
 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ    

 Αριθμ. αποφ. 570/2019 
Έγκριση Συντελεστή Απωλειών Εγκατάστασης 
ΥΦΑ για το έτος 2019. 

  Η ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
(Συνεδρίαση της 30ης Μαΐου, 31ης Μαΐου 2019 
και της 4ης Ιουνίου 2019).

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

Ενεργειακών Αγορών Ηλεκτρισμού και Φυσικού Αερίου, 
για Έρευνα, Παραγωγή και δίκτυα μεταφοράς Υδρογο-
νανθράκων και άλλες ρυθμίσεις» (ΦΕΚ 179 Α’, εφεξής ο 
«Νόμος») και ιδίως των άρθρων 68 και 69 αυτού. 

2. Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. Δ1/Α/5346/22.03.2010 
απόφασης του Υφυπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας 
και Κλιματικής Αλλαγής με θέμα «Κώδικας Διαχείρισης 
του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου» (ΦΕΚ 379/
Β΄/2010) (εφεξής ο «Κώδικας»), όπως τροποποιήθηκε 
με τις υπ’ αριθμ. 1096/2011 (ΦΕΚ Β’ 2227/4.10.2011), 
υπ’ αριθμ. 526/2013 (ΦΕΚ  3131/Β΄/09.12.2013), υπ΄ 
αριθμ. 239/2017 (ΦΕΚ 1549/Β΄/5.5.2017 και ΦΕΚ 2159/
Β΄/23.6.2017) και υπ’ αριθμ. 123/2018 (ΦΕΚ  788/
Β΄/07.03.2018) αποφάσεις της ΡΑΕ και ισχύει, και ιδίως 
τα άρθρα 70 και 80 αυτής. 

3. Τις αποφάσεις ΡΑΕ υπ’ αριθμ. 1530/2011 με θέμα 
«Έγκριση Συντελεστή Απωλειών Εγκατάστασης ΥΦΑ 
για το έτος 2012» (ΦΕΚ 3202/Β΄/30.12.2011), 843/2012 
με θέμα «Έγκριση Συντελεστή Απωλειών Εγκατάστα-
σης ΥΦΑ για το έτος 2013» (ΦΕΚ 3014/Β΄/13.11.2012), 
538/2013 με θέμα «Έγκριση Συντελεστή Απωλει-
ών Εγκατάστασης ΥΦΑ για το έτος 2014» (ΦΕΚ  121/
Β΄/24.01.2014), 128/2015 με θέμα «Έγκριση Συντελε-
στή Απωλειών Εγκατάστασης ΥΦΑ για το έτος 2015» 
(ΦΕΚ 854/Β΄/15.05.2015) και 436/2016 με θέμα «Έγκριση 
Συντελεστή Απωλειών Εγκατάστασης ΥΦΑ για το έτος 
2016» (ΦΕΚ 2748/Β΄/17.12.2015). 

4. Τις αποφάσεις ΡΑΕ υπ’ αριθμ. 1126/2017 με θέμα 
«Έγκριση Συντελεστή Απωλειών Εγκατάστασης ΥΦΑ για 
το έτος 2017» (ΦΕΚ 4860/Β΄/29.12.2017), και 1125/2018 
με θέμα «Έγκριση 1ης Αναθεώρησης Συντελεστή Απω-
λειών Εγκατάστασης ΥΦΑ για το έτος 2017». 

5. Την απόφαση ΡΑΕ υπ’ αριθμ. 1126/2018 με θέμα 
«Έγκριση Συντελεστή Απωλειών Εγκατάστασης ΥΦΑ 
για το έτος 2018» (ΦΕΚ  5969/Β΄/31.12.2018). 

6. Το υπ’ αριθμ. 119449/12.11.2018 (ΡΑΕ Ι‐249078/
13.11.2018) έγγραφο του ΔΕΣΦΑ με θέμα «Συντελε-
στής Απωλειών Εγκατάστασης ΥΦΑ για την περίοδο 
01.01.2019 07:00 έως 01.01.2020 07:00». 

