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Κανονισμός Μητρώου Χρηστών ΕΣΦΑ

   Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

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

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

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

3. Την υπ’ αρ. Οικ: 52167/21.12.2009 απόφαση του Πρω−
θυπουργού και της Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργει−
ας και Κλιματικής Αλλαγής «Ανάθεση αρμοδιοτήτων 
της Υπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιμα−
τικής στους Υφυπουργούς Περιβάλλοντος Ενέργειας 
και Κλιματικής Αλλαγής» της 21.12.2009 (ΦΕΚ Β΄ 2514/ 
22.12.2009)

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

5. Τις διατάξεις του ν. 3428/2005 «Απελευθέρωση Αγο−
ράς Φυσικού Αερίου» (ΦΕΚ Α΄ 313/27.12.2005) όπως ισχύει, 
και ιδίως τις διατάξεις του άρθρου 13 αυτού

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

7. Την υπ’ αριθμ. 4402/18.12.2009 απόφαση της Ρυθμι−
στικής Αρχής Ενέργειας για τον Κανονισμό Μητρώου 
Χρηστών ΕΣΦΑ, σύμφωνα με την παρ.3 του άρθρου 13 
του ν. 3428/2005, η οποία διαβιβάστηκε με το υπ’ αριθμ. 
Ο−38829/24.12.2009 έγγραφο της ΡΑΕ 

8. Την υπ’ αριθμ. 503/25.2.2010 απόφαση της Ρυθμι−
στικής Αρχής Ενέργειας για τον Κανονισμό Μητρώου 
Χρηστών ΕΣΦΑ, η οποία διαβιβάστηκε με το υπ’ αριθμ. 
Ο−40447/04.03.2010 έγγραφο της ΡΑΕ και με την οποία 
τροποποιήθηκε η υπ’ αριθμ. 4402/18.12.2009 απόφαση 
της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας

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

Άρθρο πρώτο

Θεσπίζεται Κανονισμός Μητρώου Χρηστών ΕΣΦΑ το 
κείμενο του οποίου έχει ως εξής:

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΧΡΗΣΤΩΝ ΕΣΦΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 1
Ορισμοί

Οι όροι που αναφέρονται στον Κανονισμό Μητρώου 
Χρηστών ΕΣΦΑ (εφεξής «Κανονισμός») έχουν την έννοια 
που τους αποδίδεται στο άρθρο 2 του ν. 3428/2005 (ΦΕΚ 
Α΄ 313) (εφεξής «Νόμος»).

Άρθρο 2
Πεδίο Εφαρμογής

Με τον Κανονισμό αυτό ρυθμίζονται: α) Oι προϋπο−
θέσεις εγγραφής στο Μητρώο Χρηστών ΕΣΦΑ (εφεξής 
«Μητρώο»), β) η διαδικασία εγγραφής στο Μητρώο γ) 
κάθε θέμα σχετικά με τη δομή του Μητρώου και δ) οι 
περιπτώσεις διαγραφής από το Μητρώο.
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Άρθρο 3
Παρακολούθηση εφαρμογής του Κανονισμού

Η παρακολούθηση για την τήρηση των προβλεπο−
μένων στον παρόντα Κανονισμό διατάξεων από τους 
Χρήστες, διενεργείται από τη ΡΑΕ, η οποία στο πλαίσιο 
αυτό δικαιούται ιδίως:

α. Να έχει πρόσβαση στις εγκαταστάσεις των Χρη−
στών καθώς και στα τεχνικά και οικονομικά στοιχεία 
που διατηρούν αυτοί και σχετίζονται με τα υποβληθέντα 
από αυτούς δικαιολογητικά για την εγγραφή τους στο 
Μητρώο, καθώς και σε κάθε άλλη σχετική πληροφο−
ρία.

