
 

 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Ανάθεση ανάπτυξης Συστήματος Τεχνικής Υπο-
στήριξης της λειτουργίας του Ολοκληρωμένου 
Πληροφοριακού Συστήματος Άσκησης Δραστη-
ριοτήτων και Ελέγχων.

2 Τροποποίηση των ποσοστών δέσμευσης πόρων 
του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΗΠΕΙΡΟΣ 
2014-2020».

3 Ορισμός Υπεύθυνου Πρόβλεψης για τη Ζώνη 
Εξισορρόπησης του Εθνικού Συστήματος Μετα-
φοράς Φυσικού Αερίου, σύμφωνα με την παρ. 5 
του άρθρου 39 του Κανονισμού (ΕΕ) 312/2014.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

   Αριθμ. 2887 (1)
Ανάθεση ανάπτυξης Συστήματος Τεχνικής Υπο-

στήριξης της λειτουργίας του Ολοκληρωμένου 

Πληροφοριακού Συστήματος Άσκησης Δραστη-

ριοτήτων και Ελέγχων. 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τον ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, 

λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερ-
νητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» 
(Α’  133) και το άρθρο 90 του «Κώδικα νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (π.δ. 63/2005, 
Α’ 98), όπως διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του 
άρθρου 119 του ως άνω νόμου.

2. Το άρθρο 224 του ν. 4635/2019 «Επενδύω στην Ελ-
λάδα και άλλες διατάξεις» (Α’ 167), όπως αντικαταστάθη-
κε από το άρθρο 37 του ν. 4712/2020 (Α’ 146).

3. Τον ν. 4442/2016 «Νέο θεσμικό πλαίσιο για την άσκη-
ση οικονομικής δραστηριότητας και άλλες διατάξεις» 
(Α’ 230) και ιδίως το άρθρο 14.

4. Τον ν. 4512/2018 «Ρυθμίσεις για την εφαρμογή των 
Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων του Προγράμματος 
Οικονομικής Προσαρμογής και άλλες διατάξεις» (Α’  5) 
και ιδίως τα άρθρα 127 έως 157.

5. Τον ν. 1486/1984 «Τροποποίηση των διατάξεων του 
Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας» (Α΄ 161).

6. Το π.δ. 12/2020 «Οργανισμός Τεχνικού Επιμελητη-
ρίου Ελλάδας (Τ.Ε.Ε.)» (Α’ 17).

7. Το π.δ. 147/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οι-
κονομίας και Ανάπτυξης» (Α’ 192).

8. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονο-
μασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των 
αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμο-
διοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119).

9. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυ-
βέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α’ 121).

10. Τις διατάξεις της υπό στοιχεία Φ.40.4/163/07.02.2013 
απόφασης του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης 
και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «Ρυθμίσεις για α) τη 
διαδικασία και τον τρόπο ηλεκτρονικής επιβεβαίωσης 
της λήψης και της ασφαλούς χρονοσήμανσης, β) τις προ-
διαγραφές και τα πρότυπα του συστήματος για τη γνω-
στοποίηση, εγγράφων σε φυσικά πρόσωπα ή ΝΠΙΔ με 
χρήση ΤΠΕ και γ) την ηλεκτρονική διακίνηση εγγράφων 
μεταξύ φορέων του δημοσίου τομέα και των φυσικών 
προσώπων ή ΝΠΙΔ» (Β’ 401).

11. Τις διατάξεις της υπό στοιχεία Φ.40.4/1/989/ 
10.04.2012 απόφασης του Υπουργού Διοικητικής Μεταρ-
ρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «Κύρωση 
Πλαισίου Παροχής Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρ-
νησης» (Β’ 1301).

12. Το γεγονός ότι το «Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος» 
(ΤΕΕ) αποτελεί τον θεσμοθετημένο τεχνικό σύμβουλο 
της Κυβέρνησης, είναι φορέας δημοσίου, ως νομικό 
πρόσωπο δημοσίου δικαίου, και επιπλέον διαθέτει την 
απαιτούμενη τεχνογνωσία και υποδομή.

13. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολο-
γισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Σκοπός - Ορισμοί

1. Με την παρούσα καθορίζονται:
α) Ο φορέας στον οποίο ανατίθεται το Σύστημα Τε-

χνικής υποστήριξης του Ολοκληρωμένου Πληροφορια-
κού Συστήματος Άσκησης Δραστηριοτήτων και Ελέγχων 
(ΟΠΣ-ΑΔΕ).

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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β) Οι αναγκαίες τεχνικές λεπτομέρειες για την ανάπτυ-
ξη του Συστήματος Τεχνικής Υποστήριξης,

γ) Η ημερομηνία έναρξης του Συστήματος Τεχνικής 
υποστήριξης του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συ-
στήματος Άσκησης Δραστηριοτήτων και Ελέγχων.

2. Για την εφαρμογή της παρούσας ισχύουν οι πιο κάτω 
ορισμοί:

α. Ως «Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Άσκη-
σης Δραστηριοτήτων και Ελέγχων» (ΟΠΣ-ΑΔΕ) νοείται 
το Σύστημα του άρθρου 14 του ν. 4442/2016, μέσω του 
οποίου υποστηρίζονται όλες οι διαδικασίες γνωστοποί-
ησης και έγκρισης όλων των οικονομικών δραστηριο-
τήτων, καθώς και ο προγραμματισμός και η υλοποίηση 
των διαδικασιών ελέγχου των δραστηριοτήτων και των 
προϊόντων.

β. Ως «Ομάδα Διαχείρισης Έργου» νοείται εκ περιτροπής:
i) η Διυπουργική Επιτροπή που έχει συσταθεί με την 

υπ’ αρ. 44/18-12-2019 Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου 
(Α’ 208) και λειτουργεί ως Ομάδα Διαχείρισης Έργου, αρ-
μόδια για τον προγραμματισμό, την παρακολούθηση, 
τον συντονισμό και την προώθηση των απαραίτητων 
δράσεων για την εφαρμογή του ν. 4442/2016,

ii) η Διυπουργική Επιτροπή που έχει συσταθεί με την 
υπ’ αρ. 45/18-12-2019 Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου 
(Α’ 208) και λειτουργεί ως Ομάδα Διαχείρισης Έργου, αρ-
μόδια για τον προγραμματισμό, την παρακολούθηση, 
τον συντονισμό και την προώθηση των απαραίτητων 
δράσεων για την εφαρμογή του ν. 4512/2018 και ειδι-
κότερα των άρθρων 127 έως 157.