7. Τις υπ’ αριθμ. πρωτ. ΡΑΕ Ο‐74998/13.12.2018 
και Ο‐75109/20.12.2018 διευκρινιστικές ηλεκτρονι-
κές επιστολές της ΡΑΕ και την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΡΑΕ 
Ι‐251515/18.12.2018 απάντηση του ΔΕΣΦΑ. 

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

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

5 του άρθρου 69 του Νόμου: «Με απόφαση της ΡΑΕ 
εγκρίνονται οι μεθοδολογίες, οι υπολογισμοί, οι ειδικές 
εγκρίσεις και οι λεπτομέρειες που απαιτούνται για την 
εφαρμογή του Κώδικα Διαχείρισης του ΕΣΦΑ, τις οποίες 
καταρτίζει ο ΔΕΣΦΑ ΑΕ.». 

Επειδή, στις διατάξεις της παραγράφου 2γ, του άρ-
θρου 68, του ν. 4001/2011, ορίζεται μεταξύ άλλων ότι 
ο ΔΕΣΦΑ Α.Ε. (Διαχειριστής) «…έχει την ευθύνη για την 
εξισορρόπηση του φορτίου και την αντιστάθμιση φυσι-
κών απωλειών και ιδιοκατανάλωσης του ΕΣΦΑ, κατά τα 
οριζόμενα στον Κώδικα Διαχείρισης αυτού». 

Επειδή, στο άρθρο 80 του Κώδικα, όπως ισχύει, ορί-
ζεται ότι: «

1. Ως Απώλεια της Εγκατάστασης ΥΦΑ (ΑπYp) κατά τη 
διάρκεια μίας περιόδου p ορίζεται η διαφορά μεταξύ 
του συνόλου των Φορτίων ΥΦΑ που εγχύθηκαν στην 
Εγκατάσταση ΥΦΑ (ΕΠΥp) κατά την περίοδο αυτή και 
των Ποσοτήτων που αεριοποιήθηκαν και εγχύθηκαν στο 
Σύστημα Μεταφοράς από την Εγκατάσταση ΥΦΑ (AΠΥp) 
κατά την ίδια περίοδο, όπως αυτές καταμετρούνται στο 
Σημείο Εισόδου ΥΦΑ του ΕΣΜΦΑ, αυξημένη κατά τη δια-
φορά μεταξύ των Ποσοτήτων Φυσικού Αερίου που ήταν 
αποθηκευμένες στην Εγκατάσταση ΥΦΑ (ΑπΕγ) κατά την 
έναρξη (AπΕγp‐1) και το πέρας (AπΕγp) της ίδιας χρονικής 
περιόδου, σύμφωνα με τον ακόλουθο τύπο: 

ΑπYp = ΕΠΥp ‐ AΠΥp + (AπΕγp‐1 ‐ AπΕγp) 
2. Ως Συντελεστής Απωλειών της Εγκατάστασης ΥΦΑ 

(ΣΑΥp) κατά τη διάρκεια μίας χρονικής περιόδου, ορίζε-
ται ο λόγος της Απώλειας Εγκατάστασης ΥΦΑ κατά την εν 
λόγω περίοδο και του αθροίσματος των Ποσοτήτων που 
αεριοποιήθηκαν και εγχύθηκαν στο Σύστημα Μεταφο-
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ράς από την Εγκατάσταση ΥΦΑ, όπως αυτές καταμετρού-
νται στο Σημείο Εισόδου ΥΦΑ, κατά τη διάρκεια της χρο-
νικής περιόδου, προσαυξημένου κατά την Απώλεια της 
Εγκατάστασης ΥΦΑ, σύμφωνα με τον ακόλουθο τύπο: 

