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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 2/110706/0025 (1)
 Παροχή εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου για κά−

λυψη ομολογιακού δανείου εκδόσεως της τράπε−
ζας με την επωνυμία «Alpha Bank» συνολικού ποσού 
3.609.600.000 ευρώ.

  Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ 
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
(α) του άρθρου 2 του Ν. 3723/2008 (ΦΕΚ 250 Α΄),
(β) του Ν. 2322/95 (ΦΕΚ 143 Α΄), ιδίως του άρθρου 1,

(γ) του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε 
με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α΄),

(δ) του 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 Μακεδονί−
ας − Θράκης και υπαγωγή στο Υπουργείο Εσωτερικών 
της Γενικής Γραμματείας Μακεδονίας − Θράκης και της 
Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής» 
(ΦΕΚ 213/Α/7−10−2009),

(ε) Το Π.Δ. 86/2012 «Διορισμός Υπουργών, Αν. Υπουρ−
γών και Υφυπουργών (ΦΕΚ 141/Α/2012),

(στ) την αριθμ. Υ48/09−07−2012 (ΦΕΚ 2105/Β/09−07−
2012) απόφαση του Πρωθυπουργού για τον καθορισμό 
αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Χρήστου 
Σταϊκούρα.

2. Την υπ’ αρ. 54201/Β΄ 2884/26.11.2008 απόφαση του 
Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Ενίσχυση της 
Ρευστότητας της Οικονομίας για την αντιμετώπιση των 
επιπτώσεων της Διεθνούς Χρηματοπιστωτικής Κρίσης» 
(ΦΕΚ 2471 Β΄) και την τροποποιητική αυτής απόφαση 
Υπουργού Οικονομικών με αριθμ. 5209/Β.237/3−2−12.

3. Την υπ’ αριθμ. 2/5121/0025/26.1.2009 απόφαση 
του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορι−
σμός όρων των παρεχομένων κατά το άρθρο 2 του 
Ν. 3723/2008 εγγυήσεων του Ελληνικού Δημοσίου προς 
πιστωτικά ιδρύματα» (ΦΕΚ 140 Β΄).

4. Την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για 
την εφαρμογή των κανόνων περί κρατικών ενισχύσεων 
στα μέτρα που λήφθηκαν για τους χρηματοπιστωτικούς 
οργανισμούς στο πλαίσιο της τρέχουσας παγκόσμιας 
χρηματοπιστωτικής κρίσης (2008/C 270/02).

5. Το από 19−11 −2013 αίτημα της τράπεζας Alpha Bank.
6. Την από 28−11−2013 συνεδρίαση του Διοικητικού Συμ−

βουλίου της Alpha Bank.
7. Την υπ’ αριθμ. 27/10−12−2013 απόφαση Διυπουργικής 

Επιτροπής του άρθρου 5 του Ν. 2322/1995.
8. Το υπ’ αριθμ. 2139/2−12−2008 έγγραφο της Τράπεζας 

της Ελλάδος (Διεύθυνση Εποπτείας Πιστωτικού Ιδρύ−
ματος και Διεύθυνση Χρηματοοικονομικών Δραστηρι−
οτήτων) σχετικά με τη διαδικασία υποβολής αιτήματος 
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συμμετοχής των πιστωτικών ιδρυμάτων στις διατάξεις 
του Ν. 3723/2008 για την ενίσχυση της ρευστότητας 
της οικονομίας.

9. Την υπ’ αριθμ. 388/09−12−2013 εισήγηση της Τράπε−
ζας της Ελλάδος.

10. Την υπ’ αριθμ. 30089/Β. 1785/08−07−2013 απόφαση 
του Υπουργού Οικονομικών «Παράταση του Προγράμ−
ματος ενίσχυσης της ρευστότητας και της κεφαλαιακής 
επάρκειας σύμφωνα με το Ν. 3723/2008» (ΦΕΚ 3466/Β/28−
12−2012) για την παράταση του προγράμματος μέχρι 
31/12/2013.

11. Την υπ’ αριθμ SA 36956 (2013/Ν) της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής.

12. Την υπ’ αριθμ. ΓΔΟΠ 0000222 ΕΞ 2013/Β.2802/06−
12−2013 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών για την 
ανακατανομή κονδυλίων στο πλαίσιο εφαρμογής του 
Ν. 3723/2008.

13. Την υπ’ αριθμ. 90006/23−12−2010 απόφαση του 
Υπουργού Οικονομικών, αποφασίζει:

Ι. Παρέχεται η εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου προς 
τους ομολογιούχους ομολογιακού δανείου εκδόσεως 
της τράπεζας με την επωνυμία «Alpha Bank» συνολικής 
ονομαστικής αξίας 3.609.600.000 ευρώ, σε αντικατάστα−
ση του τίτλου με ISIN XS 0572065513, ίσης ονομαστικής 
αξίας, τριετούς διάρκειας και λήξεως 27−12−2013, βάσει 
της υπ’ αριθμ. 90006/23−12−2010 υπουργικής απόφασης 
σύμφωνα με το κείμενο της εγγύησης στην ελληνική 
και αγγλική γλώσσα που ακολουθεί:

(Α) Ελληνικό κείμενο:
ΠΡΑΞΗ ΕΓΓΥΗΣΗΣ
Η παρούσα Πράξη Εγγύησης υπογράφεται από το 

Ελληνικό Δημόσιο την κατωτέρω οριζόμενη Ημερομηνία 
Υπογραφής.

Οι Όροι της Εγγύησης, όπως αυτοί εκδόθηκαν και δη−
μοσιεύτηκαν από τον Υπουργό Οικονομίας και Οικονομι−
κών με την υπ’ αρ. 2/5121/0025/26−01−2009 απόφαση του, 
βάσει του άρθρου 2 του ν. 3723/2008 (οι οποίοι, μεταξύ 
άλλων, προβλέπουν την άνευ αφέσεως και ανέκκλητη 
εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου της Οφειλής υπέρ των 
Δικαιούχων (όπως ειδικότερα ορίζονται στους Όρους της 
Εγγύησης), θεωρείται ότι ενσωματώνονται και αποτελούν 
αναπόσπαστο μέρος της παρούσας Πράξης Εγγύησης.

Για τους σκοπούς της παρούσας Πράξης Εγγύησης:
Ως «Πιστωτικό Ίδρυμα» νοείται η τράπεζα με την επω−

νυμία «Άλφα Τράπεζα Α.Ε.» και έδρα στην Αθήνα, οδός 
Σταδίου αρ. 40.

Ως «Οφειλή» νοείται κάθε υποχρέωση απορρέουσα 
από την κατά το ν. 3156/2003 έκδοση, περί την 18.12.2013, 
ομολογιακού δανείου συνολικής ονομαστικής αξίας 
3.609.600.000 ευρώ, σύμφωνα με τις διατάξεις Προγράμ−
ματος (Programme) με ημερομηνία 18.06.2013 και τους 
Τελικούς Όρους (Final Terms) ημερομηνίας την 06.12.2013, 
στους οποίους προβλέπονται, μεταξύ άλλων τα εξής: 
(α) αριθμός και είδος ομολογιών: 36.096 ανώνυμες ομο−
λογίες, (β) ονομαστική αξία κάθε ομολογίας: 100.000 
ευρώ, (γ) επιτόκιο: κυμαινόμενο euribor 3μηνών πλέον 
περιθωρίου 12,00% ετησίως, (δ) ημερομηνία λήξης: περί 
την 27 Φεβρουαρίου 2015 και (ε) αρ. ISIN XS 1004886807.

