
 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. απόφ. 1436/2020 
   Έγκριση Εγχειριδίου Δημοπρασιών Υγροποιημέ-

νου Φυσικού Αερίου. 

 Η ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
(Συνεδρίαση της 22ης Οκτωβρίου 2020)  

 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 Υδρογο-
νανθράκων και άλλες ρυθμίσεις» (Α’ 179), όπως ισχύει, 
και ιδίως του άρθρου 69 αυτού.

2. Την Οδηγία 2009/73/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβου-
λίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουλίου 2009 «Σχετικά 
με τους κοινούς κανόνες για την εσωτερική αγορά Φυ-
σικού Αερίου και την κατάργηση της Οδηγίας 2003/55/
ΕΚ» (ΕΕ L 211/14.8.2009), όπως ισχύει.

3. Την υπό στοιχεία Δ1/Α/5346/22.03.2010 απόφαση 
του Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματι-
κής Αλλαγής με θέμα «Κώδικας Διαχείρισης του Εθνικού 
Συστήματος Φυσικού Αερίου» (Β’ 379) (εφεξής, «Κώδι-
κας Διαχείρισης ΕΣΦΑ» ή ο «Κώδικας»), όπως τροπο-
ποιήθηκε με τις υπ’ αρ. 1096/2011 (Β’ 2227), 526/2013 
(Β’ 3131), 239/2017 (Β’ 1549 και Β’ 2159), 123/2018 (Β’ 788), 
1005/2019 (Β’ 4088), 727/2020 (Β’ 1684), 1035/2020 
(Β’ 2840) και 1400/2020 (Β’4585) αποφάσεις της ΡΑΕ.

4. Την υπ’ αρ. 539/2019 απόφαση της Ρυθμιστικής Αρ-
χής Ενέργειας με θέμα «Έγκριση της 4ης Αναθεώρησης 
Κανονισμού Τιμολόγησης Βασικών Δραστηριοτήτων του 
Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου σύμφωνα με τις 
διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 88 του ν. 4001/2011 και 
του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/460 της Επιτροπής για τη θέ-
σπιση κώδικα δικτύου σχετικά με την εναρμονισμένη δι-
άρθρωση των τιμολογίων μεταφοράς αερίου» (Β’ 2601).

5. Την υπ’ αρ. 1038/2020 απόφαση της Αρχής με θέμα 
«Έγκριση του Τιμολογίου Χρήσης του Εθνικού Συστή-
ματος Φυσικού Αερίου σε εφαρμογή των διατάξεων της 
παρ. 5 του άρθρου 88 του ν. 4001/2011, όπως ισχύει» 
(Β’ 3367).

6. Την υπ’ αρ. 821/2020 απόφαση της ΡΑΕ «Έγκριση 
πρότασης της ΔΕΣΦΑ Α.Ε. για την τροποποίηση και 
προσθήκη νέων διατάξεων στις Πρότυπες Συμβάσεις 

Πλαίσιο για τη Μεταφορά Φυσικού Αερίου και τη Χρήση 
Εγκατάστασης ΥΦΑ» (Β’ 2056).

7. Τo υπ’ αρ. 128738/31.01.2020 έγγραφο του ΔΕΣΦΑ 
με θέμα «Πρόταση ΔΕΣΦΑ για την τροποποίηση της 
διαδικασίας ετήσιου προγραμματισμού εκφόρτωσης 
φορτίων ΥΦΑ στην Εγκατάσταση ΥΦΑ της Ρεβυθούσας» 
(αριθμ. πρωτ. ΡΑΕ Ι‐276057/03.02.2020).

8. Τις απόψεις που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της 
δημόσιας διαβούλευσης που διενήργησε η ΡΑΕ στο 
διάστημα 28.02.2020 - 31.03.2020 (πρώτη διαβούλευ-
ση), ήτοι τα υπ’ αρ. ΡΑΕ έγγραφα: Ι‐279403/30.03.2020 
της ENI SpA, Ι‐279561/31.03.2020 της ΔΕΗ Α.Ε., 
Ι‐279571/01.04.2020 της ΔΕΠΑ Α.Ε., Ι‐279582/01.04.2020 
της ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ Α.Ε., Ι‐279586/01.04.2020 του Ελληνικού 
Συνδέσμου Ανεξάρτητων Εταιρειών Ηλεκτρικής Ενέργει-
ας (ΕΣΑΗ), Ι‐279590/01.04.2020 της ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε., 
Ι‐279592/01.04.2020 των ΗΡΩΝ Α.Ε. και ΗΡΩΝ ΙΙ Α.Ε. και 
Ι‐279602/01.04.2020 της ELPEDISON Α.Ε.

