
 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. απόφ. 727/2020 
Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα Διαχείρισης 

Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου που αφο-

ρούν στη χρήση της Εγκατάστασης Υγροποιημέ-

νου Φυσικού Αερίου στη Ρεβυθούσα.

Η ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
(συνεδρίαση την 9η και την 10η Απριλίου 2020)

Λαμβάνοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4001/2011 «Για τη λειτουργία των 

Ενεργειακών Αγορών Ηλεκτρισμού και Φυσικού Αερίου 
για Έρευνα, Παραγωγή και δίκτυα μεταφοράς Υδρογο-
νανθράκων και άλλες ρυθμίσεις» (ΦΕΚ Α΄ 179/22.8.2011), 
όπως ισχύει, και ιδίως του άρθρου 69 αυτού.

2. Την Οδηγία 2009/73/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβου-
λίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουλίου 2009 «Σχετικά 
με τους κοινούς κανόνες για την εσωτερική αγορά Φυ-
σικού Αερίου και την κατάργηση της Οδηγίας 2003/55/
ΕΚ» (ΕΕ L 211/14.8.2009).

3. Την υπ’ αριθμ. Δ1/Α/5346/22.3.2010 απόφαση του 
Υφυπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματι-
κής Αλλαγής με θέμα «Κώδικας Διαχείρισης του Εθνι-
κού Συστήματος Φυσικού Αερίου» (ΦΕΚ Β΄ 379/2010) 
(εφεξής, «Κώδικας Διαχείρισης ΕΣΦΑ» ή ο «Κώδικας»), 
όπως τροποποιήθηκε με τις υπ’ αριθμ. 1096/2011
(ΦΕΚ Β΄  2227/4.10.2011), 526/2013 (ΦΕΚ Β΄  3131/
9.12.2013), 239/2017 (ΦΕΚ Β΄ 1549/5.5.2017 και ΦΕΚ 
Β΄ 2159/23.6.2017), 123/2018 (ΦΕΚ Β΄ 788/7.2.2018) και 
1005/2019 (ΦΕΚ Β΄ 4088/8.11.2019) αποφάσεις της ΡΑΕ.

4. Το υπ’ αριθμ. 126527/11.10.2019 (ΡΑΕ Ι‐269587/
15.10.2019) έγγραφο του ΔΕΣΦΑ, με το οποίο ο Διαχει-
ριστής υπέβαλε την πρότασή του για τροποποίηση του 
Ετήσιου Προγραμματισμού εκφόρτωσης Φορτίων ΥΦΑ.

5. Τις απόψεις που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της 
δημόσιας διαβούλευσης, ήτοι τα με αριθμ. ΡΑΕ έγγρα-
φα: ΔΕΠΑ (ΡΑΕ Ι‐270102/23.10.2019‐ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ),
ΔΕΗ (ΡΑΕ Ι‐270100/23.10.2019), ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ GAS ΑΕ
(ΡΑΕ I‐270103/23.10.2019), ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΕ (ΡΑΕ
Ι‐270133/24.10.2019), ELPEDISON ΑΕ (ΡΑΕ I‐ 270137/
24.10.2019), ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ ΑΕ (ΡΑΕ Ι‐270105/23.10.2019), 
ΗΡΩΝ (ΡΑΕ Ι‐ 270106/23.10.2019).

6. Την υπ’ αριθμ. 1005/2019 απόφαση της ΡΑΕ με θέμα 
«Τροποποίηση του Κώδικα Διαχείρισης Εθνικού Συστή-
ματος Φυσικού Αερίου ως προς την παράγραφο 8 του 
άρθρου 83 και έγκριση της Μοναδιαίας Χρέωσης Ετή-
σιου Προγραμματισμού ΥΦΑ» (ΦΕΚ Β΄ 4088/8.11.2019).

7. Την υπ’ αριθμ. 126529/14.10.2019 επιστολή του 
ΔΕΣΦΑ με θέμα «Πρόταση ΔΕΣΦΑ επί της 5ης Αναθεώ-
ρησης του Κώδικα Διαχείρισης του ΕΣΦΑ» (αριθμ. ΡΑΕ 
Ι‐ 269697/17.10.2019).

8. Την υπ’ αριθμ. 127606/29.11.2019 επιστολή του 
ΔΕΣΦΑ με θέμα «Πρόταση ΔΕΣΦΑ για τροποποίηση του 
Κώδικα Διαχείρισης ΕΣΦΑ με σκοπό τη βελτιστοποίηση 
του Μηνιαίου προγραμματισμού εκφόρτωσης Φορτίων 
ΥΦΑ» (αριθμ. ΡΑΕ Ι‐ 272586/4.12.2019).

9. Την υπ’ αριθμ. 128086/20.12.2019 επιστολή του
ΔΕΣΦΑ με θέμα «Πρόταση τροποποίησης υφιστάμενων 
και προσθήκης νέων διατάξεων στον Κώδικα Διαχείρισης 
ΕΣΦΑ και στην Πρότυπη Σύμβαση ΥΦΑ» (αριθμ. ΡΑΕ Ι‐ 
274103/23.12.2019).

10. Τις απόψεις που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της δη-
μόσιας διαβούλευσης που διενεργήθηκε από τη ΡΑΕ στο 
διάστημα 30.12.2019 - 24.01.2020, ήτοι τα με αριθμ. ΡΑΕ 
έγγραφα: ΔΕΠΑ Α.Ε. (ΡΑΕ Ι‐275545/24.1.2020), ΜΟΤΟΡ 
ΟΪΛ (ΡΑΕ Ι‐ 275546/24.1.2020), ΔΕΗ Α.Ε. (ΡΑΕ Ι‐275610/
27.1.2020), ELPEDISON Α.Ε. (ΡΑΕ Ι‐ 275660/27.1.2020 και 
I‐276886/14.2.2020), ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. (ΡΑΕ Ι‐ 276666/
12.2.2020) και ΗΡΩΝ & ΗΡΩΝ ΙΙ Α.Ε. (ΡΑΕ Ι‐276495/
10.2.2020).

11. Την υπ’ αριθμ. Ο‐80770/31.1.2020 ηλεκτρονική 
επιστολή της ΡΑΕ προς το ΔΕΣΦΑ.

12. Την υπ’ αριθμ. 128738/31.1.2020 επιστολή του ΔΕΣ-
ΦΑ με θέμα «Πρόταση ΔΕΣΦΑ για την τροποποίηση της 
διαδικασίας ετήσιου προγραμματισμού εκφόρτωσης 
φορτίων ΥΦΑ στην Εγκατάσταση ΥΦΑ της Ρεβυθούσας» 
(αριθμ. ΡΑΕ Ι‐276057/3.2.2020).

13. Την από 16.2.2020 ηλεκτρονική επιστολή του ΔΕΣ-
ΦΑ (αριθμ. ΡΑΕ Ι‐277020/17.2.2020).

14. Την από 26.2.2020 σχετική συνάντηση μεταξύ στε-
λεχών της Αρχής και του ΔΕΣΦΑ, που πραγματοποιήθηκε 
στα γραφεία του ΔΕΣΦΑ.

15. Την υπ’ αριθμ. 129724/20.3.2020 επιστολή του ΔΕΣ-
ΦΑ με θέμα «Πρόταση τροποποίησης υφιστάμενων και 
προσθήκης νέων διατάξεων στο Κώδικα Διαχείρισης 
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ΕΣΦΑ, στην Πρότυπη Σύμβαση Μεταφοράς και στην Πρό-
τυπη Σύμβαση ΥΦΑ» (αριθμ. ΡΑΕ Ι‐279134/24.3.2020).

16. Την τηλεδιάσκεψη που έλαβε χώρα στις 7.4.2020 
μεταξύ στελεχών της ΡΑΕ, του ΔΕΣΦΑ και εταιρειών ηλε-
κτροπαραγωγής.

17. Την από 8.4.2020 ηλεκτρονική επιστολή του ΔΕΣ-
ΦΑ με θέμα «Εισήγηση προς ΡΑΕ σχετικά με τη θέσπιση 
διατάξεων που αφορούν αιτήματα Χρηστών κατά τη 
χθεσινή τηλεδιάσκεψη» (αριθμ. ΡΑΕ Ι‐280066/9.4.2020).

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

Σκέφτηκε ως εξής:
Επειδή, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 69 

του νόμου «Με απόφαση της ΡΑΕ, ύστερα από εισήγηση 
του ΔΕΣΦΑ ΑΕ, θεσπίζεται ο Κώδικας Διαχείρισης του 
ΕΣΦΑ, σύμφωνα με τον οποίο διενεργείται η διαχείριση, 
η συντήρηση και η ανάπτυξη του ΕΣΦΑ. Ο Κώδικας αυτός 
δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.».

Επειδή, λόγω της διεθνούς συγκυρίας τιμών Υγροποιη-
μένου Φυσικού Αερίου (ΥΦΑ), από το 2019 παρατηρείται 
έντονη αύξηση του ενδιαφέροντος για εισαγωγές ΥΦΑ 
στον τερματικό σταθμό της Ρεβυθούσας. Αυτό το γεγο-
νός αντικατοπτρίζεται στα εξής στοιχεία: α. το πλήθος 
των Χρηστών ΥΦΑ αυξήθηκε σε 24 το 2019 από 12 στο 
τέλος του 2018, β. ο αριθμός εκφορτώσεων Φορτίων 
ΥΦΑ το 2019 ήταν άνω των 60, έναντι 27 κατά τη διάρ-
κεια του 2018, γ. ο αριθμός ενεργών Χρηστών ΥΦΑ το 
2019 αυξήθηκε σε 7, από 2 που ήταν τα προηγούμενα 
έτη, και δ. στο πλαίσιο της διαδικασίας του ετήσιου προ-
γραμματισμού για το έτος 2020, 14 εταιρείες εκδήλω-
σαν την επιθυμία να πραγματοποιήσουν εκφορτώσεις 
φορτίων ΥΦΑ.

Επειδή, κατά τα ως άνω, ο βαθμός χρησιμοποίησης της 
εγκατάστασης ΥΦΑ έχει αυξηθεί σημαντικά, με αποτέλε-
σμα τον πολλαπλασιασμό των δεσμευόμενων slots ανά 
χρονική περίοδο εκ μέρους των Χρηστών ΥΦΑ και την 
ένταση του μεταξύ τους ανταγωνισμού για δέσμευση 
χρόνου εκφόρτωσης, χώρου αποθήκευσης, δυναμικότη-
τας αεριοποίησης και μεταφορικής ικανότητας στο Ση-
μείο Εισόδου του Συστήματος Μεταφοράς Αγία Τριάδα.

Επειδή, η χρήση της Εγκατάστασης κοντά στα όρια 
της τεχνικής της δυναμικότητας δημιουργεί απαιτήσεις 
για παροχή μεγαλύτερης ευελιξίας στους Χρήστες ΥΦΑ, 
αλλά και στους Χρήστες Μεταφοράς για τη διοχέτευση 
του αερίου στο ΕΣΜΦΑ.

Επειδή, περαιτέρω, το ΥΦΑ προσφέρεται συχνά για 
την κάλυψη αιχμιακής ζήτησης ή/και την εξισορρόπηση 
των χαρτοφυλακίων των Χρηστών, οποιαδήποτε ώρα 
της Ημέρας, σε αντίθεση με το αέριο αγωγού στις εισό-
δους του οποίου η δυνατότητα επαναδηλώσεων είναι 
σήμερα εν τοις πράγμασι περιορισμένη λόγω έλλειψης 
ρευστότητας στις ανάντη αγορές.

Επειδή, η ανάγκη ευελιξίας επιτείνεται ιδίως ελλείψει 
οργανωμένης δευτερογενούς αγοράς φυσικού αερίου 
αλλά και λόγω του μεταβατικού σταδίου της αγοράς ηλε-
κτρισμού, και δύναται να επιτευχθεί, μεταξύ άλλων, με 
τη μείωση προθεσμιών για συναλλαγές Χρηστών, όπως, 
ενδεικτικά, προθεσμίες για εκχώρηση αποθηκευτικού 
χώρου και για συναλλαγές ποσοτήτων ΥΦΑ μεταξύ των 
Χρηστών.

Επειδή, κατά τα ανωτέρω, η ΡΑΕ, με την απόφαση 
1005/2019, ζήτησε από τη ΔΕΣΦΑ να εισηγηθεί τρο-
ποποιήσεις στις διατάξεις που αφορούν στη χρήση της 
Εγκατάστασης ΥΦΑ για διευκόλυνση των Χρηστών και 
τη μεγιστοποίηση της δυνατότητας δραστηριοποίησής 
τους στη Ρεβυθούσα.

Επειδή, τα ως άνω επισημάνθηκαν από σημαντικό 
αριθμό χρηστών στις δημόσιες διαβουλεύσεις που έλα-
βαν χώρα (σχετικά 5 και 10).

Επειδή, οι διατάξεις του Κώδικα που αφορούν στη 
χρήση της Εγκατάστασης ΥΦΑ αποτελούν το Κεφάλαιο 
11 αυτού (άρθρα 66‐89), με τίτλο «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΓΚΑ-
ΤΑΣΤΑΣΗΣ ΥΦΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΦΑ».

Επειδή, οι κυριότερες αλλαγές συνοψίζονται επιγραμ-
ματικά ως εξής:

• Δυνατότητα δήλωσης πολλαπλών φορτίων μέσω του 
άρθρου 71 για την παροχή πρόσθετης ευελιξίας στους 
χρήστες (άρθρο 71.2)

• Μείωση κατά δύο ημέρες της προθεσμίας απαίτησης 
δέσμευσης (άρθρο 71.2)

• Δυνατότητα ενδοημερήσιας δέσμευσης δυναμικότη-
τας αεριοποίησης (άρθρο 71.3.iii και προσαρμογή του 
άρθρου 8)

• Μείωση της προθεσμίας υποβολής Αίτησης ΥΦΑ 
μέσω του άρθρου 71 (άρθρο 71.4)

• Μείωση της προθεσμίας υποβολής σύμβασης εκχώ-
ρησης (άρθρο 73.2 και προσαρμογή του άρθρου 14)

• Προσθήκη ανώτατου ορίου ΠΑΧ που μπορεί να αι-
τηθεί Χρήστης (άρθρα 76Α και 76.Β)

• Επιβολή Ελάχιστου Μοναδιαίου Τιμήματος για την 
υποβολή προσφοράς για ΠΑΧ (άρθρα 76Α και 76.Β)

• Προσθήκη νέου άρθρου για την αποδέσμευση απο-
θηκευτικού χώρου στην περίπτωση που δεν μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί από χρήστη (άρθρο 76Δ)

• Μείωση της προθεσμίας υποβολής προς έγκριση 
συμφωνίας συναλλαγής μεταξύ χρηστών (άρθρο 78.2)

• Κατάργηση της ενδεικτικής δήλωσης για τους μήνες 
Μ+1 και Μ+2 κατά το Μηνιαίο Προγραμματισμό (άρθρα 
84‐86)

• Μείωση της προθεσμίας υποβολής αιτήματος επι-
στροφής αποθηκευτικού χώρου (άρθρο 88Γ.4).

Επειδή, οι τροποποιήσεις του Κεφαλαίου 11 είναι περι-
ορισμένες και εστιάζονται, κατά τα ανωτέρω, στα άρθρα 
69 παρ. 3, 70 παρ. 2, 71, 73, 76, 76Α, 76Β, 76Γ, 77 παρ. 5, 
77Α, 78, 84 παρ. 1, 85, 86, 88, 88Γ παρ. 4 και 6, με στόχο 
την αύξηση της ευελιξίας στην Εγκατάσταση ΥΦΑ της 
Ρεβυθούσας. Τα άρθρα 82 και 83 τροποποιούνται για 
λόγους συμβατότητας και διευκρινίσεων, ενώ στο άρθρο 
70Α παρ. 8 διορθώνεται προφανές παρόραμα. Τέλος, 
προστέθηκε νέο άρθρο 76Δ για την αποδέσμευση μη 
χρησιμοποιούμενου αποθηκευτικού χώρου.

Επειδή, σε κάθε περίπτωση, οι εγκρινόμενες τροπο-
ποιήσεις δεν αφορούν τις διατάξεις που σχετίζονται με 
τον Ετήσιο Προγραμματισμό Εκφόρτωσης Φορτίων ΥΦΑ, 
για τη ριζική αναθεώρηση του οποίου ο ΔΕΣΦΑ έχει υπο-
βάλει τις βασικές αρχές (σχετικό 12), σύμφωνα με την 
απόφαση 1005/2019 της ΡΑΕ, οι οποίες έχουν ήδη τεθεί 
σε δημόσια διαβούλευση και θα εξεταστούν από την 
Αρχή το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα.
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Επειδή, οι σκοπούμενες διατάξεις προάγουν τον αντα-
γωνισμό.

Επειδή, για λόγους ασφάλειας δικαίου, η προταθείσα 
από το Διαχειριστή, με το σχετικό 9, εισαγωγή νέων δια-
τάξεων για παροχή «Υπηρεσίας Ευελιξίας» θα υιοθετηθεί 
μόλις αποσαφηνιστεί η τελωνειακή και φορολογική διά-
σταση παροχής της υπηρεσίας αυτής.

Επειδή, περαιτέρω, η πρόσφατη ιδιάζουσα κατάστα-
ση που έχει προκληθεί λόγω της εξάπλωσης του ιού 
COVID‐19 έχει προκαλέσει την αλλαγή προφίλ κατανά-
λωσης και επιβάλλει την προσαρμογή των επιχειρηματι-
κών σχεδίων των περισσότερων χρηστών, ιδίως δε των 
ηλεκτροπαραγωγών, και, συνεπώς, καθιστά επιτακτική 
την άμεση εφαρμογή των διατάξεων που επιτρέπουν τη 
μέγιστη δυνατή ευελιξία.

Επειδή, κατόπιν των συζητήσεων του σχετικού 16, ο 
ΔΕΣΦΑ προσάρμοσε έτι περαιτέρω τις ήδη υποβληθεί-
σες προτάσεις του (σχετικό 17).

Για όλους τους ανωτέρω λόγους, αποφασίζει:
Α. Την τροποποίηση των άρθρων 8 και 14 σύμφωνα 

με το Παράρτημα, και την τροποποίηση των άρθρων 
69, 70, 70Α, 71, 73, 76, 76Α, 76Β, 76Γ, 77, 77Α, 78, 82, 83, 
84, 85, 86, 88 και 88Γ του Κεφαλαίου 11 του Κώδικα Δι-
αχείρισης ΕΣΦΑ, καθώς και την προσθήκη άρθρου 76Δ 
στο Κεφάλαιο 11, το οποίο παρατίθεται ολόκληρο σε 
κωδικοποιημένη μορφή στο Παράρτημα της παρούσας 
απόφασης, που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα αυτής.

Β. Τη θέσπιση μεταβατικών διατάξεων ως εξής:
1. Ο τροποποιημένος σύμφωνα με το Παράρτημα Κώ-

δικας τίθεται σε ισχύ την 7η πρωινή της 1ης Αυγούστου 
τρέχοντος έτους, πλην των διατάξεων που ειδικώς προσ-
διορίζονται στις επόμενες παραγράφους.

2. Σε σχέση με την πρώτη Ημέρα ισχύος του τροποποι-
ημένου σύμφωνα με το Παράρτημα Κώδικα, όπου στις 
διατάξεις του προβλέπονται ενέργειες οι οποίες πρέπει 
να λάβουν χώρα την προτεραία Ημέρα, αυτές διενερ-
γούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα αυτού.

3. Τα άρθρα 76, 76Α, 76Β και 76Γ του Κώδικα Διαχείρι-
σης ΕΣΦΑ σχετικά με την Ημερήσια και Μηνιαία Διάθεση 
Πρόσθετου Αποθηκευτικού Χώρου, όπως τροποποιού-
νται με το Παράρτημα της παρούσας απόφασης, ισχύ-
ουν από την 7η πρωινή της 1ης Σεπτεμβρίου τρέχοντος 
έτους. Ειδικά για τους σκοπούς της Ημερήσιας και Μηνι-
αίας Διάθεσης Πρόσθετου Αποθηκευτικού Χώρου κατά 
τις ανωτέρω διατάξεις του Κώδικα του Παραρτήματος 
της παρούσας απόφασης, η ανακοίνωση από το Διαχειρι-
στή του Πρόσθετου Αποθηκευτικού Χώρου, η υποβολή 
των προσφορών των Χρηστών ΥΦΑ, η αξιολόγησή τους 
και η κατανομή του Πρόσθετου Αποθηκευτικού Χώρου 
για τον Μήνα Σεπτέμβριο τρέχοντος έτους, διενεργού-
νται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα αυτού.

