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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
29 Δεκεμβρίου 2017

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Αναπροσαρμογή Τιμολογίου Χρήσης του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου σύμφωνα με τις
διατάξεις της 2ης Αναθεώρησης του Κανονισμού
Τιμολόγησης Βασικών Δραστηριοτήτων ΕΣΦΑ.

2

Ρύθμιση θεμάτων Ασκούμενων Δικηγόρων στην
Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. απόφ. 997/2017
(1)
Αναπροσαρμογή Τιμολογίου Χρήσης του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου σύμφωνα με τις
διατάξεις της 2ης Αναθεώρησης του Κανονισμού Τιμολόγησης Βασικών Δραστηριοτήτων
ΕΣΦΑ.
Η ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
(συνεδρίαση την 15 Νοεμβρίου 2017, η οποία
συνεχίστηκε την 16, 20 και 22 Νοεμβρίου 2017)
Λαμβάνοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4001/2011 «Για τη λειτουργία
των Ενεργειακών Αγορών Ηλεκτρισμού και Φυσικού
Αερίου για Έρευνα, Παραγωγή και δίκτυα μεταφοράς
Υδρογονανθράκων και άλλες ρυθμίσεις» (ΦΕΚ Α΄ 179),
όπως ισχύει, και ιδίως τα άρθρα 15 και 88 αυτού.
2. Τις διατάξεις του ν. 4409/2016 «Πλαίσιο για την
ασφάλεια στις υπεράκτιες εργασίες έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων», και ιδίως την παράγραφο 1
(ββ) του άρθρου 61 αυτού (ΦΕΚ Α΄ 136/28.7.2016).
3. Τις διατάξεις του ν. 4425/2016 «Επείγουσες ρυθμίσεις των Υπουργείων Οικονομικών, Περιβάλλοντος και
Ενέργειας, Υποδομών, Δικτύων και Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄
185/30.9.2016).
4. Τις διατάξεις του ν. 2773/1999 «Απελευθέρωση
της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας - Ρύθμιση Θεμάτων
ενεργειακής πολιτικής και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄
286/22.12.1999), όπως ισχύει.

