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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Ρύθμιση θεμάτων διαχείρισης του Εθνικού Συστή-
ματος Φυσικού Αερίου κατά τη διάρκεια της 2ης 
αναβάθμισης του Τερματικού Σταθμού υγροποιη-
μένου φυσικού αερίου (ΥΦΑ) στη νήσο Ρεβυθούσα.

2 Καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης, με αμοι-
βή, κατά τις απογευματινές ώρες για προσωπικό 
της Περιφέρειας Ηπείρου για το έτος 2018.

  ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

  Αριθμ. απόφ. 257/2018 (1)
Ρύθμιση θεμάτων διαχείρισης του Εθνικού Συστή-
ματος Φυσικού Αερίου κατά τη διάρκεια της 2ης 
αναβάθμισης του Τερματικού Σταθμού υγροποιη-
μένου φυσικού αερίου (ΥΦΑ) στη νήσο Ρεβυθούσα.

  Η ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
(συνεδρίαση 21η Μαρτίου 2018)

  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» (ΦΕΚ Α΄179/22.08.2011), 
όπως ισχύει, και ιδίως των άρθρων 23 και 69 αυτού.

2. Τις διατάξεις του ν. 2773/1999 «Απελευθέρωση 
της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας - Ρύθμιση Θεμάτων 
ενεργειακής πολιτικής και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 
286/22.12.1999), όπως ισχύει.

3. Τις διατάξεις του π.δ. 139/2001 «Κανονισμός Εσω-
τερικής Λειτουργίας και Διαχείρισης της ΡΑΕ» (ΦΕΚ Α΄
121/18.06.2001), όπως ισχύει.

4. Τις διατάξεις του ν. 3428/2005 «Απελευθέρωση της 
αγοράς φυσικού αερίου» (ΦΕΚ Α΄ 313/27.12.2005), όπως 
ισχύει.

5. 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).

6. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 715/2009 του Ευρωπαϊκού Κοι-
νοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουλίου 2009 

σχετικά με τους όρους πρόσβασης στα δίκτυα μεταφοράς 
φυσικού αερίου και για την κατάργηση του κανονισμού 
(ΕΚ) αριθμ. 1775/2005 (ΕΕ L 211/14.8.2009) και την από-
φαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 24ης Αυγούστου 
2012, για τροποποίηση του Παραρτήματος Ι του Κανονι-
σμού (ΕΚ) αριθμ. 715/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου, περί όρων πρόσβασης στα δίκτυα 
μεταφοράς φυσικού αερίου (L 231/16-20, 28.8.2012) με 
την οποία θεσπίζονται μέτρα διαχείρισης της συμβατι-
κής συμφόρησης σε δίκτυα μεταφοράς φυσικού αερίου, 
καθώς και οι αντίστοιχες ημερομηνίες για τη θέση τους 
σε εφαρμογή.

7. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 1938/2017 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25ης Οκτωβρίου 
2017 σχετικά με τα μέτρα κατοχύρωσης της ασφάλειας 
εφοδιασμού με φυσικό αέριο και για την κατάργηση του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 994/2010 (EEL 280/28.10.2017).

8. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 459/2017 της Επιτροπής της 
16ης Μαρτίου 2017 για τη θέσπιση κώδικα δικτύου σχε-
τικά με μηχανισμούς κατανομής δυναμικότητας στα συ-
στήματα μεταφοράς αερίου και για την κατάργηση του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 984/2013 (EE L 72/17.03.2017).

9. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθμ. 312/2014 της Επιτροπής 
της 26ης Μαρτίου 2014 για τη θέσπιση κώδικα δικτύου 
όσον αφορά την εξισορρόπηση του φορτίου φυσικού 
αερίου στα δίκτυα μεταφοράς (ΕΕ L 91/27.3.2014).

10. Την υπ’ αριθμ. Δ1/Α/5346/22.3.2010 απόφαση του 
Υφυπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής 
Αλλαγής με θέμα «Κώδικας Διαχείρισης του Εθνικού Συ-
στήματος Φυσικού Αερίου» (ΦΕΚ Β΄ 379/01.04.2010) (εφε-
ξής: «Κώδικας Διαχείρισης ΕΣΦΑ»), όπως τροποποιήθηκε 
με τις υπ’ αριθμ. 1096/2011 (ΦΕΚ Β΄ 2227/04.10.2011), 
υπ’ αριθμ. 526/2013 (ΦΕΚ Β΄ 3131/09.12.2013), υπ’ 
αριθμ. 239/2017 (ΦΕΚ Β΄ 1549/05.05.2017 και ΦΕΚ Β΄
2159/23.06.2017) και υπ’ αριθμ. 123/2018 (ΦΕΚ Β΄ 
788/07.02.2018) αποφάσεις της ΡΑΕ.

11. Την υπ’ αριθμ. Δ1/Α/5815/30.03.2010 απόφαση του 
Υπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλ-
λαγής «Κανονισμός Αδειών Φυσικού Αερίου» (ΦΕΚ Β΄ 
464/19.04.2010).

12. Την υπ’ αριθμ. Δ1/Α/5816/30.03.2010 απόφαση 
του Υπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματι-
κής Αλλαγής «Κανονισμός Μητρώου Χρηστών ΕΣΦΑ» 
(ΦΕΚ Β΄451/16.4.2010).

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E

28 Μαρτίου 2018 ΤΕΥΧΟΣ  ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1135

12731



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ12732 Τεύχος Β’ 1135/28.03.2018

13. Τις διατάξεις του Αναθεωρημένου Κανονισμού Τιμο-
λόγησης Βασικών Δραστηριοτήτων του Εθνικού Συστή-
ματος Φυσικού Αερίου, που εκδόθηκε με την υπ’ αριθμ. 
339/2016 απόφαση της ΡΑΕ (ΦΕΚ Β΄ 3067/26.09.2016), 
όπως τροποποιήθηκε με τις υπ’ αριθμ. 349/2016 (ΦΕΚ Β΄ 
3235/07.10.2016) και 871/2017 (ΦΕΚ Β΄ 3720/20.10.2017) 
αποφάσεις της ΡΑΕ.

14. Την υπ’ αριθμ. 352/2016 απόφαση της ΡΑΕ (ΦΕΚ Β΄ 
3513/01.11.2016) με θέμα «Έγκριση Τιμολογίου Χρήσης 
του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου σε εφαρμογή 
των διατάξεων της παραγράφου 5 του άρθρου 88 του 
ν. 4001/2011, όπως ισχύει» και την υπ’ αριθμ. 977/2017 
απόφαση της ΡΑΕ (ΦΕΚ Β΄ 4737/29.12.2017) με θέμα 
«Αναπροσαρμογή Τιμολογίου Χρήσης του Εθνικού Συ-
στήματος Φυσικού Αερίου σύμφωνα με τις διατάξεις της 
2ης Αναθεώρησης του Κανονισμού Τιμολόγησης Βασι-
κών Δραστηριοτήτων ΕΣΦΑ».

15. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΡΑΕ Ι - 224903/07.08.2017 επι-
στολή της ΔΕΣΦΑ Α.Ε. με θέμα «Διακοπή λειτουργίας του 
Τερματικού Σταθμού ΥΦΑ λόγω των απαιτούμενων εργα-
σιών για την ολοκλήρωση της Β΄ Αναβάθμισης της Εγκα-
τάστασης», την υπ’ αριθμ. πρωτ. Ο-68765/08.08.2017 επι-
στολή της ΡΑΕ προς την ΔΕΣΦΑ Α.Ε., την υπ’ αριθμ. πρωτ. 
ΡΑΕ Ι - 227921/25.10.2017 επιστολή της ΔΕΣΦΑ Α.Ε. με το 
ίδιο θέμα «Διακοπή λειτουργίας του Τερματικού Σταθμού 
ΥΦΑ λόγω των απαιτούμενων εργασιών για την ολοκλή-
ρωση της Β΄ Αναβάθμισης της Εγκατάστασης», την υπ’ 
αριθμ. πρωτ. ΡΑΕ Ι - 228811/17.11.2018 επιστολή της 
ΔΕΣΦΑ Α.Ε., το υπ’ αριθμ. πρωτ. ΡΑΕ Ι - 232322/14.02.2018 
έγγραφο της ΔΕΣΦΑ Α.Ε. με το οποίο υπέβαλε την εισή-
γηση της στη ΡΑΕ σχετικά με τις ρυθμίσεις για την προ-
σαρμογή των οικείων διατάξεων του Κώδικα Διαχείρισης 
ΕΣΦΑ κατά την περίοδο διακοπής της λειτουργίας του 
τερματικού σταθμού ΥΦΑ της νήσου Ρεβυθούσας, την 
υπ’ αριθμ. πρωτ. Ο - 70994/06.02.2018 επιστολή της ΡΑΕ 
και την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΡΑΕ Ι -233375/08.03.2018 επι-
στολή της ΔΕΣΦΑ Α.Ε..

16. Το γεγονός ότι η ΡΑΕ, κατά τα προβλεπόμενα στις 
διατάξεις των παραγράφων 1 των άρθρων 29 και 69 του 
ν. 4001/2011, έθεσε στις 26.02.2018 σε δημόσια διαβού-
λευση την εισήγηση της ΔΕΣΦΑ Α.Ε. αναφορικά με τις 
μεταβατικές ρυθμίσεις για την προσαρμογή των οικείων 
διατάξεων του Κώδικα Διαχείρισης ΕΣΦΑ κατά την περίο-
δο διακοπής λειτουργίας του Τερματικού Σταθμού» ΥΦΑ 
της νήσου Ρεβυθούσας, με αρχική καταληκτική ημερο-
μηνία την Δευτέρα 5 Μαρτίου 2018, η οποία παρατάθηκε 
έως και ολοκληρώθηκε την Τετάρτη 7 Μαρτίου 2018.

17. Τα κείμενα που υποβλήθηκαν ως σχόλια στο πλαί-
σιο της ανωτέρω δημόσιας διαβούλευσης που διενεργή-
θηκε αναφορικά με τις ρυθμίσεις για την προσαρμογή 
των οικείων διατάξεων του Κώδικα Διαχείρισης ΕΣΦΑ 
κατά την περίοδο διακοπής της λειτουργίας του Τερ-
ματικού Σταθμού ΥΦΑ της νήσου Ρεβυθούσας, ήτοι τα 
έγγραφα υπ’ αριθμ. πρωτ. ΡΑΕ Ι - 233204/05.03.2018 από 
την ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ ΕΛΛΑΣ, Ι -233322/07.03.2018 από την 
ΔΕΠΑ Α.Ε., Ι - 233348/08.03.2018 από την ΕΠΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 
Α.Ε. και Ι - 233353/08.03.2018 από την ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. 

18. Τις συναντήσεις εργασίας που έλαβαν χώρα μεταξύ 
της ομάδας εργασίας της ΡΑΕ και της ομάδας εργασίας 

του Διαχειριστή του ΕΣΦΑ κατά το χρονικό διάστημα 
επεξεργασίας της εισήγησης της ΔΕΣΦΑ Α.Ε. στο πλαίσιο 
της από κοινού επεξεργασίας των σχολίων της δημό-
σιας διαβούλευσης και της ανταλλαγής απόψεων για 
τη διαμόρφωση του τελικού σχεδίου των προς θέσπιση 
διατάξεων.

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

Σκέφθηκε ως εξής:
Επειδή, η ΡΑΕ, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, σύμ-

φωνα με τα προβλεπόμενα στη διάταξη της παραγράφου 1
του άρθρου 22 του ν. 4001/2011, παρακολουθεί και επο-
πτεύει τη λειτουργία της αγοράς ενέργειας και αποφασί-
ζει τη λήψη αναγκαίων μέτρων, συμπεριλαμβανομένης 
της έκδοσης κανονιστικών πράξεων, ιδίως ως προς την 
τήρηση των κανόνων του ανταγωνισμού, των ρυθμι-
στικών υποχρεώσεων που τίθενται με το ν. 4001/2011, 
την προστασία των καταναλωτών και την ανάπτυξη της 
εσωτερικής αγοράς ενέργειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Επειδή, παρίσταται άμεση, και δη επείγουσα, ανά-
γκη ρύθμισης θεμάτων διαχείρισης του ΕΣΦΑ, η οποία 
προκύπτει από την επικείμενη διακοπή λειτουργίας του 
Τερματικού Σταθμού ΥΦΑ στη νήσο Ρεβυθούσα, η οποία 
προβλέπεται να εκκινήσει την 26.03.2018 και να έχει ση-
μαντική χρονική διάρκεια.

Επειδή, απαιτείται προσωρινή ειδική ρύθμιση των δια-
λαμβανόμενων στην παρούσα θεμάτων διαχείρισης 
λόγω του ότι η διαχείριση του ΕΣΦΑ υπό συνθήκες ιδι-
αίτερα μακρόχρονης διακοπής λειτουργίας του ανωτέ-
ρω Τερματικού Σταθμού ΥΦΑ θα λάβει χώρα για πρώτη 
φορά και κατά τούτο αφενός διαπιστώνεται κενό στο 
υφιστάμενο νομικό και ρυθμιστικό πλαίσιο αφετέρου 
κρίνεται απολύτως αναγκαίο να επιληφθεί η ΡΑΕ των εν 
λόγω θεμάτων που διακρίνονται για την μείζονα σημασία 
που έχουν για τη διασφάλιση της ασφαλούς και εύρυθ-
μης λειτουργίας του ΕΣΦΑ και της αγοράς Φυσικού Αε-
ρίου κατά την ανωτέρω χρονική περίοδο. Τα θέματα που 
χρήζουν ρυθμίσεως συνέχονται τόσο με τον Διαχειριστή 
του ΕΣΦΑ όσο και με τους Χρήστες Μεταφοράς και ΥΦΑ.