Ως «Ημερομηνία Υπογραφής» νοείται η 18 Δεκεμβρίου 
2013.

Η παρούσα Πράξη Εγγύησης υπογράφεται ως πρά−
ξη από τον Υπουργό Οικονομικών για λογαριασμό του 
Ελληνικού Δημοσίου.

(Β) Αγγλικό κείμενο:
DEED OF GUARANTEE
THIS DEED OF GUARANTEE is executed on the 

Execution Date specified below by The Hellenic Republic.
The Guarantee Terms as issued and published by the 

Minister of Economy and Finance by means of Decision No. 
2/5121/0025/26−01−2009, under Article 2 of Law 3723/2008 
(which inter alia provide for the unconditional and irrevocable 
guarantee by The Hellenic Republic of the Debt Obligations 
in favour of the Beneficiaries (as defined therein) shall be 
deemed to be incorporated in and form part of this Deed 
of Guarantee as if the same had been set out herein.

For the purposes of this Deed of Guarantee:
Credit Institution means Alpha Bank S.A. with registered 

office at 40 Stadiou Street, Athens 
Debt Obligations means any obligation arising from an 

issue, under law 3156/2003, on or about 18−12−2013, of 
bonds of an aggregate amount of euro 3.609.600.000 
pursuant to the provisions of a programme established on 
18−06−2013 and Final Terms dated on 06−12−2013 including, 
inter alia the following: (a) number and form of bonds:36,096 
bearer bonds; (b) denomination: euro 100,000; (c) interest 
rate: floating euribor 3m plus relevant margin 12.00% per 
annum; (d) maturity date: on or about 27 February 2015; 
(e) ISIN code XS 1004886807; and

Execution Date means 18 December 2013.
This Deed of Guarantee is executed as a deed by the 

Minister of Finance on behalf of The Hellenic Republic.
Η. Για την παρεχόμενη εγγύηση καταβάλλεται στο 

Ελληνικό Δημόσιο από το ανωτέρω πιστωτικό ίδρυμα 
προμήθεια, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην αριθμ. 5209/
Β.237/03−02−2012 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών 
και το με αριθμ. 388/09−12−2013 έγγραφο της Τράπεζας 
της Ελλάδος, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε 106 
μονάδες βάσης (ACT/ACT).

III. To κόστος που θα βαρύνει το Δημόσιο, σε περίπτω−
ση κατάπτωσης της εγγύησης του Δημοσίου, ενδέχεται 
να ανέλθει στο ποσό των 3.609.600.000 ευρώ πλέον των 
προβλεπομένων από τους όρους του οικείου ομολογι−
ακού δανείου τόκων και πάσης φύσεως επιβαρύνσεων, 
το ακριβές ύψος της οποίας δεν μπορεί να υπολογιστεί.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 18 Δεκεμβρίου 2013

  Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ

F
Αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΔΥ/ΔΙΟΙΚ/ΤΔΜΝ/244891
34888/28913/14597 2)
    Καθιέρωση απογευματινής υπερωριακής εργασίας, πέραν 

της υποχρεωτικής εβδομαδιαίας εργασίας, και εργασί−
ας κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες, καθ’ υπέρ−
βαση της υποχρεωτικής εβδομαδιαίας εργασίας, για 
δημοσιογράφους που υπηρετούν στο Γραφείο Τύπου 
και Δημοσίων Σχέσεων του ΥΠΠΟΑ, για το έτος 2014.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

  Έχοντας υπ’ όψιν:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 20 του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226/Α/27.10.2011), 
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«Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο−βαθμο−
λόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρ−
μογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής 
στρατηγικής 2012−2015».

β) Του άρθρου 45 παρ. 1 του Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/Α/11−
4−2012), «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτο−
διοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση 
Οδηγίας 2009/50/ΕΚ».

γ) Tου άρθρου 67 του Ν. 1943/1991 «Εκσυγχρονισμός 
της οργάνωσης και λειτουργίας της δημόσιας διοίκησης, 
αναβάθμιση του προσωπικού της και άλλες συναφείς 
διατάξεις (ΦΕΚ 50/Α/11−4−1991).

δ) Tου Π.Δ/τος 191/2003 (ΦΕΚ 146/Α/13−6−2003) «Οργα−
νισμός Υπουργείου Πολιτισμού».

ε) Του Π.Δ/τος 118/2013 (ΦΕΚ 152/Α/25−6−2013) «Τρο−
ποποίηση του Π.Δ. 85/2012 (Α 141) − Ίδρυση Υπουργείου 
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Υπουργείου 
Πολιτισμού και Αθλητισμού και μετονομασία των Υπουρ−
γείων Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Με−
ταφορών και Δικτύων και Παιδείας και Θρησκευμάτων, 
Πολιτισμού και Αθλητισμού σε Υπουργείο Ανάπτυξης 
και Ανταγωνιστικότητας και σε Υπουργείο Παιδείας και 
Θρησκευμάτων αντιστοίχως».

στ) Του Π.Δ/τος 119/2013 (ΦΕΚ 153/Α/25−6−2013) «Διορι−
σμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Ανα−
πληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

2. Την υπ’ αριθμ. 2/17805/0022/13−3−2013 κοινή υπουρ−
γική απόφαση «Καθορισμός αποδοχών των δημοσιο−
γράφων που απασχολούνται με σχέση εργασίας ιδιω−
τικού δικαίου στους φορείς που υπάγονται στο πεδίο 
εφαρμογής της παρ. 1 του άρθρου 4 και της παρ. 1α του 
άρθρου 31 του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ Α 226), όπως ισχύει» 
(ΦΕΚ 662/Β/21−3−2013).

3. Την υπ’ αριθμ. οικ. 2/78861/0022/12−8−2013 εγκύκλιο 
του Υπουργείου Οικονομικών «Κοινοποίηση Υπουργικής 
Απόφασης» (ΑΔΑ ΒΛΩ5Η − Γ43).

4. Την υπ’ αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΥ/ΔΟΥ/ΤΑΤΠ/239529/29778/ 
28440/15416/4−12−2013 ανάλυση δαπάνης της Διεύθυνσης 
Οικονομικών Υποθέσεων του ΥΠΠΟΑ, σύμφωνα με την 
οποία η δαπάνη που προκαλείται από την αποζημίωση 
των αναφερόμενων στην παρούσα απόφαση ανέρχεται 
στις 10.720,00 ευρώ και θα καλυφθεί από τις πιστώσεις 
του Τακτικού Προϋπολογισμού του ΥΠ.ΠΟ.Α. (ΚΑΕ 0511 
και ΚΑΕ 0512).

5. Το γεγονός ότι η απογευματινή υπερωριακή και 
κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες εργασία των 
αναφερόμενων στην παρούσα απόφαση κρίνεται απα−
ραίτητη για την εύρυθμη λειτουργία του Γραφείου Τύ−
που και Δημοσίων Σχέσεων του ΥΠΠΟΑ, αποφασίζουμε:

1. Εγκρίνουμε απογευματινή υπερωριακή εργασία μέ−
χρι είκοσι (20) ώρες, πέραν της υποχρεωτικής εβδο−
μαδιαίας εργασίας, και εργασία κατά τις Κυριακές 
και εξαιρέσιμες ημέρες μέχρι δεκαέξι (16) ώρες, καθ’ 
υπέρβαση της υποχρεωτικής εβδομαδιαίας εργασίας, 
σε καθέναν από τους δύο (2) δημοσιογράφους, οι οποίοι 
υπηρετούν με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, κατά 
πλήρες ωράριο εργασίας, στο Γραφείο Τύπου και Δη−
μοσίων Σχέσεων του ΥΠΠΟΑ.