Αρ. Φύλλου 4737

5. Τις διατάξεις του ν. 3428/2005 «Απελευθέρωση της αγοράς φυσικού αερίου» (ΦΕΚ Α΄ 313/27.12.2005), όπως ισχύει.
6. Τις διατάξεις της Οδηγίας 2009/73/ΕΚ «Σχετικά με
τους κοινούς κανόνες για την εσωτερική αγορά φυσικού αερίου και την κατάργηση της Οδηγίας 2003/55/ΕΚ»
(L 211/2009).
7. Τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΚ) 715/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης
Ιουλίου 2009 «Σχετικά με τους όρους πρόσβασης στα δίκτυα μεταφοράς φυσικού αερίου και την κατάργηση της
Κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 1775/2005» (ΕΕ L 211/14.8.2009).
8. Τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/459 της
Επιτροπής, της 16ης Μαρτίου 2017 «για τη θέσπιση κώδικα δικτύου σχετικά με μηχανισμούς κατανομής δυναμικότητας στα συστήματα μεταφοράς αερίου και για
την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 984/2013»
(ΕΕ L 72/17.3.2017).
9. Τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/460 της Επιτροπής, της 16ης Μαρτίου 2017 «για τη θέσπιση κώδικα
δικτύου σχετικά με την εναρμονισμένη διάρθρωση των
τιμολογίων μεταφοράς αερίου» (ΕΕ L 72/17.3.2017).
10. Τις διατάξεις του π.δ. 139/2001 «Κανονισμός Εσωτερικής Λειτουργίας και Διαχείρισης της ΡΑΕ» (ΦΕΚ Α΄
121/...).
11. Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. Δ1/4955/2006 απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης «Ορισμός τιμολογίου
μεταφοράς φυσικού αερίου και αεριοποίησης ΥΦΑ» (ΦΕΚ
Β΄ 1781/7.12.2009).
12. Την υπ’ αριθμ. Δ1/Α/5346/22.3.2010 απόφαση του
Υφυπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής
Αλλαγής με θέμα «Κώδικας Διαχείρισης του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου» (ΦΕΚ Β΄ 379/2010) (εφεξής
«Κώδικας Διαχείρισης ΕΣΦΑ»), όπως τροποποιήθηκε
με τις υπ’ αριθμ. 1096/2011 (ΦΕΚ Β΄ 2227/4.10.2011),
υπ’ αριθμ. 526/2013 (ΦΕΚ Β΄ 3131/9.12.2013), και υπ’
αριθμ. 239/2017 (ΦΕΚ Β΄ 1549/5.5.2017 και ΦΕΚ Β΄ 2159/
23.6.2017) αποφάσεις της ΡΑΕ.
13. Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 594/2012 απόφασης
ΡΑΕ «Έκδοση του Κανονισμού Τιμολόγησης Βασικών
Δραστηριοτήτων του Εθνικού Συστήματος Φυσικού
Αερίου» (ΦΕΚ Β΄ 2093/5.7.2012).
14. Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 722/2012 απόφασης
ΡΑΕ «Έγκριση Τιμολογίου Χρήσης του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου» (ΦΕΚ Β΄ 2385/27.8.2012).
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15. Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 339/2016 απόφασης
ΡΑΕ «Αναθεώρηση Κανονισμού Τιμολόγησης Βασικών
Δραστηριοτήτων του Διαχειριστή Εθνικού Συστήματος
Φυσικού Αερίου («ΔΕΣΦΑ Α.Ε.») σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 88 του ν. 4001 και
του ν. 4409/2016» (ΦΕΚ Β΄ 3181/4.10.2016).
16. Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 344/2016 απόφασης
ΡΑΕ «Επανυπολογισμός της Ανακτήσιμης Διαφοράς του
Διαχειριστή Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου («ΔΕΣΦΑ Α.Ε.») για τα έτη 2011-2015 σύμφωνα με τις διατάξεις
της παραγράφου 1 (ββ) του άρθρου 61 του ν. 4409/2016»
(ΦΕΚ Β΄ 3235/7.10.2016).
17. Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 349/2016 απόφασης
ΡΑΕ «Τροποποίηση διατάξεων του Αναθεωρημένου
Κανονισμού Τιμολόγησης Βασικών Δραστηριοτήτων
του Διαχειριστή Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου
(«ΔΕΣΦΑ Α.Ε.»)» (ΦΕΚ Β΄ 3181/2016).
18. Την υπ’ αριθμ. 352/2016 απόφαση ΡΑΕ «Έγκριση
Τιμολογίου Χρήσης του Εθνικού Συστήματος Φυσικού
Αερίου σε εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου
5 του άρθρου 88 του ν. 4001/2011, όπως ισχύει» (ΦΕΚ
Β΄ 3513/1.11.2016).
19. Την υπ’ αριθμ. Ο–67466/3.5.2017 επιστολή της
ΡΑΕ προς τη ΔΕΣΦΑ Α.Ε με θέμα «Ανακτήσιμη διαφορά
έτους 2016 και επανυπολογισμός συντελεστών τιμολογίου χρήσης ΕΣΦΑ».
20. Την υπ’ αριθμ. Ι-221560/19.5.2017 επιστολή της
ΔΕΣΦΑ A.E. με θέμα «Ανακτήσιμη Διαφορά έτους 2016».
21. Την υπ΄αριθμ. Ι-222128/1.6.2017 επιστολή της
ΔΕΣΦΑ A.E. με θέμα «Ανακτήσιμη Διαφορά έτους 2016
και επανυπολογισμός συντελεστών τιμολογίου χρήσης
ΕΣΦΑ».
22. Την υπ’ αριθμ. Ι-223218/26.6.2017 επιστολή της
ΔΕΣΦΑ A.E. με θέμα «ΕΣΟΔΟ ΕΣΦΑ 2017- 2018».
23. Την υπ’ αριθμ. Ο-68378/11.7.2017 επιστολή της ΡΑΕ
προς τη ΔΕΣΦΑ Α.Ε με θέμα «Επανυπολογισμός Συντελεστών Τιμολογίου Χρήσης ΕΣΦΑ».
24. Το υπ’ αριθμ. Ι-224469/26.7.2017 ηλεκτρονικό μήνυμα της ΔΕΣΦΑ A.E. με θέμα «Επανέλεγχος Υπολογισμού Ανακτήσιμης Διαφοράς 2016».
25. Την υπ’ αριθμ. Ι-224629/31.7.2017 επιστολή της
ΔΕΣΦΑ A.E. με θέμα «Αίτημα ΔΕΣΦΑ για Έκτακτη Αναθεώρηση Τιμολογίων έπειτα από σύσταση της ΡΑΕ».
26. Την υπ’ αριθμ. Ι-224630/31.7.2017 επιστολή της
ΔΕΣΦΑ A.E. με θέμα «Επανυποβολή Ανακτήσιμης Διαφοράς Έτους 2016».
27. Την υπ’ αριθμ. Ο-68985/14.9.2017 επιστολή της
ΡΑΕ προς τη ΔΕΣΦΑ Α.Ε με θέμα «Υποβολή Σχέδιου Τιμολογίων».
28. Το υπ’ αριθμ. Ι-226277/20.9.2017 έγγραφο της ΔΕΣΦΑ Α.Ε. με θέμα «Υποβολή Σχέδιου Τιμολογίων».
29. Το υπ’ αριθμ. Ο-69090/2.10.2017 ηλεκτρονικό μήνυμα της ΡΑΕ προς τη ΔΕΣΦΑ Α.Ε με θέμα «Υποβολή
Σχέδιου Τιμολογίων».
30. Την υπ’ αριθμ. Ι-226900/3.10.2017 επιστολή της
ΔΕΣΦΑ Α.Ε. με θέμα «Επανυποβολή Σχέδιου Τιμολογίου».
31. Την υπ’ αριθμ. 871/2017 απόφαση ΡΑΕ «Έγκριση
της 2ης Αναθεώρησης Κανονισμού Τιμολόγησης Βασικών Δραστηριοτήτων του Εθνικού Συστήματος Φυσικού
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Αερίου σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του
άρθρου 88 του ν. 4001/2011 και του ν. 4409/2016» (ΦΕΚ
Β΄ 3720/20.10.2017).
32. Το γεγονός ότι, η ΡΑΕ, στο πλαίσιο διαμόρφωσης
της απόφασής της για την έκδοση της 2ης αναθεώρησης
του Κανονισμού Τιμολόγησης Βασικών Δραστηριοτήτων
του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου, κατά τα προβλεπόμενα στις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 88 του
ν. 4001/2011, έθεσε σε δημόσια διαβούλευση στις 27
Σεπτεμβρίου 2017 τη σχετική εισήγηση του ΔΕΣΦΑ Α.Ε.
για την 2η Αναθεώρηση του Κανονισμού Τιμολόγησης
Βασικών Δραστηριοτήτων ΕΣΦΑ και το υποβληθέν από
τον ΔΕΣΦΑ Σχέδιο Τιμολογίων ΕΣΦΑ για το έτος 2018 το
οποίο προκύπτει από την ως άνω εισήγηση.
33. Τα σχόλια που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της
δημόσιας διαβούλευσης, ήτοι τα υπ’ αριθμ. πρωτ. ΡΑΕ
έγγραφα: Ι-227024/4.10.2017 της ΕΠΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε.,
Ι-227106/5.10.2017 της Μ&Μ Α.Ε, Ι- 227078/5.10.2017
της ΔΕΠΑ Α.Ε., Ι-227101/5.10.2017 της ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ Α.Ε. και Ι-227079/5.10.2017 για το οποίο δεν
αναφέρεται ο αποστολέας, καθώς έχει υποβληθεί αίτηση
περί τήρησης εμπιστευτικότητας.
34. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 110164/31.10.2017 έγγραφο
του ΔΕΣΦΑ (ΡΑΕ Ι-228168/2.11.2017) με θέμα «Σχέδιο
Αναπροσαρμοσμένου Τιμολογίου για το έτος 2018 σύμφωνα με την απόφαση ΡΑΕ 871/2017».
35. Το γεγονός ότι με την παρούσα δεν προκαλείται
δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
Σκέφτηκε ως εξής:
Επειδή, κατά τα προβλεπόμενα στις διατάξεις της
παραγράφου 5 του άρθρου 88 του ν. 4001/2011, όπως
ισχύει (εφεξής ο «νόμος»): «Με εξαίρεση τους Διαχειριστές ΑΣΦΑ, στους οποίους χορηγείται απαλλαγή κατά
τις διατάξεις του άρθρου 76, τα τιμολόγια με βάση τα
οποία ο κάθε Διαχειριστής Συστήματος Φυσικού Αερίου
εισπράττει οποιοδήποτε αντάλλαγμα για κάθε Βασική
Δραστηριότητα, καταρτίζονται από τον εκάστοτε Διαχειριστή και εγκρίνονται με απόφαση της ΡΑΕ.. και ισχύουν
το αργότερο από τα δύο κατωτέρω χρονικά σημεία: (α)
είτε από τον τρίτο μήνα μετά το μήνα δημοσίευσης της
ανωτέρω απόφασης της ΡΑΕ στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, (β) είτε από τον έβδομο μήνα μετά το μήνα
δημοσίευσης του Κανονισμού Τιμολόγησης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως».
Επειδή, σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 1 του Κανονισμού 715/2009: «Τα τιμολόγια πρόσβασης για τους
χρήστες δικτύου δεν εισάγουν διακρίσεις και ορίζονται
χωριστά για κάθε σημείο εισόδου ή εξόδου του συστήματος μεταφοράς. Οι μηχανισμοί επιμερισμού του κόστους και η μεθοδολογία καθορισμού των τιμών όσον
αφορά τα σημεία εισόδου και εξόδου εγκρίνονται από τις
εθνικές ρυθμιστικές αρχές. Έως τις 3 Σεπτεμβρίου 2011
τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι έπειτα από μεταβατική
περίοδο τα τέλη δικτύου δεν υπολογίζονται με βάση την
προβλεπόμενη στη σύμβαση διαδρομή».
Επειδή, η ΡΑΕ με την έκδοση της υπ’ αριθμ. 871/2017
απόφασης προέβη σε επικαιροποίηση της μεθοδολογίας
καθορισμού των τιμολογίων χρήσης ΕΣΦΑ (2η Αναθεώρηση του Κανονισμού Τιμολόγησης ΕΣΦΑ), μετά από
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σχετική εισήγηση του ΔΕΣΦΑ και δημόσια διαβούλευση
από κοινού με το τότε υπό μορφή σχεδίου (και πλέον ήδη
εισηγούμενο αναπροσαρμοσμένο Τιμολόγιο Χρήσης),
για τους λόγους που αναφέρονται αναλυτικά στη σχετική
απόφαση της Αρχής.
Επειδή, ειδικότερα, διά της συμπλήρωσης και περαιτέρω βελτίωσης του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου για τη
διαμόρφωση των τιμολογίων χρήσης του ΕΣΦΑ, σύμφωνα με το πνεύμα του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/460 της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη θέσπιση κώδικα δικτύου
σχετικά με την εναρμονισμένη διάρθρωση των τιμολογίων μεταφοράς αερίου (L 72/17.3.2017), εισήχθησαν
διατάξεις για την εξομάλυνση των διαχρονικών μεταβολών των τιμολογίων και ιδίως για την αποτροπή τυχόν
ακραίων διακυμάνσεων αυτών σε μεταγενέστερο χρόνο,
ιδίως όταν συντρέχουν οι περιπτώσεις σημαντικής πλεονασματικής ανάκτησης εσόδων από τον Διαχειριστή.
Επειδή, συγκεκριμένα, στην παρ. 1 του άρθρου 18Α
της 2ης Αναθεώρησης του Κανονισμού Τιμολόγησης
ΕΣΦΑ ορίζεται ότι: «1. Σε περίπτωση που από την παρακολούθηση της εξέλιξης του προϋπολογισμού του Έτους
(ν) από τον Διαχειριστή διαπιστώνεται στο δεύτερο εξάμηνο του Έτους, με βάση τα πλέον πρόσφατα διαθέσιμα
απολογιστικά και προϋπολογιστικά στοιχεία του Έτους
αυτού, ότι το άθροισμα των Ανακτήσιμων Διαφορών
των Βασικών Δραστηριοτήτων Μεταφοράς και ΥΦΑ του
Έτους αυτού θα υπερβεί κατ’ απόλυτο τιμή το δεκαπέντε
τοις εκατό (15%) του αθροίσματος των προς Ανάκτηση
Απαιτούμενων Εσόδων των Βασικών Δραστηριοτήτων
Μεταφοράς και ΥΦΑ του ίδιου Έτους, ο Διαχειριστής
επανυπολογίζει τους συντελεστές ΣΔΜi, ΣΕΜi, ΣΔΥ και
ΣΕΥ για κάθε Είσοδο και Έξοδο του Συστήματος Μεταφοράς και για την Εγκατάσταση ΥΦΑ και τη χρέωση νέου
πελάτη ΧΠΝ για το Έτος (ν+1), σύμφωνα με τα άρθρα
[11] και [16] και προσδιορίζει τους όρους CAPTRA,i,ν+1,
COMTRA,i,ν+1, CAPLNG,ν+1, COMLNG,ν+1 για κάθε Είσοδο και Έξοδο του Συστήματος Μεταφοράς και για
την Εγκατάσταση ΥΦΑ λαμβάνοντας υπόψη την πλέον
πρόσφατη εκτίμηση ζήτησης του Διαχειριστή για το
Έτος (ν+1). Επίσης, επανυπολογίζει τους συντελεστές
βραχυχρόνιας χρέωσης Β για το Έτος (ν+1) σύμφωνα
με την παρ. 4 του άρθρου [13]. Στην περίπτωση αυτή
η Ανακτήσιμη Διαφορά του Έτους (ν) υπολογίζεται με
βάση τα προϋπολογιζόμενα μεγέθη για το έτος αυτό. 2.Η
εισήγηση του Διαχειριστή υποβάλλεται στη ΡΑΕ μέχρι
την 30η Σεπτεμβρίου του Έτους (ν) και η ΡΑΕ εκδίδει
την απόφαση Αναπροσαρμογής με τους εγκεκριμένους
συντελεστές χρέωσης για το έτος (ν+1), οι οποίοι ισχύουν
σε χρόνο που προσδιορίζεται από την απόφαση της ΡΑΕ.
3. Για την πρώτη εφαρμογή του άρθρου αυτού η προθεσμία της παραγράφου 2 παρατείνεται κατά ένα (1) μήνα».
Επειδή, περαιτέρω, στις παρ. 3 και 4 του άρθρου 19Β
της 2ης Αναθεώρησης του Κανονισμού Τιμολόγησης
ΕΣΦΑ ορίζεται ότι: «3. Σε περίπτωση που η Ανακτήσιμη
Διαφορά του Έτους (ν) αθροιστικά για το Σύστημα Μεταφοράς και την Εγκατάσταση ΥΦΑ, όπως υπολογίζεται
σύμφωνα με το άρθρο [19Α], είναι αρνητική (υπερανάκτηση) και υπερβαίνει κατ’ απόλυτο τιμή το πέντε τοις
εκατό (5%) του προς Ανάκτηση Απαιτούμενου Εσόδου
του Έτους (ν) αθροιστικά για το Σύστημα Μεταφοράς
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και την Εγκατάσταση ΥΦΑ, η Ανακτήσιμη Διαφορά του
Έτους αυτού περιορίζεται, με εισήγηση του Διαχειριστή
η οποία εγκρίνεται από τη ΡΑΕ, κατά μέγιστο στο δέκα
τοις εκατό (10%) του Προς Ανάκτηση Απαιτούμενου
Εσόδου του Έτους (ν) (Ποσοστό Περιορισμού Υπερανάκτησης) και η διαφορά αφαιρείται από το ποσό της
Παλαιάς Ανακτήσιμης Διαφοράς στο τέλος του Έτους (ν).
Το Ποσοστό Περιορισμού Υπερανάκτησης καθορίζεται
α) λαμβάνοντας υπόψη την επίπτωση αυτού στη Μεσοσταθμική Χρέωση Χρήσης ΕΣΦΑ και ιδίως την ομαλή
αποκλιμάκωση των τιμολογίων ΕΣΦΑ και β) με τρόπο
ώστε κατά το δυνατόν να μην προκαλείται αύξηση της
Μεσοσταθμικής Χρέωσης Χρήσης ΕΣΦΑ το έτος ν+1 σε
σχέση με αυτή του έτους ν. Ειδικά για το έτος 2017 το
ανωτέρω Ποσοστό Περιορισμού Υπερανάκτησης ορίζεται στο τρία τοις εκατό (3%). Αν το συνολικό ποσό που
αφαιρείται υπερβαίνει την εναπομένουσα συνολική
Παλαιά Ανακτήσιμη Διαφορά στο τέλος του Έτους (ν1), το ποσό που αφαιρείται περιορίζεται στο ύψος της
εναπομένουσας Παλαιάς Ανακτήσιμης Διαφοράς. Στην
περίπτωση που για το Έτος (ν) εφαρμόζεται το άρθρο
[18Α], η παράγραφος αυτή εφαρμόζεται με την Προϋπολογιζόμενη Ανακτήσιμη Διαφορά του έτους αυτού.
Το ποσό της Ανακτήσιμης Διαφοράς του Έτους (ν) το
οποίο αφαιρείται από το ποσό της Παλαιάς Ανακτήσιμης Διαφοράς στο τέλος του Έτους (ν), κατανέμεται στις
Βασικές Δραστηριότητες Μεταφοράς και ΥΦΑ στο Έτος
ν αναλογικά με το εναπομείναν ποσό Παλαιάς Ανακτήσιμης Διαφοράς στην κάθε Βασική Δραστηριότητα το
Έτος (ν-1). Σε περίπτωση που ο ανωτέρω υπολογισμός
οδηγεί σε αρνητική Παλαιά Ανακτήσιμη Διαφορά Βασικής Δραστηριότητας ΥΦΑ στο τέλος του Έτους (ν), τότε
μηδενίζεται η Παλαιά Ανακτήσιμη Διαφορά Βασικής
Δραστηριότητας ΥΦΑ και η διαφορά κατανέμεται στη
Βασική Δραστηριότητα Μεταφοράς, και αντιστρόφως.
4. Το ανακτώμενο ποσό της Παλαιάς Ανακτήσιμης Διαφοράς για το Έτος 2017 ανέρχεται σε 2,5 εκατ. ευρώ για
το Σύστημα Μεταφοράς και 0,5 εκατ. ευρώ για την Εγκατάσταση ΥΦΑ σύμφωνα με την απόφαση ΡΑΕ 349/2016
(ΦΕΚ Β΄ 3235/7.10.2016). Το ανακτώμενο ποσό της Παλαιάς Ανακτήσιμης Διαφοράς για το Έτος 2018 ανέρχεται σε 18,6 εκατ. ευρώ για το Σύστημα Μεταφοράς και
5 εκατ. ευρώ για την Εγκατάσταση ΥΦΑ. Από το Έτος
ν=2019 μέχρι και το Έτος ν=2032, το ανακτώμενο ποσό
κατά το Έτος ν προκύπτει από τη διαίρεση, του εναπομένοντος ποσού της Παλαιάς Ανακτήσιμης Διαφοράς στο
τέλος του Έτους (ν-1) όπως υπολογίζεται σύμφωνα με
την παρ. 2 ανωτέρω, με τη διαφορά (2032- ν+1)».
Επειδή, εν προκειμένω, ο ΔΕΣΦΑ υπέβαλε στην Αρχή
δια του υπ’ αριθμ. 34 σχετικού εγγράφου την εισήγησή
του για την αναπροσαρμογή των εγκεκριμένων συντελεστών χρέωσης καθότι για το έτος 2017 εκτιμήθηκε
υπερανάκτηση εσόδου ίση με περίπου εξήντα έξι εκατομμύρια ευρώ (66 εκ. €), ήτοι σε ποσοστό που υπερβαίνει το δεκαπέντε τοις εκατό (15%) του αθροίσματος
των προς Ανάκτηση Απαιτούμενων Εσόδων των Βασικών
Δραστηριοτήτων Μεταφοράς και ΥΦΑ του ίδιου Έτους
που ανέρχονταν σε περίπου εκατό πενήντα οκτώ εκατομμύρια ευρώ (158 εκ. €) . Συνεπώς, κρίθηκε αναγκαία
η ενεργοποίηση της διάταξης της παρ. 1 του άρθρου
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18Α της 2ης Αναθεώρησης του Κανονισμού Τιμολόγησης ΕΣΦΑ.
Επειδή, εν συνεχεία, για τον επανυπολογισμό των συντελεστών χρέωσης δυνάμει των ανωτέρω διατάξεων
της 2ης Αναθεώρησης του Κανονισμού Τιμολόγησης
ΕΣΦΑ λήφθηκε υπόψη Προς Ανάκτηση Απαιτούμενο
Έσοδο ΕΣΦΑ για το Έτος 2018 ως το άθροισμα: (i) του
ήδη ορισθέντος δια της υπ’ αριθμ. 352/2016 απόφασης της Αρχής Απαιτούμενου Εσόδου για το Έτος 2018
ύψους 159.646.362 ευρώ, (ii) της προσδιορισθείσας
στην παρ. 4 του άρθρου 19Β της 2ης Αναθεώρησης του
Κανονισμού Τιμολόγησης Παλαιάς Ανακτήσιμης Διαφοράς ύψους 23,6 εκ. ευρώ, και τέλος (iii) του επιμέρους
αθροίσματος των ανακτήσιμων διαφορών ετών 2016
(-3.767.789 ευρώ) και 2017 (-4.558.148 ευρώ), όπως αυτά
προκύπτουν από την εφαρμογή των διατάξεων της παρ.
3 του άρθρου 19Β και της παρ. 5 του άρθρου 19Α της
2ης Αναθεώρησης του Κανονισμού Τιμολόγησης ΕΣΦΑ.
Ήτοι, συνολικά ανερχόμενο Προς Ανάκτηση Απαιτούμενο Έσοδο ΕΣΦΑ για το Έτος 2018 σε ποσό [(159.646.362
+ 23.600.000)–8.325.937=] 174.920.425 ευρώ.
Επειδή, περαιτέρω, η εκτίμηση ζήτησης φυσικού αερίου για το Έτος 2018, όπως αποτυπώνεται στην εισήγηση
του ΔΕΣΦΑ συνάδει με τα στοιχεία που περιλαμβάνονται
στη σχετική δημοσίευση από τον ίδιο στην ιστοσελίδα
του για τη Μελέτη Ανάπτυξης ΕΣΦΑ 2018-2027.