Επειδή, η διακοπή της λειτουργίας του Τερματικού 
Σταθμού ΥΦΑ στη νήσο Ρεβυθούσα ανακόπτει τις δυ-
νατότητες έγχυσης στο ΕΣΦΑ αερίου εξισορρόπησης, 
καθιστώντας ανενεργό το Σημείο Εισόδου ΥΦΑ «Αγία 
Τριάδα» δια του οποίου διενεργούνται πράξεις Εξισορ-
ρόπησης από τον Διαχειριστή του ΕΣΦΑ, δημιουργώντας 
όλως εξαιρετικές και έκτακτες συνθήκες που δύνανται 
να επηρεάσουν την ασφαλή λειτουργία του Συστήμα-
τος, συνεπώς και την ασφαλή τροφοδοσία της Χώρας με 
Φυσικό Αέριο, κρίνεται παράλληλα απολύτως αναγκαία 
και επιτακτική η παρούσα, προσωρινής ισχύος, ειδική 
ρύθμιση για σκοπούς αποτελεσματικής κατοχύρωσης 
της ασφάλειας εφοδιασμού της Χώρας με φυσικό αέριο.

Επειδή, το εγκεκριμένο δυνάμει της υπ’ αριθμ. 64/2017 
απόφασης της ΡΑΕ «Πρόγραμμα Ανάπτυξης ΕΣΦΑ 2016 -
2025» προβλέπει ότι στο πλαίσιο της 2ης αναβάθμισης 
του Τερματικού Σταθμού ΥΦΑ της νήσου Ρεβυθούσας θα 
πραγματοποιηθεί αύξηση του ρυθμού αεριοποίησης με 
εγκατάσταση κρυογενικού εξοπλισμού.
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Επειδή, με την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΡΑΕ Ι - 224903/07.08.2017 
επιστολή του (Σχετ. 15) ο Διαχειριστής του ΕΣΦΑ, ΔΕΣΦΑ 
Α.Ε. (εφεξής, ο «Διαχειριστής του ΕΣΦΑ»), έθεσε υπόψη 
της ΡΑΕ ότι χρήζουν ρύθμισης θέματα διαχείρισης του 
ΕΣΦΑ κατά τη διάρκεια των εργασιών της 2ης αναβάθμι-
σης του Τερματικού Σταθμού ΥΦΑ της νήσου Ρεβυθού-
σας, για τη διενέργεια των οποίων (εργασιών) απαιτείται 
σύμφωνα με τον Διαχειριστή του ΕΣΦΑ η διακοπή της 
λειτουργίας της εν λόγω εγκατάστασης ΥΦΑ από τις 
26.03.2018 έως και τις 09.06.2018.

Επειδή, ήδη στις 13.06.2018 πρόκειται να μειωθεί η 
ροή Φυσικού Αερίου στο ΕΣΜΦΑ μέσω του Σημείου Ει-
σόδου «ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟ» στις 41.984.024 kWh για τέσ-
σερις (4) ημέρες λόγω προγραμματισμένης συντήρησης 
του ανάντη διασυνδεδεμένου συστήματος μεταφοράς 
φυσικού αερίου. Είναι συνεπώς κομβικής σημασίας και 
παρίσταται ως απολύτως επιτακτική η έγκαιρη ολοκλή-
ρωση των εργασιών της 2ης αναβάθμισης κατά την προ-
βλεπόμενη ως καταληκτική ημερομηνία της 09.06.2018, 
προκειμένου να αποσοβηθεί ο κίνδυνος για την ασφαλή 
λειτουργία του ΕΣΦΑ και την ασφάλεια εφοδιασμού της 
Χώρας με φυσικό αέριο.

Επειδή, η ΡΑΕ, στο πλαίσιο διαμόρφωσης της παρού-
σας απόφασής της, εξέτασε ενδελεχώς και έλαβε υπόψη 
της τις προτεινόμενες ρυθμίσεις εν σχέσει με τις υφιστά-
μενες διατάξεις του Κώδικα Διαχείρισης ΕΣΦΑ, όπως 
αυτές καταρτίστηκαν και υποβλήθηκαν στη ΡΑΕ από 
τον Διαχειριστή του ΕΣΦΑ με τα υπ’ αριθμ. πρωτ. ΡΑΕ Ι - 
224903/07.08.2017 και Ι - 232322/14.02.2018 σχετικά έγ-
γραφά του (Σχετ. 15).

Επειδή, η ΡΑΕ μελέτησε ενδελεχώς και έλαβε υπόψη 
τις απόψεις των συμμετεχόντων στη δημόσια διαβού-
λευση επί της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΡΑΕ Ι -232322/14.02.2018 
εισήγησης του Διαχειριστή του ΕΣΦΑ σχετικά με τις ρυθ-
μίσεις για την προσαρμογή των οικείων διατάξεων του 
Κώδικα Διαχείρισης ΕΣΦΑ κατά την περίοδο διακοπής 
της λειτουργίας του τερματικού σταθμού ΥΦΑ της νήσου 
Ρεβυθούσας (Σχετ. 17).

Επειδή, σύμφωνα με τις μεταβατικές διατάξεις της 
υπ’ αριθμ. 123/2018 απόφασης ΡΑΕ «Τροποποίηση του 
Κώδικα Διαχείρισης του Εθνικού Συστήματος Φυσικού 
Αερίου» (ΦΕΚ Β΄ 788/07.03.2018), η Τέταρτη αναθεώ-
ρηση του Κώδικα Διαχείρισης ΕΣΦΑ πρόκειται να τεθεί 
σε ισχύ την πρώτη Ημέρα του πρώτου Μήνα μετά την 
παρέλευση ενενήντα ημερών από τη δημοσίευσή της 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ήτοι την 1.07.2018.

Επειδή, από τη συνολική επεξεργασία της εισήγησης 
και των προτάσεων του Διαχειριστή, όπως αυτές κατα-
γράφονται στα ανωτέρω σχετικά έγγραφά του, καθώς 
και των λεπτομερών σχολίων που υποβλήθηκαν στην 
ως άνω διαβούλευση, κρίνεται αναγκαία η αποσαφήνι-
ση ορισμένων εκ των ρυθμίσεων που αποτέλεσαν αντι-
κείμενο εισήγησης του Διαχειριστή, η αναδιατύπωση 
ορισμένων εξ αυτών για την αρτιότερη και αποτελεσμα-
τικότερη εφαρμογή τους, η διαφοροποίηση ορισμένων 
δια της παρούσης υιοθετούμενων ρυθμίσεων εν σχέσει 
με τις εισηγούμενες, καθώς και η θέσπιση αναγκαίων 
συμπληρωματικών ρυθμίσεων.