β. Να διεξάγει, είτε αυτεπαγγέλτως, είτε κατόπιν ανα−
φοράς ή καταγγελίας από τρίτους, ελέγχους, έρευνες 
και ακροάσεις σχετικά με την τήρηση των διατάξεων 
του παρόντος Κανονισμού στο πλαίσιο της διαδικασίας 
επιβολής διοικητικών κυρώσεων κατά τα οριζόμενα στην 
κείμενη νομοθεσία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Άρθρο 4
Αίτηση Εγγραφής στο Μητρώο

1. Η αίτηση για την εγγραφή στο Μητρώο Χρηστών 
ΕΣΦΑ υποβάλλεται στη ΡΑΕ σε έγγραφη και ηλεκτρονι−
κή μορφή στη ΡΑΕ, σύμφωνα με τον τύπο που ορίζεται 
στο Παράρτημα Ι.

2. Η αίτηση για την εγγραφή στο Μητρώο Χρηστών 
ΕΣΦΑ υποβάλλεται οποτεδήποτε.

Άρθρο 5
Δικαιούμενοι Υποβολής Αίτησης 

1. Δικαίωμα υποβολής αίτησης εγγραφής στο Μητρώο 
έχουν: 

α) Κάτοχοι Άδειας Προμήθειας, σύμφωνα με τις δια−
τάξεις του άρθρου 24 του Νόμου.

β) Πρόσωπα που υπάγονται στις διατάξεις της παρα−
γράφου 4 του άρθρου 40 του Νόμου. 

γ) Επιλέγοντες Πελάτες.
δ) Κάτοχοι Άδειας Διαχείρισης ΑΣΦΑ, σύμφωνα με τις 

διατάξεις του άρθρου 18 του Νόμου. 
ε) Κάτοχοι Άδειας Διανομής Φυσικού Αερίου, σύμφωνα 

με τις διατάξεις του άρθρου 22 του Νόμου.
στ) Φυσικά ή νομικά πρόσωπα τα οποία προτίθενται 

να δραστηριοποιηθούν στην αγορά φυσικού αερίου και 
i) έχουν συσταθεί νόμιμα και εδρεύουν σε κράτος−μέλος 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Ευρωπαϊκού Οικονομικού 
Χώρου (Ε.Ο.Χ.) και σε χώρες της Ενεργειακής Κοινό−
τητας ή σε τρίτες χώρες, εφόσον σχετικό δικαίωμα 
απορρέει από διμερή συμφωνία που η χώρα έχει συνά−
ψει με την Ελλάδα ή την Ευρωπαϊκή Ένωση ή ii) έχουν 
συστήσει υποκατάστημα στην Ελλάδα.

2. Σε περίπτωση που ο αιτών φέρει συγχρόνως πε−
ρισσότερες από μία ιδιότητες σύμφωνα με την παρά−
γραφο 1 του παρόντος άρθρου, δύναται να υποβάλλει 
αίτηση εγγραφής, η οποία είτε θα αφορά κάθε μία από 
τις ιδιότητες τις οποίες κατέχει υποβάλλοντας και τα 
αντίστοιχα έγγραφα και στοιχεία, είτε θα αφορά την 
ιδιότητα με την οποία επιθυμεί να εγγραφεί στο Μη−
τρώο Χρηστών ΕΣΦΑ.

Άρθρο 6
Δικαιολογητικά 

1. Η αίτηση για την εγγραφή στο Μητρώο συνοδεύεται 
από τα έγγραφα και στοιχεία που καθορίζονται ανά πε−
ρίπτωση στο Παράρτημα ΙΙ του παρόντος Κανονισμού. 

2. Η ΡΑΕ, εντός δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία 
υποβολής της αίτησης, έχει δικαίωμα να ζητήσει από 
τον ενδιαφερόμενο την παροχή πρόσθετων στοιχείων 
ή διευκρινίσεων επί των ήδη υποβληθέντων δικαιολο−
γητικών τάσσοντας προθεσμία υποβολής τους, η οποία 
δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δέκα (10) ημερών. 
Στην περίπτωση που, εντός της ως άνω προθεσμίας, δεν 
ζητηθεί από τη ΡΑΕ η παροχή πρόσθετων στοιχείων, 
η αίτηση θεωρείται τυπικά πλήρης. Σε περίπτωση που 
ζητούνται συμπληρωματικά στοιχεία ή πληροφορίες, η 
αίτηση θεωρείται πλήρης από την ημερομηνία υποβολής 
στη ΡΑΕ των πρόσθετων στοιχείων ή διευκρινίσεων. 

