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 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. απόφ. 498/2021 (1)
   Έγκριση των τιμών των παραμέτρων που υπει-

σέρχονται στον υπολογισμό του κόστους εξισορ-

ρόπησης φορτίου του ΕΣΜΦΑ για το έτος 2021.

  Η ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
( συνεδρίαση την 24η Ιουνίου 2021)

Λαμβάνοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4001/2011 «Για τη λειτουργία 

Ενεργειακών Αγορών Ηλεκτρισμού και Φυσικού Αερίου, 
για Έρευνα, Παραγωγή και δίκτυα μεταφοράς Υδρογο-
νανθράκων και άλλες ρυθμίσεις» (Α’ 179) και ιδίως το 
εδάφιο (γ) της παρ. 2 του άρθρου 68, το εδάφιο (θ) της 
παρ. 2 του άρθρου 69, το άρθρο 71, και την παρ. 1 του 
άρθρου 91.

2. Τις διατάξεις της υπό στοιχεία Δ1/Α/5346/22.03.2010 
απόφασης του Υφυπουργού Περιβάλλοντος Ενέργει-
ας και Κλιματικής Αλλαγής «Κώδικας Διαχείρισης του 
Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου» (Β’ 379) (εφεξής 
«Κώδικας Διαχείρισης ΕΣΦΑ»), όπως τροποποιήθη-
κε με τις υπ’ αρ. 1096/2011 (Β’ 2227/2010), 526/2013 
(Β’  3131), 239/2017 (Β’  1549 και Β’  2159), 123/2018 
(Β’ 788), 1005/2019 (Β’ 4088), υπ’ αρ. 727/2020 (Β’ 1684), 
1035/2020 (Β’ 2840), 1400/2020 (Β’ 4585) και 1433/2020 
(Β’ 4799 και Β’5078) αποφάσεις της ΡΑΕ, και ιδίως τα άρ-
θρα 44, 46, 47 και 48 αυτού.

3. Την υπ’ αρ. 1434/2020 απόφαση της Ρυθμιστικής 
Αρχής Ενέργειας «Έγκριση τροποποίησης Κανονισμού 
Τιμολόγησης Βασικών Δραστηριοτήτων του Εθνικού 
Συστήματος Φυσικού Αερίου σύμφωνα με τις διατάξεις 

της παρ. 1 του άρθρου 88 του ν. 4001/2011 - Πέμπτη 
Αναθεώρηση» (Β’4801).

4. Την υπ’ αρ. 1038/2020 απόφαση της Αρχής «Έγκριση 
Τιμολογίου Χρήσης του Εθνικού Συστήματος Φυσικού 
Αερίου σε εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 5 του άρ-
θρου 88 του ν. 4001/2011, όπως ισχύει» (Β’3367) με την 
οποία εγκρίθηκαν τα τιμολόγια χρήσης του ΕΣΦΑ για 
το 2021.

5. Τις υπ’  αρ. 2129/2008, 3294/2009, 533/4.3.2010, 
1039/1.9.2011, 1/12.1.2012 (Β’ 153), 869/25.10.2012 
(B’ 3074), 75/18.02.2014 (Β’ 665), 486/11.09.2014 (Β’ 2727), 
470/01.12.2015 (Β’ 308/2016), 868/13.10.2017 (Β’ 3962), 
486/31.05.2018 (Β’ 2755), 1093/15.11.2019 (Β’ 4519) και 
1197/2020 (Β’ 5082) αποφάσεις της ΡΑΕ για την έγκριση 
των τιμών των παραμέτρων που υπεισέρχονται στον 
υπολογισμό του κόστους εξισορρόπησης φορτίου του 
ΕΣΜΦΑ και του τρόπου κατανομής του κόστους εξισορ-
ρόπησης στους Χρήστες για τα έτη από το 2007 έως το 
2020.

6. Την υπ’ αρ. 941/2020 (Β’ 2990) απόφαση της ΡΑΕ με 
την οποία εγκρίθηκε ο Ετήσιος Σχεδιασμός Υπηρεσιών 
Εξισορρόπησης για το Έτος 2021.

7. Το υπ’ αρ. 134253/21.01.2021 έγγραφο του ΔΕΣΦΑ 
(ΡΑΕ Ι‐303925/03.06.2021) «Υπ’ αρ. 1508/2020 Σύμ-
βαση Υπηρεσιών Εξισορρόπησης μεταξύ ΔΕΣΦΑ και 
MYTILINEOS HOLDINGS S.A., Υπ’ αρ. 1509/2020 Σύμ-
βαση Υπηρεσιών Εξισορρόπησης μεταξύ ΔΕΣΦΑ και 
DEPA COMMERCIAL S.A., Υπ’ αρ. 1510/2020 Σύμβαση 
Υπηρεσιών Εξισορρόπησης μεταξύ ΔΕΣΦΑ και MOTOR 
OIL (HELLAS) CORINTH REFINERIES S.A.».

8. Το υπ’ αρ. 135700/21.04.2021 έγγραφο του ΔΕΣΦΑ 
(ΡΑΕ Ι‐301474/26.04.2021) με θέμα «Υποβολή εισήγησης 
ΔΕΣΦΑ επί καθορισμού χρεώσεων απορρεουσών από 
διαδικασίες Εξισορρόπησης του ΕΣΜΦΑ για το 2021».

9. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσης δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπο-
λογισμού.

Σκέφτηκε ως εξής:
Επειδή, σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 2γ του άρ-

θρου 68 του ν. 4001/2011 (σχετικό 1): «2. Στο πλαίσιο 
των ανωτέρω υποχρεώσεων ο ΔΕΣΦΑ ΑΕ: …(γ) Έχει την 
ευθύνη για την εξισορρόπηση του φορτίου του ΕΣΦΑ, 
κατά τα οριζόμενα στον Κώδικα Διαχείρισης του ΕΣΦΑ 
και στον Κανονισμό (ΕΕ) υπ’ αρ. 312/2014 (EE L 91/15)».
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Επειδή, σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 1 και 2 του 
άρθρου 47 του Κώδικα Διαχείρισης ΕΣΦΑ (σχετικό 2): 
«1. Ο Διαχειριστής επιτρέπεται να συνάπτει με Χρήστες 
ή τρίτους Συμβάσεις Παροχής Υπηρεσιών Εξισορρόπη-
σης με αντικείμενο την προμήθεια και παράδοση στο 
ΕΣΦΑ ή την πώληση και παραλαβή από αυτό Ποσοτή-
των Φυσικού Αερίου στο πλαίσιο διενέργειας από τον 
Διαχειριστή Πράξεων Εξισορρόπησης (Συμβάσεις Υπη-
ρεσιών Εξισορρόπησης). 2. Οι Συμβάσεις Υπηρεσιών 
Εξισορρόπησης συνάπτονται μετά την έγκριση από τη 
ΡΑΕ, του Ετήσιου Σχεδιασμού Υπηρεσιών Εξισορρόπη-
σης, είτε κατόπιν σχετικού διαγωνισμού που διεξάγει ο 
Διαχειριστής είτε σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. [1] 
του άρθρου 91 του Νόμου».

Επειδή, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρ-
θρου 47 του Κώδικα Διαχείρισης ΕΣΦΑ (σχετικό 2): «Το 
αργότερο εντός εξήντα (60) ημερών από τη σύναψη 
των Συμβάσεων Υπηρεσιών Εξισορρόπησης, ο Διαχει-
ριστής υποβάλλει στη ΡΑΕ: Α) Αντίγραφα των Συμβά-
σεων αυτών, Β) Τις παραμέτρους που υπεισέρχονται 
στον καθορισμό του μοναδιαίου τιμήματος σύμφωνα 
με Σύμβαση Υπηρεσιών Εξισορρόπησης Φορτίου κα-
θώς και τον τρόπο περιοδικής αναπροσαρμογής αυτού 
κατά τη διάρκεια του έτους, εφόσον συντρέχει τέτοια 
περίπτωση, καθώς και οποιασδήποτε άλλης μοναδιαίας 
χρέωσης που εφαρμόζεται επί της Ποσότητας του Φυ-
σικού Αερίου που παραδίδεται στο ΕΣΦΑ στο πλαίσιο 
της Σύμβασης. Γ) Στοιχεία σχετικά με το πάγιο τίμημα 
καθώς και οποιαδήποτε άλλη πάγια χρέωση ενδεχομέ-
νως καταβάλλει στον αντισυμβαλλόμενό του σύμφωνα 
με Σύμβαση. Δ) Εκτίμηση σχετικά με το κόστος χρήσης 
από τον Διαχειριστή του ΕΣΜΦΑ ή Εγκατάστασης ΥΦΑ 
ή Εγκατάστασης Αποθήκευσης του ΕΣΦΑ για σκοπούς 
Εξισορρόπησης Φορτίου».

Επειδή, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 
7 του άρθρου 47 του Κώδικα Διαχείρισης ΕΣΦΑ (σχετι-
κό 2): «Εντός τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία 
υποβολής των στοιχείων η ΡΑΕ αποφασίζει σχετικά με 
την έγκριση των τιμών των παραμέτρων που υπεισέρ-
χονται στον υπολογισμό του μοναδιαίου τιμήματος και 
του τυχόν πάγιου τιμήματος».

Επειδή, με την υπ’ αρ. 941/2020 απόφαση (σχετικό 6), 
η ΡΑΕ ενέκρινε τον ετήσιο σχεδιασμό εξισορρόπησης 
φορτίου του ΕΣΜΦΑ για το έτος 2021 σύμφωνα με τον 
οποίο ο Διαχειριστής θα προμηθευτεί αέριο εξισορρό-
πησης μέσω σύμβασης πλαισίου μεταξύ του Διαχειριστή 
και Προμηθευτή ή Προμηθευτών, οι οποίοι θα επιλεγούν 
στο πλαίσιο διεθνούς διαγωνισμού, σύμφωνα με τις δια-
τάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 47 του Κώδικα 
Διαχείρισης του ΕΣΦΑ.