9. Την από 08.05.2020 ηλεκτρονική επιστολή του ΔΕΣ-
ΦΑ με την οποία απάντησε στα σχόλια της ως άνω δημό-
σιας διαβούλευσης και υπέβαλε πρόταση αναθεώρησης 
της διαδικασίας κατανομής φορτίων βάσει των σχολίων 
(Ι‐282552/28.05.2020).

10. Τη διαδικτυακή συνάντηση που έλαβε ώρα στις 
04.06.2020, στην οποία ο ΔΕΣΦΑ παρουσίασε προς τη 
ΡΑΕ και όλους τους χρήστες ΥΦΑ την αναθεωρημένη 
πρότασή του για τη διαδικασία κατανομής φορτίων ΥΦΑ 
(Ι‐283105/09.06.2020), καθώς και σχόλια των χρηστών 
που εκφράστηκαν.

11. Την υπό στοιχεία ΠΔ_1323/21.07.2020 επιστολή 
του ΔΕΣΦΑ με θέμα «Πρόταση ΔΕΣΦΑ για την τροπο-
ποίηση της διαδικασίας ετήσιου προγραμματισμού εκ-
φόρτωσης φορτίων ΥΦΑ, καθώς και του χειρισμού των 
απωλειών ΥΦΑ στην Εγκατάσταση ΥΦΑ της Ρεβυθού-
σας» (αριθμ. πρωτ. ΡΑΕ Ι‐285866/22.07.2020).

12. Την υπ’ αρ. 132100/14.08.2020 επιστολή του ΔΕΣ-
ΦΑ με θέμα «Πρόταση ΔΕΣΦΑ για τον καθορισμό παρα-
μέτρων του ετήσιου προγραμματισμού» (αριθμ. πρωτ. 
ΡΑΕ Ι‐287026/17.08.2020).

13. Τις απόψεις που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της 
δημόσιας διαβούλευσης που διενήργησε η ΡΑΕ στο δι-
άστημα 31.07.2020 ‐ 11.09.2020 (δεύτερη διαβούλευση 
επί της πρότασης του σχετικού 11, η οποία συμπληρώ-
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θηκε στις 19.08.2020 με την πρόταση του σχετικού 12), 
ήτοι τα υπ’ αρ. ΡΑΕ έγγραφα: Ι‐288050/11.09.2020 της 
ELPEDISON Α.Ε., Ι‐288063/11.09.2020 της ΔΕΠΑ Α.Ε., 
Ι‐288068/11.09.2020 της ΔΕΗ Α.Ε., Ι‐288081/14.09.2020 
της ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ Α.Ε. και Ι‐288085/14.09.2020 της ΜΥΤΙ-
ΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.

14. Την υπό στοιχεία Ο‐84046/17.9.2020 ηλεκτρονική 
επιστολή της ΡΑΕ προς το ΔΕΣΦΑ με θέμα «Αποδελτί-
ωση σχολίων δημόσιας διαβούλευσης για τον ετήσιο 
προγραμματισμό ΥΦΑ».

15. Την από 02.10.2020 ηλεκτρονική επιστολή του ΔΕΣ-
ΦΑ «Αποδελτίωση σχολίων δημόσιας διαβούλευσης για 
τον ετήσιο προγραμματισμό ΥΦΑ» (αριθμ. πρωτ. ΡΑΕ 
Ι‐ 289287/2.10.2020).

16. Την υπ’ αρ. 132883/16.10.2020 επιστολή του ΔΕΣ-
ΦΑ με θέμα «Επικαιροποιημένη πρόταση ΔΕΣΦΑ για την 
τροποποίηση της διαδικασίας ετήσιου προγραμματι-
σμού εκφόρτωσης φορτίων ΥΦΑ καθώς και του χειρι-
σμού των Απωλειών ΥΦΑ στην Εγκατάσταση ΥΦΑ της 
Ρεβυθούσας» (αριθμ. πρωτ. ΡΑΕ Ι‐290093/19.10.2020).

17. Την υπ’ αρ. 1433/2020 απόφαση της Αρχής για την 
«Τροποποίηση Κώδικα Διαχείρισης Εθνικού Συστήματος 
Φυσικού Αερίου» (Έκτη Αναθεώρηση).