3. Αίτηση η οποία δεν συνοδεύεται από τα έγγραφα 
και στοιχεία που ορίζονται στο Παράρτημα ΙΙ του παρό−
ντος Κανονισμού, απορρίπτεται με απόφαση της ΡΑΕ.

4. Η ΡΑΕ κατά την εξέταση της αίτησης, δύναται να:
α) Ζητά από τον αιτούντα την υποβολή οποιουδήποτε 

συμπληρωματικού στοιχείου, πληροφορίας ή διευκρίνι−
σης επί των ήδη υποβληθέντων στοιχείων. 

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

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

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ

Άρθρο 7
Απόφαση ΡΑΕ 

1. Η ΡΑΕ, με απόφασή της, διαπιστώνει ότι πληρούνται 
οι προϋποθέσεις για την εγγραφή του αιτούντος στο Μη−
τρώο, εντός προθεσμίας ενός (1) μηνός από την ημερομη−
νία κατά την οποία η αίτηση θεωρήθηκε τυπικά πλήρης. 
Η απόφαση της ΡΑΕ κοινοποιείται στον αιτούντα.

2. Κατά της απόφασης της ΡΑΕ κατά τα οριζόμενα 
στην ως άνω παράγραφο, χωρεί αίτηση αναθεώρησης, 
η οποία ασκείται εντός τριάντα (30) ημερών από τη 
γνώση ή την κοινοποίηση της Απόφασης.

Άρθρο 8
Εγγραφή 

1. Με την έκδοση της απόφασης του άρθρου 7, πραγ−
ματοποιείται η εγγραφή στο Μητρώο Χρηστών ΕΣΦΑ.

2. Με την εγγραφή του στο Μητρώο Χρηστών ΕΣΦΑ, 
ο Χρήστης αποκτά Αριθμό Μητρώου Χρηστών ΕΣΦΑ.

Άρθρο 9
Τροποποίηση Εγγραφής

1. Η απόφαση εγγραφής στο Μητρώο Χρηστών ΕΣΦΑ 
τροποποιείται, αν μεταβληθούν στοιχεία της, κατά τα 
οριζόμενα στις επόμενες παραγράφους.

2. Σε περίπτωση μεταβολής στοιχείων τα οποία ελή−
φθησαν υπόψη κατά την έκδοση της απόφασης του 
άρθρου 7, ο Χρήστης υποχρεούται να υποβάλει στη ΡΑΕ, 
εντός δέκα (10) ημερών από τη στιγμή που η μεταβολή 
πραγματοποιήθηκε, δήλωση ως προς τα στοιχεία που 
τροποποιήθηκαν, συνυποβάλλοντας όλα τα αναγκαία 
έγγραφα και στοιχεία.
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3. Η ΡΑΕ εξετάζει τη συντελεσθείσα μεταβολή και 
εφόσον συνεχίζουν να πληρούνται οι προϋποθέσεις εγ−
γραφής στο Μητρώο Χρηστών ΕΣΦΑ, εκδίδει νέα από−
φαση σύμφωνα με τα νέα στοιχεία, άλλως εφαρμόζει 
τη διαδικασία διαγραφής κατά το οριζόμενα στο άρθρο 
13 του Κανονισμού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
ΔΟΜΗ ΜΗΤΡΩΟΥ 

Άρθρο 10
Τήρηση Μητρώου

Η ΡΑΕ τηρεί Μητρώο Χρηστών ΕΣΦΑ σε έντυπη και 
ηλεκτρονική μορφή, στο οποίο καταχωρούνται οι Χρή−
στες σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Κανονι−
σμού και δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα της. 