Επειδή, ο Διαχειριστής υπέβαλε στη ΡΑΕ αντίγραφα 
των υπ’ αρ. 1508/2020, 1509/2020 και 1510/2020 Συμβά-
σεων Υπηρεσιών Εξισορρόπησης που σύναψε με τις εται-
ρείες MYTILINEOS HOLDINGS S.A., DEPA COMMERCIAL 
S.A. και MOTOR OIL (HELLAS) CORINTH REFINERIES S.A. 
(σχετικό7), αντίστοιχα, ως ανάδοχοι του υπ’ αρ. 917/20/
ΔΠΠ διεθνούς διαγωνισμού που διεξήγαγε ο Διαχειρι-
στής για την προμήθεια αερίου εξισορρόπησης για το 

διάστημα 01.01.2021‐01.01.2022, σύμφωνα με τη δια-
δικασία της παρ. 2γ του άρθρου 68 του ν. 4001/2011.

Επειδή, οι παράμετροι που υπεισέρχονται στον υπο-
λογισμό του κόστους εξισορρόπησης φορτίου του Συ-
στήματος Μεταφοράς είναι η τιμή προμήθειας αερίου 
εξισορρόπησης, όπως καθορίζεται στις συμβάσεις υπη-
ρεσιών εξισορρόπησης και το κόστος χρήσης ΕΣΦΑ από 
το Διαχειριστή για σκοπούς Εξισορρόπησης Φορτίου, 
ήτοι το κόστος χρήσης εγκατάστασης ΥΦΑ και το κόστος 
χρήσης του ΕΣΜΦΑ.

Επειδή, σύμφωνα με την εισήγηση του Διαχειριστή για 
τις παραμέτρους που υπεισέρχονται στον υπολογισμό 
του κόστους εξισορρόπησης φορτίου του ΕΣΜΦΑ για το 
έτος 2021 (σχετικό 8), οι παράμετροι που υπεισέρχονται 
στον υπολογισμό του κόστους εξισορρόπησης φορτίου 
του ΕΣΜΦΑ, είναι οι ως άνω δύο παράμετροι.

Επειδή, όπως προκύπτει από τα αντίγραφα των Συμ-
βάσεων υπηρεσιών εξισορρόπησης, η χρέωση του Δια-
χειριστή, από τον εκάστοτε Προμηθευτή του για την προ-
μήθεια ΥΦΑ για σκοπούς εξισορρόπησης, αντιστοιχεί σε 
μια αναλογική χρέωση (ΒGUP), η οποία εκφράζεται σε €/
kWh και ορίζεται από τον ακόλουθο τύπο:

BGUP = RP + Κ
Όπου,
α) RP για κάθε Μήνα ίση με τον δείκτη τιμών European 

Gas Spot Index (EGSI) για την παράδοση φυσικού αερίου 
κατά την πρώτη ημέρα του Μήνα στο εικονικό σημείο 
συναλλαγών Τitle Transfer Facility (TTF), όπως αυτή δη-
μοσιεύεται στον ιστότοπο Powernext και συγκεκριμένα 
στην ιστοσελίδα https://www.powernext.com/spot-
market ‐ data, πολλαπλασιασμένη με 0,001, και

β) K συντελεστής εκφρασμένος σε €/kWh, ο οποίος 
προσδιορίζεται στην εκάστοτε οικονομική προσφορά 
στην οποία προβαίνει ο Προμηθευτής ΥΦΑ προκειμένου 
να ικανοποιήσει αίτημα του Διαχειριστή για προμήθεια 
φυσικού αερίου για σκοπούς εξισορρόπησης.

Επειδή, σύμφωνα με τα υποβληθέντα στη ΡΑΕ αντί-
γραφα των συμβάσεων για την προμήθεια ΥΦΑ για σκο-
πούς εξισορρόπησης κατά την περίοδο 01.01.2021 μέχρι 
και 01.01.2022 (σχετικό 7), η τιμή του όρου Κ (€/kWh) 
προσδιορίζεται στην εκάστοτε οικονομική προσφορά 
του Προμηθευτή σε ικανοποίηση αντίστοιχου αιτήματος 
προμήθειας του Διαχειριστή και δύναται να λάβει τιμή, 
μικρότερη ή ίση της τιμής για τον όρο K (€/kWh) που 
προσέφερε ο κάθε προμηθευτής κατά τη διαγωνιστική 
διαδικασία για τη σύναψη της αντίστοιχης Σύμβασης και 
αντιστοιχεί σε 0,15 €/kWh για τη MYTILINEOS HOLDINGS 
S.A., 0,0372 €/kWh για τη DEPA COMMERCIAL S.A. και 
0,017 €/kWh για τη MOTOR OIL (HELLAS) CORINTH 
REFINERIES S.A.

Επειδή, το Κόστος Προμήθειας ΥΦΑ για την περίοδο 
01.01.2021‐01.01.2022 υπολογίζεται, αποκλειστικά για 
τις ημέρες εκείνες κατά τις οποίες ο Διαχειριστής θα 
προχωρήσει σε έγχυση ποσότητας φυσικού αερίου στο 
ΕΣΜΦΑ στο πλαίσιο Πράξεων Εξισορρόπησης και σύμ-
φωνα με τη χαμηλότερη οικονομική προσφορά που κα-
τατίθεται από τον προμηθευτή/προμηθευτές που έχουν 
εν ισχύ σύμβαση υπηρεσιών εξισορρόπησης για συγκε-
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κριμένη χρονική περίοδο με τον Διαχειριστή κατόπιν του 
σχετικού αιτήματος προμήθειας από τον Διαχειριστή. To 
Κόστος αυτό ανακτάται από τους Χρήστες σύμφωνα με 
το άρθρο 56 του Κώδικα Διαχείρισης ΕΣΦΑ (σχετικό 2).