ΣAYp =
ΑπΥp

AπΥp +AΠYp
 

3. Μέχρι την 15η Νοεμβρίου κάθε έτους ο Διαχειριστής 
δημοσιεύει στο Ηλεκτρονικό Πληροφοριακό Σύστημα, 
μετά από έγκριση της ΡΑΕ, την εκτίμησή του για την τιμή 
του Εγκεκριμένου Συντελεστή Απωλειών Εγκατάστασης 
ΥΦΑ που θα ισχύει για το επόμενο έτος (ΕΣΑΥ) καθώς 
και αναλυτικώς τη μεθοδολογία βάσει της οποίας ο Δι-
αχειριστής οδηγείται στην εν λόγω εκτίμηση. Κατά τη 
διάρκεια ενός έτους η τιμή του Εγκεκριμένου Συντελεστή 
Απωλειών Εγκατάστασης ΥΦΑ δύναται να αναθεωρηθεί 
μία (1) φορά, μετά από έγκριση της ΡΑΕ κατόπιν αιτή-
ματος του Διαχειριστή το οποίο αιτιολογείται ειδικά και 
δημοσιεύεται στο Ηλεκτρονικό Πληροφοριακό Σύστημα. 

4. Κάθε Ημέρα κατά την οποία η ποσότητα που αερι-
οποιήθηκε και εγχύθηκε στο Σύστημα Μεταφοράς από 
την Εγκατάσταση ΥΦΑ ήταν μεγαλύτερη του μηδενός, 
ο Διαχειριστής κατανέμει σε κάθε Χρήστη ΥΦΑ για το 
σκοπό της εκτίμησης των αποθεμάτων ΥΦΑ του Χρή-
στη ΥΦΑ, Απώλεια Εγκατάστασης ΥΦΑ αναλογικά με την 
ποσότητα ΥΦΑ που αεριοποιήθηκε για λογαριασμό των 
Χρηστών Μεταφοράς που εξυπηρετεί ο κάθε Χρήστης 
ΥΦΑ, κατά την ίδια Ημέρα, όπως αυτή υπολογίσθηκε 
σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στο Κε-
φάλαιο [7] του Κώδικα. 

5. Κάθε Ημέρα κατά την οποία δεν πραγματοποιείται 
αεριοποίηση από την Εγκατάσταση ΥΦΑ, ο Διαχειριστής 
κατανέμει σε κάθε Χρήστη ΥΦΑ για το σκοπό της εκτί-
μησης των αποθεμάτων ΥΦΑ του Χρήστη ΥΦΑ, Απώλεια 
Εγκατάστασης ΥΦΑ αναλογικά του Ημερήσιου Αποθέμα-
τος ΥΦΑ που κάθε Χρήστης ΥΦΑ διατηρούσε στην αρχή 
της συγκεκριμένης Ημέρας. 

6. Στην αρχή κάθε Μήνα ο Διαχειριστής υπολογίζει το 
Συντελεστή Απωλειών του αμέσως προηγουμένου Μήνα 
(ΜΣΑΥ) λαμβάνοντας υπόψη τις Ημέρες εκείνες κατά τις 
οποίες η ποσότητα που αεριοποιήθηκε και εγχύθηκε στο 
Σύστημα Μεταφοράς από την Εγκατάσταση ΥΦΑ ήταν 
μεγαλύτερη ή ίση του Ελάχιστου Ημερήσιου Ρυθμού 
Αεριοποίησης ΥΦΑ της Εγκατάστασης ΥΦΑ. 

7. Εάν ο Συντελεστής Απωλειών της Εγκατάστασης 
ΥΦΑ κατά τη διάρκεια ενός Μήνα προκύψει μεγαλύτερος 
από τον Εγκεκριμένο Συντελεστή Απωλειών, ο Διαχειρι-
στής υποχρεούται να καταβάλλει στους Χρήστες ΥΦΑ 
Αποζημίωση Απωλειών ΥΦΑ. Η Αποζημίωση Απωλειών 
ΥΦΑ δεν καταβάλλεται στους Χρήστες για τις Ημέρες του 
Μήνα όπου δεν πραγματοποιείται αεριοποίηση από την 
Εγκατάσταση ΥΦΑ ή όταν η ποσότητα που αεριοποιήθη-
κε και εγχύθηκε στο Σύστημα Μεταφοράς από την Εγκα-
τάσταση ΥΦΑ ήταν μικρότερη του Ελάχιστου Ημερήσιου 
Ρυθμού Αεριοποίησης ΥΦΑ της Εγκατάστασης ΥΦΑ. 