Άρθρο 11
Στοιχεία που καταχωρούνται στο Μητρώο

Στο Μητρώο καταχωρούνται, ιδίως, το όνομα/επωνυ−
μία του Χρήστη, διεύθυνση κατοικίας/έδρας/λειτουργί−
ας, σε περίπτωση που διαφέρει από την έδρα, η ιδιότητα 
με την οποία υπέβαλε αίτηση για την καταχώρησή του 
στο Μητρώο, ο αριθμός άδειας του Νόμου την οποία 
κατέχει ο αιτών, εφόσον συντρέχει τέτοια περίπτωση, 
και ο ατομικός Αριθμός Μητρώου Χρηστών ΕΣΦΑ.

Άρθρο 12
Διαγραφή από το Μητρώο

1. Η διαγραφή από το Μητρώο λαμβάνει χώρα ύστερα 
από απόφαση της ΡΑΕ, στις ακόλουθες περιπτώσεις:

α) Παράβασης του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου 
που διέπει την αγορά φυσικού αερίου και των κανονιστι−
κών πράξεων που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότησή του.

β) Όταν τα υποβαλλόμενα στοιχεία τα οποία αξιολο−
γήθηκαν κατά τη διαδικασία επεξεργασίας της αίτησης 
ήταν εσφαλμένα ή παραπλανητικά. 

γ) Κήρυξης του Χρήστη σε πτώχευση, λύσης ή ανά−
κλησης της άδειας σύστασης του Χρήστη ή παύσης για 
οποιοδήποτε λόγο της άσκησης της δραστηριότητας 
του.

δ) Ανάκλησης αδειών οι οποίες είχαν υποβληθεί ως 
δικαιολογητικά για την εγγραφή στο Μητρώο Χρηστών 
ΕΣΦΑ.

ε) Κατόπιν αίτησης του Χρήστη.
στ) Όταν αποδεδειγμένα παύουν να ισχύουν για το 

Χρήστη, οι προϋποθέσεις εγγραφής του στο Μητρώο 
Χρηστών ΕΣΦΑ.

2. Για τη διαγραφή από το Μητρώο Χρηστών ΕΣΦΑ 
εφαρμόζονται οι διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας 
περί τήρησης του δικαιώματος της προηγούμενης ακρο−
άσεως του διοικούμενου.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ 

ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΧΡΗΣΤΩΝ ΕΣΦΑ

1. Πλήρες όνομα του αιτούντος ή σε περίπτωση νομι−
κού προσώπου πλήρη επωνυμία του.

2. Διεύθυνση του αιτούντος ή, σε περίπτωση νομικού 
προσώπου, της έδρας του ή των κεντρικών του γρα−
φείων.

3. Όνομα και πλήρης ταχυδρομική και ηλεκτρονική 
διεύθυνση του προσώπου που ορίζει ο αιτών ως απο−
δέκτη ή αντίκλητο για την παραλαβή των εγγράφων 
που θα κοινοποιούνται στον αιτούντα στο πλαίσιο της 
διαδικασίας εγγραφής στο Μητρώο Χρηστών ΕΣΦΑ.

4. Εταιρική εικόνα του αιτούντος και συνοπτική παρου−
σίαση των επιχειρηματικών του δραστηριοτήτων.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ 
ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΣΥΝΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ 
ΜΕ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΣΦΑ

Μέρος 1 − Νομιμοποιητικά Στοιχεία 

Α. Σε περίπτωση που ο αιτών είναι Ανώνυμη Εταιρεία:
1. Πρόσφατο καταστατικό επικυρωμένο από την αρ−

μόδια Νομαρχία και ΦΕΚ Σύστασης.
2. Επικυρωμένο αντίγραφο απόφασης Γενικής Συ−

νέλευσης όπου εκλέχθηκε το εν ενεργεία Διοικητικό 
Συμβούλιο (Δ.Σ.) της Εταιρείας, απόφαση Δ.Σ. όπου συ−
γκροτήθηκε σε σώμα και σχετικό ΦΕΚ.

3. Βεβαίωση της αρμόδιας διεύθυνσης του αρμόδιου 
Υπουργείου ή της αρμόδιας Νομαρχίας περί μη λύσης 
και περί μη ανάκλησης της άδειας σύστασης του αι−
τούντος.

