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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Επανυπολογισμός της Ανακτήσιμης Διαφοράς 
του Διαχειριστή Εθνικού Συστήματος Φυσικού 
Αερίου («ΔΕΣΦΑ Α.Ε.») για τα έτη 2011-2015 σύμ-
φωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 (ββ) του 
άρθρου 61 του Ν. 4409/2016.

2 Τροποποίηση διατάξεων του Αναθεωρημένου 
Κανονισμού Τιμολόγησης Βασικών Δραστηριοτή-
των του Διαχειριστή Εθνικού Συστήματος Φυσι-
κού Αερίου («ΔΕΣΦΑ Α.Ε.») (ΦΕΚ Β’ 3181/2016).

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

  Αριθμ. απόφ. 344/2016 (1)
Επανυπολογισμός της Ανακτήσιμης Διαφοράς 

του Διαχειριστή Εθνικού Συστήματος Φυσικού 

Αερίου («ΔΕΣΦΑ Α.Ε.») για τα έτη 2011-2015 σύμ-

φωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 (ββ) του 

άρθρου 61 του Ν. 4409/2016. 

 Η ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

 Κατά την τακτική συνεδρίασή της, στην έδρα της, στις 
5 Οκτωβρίου 2016 και

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.

2. Τις διατάξεις του Ν. 4409/2016 «Πλαίσιο για την 
ασφάλεια στις υπεράκτιες εργασίες έρευνας και εκμετάλ-
λευσης υδρογονανθράκων», και ιδίως την παράγραφο 
1 (ββ) του άρθρου 61 αυτού. (ΦΕΚ Α' 136/28.07.2016).

3. Τις διατάξεις του Ν. 4425/2016 «Επείγουσες ρυθμί-
σεις των Υπουργείων Οικονομικών, Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας, Υποδομών, Δικτύων και Εργασίας, Κοινω-

νικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης για την 
εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και 
διαρρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» 
(ΦΕΚ Α' 185).

4. Τις διατάξεις της Οδηγίας 2009/73/ΕΚ «Σχετικά με 
τους κοινούς κανόνες για την εσωτερική αγορά φυσι-
κού αερίου και την κατάργηση της Οδηγίας 2003/55/ΕΚ» 
(L 211/2009).

5. Τις διατάξεις του Ν.  2773/1999 «Απελευθέρωση 
της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας - Ρύθμιση Θεμάτων 
ενεργειακής πολιτικής και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α'286), 
όπως ισχύει.

6. Τις διατάξεις του Ν. 3428/2005 «Απελευθέρωση της 
αγοράς φυσικού αερίου» (ΦΕΚ Α' 313), όπως ισχύει.

7. Τις διατάξεις της υπ' αριθμ. Δ1/4955/2006 απόφασης 
του Υπουργού Ανάπτυξης «Ορισμός τιμολογίου μετα-
φοράς φυσικού αερίου και αεριοποίησης ΥΦΑ» (ΦΕΚ Β' 
1781/7.12.2009), όπως ισχύει.

8. 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) (εφεξής ο «Κανονισμός 
Τιμολόγησης»).

9. Τις διατάξεις της υπ'αριθμ. 722/2012 απόφασης ΡΑΕ 
«Έγκριση Τιμολογίου Χρήσης του Εθνικού Συστήματος 
Φυσικού Αερίου» (ΦΕΚ Β' 2385/27.8.2012) (εφεξής το 
«Τιμολόγιο Χρήσης ΕΣΦΑ»).

10. 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 δια-
τάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 88 του Ν. 4001 
και του Ν. 4409/2016» (ΦΕΚ Β' 3181/4.10.2016 εφεξής ο 
«Αναθεωρημένος Κανονισμός Τιμολόγησης»).

11. Το υπ' αριθμ. 97328/7.9.2016 έγγραφο του 
ΔΕΣΦΑ με θέμα «Ανακτήσιμη διαφορά 2011-2015» 
(ΡΑΕ Ι-209986/8.9.2016) με το οποίο κοινοποίησε στην 
Αρχή τα αναγκαία στοιχεία για τον επανυπολογισμό της 
εν λόγω ανακτήσιμης διαφοράς.

12. Το υπ' αριθμ. Ο-65158/12.9.2016 ηλεκτρονικό μή-
νυμα της ΡΑΕ για παροχή διευκρινήσεων σε σχέση με τα 
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υποβληθέντα ως άνω υπ' αριθμ. 12 σχετικό έγγραφο του 
ΔΕΣΦΑ και οι διευκρινήσεις που παρασχέθηκαν από τον 
ΔΕΣΦΑ με το υπ' αριθμ. Ι-210440/13.9.2016 ηλεκτρονικό 
μήνυμα του ΔΕΣΦΑ.

13. Το υπ' αριθμ. 0-65191/16.9.2016 έγγραφο της ΡΑΕ 
με το οποίο ζητήθηκαν από τον ΔΕΣΦΑ Α.Ε. πρόσθετες 
διευκρινίσεις σχετικά με τα υποβληθέντα στοιχεία σύμ-
φωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 61 του Ν. 4409/2016.

14. Το υπ' αριθμ. 97743/22.9.2016 έγγραφο του ΔΕΣΦΑ 
(ΡΑΕ Ι-212354/23.9.2016) με το οποίο ο ΔΕΣΦΑ προσκό-
μισε διευκρινήσεις σε συνέχεια του υπ' αριθμ. 13 σχετι-
κού εγγράφου της ΡΑΕ.

15. Τις διατάξεις του Π.δ. 139/2001 «Κανονισμός Εσωτε-
ρικής Λειτουργίας και Διαχείρισης της ΡΑΕ» (ΦΕΚ Α΄ 121).

