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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 5527/136497 (1)
 Τροποποίηση της αρ. 321699/5981/21.08.2008 ΥΑ (ΦΕΚ Β΄ 

1740/29.08.2008) Λεπτομέρειες εφαρμογής, έλεγχοι 
και δικαιολογητικά πληρωμής του προγράμματος 
οικονομικών ενισχύσεων (Εξισωτική Αποζημίωση) σε 
εκτέλεση των Μέτρων 211 και 212 του Άξονα 2 του 
Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2007−
2013.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Το Ν.Δ. 131/1974 (ΦΕΚ 320/Α΄/1974) «Περί παροχής 

οικονομικών ενισχύσεων εις την γεωργικήν, κτηνο−
τροφικήν, δασικήν και αλιευτικήν παραγωγήν», όπως 
τροποποιήθηκε με το Ν. 1409/1983 (ΦΕΚ 199/Α΄/1983) 
«τροποποίηση και συμπλήρωση των διατάξεων του Ν.Δ. 
131/1974 περί παροχής οικονομικών ενισχύσεων εις την 
γεωργικήν, κτηνοτροφικήν, δασικήν και αλιευτικήν πα−
ραγωγήν και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιημένος 
ισχύει.

2. Το άρθρο 22 παρ. 2 περίπτωση γ΄ του Ν. 992/1979 
(ΦΕΚ 280/Α΄/1979).

3. Οι διατάξεις των άρθρων 13 μέχρι και 29 του 
Ν. 2637/1998 (ΦΕΚ 200/Α΄/1998) «Σύσταση Οργανισμού 
Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προ−
σανατολισμού και Εγγυήσεων», όπως τροποποιήθηκαν 

και συμπληρώθηκαν με το άρθρο 4 του Ν. 2732/1999 
(ΦΕΚ 154/Α΄/1999), το άρθρο 24 του Ν. 2945/2001 (ΦΕΚ 
223/Α΄/2001), το άρθρο 3 του Ν. 3508/2006 (ΦΕΚ 249/
Α΄/2006) και τα άρθρα 32 και 33 του Ν. 3698/2008 (ΦΕΚ 
198/Α΄/2008).

4. Το άρθρο 3 του Ν. 3508/2006 (ΦΕΚ 249/Α΄/2006) 
«Ρυθμίσεις θεμάτων του Υπουργείου Αγροτικής Ανά−
πτυξης και Τροφίμων».

5. Το Νόμο υπ’ αριθμ. 3614/2007 (ΦΕΚ 267/Α΄/2007) 
«Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών πα−
ρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007−2013» 
και ειδικότερα το άρθρο 36 αυτού.

6. Το Νόμου 3874/2010 (ΦΕΚ 151/Α/6−9−2010) «Μητρώο 
Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων».

7. Το άρθρου 62 παρ. 2 του Ν. 4235/2014 (ΦΕΚ 32/Α΄/
2014) «Διοικητικά μέτρα, διαδικασίες και κυρώσεις στην 
εφαρμογή της ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας στους 
τομείς των τροφίμων, των ζωοτροφών και της υγείας 
και προστασίας των ζώων και άλλες διατάξεις αρμο−
διότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων».

8. Τα άρθρων 66, 67, 68 και 77 του Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 
143/Α΄/2014) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και επο−
πτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) − δημόσιο 
λογιστικό και άλλες διατάξεις».

9. Το άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ−
βέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, όπως κυρώθηκε 
με το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α΄/2005) 
«Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και 
τα Κυβερνητικά όργανα».

10. Το Π.δ. 113/2010 (ΦΕΚ 194/Α΄/2010) «Ανάληψη υπο−
χρεώσεων από τους Διατάκτες», όπως ισχύει.

11. Το Π.δ. 107/2014 (ΦΕΚ 174/Α΄/28−08−2014) σχετικά με 
τον Οργανισμό του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης 
και Τροφίμων, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 45 του 
Νόμου 4305/2014 (ΦΕΚ 237/Α΄/31−10−2014).

12. Το Π.δ. 70/22−09−2015 (ΦΕΚ 114/Α΄/22−06−2015) «Μετο−
νομασία Υπουργείου (Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης 
και Τροφίμων)».

13. Το Π.δ. 73/23−09−2015 (ΦΕΚ 116/Α΄/23−09−2015) «Δι−
ορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, 
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

14. Τον Καν. (ΕΚ) αριθμ. 1698/2005 του Συμβουλίου για 
τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ε.Γ.Τ.Α.Α., 
όπως τροποποιημένος ισχύει.
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15. Τον Καν. (ΕΕ) αρ. 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινο−
βουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη χρηματοδό−
τηση, τη διαχείριση και την παρακολούθηση της κοινής 
γεωργικής πολιτικής και την κατάργηση των κανονισμών 
(ΕΟΚ) αρ. 352/78, (ΕΚ) αρ. 165/94, (ΕΚ) αρ. 2799/98, (ΕΚ) 
αρ. 814/2000, (ΕΚ) αρ. 1290/2005 και (ΕΚ) αρ. 485/2008 
του Συμβουλίου.

16. Τον Καν. 1305/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλί−
ου και του Συμβουλίου για τη στήριξη της αγροτικής 
ανάπτυξης από το Ε.Γ.Τ.A.A. και την κατάργηση του 
κανονισμού (Ε.Κ.) αρίθμ. 1698/2005 του Συμβουλίου.

17. Τον Καν. (ΕΕ) αρ. 809/2014 της Επιτροπής για τη 
θέσπιση κανόνων εφαρμογής του Καν. (ΕΕ) 1306/2013 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου όσον 
αφορά το ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης και ελέγ−
χου, τα μέτρα αγροτικής ανάπτυξης και την πολλαπλή 
συμμόρφωση.

18. Τον Καν. (ΕΕ) αρ. 640/2014 της Επιτροπής για τη 
συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) 1306/2013 του Ευρω−
παϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά 
το ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης και ελέγχου και 
τους όρους απόρριψης ή ανάκτησης πληρωμών καθώς 
και τις διοικητικές κυρώσεις που εφαρμόζονται στις 
άμεσες ενισχύσεις, τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης 
και την πολλαπλή συμμόρφωση.

19. Την αρ. Ε(2007) 6015/29−11−2007 Απόφαση της Επι−
τροπής Ε.Κ. για την έγκριση του Προγράμματος Αγρο−
τικής Ανάπτυξης της Ελλάδας (Π.Α.Α.) για την περίοδο 
προγραμματισμού 2007−2013 (CCI No 2007GR06RPO001), 
όπως ισχύει κάθε φορά και ειδικότερα τη 13η. αναθεώ−
ρηση.

20. Την αρ. 280947/1982/07−03−2008 (ΦΕΚ 393 Β΄/ 
07.03.2008) Κοινή Υπουργική Απόφαση «Πρόγραμμα οι−
κονομικών ενισχύσεων (Εξισωτική Αποζημίωση) σε εκτέ−
λεση των Μέτρων 211 και 212 του Άξονα 2 του Προγράμ−
ματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2007−2013» όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει.

21. Η υπ’ αριθμ. 327739/11−10−2007 (ΦΕΚ 2038/Β΄/2007) 
Απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τρο−
φίμων «Διαπίστευση του Οργανισμού Πληρωμών και 
Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και 
Εγγυήσεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.) − Ν.Π.Ι.Δ. ως Οργανισμού Πλη−
ρωμών για τις δαπάνες των γεωργικών ταμείων (Ε.Γ.Τ.Ε. 
και Ε.Γ.Τ.Α. Α.)».