Επειδή, οι εργασίες αναβάθμισης στον Τερματικό 
Σταθμό ΥΦΑ στη νήσο Ρεβυθούσα κατά το διάστημα από 
26.03.2018 έως και 09.06.2018 συνιστούν όλως εξαιρετι-
κή περίπτωση διακοπής λειτουργίας της εν λόγω εγκα-
τάστασης ΥΦΑ, η οποία συνιστά Έκτακτη Συντήρηση 
κατά την έννοια του άρθρου 99 του Κώδικα Διαχείρισης 
ΕΣΦΑ, μη δυνάμενη να θεωρηθεί ότι εντάσσεται, ένεκα 
της ιδιάζουσας και έκτακτης φύσεώς της και ελλείψει 
περιοδικότητας ή επαναληψιμότητας στην πραγματο-
ποίησή της, στο εννοιολογικό περιεχόμενο της Ετήσιας 
Συντήρησης.

Επειδή, η διακοπή λειτουργίας του Τερματικού Σταθ-
μού ΥΦΑ στη νήσο Ρεβυθούσα κατά το ανωτέρω διά-
στημα κρίνεται ότι συνιστά ιδιάζουσα περίσταση που 
θέτει σημαντικά ζητήματα διαχείρισης του ΕΣΦΑ, ιδίως 
αναφορικά με την ασφαλή λειτουργία του Συστήματος, 
που δεν δύνανται να αντιμετωπισθούν επί τη βάσει του 
ισχυουσών διατάξεων του Κώδικα Διαχείρισης ΕΣΦΑ, η 
αδιαφοροποίητη εφαρμογή των οποίων και στην υπόψη 
περίπτωση θα συνεφέλκετο ιδιαίτερα ανεπιεική, άτοπα 
αποτελέσματα για τους Χρήστες, όπως αναγνωρίζει ο 
Διαχειριστής του ΕΣΦΑ στην υπ’ αριθμ. πρωτ. ΡΑΕ Ι -
224903/07.08.2017 σχετική επιστολή του (Σχετ. 15). Τού-
το δε είναι εύλογο, καθότι ο κανονιστικός νομοθέτης δεν 
θα εδύνατο να λάβει υπόψη τις όλως εξαιρετικές, έκτα-
κτες περιστάσεις και τα ιδιάζουσας φύσεως ρυθμιστικά 
ζητήματα που γεννά η επικείμενη, επί μακρόν διακοπή 
λειτουργίας της ανωτέρω εγκατάστασης ΥΦΑ.

Επειδή, για την περίοδο διακοπής λειτουργίας του Τερ-
ματικού Σταθμού ΥΦΑ της νήσου Ρεβυθούσας απαιτεί-
ται συγκεκριμένα η ρύθμιση των ακόλουθων θεμάτων: 
ο ορισμός και οριοθέτηση της περιόδου διακοπής της 
λειτουργίας του Τερματικού Σταθμού ΥΦΑ, ο προσδιο-
ρισμός της Μεταφορικής Ικανότητας Παράδοσης, της 
Δυναμικότητας Αεριοποίησης της εγκατάστασης ΥΦΑ 
και του Ρυθμού Έγχυσης ΥΦΑ κατά την εν λόγω χρονι-
κή περίοδο, η διαχείριση της εγκατάστασης ΥΦΑ και η 
παροχή Υπηρεσιών ΥΦΑ, συμπεριλαμβανομένων ζητη-
μάτων Εκφόρτωσης ΥΦΑ, Προσωρινής Αποθήκευσης 
ΥΦΑ, Αιτήσεων Χρήσης εγκατάστασης ΥΦΑ, Μηνιαίου 
Προγραμματισμού Εκφόρτωσης Φορτίων ΥΦΑ, Απωλει-
ών εγκατάστασης ΥΦΑ, η Εξισορρόπηση Φορτίου και ο 
προσδιορισμός του Ορίου Ανοχής Χρήστη, ο προσδιο-
ρισμός του Ορίου Ανοχής Προγραμματισμού και ο καθο-
ρισμός του χρονικού πεδίου εφαρμογής των ρυθμίσεων 
της παρούσης.

Επειδή, κρίνεται ως εκ τούτου απολύτως αναγκαία 
για την ασφαλή και εύρυθμη λειτουργία του ΕΣΦΑ η 
πρόβλεψη ειδικών, περιορισμένης χρονικής ισχύος δι-
ατάξεων για την αντιμετώπιση των ως άνω ρυθμιστικών 
ζητημάτων, ειδικώς για την επίμαχη περίοδο διακοπής 
λειτουργίας της εγκατάστασης ΥΦΑ λόγω της 2ης ανα-
βαθμίσεώς της, προς τροποποίηση και συμπλήρωση 
αποκλειστικά για την εν λόγω περίοδο διακοπής λειτουρ-
γίας της εγκατάστασης ΥΦΑ των οικείων διατάξεων του 
Κώδικα Διαχείρισης ΕΣΦΑ που ρυθμίζουν τα αντίστοιχα 
ζητήματα επί συνθηκών ομαλής, κανονικής λειτουργί-
ας ή/και Προγραμματισμένης Ετήσιας Συντήρησης της 
εγκατάστασης ΥΦΑ.
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Επειδή, για όλους τους ανωτέρω λόγους, κρίνεται ότι, με 
την ενσωμάτωση των ως άνω αναγκαίων αναδιατυπώσε-
ων, αποσαφηνίσεων, διαφοροποιήσεων και συμπληρώσε-
ων επί της υποβληθείσας εισήγησης του Διαχειριστή του 
ΕΣΦΑ, αντιμετωπίζονται με το βέλτιστο δυνατό τρόπο 
τα θέματα που ανακύπτουν εκ της επικείμενης διακοπής 
της λειτουργίας του Τερματικού Σταθμού ΥΦΑ στη νήσο 
Ρεβυθούσα κατά τη διάρκεια των εργασιών αναβάθμι-
σης του από 26.03.2018 έως και 09.06.2018, τα οποία 
εμπίπτουν στο πεδίο αρμοδιότητας του Διαχειριστή του 
ΕΣΦΑ κατ' επιταγή της παραγράφου 1 του άρθρου 68 του 
ν. 4001/2011, σύμφωνα με την οποία, ο Διαχειριστής του 
ΕΣΦΑ οφείλει να λειτουργεί, συντηρεί, διαχειρίζεται, εκμε-
ταλλεύεται και αναπτύσσει το ΕΣΦΑ με τρόπο οικονομικά 
αποδοτικό, τεχνικά άρτιο και ολοκληρωμένο, ώστε να εξυ-
πηρετούνται οι ανάγκες των Χρηστών σε φυσικό αέριο, 
κατά τρόπο ασφαλή, επαρκή, αξιόπιστο και οικονομικά 
αποδοτικό. Επειδή, περαιτέρω, στα Κεφάλαια 8 και 11 του 
Κώδικα Διαχείρισης ΕΣΦΑ περιλαμβάνονται διατάξεις σχε-
τικά με την Εξισορρόπηση Φορτίου, τη Διαχείριση της 
εγκατάστασης ΥΦΑ και την παροχή Υπηρεσιών ΥΦΑ. Από 
τη φύση των εν λόγω διαδικασιών και το περιεχόμενο των 
εν λόγω ρυθμίσεων, συμπεριλαμβανομένης της τελολογί-
ας τους, καθίσταται ευλόγως προφανές πως οι διαδικασίες 
και οι ρυθμίσεις αυτές δεν μπορούν να εφαρμοσθούν εξ 
ολοκλήρου και απαρεγκλίτως κατά την επί μακρόν διακο-
πή λειτουργίας του Τερματικού Σταθμού ΥΦΑ στη νήσο 
Ρεβυθούσα. Συνεπώς, η ΡΑΕ κρίνει αναγκαία, πρόσφορη 
και αναλογική τη ρύθμιση των ανωτέρω ζητημάτων προς 
τροποποίηση και συμπλήρωση του περιεχομένου των 
οικείων διατάξεων του Κώδικα Διαχείρισης ΕΣΦΑ, προκει-
μένου να λειτουργήσει το Σύστημα υπό συνθήκες ασφά-
λειας και η αγορά φυσικού αερίου ομαλά και εύρυθμα, 
παράλληλα δε να αποσοβηθούν κίνδυνοι για την ασφαλή 
λειτουργία του ΕΣΦΑ και την ασφάλεια εφοδιασμού της 
Χώρας με φυσικό αέριο.