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

Σκέφτηκε ως εξής:
Επειδή, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 

(ββ) του άρθρου 61 του Ν. 4409/2016 η Ανακτήσιμη Δι-
αφορά «ββ) επανυπολογίζεται, για το χρονικό διάστημα 
από το έτος 2011 έως και το έτος 2015 και για κάθε βα-
σική δραστηριότητα του Εθνικού Συστήματος Φυσικού 
Αερίου, σε ετήσια βάση και σε ονομαστικές τιμές, με από-
φαση της ΡΑΕ που εκδίδεται εντός δύο (2) μηνών από τη 
θέση σε ισχύ της παρούσας διάταξης, κατόπιν υποβολής 
των αναγκαίων, κατά την κρίση της ΡΑΕ, στοιχείων από το 
ΔΕΣΦΑ ΑΕ. Ο ανωτέρω επανυπολογισμός πραγματοποι-
είται βάσει των κανονιστικών διατάξεων που ίσχυαν για 
καθένα από τα έτη αυτά, αφαιρουμένων από τη θεωρού-
μενη ρυθμιζόμενη περιουσιακή βάση του ΔΕΣΦΑ ΑΕ των 
επιχορηγήσεων Μετοχικού Κεφαλαίου, σύμφωνα με τον 
ετήσιο ρυθμό απόσβεσης αυτών, όπως προκύπτει από 
τον Πρώτο Πίνακα της παραγράφου 13 του Τιμολογίου 
Χρήσης του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου της 
απόφασης 722/2012 της ΡΑΕ («επιχορηγήσεις ΜΚ»), και

Επειδή, ο ΔΕΣΦΑ, μετά από αίτημα της ΡΑΕ για την 
υποβολή στοιχείων προκειμένου η Αρχή να προβεί στον 
ανωτέρω υπολογισμό, υπέβαλε, με το υπ. αριθμ. 12 σχε-
τικό έγγραφο του, έκθεση ορκωτού ελεγκτή στην οποία 
περιλαμβάνονται τα ακόλουθα στοιχεία διακριτά ανά 
Βασική Δραστηριότητα:

Α) Η Ρυθμιζόμενη Αναπόσβεστη Αξία Παγίων: Η ανα-
πόσβεστη αξία των παγίων του ΔΕΣΦΑ Α.Ε. βάσει πα-
ραδοχών, κατά Δ.Π.Χ.Α., η οποία λαμβάνεται υπόψη για 
τον υπολογισμό της Ρυθμιζόμενης Περιουσιακής Βάσης 
την 31/12/2011, 31/12/2012, 31/12/2013, 31/12/2014 
και 31/12/2015 σύμφωνα με το άρθρο 4 και το άρθρο 
22 του Κανονισμού Τιμολόγησης Βασικών Δραστηριο-
τήτων ΕΣΦΑ (υπ’ αριθμ. 594/2012 απόφαση ΡΑΕ) και τις 
διατάξεις του άρθρο 61 του Ν. 4409/2016.

Β) Οι Ρυθμιζόμενες Αποσβέσεις: Οι αποσβέσεις χρή-
σεως 2011, 2012, 2013, 2014 και 2015, οι οποίες λαμβά-
νονται υπόψη για τον υπολογισμό του Απαιτούμενου 
Εσόδου σύμφωνα με το άρθρο 7 του Κανονισμού Τιμο-
λόγησης Βασικών Δραστηριοτήτων ΕΣΦΑ, την υπουρ-
γική απόφαση 4955/2006 και το άρθρο 61 του νόμου 
4409/2016 καθώς και για τον υπολογισμό του Κεφαλαίου 
Κίνησης κατά την παράγραφο 4 του άρθρου 4 του Κα-
νονισμού Τιμολόγησης.

Γ) Τα αποθέματα Φυσικού Αερίου: Τα αποθέματα Φυ-
σικού Αερίου την 31/12/2011, 31/12/2012, 31/12/2013, 
31/12/2014 και 31/12/2015, τα οποία λαμβάνονται υπό-
ψη για τον υπολογισμό του Κεφαλαίου Κίνησης σύμφωνα 
με την παράγραφο 4 του άρθρου 4 και τις παραγράφους 
5 και 6 του άρθρου 22 του Κανονισμού σύμφωνα με τη 
μέθοδο αποτίμησης των αποθεμάτων που εφαρμόζει η 
«ΔΕΣΦΑ Α.Ε.».

Δ) Το Ρυθμιζόμενο Λειτουργικό Κόστος: Το λειτουργι-
κό κόστος κατά τις χρήσεις 2011, 2012, 2013, 2014 και 
2015 που λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό του 
Απαιτούμενου Εσόδου κατά το άρθρο 7Α και το άρθρο 
22 του Κανονισμού Τιμολόγησης, καθώς και για τον υπο-
λογισμό του Κεφαλαίου Κίνησης κατά την παράγραφο 4 
του άρθρου 4 του Κανονισμού Τιμολόγησης.

Ε) Το Πραγματικό Ρυθμιζόμενο Έσοδο: Το πραγματο-
ποιηθέν έσοδο που λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογι-
σμό της Ανακτήσιμης Διαφοράς σύμφωνα με τα άρθρα 
19Α και 22 του Κανονισμού Τιμολόγησης.

ΣΤ) Η Ανακτήσιμη Διαφορά. Η ανακτήσιμη διαφορά 
την 31/12/2011, 31/12/2012, 31/12/2013, 31/12/2014 
και 31/12/2015 σύμφωνα με τα άρθρα 19Α και 22 του 
Κανονισμού Τιμολόγησης, την υπουργική απόφαση 
4955/2006 και το άρθρο 61 του νόμου 4409/2016.

