακρυχωρίου ΕΠΑ Θεσσαλίας Α.Ε. ΕΠΑ Θεσσαλίας Α.Ε.
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΛΑΡΙΣΗΣ Δήμος Μελιβοίας ΕΠΑ Θεσσαλίας Α.Ε. ΕΠΑ Θεσσαλίας Α.Ε.
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΛΑΡΙΣΗΣ Δήμος Ναρθακίου ΕΠΑ Θεσσαλίας Α.Ε. ΕΠΑ Θεσσαλίας Α.Ε.
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΛΑΡΙΣΗΣ Δήμος Νέσσωνος ΕΠΑ Θεσσαλίας Α.Ε. ΕΠΑ Θεσσαλίας Α.Ε.
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΛΑΡΙΣΗΣ Δήμος Νίκαιας ΕΠΑ Θεσσαλίας Α.Ε. ΕΠΑ Θεσσαλίας Α.Ε.
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΛΑΡΙΣΗΣ Δήμος Ολύμπου ΕΠΑ Θεσσαλίας Α.Ε. ΕΠΑ Θεσσαλίας Α.Ε.
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΛΑΡΙΣΗΣ Δήμος Πλατυκάμπου ΕΠΑ Θεσσαλίας Α.Ε. ΕΠΑ Θεσσαλίας Α.Ε.
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΛΑΡΙΣΗΣ Δήμος Πολυδάμαντα ΕΠΑ Θεσσαλίας Α.Ε. ΕΠΑ Θεσσαλίας Α.Ε.
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΛΑΡΙΣΗΣ Δήμος Ποταμιάς ΕΠΑ Θεσσαλίας Α.Ε. ΕΠΑ Θεσσαλίας Α.Ε.
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΛΑΡΙΣΗΣ Δήμος Σαρανταπόρου ΕΠΑ Θεσσαλίας Α.Ε. ΕΠΑ Θεσσαλίας Α.Ε.
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΛΑΡΙΣΗΣ Δήμος Τυρνάβου ΕΠΑ Θεσσαλίας Α.Ε. ΕΠΑ Θεσσαλίας Α.Ε.
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΛΑΡΙΣΗΣ Δήμος Φαρσάλων ΕΠΑ Θεσσαλίας Α.Ε. ΕΠΑ Θεσσαλίας Α.Ε.



ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ             
(στήλη 1)

ΝΟΜΟΣ                         
(στήλη 2)

ΔΗΜΟΣ/ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 
(στήλη 3)

ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΦΥΣΙΚΟΥ 

ΑΕΡΙΟΥ*,**                           

(στήλη 4)

ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ 
ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ 

ΑΕΡΙΟΥ*,**                        

(στήλη 5)

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΕΡΙΩΝ 
ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΝΕΟΑΝΕΓΕΙΡΟΜΕΝΗ 

ΟΙΚΟΔΟΜΗ (Π.Δ. 420/1987, άρθρο 1 & Ν. 3175/2003, 
άρθρο 30, παρ. 2)                                      

(στήλη 6)

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΛΑΡΙΣΗΣ Δήμος Αμπελακίων ΕΠΑ Θεσσαλίας Α.Ε. ΕΠΑ Θεσσαλίας Α.Ε.
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΛΑΡΙΣΗΣ Κοινότητα Βερδικούσης ΕΠΑ Θεσσαλίας Α.Ε. ΕΠΑ Θεσσαλίας Α.Ε.
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΛΑΡΙΣΗΣ Κοινότητα Καρυάς ΕΠΑ Θεσσαλίας Α.Ε. ΕΠΑ Θεσσαλίας Α.Ε.
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Δή Α ά ΕΠΑ Θ λί Α Ε ΕΠΑ Θ λί Α ΕΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Δήμος Αγριάς ΕΠΑ Θεσσαλίας Α.Ε. ΕΠΑ Θεσσαλίας Α.Ε.
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Δήμος Αισωνίας ΕΠΑ Θεσσαλίας Α.Ε. ΕΠΑ Θεσσαλίας Α.Ε.
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Δήμος Αλμυρού ΕΠΑ Θεσσαλίας Α.Ε. ΕΠΑ Θεσσαλίας Α.Ε.
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Δήμος Αλοννήσου ΕΠΑ Θεσσαλίας Α.Ε. ΕΠΑ Θεσσαλίας Α.Ε.
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Δήμος Αργαλαστής ΕΠΑ Θεσσαλίας Α.Ε. ΕΠΑ Θεσσαλίας Α.Ε.
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Δήμος Αρτέμιδας ΕΠΑ Θεσσαλίας Α.Ε. ΕΠΑ Θεσσαλίας Α.Ε.
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Δήμος Αφετών ΕΠΑ Θεσσαλίας Α.Ε. ΕΠΑ Θεσσαλίας Α.Ε.
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Δήμος Βόλου ΕΠΑ Θεσσαλίας Α.Ε. ΕΠΑ Θεσσαλίας Α.Ε.
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Δήμος Ζαγοράς ΕΠΑ Θεσσαλίας Α.Ε. ΕΠΑ Θεσσαλίας Α.Ε.
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Δήμος Ιωλκού ΕΠΑ Θεσσαλίας Α.Ε. ΕΠΑ Θεσσαλίας Α.Ε.
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Δήμος Κάρλας ΕΠΑ Θεσσαλίας Α.Ε. ΕΠΑ Θεσσαλίας Α.Ε.
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Δήμος Μηλεών ΕΠΑ Θεσσαλίας Α.Ε. ΕΠΑ Θεσσαλίας Α.Ε.
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Δήμος Μουρεσίου ΕΠΑ Θεσσαλίας Α.Ε. ΕΠΑ Θεσσαλίας Α.Ε.ήμ ς ρ ς ς
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Δήμος Νέας Αγχιάλου ΕΠΑ Θεσσαλίας Α.Ε. ΕΠΑ Θεσσαλίας Α.Ε.
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Δήμος Νέας Ιωνίας ΕΠΑ Θεσσαλίας Α.Ε. ΕΠΑ Θεσσαλίας Α.Ε.
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Δήμος Πορταριάς ΕΠΑ Θεσσαλίας Α.Ε. ΕΠΑ Θεσσαλίας Α.Ε.
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Δήμος Πτελεού ΕΠΑ Θεσσαλίας Α.Ε. ΕΠΑ Θεσσαλίας Α.Ε.
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Δήμος Σηπιάδος ΕΠΑ Θεσσαλίας Α.Ε. ΕΠΑ Θεσσαλίας Α.Ε.
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Δήμος Σκιάθου ΕΠΑ Θεσσαλίας Α.Ε. ΕΠΑ Θεσσαλίας Α.Ε.
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Δήμος Σκοπέλου ΕΠΑ Θεσσαλίας Α.Ε. ΕΠΑ Θεσσαλίας Α.Ε.
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Δήμος Σούρπης ΕΠΑ Θεσσαλίας Α.Ε. ΕΠΑ Θεσσαλίας Α.Ε.
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Δήμος Φερών ΕΠΑ Θεσσαλίας Α.Ε. ΕΠΑ Θεσσαλίας Α.Ε.
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Κοινότητα Ανάβρας ΕΠΑ Θεσσαλίας Α.Ε. ΕΠΑ Θεσσαλίας Α.Ε.
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Κοινότητα Κεραμιδίου ΕΠΑ Θεσσαλίας Α.Ε. ΕΠΑ Θεσσαλίας Α.Ε.
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Κοινότητα Μακρινίτσης ΕΠΑ Θεσσαλίας Α.Ε. ΕΠΑ Θεσσαλίας Α.Ε.
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Κ ό Τ ί ΕΠΑ Θ λί Α Ε ΕΠΑ Θ λί Α ΕΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Κοινότητα Τρικερίου ΕΠΑ Θεσσαλίας Α.Ε. ΕΠΑ Θεσσαλίας Α.Ε.
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Δήμος Αιθήκων ΕΠΑ Θεσσαλίας Α.Ε. ΕΠΑ Θεσσαλίας Α.Ε.
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Δήμος Βασιλικής ΕΠΑ Θεσσαλίας Α.Ε. ΕΠΑ Θεσσαλίας Α.Ε.
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Δήμος Γόμφων ΕΠΑ Θεσσαλίας Α.Ε. ΕΠΑ Θεσσαλίας Α.Ε.
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Δήμος Εστιαιώτιδας ΕΠΑ Θεσσαλίας Α.Ε. ΕΠΑ Θεσσαλίας Α.Ε.
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Δήμος Καλαμπάκας ΕΠΑ Θεσσαλίας Α.Ε. ΕΠΑ Θεσσαλίας Α.Ε.
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Δήμος Καλλιλένδρου ΕΠΑ Θεσσαλίας Α.Ε. ΕΠΑ Θεσσαλίας Α.Ε.
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Δήμος Καστανιάς ΕΠΑ Θεσσαλίας Α.Ε. ΕΠΑ Θεσσαλίας Α.Ε.
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Δήμος Κλεινοβού ΕΠΑ Θεσσαλίας Α.Ε. ΕΠΑ Θεσσαλίας Α.Ε.
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Δήμος Κόζιακα ΕΠΑ Θεσσαλίας Α.Ε. ΕΠΑ Θεσσαλίας Α.Ε.
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Δήμος Μαλακασίου ΕΠΑ Θεσσαλίας Α.Ε. ΕΠΑ Θεσσαλίας Α.Ε.
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Δήμος Μεγάλων Καλυβίων ΕΠΑ Θεσσαλίας Α.Ε. ΕΠΑ Θεσσαλίας Α.Ε.
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Δήμος Οιχαλίας ΕΠΑ Θεσσαλίας Α.Ε. ΕΠΑ Θεσσαλίας Α.Ε.



ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ             
(στήλη 1)

ΝΟΜΟΣ                         
(στήλη 2)

ΔΗΜΟΣ/ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 
(στήλη 3)

ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΦΥΣΙΚΟΥ 

ΑΕΡΙΟΥ*,**                           

(στήλη 4)

ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ 
ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ 

ΑΕΡΙΟΥ*,**                        

(στήλη 5)

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΕΡΙΩΝ 
ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΝΕΟΑΝΕΓΕΙΡΟΜΕΝΗ 

ΟΙΚΟΔΟΜΗ (Π.Δ. 420/1987, άρθρο 1 & Ν. 3175/2003, 
άρθρο 30, παρ. 2)                                      

(στήλη 6)

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Δήμος Παληοκάστρου ΕΠΑ Θεσσαλίας Α.Ε. ΕΠΑ Θεσσαλίας Α.Ε.
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Δήμος Παραληθαίων ΕΠΑ Θεσσαλίας Α.Ε. ΕΠΑ Θεσσαλίας Α.Ε.
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Δήμος Πελλινναίων ΕΠΑ Θεσσαλίας Α.Ε. ΕΠΑ Θεσσαλίας Α.Ε.
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Δή Π λ ί ΕΠΑ Θ λί Α Ε ΕΠΑ Θ λί Α ΕΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Δήμος Πιαλείων ΕΠΑ Θεσσαλίας Α.Ε. ΕΠΑ Θεσσαλίας Α.Ε.
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Δήμος Πυνδαίων ΕΠΑ Θεσσαλίας Α.Ε. ΕΠΑ Θεσσαλίας Α.Ε.
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Δήμος Πύλης ΕΠΑ Θεσσαλίας Α.Ε. ΕΠΑ Θεσσαλίας Α.Ε.
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Δήμος Τρικκαίων ΕΠΑ Θεσσαλίας Α.Ε. ΕΠΑ Θεσσαλίας Α.Ε.
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Δήμος Τυμφαίων ΕΠΑ Θεσσαλίας Α.Ε. ΕΠΑ Θεσσαλίας Α.Ε.
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Δήμος Φαλωρείας ΕΠΑ Θεσσαλίας Α.Ε. ΕΠΑ Θεσσαλίας Α.Ε.
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Δήμος Φαρκαδόνας ΕΠΑ Θεσσαλίας Α.Ε. ΕΠΑ Θεσσαλίας Α.Ε.
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Δήμος Χασίων ΕΠΑ Θεσσαλίας Α.Ε. ΕΠΑ Θεσσαλίας Α.Ε.
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Κοινότητα Ασπροποτάμου ΕΠΑ Θεσσαλίας Α.Ε. ΕΠΑ Θεσσαλίας Α.Ε.
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Κοινότητα Μυροφύλλου ΕΠΑ Θεσσαλίας Α.Ε. ΕΠΑ Θεσσαλίας Α.Ε.
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Κοινότητα Νεράιδας ΕΠΑ Θεσσαλίας Α.Ε. ΕΠΑ Θεσσαλίας Α.Ε.
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ Δήμος Βέροιας ΔΕΠΑ Α.Ε. ΔΕΠΑ Α.Ε. √

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ Δήμος Νάουσας ΔΕΠΑ Α.Ε. ΔΕΠΑ Α.Ε. √

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ Δήμος Αλεξάνδρειας ΔΕΠΑ Α.Ε. ΔΕΠΑ Α.Ε. √

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ Δήμος Δοβρά ΔΕΠΑ Α.Ε. ΔΕΠΑ Α.Ε. √

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ Δήμος Ανθεμίων ΔΕΠΑ Α.Ε. ΔΕΠΑ Α.Ε. √

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Δήμος Βερτίσκου ΕΠΑ Θεσσαλονίκης Α.Ε. ΕΠΑ Θεσσαλονίκης Α.Ε.