8. Η Αποζημίωση Απωλειών ΥΦΑ υπολογίζεται ως το 
γινόμενο της Ποσότητας Απωλειών ΥΦΑ Προς Αποζημί-
ωση επί μοναδιαίο τίμημα (Μοναδιαία Χρέωση Αποζη-
μίωσης Απωλειών ΥΦΑ). 

9. Η Ποσότητα Απωλειών ΥΦΑ Προς Αποζημίωση υπο-
λογίζεται ως το γινόμενο της διαφοράς του Συντελεστή 
Απωλειών της Εγκατάστασης ΥΦΑ για το συγκεκριμέ-
νο Μήνα και του Εγκεκριμένου Συντελεστή Απωλειών 
Εγκατάστασης ΥΦΑ επί το άθροισμα της Απώλειας της 
Εγκατάστασης ΥΦΑ για τον εν λόγω Μήνα και της ποσό-
τητας που αεριοποιήθηκε και εγχύθηκε στο Σύστημα Με-
ταφοράς από την Εγκατάσταση ΥΦΑ κατά το Μήνα αυτό. 

10. Η Μοναδιαία Χρέωση Αποζημίωσης Απωλειών 
ΥΦΑ ορίζεται ίση με τη μέση τιμή της Τιμής Αναφοράς 
Αερίου Εξισορρόπησης κατά τον εν λόγω Μήνα. Μετά 
την ολοκλήρωση του επόμενου έτους από το έτος θέσης 
σε εφαρμογή του Κώδικα, η Μοναδιαία Χρέωση Απο-
ζημίωσης Απωλειών ΥΦΑ καθορίζεται με απόφαση του 
Διαχειριστή ύστερα από έγκριση της ΡΑΕ, σύμφωνα με 
τη διάταξη της παραγράφου [5] του άρθρου [69] του 
Νόμου. 

11. Η Αποζημίωση Απωλειών ΥΦΑ κατανέμεται στους 
Χρήστες ΥΦΑ μηνιαίως αναλογικά των Ποσοτήτων ΥΦΑ 
που αεριοποιήθηκαν και εγχύθηκαν στο Σύστημα Μετα-
φοράς από την Εγκατάσταση ΥΦΑ για λογαριασμό των 
Χρηστών Μεταφοράς που εξυπηρετούν οι Χρήστες ΥΦΑ, 
κατά το οριζόμενα στο Κεφάλαιο [7] του Κώδικα. 

12. Κάθε Ημέρα κατά την οποία πραγματοποιείται 
αεριοποίηση από την Εγκατάσταση ΥΦΑ μόνο για τους 
σκοπούς της εξισορρόπησης φορτίου και αντιστάθμισης 
Αερίου Λειτουργίας, ο Διαχειριστής κατανέμει σε κάθε 
Χρήστη ΥΦΑ για το σκοπό της εκτίμησης των αποθεμά-
των ΥΦΑ του Χρήστη ΥΦΑ, Απώλεια Εγκατάστασης ΥΦΑ 
αναλογικά του Ημερήσιου Αποθέματος ΥΦΑ που κάθε 
Χρήστης ΥΦΑ διατηρούσε στην αρχή της συγκεκριμένης 
Ημέρας. 

13. Ο Διαχειριστής δημοσιεύει στο Ηλεκτρονικό Πλη-
ροφοριακό Σύστημα την Απώλεια Εγκατάστασης ΥΦΑ 
για κάθε Ημέρα (d) με ειδική αναφορά στις Ημέρες κατά 
τις οποίες συντρέχουν οι περιπτώσεις των παραγράφων 
[5] και [12]. Το σχετικό αρχείο έχει μορφή επεξεργάσιμου 
Πίνακα και σχετικά στοιχεία διατηρούνται για χρονικό 
διάστημα τουλάχιστον πέντε (5) ετών.». 