Επειδή, σύμφωνα με τον Πίνακα 13 του Τιμολογίου 
Χρήσης ΕΣΦΑ (σχετικό υπ' αριθμ. 9), οι επιχορηγήσεις 
ΜΚ ανήλθαν το έτος 2010 σε 212.870.481 € και ο ετήσιος 
ρυθμός απόσβεσης των επιχορηγήσεων αυτών για το 
έτος 2010 ανήλθε σε 7.114.759 €. Με βάση την ως άνω 
έκθεση του ορκωτού ελεγκτή και σύμφωνα τις διατάξεις 
της παραγράφου 1(ββ) του άρθρου 61 του Ν. 4409/2016, 
οι επιχορηγήσεις του Μετοχικού Κεφαλαίου αφαιρέθη-
καν από τη Ρυθμιζόμενη Περιουσιακή Βάση του ΔΕΣΦΑ 
για τα έτη 2011-2015, λαμβάνοντας υπόψη τον ως άνω 
υπολογιζόμενο ετήσιο ρυθμό απόσβεσης.

Επειδή, η ΡΑΕ στο πλαίσιο της διαμόρφωσης της από-
φασης της για τον επανυπολογισμό της Ανακτήσιμης 
Διαφοράς για τα έτη 2011-2015 έλαβε υπόψη της και 
εξέτασε σε βάθος το σύνολο των διαλαμβανομένων 
στο ως άνω υπ' αριθμ. 12 σχετικό έγγραφο του ΔΕΣΦΑ, 
μαζί και τις σχετικές διευκρινήσεις επί αυτών (σχετικά 
υπ'αριθμ. 13 έως 15). Με βάση τα ως άνω η ΡΑΕ έκρινε 
ότι τα υποβληθέντα από τον ΔΕΣΦΑ Α.Ε. στοιχεία και οι 
σχετικές διευκρινήσεις επί αυτών είναι επαρκή για τον 
επανυπολογισμό της Ανακτήσιμης Διαφοράς 2011-2015 
ανά βασική δραστηριότητα του ΕΣΦΑ, σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στο άρθρο 61 του Ν. 4409/2016 τα οποία ακο-
λούθως θα ληφθούν υπόψη για τον προσδιορισμό του 
νέου Τιμολογίου Χρήσης ΕΣΦΑ, σύμφωνα με τα οριζόμε-
να στον Αναθεωρημένο Κανονισμό Τιμολόγησης ΕΣΦΑ.

Για τους παραπάνω λόγους, αποφασίζει:
1. Τον επανυπολογισμό της Ανακτήσιμης Διαφοράς 

του Διαχειριστή για τα έτη 2011-2015 ανά βασική δρα-
στηριότητα του ΕΣΦΑ, σε εφαρμογή των διατάξεων της 
παραγράφου 1 (ββ) του άρθρου 61 του Ν. 4409/2016, 
ως εξής:

α) Η ανακτήσιμη διαφορά της Βασικής Δραστηρι-
ότητας Μεταφοράς περιόδου 2011-2015 ισούται με 
59.952.044 € σε ονομαστικές τιμές.
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 Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως 

 Αθήνα, 5 Οκτωβρίου 2016

Ο Πρόεδρος

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΟΥΛΑΞΗΣ 

WACC 10,06% 10,99%

WCap 5,00%

SocLNG 95,00% 75,00%

31.12.2011 31.12.2012 31.12.2013 31.12.2014 31.12.2015

539.890.002 545.119.330 565.289.209 582.796.298 563.659.542

23.698.634 16.060.472 15.994.530 14.751.179 13.616.215

563.588.635 561.179.802 581.283.739 597.547.477 577.275.757

56.697.017 61.673.660 63.883.083 65.670.468 63.442.606

36.495.116 18.630.289 21.333.859 23.716.253 25.037.343

39.058.990 35.062.351 32.037.901 30.375.634 29.082.801

132.251.122 115.366.300 117.254.843 119.762.355 117.562.750

0 0 0 0 0

175.741.142 145.427.463 147.553.962 149.975.468 147.101.500

181.401.856 182.358.043 143.959.198 98.994.236 99.134.158

5.660.715 -       36.930.580 -     3.594.764        50.981.232      47.967.342        

59.952.044        

 

-2015 

11.798.406  . 

WACC 10,06% 10,99%

WCap 5,00%

SocLNG 95,00% 75,00%

31.12.2011 31.12.2012 31.12.2013 31.12.2014 31.12.2015

227.007.835 215.568.492 209.361.396 199.942.962 190.834.716

1.530.510 3.062.000 3.077.777 3.072.074 3.027.362

228.538.345 218.630.492 212.439.173 203.015.036 193.862.078

22.990.958 24.027.491 23.347.065 22.311.352 21.305.442

14.336.078 9.069.125 9.182.264 9.342.943 9.292.883

8.451.932 6.984.935 7.869.497 8.629.856 8.786.674

45.778.968 40.081.551 40.398.825 40.284.152 39.385.000

0 0 0 0 0

2.288.948 10.020.388 10.099.706 10.071.038 9.846.250

5.469.151 6.409.057 5.363.374 7.802.786 5.483.555

3.180.203 -       3.611.331        4.736.332        2.268.251        4.362.695           

11.798.406        

β) Η ανακτήσιμη διαφορά της Βασικής Δραστηριότητας ΥΦΑ περιόδου 2011-2015 ισούται με 11.798.406 € σε 
ονομαστικές τιμές. 
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   Αριθ. απόφ. 349/2016 (2)
Τροποποίηση διατάξεων του Αναθεωρημένου 

Κανονισμού Τιμολόγησης Βασικών Δραστηριο-

τήτων του Διαχειριστή Εθνικού Συστήματος Φυ-

σικού Αερίου («ΔΕΣΦΑ Α.Ε.») (ΦΕΚ Β' 3181/2016). 