4. Τα άρθρα 69, 70, 70Α, 73, 77, 77Α, 78, 82 και 83 κα-
θώς και οι παράγραφοι 2, 4, 5, 8, 10 και 12 του άρθρου 71 
του Κώδικα Διαχείρισης ΕΣΦΑ, όπως τροποποιούνται με 
το Παράρτημα της παρούσας απόφασης, ισχύουν από τη 
δημοσίευση αυτής στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

5. Ειδικώς όσον αφορά στη διαδικασία του Μηνιαίου 
Προγραμματισμού Εκφόρτωσης Φορτίων ΥΦΑ των άρ-
θρων 84, 85, 86 και 87 του Κώδικα Διαχείρισης ΕΣΦΑ, 

έως την έναρξη εφαρμογής του τροποποιημένου σύμ-
φωνα με το Παράρτημα της παρούσας Κώδικα, ισχύουν 
τα εξής:

α. Οι Μηνιαίες Δηλώσεις ΥΦΑ που υποβάλλονται από 
τους Χρήστες ΥΦΑ και αφορούν στον Μήνα Ιούνιο (ως 
Μήνα Μ), θα περιλαμβάνουν τα Φορτία ΥΦΑ που αφο-
ρούν στο Μήνα αυτό και στους Μήνες Ιούλιο (ως Μήνα 
Μ+1) και Αύγουστο (ως Μήνα Μ+2).

β. Οι Μηνιαίες Δηλώσεις ΥΦΑ που υποβάλλονται από 
τους Χρήστες ΥΦΑ και αφορούν στον Μήνα Ιούλιο (ως 
Μήνα Μ), θα περιλαμβάνουν μόνο τα Φορτία ΥΦΑ που 
αφορούν στο Μήνα αυτό και στο Μήνα Αύγουστο (ως 
Μήνα Μ+1). Στις ανωτέρω Μηνιαίες Δηλώσεις ΥΦΑ δεν 
περιλαμβάνονται Φορτία ΥΦΑ που αφορούν στον Μήνα 
Μ+2.

γ. Οι Μηνιαίες Δηλώσεις ΥΦΑ που υποβάλλονται από 
τους Χρήστες ΥΦΑ και αφορούν στον Μήνα Αύγουστο 
(ως Μήνα Μ), θα περιλαμβάνουν μόνο τα Φορτία ΥΦΑ 
που αφορούν στο Μήνα αυτό. Στις ανωτέρω Μηνιαίες 
Δηλώσεις ΥΦΑ δεν περιλαμβάνονται Φορτία ΥΦΑ που 
αφορούν στους Μήνες Μ+1 και Μ+2.

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Άρθρο 8
Αίτηση Παροχής Υπηρεσιών Μεταφοράς 
σε Αδιάλειπτη Βάση

1. Δικαίωμα υποβολής Αίτησης Αδιάλειπτων Υπηρε-
σιών έχουν οι Χρήστες Μεταφοράς.

2. Η δέσμευση Μεταφορικής Ικανότητας Παράδο-
σης / Παραλαβής σε Αδιάλειπτη Βάση σε Σημείο Δημο-
πράτησης Μεταφορικής Ικανότητας πραγματοποιείται 
αποκλειστικά μέσω δημοπρασιών Τυποποιημένου Προ-
ϊόντος σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στον Κανο-
νισμό 459/2017 και στο Κεφάλαιο [2Β] του Κώδικα. Για 
τη δέσμευση Μεταφορικής Ικανότητας σε Σημείο Δημο-
πράτησης, η οποία αφορά αποκλειστικά στην Ποσότητα 
Μεταφορικής Ικανότητας Παράδοσης / Παραλαβής και 
στη χρονική διάρκειά της, την οποία Χρήστης αιτείται 
μέσω της δημοπρασίας, δεν εφαρμόζεται η διαδικασία 
υποβολής Αίτησης Παροχής Υπηρεσιών Μεταφοράς του 
παρόντος άρθρου.

3. Για τους Χρήστες, οι οποίοι δικαιούνται να συμμετέ-
χουν σε δημοπρασίες Τυποποιημένου Προϊόντος Μετα-
φορικής Ικανότητας σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο 
Κεφάλαιο [2Β], το αποτέλεσμα της δημοπρασίας για κάθε 
Τυποποιημένο Προϊόν Μεταφορικής Ικανότητας λογίζε-
ται ως Εγκεκριμένη Αίτηση Αδιάλειπτων Υπηρεσιών και 
παράγει όλα τα έννομα αποτελέσματα αυτής, σύμφωνα 
με τον Κώδικα.

4. Με την επιφύλαξη της παραγράφου [10], η Αίτηση 
Αδιάλειπτων Υπηρεσιών αφορά υπηρεσίες χρονικής δι-
άρκειας τουλάχιστον μίας (1) Ημέρας ή ακέραιων πολ-
λαπλάσιων αυτής.

5. Στην Αίτηση Αδιάλειπτων Υπηρεσιών προσδιορίζο-
νται τουλάχιστον τα ακόλουθα:

Α) Τα Σημεία Εισόδου ή Σημεία Εισόδου Αντίστροφης 
Ροής στα οποία ο Χρήστης Μεταφοράς έχει δικαίωμα, 
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σε περίπτωση έγκρισης της Αίτησής του, να παραδίδει 
στο Διαχειριστή Φυσικό Αέριο προς έγχυση στο Σύστη-
μα Μεταφοράς, και για κάθε ένα των ανωτέρω Σημείων 
στο οποίο αφορά η Αίτηση τη Μεταφορική Ικανότητα 
Παράδοσης που αιτείται να δεσμεύσει.

ή
Β) Τα Σημεία Εξόδου ή, Σημεία Εξόδου Αντίστροφης 

Ροής από τα οποία ο Χρήστης Μεταφοράς έχει δικαίωμα, 
σε περίπτωση έγκρισης της Αίτησής του, να παραλαμ-
βάνει Φυσικό Αέριο από το Σύστημα Μεταφοράς και, 
για κάθε ένα των ανωτέρω Σημείων στο οποίο αφορά 
η Αίτηση, την Μεταφορική Ικανότητα Παραλαβής που 
αιτείται να δεσμεύσει.

Γ) Η ημερομηνία έναρξης και λήξης των αιτουμένων 
Υπηρεσιών Μεταφοράς.

6. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου [109], 
η Αίτηση Αδιάλειπτων Υπηρεσιών υποβάλλεται, αρμοδί-
ως υπογεγραμμένη, μέσω του Ηλεκτρονικού Πληροφο-
ριακού Συστήματος στο Διαχειριστή από τους Χρήστες 
Μεταφοράς, σύμφωνα με τους όρους της Σύμβασης 
Μεταφοράς. Ως υπογραφή, κατά την ανωτέρω έννοια, 
νοείται η ψηφιακή υπογραφή. Η ημερομηνία υποβολής 
της Αίτησης Αδιάλειπτων Υπηρεσιών (Ημερομηνία Αί-
τησης Μεταφοράς) μπορεί να προηγείται ένα (1) έτος, 
κατά μέγιστο, από την αιτούμενη ημερομηνία έναρξης 
παροχής των Υπηρεσιών Μεταφοράς. Με την επιφύλαξη 
των διατάξεων των παραγράφων [9] και [10], η Αίτηση 
Αδιάλειπτων Υπηρεσιών υποβάλλεται το αργότερο έως 
την 10:00 ώρα της Ημέρας η οποία προηγείται της αι-
τούμενης έναρξης παροχής των Υπηρεσιών Μεταφοράς.

7. Κατά την αξιολόγηση των Αιτήσεων Αδιάλειπτων 
Υπηρεσιών ο Διαχειριστής τηρεί τη χρονική σειρά προ-
τεραιότητας υποβολής τους.

8. Με την επιφύλαξη των διατάξεων των παραγράφων 
[9] και [10], ο Διαχειριστής αποφασίζει σχετικά με την Αί-
τηση Αδιάλειπτων Υπηρεσιών εντός πέντε (5) εργάσιμων 
ημερών από την Ημερομηνία Αίτησης Μεταφοράς. Εφό-
σον ο Διαχειριστής κρίνει ότι η Αίτηση Αδιάλειπτων Υπη-
ρεσιών είναι πλήρης και δεν συντρέχει λόγος απόρριψής 
της κατά τις διατάξεις της παραγράφου [13], αποστέλλει 
στον αιτούντα, μέσω του Ηλεκτρονικού Πληροφοριακού 
Συστήματος, υπογεγραμμένη την Αίτηση Αδιάλειπτων 
Υπηρεσιών (Εγκεκριμένη Αίτηση Αδιάλειπτων Υπηρεσι-
ών), σύμφωνα με το πρότυπο που επισυνάπτεται στην 
Πρότυπη Σύμβαση Μεταφοράς, το αργότερο έως την 
13:00 ώρα της προηγούμενης ημέρας από την Ημέρα 
έναρξης παροχής των αιτουμένων Υπηρεσιών. Ως υπο-
γραφή, κατά την ανωτέρω έννοια, νοείται η ψηφιακή 
υπογραφή.

9. Σε περίπτωση κατά την οποία η Αίτηση Αδιάλειπτων 
Υπηρεσιών αφορά στην παροχή Υπηρεσιών Μεταφοράς 
για χρονικό διάστημα διάρκειας μίας (1) Ημέρας, ο αιτών 
δύναται να υποβάλει, αρμοδίως υπογεγραμμένη μέσω 
του Ηλεκτρονικού Πληροφοριακού Συστήματος, την Αί-
τηση στο Διαχειριστή έως τις 21:00 της προηγούμενης 
Ημέρας από την Ημέρα έναρξης παροχής των Υπηρεσι-
ών Μεταφοράς. Ως υπογραφή, κατά την ανωτέρω έννοια, 
νοείται η ψηφιακή υπογραφή.

Ο Διαχειριστής αποφασίζει σχετικά με την Αίτηση Αδι-
άλειπτων Υπηρεσιών έως τις 21:30 της προηγούμενης 

Ημέρας από την Ημέρα έναρξης παροχής των Υπηρε-
σιών Μεταφοράς. Εφόσον ο Διαχειριστής κρίνει ότι η 
Αίτηση είναι πλήρης και δεν συντρέχει λόγος απόρριψής 
της κατά τις διατάξεις της παραγράφου [13], αποστέλλει 
στον αιτούντα, μέσω του Ηλεκτρονικού Πληροφοριακού 
Συστήματος, υπογεγραμμένη την Αίτηση Αδιάλειπτων 
Υπηρεσιών.

10. Ειδικά για το Σημείο Εισόδου ΥΦΑ, ο Διαχειριστής 
ανακοινώνει στο Ηλεκτρονικό Πληροφοριακό Σύστη-
μα, έως την 10:00 της Ημέρας στην οποία παρέχονται οι 
Υπηρεσίες Μεταφοράς, το τμήμα της Μεταφορικής Ικα-
νότητας Παράδοσης του Σημείου Εισόδου ΥΦΑ για την 
εν λόγω Ημέρα, το οποίο δύναται να δεσμευθεί από τους 
Χρήστες Μεταφοράς ενδοημερησίως. Στην περίπτωση 
αυτή, η σχετική Αίτηση Αδιάλειπτων Υπηρεσιών υποβάλ-
λεται, αρμοδίως υπογεγραμμένη, μέσω του Ηλεκτρονι-
κού Πληροφοριακού Συστήματος στο Διαχειριστή από 
τους Χρήστες Μεταφοράς, έως την 19:00 της Ημέρας.

Ο Διαχειριστής αποφασίζει σχετικά με την Αίτηση Αδι-
άλειπτων Υπηρεσιών έως την 19:30 της ίδιας Ημέρας. 
Εφόσον ο Διαχειριστής κρίνει ότι η Αίτηση είναι πλήρης 
και δεν συντρέχει λόγος απόρριψής της κατά τις διατά-
ξεις της παραγράφου [13], αποστέλλει στον αιτούντα, 
μέσω του Ηλεκτρονικού Πληροφοριακού Συστήματος, 
υπογεγραμμένη την Αίτηση Αδιάλειπτων Υπηρεσιών.

11. Κάθε Εγκεκριμένη Αίτηση Αδιάλειπτων Υπηρεσι-
ών λαμβάνει από το Διαχειριστή ένα μοναδικό κωδικό 
αριθμό και προσαρτάται στην Σύμβαση Μεταφοράς η 
οποία έχει συναφθεί μεταξύ του Χρήστη Μεταφοράς και 
του Διαχειριστή.

12. Η απόρριψη αιτήσεως τεκμηριώνεται πλήρως από 
τον Διαχειριστή, γνωστοποιείται στον αιτούντα συνοδευ-
όμενη από τυχόν αποδεικτικά έγγραφα και στοιχεία και 
κοινοποιείται στη ΡΑΕ.

13. Απόρριψη Αίτησης Αδιάλειπτων Υπηρεσιών επι-
τρέπεται εφόσον:

Α) Η εκτέλεση της Σύμβασης όσον αφορά στην υπο-
βληθείσα Αίτηση, εμποδίζει τον Διαχειριστή να εκπλη-
ρώνει τις υποχρεώσεις παροχής υπηρεσιών κοινής ωφέ-
λειας που του έχουν ανατεθεί.

Β) Συντρέχουν οι λόγοι και έχει τηρηθεί η διαδικασία 
κατά τη διάταξη του άρθρου [68], παράγραφος [2], πε-
ρίπτωση α), πέμπτο εδάφιο του νόμου.

Γ) Η διαθέσιμη Μεταφορική Ικανότητα Παράδοσης, 
Παραλαβής στα Σημεία Εισόδου, Σημεία Εισόδου Αντί-
στροφης Ροής, Σημεία Εξόδου ή Σημεία Εξόδου Αντί-
στροφης Ροής τα οποία καθορίζονται στην Αίτηση 
Παροχής Υπηρεσιών Μεταφοράς σε Αδιάλειπτη Βάση, 
δεν επαρκεί για την κάλυψη των απαιτήσεων του αιτού-
ντος, με την επιφύλαξη των περιπτώσεων των άρθρων 
[14], [15] και [16], οπότε η έγκριση του Διαχειριστή ανα-
στέλλεται έως τη σύναψη σύμβασης εκχώρησης ή την 
ολοκλήρωση της διαδικασίας αποδέσμευσης της αντί-
στοιχης Μεταφορικής Ικανότητας. Για τον καθορισμό 
της διαθέσιμης Μεταφορικής Ικανότητας Παράδοσης 
σε Σημεία Εισόδου λαμβάνεται υπόψη, τυχόν αποδε-
σμευθείσα Μεταφορική Ικανότητα κατά το άρθρο [15], 
Επιστρεφόμενη Μεταφορική Ικανότητα Παράδοσης 
κατά το άρθρο [20ΑΓ], και τυχόν Πρόσθετη Μεταφορική 
Ικανότητα κατά το άρθρο [20ΑΒ].



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17193Τεύχος B’ 1684/04.05.2020

Δ) Παραβιάζονται οι προθεσμίες που προβλέπονται 
στις διατάξεις του παρόντος άρθρου.

Ε) Δεν τηρούνται οι κανόνες δέσμευσης Μεταφορικής 
Ικανότητας κατά το άρθρο [10].

ΣΤ) Δεν έχουν παρασχεθεί από τον Χρήστη Μεταφο-
ράς οι απαιτούμενες εγγυήσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις 
του Κεφαλαίου [3Α].

Ζ) Η Αίτηση υποβάλλεται από μη αρμοδίως εξουσιο-
δοτημένο εκπρόσωπο του Χρήστη Μεταφοράς.

Άρθρο 14
Εκχώρηση Δεσμευμένης Μεταφορικής 
Ικανότητας Παράδοσης / Παραλαβής

1. Κάθε Χρήστης Μεταφοράς (Εκχωρών Χρήστης) μπο-
ρεί να συνάπτει σύμβαση εκχώρησης με άλλο Χρήστη 
Μεταφοράς (Εκδοχέας Χρήστης), για το σύνολο ή μέρος 
της Μεταφορικής Ικανότητας που έχει δεσμεύσει σε Ση-
μείο Εισόδου ή Εξόδου ή Σημείο Εισόδου Αντίστροφης 
Ροής ή Εξόδου Αντίστροφης Ροής (Εκχωρούμενη Δε-
σμευμένη Μεταφορική Ικανότητα). Η Δεσμοποιημένη 
Μεταφορική Ικανότητα μπορεί να εκχωρηθεί μόνο ως 
δεσμοποιημένο προϊόν, όπως αυτή αρχικά αποκτήθηκε 
από τον Εκχωρούντα Χρήστη μέσω της δημοπρασίας 
Τυποποιημένου Προϊόντος σύμφωνα με τις προβλέψεις 
του Κανονισμού 459/2017 και του Κεφαλαίου [2Β] του 
Κώδικα. Η εκχώρηση λαμβάνει χώρα με τη διαδικασία 
του άρθρου [20Α].

2. Με τη σύμβαση εκχώρησης ο Εκχωρών και ο Εκ-
δοχέας Χρήστης συμφωνούν ότι ο Εκδοχέας Χρήστης 
υπεισέρχεται πλήρως στα δικαιώματα και τις υποχρεώ-
σεις του Εκχωρούντος Χρήστη που απορρέουν από τις 
διατάξεις του Κώδικα και τους όρους της Σύμβασης Με-
ταφοράς και καθίσταται αποκλειστικά υπεύθυνος έναντι 
του Διαχειριστή για την εκπλήρωση των τελευταίων και 
ιδίως αυτών που αφορούν στην εξισορρόπηση φορτίου 
και στην πληρωμή του ισχύοντος Τιμολογίου Χρήσης 
του ΕΣΦΑ.

3. Η σύμβαση εκχώρησης παράγει αποτελέσματα 
μετά την έγγραφη συναίνεση του Διαχειριστή και σε 
περίπτωση Δεσμοποιημένης Μεταφορικής Ικανότητας 
και την έγγραφη συναίνεση του ανάντη διαχειριστή, στο 
Σημείο Δημοπράτησης Μεταφορικής Ικανότητας που 
προσφέρεται η εκχωρούμενη Δεσμοποιημένη Μεταφο-
ρική Ικανότητα ως Τυποποιημένο Προϊόν. Για το σκοπό 
αυτό, τα συμβαλλόμενα μέρη ενημερώνουν εγγράφως 
τον Διαχειριστή σχετικά με τον μοναδικό αριθμό (κω-
δικό) της Εγκεκριμένης Αίτησης την οποία αφορά το 
εκχωρούμενο μέγεθος και υποβάλλουν κάθε στοιχείο 
σχετικά με την εν λόγω εκχώρηση, έως την 10:00 της 
προηγούμενης Ημέρας από την Ημέρα κατά την οποία 
λαμβάνει χώρα η εκχώρηση. Ο Διαχειριστής ενημερώνει 
σχετικά με το αίτημα τον ανάντη διαχειριστή στο Σημείο 
Δημοπράτησης Μεταφορικής Ικανότητας σε περίπτωση 
που η εκχώρηση αφορά Δεσμοποιημένη Μεταφορική 
Ικανότητα στο Σημείο αυτό.

4. Ο Διαχειριστής δεν συναινεί και η σύμβαση δεν πα-
ράγει αποτελέσματα εάν συντρέχει τουλάχιστον μία από 
τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

Α) Στην περίπτωση που τυχόν πραγματοποίηση της 
εκχώρησης θα είχε ως αποτέλεσμα την παράβαση των 

διατάξεων του άρθρου [10] ή/και του άρθρου [70] για 
τον Εκχωρούντα ή τον Εκδοχέα Χρήστη.

Β) Στην περίπτωση κατά την οποία η ημερομηνία λή-
ξης της σύμβασης εκχώρησης υπερβαίνει την ημερομη-
νία λήξης της δέσμευσης της Εκχωρούμενης Δεσμευμέ-
νης Μεταφορικής Ικανότητας, όπως προκύπτει από την 
σχετική Εγκεκριμένη Αίτηση Αδιάλειπτων Υπηρεσιών 
του Εκχωρούντα Χρήστη.

Γ) Στην περίπτωση κατά την οποία η Εκχωρούμενη 
Δεσμευμένη Μεταφορική Ικανότητα υπερβαίνει την 
αντίστοιχη Δεσμευμένη Μεταφορική Ικανότητα Παρά-
δοσης/Παραλαβής του Εκχωρούντα Χρήστη.

Δ) Στην περίπτωση κατά την οποία ο Εκδοχέας Χρή-
στης δεν έχει υποβάλει Αίτηση Αδιάλειπτων Υπηρεσιών 
για την δέσμευση Μεταφορικής Ικανότητας Παράδοσης, 
Παραλαβής με τον Διαχειριστή, τουλάχιστον έως την 
10:00 της προηγούμενης Ημέρας από την Ημέρα κατά 
την οποία λαμβάνει χώρα η εκχώρηση για το μέγεθος της 
Εκχωρούμενης Δεσμευμένης Μεταφορικής Ικανότητας.