22. Η υπ’ αριθμ. 282966/09−07−2007 (ΦΕΚ 1205/Β΄/2007) 
Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονο−
μικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Εγκρι−
ση του Κανονισμού Διαδικασίας Πληρωμών του Ν.Π.Ι.Δ. 
με την επωνυμία Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου 
Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυή−
σεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.) των ενισχύσεων που βαρύνουν τον 
Ειδικό Λογαριασμό Εγγυήσεων Γεωργικών Προϊόντων 
(ΕΛΕΓΕΠ)».

23. Η υπ’ αριθμ. 258392/12−05−2008 (ΦΕΚ 910/Β΄/2008) 
Κοινή Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομίας 
και Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 
«Εγκριση Κανονισμού Οργανωτικής Διάρθρωσης και Λει−
τουργίας των Υπηρεσιών του Οργανισμού Πληρωμών 
και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού 
και Εγγυήσεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.) − Ν.Π.Ι.Δ.», όπως ισχύει 
κάθε φορά.

24. Η υπ’ αριθμ. 281255/06−05−2008 (ΦΕΚ 794/Β΄/2008) 
Απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και 

Τροφίμων «Εγκριση Κανονισμού Διαδικασιών Ελέγχων 
του Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία «Οργανισμός Πληρωμών και 
Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και 
Εγγυήσεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.)».

25. Η με αριθμ. 8932/22−09−2008 (ΦΕΚ 2153/Β΄/16.10.2008) 
απόφαση Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 
για το Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου του Προγράμ−
ματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007−2013», 
όπως ισχύει κάθε φορά.

26. Την υπ’ αριθμ. 321699/5981/21.08.2008 (ΦΕΚ 1740/
Β΄/2008) απόφαση του Υπουργού ΥΠ.Α.Α. και Τ. «Λεπτο−
μέρειες εφαρμογής, έλεγχοι και δικαιολογητικά πληρω−
μής του προγράμματος οικονομικών ενισχύσεων (Εξισω−
τική Αποζημίωση) σε εκτέλεση των Μέτρων 211 και 212 
του Άξονα 2 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 
(ΠΑΑ) 2007−2013».

27. Την αρ. 4941/07.11.2011 (ΦΕΚ 2538/Β΄/2011) Κοι−
νή Υπουργική Απόφαση «Σύστημα Δημοσιονομικών 
Διορθώ σεων και διαδικασίες ανάκτησης αχρεωστήτως 
ή παρανόμως καταβληθέντων ποσών από Εθνικούς ή 
Κοινοτικούς πόρους, στα πλαίσια του Προγράμματος 
Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδος 2007−2013.».

28. Την αρ. 5389/02−12−2015 σύμφωνη γνώμη της Ε.Υ.Δ. 
Π.Α.Α.

29. Την αρ. 23533/23−11−2015 σύμφωνη γνώμη της EYE 
Π.Α.Α.

30. Την αρ. 122968/21−11−2015 σύμφωνη γνώμη του 
Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.

31. Από την παρούσα δεν προκαλείται ουδεμία δαπάνη, 
αποφασίζουμε:

Η υπ’ αρίθμ. 321699/5981/21−08−2008 Απόφαση μας τρο−
ποποιείται ως ακολούθως:

Άρθρο 1
ΕΛΕΓΧΟΙ

Η παράγραφος ΙΙ. 1.6 του άρθρου 6 αντικαθίσταται 
ως ακολούθως:

ΙΙ.1.6 ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΩΝ 
ΕΛΕΓΧΩΝ ΤΟΥ Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.

Τα αποτελέσματα των πρωτοβάθμιων και δευτερο−
βάθμιων ελέγχων (διοικητικών και επιτόπιων) − πρακτι−
κά ελέγχων − καταχωρούνται από τους ελεγκτές των 
Περιφερειακών Διευθύνσεων του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. στη 
βάση δεδομένων του προγράμματος. Η καταχώριση 
των αποτελεσμάτων των πρωτοβάθμιων ελέγχων εί−
ναι απαραίτητη προϋπόθεση για την πραγματοποίηση 
των πληρωμών.

Άρθρο 2
ΠΛΗΡΩΜΕΣ

Το άρθρο 11, αντικαθίσταται ως ακολούθως:
1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
1.1 Οι πληρωμές των δικαιούχων, πραγματοποιούνται 

έως τις 31 Δεκεμβρίου του ημερολογιακού έτους που 
έπεται του υπό εξέταση έτους εφαρμογής.

1.2. Οι ενισχύσεις καταβάλλονται στους δικαιούχους, 
στο ακέραιο, χωρίς καμία μείωση ή παρακράτηση, με 
πίστωση των τραπεζικών τους λογαριασμών.

1.3. Δεν πραγματοποιείται καμία πληρωμή αν δεν 
έχουν ολοκληρωθεί οι διοικητικοί και επιτόπιοι έλεγ−
χοι επιλεξιμότητας, όπως αναφέρεται στο άρθρο 6 
της παρούσας. Ωστόσο, δύναται να καταβληθεί μέχρι 
και το 75% της ενίσχυσης μετά την ολοκλήρωση των 
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προβλεπόμενων διοικητικών ελέγχων, λαμβάνοντας μέ−
τρα για να μην υπάρξει υπέρβαση του ποσού ενίσχυσης. 
Το ποσοστό των πληρωμών είναι ταυτόσημο για όλους 
τους δικαιούχους του μέτρου.

1.4. Όσον αφορά τους ελέγχους πολλαπλής συμμόρ−
φωσης στις περιπτώσεις που οι εν λόγω έλεγχοι δεν 
είναι δυνατόν να ολοκληρωθούν πριν από τις πληρωμές, 
τα αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά ανακτώνται σύμ−
φωνα με την αρ. 4941/7.11.2011 (ΦΕΚ 2538/Β΄/2011) Κοινή 
Υπουργική Απόφαση

1.5. Η ενίσχυση δεν καταβάλλεται σε δικαιούχους οι 
οποίοι απεδείχθη ότι δημιούργησαν τεχνητά τους όρους 
που απαιτούνται για την καταβολή της ενίσχυσης, αντί−
θετα με τους στόχους του προγράμματος, με σκοπό να 
αποκομίσουν οφέλη.

2. ΦΟΡΕΑΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ
Αρμόδιος φορέας για την αναγνώριση και εκκαθά−

ριση της δαπάνης κατά τη χορήγηση των ενισχύσε−
ων του προγράμματος στους δικαιούχους, ορίζεται ο 
Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., δια των οργανικών μονάδων επιπέδου 
διεύθυνσης της κεντρικής υπηρεσίας, οι οποίες έχουν 
εξουσιοδοτηθεί σύμφωνα με τον κανονισμό λειτουργίας 
του ΕΛΕΓΕΠ, όπως κάθε φορά ισχύει.

3. ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Α. Οι πληρωμές των Μέτρων 211 και 212 διενεργούνται 

στο σύνολο της επικράτειας βάσει «φακέλου πληρωμής», 
ο οποίος περιλαμβάνει:

Ι. Εκτυπωμένες καταστάσεις από το μηχανογραφικό 
αρχείο πληρωμών της Βάσης Δεδομένων και συγκε−
κριμένα:

1.1. Συγκεντρωτική Κατάσταση Πληρωμής στο σύνο−
λο της επικράτειας ανά παρτίδα, με αναγνώριση και 
εκκαθάριση της δαπάνης, στην οποία αναγράφεται το 
συνολικό ποσό της ενίσχυσης με διαχωρισμό της εθνι−
κής από την κοινοτική συμμετοχή, υπογεγραμμένη από 
τους αρμόδιους ελεγκτές, τον Προϊστάμενο του αρμό−
διου Τμήματος και τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Αλιείας.

1.2. Την πρώτη και την τελευταία σελίδα της Ανα−
λυτικής Ονομαστικής Κατάστασης Πληρωμής των δι−
καιούχων ενίσχυσης στο σύνολο της επικράτειας ανά 
παρτίδα, υπογεγραμμένες από τους αρμόδιους ελε−
γκτές, τον Προϊστάμενο του αρμόδιου Τμήματος και 
τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Αγροτικής Ανάπτυξης 
και Αλιείας.