 Η ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

  Κατά την τακτική συνεδρίασή της, στην έδρα της, στις 
5 Οκτωβρίου 2016 η οποία διακόπηκε και συνεχίστηκε 
στις 6 Οκτωβρίου 2016 και

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.

2. Τις διατάξεις του Ν. 4409/2016 «Πλαίσιο για την 
ασφάλεια στις υπεράκτιες εργασίες έρευνας και εκμετάλ-
λευσης υδρογονανθράκων». (ΦΕΚ Α' 136/28.07.2016), 
όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις της παραγράφου 
12 του άρθρου 15 του Ν. 4425/2016 (ΦΕΚ Α΄ 185).

3. Τις διατάξεις του Ν. 3428/2005 «Απελευθέρωση της 
αγοράς φυσικού αερίου» (ΦΕΚ Α' 313), όπως ισχύει.

4. Τις διατάξεις της Οδηγίας 2009/73/ΕΚ «Σχετικά με 
τους κοινούς κανόνες για την εσωτερική αγορά φυσι-
κού αερίου και την κατάργηση της Οδηγίας 2003/55/ΕΚ» 
(L 211/2009).

5. Τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΚ) 715/2009 του Ευ-
ρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης 
Ιουλίου 2009 «Σχετικά με τους όρους πρόσβασης στα δί-
κτυα μεταφοράς φυσικού αερίου και την κατάργηση της 
Κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 1775/2005 (ΕΕ L 211/14.8.2009».

6. Τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ.984/2013 
της Επιτροπής της 14ης Οκτωβρίου 2013 «για τη θέσπι-
ση κώδικα δικτύου σχετικά με μηχανισμούς κατανομής 
δυναμικότητας στα συστήματα μεταφοράς αερίου και 
τη συμπλήρωση του Κανονισμού 715/2009 του Ευρω-
παϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου».

7. Τις κατευθυντήριες γραμμές του Οργανισμού Συ-
νεργασίας των Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας (ACER) 
με θέμα «Framework Guidelines on Rules regarding 
harmonized transmission tariff structures for gas, 
FG-2013-G-01, 29 November 2013» σχετικά με τη θέσπι-
ση κανόνων για εναρμονισμένες τιμολογιακές δομές στο 
φυσικό αέριο.

8. Τον υπό θέσπιση Κανονισμό της Ευρωπαϊκής Επι-
τροπής για τη θέσπιση Κώδικα Δικτύου σχετικά με την 
εναρμονισμένη διάρθρωση των τιμολογίων μεταφοράς 
αερίου.

9. Τις διατάξεις του Π.δ. 139/2001 «Κανονισμός Εσωτε-
ρικής Λειτουργίας και Διαχείρισης της ΡΑΕ» (ΦΕΚ Α΄ 121).

10. Τις διατάξεις της υπ' αριθμ. Δ1/4955/2006 από-
φασης του Υπουργού Ανάπτυξης «Ορισμός τιμολογίου 
μεταφοράς φυσικού αερίου και αεριοποίησης ΥΦΑ» 
(ΦΕΚ Β' 1781/7.12.2009), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

11. 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).

12. Τις διατάξεις της υπ'αριθμ. 722/2012 απόφασης ΡΑΕ 
«Έγκριση Τιμολογίου Χρήσης του Εθνικού Συστήματος 
Φυσικού Αερίου» (ΦΕΚ Β'2385/27.8.2012) (εφεξής το 
«Τιμολόγιο Χρήσης ΕΣΦΑ»).

13. Την υπ' αριθμ. Δ1/Α/5346/22.03.2010 απόφαση 
του Υφυπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματι-
κής 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) και υπ' 
αριθμ. 526/2013 (ΦΕΚ Β' 3131/09.12.2013) αποφάσεις 
της ΡΑΕ. 

14. Την υπ'αριθμ. 209/23.06.2016 απόφαση ΡΑΕ για τη 
«θέσπιση ρυθμίσεων που αφορούν στο Σημείο Διασύν-
δεσης Kulata- Σιδηρόκαστρο με ισχύ από 01.07.2016 
έως 01.10.2016 και με σκοπό την πρακτική αποτελε-
σματικότητα της Συμφωνίας Διασυνδεδεμένου Συ-
στήματος μεταξύ ΔΕΣΦΑ Α.Ε. και Bulgartransgaz EAD» 
(ΦΕΚ Β' 1942/29.6.2016) καθώς και την υπ' αριθμ. 
337/2016 απόφαση ΡΑΕ για την παράταση της ως άνω 
απόφασης έως τις 1.2.2017.

15. Την υπ' αριθμ. 328/2016 απόφαση ΡΑΕ με θέμα 
«Έγκριση Κανονισμού Τιμολόγησης Βασικής Δραστη-
ριότητας Διανομής Φυσικού Αερίου των δικτύων Δια-
νομής Φυσικού Αερίου των δικτύων διανομής Αττικής, 
Θεσσαλονίκης, Θεσσαλίας και λοιπής Ελλάδας (ΦΕΚ Β' 
3067/26.9.2016).

16. Την υπ' αριθ. 339/2016 απόφαση ΡΑΕ «Αναθεώ-
ρηση Κανονισμού Τιμολόγησης Βασικών Δραστηριο-
τήτων του Διαχειριστή Εθνικού Συστήματος Φυσικού 
Αερίου («ΔΕΣΦΑ Α.Ε.») σύμφωνα με τις διατάξεις της πα-
ραγράφου 1 του άρθρου 88 του Ν. 4001/2001 και του 
Ν. 4409/2016» ΦΕΚ Β '3181/2016).

