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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Αναπροσαρμογή Τιμολογίου Χρήσης του Εθνι-
κού Συστήματος Φυσικού Αερίου σύμφωνα με τις 
διατάξεις της 2ης Αναθεώρησης του Κανονισμού 
Τιμολόγησης Βασικών Δραστηριοτήτων ΕΣΦΑ.

2 Ρύθμιση θεμάτων Ασκούμενων Δικηγόρων στην 
Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. απόφ. 997/2017 (1)
Αναπροσαρμογή Τιμολογίου Χρήσης του Εθνι-

κού Συστήματος Φυσικού Αερίου σύμφωνα με τις 

διατάξεις της 2ης Αναθεώρησης του Κανονι-

σμού Τιμολόγησης Βασικών Δραστηριοτήτων 

ΕΣΦΑ.

Η ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
(συνεδρίαση την 15 Νοεμβρίου 2017, η οποία 
συνεχίστηκε την 16, 20 και 22 Νοεμβρίου 2017)

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 
Υδρογονανθράκων και άλλες ρυθμίσεις» (ΦΕΚ Α΄ 179), 
όπως ισχύει, και ιδίως τα άρθρα 15 και 88 αυτού.

2. Τις διατάξεις του ν. 4409/2016 «Πλαίσιο για την 
ασφάλεια στις υπεράκτιες εργασίες έρευνας και εκμετάλ-
λευσης υδρογονανθράκων», και ιδίως την παράγραφο 1 
(ββ) του άρθρου 61 αυτού (ΦΕΚ Α΄ 136/28.7.2016).

3. Τις διατάξεις του ν. 4425/2016 «Επείγουσες ρυθμί-
σεις των Υπουργείων Οικονομικών, Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας, Υποδομών, Δικτύων και Εργασίας, Κοινωνικής 
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης για την εφαρ-
μογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρ-
θρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 
185/30.9.2016).

4. 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.

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

6. Τις διατάξεις της Οδηγίας 2009/73/ΕΚ «Σχετικά με 
τους κοινούς κανόνες για την εσωτερική αγορά φυσι-
κού αερίου και την κατάργηση της Οδηγίας 2003/55/ΕΚ» 
(L 211/2009).

7. Τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΚ) 715/2009 του Ευ-
ρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης 
Ιουλίου 2009 «Σχετικά με τους όρους πρόσβασης στα δί-
κτυα μεταφοράς φυσικού αερίου και την κατάργηση της 
Κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 1775/2005» (ΕΕ L 211/14.8.2009).

8. Τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/459 της 
Επιτροπής, της 16ης Μαρτίου 2017 «για τη θέσπιση κώ-
δικα δικτύου σχετικά με μηχανισμούς κατανομής δυ-
ναμικότητας στα συστήματα μεταφοράς αερίου και για 
την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 984/2013» 
(ΕΕ L 72/17.3.2017).

9. Τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/460 της Επι-
τροπής, της 16ης Μαρτίου 2017 «για τη θέσπιση κώδικα 
δικτύου σχετικά με την εναρμονισμένη διάρθρωση των 
τιμολογίων μεταφοράς αερίου» (ΕΕ L 72/17.3.2017).

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

11. Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. Δ1/4955/2006 από-
φασης του Υπουργού Ανάπτυξης «Ορισμός τιμολογίου 
μεταφοράς φυσικού αερίου και αεριοποίησης ΥΦΑ» (ΦΕΚ 
Β΄ 1781/7.12.2009).

12. 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΄ 379/2010) (εφεξής 
«Κώδικας Διαχείρισης ΕΣΦΑ»), όπως τροποποιήθηκε 
με τις υπ’ αριθμ. 1096/2011 (ΦΕΚ Β΄ 2227/4.10.2011), 
υπ’ αριθμ. 526/2013 (ΦΕΚ Β΄ 3131/9.12.2013), και υπ’ 
αριθμ. 239/2017 (ΦΕΚ Β΄ 1549/5.5.2017 και ΦΕΚ Β΄ 2159/
23.6.2017) αποφάσεις της ΡΑΕ.

13. Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 594/2012 απόφασης 
ΡΑΕ «Έκδοση του Κανονισμού Τιμολόγησης Βασικών 
Δραστηριοτήτων του Εθνικού Συστήματος Φυσικού 
Αερίου» (ΦΕΚ Β΄ 2093/5.7.2012).

14. Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 722/2012 απόφασης 
ΡΑΕ «Έγκριση Τιμολογίου Χρήσης του Εθνικού Συστή-
ματος Φυσικού Αερίου» (ΦΕΚ Β΄ 2385/27.8.2012).
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15. Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 339/2016 απόφασης 
ΡΑΕ «Αναθεώρηση Κανονισμού Τιμολόγησης Βασικών 
Δραστηριοτήτων του Διαχειριστή Εθνικού Συστήματος 
Φυσικού Αερίου («ΔΕΣΦΑ Α.Ε.») σύμφωνα με τις διατά-
ξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 88 του ν. 4001 και 
του ν. 4409/2016» (ΦΕΚ Β΄ 3181/4.10.2016).

16. Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 344/2016 απόφασης 
ΡΑΕ «Επανυπολογισμός της Ανακτήσιμης Διαφοράς του 
Διαχειριστή Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου («ΔΕΣ-
ΦΑ Α.Ε.») για τα έτη 2011-2015 σύμφωνα με τις διατάξεις 
της παραγράφου 1 (ββ) του άρθρου 61 του ν. 4409/2016» 
(ΦΕΚ Β΄ 3235/7.10.2016).

17. Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 349/2016 απόφασης 
ΡΑΕ «Τροποποίηση διατάξεων του Αναθεωρημένου 
Κανονισμού Τιμολόγησης Βασικών Δραστηριοτήτων 
του Διαχειριστή Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου 
(«ΔΕΣΦΑ Α.Ε.»)» (ΦΕΚ Β΄ 3181/2016).