Επειδή, τα μέτρα, η εφαρμογή των οποίων ρυθμίζεται 
με την παρούσα, συνιστούν ειδικά ρυθμιστικά μέτρα, 
περιορισμένης - και δη συγκεκριμένης - χρονικής δι-
άρκειας και ισχύος, είναι δε σύμφωνα με την αρχή της 
αναλογικότητας, όντας αναγκαία, πρόσφορα και ανα-
λογικά για την επίτευξη των ανωτέρω σκοπών. Στόχος 
των μέτρων είναι εν προκειμένω η διατήρηση της ισορ-
ροπίας ως προς την ασφαλή και εύρυθμη λειτουργία 
του ΕΣΦΑ υπό το όλως εξαιρετικό και έκτακτο καθεστώς 
μη λειτουργίας του Τερματικού Σταθμού ΥΦΑ στη νήσο 
Ρεβυθούσα, η διακοπή λειτουργίας του οποίου καθιστά 
ανενεργό το κομβικής σημασίας για την εξισορρόπηση 
Σημείο Εισόδου ΥΦΑ «Αγία   Τριάδα». Στο επίκεντρο των 
προκείμενων μέτρων τίθεται, κατά συνέπεια, η ασφαλής 
και εύρυθμη λειτουργία του ΕΣΦΑ, η εξυπηρέτηση των 
Χρηστών και κατ' επέκταση των καταναλωτών, η δια-
σφάλιση του απρόσκοπτου εφοδιασμού της Χώρας με 
φυσικό αέριο, η διατήρηση κατά την περίοδο διακοπής 
λειτουργίας του ανωτέρω Τερματικού Σταθμού ΥΦΑ των 
κατάλληλων συνθηκών στην αγορά για την συντήρηση 
αποδοτικών συνθηκών ανταγωνισμού. Με τα μέτρα αυτά 
η διαχείριση του ΕΣΦΑ κατά την ως άνω χρονική περίοδο 
διενεργείται με διαφανή, αντικειμενικά και αμερόληπτα 

κριτήρια και επιτυγχάνεται ταυτόχρονα η ασφάλεια, η 
αξιοπιστία και η αποδοτικότητα του Συστήματος, χωρίς 
διακρίσεις μεταξύ των Χρηστών.

Για όλους τους παραπάνω λόγους αποφασίζει:
1. Τη λήψη ειδικών ρυθμιστικών μέτρων προς τρο-

ποποίηση και συμπλήρωση των οικείων διατάξεων του 
Κώδικα Διαχείρισης ΕΣΦΑ, αποκλειστικά για την χρονική 
περίοδο διακοπής της λειτουργίας του Τερματικού Σταθ-
μού ΥΦΑ στη νήσο Ρεβυθούσα, ως ακολούθως:

Άρθρο 1
Ορισμοί

1. Οι όροι που χρησιμοποιούνται στην παρούσα απόφα-
ση έχουν το εννοιολογικό περιεχόμενο που τους αποδίδε-
ται στον Κώδικα Διαχείρισης ΕΣΦΑ και στο ν. 4001/2011 
(ΦΕΚ Α΄ 179).

Άρθρο 2
Περίοδος Διακοπής ΥΦΑ

1. Περίοδος Διακοπής ΥΦΑ είναι η χρονική περίοδος 
από την 07:00 της 26.03.2018 έως και την 07:00 της 
09.06.2018, κατά την οποία διακόπτεται η λειτουργία της 
εγκατάστασης ΥΦΑ στη νήσο Ρεβυθούσα, λόγω εργασι-
ών αναβάθμισης της Εγκατάστασης αυτής, σύμφωνα με 
την σχετική ανακοίνωση του Διαχειριστή του ΕΣΦΑ, κατ' 
εφαρμογήν του άρθρου 99 του Κώδικα Διαχείρισης ΕΣΦΑ.

2. Κατά την Περίοδο Διακοπής ΥΦΑ, η Μεταφορική Ικα-
νότητα Παράδοσης του Σημείου Εισόδου «Αγία Τριάδα»    
και η Δυναμικότητα Αεριοποίησης της εγκατάστασης 
ΥΦΑ ισούνται με 0 kWh/Ημέρα, και ο Ρυθμός Έγχυσης 
ΥΦΑ ισούται με 0 m3 ΥΦΑ/ώρα.

Άρθρο 3
Διαχείριση της εγκατάστασης ΥΦΑ και παροχή 
Υπηρεσιών ΥΦΑ

1. Κατά την Περίοδο Διακοπής ΥΦΑ, αναστέλλεται 
η εφαρμογή των διατάξεων των περιπτώσεων Α) και 
Ε) της παραγράφου 2 του άρθρου 66, καθώς και των 
άρθρων 67 και 68 του Κώδικα Διαχείρισης ΕΣΦΑ, και οι 
απορρέουσες από τις διατάξεις αυτές υποχρεώσεις του 
Διαχειριστή του ΕΣΦΑ.

2. Κατά την Περίοδο Διακοπής ΥΦΑ, αναστέλλεται 
ομοίως η εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 73, 
73Α, 73Β, των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 74, των 
άρθρων 77Α, 79, 88Γ, και των παραγράφων 3 και 4 του 
άρθρου 88Β του Κώδικα Διαχείρισης ΕΣΦΑ.