Τεύχος Β’ 4737/29.12.2017

Επειδή, συναφώς, με βάση την ως άνω εισήγηση του
ΔΕΣΦΑ επιτυγχάνεται μείωση στη Μεσοσταθμική Χρέωση Χρήσης ΕΣΦΑ, όπως αυτή ορίζεται στη 2η Αναθεώρηση του Κανονισμού Τιμολόγησης ΕΣΦΑ, κατά έξι κόμμα
δεκαεπτά τοις εκατό (6,17%) για το Έτος 2018 σε σχέση
με το Έτος 2017.
Επειδή, η ΡΑΕ στο πλαίσιο διαμόρφωσης της απόφασής της για την έκδοση της απόφασης Αναπροσαρμογής
έλαβε υπόψη της και εξέτασε σε βάθος το σύνολο των
διαλαμβανομένων στα ως άνω έγγραφα του ΔΕΣΦΑ και
όσων υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης.
Επειδή, η ΡΑΕ κρίνει εύλογη και τεκμηριωμένη την εισήγηση του ΔΕΣΦΑ όπως αυτή υποβλήθηκε με το ως
άνω υπ’ αριθμ. 34 σχετικό καθότι είναι σύμφωνη με τις
ρυθμίσεις της 2ης Αναθεώρησης του Κανονισμού Τιμολόγησης ΕΣΦΑ και ιδίως αυτές των άρθρων 18Α και 19Β
αυτού.
Για τους παραπάνω λόγους, αποφασίζει:
Την Αναπροσαρμογή των συντελεστών χρέωσης του
Τιμολογίου Χρήσης ΕΣΦΑ για το 2018, με το περιεχόμενο
που περιλαμβάνεται στο συνημμένο στην παρούσα κείμενο και συνιστά αναπόσπαστο τμήμα αυτής, και έναρξη
ισχύος από την 1η Μαΐου 2018 σε εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 88 παρ. 5 περ. (β) του ν. 4001/2011,
όπως ισχύει.
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ǹȃǹȆȇȅȈǹȇȂȅȈȂǼȃȅ ȉǿȂȅȁȅīǿȅ ȋȇǾȈǾȈ ǼȈĭǹ
īǿǹ ȉȅ ǼȉȅȈ 2018 ȈȊȂĭȍȃǹ ȂǼ ȉǾȃ ǹȆȅĭǹȈǾ
ȇǹǼ 871/2017

1. ǽȒĲȘıȘ ĭȣıȚțȠȪ ǹİȡȓȠȣ (ʌĮȡ. 8 ǱȡșȡȠȣ 9 ȀĮȞȠȞȚıȝȠȪ ȉȚȝȠȜȩȖȘıȘȢ)
ȈĲȠȣȢ țȐĲȦșȚ ȆȓȞĮțİȢ ʌĮȡȠȣıȚȐȗİĲĮȚ Ș ĮȞĮȝİȞȩȝİȞȘ ȗȒĲȘıȘ ĳȣıȚțȠȪ ĮİȡȓȠȣ țĮȚ Ȋĭǹ
ȖȚĮ ĲĮ ȑĲȠȢ 2018, ʌȠȣ ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚİȓĲĮȚ ȖȚĮ ĲȠȞ ȣʌȠȜȠȖȚıȝȩ ĲȦȞ ȤȡİȫıİȦȞ ȤȡȒıȘȢ ǼȈĭǹ
ĲȠȣ ȓįȚȠȣ ǲĲȠȣȢ.
ȂȑȖȚıĲȘ ǾȝİȡȒıȚĮ ȆȠıȩĲȘĲĮ ȆĮȡȐįȠıȘȢ ıİ
țȐșİ ȈȘȝİȓȠ ǼȚıȩįȠȣ (ț.ȝ./ȘȝȑȡĮ/ȑĲȠȢ)

ǲĲȠȢ

ȈȚįȘȡȩțĮıĲȡȠ

ȀȒʌȠȚ

ǹȖ. ȉȡȚȐįĮ

ǲȟȠįȠȢ
ǺȠȡİȚȠĮȞĮĲȠȜȚțȒ
ǽȫȞȘ

ǲȟȠįȠȢ
ǺȩȡİȚĮ
ǽȫȞȘ

ǲȟȠįȠȢ ȃȩĲȚĮ
ǽȫȞȘ

2018

9.792.685

2.576.000

8.128.338

19.093

5.334.080

19.977.800

ǱșȡȠȚıȝĮ ȆȠıȠĲȒĲȦȞ ȆĮȡȐįȠıȘȢ ıİ țȐșİ
ȈȘȝİȓȠ ǼȚıȩįȠȣ (ț.ȝ./ȑĲȠȢ)