1.3. Αναλυτική κατάσταση δείγματος πληρωμών, υπο−
γεγραμμένη από τους αρμόδιους ελεγκτές, τον Προϊ−
στάμενο του αρμόδιου Τμήματος και τον Προϊστάμενο 
της Διεύθυνσης Αγροτικής Ανάπτυξης και Αλιείας, στην 
οποία εμφανίζονται οι γεωργοί που περιλαμβάνονται 
στο δείγμα ελέγχου το οποίο επιλέγεται από το σύνο−
λο των γεωργών που περιλαμβάνονται στην Αναλυτική 
Ονομαστική Κατάσταση Πληρωμής του προηγούμενου 
σημείου.

1.4. Κατάσταση ελέγχου από τη βάση δεδομένων, για 
το σύνολο των δικαιούχων με συγκεντρωτική αναφορά 
των αποτελεσμάτων του διενεργηθέντος κεντρικού μη−
χανογραφικού διοικητικού και διασταυρωτικού ελέγχου, 
υπογεγραμμένη από τον προϊστάμενο της Διεύθυνσης 
Πληροφορικής του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.

1.5. Κατάσταση ελέγχου από τη βάση δεδομένων, με 
τα συγκεντρωτικά στοιχεία για το σύνολο της επικρά−
τειας όπως αυτά προκύπτουν μετά την ολοκλήρωση και 

καταχώριση στη Βάση Δεδομένων των αποτελεσμάτων 
των διενεργηθέντων διοικητικών και επιτόπιων ελέγχων 
υπογεγραμμένη από τον προϊστάμενο της Διεύθυνσης 
Τεχνικών Ελέγχων του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.

1.6. Κατάσταση ελέγχου από τη βάση δεδομένων, σε 
σύνολο χώρας, με συγκεντρωτική αναφορά των απο−
τελεσμάτων του διενεργηθέντος κεντρικού μηχανο−
γραφικού διασταυρωτικού ελέγχου των γεωχωρικών 
στοιχείων, υπογεγραμμένη από τον Προϊστάμενο της 
Διεύθυνσης Τεχνικών Ελέγχων του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.

1.7. Συγκεντρωτική κατάσταση ελέγχου − εκκαθάρισης 
(Check List) με τα στοιχεία που ελέγχθηκαν, υπογεγραμ−
μένη από τους αρμόδιους ελεγκτές, τον Προϊστάμενο 
του αρμόδιου Τμήματος και τον Προϊστάμενο της Δι−
εύθυνσης Αγροτικής Ανάπτυξης και Αλιείας.

4. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
4.1. Οι φάκελοι πληρωμής της προηγούμενης παρα−

γράφου, με όλα τα στοιχεία πλην της αναλυτικής κατά−
στασης δείγματος πληρωμών του σημείου 1.3, δίδονται 
στους αρμόδιους ελεγκτές.

4.2. Οι ελεγκτές πραγματοποιούν δειγματοληπτικό 
έλεγχο και εφόσον επιβεβαιώσουν την επιλεξιμότητα 
των αιτήσεων των γεωργών του δείγματος, προχωρούν 
σε αναγνώριση και εκκαθάριση της δαπάνης του «φα−
κέλου πληρωμής», συμπληρώνοντας τη συγκεντρωτική 
κατάσταση ελέγχου (Check List) με τα στοιχεία που 
ελέγχθηκαν και υπογράφοντας αυτήν. Ειδικότερα, οι 
εντελλόμενοι ελεγκτές πραγματοποιούν τον έλεγχο 
μέσα από τις «οθόνες» του προγράμματος εφαρμογής 
της Εξισωτικής Αποζημίωσης, σύμφωνα με τα παρα−
κάτω:

Ο πρώτος ελεγκτής επιλέγει, μέσα από την εφαρμογή 
του προγράμματος, τον φάκελο που έχει εντολή να 
ελέγξει και εισάγει το επιθυμητό ποσοστό του δείγ−
ματος ελέγχου των αιτήσεων των γεωργών, το οποίο 
πρέπει να κυμαίνεται από 0,1 έως 1%.

Το λογισμικό της εφαρμογής, με τυχαία δειγματολη−
ψία, εξάγει το δείγμα των προς έλεγχο γεωργών, το 
οποίο εκτυπώνεται σε κατάσταση δείγματος ελέγχου 
υπό μορφή αναλυτικής κατάστασης πληρωμής.

Ακολούθως, ο πρώτος ελεγκτής προχωρεί σε δια−
σταύρωση και έλεγχο των επιμέρους στοιχείων υπο−
λογισμού της πληρωμής κάθε γεωργού του δείγματος, 
με βάση τα διαθέσιμα ατομικά στοιχεία των δικαιούχων 
από την Αίτηση Ένταξης/Πληρωμής, τους διοικητικούς 
και επιτόπιους ελέγχους, τις Διοικητικές Πράξεις, τα 
στοιχεία του κεντρικού μηχανογραφικού διοικητικού 
και διασταυρωτικού ελέγχου και το σύστημα υπολο−
γισμού των κυρώσεων και πληρωμών (εξατομίκευση), 
όπως αυτά περιλαμβάνονται στην ηλεκτρονική Βάση 
Δεδομένων και εμφανίζονται επί της οθόνης, και εφό−
σον − μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου όλων των 
γεωργών του δείγματος − δεν διαπιστωθούν προβλή−
ματα, συμπληρώνει, κατά περίπτωση, τη συγκεντρωτική 
κατάσταση ελέγχου − εκκαθάρισης, υπογράφει τις κα−
ταστάσεις των στοιχείων 1.1, 1.2, 1.3 και 1.7 και προωθεί 
το σχετικό φάκελο στο δεύτερο ελεγκτή.

Ο δεύτερος ελεγκτής προβαίνει σε ποιοτικό δειγματο−
ληπτικό έλεγχο, όπως προηγουμένως, του 10% των γε−
ωργών που ελέγχθηκαν από τον πρώτο ελεγκτή, σημει−
ώνοντας αυτούς με πράσινο στυλό επί της κατάστασης 
του δείγματος, και εφόσον − μετά την ολοκλήρωση του 
ελέγχου − δεν διαπιστωθούν προβλήματα, υπογράφει 
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με τη σειρά του τις καταστάσεις των στοιχείων 1.1, 
1.2, 1.3 και 1.7. και προωθεί το σχετικό φάκελο στον 
Προϊστάμενο του αρμόδιου Τμήματος της Διεύθυνσης 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Αλιείας. Η Συγκεντρωτική, η 
Αναλυτική Ονομαστική Κατάσταση Πληρωμής, η Αναλυ−
τική κατάσταση δείγματος πληρωμών καθώς και η Συ−
γκεντρωτική κατάσταση ελέγχου −εκκαθάρισης (Check 
List) υπογράφονται από τον Προϊστάμενο του αρμοδίου 
Τμήματος και τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Αγρο−
τικής Ανάπτυξης και Αλιείας και στη συνέχεια ο φάκε−
λος πληρωμής διαβιβάζεται, στη Διεύθυνση Πληρωμών 
Αγροτικών Ενισχύσεων για την έκδοση των σχετικών 
εντολών πληρωμής και την πίστωση των ατομικών λο−
γαριασμών των γεωργών.

4.3. Η Διεύθυνση Πληροφορικής μεριμνά για τη δημι−
ουργία ηλεκτρονικού αρχείου πληρωμής σε μαγνητικό 
μέσο (cd) το οποίο θα περιλαμβάνει το σύνολο των 
αναλυτικών καταστάσεων και την συγκεντρωτική κα−
τάσταση κάθε εκκαθαριζόμενης παρτίδας (οι οποίες θα 
μπορούν να εκτυπώνονται), και θα αποτελεί στοιχείο 
του φακέλου πληρωμής που τηρείται στη Διεύθυνση 
Πληρωμών Αγροτικών Ενισχύσεων προκειμένου να ολο−
κληρώνεται η διαδικασία πληρωμής με την έκδοση της 
σχετικής εντολής.