Άρθρο 2
Φορέας Συστήματος Τεχνικής
Υποστήριξης του ΟΠΣ-ΑΔΕ

1. Η ανάπτυξη του Συστήματος Τεχνικής Υποστήριξης 
της λειτουργίας, συντήρησης και αναβάθμισης του ΟΠΣ-
ΑΔΕ ανατίθεται στο Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου 
«Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας» (TEE).

2. Η κυριότητα, συνολική διαχείριση και εποπτεία του 
ΟΠΣ-ΑΔΕ ανήκει στην Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας 
του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, σύμφωνα 
με την παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4442/2016. Με το 
σχεδιασμό, την οργάνωση και την παρακολούθηση της 
λειτουργίας του ΟΠΣ-ΑΔΕ από την αρμόδια Διεύθυνση 
του άρθρου 133 του ν. 4512/2018, η Γενική Γραμματεία 
Βιομηχανίας παρακολουθεί και συντονίζει τις μεταρ-
ρυθμιστικές ενέργειες για την απλοποίηση της αδειο-
δότησης και την αναμόρφωση της άσκησης εποπτείας 
στις οικονομικές δραστηριότητες και την αγορά προϊό-
ντων και αξιολογεί την εφαρμογή των ενεργειών αυτών, 
προκειμένου να υποστηρίζεται και να ενισχύεται η συμ-
μόρφωση των επιχειρήσεων, να εμπεδώνονται σχέσεις 
εμπιστοσύνης μεταξύ του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα 
και να επιτυγχάνεται η βελτίωση του επιχειρηματικού 
περιβάλλοντος.

Άρθρο 3
Ομάδα Συντονισμού

1. Συστήνεται Ομάδα Συντονισμού, η οποία λειτουργεί 
ως ενδιάμεσο όργανο μεταξύ της Γενικής Γραμματείας 

Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσε-
ων, του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος και της εκάστο-
τε αρμόδιας Ομάδας Διαχείρισης Έργου.

2. Η Ομάδα αποτελείται από:
α. Έναν (1) Εκπρόσωπο της Γενικής Γραμματείας Βιο-

μηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, 
με τον αναπληρωτή του, με το ρόλο του Συντονιστή.

β. Έναν (1) Εκπρόσωπο του Υπουργείου Ψηφιακής 
Διακυβέρνησης, με τον αναπληρωτή του.

γ. Έναν (1) Εκπρόσωπο του ΝΠΔΔ «Τεχνικό Επιμελη-
τήριο Ελλάδας», με τον αναπληρωτή του.

3. Καθήκοντα της Ομάδας είναι:
α. Η παρακολούθηση της ανάπτυξης του Συστήματος 

Τεχνικής Υποστήριξης του ΟΠΣ-ΑΔΕ.
β. Η διαμόρφωση των διαδικασιών συντήρησης και 

αναβάθμισης του ΟΠΣ-ΑΔΕ.
γ. Η μέριμνα για την έγκαιρη εισαγωγή νέων υπηρεσι-

ών αδειοδότησης και εποπτείας στο ΟΠΣ-ΑΔΕ, δυνάμει 
των νομοθετικών και κανονιστικών πράξεων που εκ-
δίδονται δυνάμει των διατάξεων των ν. 4442/2016 και
ν. 4512/2018.

δ. Τεχνικά θέματα που εισάγονται προς εξέταση από 
τα τρία εμπλεκόμενα μέρη.

4. Η Ομάδα Συντονισμού συγκροτείται με απόφαση 
του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, μετά από 
υπόδειξη των οικείων εκπροσώπων.

Άρθρο 4
Υποχρεώσεις του Φορέα Τεχνικής Υποστήριξης

Το «Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος» (TEE), ως Φορέας 
Τεχνικής Υποστήριξης του ΟΠΣ-ΑΔΕ, αναλαμβάνει:

1. Να υποστηρίζει τη λειτουργία του ΟΠΣ-ΑΔΕ με υψη-
λή διαθεσιμότητα, με υποστήριξη των συστημάτων, με 
προσαρμογές αποδοτικότητας και να προβαίνει σε κάθε 
απαραίτητη ενέργεια για την εξασφάλιση της απρόσκο-
πτης και αποδοτικής λειτουργίας σύμφωνα με τα οριζό-
μενα στην παρούσα.

2. Να παρέχει υπηρεσίες συντήρησης του λογισμι-
κού και υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης (εφαρμογές 
και δεδομένα συστήματος) και τον τυχόν απαιτούμενο 
εξοπλισμό, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η καλή λειτουρ-
γία, η απαιτούμενη απόδοση, ασφάλεια και προστασία, 
σύμφωνα με τις απαιτήσεις του πληροφοριακού συστή-
ματος και την ισχύουσα νομοθεσία.

3. Να προσαρμόζει τις λειτουργίες του ΟΠΣ-ΑΔΕ, ώστε 
να ενσωματώνονται όλες οι προβλεπόμενες ροές διαδι-
κασιών, οι νομικές δεσμεύσεις και οι αλλαγές νομοθεσί-
ας και προβαίνει σε τροποποιήσεις ή αναβαθμίσεις του 
λογισμικού, σύμφωνα με τις αποφάσεις της εκάστοτε 
Ομάδας Διαχείρισης Έργου.

4. Να παρέχει πρόδρομες υπηρεσίες μελετών οργάνω-
σης και συντονισμού για την προετοιμασία της καθολι-
κής λειτουργίας του ΟΠΣ-ΑΔΕ.

5. Να παρέχει υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης των 
Υπηρεσιών και όλων των εμπλεκόμενων στη λειτουργία 
και χρήση του ΟΠΣ-ΑΔΕ.

Άρθρο 5
Ανάλυση Δεδομένων του ΟΠΣ-ΑΔΕ

Ο Φορέας Τεχνικής Υποστήριξης του ΟΠΣ-ΑΔΕ δύνα-
ται, σύμφωνα με το θεσμικό του πλαίσιο, να συστήνει 
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και να συγκροτεί Ομάδες Εργασίας από ειδικούς επιστή-
μονες σε θέματα ψηφιακής μετάβασης, προερχόμενους 
από τον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα, προκειμένου να 
αναλύει συνολικά ή τοπικά δεδομένα ώστε να στηρίζει 
τη λειτουργία, συντήρηση και αναβάθμιση του ΟΠΣ-ΑΔΕ.