Β. Σε περίπτωση που ο αιτών είναι ομόρρυθμη ή ετε−
ρόρρυθμη εταιρεία ή εταιρεία περιορισμένης ευθύνης:

1. Αντίγραφο της αρχικής εταιρικής σύμβασης (κα−
ταστατικού) και των τυχόν τροποποιήσεών της, επι−
κυρωμένα από τον αρμόδιο Γραμματέα Πρωτοδικών, 
ο οποίος θα βεβαιώνει τον αριθμό και τη χρονολογία 
της καταχωρήσεώς τους στο οικεία Βιβλία Εταιρειών 
ή αντιστοίχως επικυρωμένα από την αρμόδια αρχή του 
κράτους εγκατάστασης. 

2. Πιστοποιητικό του αρμοδίου Γραμματέα Πρωτοδι−
κών για τις καταχωρήσεις που έχουν γίνει μέχρι την 
ημερομηνία έκδοσής του στα οικεία Βιβλία Εταιρειών 
(για τις ημεδαπές εταιρείες), και το οποίο πρέπει να 
παρουσιάζει τις εταιρικές μεταβολές του αιτούντος έως 
την ημέρα υποβολής της αίτησης.

Προκειμένου για εταιρεία περιορισμένης ευθύνης, ΦΕΚ 
τ. Α.Ε. και Ε.Π.Ε. στα οποία δημοσιεύθηκαν περιλήψεις 
των παραπάνω υπό (2) αναφερομένων εγγράφων.

Γ. Πιστοποιητικά: 
Α. Σε περίπτωση που ο αιτών είναι φυσικό πρόσω−

πο πιστοποιητικό περί μη πτωχεύσεως, μη υποβολής 
αίτησης περί κήρυξης σε πτώχευση, φορολογική και 
ασφαλιστική ενημερότητα.

Β. Σε περίπτωση που ο αιτών είναι εταιρεία:
1. Πιστοποιητικό περί μη πτώχευσης του αιτούντος, 

περί μη θέσης αυτού σε αναγκαστική διαχείριση και 
περί μη υπαγωγής του στη διαδικασία συνδιαλλαγής

2. Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα του αι−
τούντος. 

Αν τα υπό (2) δικαιολογητικά δεν χορηγούνται από τις 
αρχές του κράτους της έδρας του αιτούντος, υπεύθυνη 
δήλωση αυτού περί αντικειμενικής αδυναμίας προσκό−
μισης των εν λόγω δικαιολογητικών και μη ύπαρξης 
ασφαλιστικών ή φορολογικών οφειλών.

Μέρος 2 − Λοιπά Έγγραφα και Στοιχεία 

1. Προμηθευτές Φυσικού Αερίου

1.Α Κάτοχος Άδειας Προμήθειας, σύμφωνα με τις δι−
ατάξεις του άρθρου 24 του Νόμου:

Αριθμό πρωτοκόλλου της απόφασης χορήγησης της 
άδειας Προμήθειας, την οποία κατέχει ο αιτών.

1.Β Σε περίπτωση που ο αιτών υπάγεται στις διατάξεις 
της παραγράφου 4 του άρθρου 40 του Νόμου:

Εφόσον ο αιτών υποβάλλει αίτηση εγγραφής στο Μητρώο 
Χρηστών πριν την έκδοση του Κανονισμού Αδειών Φυσικού 
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Αερίου, σύμφωνα με το Άρθρο 34 του Νόμου, στοιχεία από 
τα οποία να προκύπτει ότι έχει συνάψει συμβάσεις με Επι−
λέγοντες Πελάτες και έχει ενημερώσει σχετικά τη ΡΑΕ.

Εφόσον ο αιτών υποβάλλει αίτηση εγγραφής στο Μη−
τρώο Χρηστών μετά την έκδοση του Κανονισμού Αδειών 
Φυσικού Αερίου, σύμφωνα με το Άρθρο 34 του Νόμου, 
στοιχεία από τα οποία να προκύπτει ότι έχει υποβάλλει 
αίτηση στη ΡΑΕ για την έκδοση άδειας προμήθειας σε 
Επιλέγοντες Πελάτες.