4.4. Τα ποσά των ενισχύσεων καταβάλλονται στο 
ακέραιο στον προσωπικό τραπεζικό λογαριασμό των 
δικαιούχων. Η εντολή πληρωμής εκδίδεται στο σύνολο 
της επικράτειας και παρτίδα και διαβιβάζεται στο τρα−
πεζικό ίδρυμα με το οποίο συνεργάζεται ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. 
για την πίστωση των λογαριασμών των δικαιούχων. Η 
πίστωση των λογαριασμών των δικαιούχων διενεργείται 
κατά τα προβλεπόμενα για την καταβολή των κοινο−
τικών ενισχύσεων με τη χρήση ηλεκτρονικού αρχείου.

Μετά την πίστωση των λογαριασμών των δικαιούχων, 
το τραπεζικό ίδρυμα αποστέλλει άμεσα με ηλεκτρονικό 
αρχείο στις αρμόδιες υπηρεσίες μηχανογράφησης και 
πληρωμών του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., επιβεβαίωση για την πί−
στωση ή μη των λογαριασμών των δικαιούχων.

Το ποσό που δεν πιστώθηκε στους λογαριασμούς των 
δικαιούχων κατατίθεται στον λογαριασμό απορρίψεων 
του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. που τηρείται στο τραπεζικό ίδρυμα και 
αποστέλλεται εκ νέου διορθωμένο αρχείο, προκειμένου 
να πιστωθούν οι λογαριασμοί των δικαιούχων.

Η διαδικασία της διόρθωσης των λαθών των τρα−
πεζικών λογαριασμών επαναλαμβάνεται μέχρις ότου 
πιστωθούν οι λογαριασμοί.

Τα ποσά από τους μη πιστωμένους λογαριασμούς επι−
στρέφουν στο Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής 
Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ), όσον αφορά την κοινοτική συμμε−
τοχή, ενώ το αντίστοιχο ποσό της εθνικής συμμετοχής 
επιστρέφει είτε στον τακτικό προϋπολογισμό είτε στο 
Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ανάλογα με τον 
Φορέα χρηματοδότησης).

Άρθρο 3
Λοιπές Διατάξεις

Η παράγραφος 26 του άρθρου 12 αντικαθίσταται ως 
ακολούθως:

Δεν γίνονται δεκτές εκ των υστέρων τροποποιήσεις 
φορολογικών δηλώσεων που αφορούν στη διεύθυνση 
κατοικίας. Εκ των υστέρων τροποποιήσεις φορολογι−
κών δηλώσεων που αφορούν στα γεωργικά εισοδήμα−
τα λόγω λάθους της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. ή οφείλονται σε 

υπαιτιότητα του φορολογούμενου μπορούν να γίνονται 
δεκτές μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής 
ενστάσεων.

Άρθρο 4
Τελικές Διατάξεις

1. Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αριθμ. 321699/5981/21.08.2008 
απόφασή μας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως και ισχύει από την ημερομηνία δημοσί−
ευσης της.

Αθήνα, 8 Δεκεμβρίου 2015

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ

F
Αριθμ. απόφ. 459/2015 (2)
Έγκριση Τροποποίησης Ετήσιου Σχεδιασμού Εξισορρό−

πησης Φορτίου του Εθνικού Συστήματος Μεταφοράς 
Φυσικού Αερίου (ΕΣΜΦΑ) για το Έτος 2015.

Η ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
(Συνεδρίαση 27η Νοεμβρίου 2015)

Λαμβάνοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 2773/1999 (ΦΕΚ Α΄ 286) και ιδίως 

το εδάφιο (δ) παρ. 1 του άρθρου 5.
2. Τις διατάξεις του Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ Α΄ 45/09.03.1999).
3. Τις διατάξεις του Ν. 3428/2005 (ΦΕΚ Α΄ 313).
4. Τις διατάξεις του Ν. 4001/2011 (ΦΕΚ Α΄ 179) «Για 

τη λειτουργία Ενεργειακών Αγορών Ηλεκτρισμού και 
Φυσικού Αερίου, για Έρευνα, Παραγωγή και δίκτυα με−
ταφοράς Υδρογονανθράκων και άλλες ρυθμίσεις» και 
ιδίως τα άρθρα 68 και 71 αυτού.

5. Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. Δ1/Α/5346/22.03.2010 
απόφασης του Υφυπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας 
και Κλιματικής Αλλαγής με θέμα «Κώδικας Διαχείρι−
σης του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου» (ΦΕΚ Β΄ 
379/2010) (εφεξής «Κώδικας»), όπως τροποποιήθηκε με 
τις υπ’ αριθμ. 1096/2011 (ΦΕΚ Β΄ 2227/2010) και υπ’ αριθμ. 
526/2013 (ΦΕΚ Β΄ 3131/2013) αποφάσεις της ΡΑΕ, και ιδίως 
τα άρθρα 44,46 και 47 αυτού.

6. Την υπ’ αριθμ. 121/2007 απόφαση της ΡΑΕ, με την 
οποία εγκρίθηκε το πρόγραμμα ετήσιου σχεδιασμού 
εξισορρόπησης φορτίου του ΕΣΜΦΑ για τα Έτη 2007 
και 2008.

7. Την υπ’ αριθμ. 2129/2008 απόφαση της ΡΑΕ με την 
οποία εγκρίθηκαν οι τιμές των παραμέτρων που υπει−
σέρχονται στον υπολογισμό του κόστους εξισορρόπη−
σης φορτίου του ΕΣΜΦΑ και του τρόπου κατανομής του 
κόστους εξισορρόπησης στους Χρήστες και το τμήμα 
της δυναμικότητας του ΕΣΦΑ που δεσμεύει ο ΔΕΣΦΑ 
ΑΕ. για την εξισορρόπηση φορτίου για το Έτος 2008.

8. Την υπ’ αριθμ. 3293/2009 απόφαση της ΡΑΕ με την 
οποία εγκρίθηκε το πρόγραμμα ετήσιου σχεδιασμού 
εξισορρόπησης φορτίου του ΕΣΜΦΑ για το Έτος 2009.

9. Την υπ’ αριθμ. 3294/2009 απόφαση της ΡΑΕ με την 
οποία εγκρίθηκαν οι τιμές των παραμέτρων που υπει−
σέρχονται στον υπολογισμό του κόστους εξισορρόπη−
σης φορτίου του ΕΣΜΦΑ και του τρόπου κατανομής του 
κόστους εξισορρόπησης στους Χρήστες και το τμήμα 
της δυναμικότητας του ΕΣΦΑ που δεσμεύει ο ΔΕΣΦΑ 
Α.Ε. για την εξισορρόπηση φορτίου για το Έτος 2009.
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10. Την υπ’ αριθμ. 532/2010 απόφαση της ΡΑΕ με την 
οποία εγκρίθηκε το πρόγραμμα ετήσιου σχεδιασμού 
εξισορρόπησης φορτίου του ΕΣΜΦΑ για το Έτος 2010 
και το τμήμα της δυναμικότητας του ΕΣΦΑ που δεσμεύει 
ο ΔΕΣΦΑ Α.Ε. για την εξισορρόπηση φορτίου για το 
Έτος 2010.

11. Την υπ’ αριθμ. 1784/2010 απόφαση της ΡΑΕ με την 
οποία εγκρίθηκε το πρόγραμμα ετήσιου σχεδιασμού 
εξισορρόπησης φορτίου του ΕΣΜΦΑ για το Έτος 2011 
και το τμήμα της δυναμικότητας του ΕΣΦΑ που δεσμεύει 
ο ΔΕΣΦΑ Α.Ε. για την εξισορρόπηση φορτίου για το 
Έτος 2011.