Επειδή, σύμφωνα με την παράγραφο 10 του άρθρου 
70 του Κώδικα: «Ως Ελάχιστος Ημερήσιος Ρυθμός Αεριο-
ποίησης ΥΦΑ ορίζεται η ελάχιστη Ποσότητα ΥΦΑ η οποία 
απαιτείται να αεριοποιείται ανά Ημέρα προκειμένου να 
είναι δυνατή η αδιάλειπτη λειτουργία της Εγκατάστα-
σης ΥΦΑ. Ο Διαχειριστής υποχρεούται να δημοσιεύει 
τον Ελάχιστο Ημερήσιο Ρυθμό Αεριοποίησης ΥΦΑ της 
Εγκατάστασης ΥΦΑ.». 

Επειδή, ο Διαχειριστής, με το σχετικό υπ’ αριθμ. 6, υπέ-
βαλε στη ΡΑΕ προς έγκριση εισήγηση για ορισμό του 
Συντελεστή Απωλειών Εγκατάστασης ΥΦΑ (ΕΣΑΥ) για το 
έτος 2019 στην τιμή 2,36%, στην οποία περιλαμβάνεται 
αναλυτική μεθοδολογία βάσει της οποίας οδηγήθηκε 
στην εκτίμησή του, κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 
3 του άρθρου 80 του Κώδικα. 

Επειδή, με βάση την εισήγηση του Διαχειριστή, οι βασι-
κές πηγές λειτουργικών απωλειών Φυσικού Αερίου είναι: 

i) Η κατανάλωση αερίου καύσης για τη διατήρηση των 
αγωγών του πυρσού υπό θετική πίεση (purge gas) και η 
διατήρηση της φλόγας των πιλότων του πυρσού. 
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ii) Η κατανάλωση Φυσικού Αερίου στη Μονάδα Συ-
μπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής 
Απόδοσης (ΣΗΘΥΑ) στο 92% (1 Μονάδα Εσωτερικής 
Καύσης - ΜΕΚ) όταν η εγκατάσταση ΥΦΑ αεριοποιεί και 
αποστέλλει ΦΑ στο δίκτυο. 

iii) Η κατανάλωση Φυσικού Αερίου στους αεριοποιητές 
καύσης (Submerged Combustion Vaporizers - SCV). 

iv) Τα απαέρια των δεξαμενών (boil off, εκτόνωση πίε-
σης δεξαμενών) σε περίπτωση που η εγκατάσταση δεν 
πραγματοποιεί αεριοποίηση. 

v) Απώλειες που απαιτούνται για τη διατήρηση της 
ψύξης των γραμμών μεταφοράς ΥΦΑ από τις δεξαμενές 
ΥΦΑ στους αεριοποιητές και όλες οι γραμμές εκφόρτω-
σης από την περιοχή της προβλήτας στις Δεξαμενές ΥΦΑ. 

Επισημαίνεται ότι στον όρο «απώλειες» εν προκειμένω 
περιλαμβάνεται και η ιδιοκατανάλωση φυσικού αερίου 
στην Εγκατάσταση ΥΦΑ. 

Επειδή, οι κύριες παράμετροι που επηρεάζουν τον 
Συντελεστή απωλειών της εγκατάστασης είναι η Μη-
νιαία Ποσότητα Αεριοποίησης και οι συνολικές Ημέρες 
Αεριοποίησης μέσα στον ίδιο Μήνα με ημερήσιο ρυθμό 
αεριοποίησης μεγαλύτερο από τον Ελάχιστο Ημερήσιο 
Ρυθμό Αεριοποίησης. Βάσει απολογιστικών στοιχείων 
λειτουργίας προκύπτει ότι ο Συντελεστής Απωλειών 
εξαρτάται κυρίως από το ρυθμό αεριοποίησης ΥΦΑ και 
βαίνει μειούμενος με την αύξηση της μηνιαίας ποσότη-
τας αεριοποίησης. 