18. Την υπ’ αριθμ. 352/2016 απόφαση ΡΑΕ «Έγκριση 
Τιμολογίου Χρήσης του Εθνικού Συστήματος Φυσικού 
Αερίου σε εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 
5 του άρθρου 88 του ν. 4001/2011, όπως ισχύει» (ΦΕΚ 
Β΄ 3513/1.11.2016).

19. Την υπ’ αριθμ. Ο–67466/3.5.2017 επιστολή της 
ΡΑΕ προς τη ΔΕΣΦΑ Α.Ε με θέμα «Ανακτήσιμη διαφορά 
έτους 2016 και επανυπολογισμός συντελεστών τιμολο-
γίου χρήσης ΕΣΦΑ».

20. Την υπ’ αριθμ. Ι-221560/19.5.2017 επιστολή της 
ΔΕΣΦΑ A.E. με θέμα «Ανακτήσιμη Διαφορά έτους 2016».

21. Την υπ΄αριθμ. Ι-222128/1.6.2017 επιστολή της 
ΔΕΣΦΑ A.E. με θέμα «Ανακτήσιμη Διαφορά έτους 2016 
και επανυπολογισμός συντελεστών τιμολογίου χρήσης 
ΕΣΦΑ».

22. Την υπ’ αριθμ. Ι-223218/26.6.2017 επιστολή της 
ΔΕΣΦΑ A.E. με θέμα «ΕΣΟΔΟ ΕΣΦΑ 2017- 2018».

23. Την υπ’ αριθμ. Ο-68378/11.7.2017 επιστολή της ΡΑΕ 
προς τη ΔΕΣΦΑ Α.Ε με θέμα «Επανυπολογισμός Συντε-
λεστών Τιμολογίου Χρήσης ΕΣΦΑ».

24. Το υπ’ αριθμ. Ι-224469/26.7.2017 ηλεκτρονικό μή-
νυμα της ΔΕΣΦΑ A.E. με θέμα «Επανέλεγχος Υπολογι-
σμού Ανακτήσιμης Διαφοράς 2016».

25. Την υπ’ αριθμ. Ι-224629/31.7.2017 επιστολή της 
ΔΕΣΦΑ A.E. με θέμα «Αίτημα ΔΕΣΦΑ για Έκτακτη Αναθε-
ώρηση Τιμολογίων έπειτα από σύσταση της ΡΑΕ».

26. Την υπ’ αριθμ. Ι-224630/31.7.2017 επιστολή της 
ΔΕΣΦΑ A.E. με θέμα «Επανυποβολή Ανακτήσιμης Δια-
φοράς Έτους 2016».

27. Την υπ’ αριθμ. Ο-68985/14.9.2017 επιστολή της 
ΡΑΕ προς τη ΔΕΣΦΑ Α.Ε με θέμα «Υποβολή Σχέδιου Τι-
μολογίων».

28. Το υπ’ αριθμ. Ι-226277/20.9.2017 έγγραφο της ΔΕΣ-
ΦΑ Α.Ε. με θέμα «Υποβολή Σχέδιου Τιμολογίων».

29. Το υπ’ αριθμ. Ο-69090/2.10.2017 ηλεκτρονικό μή-
νυμα της ΡΑΕ προς τη ΔΕΣΦΑ Α.Ε με θέμα «Υποβολή 
Σχέδιου Τιμολογίων».

30. Την υπ’ αριθμ. Ι-226900/3.10.2017 επιστολή της 
ΔΕΣΦΑ Α.Ε. με θέμα «Επανυποβολή Σχέδιου Τιμολογίου».

31. Την υπ’ αριθμ. 871/2017 απόφαση ΡΑΕ «Έγκριση 
της 2ης Αναθεώρησης Κανονισμού Τιμολόγησης Βασι-
κών Δραστηριοτήτων του Εθνικού Συστήματος Φυσικού 

Αερίου σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του 
άρθρου 88 του ν. 4001/2011 και του ν. 4409/2016» (ΦΕΚ 
Β΄ 3720/20.10.2017).

32. Το γεγονός ότι, η ΡΑΕ, στο πλαίσιο διαμόρφωσης 
της απόφασής της για την έκδοση της 2ης αναθεώρησης 
του Κανονισμού Τιμολόγησης Βασικών Δραστηριοτήτων 
του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου, κατά τα προ-
βλεπόμενα στις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 88 του 
ν. 4001/2011, έθεσε σε δημόσια διαβούλευση στις 27 
Σεπτεμβρίου 2017 τη σχετική εισήγηση του ΔΕΣΦΑ Α.Ε. 
για την 2η Αναθεώρηση του Κανονισμού Τιμολόγησης 
Βασικών Δραστηριοτήτων ΕΣΦΑ και το υποβληθέν από 
τον ΔΕΣΦΑ Σχέδιο Τιμολογίων ΕΣΦΑ για το έτος 2018 το 
οποίο προκύπτει από την ως άνω εισήγηση.

33. Τα σχόλια που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της 
δημόσιας διαβούλευσης, ήτοι τα υπ’ αριθμ. πρωτ. ΡΑΕ 
έγγραφα: Ι-227024/4.10.2017 της ΕΠΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε., 
Ι-227106/5.10.2017 της Μ&Μ Α.Ε, Ι- 227078/5.10.2017 
της ΔΕΠΑ Α.Ε., Ι-227101/5.10.2017 της ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗ-
ΛΕΚΤΡΙΚΗ Α.Ε. και Ι-227079/5.10.2017 για το οποίο δεν 
αναφέρεται ο αποστολέας, καθώς έχει υποβληθεί αίτηση 
περί τήρησης εμπιστευτικότητας.

34. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 110164/31.10.2017 έγγραφο 
του ΔΕΣΦΑ (ΡΑΕ Ι-228168/2.11.2017) με θέμα «Σχέδιο 
Αναπροσαρμοσμένου Τιμολογίου για το έτος 2018 σύμ-
φωνα με την απόφαση ΡΑΕ 871/2017».