Ε) Στην περίπτωση κατά την οποία ο Εκχωρών Χρή-
στης δεν έχει υποβάλει στο Διαχειριστή αίτημα μεταβο-
λής Δεσμευμένης Μεταφορικής Ικανότητας Παράδοσης, 
Παραλαβής το αργότερο έως τις 10:00 της προηγούμε-
νης Ημέρας από την Ημέρα κατά την οποία λαμβάνει 
χώρα η εκχώρηση, για το μέγεθος της Εκχωρούμενης 
Δεσμευμένης Μεταφορικής Ικανότητας και για το χρο-
νικό διάστημα στο οποίο αφορά η εκχώρηση.

ΣΤ) Στην περίπτωση κατά την οποία η Αίτηση Αδιά-
λειπτων Υπηρεσιών του εδαφίου Δ), που έχει υποβληθεί 
από τον Εκδοχέα Χρήστη, απορριφθεί από τον Διαχειρι-
στή σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο [8].

Ζ) Στην περίπτωση Δεσμοποιημένης Μεταφορικής 
Ικανότητας, εάν δεν συναινέσει εγγράφως ο ανάντη 
διαχειριστής στο Σημείο Δημοπράτησης Μεταφορικής 
Ικανότητας που προσφέρεται η αιτούμενη προς εκχώ-
ρηση Δεσμοποιημένη Μεταφορική Ικανότητα.

5. Ο Διαχειριστής ενημερώνει τον Εκχωρούντα και 
τον Εκδοχέα Χρήστη σχετικά με το αν συναινεί ή όχι 
στην πραγματοποίηση της εν λόγω εκχώρησης έως την 
14:00 της προηγούμενης Ημέρας από την Ημέρα κατά 
την οποία λαμβάνει χώρα η εκχώρηση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΥΦΑ 
ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΦΑ

Άρθρο 66
Βασική Υπηρεσία ΥΦΑ

1. Ο Διαχειριστής υποχρεούται να παρέχει στους Χρή-
στες, κατά τους ειδικότερους όρους και προϋποθέσεις 
του Κώδικα, τη Βασική Υπηρεσία ΥΦΑ κατά τον πλέον 
οικονομικό, διαφανή και άμεσο τρόπο, χωρίς διακρίσεις 
μεταξύ των Χρηστών.

2. Η Βασική Υπηρεσία ΥΦΑ παρέχεται για κάθε Φορτίο 
ΥΦΑ και περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

Α) Την Εκφόρτωση ΥΦΑ η οποία συνίσταται στη Σύν-
δεση πλοίου ΥΦΑ, την Έγχυση ΥΦΑ και την Αποσύνδεση 
πλοίου ΥΦΑ.

Β) Τη διάθεση στο Χρήστη ΥΦΑ αποθηκευτικού χώρου 
στην Εγκατάσταση ΥΦΑ για την προσωρινή αποθήκευση 
του Φορτίου ΥΦΑ (Προσωρινή Αποθήκευση ΥΦΑ).
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Γ) Την αεριοποίηση του Φορτίου ΥΦΑ και την εν συ-
νεχεία έγχυσή του στο Σύστημα Μεταφοράς μέσω του 
Σημείου Εισόδου ΥΦΑ.

Δ) Την εκτέλεση των αναγκαίων μετρήσεων καθώς και 
κάθε ενέργειας που απαιτείται για την αποτελεσματική, 
ασφαλή και οικονομικά αποδοτική λειτουργία της Εγκα-
τάστασης ΥΦΑ, στο πλαίσιο παροχής των υπηρεσιών που 
αναφέρονται στα ανωτέρω σημεία (Α) έως (Γ), σύμφωνα 
με τον Κώδικα.

3. Για την παροχή εκ μέρους του Διαχειριστή της Βα-
σικής Υπηρεσίας ΥΦΑ απαιτείται η υποβολή Αίτησης 
Χρήσης Εγκατάστασης ΥΦΑ (Αίτηση ΥΦΑ) εκ μέρους 
του Χρήστη και η έγκριση αυτής από τον Διαχειριστή 
(Εγκεκριμένη Αίτηση ΥΦΑ), σύμφωνα με τα ειδικότερα 
οριζόμενα στην Σύμβαση ΥΦΑ και τις οικείες διατάξεις 
του Κώδικα.

4. Για την παροχή της Βασικής Υπηρεσίας ΥΦΑ, οι Χρή-
στες ΥΦΑ καταβάλλουν στο Διαχειριστή τις χρεώσεις 
σύμφωνα με το Τιμολόγιο Χρήσης του ΕΣΦΑ καθώς και 
κάθε άλλη χρέωση που επιβάλλεται σύμφωνα με τις δια-
τάξεις του Κώδικα και τις κατ΄ εξουσιοδότηση του νόμου 
εκδιδόμενες διατάξεις.

5. Οι Χρήστες ΥΦΑ αναλαμβάνουν κάθε κόστος το 
οποίο συνδέεται με την ασφαλή προσέγγιση, πρόσδε-
ση, παραμονή στην προβλήτα και απόπλου των πλοίων 
ΥΦΑ που χρησιμοποιούν.

6. Ένα Πλοίο ΥΦΑ δύναται να μεταφέρει, προς εκφόρ-
τωση στην Εγκατάσταση ΥΦΑ εναλλακτικώς ή συνδυα-
στικώς τα ακόλουθα:

Α) Ένα ή περισσότερα Φορτία ΥΦΑ για λογαρισμό του 
ίδιου Χρήστη ΥΦΑ.

Β) Δύο ή περισσότερα Φορτία ΥΦΑ για λογαριασμό 
δύο ή περισσοτέρων Χρηστών ΥΦΑ.

Γ) Φορτίο ΥΦΑ Εξισορρόπησης.
7. Η Βασική Υπηρεσία παρέχεται ξεχωριστά ανά Φορ-

τίο ΥΦΑ. Στην περίπτωση κατά την οποία πλοίο ΥΦΑ 
μεταφέρει δύο ή περισσότερα Φορτία ΥΦΑ, τα στάδια 
της Σύνδεσης πλοίου ΥΦΑ και της Αποσύνδεσης πλοίου 
ΥΦΑ κατά την περίπτωση Α) της παραγράφου [2] συντε-
λούνται μία φορά και αφορούν στο σύνολο των Φορτίων 
ΥΦΑ που εκφορτώνονται.

8. Δεν παρέχεται Βασική Υπηρεσία για το Φορτίο ΥΦΑ 
Εξισορρόπησης.

9. Στην περίπτωση κατά την οποία πλοίο ΥΦΑ μεταφέ-
ρει δύο ή περισσότερα Φορτία ΥΦΑ ή/και Φορτίο ΥΦΑ 
Εξισορρόπησης, οι Χρήστες ΥΦΑ καθώς και ο κάτοχος 
του Φορτίου ΥΦΑ Εξισορρόπησης, ανεξάρτητα αν είναι 
ή όχι Χρήστης ΥΦΑ, ορίζουν κοινό εξουσιοδοτημένο 
εκπρόσωπο και εκπροσωπούνται από αυτόν για τους 
σκοπούς των άρθρων [67] και [68]. Από κοινό εξουσι-
οδοτημένο εκπρόσωπο οι Χρήστες ΥΦΑ της παρούσας 
παραγράφου δύνανται να εκπροσωπούνται και για τους 
σκοπούς του Μηνιαίου και Ετήσιου Προγραμματισμού 
κατά τα άρθρα [81] ως [87].

Άρθρο 67
Εκφόρτωση ΥΦΑ

1. Ως Χρόνος Εκφόρτωσης ΥΦΑ ορίζεται το χρονικό 
διάστημα δύο (2) Ημερών, που διατίθεται από τον Δι-

αχειριστή για την εκκίνηση και ολοκλήρωση των δια-
δικασιών πρόσδεσης, Εκφόρτωσης ΥΦΑ και απόπλου 
κάθε πλοίου ΥΦΑ.

2. Ως Ημέρα Εκφόρτωσης ΥΦΑ κάθε Φορτίου ΥΦΑ 
ορίζεται η πρώτη Ημέρα του Χρόνου Εκφόρτωσης. Η 
Ημέρα Εκφόρτωσης ΥΦΑ καθορίζεται σύμφωνα με τη 
διαδικασία του Μηνιαίου Προγραμματισμού ΥΦΑ, κατά 
τις διατάξεις του άρθρου [84].

3. Εβδομήντα δύο (72), σαράντα οκτώ (48), είκοσι 
τέσσερις (24) και δώδεκα (12) ώρες πριν την προγραμ-
ματισμένη Ημέρα Εκφόρτωσης ΥΦΑ, ο Χρήστης ΥΦΑ 
ή εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπός του ενημερώνει τον 
Διαχειριστή για την προβλεπόμενη ώρα άφιξης του πλοί-
ου ΥΦΑ.

4. Ο Χρήστης ΥΦΑ ή εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπός 
του υποβάλλει στον Διαχειριστή Αναγγελία Άφιξης στο 
Αγκυροβόλιο (Notice of Arrival) τη στιγμή κατά την οποία 
το πλοίο ΥΦΑ του Χρήστη ΥΦΑ βρεθεί στο προκαθορι-
σμένο από τον Διαχειριστή σημείο στη θαλάσσια περι-
οχή της Εγκατάστασης ΥΦΑ (Pilot Station) και εφόσον ο 
Χρήστης ΥΦΑ έχει διευθετήσει κάθε σχετικό ζήτημα με 
τις αρμόδιες λιμενικές αρχές. Στην περίπτωση κατά την 
οποία, πλοίο ΥΦΑ μεταφέρει Φορτία ΥΦΑ δύο ή περισ-
σότερων Χρηστών ΥΦΑ, τότε η Αναγγελία Άφιξης στο 
Αγκυροβόλιο υποβάλλεται από τον εξουσιοδοτημένο 
εκπρόσωπο αυτών κατά την παράγραφο [9] του άρθρου 
[66].

5. Ο τρόπος και η διαδικασία επικοινωνίας μεταξύ Δια-
χειριστή και πλοίου ΥΦΑ Χρήστη ΥΦΑ, τεχνικά ζητήματα 
που αφορούν στην προσέγγιση του πλοίου ΥΦΑ, στη 
Σύνδεση και στην Αποσύνδεση πλοίου ΥΦΑ και κάθε 
σχετική λεπτομέρεια καθορίζονται στο εγχειρίδιο Δια-
δικασίες Εγκατάστασης ΥΦΑ το οποίο καταρτίζεται από 
τον Διαχειριστή και δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του.

6. Μετά την ασφαλή πρόσδεση και Σύνδεση του πλοί-
ου ΥΦΑ, ο Χρήστης ΥΦΑ ή εξουσιοδοτημένος εκπρόσω-
πός του και ο Διαχειριστής συνυπογράφουν τη Δήλω-
ση Ετοιμότητας προς Έγχυση (Notice of Readiness to 
Discharge). Στην περίπτωση κατά την οποία, πλοίο ΥΦΑ 
μεταφέρει Φορτία ΥΦΑ δύο ή περισσότερων Χρηστών 
ΥΦΑ, Δήλωση Ετοιμότητας προς Έγχυση υπογράφει ο 
εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος αυτών κατά την παρά-
γραφο [9] του άρθρου [66]. Η Δήλωση Ετοιμότητας προς 
Έγχυση αφορά σε όλα τα Φορτία ΥΦΑ που μεταφέρονται 
από το Πλοίο ΥΦΑ προς έγχυση στην Εγκατάσταση ΥΦΑ.

7. Ως Χρόνος Έγχυσης ΥΦΑ ορίζεται το χρονικό διά-
στημα, εκφραζόμενο σε ώρες, που μεσολαβεί από την 
υπογραφή της Δήλωσης Ετοιμότητας προς Έγχυση (Δή-
λωση Ετοιμότητας) έως την ολοκλήρωση της Έγχυσης 
ΥΦΑ του Φορτίου ή των Φορτίων ΥΦΑ στην Εγκατάστα-
ση ΥΦΑ. Σε περίπτωση που μαζί με το Φορτίο ΥΦΑ ή τα 
Φορτία ΥΦΑ μεταφέρεται και Φορτίο ΥΦΑ Εξισορρόπη-
σης, ο Χρόνος Έγχυσης ΥΦΑ υπολογίζεται ως το γινόμενο 
του συνολικού χρονικού διαστήματος, εκφραζόμενου σε 
ώρες, που μεσολαβεί από την υπογραφή της Δήλωσης 
Ετοιμότητας έως την ολοκλήρωση της Έγχυσης ΥΦΑ του 
Φορτίου ΥΦΑ ή των Φορτίων ΥΦΑ και του Φορτίου ΥΦΑ 
Εξισορρόπησης στην Εγκατάσταση ΥΦΑ, επί το λόγο της 
Δηλωθείσας Ποσότητας ΥΦΑ προς το άθροισμα της Δη-
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λωθείσας Ποσότητας ΥΦΑ και της Δηλωθείσας Ποσότη-
τας Εξισορρόπησης.

8. Στην περίπτωση κατά την οποία Χρήστης ΥΦΑ υπερ-
βεί το Χρόνο Εκφόρτωσης ΥΦΑ που του διατίθεται, ο 
Διαχειριστής επιβάλει στο Χρήστη ΥΦΑ Χρέωση Υπέρβα-
σης Χρόνου Εκφόρτωσης ΥΦΑ εφόσον σωρευτικά: (α) Η 
υπέρβαση αυτή εκ μέρους του Χρήστη ΥΦΑ υποχρέωσε 
τον Διαχειριστή στην αναβολή της πρόσδεσης ή Εκφόρ-
τωσης ΥΦΑ από πλοίο ΥΦΑ άλλου Χρήστη ΥΦΑ, η οποία 
είχε προγραμματιστεί, σύμφωνα με το Τελικό Μηνιαίο 
Πρόγραμμα ΥΦΑ, και επιβεβαιωθεί με την υποβολή της 
αντίστοιχης Αναγγελίας Άφιξης στο Αγκυροβόλιο, εντός 
του χρονικού διαστήματος κατά το οποίο ο πρώτος Χρή-
στης υπερέβη το Χρόνο Εκφόρτωσης ΥΦΑ και (β) δεν 
συντρέχει περίπτωση Ανωτέρας Βίας για τον Χρήστη 
ΥΦΑ που υπερέβη το Χρόνο Εκφόρτωσης ΥΦΑ.

9. Η Χρέωση Υπέρβασης Χρόνου Εκφόρτωσης ΥΦΑ, 
υπολογίζεται ως το γινόμενο του ακέραιου αριθμού 
ωρών υπέρβασης του Χρόνου Εκφόρτωσης ΥΦΑ επί μο-
ναδιαίο τίμημα (Μοναδιαία Χρέωση Υπέρβασης Χρόνου 
Εκφόρτωσης ΥΦΑ). Η Μοναδιαία Χρέωση Υπέρβασης 
Χρόνου Εκφόρτωσης ΥΦΑ ορίζεται ίση με χίλια πεντακό-
σια (1500) €/ώρα. Μετά την ολοκλήρωση του επόμενου 
Έτους από το Έτος θέσης σε εφαρμογή του Κώδικα, η 
Μοναδιαία Χρέωση Υπέρβασης Χρόνου Εκφόρτωσης 
ΥΦΑ καθορίζεται με απόφαση του Διαχειριστή ύστε-
ρα από έγκριση της ΡΑΕ, σύμφωνα με τη διάταξη της 
παραγράφου [5] του άρθρου [69] του νόμου, τρεις (3) 
μήνες πριν την έναρξη κάθε δεύτερου Έτους. Τα έσο-
δα από την Χρέωση Υπέρβασης Χρόνου Εκφόρτωσης 
ΥΦΑ θεωρούνται έσοδα της Βασικής Δραστηριότητας 
ΥΦΑ και πιστώνονται στον αντίστοιχο λογαριασμό που 
τηρεί ο Διαχειριστής. Στην περίπτωση κατά την οποία, 
πλοίο ΥΦΑ μεταφέρει δύο ή περισσότερα Φορτία ΥΦΑ, 
ο Διαχειριστής προσδιορίζει τον αριθμό ωρών υπέρ-
βασης κάθε Χρήστη πολλαπλασιάζοντας τον ακέραιο 
αριθμό ωρών υπέρβασης του Χρόνου Εκφόρτωσης ΥΦΑ 
επί το λόγο της Δηλωθείσας Ποσότητας ΥΦΑ Χρήστη 
ΥΦΑ προς το άθροισμα της Δηλωθείσας Ποσότητας 
ΥΦΑ. Στην περίπτωση που μαζί με τα Φορτία ΥΦΑ με-
ταφέρεται και Φορτίο ΥΦΑ Εξισορρόπησης o ως άνω 
λόγος διαμορφώνεται ως η Δηλωθείσα Ποσότητα ΥΦΑ 
Χρήστη ΥΦΑ προς το άθροισμα της Δηλωθείσας Ποσό-
τητας Εξισορρόπησης και της Δηλωθείσας Ποσότητας 
ΥΦΑ. Στην περίπτωση κατά την οποία, το Φορτίο ΥΦΑ 
Εξισορρόπησης μεταφέρεται από Χρήστη ΥΦΑ, για τον 
Χρήστη ΥΦΑ αυτόν, ο ως άνω λόγος διαμορφώνεται ως 
το άθροισμα της Δηλωθείσας Ποσότητας ΥΦΑ του Χρή-
στη ΥΦΑ και της Δηλωθείσας Ποσότητας Εξισορρόπησης 
προς το άθροισμα της Δηλωθείσας Ποσότητας ΥΦΑ και 
της Δηλωθείσας Ποσότητας Εξισορρόπησης.

10. Εάν πλοίο ΥΦΑ αναμένεται να καταπλεύσει στην 
Εγκατάσταση ΥΦΑ πριν από την προγραμματισμένη, στο 
Τελικό Μηνιαίο Πρόγραμμα ΥΦΑ, Ημέρα Εκφόρτωσης ή 
μετά το πέρας του προγραμματισμένου Χρόνου Εκφόρ-
τωσης ΥΦΑ ή στην περίπτωση κατά την οποία η Ποσό-
τητα του Φορτίου ΥΦΑ ή των Φορτίων ΥΦΑ Χρήστη ΥΦΑ 
η οποία πρόκειται να εγχυθεί στην Εγκατάσταση ΥΦΑ 
υπερβαίνει ή υπολείπεται της Δηλωθείσας Ποσότητας 

ΥΦΑ Χρήστη ΥΦΑ κατά ποσοστό μεγαλύτερο από το 
Όριο Ανοχής Προγραμματισμού Φορτίου ΥΦΑ κατά την 
παράγραφο [5] του άρθρου [68], ο Χρήστης ΥΦΑ υπο-
βάλλει στον Διαχειριστή Αίτηση τροποποίησης Τελικού 
Μηνιαίου Προγράμματος ΥΦΑ. Η Αίτηση τροποποίησης 
Τελικού Μηνιαίου Προγράμματος ΥΦΑ θεωρείται αίτη-
ση μη προγραμματισμένης εκφόρτωσης, υποβάλλεται 
σύμφωνα με την παράγραφο [2] του άρθρου [88] και 
αξιολογείται από τον Διαχειριστή σύμφωνα με τη δια-
δικασία των παραγράφων [3] έως [9] του άρθρου [88]. 
Με την αίτηση ο Χρήστης ΥΦΑ συνυποβάλλει απόδειξη 
καταβολής του Τέλους Αίτησης Τροποποίησης Τελικού 
Μηνιαίου Προγράμματος ΥΦΑ. Αποκλειστικά για τον 
σκοπό υπολογισμού του Τέλους Αίτησης Τροποποίη-
σης Τελικού Μηνιαίου Προγράμματος ΥΦΑ, η Χρέωση 
Ακύρωσης Προγραμματισμένης Εκφόρτωσης Φορτίου 
ΥΦΑ κατά την παράγραφο [8] του άρθρου [86], υπολο-
γίζεται με βάση την Τιμή Αναφοράς Αερίου Εξισορρό-
πησης της πρώτης Ημέρας του Μήνα κατά τον οποίο ο 
Χρήστης ΥΦΑ υποβάλλει στον Διαχειριστή την Αίτηση 
τροποποίησης Τελικού Μηνιαίου Προγράμματος ΥΦΑ. 
Το Τέλος Αίτησης Τροποποίησης Τελικού Μηνιαίου Προ-
γράμματος ΥΦΑ καθορίζεται ως εξής:

A) Eφόσον η Αίτηση τροποποίησης Τελικού Μηνιαίου 
Προγράμματος ΥΦΑ υποβληθεί το αργότερο έως και 
πέντε (5) Ημέρες πριν την Ημέρα Εκφόρτωσης:

(i) Στην περίπτωση κατά την οποία η αίτηση αφορά 
στον επαναπροσδιορισμό της Ημέρας Εκφόρτωσης ή 
του Χρόνου Εκφόρτωσης, το Τέλος Αίτησης Τροποποί-
ησης Τελικού Μηνιαίου Προγράμματος ΥΦΑ ισούται με 
το είκοσι τοις εκατό (20%) της Χρέωσης Ακύρωσης Προ-
γραμματισμένης Εκφόρτωσης Φορτίου ΥΦΑ κατά την 
παράγραφο [8] του άρθρου [86].