Άρθρο 4
Εκφόρτωση ΥΦΑ

1. Σε περίπτωση που υποβάλλεται αίτηση ΥΦΑ για την 
πραγματοποίηση Εκφόρτωσης Φορτίου ΥΦΑ, του οποίου 
η αιτούμενη Ημέρα Εκφόρτωσης ΥΦΑ βρίσκεται εντός 
της Περιόδου Διακοπής ΥΦΑ, αυτή απορρίπτεται από τον 
Διαχειριστή του ΕΣΦΑ άνευ περαιτέρω αιτιολογήσεως. Η 
απόφαση του Διαχειριστή του ΕΣΦΑ κοινοποιείται στη ΡΑΕ.

2. Αίτηση ΥΦΑ για την πραγματοποίηση Εκφόρτωσης 
Φορτίου ΥΦΑ, του οποίου η αιτούμενη Περίοδος Προσω-
ρινής Αποθήκευσης λήγει εντός της Περιόδου Διακοπής 
ΥΦΑ εξετάζεται από τον Διαχειριστή του ΕΣΦΑ σύμφωνα 
με τις ισχύουσες, κείμενες διατάξεις.
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Άρθρο 5
Προσωρινή Αποθήκευση ΥΦΑ

1. Εφόσον η Περίοδος Προσωρινής Αποθήκευσης 
Φορτίου ΥΦΑ λήγει σε χρονικό σημείο που βρίσκεται 
εντός της Περιόδου Διακοπής ΥΦΑ, με εξαίρεση την 
εφαρμογή των άρθρων 69 και 70 του Κώδικα Διαχείρισης 
ΕΣΦΑ, παρατείνεται κατά χρονικό διάστημα, εκφραζό-
μενο σε Ημέρες, ίσο με την Περίοδο Διακοπής ΥΦΑ. Η 
σχετική Εγκεκριμένη Αίτηση ΥΦΑ παράγει έννομα απο-
τελέσματα έως και τη λήξη της Περιόδου Προσωρινής 
Αποθήκευσης, όπως αυτή διαμορφώνεται σύμφωνα με 
τα ανωτέρω.

2. Κατά τη διάρκεια της Περιόδου Προσωρινής Αποθή-
κευσης, εφόσον η διάρκεια αυτής παρατάθηκε σύμφωνα 
με την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, ο Χώρος 
Προσωρινής Αποθήκευσης διαμορφώνεται ως εξής:

Α) Τις Ημέρες της Περιόδου Προσωρινής Αποθήκευσης 
πριν από την Περίοδο Διακοπής ΥΦΑ, μειώνεται γραμμικά 
σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 69 του 
Κώδικα Διαχείρισης ΕΣΦΑ.

Β) Τις Ημέρες της Περιόδου Προσωρινής Αποθήκευσης 
κατά την Περίοδο Διακοπής ΥΦΑ, παραμένει σταθερός και 
ίσος με την τιμή που είχε στο τέλος της Ημέρας που προ-
ηγείται της πρώτης Ημέρας της Περιόδου Διακοπής ΥΦΑ.

Γ) Τις Ημέρες της Περιόδου Προσωρινής Αποθήκευσης 
μετά από την Περίοδο Διακοπής ΥΦΑ, μειώνεται γραμ-
μικά, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 69 
του Κώδικα Διαχείρισης ΕΣΦΑ, από την τιμή που είχε την 
πρώτη Ημέρα της Περιόδου Διακοπής ΥΦΑ.

Ο Πρόσθετος Αποθηκευτικός Χώρος που έχει διατεθεί 
σε κάθε Χρήστη ΥΦΑ στο τέλος της Ημέρας που προη-
γείται της πρώτης Ημέρας της Περιόδου Διακοπής ΥΦΑ 
δεν μεταβάλλεται καθ' όλη τη διάρκεια της Περιόδου 
Διακοπής ΥΦΑ.

3. Αποκλειστικά για την εφαρμογή του Κανονισμού Τι-
μολόγησης Βασικών Δραστηριοτήτων του ΕΣΦΑ, όσον 
αφορά στην Εγκεκριμένη Αίτηση ΥΦΑ της παραγράφου 1 
του παρόντος άρθρου ισχύουν τα εξής:

Α) Ως Δεσμευμένη Δυναμικότητα Αεριοποίησης νοείται 
η Ελάχιστη Δυναμικότητα Αεριοποίησης (ΕΔΑ) του Φορτί-
ου ΥΦΑ για Περίοδο Προσωρινής Αποθήκευσης, η οποία 
υπολογίζεται σύμφωνα με την παράγραφο 1 του παρόντος. 

Β) Ο Συντελεστής Χρέωσης Βραχυχρόνιας Χρήσης 
ΕΣΦΑ (Β) αντιστοιχεί σε Περίοδο Προσωρινής Αποθήκευ-
σης, η οποία υπολογίζεται σύμφωνα με την παράγραφο 
1 του παρόντος.

Άρθρο 6
Αίτηση Χρήσης εγκατάστασης ΥΦΑ

Αιτήματα δέσμευσης Δυναμικότητας Αεριοποίησης που 
υποβάλλονται κατά την παράγραφο 3 του άρθρου 71 του 
Κώδικα Διαχείρισης ΕΣΦΑ καθώς και αιτήματα δέσμευσης 
Μεταφορικής Ικανότητας Παράδοσης στο Σημείο Εισόδου 
«Αγία Τριάδα», η διάρκεια των οποίων συμπίπτει, εν όλω 
ή εν μέρει, με την Περίοδο Διακοπής ΥΦΑ, απορρίπτονται 
από τον Διαχειριστή του ΕΣΦΑ άνευ περαιτέρω αιτιολογή-
σεως, με την επιφύλαξη των οριζομένων στην παράγραφο 
2 του άρθρου 4 της παρούσης. Η απορριπτική απόφαση 
του Διαχειριστή του ΕΣΦΑ κοινοποιείται στη ΡΑΕ.

Άρθρο 7
Μηνιαίος Προγραμματισμός Εκφόρτωσης
Φορτίων ΥΦΑ

1. Κατά την Περίοδο Διακοπής ΥΦΑ, αναστέλλεται η 
εφαρμογή των διατάξεων των παραγράφων 3, 4, 5 και 6 
του άρθρου 76, καθώς και των άρθρων 76A, 76B και 76Γ 
του Κώδικα Διαχείρισης ΕΣΦΑ περί διάθεσης Πρόσθετου 
Αποθηκευτικού Χώρου στους Χρήστες ΥΦΑ.

2. Για το Μήνα Ιούνιο 2018, οι διατάξεις του Κώδικα 
Διαχείρισης ΕΣΦΑ περί διάθεσης Πρόσθετου Αποθηκευ-
τικού Χώρου στους Χρήστες ΥΦΑ, εφαρμόζονται μόνο 
για τις Ημέρες που έπονται της Ημέρας λήξης της Περι-
όδου Διακοπής ΥΦΑ.