35. Το γεγονός ότι με την παρούσα δεν προκαλείται 
δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

Σκέφτηκε ως εξής:
Επειδή, κατά τα προβλεπόμενα στις διατάξεις της 

παραγράφου 5 του άρθρου 88 του ν. 4001/2011, όπως 
ισχύει (εφεξής ο «νόμος»): «Με εξαίρεση τους Διαχειρι-
στές ΑΣΦΑ, στους οποίους χορηγείται απαλλαγή κατά 
τις διατάξεις του άρθρου 76, τα τιμολόγια με βάση τα 
οποία ο κάθε Διαχειριστής Συστήματος Φυσικού Αερίου 
εισπράττει οποιοδήποτε αντάλλαγμα για κάθε Βασική 
Δραστηριότητα, καταρτίζονται από τον εκάστοτε Διαχει-
ριστή και εγκρίνονται με απόφαση της ΡΑΕ.. και ισχύουν 
το αργότερο από τα δύο κατωτέρω χρονικά σημεία: (α) 
είτε από τον τρίτο μήνα μετά το μήνα δημοσίευσης της 
ανωτέρω απόφασης της ΡΑΕ στην Εφημερίδα της Κυ-
βερνήσεως, (β) είτε από τον έβδομο μήνα μετά το μήνα 
δημοσίευσης του Κανονισμού Τιμολόγησης στην Εφη-
μερίδα της Κυβερνήσεως».

Επειδή, σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 1 του Κανο-
νισμού 715/2009: «Τα τιμολόγια πρόσβασης για τους 
χρήστες δικτύου δεν εισάγουν διακρίσεις και ορίζονται 
χωριστά για κάθε σημείο εισόδου ή εξόδου του συστή-
ματος μεταφοράς. Οι μηχανισμοί επιμερισμού του κό-
στους και η μεθοδολογία καθορισμού των τιμών όσον 
αφορά τα σημεία εισόδου και εξόδου εγκρίνονται από τις 
εθνικές ρυθμιστικές αρχές. Έως τις 3 Σεπτεμβρίου 2011 
τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι έπειτα από μεταβατική 
περίοδο τα τέλη δικτύου δεν υπολογίζονται με βάση την 
προβλεπόμενη στη σύμβαση διαδρομή».

Επειδή, η ΡΑΕ με την έκδοση της υπ’ αριθμ. 871/2017 
απόφασης προέβη σε επικαιροποίηση της μεθοδολογίας 
καθορισμού των τιμολογίων χρήσης ΕΣΦΑ (2η Αναθε-
ώρηση του Κανονισμού Τιμολόγησης ΕΣΦΑ), μετά από 
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σχετική εισήγηση του ΔΕΣΦΑ και δημόσια διαβούλευση 
από κοινού με το τότε υπό μορφή σχεδίου (και πλέον ήδη 
εισηγούμενο αναπροσαρμοσμένο Τιμολόγιο Χρήσης), 
για τους λόγους που αναφέρονται αναλυτικά στη σχετική 
απόφαση της Αρχής.

Επειδή, ειδικότερα, διά της συμπλήρωσης και περαιτέ-
ρω βελτίωσης του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου για τη 
διαμόρφωση των τιμολογίων χρήσης του ΕΣΦΑ, σύμ-
φωνα με το πνεύμα του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/460 της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη θέσπιση κώδικα δικτύου 
σχετικά με την εναρμονισμένη διάρθρωση των τιμολο-
γίων μεταφοράς αερίου (L 72/17.3.2017), εισήχθησαν 
διατάξεις για την εξομάλυνση των διαχρονικών μεταβο-
λών των τιμολογίων και ιδίως για την αποτροπή τυχόν 
ακραίων διακυμάνσεων αυτών σε μεταγενέστερο χρόνο, 
ιδίως όταν συντρέχουν οι περιπτώσεις σημαντικής πλε-
ονασματικής ανάκτησης εσόδων από τον Διαχειριστή.

Επειδή, συγκεκριμένα, στην παρ. 1 του άρθρου 18Α 
της 2ης Αναθεώρησης του Κανονισμού Τιμολόγησης 
ΕΣΦΑ ορίζεται ότι: «1. Σε περίπτωση που από την παρα-
κολούθηση της εξέλιξης του προϋπολογισμού του Έτους 
(ν) από τον Διαχειριστή διαπιστώνεται στο δεύτερο εξά-
μηνο του Έτους, με βάση τα πλέον πρόσφατα διαθέσιμα 
απολογιστικά και προϋπολογιστικά στοιχεία του Έτους 
αυτού, ότι το άθροισμα των Ανακτήσιμων Διαφορών 
των Βασικών Δραστηριοτήτων Μεταφοράς και ΥΦΑ του 
Έτους αυτού θα υπερβεί κατ’ απόλυτο τιμή το δεκαπέντε 
τοις εκατό (15%) του αθροίσματος των προς Ανάκτηση 
Απαιτούμενων Εσόδων των Βασικών Δραστηριοτήτων 
Μεταφοράς και ΥΦΑ του ίδιου Έτους, ο Διαχειριστής 
επανυπολογίζει τους συντελεστές ΣΔΜi, ΣΕΜi, ΣΔΥ και 
ΣΕΥ για κάθε Είσοδο και Έξοδο του Συστήματος Μετα-
φοράς και για την Εγκατάσταση ΥΦΑ και τη χρέωση νέου 
πελάτη ΧΠΝ για το Έτος (ν+1), σύμφωνα με τα άρθρα 
[11] και [16] και προσδιορίζει τους όρους CAPTRA,i,ν+1, 
COMTRA,i,ν+1, CAPLNG,ν+1, COMLNG,ν+1 για κάθε Εί-
σοδο και Έξοδο του Συστήματος Μεταφοράς και για 
την Εγκατάσταση ΥΦΑ λαμβάνοντας υπόψη την πλέον 
πρόσφατη εκτίμηση ζήτησης του Διαχειριστή για το 
Έτος (ν+1). Επίσης, επανυπολογίζει τους συντελεστές 
βραχυχρόνιας χρέωσης Β για το Έτος (ν+1) σύμφωνα 
με την παρ. 4 του άρθρου [13]. Στην περίπτωση αυτή 
η Ανακτήσιμη Διαφορά του Έτους (ν) υπολογίζεται με 
βάση τα προϋπολογιζόμενα μεγέθη για το έτος αυτό. 2.Η 
εισήγηση του Διαχειριστή υποβάλλεται στη ΡΑΕ μέχρι 
την 30η Σεπτεμβρίου του Έτους (ν) και η ΡΑΕ εκδίδει 
την απόφαση Αναπροσαρμογής με τους εγκεκριμένους 
συντελεστές χρέωσης για το έτος (ν+1), οι οποίοι ισχύουν 
σε χρόνο που προσδιορίζεται από την απόφαση της ΡΑΕ. 
3. Για την πρώτη εφαρμογή του άρθρου αυτού η προθε-
σμία της παραγράφου 2 παρατείνεται κατά ένα (1) μήνα».