ȈȚįȘȡȩțĮıĲȡȠ

ȀȒʌȠȚ

ǹȖ. ȉȡȚȐįĮ

ǲȟȠįȠȢ
ǺȠȡİȚȠĮȞĮĲȠȜȚțȒ
ǽȫȞȘ

ǲȟȠįȠȢ ǺȩȡİȚĮ
ǽȫȞȘ

ǲȟȠįȠȢ ȃȩĲȚĮ ǽȫȞȘ

2018

2.400.000.000

600.000.000

1.284.201.186

3.397.901

934.603.505

3.336.199.780

ȂȑȖȚıĲȘ ǾȝİȡȒıȚĮ ȆȠıȩĲȘĲĮ
Ȋĭǹ ʌȠȣ ĮİȡȚȠʌȠȚİȓĲĮȚ ıĲȘȞ
ǼȖțĮĲȐıĲĮıȘ Ȋĭǹ
(ț.ȝ./ȘȝȑȡĮ/ȑĲȠȢ)

ȈȣȞȠȜȚțȒ ȆȠıȩĲȘĲĮ Ȋĭǹ
ʌȠȣ ĮİȡȚȠʌȠȚİȓĲĮȚ ıĲȘȞ
İȖțĮĲȐıĲĮıȘ Ȋĭǹ (ț.ȝ./ȑĲȠȢ)

8.128.338

1.284.201.186

2018

ȈȚįȘȡȩțĮıĲȡȠ
(Ȉ.ǼȟȩįȠȣ
ǹȞĲȓıĲȡȠĳȘȢ
ȇȠȒȢ)
34.247

ǱșȡȠȚıȝĮ ȆȠıȠĲȒĲȦȞ ȆĮȡĮȜĮȕȒȢ ıİ țȐșİ ȈȘȝİȓȠ ǼȟȩįȠȣ (ț.ȝ./ȘȝȑȡĮ/ȑĲȠȢ)

ǲĲȠȢ

ǲĲȠȢ

2.

ȂȑȖȚıĲȘ ǾȝİȡȒıȚĮ ȆȠıȩĲȘĲĮ ȆĮȡĮȜĮȕȒȢ ıİ țȐșİ ȈȘȝİȓȠ ǼȟȩįȠȣ
(ț.ȝ./ȘȝȑȡĮ/ȑĲȠȢ)

ǹȞĮțĲȒıȚȝȘ ǻȚĮĳȠȡȐ İĲȫȞ 2006-2015 țĮȚ ʌȡȠȨʌȠȜȠȖȚȗȩȝİȞȘ ǹȞĮțĲȒıȚȝȘ ǻȚĮĳȠȡȐ
2016 (ȆĮȜĮȚȐ ǹȞĮțĲȒıȚȝȘ ǻȚĮĳȠȡȐ, ȐȡșȡȠ 19Ǻ)
ȀĮĲ’ İĳĮȡȝȠȖȒ ĲȠȣ ȐȡșȡȠȣ 61 ĲȠȣ ȞȩȝȠȣ 4409/2016 (ĭǼȀ ǹ 136/28.07.2016)
țĮșȠȡȓıĲȘțİ Ș ǹȞĮțĲȒıȚȝȘ ǻȚĮĳȠȡȐ ȖȚĮ ĲĮ ȑĲȘ 2006-2015 ıĲȠ ʌȠıȩ ĲȦȞ 284.840.042,32€
Ș ȠʌȠȓĮ, ʌȡȠıĮȣȟȘȝȑȞȘ țĮĲȐ ĲȘȞ ʌȡȠȨʌȠȜȠȖȚȗȩȝİȞȘ ǹȞĮțĲȒıȚȝȘ ǻȚĮĳȠȡȐ ĲȠȣ ǲĲȠȣȢ
2016, ȚıȠȪĲĮȚ ȝİ 325.840.794€.
ȉȠ ʌȠıȩ ĮȣĲȩ ĮȞĮțĲȐĲĮȚ țĮĲȐ 308.753.733,91 € Įʌȩ ĲȠ ȈȪıĲȘȝĮ ȂİĲĮĳȠȡȐȢ țĮȚ țĮĲȐ
17.087.059,79 € Įʌȩ ĲȘȞ ǼȖțĮĲȐıĲĮıȘ Ȋĭǹ.

ȈȚįȘȡȩțĮıĲȡȠ
(Ȉ.ǼȟȩįȠȣ
ǹȞĲȓıĲȡȠĳȘȢ
ȇȠȒȢ)
10.000.000
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īȚĮ ĲȠ ȑĲȠȢ 2018 ĲȠ ʌȠıȩ ĲȘȢ ǹȞĮțĲȒıȚȝȘȢ ǻȚĮĳȠȡȐȢ İĲȫȞ 2006-2015 țĮȚ
ʌȡȠȨʌȠȜȠȖȚȗȩȝİȞȘȢ ǹȞĮțĲȒıȚȝȘȢ ǻȚĮĳȠȡȐȢ 2016 ȚıȠȪĲĮȚ ȝİ 18,6 İț. € ȖȚĮ ĲȠ ȈȪıĲȘȝĮ
ȂİĲĮĳȠȡȐȢ țĮȚ 5 İț. € ȖȚĮ ĲȘȞ ǼȖțĮĲȐıĲĮıȘ Ȋĭǹ.
ȁĮȝȕȐȞȠȞĲĮȢ ȣʌȩȥȘ ȩĲȚ ȖȚĮ ĲȠ 2017 İțĲȚȝȐĲĮȚ ȣʌİȡĮȞȐțĲȘıȘ İıȩįȠȣ ȓıȘ ȝİ
66.058.175,97 İț. €, ʌȠıȩ ʌȠȣ ȣʌİȡȕĮȓȞİȚ ĲȠ 5% ĲȠȣ ʌȡȠȨʌȠȜȠȖȚȗȩȝİȞȠȣ ȆȡȠȢ ǹȞȐțĲȘıȘ
ǹʌĮȚĲȠȪȝİȞȠȣ ǼıȩįȠȣ ĲȠȣ ȓįȚȠȣ ǲĲȠȣȢ, ʌȠıȠıĲȩ ȓıȠ ȝİ ĲȠ 3% ĲȠȣ ʌȡȠȨʌȠȜȠȖȚȗȩȝİȞȠȣ
ȆȡȠȢ ǹȞȐțĲȘıȘ ǹʌĮȚĲȠȪȝİȞȠȣ ǼıȩįȠȣ ʌȡȠıĲȓșİĲĮȚ ĮȜȖİȕȡȚțȐ ʌȡȠȢ ĮȞȐțĲȘıȘ ıĲȠ
ǹʌĮȚĲȠȪȝİȞȠ ǲıȠįȠ ĲȠȣ 2018 țĮȚ ĲȠ ȣʌȩȜȠȚʌȠ ʌȠıȩ ĲȘȢ ʌȡȠȨʌȠȜȠȖȚȗȩȝİȞȘȢ ǹȞĮțĲȒıȚȝȘȢ
ǻȚĮĳȠȡȐȢ 2017 ĮĳĮȚȡİȓĲĮȚ Įʌȩ ĲȠ ʌȠıȩ ĲȘȢ ȆĮȜĮȚȐȢ ǹȞĮțĲȒıȚȝȘȢ ǻȚĮĳȠȡȐȢ. ȀĮĲȐ
ıȣȞȑʌİȚĮ ʌȡȠțȪʌĲİȚ Ƞ ĮțȩȜȠȣșȠȢ ʌȓȞĮțĮȢ:
ȊʌȠȜȠȖȚıȝȩȢ ȆĮȜĮȚȐȢ ǹȞĮțĲȒıȚȝȘȢ
(€)
ȆĮȜĮȚȐ ǹȞĮțĲȒıȚȝȘ ǻȚĮĳȠȡȐ (ǹȞĮțĲȒıȚȝȘ ǻȚĮĳȠȡȐ 2016-2015 țĮȚ
ʌȡȠȨʌȠȜȠȖȚȗȩȝİȞȘ ǹȞĮțĲȒıȚȝȘ ǻȚĮĳȠȡȐ 2016 ) ıĲȚȢ 31.12.2016)

325.840.794

ȂİȓȠȞ: ǹȞȐțĲȘıȘ ǲĲȠȣȢ 2017

3.000.000

ȂİȓȠȞ: ȆȡȠȨʌȠȜȠȖȚȗȩȝİȞȘ ȣʌİȡĮȞȐțĲȘıȘ 2017 ȐȞȦ ĲȠȣ 3% ĲȠȣ
ȆȡȠȢ ǹȞȐțĲȘıȘ ǹʌĮȚĲȠȪȝİȞȠȣ ǼıȩįȠȣ 2017

61.500.027

ȆĮȜĮȚȐ ǹȞĮțĲȒıȚȝȘ ǻȚĮĳȠȡȐ ıĲȠ ĲȑȜȠȢ ĲȠȣ 2017
ǹȞĮʌȡȠıĮȡȝȠȖȒ ĲȘȢ ĮȞȦĲȑȡȦ ȝİ ĲȠ İȖțİțȡȚȝȑȞȠ ȝȑıȠ țȩıĲȠȢ
įĮȞİȚıȝȠȪ (DR =4,46%)

3.