Η σύσταση των Ομάδων Εργασίας μπορεί να γίνεται 
υπό τις κατευθύνσεις της Ομάδας Διαχείρισης Έργου, είτε 
με πρωτοβουλία του φορέα Τεχνικής Υποστήριξης του 
ΟΠΣ-ΑΔΕ είτε κατόπιν αιτήματος της Ομάδας Συντονι-
σμού του άρθρου 3.

Άρθρο 6
Μνημόνιο Συνεργασίας - Έναρξη λειτουργίας

1. Μεταξύ της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας του 
Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων και του Τεχνικού 
Επιμελητηρίου Ελλάδος θα συνταχθεί σχετικό μνημόνιο 
συνεργασίας, στο οποίο θα εξειδικεύονται και θα περι-
γράφονται αναλυτικά οι όροι και οι προϋποθέσεις υπό 
τους οποίους θα αναπτύσσεται η τεχνική υποστήριξη, με 
αναλυτική περιγραφή των τρόπων διασύνδεσης, διαλει-
τουργικότητας και ηλεκτρονικής ανταλλαγής δεδομένων 
με υφιστάμενες βάσεις, των υποχρεώσεων αμφοτέρων 
των μερών, των επιμέρους χρονικών δεσμεύσεων, καθώς 
του τρόπου επίλυσης τυχόν διαφορών ή καθυστερήσεων 
προκύψουν κατά την υλοποίηση της συμφωνίας.

2. Η ημερομηνία έναρξης εφαρμογής της παρούσας 
ορίζεται σε τρεις (3) μήνες από τη δημοσίευσή της, πλην 
των υπηρεσιών του Συστήματος Τεχνικής Υποστήριξης 
του ΟΠΣ-ΑΔΕ που θα περιλαμβάνονται στη σύμβαση, 
η οποία θα συναφθεί σύμφωνα με τα προβλεπόμενα 
στην υπ’ αρ. 5775/11-6-2018 διακήρυξη της Κοινωνίας της 
Πληροφορίας ΑΕ, για τις οποίες, ως ημερομηνία έναρξης 
ορίζεται ο χρόνος περαίωσης των δεσμεύσεων εκ μέρους 
του Αναδόχου του έργου.

Άρθρο 7
Χρηματοδότηση της ανάπτυξης
του Συστήματος Τεχνικής Υποστήριξης

Για την ανάπτυξη του Συστήματος Τεχνικής Υποστή-
ριξης της λειτουργίας του ΟΠΣ-ΑΔΕ, το Τεχνικό Επιμελη-
τήριο Ελλάδας δύναται, μετά από πρόταση της Γενικής 
Γραμματείας Βιομηχανίας και έγκριση του Υπουργείου 
Ανάπτυξης και Επενδύσεων και τυχόν συναρμόδιων 
Υπουργείων, να συντάσσει προγράμματα ένταξης των 
απαιτούμενων δράσεων σε Συγχρηματοδοτούμενα Προ-
γράμματα ή στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων. 
Επίσης μπορεί να διαθέτει ίδιους πόρους ή/και πόρους 
προερχόμενους από ανταποδοτικές υπηρεσίες.

Άρθρο 8
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημο-
σίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.  

 Αθήνα, 19 Ιανουαρίου 2021

Ο Υπουργός

ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ 

   Αριθμ. : 8847 (2)
Τροποποίηση των ποσοστών δέσμευσης πόρων 

του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΗΠΕΙΡΟΣ 

2014-2020».

  Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρ-

νηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το 
άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α’ 98), όπως διατηρήθηκε 
σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 
(Α΄ 133).

2. Τον ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, 
λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερ-
νητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» 
(Α’ 133).

3. Τον ν. 4314/2014 «Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο 
και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την 
προγραμματική περίοδο 2014- 2020, Β) Ενσωμάτωση της 
Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) 
στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 
(Α΄ 297) και άλλες διατάξεις» (Α’ 265), όπως ισχύει και 
ειδικότερα την παρ. 1 του άρθρου 33 αυτού.

4. Το π.δ. 147/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οι-
κονομίας και Ανάπτυξης» (Α’ 192), όπως ισχύει.

5. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομα-
σία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός αρμοδι-
οτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων 
μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119).

6. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυ-
βέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α’ 121).

7. Την υπ’ αρ. 85847/11.8.2020 κοινή απόφαση του 
Πρωθυπουργού και Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύ-
σεων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Ανά-
πτυξης και Επενδύσεων, Ιωάννη Τσακίρη» (Β’ 3375).

8. Την υπό στοιχεία 112012/ΕΥΘΥ 1046/2015 (Β΄ 2473) 
υπουργική απόφαση, για την αναδιάρθρωση της Ειδικής 
Υπηρεσίας Συντονισμού της Εφαρμογής σύμφωνα με την 
παρ. 2 του άρθρου 15 και το άρθρο 42 του ν. 4314/2014, 
όπως ισχύει, και ειδικότερα το άρθρο 3 αυτής.

9. Την υπό στοιχεία C(2014) 10172 final/18.12.2014 
εκτελεστική απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για 
την έγκριση του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ήπει-
ρος 2014-2020» (CCI 2014GR16M2OP004), όπως τρο-
ποποιήθηκε με την υπό στοιχεία  C(2020) 4706 final 
7.7.2020 εκτελεστική απόφαση της ΕΕ.

10. Το υπ’ αρ. 34/12-01-2021 έγγραφο της ΕΥΔ ΕΠ Πε-
ριφέρειας Ηπείρου, αίτησης για έγκριση υπερδέσμευσης 
στους Άξονες Προτεραιότητας 1 και 5.

11. Το υπ’ αρ. 7305/22.01.2021 ενημερωτικό της ΕΥΣΕ, 
προς τον Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Επενδύσεων και 
ΕΣΠΑ.

12. Την υπ’ αρ. 7978/22.01.2021 εισήγηση του Γενικού 
Γραμματέα Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ στον Υφυ-
πουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων με θέμα «Εισήγηση 
τροποποίησης των ποσοστών της παρ. 1 του άρθρου 33 
του ν. 4314/14 για το ΕΠ ’’Ήπειρος 2014-2020’’».
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13. Την υπ’ αρ. 80668/29-07-2020 υπουργική απόφαση 
’’Τεχνική προσαρμογή των ποσοστών δέσμευσης πόρων 
των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων «Ανταγωνιστικό-
τητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία», «Υποδομές 
Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη», 
«Ανατολική Μακεδονία Θράκη», «Θεσσαλία», «Ήπειρος», 
«Δυτική Ελλάδα», «Δυτική Μακεδονία», «Στερεά Ελλά-
δα», «Πελοπόννησος», «Ιόνια Νησιά», «Βόρειο Αιγαίο», 
«Κρήτη», «Αττική», «Νότιο Αιγαίο», «Τεχνική Βοήθεια»‘’ 
(Β΄ 3289).