Επειδή, περαιτέρω, στις παρ. 3 και 4 του άρθρου 19Β 
της 2ης Αναθεώρησης του Κανονισμού Τιμολόγησης 
ΕΣΦΑ ορίζεται ότι: «3. Σε περίπτωση που η Ανακτήσιμη 
Διαφορά του Έτους (ν) αθροιστικά για το Σύστημα Με-
ταφοράς και την Εγκατάσταση ΥΦΑ, όπως υπολογίζεται 
σύμφωνα με το άρθρο [19Α], είναι αρνητική (υπερανά-
κτηση) και υπερβαίνει κατ’ απόλυτο τιμή το πέντε τοις 
εκατό (5%) του προς Ανάκτηση Απαιτούμενου Εσόδου 
του Έτους (ν) αθροιστικά για το Σύστημα Μεταφοράς 

και την Εγκατάσταση ΥΦΑ, η Ανακτήσιμη Διαφορά του 
Έτους αυτού περιορίζεται, με εισήγηση του Διαχειριστή 
η οποία εγκρίνεται από τη ΡΑΕ, κατά μέγιστο στο δέκα 
τοις εκατό (10%) του Προς Ανάκτηση Απαιτούμενου 
Εσόδου του Έτους (ν) (Ποσοστό Περιορισμού Υπερα-
νάκτησης) και η διαφορά αφαιρείται από το ποσό της 
Παλαιάς Ανακτήσιμης Διαφοράς στο τέλος του Έτους (ν). 
Το Ποσοστό Περιορισμού Υπερανάκτησης καθορίζεται 
α) λαμβάνοντας υπόψη την επίπτωση αυτού στη Μεσο-
σταθμική Χρέωση Χρήσης ΕΣΦΑ και ιδίως την ομαλή 
αποκλιμάκωση των τιμολογίων ΕΣΦΑ και β) με τρόπο 
ώστε κατά το δυνατόν να μην προκαλείται αύξηση της 
Μεσοσταθμικής Χρέωσης Χρήσης ΕΣΦΑ το έτος ν+1 σε 
σχέση με αυτή του έτους ν. Ειδικά για το έτος 2017 το 
ανωτέρω Ποσοστό Περιορισμού Υπερανάκτησης ορίζε-
ται στο τρία τοις εκατό (3%). Αν το συνολικό ποσό που 
αφαιρείται υπερβαίνει την εναπομένουσα συνολική 
Παλαιά Ανακτήσιμη Διαφορά στο τέλος του Έτους (ν-
1), το ποσό που αφαιρείται περιορίζεται στο ύψος της 
εναπομένουσας Παλαιάς Ανακτήσιμης Διαφοράς. Στην 
περίπτωση που για το Έτος (ν) εφαρμόζεται το άρθρο 
[18Α], η παράγραφος αυτή εφαρμόζεται με την Προϋ-
πολογιζόμενη Ανακτήσιμη Διαφορά του έτους αυτού. 
Το ποσό της Ανακτήσιμης Διαφοράς του Έτους (ν) το 
οποίο αφαιρείται από το ποσό της Παλαιάς Ανακτήσι-
μης Διαφοράς στο τέλος του Έτους (ν), κατανέμεται στις 
Βασικές Δραστηριότητες Μεταφοράς και ΥΦΑ στο Έτος 
ν αναλογικά με το εναπομείναν ποσό Παλαιάς Ανακτή-
σιμης Διαφοράς στην κάθε Βασική Δραστηριότητα το 
Έτος (ν-1). Σε περίπτωση που ο ανωτέρω υπολογισμός 
οδηγεί σε αρνητική Παλαιά Ανακτήσιμη Διαφορά Βασι-
κής Δραστηριότητας ΥΦΑ στο τέλος του Έτους (ν), τότε 
μηδενίζεται η Παλαιά Ανακτήσιμη Διαφορά Βασικής 
Δραστηριότητας ΥΦΑ και η διαφορά κατανέμεται στη 
Βασική Δραστηριότητα Μεταφοράς, και αντιστρόφως.

4. Το ανακτώμενο ποσό της Παλαιάς Ανακτήσιμης Δια-
φοράς για το Έτος 2017 ανέρχεται σε 2,5 εκατ. ευρώ για 
το Σύστημα Μεταφοράς και 0,5 εκατ. ευρώ για την Εγκα-
τάσταση ΥΦΑ σύμφωνα με την απόφαση ΡΑΕ 349/2016 
(ΦΕΚ Β΄ 3235/7.10.2016). Το ανακτώμενο ποσό της Πα-
λαιάς Ανακτήσιμης Διαφοράς για το Έτος 2018 ανέρχε-
ται σε 18,6 εκατ. ευρώ για το Σύστημα Μεταφοράς και 
5 εκατ. ευρώ για την Εγκατάσταση ΥΦΑ. Από το Έτος 
ν=2019 μέχρι και το Έτος ν=2032, το ανακτώμενο ποσό 
κατά το Έτος ν προκύπτει από τη διαίρεση, του εναπομέ-
νοντος ποσού της Παλαιάς Ανακτήσιμης Διαφοράς στο 
τέλος του Έτους (ν-1) όπως υπολογίζεται σύμφωνα με 
την παρ. 2 ανωτέρω, με τη διαφορά (2032- ν+1)».