17. Την κωδικοποιημένη πρόταση του ΔΕΣΦΑ (ΡΑΕ 
Ι-200993/25.11.2015) για την 3η αναθεώρηση του Κώ-
δικα Διαχείρισης του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αε-
ρίου και τη θέση αυτής σε Δημόσια Διαβούλευση από 
10.12.2015 έως 15.01.2016 καθώς και τα αποτελέσματα 
αυτής.

18. Τη συμπλήρωση της ως άνω πρότασης του ΔΕΣΦΑ 
για την 3η αναθεώρηση του Κώδικα με τα υπ' αριθμ. ΡΑΕ 
Ι-208021/01.07.2016, Ι-209219/05.08.2016, Ι-209217/
05.08.2016 έγγραφα του ΔΕΣΦΑ.

19. Το υπ' αριθμ. 89099/24.11.2015 έγγραφο του 
ΔΕΣΦΑ με θέμα «Υποβολή Επικαιροποιημένου Σχεδίου 
1ης αναθεώρησης του Κανονισμού Τιμολόγησης Βασι-
κών Δραστηριοτήτων ΕΣΦΑ» (ΡΑΕ Ι-200992/25.11.2015).

20. Το γεγονός ότι, η ΡΑΕ, στο πλαίσιο διαμόρφωσης 
της απόφασης της για την έκδοση του Κανονισμού Τι-
μολόγησης, κατά τα προβλεπόμενα στις διατάξεις της 
παρ. 1 του άρθρου 88 του Ν. 4001/2011, στις 10/12/2015, 
έθεσε σε δημόσια διαβούλευση την 1η Αναθεώρηση 
του Κανονισμού Τιμολόγησης Βασικών Δραστηριοτήτων 
ΕΣΦΑ με καταληκτική ημερομηνία την 30 Δεκεμβρίου 
2015.

21. Τα σχόλια που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της δη-
μόσιας διαβούλευσης, ήτοι τα υπ' αριθμ. ΡΑΕ έγγραφα: 
Ι-202308/15.01.2016 της ΕΒΙΚΕΝ, Ι-202449/22.01.2016 
της ΔΕΠΑ, I-202450/22.012016 της GASTRADE, Ι-202451/
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22.01.2016 της PROMETHEUS GAS και I-202469/
22.01.2016 της ΔΕΗ.

22. Το υπ' αριθμ. 94340/20.5.2016 (ΡΑΕ Ι-206674/
20.5.2016) έγγραφο του ΔΕΣΦΑ με θέμα «Υποβολή στη 
ΡΑΕ πρότασης αναθεώρησης των Τιμολογίων Χρήσης 
ΕΣΦΑ (Σχέδιο Τιμολογίου).

23. Το υπ' αριθμ. 97547/19.09.2016 έγγραφο του 
ΔΕΣΦΑ με θέμα «Υποβολή Σχεδίου αναθεωρημένου 
Κανονισμού Τιμολόγησης Βασικών Δραστηριοτή-
των ΕΣΦΑ και σχεδίου αναθεωρημένου Τιμολογίου» 
(ΡΑΕ Ι-211603/20.09.2016).

24. Το γεγονός ότι, η ΡΑΕ, στο πλαίσιο διαμόρφωσης 
της απόφασης της για την έκδοση του εν λόγω Κανο-
νισμού Τιμολόγησης, κατά τα προβλεπόμενα στις δι-
ατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 88 του Ν. 4001/2011, 
στις 20/09/2016, έθεσε σε σύντομη συμπληρωματική 
δημόσια διαβούλευση την 1η Αναθεώρηση του Κανο-
νισμού Τιμολόγησης Βασικών Δραστηριοτήτων ΕΣΦΑ, 
με καταληκτική ημερομηνία την 22 Σεπτεμβρίου 2016.

25. Τα σχόλια που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της δη-
μόσιας διαβούλευσης, ήτοι τα υπ' αριθμ. ΡΑΕ έγγραφα: 
Ι-212279/22.09.2016 της ΔΕΗ, Ι-212302/23.09.2016 
της ΕΠΑ ΑΤΤΙΚΗΣ, Ι-212303/23.09.2016 της ΔΕΠΑ, 
Ι-212331/23.09.2016 της ΕΠΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ και ΕΠΑ 
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ, Ι-212241 και Ι-212242/22.09.2016 για τα 
οποία δεν αναφέρεται ο αποστολέας, καθώς έχει υπο-
βληθεί αίτηση περί τήρησης εμπιστευτικότητας.

26. Το υπ' αριθμ. Ο-65208/21.09.2016 ηλεκτρονικό έγ-
γραφο της ΡΑΕ προς τον ΔΕΣΦΑ με θέμα «Παροχή διευ-
κρινίσεων επί της πρότασης Κανονισμού Τιμολόγησης».

27. Το από 22.09.2016 ηλεκτρονικό έγγραφο του ΔΕΣ-
ΦΑ με θέμα «Παροχή διευκρινίσεων επί της πρότασης 
Κανονισμού Τιμολόγησης» (ΡΑΕ Ι-212277/22.09.2016).

28. Το υπ' αριθμ. Ο-65278/27.09.2016 ηλεκτρονικό 
έγγραφο της ΡΑΕ προς τον ΔΕΣΦΑ με θέμα «Παροχή 
διευκρινίσεων επί της πρότασης Κανονισμού Τιμολό-
γησης - No 2».

29. Το από 28.09.2016 ηλεκτρονικό έγγραφο του ΔΕΣΦΑ 
με θέμα «Παροχή διευκρινίσεων επί της πρότασης Κανο-
νισμού Τιμολόγησης - No 2» (ΡΑΕ  Ι-212472/28.09.2016).