Άρθρο 8
Απώλειες εγκατάστασης ΥΦΑ

1. Κάθε Ημέρα της Περιόδου Διακοπής ΥΦΑ, οι Απώ-
λειες εγκατάστασης ΥΦΑ, όπως υπολογίζονται σύμφωνα 
με το άρθρο 80 του Κώδικα Διαχείρισης ΕΣΦΑ, κατανέ-
μονται στα αποθέματα των Χρηστών ΥΦΑ, σύμφωνα με 
την παράγραφο 5 του άρθρου 80 του Κώδικα.

2. Για τη δίμηνη χρονική περίοδο από 26.03.2018 
έως και 26.05.2018 η Αποζημίωση Απωλειών ΥΦΑ δεν 
καταβάλλεται στους Χρήστες ΥΦΑ, εφόσον κατά τις 
Ημέρες της Περιόδου Διακοπής ΥΦΑ δεν πραγματο-
ποιείται αεριοποίηση από την εγκατάσταση ΥΦΑ. Κατά 
την υπόλοιπη διάρκεια της Περιόδου Διακοπής ΥΦΑ για 
κάθε Ημέρα της Περιόδου Διακοπής ΥΦΑ οι Χρήστες 
ΥΦΑ αποζημιώνονται για τις κατανεμηθείσες σε αυτούς 
Απώλειες εγκατάστασης ΥΦΑ με μοναδιαίο τίμημα ίσο 
με τον αριθμητικό μέσο όρο της Ημερήσιας Τιμής του 
Αερίου Εξισορρόπησης (ΗΤΑΕ) για την περίοδο από την 
01.01.2018 έως και την προηγούμενη Ημέρα της πρώτης 
Ημέρας της Περιόδου Διακοπής ΥΦΑ.

Άρθρο 9
Εξισορρόπηση Φορτίου -Όριο ανοχής Χρήστη

1. Κατά την Περίοδο Διακοπής ΥΦΑ και σε περίπτωση 
όπου:

Α) Κατά τη διάρκεια μιας Ημέρας (d), η διαφορά μετα-
ξύ της προς παράδοση Ποσότητας Φυσικού Αερίου σε 
Σημεία Εισόδου, Σημεία Εξόδου Αντίστροφης Ροής του 
ΕΣΜΦΑ και της προς παραλαβή Ποσότητας Φυσικού Αε-
ρίου από Σημεία Εξόδου, Σημεία Εισόδου Αντίστροφης 
Ροής του ΕΣΜΦΑ, ως το τέλος της εν λόγω Ημέρας, είναι 
θετική ή αρνητική, και

Β) ο Διαχειριστής του ΕΣΦΑ κρίνει αιτιολογημένα ότι 
συνεπεία της διαφοράς που αναφέρεται στην ανωτέρω 
περίπτωση Α) επηρεάζεται ή αναμένεται να επηρεασθεί 
η αξιόπιστη, ασφαλής και αποτελεσματική λειτουργία 
του ΕΣΜΦΑ ή/και η ικανοποίηση των Επιβεβαιωμένων 
Ποσοτήτων Χρηστών Μεταφοράς, ο Διαχειριστής του 
ΕΣΦΑ ορίζει την Ημέρα (d) ως Ημέρα Ενδεχόμενου Πε-
ριορισμού Παραδόσεων/Παραλαβών και προβαίνει σε 
σχετική ανακοίνωση στο Ηλεκτρονικό Πληροφοριακό 
Σύστημα, ανακοινώνοντας ταυτόχρονα αν η ανωτέρω 
διαφορά είναι θετική ή αρνητική.

2. Για κάθε Ημέρα Ενδεχόμενου Περιορισμού Παραδό-
σεων/Παραλαβών (d), ισχύουν τα ακόλουθα:
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Α) Εφόσον η διαφορά που αναφέρεται στην περίπτωση 
Α) της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου είναι θετική:

(i) Το Όριο Ανοχής των Χρηστών Μεταφοράς που κατά 
την Ημέρα αυτή (d) σημείωσαν θετική Ημερήσια Έλλειψη 
Εξισορρόπησης Φορτίου (ΗΕΕΦ) ορίζεται ίσο με μηδέν 
τοις εκατό (0%) και

(ii) η τιμή διευθέτησης της θετικής ΗΕΕΦ των Χρηστών   
Μεταφοράς που αναφέρονται στο σημείο (i) λαμβάνεται 
ίση με το ήμισυ της ΗΤΑΕ της πρώτης Ημέρας της Περι-
όδου Διακοπής ΥΦΑ.

Β) Εφόσον η διαφορά που αναφέρεται στην περίπτω-
ση Α) της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου είναι 
αρνητική:

(i) Το Όριο Ανοχής των Χρηστών Μεταφοράς που κατά 
την Ημέρα αυτή (d) σημείωσαν αρνητική ΗΕΕΦ ορίζεται 
ίσο με μηδέν τοις εκατό (0%) και

(ii) η τιμή διευθέτησης της αρνητικής ΗΕΕΦ των Χρη-
στών Μεταφοράς που αναφέρονται στο σημείο (i) λαμ-
βάνεται ίση με το διπλάσιο της ΗΤΑΕ της πρώτης Ημέρας 
της Περιόδου Διακοπής ΥΦΑ.

Άρθρο 10
Όριο Ανοχής Προγραμματισμού

Κατά την Περίοδο Διακοπής ΥΦΑ, το Όριο Ανοχής Προ-
γραμματισμού, όπως ορίζεται στο άρθρο 29 του Κώδικα 
Διαχείρισης ΕΣΦΑ, τίθεται ίσο με τρία (3) τοις εκατό.

Άρθρο 11
Χρονική ισχύς

Το χρονικό πεδίο εφαρμογής των ρυθμίσεων της πα-
ρούσης περιορίζεται αποκλειστικά στη διάρκεια της 
Περιόδου Διακοπής ΥΦΑ, όπως αυτή ορίζεται στο άρ-
θρο 2 της παρούσης. Η χρονική διάρκεια της Περιόδου 
Διακοπής ΥΦΑ δεν δύναται να παραταθεί πέραν της 
09.06.2018, ενώ είναι δυνατή η σύντμησή της με απόφα-
ση της ΡΑΕ κατόπιν εισήγησης του Διαχειριστή του ΕΣΦΑ.

Η παρούσα υπόκειται σε αίτηση ακύρωσης ενώπιον 
του Συμβουλίου της Επικρατείας κατά τα οριζόμενα στο 
άρθρο 33 του ν. 4001/2011. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 21 Μαρτίου 2018

Ο Πρόεδρος

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΟΥΛΑΞΗΣ

Ι

     Αριθμ. 31312/2993 (2)
 Καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης, με αμοι-

βή, κατά τις απογευματινές ώρες για προσωπικό 

της Περιφέρειας Ηπείρου για το έτος 2018.

  Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 

 Έχοντας υπόψη :
1. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 283, του ν. 3852/

2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης».