ǻȚĮĳȠȡȐȢ ıĲȠ ĲȑȜȠȢ ĲȠȣ 2017

261.340.767
272.996.565

ǹȞĮțĲȒıȚȝȘ ǻȚĮĳȠȡȐ ĮȞȐ ǺĮıȚțȒ ǻȡĮıĲȘȡȚȩĲȘĲĮ ĲȠȣ ǼȈĭǹ (ʌĮȡ. 1 ǱȡșȡȠȣ 18ǹ,
ʌĮȡ. 5 ǱȡșȡȠȣ 19ǹ țĮȚ ʌĮȡ. 3 ǱȡșȡȠȣ 19Ǻ ȀĮȞȠȞȚıȝȠȪ ȉȚȝȠȜȩȖȘıȘȢ)
ȈȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲĮ ĮʌȠȜȠȖȚıĲȚțȐ ıĲȠȚȤİȓĮ ǿĮȞȠȣĮȡȓȠȣ 2017 ȑȦȢ ǿȠȪȜȚȠ 2017 țĮȚ
ʌȡȠȨʌȠȜȠȖȚıĲȚțȐ ȖȚĮ ĲȠ ȣʌȩȜȠȚʌȠ įȚȐıĲȘȝĮ ĲȠȣ ȑĲȠȣȢ, İțĲȚȝȐĲĮȚ ȩĲȚ ĲȠ ȐșȡȠȚıȝĮ ĲȦȞ
ǹȞĮțĲȒıȚȝȦȞ ǻȚĮĳȠȡȫȞ ĲȦȞ ǺĮıȚțȫȞ ǻȡĮıĲȘȡȚȠĲȒĲȦȞ ȂİĲĮĳȠȡȐȢ țĮȚ Ȋĭǹ ĲȠȣ 2017
șĮ ȣʌİȡȕİȓ țĮĲ’ ĮʌȩȜȣĲȠ ĲȚȝȒ ĲȠ įİțĮʌȑȞĲİ ʌȑȞĲİ ĲȠȚȢ İțĮĲȩ (15%) ĲȠȣ ĮșȡȠȓıȝĮĲȠȢ ĲȦȞ
ȆȡȠȢ ǹȞȐțĲȘıȘ ǹʌĮȚĲȠȪȝİȞȦȞ ǼıȩįȦȞ ĲȦȞ ǺĮıȚțȫȞ ǻȡĮıĲȘȡȚȠĲȒĲȦȞ ȂİĲĮĳȠȡȐȢ țĮȚ
Ȋĭǹ ĲȠȣ ȓįȚȠȣ ǲĲȠȣȢ.
ȀĮĲȐ ıȣȞȑʌİȚĮ ȜĮȝȕȐȞȠȞĲĮȢ ȣʌȩȥȘ ȩĲȚ Ș ʌȡȠȨʌȠȜȠȖȚȗȩȝİȞȘ ǹȞĮțĲȒıȚȝȘ ǻȚĮĳȠȡȐ ĲȠȣ
ǲĲȠȣȢ 2017 İȓȞĮȚ ĮȡȞȘĲȚțȒ (ȣʌİȡĮȞȐțĲȘıȘ), ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȘȞ ʌĮȡ. 3 ĲȠȣ ǱȡșȡȠȣ 19Ǻ ĲȠȣ
ȀĮȞȠȞȚıȝȠȪ ȉȚȝȠȜȩȖȘıȘȢ ĲȠ 3% ĲȠȣ ȆȡȠȢ ǹȞȐțĲȘıȘ ǹʌĮȚĲȠȪȝİȞȠȣ ǼıȩįȠȣ 2017 șĮ
ĮʌȠĲİȜȑıİȚ ĲȘȞ ȝȑȡȠȢ ĲȘȢ ǹȞĮțĲȒıȚȝȘȢ ǻȚĮĳȠȡȐȢ ĲȠȣ ȑĲȠȣȢ 2018. Ȉİ ĮȣĲȒ șĮ ʌȡȠıĲİșİȓ
ĮȜȖİȕȡȚțȐ țĮȚ Ș ǹȞĮțĲȒıȚȝȘ ǻȚĮĳȠȡȐ 2016 ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȘȞ ʌĮȡȐȖȡĮĳȠ 5 ĲȠȣ ǱȡșȡȠȣ
19ǹ:
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ǹȞĮțĲȒıȚȝȘ ǻȚĮĳȠȡȐ ĮȞȐ ǺĮıȚțȒ ǻȡĮıĲȘȡȚȩĲȘĲĮ (€/ǲĲȠȢ)
ǺĮıȚțȒ ǻȡĮıĲȘȡȚȩĲȘĲĮ
ǺĮıȚțȒ ǻȡĮıĲȘȡȚȩĲȘĲĮ
ȂİĲĮĳȠȡȐȢ
ǼȖțĮĲȐıĲĮıȘȢ Ȋĭǹ

ǲĲȠȢ
ǹȞĮțĲȒıȚȝȘ ǻȚĮĳȠȡȐ
2016 (ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ
ĮʌȠȜȠȖȚıĲȚțȐ ıĲȠȚȤİȓĮ)
ǹȞĮțĲȒıȚȝȘ ǻȚĮĳȠȡȐ
2017 (ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ
ʌȡȠȨʌȠȜȠȖȚıĲȚțȐ
ıĲȠȚȤİȓĮ)
ȈȣȞȠȜȚțȒ ǹȞĮțĲȒıȚȝȘ
ǻȚĮĳȠȡȐ 2018

4.

66695

ȈȊȃȅȁǿȀǹ

-3.192.430

-575.359

-3.767.789

-4.250.149

-307.999

-4.558.148

-7.442.579

-883.358

-8.325.937

ȉȠ ȆȡȠȢ ǹȞȐțĲȘıȘ ǹʌĮȚĲȠȪȝİȞȠ ǲıȠįȠ ĮȞȐ ǺĮıȚțȒ ǻȡĮıĲȘȡȚȩĲȘĲĮ țĮȚ ĮȞȐ ǼȓıȠįȠ
țĮȚ ǲȟȠįȠ ĲȠȣ ȈȣıĲȒȝĮĲȠȢ ȂİĲĮĳȠȡȐȢ ʌĮȡȠȣıȚȐȗİĲĮȚ ıĲȠȣȢ ʌĮȡĮțȐĲȦ ʌȓȞĮțİȢ
(ʌĮȡ. 3 ǱȡșȡȠȣ 8ǹ ȀĮȞȠȞȚıȝȠȪ ȉȚȝȠȜȩȖȘıȘȢ)

ȆȡȠȢ ǹȞȐțĲȘıȘ ǹʌĮȚĲȠȪȝİȞȠ ǲıȠįȠ ǼȈĭǹ (€/ǲĲȠȢ)
ǲĲȠȢ
ǹʌĮȚĲȠȪȝİȞȠ ǲıȠįȠ
ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȘȞ
ǹʌȩĳĮıȘ 352/2016
ǹȞĮțĲȫȝİȞȠ ʌȠıȩ
ȆĮȜĮȚȐȢ ǹȞĮțĲȒıȚȝȘȢ
ǻȚĮĳȠȡȐȢ ĲȠ 2018

ǺĮıȚțȒ ǻȡĮıĲȘȡȚȩĲȘĲĮ ȂİĲĮĳȠȡȐȢ
159.646.362

23.600.000

ǹȞĮțĲȒıȚȝȘ ǻȚĮĳȠȡȐ
2016+2017

-8.325.937

ȆȡȠȢ ǹȞȐțĲȘıȘ
ǹʌĮȚĲȠȪȝİȞȠ ǲıȠįȠ

174.920.425

ȆȡȠȢ ĮȞȐțĲȘıȘ ǹʌĮȚĲȠȪȝİȞȠ ǲıȠįȠ ĮȞȐ ǺĮıȚțȒ ǻȡĮıĲȘȡȚȩĲȘĲĮ (€/ǲĲȠȢ)

5.

ǲĲȠȢ

ǺĮıȚțȒ ǻȡĮıĲȘȡȚȩĲȘĲĮ
ȂİĲĮĳȠȡȐȢ

ǺĮıȚțȒ ǻȡĮıĲȘȡȚȩĲȘĲĮ
ǼȖțĮĲȐıĲĮıȘȢ Ȋĭǹ

ȈȊȃȅȁǿȀǹ

2018

161.646.148

13.274.277

174.920.425

ȀĮĲĮȞȠȝȒ ĲȠȣ ȆȡȠȢ ǹȞȐțĲȘıȘ ǹʌĮȚĲȠȪȝİȞȠ ǲıȠįȠ (ʌĮȡ. 5 ǱȡșȡȠȣ 10 ȀĮȞȠȞȚıȝȠȪ
ȉȚȝȠȜȩȖȘıȘȢ)
Ɉʉ Ʌʌʉʎ Ȱʆɳʃʏɻʍɻ Ȱʋɲɿʏʉʑʅɸʆʉ ȶʍʉɷʉ ʏɻʎ Ȳɲʍɿʃɼʎ ȴʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɲʎ ɀɸʏɲʔʉʌɳʎ
ʃɲʏɲʆɹʅɸʏɲɿ ʃɲʏɳ 20% ʍʏɿʎ ȵɿʍʊɷʉʐʎ ʃɲɿ ʃɲʏɳ 80% ʍʏɿʎ ȵʇʊɷʉʐʎ ʏʉʐ ɇʐʍʏɼʅɲʏʉʎ
ɀɸʏɲʔʉʌɳʎ.
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6.

Τεύχος Β’ 4737/29.12.2017

ȆȠıȠıĲȐ ʌİȡĮȚĲȑȡȦ țĮĲĮȞȠȝȒȢ ĲȠȣ ȆȡȠȢ ǹȞȐțĲȘıȘ ǹʌĮȚĲȠȪȝİȞȠȣ ǼıȩįȠȣ ʌȠȣ
ĮȞĮȜȠȖİȓ ıĲȚȢ ǼȚıȩįȠȣȢ țĮȚ ıĲȚȢ ǼȟȩįȠȣȢ ĲȠȣ ȈȣıĲȒȝĮĲȠȢ ȂİĲĮĳȠȡȐȢ (ʌĮȡ. 2 țĮȚ ʌĮȡ.
5 ǱȡșȡȠȣ 10 ȀĮȞȠȞȚıȝȠȪ ȉȚȝȠȜȩȖȘıȘȢ)
ȆȠıȠıĲȐ ȀĮĲĮȞȠȝȒȢ ĲȠȣ ĲȠȣ ȆȡȠȢ ǹȞȐțĲȘıȘ
ǹʌĮȚĲȠȪȝİȞȠȣ ǼıȩįȠȣ ǼȈȂĭǹ - ǼȓıȠįȠȚ

ǼȓıȠįȠȢ ȈȚįȘȡȩțĮıĲȡȠ

66,40%

ǼȓıȠįȠȢ ȀȒʌȠȚ

17,78%

ǼȓıȠįȠȢ ǹȖȓĮ ȉȡȚȐįĮ

15,82%

ȆȠıȠıĲȐ ȀĮĲĮȞȠȝȒȢ ĲȠȣ 80% ĲȠȣ ȆȡȠȢ ǹȞȐțĲȘıȘ
ǹʌĮȚĲȠȪȝİȞȠȣ ǼıȩįȠȣ - ǲȟȠįȠȚ

ǲȟȠįȠȢ ǺȠȡİȚȠĮȞĮĲȠȜȚțȒ ǽȫȞȘ

7.

