
 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ.    απόφ. 941/2020 
Έγκριση Ετήσιου Σχεδιασμού Υπηρεσιών Εξισορ-

ρόπησης για το έτος 2021.

  Η ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
(Τακτική συνεδρίαση στις 2 Ιουνίου 2020,
η οποία συνεχίστηκε στις 3, 4, 5, 9, 11, 12 
και 15 Ιουνίου 2020)

  Λαμβάνοντας υπόψη:
1. Τον ν. 4001/2011 «Για τη λειτουργία Ενεργειακών 

Αγορών Ηλεκτρισμού και Φυσικού Αερίου, για Έρευνα, 
Παραγωγή και δίκτυα μεταφοράς Υδρογονανθράκων 
και άλλες ρυθμίσεις» (Α’ 179) και ιδίως τα άρθρα 22, 23, 
60, 68, 69 και 71 αυτού.

2. Την υπ’ αρ. Δ1/Α/5346/22.03.2010 απόφαση του 
Υφυπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής 
Αλλαγής με θέμα «Κώδικας Διαχείρισης του Εθνικού 
Συστήματος Φυσικού Αερίου» (Β΄ 379), όπως τρο-
ποποιήθηκε με τις υπ’ αρ. 1096/2011 (Β’ 2227), υπ’ 
αρ. 526/2013 (Β’ 3131), υπ’ αρ. 239/2017 (Β’ 1549 και 
Β’ 2159), υπ’ αρ. 123/2018 (Β’ 788), υπ’ αρ. 1005/2019 
(Β΄ 4088) και υπ’ αρ. 727/2020 (Β’ 1684) αποφάσεις της 
ΡΑΕ (εφεξής «Κώδικας») και ιδίως τα άρθρα 44, 44Α, 46 
και 47 αυτού.

3. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 312/2014 της Επιτροπής της 
26ης Μαρτίου 2014 για τη θέσπιση κώδικα δικτύου όσον 
αφορά την εξισορρόπηση του φορτίου φυσικού αερίου 
στα δίκτυα μεταφοράς (EEL 91/27.03.2014).

4. Τις υπ’ αρ. 121/2007, 2129/2008, 3293/2009, 
3294/2009, 532/2010, 1784/2010, 2099/2010, 1215/
2011, 1216/2011 (Β΄ 2338), 1600/2011 (Β΄ 3253), 842/2012 
ΡΑΕ (Β΄ 3029), 636/2013 (Β΄ 38), 637/2013 (Β΄ 37),
422/2014 (Β΄ 2294), 219/2015 (Β΄1464), 459/2015
(Β΄ 2696), 282/2016 (Β΄ 2935), 336/2017 (Β΄ 1944), 
779/2017 (Β΄ 4052), 979/2017 (Β΄ 4275), 1210/2018
(Β΄ 5892) και 1130/2019 (Β’ 4819) αποφάσεις της ΡΑΕ για 
την έγκριση ετήσιου σχεδιασμού εξισορρόπησης φορ-
τίου και του τμήματος της δυναμικότητας που δεσμεύει
ο ΔΕΣΦΑ για την εξισορρόπηση φορτίου κατά τη διάρ-
κεια των ετών 2007‐2020.

5. Την υπ’ αρ. 274/2015 απόφαση της ΡΑΕ (Β΄ 1916) 
με την οποία εγκρίθηκε η Έκθεση του Διαχειριστή για 

την υλοποίηση προσωρινών μέτρων κατ’ εφαρμογή του 
Ευρωπαϊκού Κώδικα Εξισορρόπησης (ΕΕ) 312/2014.

6. Την υπ’ αρ. 546/2018 απόφαση της ΡΑΕ με θέμα «Εγ-
χειρίδιο Εξισορρόπησης Φορτίου του Εθνικού Συστήμα-
τος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου» (Β΄ 2623).

7. Τη Μελέτη Ανάπτυξης ΕΣΦΑ για τα έτη 2020‐2029, 
όπως έχει δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα του Διαχειριστή 
του ΕΣΦΑ, ΔΕΣΦΑ Α.Ε.

8. Την υπ’ αρ. 755/2020 απόφαση της ΡΑΕ (Β΄ 1746), με 
την οποία εγκρίθηκε το Πρόγραμμα Ανάπτυξης ΕΣΦΑ 
2020‐20291.