18. Την υπ’ αρ. 1435/2020 απόφαση της Αρχής για την 
«Τροποποίηση των Πρότυπων Συμβάσεων Πλαίσιο για 
τη Μεταφορά Φυσικού Αερίου και τη Χρήση της Εγκα-
τάστασης ΥΦΑ».

19. Το γεγονός ότι οι κανονιστικού χαρακτήρα απο-
φάσεις της ΡΑΕ δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυ-
βερνήσεως, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 32 
παρ. 1 ν. 4001/2011.

20. Τις διατάξεις του ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της δι-
αφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και 
πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοι-
κητικών οργάνων στο διαδίκτυο “Πρόγραμμα Διαύγεια” 
και άλλες διατάξεις» (Α’ 112), όπως ισχύει, και ιδίως τη 
διάταξη της περ. 4 της παρ. 4 του άρθρου 2 αυτού.

21. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν 
προκαλείται επιβάρυνση στον κρατικό προϋπολογισμό.

Σκέφτηκε ως εξής:
Επειδή, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 69 του

ν. 4001/2011 «Με απόφαση της ΡΑΕ, ύστερα από εισήγη-
ση του ΔΕΣΦΑ ΑΕ, θεσπίζεται ο Κώδικας Διαχείρισης του 
ΕΣΦΑ, σύμφωνα με τον οποίο διενεργείται η διαχείριση, 
η συντήρηση και η ανάπτυξη του ΕΣΦΑ. Ο Κώδικας αυτός 
δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 2. Με 
τον Κώδικα Διαχείρισης του ΕΣΦΑ ρυθμίζονται ιδίως: 
(α) Οι όροι, οι προϋποθέσεις, οι τεχνικές λεπτομέρει-
ες και οι ελάχιστες απαιτούμενες λειτουργικές προδι-
αγραφές για την πρόσβαση των Χρηστών στο ΕΣΦΑ 
(β) Η διαδικασία, οι όροι, οι προϋποθέσεις και οι περιο-
ρισμοί σχετικά με τη δέσμευση και αποδέσμευση δυνα-
μικότητας του ΕΣΦΑ από τους χρήστες, καθώς και την 
περαιτέρω εκχώρηση της δεσμευμένης μεταφορικής ικα-
νότητας ή δυναμικότητας, αντίστοιχα, σε άλλους Χρήστες. 
(γ) Η διαχείριση των σημείων εισαγωγής Φυσικού Αερίου 
στο ΕΣΦΑ. …(ε) Η διαδικασία κατανομής στους Χρήστες 
των μετρούμενων Ποσοτήτων Φυσικού Αερίου, στα ση-
μεία εισόδου και εξόδου του ΕΣΦΑ».

Επειδή, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 69 του νό-
μου «Με απόφαση της ΡΑΕ εγκρίνονται οι μεθοδολογίες, 
οι υπολογισμοί, οι ειδικές εγκρίσεις και οι λεπτομέρειες 
που απαιτούνται για την εφαρμογή του Κώδικα Διαχεί-
ρισης του ΕΣΦΑ, τις οποίες καταρτίζει ο ΔΕΣΦΑ Α.Ε.».

Επειδή, σύμφωνα με την παρ. 14 του άρθρου 81 του 
Κώδικα Διαχείρισης ΕΣΦΑ: «14. Ο Διαχειριστής ανακοι-
νώνει στο Ηλεκτρονικό Πληροφοριακό Σύστημα: […] 
Β) Εγχειρίδιο Δημοπρασίας ΥΦΑ το οποίο εκπονείται από 
τον Διαχειριστή και εγκρίνεται από τη ΡΑΕ και με το οποίο 
ρυθμίζονται λεπτομέρειες διεξαγωγής της Δημοπρασίας 
ΥΦΑ».

Επειδή, ο Διαχειριστής υπέβαλε στην Αρχή την πρότα-
σή του για το Εγχειρίδιο Δημοπρασίας ΥΦΑ (σχετικό 11), 
το οποίο τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση για το χρονικό 
διάστημα 31 Ιουλίου ‐11 Σεπτεμβρίου 2020 (σχετικό 13).