2. Τις διατάξεις του π.δ. 140 /2010 «Οργανισμός Πε-
ριφέρειας Ηπείρου» (ΦΕΚ 233/τ.Α΄/27-12-2010) όπως 
τροποποιήθηκαν με τη με αριθμ. 202855/27-12-2016 
(ΦΕΚ 4400/τ.Β΄/30-12-2016) απόφαση του ασκούντος 
καθήκοντα Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Δι-
οίκησης Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας και την αριθμ. 
163473/24-10-2017 (ΦΕΚ 3878/τ.Β΄/03-11-2017) από-
φαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας.

3. Τις διατάξεις του ν. 4024/2011 «Συνταξιοδοτικές 
ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο-βαθμολόγιο, εργασιακή 
εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρό-
θεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012 - 
2015» ( ΦΕΚ 226/τ.Α΄/27-10-2011), όπως συμπληρώθηκε 
από το ν. 4354/2015.

4. Τις διατάξεις του άρθρου 25, του ν. 2738/1999.
5. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 4354/2015, 

ν. 4354/2015 (ΦΕΚ 176/τ.Α΄/16-12-2015) «Διαχείριση 
των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθ-
μίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της 
συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτι-
κών μεταρρυθμίσεων».

6. Τις διατάξεις του άρθρου 6 «Μείωση ορίων υπερω-
ριακής απασχόλησης» του ν. 3833/2010 «Προστασία της 
εθνικής οικονομίας - Επείγοντα μέτρα για την αντιμετώ-
πιση της δημοσιονομικής κρίσης» (ΦΕΚ 40 Α΄).

7. Τις διατάξεις του άρθρου 6 «Μείωση ορίων υπερω-
ριακής απασχόλησης» του ν. 3833/2010 «Προστασία της 
εθνικής οικονομίας -Επείγοντα μέτρα για την αντιμετώ-
πιση της δημοσιονομικής κρίσης» (ΦΕΚ 40 Α΄).

8. Τις διατάξεις της παρ. 1, του άρθρου 176, του ν. 4261/
2014 (ΦΕΚ 107/τ.Α΄), με τις οποίες τροποποιούνται οι 
όμοιες της παρ. 1, του άρθρου 20, του ν. 4024/2011 και 
από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της εν λόγω διά-
ταξης (5-5-2014) και εφεξής, είναι πλέον δυνατή η κα-
ταβολή αμοιβής υπερωριακής απασχόλησης και στους 
Προϊσταμένους Διεύθυνσης.

9. Την ανάγκη κάλυψης υπηρεσιακών αναγκών του 
Γραφείου Περιφερειάρχη και του Γραφείου Αντιπεριφε-
ρειάρχη Π.Ε. Ιωαννίνων κατά τις απογευματινές ώρες, και 
όποτε παρίσταται ανάγκη (Σαββατοκύριακα - Αργίες) για 
σχεδιασμό ημερίδων, προετοιμασία επιτροπών, γραμμα-
τειακή υποστήριξη συσκέψεων.

10. Το γεγονός ότι για την υπερωριακή απασχόληση 
έχουν προβλεφθεί σχετικές πιστώσεις στον προϋπολο-
γισμό οικονομικού έτους 2018 της Περιφέρειας Ηπείρου, 
αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την καθιέρωση υπερωριακής απασχόλη-
σης με αμοιβή, κατά τις απογευματινές ώρες για προσω-
πικό που απασχολείται στο γραφείο Περιφερειάρχη και 
στο γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Περιφερειακής Ενότη-
τας Ιωαννίνων για σχεδιασμό ημερίδων, προετοιμασία 
επιτροπών, γραμματειακή υποστήριξη συσκέψεων για 
το έτος 2018. Ορίζουμε ότι:

Ο αριθμός του προσωπικού της Περιφέρειας Ηπείρου 
που θα απασχοληθεί υπερωριακά είναι δύο (2) υπάλλη-
λοι της Περιφέρειας Ηπείρου, οι οποίοι απασχολούνται 
υπερωριακά στο Γραφείο Περιφερειάρχη και στο Γραφείο 
Αντιπεριφερειάρχη Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων. 



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 12737Τεύχος Β’ 1135/28.03.2018

Οι ώρες απογευματινής απασχόλησης των υπαλλήλων 
θα είναι στο σύνολό τους τετρακόσιες ογδόντα (480) και 
σε κάθε περίπτωση, δε θα υπερβαίνουν ανά υπάλληλο 
τις εκατόν είκοσι (120) ώρες ανά εξάμηνο.

Στη συνέχεια, θα εκδοθεί απόφαση συγκρότησης συ-
νεργείου υπερωριακής απασχόλησης, στην οποία θα ανα-
φέρονται ονομαστικά οι συμμετέχοντες υπάλληλοι, το 
αντικείμενο της απασχόλησης, το χρονικό διάστημα κα-
θώς και οι κατά μήνα ώρες απασχόλησης για τον καθένα.

Για την υπερωριακή εργασία θα τηρείται ξεχωριστό 
δελτίο παρουσίας των υπαλλήλων, στο οποίο θα ανα-
γράφεται η ώρα έναρξης και η ώρα αποχώρησης.

Ο Προϊστάμενος της υπηρεσίας θα βεβαιώνει την υπε-
ρωριακή απασχόληση των υπαλλήλων και το υπερωρι-
ακά παρασχεθέν έργο.

H δαπάνη που προκαλείται ανέρχεται συνολικά στο 
ποσό των #3100,00# ευρώ.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Ιωάννινα, 13 Μαρτίου 2018

  Ο Περιφερειάρχης 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ  
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*02011352803180008*

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

Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στο Υπουργείο Διοικητι κής 
Ανασυγκρότησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και κυκλο-
φορία των Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη των 
εκτυπωτικών αναγκών του δημοσίου (ν. 3469/2006, ΦΕΚ Α΄ 131). 

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 αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αίτησης, για την οποία 
αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα. 

• Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμή-
μα Πωλήσεων, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας μέσω των ΚΕΠ, είτε 
με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος 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) προσαυξάνεται 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 Δημοσιευτέας Ύλης. 

• Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, 

με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπη-

ρεσίες μας, περιλαμβάνονται στην ιστοσελίδα μας. Η ενδεδειγμένη διαδρομή είναι: 

www.et.gr/ Φ.Ε.Κ./ Δημοσίευση Κειμένων ή Τεύχη ή Διάθεση ΦΕΚ ή Πώληση ή Συν-

δρομητές. Επίσης μέσω της ιστοσελίδας μας δίδονται πληροφορίες σχετικά με την 

πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). 

Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνικό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν 
τις προϋποθέσεις δημοσίευσης. 

2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 

Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημο-
σίου αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει κάρτες, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανογρα-
φικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά. Επίσης σχεδιάζει και κατασκευάζει σφραγίδες. 

EΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
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