(ii) Στην περίπτωση κατά την οποία η αίτηση αφορά 
στον επαναπροσδιορισμό της Ποσότητας του Φορτίου 
ΥΦΑ η οποία πρόκειται να εγχυθεί στην Εγκατάσταση 
ΥΦΑ, το Τέλος Αίτησης Τροποποίησης Τελικού Μηνιαί-
ου Προγράμματος ΥΦΑ ισούται με το είκοσι τοις εκατό 
(20%) της Χρέωσης Προγραμματισμού Ποσότητας ΥΦΑ 
κατά τις παραγράφους [6] και [7] του άρθρου [68], όπου 
αντί της Εγχυθείσας Ποσότητας ΥΦΑ λαμβάνεται υπόψη 
το άθροισμα του Φορτίου ΥΦΑ προς έγχυση στην Εγκα-
τάσταση ΥΦΑ και του Φορτίου ΥΦΑ Εξισορρόπησης που 
δηλώνονται στην αίτηση.

B) Eφόσον η Αίτηση τροποποίησης Τελικού Μηνιαίου 
Προγράμματος ΥΦΑ υποβληθεί εντός του χρονικού δια-
στήματος μεταξύ της τέταρτης Ημέρας πριν την Ημέρα 
Εκφόρτωσης και της Ημέρας Εκφόρτωσης:

(i) Στην περίπτωση κατά την οποία η αίτηση αφορά 
στον επαναπροσδιορισμό της Ημέρας Εκφόρτωσης ή 
του Χρόνου Εκφόρτωσης, το Τέλος Αίτησης Τροποποίη-
σης Τελικού Μηνιαίου Προγράμματος ΥΦΑ ισούται με τη 
Χρέωση Ακύρωσης Προγραμματισμένης Εκφόρτωσης 
κατά την παράγραφο [8] του άρθρου [86], μειούμενη 
κατά το γινόμενο του ενός πέμπτου αυτής επί τη διαφο-
ρά μεταξύ της Ημέρας Εκφόρτωσης από την Ημέρα κατά 
την οποία υποβλήθηκε η Αίτηση τροποποίησης Τελικού 
Μηνιαίου Προγράμματος ΥΦΑ.

(ii) Στην περίπτωση κατά την οποία η αίτηση αφορά 
στον επαναπροσδιορισμό της Ποσότητας του Φορτίου 
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ΥΦΑ η οποία πρόκειται να εγχυθεί στην Εγκατάσταση 
ΥΦΑ, το Τέλος Αίτησης Τροποποίησης Τελικού Μηνιαίου 
Προγράμματος ΥΦΑ ισούται με τη Χρέωση Προγραμμα-
τισμού Ποσότητας ΥΦΑ κατά την παράγραφο [6] του άρ-
θρου [68] μειούμενη κατά το γινόμενο του ενός πέμπτου 
αυτής επί τη διαφορά μεταξύ της Ημέρας Εκφόρτωσης 
από την Ημέρα κατά την οποία υποβλήθηκε η Αίτηση 
τροποποίησης Τελικού Μηνιαίου Προγράμματος ΥΦΑ. 
Για τον υπολογισμό της Χρέωσης Προγραμματισμού 
Ποσότητας ΥΦΑ, αντί της Εγχυθείσας Ποσότητας ΥΦΑ 
λαμβάνεται υπόψη το άθροισμα του Φορτίου ΥΦΑ προς 
έγχυση στην Εγκατάσταση ΥΦΑ και του Φορτίου ΥΦΑ 
Εξισορρόπησης που δηλώνονται στην αίτηση.

Γ) Στην περίπτωση κατά την οποία η αίτηση τροπο-
ποίησης αφορά στον επαναπροσδιορισμό της Ημέρας 
Εκφόρτωσης ή του Χρόνου Εκφόρτωσης και της Ποσότη-
τας του Φορτίου ΥΦΑ η οποία πρόκειται να εγχυθεί στην 
Εγκατάσταση ΥΦΑ, το Τέλος Αίτησης Τροποποίησης Τε-
λικού Μηνιαίου Προγράμματος ΥΦΑ υπολογίζεται ως 
το άθροισμα των επιμέρους χρεώσεων των ως άνω δύο 
περιπτώσεων. Το Τέλος Αίτησης Τροποποίησης Τελικού 
Μηνιαίου Προγράμματος ΥΦΑ δεν μπορεί να υπερβαίνει 
το ποσό των εκατό χιλιάδων (100.000) Ευρώ. Μετά την 
ολοκλήρωση του επόμενου Έτους από το Έτος θέσης σε 
εφαρμογή του Κώδικα, το Τέλος Αίτησης Τροποποίησης 
Τελικού Μηνιαίου Προγράμματος ΥΦΑ καθώς και το κατά 
περίπτωση ανώτατο όριο του Τέλους Αίτησης Τροποποί-
ησης Τελικού Μηνιαίου Προγράμματος ΥΦΑ καθορίζο-
νται με απόφαση του Διαχειριστή ύστερα από έγκριση 
της ΡΑΕ, σύμφωνα με τη διάταξη της παραγράφου [5] του 
άρθρου [69] του νόμου, τρεις (3) μήνες πριν την έναρξη 
κάθε δεύτερου Έτους. Τα έσοδα από το Τέλος Αίτησης 
τροποποίησης Τελικού Μηνιαίου Προγράμματος ΥΦΑ 
θεωρούνται έσοδα της Βασικής Δραστηριότητας ΥΦΑ 
και πιστώνονται στον αντίστοιχο λογαριασμό που τηρεί 
ο Διαχειριστής.

Δ) Στην περίπτωση κατά την οποία, πλοίο ΥΦΑ μετα-
φέρει Φορτία ΥΦΑ δύο ή περισσότερων Χρηστών ΥΦΑ, 
προκειμένου για τον επαναπροσδιορισμό της Ημέρας 
Εκφόρτωσης ή του Χρόνου Εκφόρτωσης, η αίτηση υπο-
βάλλεται από τον εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο αυτών 
κατά την παράγραφο [9] του άρθρου [66]. Το Τέλος Αί-
τησης Τροποποίησης Τελικού Μηνιαίου Προγράμματος 
ΥΦΑ για την περίπτωση του επαναπροσδιορισμού της 
Ημέρας Εκφόρτωσης επιμερίζεται αναλογικά της Δηλω-
θείσας Ποσότητας ΥΦΑ Χρήστη ΥΦΑ προς τη Δηλωθείσα 
Ποσότητα ΥΦΑ.

11. Ο Χρήστης ΥΦΑ οφείλει να πραγματοποιήσει την 
Εκφόρτωση ΥΦΑ σύμφωνα με το Τελικό Μηνιαίο Πρό-
γραμμα ΥΦΑ σε περίπτωση κατά την οποία:

A) Η αίτηση επαναπροσδιορισμού Χρόνου Εκφόρτω-
σης απορριφθεί από τον Διαχειριστή, κατά την περίπτω-
ση Γ) της παραγράφου [5] του άρθρου [88].

B) Ο Χρήστης ΥΦΑ ή ο εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπός 
του δεν υποβάλει δήλωση αποδοχής των προϋποθέσεων 
που τίθενται από τον Διαχειριστή εντός της προθεσμίας 
της παραγράφου [8] του άρθρου [88].

Στις περιπτώσεις Α) και Β) ανωτέρω, ο Διαχειριστής 
επιστρέφει στον Χρήστη ΥΦΑ το Τέλος Αίτησης Τρο-

ποποίησης Τελικού Μηνιαίου Προγράμματος ΥΦΑ. Ο 
Διαχειριστής επιστρέφει το εν λόγω Τέλος και στην πε-
ρίπτωση αποδοχής, κατά τη διαδικασία των παραγρά-
φων [3] έως [9] του άρθρου [88], αίτησης τροποποίησης 
Τελικού Μηνιαίου Προγράμματος ΥΦΑ η οποία αφορά σε 
επαναπροσδιορισμό της Ημέρας Εκφόρτωσης έως και 
κατά δύο (2) Ημέρες νωρίτερα της Ημέρας Εκφόρτωσης 
που έχει δηλωθεί στο Τελικό Μηνιαίο Πρόγραμμα. Σε 
περίπτωση ακύρωσης της εκφόρτωσης από τον Χρήστη 
ΥΦΑ εφαρμόζεται η παράγραφος [8] του άρθρου [86]. Ο 
Διαχειριστής δεν υποχρεούται σε καταβολή σταλιών ή 
οποιασδήποτε αποζημίωσης προς τον Χρήστη ΥΦΑ σε 
περίπτωση απόρριψης αιτήματος τροποποίησης Τελικού 
Μηνιαίου Προγράμματος ΥΦΑ.

12. Με την επιφύλαξη περιπτώσεων Ανωτέρας Βίας, 
στην περίπτωση κατά την οποία ο Διαχειριστής δεν 
επιτρέπει σε πλοίο ΥΦΑ Χρήστη την πρόσδεση ή την 
Εκφόρτωση ΥΦΑ εντός του αντίστοιχου Χρόνου Εκφόρ-
τωσης ΥΦΑ, σύμφωνα με το Τελικό Μηνιαίο Πρόγραμμα 
ΥΦΑ, ο Διαχειριστής οφείλει στον Χρήστη ΥΦΑ σταλίες. 
Οι σταλίες υπολογίζονται ως το γινόμενο του ακέραιου 
αριθμού ωρών υπέρβασης του Χρόνου Εκφόρτωσης 
ΥΦΑ επί μοναδιαίο τίμημα (Μοναδιαία Χρέωση Υπολο-
γισμού Σταλιών) το οποίο ορίζεται ίσο με χίλια πεντακό-
σια (1500) €/ώρα. Μετά την ολοκλήρωση του επόμενου 
Έτους από το Έτος θέσης σε εφαρμογή του Κώδικα, η 
Μοναδιαία Χρέωση Υπολογισμού Σταλιών καθορίζεται 
με απόφαση του Διαχειριστή ύστερα από έγκριση της 
ΡΑΕ, σύμφωνα με τη διάταξη της παραγράφου [5] του 
άρθρου [69] του νόμου, τρεις (3) μήνες πριν την έναρξη 
κάθε δεύτερου Έτους. Τα έξοδα για την καταβολή στα-
λιών θεωρούνται έξοδα της Βασικής Δραστηριότητας 
ΥΦΑ και χρεώνονται στον αντίστοιχο λογαριασμό που 
τηρεί ο Διαχειριστής. Στην περίπτωση κατά την οποία, 
πλοίο ΥΦΑ μεταφέρει Φορτία ΥΦΑ δύο ή περισσότερων 
Χρηστών ΥΦΑ, οι σταλίες επιμερίζονται αναλογικά της 
Δηλωθείσας Ποσότητας ΥΦΑ κάθε Χρήστη ΥΦΑ προς το 
άθροισμα των Δηλωθεισών Ποσοτήτων ΥΦΑ όλων των 
Χρηστών ΥΦΑ των οποίων τα Φορτία ΥΦΑ μεταφέρονται 
με το συγκεκριμένο πλοίο.

13. Στην περίπτωση όπου ένα ή περισσότερα πλοία 
έχουν υποβάλει στο Διαχειριστή Αναγγελία Άφιξης στο 
Αγκυροβόλιο αλλά η προσέγγιση και πρόσδεση τους 
στην Εγκατάσταση ΥΦΑ δεν είναι δυνατή για οποιονδή-
ποτε λόγο, ο Διαχειριστής καταρτίζει κατάλογο σειράς 
προτεραιότητας προς Εκφόρτωση ΥΦΑ. Υψηλότερη προ-
τεραιότητα παραχωρείται στα πλοία ΥΦΑ που προηγού-
νται χρονικά βάσει του Τελικού Μηνιαίου Προγράμματος 
ΥΦΑ, ανεξάρτητα από το χρόνο αποστολής των σχετικών 
Αναγγελιών Άφιξης στο Αγκυροβόλιο.

14. Σε περίπτωση Κρίσης Επιπέδου Έκτακτης Ανάγκης, 
ο Διαχειριστής ή ο Χρήστης ΥΦΑ μπορεί να απαιτήσουν 
από τον αντισυμβαλλόμενό τους στη Σύμβαση Χρήσης 
Εγκατάστασης ΥΦΑ τη διακοπή της διαδικασίας Εκφόρ-
τωσης ΥΦΑ πλοίου του Χρήστη ΥΦΑ το οποίο έχει προσ-
δέσει στην Εγκατάσταση ΥΦΑ και τον άμεσο απόπλου 
αυτού. Τόσο ο Χρήστης ΥΦΑ όσο και ο Διαχειριστής οφεί-
λουν να συμμορφώνονται άμεσα σε ανάλογες απαιτή-
σεις του άλλου μέρους.
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15. Με την επιφύλαξη της παραγράφου [7], σε περί-
πτωση που μαζί με Φορτίο ΥΦΑ μεταφέρεται και Φορτίο 
ΥΦΑ Εξισορρόπησης, κάθε αναφορά στο άρθρο αυτό 
σε Ποσότητα Φορτίου ΥΦΑ αφορά στο άθροισμα του 
Φορτίου ΥΦΑ ή των Φορτίων ΥΦΑ του Χρήστη ΥΦΑ ή του 
Φορτίου ΥΦΑ περισσότερων Χρηστών και του Φορτίου 
ΥΦΑ Εξισορρόπησης.

16. Αίτηση τροποποίησης Τελικού Μηνιαίου Προγράμ-
ματος υποβάλλεται και στην περίπτωση κατά την οποία 
τμήμα ή το σύνολο Φορτίου ΥΦΑ πρόκειται να εκφορτω-
θεί από Χρήστη ΥΦΑ (Νέος Χρήστης ΥΦΑ) διαφορετικό 
του Χρήστη ΥΦΑ ο οποίος έχει καταχωρηθεί (Αρχικός 
Χρήστης ΥΦΑ) στο Τελικό Μηνιαίο Πρόγραμμα. Στην 
περίπτωση αυτή, Αίτηση τροποποίησης υποβάλλεται 
και από τους δύο Χρήστες κατά την παράγραφο [2] του 
άρθρου [88] και αξιολογείται από τον Διαχειριστή σύμ-
φωνα με τη διαδικασία των παραγράφων [3] έως [9] του 
άρθρου [88]. Το Τέλος Αίτησης Τροποποίησης Τελικού 
Μηνιαίου Προγράμματος ΥΦΑ για την περίπτωση που η 
αίτηση υποβληθεί εντός του χρονικού διαστήματος με-
ταξύ της τέταρτης Ημέρας πριν την Ημέρα Εκφόρτωσης 
και της Ημέρας Εκφόρτωσης ισούται με το δύο τοις εκατό 
(2%) της Χρέωσης Προγραμματισμού Ποσότητας ΥΦΑ 
κατά τις παραγράφους [5] και [7] του άρθρου [68] και επι-
μερίζεται αντιστοίχως αναλογικά του Φορτίου ΥΦΑ που 
παραμένει στον Αρχικό Χρήστη ΥΦΑ και του Φορτίου 
ΥΦΑ που διατίθεται στον Νέο Χρήστη ΥΦΑ. Το Τέλος Αί-
τησης Τροποποίησης Τελικού Μηνιαίου Προγράμματος 
ΥΦΑ για την περίπτωση αλλαγής Χρήστη είναι μηδενικό 
στην περίπτωση που η αίτηση υποβληθεί το αργότερο 
έως και πέντε (5) Ημέρες πριν την Ημέρα Εκφόρτωσης.

Άρθρο 68
Έγχυση ΥΦΑ

1. Οι Χρήστες ΥΦΑ οφείλουν να καταβάλουν κάθε δυ-
νατή προσπάθεια, συμπεριλαμβανομένης και της εν-
σωμάτωσης των κατάλληλων όρων στις συμβάσεις που 
συνάπτουν για την άσκηση της δραστηριότητάς τους 
στον τομέα του Φυσικού Αερίου, ώστε να διασφαλίζεται 
ότι το ΥΦΑ που παραδίδεται στην Εγκατάσταση ΥΦΑ 
πληροί τις Προδιαγραφές Ποιότητας Φυσικού Αερίου.

2. Οι Χρήστες ΥΦΑ, ή στην περίπτωση που πλοίο ΥΦΑ 
μεταφέρει Φορτία ΥΦΑ δύο ή περισσότερων Χρηστών 
ΥΦΑ, ο εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος αυτών κατά την 
παράγραφο [9] του άρθρου [66], οφείλουν να ενημε-
ρώνουν τον Διαχειριστή σχετικά με την Ποσότητα και 
τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του ΥΦΑ που πρόκειται να 
παραδώσουν στην Εγκατάσταση ΥΦΑ, σύμφωνα με τη 
διαδικασία που ορίζεται στο εγχειρίδιο Διαδικασίες Εγκα-
τάστασης ΥΦΑ.

3. Σε περίπτωση που Φορτίο ΥΦΑ δεν πληροί τις Προ-
διαγραφές Ποιότητας Φυσικού Αερίου, ο Διαχειριστής 
δικαιούται να μην επιτρέψει την Έγχυση μέρους ή του 
συνόλου του Φορτίου ΥΦΑ ή των Φορτίων ΥΦΑ που πρό-
κειται να παραδοθούν στην Εγκατάσταση ΥΦΑ.

4. Σε περίπτωση που μαζί με Φορτίo ή Φορτία ΥΦΑ 
μεταφέρεται και Φορτίο ΥΦΑ Εξισορρόπησης:

Α) Η Εγχυθείσα Ποσότητα ΥΦΑ Χρήστη ΥΦΑ υπολο-
γίζεται ως η διαφορά μεταξύ της συνολικά μετρηθείσας 

Ποσότητας ΥΦΑ μετά την έγχυση του Φορτίου ΥΦΑ ή 
των Φορτίων ΥΦΑ εντός της Εγκατάστασης ΥΦΑ και της 
Δηλωθείσας Ποσότητας Εξισορρόπησης ΥΦΑ.

Β) Η Εγχυθείσα Ποσότητα Εξισορρόπησης ΥΦΑ ισούται 
με τη Δηλωθείσα Ποσότητα Εξισορρόπησης ΥΦΑ.

5. Σε περίπτωση που η Εγχυθείσα Ποσότητα ΥΦΑ Χρή-
στη ΥΦΑ, σε μονάδες όγκου, υπερβαίνει ή υπολείπεται 
της Δηλωθείσας Ποσότητας ΥΦΑ, σε μονάδες όγκου, 
κατά ποσοστό μεγαλύτερο του Ορίου Ανοχής Προγραμ-
ματισμού Φορτίου ΥΦΑ, ο Διαχειριστής χρεώνει τον Χρή-
στη ΥΦΑ με τη Χρέωση Προγραμματισμού Ποσότητας 
ΥΦΑ. Το Όριο Ανοχής Προγραμματισμού Φορτίου ΥΦΑ 
ισούται με δέκα τοις εκατό (10%).

6. Η Χρέωση Προγραμματισμού Ποσότητας ΥΦΑ 
υπολογίζεται ως το γινόμενο της Χρέωσης Ακύρωσης 
Προγραμματισμένης Εκφόρτωσης Φορτίου ΥΦΑ, υπολο-
γισμένης βάσει της Δηλωθείσας Ποσότητας ΥΦΑ επί το 
λόγο της απόλυτης τιμής της διαφοράς μεταξύ της Εγχυ-
θείσας και της Δηλωθείσας Ποσότητας ΥΦΑ προς τη Δη-
λωθείσα Ποσότητα ΥΦΑ, επί συντελεστή προσαύξησης 
ίσο με τρία (3). H Χρέωση Προγραμματισμού Ποσότητας 
ΥΦΑ δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των εκατό χιλιά-
δων (100.000) Ευρώ. Στην περίπτωση κατά την οποία 
πλοίο ΥΦΑ μεταφέρει δύο ή περισσότερα φορτία ΥΦΑ 
το ως άνω όριο στην Χρέωση Προγραμματισμού αφορά 
ξεχωριστά κάθε Χρήστη ΥΦΑ για το σύνολο των Φορτίων 
ΥΦΑ που μεταφέρονται για λογαριασμό του από το συ-
γκεκριμένο πλοίο. Μετά την ολοκλήρωση του επόμενου 
Έτους από το Έτος θέσης σε εφαρμογή του Κώδικα, ο 
συντελεστής προσαύξησης καθώς και το ανώτατο όριο 
της Χρέωσης Προγραμματισμού Ποσότητας ΥΦΑ καθο-
ρίζεται με απόφαση του Διαχειριστή ύστερα από έγκρι-
ση της ΡΑΕ, σύμφωνα με τη διάταξη της παραγράφου 
[5] του άρθρου [69] του νόμου, τρεις (3) μήνες πριν την 
έναρξη κάθε δεύτερου Έτους. Τα έσοδα από τη Χρέωση 
Προγραμματισμού Ποσότητας ΥΦΑ θεωρούνται έσοδα 
της Βασικής Δραστηριότητας ΥΦΑ και πιστώνονται στον 
αντίστοιχο λογαριασμό που τηρεί ο Διαχειριστής.