2. Αρμόδιοι για τη διαπίστωση πραγματικής παροχής 
της ανωτέρω εργασίας καθίστανται ο Διευθυντής του 
Γραφείου Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού και ο 
Προϊστάμενος του Γραφείου Τύπου και Δημοσίων Σχέ−
σεων, αντίστοιχα.

3. Η παρούσα απόφαση έχει ισχύ από 1−1−2014 μέχρι 
31−12−2014.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 13 Δεκεμβρίου 2013

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΠΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

F
    Αριθμ. Φ10053/35086/2180 (3)
Χορήγηση έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης σε μη επι−

δοτούμενους ανέργους, ασφαλισμένους του Λογα−
ριασμού Ανεργίας Προσωπικού Ημερησίων Εφημερί−
δων Αθηνών και Θεσσαλονίκης του Κλάδου Ανεργίας 
και Δώρου του ΕΤΑΠ − MME για τις γιορτές των Χρι−
στουγέννων 2013 και του νέου έτους 2014.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 39−51 του ν. 3655/2008 

(ΦΕΚ 58 Α΄).
2. Τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 14 του β.δ. 

456/1967 (ΦΕΚ 143 Α΄), η οποία προστέθηκε με το άρθρο 
9 του π.δ. 63/1975 (ΦΕΚ 21 Α΄).

3. Τις διατάξεις των άρθρων 48, 52 και 90 του π.δ. 
63/2005 (ΦΕΚ 201 Α΄).

4. Τα π.δ. 85/2012 και 86/2012 (ΦΕΚ 141 Α΄).
5. Την πρόταση του Δ.Σ. του ΕΤΑΠ − MME που διατυ−

πώθηκε κατά την αριθ. 106/27−11−2013 συνεδρίασή του.
6. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή της απόφασης 

αυτής προκαλείται επιβάρυνση σε βάρος του προϋ−
πολογισμού του Λογαριασμού Ανεργίας Προσωπικού 
Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών και Θεσσαλονίκης του 
Κλάδου Ανεργίας και Δώρου του ΕΤΑΠ − MME (Ν.Π.Δ.Δ.) 
ύψους εκατόν ενενήντα επτά χιλιάδων τετρακοσίων 
εβδομήντα ένα ευρώ και είκοσι πέντε λεπτών (197.471,25 
€) για το τρέχον οικονομικό έτος.

Η δαπάνη αυτή θα καλυφθεί από την πίστωση που 
έχει εγγραφεί στον ΚΑΕ 0652 του προϋπολογισμού του 
Λογαριασμού Ανεργίας Προσωπικού Ημερησίων Εφημε−
ρίδων Αθηνών και Θεσσαλονίκης του Κλάδου Ανεργίας 
και Δώρου του ETΑΠ − MME, η οποία ανέρχεται στο 
ποσό του ενός εκατομμυρίου πεντακοσίων χιλιάδων 
ευρώ (1.500.000 €), αποφασίζουμε:

Στους ανέργους καθώς και σε όσους επιδοτήθηκαν 
ως άνεργοι, λόγω επίσχεσης, ασφαλισμένους του Λογα−
ριασμού Ανεργίας Προσωπικού Ημερησίων Εφημερίδων 
Αθηνών και Θεσσαλονίκης του Κλάδου Ανεργίας και 
Δώρου του ΕΤΑΠ − MME, των οποίων η επιδότηση, λόγω 
τακτικής ανεργίας ή επίσχεσης, τερματίστηκε μέσα στο 
προ της 1ης Δεκεμβρίου 2013 επτάμηνο και εφόσον από 
τη λήξη της επιδότησής τους μέχρι την ανωτέρω ανα−
φερόμενη ημερομηνία δεν έχουν εργαστεί σε εργοδότη 
με οποιαδήποτε σχέση εργασίας περισσότερο από δύο 
μήνες, χορηγείται έκτακτη οικονομική ενίσχυση για τις 
γιορτές των Χριστουγέννων έτους 2013 και του νέου 
έτους 2014. Το ποσό αυτής ορίζεται ίσο με το ποσό 
του μηνιαίου επιδόματος που έλαβε κάθε δικαιούχος, 
όταν επιδοτήθηκε.
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 18 Δεκεμβρίου 2013

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ

F
    Αριθμ. απόφ. 589/2013 (4)
Έγκριση τροποποίησης Μελέτης Αντιστάθμισης Αερί−

ου Λειτουργίας του ΕΣΜΦΑ για το έτος 2013.

  Η ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
(Συνεδρίαση της 6ης Δεκεμβρίου 2013)

  Λαμβάνοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 2773/1999 (ΦΕΚ Α΄ 286) και ιδίως 

το εδάφιο (δ) παρ. 1 του άρθρου 5.
2. Τις διατάξεις του ν. 2690/1999 (ΦΕΚ Α΄ 45/09.03.1999).
3. Τις διατάξεις του ν. 3428/2005 (ΦΕΚ Α΄ 313/27.12.2005).
4. Τις διατάξεις του ν. 4001/2011 (ΦΕΚ Α΄ 179/22.08.2011) 

και ιδίως το άρθρο 68, παρ. 2 εδάφιο (γ), το άρθρο 69 
παρ. 2 εδάφιο (θ) και το άρθρο 91 παρ. 1 αυτού.

5. Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. Δ1/Α/5346/22.03.2010 
απόφασης του Υφυπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας 
και Κλιματικής Αλλαγής με θέμα «Κώδικας Διαχείρι−
σης του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου» (ΦΕΚ 
Β΄379/2010) (εφεξής «Κώδικας»), όπως τροποποιήθηκε με 
τις υπ’ αριθμ. 1096/2011 (ΦΕΚ Β΄ 2227/2011) και υπ’ αριθμ. 
526/2013 αποφάσεις της ΡΑΕ, και ιδίως τα άρθρα 45, 46, 
57, 58, 59 και 60 αυτής.

6. Την υπ’ αριθμ. 1295/12.10.2011 απόφαση της ΡΑΕ 
για την έγκριση της Μελέτης Αντιστάθμισης Αερίου 
Λειτουργίας του ΕΣΜΦΑ για το Έτος 2012 (ΦΕΚ Β΄ 
2511/7.11.2011).

7. Την υπ’ αριθμ. 1601/28.12.2011 απόφαση της ΡΑΕ για 
την έγκριση Τροποποίησης Μελέτης Αντιστάθμισης Αε−
ρίου Λειτουργίας του ΕΣΜΦΑ για το Έτος 2012 (ΦΕΚ Β΄ 
3253/31.12.2011).

8. Το υπ’ αριθμ. 53114/08.06.2012 (ΡΑΕ 1−157605/8.6.2012) 
έγγραφο του ΔΕΣΦΑ με θέμα «Υποβολή Σύμβασης Προ−
μήθειας Αερίου για την αντιστάθμιση του Αερίου Λει−
τουργίας του ΕΣΜΦΑ κατά την περίοδο 01.05.2012 08:00 
−01.01.2013 08:00» με το οποίο υποβλήθηκε στην Αρχή 
αντίγραφο της σύμβασης αυτής.

9. Την υπ’ αριθμ. 744/06.09.2012 απόφαση της ΡΑΕ 
για την έγκριση της Μελέτης Αντιστάθμισης Αερίου 
Λειτουργίας του ΕΣΜΦΑ για το Έτος 2013 (ΦΕΚ Β΄ 
2550/19.9.2012).