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Δήμος Εγνατίας ΕΠΑ Θεσσαλονίκης Α.Ε. ΕΠΑ Θεσσαλονίκης Α.Ε.

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Δήμος Ελευθερίου-Κορδελιού ΕΠΑ Θεσσαλονίκης Α.Ε. ΕΠΑ Θεσσαλονίκης Α.Ε.

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Δήμος Επανομής ΕΠΑ Θεσσαλονίκης Α.Ε. ΕΠΑ Θεσσαλονίκης Α.Ε.

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Δήμος Ευόσμου ΕΠΑ Θεσσαλονίκης Α.Ε. ΕΠΑ Θεσσαλονίκης Α.Ε.

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Δήμος Εχεδώρου ΕΠΑ Θεσσαλονίκης Α.Ε. ΕΠΑ Θεσσαλονίκης Α.Ε.

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Δήμος Θερμαϊκού ΕΠΑ Θεσσαλονίκης Α.Ε. ΕΠΑ Θεσσαλονίκης Α.Ε.

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Δήμος Θεσσαλονίκης ΕΠΑ Θεσσαλονίκης Α.Ε. ΕΠΑ Θεσσαλονίκης Α.Ε.

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Δήμος Θέρμης ΕΠΑ Θεσσαλονίκης Α.Ε. ΕΠΑ Θεσσαλονίκης Α.Ε. √



ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ             
(στήλη 1)

ΝΟΜΟΣ                         
(στήλη 2)

ΔΗΜΟΣ/ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 
(στήλη 3)

ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΦΥΣΙΚΟΥ 

ΑΕΡΙΟΥ*,**                           

(στήλη 4)

ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ 
ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ 

ΑΕΡΙΟΥ*,**                        

(στήλη 5)

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΕΡΙΩΝ 
ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΝΕΟΑΝΕΓΕΙΡΟΜΕΝΗ 

ΟΙΚΟΔΟΜΗ (Π.Δ. 420/1987, άρθρο 1 & Ν. 3175/2003, 
άρθρο 30, παρ. 2)                                      

(στήλη 6)

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Δήμος Καλαμαριάς ΕΠΑ Θεσσαλονίκης Α.Ε. ΕΠΑ Θεσσαλονίκης Α.Ε.

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Δήμος Καλλιθέας ΕΠΑ Θεσσαλονίκης Α.Ε. ΕΠΑ Θεσσαλονίκης Α.Ε.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Δήμος Καλλινδίων ΕΠΑ Θεσσαλονίκης Α.Ε. ΕΠΑ Θεσσαλονίκης Α.Ε.

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Δήμος Κορωνείας ΕΠΑ Θεσσαλονίκης Α.Ε. ΕΠΑ Θεσσαλονίκης Α.Ε.

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Δήμος Κουφαλίων ΕΠΑ Θεσσαλονίκης Α.Ε. ΕΠΑ Θεσσαλονίκης Α.Ε.

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Δήμος Λαγκαδά ΕΠΑ Θεσσαλονίκης Α.Ε. ΕΠΑ Θεσσαλονίκης Α.Ε.

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Δήμος Λαχανά ΕΠΑ Θεσσαλονίκης Α.Ε. ΕΠΑ Θεσσαλονίκης Α.Ε.

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Δήμος Μαδύτου ΕΠΑ Θεσσαλονίκης Α.Ε. ΕΠΑ Θεσσαλονίκης Α.Ε.

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Δήμος Μενεμένης ΕΠΑ Θεσσαλονίκης Α.Ε. ΕΠΑ Θεσσαλονίκης Α.Ε.

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Δήμος Μηχανιώνας ΕΠΑ Θεσσαλονίκης Α.Ε. ΕΠΑ Θεσσαλονίκης Α.Ε.

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Δήμος Μίκρας ΕΠΑ Θεσσαλονίκης Α.Ε. ΕΠΑ Θεσσαλονίκης Α.Ε.

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Δήμος Μυγδονίας ΕΠΑ Θεσσαλονίκης Α.Ε. ΕΠΑ Θεσσαλονίκης Α.Ε.

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Δήμος Νεαπόλεως ΕΠΑ Θεσσαλονίκης Α.Ε. ΕΠΑ Θεσσαλονίκης Α.Ε.

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Δήμος Πανοράματος ΕΠΑ Θεσσαλονίκης Α.Ε. ΕΠΑ Θεσσαλονίκης Α.Ε. √

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Δήμος Πολίχνης ΕΠΑ Θεσσαλονίκης Α Ε ΕΠΑ Θεσσαλονίκης Α ΕΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Δήμος Πολίχνης ΕΠΑ Θεσσαλονίκης Α.Ε. ΕΠΑ Θεσσαλονίκης Α.Ε.

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Δήμος Πυλαίας ΕΠΑ Θεσσαλονίκης Α.Ε. ΕΠΑ Θεσσαλονίκης Α.Ε.

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Δήμος Ρεντίνας ΕΠΑ Θεσσαλονίκης Α.Ε. ΕΠΑ Θεσσαλονίκης Α.Ε.

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Δήμος Σοχού ΕΠΑ Θεσσαλονίκης Α.Ε. ΕΠΑ Θεσσαλονίκης Α.Ε.

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Δήμος Σταυρουπόλεως ΕΠΑ Θεσσαλονίκης Α.Ε. ΕΠΑ Θεσσαλονίκης Α.Ε.

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Δήμος Συκεών ΕΠΑ Θεσσαλονίκης Α.Ε. ΕΠΑ Θεσσαλονίκης Α.Ε.

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Δήμος Τριανδρίας ΕΠΑ Θεσσαλονίκης Α.Ε. ΕΠΑ Θεσσαλονίκης Α.Ε.



ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ             
(στήλη 1)

ΝΟΜΟΣ                         
(στήλη 2)

ΔΗΜΟΣ/ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 
(στήλη 3)

ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΦΥΣΙΚΟΥ 

ΑΕΡΙΟΥ*,**                           

(στήλη 4)

ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ 
ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ 

ΑΕΡΙΟΥ*,**                        

(στήλη 5)

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΕΡΙΩΝ 
ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΝΕΟΑΝΕΓΕΙΡΟΜΕΝΗ 

ΟΙΚΟΔΟΜΗ (Π.Δ. 420/1987, άρθρο 1 & Ν. 3175/2003, 
άρθρο 30, παρ. 2)                                      

(στήλη 6)

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Δήμος Χαλάστρας ΕΠΑ Θεσσαλονίκης Α.Ε. ΕΠΑ Θεσσαλονίκης Α.Ε.

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Δήμος Χαλκηδόνας ΕΠΑ Θεσσαλονίκης Α.Ε. ΕΠΑ Θεσσαλονίκης Α.Ε.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Δήμος Χορτιάτη ΕΠΑ Θεσσαλονίκης Α.Ε. ΕΠΑ Θεσσαλονίκης Α.Ε.

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Δήμος Ωραιοκάστρου ΕΠΑ Θεσσαλονίκης Α.Ε. ΕΠΑ Θεσσαλονίκης Α.Ε.

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Κοινότητα Ευκαρπίας ΕΠΑ Θεσσαλονίκης Α.Ε. ΕΠΑ Θεσσαλονίκης Α.Ε.

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Δήμος Πεύκων ΕΠΑ Θεσσαλονίκης Α.Ε. ΕΠΑ Θεσσαλονίκης Α.Ε.

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΙΛΚΙΣ Δήμος Κιλκίς ΔΕΠΑ Α.Ε. ΔΕΠΑ Α.Ε. √

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΙΛΚΙΣ Δήμος Γαλλικού ΔΕΠΑ Α.Ε. ΔΕΠΑ Α.Ε. √

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΙΛΚΙΣ Δήμος Πολυκάστρου ΔΕΠΑ Α.Ε. ΔΕΠΑ Α.Ε. √

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΙΛΚΙΣ Δήμος Αξιούπολης ΔΕΠΑ Α.Ε. ΔΕΠΑ Α.Ε. √

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΛΛΗΣ Δήμος Γιαννιτσών ΔΕΠΑ Α.Ε. ΔΕΠΑ Α.Ε. √

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΛΛΗΣ Δήμος Έδεσσας ΔΕΠΑ Α.Ε. ΔΕΠΑ Α.Ε. √

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΛΛΗΣ Δήμος Σκύδρας ΔΕΠΑ Α.Ε. ΔΕΠΑ Α.Ε. √

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΛΛΗΣ Δήμος Πέλλας ΔΕΠΑ Α.Ε. ΔΕΠΑ Α.Ε. √

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΙΕΡΙΑΣ Δήμος Κατερίνης ΔΕΠΑ Α Ε ΔΕΠΑ Α Ε √ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΙΕΡΙΑΣ Δήμος Κατερίνης ΔΕΠΑ Α.Ε. ΔΕΠΑ Α.Ε. √

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΙΕΡΙΑΣ Δήμος Παραλίας ΔΕΠΑ Α.Ε. ΔΕΠΑ Α.Ε. √

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΙΕΡΙΑΣ Δήμος Λιτοχώρου ΔΕΠΑ Α.Ε. ΔΕΠΑ Α.Ε. √

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΕΡΡΩΝ Δήμος Σερρών ΔΕΠΑ Α.Ε. ΔΕΠΑ Α.Ε. √

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΕΡΡΩΝ Δήμος Λευκώνα ΔΕΠΑ Α.Ε. ΔΕΠΑ Α.Ε. √

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΕΡΡΩΝ Δήμος Σιδηροκάστρου ΔΕΠΑ Α.Ε. ΔΕΠΑ Α.Ε. √

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΕΡΡΩΝ Δήμος Ηράκλειας ΔΕΠΑ Α.Ε. ΔΕΠΑ Α.Ε. √



ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ             
(στήλη 1)

ΝΟΜΟΣ                         
(στήλη 2)

ΔΗΜΟΣ/ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 
(στήλη 3)

ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΦΥΣΙΚΟΥ 

ΑΕΡΙΟΥ*,**                           

(στήλη 4)

ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ 
ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ 

ΑΕΡΙΟΥ*,**                        

(στήλη 5)

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΕΡΙΩΝ 
ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΝΕΟΑΝΕΓΕΙΡΟΜΕΝΗ 

ΟΙΚΟΔΟΜΗ (Π.Δ. 420/1987, άρθρο 1 & Ν. 3175/2003, 
άρθρο 30, παρ. 2)                                      

(στήλη 6)

ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Δήμος Λεβαδέων ΔΕΠΑ Α.Ε. ΔΕΠΑ Α.Ε. √
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Δήμος Θηβαίων ΔΕΠΑ Α.Ε. ΔΕΠΑ Α.Ε. √
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Δήμος Θεσπιέων ΔΕΠΑ Α.Ε. ΔΕΠΑ Α.Ε. √
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Δή Αλ ά ΔΕΠΑ Α Ε ΔΕΠΑ Α Ε √ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Δήμος Αλιάρτου ΔΕΠΑ Α.Ε. ΔΕΠΑ Α.Ε. √
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Δήμος Βαγίων ΔΕΠΑ Α.Ε. ΔΕΠΑ Α.Ε. √
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Δήμος Χαλκιδέων ΔΕΠΑ Α.Ε. ΔΕΠΑ Α.Ε. √
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Δήμος Ανθηδώνος ΔΕΠΑ Α.Ε. ΔΕΠΑ Α.Ε. √
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Δήμος Νέας Αρτάκης ΔΕΠΑ Α.Ε. ΔΕΠΑ Α.Ε. √
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Δήμος Μεσσαπίων ΔΕΠΑ Α.Ε. ΔΕΠΑ Α.Ε. √
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Δήμος Αυλίδος ΔΕΠΑ Α.Ε. ΔΕΠΑ Α.Ε. √
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Δήμος Ληλαντίων ΔΕΠΑ Α.Ε. ΔΕΠΑ Α.Ε. √
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ Δήμος Λαμιέων ΔΕΠΑ Α.Ε. ΔΕΠΑ Α.Ε. √
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ Δήμος Στυλίδος ΔΕΠΑ Α.Ε. ΔΕΠΑ Α.Ε. √
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΦΩΚΙΔΟΣ Δήμος Αμφίσσης ΔΕΠΑ Α.Ε. ΔΕΠΑ Α.Ε. √

* Οι ΕΠΑ Α Ε κατέχουν άδειες για την προμήθεια και τη διανομή αερίου στους οικιακούς εμπορικούς και βιομηχανικούς καταναλωτές (με ετήσια κατανάλωση έως 100 GWh ΑΘΔ) Σε μεγάλους βιομηχανικούς κυρίως καταναλωτές Οι ΕΠΑ Α.Ε. κατέχουν άδειες για την προμήθεια και τη διανομή αερίου στους οικιακούς, εμπορικούς και βιομηχανικούς καταναλωτές (με ετήσια κατανάλωση έως 100 GWh ΑΘΔ). Σε μεγάλους, βιομηχανικούς κυρίως, καταναλωτές, 
με ετήσια κατανάλωση άνω των 10 εκατ. κυβικών μέτρων, αρμόδιος φορέας για την πώληση φυσικού αερίου είναι η ΔΕΠΑ Α.Ε. (www.depa.gr, Σεπτέμβριος 2008).