30. Το υπ’ αριθμ. 0-65313/03.10.2016 ηλεκτρονικό 
έγγραφο της ΡΑΕ προς τον ΔΕΣΦΑ με θέμα «Υποβολή 
σχεδίου αναθεωρημένου κανονισμού τιμολόγησης και 
σχεδίου αναθεωρημένου τιμολογίου».

31. Το από 03.10.2016 ηλεκτρονικό έγγραφο του 
ΔΕΣΦΑ με θέμα «Υποβολή σχεδίου αναθεωρημένου 
κανονισμού τιμολόγησης και σχεδίου αναθεωρημένου 
τιμολογίου» (ΡΑΕ I-212649/03.10.2016).

32. Το από 03.10.2016 ηλεκτρονικό έγγραφο του 
ΔΕΣΦΑ με θέμα «Υποβολή σχεδίου αναθεωρημένου 
κανονισμού τιμολόγησης και σχεδίου αναθεωρημένου 
τιμολογίου» (ΡΑΕ I-212650/03.10.2016).

33. Το από 03.10.2016 ηλεκτρονικό έγγραφο του ΔΕΣ-
ΦΑ με θέμα «Σχέδιο Κανονισμού Τιμολόγησης ΕΣΦΑ-
Νο 2» (ΡΑΕ Ι-212652/03.10.2016).

34. Την από 5.10.2016 (αριθμ. ΡΑΕ Ι-212782/5.10.2016) 
εισήγηση του ΔΕΣΦΑ ΑΕ για την έγκριση αναθεωρημέ-
νων τιμολογίων χρήσης ΕΣΦΑ.

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 1 του άρθρου 88 του Ν. 4001/2011, όπως 
ισχύει (εφεξής ο «Νόμος»): «Με τον Κανονισμό Τιμολόγη-
σης, ο οποίος εκδίδεται από τη ΡΑΕ, μετά από εισήγηση 
του κατά περίπτωση αρμόδιου Διαχειριστή Συστήμα-
τος Μεταφοράς ή Δικτύου Διανομής Φυσικού Αερίου" 
και δημόσια διαβούλευση, ρυθμίζεται η μεθοδολογία 
καθορισμού τιμολογίων για τη χρέωση κάθε Βασικής 
Δραστηριότητας....».

Επειδή, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 
του άρθρου 61 του Ν. 4409/2016 (ΦΕΚ Α' 136/28.07.2016), 
όπως τροποποιήθηκε με τη διάταξη της παραγράφου 12 
του άρθρου 15 του Ν. 4425/2016 (ΦΕΚ Α' 185/30.9.2016): 
«Η Ανακτήσιμη Διαφορά του Διαχειριστή Εθνικού Συστή-
ματος Φυσικού Αέριου για τα έτη 2006-2015 επιμερίζεται 
στα έτη από το 2017 και μετά από τη Ρυθμιστική Αρχή 
Ενέργειας με την αναθεώρηση του Κανονισμού Τιμολό-
γησης Βασικών Δραστηριοτήτων του Εθνικού Συστή-
ματος Φυσικού Αερίου (Β' 2093/2012), σύμφωνα με το 
διαδικασία της παραγράφου 3».

Επειδή, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 
(ββ) του άρθρου 61 του Ν. 4409/2016 η Ανακτήσιμη Δι-
αφορά «ββ) επανυπολογίζεται, για το χρονικό διάστημα 
από το έτος 2011 έως και το έτος 2015 και για κάθε βα-
σική δραστηριότητα του Εθνικού Συστήματος Φυσικού 
Αερίου, σε ετήσια βάση και σε ονομαστικές τιμές, με από-
φαση της ΡΑΕ που εκδίδεται εντός δύο (2) μηνών από τη 
θέση σε ισχύ της παρούσας διάταξης, κατόπιν υποβολής 
των αναγκαίων, κατά την κρίση της ΡΑΕ, στοιχείων από 
το ΔΕΣΦΑ ΑΕ. Ο ανωτέρω επανυπολογισμός πραγματο-
ποιείται βάσει των κανονιστικών διατάξεων που ίσχυαν 
για καθένα από τα έτη αυτά, αφαιρουμένων από τη θε-
ωρούμενη ρυθμιζόμενη περιουσιακή βάση του ΔΕΣΦΑ 
ΑΕ των επιχορηγήσεων Μετοχικού Κεφαλαίου, σύμφωνα 
με τον ετήσιο ρυθμό απόσβεσης αυτών, όπως προκύπτει 
από τον Πρώτο Πίνακα της παραγράφου 13 του Τιμολο-
γίου Χρήσης του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου 
της απόφασης 722/2012 της ΡΑΕ («επιχορηγήσειςΜΚ»).

Επειδή, σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 1 του Κανο-
νισμού 715/2009: «7α τιμολόγια πρόσβασης για τους 
χρήστες δικτύου δεν εισάγουν διακρίσεις και ορίζονται 
χωριστά για κάθε σημείο εισόδου ή εξόδου του συστή-
ματος μεταφοράς. Οι μηχανισμοί επιμερισμού του κό-
στους 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 στο πλαίσιο διαμόρφωσης της απόφα-
σης της για την έκδοση του Κανονισμού Τιμολόγησης 
έλαβε υπόψη της και εξέτασε σε βάθος το σύνολο των 
διαλαμβανομένων στα εν λόγω έγγραφα της ΔΕΣΦΑ Α.Ε. 
και αυτά που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο των δημοσίων 
διαβουλεύσεων.