14. Την ανάγκη άμεσης ένταξης ώριμων έργων για την 
περαιτέρω ενεργοποίηση του ΕΠ Ήπειρος 2014-2020, 
σύμφωνα με την εγκεκριμένη στοχοθεσία του και την 
επιτάχυνση της υλοποίησής του, τηρουμένων των προ-
ϋποθέσεων των Κανονισμών της τρέχουσας προγραμμα-
τικής περιόδου για τις μεταβολές των προϋπολογισμών 
των αξόνων του προγράμματος.

15. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν 
προκαλείται επιβάρυνση του κρατικού προϋπολογισμού, 
αποφασίζουμε:

Εγκρίνεται η τροποποίηση των ποσοστών δέσμευσης 
πόρων του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ήπειρος 
2014-2020» ως ακολούθως:

Α.Π. ΤΙΤΛΟΣ ΑΞΟΝΑ

ΑΝΩΤΑΤΟ 
ΕΠΙΤΡΕ-

ΠΟΜΕΝΟ 
ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΕΝΤΑΞΕΩΝ

1

1 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ 
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ 
ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΠΕ

270,00%

2 
2 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗ 

226,00%

3 3 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 203,63%

4 
4 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ 
ΠΡΟΝΟΙΑΣ

160,00%

5
5 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ 
ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ 
ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ

149,00%

Η συνολική δημόσια δαπάνη των ενταγμένων έργων 
του ΕΠ δεν μπορεί να υπερβεί το 205,20% της συνολι-
κής χρηματοδότησης του Προγράμματος.

Η Διαχειριστική Αρχή του Προγράμματος θα πρέπει 
να προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες για την σταδι-
ακή μείωση της υπερδέσμευσης, προκειμένου να μην 
προκληθεί επιβάρυνση του κρατικού προϋπολογισμού.

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 26 Ιανουαρίου 2021

Ο Υφυπουργός

ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΑΚΙΡΗΣ

    Αριθμ. απόφ. 70/2020 (3)
Ορισμός Υπεύθυνου Πρόβλεψης για τη Ζώνη Εξι-

σορρόπησης του Εθνικού Συστήματος Μεταφο-

ράς Φυσικού Αερίου, σύμφωνα με την παρ. 5 του 

άρθρου 39 του Κανονισμού (ΕΕ) 312/2014 .

 Η ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

  Έχοντας 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» (Α’ 179, εφεξής ο «νό-
μος»), όπως ισχύει.

2. Τις διατάξεις της Οδηγίας 2009/73/ΕΚ του Ευρωπαϊ-
κού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουλίου 
2009 σχετικά με τους κοινούς κανόνες για την εσωτερική 
αγορά φυσικού αερίου και την κατάργηση της Οδηγίας 
2003/55/ΕΚ (εφεξής, η «Οδηγία»).

3. Τον κανονισμό (ΕΚ) 715/2009 του Ευρωπαϊκού Κοι-
νοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουλίου 2009 
σχετικά με τους όρους πρόσβασης στα δίκτυα μετα-
φοράς φυσικού αερίου και για την κατάργηση του Κα-
νονισμού (ΕΚ) 1775/2005 (EE L 211/14.8.2009), καθώς 
και την απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 24ης 
Αυγούστου 2012, για τροποποίηση του Παραρτήματος 
I του κανονισμού (ΕΚ) 715/2009 του Ευρωπαϊκού Κοι-
νοβουλίου 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 συμβατικής συμφόρησης σε δίκτυα μεταφοράς φυ-
σικού αερίου, καθώς και οι αντίστοιχες ημερομηνίες για 
τη θέση τους σε εφαρμογή.

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

5. Τις διατάξεις της υπό στοιχεία Δ1/Α/5346/22.03.2010 
απόφασης του Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργει-
ας και Κλιματικής Αλλαγής «Κώδικας Διαχείρισης του 
Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου» (Β’ 379), όπως 
τροποποιήθηκε με τις υπ’ αρ. 1096/2011 (Β’ 2227/2011), 
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), 1400/2020 (Β’ 4585) και 
1433/2020 (Β’ 4799 και Β’ 5078) αποφάσεις της ΡΑΕ 
(εφεξής ο «Κώδικας Διαχείρισης ΕΣΦΑ»).

6. Τις διατάξεις της υπ’ αρ. 589/2016 απόφασης της 
ΡΑΕ «Έγκριση Κώδικα Διαχείρισης Δικτύου Διανομής 
Φυσικού Αερίου σύμφωνα με την παρ. 8 του άρθρου 
80 του ν. 4001/2011» (Β’ 487/2017), όπως τροποποιήθηκε 
με τις υπ’ αρ. 702/2017 (Β’ 3221), 298/2018 (Β’ 1507) και 
642/2018 (Β’ 3334) αποφάσεις της ΡΑΕ και ισχύει (εφεξής 
ο «Κώδικας Δικτύων Διανομής»).

7. Την υπ’ αρ. 125/2018 απόφαση ΡΑΕ «Έγκριση με-
θοδολογίας καθορισμού των τυπικών χαρακτηριστι-
κών κατανάλωσης και δημιουργίας τυπικών καμπυλών 
κατανάλωσης μη ωρομετρούμενων τελικών πελατών, 
σύμφωνα με το άρθρο 21 του Κώδικα Διαχείρισης 
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Δικτύων Διανομής Φυσικού Αερίου (Β’ 487/2017)», όπως 
τροποποιήθηκε με την υπ’ αρ. 750/2020 απόφαση της 
ΡΑΕ (Β’ 2045).

8. Την υπό στοιχεία Ο‐70637/08.02.2018 επιστολή της 
ΡΑΕ προς τους Διαχειριστές ΔΕΣΦΑ Α.Ε., ΔΕΔΑ Α.Ε., ΕΔΑ 
Αττικής Α.Ε. και ΕΔΑ Θεσσαλονίκης‐Θεσσαλίας Α.Ε. με 
θέμα: «Καθορισμός Υπεύθυνου Πρόβλεψης Φορτίου και 
Μοντέλου Πληροφόρησης, σύμφωνα με τον Κανονισμό 
(ΕΕ) 312/2014 “για τη θέσπιση κώδικα δικτύου όσον αφο-
ρά την εξισορρόπηση του φυσικού αερίου στα δίκτυα 
μεταφοράς”».