Επειδή, εν προκειμένω, ο ΔΕΣΦΑ υπέβαλε στην Αρχή 
δια του υπ’ αριθμ. 34 σχετικού εγγράφου την εισήγησή 
του για την αναπροσαρμογή των εγκεκριμένων συντε-
λεστών χρέωσης καθότι για το έτος 2017 εκτιμήθηκε 
υπερανάκτηση εσόδου ίση με περίπου εξήντα έξι εκα-
τομμύρια ευρώ (66 εκ. €), ήτοι σε ποσοστό που υπερ-
βαίνει το δεκαπέντε τοις εκατό (15%) του αθροίσματος 
των προς Ανάκτηση Απαιτούμενων Εσόδων των Βασικών 
Δραστηριοτήτων Μεταφοράς και ΥΦΑ του ίδιου Έτους 
που ανέρχονταν σε περίπου εκατό πενήντα οκτώ εκα-
τομμύρια ευρώ (158 εκ. €) . Συνεπώς, κρίθηκε αναγκαία 
η ενεργοποίηση της διάταξης της παρ. 1 του άρθρου 
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18Α της 2ης Αναθεώρησης του Κανονισμού Τιμολόγη-
σης ΕΣΦΑ.

Επειδή, εν συνεχεία, για τον επανυπολογισμό των συ-
ντελεστών χρέωσης δυνάμει των ανωτέρω διατάξεων 
της 2ης Αναθεώρησης του Κανονισμού Τιμολόγησης 
ΕΣΦΑ λήφθηκε υπόψη Προς Ανάκτηση Απαιτούμενο 
Έσοδο ΕΣΦΑ για το Έτος 2018 ως το άθροισμα: (i) του 
ήδη ορισθέντος δια της υπ’ αριθμ. 352/2016 απόφα-
σης της Αρχής Απαιτούμενου Εσόδου για το Έτος 2018 
ύψους 159.646.362 ευρώ, (ii) της προσδιορισθείσας 
στην παρ. 4 του άρθρου 19Β της 2ης Αναθεώρησης του 
Κανονισμού Τιμολόγησης Παλαιάς Ανακτήσιμης Διαφο-
ράς ύψους 23,6 εκ. ευρώ, και τέλος (iii) του επιμέρους 
αθροίσματος των ανακτήσιμων διαφορών ετών 2016 
(-3.767.789 ευρώ) και 2017 (-4.558.148 ευρώ), όπως αυτά 
προκύπτουν από την εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 
3 του άρθρου 19Β και της παρ. 5 του άρθρου 19Α της 
2ης Αναθεώρησης του Κανονισμού Τιμολόγησης ΕΣΦΑ. 
Ήτοι, συνολικά ανερχόμενο Προς Ανάκτηση Απαιτούμε-
νο Έσοδο ΕΣΦΑ για το Έτος 2018 σε ποσό [(159.646.362 
+ 23.600.000)–8.325.937=] 174.920.425 ευρώ.

Επειδή, περαιτέρω, η εκτίμηση ζήτησης φυσικού αερί-
ου για το Έτος 2018, όπως αποτυπώνεται στην εισήγηση 
του ΔΕΣΦΑ συνάδει με τα στοιχεία που περιλαμβάνονται 
στη σχετική δημοσίευση από τον ίδιο στην ιστοσελίδα 
του για τη Μελέτη Ανάπτυξης ΕΣΦΑ 2018-2027.

Επειδή, συναφώς, με βάση την ως άνω εισήγηση του 
ΔΕΣΦΑ επιτυγχάνεται μείωση στη Μεσοσταθμική Χρέω-
ση Χρήσης ΕΣΦΑ, όπως αυτή ορίζεται στη 2η Αναθεώρη-
ση του Κανονισμού Τιμολόγησης ΕΣΦΑ, κατά έξι κόμμα 
δεκαεπτά τοις εκατό (6,17%) για το Έτος 2018 σε σχέση 
με το Έτος 2017.

Επειδή, η ΡΑΕ στο πλαίσιο διαμόρφωσης της απόφα-
σής της για την έκδοση της απόφασης Αναπροσαρμογής 
έλαβε υπόψη της και εξέτασε σε βάθος το σύνολο των 
διαλαμβανομένων στα ως άνω έγγραφα του ΔΕΣΦΑ και 
όσων υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της δημόσιας διαβού-
λευσης.

Επειδή, η ΡΑΕ κρίνει εύλογη και τεκμηριωμένη την ει-
σήγηση του ΔΕΣΦΑ όπως αυτή υποβλήθηκε με το ως 
άνω υπ’ αριθμ. 34 σχετικό καθότι είναι σύμφωνη με τις 
ρυθμίσεις της 2ης Αναθεώρησης του Κανονισμού Τιμο-
λόγησης ΕΣΦΑ και ιδίως αυτές των άρθρων 18Α και 19Β 
αυτού.

Για τους παραπάνω λόγους, αποφασίζει:
Την Αναπροσαρμογή των συντελεστών χρέωσης του 

Τιμολογίου Χρήσης ΕΣΦΑ για το 2018, με το περιεχόμενο 
που περιλαμβάνεται στο συνημμένο στην παρούσα κεί-
μενο και συνιστά αναπόσπαστο τμήμα αυτής, και έναρξη 
ισχύος από την 1η Μαΐου 2018 σε εφαρμογή της διά-
ταξης του άρθρου 88 παρ. 5 περ. (β) του ν. 4001/2011, 
όπως ισχύει.
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4.

( . 3  8 )
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174.920.425 
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5. ( . 5  10 

)

20% 80%
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, ( . 3  16 

)

 2018 

:

i (€/KWh ) 2018 

i =  0,001610 

i =  0,001570 

i =  0,002917 

13.  p % ( . 4  17 )

 20%. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 22 Νοεμβρίου 2017

Ο Πρόεδρος

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΟΥΛΑΞΗΣ

Ι

Αριθμ. απόφ. 789/2017 (2)
Ρύθμιση θεμάτων Ασκούμενων Δικηγόρων στην 

Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας.