Επειδή, το αέριο εξισορρόπησης παραδίδεται από τον 
Προμηθευτή στον Διαχειριστή πριν την αεριοποίηση και 
την έγχυσή του στο Σύστημα Μεταφοράς, η τιμή προ-
μήθειας ΥΦΑ που αναφέρεται στις Συμβάσεις ‐ Πλαίσιο 
Υπηρεσιών Εξισορρόπησης δεν περιλαμβάνει τη χρέωση 
χρήσης της Εγκατάστασης ΥΦΑ και τη χρέωση για τη 
χρήση του ΕΣΜΦΑ, τα οποία αποτελούν επιπλέον κόστος 
του Διαχειριστή.

Επειδή, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 47 του 
Κώδικα Διαχείρισης ΕΣΦΑ (σχετικό 2) ο Διαχειριστής 
οφείλει να περιλάβει στην εισήγησή του για το κόστος 
εξισορρόπησης, εκτίμηση σχετικά με το κόστος χρήσης 
ΕΣΜΦΑ ή Εγκατάστασης ΥΦΑ για σκοπούς εξισορρόπη-
σης φορτίου.

Επειδή, ο υπολογισμός των χρεώσεων χρήσης ΕΣΜΦΑ 
και εγκατάστασης ΥΦΑ καθορίζεται στον Κανονισμό Τι-
μολόγησης Βασικών Δραστηριοτήτων του ΕΣΦΑ και στο 
Τιμολόγιο Χρήσης του ΕΣΦΑ (σχετικά 3, 4).

Επειδή, το Κόστος Χρήσης ΕΣΦΑ για την περίοδο 
01.01.2021‐01.01.2022 υπολογίζεται σύμφωνα με τα ορι-
ζόμενα στο άρθρο 48 του Κώδικα Διαχείρισης ΕΣΦΑ και 
ανακτάται από τους Χρήστες σύμφωνα με το άρθρο 56 
του Κώδικα Διαχείρισης ΕΣΦΑ (σχετικό 2), αποκλειστικά 
για τις ημέρες εκείνες κατά τις οποίες ο Διαχειριστής θα 
προχωρήσει σε έγχυση ποσότητας φυσικού αερίου στο 
ΕΣΜΦΑ στο πλαίσιο Πράξεων Εξισορρόπησης.

Επειδή, για το χρονικό διάστημα 01.01.2021‐01.01.2022 
το Κόστος Προμήθειας ΥΦΑ και το Κόστος Χρήσης ΕΣΦΑ 
αποτελούν ημερήσιο κόστος του Διαχειριστή, αποκλει-
στικά για τις Ημέρες εκείνες κατά τις οποίες ο Διαχειρι-
στής θα προχωρήσει σε έγχυση ποσότητας φυσικού αε-
ρίου στο ΕΣΜΦΑ στο πλαίσιο Πράξεων Εξισορρόπησης.

Κατόπιν των ανωτέρω και σύμφωνα με αυτά, αποφα-
σίζει:

Την έγκριση των τιμών των παραμέτρων που υπεισέρ-
χονται στον υπολογισμό του κόστους εξισορρόπησης 
φορτίου του ΕΣΜΦΑ και του τρόπου κατανομής του 
κόστους εξισορρόπησης στους Χρήστες για το Έτος 
2021, σύμφωνα με την ακόλουθη εισήγηση της ΔΕΣΦΑ 
Α.Ε., όπως επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση ως 
Παράρτημα.

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΕΙΣΗΓΗΣΗ Δ.Ε.Σ.Φ.Α.
ΕΠΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΧΡΕΩΣΕΩΝ ΑΠΟΡΡΕΟΥ-
ΣΩΝ ΑΠΟ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΞΙΣΟΡΡΟΠΗΣΗΣ ΤΟΥ 
Ε.Σ.Μ.Φ.Α. για την περίοδο 01.01.2021 07:00
έως 01.01.2022 07:00
‐ Απρίλιος 2021

Λαμβάνοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4001/2011 (Α’ 179) και ιδίως τα 

άρθρα 68.2.γα και 88.

2. Την υπ’ αρ. 1434/2020 απόφαση ΡΑΕ για την Τροπο-
ποίηση του Κανονισμού Τιμολόγησης Βασικών Δραστη-
ριοτήτων του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου (Β’ 
4801) καθώς και την απόφαση ΡΑΕ 1038/2020 για την 
έγκριση του Τιμολογίου Χρήσης του Εθνικού Συστήμα-
τος Φυσικού Αερίου του 2021 (Β’ 3367).

3. Τις διατάξεις της 6ης Αναθεώρησης του Κώδι-
κα Διαχείρισης Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου 
(Β’ 4799/2020), όπως ισχύει.