Επειδή, ο Διαχειριστής λαμβάνοντας υπόψη τα σχόλια 
των συμμετεχόντων στην ως άνω δημόσια διαβούλευση 
επί των οποίων υπέβαλε στη ΡΑΕ τις απόψεις του (σχετικά 
14 και 15) και τηλεδιάσκεψη που πραγματοποιήθηκε 
μεταξύ στελεχών της Αρχής και του ΔΕΣΦΑ, υπέβαλε 
την επικαιροποιημένη πρότασή του για το Εγχειρίδιο 
Δημοπρασίας ΥΦΑ με το σχετικό 17.

Επειδή, με το Εγχειρίδιο Δημοπρασίας ΥΦΑ ρυθμίζε-
ται κάθε λεπτομέρεια για τη διαδικασία και τους όρους 
διεξαγωγής των δημοπρασιών Υγροποιημένου Φυσι-
κού Αερίου ενώ καθορίζεται το ηλεκτρονικό υπόβαθρο 
διενέργειας των δημοπρασιών ΥΦΑ, ως το Βάθρο Δη-
μοπρασίας ΥΦΑ.

Επειδή, σύμφωνα με τα άρθρα 81, 82Α και 82Β του Κώ-
δικα Διαχείρισης ΕΣΦΑ ο Ετήσιος Προγραμματισμός ΥΦΑ 
διενεργείται μέσω διαδικασίας δημοπρασίας διακριτής 
(Δημοπρασία ΥΦΑ) για κάθε Έτος του Ετήσιου Προγραμ-
ματισμού ΥΦΑ. Η Δημοπρασία ΥΦΑ διενεργείται σε δύο 
φάσεις όπου στην πρώτη προσφέρονται Τυποποιημένες 
Χρονοθυρίδες ΥΦΑ και στη δεύτερη προσφέρεται Συ-
μπληρωματική Δυναμικότητα ΥΦΑ, σε Χρήστες ΥΦΑ που 
αναδείχτηκαν πλειοδότες στην πρώτη φάση.

Επειδή, δικαίωμα συμμετοχής στις Δημοπρασίες ΥΦΑ 
έχουν Χρήστες ΥΦΑ, οι οποίοι είναι ταυτόχρονα Χρήστες 
Μεταφοράς και έχουν σε ισχύ συμβάσεις μεταφοράς και 
ΥΦΑ που παράγουν αποτελέσματα.

Επειδή, με το Εγχειρίδιο Δημοπρασίας ΥΦΑ ρυθμί-
ζονται οι διαδικασίες υποβολής προσφορών από τους 
Χρήστες ΥΦΑ και αξιολόγησής τους από το Διαχειρι-
στή, προκειμένου να είναι εκ των προτέρων γνωστές 
σε όλους τους συμμετέχοντες.

Επειδή, σε περίπτωση που κριθεί απαραίτητο για την 
αποτελεσματικότερη διεξαγωγή της διαδικασίας και τη 
διευκόλυνση της συμμετοχής των Χρηστών ΥΦΑ οι Τυ-
ποποιημένες Χρονοθυρίδες ΥΦΑ δύναται να διατεθούν 
από το Διαχειριστή ανά Περίοδο Προγραμματισμού. 
Κατά συνέπεια ο Διαχειριστής δύναται να χωρίσει κάθε 
έτος σε επιμέρους διαδοχικά, όχι απαραίτητα ίσα, χρο-
νικά διαστήματα, σε κάθε ένα εκ των οποίων προσφέρει 
συγκεκριμένο αριθμό μίας ή περισσοτέρων διαφορετι-
κών κατηγοριών Τυποποιημένων Χρονοθυρίδων ΥΦΑ. 
Για τον καθορισμό των Περιόδων Προγραμματισμού, 
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ο Διαχειριστής λαμβάνει υπόψη του, ιδίως, την ετήσια 
και εποχική ζήτηση φυσικού αερίου στο ΕΣΦΑ κατά την 
τελευταία τριετία.

Επειδή, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 82Α του 
Κώδικα Διαχείρισης ΕΣΦΑ: «5. Κατά την Α’ Φάση της Δη-
μοπρασίας ΥΦΑ, οι Χρήστες ΥΦΑ υποβάλλουν προσφο-
ρές για μία ή περισσότερες Τυποποιημένες Χρονοθυρί-
δες ΥΦΑ εντός συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος 
υποβολής προσφορών που καθορίζεται στο Εγχειρίδιο 
Δημοπρασίας ΥΦΑ».