10. Το υπ’ αριθμ. 57886/31.12.2012 (ΡΑΕ Ι−166799/31.12.2012) 
έγγραφο του ΔΕΣΦΑ με θέμα «Τροποποίηση της Με−
λέτης Αντιστάθμισης Αερίου Λειτουργίας Έτους 2013».

11. Το υπ’ αριθμ. 59868/07.03.2013 (ΡΑΕ Ι−169307/8.3.2013) 
έγγραφο του ΔΕΣΦΑ με θέμα «Ενημέρωση της ΡΑ.Ε. για 
την παράταση της διάρκειας της συμβάσεως με αριθμό 
490/2012 κατ’ενάσκηση συμβατικού δικαιώματος προαί−
ρεσης για την προμήθεια Αερίου Λειτουργίας κατά την 
περίοδο 1η Ιανουαρίου 2013 08:00 πμ έως 1η Απριλίου 
2013 08:00 π.μ.».

12. Το υπ’ αριθμ. 60429/27.3.1013 (ΡΑΕ Ι−170035/28.3.2013) 
έγγραφο του ΔΕΣΦΑ με θέμα «Υποβολή της Σύμβασης 
569/2013 κατ’ εφαρμογή της παρ. 07 του άρθρου 63Γ 
του Νόμου 4001/2011».

13. Το υπ’ αριθμ. 060439/28.3.2013 (ΡΑΕ Ι−170056/29.3.2013) 
έγγραφο του ΔΕΣΦΑ Α.Ε. με θέμα «Προμήθεια Ποσοτή−

των Φυσικού Αερίου για την αντιστάθμιση του Αερίου 
Λειτουργίας στο Εθνικό Σύστημα Μεταφοράς Φυσικού 
Αερίου κατά το χρονικό διάστημα από 1.4.2013 08:00 
έως 01.05.2013 08:00».

14. Το υπ’ αριθμ. 64123/22.8.2013 (ΡΑΕ Ι−174427/22.8.2013) 
έγγραφο του ΔΕΣΦΑ Α.Ε. με θέμα «Υποβολή Σύμβασης 
569/13 κατ' εφαρμογήν της παρ. 03 του Άρθρου 57 του 
Κώδικα Διαχείρισης του ΕΣΦΑ».

15. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσης 
δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προ−
ϋπολογισμού.

Σκέφτηκε ως εξής: 
Α. Σχετικές διατάξεις
1) Στις διατάξεις της παραγράφου 2γ, του άρθρου 68, 

του ν. 4001/2011 (σχετικό υπ’ αριθμ. 4) ορίζεται, μεταξύ 
άλλων, ότι ο ΔΕΣΦΑ Α.Ε. (Διαχειριστής) «...έχει την ευθύνη 
για την εξισορρόπηση του φορτίου και την αντιστάθμιση 
φυσικών απωλειών και ιδιοκατανάλωσης του ΕΣΦΑ, κατά 
τα οριζόμενα στον Κώδικα Διαχείρισης αυτού. Για το 
σκοπό αυτόν μπορεί να συνάπτει, κατόπιν διαγωνισμού, 
με διαφανείς διαδικασίες, που δεν εισάγουν διακρίσεις 
και βασίζονται στους κανόνες της αγοράς, συμβάσεις 
με Προμηθευτές για την προμήθεια και παράδοση Φυ−
σικού Αερίου. Τις συμβάσεις αυτές συνομολογεί μετά 
την έγκριση του ετήσιου προγράμματος εξισορρόπησης 
φορτίου και αντιστάθμισης φυσικών απωλειών και ιδιο−
κατανάλωσης από τη ΡΑΕ και επιβάλλει στους Χρήστες 
χρεώσεις για την κάλυψη των σχετικών δαπανών του, 
όπως προβλέπεται στον Κώδικα διαχείρισης αυτού...».

2) Περαιτέρω, σύμφωνα με τις διατάξεις των παρα−
γράφων 1, 4 και 5 του Άρθρου 46 του Κώδικα (σχετικό 
υπ’ αριθμ. 5): «..Έως την 1η Ιουνίου κάθε Έτους, ο Δια−
χειριστής υποβάλλει στη ΡΑΕ Μελέτη Αντιστάθμισης 
Αερίου Λειτουργίας για το επόμενο Έτος, η οποία, όπως 
και κάθε τροποποίησή της, εγκρίνεται από τη ΡΑΕ και 
δημοσιεύεται με ευθύνη του Διαχειριστή». Σχετικά με 
το περιεχόμενο της Μελέτης Αντιστάθμισης Αερίου 
Λειτουργίας, αυτό θα πρέπει να περιλαμβάνει:

i. Μεθοδολογία υπολογισμού του Αερίου Λειτουργίας στο 
Σύστημα Μεταφοράς και ιδίως των Φυσικών Απωλειών.

ii. Πρόβλεψη σχετικά με τις αναγκαίες Ποσότητες Φυ−
σικού Αερίου που θα απαιτηθούν το επόμενο Έτος για 
την αντιστάθμιση Αερίου Λειτουργίας.

iii. Προσδιορισμό των απαιτούμενων χαρακτηριστικών 
της Σύμβασης ή του συνδυασμού Συμβάσεων Αντιστάθ−
μισης Αερίου Λειτουργίας που απαιτείται να συνάψει 
ο Διαχειριστής.

Σχετικά με την εκπόνηση της Μελέτης Αντιστάθμισης 
Αερίου Λειτουργίας, «ο Διαχειριστής λαμβάνει υπόψη 
του ιδίως τις διεθνείς πρακτικές και μεθοδολογίες 
προσδιορισμού απωλειών σε Συστήματα Φυσικού Αε−
ρίου, τους συντελεστές απωλειών ανά τύπο εξοπλισμού, 
τις καταναλώσεις Φυσικού Αερίου ανά τύπο εξοπλισμού 
που χρησιμοποιείται για τη λειτουργία του ΕΣΜΦΑ και 
τα προγράμματα Συντήρησης του ΕΣΜΦΑ».

3) Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του 
Άρθρου 45 του Κώδικα: «..Ως Αέριο Λειτουργίας κατά τη 
διάρκεια μιας χρονικής περιόδου ορίζεται η Ποσότητα 
Φυσικού Αερίου που υπολογίζεται ως το άθροισμα α) της 
Ποσότητας Φυσικού Αερίου που καταναλώθηκε κατά τη 
λειτουργία του ΕΣΜΦΑ στη διάρκεια της συγκεκριμένης 
χρονικής περιόδου (Ιδιοκατανάλωση Φυσικού Αερίου), και 
β) της Ποσότητας Φυσικού Αερίου που με φυσικό τρόπο 
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χάθηκε κατά τη λειτουργία του ΕΣΜΦΑ στη διάρκεια της 
συγκεκριμένης χρονικής περιόδου, ιδίως λόγω διαρροής 
από μετρητικές διατάξεις και διατάξεις ρύθμισης της 
πίεσης (Φυσικές Απώλειες Φυσικού Αερίου)».