9. Το υπ’ αρ. 130164/27.04.2020 (ΡΑΕ I‐280897/
28.04.2020) έγγραφο του ΔΕΣΦΑ με θέμα «Ετήσιος Σχε-
διασμός Υπηρεσιών εξισορρόπησης για το έτος 2021».

10. Το υπ’ αρ. Ο‐82317/19.05.2020 έγγραφο της ΡΑΕ με 
θέμα «Ετήσιος Σχεδιασμός Υπηρεσιών εξισορρόπησης 
για το Έτος 2021».

11. Το υπ’ αρ. Ι‐281950/19.05.2020 έγγραφο του ΔΕΣΦΑ
με θέμα «Ετήσιος Σχεδιασμός Υπηρεσιών εξισορρόπη-
σης για το έτος 2021».

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

Σκέφτηκε ως εξής:
Α. Σχετικές διατάξεις
Επειδή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 60 του 

ν. 4001/2011 «[η] ΡΑΕ, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της 
που ορίζονται με το Πρώτο Μέρος του παρόντος, έχει επι-
πρόσθετα τις εξής ρυθμιστικές αρμοδιότητες ως προς την 
αγορά του Φυσικού Αερίου:… (γ) Καθορίζει τους όρους 
και τις προϋποθέσεις παροχής υπηρεσιών εξισορρόπησης 
φορτίου για την ασφαλή, αποτελεσματική και αξιόπιστη 
λειτουργία των Συστημάτων Φυσικού Αερίου».

Επειδή, στις διατάξεις της παρ. 2γ, του άρθρου 68, του 
ν. 4001/2011, ορίζεται ότι η ΔΕΣΦΑ Α.Ε. (Διαχειριστής 
ΕΣΦΑ) «έχει την ευθύνη για την εξισορρόπηση του φορ-
τίου του ΕΣΦΑ, κατά τα οριζόμενα στον Κώδικα Διαχείρι-
σης του ΕΣΦΑ και στον Κανονισμό (ΕΕ) υπ΄ αρ. 312/2014 
(EE L 91/15)».

1 https://www.desfa.gr/userfiles/5fd9503d-e7c5-4ed8-9993- 
a84700d05071/GR_%CE%9C%CE%B5%CE%BB%CE%AD%
CF%84%CE% B7%20%CE%91%CE%BD%CE%AC F%80%CF
%84%CF%85%CE%BE%CE%B7%CF%82%20%CE%95%CE%
A3%CE%A6%CE%91%202020- 2029_280719.pdf
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Επειδή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παραγράφους 
2 έως 4 του άρθρου 44Α του Κώδικα (σχετικό υπ’ αρ. 2),
 «2. Ο Διαχειριστής εκτελεί Πράξεις Εξισορρόπησης 
μέσω: (α) Αγοράς και πώλησης Αερίου Εξισορρόπησης 
υπό τη μορφή Βραχυπρόθεσμων Τυποποιημένων Προ-
ϊόντων ή/και (β) χρήσης Υπηρεσιών Εξισορρόπησης. 3. 
Η αγορά και πώληση Βραχυπρόθεσμων Τυποποιημένων 
Προϊόντων από το Διαχειριστή πραγματοποιείται μέσω 
δημοπρασιών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 
[44Β]. 4. Η χρήση Υπηρεσιών Εξισορρόπησης από τον 
Διαχειριστή πραγματοποιείται σύμφωνα με τη διαδικα-
σία που περιγράφεται στις διατάξεις των άρθρων [46] 
και [47]».

Επειδή, περαιτέρω, σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 1
έως 3 του άρθρου 46 του Κώδικα (σχετικό υπ’ αρ. 2) 
«1. Έως την 1η Μαΐου κάθε Έτους, ο Διαχειριστής υπο-
βάλλει στη ΡΑΕ Ετήσιο Σχεδιασμό Υπηρεσιών Εξισορ-
ρόπησης για το επόμενο Έτος, ο οποίος, όπως και κάθε 
τροποποίησή του, εγκρίνεται από τη ΡΑΕ και δημοσιεύ-
εται με ευθύνη του Διαχειριστή.