0,05%

ǲȟȠįȠȢ ǺȩȡİȚĮ ǽȫȞȘ

13,10%

ǲȟȠįȠȢ ȃȩĲȚĮ ǽȫȞȘ

86,85%

ȈȣȞĲİȜİıĲȑȢ TRACap țĮȚ LNGCap (ʌĮȡ. 9 ǱȡșȡȠȣ 11 ȀĮȞȠȞȚıȝȠȪ ȉȚȝȠȜȩȖȘıȘȢ)
ȅȡȓȗȠȞĲĮȚ ȓıȠȚ ȝİ 80%.

8.

ȈȣȞĲİȜİıĲȑȢ įȚİȣțȩȜȣȞıȘȢ ȕȡĮȤȣȤȡȩȞȚȦȞ ıȣȝȕȐıİȦȞ ȕTRA,I țĮȚ ȕLNG (ʌĮȡ.10
ǱȡșȡȠȣ 11 ȀĮȞȠȞȚıȝȠȪ ȉȚȝȠȜȩȖȘıȘȢ)
ȅȡȓȗȠȞĲĮȚ ȓıȠȚ ȝİ 0,8.

9.

ȈȣȞĲİȜİıĲȑȢ ȊʌȠȜȠȖȚıȝȠȪ ĲȦȞ ȉȚȝȠȜȠȖȓȦȞ ȂİĲĮĳȠȡȐȢ țĮȚ ȋȡȒıȘȢ ǼȖțĮĲȐıĲĮıȘȢ
Ȋĭǹ. (ʌĮȡ. 11 ǱȡșȡȠȣ 11 ȀĮȞȠȞȚıȝȠȪ ȉȚȝȠȜȩȖȘıȘȢ)
ȅȚ ıȣȞĲİȜİıĲȑȢ ȤȡȑȦıȘȢ ȖȚĮ ĲȠ ȑĲȠȢ 2018:
ǹ) ȈȊȃȉǼȁǼȈȉǼȈ ȋȇǼȍȈǾȈ ǻǼȈȂǼȊȂǼȃǾȈ ȂǼȉǹĭȅȇǿȀǾȈ
ǿȀǹȃȅȉǾȉǹȈ
1) ȖȚĮ ĲȠ ȈȪıĲȘȝĮ ȂİĲĮĳȠȡȐȢ ȖȚĮ țȐșİ ǼȓıȠįȠ țĮȚ ǲȟȠįȠ
ȈǻȂi (ıİ €/kWh ǹĬǻ /ǾȝȑȡĮ/ǲĲȠȢ)
ȈǻȂi (€/KWh ǹĬǻ/ǾȝȑȡĮ/ǲĲȠȢ)

ǼȓıȠįȠȢ ȈȚįȘȡȩțĮıĲȡȠ

2018

0,1920327
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ǼȓıȠįȠȢ ȀȒʌȠȚ

0,1919085

ǼȓıȠįȠȢ ǹȖ.ȉȡȚȐįĮ

0,0531502

ǲȟȠįȠȢ ǺȠȡİȚȠĮȞĮĲȠȜȚțȒ ǽȫȞȘ

0,2864327

ǲȟȠįȠȢ ǺȩȡİȚĮ ǽȫȞȘ

0,2750764

ǲȟȠįȠȢ ȃȩĲȚĮ ǽȫȞȘ

0,4870562

2) ȖȚĮ ĲȘȞ ǼȖțĮĲȐıĲĮıȘ Ȋĭǹ
ȈǻȊ (ıİ €/kWh ǹĬǻ / ǾȝȑȡĮ / ǲĲȠȢ)
ȈǻȊ (€/KWh ǹĬǻ/ǾȝȑȡĮ/ǲĲȠȢ)
ǼȖțĮĲȐıĲĮıȘ Ȋĭǹ

2018
0,1379529

Ǻ) ȈȊȃȉǼȁǼȈȉǼȈ ȋȇǼȍȈǾȈ ȂǼȉǹĭǼȇȅȂǼȃǾȈ ȆȅȈȅȉǾȉǹȈ ĭȊȈǿȀȅȊ
ǹǼȇǿȅȊ
1) ȖȚĮ ĲȠ ȈȪıĲȘȝĮ ȂİĲĮĳȠȡȐȢ ȖȚĮ țȐșİ ǼȓıȠįȠ țĮȚ ǲȟȠįȠ
ȈǼȂi (ıİ €/kWh ǹĬǻ /ǲĲȠȢ)
ȈǼȂi (€/KWh ǹĬǻ /ǲĲȠȢ)

2018

ǼȓıȠįȠȢ ȈȚįȘȡȩțĮıĲȡȠ

0,0001566

ǼȓıȠįȠȢ ȀȒʌȠȚ

0,0001648

ǼȓıȠįȠȢ ǹȖ.ȉȡȚȐįĮ

0,0000673

ǲȟȠįȠȢ ǺȠȡİȚȠĮȞĮĲȠȜȚțȒ ǽȫȞȘ

0,0003219

ǲȟȠįȠȢ ǺȩȡİȚĮ ǽȫȞȘ

0,0003140

ǲȟȠįȠȢ ȃȩĲȚĮ ǽȫȞȘ

0,0005833

2) ȖȚĮ ĲȘȞ ǼȖțĮĲȐıĲĮıȘ Ȋĭǹ
ȈǼȊ (ıİ €/kWh ǹĬǻ / ǲĲȠȢ)
ȈǼȊ (€/KWh ǹĬǻ /ǲĲȠȢ)
ǼȖțĮĲȐıĲĮıȘ Ȋĭǹ

10.

2018
0,0001746

ȂİĲĮȕȠȜȒ ǼȚıȩįȦȞ țĮȚ ǼȟȩįȦȞ (ʌĮȡ. 7 ǱȡșȡȠȣ 9 ȀĮȞȠȞȚıȝȠȪ ȉȚȝȠȜȩȖȘıȘȢ)
ǻİȞ ȣʌȐȡȤİȚ ȝİĲĮȕȠȜȒ ĲȦȞ ǼȚıȩįȦȞ Ȓ ĲȦȞ ǼȟȩįȦȞ ĲȠȣ ȈȣıĲȒȝĮĲȠȢ ȂİĲĮĳȠȡȐȢ ıİ
ıȤȑıȘ ȝİ ĲȠȞ ȀĮȞȠȞȚıȝȩ ȉȚȝȠȜȩȖȘıȘȢ.

11.

ȈȣȞĲİȜİıĲȑȢ ȋȡȑȦıȘȢ ǺȡĮȤȣȤȡȩȞȚĮȢ ȋȡȒıȘȢ ǼȈĭǹ (ȈȣȞĲİȜİıĲȒȢ Ǻ) (ʌĮȡ. 4
ǱȡșȡȠȣ 13 ȀĮȞȠȞȚıȝȠȪ ȉȚȝȠȜȩȖȘıȘȢ)
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ǹ) ȈȊȃȉǼȁǼȈȉǼȈ ȋȇǼȍȈǾȈ ǺȇǹȋȊȋȇȅȃǿǹȈ ȋȇǾȈǾȈ īǿǹ ȉǾȃ ǼǿȈȅǻȅ «
ȈǿǻǾȇȅȀǹȈȉȇȅ», Ȁǹǿ ȉǾȃ ǼǿȈȅǻȅ «ȀǾȆȅǿ»

ǾȝİȡȒıȚȠ
ȆȡȠȧȩȞ
1,4251

ȂȘȞȚĮȓȠ
ȆȡȠȧȩȞ
1,3848

ȉȡȚȝȘȞȚĮȓȠ
ȆȡȠȧȩȞ

ǼĲȒıȚȠ
ȆȡȠȧȩȞ, B

1,3056

1

Ǻ) ȈȊȃȉǼȁǼȈȉǼȈ ȋȇǼȍȈǾȈ ǺȇǹȋȊȋȇȅȃǿǹȈ ȋȇǾȈǾȈ īǿǹ ȉǾȃ ǼǿȈȅǻȅ
«ǹīǿǹ ȉȇǿǹǻǹ » Ȁǹǿ īǿǹ ȉǾ ǺǹȈǿȀǾ ǻȇǹȈȉǾȇǿȅȉǾȉǹ ǼīȀǹȉǹȈȉǹȈǾȈ
Ȋĭǹ

ȅȚ ıȣȞĲİȜİıĲȑȢ Ǻ ȣʌȠȜȠȖȓȗȠȞĲĮȚ Įʌȩ ĲȘȞ ıȣȞȐȡĲȘıȘ % ( d )

a  e bd ,

%d t365 1) ȩʌȠȣ a,b

ıĲĮșİȡȠȓ ıȣȞĲİȜİıĲȑȢ țĮȚ d Ș įȚȐȡțİȚĮ ȚıȤȪȠȢ ĲȘȢ ǺȡĮȤȣȤȡȩȞȚĮȢ ǹȓĲȘıȘȢ ıİ ǾȝȑȡİȢ ȖȚĮ ĲȘ
ȤȡȒıȘ ĲȘȢ ǼȚıȩįȠȣ ǹȖȓĮ ȉȡȚȐįĮ țĮȚ ĲȘȢ ǺĮıȚțȒȢ ǻȡĮıĲȘȡȚȩĲȘĲĮȢ ǼȖțĮĲȐıĲĮıȘȢ Ȋĭǹ.
ȅȚ ʌĮȡȐȝİĲȡȠȚ ȖȚĮ ĲȠȞ ȣʌȠȜȠȖȚıȝȩ ĲȠȣ ıȣȞĲİȜİıĲȒ Ǻ ȠȡȓȗȠȞĲĮȚ ȦȢ:
a= 1,426521
b= 0,000973
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ī) ȈȊȃȉǼȁǼȈȉǼȈ ȋȇǼȍȈǾȈ ǺȇǹȋȊȋȇȅȃǿǹȈ ȋȇǾȈǾȈ īǿǹ ȉǿȈ ǼȄȅǻȅȊȈ
ȉȅȊ ȈȊȈȉǾȂǹȉȅȈ ȂǼȉǹĭȅȇǹȈ
ȅȚ ıȣȞĲİȜİıĲȑȢ Ǻ ȣʌȠȜȠȖȓȗȠȞĲĮȚ Įʌȩ ĲȘȞ ıȣȞȐȡĲȘıȘ % ( d )