Η ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
(συνεδρίαση την 13η.9.2017, 
η οποία συνεχίστηκε στις 14.9.2017)

Λαμβάνοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 40 παρ. 6 του ν. 4001/2011 

«Για τη λειτουργία των Ενεργειακών Αγορών Ηλεκτρι-
σμού και Φυσικού Αερίου, για Έρευνα, Παραγωγή και 
δίκτυα μεταφοράς Υδρογονανθράκων και άλλες ρυθμί-
σεις» (ΦΕΚ Α΄ 179/22.8.2011), η οποία προστέθηκε και 
τέθηκε σε ισχύ με το άρθρο 38 παρ. 12 του ν. 4414/2016 
(ΦΕΚ Α΄ 149/9.8.2016), όπως ισχύει.

2. Τις διατάξεις του π.δ/τος 139/2001«Κανονισμός 
Εσωτερικής Λειτουργίας και Διαχείρισης της ΡΑΕ» (ΦΕΚ 
Α΄ 121).

3. Τις διατάξεις του ν. 2431/1996 (ΦΕΚ Α΄ 175/1996) 
«Διορισμός ή πρόσληψη πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένω-
σης», όπως ισχύει.

4. Την υπ’ αριθμ. 29/2015 απόφαση του Προέδρου της 
ΡΑΕ «Συγκρότηση Ομάδας «Νομικής Υποστήριξης της 
ΡΑΕ» και την υπαγωγή της στις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 
334/2015 απόφασης της ΡΑΕ».

5. Την υπ’ αριθμ. 38/2016 απόφαση του Προέδρου της 
ΡΑΕ, κατόπιν της από 8.9.2016 απόφαση της Ολομέλειας, 
κατά την οποία αποφασίσθηκε η αναδιοργάνωση της 
Ομάδας Νομικής Υποστήριξης της ΡΑΕ.

6. Την απόφαση 39Α του Προέδρου της ΡΑΕ για την 
αναγωγή της Ομάδας Νομικής Υποστήριξης σε Διεύθυν-
ση του άρθρου 40 του ν. 4001/2011.

7. Τις διατάξεις των άρθρων 13 και 14 του ν. 4194/2013 
«Κώδικας Δικηγόρων» (ΦΕΚ Α΄ 208/27.9.2013), όπως 
ισχύουν.

8. Τις διατάξεις του ν.δ. 4114/1960 «Κώδικας περί Τα-
μείου Νομικών» (ΦΕΚ Α΄ 164), όπως έχει τροποποιηθεί 
και ισχύει,

9. Τις διατάξεις του ν. 3665/2008 «Διοικητική και ορ-
γανωτική Μεταρρύθμιση του Συστήματος Κοινωνικής 
Ασφάλισης και λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 
58), όπως αυτές ισχύουν,

10. Τις διατάξεις του ν. 849/1978 «Περί παροχής κινή-
τρων διά την ενίσχυσιν της περιφερειακής και οικονο-
μικής αναπτύξεως της Χώρας», και ιδίως το άρθρο 40 
αυτού, όπως αυτό ισχύει,

11. Το γεγονός ότι με την απόφαση αυτή προκαλείται 
συνολική δαπάνη 3.600 € ευρώ αποκλειστικά σε βάρος 
του Προϋπολογισμού της ΡΑΕ για το οικονομικό έτος 
2018 για την πρόσληψη τριών ασκούμενων και για κα-
θένα από τα επόμενα έτη, όπως θα διαμορφωθεί από 
τις ανάγκες τις ΡΑΕ.

Σκέφθηκε ως εξής
Επειδή, σύμφωνα με την παράγραφο 6 του άρθρου 40 

του νόμου 4001/2011 όπως προστέθηκε με το άρθρο 38 
παρ. 12 του ν. 4414/2016: « Η Ρ.Α.Ε. μπορεί να απασχολεί 
μέχρι τρεις (3) ασκούμενους δικηγόρους στη Διεύθυνση 
Νομικών Υπηρεσιών. Η επιλογή τους, ο χρόνος, ο τόπος, 
η αμοιβή τους εντός των ορίων των κείμενων για τον 
Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών διατάξεων, καθώς και οι 
λοιπές συνθήκες άσκησης των ασκούμενων δικηγόρων 
στη Ρ.Α.Ε. καθορίζονται από την Ρ.Α.Ε., η οποία βαρύνεται 
με τη σχετική δαπάνη.» 

Επειδή, σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 3 του 
ν. 4194/2013 (στο εξής: «Κώδικας Δικηγόρων»): «Η άσκη-
ση επιτρέπεται επίσης να γίνει στις νομικές υπηρεσίες 
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των δημοσίων υπηρεσιών και των ανεξάρτητων αρχών, 
στα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) και 
Οργανισμών και γενικά σε νομικές υπηρεσίες των δημό-
σιων υπηρεσιών». Σύμφωνα με την τελευταία αυτή διάτα-
ξη, στις ως άνω περιπτώσεις, «ο συνολικός αριθμός των 
ασκουμένων δικηγόρων, ο ακριβής χρόνος άσκησης, κα-
θώς και το ύψος της αμοιβής τους καθορίζονται με κοινή 
απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Δικαιοσύνης, 
κατά το λόγο αρμοδιότητας καθενός, τη δε βεβαίωση 
άσκησης χορηγεί ο προϊστάμενος της νομικής υπηρεσίας 
ή του γραφείου δικαστικού ή ο νομικός σύμβουλος του 
φορέα». Δεδομένου ότι η απόφαση αυτή ουδέποτε εκ-
δόθηκε και περαιτέρω η διάταξη του άρθρου 38 παρ. 12 
του ν. 4414/2016 ( που προσέθεσε την νέα παράγραφο 6 
στο άρθρο 40 του ν. 4001/2011) είναι μεταγενέστερη και 
ειδικότερη, για την ενεργοποίηση της δυνατότητας πρό-
σληψης ασκούμενων δικηγόρων στη Ρυθμιστική Αρχή 
Ενέργειας, δυνατότητα η οποία προβλέπεται από την 
ως άνω διάταξη του άρθρου 40 παρ. 6 του ν. 4001/2001, 
απαιτείται απλή απόφαση της Ολομέλειας της ΡΑΕ. 