2. Ο Ετήσιος Σχεδιασμός Υπηρεσιών Εξισορρόπησης 
περιλαμβάνει, ιδίως:

Α) Προβλέψεις του Διαχειριστή για την εξέλιξη της 
ζήτησης Φυσικού Αερίου ανά κατηγορία Πελατών σε 
σχέση με την υφιστάμενη Μεταφορική Ικανότητα του 
Συστήματος Μεταφοράς,

Β) πρόβλεψη σχετικά με τις αναγκαίες Ποσότητες 
Φυσικού Αερίου Εξισορρόπησης, όπως τη συνολική 
ετήσια Ποσότητα Αερίου Εξισορρόπησης προς αγορά 
ή/και πώληση, την εκτιμώμενη κατανομή της κατά τη 
διάρκεια του Έτους καθώς και εκτίμηση για το τμήμα 
της Ποσότητας αυτής που αναμένεται να καλυφθεί μέσω 
χρήσης Υπηρεσιών Εξισορρόπησης,

Γ) προσδιορισμό των απαιτούμενων χαρακτηριστικών 
της σύμβασης ή του συνδυασμού συμβάσεων που απαι-
τείται να συνάψει ο Διαχειριστής, κατά την κρίση του, 
για την παροχή σε αυτόν Υπηρεσιών Εξισορρόπησης,

Δ) εκτίμηση σχετικά με το τμήμα δυναμικότητας του 
ΕΣΦΑ το οποίο ενδέχεται να χρησιμοποιηθεί από το Δι-
αχειριστή για εξισορρόπηση φορτίου.

3. Για την εκπόνηση του Σχεδιασμού, ο Διαχειριστής 
λαμβάνει υπόψη του ιδίως το Πρόγραμμα Ανάπτυξης 
του ΕΣΦΑ, τη συνολική ζήτηση Φυσικού Αερίου που εξυ-
πηρετείται μέσω του ΕΣΜΦΑ, τη γεωγραφική κατανομή 
των καταναλώσεων, την άρση των τεχνικών περιορισμών 
ως προς τη λειτουργία του Συστήματος και ιδίως κάθε 
γεγονός το οποίο έχει οδηγήσει ή πρόκειται κατά την 
εκτίμησή του να οδηγήσει σε συμφόρηση ή Κρίση Επι-
πέδου Έκτακτής Ανάγκης, τις απαιτήσεις συντήρησης 
των τμημάτων του ΕΣΦΑ, τη διαθέσιμη Δυναμικότητα 
Αεριοποίησης και τη διαθέσιμη Μεταφορική Ικανότητα 
στα Σημεία Εισόδου και Εξόδου, σχετικά ιστορικά στοι-
χεία καθώς και τα κριτήρια της διάταξης της παρ. 2 του 
άρθρου 8 του Κανονισμού (ΕΕ) 312/2014».

Επειδή, σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 1 και 2 του 
άρθρου 47 του Κώδικα (σχετικό υπ’ αρ. 2), «1. Ο Διαχει-
ριστής επιτρέπεται να συνάπτει με Χρήστες ή τρίτους 
Συμβάσεις Παροχής Υπηρεσιών Εξισορρόπησης με αντι-
κείμενο την προμήθεια και παράδοση στο ΕΣΦΑ ή την 

πώληση και παραλαβή από αυτό Ποσοτήτων Φυσικού 
Αερίου στο πλαίσιο διενέργειας από τον Διαχειριστή 
Πράξεων Εξισορρόπησης (Συμβάσεις Υπηρεσιών Εξι-
σορρόπησης). 2. Οι Συμβάσεις Υπηρεσιών Εξισορρό-
πησης συνάπτονται μετά την έγκριση από τη ΡΑΕ του 
Ετήσιου Σχεδιασμού Υπηρεσιών Εξισορρόπησης, είτε 
κατόπιν σχετικού διαγωνισμού που διεξάγει ο Διαχειρι-
στής είτε σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. [1] του άρ-
θρου [91] του Νόμου».

Β. Εκτίμηση απαιτούμενων ποσοτήτων αερίου εξισορ-
ρόπησης

Επειδή, ο Διαχειριστής, με το σχετικό υπ’ αρ. 9 έγγραφό 
του υπέβαλε στη ΡΑΕ την αρχική εισήγησή του για τον 
Ετήσιο Σχεδιασμό Υπηρεσιών Εξισορρόπησης Φορτίου 
για το έτος 2021. Στη συνέχεια, με το σχετικό υπ’ αρ. 10 
ζητήθηκαν από την Αρχή διευκρινίσεις και συμπληρωμα-
τικά στοιχεία, τα οποία και ενσωμάτωσε ο Διαχειριστής 
στην τελική εισήγησή του (σχετικό υπ’ αρ. 11).