** Η ΔΕΠΑ Α.Ε. κατέχει εκ του Ν. 3428/2005 Άδεια Διανομής και Προμήθειας Φυσικού Αερίου για τα διοικητικά όρια του Νομού Κορινθίας, καθώς και των Περιφερειών Στερεάς Ελλάδας και Εύβοιας, Κεντρικής Μακεδονίας και 
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, με εξαίρεση τις περιοχές που ανήκουν στην αρμοδιότητα των ΕΠΑ Αττικής, Θεσσαλονίκης και Θεσσαλίας Α.Ε. (Ν. 3428/2005, άρθρο 21, παρ. 3). Τα γεωγραφικά όρια δραστηριοτήτων των ΕΠΑ 
Αττικής Α.Ε., ΕΠΑ Θεσσαλονίκης Α.Ε. και ΕΠΑ Θεσσαλίας Α.Ε., προσδιορίζονται στο Παράρτημα 1 των ΥΑ Δ1/18887/2001 (ΦΕΚ Β’ 1521/13.11.2001), Δ1/Γ/Φ7/11819/2000 (ΦΕΚ Β’ 1086/31.08.2000) και Δ1/Γ/Φ7/11818/2000 
(ΦΕΚ Β’ 1087/31.08.2000), αντίστοιχα.



Πίνακαρ 8. Αδεηνδνηήζεηο πνπ δηέπνπλ ηηο βαζηθέο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ 

ΔΙΓΟ ΑΓΔΙΑ ΚΑΣΟΥΟ ΑΓΔΙΑ ΠΔΡΙΟΥΔ ΙΥΤΟ ΣΗ 

ΑΓΔΙΑ 

ΑΡΜΟΓΙΟΣΗΣΔ ΚΑΣΟΥΟΤ ΑΓΔΙΑ ΔΚΓΟΤΑ ΑΡΥΗ ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ 

Άδεια εγκαηάζηαζηρ ηος ςζηήμαηορ Μεηαθοπάρ 

Φςζικού Αεπίος (αγωγόρ, κλάδοι και ςπέπγειερ 

εγκαηαζηάζειρ θςζικού αεπίος) πλην ηος κλάδος 

Λαςπίος, από ηα ελληνοβοςλγαπικά ζύνοπα μέσπι ηιρ 

εγκαηαζηάζειρ ηηρ νήζος Ρεβςθούζαρ (ςπ’ απιθ. 

Γ3/Φ.6.4/12847/01.06.1994 (ΦΔΚ Β’ 443/13.06.1994) 

Απόθαζη ηος Τποςπγού Βιομησανίαρ, Δνέπγειαρ και 

Σεσνολογίαρ) 

 

ΔΕΠΑ Α.Ε.* Απφ ηα ειιελνβνπιγαξηθά 

ζχλνξα κέρξη ηηο εγθαηαζηάζεηο 

ηεο λήζνπ Ρεβπζνχζαο 

 Υπνπξγφο Αλάπηπμεο * Η Γ.Δ.Π.Α. Α.Δ. μεηαβίβαζε με απόζπαζη 

ζηον Γ.Δ..Φ.Α. Α.Δ. ηον κλάδο ηος Δ..Φ.Α., 

καηά παπέκκλιζη ηων διαηάξεων ηηρ 

πεπίπηωζηρ ε’ ηηρ παπαγπάθος 1 ηος άπθπος 1 

ηος Ν. 2166/1993 

Παπάηαζη ιζσύορ ηηρ πποαναθεπόμενηρ Τποςπγικήρ 

Απόθαζηρ μέσπι ηιρ 30.06.2009 (ςπ’ απιθ. 

Γ3/Α/10871/2004 (ΦΔΚ Β’ 1047/13.07.2004) Απόθαζη 

ηος Τποςπγού Ανάπηςξηρ) 

 

ΔΕΠΑ Α.Ε. Απφ ηα ειιελνβνπιγαξηθά 

ζχλνξα κέρξη ηηο εγθαηαζηάζεηο 

ηεο λήζνπ Ρεβπζνχζαο 

 Υπνπξγφο Αλάπηπμεο  

Άδεια Κςπιόηηηαρ και Γιασείπιζηρ ηος Δ..Φ.Α. (Ν. 

3428/2005, άπθπο 7, παπ. 8) 

Δ.Ε..Φ.Α. Α.Ε. Ειιεληθή επηθξάηεηα Δηεθπεξαηψλεη ηε κεηαθνξά θαη ηελ απνζήθεπζε 

θπζηθνχ αεξίνπ, θαζψο θαη ηελ αεξηνπνίεζε Υ.Φ.Α. 

θαη είλαη ππεχζπλνο γηα ηε ιεηηνπξγία, ηελ εμαζθάιηζε 

ηεο ζπληήξεζεο θαη ηελ αλάπηπμε ηνπ Ε..Φ.Α. (Ν. 

3428/2005, άξζξν 7, παξ. 8).   

 

Υπνπξγφο Αλάπηπμεο χκθσλα κε ηνλ Καλνληζκφ Αδεηψλ (βι. Ελφηεηα 

Α ηνπ παξφληνο), ν ΔΕΦΑ Α.Ε. ππνρξενχηαη λα 

ιάβεη Άδεηα Κπξηφηεηαο θαη Δηαρείξηζεο ηνπ 

Ε..Φ.Α. (www.rae.gr, επηέκβξηνο 2008) 

Άδειερ εγκαηάζηαζηρ, επέκηαζηρ, εκζςγσπονιζμού 

και λειηοςπγίαρ, καηά ηιρ διαηάξειρ ηος Ν. 3325/2005, 

ζε εγκαηαζηάζειρ αποθήκεςζηρ, διακίνηζηρ και 

διανομήρ θςζικού αεπίος, με εγκαηεζηημένη 

παπαγωγική ιζσύ μέσπι και 367 KW (500HP) και 

αποθηκεςηική ικανόηηηα μέσπι και 10.000m
3
 (Π.Γ. 

78/2006, άπθπο 3, παπ. 29δ) 

 

Εγθαηαζηάζεηο απνζήθεπζεο, 

δηαθίλεζεο θαη δηαλνκήο θπζηθνχ 

αεξίνπ, κε εγθαηεζηεκέλε 

παξαγσγηθή ηζρχ κέρξη θαη 367 KW 

(500HP) θαη απνζεθεπηηθή 

ηθαλφηεηα κέρξη θαη 10.000m
3
 

Ειιεληθή επηθξάηεηα  Δηεπζχλζεηο Αλάπηπμεο ησλ 

νηθείσλ Ννκαξρηαθψλ 

Απηνδηνηθήζεσλ 

 

Άδειερ εγκαηάζηαζηρ, επέκηαζηρ, διαππύθμιζηρ, 

εκζςγσπονιζμού και λειηοςπγίαρ ζε εγκαηαζηάζειρ 

αποθήκεςζηρ, διακίνηζηρ και διανομήρ θςζικού 

αεπίος με ιπποδύναμη μεγαλύηεπη ηων 500HP και 

σωπηηικόηηηα άνω ηων 10.000m
3
 (Π.Γ. 381/1989, 

άπθπα 17 & 35) 

 

Εγθαηαζηάζεηο απνζήθεπζεο, 

δηαθίλεζεο θαη δηαλνκήο θπζηθνχ 

αεξίνπ κε ηππνδχλακε κεγαιχηεξε 

ησλ 500HP θαη ρσξεηηθφηεηα άλσ 

ησλ 10.000m
3
 

Ειιεληθή επηθξάηεηα  Υπνπξγφο Αλάπηπμεο (Π.Δ. 

92/1993, άξζξν 1, παξ. 17) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.rae.gr/


ΔΙΓΟ ΑΓΔΙΑ ΚΑΣΟΥΟ ΑΓΔΙΑ ΠΔΡΙΟΥΔ ΙΥΤΟ ΣΗ 

ΑΓΔΙΑ 

ΑΡΜΟΓΙΟΣΗΣΔ ΚΑΣΟΥΟΤ ΑΓΔΙΑ ΔΚΓΟΤΑ ΑΡΥΗ ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ 

Άδεια Α..Φ.Α.  

 

Ννκηθά πξφζσπα Ειιεληθή επηθξάηεηα Ο Γιασειπιζηήρ Α..Φ.Α. λειηοςπγεί, ζςνηηπεί, 

εκμεηαλλεύεηαι και αναπηύζζει ένα ηεσνικά άπηιο, 

οικονομικά αποδοηικό και ολοκληπωμένο Α..Φ.Α. 

(Ν. 3428/2005, άπθπο 19, παπ. 1).  
Εηδηθφηεξα, κεηαμχ άιισλ: 

 Παξέρεη ζε άιιν Δηαρεηξηζηή Α..Φ.Α., φηαλ 

ηα δχν Α..Φ.Α. δηαζπλδένληαη θαη ζε 

Χξήζηεο ηνπ Α..Φ.Α., πξφζβαζε ζε απηφ 

(Ν. 3428/2005, άξζξν 19, παξ. 2α). 

 Καηαξηίδεη θαη δεκνζηεχεη θάζε έηνο 

πξφγξακκα εξγαζηψλ ζπληήξεζεο, ην νπνίν 

εγθξίλεηαη απφ ηε ΡΑΕ θαη ζπληεξεί ην 

Α..Φ.Α. κε βάζε ην πξφγξακκα απηφ (Ν. 

3428/2005, άξζξν 19, παξ. 2δ). 

 Λακβάλεη ηα κέηξα αζθαιείαο εθνδηαζκνχ 

πνπ πξνβιέπνληαη ζηνλ Κψδηθα Δηαρείξηζεο 

ηνπ Α..Φ.Α. θαη ελεκεξψλεη ζρεηηθά ηε ΡΑΕ 

θαη εθφζνλ απαηηείηαη, ηνλ Δ.Ε..Φ.Α. Α.Ε. 

(Ν. 3428/2005, άξζξν 19, παξ. 2ζ). 

 πληάζζεη ζρέδην αληηκεηψπηζεο εθηάθησλ 

αλαγθψλ θαη δηαρείξηζεο θξίζεσλ, ην νπνίν 

εγθξίλεηαη απφ ηνλ Υπνπξγφ Αλάπηπμεο, κεηά 

απφ γλψκε ηεο ΡΑΕ (Ν. 3428/2005, άξζξν 19, 

παξ. 2η). 

 

Υπνπξγφο Αλάπηπμεο, 

χζηεξα απφ ζχκθσλε γλψκε 

ηεο ΡΑΕ, ζχκθσλα κε ηηο 

δηαηάμεηο ηνπ Καλνληζκνχ 

Αδεηψλ (Ν. 3428/2005, 

άξζξν 15, παξ. 1) 

 Μέρξη ζήκεξα δελ έρνπλ ρνξεγεζεί Άδεηεο 

Α..Φ.Α. ζε θαλέλα λνκηθφ πξφζσπν 

(ελεκέξσζε απφ Δ.Ε..Φ.Α. Α.Ε., Ινχιηνο 

2008). 

 Η ρνξήγεζε Άδεηαο Α..Φ.Α. γίλεηαη κε βάζε 

νξηζκέλα θξηηήξηα, κεηαμχ ησλ νπνίσλ είλαη 

θαη: 

 ε εμππεξέηεζε ηνπ δεκνζίνπ 

ζπκθέξνληνο θαη ηδίσο ε εμππεξέηεζε 

πεξηνρψλ πνπ δελ ηξνθνδνηνχληαη κε 

θπζηθφ αέξην (Ν. 3428/2005, άξζξν 15, 

παξ. 2α) 

 ε ελίζρπζε ηεο αζθάιεηαο εθνδηαζκνχ ηεο 

Χψξαο (Ν. 3428/2005, άξζξν 15, παξ. 2α) 

 ε πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο (Ν. 