12. Την υπ’ αριθμ. 2099/2010 απόφαση της ΡΑΕ με την 
οποία εγκρίθηκε τροποποίηση του ετήσιου σχεδιασμού 
εξισορρόπησης φορτίου του ΕΣΜΦΑ για το Έτος 2011.

13. Την υπ’ αριθμ. 1215/2011 απόφαση της ΡΑΕ με την 
οποία εγκρίθηκε τροποποίηση του ετήσιου σχεδιασμού 
εξισορρόπησης φορτίου του ΕΣΜΦΑ για το Έτος 2011 
(ΦΕΚ Β΄ 2338/17.10.2011).

14. Την υπ’ αριθμ. 1216/2011 απόφαση της ΡΑΕ με την 
οποία εγκρίθηκε το πρόγραμμα ετήσιου σχεδιασμού 
εξισορρόπησης φορτίου του ΕΣΜΦΑ για το Έτος 2012 
(ΦΕΚ Β΄ 2338/17.10.2011).

15. Την υπ’ αριθμ. 1600/2011 απόφαση της ΡΑΕ με την 
οποία εγκρίθηκε τροποποίηση του ετήσιου σχεδιασμού 
εξισορρόπησης φορτίου του ΕΣΜΦΑ για το Έτος 2012 
και το τμήμα της δυναμικότητας του ΕΣΦΑ που δεσμεύει 
ο ΔΕΣΦΑ Α.Ε. για την εξισορρόπηση φορτίου για το 
Έτος 2012 (ΦΕΚ Β΄ 3253/30.12.2011).

16. Την υπ’ αριθμ. 842/2012 απόφαση της ΡΑΕ με την 
οποία εγκρίθηκε το πρόγραμμα ετήσιου σχεδιασμού 
εξισορρόπησης φορτίου του ΕΣΜΦΑ για το Έτος 2013 
(ΦΕΚ Β΄ 3029/14.11.2012).

17. Την υπ’ αριθμ. 636/2013 απόφαση της ΡΑΕ με την 
οποία εγκρίθηκε τροποποίηση του ετήσιου σχεδιασμού 
εξισορρόπησης φορτίου του ΕΣΜΦΑ για το Έτος 2013 
και το τμήμα της δυναμικότητας του ΕΣΦΑ που δεσμεύει 
ο ΔΕΣΦΑ Α.Ε. για την εξισορρόπηση φορτίου για το 
Έτος 2013 (ΦΕΚ Β΄ 38/14.01.2014).

18. Την υπ’ αριθμ. 637/2013 απόφαση της ΡΑΕ με την 
οποία εγκρίθηκε το πρόγραμμα ετήσιου σχεδιασμού 
εξισορρόπησης φορτίου του ΕΣΜΦΑ για το Έτος 2014 
και το τμήμα της δυναμικότητας του ΕΣΦΑ που δεσμεύει 
ο ΔΕΣΦΑ Α.Ε. για την εξισορρόπηση φορτίου για το 
Έτος 2014 (ΦΕΚ Β΄ 37/14.01.2014).

19. Την υπ’ αριθμ. 422/2014 απόφαση της ΡΑΕ με την 
οποία εγκρίθηκε το πρόγραμμα ετήσιου σχεδιασμού 
εξισορρόπησης φορτίου του ΕΣΜΦΑ για το Έτος 2015 
και το τμήμα της δυναμικότητας του ΕΣΦΑ που δεσμεύει 
ο ΔΕΣΦΑ Α.Ε. για την εξισορρόπηση φορτίου για το 
Έτος 2015 (ΦΕΚ Β΄ 2294/27.08.2014).

20. Την υπ’ αριθμ. 219/2015 απόφαση της ΡΑΕ με την 
οποία εγκρίθηκε το πρόγραμμα ετήσιου σχεδιασμού 
εξισορρόπησης φορτίου του ΕΣΜΦΑ για το Έτος 2016 
και το τμήμα της δυναμικότητας του ΕΣΦΑ που δεσμεύει 
ο ΔΕΣΦΑ Α.Ε. για την εξισορρόπηση φορτίου για το 
Έτος 2016 (ΦΕΚ Β΄ 1464/14.07.2015).

21. Το υπ’ αριθμ. 081460/04.03.2015 έγγραφο του ΔΕΣ−
ΦΑ (ΡΑΕ 1−193500/10.03.2015) με θέμα «Τροποποίηση 
Ετήσιου Σχεδιασμού Εξισορρόπησης Φορτίου για το 
Έτος 2015».

22. Το υπ’ αριθμ. 082796/15.04.2015 έγγραφο του ΔΕΣΦΑ 
(ΡΑΕ 1−194760/17.04.2015) με θέματα μεταξύ άλλων «Α) 

Ενημέρωση της ΡΑΕ για παράταση της διάρκειας της 
συμβάσεων με αριθμό 648/2013 κατ’ ενάσκηση συμβατι−
κού δικαιώματος προαίρεσης για την προμήθεια Αερίου 
Εξισορρόπησης Β) Υποβολή της Συμφωνίας Πλαίσιο 
765/14 κατ’ εφαρμογή των οριζόμενων στη κείμενη νο−
μοθεσία».

23. Το υπ’ αριθμ. 0−61563/18.05.2015 έγγραφο της ΡΑΕ 
με θέμα «Εισήγηση ΔΕΣΦΑ για την τροποποίηση του 
ΕΣΕ 2015».

24. Το υπ’ αριθμ. 084200/26.05.2015 έγγραφο του ΔΕΣ−
ΦΑ (ΡΑΕ 1−195964/28.05.2015) με θέμα «Επικαιροποίηση 
Τροποποίησης Ετήσιου Σχεδιασμού Εξισορρόπησης 
Φορτίου για το Έτος 2015».

25. Το υπ’ αριθμ. 0−62477/27.10.2015 έγγραφο της ΡΑΕ 
με θέμα «Παρατηρήσεις ως προς τα ΡΑΕ I−195964 και 
ΡΑΕ1−194760».

26. Το υπ’ αριθμ. 088673/10.11.2015 έγγραφο του ΔΕΣ−
ΦΑ (ΡΑΕ 1−200489/12.11.2015) με θέμα «Α) Επανυποβολή 
εισήγησης ΔΕΣΦΑ επί καθορισμού χρεώσεων απορ−
ρεουσών από διαδικασίες Εξισορρόπησης του ΕΣΜΦΑ 
για το 2015 Β) Επανυποβολή εισήγησης ΔΕΣΦΑ για την 
τροποποίηση του ετήσιου σχεδιασμού εξισορρόπησης» 
(τελική εισήγηση).

27. Την Μελέτη Ανάπτυξης ΕΣΦΑ για τα έτη 2015−2024, 
όπως έχει δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα του Διαχειριστή 
του ΕΣΦΑ, ΔΕΣΦΑ Α.Ε..

28. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσης 
δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προ−
ϋπολογισμού.

Σκέφτηκε ως εξής:

Α. Σχετικές διατάξεις
1) Στις διατάξεις της παραγράφου 2γ, του άρθρου 

68, του Ν. 4001/2011, ορίζεται μεταξύ άλλων ότι ο ΔΕΣ−
ΦΑ Α.Ε. (Διαχειριστής) «...έχει την ευθύνη για την εξι−
σορρόπηση του φορτίου και την αντιστάθμιση φυσι−
κών απωλειών και ιδιοκατανάλωσης του ΕΣΦΑ, κατά 
τα οριζόμενα στον Κώδικα Διαχείρισης αυτού. Για το 
σκοπό αυτόν μπορεί να συνάπτει, κατόπιν διαγωνισμού, 
με διαφανείς διαδικασίες, που δεν εισάγουν διακρίσεις 
και βασίζονται στους κανόνες της αγοράς, συμβάσεις 
με Προμηθευτές για την προμήθεια και παράδοση Φυ−
σικού Αερίου. Τις συμβάσεις αυτές συνομολογεί μετά 
την έγκριση του ετήσιου προγράμματος εξισορρόπησης 
φορτίου και αντιστάθμισης φυσικών απωλειών και ιδιο−
κατανάλωσης από τη ΡΑΕ και επιβάλλει στους Χρήστες 
χρεώσεις για την κάλυψη των σχετικών δαπανών του, 
όπως προβλέπεται στον Κώδικα Διαχείρισης αυτού... ».