4) Σχετικά με την εξεύρεση των απαραίτητων ποσοτή−
των αερίου για την αντιστάθμιση φυσικών απωλειών και 
ιδιοκατανάλωσης του ΕΣΦΑ, σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 91 παρ. 1 του ν. 4001/2011, ο Διαχειριστής 
μπορεί: (α) να συνάπτει συμβάσεις προμήθειας φυσικού 
αερίου σύμφωνα με τη διαδικασία της παραγράφου 
2γ του άρθρου 68 του ν. 4001/2011 ή (β) να συνάπτει 
συμβάσεις προμήθειας ΥΦΑ με τη ΔΕΠΑ Α.Ε. χωρίς δι−
αγωνισμό, υπό την προϋπόθεση ότι το αέριο αυτό το 
έχει προμηθευθεί η ΔΕΠΑ με Συμβάσεις προμήθειας 
ΥΦΑ που έχουν συναφθεί έως την 1η.07.2004, και να 
χρησιμοποιεί τις ποσότητες αυτές κατά προτεραιότητα, 
σε σχέση με ποσότητες φυσικού αερίου τις οποίες έχει 
στη διάθεσή του μέσω άλλων συμβάσεων προμήθειας.

5) Επιπλέον, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγρά−
φου 7 του άρθρου 63 Γ του ν. 4001/2011 «..Ο ΔΕΣΦΑ Α.Ε. 
υποβάλλει προς έγκριση στη ΡΑΕ όλες τις εμπορικές 
και οικονομικές συμφωνίες με τη ΔΕΠΑ Α.Ε, οι οποίες 
θεωρούνται ως εγκριθείσες σιωπηρώς, αν η ΡΑΕ δεν 
φέρει αντιρρήσεις εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημε−
ρών από την υποβολή των συμφωνιών προς έγκριση».

6) Περαιτέρω, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρα−
γράφων 1 και 3 του άρθρου 57 του Κώδικα Διαχείρισης 
ΕΣΦΑ: «7. Ο Διαχειριστής δύναται να συνάπτει μία ή 
περισσότερες συμβάσεις για την προμήθεια και πα−
ράδοση στο ΕΣΜΦΑ Αερίου Λειτουργίας (Συμβάσεις 
Αντιστάθμισης Αερίου Αειτουργίας). Οι συμβάσεις αυτές 
συνάπτονται είτε κατόπιν σχετικού διαγωνισμού που 
διεξάγει ο Διαχειριστής είτε σύμφωνα με τη διάταξη της 
παραγράφου 1 του άρθρου 91 του Νόμου...3. Ο Διαχει−
ριστής υποβάλλει στη ΡΑΕ αντίγραφα των Συμβάσεων 
Αντιστάθμισης Αερίου Λειτουργίας το αργότερο εντός 
(30) ημερών από τη σύναψή τους».

Β. Τροποποίηση Μελέτης Αντιστάθμισης Αερίου Λει−
τουργίας για το Έτος 2013

1) Η ΡΑΕ με την υπ’ αριθμ. 744/2012 απόφασή της 
(σχετικό υπ’ αριθμ. 9) ενέκρινε τη Μελέτη Αντιστάθμισης 
Αερίου Λειτουργίας για το Έτος 2013.

2) Ο Διαχειριστής, με το σχετικό υπ’ αριθμ. 10, ειση−
γήθηκε την τροποποίηση της Μελέτης Αντιστάθμισης 
Αερίου Λειτουργίας για το Έτος 2013 ως προς τη διαδι−
κασία προμήθειας Αερίου Λειτουργίας για διαφορετικά 
τμήματα του Έτους 2013 (Ενότητα Δ) και συγκεκριμένα:

α) Την παράταση, διάρκειας τριών μηνών, της υπ’ 
αριθμ. 490/12 σύμβασης προμήθειας φυσικού αερίου με 
τη ΔΕΠΑ Α.Ε. για την αντιστάθμιση αερίου λειτουργίας 
(σχετικό υπ’ αριθμ. 8), σύμφωνα με το άρθρο 4 αυτής, 
για την κάλυψη των αναγκών του συστήματος σε Αέριο 
Λειτουργίας τη χρονική περίοδο (1.1.2013 ώρα 8:00 π.μ.− 
ώρα 1.4.2013 8:00 π.μ.).

β) Τη σύναψη σύμβασης προμήθειας φυσικού αερί−
ου με μειοδότη διεθνούς διαγωνισμού, σύμφωνα με 
τις διατάξεις της παραγράφου 2γ του άρθρου 68 του 
ν. 4001/2011, για την κάλυψη των αναγκών του συστήμα−
τος φυσικού αερίου σε Αέριο Λειτουργίας τη χρονική 
περίοδο (1.4.2013 ώρα 8:00 π.μ. − 1.1.2014 ώρα 8:00 π.μ.).

Αναφορικά με την αιτιολογία της εισηγούμενης τρο−
ποποίησης, ο Διαχειριστής αναφέρει στο σχετικό 10 ότι, 
παρότι η διαδικασία του διεθνούς μειοδοτικού διαγωνι−
σμού 329/2012/ΔΔΠ που προκήρυξε ο ίδιος για την προ−

μήθεια Αερίου Λειτουργίας για το Έτος 2013 βρίσκεται 
σε εξέλιξη, δεν είναι εφικτή η σύναψη της προβλεπόμε−
νης σύμβασης, καθώς η κατακύρωση του διαγωνισμού 
τελεί υπό την έγκριση του Ελεγκτικού Συνεδρίου και δεν 
αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί πριν από την 01.01.2013.

3) Στη συνέχεια, ο Διαχειριστής, με τα υπ’ 11 σχετικό 
έγγραφό του, και στο πλαίσιο της υποχρέωσής του να 
υποβάλει στην Αρχή αντίγραφα των συμβάσεων που 
συνάπτει για την αντιστάθμιση αερίου λειτουργίας στο 
ΕΣΜΦΑ, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 57 του 
Κώδικα, υπέβαλε στην Αρχή το Προσάρτημα 1 της σύμβα−
σης 490/2012 για την προμήθεια φυσικού αερίου από τη 
ΔΕΠΑ Α.Ε. για την αντιστάθμιση αερίου λειτουργίας κατά 
την περίοδο (1.1.2013 ώρα 8:00 π.μ. − 1.4.2013 ώρα 8:00 π.μ.).

Ειδικότερα, με το ως άνω σχετικό έγγραφο του ο 
Διαχειριστής ενημέρωσε την Αρχή για τα ακόλουθα:

α) ότι η αιτούμενη, με το υπ’ αριθμ. 10 σχετικό έγ−
γραφο του, τροποποίηση της εγκεκριμένης Μελέτης 
Αντιστάθμισης Αερίου Λειτουργίας, ως προς την Ενό−
τητα Δ αυτής, αφορά στην αλλαγή του χρόνου έναρξης 
της διάρκειας της σύμβασης του διεθνούς μειοδοτικού 
διαγωνισμού 329/2012/ΔΔΠ για την προμήθεια φυσικού 
αερίου που απαιτείται από τον Διαχειριστή στο ΕΣΜΦΑ 
για την αντιστάθμιση αερίου λειτουργίας στο ΕΣΜΦΑ 
κατά το υπόλοιπο του έτους 2013.

β) 'Οτι ο ως άνω διεθνής διαγωνισμός, που διενεργεί−
ται από τον Διαχειριστή, δε θα έχει ολοκληρωθεί πριν 
την 1.4.2013.

4) Στη συνέχεια, ο Διαχειριστής, στις 28.3.2013, με το 
υπ’ αριθμ. 12 σχετικό έγγραφο του ενημέρωσε την Αρχή 
ότι ολοκληρώθηκε ο έλεγχος του Ελεγκτικού Συνεδρίου 
για το υπ’ αριθμ. 569/2013 σχέδιο σύμβασης μεταξύ των 
εταιρειών ΔΕΣΦΑ Α.Ε. και ΔΕΠΑ Α.Ε. με αντικείμενο την 
προμήθεια ποσοτήτων φυσικού αερίου για την αντι−
στάθμιση του αερίου λειτουργίας στο ΕΣΜΦΑ για το 
Έτος 2013, και υπέβαλε στην Αρχή το εν λόγω σχέδιο 
για την έγκριση της Αρχής σύμφωνα με τα οριζόμενα 
στην παράγραφο 7 του άρθρου 63 Γ του ν. 4001/2011.