a  e bd ,

%d t365 1) ȩʌȠȣ a,b

ıĲĮșİȡȠȓ ıȣȞĲİȜİıĲȑȢ țĮȚ d Ș įȚȐȡțİȚĮ ȚıȤȪȠȢ ĲȘȢ ǺȡĮȤȣȤȡȩȞȚĮȢ ǹȓĲȘıȘȢ ıİ ǾȝȑȡİȢ ȖȚĮ ĲȘ
ȤȡȒıȘ ĲȦȞ İȟȩįȦȞ ĲȠȣ ȈȣıĲȒȝĮĲȠȢ ȂİĲĮĳȠȡȐȢ. ȅȚ ıȣȞĲİȜİıĲȑȢ Ǻ İȓȞĮȚ țȠȚȞȠȓ țĮȚ ȖȚĮ ĲȚȢ
ĲȡİȚȢ ǽȫȞİȢ ǼȟȩįȠȣ ĲȠȣ ȈȣıĲȒȝĮĲȠȢ ȂİĲĮĳȠȡȐȢ.
ȅȚ ʌĮȡȐȝİĲȡȠȚ ȖȚĮ ĲȠȞ ȣʌȠȜȠȖȚıȝȩ ĲȠȣ ıȣȞĲİȜİıĲȒ Ǻ ȠȡȓȗȠȞĲĮȚ ȦȢ:
a= 2,904432
b= 0,002921
ȈĲȠȞ ʌĮȡĮțȐĲȦ ʌȓȞĮțĮ, ʌĮȡȠȣıȚȐȗȠȞĲĮȚ ȠȚ ĲȚȝȑȢ ĲȠȣ ȈȣȞĲİȜİıĲȒ Ǻ, ĮȞȐȜȠȖĮ ȝİ ĲȠȞ ĮȡȚșȝȩ
ǾȝİȡȫȞ ȕȡĮȤȣȤȡȩȞȚĮȢ ǹȓĲȘıȘȢ ıĲȠ ǲĲȠȢ.
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Ǿ ȋȡȑȦıȘ ǼȟȩįȠȣ ĲȠȣ ȈȣıĲȒȝĮĲȠȢ ȂİĲĮĳȠȡȐȢ ȖȚĮ ȁȠȖĮȡȚĮıȝȩ ȃȑȠȣ ȆİȜȐĲȘ țĮĲȐ
ĲȘȞ ʌİȡȓȠįȠ ǻȠțȚȝĮıĲȚțȒȢ ȁİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ ȖȚĮ ĲȠ ʌȡȫĲȠ ǲĲȠȢ ȊʌȠȜȠȖȚıȝȠȪ ĲȦȞ
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ȉȚȝȠȜȠȖȓȦȞ, ȖȓȞİĲĮȚ ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȠȣȢ țȐĲȦșȚ ȈȣȞĲİȜİıĲȑȢ (ʌĮȡ. 3 ǱȡșȡȠȣ 16
ȀĮȞȠȞȚıȝȠȪ ȉȚȝȠȜȩȖȘıȘȢ)
ȈȣȞĲİȜİıĲȒȢ ȤȡȑȦıȘȢ ȞȑȠȣ ȆİȜȐĲȘ ĲȘȢ ȝİĲĮĳİȡȩȝİȞȘȢ ʌȠıȩĲȘĲĮȢ ȖȚĮ ĲȠ ȑĲȠȢ 2018 ȖȚĮ ĲȘȞ
ǲȟȠįȠ ǼȈĭǹ ȚıȠȪĲĮȚ ȝİ:
ȋȃȆi (€/KWh

13.

ǹĬǻ)

2018

i = ǺȠȡİȚȠĮȞĮĲȠȜȚțȒ ǽȫȞȘ

0,001610

i = ǺȩȡİȚĮ ǽȫȞȘ

0,001570

i = ȃȩĲȚĮ ǽȫȞȘ

0,002917

ȆȠıȠıĲȩ ʌȡȠıĮȪȟȘıȘȢ p % (ʌĮȡ. 4 ǱȡșȡȠȣ 17 ȀĮȞȠȞȚıȝȠȪ ȉȚȝȠȜȩȖȘıȘȢ)

ȅȡȓȗİĲĮȚ ȓıȠ ȝİ 20%.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 22 Νοεμβρίου 2017
Ο Πρόεδρος
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΟΥΛΑΞΗΣ
Ι

Αριθμ. απόφ. 789/2017
(2)
Ρύθμιση θεμάτων Ασκούμενων Δικηγόρων στην
Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας.
Η ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
(συνεδρίαση την 13η.9.2017,
η οποία συνεχίστηκε στις 14.9.2017)
Λαμβάνοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 40 παρ. 6 του ν. 4001/2011
«Για τη λειτουργία των Ενεργειακών Αγορών Ηλεκτρισμού και Φυσικού Αερίου, για Έρευνα, Παραγωγή και
δίκτυα μεταφοράς Υδρογονανθράκων και άλλες ρυθμίσεις» (ΦΕΚ Α΄ 179/22.8.2011), η οποία προστέθηκε και
τέθηκε σε ισχύ με το άρθρο 38 παρ. 12 του ν. 4414/2016
(ΦΕΚ Α΄ 149/9.8.2016), όπως ισχύει.
2. Τις διατάξεις του π.δ/τος 139/2001«Κανονισμός
Εσωτερικής Λειτουργίας και Διαχείρισης της ΡΑΕ» (ΦΕΚ
Α΄ 121).
3. Τις διατάξεις του ν. 2431/1996 (ΦΕΚ Α΄ 175/1996)
«Διορισμός ή πρόσληψη πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης», όπως ισχύει.
4. Την υπ’ αριθμ. 29/2015 απόφαση του Προέδρου της
ΡΑΕ «Συγκρότηση Ομάδας «Νομικής Υποστήριξης της
ΡΑΕ» και την υπαγωγή της στις διατάξεις της υπ’ αριθμ.
334/2015 απόφασης της ΡΑΕ».
5. Την υπ’ αριθμ. 38/2016 απόφαση του Προέδρου της
ΡΑΕ, κατόπιν της από 8.9.2016 απόφαση της Ολομέλειας,
κατά την οποία αποφασίσθηκε η αναδιοργάνωση της
Ομάδας Νομικής Υποστήριξης της ΡΑΕ.
6. Την απόφαση 39Α του Προέδρου της ΡΑΕ για την
αναγωγή της Ομάδας Νομικής Υποστήριξης σε Διεύθυνση του άρθρου 40 του ν. 4001/2011.