2) Περαιτέρω, σύμφωνα με τις διατάξεις των παρα−
γράφων 1 και 2 του Άρθρου 46 του Κώδικα (σχετικό υπ’ 
αριθμ. 5) «Έως την 1η Μαΐου κάθε Έτους, ο Διαχειριστής 
υποβάλλει στη ΡΑΕ Ετήσιο Σχεδιασμό Εξισορρόπησης 
Φορτίου για το επόμενο Έτος, ο οποίος, όπως και κάθε 
τροποποίηση του, εγκρίνεται από τη ΡΑΕ και δημο−
σιεύεται με ευθύνη του Διαχειριστή». Σχετικά με το 
περιεχόμενο του Ετήσιου Σχεδιασμού Εξισορρόπησης 
Φορτίου, αυτό θα πρέπει να περιλαμβάνει:

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

ii. Πρόβλεψη σχετικά με τις αναγκαίες Ποσότητες 
Φυσικού Αερίου για Εξισορρόπηση Φορτίου, όπως τη 



30586 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 

συνολική Ετήσια Ποσότητα Φυσικού Αερίου για Εξισορ−
ρόπηση, την εκτιμώμενη κατανομή της κατά τη διάρκεια 
του Έτους, τη Μέγιστη Παροχή και τη Μέγιστη Ημερήσια 
Ποσότητα Φυσικού Αερίου για Εξισορρόπηση.

iii. Προσδιορισμό των απαιτούμενων χαρακτηριστικών 
της Σύμβασης ή του συνδυασμού Συμβάσεων Εξισορ−
ρόπησης που απαιτείται να συνάψει ο Διαχειριστής.

3) Σχετικά με την εξεύρεση των απαραίτητων ποσο−
τήτων αερίου εξισορρόπησης, ο Διαχειριστής μπορεί

(α) να συνάπτει συμβάσεις προμήθειας φυσικού αερίου 
σύμφωνα με τη διαδικασία της παραγράφου 2γ του 
άρθρου 68 του Ν. 4001/2011 ή (β) να συνάπτει συμβάσεις 
προμήθειας ΥΦΑ με τη ΔΕΠΑ Α.Ε. χωρίς διαγωνισμό 
και να χρησιμοποιεί τις ποσότητες αυτές κατά προτε−
ραιότητα, σε σχέση με ποσότητες φυσικού αερίου τις 
οποίες έχει στη διάθεση του μέσω άλλων συμβάσεων 
προμήθειας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 91 
παρ. 1 του Ν. 4001/2011.

Β. Ιστορικό
4) Η ΡΑΕ με την υπ’ αριθμ. 422/2014 απόφαση της 

(σχετικό υπ’ αριθμ. 19), ενέκρινε τον Ετήσιο Σχεδιασμό 
Εξισορρόπησης Φορτίου για το Έτος 2015, ο οποίος 
περιελάμβανε, μεταξύ άλλων τα ακόλουθα:

α) Εκτίμηση του Διαχειριστή για ποσότητα αερίου 
εξισορρόπησης ύψους 115 εκ. κ.μ. φ.α. (1.310.054 MWh) 
για το έτος 2015, ήτοι 3.3% της προβλεπόμενης συνολι−
κής ζήτησης φ.α. με βάση τη Μελέτη Ανάπτυξης ΕΣΦΑ 
2014−2023.

β) Την ανά μήνα Δυναμικότητα Αεριοποίησης στην 
Εγκατάσταση ΥΦΑ και την ισόποση Δυναμικότητα Με−
ταφοράς στο σημείο εισόδου «Αγία Τριάδα» που πρέπει 
να δεσμευθεί από τον Διαχειριστή για σκοπούς εξι−
σορρόπησης φορτίου κατά το έτος 2015, με βάση τα 
αντίστοιχα ιστορικά στοιχεία της χρονικής περιόδου 
04/2011−03/2014.

γ) Την ενεργοποίηση διαδικασίας διενέργειας διε−
θνούς διαγωνισμού από τον Διαχειριστή, για την προ−
μήθεια αερίου εξισορρόπησης για το διάστημα από 
01.01.2015 ώρα 08:00 π.μ. έως 01.01.2016 ώρα 08:00 π. μ..

5) Ο Διαχειριστής, με το σχετικό υπ’ αριθμ. 21, ει−
σηγήθηκε την τροποποίηση του Ετήσιου Σχεδιασμού 
Εξισορρόπησης Φορτίου για το έτος 2015 ως προς τα 
ακόλουθα στοιχεία:

α) Την αύξηση της ποσότητας αερίου εξισορρόπησης 
για το έτος 2015 σε 131 εκ. κ.μ. φ.α. (1.505.157 MWh), ήτοι 
4.2% της προβλεπόμενης ζήτησης φ.α. για το έτος 2015 
σύμφωνα με τη Μελέτη Ανάπτυξης ΕΣΦΑ 2015−2024.

β) Την τροποποίηση της ήδη εγκεκριθείσας από τη 
ΡΑΕ ανά μήνα Δέσμευση Δυναμικότητας Αεριοποίησης 
στην Εγκατάσταση ΥΦΑ και την ισόποση Δυναμικότη−
τα Μεταφοράς στο σημείο εισόδου «Αγία Τριάδα» για 
σκοπούς εξισορρόπησης φορτίου κατά το έτος 2015, 
λαμβάνοντας υπόψη πιο πρόσφατα απολογιστικά στοι−
χεία και συγκεκριμένα στοιχεία της χρονικής περιόδου 
01/2012−12/2014.

γ) Την παράταση της σύμβασης πλαισίου που είχε 
συνάψει με τη ΔΕΠΑ για την προμήθεια αερίου εξισορ−
ρόπησης για το έτος 2014 (υπ’αριθμ. 648/2013), ώστε να 
προμηθευτεί αέριο εξισορρόπησης από 01ης.01.2015 και 
έως ότου ολοκληρωθεί επιτυχώς ο διεθνής διαγωνισμός 
που είχε προκηρύξει ο Διαχειριστής για την προμήθεια 
αερίου εξισορρόπησης για το έτος 2015, σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στην υπ’ αριθμ. 422/2014 απόφαση ΡΑΕ, ή έως 

ότου εξαντληθεί ο εγκεκριμένος από τον ΔΕΣΦΑ προϋ−
πολογισμός της υπ’αριθμ. 648/2013 σύμβασης (χωρίς 
δηλαδή να προσδιορίζεται ακριβές χρονικό διάστημα).

Για το υπόλοιπο του έτους 2015, σύμφωνα με την εισή−
γηση του Διαχειριστή, η προμήθεια του αερίου εξισορ−
ρόπησης θα γίνεται μέσω της σύμβασης πλαίσιο μεταξύ 
Διαχειριστή και ΔΕΠΑ, η οποία κατέστη ανάδοχος του 
διεθνούς διαγωνισμού 464/2014/ΔΔΠ για την προμήθεια 
αερίου εξισορρόπησης εντός του 2015.