Επειδή, με την 3η Αναθεώρηση του Κώδικα Διαχείρι-
σης ΕΣΦΑ (απόφαση ΡΑΕ 239/2017, ΦΕΚ Β’1549) τρο-
ποποιήθηκαν οι παράγραφοι 6 και 7 του άρθρου 80 του 
Κώδικα που αφορούν στον υπολογισμό του Μηνιαίου 
Συντελεστή Απωλειών ΥΦΑ (ΜΣΑΥ), ο οποίος υπολογί-
ζεται από το Διαχειριστή απολογιστικά, μετά το τέλος 
κάθε μήνα του τρέχοντος έτους. Συγκεκριμένα, ο ΜΣΑΥ 
προκύπτει πλέον μόνο από τις ημέρες που ο ρυθμός 
αεριοποίησης είναι μεγαλύτερος ή ίσος του Ελάχιστου 
Ημερήσιου Ρυθμού Αεριοποίησης ΥΦΑ (άρθρο 70 παρ. 
10 του Κώδικα) και όχι απλώς μεγαλύτερος του μηδενός. 
Περαιτέρω, ο Διαχειριστής οφείλει να αποζημιώνει τους 
Χρήστες της Εγκατάστασης ΥΦΑ εάν για το συγκεκρι-
μένο μήνα ΜΣΑΥ>ΕΣΑΥ και μόνο για τις Ημέρες εκείνες 
κατά τις οποίες ο ρυθμός αεριοποίησης είναι μεγαλύ-
τερος ή ίσος του Ελάχιστου Ημερήσιου Ρυθμού Αεριο-
ποίησης ΥΦΑ. Επειδή, περαιτέρω, η αλλαγή αυτή δέον 
όπως συνοδεύεται από αντίστοιχη τροποποίηση στη 
μεθοδολογία υπολογισμού του ΕΣΑΥ, προκειμένου οι 
δύο παράμετροι να είναι συγκρίσιμες. 

Επειδή, ο Διαχειριστής στην εισήγησή του παρουσιάζει 
αναλυτική μεθοδολογία υπολογισμού των λειτουργικών 
απωλειών φυσικού αερίου ανά βασική πηγή, στην οποία 
λαμβάνονται υπόψη: 

- Ελάχιστος Ημερήσιος Ρυθμός Αεριοποίησης ΥΦΑ 
ίσος με 19.200.000 kWh/Ημέρα, όπως έχει ανακοινω-
θεί από τη Διαχειριστή, σε συμφωνία με την παράγρα-
φο 10 του άρθρου 70 του Κώδικα. Επισημαίνεται ότι ο 
Ελάχιστος Ημερήσιος Ρυθμός Αεριοποίησης ΥΦΑ είναι, 
εύλογα, σημαντικά αυξημένος (από 12.300.000 kWh/
Ημέρα) λόγω της 2ης αναβάθμισης της εγκατάστασης 
και της λειτουργίας της 3ης δεξαμενής στη Ρεβυθούσα. 

- Ανάλυση πραγματικών δεδομένων κατανάλωσης 
φυσικού αερίου ανά πηγή, όπου είναι διαθέσιμα, βά-
σει στοιχείων από το σχεδιασμό και τη λειτουργία της 
εγκατάστασης. 

- Εκτίμηση για τις μηνιαίες ποσότητες αεριοποίησης 
για το έτος 2019, βάσει της Μελέτης Ανάπτυξης ΕΣΦΑ 
2019‐2028. 

Επειδή, σύμφωνα με τις προβλέψεις του Διαχειριστή 
και τη μεθοδολογία υπολογισμού του Συντελεστή Απω-
λειών της Εγκατάστασης ΥΦΑ (ΕΣΑΥ) που περιλαμβάνε-
ται στην εισήγησή του για το έτος 2019, ο μέσος μηνιαίος 
ρυθμός αεριοποίησης θα κυμανθεί από 20.000.000 έως 
67.000.000 kWh/Ημέρα. Δυσμενέστερη περίπτωση για 
την εκτίμηση του ΕΣΑΥ για το 2019 προκύπτει ο μήνας 
Μάιος κατά τον οποίο, κατά το ΔΕΣΦΑ: α) η εγκατάσταση 
θα παραμείνει κλειστή στο διάστημα 1‐9 Μαΐου λόγω 
προγραμματισμένης συντήρησης, β) η εκτιμώμενη μη-
νιαία κατανάλωση των 450.574.111,548 kWh για το εν 
λόγω μήνα κατανέμεται ισόποσα στις υπόλοιπες 22 Ημέ-
ρες του μήνα. Ως αποτέλεσμα των ανωτέρω προκύπτει 
μέσος ρυθμός αεριοποίησης για το μήνα Μάιο περί τις 
20.000.000 kWh/Ημέρα. 