7. Τις διατάξεις των άρθρων 13 και 14 του ν. 4194/2013
«Κώδικας Δικηγόρων» (ΦΕΚ Α΄ 208/27.9.2013), όπως
ισχύουν.
8. Τις διατάξεις του ν.δ. 4114/1960 «Κώδικας περί Ταμείου Νομικών» (ΦΕΚ Α΄ 164), όπως έχει τροποποιηθεί
και ισχύει,
9. Τις διατάξεις του ν. 3665/2008 «Διοικητική και οργανωτική Μεταρρύθμιση του Συστήματος Κοινωνικής
Ασφάλισης και λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄
58), όπως αυτές ισχύουν,
10. Τις διατάξεις του ν. 849/1978 «Περί παροχής κινήτρων διά την ενίσχυσιν της περιφερειακής και οικονομικής αναπτύξεως της Χώρας», και ιδίως το άρθρο 40
αυτού, όπως αυτό ισχύει,
11. Το γεγονός ότι με την απόφαση αυτή προκαλείται
συνολική δαπάνη 3.600 € ευρώ αποκλειστικά σε βάρος
του Προϋπολογισμού της ΡΑΕ για το οικονομικό έτος
2018 για την πρόσληψη τριών ασκούμενων και για καθένα από τα επόμενα έτη, όπως θα διαμορφωθεί από
τις ανάγκες τις ΡΑΕ.
Σκέφθηκε ως εξής
Επειδή, σύμφωνα με την παράγραφο 6 του άρθρου 40
του νόμου 4001/2011 όπως προστέθηκε με το άρθρο 38
παρ. 12 του ν. 4414/2016: « Η Ρ.Α.Ε. μπορεί να απασχολεί
μέχρι τρεις (3) ασκούμενους δικηγόρους στη Διεύθυνση
Νομικών Υπηρεσιών. Η επιλογή τους, ο χρόνος, ο τόπος,
η αμοιβή τους εντός των ορίων των κείμενων για τον
Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών διατάξεων, καθώς και οι
λοιπές συνθήκες άσκησης των ασκούμενων δικηγόρων
στη Ρ.Α.Ε. καθορίζονται από την Ρ.Α.Ε., η οποία βαρύνεται
με τη σχετική δαπάνη.»
Επειδή, σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 3 του
ν. 4194/2013 (στο εξής: «Κώδικας Δικηγόρων»): «Η άσκηση επιτρέπεται επίσης να γίνει στις νομικές υπηρεσίες
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των δημοσίων υπηρεσιών και των ανεξάρτητων αρχών,
στα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) και
Οργανισμών και γενικά σε νομικές υπηρεσίες των δημόσιων υπηρεσιών». Σύμφωνα με την τελευταία αυτή διάταξη, στις ως άνω περιπτώσεις, «ο συνολικός αριθμός των
ασκουμένων δικηγόρων, ο ακριβής χρόνος άσκησης, καθώς και το ύψος της αμοιβής τους καθορίζονται με κοινή
απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Δικαιοσύνης,
κατά το λόγο αρμοδιότητας καθενός, τη δε βεβαίωση
άσκησης χορηγεί ο προϊστάμενος της νομικής υπηρεσίας
ή του γραφείου δικαστικού ή ο νομικός σύμβουλος του
φορέα». Δεδομένου ότι η απόφαση αυτή ουδέποτε εκδόθηκε και περαιτέρω η διάταξη του άρθρου 38 παρ. 12
του ν. 4414/2016 ( που προσέθεσε την νέα παράγραφο 6
στο άρθρο 40 του ν. 4001/2011) είναι μεταγενέστερη και
ειδικότερη, για την ενεργοποίηση της δυνατότητας πρόσληψης ασκούμενων δικηγόρων στη Ρυθμιστική Αρχή
Ενέργειας, δυνατότητα η οποία προβλέπεται από την
ως άνω διάταξη του άρθρου 40 παρ. 6 του ν. 4001/2001,
απαιτείται απλή απόφαση της Ολομέλειας της ΡΑΕ.
Επειδή, σε σχέση με τον χρόνο πρακτικής άσκησης των
υποψήφιων δικηγόρων, το άρθρο 13 παρ. 1 του Κώδικα
Δικηγόρων ορίζει ότι «Η άσκηση διαρκεί δεκαοκτώ (18)
μήνες». Ωστόσο, αναφορικά με την περίπτωση που η
άσκηση πραγματοποιείται στο Νομικό Συμβούλιο του
Κράτους, στις νομικές υπηρεσίες των δημόσιων υπηρεσιών, των ανεξάρτητων αρχών, στα νομικά πρόσωπα
δημοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) και Οργανισμών, το άρθρο
13 παρ. 3 εδ. ε’ του Κώδικα Δικηγόρων, προβλέπει ότι η
άσκηση στις νομικές υπηρεσίες είναι έως εξάμηνη, μπορεί δε να παραταθεί για άλλους έξι (6) μήνες κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 5 του ίδιου άρθρου. Σύμφωνα
δε με το άρθρο 13 παρ. 5 εδ. δ’ του Κώδικα Δικηγόρων:
«Με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης μπορεί να παραταθεί ο χρόνος άσκησης των ασκούμενων δικηγόρων
για ένα εξάμηνο ακόμη και για μία μόνο φορά για κάθε
ασκούμενο και μόνον για όσες θέσεις δεν καλύφθηκαν
κατά το τρέχον εξάμηνο». Εν προκειμένω την αρμοδιότητα παράτασης σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 40
παρ. 6 του ν. 4001/2011 σε συνδυασμό με τη διάταξη του
άρθρου 13 παρ. 5 εδ΄ δ΄του Κώδικα, έχει η ΡΑΕ.
Επειδή, ως προς την αμοιβή των ασκούμενων δικηγόρων, το άρθρο 40 παρ. 6 του ν. 4001/2011, προβλέπει
για τους ασκούμενους στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας
δικηγόρους ότι «… η αμοιβή τους εντός των ορίων των
κείμενων για τον Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών διατάξεων .......καθορίζονται από την Ρ.Α.Ε. .......». Το άρθρο 13
παρ. 10 του Κώδικα Δικηγόρων επιβάλλει ότι «η αμοιβή
των ασκουμένων δικηγόρων καθορίζεται με διάταξη
τυπικού νόμου». Ο νόμος αυτός δεν έχει εκδοθεί μέχρι
σήμερα, όμως, μετά την ισχύ της ανωτέρω διάταξης
οποιεσδήποτε πρωτοβουλίες είχε λάβει στο παρελθόν ο
Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών για την κατοχύρωση της
αμοιβής των ασκούμενων δικηγόρων δεν έχουν πλέον
νομιμοποιητικό έρεισμα και συνεπώς, δεν μπορούν να
παράσχουν το πλαίσιο μέσα στο οποίο είναι δυνατόν
να καθοριστεί η αμοιβή των ασκούμενων δικηγόρων.
Συναφώς, η διάταξη του άρθρου 13 παρ. 10 του Κώδικα
Δικηγόρων επιτρέπει εξαιρέσεις στις περιπτώσεις που η
πρακτική άσκηση πραγματοποιείται σε φορείς άλλους
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από δικηγόρους και δικηγορικές εταιρείες και συνεπώς,
στις τελευταίες αυτές περιπτώσεις η αμοιβή των ασκουμένων μπορεί να ορίζεται πρωτογενώς από τα αρμόδια
κάθε φορά όργανα (Υπουργοί ή Ανεξάρτητες Αρχές)
και όχι από τον τυπικό Νομοθέτη. Η συνήθης αμοιβή
που προσφέρεται στους ασκούμενους δικηγόρους από
τους ποικίλους δημόσιους φορείς, σύμφωνα με τις προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος που δημοσιεύουν,
είναι το ποσό των 600 ευρώ. Περαιτέρω, το άρθρο 14
του Κώδικα Δικηγόρων ορίζει ότι: «3. Με απόφαση του
Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (στο εξής Υπουργού Δικαιοσύνης) που εκδίδεται μετά από πρόταση της Συντονιστικής Επιτροπής
των Δικηγορικών Συλλόγων, καθορίζονται τα σχετικά με
την διεξαγωγή της πρακτικής άσκησης, ο τρόπος ελέγχου της άσκησης από τον οικείο δικηγορικό σύλλογο, τα
δικαιώματα και οι υποχρεώσεις τόσο των ασκουμένων
όσο και των δικηγόρων στους οποίους αυτοί ασκούνται. Η απόφαση αυτή δημοσιεύεται στην Εφημερίδα
της Κυβερνήσεως και αναρτάται στην ιστοσελίδα του
οικείου δικηγορικού συλλόγου». Ωστόσο, ούτε αυτή τη
διάταξη έχει ακόμη ενεργοποιηθεί με αποτέλεσμα όλες
οι λεπτομέρειες της άσκησης να χρειάζεται το πρώτον να
ρυθμιστούν με απόφαση της ΡΑΕ π.χ. το ωράριο.
Επειδή, η σχετική δαπάνη για την πρόσληψη βαρύνει αποκλειστικά και μόνο τον προϋπολογισμό της ΡΑΕ,
αποφασίζει:
1. Ορίζει τη μηνιαία αμοιβή των ασκουμένων δικηγόρων στη Νομική Υπηρεσία της ΡΑΕ στο ποσό των εξακοσίων (600,00 €) ευρώ. Το ποσό αυτό δεν υπόκειται σε
ασφαλιστικές κρατήσεις, παρά μόνο σε παρακράτηση
φόρου εισοδήματος και καταβάλλεται στο τέλος εκάστου ημερολογιακού μηνός.
2. Η αμοιβή αυτή των ασκούμενων δικηγόρων καταβάλλεται στο τέλος έκαστου ημερολογιακού μηνός.
3. Καθορίζει τη διαδικασία επιλογής τους ως εξής:
Οι αιτήσεις των υποψηφίων συντάσσονται σύμφωνα
με υπόδειγμα που συντάσσει η ΡΑΕ και υποβάλλονται
στο πρωτόκολλο αυτής, εντός δέκα (10) ημερών από την
ανακοίνωση της σχετικής πρόσκλησης στην ιστοσελίδα
της. Στην αίτηση ο ενδιαφερόμενος δηλώνει:
α) τα στοιχεία του αστυνομικού δελτίου ταυτότητάς του,
β) τον αριθμό μητρώου ασκουμένου, εάν έχει ήδη εγγραφεί ως ασκούμενος,
γ) τα στοιχεία επικοινωνίας του (ταχυδρομική διεύθυνση, σταθερό και κινητό τηλέφωνο, λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) και συμπληρώνει όλα τα πεδία
της αίτησης.
δ) τον αριθμό φορολογικού του μητρώου
Με την αίτηση συνυποβάλλονται τα αντίγραφα των
τίτλων σπουδών.
4. Η Επιλογή γίνεται σύμφωνα με τη διαδικασία που
ορίζει η ΡΑΕ στη σχετική πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 14 Σεπτεμβρίου 2017
Ο Πρόεδρος
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΟΥΛΑΞΗΣ
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ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Τεύχος Β’ 4737/29.12.2017

Την ευθύνη για την εκτύπωση, διαχείριση και κυκλοφορία των φύλλων της Εφημερίδας
της Κυβερνήσεως, (ΦΕΚ) στην έντυπη και ηλεκτρονική έκδοση, έχει το Εθνικό Tυπογραφείο
το οποίο αποτελεί δημόσια υπηρεσία η οποία υπάγεται στο Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης. Το Εθνικό Τυπογραφείο έχει επίσης την ευθύνη για την κάλυψη των εκτυπωτικών
αναγκών του Δημοσίου. (ν. 3469/2006, Α΄ 131).

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΕΙ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ)
Η ηλεκτρονική μορφή των ΦΕΚ διατίθεται δωρεάν από την ιστοσελίδα www.et.gr. Για
τα ΦΕΚ που δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωρισθεί στην πιο πάνω ιστοσελίδα δίνεται η
δυνατότητα δωρεάν αποστολής με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, μετά από αίτηση που υποβάλλεται ηλεκτρονικά με τη συμπλήρωση ειδικής φόρμας.
Η έντυπη μορφή των ΦΕΚ διατίθεται για μεμονωμένα φύλλα με το ανάλογο κόστος από
το τμήμα Πωλήσεων απευθείας ή με ταχυδρομική αποστολή μέσω αίτησης παραγγελίας στα
ΚΕΠ, ενώ για ετήσια συνδρομή από το τμήμα Συνδρομητών. Tο κόστος για ασπρόμαυρο ΦΕΚ
από 1 έως 16 σελίδες είναι 1€, προσαυξανόμενο κατά 0,20€ για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή
μέρος αυτού. Το κόστος για έγχρωμο ΦΕΚ είναι 1,50€ από 1 έως 16 σελίδες, προσαυξανόμενο
κατά 0,30€ για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.
Τρόπος αποστολής κειμένων προς δημοσίευση
- Τα κείμενα για δημοσίευση στο ΦΕΚ, από όλες τις δημόσιες υπηρεσίες και τους φορείς
του δημόσιου τομέα, αποστέλλονται στην διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση
προηγμένης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης.
- Οι περιλήψεις Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων, αποστέλλονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση dds@et.gr με τη χρήση απλού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
- Κατ’ εξαίρεση, πολίτες οι οποίοι δεν έχουν αποκτήσει προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή, μπορούν να αποστέλλουν ταχυδρομικά ή να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς δημοσίευση αποτυπωμένα σε χαρτί, στο Τμήμα Παραλαβής Δημοσιευτέας Ύλης.
Πληροφορίες σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την
πώληση των τευχών και τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες θα βρείτε
στην ιστοσελίδα μας και στη διαδρομή Εξυπηρέτηση κοινού - τμήμα πωλήσεων ή συνδρομητών. Επίσης στην ιστοσελίδα μπορείτε να αναζητήσετε πληροφορίες σχετικά με την
πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, εφόσον γνωρίζετε τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Τον ΚΑΔ εκδίδει το Εθνικό Tυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης.
2. ΚΑΛΥΨΗ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ του Δημοσίου και των φορέων του
Το Εθνικό Τυπογραφείο μετά από αίτημα φορέα του Δημοσίου αναλαμβάνει να σχεδιάσει
και να εκτυπώσει κάρτες, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους, φακέλους
αλληλογραφίας, κ.ά. Επίσης σχεδιάζει και κατασκευάζει σφραγίδες.

EΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054
ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ
Πωλήσεων: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Συνδρομητών: (Ημιόροφος, τηλ. 210 5279136)
Πληροφοριών: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000)
Παραλαβής Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139)
Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Ιστοσελίδα: www.et.gr
Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία
της ιστοσελίδας: 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

*02047372912170016*