6) Ο Διαχειριστής με το σχετικό υπ’ αριθμ. 22, κοι−
νοποίησε στη ΡΑΕ το από 28/11/2014 αίτημα του προς 
τη ΔΕΠΑ για άσκηση του συμβατικού δικαιώματος του 
να παραταθεί η υπ’ αριθμ. 648/2013 σύμβαση για την 
προμήθεια αερίου εξισορρόπησης για το πρώτο τρίμηνο 
του 2015, καθώς και αντίγραφο της συμφωνίας πλαίσιο 
765/2014 που υπέγραψε με τη ΔΕΠΑ στις 17.03.2015, ως 
ανάδοχο του διεθνούς διαγωνισμού για το αέριο εξι−
σορρόπησης του έτους 2015.

7) Σε συνέχεια των σχολίων της Αρχής (σχετικά υπ’ 
αριθμ. 23 και 25) επί της ως άνω εισήγησης του Διαχει−
ριστή, σύμφωνα με τα οποία δεν κρίθηκε αναγκαία η 
τροποποίηση του Ετήσιου Σχεδιασμού Εξισορρόπησης 
Φορτίου 2015 για τα ως άνω υπό στοιχεία α) και β) αι−
τήματα (σκεπτικό 5), ο Διαχειριστής υπέβαλε την τελική 
του εισήγηση στην ΡΑΕ (σχετικό υπ’αριθμ. 26). Σύμφωνα 
με την τελική του εισήγηση ο Διαχειριστής αιτείται την 
τροποποίηση της ενότητας 6 του Ετήσιου Σχεδιασμού 
Εξισορρόπησης Φορτίου μόνο ως προς τη διαδικασία 
προμήθειας αερίου εξισορρόπησης για συγκεκριμένα 
χρονικά διαστήματα εντός του 2015, ως εξής:

α) Για τη χρονική περίοδο από 01.01.2015 ώρα 08:00 
π.μ έως 18.03.2015 ώρα 08:00 π.μ μέσω παράτασης της 
διάρκειας της υπ’ αριθμ. 648/2013 σύμβασης πλαισίου, 
η οποία είχε συναφθεί μεταξύ του Διαχειριστή και της 
ΔΕΠΑ για την προμήθεια αερίου εξισορρόπησης για το 
έτος 2014, κατ’ ενάσκηση συμβατικού δικαιώματος του 
Διαχειριστή για παράταση της σύμβασης προμήθειας 
με τη ΔΕΠΑ.

β) Για τη χρονική περίοδο από 18.03.2015 ώρα 08:00 
π.μ έως 01.01.2016 ώρα 08:00 π.μ., μέσω σύμβασης πλαι−
σίου μεταξύ του Διαχειριστή και της εταιρείας ΔΕΠΑ 
Α.Ε. η οποία επελέγη ανάδοχος στο πλαίσιο του υπ’ 
αριθμ. 464/2014/ΔΔΠ διεθνούς διαγωνισμού, σύμφωνα 
με τις διατάξεις της παραγράφου 2γ του άρθρου 68 
του νόμου 4001/2011.

8) Σύμφωνα με την τελική εισήγηση του Διαχειριστή 
μέχρι 31.12.2014 δεν είχε ολοκληρωθεί η διαδικασία προ−
συμβατικού ελέγχου επί της διαγωνιστικής διαδικασί−
ας του υπ’ αριθμ. 464/2014/ΔΔΠ διαγωνισμού, που είχε 
προκηρύξει ο Διαχειριστής για την προμήθεια Αερίου 
Εξισορρόπησης κατά το έτος 2015, σύμφωνα με την 
υπ’αριθμ. 422/2014 απόφαση της ΡΑΕ. Περαιτέρω η δι−
αδικασία του άρθρου 32 παρ. 2 και 9 σε συνδυασμό με 
το άρθρο 49Α παρ. 6 του Κανονισμού της Βουλής για 
την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, κατόπιν του υπ’ 
αριθμ. 464/2014/ΔΔΠ ανωτέρω διαγωνισμού, ολοκληρώ−
θηκε την 16.03.2015.

9) Η ΡΑΕ αναγνωρίζει ότι οι σχετικές διαδικασίες του 
διεθνούς μειοδοτικού διαγωνισμού μπορεί να αποδει−
χθούν χρονοβόρες και να οδηγήσουν σε υπερβάσεις του 
αρχικού χρονοδιαγράμματος. Η ΡΑΕ κρίνει επομένως 
σκόπιμη την έγκριση της τροποποίησης του Ετήσιου 
Σχεδιασμού Εξισορρόπησης Φορτίου για το Έτος 2015.
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Κατόπιν των ανωτέρω και σύμφωνα με αυτά, απο−
φασίζει:

1) Εγκρίνει την τροποποίηση του Ετήσιου Σχεδιασμού 
Εξισορρόπησης Φορτίου του ΕΣΜΦΑ για το Έτος 2015, 
όπως εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. 422/2014 απόφαση 
της ΡΑΕ, στο τμήμα αυτής που αφορά στη διαδικασία 
προμήθειας αερίου εξισορρόπησης σύμφωνα με την 
εισήγηση του ΔΕΣΦΑ Α.Ε., όπως επισυνάπτεται στην 
παρούσα απόφαση ως Παράρτημα Ι.

2) Τη δημοσίευση της απόφασης αυτής στην Εφημε−
ρίδα της Κυβερνήσεως.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

«Διαχειριστής Εθνικού Συστήματος
Φυσικού Αερίου (ΔΕΣΦΑ Α.Ε.)

Τροποποίηση του Ετήσιου Σχεδιασμού Εξισορρόπησης 
Φορτίου για το Έτος 2015 Νοέμβριος 2015

Λαμβάνοντας υπόψη το υπ’ αρ. πρωτοκόλλου ΔΕΣΦΑ 
01657291/02.11.2015 ηλεκτρονικό μήνυμα της Αρχής προς 
τον Διαχειριστή με το οποίο κρίνεται σκόπιμη η επανυ−
ποβολή της εισήγησης του ΔΕΣΦΑ για την τροποποίηση 
του Ετήσιου Σχεδιασμού Εξισορρόπησης για το Έτος 
2015, μόνο ως προς το σκέλος που αφορά την τροπο−
ποίηση της σύμβασης, σας υποβάλλουμε εκ νέου συνημ−
μένα την εισήγηση για την τροποποίηση του Ετήσιου 
Σχεδιασμού Εξισορρόπησης Φορτίου για το Έτος 2015

1. Εισαγωγή
Η παρούσα εισήγηση αφορά στην τροποποίηση της 

ενότητας 6 του Ετήσιου Σχεδιασμού Εξισορρόπησης 
Φορτίου για το Έτος 2015, ο οποίος εγκρίθηκε με την 
υπ’ αριθμ. 422/2014 Απόφαση της ΡΑΕ (ΦΕΚ Β΄ 2294) με 
θέμα: «1. Έγκριση Ετήσιου Σχεδιασμού Εξισορρόπησης 
Φορτίου του Εθνικού Συστήματος Μεταφοράς Φυσικού 
Αερίου (ΕΣΜΦΑ) για το Έτος 2015 2. Έγκριση του τμή−
ματος δυναμικότητας του ΕΣΦΑ που δεσμεύει ο ΔΕΣΦΑ 
Α.Ε. για την εξισορρόπηση φορτίου για το Έτος 2015». 
Η ως άνω τροποποίηση ερείδεται επί της διάταξης της 
παραγράφου 2.γ του άρθρου 68 του νόμου 4001/2011, 
σύμφωνα με την οποία ο Διαχειριστής του Εθνικού Συ−
στήματος Φυσικού Αερίου (ΔΕΣΦΑ) Α.Ε. έχει την ευθύνη 
για την εξισορρόπηση φορτίου του Εθνικού Συστήματος 
Φυσικού Αερίου (ΕΣΦΑ) κατά τα οριζόμενα στον Κώδικα 
Διαχείρισης αυτού και υποβάλλει προς έγκριση στη 
Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας τον Ετήσιο Σχεδιασμό Εξι−
σορρόπησης Φορτίου, καθώς και κάθε τροποποίηση του, 
βάσει των οριζομένων στο εδάφιο Α της παραγράφου 
1 του Άρθρου 46 του Κώδικα Διαχείρισης του ΕΣΦΑ.