Επειδή, σε σχέση με τον χρόνο πρακτικής άσκησης των 
υποψήφιων δικηγόρων, το άρθρο 13 παρ. 1 του Κώδικα 
Δικηγόρων ορίζει ότι «Η άσκηση διαρκεί δεκαοκτώ (18) 
μήνες». Ωστόσο, αναφορικά με την περίπτωση που η 
άσκηση πραγματοποιείται στο Νομικό Συμβούλιο του 
Κράτους, στις νομικές υπηρεσίες των δημόσιων υπη-
ρεσιών, των ανεξάρτητων αρχών, στα νομικά πρόσωπα 
δημοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) και Οργανισμών, το άρθρο 
13 παρ. 3 εδ. ε’ του Κώδικα Δικηγόρων, προβλέπει ότι η 
άσκηση στις νομικές υπηρεσίες είναι έως εξάμηνη, μπο-
ρεί δε να παραταθεί για άλλους έξι (6) μήνες κατά τα ορι-
ζόμενα στην παράγραφο 5 του ίδιου άρθρου. Σύμφωνα 
δε με το άρθρο 13 παρ. 5 εδ. δ’ του Κώδικα Δικηγόρων: 
«Με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης μπορεί να πα-
ραταθεί ο χρόνος άσκησης των ασκούμενων δικηγόρων 
για ένα εξάμηνο ακόμη και για μία μόνο φορά για κάθε 
ασκούμενο και μόνον για όσες θέσεις δεν καλύφθηκαν 
κατά το τρέχον εξάμηνο». Εν προκειμένω την αρμοδιό-
τητα παράτασης σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 40 
παρ. 6 του ν. 4001/2011 σε συνδυασμό με τη διάταξη του 
άρθρου 13 παρ. 5 εδ΄ δ΄του Κώδικα, έχει η ΡΑΕ.

Επειδή, ως προς την αμοιβή των ασκούμενων δικηγό-
ρων, το άρθρο 40 παρ. 6 του ν. 4001/2011, προβλέπει 
για τους ασκούμενους στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας 
δικηγόρους ότι «… η αμοιβή τους εντός των ορίων των 
κείμενων για τον Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών διατάξε-
ων .......καθορίζονται από την Ρ.Α.Ε. .......». Το άρθρο 13 
παρ. 10 του Κώδικα Δικηγόρων επιβάλλει ότι «η αμοιβή 
των ασκουμένων δικηγόρων καθορίζεται με διάταξη 
τυπικού νόμου». Ο νόμος αυτός δεν έχει εκδοθεί μέχρι 
σήμερα, όμως, μετά την ισχύ της ανωτέρω διάταξης 
οποιεσδήποτε πρωτοβουλίες είχε λάβει στο παρελθόν ο 
Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών για την κατοχύρωση της 
αμοιβής των ασκούμενων δικηγόρων δεν έχουν πλέον 
νομιμοποιητικό έρεισμα και συνεπώς, δεν μπορούν να 
παράσχουν το πλαίσιο μέσα στο οποίο είναι δυνατόν 
να καθοριστεί η αμοιβή των ασκούμενων δικηγόρων. 
Συναφώς, η διάταξη του άρθρου 13 παρ. 10 του Κώδικα 
Δικηγόρων επιτρέπει εξαιρέσεις στις περιπτώσεις που η 
πρακτική άσκηση πραγματοποιείται σε φορείς άλλους 

από δικηγόρους και δικηγορικές εταιρείες και συνεπώς, 
στις τελευταίες αυτές περιπτώσεις η αμοιβή των ασκου-
μένων μπορεί να ορίζεται πρωτογενώς από τα αρμόδια 
κάθε φορά όργανα (Υπουργοί ή Ανεξάρτητες Αρχές) 
και όχι από τον τυπικό Νομοθέτη. Η συνήθης αμοιβή 
που προσφέρεται στους ασκούμενους δικηγόρους από 
τους ποικίλους δημόσιους φορείς, σύμφωνα με τις προ-
σκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος που δημοσιεύουν, 
είναι το ποσό των 600 ευρώ. Περαιτέρω, το άρθρο 14 
του Κώδικα Δικηγόρων ορίζει ότι: «3. Με απόφαση του 
Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δι-
καιωμάτων (στο εξής Υπουργού Δικαιοσύνης) που εκδί-
δεται μετά από πρόταση της Συντονιστικής Επιτροπής 
των Δικηγορικών Συλλόγων, καθορίζονται τα σχετικά με 
την διεξαγωγή της πρακτικής άσκησης, ο τρόπος ελέγ-
χου της άσκησης από τον οικείο δικηγορικό σύλλογο, τα 
δικαιώματα και οι υποχρεώσεις τόσο των ασκουμένων 
όσο και των δικηγόρων στους οποίους αυτοί ασκού-
νται. Η απόφαση αυτή δημοσιεύεται στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως και αναρτάται στην ιστοσελίδα του 
οικείου δικηγορικού συλλόγου». Ωστόσο, ούτε αυτή τη 
διάταξη έχει ακόμη ενεργοποιηθεί με αποτέλεσμα όλες 
οι λεπτομέρειες της άσκησης να χρειάζεται το πρώτον να 
ρυθμιστούν με απόφαση της ΡΑΕ π.χ. το ωράριο. 