7. Στο τιμολόγιο που αποστέλλεται στον Χρήστη ΥΦΑ 
κάθε Μήνα επισυνάπτεται Έντυπο Χρέωσης Προγραμμα-
τισμού Ποσότητας ΥΦΑ. Πρότυπο του εντύπου Χρέωσης 
Προγραμματισμού Ποσότητας ΥΦΑ δημοσιεύεται στο 
Ηλεκτρονικό Πληροφοριακό Σύστημα.

8. Για την εφαρμογή των παραγράφων [3], [5] και [6], 
σε περίπτωση που μαζί με Φορτίο ΥΦΑ μεταφέρεται και 
Φορτίο ΥΦΑ Εξισορρόπησης, κάθε αναφορά σε Ποσό-
τητα Φορτίου ΥΦΑ, σε Δηλωθείσα Ποσότητα ΥΦΑ και 
σε Εγχυθείσα Ποσότητα ΥΦΑ αφορά αντιστοίχως στο 
άθροισμα του Φορτίου ΥΦΑ του Χρήστη ΥΦΑ και του 
Φορτίου ΥΦΑ Εξισορρόπησης, στο άθροισμα της Δηλω-
θείσας Ποσότητας ΥΦΑ και της Δηλωθείσας Ποσότητας 
Εξισορρόπησης και στο άθροισμα της Εγχυθείσας Πο-
σότητας ΥΦΑ και της Εγχυθείσας Ποσότητας Εξισορρό-
πησης.

9. Στην περίπτωση κατά την οποία, πλοίο ΥΦΑ μετα-
φέρει δύο ή περισσότερα Φορτία ΥΦΑ, τότε η Εγχυθείσα 
Ποσότητα ΥΦΑ Χρήστη ΥΦΑ υπολογίζεται ως η διαφορά 
μεταξύ της συνολικά μετρηθείσας Ποσότητας ΥΦΑ μετά 
την έγχυση των Φορτίων ΥΦΑ εντός της Εγκατάστασης 
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ΥΦΑ και της Δηλωθείσας Ποσότητας Εξισορρόπησης 
ΥΦΑ πολλαπλασιασμένη (η προκύπτουσα διαφορά) επί 
τον λόγο της Δηλωθείσας Ποσότητας ΥΦΑ Χρήστη ΥΦΑ 
προς τη Δηλωθείσα Ποσότητα ΥΦΑ.

Άρθρο 69
Προσωρινή Αποθήκευση ΥΦΑ

1. Στο πλαίσιο της Βασικής Υπηρεσίας ΥΦΑ, διατίθεται 
στους Χρήστες ΥΦΑ αποθηκευτικός χώρος στην Εγκατά-
σταση ΥΦΑ για την προσωρινή αποθήκευση κάθε Φορ-
τίου ΥΦΑ (Χώρος Προσωρινής Αποθήκευσης).

2. Ως Περίοδος Προσωρινής Αποθήκευσης νοείται η 
χρονική περίοδος ακέραιου αριθμού διαδοχικών Ημε-
ρών, αρχόμενη από την Ημέρα που έπεται της Ημέρας 
Εκφόρτωσης σύμφωνα με το Τελικό Μηνιαίο Πρόγραμ-
μα.

3. Ο Χώρος Προσωρινής Αποθήκευσης για κάθε Φορ-
τίο ΥΦΑ καθορίζεται ως εξής:

Α) Κατά τη διάρκεια του Χρόνου Έγχυσης ΥΦΑ, ο Χώ-
ρος Προσωρινής Αποθήκευσης αυξάνεται γραμμικά έως 
μια μέγιστη τιμή (Μέγιστος Χώρος Προσωρινής Αποθή-
κευσης). Καθ’ όλη τη διάρκεια της Έγχυσης ΥΦΑ θεω-
ρείται ότι πραγματοποιείται ταυτόχρονα αεριοποίηση 
ΥΦΑ με ωριαίο ρυθμό αεριοποίησης που υπολογίζεται 
σύμφωνα με τον ακόλουθο τύπο:

Φ
ΩTPA = -------------  (kWh/ώρα)

ν*24

Όπου:
ΩΤΡΑ:  Ωριαίος ρυθμός αεριοποίησης (kWh/ώρα)
Φ:   Το Φορτίο ΥΦΑ (kWh) σύμφωνα με το Τελικό 

Μηνιαίο Πρόγραμμα
ν:   Η Περίοδος Προσωρινής Αποθήκευσης (Ημέ-

ρες) σύμφωνα με το Τελικό Μηνιαίο Πρόγραμ-
μα

Ο Μέγιστος Χώρος Προσωρινής Αποθήκευσης προσ-
διορίζεται σύμφωνα με τον ακόλουθο τύπο:

ΜXΠΑ = Φ − ΩTΡΑ * tXE   (kWh)
Όπου:
ΜΧΠΑ:   Μέγιστος Χώρος Προσωρινής Αποθήκευσης 

(kWh)
tXE:   Ο Χρόνος Έγχυσης ΥΦΑ (ώρες) κάθε Φορτί-

ου ΥΦΑ, σύμφωνα με το Τελικό Μηνιαίο Πρό-
γραμμα, το οποίο μεταφέρει πλοίο ΥΦΑ προς 
εκφόρτωση στην Εγκατάσταση ΥΦΑ.

Β) Κατά τη διάρκεια της Περιόδου Προσωρινής Απο-
θήκευσης, ο Χώρος Προσωρινής Αποθήκευσης μειώνε-
ται γραμμικά κατά τρόπο ώστε στο τέλος της Περιόδου 
αυτής να ισούται με μηδέν.

4. Στην περίπτωση που η Εκφόρτωση Φορτίου ΥΦΑ 
πραγματοποιείται σύμφωνα με το Τελικό Μηνιαίο Πρό-
γραμμα ΥΦΑ, η μέγιστη διάρκεια της Περιόδου Προσωρι-
νής Αποθήκευσης ορίζεται σε δέκα οκτώ (18) διαδοχικές 
Ημέρες (Μέγιστη Περίοδος Προσωρινής Αποθήκευσης).

5. Στην περίπτωση που η έναρξη Εκφόρτωσης Φορ-
τίου ΥΦΑ λαμβάνει χώρα σύμφωνα με το Τελικό Μη-
νιαίο Πρόγραμμα ΥΦΑ, αλλά η Έγχυση Φορτίου ΥΦΑ 
ολοκληρώνεται μετά το πέρας του αντίστοιχου Χρόνου 

Εκφόρτωσης ΥΦΑ, η μέγιστη διάρκεια της Περιόδου 
Προσωρινής Αποθήκευσης ορίζεται σε δέκα επτά (17) 
διαδοχικές Ημέρες.

6. Ο Διαχειριστής δύναται να μειώνει την Περίοδο Προ-
σωρινής Αποθήκευσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 
παράγραφο [10] του άρθρου [67], στην παράγραφο [5] 
του άρθρου [87] και στην περίπτωση Β) της παραγράφου 
[5] του άρθρου [88] ή κατόπιν σχετικού αιτήματος του 
Χρήστη στο πλαίσιο υποβολής Αίτησης ΥΦΑ, Ετήσιας 
Δήλωσης ΥΦΑ ή Μηνιαίας Δήλωσης ΥΦΑ σύμφωνα με 
τα οριζόμενα στα άρθρα [71], [82] και [84] αντιστοίχως. 
Κατά τη μείωση της Περιόδου Προσωρινής Αποθήκευ-
σης, ο Διαχειριστής λαμβάνει υπόψη ιδίως το Διαθέσιμο 
Αποθηκευτικό Χώρο της Εγκατάστασης ΥΦΑ, το Τελικό 
Μηνιαίο Πρόγραμμα ΥΦΑ, τη Δεσμευμένη Δυναμικότητα 
Αεριοποίησης των Χρηστών ΥΦΑ και τη Δυναμικότητα 
Αεριοποίησης της Εγκατάστασης ΥΦΑ.

7. Ο Διαχειριστής παρέχει σε κάθε Χρήστη ΥΦΑ Πρό-
σθετο Αποθηκευτικό Χώρο σύμφωνα με τη διαδικασία 
και υπό τους όρους και προϋποθέσεις του άρθρου [76]. 
Η παροχή Πρόσθετου Αποθηκευτικού Χώρου δεν συ-
μπεριλαμβάνεται στη Βασική Υπηρεσία ΥΦΑ.

8. Στην περίπτωση κατά την οποία πλοίο ΥΦΑ μεταφέ-
ρει δύο ή περισσότερα Φορτία ΥΦΑ προς εκφόρτωση 
στην Εγκατάσταση ΥΦΑ, ενός ή περισσότερων Χρηστών 
ΥΦΑ, ο Χρόνος Έγχυσης είναι κοινός για όλα τα Φορτία 
ΥΦΑ και είναι ίσος με τον μέγιστο Χρόνο Έγχυσης που 
δηλώθηκε από τους Χρήστες που χρησιμοποιούν το εν 
λόγω πλοίο σύμφωνα με το Τελικό Μηνιαίο Πρόγραμμα. 
Η δε Έγχυση των Φορτίων ΥΦΑ θεωρείται ότι ολοκλη-
ρώνεται ταυτόχρονα για όλα τα Φορτία.

Άρθρο 70
Αεριοποίηση ΥΦΑ

1. Για την αεριοποίηση Φορτίου ΥΦΑ το οποίο παρα-
δίδεται από Χρήστη ΥΦΑ στην Εγκατάσταση ΥΦΑ απαι-
τείται η δέσμευση Δυναμικότητας Αεριοποίησης ΥΦΑ 
σύμφωνα με τους όρους του παρόντος άρθρου.

2. Η Ελάχιστη Δυναμικότητα Αεριοποίησης Φορτίου 
ΥΦΑ υπολογίζεται σύμφωνα με τον ακόλουθο τύπο:

Φ
ΕΔΑ = -------------  * [ν*24 - tXE]   (kWh/Ημέρα)

ν2*24
Όπου:
ΕΔΑ:   Η Ελάχιστη Δυναμικότητα Αεριοποίησης Φορ-

τίου ΥΦΑ (kWh/Ημέρα)
Φ:   Το Φορτίο ΥΦΑ (kWh) σύμφωνα με το Τελικό 

Μηνιαίο Πρόγραμμα
ν:   Η Περίοδος Προσωρινής Αποθήκευσης (Ημέ-

ρες) σύμφωνα με το Τελικό Μηνιαίο Πρόγραμμα
tXE:   Ο εκτιμώμενος Χρόνος Έγχυσης ΥΦΑ (ώρες) 

κάθε Φορτίου ΥΦΑ, σύμφωνα με το Τελικό Μη-
νιαίο Πρόγραμμα, το οποίο μεταφέρει πλοίο 
ΥΦΑ προς εκφόρτωση στην Εγκατάσταση ΥΦΑ.

3. Η Ελάχιστη Δυναμικότητα Αεριοποίησης Χρήστη 
ΥΦΑ για κάθε Ημέρα ορίζεται ως το άθροισμα των Ελα-
χίστων Δυναμικοτήτων Αεριοποίησης Φορτίων ΥΦΑ του 
Χρήστη ΥΦΑ για τα οποία δεν έχει παρέλθει η αντίστοιχη 
Περίοδος Προσωρινής Αποθήκευσης.
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4. Κάθε Χρήστης ΥΦΑ υποχρεούται να δεσμεύει Δυ-
ναμικότητα Αεριοποίησης μέσω Εγκεκριμένης Αίτησης 
ΥΦΑ, στο πλαίσιο της Σύμβασης ΥΦΑ που συνάπτει με 
τον Διαχειριστή, η οποία:

Α) Είναι τουλάχιστον ίση με την εκάστοτε Ελάχιστη 
Δυναμικότητα Αεριοποίησης Χρήστη ΥΦΑ.

Β) Ισούται με το άθροισμα της εκάστοτε Μεταφορι-
κής Ικανότητας Παράδοσης η οποία έχει δεσμευτεί στο 
Σημείο Εισόδου ΥΦΑ από τον Χρήστη ΥΦΑ, υπό τυχόν 
ιδιότητά του και ως Χρήστη Μεταφοράς, ή από άλλους 
Χρήστες Μεταφοράς, κατά το μέρος που αυτοί εξυπη-
ρετούνται από τον Χρήστη ΥΦΑ, για την παράδοση Φυ-
σικού Αερίου στο Σημείο Εισόδου ΥΦΑ του Συστήματος 
Μεταφοράς.

5. Σε περίπτωση που Χρήστης ΥΦΑ υπογράφει περισ-
σότερες της μίας (1) Εγκεκριμένες Αιτήσεις ΥΦΑ στο πλαί-
σιο της Σύμβασης ΥΦΑ που έχει συνάψει με τον Διαχει-
ριστή, η Δεσμευμένη Δυναμικότητα Αεριοποίησης του 
Χρήστη ΥΦΑ υπολογίζεται κάθε Ημέρα ως το άθροισμα 
της Δυναμικότητας Αεριοποίησης την οποία δεσμεύει ο 
Χρήστης ΥΦΑ μέσω κάθε Εγκεκριμένης Αίτησης ΥΦΑ η 
οποία είναι σε ισχύ κατά την Ημέρα αυτή.

6. Οι περιορισμοί της παραγράφου [4] δεν ισχύουν για 
τις Ημέρες κατά τις οποίες: Α) Το Ημερήσιο Απόθεμα ΥΦΑ 
του Χρήστη ΥΦΑ είναι αρνητικό ή μηδέν, ή Β) Ο Χώρος 
Προσωρινής Αποθήκευσης του Φορτίου ΥΦΑ του Χρή-
στη ΥΦΑ είναι μηδενικός.

7. Η Ποσότητα ΥΦΑ που αεριοποιείται κάθε Ημέρα 
για λογαριασμό του Χρήστη ΥΦΑ καθορίζεται από τις 
Επιβεβαιωμένες Ποσότητες των Χρηστών Μεταφοράς 
τους οποίους εξυπηρετεί ο Χρήστης ΥΦΑ. Ο Διαχειριστής 
υποχρεούται να παραλαμβάνει στο Σημείο Εισόδου ΥΦΑ, 
Ποσότητες Φυσικού Αερίου από την Εγκατάσταση ΥΦΑ, 
όπως αυτές επιβεβαιώνονται σύμφωνα με τη διαδικασία 
του Κεφαλαίου [4] του Κώδικα, με την επιφύλαξη της 
παραγράφου [8], καθώς και της τήρησης των λοιπών 
διατάξεων του Κώδικα και ιδίως των διατάξεων των άρ-
θρων [69] και [79].

8. Σε περίπτωση που η Ποσότητα Φυσικού Αερίου η 
οποία δηλώνεται από Χρήστη Μεταφοράς ότι θα παρα-
δοθεί στο Σημείο Εισόδου ΥΦΑ υπερβαίνει την Ποσότητα 
Φυσικού Αερίου που αντιστοιχεί στη Δεσμευμένη Δυνα-
μικότητα Αεριοποίησης των Χρηστών ΥΦΑ οι οποίοι τον 
εξυπηρετούν, ο Διαχειριστής απορρίπτει την Ημερήσια 
Δήλωση ή Επαναδήλωση του Χρήστη Μεταφοράς, κατά 
περίπτωση, σύμφωνα με τη διαδικασία του Κεφαλαίου 
[4] του Κώδικα.

9. Ο Διαχειριστής, λαμβάνοντας υπόψη τον Ετήσιο και 
Μηνιαίο Προγραμματισμό ΥΦΑ, τις Εγκεκριμένες Αιτή-
σεις ΥΦΑ που έχει υπογράψει με τους Χρήστες ΥΦΑ, στο 
πλαίσιο των Συμβάσεων ΥΦΑ που έχει συνάψει με τους 
Χρήστες ΥΦΑ, καθώς και τη Δυναμικότητα Αεριοποίη-
σης την οποία δεσμεύει, σύμφωνα με τις διατάξεις της 
παραγράφου [3] του άρθρου [71] του νόμου για σκο-
πούς εξισορρόπησης φορτίου και αντιστάθμισης Αερίου 
Λειτουργίας και παροχής υπηρεσιών κοινής ωφέλειας, 
υπολογίζει και δημοσιεύει:

Α) Τη Δυναμικότητα Αεριοποίησης η οποία είναι δια-
θέσιμη για κάθε Ημέρα κάθε Έτους, ταυτόχρονα με τη 
δημοσίευση του Τελικού Ετήσιου Προγράμματος ΥΦΑ.

Β) Τη Δυναμικότητα Αεριοποίησης η οποία είναι δια-
θέσιμη για κάθε Ημέρα κάθε Μήνα, ταυτόχρονα με τη 
δημοσίευση του Τελικού Μηνιαίου Προγράμματος ΥΦΑ.

10. Ως Ελάχιστος Ημερήσιος Ρυθμός Αεριοποίησης 
ΥΦΑ ορίζεται η ελάχιστη Ποσότητα ΥΦΑ η οποία απαι-
τείται να αεριοποιείται ανά Ημέρα προκειμένου να είναι 
δυνατή η αδιάλειπτη λειτουργία της Εγκατάστασης ΥΦΑ. 
Ο Διαχειριστής υποχρεούται να δημοσιεύει τον Ελάχιστο 
Ημερήσιο Ρυθμό Αεριοποίησης ΥΦΑ της Εγκατάστασης 
ΥΦΑ.

Άρθρο 70Α
Σύμβαση Πλαίσιο Χρήσης Εγκατάστασης ΥΦΑ

1. Για την παροχή από τον Διαχειριστή της Βασικής 
Υπηρεσίας ΥΦΑ, συνάπτεται Σύμβαση Πλαίσιο Χρήσης 
Εγκατάστασης ΥΦΑ (Σύμβαση ΥΦΑ).

2. Η Σύμβαση ΥΦΑ συνάπτεται μεταξύ: Α) Του Διαχει-
ριστή.

Β) Προσώπων εγγεγραμμένων στο Μητρώο Χρηστών 
του ΕΣΦΑ, κατά το άρθρο [72] του νόμου.

Μόνο μία Σύμβαση ΥΦΑ είναι δυνατό να είναι σε ισχύ 
μεταξύ ιδίων αντισυμβαλλομένων.

3. Η Σύμβαση ΥΦΑ καταρτίζεται εγγράφως σύμφω-
να με την πρότυπη σύμβαση η οποία εκδίδεται κατά τα 
οριζόμενα στην περίπτωση α) της παραγράφου [2] του 
άρθρου [68] του νόμου (Πρότυπη Σύμβαση ΥΦΑ).

4. Ο Διαχειριστής δημοσιεύει στην ιστοσελίδα του το 
κείμενο της Πρότυπης Σύμβασης ΥΦΑ, συμπεριλαμβα-
νομένων των παραρτημάτων αυτής, σε επεξεργάσιμη 
μορφή.

5. Η Σύμβαση ΥΦΑ παρέχει στον αντισυμβαλλόμενο 
Χρήστη δικαίωμα να προβαίνει σε κάθε σχετική νόμιμη 
ενέργεια τηρώντας τις διατάξεις του Κώδικα και επιβάλ-
λει την υποχρέωσή του να εξοφλεί τις χρεώσεις που του 
αναλογούν σύμφωνα με το Τιμολόγιο Χρήσης του ΕΣΦΑ 
και τις διατάξεις του Κώδικα.

6. Κάθε ενδιαφερόμενος Χρήστης αποστέλλει εγ-
γράφως στο Διαχειριστή το αίτημά του για την σύναψη 
Σύμβασης ΥΦΑ, σύμφωνα με τη πρότυπη αίτηση που 
περιλαμβάνεται ως Παράρτημα 1 στην Πρότυπη Σύμ-
βαση ΥΦΑ (Αίτηση Σύναψης Σύμβασης ΥΦΑ). Με την 
αίτησή του ο Χρήστης συνυποβάλλει όλα τα έγγραφα 
που προβλέπονται στο Παράρτημα 1 της Πρότυπης Σύμ-
βασης ΥΦΑ. Σε περίπτωση υποβολής εγγράφων από την 
αλλοδαπή, αυτά θα πρέπει να φέρουν επισημείωση της 
Χάγης (apostille) και να προσκομίζονται σε επίσημη με-
τάφραση στην ελληνική γλώσσα.