Επειδή, σύμφωνα με τις προβλέψεις του Διαχειριστή, 
λαμβάνοντας υπόψη τα σενάρια ζήτησης φυσικού αερί-
ου όπως αποτυπώνονται στην Μελέτη Ανάπτυξης ΕΣΦΑ 
2020‐2029 (σχετικό υπ’ αρ. 7), τα ιστορικά στοιχεία κα-
ταναλώσεων Φυσικού Αερίου, τις εκτιμήσεις των Δια-
χειριστών Δικτύων Διανομής και των Χρηστών για τη 
ζήτηση Φυσικού Αερίου κατά το Έτος 2021 καθώς και 
την αναμενόμενη ημερομηνία ολοκλήρωσης των υπό 
εξέλιξη ή προγραμματισμένων έργων επέκτασης του 
ΕΣΦΑ, η ετήσια ζήτηση φυσικού αερίου για το έτος 2021, 
λαμβάνοντας υπόψη το υψηλό σενάριο ζήτησης της Με-
λέτης, εκτιμάται σε 5,382 εκ. κ.μ. φυσικού αερίου (ή ισο-
δύναμα 62.593.854 MWh), ενώ οι ετήσιες ανάγκες αερίου 
εξισορρόπησης προς αγορά εκτιμώνται σε 805.846 MWh 
(ποσοστό 1,3 % της προβλεπόμενης ετήσιας ζήτησης 
φυσικού αερίου) και αντίστοιχα η εκτιμώμενη ποσό-
τητα αερίου εξισορρόπησης προς πώληση ανέρχεται 
σε 413.881 MWh (ποσοστό 0,7% της προβλεπόμενης 
ετήσιας ζήτησης).

Επειδή, η τελική εισήγηση του Διαχειριστή (σχετικό 
11) περιλαμβάνει:

i) Προβλέψεις για τη ζήτηση φυσικού αερίου ανά κα-
τηγορία πελατών για το έτος 2021, έχοντας λάβει υπόψη 
τα σενάρια ζήτησης της Μελέτης Ανάπτυξης του ΕΣΦΑ 
για την περίοδο 2020 ‐ 2029, τα ιστορικά στοιχεία κατα-
ναλώσεων φυσικού αερίου στο ΕΣΜΦΑ, τις εκτιμήσεις 
των Διαχειριστών Δικτύων Διανομής και των Χρηστών 
για τη ζήτηση φυσικού αερίου για το έτος 2021 και την 
αναμενόμενη ημερομηνία ολοκλήρωσης των υπό εξέ-
λιξη ή προγραμματισμένων έργων του ΕΣΦΑ.

ii) Μεθοδολογία προσδιορισμού της εκτιμώμενης 
ποσότητας αερίου εξισορρόπησης προς αγορά για το 
σύνολο του έτους 2021 και για την ανά μήνα κατανομή 
της ποσότητας αυτής, σύμφωνα με την οποία λαμβά-
νεται υπόψη ο μέσος όρος του ποσοστού της μηνιαίας 
ποσότητας του αερίου εξισορρόπησης προς αγορά ως 
προς την αντίστοιχη μηνιαία ποσότητα παραλαβής στο 
σύνολο των Σημείων Εξόδου του Εθνικού Συστήματος 
Μεταφοράς Φυσικού Αερίου, πολλαπλασιασμένο με την 
εκτιμώμενη μηνιαία ποσότητα παραλαβής φυσικού αερί-
ου από το ΕΣΜΦΑ με βάση πραγματικά ιστορικά στοιχεία 
κατά τη χρονική περίοδο 01/2018‐03/2020.
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iii) Μεθοδολογία προσδιορισμού της εκτιμώμενης 
ποσότητας αερίου εξισορρόπησης προς πώληση για το 
σύνολο του έτους 2021 και για την ανά μήνα κατανομή 
της ποσότητας αυτής, σύμφωνα με την οποία λαμβά-
νεται υπόψη ο μέσος όρος του ποσοστού της μηνιαίας 
ποσότητας του αερίου εξισορρόπησης προς πώληση ως 
προς την αντίστοιχη μηνιαία ποσότητα παραλαβής στο 
σύνολο των Σημείων Εξόδου του Εθνικού Συστήματος 
Μεταφοράς Φυσικού Αερίου, πολλαπλασιασμένο με την 
εκτιμώμενη μηνιαία ποσότητα παραλαβής φυσικού αε-
ρίου από το ΕΣΜΦΑ με βάση εκτιμήσεις του Διαχειριστή 
για τη χρονική περίοδο 01/2018‐03/2020.