Η προτεινόμενη τροποποίηση του Ετήσιου Σχεδια−
σμού Εξισορρόπησης Φορτίου για το Έτος 2015, κρίνεται 
αναγκαία δεδομένου ότι έως την 31η. 12.2014 δεν είχε 
ολοκληρωθεί η διαδικασία του προσυμβατικού ελέγχου 
επί της διαγωνιστικής διαδικασίας του υπ’ αριθμ. 464/14/
ΔΔΠ διαγωνισμού, που προκήρυξε ο Διαχειριστής για 
την προμήθεια Αερίου Εξισορρόπησης κατά το Έτος 
2015, ενώ η διαδικασία του άρθρου 32 παρ. 2 και 9 σε 
συνδυασμό με το άρθρο 49Α παρ. 6 του Κανονισμού 
της Βουλής για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, 
κατόπιν του υπ’ αριθμ. 464/14/ΔΔΠ ανωτέρω διαγωνι−
σμού, ολοκληρώθηκε την 16η.03.2015.

6. Σύμβαση Εξισορρόπησης Φορτίου
Με στόχο την εύρυθμη, οικονομική και αποδοτική 

λειτουργία του ΕΣΦΑ κατά το Έτος 2015 και έχοντας 
υπόψη:

1. τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 
47 του Κώδικα Διαχείρισης του ΕΣΦΑ, σύμφωνα με τις 
οποίες: «7. Ο Διαχειριστής, στο πλαίσιο των αρμοδιο−
τήτων του σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 
2.γ του άρθρου 68 του Νόμου, επιτρέπεται να συνάπτει 
συμβάσεις με Χρήστες ή τρίτους για την προμήθεια και 
παράδοση στο ΕΣΜΦΑ ή την πώληση και παραλαβή από 
αυτό Ποσοτήτων Φυσικού Αερίου στο πλαίσιο της διε−
νέργειας από τον Διαχειριστή Πράξεων Εξισορρόπησης 
(Συμβάσεις Εξισορρόπησης Φορτίου). 2. Οι Συμβάσεις 
Εξισορρόπησης Φορτίου συνάπτονται μετά την έγκριση 
από τη ΡΑΕ του Ετήσιου Σχεδιασμού Εξισορρόπησης 
Φορτίου είτε κατόπιν σχετικού διαγωνισμού που διε−
ξάγει ο Διαχειριστής είτε σύμφωνα με τη διάταξη της 
παραγράφου 1 του άρθρου 91 του Νόμου», και

2. το γεγονός ότι έως την 31η. 12.2014 δεν είχε ολο−
κληρωθεί η διαδικασία του προσυμβατικού ελέγχου επί 
της διαγωνιστικής διαδικασίας του υπ’ αριθμ. 464/14/
ΔΔΠ διαγωνισμού, που προκήρυξε ο Διαχειριστής για 
την προμήθεια Αερίου Εξισορρόπησης κατά το Έτος 
2015, και

3. το γεγονός ότι η διαδικασία του άρθρου 32 παρ. 2 
και 9 σε συνδυασμό με το άρθρο 49Α παρ. 6 του Κα−
νονισμού της Βουλής για την υπογραφή της σχετικής 
σύμβασης, κατόπιν του υπ’ αριθμ. 464/14/ΔΔΠ ανωτέρω 
διαγωνισμού, ολοκληρώθηκε την 16.03.2015.

Ο Διαχειριστής εισηγείται η προμήθεια Φυσικού Αερί−
ου για σκοπούς Εξισορρόπησης Φορτίου κατά το Έτος 
2015, να λάβει χώρα ως ακολούθως:

Α) μέσω παράτασης της διάρκειας της υπ’ αριθμ. 
648/2013 σύμβασης − πλαισίου προμήθειας Αερίου Εξι−
σορρόπησης, που έχει συναφθεί μεταξύ των εταιρειών 
ΔΕΠΑ Α.Ε. και ΔΕΣΦΑ Α.Ε. για την προμήθεια Αερίου 
Εξισορρόπησης κατά το Έτος 2014, κατ’ ενάσκηση του 
συμβατικού δικαιώματος του ΔΕΣΦΑ, όπως ρητά προ−
βλέπεται στο άρθρο 4 αυτής, ήτοι για το χρονικό διά−
στημα από 01.01.2015 08:00 έως 18.03.2015 08:00.

Β) μέσω σύμβασης − πλαισίου μεταξύ του Διαχειριστή, 
μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας του άρθρου 32 
παρ. 2 και 9 σε συνδυασμό με το άρθρο 49Α παρ. 6 
του Κανονισμού της Βουλής, και της εταιρείας ΔΕΠΑ 
Α.Ε., η οποία επελέγη στο πλαίσιο του υπ’ αριθμ. 464/14 
διεθνούς διαγωνισμού, κατά τα οριζόμενα στην παρά−
γραφο 2.γ του Άρθρου 68 του Νόμου 4001/2011 και στην 
παράγραφο 2 του Άρθρου 47 του Κώδικα Διαχείρισης 
του ΕΣΦΑ, για την προμήθεια Αερίου Εξισορρόπησης 
κατά το διάστημα από18.03.2015 08:00 έως την 01.01.2016 
08:00. Η προμήθεια Αερίου Εξισορρόπησης θα λαμβάνει 
χώρα κατόπιν αιτήματος του Διαχειριστή για την προ−
μήθεια Αερίου Εξισορρόπησης που θα απευθύνει προς 
τον επιλεγέντα προμηθευτή.

Επιπλέον, λαμβάνοντας υπόψη:
• τον περιορισμένο Αποθηκευτικό Χώρο της Εγκα−

τάστασης ΥΦΑ,
• τη διαρκώς αυξανόμενη ζήτηση (από πλευράς Χρη−

στών) πρόσβασης στην Εγκατάσταση ΥΦΑ,
• τα οριζόμενα στον Κώδικα και ιδιαίτερα στο Κεφά−

λαιο 11 αυτού σχετικά με τους όρους πρόσβασης στην 
Εγκατάσταση ΥΦΑ (Περίοδος Προσωρινής Αποθήκευ−
σης, Ελάχιστη Δυναμικότητα Αεριοποίησης),

• το μέγεθος των πλοίων ΥΦΑ που είναι διαθέσιμα 
στην αγορά Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου, στη σύμ−
βαση − πλαίσιο για την προμήθεια ΥΦΑ για σκοπούς 
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Εξισορρόπησης Φορτίου προβλέπεται, μεταξύ άλλων, η 
δυνατότητα του Διαχειριστή να προσδιορίζει εκάστοτε 
την ποσότητα ΥΦΑ και το χρόνο παράδοσης της, κατά 
τρόπον ώστε να μην εμποδίζεται η ομαλή λειτουργία 
της ελληνικής αγοράς Φυσικού Αερίου, σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στον Κώδικα Διαχείρισης του ΕΣΦΑ. Δεδομέ−
νης της αδυναμίας επιβεβαίωσης των εκτιμήσεων του 
Διαχειριστή αναφορικά με τις Ποσότητες Φυσικού Αερί−
ου που θα απαιτηθούν κατά το Έτος 2015 για σκοπούς 
Εξισορρόπησης, αλλά και της διαδικασίας επιλογής του 

τελικού Προμηθευτή, η προαναφερόμενη σύμβαση δεν 
περιλαμβάνει περιορισμούς ελάχιστης ποσότητας προ−
μήθειας ή ρήτρες πληρωμής ανεξαρτήτου παραλαβής 
ποσοτήτων ΥΦΑ.».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 27 Νοεμβρίου 2015

Ο Πρόεδρος
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΟΥΛΑΞΗΣ 
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