9. Την υπ’ αρ. 113482/06.03.2018 απαντητική επιστο-
λή της ΔΕΣΦΑ Α.Ε. με θέμα «Απόψεις Διαχειριστή ΕΣΦΑ 
σχετικά με τον καθορισμό Υπεύθυνου Πρόβλεψης Φορ-
τίου και την Επιλογή Μοντέλου Πληροφόρησης, σύμ-
φωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 312/2014» (αρ. πρωτ. ΡΑΕ: 
Ι‐233286/07.03.2018).

10. Την υπ’ αρ. 2649/05.03.2018 απαντητική επιστολή 
της ΕΔΑ Θεσσαλονίκης ‐ Θεσσαλίας Α.Ε. με θέμα «Καθο-
ρισμός Υπεύθυνου Πρόβλεψης Φορτίου και Μοντέλου 
Πληροφόρησης, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 312/ 
2014» (αρ. πρωτ. ΡΑΕ: Ι‐233290/07.03.2018).

11. Την υπ’ αρ. 270155863/23.02.2018 απαντητική επι-
στολή της ΕΔΑ Αττικής Α.Ε. με θέμα «Καθορισμός Υπεύ-
θυνου Πρόβλεψης Φορτίου και Μοντέλου Πληροφόρη-
σης, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 312/2014 “για τη 
θέσπιση κώδικα δικτύου όσον αφορά την εξισορρόπηση 
του φυσικού αερίου στα δίκτυα μεταφοράς”» (αρ. πρωτ. 
ΡΑΕ: Ι‐232808/23.02.2018).

12. Την υπ’ αρ. 2400/23.02.2018 απαντητική επιστολή 
της ΔΕΔΑ Α.Ε. με θέμα «Καθορισμός Υπεύθυνου Πρόβλε-
ψης Φορτίου και Μοντέλου Πληροφόρησης» (αρ. πρωτ. 
ΡΑΕ: Ι‐233018/28.02.2018).

13. Την υπό στοιχεία Ο‐75347/14.01.2019 επιστολή της 
ΡΑΕ προς τους Διαχειριστές ΔΕΣΦΑ Α.Ε., ΔΕΔΑ Α.Ε., ΕΔΑ 
Αττικής Α.Ε. και ΕΔΑ Θεσσαλονίκης‐Θεσσαλίας Α.Ε. με 
θέμα «Πρόσκληση σε συνάντηση σχετικά με τα οριζό-
μενα στο Κεφάλαιο VIII του Κανονισμού (ΕΕ) 312/2014».

14. Τη συνάντηση που έλαβε χώρα στις 21.1.2019 με-
ταξύ της ΡΑΕ και των τεσσάρων Διαχειριστών.

15. Το υπό στοιχεία Ο‐75552/28.01.2019 έγγραφο της 
ΡΑΕ προς τους Διαχειριστές Δικτύου Διανομής, ΔΕΔΑ 
Α.Ε., ΕΔΑ Αττικής Α.Ε. και ΕΔΑ Θεσσαλονίκης‐Θεσσαλίας 
Α.Ε. με θέμα «Υπεύθυνος Πρόβλεψης ‐ Κανονισμός (ΕΕ) 
312/2014».

16. Το υπό στοιχεία Ι‐254411/08.02.2019 απαντητικό 
έγγραφο της ΕΔΑ Αττικής Α.Ε. με θέμα «Υπεύθυνος Πρό-
βλεψης ‐ Κανονισμός (ΕΕ) 312/2014».

17. Το υπό στοιχεία Ι‐254436/11.02.2019 απαντητικό 
έγγραφο της ΕΔΑ Θεσσαλονίκης ‐ Θεσσαλίας, με θέμα 
«Υπεύθυνος Πρόβλεψης ‐ Κανονισμός (ΕΕ) 312/2014».

18. Το υπό στοιχεία Ι‐255119/20.02.2019 απαντητικό 
έγγραφο της ΔΕΔΑ, με θέμα «Υπεύθυνος Πρόβλεψης ‐ 
Κανονισμός (ΕΕ) 312/2014».

19. Την υπ’ αρ. 780/2020 απόφαση της ΡΑΕ «Ορισμός 
Μοντέλου Πληροφόρησης για τη Ζώνη Εξισορρόπησης 
του Εθνικού Συστήματος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου, 
σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 33 του Κανονισμού 
(ΕΕ) αριθμ. 312/2014» (Β’ 1949).

20. Την υπ’ αρ. 755/2020 απόφαση της ΡΑΕ «Έγκριση 
Προγράμματος Ανάπτυξης ΕΣΦΑ 2020‐2029» (Β’ 1746).

21. Την υπό στοιχεία Ο‐82129/11.05.2020 επιστολή της 
ΡΑΕ προς την ΔΕΣΦΑ Α.Ε. με θέμα «Ορισμός Υπευθύνου 
Πρόβλεψης Φορτίου, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 
αριθμ. 312/2014 “για τη θέσπιση κώδικα δικτύου όσον 
αφορά την εξισορρόπηση του φυσικού αερίου στα δί-
κτυα μεταφοράς”».

22. Την υπ’ αρ. 131114/11.06.2020 επιστολή της ΔΕΣΦΑ 
Α.Ε. με θέμα «Ορισμός Υπευθύνου Πρόβλεψης Φορτίου, 
σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθμ. 312/2014 “για τη 
θέσπιση κώδικα δικτύου όσον αφορά την εξισορρόπηση 
του φυσικού αερίου στα δίκτυα μεταφοράς”» (αρ. πρωτ. 
ΡΑΕ: Ι‐283457/15.06.2020).

23. Την υπ’ αρ. 1434/2020 απόφαση της ΡΑΕ «Έγκριση 
Τροποποίησης Κανονισμού Τιμολόγησης Βασικών Δρα-
στηριοτήτων του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερί-
ου σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 88
του ν. 4001/2011 - Πέμπτη Αναθεώρηση» (Β’ 4801).