iv) Μεθοδολογία υπολογισμού του ποσοστού των 
εκτιμώμενων ποσοτήτων αερίου εξισορρόπησης που 
αναμένεται να καλυφθεί μέσω χρήσης Υπηρεσιών Εξι-
σορρόπησης για το 2021, βάσει της παραδοχής ότι ο 
Διαχειριστής θα προβαίνει σε χρήση Υπηρεσιών Εξι-
σορρόπησης, ώστε να διατηρεί το ΕΣΜΦΑ εντός των 
λειτουργικών ορίων του σε σχέση με την αποθηκευμένη 
Ποσότητα Φυσικού Αερίου και λαμβάνοντας υπόψη τα 
ιστορικά στοιχεία έγχυσης ποσοτήτων αερίου εξισορρό-
πησης για τη χρονική περίοδο 01/2018‐03/2020.

Επειδή, η ΡΑΕ κρίνει εύλογη την προβλεπόμενη εκτί-
μηση της ποσότητας αερίου εξισορρόπησης για το έτος 
2021, τόσο συνολικά όσο και την κατανομή αυτής ως 
ποσότητα προς αγορά και πώληση για κάθε μήνα του 
έτους 2021, καθώς προκύπτουν ως αποτέλεσμα μεθοδο-
λογικά στέρεων αναλύσεων βάσει ιστορικών στοιχείων. 
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τις προτεινόμενες μεθοδο-
λογίες, τόσο η συνολική ετήσια ποσότητα όσο και οι πο-
σοστιαίες κατανομές προκύπτουν από το μέσο όρο των 
παρατηρήσεων είκοσι επτά (27) μηνών λειτουργίας του 
συστήματος (01/2018 έως και 03/2020).

Επειδή, η ΡΑΕ κρίνει εύλογη την εκτίμηση του Δια-
χειριστή για το ποσοστό των εκτιμώμενων ποσοτήτων 
αερίου εξισορρόπησης που αναμένεται να καλυφθεί 
μέσω Υπηρεσιών Εξισορρόπησης για το έτος 2021, 
καθώς προκύπτει ως αποτέλεσμα μεθοδολογίας που 
λαμβάνει υπόψη ιστορικά δεδομένα της χρονικής πε-
ριόδου 7/2018‐03/2020, κατά την οποία ο Διαχειριστής 
προμηθεύτηκε τις απαραίτητες ποσότητες για την εξι-
σορρόπηση τόσο μέσω χρήσης βραχυπρόθεσμων τυπο-
ποιημένων προϊόντων στο βάθρο εξισορρόπησης όσο 
και μέσω χρήσης Υπηρεσιών Εξισορρόπησης.

Γ. Σύμβαση παροχής υπηρεσιών εξισορρόπησης
Επειδή, ο Διαχειριστής, με το σχετικό υπ’ αρ. 11 πρόκει-

ται να εφαρμόσει τη διαδικασία διεθνούς διαγωνισμού 
που προβλέπεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 47 του 
Κώδικα με σκοπό τη σύναψη σύμβασης υπηρεσιών εξι-
σορρόπησης με προεπιλεγέντες προμηθευτές φυσικού 
αερίου για την κάλυψη των αναγκών σε αέριο εξισορρό-
πησης για το έτος 2021. Η επιλογή του προμηθευτή που 
θα καλείται να ικανοποιήσει σχετικό αίτημα του Διαχειρι-
στή για την προμήθεια αερίου εξισορρόπησης θα γίνεται 
βάσει κριτηρίων που θα προσδιορίζονται στη σύμβαση‐
πλαίσιο. Η εν λόγω σύμβαση‐πλαίσιο κρίνεται σκόπιμο 

να παρέχει τη μέγιστη δυνατή ευελιξία στο Διαχειριστή 
σχετικά με τις ποσότητες αερίου εξισορρόπησης που 
μπορεί να λαμβάνει κατά τη διάρκεια του έτους, δηλαδή 
χωρίς την επιβολή περιορισμών στο Διαχειριστή όπως 
ο προσδιορισμός ελάχιστης ποσότητας προμήθειας ή 
ρήτρες πληρωμής ανεξαρτήτου παραλαβής ποσοτήτων 
ΥΦΑ.