3428/2005, άξζξν 15, παξ. 2α) 

 ε ηερληθή θαη ρξεκαηννηθνλνκηθή 

δπλαηφηεηα ηνπ αηηνχληνο πνπ εγγπψληαη 

ηελ άξηηα θαηαζθεπή θαη ηελ αζθαιή, 

αμηφπηζηε θαη νηθνλνκηθά απνηειεζκαηηθή 

ιεηηνπξγία ηνπ έξγνπ (Ν. 3428/2005, 

άξζξν 15, παξ. 2β). 

 Άδεηα Α..Φ.Α. ρνξεγείηαη και καηόπιν 

διενέπγειαρ δημόζιος διαγωνιζμού, ζηηο 

πεξηπηψζεηο φπνπ: 

 Η θαηαζθεπή ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ 

Α..Φ.Α. είλαη αλαγθαία, γηα ιφγνπο 

εμππεξέηεζεο δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο, 

φπσο αζθάιεηαο ηνπ εθνδηαζκνχ, 

πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο θαη 

ηζφξξνπεο πεξηθεξεηαθήο αλάπηπμεο (Ν. 

3428/2005, άξζξν 16, παξ. 1α) 

 Υπνβάιινληαη πεξηζζφηεξεο αηηήζεηο γηα 

ηε ρνξήγεζε Άδεηαο Α..Φ.Α., πνπ 

αθνξνχλ ηελ ίδηα γεσγξαθηθή ζέζε ή 

πεξηνρή (Ν. 3428/2005, άξζξν 16, παξ. 

1β) 

 Η ρνξήγεζε Άδεηαο Α..Φ.Α., γηα ηελ 

νπνία ππνβιήζεθε ζρεηηθή αίηεζε, 

θξίλεηαη φηη ζην πιαίζην ηνπ 

καθξνρξφληνπ ελεξγεηαθνχ ζρεδηαζκνχ, 

ελδέρεηαη λα έρεη αξλεηηθέο ζπλέπεηεο ζε 

βάξνο ηνπ δπλεηηθνχ αληαγσληζκνχ (Ν. 

3428/2005, άξζξν 16, παξ. 1γ). 

ε πεξηνρέο πνπ αλήθνπλ ζε αξκνδηφηεηα ΕΠΑ 

Α.Ε., είλαη δπλαηή ε ρνξήγεζε Αδεηψλ Α..Φ.Α. 

γηα Απεπζείαο Γξακκέο κε πίεζε ζρεδηαζκνχ ίζε ή 

κεγαιχηεξε απφ 19barg. 

Η Άδεηα Δηαρείξηζεο ρνξεγείηαη ζηνλ θάηνρν ηεο 

αληίζηνηρεο Άδεηαο Α..Φ.Α.. ε πεξίπησζε 

αξρηθήο ή κεηαγελέζηεξεο δηαζχλδεζεο κε ην 

Ε..Φ.Α., Άδεηα Δηαρείξηζεο Α..Φ.Α. ρνξεγείηαη 

ζηνλ Δ.Ε..Φ.Α. Α.Ε., κε ηνλ νπνίν ν θάηνρνο ηεο 

Άδεηαο Α..Φ.Α. ζπλάπηεη ζρεηηθή ζχκβαζε (Ν. 

3428/2005, άξζξν 18, παξ. 3). 



ΔΙΓΟ ΑΓΔΙΑ ΚΑΣΟΥΟ ΑΓΔΙΑ ΠΔΡΙΟΥΔ ΙΥΤΟ ΣΗ 

ΑΓΔΙΑ 

ΑΡΜΟΓΙΟΣΗΣΔ ΚΑΣΟΥΟΤ ΑΓΔΙΑ ΔΚΓΟΤΑ ΑΡΥΗ ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ 

Άδεια Ππομήθειαρ Φςζικού Αεπίος 

 

 

 

 

 ΔΕΠΑ Α.Ε. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ΕΠΑ Αηηηθήο, 

Θεζζαινλίθεο θαη 

Θεζζαιίαο Α.Ε. αληίζηνηρα 

Δηνηθεηηθά φξηα ηνπ Ννκνχ 

Κνξηλζίαο, θαζψο θαη ησλ 

Πεξηθεξεηψλ ηεξεάο Ειιάδαο 

θαη Εχβνηαο, Κεληξηθήο 

Μαθεδνλίαο θαη Αλαηνιηθήο 

Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο, κε 

εμαίξεζε ηηο πεξηνρέο πνπ 

αλήθνπλ ζηελ αξκνδηφηεηα ησλ 

ΕΠΑ Αηηηθήο, Θεζζαινλίθεο 

θαη Θεζζαιίαο Α.Ε. (Ν. 

3428/2005, άξζξν 21, παξ. 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Με Επηιέγνληεο Πειάηεο ησλ 

πεξηνρψλ Αηηηθήο, 

Θεζζαινλίθεο θαη Θεζζαιίαο 

Η ΓΔΠΑ Α.Δ. έσει ηο δικαίωμα πώληζηρ Φςζικού 

Αεπίος: 

o ζηηο ΕΠΑ 

o ζηνπο Μεγάινπο Καηαλαισηέο (βι. Ελφηεηα 

Α ηνπ παξφληνο) θαη 

o γηα θίλεζε νρεκάησλ (Ν. 2364/1995, άξζξν 3, 

παξ. 6, φπσο ηξνπνπνηήζεθε απφ ην άξζξν 31 

ηνπ Ν. 2992/2002). 

Δπιπλέον, ζηη ΓΔΠΑ Α.Δ. σοπηγείηαι ζύμθωνα με 

ηιρ διαηάξειρ ηος Ν. 3428/2005, Άδεια Ππομήθειαρ 

θςζικού αεπίος για ηα διοικηηικά όπια ηος Νομού 

Κοπινθίαρ, καθώρ και ηων Πεπιθεπειών ηεπεάρ 

Δλλάδαρ και Δύβοιαρ, Κενηπικήρ Μακεδονίαρ και 

Αναηολικήρ Μακεδονίαρ και Θπάκηρ, με εξαίπεζη 

ηιρ πεπιοσέρ πος ανήκοςν ζηην απμοδιόηηηα ηων 

ΔΠΑ Αηηικήρ, Θεζζαλονίκηρ και Θεζζαλίαρ Α.Δ. 
(Ν. 3428/2005, άξζξν 21, παξ. 3). 

 

 

 

 

 

Η δπαζηηπιόηηηα ηηρ Ππομήθειαρ Φςζικού Αεπίος 

ζε Μη Δπιλέγονηερ Πελάηερ ηων πεπιοσών Αηηικήρ, 

Θεζζαλονίκηρ και Θεζζαλίαρ αζκείηαι από ηιρ 

ΔΠΑ Αηηικήρ, Θεζζαλονίκηρ και Θεζζαλίαρ Α.Δ. 

ανηίζηοισα, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ Νφκσλ 

2364/1995 θαη 3428/2005 (άξζξα 25, 31 θαη 32) θαη 

ησλ Υπνπξγηθψλ Απνθάζεσλ Δ1/18887/2001, 

Δ1/Γ/Φ7/11819/2000 θαη Δ1/Γ/Φ7/11818/2000, (Ν. 

3428/2005, άξζξν 21, παξ. 1). 

 

Υπνπξγφο Αλάπηπμεο, 

χζηεξα απφ ζχκθσλε γλψκε 

ηεο ΡΑΕ θαη ζχκθσλα κε 

ηνπο φξνπο θαη ηηο 

πξνυπνζέζεηο πνπ 

θαζνξίδνληαη ζηνλ 

Καλνληζκφ Αδεηψλ (βι. 

Ελφηεηα Α ηνπ παξφληνο) 

(Ν. 3428/2005, άξζξν 24, 

παξ. 2) 

Η πψιεζε Φπζηθνχ Αεξίνπ ζε Επηιέγνληεο θαη ζε 

Με Επηιέγνληεο Πειάηεο δηελεξγείηαη απφ ηνπο 

θαηφρνπο αληίζηνηρεο Άδεηαο Πξνκήζεηαο Φπζηθνχ 

Αεξίνπ. Κάζε άιιε δξαζηεξηφηεηα αγνξάο, 

πψιεζεο, εηζαγσγήο θαη εμαγσγήο Φπζηθνχ 

Αεξίνπ αζθείηαη ειεχζεξα (Ν. 3428/2005, άξζξν 

24, παξ. 1). 

Μέρξη ηελ έθδνζε ηνπ Καλνληζκνχ Αδεηψλ (βι. 

Ελφηεηα Α ηνπ παξφληνο), ε Πξνκήζεηα Φπζηθνχ 

Αεξίνπ ζε Επηιέγνληεο Πειάηεο επηηξέπεηαη θαη 

πξηλ ηε ρνξήγεζε ηεο ζρεηηθήο άδεηαο. Εληφο ηξηψλ 

(3) κελψλ απφ ηελ έθδνζε ηνπ Καλνληζκνχ 

Αδεηψλ, φζνη αζθνχλ δξαζηεξηφηεηα πξνκήζεηαο 

Φπζηθνχ Αεξίνπ, ππνρξενχληαη λα ππνβάινπλ 

αίηεζε γηα ηε ρνξήγεζε Άδεηαο Πξνκήζεηαο. Εληφο 

δεθαπέληε (15) εκεξψλ απφ ηε ζχλαςε ζχκβαζεο 

γηα ηελ πξνκήζεηα Φπζηθνχ Αεξίνπ, θάζε 

επηρείξεζε πνπ αζθεί δξαζηεξηφηεηα πξνκήζεηαο 

Φπζηθνχ Αεξίνπ νθείιεη λα ελεκεξψζεη ηε ΡΑΕ γηα 

ηε ζχλαςε ηεο ζχκβαζεο απηήο κε Πειάηε πνπ 

είλαη εγθαηεζηεκέλνο ζηελ Ειιάδα (Ν. 3428/2005, 

άξζξν 40, παξ. 4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΔΙΓΟ ΑΓΔΙΑ ΚΑΣΟΥΟ ΑΓΔΙΑ ΠΔΡΙΟΥΔ ΙΥΤΟ ΣΗ 

ΑΓΔΙΑ 

ΑΡΜΟΓΙΟΣΗΣΔ ΚΑΣΟΥΟΤ ΑΓΔΙΑ ΔΚΓΟΤΑ ΑΡΥΗ ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ 

Άδεια Γιανομήρ Φςζικού Αεπίος  ΕΠΑ Αηηηθήο, 

Θεζζαινλίθεο θαη 

Θεζζαιίαο Α.Ε. αληίζηνηρα 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 ΔΕΠΑ Α.Ε. 

Με Επηιέγνληεο Πειάηεο ησλ 

πεξηνρψλ Αηηηθήο, 

Θεζζαινλίθεο θαη Θεζζαιίαο 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Δηνηθεηηθά φξηα ηνπ Ννκνχ 

Κνξηλζίαο, θαζψο θαη ησλ 

Πεξηθεξεηψλ ηεξεάο Ειιάδαο 

θαη Εχβνηαο, Κεληξηθήο 

Μαθεδνλίαο θαη Αλαηνιηθήο 

Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο, κε 

εμαίξεζε ηηο πεξηνρέο πνπ 

αλήθνπλ ζηελ αξκνδηφηεηα ησλ 

ΕΠΑ Αηηηθήο, Θεζζαινλίθεο 

θαη Θεζζαιίαο Α.Ε. 

Η δπαζηηπιόηηηα ηηρ Γιανομήρ Φςζικού Αεπίος ζε 

Μη Δπιλέγονηερ Πελάηερ ηων πεπιοσών Αηηικήρ, 

Θεζζαλονίκηρ και Θεζζαλίαρ αζκείηαι από ηιρ 

ΔΠΑ Αηηικήρ, Θεζζαλονίκηρ και Θεζζαλίαρ Α.Δ. 

ανηίζηοισα (βλ. Δνόηηηα Γ ηος παπόνηορ), ζύμθωνα 

με ηιρ διαηάξειρ ηων Νόμων 2364/1995 και 

3428/2005 (άπθπα 25, 31 και 32) και ηων 

Τποςπγικών Αποθάζεων Γ1/18887/2001, 

Γ1/Γ/Φ7/11819/2000 και Γ1/Γ/Φ7/11818/2000 (Ν. 

3428/2005, άπθπο 21, παπ. 1).  

χκθσλα κε ηηο ηξεηο ηειεπηαίεο Απνθάζεηο ηνπ 

Υπνπξγνχ Αλάπηπμεο, ζε θάζε κία απφ ηηο ηξεηο ΕΠΑ 

έρεη ρνξεγεζεί Άδεηα Δηαλνκήο Φπζηθνχ Αεξίνπ 

δηάξθεηαο 30 εηψλ απφ ηελ εκεξνκελία ζέζεο ζε ηζρχ 

ηεο (ΥΑ Δ1/18887/2001, Δ1/Γ/Φ7/11819/2000 θαη 

Δ1/Γ/Φ7/11818/2000, άξζξν 5, παξ. 5.1) γηα ηηο 

γεσγξαθηθέο πεξηνρέο πνπ νξίδνπλ.  