4. Το υπ’ αρ. 130164/27.4.2020 έγγραφο του ΔΕΣΦΑ 
με το οποίο υπεβλήθη προς έγκριση στη ΡΑΕ o «Ετήσι-
ος Σχεδιασμός Υπηρεσιών Εξισορρόπησης για το έτος 
2021».

5. Την υπ’ αρ. 941/2020 απόφαση της ΡΑΕ με την οποία 
ενέκρινε τον Ετήσιο Σχεδιασμό Υπηρεσιών Εξισορρόπη-
σης για το έτος 2021.

6. Την υπ’ αρ. 1508/2020 Σύμβαση μεταξύ ΔΕΣΦΑ και 
MYTILINEOS HOLDINGS S.A. με θέμα: «Supply of LNG 
Quantity for Balancing Services of the Hellenic Natural 
Gas Transmission System for the period 01.01.2021 
07:00 - 01.01.2022 07:00».

7. Την υπ’ αρ. 1509/2020 Σύμβαση μεταξύ ΔΕΣΦΑ 
και DEPA COMMERCIAL S.A. με θέμα: «Supply of LNG 
Quantity for Balancing Services of the Hellenic Natural 
Gas Transmission System for the period 01.01.2021 
07:00 - 01.01.2022 07:00».

8. Την υπ’ αρ. 1510/2020 Σύμβαση μεταξύ ΔΕΣΦΑ και 
MOTOR OIL (HELLAS) CORINTH REFINIRIES S.A. με θέμα: 
«Supply of LNG Quantity for Balancing Services of the 
Hellenic Natural Gas Transmission System for the period 
01.01.2021 07:00 - 01.01.2022 07:00»,

ο Διαχειριστής του Εθνικού Συστήματος Φυσικού 
Αερίου (ΔΕΣΦΑ Α.Ε.) προκειμένου για τη μεθοδολογία 
υπολογισμού και την ανάκτηση του Κόστους Εξισορρό-
πησης του Εθνικού Συστήματος Μεταφοράς Φυσικού 
Αερίου (ΕΣΜΦΑ) για την περίοδο 01.01.2021 07:00 έως 
01.01.2022 07:00, εισηγείται τα κάτωθι.

Α. ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΦΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 
1.1.2021 07:00 ΕΩΣ 1.1.2022 07:00

Σύμφωνα με τις υπ’ αρ. 1508/2020, 1509/2020, 
1510/2020 Συμβάσεις μεταξύ ΔΕΣΦΑ και MYTILINEOS 
HOLDINGS S.A., DEPA COMMERCIAL S.A., MOTOR OIL 
(HELLAS) CORINTH REFINIRIES S.A., αντίστοιχα, με θέμα: 
«Supply of LNG Quantity for Balancing Services of the 
Hellenic Natural Gas Transmission System for the period 
01.01.2021 07:00 - 01.01.2022 07:00» η τιμή προμήθειας 
ΥΦΑ (ΒGUP) υπολογίζεται από τον τύπο:

BGUP = [RP + Κ] €/kWh
όπου:
‐RP για κάθε Μήνα (m) ίση με τον δείκτη τιμών 

European Gas Spot Index (EGSI) για την παράδοση Φυ-
σικού Αερίου κατά την 1η ημέρα του μήνα (m) στο ει-
κονικό σημείο συναλλαγών Title Transfer Facility (TTF), 
όπως αυτή δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του Powernext 
[https://www.powernext.com/spot‐market‐data], επί τον 
συντελεστή 0,001 για τη μετατροπή από MWh σε kWh

‐K συντελεστής εκφρασμένος σε €/kWh ο οποίος 
προσδιορίζεται στην εκάστοτε οικονομική προσφορά 
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την οποία εκδίδει ο προμηθευτής σε ικανοποίηση αντί-
στοιχου Αιτήματος Προμήθειας του Διαχειριστή.

Ο Διαχειριστής αποστέλλει, σύμφωνα με τα οριζόμε-
να στο Άρθρο 3 των ανωτέρω συμβάσεων προμήθειας 
Αερίου Εξισορρόπησης, Αίτημα Προμήθειας προς τους 
Προμηθευτές, με το οποίο οι τελευταίοι καλούνται, μέσα 
σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα που ορίζεται από 
τον Διαχειριστή στο εν λόγω αίτημα, είτε να κάνουν 
αποδεκτό το αίτημα, ορίζοντας κατ’ ελάχιστο την τιμή 
του συντελεστή Κ, την ποσότητα προμήθειας και την 
ημερομηνία παράδοσης, είτε να αρνηθεί την προμήθεια 
ΥΦΑ για σκοπούς εξισορρόπησης.

Ο τρόπος αποδοχής των ανωτέρω προσφορών από 
τον Διαχειριστή ορίζεται στο Άρθρο 3 των ανωτέρω 
συμβάσεων.

Το κόστος προμήθειας ΥΦΑ, το οποίο προκύπτει από 
την Ποσότητα Φυσικού Αερίου που παραδίδεται στο 
ΕΣΦΑ στο πλαίσιο των ανωτέρω Συμβάσεων επί την τιμή 
BGUP ανακτάται μέσω της διαδικασίας ισοσκελισμού του 
Λογαριασμού Εκκαθάρισης Εξισορρόπησης που τηρεί 
ο Διαχειριστής, όπως η διαδικασία αυτή ορίζεται στο 
Άρθρο 56 του Κώδικα Διαχείρισης ΕΣΦΑ.