7. Ο Διαχειριστής εξετάζει την πληρότητα των συνυ-
ποβαλλομένων εγγράφων και αποφασίζει σχετικά με την 
αποδοχή της αίτησης το αργότερο εντός διαστήματος 
διαστήματος πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την ημε-
ρομηνία παραλαβής της. Σε περίπτωση αποδοχής της 
αίτησης, ο Διαχειριστής καλεί τον Χρήστη για την υπο-
γραφή της Σύμβασης ΥΦΑ εντός προθεσμίας δέκα (10) 
εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία παραλαβής της.

8. Σε περίπτωση μη αποδοχής της αίτησης, ο Δια-
χειριστής ενημερώνει εγγράφως σχετικά τον Χρήστη, 
καλώντας τον να συμπληρώσει ή/και να τροποποιήσει 
την αίτησή του σύμφωνα με τις υποδείξεις του, εντός 
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προθεσμίας δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την ημε-
ρομηνία παραλαβής της. Εάν ο αιτών δεν υποβάλει στον 
Διαχειριστή εμπρόθεσμα τα αιτούμενα στοιχεία ή τα εκ 
νέου υποβληθέντα στοιχεία δεν γίνουν αποδεκτά από 
τον Διαχειριστή, ο Διαχειριστής απορρίπτει την αίτηση. 
Σε περίπτωση αποδοχής των εκ νέου υποβληθέντων 
στοιχείων, ο Διαχειριστής καλεί τον Χρήστη για την υπο-
γραφή της Σύμβασης ΥΦΑ εντός προθεσμίας πέντε (5) 
εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία παραλαβής των 
νέων στοιχείων.

9. Η απόρριψη αιτήσεως από τον Διαχειριστή, γνωστο-
ποιείται εγγράφως στο Χρήστη συνοδευόμενη από την 
σχετική τεκμηρίωση, και κοινοποιείται στη ΡΑΕ.

10. Τα συνυποβαλλόμενα από τον Χρήστη έγγραφα 
αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της Σύμβασης ΥΦΑ. 
Τα έγγραφα επικαιροποιούνται με ευθύνη του Χρήστη.

11. Στη Σύμβαση ΥΦΑ προσδιορίζονται τουλάχιστον 
τα ακόλουθα:

Α) Οι όροι παροχής της Βασικής Υπηρεσίας ΥΦΑ από 
τον Διαχειριστή και οι υποχρεώσεις και τα δικαιώματα 
του Χρήστη, σύμφωνα με τον Κώδικα.

Β) Τα όρια συμβατικής ευθύνης των συμβαλλόμενων 
μερών και οι απαιτούμενες εγγυήσεις που κατατίθενται 
από τον Χρήστη ΥΦΑ για τη σύναψη της Σύμβασης κα-
θώς και η διαδικασία τιμολόγησης από τον Διαχειριστή 
και πληρωμής από τον Χρήστη ΥΦΑ του τιμήματος για 
την παροχή των σχετικών υπηρεσιών.

Γ) Οι περιπτώσεις ανωτέρας βίας, λύσης ή καταγγελίας 
της σύμβασης καθώς και η διαδικασία επίλυσης διαφο-
ρών που ενδεχομένως ανακύπτουν κατά την εφαρμογή 
των όρων της Σύμβασης.

Δ) Η διαδικασία τροποποίησης της Σύμβασης και ανα-
προσαρμογής των όρων αυτής σε περίπτωση αλλαγής 
του κανονιστικού πλαισίου οργάνωσης της αγοράς φυ-
σικού αερίου.

Αναπόσπαστα και αδιαίρετα τμήματα της Σύμβασης 
ΥΦΑ αποτελούν οι κατά περίπτωση υποβληθείσες από 
τον Χρήστη ΥΦΑ και εγκριθείσες από τον Διαχειριστή 
Αιτήσεις ΥΦΑ, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του 
άρθρου [71].

Άρθρο 71
Αίτηση Χρήσης Εγκατάστασης ΥΦΑ

1. Δικαίωμα υποβολής Αίτησης Χρήσης Εγκατάστασης 
ΥΦΑ (Αίτηση ΥΦΑ) έχουν οι Χρήστες ΥΦΑ, εφόσον απο-
δεδειγμένα πληρούν τουλάχιστον μία από τις ακόλουθες 
προϋποθέσεις:

Α) Έχουν οι ίδιοι δεσμεύσει Μεταφορική Ικανότητα στο 
Σημείο Εισόδου ΥΦΑ του Συστήματος Μεταφοράς, υπό 
την ιδιότητά τους και ως Χρήστες Μεταφοράς.

Β) Εξυπηρετούν άλλους Χρήστες Μεταφοράς οι οποί-
οι έχουν δεσμεύσει Μεταφορική Ικανότητα στο Σημείο 
Εισόδου ΥΦΑ του Συστήματος Μεταφοράς.

2. Η Αίτηση ΥΦΑ αφορά σε χρονική περίοδο η οποία 
αποτελεί ακέραια πολλαπλάσια της μίας (1) Ημέρας και 
εφόσον με την Αίτηση δηλώνεται Εκφόρτωση Φορτίου 
ΥΦΑ κατ’ ελάχιστο για τη χρονική περίοδο μεταξύ της 
Μέγιστης Ημερομηνίας Έναρξης Αίτησης ΥΦΑ και της 
Ελάχιστης Ημερομηνίας Λήξης Αίτησης ΥΦΑ, συμπερι-

λαμβανομένων αυτών. Ως Μέγιστη Ημερομηνία Έναρξης 
Αίτησης ΥΦΑ ορίζεται η Ημέρα Εκφόρτωσης του πρώτου 
χρονικά Φορτίου ΥΦΑ στο οποίο αφορά η Αίτηση, σύμ-
φωνα με τα οριζόμενα στο στοιχείο iv) της περίπτωσης 
Β) της παραγράφου [6]. Ως Ελάχιστη Ημερομηνία Λήξης 
Σύμβασης ΥΦΑ ορίζεται η Ημέρα η οποία προκύπτει από 
το άθροισμα της επόμενης της Ημέρας Εκφόρτωσης και 
της Περιόδου Προσωρινής Αποθήκευσης του τελευταίου 
Φορτίου ΥΦΑ στο οποίο αφορά η Αίτηση. Σε περίπτωση 
όπου η Αίτηση αφορά σε από κοινού μεταφορά δύο ή 
περισσότερων Φορτίων του Χρήστη ή άλλων Χρηστών 
ΥΦΑ με το ίδιο Πλοίο ΥΦΑ την ίδια Ημέρα Εκφόρτωσης 
υποβάλλεται επί πλέον Δήλωση Πολλαπλών Φορτίων. 
Στην περίπτωση που δεν υποβάλλεται Δήλωση Πολλα-
πλών Φορτίων, ο Διαχειριστής θεωρεί ότι η Ημέρα Εκ-
φόρτωσης αφορά μόνο στο συγκεκριμένο Φορτίο ΥΦΑ.

3. Σε περίπτωση όπου με την Αίτηση ΥΦΑ ο Χρήστης 
ΥΦΑ αιτείται μόνον την δέσμευση Δυναμικότητας Αε-
ριοποίησης για συγκεκριμένη χρονική περίοδο, χωρίς 
να δηλώνεται Εκφόρτωση Φορτίου ΥΦΑ, η Αίτηση ΥΦΑ 
υποβάλλεται το αργότερο έως:

i) την 10:00 της Ημέρας η οποία προηγείται της έναρ-
ξης παροχής των αιτούμενων υπηρεσιών Χρήσης Εγκα-
τάστασης ΥΦΑ.

ii) την 21:00 της Ημέρας η οποία προηγείται της έναρ-
ξης παροχής των αιτούμενων υπηρεσιών και αφορά σε 
παροχή υπηρεσιών Χρήσης Εγκατάστασης ΥΦΑ για χρο-
νικό διάστημα διάρκειας μίας (1) Ημέρας.

iii) την 19:00 της Ημέρας παροχής των αιτούμενων 
υπηρεσιών και αφορά σε παροχή υπηρεσιών Χρήσης 
Εγκατάστασης ΥΦΑ για την εν λόγω Ημέρα. Στην περί-
πτωση αυτή, ο Διαχειριστής ανακοινώνει στο Ηλεκτρο-
νικό Πληροφοριακό Σύστημα, έως την 10:00 της Ημέρας 
στην οποία παρέχονται οι Υπηρεσίες Χρήσης Εγκατάστα-
σης ΥΦΑ, το τμήμα της Δυναμικότητας Αεριοποίησης για 
την εν λόγω Ημέρα, το οποίο δύναται να δεσμευθεί από 
τους Χρήστες ΥΦΑ ενδοημερησίως.

4. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου [109], 
η Αίτηση ΥΦΑ υποβάλλεται στο Διαχειριστή αρμοδίως 
υπογεγραμμένη ή μέσω του Ηλεκτρονικού Πληροφο-
ριακού Συστήματος, από τους Χρήστες ΥΦΑ, σύμφωνα 
με τους όρους της Σύμβασης ΥΦΑ. Ως υπογραφή, κατά 
την ανωτέρω έννοια, εννοείται η ψηφιακή υπογραφή. 
Η Αίτηση ΥΦΑ υποβάλλεται στο Διαχειριστή το αργό-
τερο τριάντα πέντε (35) Ημέρες πριν την έναρξη του 
Μήνα εντός του οποίου προγραμματίζεται η πρώτη εκ-
φόρτωση Φορτίου ΥΦΑ για λογαριασμό του αιτούντος 
(Ημερομηνία Αίτησης ΥΦΑ), εκτός των περιπτώσεων 
των άρθρων [86] και [88] όπου η Αίτηση ΥΦΑ υποβάλ-
λεται κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στις διατάξεις των 
άρθρων αυτών. Κατ’ εξαίρεση, σε περίπτωση που στην 
Αίτηση ΥΦΑ περιλαμβάνεται πρόγραμμα εκφορτώσε-
ων φορτίων ΥΦΑ για το Μήνα Ιανουάριο, η Αίτηση ΥΦΑ 
υποβάλλεται στο Διαχειριστή το αργότερο είκοσι εννέα 
(29) Ημέρες πριν την έναρξη του Μήνα αυτού.

5. Με την Αίτηση ΥΦΑ ο Χρήστης δηλώνει:
Α) Τη Δυναμικότητα Αεριοποίησης την οποία επιθυμεί 

να δεσμεύσει.
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Β) Πρόγραμμα εκφορτώσεων Φορτίων ΥΦΑ για κάθε 
Μήνα κατά τον οποίο η Αίτηση ΥΦΑ θα είναι σε ισχύ. Το 
πρόγραμμα εκφορτώσεων για κάθε Μήνα περιλαμβάνει:

(i) Το συνολικό αριθμό Φορτίων ΥΦΑ που ο αιτών επι-
θυμεί να εκφορτώσει κατά τη διάρκεια του Μήνα.

(ii) Την Ποσότητα κάθε Φορτίου ΥΦΑ και το όνομα του 
πλοίου ΥΦΑ που θα το μεταφέρει, εφόσον είναι γνωστό.

(iii) Τον Χρόνο Έγχυσης ΥΦΑ που ο Χρήστης εκτιμά 
ότι απαιτείται για την εκφόρτωση κάθε Φορτίου ΥΦΑ.

(iv) Την επιθυμητή Ημέρα Εκφόρτωσης ΥΦΑ κάθε 
Φορτίου ΥΦΑ.

(v) Την επιθυμητή Περίοδο Προσωρινής Αποθήκευσης 
για κάθε Φορτίο ΥΦΑ.

6. Στην περίπτωση που ο αιτών συμμετείχε στον Ετή-
σιο Προγραμματισμό ΥΦΑ και έχει προγραμματιστεί η 
εκφόρτωση Φορτίου ΥΦΑ για λογαριασμό του σε ορι-
σμένους από τους επόμενους Μήνες, δεν υποβάλλονται 
τα στοιχεία της περίπτωσης Β) της προηγούμενης παρα-
γράφου για τους Μήνες αυτούς.

7. Κατά την αξιολόγηση των Αιτήσεων ΥΦΑ ο Διαχειρι-
στής τηρεί τη χρονική σειρά προτεραιότητας υποβολής 
τους.

8. Ο Διαχειριστής αποφασίζει σχετικά με την Αίτηση 
ΥΦΑ εντός πέντε (5) ημερών από την Ημερομηνία Αίτη-
σης ΥΦΑ λαμβάνοντας υπόψη, ιδίως, τη Δυναμικότητα 
Αεριοποίησης που έχει δεσμευτεί από άλλους Χρήστες 
ΥΦΑ, το Τελικό Ετήσιο Πρόγραμμα ΥΦΑ, τα σχετικά Τελι-
κά Μηνιαία Προγράμματα ΥΦΑ και το Ετήσιο Πρόγραμμα 
Συντήρησης του ΕΣΦΑ. Ειδικά κάθε Αίτηση ΥΦΑ, η οποία 
υποβάλλεται, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος 
Άρθρου, εντός του χρονικού διαστήματος με έναρξη 
την επόμενη Ημέρα της Προθεσμίας Υποβολής Ετήσιων 
Δηλώσεων ΥΦΑ και λήξη την Ημέρα ανακοίνωσης από 
τον Διαχειριστή του Τελικού Ετήσιου Προγράμματος, 
αξιολογείται από τον Διαχειριστή την επόμενη της Ημέ-
ρας ανακοίνωσης του Τελικού Ετήσιου Προγράμματος. 
Κατά την αξιολόγηση των ανωτέρω Αιτήσεων ΥΦΑ ο 
Διαχειριστής τηρεί τη χρονική σειρά προτεραιότητας 
υποβολής τους.

9. Σε περίπτωση κατά την οποία ο Διαχειριστής κρίνει 
ότι η Αίτηση ΥΦΑ είναι πλήρης και δεν συντρέχει λόγος 
απόρριψής της κατά τις διατάξεις της παραγράφου [12], 
αποστέλλει στον αιτούντα, μέσω του Ηλεκτρονικού Πλη-
ροφοριακού Συστήματος, υπογεγραμμένη την Αίτηση 
ΥΦΑ (Εγκεκριμένη Αίτηση ΥΦΑ):

Α) Εφόσον με την Αίτηση δηλώνεται Εκφόρτωση Φορ-
τίου ΥΦΑ, εντός προθεσμίας η οποία προκύπτει, με την 
επιφύλαξη των οριζομένων στο άρθρο [88], ως η μικρό-
τερη μεταξύ των δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την 
Ημερομηνία Αίτησης ΥΦΑ και της εικοστής (20ης) Ημέ-
ρας πριν την έναρξη του Μήνα εντός του οποίου άρχεται 
η παροχή Υπηρεσιών Χρήσης Εγκατάστασης ΥΦΑ. Σε 
περίπτωση που η Αίτηση ΥΦΑ αφορά σε μη προγραμ-
ματισμένη εκφόρτωση Φορτίου ΥΦΑ, εφαρμόζονται οι 
προθεσμίες του άρθρου [88].

Β) Εφόσον η Αίτηση υποβάλλεται σύμφωνα με το εδά-
φιο i) της παραγράφου [3], το αργότερο έως την 13:00 
της προηγούμενης Hμέρας από την Ημέρα έναρξης πα-
ροχής των υπηρεσιών Χρήσης Εγκατάστασης ΥΦΑ.

Γ) Εφόσον η Αίτηση υποβάλλεται σύμφωνα με το εδά-
φιο ii) της παραγράφου [3], το αργότερο έως την 21:30 
της προηγούμενης Hμέρας από την Ημέρα έναρξης πα-
ροχής των υπηρεσιών Χρήσης Εγκατάστασης ΥΦΑ.

Δ) Εφόσον η Αίτηση υποβάλλεται σύμφωνα με το εδά-
φιο iii) της παραγράφου [3], το αργότερο έως την 19:30 
της Hμέρας παροχής των υπηρεσιών Χρήσης Εγκατά-
στασης ΥΦΑ.

10. Η παροχή των υπηρεσιών Χρήσης Εγκατάστασης 
ΥΦΑ από τον Διαχειριστή, στο πλαίσιο οποιασδήποτε 
Εγκεκριμένης Αίτησης ΥΦΑ, πραγματοποιείται σύμφωνα 
με τους όρους της Σύμβασης ΥΦΑ και τις οικείες διατά-
ξεις του Κώδικα. Εγκεκριμένη Αίτηση ΥΦΑ ανακαλείται 
μόνον για σπουδαίο λόγο και μόνον κατόπιν συμφωνίας 
του Διαχειριστή.

11. Ο Διαχειριστής απορρίπτει εγγράφως την Αίτηση 
ΥΦΑ στην περίπτωση κατά την οποία δεν είναι πλήρης ή 
συντρέχει λόγος άρνησης πρόσβασης κατά τις διατάξεις 
της παραγράφου [12]. Η απόρριψη Αίτησης ΥΦΑ τεκμη-
ριώνεται πλήρως από τον Διαχειριστή, γνωστοποιείται 
στον αιτούντα συνοδευόμενη από τυχόν αποδεικτικά 
έγγραφα και στοιχεία και κοινοποιείται στη ΡΑΕ.

12. Άρνηση πρόσβασης στην Εγκατάσταση ΥΦΑ επι-
τρέπεται εφόσον:

Α) Η υπογραφή της Εγκεκριμένης Αίτησης ΥΦΑ, στο 
πλαίσιο της Σύμβασης ΥΦΑ που έχει συναφθεί, ενδέχεται 
να εμποδίζει το Διαχειριστή να εκπληρώνει τις υποχρεώ-
σεις παροχής υπηρεσιών κοινής ωφέλειας που του έχουν 
ανατεθεί.

Β) Συντρέχουν οι λόγοι και έχει τηρηθεί η διαδικασία 
κατά τη διάταξη του άρθρου [68], παράγραφος [2], πε-
ρίπτωση α), πέμπτο εδάφιο του νόμου.

Γ) Η αιτούμενη προς δέσμευση Δυναμικότητα Αεριο-
ποίησης υπερβαίνει την διαθέσιμη Δυναμικότητα Αερι-
οποίησης της Εγκατάστασης ΥΦΑ.

Δ) Η αιτούμενη προς δέσμευση Δυναμικότητα Αερι-
οποίησης υπερβαίνει τη Μεταφορική Ικανότητα Παρά-
δοσης που έχει δεσμευθεί στο Σημείο Εισόδου ΥΦΑ από 
Χρήστες Μεταφοράς τους οποίους ο αιτών δηλώνει ότι 
θα εξυπηρετεί.

Ε) Συντρέχουν σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
i) Mε την Αίτηση o Χρήστης ΥΦΑ δεν αιτείται μόνον τη 

δέσμευση Δυναμικότητας Αεριοποίησης αλλά δηλώνει 
και πρόγραμμα εκφορτώσεων Φορτίων ΥΦΑ, σύμφωνα 
με την περίπτωση Β) της παραγράφου [5], και

ii) Οποιαδήποτε Ημέρα (d) εντός του χρονικού δια-
στήματος δέσμευσης δυναμικότητας σύμφωνα με την 
Αίτηση, το άθροισμα της Δεσμευμένης Δυναμικότητα 
Αεριοποίησης του Χρήστη ΥΦΑ κατά την Ημέρα (d) και 
της αιτούμενης προς δέσμευση Δυναμικότητας Αερι-
οποίησης, είναι μικρότερο του αθροίσματος της Ελά-
χιστης Δυναμικότητας Αεριοποίησης του Χρήστη ΥΦΑ 
κατά την Ημέρα (d), όπως αυτή υπολογίζεται σύμφωνα 
με το Τελικό Ετήσιο Πρόγραμμα ΥΦΑ, και της Ελάχιστης 
Δυναμικότητας Αεριοποίησης κάθε Φορτίου ΥΦΑ, το 
οποίο περιλαμβάνεται στο πρόγραμμα εκφορτώσεων 
που υποβάλλεται με την Αίτηση, εφόσον η Περίοδος 
Προσωρινής Αποθήκευσης του Φορτίου ΥΦΑ αυτού 
περιλαμβάνει την Ημέρα (d).
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ΣΤ) Ο Διαχειριστής δεν μπορεί να ικανοποιήσει πλήρως 
ή μερικώς το πρόγραμμα εκφορτώσεων του αιτούντα.