Επειδή, η σχετική δαπάνη για την πρόσληψη βαρύ-
νει αποκλειστικά και μόνο τον προϋπολογισμό της ΡΑΕ, 
αποφασίζει:

1. Ορίζει τη μηνιαία αμοιβή των ασκουμένων δικηγό-
ρων στη Νομική Υπηρεσία της ΡΑΕ στο ποσό των εξα-
κοσίων (600,00 €) ευρώ. Το ποσό αυτό δεν υπόκειται σε 
ασφαλιστικές κρατήσεις, παρά μόνο σε παρακράτηση 
φόρου εισοδήματος και καταβάλλεται στο τέλος εκά-
στου ημερολογιακού μηνός. 

2. Η αμοιβή αυτή των ασκούμενων δικηγόρων κατα-
βάλλεται στο τέλος έκαστου ημερολογιακού μηνός.

3. Καθορίζει τη διαδικασία επιλογής τους ως εξής:
Οι αιτήσεις των υποψηφίων συντάσσονται σύμφωνα 

με υπόδειγμα που συντάσσει η ΡΑΕ και υποβάλλονται 
στο πρωτόκολλο αυτής, εντός δέκα (10) ημερών από την 
ανακοίνωση της σχετικής πρόσκλησης στην ιστοσελίδα 
της. Στην αίτηση ο ενδιαφερόμενος δηλώνει:

α) τα στοιχεία του αστυνομικού δελτίου ταυτότητάς του,
β) τον αριθμό μητρώου ασκουμένου, εάν έχει ήδη εγ-

γραφεί ως ασκούμενος,
γ) τα στοιχεία επικοινωνίας του (ταχυδρομική διεύ-

θυνση, σταθερό και κινητό τηλέφωνο, λογαριασμό ηλε-
κτρονικού ταχυδρομείου) και συμπληρώνει όλα τα πεδία 
της αίτησης.

δ) τον αριθμό φορολογικού του μητρώου
Με την αίτηση συνυποβάλλονται τα αντίγραφα των 

τίτλων σπουδών.
4. Η Επιλογή γίνεται σύμφωνα με τη διαδικασία που 

ορίζει η ΡΑΕ στη σχετική πρόσκληση υποβολής υποψη-
φιοτήτων.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 14 Σεπτεμβρίου 2017

Ο Πρόεδρος

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΟΥΛΑΞΗΣ
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Την ευθύνη για την εκτύπωση, διαχείριση και κυκλοφορία των φύλλων της Εφημερίδας 
της Κυβερνήσεως, (ΦΕΚ) στην έντυπη και ηλεκτρονική έκδοση, έχει το Εθνικό Tυπογραφείο 

το οποίο αποτελεί δημόσια υπηρεσία η οποία υπάγεται στο Υπουργείο Διοικητικής Ανασυ-
γκρότησης. Το Εθνικό Τυπογραφείο έχει επίσης την ευθύνη για την κάλυψη των εκτυπωτικών 
αναγκών του Δημοσίου. (ν. 3469/2006, Α΄ 131).

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΕΙ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ)
Η ηλεκτρονική μορφή των ΦΕΚ διατίθεται δωρεάν από την ιστοσελίδα www.et.gr. Για 

τα ΦΕΚ που δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωρισθεί στην πιο πάνω ιστοσελίδα δίνεται η 
δυνατότητα δωρεάν αποστολής με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, μετά από αίτηση που υποβάλ-
λεται ηλεκτρονικά με τη συμπλήρωση ειδικής φόρμας.

Η έντυπη μορφή των ΦΕΚ διατίθεται για μεμονωμένα φύλλα με το ανάλογο κόστος από 
το τμήμα Πωλήσεων απευθείας ή με ταχυδρομική αποστολή μέσω αίτησης παραγγελίας στα 
ΚΕΠ, ενώ για ετήσια συνδρομή από το τμήμα Συνδρομητών. Tο κόστος για ασπρόμαυρο ΦΕΚ 
από 1 έως 16 σελίδες είναι 1€, προσαυξανόμενο κατά 0,20€ για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή 
μέρος αυτού. Το κόστος για έγχρωμο ΦΕΚ είναι 1,50€ από 1 έως 16 σελίδες, προσαυξανόμενο 
κατά 0,30€ για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.

Τρόπος αποστολής κειμένων προς δημοσίευση

-  Τα κείμενα για δημοσίευση στο ΦΕΚ, από όλες τις δημόσιες υπηρεσίες και τους φορείς 
του δημόσιου τομέα, αποστέλλονται στην διεύθυνση webmaster.et@et.gr με  χρήση 
προηγμένης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης.

-  Οι περιλήψεις Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων, αποστέλλονται στην ηλεκτρονική δι-
εύθυνση dds@et.gr με τη χρήση απλού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

-  Κατ’ εξαίρεση, πολίτες οι οποίοι δεν έχουν αποκτήσει προηγμένη ηλεκτρονική υπογρα-
φή, μπορούν να αποστέλλουν ταχυδρομικά ή να καταθέτουν  με εκπρόσωπό τους κείμε-
να προς δημοσίευση αποτυπωμένα σε χαρτί, στο Τμήμα Παραλαβής Δημοσιευτέας Ύλης.

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

πώληση των τευχών και τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες θα βρείτε 

στην ιστοσελίδα μας και στη διαδρομή Εξυπηρέτηση κοινού - τμήμα πωλήσεων ή συν-

δρομητών. Επίσης στην ιστοσελίδα μπορείτε να αναζητήσετε πληροφορίες σχετικά με την 

πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, εφόσον γνωρίζετε τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύμα-

τος (ΚΑΔ). Τον ΚΑΔ εκδίδει το Εθνικό Tυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προ-
ϋποθέσεις δημοσίευσης. 

2. ΚΑΛΥΨΗ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ του Δημοσίου και των φορέων του 

Το Εθνικό Τυπογραφείο μετά από αίτημα φορέα του Δημοσίου αναλαμβάνει να σχεδιάσει 
και να εκτυπώσει κάρτες, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους, φακέλους 
αλληλογραφίας, κ.ά. Επίσης σχεδιάζει και κατασκευάζει σφραγίδες. 

EΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

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
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