Β. ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΣΜΦΑ ΚΑΙ ΤΗΣ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΥΦΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1.1.2021 07:00 
ΕΩΣ 1.1.2022 07:00

Το «Κόστος Χρήσης ΕΣΦΑ για σκοπούς Εξισορρόπη-
σης» για την εν λόγω περίοδο υπολογίζεται σύμφωνα 
με τα οριζόμενα στο άρθρο 48 του Κώδικα Διαχείρισης 
ΕΣΦΑ και ανακτάται από τους Χρήστες μέσω της διαδι-
κασίας ισοσκελισμού του Λογαριασμού Εκκαθάρισης 
Εξισορρόπησης σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Άρθρο 
56 του Κώδικα Διαχείρισης ΕΣΦΑ.

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 5Δ του άρθρου 
47 του Κώδικα Διαχείρισης ΕΣΦΑ, όπως ισχύει, ο Διαχει-
ριστής υποβάλει στη ΡΑΕ «εκτίμηση σχετικά με το κόστος 
χρήσης από τον Διαχειριστή του ΕΣΜΦΑ ή Εγκατάστα-
σης ΥΦΑ ή Εγκατάστασης Αποθήκευσης του ΕΣΜΦΑ για 
σκοπούς εξισορρόπησης φορτίου».

Στον ακόλουθο πίνακα παρατίθεται σχετική εκτίμηση 
του κόστους χρήσης ΕΣΦΑ για σκοπούς εξισορρόπησης.

Για την εν λόγω εκτίμηση έχουν ληφθεί υπόψη οι 
δεσμεύσεις δυναμικότητας αεριοποίησης της Εγκατά-
στασης ΥΦΑ και ισόποσης δέσμευσης δυναμικότητας 
μεταφοράς στο Σημείο Εισόδου Αγία Τριάδα που αντι-
στοιχούν στις εκτιμώμενες ποσότητες φυσικού αερίου 
για σκοπούς εξισορρόπησης μέσω χρήσης υπηρεσιών 
εξισορρόπησης, σύμφωνα με τον εγκεκριμένο Ετήσιο 
Σχεδιασμό Υπηρεσιών Εξισορρόπησης για το Έτος 2021, 
αντικαθιστώντας τις τιμές του Ά τριμήνου με απολογιστι-
κά στοιχεία έτους 2021.

* 2021, 41%

.

2021   
 (kWh)*

  
  

 

 
 

+  
(€/kWh/h/y)

  

30.500.000 0 2,9714 5,2508366 0,00 €
86.500.000 0 2,9714 5,2508366 0,00 €
81.458.679 3.748.679 2,9714 5,2508366 6.676,73 €
85.988.100 35.255.121 2,9714 5,2508366 62.792,49 €
69.050.326 28.310.634 2,9714 5,2508366 50.423,75 €
57.605.432 23.618.227 2,9714 5,2508366 42.066,15 €
48.177.415 19.752.740 2,9714 5,2508366 35.181,38 €
56.514.364 23.170.889 2,9714 5,2508366 41.269,41 €
81.111.648 33.255.776 2,9714 5,2508366 59.231,48 €
60.208.430 24.685.456 2,9714 5,2508366 43.966,98 €
42.134.938 17.275.325 2,9714 5,2508366 30.768,88 €
108.928.470 44.660.673 2,9714 5,2508366 79.544,61 €

808.177.802 253.733.520 451.921,87 €

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 24 Ιουνίου 2021 

Ο Πρόεδρος

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΑΓΟΥΜΑΣ
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      Αριθμ. 999/2 (2) 
Τροποποίηση της υπ’ αρ. 991/4/17-5-2021 

(Β΄ 2265) απόφασης της Εθνικής Επιτροπής Τη-

λεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων. 

  Η ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ
ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ 

  Αφού έλαβε υπόψη: 
α) Τον ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσω-

μάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 
2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) - Ηλεκτρονι-
κές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της 
Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» (Α’ 184), και 
ιδίως τα σημεία ιγ, ιε, κε και λγ της παρ. 1 του άρθρου 113, 
τα άρθρα 120, 121, 122, 124, 126, 131, 132, 137 και 138, 

β) τον ν. 4070/2012 «Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών Επικοι-
νωνιών, Μεταφορών, Δημοσίων Έργων και άλλες διατά-
ξεις» (Α’ 82) και ιδίως τα άρθρα 6 και 11, 

γ) την απόφαση ΕΕΤΤ ΑΠ 991/4/17-5-2021 «Κανονι-
σμός Γενικών Αδειών» (Β’ 2265) και ιδίως το άρθρο 15, 

δ) την επιστολή της εταιρείας Cosmote υπ’ αρ. ΕΕΤΤ: 
18603/18-6-2021, 

ε) την επιστολή του ΟΤΕ υπ’ αρ. ΕΕΤΤ: 18781/22-6-2021, 
στ) την επιστολή της Forthnet-NOVA υπ’ αρ. ΕΕΤΤ: 

19601/30-6-2021, 
ζ) την υπ’ αρ. 35470/7-7-2021 Εισήγηση της Υπηρεσίας, 
η) το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν 