24. Την υπ’ αρ. 133684/08.12.2020 επιστολή της ΔΕΣΦΑ 
Α.Ε. με θέμα «Ορισμός Υπευθύνου Πρόβλεψης Φορτίου, 
σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) υπ’ αρ. 312/2014 «για τη 
θέσπιση κώδικα δικτύου όσον αφορά την εξισορρόπηση 
του φυσικού αερίου στα δίκτυα μεταφοράς» ‐ Ευγενική 
Υπενθύμιση» (αρ. πρωτ. ΡΑΕ: Ι‐293166/14.12.2020).

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

26. Τις διατάξεις του ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της 
διαφάνειας 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.

27. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν 
προκαλείται επιβάρυνση στον κρατικό προϋπολογισμό, 
σκέφτηκε ως εξής:

Επειδή, σύμφωνα με τις Γενικές Αρχές (παρ. 1 του άρ-
θρου 4) του Ευρωπαϊκού Κανονισμού Εξισορρόπησης 
(ΕΕ) 312/2014 (εφεξής, ο «Κανονισμός»): «Οι χρήστες 
του δικτύου είναι υπεύθυνοι με την εξισορρόπηση των 
χαρτοφυλακίων εξισορρόπησής τους, με στόχο την ελα-
χιστοποίηση της ανάγκης των διαχειριστών συστημάτων 
μεταφοράς να αναλάβουν τις πράξεις εξισορρόπησης 
που καθορίζονται στο πλαίσιο του παρόντος κανονι-
σμού.».

Επειδή, στην παρ. 1 του άρθρου 44 του Κώδικα Διαχεί-
ρισης ΕΣΦΑ: «Ως Ζώνη Εξισορρόπησης Φορτίου, σύμφω-
να με τη διάταξη της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του 
Κανονισμού 312/2014, ορίζεται το ΕΣΜΦΑ.».

Επειδή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο κεφάλαιο V του 
Κανονισμού, και ειδικότερα στην παρ. 1 του άρθρου 21 
αυτού, η ποσότητα διαταραχής ισορροπίας υπολογίζεται 
από το Διαχειριστή του συστήματος μεταφοράς ημερη-
σίως για το χαρτοφυλάκιο εξισορρόπησης κάθε χρήστη 
και για κάθε ημέρα παροχής αερίου. Όταν το άθροισμα 
των εισροών του χρήστη για την ημέρα παροχής αερίου 
ισούται με το άθροισμα των απολήψεών του για τη συ-
γκεκριμένη ημέρα, θεωρείται ότι ο χρήστης έχει επιτύχει 
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την εξισορρόπηση για τη συγκεκριμένη ημέρα παροχής 
αερίου και η ποσότητα διαταραχής ισορροπίας ισούται 
με μηδέν.

Επειδή, προκειμένου οι χρήστες των συστημάτων με-
ταφοράς να είναι σε θέση να εξισορροπούν σε ημερήσια 
βάση το χαρτοφυλάκιό τους, είναι απαραίτητο να έχουν 
συνεχή και κατά το δυνατόν ακριβέστερη πληροφόρηση 
σχετικά με τη ροή του φυσικού αερίου στις εισόδους και 
εξόδους του συστήματος. Κατά συνέπεια οι χρήστες πρέ-
πει να διαθέτουν ενημέρωση σχετικά με την πραγματική 
ποσότητα που έχει παραδοθεί από ανάντη προμηθευτές 
τους σε σημεία εισόδου ή/και έχει παραληφθεί από πε-
λάτες τους σε σημεία εξόδου έως κάποια χρονική στιγμή 
της ημέρας, προκειμένου να προσαρμόσουν κατάλληλα 
τις αντίστοιχες ροές στο υπόλοιπο της ημέρας (μέσω 
επαναδηλώσεων ή/και συναλλαγής ποσοτήτων φυσι-
κού αερίου με άλλους χρήστες ή/και το Διαχειριστή), με 
στόχο την εξισορρόπηση του χαρτοφυλακίου τους σε 
επίπεδο ημέρας φυσικού αερίου (από 07:00 έως 07:00 
της επόμενης ημέρας).

Επειδή, για τον λόγο αυτό, στο Κεφάλαιο VIII (άρθρα 
32‐42) του Κανονισμού περιλαμβάνονται εκτενείς υπο-
χρεώσεις αναφορικά με την παροχή πληροφοριών προς 
τους χρήστες.

Επειδή, για τις περιπτώσεις των ενδοημερησίως με-
τρούμενων εισροών και απολήψεων, η ελάχιστη πλη-
ροφορία που πρέπει να παρέχεται από το Διαχειριστή 
του Συστήματος Μεταφοράς ορίζεται στο άρθρο 34 
του Κανονισμού και έχει ενσωματωθεί στο άρθρο 102 
του Κώδικα Διαχείρισης ΕΣΦΑ ως υποχρέωση του 
Διαχειριστή να παρέχει στους Χρήστες τουλάχιστον δύο 
επικαιροποιήσεις των μετρηθεισών ποσοτήτων φυσικού 
αερίου ανά Σημείο Εισόδου και Εξόδου του ΕΣΦΑ.

Επειδή, ωστόσο, η πληροφόρηση κατά τη διάρκεια της 
ημέρας είναι δυσκολότερη όσον αφορά σε χρήστες που 
εξυπηρετούν μη ωρομετρούμενους τελικούς πελάτες.
Η πληροφόρηση δεν μπορεί εν προκειμένω να γίνει 
βάσει των έως τότε μετρήσεων αλλά μόνο βάσει εκτι-
μήσεων.

Επειδή, λόγω του μεγάλου αριθμού των μη ωρομε-
τρούμενων τελικών πελατών στα δίκτυα διανομής, δεν 
είναι δυνατή η ακριβής κατανομή μεταξύ των χρηστών 
των ποσοτήτων φυσικού αερίου που παραδίδονται από 
το Διαχειριστή του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αε-
ρίου (ΕΣΦΑ), ΔΕΣΦΑ Α.Ε. στα Σημεία Εξόδου Δικτύου 
Διανομής (ΣΕΔΔ), όπως αυτά ορίζονται στον Κώδικα 
Διαχείρισης ΕΣΦΑ (παρ. 1 του άρθρου 5). Η υφιστάμενη 
μεθοδολογία κατανομής εξειδικεύεται στο άρθρο 42Δ 
του Κώδικα Διαχείρισης ΕΣΦΑ και στα άρθρα 43‐44 του 
Κώδικα Δικτύων Διανομής.