5) Ο Διαχειριστής ενημέρωσε την Αρχή, με το από 
29.3.2013 και υπ’ αριθμ. 13 σχετικό έγγραφο του, δηλαδή, 
μία ημέρα μετά την αποστολή του υπ’ αριθμ. 12 σχετικού 
και μόλις 2 ημέρες πριν από τη λήξη της ορισθείσας εν 
αυτώ προθεσμίας, ότι σε περίπτωση που το υπ’ αριθμ. 
569/2013 σχέδιο σύμβασης δεν εγκριθεί από τη ΡΑΕ έως 
το τέλος Μαρτίου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρα−
γράφου 7 του άρθρου 63 Γ του ν. 4001/2011 θα χρειασθεί, 
προκειμένου να διασφαλισθεί η ομαλή και ασφαλής λει−
τουργία του ΕΣΜΦΑ, να αναθέσει στην εταιρεία ΔΕΠΑ 
Α.Ε. την προμήθεια Ποσοτήτων Αερίου Λειτουργίας για 
το διάστημα 1.4.2013−30.4.2013, δυνάμει του άρθρου 91 
του ν. 4001/2011, με τους ίδιους όρους της ανατεθεί−
σας μεταξύ τους σύμβασης 490/2012. Στο σημείο τούτο 
πρέπει να σημειωθεί ότι είναι εκτός του πλαισίου της 
«χρηστής διοίκησης» να υποβάλλεται στην Αρχή προς 
έγκριση, ένα σοβαρό αντικείμενο όπως το εν λόγω, και 
να της τίθεται προς τούτο το χρονικό διάστημα των 2 
ημερών για να ερευνήσει και να αποφασίσει σχετικά.

6) Όπως προέκυψε δε στη συνέχεια με το υπ’ αριθμ. 
14 σχετικό έγγραφο του Διαχειριστή, ο Διαχειριστής 
δεν προέβη τελικά στην ανάθεση στην εταιρεία ΔΕΠΑ 
Α.Ε. της προμήθειας Ποσοτήτων Αερίου Λειτουργίας 
για το διάστημα 1.4.2013−30.4.2013, δυνάμει του άρθρου 
91 του ν. 4001/2011. Αντιθέτως, ο Διαχειριστής, σύμφωνα 
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με το υπ’ αριθμ. 14 σχετικό έγγραφό του, υπέβαλε στην 
Αρχή αντίγραφο της υπογραφείσας σύμβασης 569/2013 
μεταξύ του Διαχειριστή και της ΔΕΠΑ Α.Ε. για την προ−
μήθεια αερίου λειτουργίας για την αντιστάθμιση αερίου 
λειτουργίας από τη ΔΕΠΑ Α.Ε., η οποία προκρίθηκε ως 
μειοδότης του διεθνούς διαγωνισμού 329/2012/ΔΔΠ για 
το χρονικό διάστημα (1.4.2013 ώρα 8:00 π.μ. −1.1.2014 ώρα 
8:00 π.μ.), σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην υπ’ αριθμ. 
10 εισήγηση του Διαχειριστή για την τροποποίηση της 
Μελέτης Αντιστάθμισης Αερίου Λειτουργίας.

7) Η ΡΑΕ θεωρεί ότι η προμήθεια Αερίου Λειτουργίας 
μέσω μηχανισμών αγοράς είναι καθοριστικής σημασίας 
για την ανάπτυξη της αγοράς φυσικού αερίου στη χώρα. 
Παρά ταύτα, η Αρχή αναγνωρίζει ότι η ολοκλήρωση της 
διαδικασίας προμήθειας Αερίου Λειτουργίας μέσω διε−
θνούς διαγωνισμού από το Διαχειριστή δεν αποκλείεται 
να απαιτήσει χρονικό διάστημα ικανό να οδηγήσει σε 
υπερβάσεις του αρχικά προβλεφθέντος χρονοδιαγράμ−
ματος, για τους λόγους που παραθέτει ο Διαχειριστής 
ανωτέρω. Τούτο βέβαια ουδόλως συνεπάγεται ευχέρεια 
εκ μέρους του Διαχειριστή να αποστέλλει στην Αρχή 
κείμενα που χρήζουν της εγκρίσεως αυτής σε χρόνο 
τέτοιο που να καθιστά εκ των πραγμάτων αδύνατη ή 
όλως δυσχερή την έγκαιρη, πλήρη και ορθή ανταπόκριση 
αυτής στις ρυθμιστικές αρμοδιότητές της. Για λόγους 
όμως τυπικής πλήρωσης της διαδικασίας, η ΡΑΕ κρίνει 
σκόπιμη την έστω και εκπρόθεσμη έγκριση της τροπο−
ποίησης της Μελέτης Αντιστάθμισης Αερίου Λειτουργίας.

Κατόπιν των ανωτέρω και σύμφωνα με αυτά:
Αποφασίζει:
1) Συστήνει στον Διαχειριστή όπως στο μέλλον, υπο−

βάλλει στην Αρχή, τα κείμενα που προβλέπεται από 
την κείμενη νομοθεσία ότι χρήζουν της έγκρισης της 
ΡΑΕ, σε χρόνο εύλογο πριν από τη λήξη της σχετικής 
προβλεπόμενης προθεσμίας, προκειμένου η Αρχή να 
δύναται να ανταποκριθεί στις αρμοδιότητές της αφενός 
εμπροθέσμως και αφετέρου κατά τρόπο που διασφαλί−
ζει την άρτια μελέτη και επεξεργασία των υποβαλλο−
μένων προς έγκριση κειμένων.

2) Εγκρίνει την Τροποποίηση της Μελέτης Αντιστάθμι−
σης Αερίου Λειτουργίας για το Έτος 2013, όπως εγκρί−
θηκε με την υπ’ αριθμ. 744/06.09.2012 απόφαση της ΡΑΕ, 
κατά το τμήμα που αφορά στη διαδικασία προμήθειας 
φυσικού αερίου για την αντιστάθμιση αερίου λειτουρ−
γίας για το Έτος 2013, σύμφωνα με την ακόλουθη εισή−
γηση του ΔΕΣΦΑ Α.Ε., ως ακολούθως:

«ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 
ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΣΦΑ Α.Ε.)

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ Δ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 
ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ Ε.Σ.Μ.Φ.Α. 

ΕΤΟΥΣ 2013

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012

Εισαγωγή
Η παρούσα τροποποίηση της ενότητας Δ της Μελέτης 

Αντιστάθμισης Αερίου Λειτουργίας Έτους 2013 συντάσ−
σεται στο πλαίσιο των διατάξεων της παραγράφου 2.γ. 
του άρθρου 68 του νόμου 4001/2011, σύμφωνα με τις 
οποίες ο Διαχειριστής Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αε−
ρίου (ΔΕΣΦΑ) Α.Ε. έχει την ευθύνη για την αντιστάθμιση 
φυσικών απωλειών και ιδιοκατανάλωσης του Εθνικού 
Συστήματος Φυσικού Αέριου (ΕΣΦΑ) κατά τα οριζόμε−
να στον Κώδικα Διαχείρισης αυτού, και υποβάλλεται 
στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, βάσει των οριζομένων 

στο εδάφιο Β της παραγράφου 1 του Άρθρου 46 του 
Κώδικα Διαχείρισης του ΕΣΦΑ, σύμφωνα με τα οποία 
η Μελέτη Αντιστάθμισης Αερίου Λειτουργίας καθώς 
και κάθε τροποποίησή της εγκρίνεται από τη ΡΑΕ και 
δημοσιεύεται με ευθύνη του Διαχειριστή.

