
 

Νομοθετικό και Ρυθμιστικό Πλαίσιο Διανομής 
Η διανομή του φυσικού αερίου στην Ελλάδα ρυθμίστηκε, αρχικά, με τις διατάξεις του Ν. 2364/1995 (ΦΕΚ 

Α’ 252/6.12.1995), οι οποίες συμπληρώθηκαν με τις διατάξεις του Ν. 3428/2005 (ΦΕΚ Α’ 313/27.12.2005), 

περί «Απελευθέρωσης της Αγοράς Φυσικού Αερίου», με τον οποίο ενσωματώθηκαν στο εθνικό δίκαιο οι 

προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Οδηγίας και του Κανονισμού σχετικά με τους κοινούς κανόνες στην εσωτερική 

αγορά φυσικού αερίου (Οδηγία 2003/55/ΕΚ και Κανονισμός (Ε.Κ.) αριθ. 1775/2005 – «2ο ενεργειακό 

πακέτο»). Η δευτερογενής νομοθεσία της αγοράς φυσικού αερίου ετέθη σε ισχύ μέσω της έκδοσης σειράς 

υπουργικών αποφάσεων, όπως ο «Κανονισμός Αδειών Φυσικού Αερίου» (Υ.Α. Δ1/Α/5815/2010, ΦΕΚ Β’ 

464/19.4.2010), ο οποίος έχει πλέον αναθεωρηθεί (ΦΕΚ Β’ 3430/17.08.2018), προκειμένου να 

εναρμονιστεί με το ισχύον πλαίσιο.  

 

Στη συνέχεια, εκδόθηκε ο Ν. 4001/2011 (ΦΕΚ Α’ 179/22.8.2011) για τις ενεργειακές αγορές ηλεκτρισμού 

και φυσικού αερίου, ο οποίος αντικατέστησε σε μεγάλο βαθμό τον Ν. 3428/2005, με σκοπό την 

εναρμόνιση της εθνικής νομοθεσίας για το φυσικό αέριο με τις προβλέψεις της «3ου ενεργειακού 

πακέτου» και συγκεκριμένα με τις διατάξεις της Οδηγίας 2009/73/ΕΚ και των Κανονισμών (Ε.Κ.) αριθ. 

713/2009 και 715/2009, με απώτερο στόχο την περαιτέρω ομαλή ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς 

φυσικού αερίου και τη δημιουργία ίσων όρων πρόσβασης στην αγορά φυσικού αερίου για όλες τις 

επιχειρήσεις φυσικού αερίου που δραστηριοποιούνται εντός της Ε.Ε. Ως προς τις δραστηριότητες 

διανομής, οι Οδηγίες 2003/55/ΕΚ και 2009/73/ΕΚ προβλέπουν την υποχρέωση νομικού και λειτουργικού 

διαχωρισμού της δραστηριότητας διανομής από τις λοιπές δραστηριότητες μίας Κάθετα Ολοκληρωμένης 

Επιχείρησης. 

 

Οι σημαντικότερες τροποποιήσεις που έχουν επέλθει στον Ν. 4001/2011 είναι οι ακόλουθες:  

• Με το άρθρο 17 παρ.13 του Ν. 4203/2013 (ΦΕΚ Α’ 235) (και εν συνεχεία με το άρθρο 2 παρ. 2 του 

Ν. 4336/2015 (ΦΕΚ Α' 94/14.8.2015) τροποποιήθηκε το άρθ. 73 του ν. 4001/2011 περί ασφάλειας 

εφοδιασμού ώστε να εναρμονιστεί με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 994/2010. Επίσης, με την παρ. 

12 του άρθρου 17 του Ν. 4203/2013 τροποποιήθηκε η παρ. 2 του άρθρου 2 του ν. 4001/2011 και εν 

συνεχεία εκδόθηκε κατ' εξουσιοδότηση του παραπάνω νόμου η Υ.Α. Δ1/Β/10233/2014 (ΦΕΚ Β’ 

1684/24.06.2014) με την οποία καθορίστηκαν περαιτέρω οι κατηγορίες των Προστατευόμενων 

Καταναλωτών φυσικού αερίου. 