Επειδή, στο Εγχειρίδιο Δημοπρασίας ΥΦΑ προβλέπεται 
ρητά ότι: α) το χρονικό διάστημα υποβολής προσφορών 
ανά Περίοδο Προγραμματισμού είναι τρεις ώρες, β) για 
την πρώτη Περίοδο Προγραμματισμού η διαδικασία ξε-
κινά στις 09:00 της Ημέρας Έναρξης της πρώτης φάσης, 
γ) η διαδικασία εφαρμόζεται διαδοχικά για κάθε Περίοδο 
Προγραμματισμού, δ) κάθε Περίοδος Προγραμματισμού 
αρχίζει μια ώρα μετά τη λήξη της αμέσως προηγούμενης 
περιόδου, ε) σε περίπτωση που δεν ολοκληρωθεί η δια-
δικασία διάθεσης χρονοθυρίδων εντός της ίδιας ημέρας, 
η διάθεση συνεχίζεται και την επόμενη ή τις επόμενες 
ημέρες και για όσες χρειαστεί, στ) σε περίπτωση που ο 
Διαχειριστής δεν ορίσει Περιόδους Προγραμματισμού, η 
δημοπρασία όλων των χρονοθυρίδων του έτους διαρκεί 
από τις 09.00 έως τις 16.00 της ίδιας ημέρας.

Επειδή, προκειμένου να διασφαλιστεί η διαφάνεια της 
διαδικασίας ο χρόνος υποβολής προσφορών σε κάθε 
Περίοδο Προγραμματισμού λήγει σε τυχαίο χρόνο οπο-
τεδήποτε εντός των τελευταίων δεκαπέντε λεπτών της 
αντίστοιχης Περιόδου Προγραμματισμού.

Επειδή, κάθε προσφορά δέσμευσης τυποποιημένων 
χρονοθυρίδων ΥΦΑ περιλαμβάνει: α) Κωδικό ΕΙC του 
Χρήστη ΥΦΑ που υποβάλει την προσφορά β) την Περίο-
δο Προγραμματισμού που αφορά γ) τον κωδικό αριθμό 
της τυποποιημένης χρονοθυρίδας και δ) το τίμημα της 
προσφοράς του.

Επειδή, κάθε Χρήστης μπορεί να υποβάλει μόνο μια 
προσφορά για κάθε τυποποιημένη χρονοθυρίδα ΥΦΑ 
ενώ έχει το δικαίωμα να ανακαλέσει την προσφορά του 
ή να υποβάλει νεότερη αντικαθιστώντας την προηγού-
μενή του, σε περίπτωση που η νέα κριθεί έγκυρη, εντός 
του χρόνου υποβολής προσφοράς κάθε Περιόδου Προ-
γραμματισμού.

Επειδή, προκειμένου να διασφαλιστεί η μυστικότη-
τα της διαδικασίας δημοπράτησης και η ανωνυμία των 
προσφορών των συμμετεχόντων στη δημοπρασία, κάθε 
συμμετέχων Χρήστης ΥΦΑ ενημερώνεται μέσω του Βά-
θρου Δημοπρασιών ΥΦΑ για το πλήθος των Χρηστών 
οι οποίοι έχουν υποβάλλει έγκυρη προσφορά καθώς 
και για το μέγιστο και ελάχιστο μοναδιαίο τίμημα για 
κάθε Τυποποιημένη Χρονοθυρίδα ΥΦΑ, χωρίς αναφορά 
στα στοιχεία των Χρηστών που υπέβαλαν τις σχετικές 
προσφορές.

Επειδή, τα κριτήρια για την αξιολόγηση από τον Δι-
αχειριστή, των προσφορών των Χρηστών ΥΦΑ για τη 
δέσμευση Τυποποιημένων Χρονοθυρίδων ΥΦΑ είναι το 
υψηλότερο μοναδιαίο τίμημα και, σε περίπτωση προ-
σφορών με το ίδιο μοναδιαίο τίμημα, η χρονική προτε-
ραιότητα, ώστε η προσφορά που γίνεται νωρίτερα να 
είναι και αυτή που κατακυρώνεται.