Γςνάμει ηων αδειών αςηών, οι ΔΠΑ Α.Δ. αζκούν ηα 

αποκλειζηικά δικαιώμαηα ππογπαμμαηιζμού, 

μελέηηρ, ζσεδιαζμού, καηαζκεςήρ, εκμεηάλλεςζηρ 

και πώληζηρ θςζικού αεπίος ζηη γεωγπαθική 

πεπιοσή δικαιοδοζίαρ ηοςρ. πγθεθξηκέλα, ε άδεηα 

πνπ θαηέρνπλ νη ΕΠΑ αθνξά: 

 ζηε δηαρείξηζε ηεο Υπεξεζίαο Δηαλνκήο 

Φπζηθνχ Αεξίνπ 

 ζηηο επεθηάζεηο ηνπ Δηθηχνπ, ηηο νπνίεο 

αλέιαβαλ απφ ηε ΔΕΠΑ Α.Ε. κε ηηο 

Υπνπξγηθέο Απνθάζεηο Δ1/18887/2001, 

Δ1/Γ/Φ7/11819/2000 θαη 

Δ1/Γ/Φ7/11818/2000 θαη 

 ζηελ πξνψζεζε θαη ηε δηάζεζε ηνπ θπζηθνχ 

αεξίνπ γηα πειάηεο κε θαηαλάισζε 

ρακειφηεξε ησλ 100GWh, ζηνπο Δήκνπο θαη 

Κνηλφηεηεο ησλ Ννκψλ Αηηηθήο θαη 

Θεζζαινλίθεο θαη ηεο Πεξηθέξεηαο 

Θεζζαιίαο (www.epathessaloniki.gr, 

www.epathessalia.gr, επηέκβξηνο 2008). 

 
Η ΓΔΠΑ Α.Δ. καηέσει εκ ηος Ν. 3428/2005 Άδεια 

Γιανομήρ Φςζικού Αεπίος για ηα διοικηηικά όπια 

ηος Νομού Κοπινθίαρ, καθώρ και ηων Πεπιθεπειών 

ηεπεάρ Δλλάδαρ και Δύβοιαρ, Κενηπικήρ 

Μακεδονίαρ και Αναηολικήρ Μακεδονίαρ και 

Θπάκηρ, με εξαίπεζη ηιρ πεπιοσέρ πος ανήκοςν ζηην 

απμοδιόηηηα ηων ΔΠΑ Αηηικήρ, Θεζζαλονίκηρ και 

Θεζζαλίαρ Α.Δ. (Ν. 3428/2005, άπθπο 21, παπ. 3).  

Για ηιρ ωρ άνω πεπιοσέρ, η ΓΔΠΑ Α.Δ. έσει ηην 

αποκλειζηική κςπιόηηηα ηος Γικηύος Γιανομήρ, 

ενώ ο ΓΔΦΑ Α.Δ. παπέσει ςπηπεζίερ μελέηηρ, 

καηαζκεςήρ, διασείπιζηρ έπγος, λειηοςπγίαρ και 

ζςνηήπηζηρ εγκαηαζηάζεων Φςζικού Αεπίος ηος 

Γικηύος Γιανομήρ, καθώρ και ςπηπεζίερ 

μεηπολογίαρ και ζςναθείρ ςποζηηπικηικέρ 

ςπηπεζίερ (Π.Γ. 33/2007, άπθπο 3, παπ. 3β). 

Υπνπξγφο Αλάπηπμεο, 

χζηεξα απφ αίηεζε ηνπ 

ελδηαθεξφκελνπ θαη 

ζχκθσλε γλψκε ηεο ΡΑΕ 

θαη ζχκθσλα κε ηνπ 

Καλνληζκφ Αδεηψλ (Ν. 

3428/2005, άξζξν 22, παξ. 

1).  

 

Η θαηαζθεπή, ε ιεηηνπξγία θαη ε δηαρείξηζε 

Δηθηχνπ Δηαλνκήο Φπζηθνχ Αεξίνπ, εθηφο απφ ηηο 

πεξηπηψζεηο ησλ πεξηνρψλ ηνπ Χάξηε ρ ηνπ 

Παξαξηήκαηνο 1, δηελεξγείηαη ζχκθσλα κε ηηο 

δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ Ν. 3428/2005 απφ 

ηνπο θαηφρνπο Άδεηαο Δηαλνκήο.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ηηο 11.09.2008, ε Επξσπατθή Επηηξνπή κε ζρεηηθή 

απφθαζή ηεο ζην πιαίζην ηεο Οδεγίαο 2003/55/ΕΚ 

έδσζε ην «πξάζηλν θσο» γηα ηελ πξνθήξπμε 

δηεζλψλ δηαγσληζκψλ ζχζηαζεο ησλ ηξηψλ σο άλσ 

λέσλ ΕΠΑ (www.ypan.gr, επηέκβξηνο 2008). 
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../���������%201-������/������%20�.%20��������%20���%20���������%20�����������%20��%20���%20�������������%20���%20���%20���%20���������%20���%20.docx
../���������%201-������/������%20�.%20��������%20���%20���������%20�����������%20��%20���%20�������������%20���%20���%20���%20���������%20���%20.docx
../���������%201-������/������%20�.%20��������%20���%20���������%20�����������%20��%20���%20�������������%20���%20���%20���%20���������%20���%20.docx
http://www.ypan.gr/


Πίνακας 9. Μέγηζηεο επηηξεπόκελεο πηέζεηο εζωηεξηθώλ εγθαηαζηάζεωλ θηηξίωλ (ΚΥΑ 

Δ3/Α/11346/2003, παξ. 1.3). 

Καηηγορία χρήζης Είδος χρήζης Πίεζη 

1 
Οηθηαθή ρξήζε (καγείξεκα, δεζηό 

λεξό, αηνκηθή ζέξκαλζε) 

25mbar 

2 Λεβεηνζηάζηα θεληξηθήο ζέξκαλζεο 

θαηνηθηώλ 

100mbar 

3 Λεβεηνζηάζηα επαγγεικαηηθήο 

ρξήζεο 

300mbar 

4 Λεβεηνζηάζηα κεγάιωλ θηηξίωλ, 

λνζνθνκείωλ, μελνδνρείωλ, 

βηνκεραληώλ θ.ι.π. κε ζπλνιηθή 

παξνρή ≤300Nm
3
/h 

300mbar 

5 Λεβεηνζηάζηα κεγάιωλ θηηξίωλ, 

λνζνθνκείωλ, μελνδνρείωλ, 

βηνκεραληώλ θ.ι.π. κε ζπλνιηθή 

παξνρή >300Nm
3
/h 

1bar 

6 Επαγγεικαηηθά καγεηξεία 25mbar 

7 Εθπαηδεπηηθά εξγαζηήξηα 25mbar 

8 Εξεπλεηηθά εξγαζηήξηα 1bar 

 



Πίνακας 10. ημεία Δξόδος ηος Δ..Μ.Φ.Α. με ηοςρ ανηίζηοισοςρ Μεηπηηικούρ και 

Ρςθμιζηικούρ ηαθμούρ (ΤΑ Γ1/1227/2007, Παπάπηημα C2, Πίνακερ VI και VII) 

ΣΗΜΕΙΟ ΕΞΟΔΟΥ ΣΤΑΘΜΟΙ* 

ΚΔΡΑΣΙΝΙ Μ – ΚΔΡΑΣΙΝΙΟΤ 

ΛΑΤΡΙΟ Μ – ΛΑΤΡΙΟΤ 

ΚΟΜΟΣΗΝΗ Μ/R ΚΟΜΟΣΗΝΗ 

ΒΦΛ Μ – ΒΦΛ 

ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ 

Μ/R ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ 

ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ 

Μ/R ΒΟΡΔΙΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ 

ΠΛΑΣΤ Μ/R ΠΛΑΣΤ 

ΔΛΠΔ Μ/R ΔΚΟ 

ΑΛΦΑ 
ΑΛΦΑ Ι 

ΑΛΦΑ ΙΙ 

ΑΣΣΙΚΗ 

Μ/R ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΑΘΗΝΑ 

Μ/R ΒΟΡΔΙΑ ΑΘΗΝΑ 

Μ/R ΓΤΣΙΚΗ ΑΘΗΝΑ 

Μ/R ΘΡΙΑΙΟ 

Μ/R ΑΠΡΟΠΤΡΓΟΤ 

Μ/R ΜΑΡΚΟΠΟΤΛΟΤ – ΣΜ2 

ΗΡΩΝΑ Μ – ΗΡΩΝΑ 

ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΗ ΘΔ 
Μ/R ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΗ 

ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ** 

ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ & 

ΘΡΑΚΗ 

Μ/R ΚΟΜΟΣΗΝΗ 

Μ/R ΚΑΒΑΛΑ 

Μ/R ΞΑΝΘΗ 

ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ Μ/R ΔΡΡΔ 

ΘΔΑΛΙΑ 

Μ/R ΒΟΡΔΙΑ ΛΑΡΙΑ 

Μ/R ΝΟΣΙΑ ΛΑΡΙΑ 

Μ/R ΒΙΠΔ ΛΑΡΙΑ 

Μ/R ΚΟΚΚΙΝΑ 

Μ/R ΒΟΛΟ 

ΣΔΡΔΑ - ΔΤΒΟΙΑ 
Μ/R ΟΙΝΟΦΤΣΑ 

Μ/R ΛΑΜΙΑ 
  

ΜΔΛΛΟΝΣΙΚΟΙ ΣΑΘΜΟΙ 

Δ..Μ.Φ.Α. 

Μ - MOTOR OIL 

Μ/R ΔΡΡΔ 

Μ/R ΓΡΑΜΑ 

Μ/R ΚΟΜΙΟ 

Μ/R ΞΑΝΘΗ 

Μ/R ΚΙΛΚΙ 

Μ/R ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΗ 

ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ 

Μ/R ΚΑΣΔΡΙΝΗ
 
 

Μ/R ΛΑΜΙΑ
 
 

Μ/R ΘΗΒΑ
 
 

 

* Μ: Μεηπηηικόρ ηαθμόρ, R: Ρςθμιζηικόρ ηαθμόρ 
 

** 
Θα καηαζκεςαζηεί Μεηπηηικόρ ηαθμόρ. Ππορ ηο παπόν η μέηπηζη γίνεηαι ζε Μεηπηηικό ηαθμό 

πος δεν είναι ιδιοκηηζία ηος ΓΔΦΑ Α.Δ. 



Πίνακας 11. Πξνηεξαηόηεηα επέκβαζεο ησλ ΕΠΑ Θεζζαινλίθεο θαη Θεζζαιίαο Α.Ε. ζε 

πεξίπησζε ηαπηόρξνλσλ αλαγγειηώλ (Οδεγία 013 ησλ ΕΠΑ Θεζζαινλίθεο θαη Θεζζαιίαο 

Α.Ε.- «Δξαζηεξηόηεηεο Έθηαθηεο Επέκβαζεο») 

ΠΡΟΤΔΡΑΙΟΤΗΤΑ Α  Δηαξξνή ζε δξόκν 

 Δηαξξνή ελαέξηαο εγθαηάζηαζεο εληόο θηηξίνπ 

 Δηαξξνή κεηξεηή εληόο θηηξίνπ 

 Δηαξξνή εζσηεξηθήο εγθαηάζηαζεο (νζκή αεξίνπ ζε 

θιεηζηό ρώξν) 

 Έιεγρνο απμνκείσζεο θιόγαο 

 

ΠΡΟΤΔΡΑΙΟΤΗΤΑ Β  Δηαξξνή ελαέξηαο εγθαηάζηαζεο εληόο θηηξίνπ 

 Δηαξξνή κεηξεηή εθηόο θηηξίνπ 

 Έιιεηςε Φ.Α. καγεηξηθήο ρξήζεο 

 Έιιεηςε Φ.Α. εκπνξηθήο ρξήζεο 

 Έιιεηςε Φ.Α. βηνκεραληθήο ρξήζεο 

 

ΠΡΟΤΔΡΑΙΟΤΗΤΑ Γ  Έιεγρνο δηθηύνπ/απνθαηάζηαζε 

 Έιεγρνο εγθαηάζηαζεο (παξνρεηεπηηθόο αγσγόο) 

 Έιεγρνο κεηξεηή (πνπ παξνπζηάδεη εκπινθή ή ζόξπβν) 

 Έιεγρνο πίεζεο 

 Έιεγρνο θακπίλαο/εμαεξηζηηθνύ 

 

ΠΡΟΤΔΡΑΙΟΤΗΤΑ Γ  Άιιν 

 



Πίνακας 12. Καηάινγνο Δμνπιηζκνύ θαη Υιηθώλ Άκεζεο Δπέκβαζεο (Οδεγία 013 

«Γξαζηεξηόηεηεο Έθηαθηεο Δπέκβαζεο», ΔΠΑ Θεζζαινλίθεο θαη ΔΠΑ Θεζζαιίαο Α.Δ.). 
 