• Με τα Κεφάλαια Α’, Β’ και Γ’ της υποπαραγράφου Β.1 του Ν. 4336/2015 (ΦΕΚ Α’ 94/14.8.2015), το 

Κεφάλαιο Ε’ (άρθρο 16) του Ν.4337/2015 (ΦΕΚ Α’ 129/17.10.2015), καθώς και με τα άρθρα 27-34 του 

Δευτέρου Μέρους του Ν. 4414/2016 (ΦΕΚ Α’ 149/09.08.2016), το άρθρο 55 του Ν. 4423/2016 (ΦΕΚ Α’ 

182/27.09.2016) και το άρθρο 15 του Ν. 4425/2016 (ΦΕΚ Α’ 185/30.09.2016), τροποποιήθηκαν και 

συμπληρώθηκαν οι διατάξεις του Ν. 4001/2011, ως αυτός τροποποιηθείς ίσχυε. Οι νέες προβλέψεις 

αφορούν, κυρίως, στην αναμόρφωση του πλαισίου διανομής Φυσικού Αερίου στην Ελλάδα μέσω της 

υποχρέωσης των Κάθετα Ολοκληρωμένων Εταιρειών Φυσικού Αερίου για νομικό και λειτουργικό 

διαχωρισμό των δραστηριοτήτων διανομής από τις δραστηριότητες προμήθειας Φυσικού Αερίου, καθώς 

και της διεύρυνσης του ορισμού του «Επιλέγοντος» Πελάτη. Οι νέες ως άνω διατάξεις περιέχουν, επίσης, 

λεπτομερείς προβλέψεις σχετικά με την διαδικασία για την ολοκλήρωση του εν λόγω νομικού και 

λειτουργικού διαχωρισμού. 
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• Ο ιδιοκτησιακός διαχωρισμός των επιχειρήσεων που ασκούν τη δραστηριότητα της διανομής και της 

του διαχείρισης Δικτύων Διανομής Φυσικού Αερίου από εκείνες που δραστηριοποιούνται στους τομείς 

της παραγωγής ή της προμήθειας φυσικού αερίου, προβλέφθηκε από το ν. 4602/2019 (ΦΕΚ Α’ 

45/09.03.2019) με την προσθήκη των άρθρων 80Δ, 80Ε, 80ΣΤ, 80Ζ, 80Η, 80Θ, 80Ι, 80ΙΑ, 80ΙΒ, 80ΙΓ 

και 80ΙΔ στο ν. 4001/2011, στα οποία περιλαμβάνονται επίσης διατάξεις που αφορούν στον εταιρικό 

μετασχηματισμό της ΔΕΠΑ Α.Ε. σε ΔΕΠΑ Εμπορίας Α.Ε. και ΔΕΠΑ Υποδομών Α.Ε. 

• Περαιτέρω, με τον ν. 4643/2019 (ΦΕΚ Α’ 193/03.12.19) καταργήθηκαν τα άρθρα 80ΙΑ, 80IΓ, 80ΙΔ του 

ν. 4001/2011, ενώ αντικαταστάθηκαν τα άρθρα 80ΣΤ, 80Ζ, 80Η και 80Ι, με τις σχετικές διατάξεις να 

αφορούν στην ιδιωτικοποίηση της ΔΕΠΑ Α.Ε. και τον εταιρικό μετασχηματισμό της σε ΔΕΠΑ Εμπορίας 

Α.Ε., ΔΕΠΑ Υποδομών Α.Ε. και ΔΕΠΑ Διεθνών Έργων Α.Ε. και την πώληση του συνόλου των μετοχών 

ιδιοκτησίας ΤΑΙΠΕΔ των δύο πρώτων εταιρειών. 

 

Κατ’ εξουσιοδότηση του Ν. 3855/2010 (ΦΕΚ Α 95/23.06.2010), με τον οποίο θεσπίστηκαν μέτρα για τη 

βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης κατά την τελική χρήση, εκδόθηκε η Υ.Α. Δ5/Β/29891/2011 (ΦΕΚ 

3254/30.12.2011) η οποία επιβάλλει στους διανομείς ενέργειας, στους διαχειριστές δικτύων διανομής 

καθώς και στις επιχειρήσεις λιανικής πώλησης ενέργειας την υποχρέωση για την παροχή στοιχείων τελικής 

ενεργειακής χρήσης.  