Επειδή, τόσο από τις εκτιμήσεις όλων των υπόλοιπων, 
πλην του Μαΐου, μηνών του 2019 όσο και από τα απο-
λογιστικά στοιχεία των προηγούμενων ετών προκύπτει 
ότι ο ρυθμός αεριοποίησης μεταβάλλεται αισθητά από 
ημέρα σε ημέρα. Συνεπώς, η υπόθεση ότι η εκτιμώμενη 
κατανάλωση για το μήνα Μάιο ισοκατανέμεται στις 22 
Ημέρες του μήνα, η οποία οδηγεί στο συμπέρασμα ότι 
ο ρυθμός αεριοποίησης είναι οριακά άνω του ελάχιστου 
κάθε Ημέρα του μήνα αυτού, δεν κρίνεται εύλογη. 

Επειδή, αντίθετα, θεωρείται εύλογο ότι το προφίλ αερι-
οποίησης κατά το μήνα Μάιο θα είναι και πάλι μεταβλη-
τό, οδηγώντας κατά μέσο όρο σε ρυθμό αεριοποίησης 
χαμηλότερο του ελάχιστου κατά τις μισές Ημέρες. Βάσει 
αυτής της παραδοχής, και εφαρμόζοντας τον ορισμό 
του Συντελεστή Απωλειών του άρθρου 80 του Κώδικα, 
προκύπτει μέσος ρυθμός αεριοποίησης για το μήνα Μάιο 
περί τις 40.000.000 kWh/Ημέρα. 

Επειδή, υιοθετώντας την ανωτέρω προσέγγιση, δυσμε-
νέστερη περίπτωση για την εκτίμηση του ΕΣΑΥ για το 
2019 προκύπτει ο μήνας Απρίλιος με εκτιμώμενο μέσο 
ρυθμό αεριοποίησης 36.500.000 kWh/Ημέρα. 

Επειδή, βάσει των ανωτέρω, από τον Πίνακα του Πα-
ραρτήματος Ι της προτεινόμενης μεθοδολογίας του 
Διαχειριστή, προκύπτει ως δυσμενέστερη περίπτωση 
για το έτος 2019 Συντελεστής Απωλειών ίσος με 1.60%, 
αποφασίζει: 

1. Εγκρίνει τη μεθοδολογία εκτίμησης του Συντελεστή 
Απωλειών Εγκατάστασης ΥΦΑ για το έτος 2019 όπως 
αποτυπώνεται στην εισήγηση του ΔΕΣΦΑ Α.Ε., η οποία 
επισυνάπτεται στην παρούσα ως Παράρτημα και απο-
τελεί αναπόσπαστο τμήμα αυτής, με την εξαίρεση της 
υπόθεσης περί ισοκατανεμώμενης κατανάλωσης κατά 
το μήνα Μάιο, σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στην 
παρούσα απόφαση. 

2. Εγκρίνει Συντελεστή Απωλειών Εγκατάστασης ΥΦΑ 
για το έτος 2019 ίσο με 1,60%, βάσει της δυσμενέστερης 
περίπτωσης που προκύπτει για το μήνα Απρίλιο. 
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

    Αθήνα, 4 Ιουνίου 2019

Ο Πρόεδρος

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΟΥΛΑΞΗΣ  
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*02030382607190016*

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

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

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

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

Ιστότοπος: www.et.gr 

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

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

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

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

1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ) 
 Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστο-

σελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην 
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αί-
τησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον 
ιστότοπο www.et.gr. 

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

 Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση: 
Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του 

δημο σίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση 
προηγμέ νης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης. 

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

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

2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 
Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου 

αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανο-
γραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.  

Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.

Πείτε μας τη γνώμη σας, 
για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας,  συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

Πείτε μας τη γνώμη σας,
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