Ζ) H αιτούμενη Περίοδος Προσωρινής Αποθήκευσης 
Φορτίου ΥΦΑ υπερβαίνει τη Μέγιστη Περίοδο Προσω-
ρινής Αποθήκευσης κατά το άρθρο [69].

Η) Δεν έχουν παρασχεθεί από τον Χρήστη ΥΦΑ οι 
απαιτούμενες εγγυήσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
Κεφαλαίου [3Α].

Θ) Παραβιάζονται οι προθεσμίες που προβλέπονται 
στις διατάξεις του παρόντος άρθρου.

Ι) Η Αίτηση υποβάλλεται από μη αρμοδίως εξουσιο-
δοτημένο εκπρόσωπο του Χρήστη ΥΦΑ.

13. Για την εκχώρηση Δεσμευμένης Δυναμικότητας 
Αεριοποίησης σε άλλο Χρήστη, σύμφωνα με το άρθρο 
[73], ο Εκχωρών Χρήστης οφείλει να αιτηθεί τη μεταβο-
λή της Δυναμικότητας Αεριοποίησης που δεσμεύει στο 
πλαίσιο Εγκεκριμένης Αίτησης ΥΦΑ, η οποία εξετάζεται 
σύμφωνα με το παρόν άρθρο.

14. Κατά την εξέταση του αιτήματος μεταβολής της 
Δεσμευμένης Δυναμικότητας Αεριοποίησης του Χρή-
στη ΥΦΑ, ο Διαχειριστής λαμβάνει υπόψη τις σχετικές 
διατάξεις του Κώδικα και ιδίως την παράγραφο [12] του 
άρθρου [71], τα άρθρα [73] και [74] καθώς και την αξιόπι-
στη, ασφαλή και αποτελεσματική λειτουργία της Εγκατά-
στασης ΥΦΑ. Ο Διαχειριστής απαντά αιτιολογημένα στο 
Χρήστη έως την 17:00 της προηγούμενης Ημέρας από 
την Ημέρα κατά την οποία λαμβάνει χώρα η εκχώρηση. 
Απόρριψη του αιτήματος του Χρήστη αιτιολογείται ειδι-
κά από τον Διαχειριστή και κοινοποιείται στη ΡΑΕ.

15. Εφόσον γίνει αποδεκτό το αίτημα του Χρήστη ΥΦΑ, 
ο Διαχειριστής προβαίνει άμεσα στη μεταβολή της Δε-
σμευμένης Δυναμικότητας Αεριοποίησης του Χρήστη 
ΥΦΑ και τροποποιεί αναλόγως την Εγκεκριμένη Αίτηση 
ΥΦΑ.

16. Έγγραφη τροποποίηση της Εγκεκριμένης Αίτησης 
απαιτείται επίσης:

Α) Στην περίπτωση μεταβολής της Ημέρας Εκφόρτω-
σης ΥΦΑ κατά το άρθρο [67] ή στο πλαίσιο του Μηνιαί-
ου Προγραμματισμού Εκφόρτωσης Φορτίων ΥΦΑ κατά 
το άρθρο [84] ή κατά το άρθρο [88], εφόσον προκύπτει 
ανάγκη μεταβολής της διάρκειας της Εγκεκριμένης Αί-
τησης ΥΦΑ προκειμένου να τηρούνται οι κανόνες της 
παραγράφου [2].

Β) Στην περίπτωση δέσμευσης από τον Χρήστη ΥΦΑ 
Πρόσθετου Αποθηκευτικού Χώρου κατά το άρθρο [76], 
εφόσον απαιτείται μεταβολή της διάρκειας της Εγκεκρι-
μένης Αίτησης ΥΦΑ προκειμένου η Εγκεκριμένη Αίτηση 
ΥΦΑ να καλύπτει χρονικά και την απώτερη ημερομηνία 
κατά την οποία έχει διατεθεί στον Χρήστη ΥΦΑ Πρόσθε-
τος Αποθηκευτικός Χώρος.

Για την τροποποίηση της Εγκεκριμένης Αίτησης ΥΦΑ 
κατά τα ανωτέρω, ο Χρήστης υποβάλλει εγγράφως 
σχετικό αίτημα στο Διαχειριστή, τουλάχιστον τρεις 
(3) εργάσιμες ημέρες πριν την επιθυμητή ημερομηνία 
πραγματοποίησης της μεταβολής. Ο Διαχειριστής απα-
ντά αιτιολογημένα στο Χρήστη εντός προθεσμίας δύο 
(2) εργάσιμων ημερών πριν την επιθυμητή ημερομηνία 
πραγματοποίησης της μεταβολής.

Άρθρο 72
Πρόσθετες Υπηρεσίες ΥΦΑ

1. Πέραν της Βασικής Υπηρεσίας ΥΦΑ, ο Διαχειριστής 
δύναται να παρέχει σε Χρήστες ΥΦΑ ή τρίτους πρόσθετες 
υπηρεσίες σχετικές με τη Βασική Δραστηριότητα ΥΦΑ 
την οποία ασκεί (Πρόσθετες Υπηρεσίες ΥΦΑ) όπως, ιδί-
ως, υπηρεσίες αδρανοποίησης, εκτόπισης αδρανούς αε-
ρίου με Φυσικό Αέριο και ψύξης πλοίων ΥΦΑ, σύμφωνα 
με τις διατάξεις του άρθρου αυτού.

2. Για την παροχή Πρόσθετων Υπηρεσιών ΥΦΑ απαι-
τείται η σύναψη σχετικής σύμβασης μεταξύ του ενδια-
φερόμενου και του Διαχειριστή.

3. Εντός δύο (2) μηνών από τη θέση σε ισχύ του Κώ-
δικα, ο Διαχειριστής καταρτίζει Κατάλογο Πρόσθετων 
Υπηρεσιών ΥΦΑ στον οποίο καθορίζονται:

Α) Οι παρεχόμενες Πρόσθετες Υπηρεσίες ΥΦΑ.
Β) Τιμολόγιο με βάση το οποίο υπολογίζονται οι χρε-

ώσεις για την παροχή κάθε υπηρεσίας.
Γ) Σχέδιο σύμβασης για την παροχή των υπηρεσιών 

αυτών, η οποία προτείνεται σε κάθε ενδιαφερόμενο χω-
ρίς διακρίσεις.

4. Ο Κατάλογος Πρόσθετων Υπηρεσιών ΥΦΑ επικαιρο-
ποιείται από τον Διαχειριστή εντός τριών (3) μηνών από 
την έναρξη κάθε Έτους.

5. Ο Κατάλογος Πρόσθετων Υπηρεσιών ΥΦΑ καθώς 
και κάθε τροποποίησή του γνωστοποιείται στη ΡΑΕ και 
δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του Διαχειριστή.

6. Κατά την παροχή των Πρόσθετων Υπηρεσιών ΥΦΑ, 
ο Διαχειριστής διασφαλίζει την ομαλή, ασφαλή και οικο-
νομικά αποδοτική λειτουργία της Εγκατάστασης ΥΦΑ και 
ιδίως τη μη παρεμπόδιση παροχής της Βασικής Υπηρεσί-
ας ΥΦΑ στους Χρήστες ΥΦΑ καθώς και την εκπλήρωση 
των υποχρεώσεων παροχής υπηρεσιών κοινής ωφέλειας 
που του έχουν επιβληθεί.

7. Τα έσοδα και έξοδα του Διαχειριστή κατά την πα-
ροχή των Πρόσθετων Υπηρεσιών ΥΦΑ εγγράφονται σε 
διακριτό κωδικό του λογαριασμού Βασικής Δραστηρι-
ότητας Εγκατάστασης ΥΦΑ που τηρεί ο Διαχειριστής 
και δεν λαμβάνονται υπόψη κατά τον καθορισμό του 
Τιμολογίου Χρήσης του ΕΣΦΑ.

Άρθρο 73
Εκχώρηση Δεσμευμένης Δυναμικότητας 
Αεριοποίησης, Πρόσθετου Αποθηκευτικού 
Χώρου και Χώρου Προσωρινής Αποθήκευσης

1. Κάθε Χρήστης ΥΦΑ (Εκχωρών Χρήστης) μπορεί να 
συνάπτει σύμβαση εκχώρησης με άλλο Χρήστη ΥΦΑ 
(Εκδοχέας Χρήστης):

Α) Για το σύνολο ή μέρος της Δυναμικότητας Αεριο-
ποίησης την οποία έχει δεσμεύσει κατά το άρθρο [71]. 
Δεν εκχωρείται Δυναμικότητα Αεριοποίησης η οποία 
έχει δεσμευθεί από Χρήστη ΥΦΑ σε συνάρτηση με την 
Ελάχιστη Δυναμικότητα Αεριοποίησης Φορτίου ΥΦΑ το 
οποίο περιλαμβάνεται στο Τελικό Μηνιαίο Πρόγραμμα 
του Μήνα Μ, για τους σκοπούς της περ. Α) της παρ. 4 του 
άρθρου [70], έως τη λήξη του Χρόνου Εκφόρτωσης του 
εν λόγω Φορτίου ΥΦΑ.

Β) Για το σύνολο ή μέρος του Χώρου Προσωρινής Απο-
θήκευσης που του έχει διατεθεί στο πλαίσιο της Βασικής 
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Υπηρεσίας ΥΦΑ, σύμφωνα με το Τελικό Μηνιαίο Πρό-
γραμμα ΥΦΑ για το Μήνα Μ.

Γ) Για το σύνολο ή μέρος του Πρόσθετου Αποθηκευ-
τικού Χώρου τον οποίο έχει δεσμεύσει κατά τα άρθρα 
[76] και [76Α].

Με τη σύμβαση εκχώρησης ο Εκχωρών και ο Εκδοχέας 
Χρήστης συμφωνούν ότι ο Εκδοχέας Χρήστης υπεισέρ-
χεται πλήρως στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του 
Εκχωρούντος Χρήστη που απορρέουν από τις διατά-
ξεις του Κώδικα και τους όρους της Σύμβασης ΥΦΑ όσον 
αφορά το εκχωρούμενο μέγεθος ΥΦΑ κατά τις περιπτώ-
σεις Α) έως Γ) ανωτέρω και καθίσταται αποκλειστικά 
υπεύθυνος έναντι του Διαχειριστή για την εκπλήρωση 
των υποχρεώσεων αυτών και ιδίως όσων αφορούν στην 
πληρωμή του ισχύοντος Τιμολογίου Χρήσης του ΕΣΦΑ 
καθώς και όσον αφορά τυχόν οικονομικές υποχρεώσεις 
οι οποίες προκύπτουν από τη δέσμευση του Πρόσθετου 
Αποθηκευτικού Χώρου κατά τα άρθρα [76] και[76Α].

2. Η σύμβαση εκχώρησης παράγει αποτελέσματα μετά 
την έγγραφη συναίνεση του Διαχειριστή. Για το σκοπό 
αυτό, τα συμβαλλόμενα μέρη ενημερώνουν εγγράφως 
τον Διαχειριστή σχετικά με τον μοναδικό αριθμό (κω-
δικό) της Εγκεκριμένης Αίτησης στην οποία αφορά το 
εκχωρούμενο μέγεθος και υποβάλλουν κάθε στοιχείο 
σχετικά με την εν λόγω εκχώρηση, έως την 13:00 της 
προηγούμενης Ημέρας από την Ημέρα κατά την οποία 
λαμβάνει χώρα η εκχώρηση. Σε περίπτωση που με τη 
σύμβαση εκχώρησης εκχωρείται Ελάχιστη Δυναμικό-
τητα Αεριοποίησης Φορτίου ΥΦΑ, τα ως άνω στοιχεία 
υποβάλλονται στο Διαχειριστή το νωρίτερο την επόμενη 
Ημέρα από την Ημέρα ολοκλήρωσης της Έγχυσης του 
Φορτίου ΥΦΑ. Ο Διαχειριστής δεν συναινεί εγγράφως και 
η σύμβαση δεν παράγει αποτελέσματα εάν συντρέχει 
τουλάχιστον μία από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

Α) Στην περίπτωση που τυχόν πραγματοποίηση της 
εκχώρησης θα είχε ως αποτέλεσμα την παράβαση των 
διατάξεων του Κώδικα για τον Εκχωρούντα ή τον Εκδο-
χέα Χρήστη.

Β) Στην περίπτωση κατά την οποία o Εκδοχέας Χρή-
στης δεν έχει υποβάλλει στον Διαχειριστή Αίτηση ΥΦΑ, 
στο πλαίσιο της Σύμβασης ΥΦΑ, το αργότερο έως την 
12:00 της προηγούμενης Ημέρας από την Ημέρα κατά 
την οποία λαμβάνει χώρα η εκχώρηση και τουλάχιστον 
για το μέγεθος της εκχωρούμενης Δυναμικότητας Αερι-
οποίησης και για το χρονικό διάστημα στο οποίο αφορά 
η εκχώρηση.

Γ) Στην περίπτωση κατά την οποία η υποβληθείσα Αί-
τηση ΥΦΑ της ανωτέρω περίπτωσης Β), απορριφθεί από 
τον Διαχειριστή σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 
[71].

Δ) Στην περίπτωση κατά την οποία ο Εκχωρών Χρή-
στης δεν έχει υποβάλει στο Διαχειριστή αίτημα μετα-
βολής Δεσμευμένης Δυναμικότητας Αεριοποίησης κατ’ 
άρθρο [71] το αργότερο έως τις 12:00 της προηγούμενης 
Ημέρας από την Ημέρα κατά την οποία λαμβάνει χώρα 
η εκχώρηση, για το μέγεθος της εκχωρούμενης Δυναμι-
κότητας Αεριοποίησης και για το χρονικό διάστημα στο 
οποίο αφορά η εκχώρηση.

3. Ο Διαχειριστής ενημερώνει τον Εκχωρούντα και 
τον Εκδοχέα Χρήστη σχετικά με το αν συναινεί ή όχι 

στην πραγματοποίηση της εν λόγω εκχώρησης έως την 
16:00 της προηγούμενης Ημέρας από την Ημέρα κατά 
την οποία λαμβάνει χώρα η εκχώρηση.

Άρθρο 73Α
Μίσθωση Δεσμευμένης Δυναμικότητας 
Αεριοποίησης, Πρόσθετου Αποθηκευτικού 
Χώρου και Χώρου Προσωρινής Αποθήκευσης

1. Κάθε Χρήστης ΥΦΑ (Εκμισθωτής Χρήστης) μπορεί 
να συνάπτει σύμβαση μίσθωσης ΥΦΑ με άλλο Χρήστη 
(Μισθωτής Χρήστης),

Α) Για το σύνολο ή μέρος της Δυναμικότητας Αεριο-
ποίησης την οποία έχει δεσμεύσει κατά το άρθρο [71].

Β) Για το σύνολο ή μέρος του Χώρου Προσωρινής Απο-
θήκευσης που του έχει διατεθεί στο πλαίσιο της Βασικής 
Υπηρεσίας ΥΦΑ.

Γ) Για το σύνολο ή μέρος του Πρόσθετου Αποθηκευ-
τικού Χώρου τον οποίο έχει δεσμεύσει κατά τα άρθρα 
[76], [76Α] και [76Β].

2. Με τη σύμβαση μίσθωσης ΥΦΑ, ο Εκμισθωτής Χρή-
στης αναλαμβάνει για λογαριασμό του Μισθωτή Χρήστη 
την αεριοποίηση ποσότητας ΥΦΑ του Μισθωτή εφόσον 
η μίσθωση αφορά στην περίπτωση Α) ανωτέρω ή/και 
την αποθήκευση ποσότητας ΥΦΑ του μισθωτή εφόσον 
η μίσθωση αφορά στις περιπτώσεις Β) και Γ) ανωτέρω 
όπως αυτές καθορίζονται στη σύμβαση μίσθωσης.

3. Στη σύμβαση μίσθωσης ΥΦΑ καθορίζονται ιδίως:
Α) H διαδικασία με την οποία ο Εκμισθωτής Χρήστης 

δικαιούται να απαιτήσει από τον αντισυμβαλλόμενό του 
τη διακοπή της μίσθωσης για τμήμα ή το σύνολο της 
εκμισθωθέντος μεγέθους κατά τις περιπτώσεις Α) έως 
Γ) της παραγράφου [1].

Β) H αποζημίωση την οποία ο Εκμισθωτής Χρήστης 
οφείλει να καταβάλει στον Μισθωτή Χρήστη σε περί-
πτωση διακοπής της μίσθωσης κατά την περίπτωση Α). 
Η αποζημίωση καθορίζεται από τον Εκμισθωτή Χρήστη 
λαμβάνοντας υπόψη την εκτιμώμενη, από τον Εκμισθω-
τή Χρήστη, πιθανότητα διακοπής μίσθωσης κατά το χρο-
νικό διάστημα που η σύμβαση μίσθωσης είναι σε ισχύ, με 
βάση εκτιμήσεις εξέλιξης της ζήτησης Φυσικού Αερίου 
και σχετικά ιστορικά στοιχεία.

Γ) Ο επιμερισμός μεταξύ Εκμισθωτή και Μισθωτή Χρή-
στη τουλάχιστον των ακόλουθων:

(i) Tων Ποσοτήτων ΥΦΑ του Εκμισθωτή Χρήστη και του 
Μισθωτή Χρήστη εντός του Χώρου Προσωρινής Αποθή-
κευσης ή/και του Πρόσθετου Αποθηκευτικού Χώρου.

(ii) Tων Ποσοτήτων ΥΦΑ του Εκμισθωτή Χρήστη και 
του Μισθωτή Χρήστη που αεριοποιούνται λαμβάνοντας 
υπόψη και τυχόν υποχρεωτική αεριοποίηση κατά το άρ-
θρο [79].

(iii) Του Ημερησίου Αποθέματος ΥΦΑ του Εκμισθωτή 
Χρήστη και του Μισθωτή Χρήστη.

Δ) Θέματα που αφορούν στη διαχείριση τυχόν υπολει-
πόμενων αποθεμάτων ΥΦΑ του Μισθωτή μετά τη λήξη 
της σύμβασης μίσθωσης.

4. Η σύναψη σύμβασης μίσθωσης δεν απαιτεί συναίνε-
ση του Διαχειριστή. Ο Εκμισθωτής Χρήστης παραμένει 
αποκλειστικά υπεύθυνος έναντι του Διαχειριστή για την 
εκπλήρωση των όρων που απορρέουν από τις διατά-
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ξεις του Κώδικα και τους όρους της Σύμβασης ΥΦΑ που 
έχει συνάψει με τον Διαχειριστή, και στην πληρωμή του 
ισχύοντος Τιμολογίου Χρήσης του ΕΣΦΑ καθώς και όσον 
αφορά τυχόν οικονομικές υποχρεώσεις οι οποίες προκύ-
πτουν από τη δέσμευση του Πρόσθετου Αποθηκευτικού 
Χώρου κατά τα άρθρα [76], [76Α] και [76Β]. Ο Εκμισθωτής 
Χρήστης ενημερώνει τον Διαχειριστή για κάθε περίπτω-
ση μίσθωσης εντός της ίδιας Ημέρας κατά την οποία 
πραγματοποιείται η σύναψη της σύμβασης μίσθωσης 
σχετικά με το εκμισθωθέν μεγέθος κατά τις περιπτώσεις 
Α) έως Γ) της παραγράφου [1] και τη χρονική διάρκεια 
της μίσθωσης. Ο Εκμισθωτής Χρήστης ενημερώνει τον 
Διαχειριστή σε κάθε περίπτωση κατά την οποία προ-
βαίνει σε διακοπή της μίσθωσης κατά την περίπτωση 
Α) της παραγράφου [3] το αργότερο μία (1) Ημέρα μετά 
τη διακοπή της μίσθωσης.

Άρθρο 73Β
Διάθεση μη χρησιμοποιούμενης Δεσμευμένης 
Δυναμικότητας Αεριοποίησης, Πρόσθετου 
Αποθηκευτικού Χώρου και Χώρου Προσωρινής 
Αποθήκευσης στη δευτερογενή αγορά

1. Κάθε Χρήστης ΥΦΑ οφείλει να διαθέτει σε τρίτους 
ενδιαφερόμενους Χρήστες με εκχώρηση, κατά το άρθρο 
[73], ή με μίσθωση, κατά το άρθρο [73Α], το τμήμα της 
Δεσμευμένης Δυναμικότητας Αεριοποίησης, του Πρό-
σθετου Αποθηκευτικού Χώρου και του Χώρου Προσω-
ρινής Αποθήκευσης που εκτιμά ότι δεν θα χρησιμοποι-
ήσει για συγκεκριμένη χρονική περίοδο, σύμφωνα με 
τις διατάξεις του άρθρου αυτού (Μη Χρησιμοποιούμενο 
Μέγεθος ΥΦΑ). Το Μη Χρησιμοποιούμενο Μέγεθος ΥΦΑ 
διατίθεται είτε μέσω του Ηλεκτρονικού Συστήματος Συ-
ναλλαγών είτε με απ’ ευθείας διαπραγμάτευση, σύμφωνα 
με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο αυτό.