Η τροποποίηση της ενότητας Δ της Μελέτης Αντιστάθ−
μισης Αερίου Λειτουργίας Έτους 2013, σημειώνεται ότι 
κρίνεται αναγκαία, δεδομένου ότι λόγω των προβλεπό−
μενων, στον Κανονισμό Προμηθειών του Διαχειριστή και 
τη σχετική νομοθεσία, προθεσμιών δεν κατέστη δυνατή η 
ολοκλήρωση της διαγωνιστικής διαδικασίας του υπ’ αριθμ. 
329/2012/ΔΔΠ διαγωνισμού που προκήρυξε ο Διαχειριστής 
για την προμήθεια Αερίου Λειτουργίας κατά το Έτος 2013, 
σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην ενότητα Δ της εγκε−
κριμένης, με την υπ’ αριθμ. 744/2012 απόφαση της ΡΑΕ, 
Μελέτη Αντιστάθμισης Αερίου Λειτουργίας Έτους 2013.

Βάσει των ανωτέρω η ενότητα Δ της Μελέτης Αντι−
στάθμισης Αερίου Λειτουργίας Έτους 2013, τροποποι−
είται ως ακολούθως:

Δ. ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗ ΑΕΡΙΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2013
Κατά το Έτος 2013 και λαμβάνοντας υπ’ όψιν:
i. τις προβλέψεις των άρθρων 45, 57, 58, 59 και 60 του 

Κώδικα Διαχείρισης του ΕΣΦΑ 
ii. το ύψος της ποσότητας Αερίου Λειτουργίας που 

εκτιμάται ότι θα απαιτηθεί κατά το Έτος 2013, σύμφωνα 
με τα αναφερόμενα στην ενότητα Γ ανωτέρω, 

iii. τη διαθέσιμη δυναμικότητα παράδοσης στα Σημεία 
Εισόδου του ΕΣΜΦΑ.

Κρίνεται σκόπιμη για την ασφαλή, ομαλή και αποδοτι−
κή λειτουργία του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου, 
η προμήθεια Αερίου Λειτουργίας για την κάλυψη των 
αναγκών του ΕΣΜΦΑ, ως ακολούθως:

α) κατά το διάστημα 01.01.2013 08:00 −01.04.2013 08:00 
στο πλαίσιο της υπ’ αριθμ. 490/12 Σύμβασης Προμήθει−
ας Αερίου Λειτουργίας μεταξύ της ΔΕΠΑ Α.Ε. και της 
ΔΕΣΦΑ Α.Ε., κατά το Έτος 2012, κατ’ εφαρμογή των 
προβλεπομένων στο άρθρο 4 αυτής, περί δυνατότητας 
τρίμηνης παράτασης της συμβατικής διάρκειάς της.

β) κατά το διάστημα 01.04.2013 08:00 − 01.01 2014 08:00 
στο πλαίσιο σχετικής σύμβασης που θα συνάψει με το 
ο Διαχειριστής με Χρήστη ή Προμηθευτή Φ.Α. κατόπιν 
διεθνούς διαγωνισμού. Στην εν λόγω σύμβαση Αντιστάθ−
μισης Αερίου Λειτουργίας θα προβλέπεται η Ημερήσια 
έγχυση των απαραίτητων για την αντιστάθμιση του 
Αερίου Λειτουργίας, Ποσοτήτων Φυσικού Αερίου από 
τον Προμηθευτή, στα Σημεία Εισόδου του ΕΣΜΦΑ που 
επιλέγει ο ίδιος. Επιπροσθέτως θα περιγράφεται και η 
διαδικασία έγκαιρης γνωστοποίησης στον Προμηθευτή 
των εκτιμήσεων του Διαχειριστή σχετικά με την Ποσό−
τητα Αερίου Λειτουργίας σε Μηνιαία και Ημερήσια βάση.

Δεδομένου ότι οι εγχύσεις Ποσοτήτων Φυσικού Αε−
ρίου για την αντιστάθμιση του Αερίου Λειτουργίας 
θα πραγματοποιούνται σε κάθε περίπτωση από τον 
Προμηθευτή, δεν απαιτείται δέσμευση δυναμικότητας 
στο ΕΣΦΑ από το Διαχειριστή προς το σκοπό αυτόν. 
Ωστόσο σημειώνεται ότι η Ημερήσια Ποσότητα Αερίου 
Λειτουργίας που θα απαιτηθεί κατά το Έτος 2013 θα κυ−
μαίνεται μεταξύ 50 MWh/Ημέρα και 5.000 MWh/Ημέρα.»

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 6 Δεκεμβρίου 2013

Ο Πρόεδρος
ΝΙΚΟΣ ΒΑΣΙΛΑΚΟΣ
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    Aριθμ. 35304/206 (5)
Ανάθεση καθηκόντων Ληξιάρχου

του Δήμου Καλυμνίων Ν. Δωδεκανήσου. 

 Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 τ. Α΄/7−6−2010) 

«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτ/σης και της Αποκεντρωμέ−
νης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης».

2. Το Π.Δ. 143/2010 (Φ.Ε.Κ. 236 Α΄/27−12−2010) «Οργανι−
σμός Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου».

3. Τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν. 344/1976 «Περί λη−
ξιαρχικών πράξεων (ΦΕΚ 143/11−6−1976, τεύχος Α΄), όπως 
αντικαταστάθηκε με τις παραγράφους 14−17 του άρθρου 
9 του Ν. 2307/1995 (ΦΕΚ 1 13/15−6−1995, τεύχος Α΄), της 
παραγράφου 2 του άρθρου 1 και της παραγράφου 4 του 
άρθρου 14 του Ν. 2503/1997.

4. Τις διατάξεις του άρθρου 49 του Ν. 3584/2007 «Κώδι−
κας Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων».

5. Την υπ’ αριθμ. 65/Φ 127080/57510/31−12−2010 εγκύ−
κλιο του Υπουργείου Εσωτερικών Αποκέντρωσης και 
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, περί ληξιαρχικών βιβλίων 
των νέων Δήμων που συνιστώνται από συνένωση ΟΤΑ.

6. Την υπ’ αριθμ. 104/2013 απόφαση του Δημάρχου 
Καλυμνίων, περί ανάθεσης καθηκόντων ληξιάρχου στην 
υπάλληλο του Δήμου Καλυμνίων Τσαγκάρη−Παζάκου 
Ειρήνη του Κωνσταντίνου, λόγω συνταξιοδότησης της 
υπαλλήλου Παπαμιχαήλ Δέσποινας του Θεόφιλου, η 
οποία εκτελούσε καθήκοντα ληξιάρχου.

7. Την υπ’ αριθμ. 16112/11−07−2013 βεβαίωση πίστωσης 
του Δήμου Καλυμνίων, αποφασίζουμε:

Την ανάθεση της άσκησης καθηκόντων ληξιάρχου, για 
το Δήμο Καλυμνίων στην υπάλληλο του Δήμου ΤΣΑ−
ΓΚΑΡΗ−ΠΑΖΑΚΟΥ ΕΙΡΗΝΗ του Κωνσταντίνου, κλάδου 
ΔΕ Διοικητικού.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Πειραιάς, 9 Δεκεμβρίου 2013

  Η Γενική Γραμματέας 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ Δ. ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ

F
    Αριθμ. απόφ. 2890/2013 (6)
Χορήγηση εξουσιοδότησης για την προμήθεια πετρε−

λαιοειδών και τροφίμων για τις ανάγκες των Νοση−
λευτικών Ιδρυμάτων και ΝΠΔΔ αρμοδιότητας της 
Περιφέρειας Αττικής.

  Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

(Συνεδρίαση 67η/13−12−2013, θέμα 43ο)

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 2286/1995 «Προμήθειες του δη−

μόσιου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων (Α΄ 19), 
Ενιαίου Κανονισμού Προμηθειών των Ο.Τ.Α. Υ.Α. 11389/93 
άρθρο 41−45».

2. Την υπ’ αριθμ. 2037/11−1−2007 εγκύκλιο 2 του Υπουργεί−
ου Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης.

3. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 37 Α΄) «Νέα Αρ−
χιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης» και ειδικότερα 
τις διατάξεις του άρθρου 283 παρ. 2.

4. Τις διατάξεις του Ν. 3469/2006 (ΦΕΚ 131/τ. Α΄/28−6−
2006) «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως 
και λοιπές διατάξεις» και ειδικότερα τις διατάξεις των 
άρθρων 5 παρ. 2 εδαφ. θ' και 8 παρ. 1 εδαφ. η'.

5. Το γεγονός ότι από τις ανωτέρω διατάξεις δεν 
προκύπτει δαπάνη, που θα βαρύνει τον προϋπολογισμό 
της Περιφέρειας Αττικής.

6. Το ν. 2503/1997 και συγκεκριμένα την περίπτωση 6 
του άρθρου 13 σύμφωνα με την οποία «για τις ανάγκες 
σε πετρελαιοειδή και τρόφιμα των νομικών προσώπων 
δημοσίου δικαίου και των ιδρυμάτων τους, οι διαδικα−
σίες ανάδειξης προμηθευτών και θεώρησης τιμολογίων 
για την κανονικότητα της τιμής μόνο των πετρελαιο−
ειδών, διενεργούνται από τις αρμόδιες υπηρεσίες των 
Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων» ενώ με το ν. 3852/2010 
(Πρόγραμμα Καλλικράτης) η παραπάνω αρμοδιότητα 
μεταφέρεται στις Περιφέρειες.

7. Το άρθρο 21 του ΚΠΔ 118/2007 (Κανονισμός Προμη−
θειών Δημοσίου) με το οποίο ορίζεται:

«Το αρμόδιο για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων 
του διαγωνισμού όργανο, με αιτιολογημένη γνωμοδότησή 
του, μπορεί να προτείνει: ........ γ. Χορήγηση εξουσιοδότησης 
στην ενδιαφερόμενη Υπηρεσία για να προβεί στην πραγ−
ματοποίηση της προμήθειας σε περιπτώσεις που ο δια−
γωνισμός διενεργείται από κεντρική αναθέτουσα αρχή».

8. Το υπ’ αρ. 32/2013 Πρακτικό της Πενταμελούς Γνω−
μοδοτικής Επιτροπής αξιολόγησης αποτελεσμάτων δι−
αγωνισμών και των διαδικασιών διαπραγμάτευσης των 
Δ/νσεων Οικονομικών των Περιφερειακών Ενοτήτων 
Κεντρικού, Βόρειου, Νότιου, Δυτικού και της Διεύθυν−
σης Οικονομικών της Περιφέρειας Αττικής με το οποίο 
γνωμοδοτεί για την χορήγηση εξουσιοδότησης σε όλα 
τα Νοσηλευτικά Ιδρύματα και τα Νομικά Πρόσωπα Δη−
μοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ) και των ιδρυμάτων τους αρμοδι−
ότητας της Περιφέρειας Αττικής που υφίστανται ή που 
πρόκειται να συσταθούν κατά το έτος 2014, προκειμένου 
να προβούν στις κατά νόμο διαδικασίες για την ανάδει−
ξη προμηθευτών για την προμήθεια πετρελαιοειδών και 
τροφίμων, για το έτος 2014.

9. Την αδυναμία της Περιφέρειας Αττικής να ανταπο−
κριθεί στο εύρος των διαγωνισμών αυτών, τόσο λόγω 
έλλειψης προσωπικού όσο και υποδομών και ως εκ τού−
του δεν είναι δυνατός ο προσδιορισμός της διενέργει−
ας ή/και ολοκλήρωσης διαγωνισμών για την ανάδειξη 
προμηθευτών για την κάλυψη των αναγκών σε πετρε−
λαιοειδή και τρόφιμα των Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων και 
των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ) και 
των ιδρυμάτων τους αρμοδιότητας της Περιφέρειας 
Αττικής, αποφασίζει:

Τη χορήγηση εξουσιοδότησης σε όλα τα Νοσηλευτι−
κά Ιδρύματα και τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου 
(ΝΠΔΔ) και των ιδρυμάτων τους αρμοδιότητας της Πε−
ριφέρειας Αττικής που υφίστανται ή που πρόκειται να 
συσταθούν κατά το έτος 2014, προκειμένου να προβούν 
στις κατά νόμο διαδικασίες για την ανάδειξη προμηθευ−
τών για την προμήθεια πετρελαιοειδών και τροφίμων, 
για το έτος 2014.

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δη−
μοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
ΛΙΛΙΚΑ ΒΑΣΙΛΑΚΟΥ  
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ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

      

Σε έντυπη μορφή:
• Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 € προσαυξανόμενη κατά 0,20 € για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.
• Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 € ανά σελίδα.

Σε μορφή DVD/CD:

Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Α΄ 150 € 40 € 15 € Α.Α.Π. 110 € 30 € -

Β΄ 300 € 80 € 30 € Ε.Β.Ι. 100 € − -

Γ΄ 50 € − − Α.Ε.Δ. 5 € − -

Υ.Ο.Δ.Δ. 50 € − − Δ.Δ.Σ. 200 € − 20 €

Δ΄ 110 € 30 € − Α.Ε.−Ε.Π.Ε. − − 100 €

•  Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd−rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 € 
προσαυξανόμενη κατά 1 € ανά 50 σελίδες.

  . . .

Τεύχος Έντυπη μορφή

Α΄ 225 €

Β΄ 320 €

Γ΄ 65 €

Υ.Ο.Δ.Δ. 65 €

Τεύχος Έντυπη μορφή

Δ΄ 160 €

Α.Α.Π. 160 €

Ε.Β.Ι. 65 €

Α.Ε.Δ. 10 €

Τεύχος Έντυπη μορφή

Α.Ε.−Ε.Π.Ε. 2.250 €

Δ.Δ.Σ. 225 €

Α.Σ.Ε.Π. 70 €

Ο.Π.Κ. −

•   Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70 €, ποσό το οποίο αφορά 
τα ταχυδρομικά έξοδα.

•   Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/28.2.2005 
2η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται 
στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32 Αθήνα).

•  Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά 
και θα επιστρέφονται.

•  Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου 
Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά όργανα και οι τρι−
τοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής.

•  Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. (5% επί του ποσού συνδρομής), καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκ−
πτωση.

•   Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση.

Πληροφορίες  για δημοσιεύματα που καταχωρίζονται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: 210 5279000.
Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: τηλ.: 210 8220885.

Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή 
από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr)

ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ 08:00 ΜΕΧΡΙ 13:30

Hλεκτρονική Διεύθυνση: http://www.et.gr − e−mail: webmaster.et@et.gr
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