Επειδή, κατά τα ανωτέρω, για την καλύτερη εκτίμηση 
της συνολικής κατανάλωσης των μη ωρομετρούμενων 
πελατών σε κάθε ΣΕΔΔ στη διάρκεια της ημέρας και 
της κατανομής ανά χρήστη, στον Κανονισμό ορίζεται 
ο Υπεύθυνος Πρόβλεψης Φορτίου ως εξής (παρ. 5 του 
άρθρου 39):

«Η εθνική ρυθμιστική αρχή ορίζει τον υπεύθυνο πρό-
βλεψης κάθε ζώνης εξισορρόπησης κατόπιν διαβού-

λευσης με τους οικείους διαχειριστές των συστημάτων 
μεταφοράς και διαχειριστές των συστημάτων διανομής. 
Ο υπεύθυνος πρόβλεψης είναι υπεύθυνος για την πρό-
βλεψη των μη ημερησίως μετρηθεισών απολήψεων χρή-
στη του δικτύου και, κατά περίπτωση, της επακόλουθης 
κατανομής. Ο υπεύθυνος πρόβλεψης μπορεί να είναι 
διαχειριστής συστήματος μεταφοράς, διαχειριστής συ-
στήματος διανομής ή τρίτος φορέας.».

Επειδή, τα άρθρα 39‐42 του Κανονισμού περιγράφουν 
τις υποχρεώσεις όλων των εμπλεκόμενων μερών, ήτοι 
του Διαχειριστή του Συστήματος Μεταφοράς, των Δια-
χειριστών Δικτύων Διανομής και του Υπεύθυνου Πρό-
βλεψης Φορτίου, σχετικά με την ανταλλαγή των πληρο-
φοριών που είναι διαθέσιμες σε καθέναν από αυτούς με 
τελικό στόχο την εξασφάλιση της ορθής παροχής πληρο-
φοριών από τον διαχειριστή του συστήματος μεταφοράς 
στους χρήστες τους δικτύου.

Επειδή, ρητά αναφέρεται στον Κανονισμό (άρθρο 
39) ότι «κάθε διαχειριστής συστήματος διανομής που 
συνδέεται με ζώνη εξισορρόπησης και κάθε υπεύθυνος 
πρόβλεψης παρέχουν στον διαχειριστή του συστήμα-
τος μεταφοράς της αντίστοιχης ζώνης εξισορρόπησης 
τις απαραίτητες πληροφορίες για την πληροφόρηση 
των χρηστών του δικτύου στο πλαίσιο του παρόντος 
κανονισμού. Στις πληροφορίες αυτές περιλαμβάνονται 
οι εισροές και απολήψεις για το σύστημα διανομής, ανε-
ξάρτητα από το εάν το εν λόγω σύστημα αποτελεί μέρος 
της ζώνης εξισορρόπησης ή όχι.»

Επειδή, σύμφωνα με το άρθρο 36 του Κανονισμού η 
διαδικασία παροχής πληροφοριών από το Διαχειριστή 
του συστήματος μεταφοράς στους χρήστες για τις μη 
ημερησίως μετρηθείσες απολήψεις εξαρτάται από το 
Μοντέλο Πληροφόρησης που εφαρμόζεται στη Ζώνη 
Εξισορρόπησης.

Επειδή, η Αρχή, με την υπ’ αρ. 780/2020 απόφασή της 
(σχετικό 19), σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 33 του 
Κανονισμού όρισε το «Βασικό Σενάριο», ως το Μοντέλο 
Πληροφόρησης που θα εφαρμοστεί στη Ζώνη Εξισορ-
ρόπησης του Εθνικού Συστήματος Μεταφοράς Φυσικού 
Αερίου.

Επειδή, το «Βασικό Σενάριο» ορίζεται στο εδάφιο (19) 
του άρθρου 3 του Κανονισμού, ως «το μοντέλο πληρο-
φόρησης με βάση το οποίο οι πληροφορίες για τις μη 
ημερησίως μετρηθείσες απολήψεις συνίστανται σε προ-
βλέψεις της επόμενης ή της ίδιας ημέρας».

Επειδή, η «μη ημερήσια μέτρηση» ορίζεται στο εδά-
φιο (12) του άρθρου 3 του Κανονισμού (ΕΕ) 312/2014, 
ως «η ποσότητα του φυσικού αερίου που μετριέται και 
συλλέγεται λιγότερο συχνά από μία φορά ανά ημέρα 
παροχής αερίου». Στα Δίκτυα Διανομής, κατά κανόνα, 
μη ωρομετρούμενοι τελικοί πελάτες είναι οι οικιακοί και 
μικροί εμπορικοί τελικοί πελάτες, των οποίων η πραγμα-
τική κατανάλωση μετριέται σε μηνιαία ή διμηνιαία βάση.

Επειδή, σύμφωνα με το άρθρο 36 του Κανονισμού 
όταν εφαρμόζεται το «Βασικό Σενάριο» προβλέπεται 
συγκεκριμένη διαδικασία, η οποία αποτυπώνεται στις 
παρ. 1‐3 του εν λόγω άρθρου.
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Επειδή, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 42 του 
Κανονισμού «Η μεθοδολογία πρόβλεψης για τις μη ημε-
ρησίως μετρηθείσες απολήψεις χρήστη του δικτύου 
βασίζεται σε στατιστικό μοντέλο ζήτησης στο πλαίσιο 
του οποίου σε κάθε μη ημερησίως μετρηθείσα απόλη-
ψη αποδίδεται κατανομή φορτίου που αποτελείται από 
μαθηματικό τύπο για τη μεταβολή της ζήτησης αερίου 
σε σχέση με μεταβλητές, όπως η θερμοκρασία, η ημέρα 
της εβδομάδας, ο τύπος του πελάτη και οι περίοδοι δι-
ακοπών. Η μεθοδολογία υποβάλλεται σε διαβούλευση 
πριν από την έγκρισή της.»

Επειδή, με το σχετικό 7 έχει εγκριθεί η μεθοδολογία 
καθορισμού των τυπικών χαρακτηριστικών κατανάλω-
σης και δημιουργίας στατικών τυπικών καμπυλών κα-
τανάλωσης μη ωρωμετρούμενων τελικών πελατών που 
εφαρμόζουν οι Διαχειριστές Δικτύου Διανομής, η οποία 
λαμβάνει υπόψη την κατηγορία του τελικού πελάτη, τη 
χρήση φυσικού αερίου και τις κλιματολογικές συνθήκες, 
όπως προβλέπεται στον Κανονισμό.