Επειδή, η ΡΑΕ θεωρεί εύλογη και αναγκαία την εφαρ-
μογή της διαδικασίας διαγωνισμού με σκοπό τη σύναψη 
σύμβασης για την κάλυψη των αναγκών σε αέριο εξισορ-
ρόπησης για το έτος 2021, ήτοι για το χρονικό διάστημα 
01.01.2021 07:00 – 01.01.2022 07:00, καθώς η διαδικασία 
του διαγωνισμού αναμένεται να οδηγήσει σε βελτιστο-
ποίηση των συνθηκών προμήθειας αερίου για εξισορ-
ρόπηση μέσω μηχανισμών αγοράς και, ενδεχομένως, 
στην ενεργοποίηση νέων παικτών στην αγορά φυσικού 
αερίου και θα λειτουργήσει υπέρ της οικονομικότητας 
στην προμήθεια της εν λόγω υπηρεσίας, προς όφελος 
των Χρηστών και των καταναλωτών φυσικού αερίου

Δ. Εκτίμηση Διαχειριστή για το τμήμα της δυναμικό-
τητας του ΕΣΦΑ για εξισορρόπηση φορτίου για το έτος 
2020

Επειδή, σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 3 του άρ-
θρου 71 του ν. 4001/2011 «Τμήμα της δυναμικότητας του 
ΕΣΦΑ, το οποίο καθορίζεται με απόφαση της ΡΑΕ, μετά 
από εισήγηση του ΔΕΣΦΑ Α.Ε. σύμφωνα με τη διαδικασία 
που προβλέπεται στον Κώδικα Διαχείρισης του ΕΣΦΑ 
δεσμεύεται από το ΔΕΣΦΑ Α.Ε. για τις ανάγκες εξισορ-
ρόπησης φορτίου».

Επειδή, περαιτέρω σύμφωνα με την παράγραφο 2 του 
άρθρου 46 του Κώδικα: «Έως την 1η Μαΐου κάθε Έτους, 
ο Διαχειριστής υποβάλλει στη ΡΑΕ:…Δ) εκτίμηση σχετι-
κά με το τμήμα της δυναμικότητας του ΕΣΦΑ το οποίο 
ενδέχεται να χρησιμοποιηθεί από τον Διαχειριστή για 
εξισορρόπηση Φορτίου».

Επειδή, ο Διαχειριστής, με την εισήγησή του (σχετικό 
υπ’ αρ. 11) εκτιμά διαφορετική ανά μήνα δυναμικότη-
τα για εξισορρόπηση, η οποία κυμαίνεται από 1.770 
MWh/ημέρα (το μήνα Μάρτιο) σε 12.479 MWh/ημέρα 
(το μήνα Απρίλιο), η οποία προκύπτει ως αποτέλεσμα 
συγκεκριμένης μεθοδολογίας προσδιορισμού της δυ-
ναμικότητας βάσει της εκτίμησης για το ποσοστό του 
αερίου εξισορρόπησης που θα απαιτηθεί μέσω χρήσης 
Υπηρεσιών Εξισορρόπησης και λαμβάνοντας υπόψη 
τα σχετικά ιστορικά στοιχεία δεσμεύσεων μεταφορικής 
ικανότητας παραλαβής των χρηστών για τη χρονική πε-
ρίοδο 01/2018‐03/2020 και το ποσοστό των ποσοτήτων 
αερίου εξισορρόπησης που θα καλυφθεί μέσω χρήσης 
Υπηρεσιών Εξισορρόπησης.