2. Επιλέγοντες Πελάτες

2.Α Κάτοχοι άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας 
με καύσιμο φυσικό αέριο:

Αριθμό πρωτοκόλλου της απόφασης χορήγησης της 
άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με καύσιμο 
φυσικό αέριο, την οποία κατέχει ο αιτών.

Στην περίπτωση κατόχου άδειας συμπαραγωγής ηλε−
κτρικής ενέργειας και θερμότητας με καύσιμο φυσικό 
αέριο, αριθμό πρωτοκόλλου της απόφασης χορήγησης 
της άδειας καθώς και στοιχεία των παραγράφων 2.Β ή 
2.Γ κατά περίπτωση.

2.Β Μη οικιακός πελάτης εγκαταστημένος εκτός των 
γεωγραφικών περιοχών που ανήκουν στην αρμοδιότητα 
των Ε.Π.Α. Αττικής, Ε.Π.Α. Θεσσαλονίκης, Ε.Π.Α. Θεσσα−
λίας και εκτός των διοικητικών ορίων των Περιφερειών 
Στερεάς Ελλάδος και Εύβοιας, Κεντρικής Μακεδονίας 
και Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης:

Αντίγραφο άδειας λειτουργίας ή, σε περίπτωση που 
δεν προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία άδεια 
λειτουργίας, άλλο δημόσιο έγγραφο από όπου να προ−
κύπτει ότι ο αιτών είναι εγκαταστημένος εκτός των 
γεωγραφικών περιοχών που ανήκουν στην αρμοδιότητα 
των Ε.Π.Α. Αττικής, Ε.Π.Α. Θεσσαλονίκης, Ε.Π.Α. Θεσσα−
λίας και εκτός των διοικητικών ορίων των Περιφερειών 
Στερεάς Ελλάδος και Εύβοιας, Κεντρικής Μακεδονίας, 
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

2.Γ Μεγάλος Πελάτης εγκαταστημένος σε γεωγρα−
φική περιοχή που ανήκει στην αρμοδιότητα των Ε.Π.Α. 
Αττικής, Ε.Π.Α. Θεσσαλονίκης, Ε.Π.Α. Θεσσαλίας ή σε 
γεωγραφική περιοχή εντός των διοικητικών ορίων των 
Περιφερειών Στερεάς Ελλάδος και Εύβοιας, Κεντρικής 
Μακεδονίας, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης: 

− Εφόσον πρόκειται για υφιστάμενη μονάδα/εγκατά−
σταση, ο αιτών υποβάλλει αντίγραφο άδειας λειτουρ−
γίας από την οποία να προκύπτει ότι είναι εγκατε−
στημένος στις ως άνω περιοχές, και στοιχεία για την 
κατανάλωση καυσίμου από τα οποία να προκύπτει ότι 
ο μέσος όρος δωδεκαμήνου της κατανάλωσης καυσίμου 
κατά τα τελευταία δύο δωδεκάμηνα είναι τουλάχιστον 
100.000 MWh ΑΘΔ.

− Εφόσον πρόκειται για νέα μονάδα/εγκατάσταση, 
ο αιτών υποβάλλει αντίγραφο άδειας εγκατάστασης 
από την οποία να προκύπτει ότι είναι εγκατεστημένος 
στις ως άνω περιοχές και με βάση την ισχύ της νέας 
μονάδας/εγκατάστασης θα προμηθεύεται ποσότητα 
φυσικού αερίου τουλάχιστον 100.000 MWh ΑΘΔ ανά 
θέση κατανάλωσης ανά έτος.

− Εφόσον πρόκειται για υφιστάμενη μονάδα/εγκα−
τάσταση στην οποία έγινε επέκταση εγκατεστημένης 
ισχύος, αντίγραφο της άδειας επέκτασης και στοιχεία 
κατανάλωσης καυσίμου, από τα οποία να προκύπτει ότι 
είναι εγκατεστημένος στις ως άνω περιοχές και λαμβά−

νοντας υπόψη και τη νέα ισχύ, ο μέσος όρος δωδεκαμή−
νου της κατανάλωσης καυσίμου κατά τα τελευταία δύο 
δωδεκάμηνα είναι τουλάχιστον 100.000 MWh ΑΘΔ. 