Επειδή, το πνεύμα και οι διαδικασίες που προβλέπο-
νται στο Κανονισμό αποσκοπούν στην εξασφάλιση της 
ορθής παροχής πληροφοριών από τον διαχειριστή του 
συστήματος μεταφοράς στους χρήστες τους δικτύου 
αναφορικά με τις απολήψεις τους.

Επειδή, οι απολήψεις των χρηστών αντιστοιχούν σε 
ημερήσιες, ενδοημερήσιες και μη ημερησίως μετρού-
μενες ποσότητες ανάλογα με τα Σημεία Εξόδου και τους 
τελικούς πελάτες που εξυπηρετεί κάθε χρήστης. Επομέ-
νως, ο Υπεύθυνος Πρόβλεψης Φορτίου θα πρέπει να έχει 
συνολική εικόνα του συστήματος φυσικού αερίου, τόσο 
του ΕΣΦΑ όσο και των δικτύων διανομής.

Επειδή, τα δίκτυα διανομής στη χώρα βρίσκονται σε 
μεταβατική περίοδο, καθώς αφενός αναπτύσσονται 
συνεχώς, ενώ αυξάνεται και ο αριθμός των ενεργών 
διαχειριστών διανομής και αφετέρου Διαχειριστές Δι-
κτύων Διανομής βρίσκονται σε διαδικασία πώλησης του 
μετοχικού τους κεφαλαίου.

Επειδή, με την υπ’ αρ. 755/2020 απόφαση της ΡΑΕ (σχε-
τικό 20) για την έγκριση του Προγράμματος Ανάπτυξης 
του ΕΣΦΑ, έχει ήδη εγκριθεί από την Αρχή έργο του Δι-
αχειριστή του ΕΣΦΑ για την ανάπτυξη ολοκληρωμένου 
πληροφοριακού συστήματος, καθώς και έργα αναβάθμι-
σης της λειτουργίας του ΕΣΦΑ μεταξύ των οποίων μελέ-
τη, προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος προγραμ-
ματισμού ημερήσιας ροής αερίου για το ΕΣΦΑ.

Επειδή, το προαναφερόμενο έργο θα δώσει τη δυνα-
τότητα στον Διαχειριστή να προβλέπει με ακρίβεια το 
φορτίο που θα διακινείται μέσω του ΕΣΦΑ, προκειμέ-
νου αυτός να λαμβάνει τις βέλτιστες αποφάσεις ώστε 
το σύστημα φυσικού αερίου να λειτουργεί με τον πλέον 
οικονομικό και αποδοτικό τρόπο.

Επειδή, σημαντικό μέρος του φορτίου που διακινείται 
στο ΕΣΦΑ παραδίδεται από τον Διαχειριστή στα ΣΕΔΔ 

και αφορά στις καταναλώσεις οικιακών και μικρών εμπο-
ρικών τελικών πελατών, οι οποίοι κατά κανόνα είναι μη 
ωρομετρούμενοι.

Επειδή, από τον Κώδικα Δικτύων Διανομής (άρθρο 22) 
προβλέπεται συνεργασία των Διαχειριστών Δικτύων Δια-
νομής με τους Διαχειριστές Διασυνδεδεμένων Συστημά-
των, όπως είναι ο Διαχειριστής του ΕΣΦΑ, με σκοπό την 
ενίσχυση της διαλειτουργικότητας των Διασυνδεδεμέ-
νων Συστημάτων, την ανταλλαγή πληροφοριών και την 
αμοιβαία συνεργασία.

Επειδή, η Αρχή, λαμβάνοντας υπόψη όλα τα ανωτέρω 
και κατόπιν διαβούλευσης με τους οικείους Διαχειριστές 
των Δικτύων Διανομής και του Συστήματος Μεταφοράς 
(σχετικά 8‐18), έκρινε ως πιο εύλογο να προτείνει στον Δι-
αχειριστή του ΕΣΦΑ να αναλάβει το ρόλο του Υπευθύνου 
Πρόβλεψης Φορτίου, πρόταση την οποία ο τελευταίος 
αποδέχτηκε (σχετικά 21 και 22).

Επειδή, ο ρόλος του Διαχειριστή ως Υπεύθυνου Πρό-
βλεψης φορτίου θα αποτελεί μια νέα δραστηριότητα του 
Διαχειριστή, η οποία θα πρέπει να ληφθεί υπόψη κατά 
την αξιολόγηση από την Αρχή των Κανόνων Λογιστικού 
Διαχωρισμού του Διαχειριστή, οι οποίοι θα εγκριθούν 
από την Αρχή, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 23 
του ισχύοντος Κανονισμού Τιμολόγησης (σχετικό 24).

Για τους παραπάνω λόγους, αποφασίζει:
1. Τον ορισμό του Διαχειριστή Εθνικού Συστήματος 

Φυσικού Αερίου (ΔΕΣΦΑ Α.Ε.) ως Υπεύθυνου Πρόβλε-
ψης Φορτίου, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 39 
του Κανονισμού (ΕΕ) 312/2014 για τη θέσπιση κώδικα 
δικτύου, όσον αφορά στην εξισορρόπηση του φυσικού 
αερίου στα δίκτυα μεταφοράς.

2. Την υποβολή εισήγησης από τον Διαχειριστή του 
ΕΣΦΑ προς τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, εντός τριών 
μηνών από την κοινοποίηση της παρούσας απόφασης, 
η οποία θα περιλαμβάνει: α) προτεινόμενη διαδικασία 
ανταλλαγής πληροφοριών με τους Διαχειριστές Δικτύ-
ων Διανομής καθώς και όλα τα στάδια που θα ακολου-
θούνται για την εκπόνηση των προβλέψεων των μη 
ημερησίως μετρούμενων απολήψεων των χρηστών 
του συστήματος μεταφοράς, β) στοιχεία για το κόστος 
(επένδυσης και λειτουργικό) που απαιτείται προκειμένου 
ο Διαχειριστής να επιτελέσει το ρόλο του ως Υπεύθυνος 
Πρόβλεψης Φορτίου και προτεινόμενο τρόπο ανάκτη-
σης του κόστους αυτού, καθώς και γ) τις προτάσεις του 
σχετικά με μηχανισμό παροχής κινήτρων, στο πλαίσιο 
της παρ. 4 του άρθρου 39 του Κανονισμού (ΕΕ) 312/2014.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως και να αναρτηθεί στο Πρόγραμμα ΔΙΑΥ-
ΓΕΙΑ.

  Αθήνα, 21 Ιανουαρίου 2021

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,