 

Οι δραστηριότητες Διανομής και Διαχείρισης Δικτύων Διανομής φυσικού αερίου στην Ελλάδα ασκούνταν 

μέχρι την 31.12.2016 αποκλειστικά από την ΔΕΠΑ Α.Ε., την ΕΠΑ Θεσσαλίας Α.Ε., την ΕΠΑ Θεσσαλονίκης 

Α.Ε. και την ΕΠΑ Αττικής Α.Ε. στις αντίστοιχες γεωγραφικές περιοχές δραστηριότητάς τους. Με τους 

νόμους 4336/2015, 4414/2016 και 4425/2016 τροποποιήθηκε ο ν. 4001/2011 και επιβλήθηκε στις ως άνω 

εταιρείες η υποχρέωση για νομικό και λειτουργικό διαχωρισμό των δραστηριοτήτων διανομής από τις 

λοιπές δραστηριότητές τους μέχρι την 1η Ιανουαρίου 2017. Σε συμμόρφωση με το ως άνω νομοθετικό 

πλαίσιο, η ΔΕΠΑ Α.Ε. προχώρησε στην απόσχιση του κλάδου Διανομής και στην εισφορά του στη 

νεοσυσταθείσα για τον σκοπό αυτό «ΕΔΑ Λοιπής Ελλάδος» η οποία ασκεί τις δραστηριότητες της 

Διανομής και της Διαχείρισης του Δικτύου Διανομής Λοιπής Ελλάδος και, σήμερα έχει μετονομαστεί σε 

«ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.» με το διακριτικό τίτλο 

«ΔΕΔΑ» και κατέχει Άδεια Διανομής (ΦΕΚ Β’ 5905/31.12.2018) και Διαχείρισης Δικτύων Διανομής (ΦΕΚ 

Β’ 5903/31.12.2018), οι οποίες χορηγήθηκαν από τη ΡΑΕ. Οι δραστηριότητες Διανομής και Διαχείρισης 

των Δικτύων Διανομής Θεσσαλίας και Θεσσαλονίκης ασκούνται από την ΕΔΑ ΘΕΣΣ και του Δικτύου 

Διανομής Αττικής από την ΕΔΑ Αττικής, από τις οποίες έχουν αποσχιστεί οι δραστηριότητες της 

προμήθειας φυσικού αερίου. 

 

Η λειτουργία των ως άνω Διαχειριστών περιγράφεται στον Κώδικα Διαχείρισης Δικτύου Διανομής Φυσικού 

Αερίου (ΦΕΚ Β’ 487/20.02.2017), ο οποίος εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 8 του Άρθρου 80 

του ν. 4001/2011, κατόπιν αναθεωρήθηκε (ΦΕΚ Β’ 1507/02.05.2018), καταλήγοντας στη μορφή που ισχύει 

σήμερα (ΦΕΚ Β’ 3726/12.08.2021). 

 

Παράλληλα, η ΡΑΕ με την υπ’ αριθμόν 328/2016 απόφασή της (ΦΕΚ Β’ 3067/26.09.2016) θέσπισε τον 

Κανονισμό Τιμολόγησης Βασικής Δραστηριότητας Διανομής Φυσικού Αερίου για τα Δίκτυα Διανομής 

Αττικής, Θεσσαλονίκης, Θεσσαλίας και Λοιπής Ελλάδας, ενώ με τις υπ’ αριθμόν 345-346/2016 (ΦΕΚ Β’ 



 

3490/31.10.2016) και 347-348/2016 (ΦΕΚ Β’ 3537/03.11.2016) αποφάσεις της εγκρίθηκαν τα τιμολόγια 

για τη χρέωση της Βασικής Δραστηριότητας των αντίστοιχων Δικτύων Διανομής, τα οποία αναθεωρούνται 

ετησίως σύμφωνα με το Άρθρο 16 του ανωτέρω Κανονισμού. Ο Κανονισμός Τιμολόγησης αναθεωρήθηκε 

για πρώτη φορά (ΦΕΚ Β’ 3727/12.08.2021), ενώ τα Τιμολόγια Διανομής της ΔΕΔΑ για την τρέχουσα 

Ρυθμιστική Περίοδο εγκρίθηκαν με την απόφαση 1430/2020 της ΡΑΕ (ΦΕΚ Β’ 5072/17.11.2020). 