ΔΠΔΜΒΑΗ ΠΟΤ ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΣΑΙ ΑΠΟ ΔΝΑ ΑΣΟΜΟ 

ΔΞΟΠΛΙΜΟ ΜΔΑ ΣΟ ΟΥΗΜΑ 

Ππξνζβεζηήξαο μεξάο ζθόλεο 6kg 

Λνζηόο γηα αλύςσζε θαπαθηνύ θξεαηίσλ 

Καηζαβίδη 4×100 

Καηζαβίδη 6×150 

Δξγαιεηνζήθε 

Ηιεθηξηθό θαιώδην παξάθακςεο + πξνέθηαζε ειεθηξηθνύ θαισδίνπ κε θαξνύιη 

Κιεηδί ηύπνπ παπαγάινο 

Κιεηδί ρεηξηζκνύ γηα βάλεο ΡΔ 

εηξά θιεηδηώλ ALLEN γηα ηηο δηαηξήζεηο παξνρεηεπηηθώλ θαη ζειιώλ επεθηάζεσλ 

Πιήξεο ζεη ζηαζεξώλ θιεηδηώλ 

Πιήξεο ζεη αληηζπηλζεξηθώλ θιεηδηώλ 

Κιεηδί ρεηξηζκνύ γηα ραιύβδηλεο βάλεο 

πζθεπή δνθηκήο πίεζεο ηξηώλ εηζόδσλ 

Απηνηξνθνδνηνύκελνο αληηεθξεθηηθόο θαθόο 

Μαλόκεηξν ηύπνπ U 

Αληηζπηλζεξηθό ζθπξί 200g 

Πέλζα γηα γείσζε 

Αληρλεπηήο αεξίνπ (gas detector) 

Αληηζπηλζεξηθό ζθαξπέιν κε κύηε/ιάκα θνπήο 

πζθεπή squeeze-off De 20/63 θαη 125/160 

Κώλνη ξύζκηζεο νδηθήο θπθινθνξίαο 

Δπεθηάζηκα θαβαιέηα θαη ηαηλία επηζήκαλζεο θηλδύλνπ ιεπθή/θόθθηλε 

Πώκαηα δηαζηνιήο (TEST END) δηαθόξσλ DN 

Αληρλεπηήο κεηάιισλ 

Αληρλεπηήο Scotchmark (γηα ηνλ εληνπηζκό ball markers δηθηύνπ, κόλν γηα ηελ ΔΠΑ 

Θεζζαιίαο Α.Δ.) 

Ηιεθηξνγελλήηξηα 

Ηιεθηξηθόο δξάπαλνο κε ηξππάληα γηα ηε δηάλνημε νπώλ εληνπηζκνύ δηαξξνώλ 

Πξνβνιέαο αινγόλνπ 400W κε ηξίπνδε βάζε 

πζθεπή κέηξεζεο ζπγθέληξσζεο νμπγόλνπ 

ύζηεκα Γνξπθνξηθήο Πινήγεζεο 

Πάγθνο Δξγαζίαο κε κέγγελε 
 

ΤΛΙΚΑ ΜΔΑ ΣΟ ΟΥΗΜΑ 

Αθξόο αλίρλεπζεο δηαξξνώλ 

Παξεκβύζκαηα ζηεγαλνπνίεζεο αγσγώλ [Gaskets] (θιάληδεο…) 

Μεραληθέο κνύθεο (κηθξώλ δηακέηξσλ) γηα επηζθεπή δηαξξνώλ 

Μαζηίρε ζθξαγίζκαηνο, καύξν γξάζν, αινηθή Kolmat, θαλάβη 

Βάζε ζηήξημεο θαη ζύλδεζκνο εηζόδνπ 1ʺ×1ʺ ¼ G4 

Βάζε ζηήξημεο θαη ζύλδεζκνο εηζόδνπ 1ʺ×1ʺ ¼ G6 

Μεηξεηήο G4 / G6 

Δύθακπηνο αλνμείδσηνο ζύλδεζκνο 1ʺ×1ʺ G4 / G6 

Μεησηήο πίεζεο (GRU) ησλ 25÷75 m
3 

Οξεηράιθηλε βάλα 1ʺ×1ʺ ¼, 1ʺ½×2ʺ 

Χαιύβδηλν θνιάξν δηόξζσζεο νβαιόηεηαο (δηαθόξσλ κεγεζώλ) 

Κνιιεηηθή ηαηλία 
Ο εμνπιηζκόο πνπ δελ πξνβιέπεηαη ζηα νρήκαηα ησλ ηερληθώλ, πξέπεη λα είλαη δηαζέζηκνο ζηελ 

απνζήθε ή ζε άιιν όρεκα, πξνθεηκέλνπ λα είλαη δπλαηή ε θαηά πεξίπησζε, απαηηνύκελε επηζθεπή. 



ΤΛΙΚΑ ΑΠΟΘΗΚΗ 

Κιεηδί αλύςσζεο θαπαθηνύ θξεαηίνπ ή αλζξσπνζπξίδαο 

Απηόλνκε αλαπλεπζηηθή ζπζθεπή 

Χαιύβδηλν θνιάξν ζηεγαλνπνίεζεο ραιύβδηλσλ αγσγώλ (δηαθόξσλ δηαζηάζεσλ) 

Μεηξεηέο αεξίνπ (δηαθόξσλ δηακεηξεκάησλ) 

Μεησηέο (δηαθόξσλ παξνρώλ) 

Φίιηξα γηα κεησηέο, GRM θαη IRI 

Αληρλεπηήο κεηαιιηθώλ αγσγώλ θαη θαισδίσλ 

 

ΔΞΟΠΛΙΜΟ ΑΠΟΘΗΚΗ 

Δμνπιηζκόο γηα ηε δηάλνημε νπώλ εληνπηζκνύ δηαξξνώλ 

Μέηξεζε δηάηξεζεο ελεξγνύ αγσγνύ (hot tapping) 

Ηιεθηξνγελλήηξηα 

Ηιεθηξηθή Λάκπα ή Πξνβνιέαο αληηεθξεθηηθνύ ηύπνπ 

Αληρλεπηήο Scotchmark (γηα ηνλ εληνπηζκό ball markers ηνπ δηθηύνπ πνιπαηζπιελίνπ, κόλν 

γηα ηελ ΔΠΑ Θεζζαιίαο Α.Δ.) 

Καηαγξαθηθό πίεζεο 0-6bar, 0-40mbar 

ηξαγγαιηζηήο (Sqeeze-off) De 20/63 θαη 90/125/160 

σιελνθόθηεο κε ξνδάθηα γηα De 20/160 

σιελνθόθηεο κε ξνδάθηα γηα DN 100-250 

Ρπκνπιθνύκελν όρεκα 

ΑΝΣΙΠΙΝΘΗΡΙΚΟ ΔΞΟΠΛΙΜΟ 

Βαξηά κε δύν ηεηξάγσλεο θεθαιέο 1,350kg 

Ρπζκηδόκελνο θάβνπξαο γηα αγσγνύο θαη κπνπιόληα, κήθνπο 240mm 

θαξπέιν κε επζεία ιάκα θνπήο 300mm 

θαξπέιν κε ινμή κύηε 200mm 

Κακπύιε βνύξηζα κε ιαβή 

 

 



ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΑΡΧΕΣΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

Πίνακας 13. Συνοπτικός πίνακας δράσεων φορέων στους τομείς δραστηριοτήτων φυσικού αερίου

ΦΟΡΕΙΣ

ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣΝΟΜΑΡΧΙΑΚΕΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ

ΔΡΑΣΕΙΣ ΥΠΑΝ   ΥΠΕΧΩΔΕ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ 
ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ 
ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ, 
ΑΙΓΑΙΟΥ & 

ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΥΠΕΣ / ΤΟΠΙΚΗ 
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΥΠΕΣ / 
ΤΟΠΙΚΗ 

ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ
ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΕΠΑ Α.Ε. ΔΕΣΦΑ Α.Ε. ΕΠΑ Α.Ε. ΕΔΑ Α.Ε. ΡΑΕ

Εποπτεύει την άσκηση των δραστηριοτήτων 
της αγοράς, εισαγωγής, μεταφοράς, 
αποθήκευσης, εξαγωγής, επεξεργασίας, 
διανομής και πώλησης φυσικού αερίου στην 
ελληνική επικράτεια √
Χορηγεί τις σχετικές άδειες για την 
εγκατάσταση και λειτουργία κάθε έργου 

ά θή έμεταφοράς, αποθήκευσης, μέτρησης και 
διανομής φυσικού αερίου √

Χορηγεί άδειες εγκατάστασης, επέκτασης, 
διαρρύθμισης, εκσυγχρονισμού και 
λειτουργίας σε εγκαταστάσεις αποθήκευσης, 
διακίνησης και διανομής φυσικού αερίου με 
ιπποδύναμη μεγαλύτερη των 500HP και 
χωρητικότητα άνω των 10.000m3 √

Χορηγεί άδειες εγκατάστασης, επέκτασης, 
διαρρύθμισης, εκσυγχρονισμού και 
λειτουργίας σε εγκαταστάσεις αποθήκευσης, 
διακίνησης και διανομής φυσικού αερίου με 
εγκατεστημένη παραγωγική ισχύ μέχρι και 
367 KW (500HP) και αποθηκευτική 

ό έ 10 000 3 √ικανότητα μέχρι και 10.000m3 √

Χορηγεί και δίνει παρατάσεις σε άδειες 
εγκατάστασης του Συστήματος Μεταφοράς 
Φυσικού Αερίου (αγωγός, κλάδοι και 
υπέργειες εγκαταστάσεις φυσικού αερίου) √

Χορηγεί Άδειες Προμήθειας Φυσικού Αερίου √
Χορηγεί Άδειες Διανομής Φυσικού Αερίου √
Χορηγεί περιβαλλοντικές αδειοδοτήσεις σε 
έργα φυσικού αερίου √ √ √

Εκρίνει τη Μελέτη Ανάπτυξης του Ε.Σ.Φ.Α. √
Εγκρίνει τον Κώδικα Διαχείρισης Ε.Σ.Φ.Α. √



ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΑΡΧΕΣ

ΔΡΑΣΕΙΣ ΥΠΑΝ ΥΠΕΧΩΔΕ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ 
ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ 
ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ, ΥΠΕΣ / ΤΟΠΙΚΗ 

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ
ΥΠΕΣ / 
ΤΟΠΙΚΗ ΔΙ ΠΕ ΧΩ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΠΑ Α Ε ΔΕΣΦΑ Α Ε ΕΠΑ Α Ε ΕΔΑ Α Ε ΡΑΕ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

ΦΟΡΕΙΣ

ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣΝΟΜΑΡΧΙΑΚΕΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ

ΔΡΑΣΕΙΣ ΥΠΑΝ   ΥΠΕΧΩΔΕ ΑΙΓΑΙΟΥ & 
ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΤΟΠΙΚΗ 
ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΕΠΑ Α.Ε. ΔΕΣΦΑ Α.Ε. ΕΠΑ Α.Ε. ΕΔΑ Α.Ε. ΡΑΕ

Εγκρίνει το Σχέδιο Αντιμετώπισης Εκτάκτων 
Αναγκών και Διαχείρισης Κρίσεων του 
ΔΕΣΦΑ Α.Ε. √
Εγκρίνει τον Κατάλογο Σειράς Διακοπής που 
καταρτίζει ο ΔΕΣΦΑ Α.Ε. √
Εγκρίνει τον Κανονισμό Μετρήσεων √
Εγκρίνει τον Κανονισμό Πιστοποίησης 
Πλοίων Υ.Φ.Α. √ √
Χορηγεί Άδεια Α.Σ.Φ.Α. √

Εγκρίνει σχέδιο αντιμετώπισης εκτάκτων 
αναγκών και διαχείρισης κρίσεων Α.Σ.Φ.Α. √

Εγκρίνει τον Κώδικα Διαχείρισης Α.Σ.Φ.Α. √
Εγκρίνει επέκταση των ορίων δραστηριότητας 
των ΕΠΑ √
Εκδίδει Κανονισμούς Εσωτερικών 
Εγκαταστάσεων Φυσικού Αερίου √ √
Εκδίδει Κανονισμούς Δικτύων Διανομής 
Φυσικού Αερίου √
Επιβάλλει την ολική ή μερική, προσωρινή ή 
οριστική διακοπή της λειτουργίας 
δραστηριότητας σε περίπτωση παράβασης των 
όρων που απαιτείτο να τηρούνται √
Πωλεί φυσικό αέριο σε μεγάλους, 
βιομηχανικούς κυρίως καταναλωτές μεβιομηχανικούς κυρίως, καταναλωτές, με 
ετήσια κατανάλωση άνω των 10 εκατ. κυβικών 
μέτρων √
Πωλεί φυσικό αέριο σε σε Εταιρίες Παροχής 
Αερίου (ΕΠΑ) √