Επειδή, από τη συνολική επεξεργασία των απόψεων 
του ΔΕΣΦΑ, όπως αυτές καταγράφονται στα έγγραφα 
του, καθώς και από την επεξεργασία των παρατηρήσε-
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ων που υποβλήθηκαν κατά τις ως άνω διαβουλεύσεις, 
έκρινε αναγκαία η αποσαφήνιση, αναδιατύπωση και 
τροποποίηση ορισμένων ρυθμίσεων που εισηγείται η 
ΔΕΣΦΑ Α.Ε. και για το λόγο αυτό η Αρχή προέβη στις 
σχετικές τροποποιήσεις όπως αυτές διατυπώνονται στον 
Κανονισμό Τιμολόγησης που εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. 
339/2016 απόφαση ΡΑΕ, η οποία δημοσιεύθηκε στο 
ΦΕΚ Β' 3181/2016

Επειδή, σε συνέχεια της ανωτέρω υπ' αριθμ. 339/2016 
απόφασης ΡΑΕ και λαμβάνοντας υπόψη τα διαμορφού-
μενα τιμολόγια χρήσης ΕΣΦΑ βάσει της σχετικής εισή-
γησης του ΔΕΣΦΑ ΑΕ, και προς το σκοπό αποφυγής 
απότομων αυξήσεων στο ύψος των τιμολογίων, κατά 
πρώτα έτη της εφαρμογής του ισχύοντος Κανονισμού, 
οι οποίες θα είχαν σημαντική επίπτωση στο ρυθμό διείσ-
δυσης του φυσικού αερίου στην Ελληνική αγορά και θα 
συνεπάγονταν σημαντική επιβάρυνση για τους τελικούς 
καταναλωτές.

Επειδή, μετά την ψήφιση του Ν. 4425/2016 και λαμ-
βάνοντας υπόψη την ανάγκη να πραγματοποιηθεί μια 
ομογενοποίηση στον τρόπο, σύμφωνα με τον οποίο η 
ανακτήσιμη διαφορά της περιόδου 2006-2015 και εκεί-
νη του έτους 2016 θα κατανεμηθεί στα επόμενα έτη, η 
ΡΑΕ κρίνει ως πλέον εύλογη την κατανομή αυτών σε ένα 
εύρος είκοσι ετών και με σχετική κλιμάκωση η οποία 
επιτρέπει τον ομαλό επιμερισμό της ανακτήσιμης δια-
φοράς στα έτη αυτά.

Επειδή, η ως άνω ανακτήσιμη διαφορά θα επιμερι-
σθεί σε ευρύ χρονικό ορίζοντα και προκειμένου να 
σταθμισθεί αφενός, το συμφέρον των καταναλωτών 
και αφετέρου, η ομαλή λειτουργία του Διαχειριστή κρί-
νεται εύλογος καθορισμός απόδοσης μεγαλύτερης του 
πληθωρισμού, η οποία θα ισούται με το κόστος αναχρη-
ματοδότησης αυτού.

Για τους παραπάνω λόγους, αποφασίζει:
1. Την τροποποίηση του άρθρου του άρθρου 8Α του 

Αναθεωρημένου Κανονισμού Τιμολόγησης ως εξής 

«Άρθρο 8Α
Προς Ανάκτηση Απαιτούμενο Έσοδο

1. Το Προς Ανάκτηση Απαιτούμενο Έσοδο Βασικής 
Δραστηριότητας Μεταφοράς για το Έτος (ν) της Πε-
ριόδου Υπολογισμού Τιμολογίων υπολογίζεται ως το 
άθροισμα:

(α) Του Απαιτούμενου Εσόδου Βασικής Δραστηριό-
τητας Μεταφοράς για το εν λόγω Έτος της Περιόδου 
Υπολογισμού Τιμολογίων.

(β) Της Ανακτήσιμης Διαφοράς που αντιστοιχεί στη 
Βασική Δραστηριότητα Μεταφοράς για το Έτος (ν-2) αρ-
χής γενομένης από το Έτος ν=2018, όπως υπολογίζεται 
σύμφωνα με το άρθρο [19Α], πολλαπλασιασμένης επί 
τον παράγοντα (1+inf ) όπου ο όρος inf είναι ο μέσος Δεί-
κτης Τιμών Καταναλωτή του Έτους (ν-2). Σε περίπτωση 
αρνητικής τιμής του όρου inf, λαμβάνεται ίσος με μηδέν. 

(γ) Από το Έτος ν=2017 μέχρι και το έτος 2036, τμή-
ματος της Ανακτήσιμης Διαφοράς της περιόδου 2006-
2015 που κατανέμεται στη Βασική Δραστηριότητα Με-
ταφοράς (ΑΔΕΣΜΦΑ, 2006-2015), η οποία καθορίζεται 
στην απόφαση που εκδίδει η ΡΑΕ βάσει του άρθρου 61 

του Ν. 4409/2016 (ΦΕΚ Α' 136/28.07.2016), όπως ισχύει, 
προσαυξημένης κατά την προϋπολογιζόμενη Ανακτή-
σιμη Διαφορά του Έτους 2016 που κατανέμεται στη 
Βασική Δραστηριότητα Μεταφοράς (ΑΔΕΣΜΦΑ, 2016) 
όπως προσδιορίζεται σύμφωνα με το άρθρο [19Α] με 
τα στοιχεία του προϋπολογισμού του Διαχειριστή για 
το Έτος 2016. 

Το τμήμα αυτό για τα έτη 2017 και 2018, ορίζεται αντί-
στοιχα σε 2,5 εκ. € για κάθε έτος. Από το έτος 2019 μέχρι 
και το έτος 2036, κατανέμεται τμήμα του υπολοιπόμενου 
ποσού, όπως αυτό καθορίζεται με την απόφαση έγκρισης 
αναθεωρημένων τιμολογίων χρήσης ΕΣΦΑ. Το υπολοι-
πόμενο σε κάθε έτος ν από το 2017 και έπειτα ποσό, 
αφαιρουμένου του ετήσιου τμήματος που κατανέμεται 
στο έτος ν, προσαυξάνεται ετησίως με το DR, το οποίο 
είναι το κόστος Δανεισμού του Διαχειριστή του αντίστοι-
χου έτους, όπως λαμβάνεται υπόψη για κάθε ρυθμιστική 
περίοδο και λαμβάνει τιμή από μηδέν έως 5%.