επιβαρύνεται ούτε ο κρατικός προϋπολογισμός ούτε ο 
προϋπολογισμός της ΕΕΤΤ, 

και ύστερα από προφορική εισήγηση του Προέδρου 
της ΕΕΤΤ, 

Επειδή: 
Α. Με τις ως άνω επιστολές [σχετ. υπό στοιχεία (δ), (ε) 

και (στ)], υποβλήθηκαν στην ΕΕΤΤ αιτήματα παράτασης 
της έναρξης ισχύος του Κανονισμού Γενικών Αδειών και 
συγκεκριμένα: 

Οι εταιρείες Cosmote και ΟΤΕ αιτούνται παράταση 
έναρξης ισχύος έως την 1-3-2022, 

1. Για τον νέο τρόπο υπολογισμού του τέλους διακο-
πής/καταγγελίας μίας σύμβασης ορισμένου χρόνου, πριν 
την παρέλευση της ορισμένης διάρκειάς της [Παράρτη-
μα Β, παρ. 3.2.ζ)]. 

2. Για τα ανώτατα όρια χρεώσεων τα οποία θα παρέ-
χονται ως δυνατότητα επιλογής στον συνδρομητή εάν 
επιθυμεί να διακόπτονται οι παρεχόμενες υπηρεσίες σε 
περίπτωση υπέρβασής τους [Παράρτημα Β, παρ. 3.2.ια)]. 

3. Για την τροποποίηση των τριών πρώτων σελίδων 
των συμβάσεων αλλά και τη συνολική τροποποίησή 
τους σύμφωνα με όσα προβλέπονται στον Κανονισμό, 
όπως τα χαρακτηριστικά για τους τελικούς χρήστες με 
αναπηρία, για τις ταχύτητες πρόσβασης στο διαδίκτυο 
[Παράρτημα Β, παρ. 3.3.θ)]. 

4. Για τη δημοσίευση των μέτρων για την ισοδύναμη 
πρόσβαση των τελικών χρηστών με αναπηρίες και τη 
δημιουργία σχετικής ιστοσελίδας για τους ανωτέρω χρή-
στες [Παράρτημα Β, παρ. 3.2.ιε)]. 

Η εταιρεία Forthnet - NOVA αιτείται παράταση έναρξης 
ισχύος έως την 1-12-2021, 

1. Για τον νέο τρόπο υπολογισμού του τέλους διακο-
πής/καταγγελίας μίας σύμβασης ορισμένου χρόνου πριν 
την παρέλευση της ορισμένης διάρκειάς της [Παράρτη-
μα Β, παρ. 3.2.ζ]. 

2. Για τη δημοσίευση των μέτρων για την ισοδύναμη 
πρόσβαση των τελικών χρηστών με αναπηρίες και τη 
δημιουργία σχετικής ιστοσελίδας για τους ανωτέρω χρή-
στες [Παράρτημα Β, παρ. 3.2.ιε]. 

3. Για την τροποποίηση των τριών πρώτων σελίδων 
των συμβάσεων αλλά και τη συνολική τροποποίησή 
τους σύμφωνα με όσα προβλέπονται στον Κανονισμό, 
όπως τα χαρακτηριστικά για τους τελικούς χρήστες με 
αναπηρία, για τις ταχύτητες πρόσβασης στο διαδίκτυο 
[Παράρτημα Β, παρ. 3.3.θ]. 

4. Για την ενημέρωση των συνδρομητών που κινούνται 
σε παραμεθόριες περιοχές [Παράρτημα Β, παρ.3.2 ιστ]. 

5. Για την ενημέρωση των επιλογών φραγής προς συ-
γκεκριμένους αριθμούς, σε περίπτωση που η σύνδεση 
θα χρησιμοποιηθεί από ανήλικους [Παράρτημα Β, παρ. 
3.3.γ.v] 

6. Για την ενημέρωση στη διαδικτυακή εφαρμογή του 
παρόχου, των ημερομηνιών έναρξης και λήξης της σύμ-
βασης του συνδρομητή [Παράρτημα Β, παρ. 3.3.θ.iii]. 

7. Για την αποστολή sms για επιβεβαίωση επίλυσης 
προβλήματος τηλεφωνικώς, [Παράρτημα Β, παρ. 3.6.1 α]. 

8. Για την πραγματοποίηση τηλεπωλήσεων μέσω κλή-
σης από κέντρο τηλεφωνικών κλήσεων (call center) του 
παρόχου [Παράρτημα Β, παράγραφος 3.6.1 στ]. 

9. Για την τιμολόγηση υπηρεσιών [Παράρτημα Β, 
παρ. 3.6.2].

10. Για την ενημέρωση για τα τέλη προσωρινής φραγής 
[Παράρτημα Β, παρ. 5.1 δ].

11. Για την ενημέρωση για την αλλαγή τρόπου απο-
στολής του λογαριασμού, όσο και για τον τρόπο δήλω-
σης της μη αποδοχής της αλλαγής αυτής [Παράρτημα 
Β, 5.2.γ]. 