2.Δ Μη οικιακός πελάτης ο οποίος προμηθεύεται φυ−
σικό αέριο με σκοπό τη συμπίεσή του για τελική χρήση 
από κινητήρες οχημάτων:

Αντίγραφο άδειας ίδρυσης και λειτουργίας ή, σε περί−
πτωση που δεν προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθε−
σία άδεια λειτουργίας, άλλο δημόσιο έγγραφο από το 
οποίο να προκύπτει ότι ο αιτών προμηθεύεται φυσικό 
αέριο με σκοπό τη συμπίεσή του για τελική χρήση από 
κινητήρες οχημάτων.

2.Ε Οικιακός πελάτης εγκαταστημένος εκτός των γεω−
γραφικών περιοχών που ανήκουν στην αρμοδιότητα των 
Ε.Π.Α. Αττικής, Ε.Π.Α. Θεσσαλονίκης, Ε.Π.Α. Θεσσαλίας 
ή και εκτός των διοικητικών ορίων των Περιφερειών 
Στερεάς Ελλάδος και Εύβοιας, Κεντρικής Μακεδονίας, 
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης:

Αντίγραφο λογαριασμού ηλεκτρικού ρεύματος από 
όπου να προκύπτει ότι πρόκειται για οικιακό πελάτη, 
ο οποίος δεν βρίσκεται σε γεωγραφική περιοχή που 
ανήκει στην αρμοδιότητα των Ε.ΣΠ.Α. Αττικής, Ε.Π.Α. 
Θεσσαλονίκης, Ε.Π.Α. Θεσσαλίας ή σε γεωγραφική πε−
ριοχή εντός των διοικητικών ορίων των Περιφερειών 
Στερεάς Ελλάδος και Εύβοιας. Κεντρικής Μακεδονίας, 
και Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

2. ΣΤ Οι Ε.Π.Α. Αττικής, Θεσσαλονίκης και Θεσσαλίας, 
σύμφωνα με τη διάταξη του εδαφίου γ) της παραγρά−
φου 1 του άρθρου 25 του Νόμου:

Εφόσον ο αιτών υποβάλλει αίτηση πριν τη λήξη της 
σύμβασης που έχει συνάψει με τη Δ.ΕΠ.Α. Α.Ε. για την 
προμήθεια φυσικού αερίου, στοιχεία από τα οποία να 
αποδεικνύεται ότι προτίθεται να προμηθευτεί ποσότη−
τες φυσικού αερίου πέραν της ετήσιας συμβατικής πο−
σότητας η οποία καθορίζεται για το έτος 2010 από την 
ισχύουσα σύμβαση του αιτούντος με τη Δ.ΕΠ.Α. Α.Ε. 

3. Τρίτα πρόσωπα 

3.Α Κάτοχος Άδειας Διαχείρισης ΑΣΦΑ:
Αριθμό πρωτοκόλλου της απόφασης χορήγησης της 

άδειας Διαχείρισης ΑΣΦΑ, την οποία κατέχει ο αιτών.
3.Β Κάτοχος Άδειας Διανομής Φυσικού Αερίου, σύμ−

φωνα με τις διατάξεις του άρθρου 22 του Νόμου:
Αριθμό πρωτοκόλλου της απόφασης χορήγησης της 

άδειας Διανομής Φυσικού Αερίου, την οποία κατέχει 
ο αιτών.

3.Γ Πρόσωπο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 
5 παρ. 1 (στ) του Κανονισμού:

Επιχειρηματικό σχέδιο σχετικά με τον τρόπο που 
προτίθεται να δραστηριοποιηθεί στην αγορά φυσικού 
αερίου στην Ελλάδα.

Μέρος 3 − Υπεύθυνη Δήλωση

Υπεύθυνη δήλωση στην οποία ο αιτών βεβαιώνει ότι 
όλα τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην αίτηση είναι 
αληθή.

Άρθρο δεύτερο

1. Η ισχύς των διατάξεων της απόφασης αυτής αρχίζει από 
τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

2. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως.

   Αθήνα, 30 Μαρτίου 2010
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 
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