(δ) Του γινομένου του συντελεστή SocLNG επί το αλ-
γεβρικό άθροισμα που ορίζεται στην παράγραφο 2 του 
παρόντος άρθρου.

2. Το Προς Ανάκτηση Απαιτούμενο Έσοδο Βασικής 
Δραστηριότητας ΥΦΑ για το Έτος (ν) της Περιόδου Υπο-
λογισμού Τιμολογίων υπολογίζεται ως το γινόμενο του 
συντελεστή (1 - SocLNG) επί το αλγεβρικό άθροισμα:

(α) Του Απαιτούμενου Εσόδου Βασικής Δραστηριότη-
τας ΥΦΑ για το εν λόγω Έτος της Περιόδου Υπολογισμού 
Τιμολογίων.

(β) Της Ανακτήσιμης Διαφοράς που αντιστοιχεί στη 
Βασική Δραστηριότητα ΥΦΑ για το Έτος (ν-2) αρχής γενο-
μένης από το Έτος ν=2018, όπως υπολογίζεται σύμφωνα 
με το άρθρο [19Α], πολλαπλασιασμένης επί τον παράγο-
ντα (1+inf ) όπου ο όρος inf είναι ο μέσος Δείκτης Τιμών 
ΑΓαταναλωτή του Έτους (ν-2). Σε περίπτωση αρνητικής 
τιμής του όρου inf, λαμβάνεται ίσος με μηδέν. 

(γ) από το Έτος ν=2017 μέχρι το έτος 2036, τμήμα-
τος της Ανακτήσιμης Διαφοράς της περιόδου 2006-
2015 που κατανέμεται στη Βασική Δραστηριότητα ΥΦΑ 
(ΑΔΥΦΑ, 2006-2015), η οποία καθορίζεται στην απόφαση 
που εκδίδει η ΡΑΕ βάσει του άρθρου 61 του Ν. 4409/2016 
(ΦΕΚ Α' 136/28.07.2016) όπως ισχύει προσαυξημένης 
κατά την προϋπολογιζόμενη Ανακτήσιμη Διαφορά του 
Έτους 2016 που κατανέμεται στη Βασική Δραστηριότητα 
ΥΦΑ (ΑΔΥΦΑ,2016) όπως προσδιορίζεται σύμφωνα με 
το άρθρο [19Α] με τα στοιχεία του προϋπολογισμού του 
Διαχειριστή για το Έτος 2016.

Το τμήμα αυτό για τα έτη 2017 και 2018, ορίζεται αντί-
στοιχα σε 0,5 εκ. € και 0,5 εκ. €. Από το έτος 2019 μέχρι 
και το έτος 2036, κατανέμεται τμήμα του υπολοιπόμενου 
ποσού, όπως αυτό καθορίζεται με την απόφαση έγκρισης 
αναθεωρημένων τιμολογίων χρήσης ΕΣΦΑ. Το υπολοι-
πόμενο σε κάθε έτος ν από το 2017 και έπειτα ποσό, 
αφαιρουμένου του ετήσιου τμήματος που κατανέμεται 
στο έτος ν, προσαυξάνεται ετησίως με το DR, το οποίο 
είναι το κόστος Δανεισμού του Διαχειριστή του αντίστοι-
χου έτους, όπως λαμβάνεται υπόψη για κάθε ρυθμιστική 
περίοδο και λαμβάνει τιμή από μηδέν έως 5%.
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3. Με την απόφαση Έγκρισης Τιμολογίων σε κάθε τα-
κτική ή έκτακτη αναθεώρηση των τιμολογίων, ορίζεται 
το Προς Ανάκτηση Απαιτούμενο Έσοδο κάθε Βασικής 
Δραστηριότητας για το πρώτο Έτος της Περιόδου Υπο-
λογισμού Τιμολογίων. Με την απόφαση Αναπροσαρ-
μογής Τιμολογίων σύμφωνα με το άρθρο [18] ορίζεται 
το Προς Ανάκτηση Απαιτούμενο Έσοδο κάθε Βασικής 
Δραστηριότητας για το Έτος που αφορά η απόφαση 
Αναπροσαρμογής».

2. Την κοινοποίηση της παρούσας στην Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 6 Οκτωβρίου 2016

Ο Πρόεδρος
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΟΥΛΑΞΗΣ  
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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 Εσωτερικών και Διοικη-
τικής Ανασυγκρότησης. Το Εθνικό Τυπογραφείο έχει επίσης την ευθύνη για την κάλυψη των 
εκτυπωτικών αναγκών του Δημοσίου. (Ν. 3469/2006, Α΄ 131).

     

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 υποβάλ-
λεται 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 δι-
εύθυνση dds@et.gr με τη χρήση απλού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

-  Κατ’ εξαίρεση, πολίτες οι οποίοι δεν έχουν αποκτήσει προηγμένη ηλεκτρονική υπογρα-
φή, μπορούν να αποστέλλουν ταχυδρομικά ή να καταθέτουν  με εκπρόσωπό τους κείμε-
να 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 συν-

δρομητών. Επίσης στην ιστοσελίδα μπορείτε να αναζητήσετε πληροφορίες σχετικά με την 

πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, εφόσον γνωρίζετε τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύμα-

τος (ΚΑΔ). Τον ΚΑΔ εκδίδει το Εθνικό Tυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προ-
ϋποθέσεις 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. 

E     

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
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