Διανέμει φυσικό αέριο σε περιοχές όπου δεν 
έχουν συσταθεί Εταιρείες Παροχής Αερίου √

Πωλεί φυσικό αέριο για την κίνηση οχημάτων √
Αγοράζει και παραλαμβάνει από τους 
προμηθευτές το φυσικό αέριο √
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Κατέχει Άδεια Προμήθειας φυσικού αερίου 
για τα διοικητικά όρια του Νομού Κορινθίας, 
καθώς και των Περιφερειών Στερεάς Ελλάδας 
και Εύβοιας, Κεντρικής Μακεδονίας και 
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, με 
εξαίρεση τις περιοχές που ανήκουν στην 
αρμοδιότητα των ΕΠΑ Αττικής, 
Θεσσαλονίκης και Θεσσαλίας Α.Ε. √
Εγκαθιστά τον εξοπλισμό για την ακριβή 
μέτρηση του όγκου του φυσικού αερίου που 
παρέχει στους αγοραστές της √ √

Κατέχει Άδεια Διανομής Φυσικού Αερίου για 
τα διοικητικά όρια του Νομού Κορινθίας, 
καθώς και των Περιφερειών Στερεάς Ελλάδας 
και Εύβοιας, Κεντρικής Μακεδονίας και 
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, με 
εξαίρεση τις περιοχές που ανήκουν στην 
αρμοδιότητα των ΕΠΑ Αττικής, 
Θεσσαλονίκης και Θεσσαλίας Α.Ε. √

Έχει την αποκλειστική κυριότητα του Δικτύου 
Διανομής για τα διοικητικά όρια του Νομού 
Κορινθίας, καθώς και των Περιφερειών 
Στερεάς Ελλάδας και Εύβοιας, Κεντρικής 
Μ δ ί Α λ ή Μ δ ίΜακεδονίας και Ανατολικής Μακεδονίας και 
Θράκης, με εξαίρεση τις περιοχές που 
ανήκουν στην αρμοδιότητα των ΕΠΑ Αττικής, 
Θεσσαλονίκης και Θεσσαλίας Α.Ε. √

Οφείλει να προβεί στις απαιτούμενες ενέργειες 
για τη δημιουργία και λειτουργία τριών νέων 
ΕΠΑ στις Περιφέρειες Στερεάς Ελλάδας, 
Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης και 
Κεντρικής Μακεδονίας (εκτός Θεσσαλονίκης, 
όπου ήδη υπάρχει ΕΠΑ) και συνεπώς την 
επέκταση του δικτύου φυσικού αερίου μεσαίας 
και χαμηλής πίεσης στις γεωγραφικές αυτές 
περιοχές √
Εποπτεύει τη διανομή φυσικού αερίου μέσω 
των περιφερειακών ΕΠΑ √
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Συντονίζει τις ενέργειες των ΕΠΑ √
Υποστηρίζει συνεχώς τις ΕΠΑ σε θεσμικά 
θέματα √
Επιθεωρεί τα έργα που εκτελούν οι ΕΠΑ, 
φροντίζοντας να διασφαλίζεται η ποιότητα και 
η ασφάλεια των έργων και να ελαχιστοποιείται 
η κοινωνική όχληση κατά την περίοδο 
κατασκευής √

Έχει την ευθύνη της παραλαβής των έργων χ η η ης ρ βής ργ
ανάπτυξης δικτύων φυσικού αερίου στις 
γεωγραφικές περιοχές ευθύνης εκάστης ΕΠΑ √

Παρακολουθεί τη σύνδεση όλων των κτιρίων 
του ευρύτερου δημόσιου τομέα με το δίκτυο √
Ετοιμάζει την κατάλληλη υποδομή για να 
υποδεχθεί τις ΕΠΑ που αναμένεται να 
δημιουργηθούν σε Στερεά Ελλάδα, Ανατολική 
Μακεδονία και Θράκη και Κεντρική 
Μακεδονία √
Παρακολουθεί και εποπτεύει τη λειτουργία 
της αγοράς Φυσικού Αερίου √
Παρακολουθεί την ασφάλεια εφοδιασμού της 
Χώρας σε φυσικό αέριο και εισηγείται τα 
κατάλληλα μέτρα √

Εκπονεί μελέτες, συντάσσει, δημοσιεύει και 
υποβάλλει στα αρμόδια όργανα εκθέσεις, 
προβαίνει σε συστάσεις και εισηγείται στα 
αρμόδια όργανα τη λήψη νομοθετικών, 
διοικητικών ή άλλων μέτρων για την τήρηση 
των κανόνων του ανταγωνισμού, την 
προστασία των καταναλωτών και την 
εκπλήρωση υποχρεώσεων παροχής υπηρεσιών 
κοινής ωφέλειας √

Γνωμοδοτεί για τη χορήγηση των αδειών που 
εκδίδονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 
3428/2005, διοργανώνει, παρακολουθεί και 
ελέγχει τις διαδικασίες χορήγησης των αδειών 
και τον τρόπο άσκησης των δικαιωμάτων που 
παρέχονται από αυτές √
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Τηρεί Μητρώο Αδειών, στο οποίο καταχωρεί 
τις άδειες που χορηγούνται από τον Υπουργό 
Ανάπτυξης √
Τηρεί το Μητρώο Χρηστών του ΕΣΦΑ √
Παρακολουθεί την εφαρμογή μηχανισμών 
διαχείρισης της συμφόρησης και εγκρίνει 
συγκεκριμένα μέτρα για την άρση της 
συμφόρησης ύστερα από εισήγηση του 
Διαχειριστή Συστήματος Φυσικού Αερίου √
Παρακολουθεί και εποπτεύει τη διαχείριση και ρ η χ ρ η
κατανομή του δυναμικού διασύνδεσης και 
συνεργάζεται για το σκοπό αυτό με τις 
ρυθμιστικές αρχές των Κρατών-Μελών με τα 
οποία υφίσταται διασύνδεση √

Επιβάλλει στους παραβάτες του Ν. 3428/2005 
και των πράξεων που εκδίδονται κατ’ 
εξουσιοδότησή, διοικητικές κυρώσεις √
Συμμετέχει σε ασκήσεις που διοργανώνει ο 
ΔΕΣΦΑ Α.Ε. √ √
Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης του Εθνικού 
Συστήματος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου 
φτάνει στον τόπο του συμβάντος και 
αναλαμβάνει δράση √ √ √
Εγκρίνει το σκέλος της ενεργητικής 
πυροπροστασίας της μελέτης πυροπροστασίας 
των νέων κτιριακών εγκαταστάσεων και 
επιχειρήσεων όπου θα καταναλώνεται φυσικό 
αέριο √
Είναι ο Διαχειριστής  και ο αποκλειστικός 
Κύριος του Εθνικού Συστήματος Φυσικού 
Αερίου √
Λειροτυργεί, συντηρεί, διαχειρίζεται, 
εκμεταλλεύεται και αναπτύσσει το Εθνικό 
Σύστημα Φυσικού Αερίου (ΕΣΦΑ) και των 
διασυνδέσεών του √
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Ελέγχει και εκμεταλλεύεται την υποδομή 
μεταφοράς και αποθήκευσης φυσικού αερίου, 
δηλαδή τον κεντρικό αγωγό, τους κλάδους 
υψηλής πίεσης και τις αντίστοιχες υπέργειες 
εγκαταστάσεις, καθώς και το Σταθμό 
Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου στη 
Ρεβυθούσα √

Οφείλει να προβαίνει σε κάθε αναγκαία 
ενέργεια σύμφωνα με το νόμο, ώστε να 
διαπιστώνει ότι πληρούνται οι απαιτούμενες 
Προδιαγραφές Ποιότητας του Φυσικού Αερίου 
που διακινείται μέσω του ΕΣΦΑ, καθώς και 
ότι υφίστανται οι Συνθήκες Παράδοσης και 
Παραλαβής που ορίζονται στο Παράρτημα Ε 
της ΥΑ Δ1/1227/2007 √

Μεριμνά για την άμεση και αποτελεσματική 
αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και 
συγκεκριμένα, διαχειρίζεται ως συντονιστικό 
κέντρο, μέσω του εσωτερικού Συστήματος 
Τηλεχειρισμού και Τηλεπικοινωνιών (RCC) 
που διαθέτει σε εθνική κλίμακα, των 
λειτουργικών έκτακτων συνθηκών και 
περιστατικών στο Εθνικό Σύστημα 
Μεταφοράς Φυσικού Αερίου και στα Δίκτυα 
Δ ή ΔΕΠΑ Α Ε √Διανομής της ΔΕΠΑ Α.Ε. √

Σε περίπτωση βλάβης σε Σημείο Εξόδου του 
Ε.Σ.Φ.Α. (βλ. Ενότητα Α του παρόντος) για 
την οποία δε φέρει ευθύνη οποιοσδήποτε από 
τους συμβαλλόμενους στη Σύμβαση 
Μεταφοράς Φυσικού Αερίου και η οποία έχει 
ως συνέπεια την αδυναμία εκπλήρωσης της 
υποχρέωσης του ΔΕΣΦΑ Α.Ε. για παράδοση 
Φυσικού Αερίου στο Χρήστη σύμφωνα με 
τους όρους της ως άνω Σύμβασης, οφείλει να 
αποκαταστήσει την παροχή Φυσικού Αερίου 
στο συγκεκριμένο Σημείο εντός χρονικού 
διαστήματος δύο (2) ωρών το μέγιστο √
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Καταρτίζει Σχέδιο Αντιμετώπισης Εκτάκτων 
Αναγκών του Εθνικού Συστήματος Φυσικού 
Αερίου

√

Συντάσσει κάθε έτος και δημοσιεύει 
αναλυτική έκθεση για τη λειτουργία του 
Ε.Σ.Φ.Α., για τις μεταβολές των τεχνικών 
χαρακτηριστικών του, τη δέσμευση 
μεταφορικής ικανότητας, την εξισορρόπηση 

ί ί δ όφορτίου, το επίπεδο και την ποιότητα 
συντήρησης, τη συμφόρηση και τη διαχείρισή 
της, τις περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης και την 
αντιμετώπισή τους √

Το αργότερο έως την 30η Σεπτεμβρίου κάθε 
έτους, καταρτίζει και δημοσιεύει το Ετήσιο 
Πρόγραμμα Συντήρησης για το επόμενο έτος √
Ενημερώνει τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας 
(Ρ.Α.Ε.) για κάθε παράβαση που περιέρχεται 
σε γνώση του √

Εκπληρώνει τις υποχρεώσεις παροχής 
υπηρεσιών κοινής ωφέλειας που του 
ανατίθενται χάριν του γενικού οικονομικού 
συμφέροντος, όπως οι υπηρεσίες ασφάλειας, 

λ β έ άλσυμπεριλαμβανομένης της ασφάλειας του 
εφοδιασμού, τακτικής παροχής, ποιότητας και 
τιμών παροχής, προστασίας του 
περιβάλλοντος, συμπεριλαμβανομένης της 
προστασίας του κλίματος και της ενεργειακής 
αποδοτικότητας √
Κατασκευάζει και διαχειρίζεται νέα έργα 
φυσικού αερίου √
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Παρέχει κάθε είδους υποστηρικτικές 
υπηρεσίες σχετικές με τα παραπάνω, 
περιλαμβανομένων των υπηρεσιών τεχνικής 
υποστήριξης, μέτρησης, πιστοποίησης, 
διακρίβωσης και βαθμονόμησης εξοπλισμού 
εγκαταστάσεων Φυσικού Αερίου, 
Συμπιεσμένου Φυσικού Αερίου (Compressed 
Natural Gas-CNG), Υγροποιημένου Φυσικού 
Αερίου και άλλων √

Παρέχει υπηρεσίες μελέτης, κατασκευής, 
διαχείρισης έργου, λειτουργίας και 
συντήρησης εγκαταστάσεων Φυσικού Αερίου, 
δικτύων Μεταφοράς και Διανομής, CNG 
(Συμπιεσμένο Φυσικό Αέριο) και ΥΦΑ, καθώς 
και υπηρεσίες μετρολογίας και συναφείς 
υποστηρικτικές υπηρεσίες √