Κατόπιν των ανωτέρω και σύμφωνα με αυτά, αποφα-
σίζει:

1) Την έγκριση του Ετήσιου Σχεδιασμού Υπηρεσιών 
Εξισορρόπησης Φορτίου του ΕΣΜΦΑ για το Έτος 2021, 
σύμφωνα με την εισήγηση της ΔΕΣΦΑ Α.Ε., η οποία πε-
ριλαμβάνεται στο Παράρτημα της παρούσας απόφασης 
και συνιστά ενιαίο και αναπόσπαστο τμήμα αυτής.
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3. 2021

2020 2029,

,

2021

,

2021 5.382 . Nm3.

1.

2021
(Nm3) (Nm3) (Nm3)

353.077.597 270.803.129 623.880.726

255.549.893 215.741.066 471.290.959
210.532.367 194.296.243 404.828.610
231.565.745 132.653.258 364.219.003
206.053.803 129.384.578 335.438.381
294.058.518 129.289.819 423.348.337

302.388.207 133.665.688 436.053.895

342.245.885 125.000.330 467.246.215

311.782.984 129.631.342 441.414.326

270.110.627 137.526.627 407.637.254

325.724.807 177.463.044 503.187.851

268.034.822 235.522.300 503.557.122
3.371.125.255 2.010.977.424 5.382.102.679

1: 2021

4.

01 .07.2018 4 ,
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2

,

2021, 33 –

2021 1.

2021 (kWh) (kWh)

68.929.462 40.632.104
73.995.037 65.225.255
53.202.171 46.139.936
85.988.100 24.144.442
69.050.326 29.648.728
57.605.432 31.018.309
48.177.415 17.749.574
56.514.364 23.909.923
81.111.648 0
60.208.430 6.637.150
42.134.938 87.781.121
108.928.470 40.994.585
805.845.792 413.881.126

3: 2021

44 ,   

3 (Nm3) (kWh) ( )
2019, 11,63 kWh / Nm3

2021
%X %X

0,95 0,56
1,35 1,19
1,13 0,98
2,03 0,57
1,77 0,76
1,17 0,63
0,95 0,35
1,04 0,44
1,58 0,00
1,27 0,14
0,72 1,50
1,86 0,70



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 30421Τεύχος B’ 2990/20.07.2020

:

1. 

, /

2. , :

o /

, /

o , /

, /

o ,

, /

o ,

, .

 

4

, 07/2018 – 03/2020,

% 2021 :

1

1

% *100

n

i
k

j

:

 
1

n

i
:

« », (i)

07/2018 – 03/2020,

 
1

k

j
:

/

(j) 07/2018 – 03/2020,



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ30422 Τεύχος B’ 2990/20.07.2020

 n : 07/2018 – 03/2020

,

 k : 07/2018 – 03/2020

/ .

07/2018 – 03/2020, 41%

,

2021

.

5.

47 ,

2021,

– ,

, 2.

68 4001/2011,

01.01.2021 07:00 – 01.01.2022 07:00.

.

– , ,

.

, :

i. ,

ii. , ,

iii. ,

iv. ,



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 30423Τεύχος B’ 2990/20.07.2020

( ) .

, :

 ,

 11

( ,

),

 ,

– , ,

,

, .

2021

, –

. 

6. 2021

,

,

–

5

« » –

2021,

.

, 01/2018–03/2020 ( .

3), 4 41%

2021

,



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ30424 Τεύχος B’ 2990/20.07.2020

2021:

,2021 ,2021 ,20210,41*( * )M M MOA ,

:

 

,2020 ,2019 ,2018(max) (max) (max)

,2020 ,2019 ,2018
,2021 3

M M M

M M M
M

AQ AQ AQ

OA , 4

 ,(max)M
AQ : (kWh/ )

,

,

 , : (kWh/ )

,

 
,2020 ,2019 ,2018

,2021

( )
3

M M M
M

,

4

.

  

4 , 2020 ’
2020



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 30425Τεύχος B’ 2990/20.07.2020

2021
(kWh/ )

3.280.028
7.986.456
1.770.314
12.479.170
2.826.432
6.997.356
4.743.937
2.783.597
3.848.175
3.752.488
4.771.749
4.939.530

4
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1

2021 / (kWh)