Επειδή, κατά τη δεύτερη φάση της δημοπρασίας οι 
Χρήστες ΥΦΑ που έχουν αναδειχθεί πλειοδότες στην 
πρώτη φάση της δημοπρασίας υποβάλλουν προσφορές 
για Συμπληρωματική Δυναμικότητα ΥΦΑ, προκειμένου 
να δεσμεύσουν Συνεχή Δυναμικότητα, ως άθροισμα των 
δυναμικοτήτων που δεσμεύουν στις δύο φάσεις. Κατ’αυ-
τόν τον τρόπο δύναται να μειωθεί το κόστος δέσμευσης 
δυναμικότητας για τους Χρήστες, δεδομένου ότι με τη 
μετατροπή των διαλειμματικών δεσμεύσεων δυναμι-
κότητας σε συνεχείς δεσμεύσεις μεγαλύτερης χρονικής 
διάρκειας δύναται να δημιουργείται ένα προϊόν «βάσης» 
και συνεπώς απομειώνεται ο συντελεστής χρέωσης βρα-
χυχρόνιας χρήσης για αυτούς.

Επειδή, για την πλέον οικονομική αξιοποίηση της εγκα-
τάστασης ΥΦΑ αλλά και για τη βελτιστοποίηση του χαρ-
τοφυλακίου των Χρηστών ΥΦΑ υπολογίζεται το ανώτατο 
όριο Συνεχούς Δυναμικότητας για κάθε πλειοδοτούντα 
Χρήστη πρώτης φάσης, ως η διαφορά μεταξύ της Δεσμο-
ποιημένης Δυναμικότητας ΥΦΑ της Εγκατάστασης ΥΦΑ, 
όπως αυτή ανακοινώνεται από τον Διαχειριστή και του 
αθροίσματος της Δεσμοποιημένης Δυναμικότητας ΥΦΑ 
επί της οποίας έκαστος των λοιπών Χρηστών ΥΦΑ έχει 
αναδειχθεί πλειοδότης, κατά την Α’ φάση της Δημοπρα-
σίας ΥΦΑ, για κάθε Ημέρα του Έτους στο οποίο αφορά 
η εν λόγω Δημοπρασία ΥΦΑ.

Επειδή, για την κατανομή της Συμπληρωματικής Δυ-
ναμικότητας εφαρμόζεται αλγόριθμoς διαδικασίας αυ-
ξανόμενου τιμήματος με πολλαπλούς γύρους υποβολής 
προσφορών προκειμένου να ικανοποιηθεί το σύνολο 
των προσφορών των συμμετεχόντων Χρηστών ΥΦΑ στη 
δεύτερη φάση της Δημοπρασίας ΥΦΑ.

Επειδή, προκειμένου η ΡΑΕ να ασκεί τις αρμοδιότητες 
που της έχουν ανατεθεί από το νόμο 4001/2011 για την 
παρακολούθηση και εποπτεία της αγοράς ενέργειας με 
τέτοιο τρόπο ώστε να προάγεται ο υγιής ανταγωνισμός 
και η εύρυθμη λειτουργία αυτής (βλ. ιδίως τις διατάξεις 
των άρθρων 3 παρ. 4 και 22), ο Διαχειριστής, εντός τρι-
άντα ημερών από την ολοκλήρωση κάθε δημοπρασί-
ας, υποβάλλει στη ΡΑΕ αναλυτική Έκθεση Δημοπρασίας 
ΥΦΑ. Ειδικά για το πρώτο έτος εφαρμογής, η εν λόγω 
έκθεση θα συμβάλει στην αξιολόγηση του θεσπισθέ-
ντος μηχανισμού ως προς την ανταγωνιστικότητα των 
διαδικασιών, την επίπτωση επί των τιμών, τη διαφανή 
και ευχερή διεξαγωγή, καθώς και την εν γένει αποτελε-
σματικότητά του.

Για όλους τους ανωτέρω λόγους,
Στη βάση των αρμοδιοτήτων της εκ του άρθρου 69 

παρ. 5 ν. 4001/2011, όπως ισχύει, αποφασίζει:
Α. Την έγκριση του Εγχειριδίου Δημοπρασιών ΥΦΑ 

σύμφωνα με το Παράρτημα της παρούσας απόφασης, 
το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα αυτής.

Β. Τη δημοσίευση της παρούσας στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως και την ανάρτησή της στο Πρόγραμμα 
ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στον ιστότοπο της Αρχής, καθώς και της 
ΔΕΣΦΑ Α.Ε.

Γ. Η παρούσα τίθεται σε ισχύ από τη δημοσίευσή της 
στο Φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως.  
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 Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 22 Οκτωβρίου 2020 

Ο Πρόεδρος 

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

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

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

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

Ιστότοπος: www.et.gr 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.

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

Πείτε μας τη γνώμη σας,

*02048033010200016*