Παρέχει υπηρεσίες μελέτης, ανάπτυξης, 
κατασκευής/εγκατάστασης, λειτουργίας και 
συντήρησης πληροφοριακών συστημάτων 
παροχής λειτουργικών πληροφοριών φυσικού 
αερίου, σε διασυνδεδεμένους ή υπό 
διασύνδεση πελάτες των δικτύων Μεταφοράς 
και Διανομής  Φυσικού Αερίου √
Π έ ί Λ ίΠαρέχει υπηρεσίες Λειτουργίας και 
Συντήρησης Σταθμών Ανεφοδιασμού 
Λεωφορείων Φυσικού Αερίου (ΣΑΛΦΑ) √
Παρέχει Υπηρεσίες Όσμησης √

Αναλαμβάνει την οργάνωση, λειτουργία και 
διαχείριση εκπαιδευτικού ή επιμορφωτικού 
κέντρου σε θέματα Ενεργειακής Τεχνολογικής 
κατεύθυνσης και καυσίμων, καθώς και σε 
θέματα ασφάλειας και 
πυροπροστασίας/πυρόσβεσης Εγκαταστάσεων 
Φυσικού Αερίου, το οποίο θα μπορεί 
ενδεικτικά να διοργανώνει σεμινάρια, 
διαλέξεις, επιμορφωτικά προγράμματα σχετικά 
με τα παραπάνω √
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Παρέχει υπηρεσίες μελέτης, κατασκευής, 
διαχείρισης έργου, λειτουργίας και 
συντήρησης εγκαταστάσεων Φυσικού Αερίου 
του Δικτύου Διανομής, καθώς και υπηρεσίες 
μετρολογίας και συναφείς υποστηρικτικές 
υπηρεσίες στα διοικητικά όρια του Νομού 
Κορινθίας, καθώς και των Περιφερειών 
Στερεάς Ελλάδας και Εύβοιας, Κεντρικής 
Μακεδονίας και Ανατολικής Μακεδονίας και 
Θράκης, με εξαίρεση τις περιοχές που 
ανήκουν στην αρμοδιότητα των ΕΠΑ Αττικής, 
Θεσσαλονίκης και Θεσσαλίας Α.Ε. √
Κατέχουν τα αποκλειστικά δικαιώματα 
μελέτης, σχεδιασμού, κατασκευής, 
εκμετάλλευσης του Συστήματος Διανομής 
Φυσικού Αερίου και πώλησης φυσικού αερίου 
στη γεωγραφική περιοχή που για κάθε μία από 
αυτές ορίζεται √

Κατέχουν την αποκλειστική άδεια για τη 
διαχείριση της υπηρεσίας διανομής Φυσικού 
Αερίου, για τις επεκτάσεις του δικτύου που 
ανέλαβαν από την ΔΕΠΑ Α.Ε. μετά τη 
σύστασή τους και για την προώθηση και τη 
διάθεση του φυσικού αερίου σε πελάτες με 

άλ λό 100 GWhκατανάλωση χαμηλότερη των 100 GWh, 
στους Δήμους & Κοινότητες των ορίων της 
δραστηριότητάς τους √

Προβαίνουν στις απαραίτητες επιθεωρήσεις, 
συντηρήσεις, επισκευές και ανανεώσεις του 
Συστήματος Διανομής, σύμφωνα με τους 
Κανονισμούς και Πρακτικές της Βιομηχανίας 
Φυσικού Αερίου √

Καθορίζουν με τον κανονισμό εσωτερικής 
λειτουργίας του, τις προδιαγραφές και 
διαδικασίες οι οποίες πρέπει να τηρούνται από 
το προσωπικό του όσον αφορά τη λειτουργία, 
επιθεώρηση, συντήρηση, επισκευή ή 
ανανέωση του Συστήματος Διανομής √
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Οργανώνουν και λειτουργούν σε 24ωρη βάση 
τηλεφωνική υπηρεσία, προκειμένου οι 
Καταναλωτές και το κοινό να μπορούν να 
αναφέρουν τυχόν διαρροές φυσικού αερίου 
από το Σύστημα Διανομής √
Παρέχουν στους Καταναλωτές φυσικό αέριο 
σύμφωνα με τις Προδιαγραφές Ποιότητας 
Φυσικού Αερίου √

Εξασφαλίζουν την εγκατάσταση, συντήρηση ξ φ ζ η γ η ήρη η
και λειτουργία στο Σύστημα Διανομής ή στο 
δίκτυο των αγωγών μέσω των οποίων 
διοχετεύεται φυσικό αέριο στο Σύστημα 
Διανομής, του απαραίτητου εξοπλισμού για τη 
μέτρηση και τον έλεγχο, σύμφωνα με τις 
προδιαγραφές και εν γένει σύμφωνα με τους 
Κανονισμούς και Πρακτικές της Βιομηχανίας 
Φυσικού Αερίου, του όγκου, της θερμογόνου 
δύναμης, της ποιότητας και της πίεσης του 
φυσικού αερίου, το οποίο διοχετεύεται στο 
Σύστημα Διανομής √
Διευκολύνουν την πρόσβαση των 
επιθεωρητών που ορίζονται από τη ΡΑΕ, οι 
οποίο θα ελέγχουν και πιστοποιούν την ορθή 
εγκατάσταση και λειτουργία αυτού του 
εξοπλισμού √
Θεσπίζουν, μετά από γνώμη της ΡΑΕ, 
αντικειμενικά κριτήρια για τον καθορισμό των 
Καταναλωτών οι οποίοι, λόγω αναπηρίας 
(Καταναλωτές με Ειδικές Ανάγκες), 
δικαιούνται κατόπιν αιτήσεώς τους χωρίς 
οικονομική επιβάρυνση συγκεκριμένα 
προνόμια √

Είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι έναντι των 
Καταναλωτών για τις υπηρεσίες που 
προσφέρουν, για τις οποίες η Ελληνική 
Δημοκρατία, οι διάφορες υπηρεσίες και φορείς 
(συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά αλλά όχι 
περιοριστικά, του Υπουργού Ανάπτυξης και 
της ΡΑΕ) είναι απαλλαγμένοι από κάθε 
ευθύνη έναντι των Καταναλωτών √
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Σε περίπτωση Ανωτέρας Βίας, υποχρεούνται 
να γνωστοποιούν το περιστατικό στη ΡΑΕ το 
συντομότερο δυνατόν αφότου λάβουν γνώση √
Προκειμένου να τροφοδοτηθεί μία 
εγκατάσταση δικτύου αερίων καυσίμων με 
φυσικό αέριο, ελέγχουν προηγουμένως την 
ασφάλεια της εγκατάστασης √
Καταρτίζουν Εταιρικά Σχέδια Αντιμετώπισης 
Εκτάκτων Αναγκών του Συστήματος Διανομής 
Φυσικού Αερίου √
Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης του 
Συστήματος Διανομής Φυσικού Αερίου φτάνει 
στον τόπο του συμβάντος και αναλαμβάνει 
δράση √ √ √
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Διάγραμμα 1. Ιζτύον μονηέλο οργάνωζης ηης αγοράς Φσζικού Αερίοσ ζηην Ελλάδα 
 

ΔΕΠΑ Α.Ε.

ΕΙΑΓΩΓΕ 

ΦΤΙΚΟΤ 

ΑΕΡΙΟΤ ή 

Τ.Φ.Α.

ΕΠΑ ΑΣΣΙΚΗ 

Α.Ε.

ΕΠΑ ΑΣΣΙΚΗ 

Α.Ε.

ΕΠΑ 

ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ 

Α.Ε.

ΕΠΑ 

ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ 

Α.Ε.

ΕΠΑ ΘΕΑΛΙΑ 

Α.Ε.

ΕΠΑ ΘΕΑΛΙΑ 

Α.Ε.

ΠΕΛΑΣΕ ΔΕΠΑ Α.Ε.ΠΕΛΑΣΕ ΔΕΠΑ Α.Ε.

ΠΕΛΑΣΕ ΕΠΑΠΕΛΑΣΕ ΕΠΑ

Μεταυορά Φυσικού Αερίου 

μέσω του ΔΕΣΦΑ Α.Ε.

 



Διάγραμμα 2. Σσέση μεταξύ τηρ ΔΕΠΑ Α.Ε. και των ΔΕΣΦΑ Α.Ε., ΕΔΑ Α.Ε. και ΕΠΑ Α.Ε. 

(Πηγή: «ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΠΑ Α.Ε. 2007») 

 

ΔΕΠΑ Α.Ε.

Διανομή Φσσικού Αερίοσ

Εμπορία-Διεθνείς Δραστηριότητες

Διασειπιστήρ ΕΣΦΑ 

(ΔΕΣΦΑ Α.Ε.)

Εταιπία Διανομήρ 

Αεπίος (ΕΔΑ Α.Ε.)

Υ.Α.Φ.Α. ΠΟΣΕΙΔΩΝ 

A.E.

ΕΠΑ Αττικήρ Α.Ε.
ΕΠΑ Θεσσαλονίκηρ 

Α.Ε.
ΕΠΑ Θεσσαλίαρ Α.Ε.

DUKE ENERGY 

CORP.
SHELL GAS ENI

100% 100% 50%

51% 51% 51%

49% 49% 49%

 



Διάγραμμα 3. Απαηηνύκελεο από ηνλ ΓΔΦΑ Α.Δ. ελέξγεηεο ζε πεξίπηωζε πνπ ην Δζληθό 

ύζηεκα Μεηαθνξάο Φπζηθνύ Αεξίνπ βξίζθεηαη ζε θαηάζηαζε έθηαθηεο αλάγθεο (ρέδην 

ΓΔΦΑ Α.Δ., Γεθέκβξηνο 2007). 

ΤΝΑΓΔΡΜΟΤΝΑΓΔΡΜΟ

ΜΗΥΑΝΙΚΟ 

ΔΠΙΦΤΛΑΚΗ

ΜΗΥΑΝΙΚΟ 

ΔΠΙΦΤΛΑΚΗ

   1                2                3   1                2                3

ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΔΓΥΟΤ 

ΠΑΣΗΜΑΣΟ 

ΔΛΔΤΙΝΑ
44 ΠΡΟΩΠΙΚΟ 

ΔΠΙΦΤΛΑΚΗ

ΠΡΟΩΠΙΚΟ 

ΔΠΙΦΤΛΑΚΗ

ΙΔΡΑΡΥΙΑΙΔΡΑΡΥΙΑ

88

ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΔΓΥΟΤ

77

ΗΜΔΙΟ ΠΟΤ 

ΔΞΔΛΙΔΣΑΙ ΣΟ 

ΤΜΒΑΝ
     10  11 12  13     10  11 12  13

1414

6655

ΒΑΛΒΙΓΟΣΑΙΑ

99

 

1 Πιεζηέζηεξνο πεξίνηθνο  

2 Πξνζωπηθό ηνπ ΓΔΦΑ Α.Δ.  

3 Σνπηθή Αζηπλνκία ή Ππξνζβεζηηθή  

4 Δηδνπνίεζε κεραληθνύ, πξνζωπηθνύ επηθπιαθήο, ηεξαξρίαο  

5 Σν πξνζωπηθό επηθπιαθήο ελεξγεί ζύκθωλα κε όζα αλαθέξνληαη ζηελ παξ. 2.2.1 ηεο Δλόηεηαο 

Θ ηνπ παξόληνο  

6 Ο κεραληθόο επηθπιαθήο κε ην on call car νδεύεη πξνο ην ζεκείν ηνπ ζπκβάληνο, εθηηκά ηελ 

θαηάζηαζε θαη αξρίδεη ηηο δηαδηθαζίεο γηα ηελ αζθάιεηα ηωλ πεξην ίθωλ, ηωλ εγθαηαζηάζεωλ 

ηνπ ΓΔΦΑ Α.Δ. θαη γεληθά κεξηκλά γηα ηε κείωζε ηεο έληαζεο ηνπ γεγνλόηνο. 

7 Ο κεραληθόο επ ηθπιαθήο αλαθέξεη ηνλ ηύπν θαη ηελ έθηαζε ηνπ αηπρήκαηνο θαη εάλ θξίλεη, 

δεηά ελίζρπζε από ην Πάηεκα ή ζπκθωλεί κε ηηο αξκόδηεο αξρέο λα ηεζεί ζε εθαξκνγή ην 

ζρέδην «ΞΔΝΟΚΡΑΣΗ» 

8 Πξνζωπηθό πνπ νδεύεη πξνο ηα Κέληξα Λεηηνπξγίαο θαη πληήξεζεο (ΚΛ) 

9 Άθημε ηνπ πξνζωπηθνύ ζηνλ ηόπν ηνπ αηπρήκαηνο  

10 Δλίζρπζε ηεο ππξνζβεζηηθήο  

11 Δλίζρπζε ηεο αζηπλνκίαο  

12 Να θαηαθζάζνπλ εληζρύζεηο από ην εκπιεθόκελν ζην ζπκβάλ ΚΛ  

13 Να θαηαθζάζεη πξνζωπηθό από ην Πάηεκα  

14 Να αξρίζεη ε απνθαηάζηαζε ηεο βιάβεο 
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