 

Το πλαίσιο δραστηριότητας των Χρηστών Διανομής περιγράφεται στον Κώδικα Προμήθειας Φυσικού 

Αερίου (ΦΕΚ Β’ 1969/01.06.2018), έχει θεσπιστεί Κανονισμός Μετρήσεων Δικτύου Διανομής Φυσικού 

Αερίου (ΦΕΚ Β’ 4818/24.12.2019), ο οποίος έχει ήδη υποστεί την πρώτη αναθεώρηση (ΦΕΚ Β’ 

2794/30.06.2021) και έχει εγκριθεί η Πρότυπη Σύμβαση Σύνδεσης στο Δίκτυο Διανομής (ΦΕΚ B’ 

1788/11.05.2020). Τέλος, με την απόφαση 214/2021 της ΡΑΕ (ΦΕΚ B’ 1249/31.03.2021), ορίστηκε ο 

Προμηθευτής Τελευταίου Καταφυγίου Φυσικού Αερίου για περίοδο δύο ετών. 

 

Τεχνικοί Κανονισμοί 
Σύμφωνα με το Π.Δ. 420/87 (ΦΕΚ Α’ 187/20.10.1987), όπως συμπληρώθηκε με το Ν. 3175/03 (ΦΕΚ Α’ 

207/29.08.2003), επιβάλλεται η εκπόνηση μελετών και κατασκευή εσωτερικών εγκαταστάσεων φυσικού 

αερίου σε όλες τις προς ανέγερση οικοδομές σε συγκεκριμένες περιοχές της χώρας.  

 

Η έκδοση του πρώτου Τεχνικού Κανονισμού Εσωτερικών Εγκαταστάσεων με πίεση λειτουργίας μεταξύ 

50mbar και 16bar (ΦΕΚ Β’ 236/26.03.1997), συμπληρώθηκε από το ΦΕΚ Β’ 875/19.08.1998 και 

τροποποιήθηκε ακολούθως από το ΦΕΚ Β’ 963/15.07.2003 για πίεση λειτουργίας της εγκατάστασης έως 

1bar, με την τελευταία προσθήκη να είναι αυτή του ΦΕΚ Β’ 976/28.03.2012, η οποία αφορά σε εσωτερικές 

εγκαταστάσεις με πίεση λειτουργίας έως 500mbar. 

 

Παράλληλα, το 2006 εκδόθηκε μια σειρά από υπουργικές αποφάσεις, οι οποίες αποτελούν τους Τεχνικούς 

Κανονισμούς κατασκευής και λειτουργίας των Δικτύων Διανομής φυσικού αερίου: 

• «Κανονισμός δικτύων πολυαιθυλενίου διανομής φυσικού αερίου με μέγιστη πίεση λειτουργίας 4 bar», 

Υ.Α. Δ3/Α/14715 (ΦΕΚ Β’ 1530/19.10.2006), 

• «Κανονισμός χαλύβδινων δικτύων διανομής φυσικού αερίου με πίεση σχεδιασμού 19 bar», 

Υ.Α. Δ3/Α/17013 (ΦΕΚ Β’ 1552/24.10.2006), 

• «Εγχειρίδιο λειτουργίας και συντήρησης δικτύων διανομής μέσης πίεσης φυσικού αερίου (πίεση 

σχεδιασμού 19 bar) και δικτύων κατανομής χαμηλής πίεσης φυσικού αερίου (μέγιστη πίεση λειτουργίας 4 

bar)», Υ.Α. Δ3/Α/20701 (ΦΕΚ Β’ 1712/23.11.2006), 

• «Κανονισμός εγκατάστασης παροχετευτικών αγωγών και μετρητών φυσικού αερίου με πίεση 

λειτουργίας έως και 4 bar», Υ.Α. Δ3/Α/22925 (ΦΕΚ Β’ 1810/12.12.2006). 

 

Τέλος, το πλαίσιο των Τεχνικών Κανονισμών που αφορούν στη Διανομή Φυσικού Αερίου συμπληρώθηκε 

με την έκδοση του Τεχνικού Κανονισμού «Εγκαταστάσεων Αποσυμπίεσης Πεπιεσμένου Φυσικού Αερίου 

και Βοηθητικών Διατάξεων» (ΦΕΚ Β’ 1809/21.05.2018), το Πλαίσιο Ανάπτυξης Απομακρυσμένων Δικτύων 

Διανομής με χρήση Συμπιεσμένου/Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου (ΦΕΚ Β’ 3334/10.08.2018), καθώς και 

την τροποποίηση αυτών με το Άρθρο 229 του ΦΕΚ A’ 70/07.05.2019. 