Nm3 Nm3 Nm3 kWh

353.077.597 270.803.129 623.880.726 7.255.732.843 68.929.462 40.632.104

255.549.893 215.741.066 471.290.959 5.481.113.853 73.995.037 65.225.255

210.532.367 194.296.243 404.828.610 4.708.156.734 53.202.171 46.139.936

231.565.745 132.653.258 364.219.003 4.235.867.005 85.988.100 24.144.442

206.053.803 129.384.578 335.438.381 3.901.148.371 69.050.326 29.648.728

294.058.518 129.289.819 423.348.337 4.923.541.159 57.605.432 31.018.309

302.388.207 133.665.688 436.053.895 5.071.306.799 48.177.415 17.749.574

342.245.885 125.000.330 467.246.215 5.434.073.480 56.514.364 23.909.923

311.782.984 129.631.342 441.414.326 5.133.648.611 81.111.648 0

270.110.627 137.526.627 407.637.254 4.740.821.264 60.208.430 6.637.150

325.724.807 177.463.044 503.187.851 5.852.074.707 42.134.938 87.781.121

268.034.822 235.522.300 503.557.122 5.856.369.329 108.928.470 40.994.585

3.371.125.255 2.010.977.424 5.382.102.679 62.593.854.157 805.845.792 413.881.126

:

(Nm3) (kWh) ( )
2019, 11,63 kWh / Nm3.
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2

01/2018 – 03/2020

(kWh) (kWh) (kWh) (kWh)
2018 8.759.834 5.378.022.418

2018 16.799.158 4.636.666.451

2018 6.507.829 3.642.557.277
2018 0 3.238.885.477
2018 0 3.529.953.163
2018 3.944.415 3.812.258.469
2018 183.931 710.000 14.030.000 4.281.120.737
2018 0 10.180.000 29.810.000 4.056.894.712
2018 8.371.411 30.040.000 0 4.338.945.334
2018 9.875.297 16.200.000 0 4.657.785.731
2018 35.902.881 32.700.000 21.670.000 4.736.732.473
2018 45.585.788 55.700.000 36.720.000 6.139.458.904
2019 39.833.972 63.300.000 54.470.000 7.462.186.360
2019 57.900.080 48.070.000 11.000.000 5.413.394.923

2019 8.131.680 86.530.000 0 4.184.429.465
2019 30.436.999 48.350.000 16.400.000 3.890.585.683
2019 20.362.676 43.160.000 4.600.000 3.582.834.854
2019 65.259.542 31.890.000 4.300.000 4.331.393.663
2019 55.602.269 45.350.000 20.440.000 5.371.406.832
2019 16.067.887 73.550.000 7.150.000 4.908.829.257
2019 37.218.934 70.300.000 0 4.737.635.261
2019 39.036.838 50.050.000 12.250.000 4.518.050.140
2019 0 0 109.300.000 4.283.440.311
2019 48.395.298 53.350.000 39.420.000 4.899.116.591

2020 43.411.455 43.210.000 17.220.000 6.673.061.563

2020 51.880.453 38.750.000 65.010.000 5.259.719.736

2020 3.610.796 43.710.000 52.640.000 4.946.915.433
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3

(kWh/ )
(kWh/ )

2020 12.066.391 263.048.518
2019 11.011.665 254.036.785
2018 2.150.961 205.017.055
2020 14.132.596 219.939.476
2019 28.104.572 215.116.524
2018 16.137.286 210.528.114
2020 2.215.827 268.791.994
2019 5.949.745 195.071.448
2018 3.919.103 186.784.415
20195 30.436.999 201.727.119
2019 6.893.735 233.802.846
2019 17.066.721 210.292.066
2018 0
2019 22.879.145 182.936.426
2018 710.000 175.532.917
2019 3.242.141 187.953.396
2018 10.180.000 179.996.518
2019 13.408.022 226.369.338
2018 5.830.000 194.479.993
2019 8.626.815 239.056.866
2018 9.198.446 177.782.720
2019 0
2018 11.638.412 185.949.678
2019 12.065.798 261.669.302
2018 11.992.457 241.181.201

5 2018
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2) Τη δημοσίευση της παρούσας, συμπεριλαμβανομένου του Παραρτήματος αυτής, στην Εφημερίδα της Κυβερ-
νήσεως.

Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 33 του ν. 4001/2011 κατά των κανονιστικών αποφάσεων της ΡΑΕ χωρεί 
αίτηση ακυρώσεως ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 15 Ιουνίου 2020

Ο Πρόεδρος κ.α.α.
Η Αντιπρόεδρος Β 

ΜΙΚΑΕΛΑ ΛΑΤΤΑ   
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*02029902007200020*

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,
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