Β. Για τη συμμόρφωση με τις διατάξεις του Παραρτή-
ματος Β: i) παρ. 3.2 ιστ ii) παρ. 3.3.γ.v, iii) παρ.3.6.1 στ, δεν 
απαιτείται προσαρμογή των πληροφοριακών συστημά-
των των εταιρειών. 

Γ. Η διάταξη του Παραρτήματος Β, παρ. 3.6.1 α, ανα-
φορικά με την αποστολή sms για την επιβεβαίωση της 
επίλυσης προβλήματος, καθώς αφορά μία επιπρόσθετη 
διευκόλυνση στην διαδικασία που ακολουθείται από τα 
τμήματα εξυπηρέτησης πελατών, η μη ύπαρξης της οποί-
ας δεν δυσχεραίνει το έργο των τμημάτων εξυπηρέτησης 
πελατών, δύναται να ενεργοποιηθεί σε ημερομηνία που 
θα επιλέξει ο πάροχος. 

Δ. Οι διατάξεις του Παραρτήματος Β, i) παρ. 3.6.2 και 
ii) παρ. 5.1 δ δεν απαιτούν αλλαγές σε σχέση με τις προ 
ισχύουσες διατάξεις που να δικαιολογούν μεταβατική 
περίοδο. 

Ε. Η διάταξη του Παραρτήματος Β, 5.2.γ τίθεται σε ισχύ 
με πρωτοβουλία του παρόχου, ως εκ τούτου δεν δικαιο-
λογείται μεταβατική περίοδος. 

ΣΤ. Οι διατάξεις του Παραρτήματος Β i) παρ. 3.2.ζ, 
ii) παρ. 3.2.ια, iii) παρ. 3.3.θ, iv) παρ. 3.2.ιε v) παρ. 3.3.θ.iii, 
απαιτούν προσαρμογή των πληροφοριακών συστημά-
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των των παρόχων, ως εκ τούτου κρίνεται σκόπιμο να 
δοθεί παράταση για την έναρξη ισχύος τους, αποφασίζει: 

Τροποποιεί την παρ. 1 του άρθρου 15 της απόφασης 
της ΕΕΤΤ ΑΠ 991/4/17-5-2021 «Κανονισμός Γενικών Αδει-
ών» (Β’ 2265), ως εξής: 

1. Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή 
της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως με τις κάτωθι 
εξαιρέσεις: 

α) τη θέση σε ισχύ έξι (6) μήνες, μετά τη δημοσίευση 
της παρούσας απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβερ-
νήσεως των: 

- σημείο (ιβ) της παρ. 3.2 του Παραρτήματος Β 
- σημείο (ιγ) της παρ. 3.2 του Παραρτήματος Β 
- σημείο (γi) της παρ. 3.3 του Παραρτήματος Β 
- σημείο (θ’/i/12) της παρ. 3.3 του Παραρτήματος Β 
- σημείο (θ iii) της παρ. 3.3 του Παραρτήματος Β 

β) τη θέση σε ισχύ εννέα (9) μήνες μετά τη δημοσίευση 
της παρούσας απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβερ-
νήσεως των: 

- σημείο (ζ) της παρ. 3.2. του Παραρτήματος Β 
- σημείο (ια) της παρ. 3.2 του Παραρτήματος Β 
- σημείο (ιε) της παρ. 3.2 του Παραρτήματος Β 
- σημείο (θ) της παρ. 3.3 του Παραρτήματος Β 
- σημείο (ια) της παρ. 3.3 του Παραρτήματος Β 
- σημείο (γ) της παρ. 3.4 του Παραρτήματος Β 
- σημείο (β) της παρ. 5.1 του Παραρτήματος Β 
- παρ. 5.3 του Παραρτήματος Β 
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.

  Μαρούσι, 12 Ιουλίου 2021

Ο Πρόεδρος

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΣΣΕΛΟΣ   
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*02035300308210008*

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ 

Πωλήσεις - Συνδρομές: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Πληροφορίες: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000) 
Παραλαβή Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139) 

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Ιστότοπος: www.et.gr 

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία 
του ιστότοπου: helpdesk.et@et.gr 

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων 
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ: 
webmaster.et@et.gr 

Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο 
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στην Προεδρία της Κυβέρ-
νησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και κυκλοφορία των 
Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη των εκτυπωτικών - 
εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (ν. 3469/2006/Α΄ 131 
και π.δ. 29/2018/Α΄58). 

1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ) 

• Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστο-
σελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην 
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αί-
τησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον 
ιστότοπο www.et.gr. 
• Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμή-

μα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας 
μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και Συνδρομητών. 
Tο κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον 
οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προ σαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από 
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξά-
νεται κατά 0,30 €.  To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

• Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση: 

Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του 
δημο σίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση 
προηγμέ νης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης. 

Β. Κατ’ εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν 
είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς 
δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων. 

• Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημε-
ρήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλό-
γους για όλες τις υπη ρεσίες μας, περιλαμβάνονται στoν ιστότοπο (www.et.gr). Επίσης μέσω 
του ιστότοπου δίδονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με 
βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνι-
κό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης. 

2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 

Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου 
αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανο-
γραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.  

Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.

Πείτε μας τη γνώμη σας,

για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας,  συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

Πείτε μας τη γνώμη σας,
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