2. Για τη διάθεση του Μη Χρησιμοποιούμενου Μεγέ-
θους ΥΦΑ στη δευτερογενή αγορά, ο προσφέρων Χρή-
στης οφείλει να καταχωρίσει την προσφορά του στο 
Ηλεκτρονικό Σύστημα Συναλλαγών. Στην προσφορά 
πρέπει να αναφέρονται τα ακόλουθα:

Α) Το προς διάθεση Μη Χρησιμοποιούμενο Μέγεθος 
ΥΦΑ, η Ημέρα ή το χρονικό διάστημα κατά το οποίο 
προσφέρεται και το τίμημα που ο προσφέρων Χρήστης 
απαιτεί για την διάθεση του Μη Χρησιμοποιούμενου 
Μεγέθους ΥΦΑ. Εφόσον το προς διάθεση Μη Χρησιμο-
ποιούμενο Μέγεθος ΥΦΑ αφορά σε Δεσμευμένη Δυ-
ναμικότητα Αεριοποίησης ή/και σε Χώρο Προσωρινής 
Αποθήκευσης, ο Χρήστης ΥΦΑ καταχωρεί το τμήμα του 
προσφερόμενου μεγέθους διακριτά για κάθε Εγκεκρι-
μένη Αίτηση ΥΦΑ με τον Διαχειριστή, στο πλαίσιο της 
Σύμβασης ΥΦΑ.

Β) Οι όροι αξιολόγησης των αιτημάτων των ενδιαφε-
ρομένων Χρηστών.

Γ) Στην περίπτωση προσφοράς μίσθωσης, τα οριζόμε-
να στην περίπτωση Α) της παραγράφου [3] του άρθρου 
[73Α].

3. Ο Χρήστης δύναται να διαθέσει με την ίδια προ-
σφορά περισσότερα του ενός Μη Χρησιμοποιούμενα 
Μεγέθη ΥΦΑ προσφέροντας τα με κοινό τίμημα. Οι εν-
διαφερόμενοι Χρήστες καταχωρούν στο Ηλεκτρονικό 

Σύστημα Συναλλαγών την αποδοχή της προσφοράς 
διάθεσης Μη Χρησιμοποιούμενου Μεγέθους ΥΦΑ. Ο 
προσφέρων Χρήστης ενημερώνεται για κάθε τέτοια απο-
δοχή μέσω του Ηλεκτρονικού Συστήματος Συναλλαγών.

4. Για τη διάθεση Μη Χρησιμοποιούμενου Μεγέθους 
ΥΦΑ με απ’ ευθείας διαπραγμάτευση μεταξύ των συμ-
βαλλομένων μερών, θα πρέπει να τηρούνται τα οριζόμε-
να στο άρθρο [73] εφόσον πρόκειται για εκχώρηση και 
στο άρθρο [73Α] εφόσον πρόκειται για μίσθωση. Με τη 
λήξη της εφαρμοζόμενης κατά περίπτωση διαδικασίας, ο 
Διαχειριστής δημοσιοποιεί το μέγεθος της Δεσμευμένης 
Δυναμικότητας Αεριοποίησης, του Πρόσθετου Αποθη-
κευτικού Χώρου και του Χώρου Προσωρινής Αποθήκευ-
σης που εκχωρήθηκε ή μισθώθηκε καθώς και την Ημέρα 
έναρξης ή το χρονικό διάστημα εκχώρησης ή μίσθωσης.

5. Έως τη θέση σε λειτουργία του Ηλεκτρονικού Συ-
στήματος Συναλλαγών:

A) (i) Κάθε αναφορά στο Ηλεκτρονικό Σύστημα Συ-
ναλλαγών νοείται ως αναφορά στο Ηλεκτρονικό Πλη-
ροφοριακό Σύστημα.

(ii) Ο Διαχειριστής γνωστοποιεί στον προσφέροντα 
Χρήστη την αποδοχή εκ μέρους των ενδιαφερόμενων 
Χρηστών της προσφοράς διάθεσης, κατά τις διατάξεις 
της παραγράφου [3], μέσω τηλεομοιοτύπου ή ηλεκτρο-
νικής επιστολής.

Β) Επιπλέον, ο Χρήστης ΥΦΑ δύναται να διαθέτει Μη 
Χρησιμοποιούμενο Μέγεθος ΥΦΑ σύμφωνα με ανοι-
κτή διαδικασία που διενεργείται από τον προσφέροντα 
Χρήστη, η οποία βασίζεται σε μηχανισμούς της αγοράς 
και ανακοινώνεται στην ιστοσελίδα του προσφέρο-
ντος Χρήστη και στο Ηλεκτρονικό Πληροφοριακό Σύ-
στημα. Στην περίπτωση αυτή ο προσφέρων Χρήστης 
ενημερώνει εγγράφως τον Διαχειριστή σχετικά με την 
έναρξη της ανωτέρω ανοικτής διαδικασίας, αιτούμενος 
ταυτόχρονα την ανάρτηση της ανακοίνωσης του στο 
Ηλεκτρονικό Πληροφοριακό Σύστημα. Στην ανακοί-
νωση του Χρήστη πρέπει να περιλαμβάνονται όλα τα 
στοιχεία της παραγράφου [2] καθώς και η διαδικασία 
διεξαγωγής της ανοικτής διαδικασίας και κατανομής της 
Μη Χρησιμοποιούμενου Μεγέθους ΥΦΑ στους ενδιαφε-
ρόμενους. Με τη λήξη της διαδικασίας, ο προσφέρων 
Χρήστης ενημερώνει εγγράφως τον Διαχειριστή σχετικά 
με τα αποτελέσματα της ανοικτής διαδικασίας και κάθε 
στοιχείο το οποίο είναι απαραίτητο για την ολοκλήρωση 
της διαδικασίας εκχώρησης ή μίσθωσης κατά τα άρθρα 
[73] και [73Α], αντίστοιχα. Με τη λήξη της εφαρμοζόμε-
νης κατά περίπτωση διαδικασίας, ο Διαχειριστής ανα-
κοινώνει στο Ηλεκτρονικό Πληροφοριακό Σύστημα το 
μέγεθος της Δεσμευμένης Δυναμικότητας Αεριοποίησης, 
του Πρόσθετου Αποθηκευτικού Χώρου και του Χώρου 
Προσωρινής Αποθήκευσης που εκχωρήθηκε ή μισθώ-
θηκε καθώς και το χρόνο ή το χρονικό διάστημα εκχώ-
ρησης ή μίσθωσης του εν λόγω Μη Χρησιμοποιούμενου 
Μεγέθους ΥΦΑ.

6. Ο Διαχειριστής ουδεμία ευθύνη φέρει έναντι του 
Προσφέροντα ή/και του Χρήστη που αποδέχεται την 
προσφορά ή/και έναντι οιουδήποτε τρίτου για το κύρος 
των δηλώσεων βουλήσεως που περιέχονται στην Προ-
σφορά και στην αποδοχή αυτής, για την φερεγγυότητα 
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των δικαιοπρακτούντων καθώς και για πράξεις ή παρα-
λείψεις του Προσφέροντα ή/και του Χρήστη που απο-
δέχεται την προσφορά κατά το στάδιο λειτουργίας και 
εκπλήρωσης της σύμβασης, οι οποίες αποτελούν πλημ-
μελή εκπλήρωση ή παράβαση συμβατικής υποχρέωσης 
και για τις οποίες εφαρμόζονται οι γενικές διατάξεις των 
δικαίου των συμβάσεων.

7. Εντός τριάντα (30) ημερών από το πέρας κάθε ημε-
ρολογιακού τριμήνου, o Διαχειριστής υποβάλει στη ΡΑΕ 
Έκθεση Διάθεσης Μη Χρησιμοποιούμενης Δεσμευμένης 
Δυναμικότητας Αεριοποίησης, Πρόσθετου Αποθηκευτι-
κού Χώρου και Χώρου Προσωρινής Αποθήκευσης. Στην 
έκθεση περιγράφονται οι περιπτώσεις διάθεσης Μη Χρη-
σιμοποιούμενου Μεγέθους ΥΦΑ από Χρήστες ΥΦΑ σε 
άλλους ενδιαφερόμενους Χρήστες για κάθε έναν από 
τους προηγούμενους τρείς (3) Μήνες, συμπεριλαμβανο-
μένων όλων των σχετικών λεπτομερειών που αφορούν 
στη διαδικασία διάθεσης.

8. Ο Διαχειριστής τηρεί αρχείο σε ηλεκτρονική μορφή 
και για χρονικό διάστημα τουλάχιστον πέντε (5) ετών, 
στο οποίο περιλαμβάνονται:

Α) Το μέγεθος του Μη Χρησιμοποιούμενου Μεγέθους 
ΥΦΑ, το οποίο εκχωρήθηκε ή μισθώθηκε.

Β) Η χρονική περίοδος εκχώρησης ή μίσθωσης.
Γ) Κάθε στοιχείο που αφορά σε διακοπή της μίσθωσης.
9. Με απόφαση του Διαχειριστή ύστερα από έγκριση 

της ΡΑΕ, σύμφωνα με τη διάταξη της παραγράφου [5] 
του άρθρου [69] του νόμου, είναι δυνατόν να ορίζεται 
ανώτατο όριο τιμήματος των προσφορών εκχώρησης ή 
μίσθωσης Μη Χρησιμοποιούμενου Μεγέθους ΥΦΑ κατά 
τις παραγράφους [2] και [5], για συγκεκριμένο χρονικό 
διάστημα το οποίο δεν μπορεί να υπερβαίνει τους δύο 
(2) μήνες, εφόσον τεκμηριώνεται ότι το τίμημα διαμορ-
φώνεται σε αδικαιολόγητα υψηλά επίπεδα κατά τους 
κανόνες του υγιούς ανταγωνισμού και τις συνθήκες δι-
αθεσιμότητας του Μη Χρησιμοποιούμενου Μεγέθους 
ΥΦΑ κατά το χρόνο εξέτασης επιβολής του μέτρου, λαμ-
βάνοντας υπόψη και το Τιμολόγιο Χρήσης του ΕΣΦΑ. Οι 
λεπτομέρειες εφαρμογής του μέτρου καθορίζονται στην 
ίδια ως άνω απόφαση του Διαχειριστή.

Άρθρο 74
Αποδέσμευση μη χρησιμοποιούμενης 
Δεσμευμένης Δυναμικότητας Αεριοποίησης

1. Με αιτιολογημένη απόφαση του Διαχειριστή, κατά 
τα προβλεπόμενα στις διατάξεις της παραγράφου [5] 
του άρθρου [71] του νόμου, αποδεσμεύεται για συγκε-
κριμένο χρονικό διάστημα Δυναμικότητα Αεριοποίησης 
η οποία έχει δεσμευθεί από Χρήστη ΥΦΑ, εφόσον:

Α) Το Ημερήσιο Απόθεμα του Χρήστη ΥΦΑ είναι μη-
δενικό και

Β) Δεν έχει προγραμματιστεί κατά τη διαδικασία του 
άρθρου [84] ή του άρθρου [88] εκφόρτωση Φορτίου 
ΥΦΑ για λογαριασμό του Χρήστη ΥΦΑ κατά το εν λόγω 
χρονικό διάστημα και

Γ) Έχουν υποβληθεί στον Διαχειριστή από άλλους Χρή-
στες ΥΦΑ ή τρίτους αιτήματα δέσμευσης Δυναμικότη-
τας Αεριοποίησης τα οποία δεν δύναται να ικανοποιήσει 
λόγω έλλειψης διαθέσιμης Δυναμικότητας Αεριοποίησης 
στην Εγκατάσταση ΥΦΑ.

2. Για την πραγματοποίηση της ανωτέρω μεταβίβα-
σης δεν απαιτείται η συναίνεση του Χρήστη ΥΦΑ από 
τον οποίο αποδεσμεύεται η Δεσμευμένη Δυναμικότητα 
Αεριοποίησης.

3. Η μεταβολή της Δεσμευμένης Δυναμικότητας Αερι-
οποίησης του Χρήστη ΥΦΑ κατά τα προβλεπόμενα στο 
άρθρο αυτό, δεν συνιστά μεταβολή για την οποία απαι-
τείται τροποποίηση της σχετικής Εγκεκριμένης Αίτησης 
ΥΦΑ, στο πλαίσιο της Σύμβασης ΥΦΑ μεταξύ Χρήστη 
και Διαχειριστή. Η εν λόγω μεταβολή ισχύει παραχρήμα, 
από την έκδοση της απόφασης του Διαχειριστή, κατά τα 
προβλεπόμενα στις διατάξεις της παραγράφου [5] του 
άρθρου [71] του νόμου. Στην απόφαση του Διαχειριστή 
περιλαμβάνονται η αιτιολογία και η διάρκεια της μετα-
βολής που λαμβάνει χώρα.

4. Ως συστηματική μη-χρησιμοποίηση Δεσμευμένης 
Δυναμικότητας Αεριοποίησης νοείται η περίπτωση κατά 
την οποία η μέση τιμή του αθροίσματος της περίπτωσης 
ΣΤ) της παραγράφου [1] του άρθρου [88Β] κατά τη δι-
άρκεια των έξι (6) συνεχόμενων Μηνών στους οποίους 
αφορά η Κατάσταση Χρήσης ΥΦΑ κατά το άρθρο [88Β], 
υπολείπεται του 80% της μέσης τιμής της Δεσμευμένης 
Δυναμικότητας Αεριοποίησης κατά την ίδια περίοδο.

5. Εφόσον, από τα στοιχεία των Καταστάσεων Χρήσης 
ΥΦΑ, προκύπτει:

Α) Συστηματική μη-χρησιμοποίηση Δεσμευμένης 
Δυναμικότητας Αεριοποίησης η οποία δύναται να έχει 
δυσμενή επίδραση στη δυνατότητα πρόσβασης τρίτων 
στην Εγκατάσταση ΥΦΑ, στην οικονομική αποτελεσμα-
τικότητα αυτού, στην ασφάλεια εφοδιασμού και στη 
δυνατότητα παροχής υπηρεσιών κοινής ωφέλειας και

Β) Μη διάθεση στη δευτερογενή αγορά κατά το άρ-
θρο [73Β] του συνόλου ή τμήματος του Δεσμευμένης 
Δυναμικότητας Αεριοποίησης για τουλάχιστον το 70% 
του χρόνου κατά το οποίο η μέση τιμή του αθροίσματος 
της χρησιμοποιηθείσας Δεσμευμένης Δυναμικότητας 
Αεριοποίησης υπολείπεται του 80% της Δεσμευμένης 
Δυναμικότητας Αεριοποίησης.

Ο Διαχειριστής ύστερα από αίτημα της ΡΑΕ καλεί τον 
Χρήστη ΥΦΑ για παροχή διευκρινήσεων τάσσοντας στο 
Χρήστη προθεσμία τουλάχιστον δεκαπέντε (15) ημερών 
προκειμένου να αιτιολογήσει τη μη χρησιμοποίηση ή 
μη διάθεση στη δευτερογενή αγορά της Δεσμευμένης 
Δυναμικότητας Αεριοποίησης. Τα στοιχεία που υποβάλει 
ο Χρήστης ΥΦΑ κοινοποιούνται στη ΡΑΕ. Εφόσον ο Χρή-
στης ΥΦΑ δεν αιτιολογήσει εμπρόθεσμα ή δεν αιτιολο-
γήσει επαρκώς τη μη χρησιμοποίηση της Δυναμικότητας 
Αεριοποίησης που έχει δεσμεύσει, ο Διαχειριστής, με 
αιτιολογημένη απόφασή του, σύμφωνα με τη διάταξη 
της παραγράφου [5] του άρθρου [71] του νόμου, προ-
βαίνει στην αποδέσμευση τουλάχιστον του 20% της Δε-
σμευμένης Δυναμικότητας Αεριοποίησης την οποία έχει 
δεσμεύσει ο Χρήστης ΥΦΑ εντός του επόμενου Μήνα και 
για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να είναι μικρότερο 
του αθροίσματος της Περιόδου Προσωρινής Αποθήκευ-
σης συν δύο Ημέρες.

6. Κάθε σχετική απόφαση του Διαχειριστή σύμφωνα 
με το παρόν άρθρο ανακοινώνεται στην ιστοσελίδα του 
Διαχειριστή στην ελληνική και την αγγλική γλώσσα.
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7. Με τη υπογραφή Εγκεκριμένης Αίτησης ΥΦΑ μεταξύ 
του αιτούντος κατά την περίπτωση Γ) της παραγράφου 
[1] και του Διαχειριστή ή άλλου ενδιαφερόμενου (Νέος 
Χρήστης ΥΦΑ), στο πλαίσιο της σχετικής Σύμβασης ΥΦΑ, 
ο Χρήστης ΥΦΑ από τον οποίο αποδεσμεύεται η Δεσμευ-
μένη Δυναμικότητα Αεριοποίησης απαλλάσσεται από 
την υποχρέωση καταβολής του αναλογούντος ποσού, 
σύμφωνα με το Τιμολόγιο Χρήσης του ΕΣΦΑ, για το χρο-
νικό διάστημα και για το τμήμα της αποδεσμευθείσας 
Δυναμικότητας Αεριοποίησης η οποία δεσμεύεται από 
τον Νέο Χρήστη ΥΦΑ.

Άρθρο 75
Διαθέσιμος Αποθηκευτικός
Χώρος Εγκατάστασης ΥΦΑ

1. Το αργότερο έως την 30η Σεπτεμβρίου κάθε Έτους, 
ο Διαχειριστής ανακοινώνει στο Ηλεκτρονικό Πληροφο-
ριακό Σύστημα τα ακόλουθα:

Α) Τον Συνολικό Αποθηκευτικό Χώρο της Εγκατάστα-
σης ΥΦΑ, ο οποίος ορίζεται ως ο τεχνικά μετρήσιμος 
αποθηκευτικός χώρος της Εγκατάστασης ΥΦΑ, όπως 
αυτός προσδιορίζεται, βάσει σχετικής μεθοδολογίας 
λαμβάνοντας υπόψη την απόσταση από τον πυθμένα 
κάθε δεξαμενής αποθήκευσης έως την μέγιστη στάθμη 
που μπορεί να διατεθεί για την αποθήκευση ΥΦΑ.

Β) Τον Διαθέσιμο Αποθηκευτικό Χώρο της Εγκατάστα-
σης ΥΦΑ, για κάθε Μήνα του σχετικού Έτους, ο οποί-
ος υπολογίζεται ως η διαφορά μεταξύ του Συνολικού 
Αποθηκευτικού Χώρου της Εγκατάστασης ΥΦΑ και του 
τμήματος αυτού το οποίο:

(i) Δεν είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθεί για τεχνικούς 
λόγους. Το τμήμα αυτό προσδιορίζεται από τον Διαχει-
ριστή βάσει σχετικής μεθοδολογίας. Στο τμήμα του Συ-
νολικού Αποθηκευτικού Χώρου της Εγκατάστασης ΥΦΑ 
το οποίο δεν είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθεί για τε-
χνικούς λόγους, περιλαμβάνεται αποθηκευτικός χώρος 
ο οποίος δύναται να δεσμεύεται από τον Διαχειριστή 
πριν την Εκφόρτωση Φορτίου ΥΦΑ και με σκοπό την 
απρόσκοπτη εκφόρτωση αυτού (Τμήμα Εκφόρτωσης). 
Η μεθοδολογία υπολογισμού του Τμήματος Εκφόρτωσης 
καθορίζεται με απόφαση του Διαχειριστή, εγκρίνεται 
από τη ΡΑΕ σύμφωνα με τη διάταξη της παραγράφου 
[5] του άρθρου [69] του νόμου και δημοσιεύεται στο 
Ηλεκτρονικό Πληροφοριακό Σύστημα.

(ii) Δεσμεύεται από το Διαχειριστή για (α) τις ανάγκες 
εξισορρόπησης φορτίου και αντιστάθμισης Αερίου 
Λειτουργίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου [46] 
(Αποθηκευτικός Χώρος Εξισορρόπησης), και (β) για την 
παροχή υπηρεσιών κοινής ωφέλειας.

2. Έως την 1η Ιουνίου κάθε Έτους, ο Διαχειριστής υπο-
βάλλει στη ΡΑΕ προς έγκριση, κατά τα προβλεπόμενα 
στην παράγραφο [3] του άρθρου [71] του νόμου, εισή-
γηση σχετικά με το τμήμα του Συνολικού Αποθηκευτικού 
Χώρου της Εγκατάστασης ΥΦΑ το οποίο δεσμεύεται για 
την παροχή υπηρεσιών κοινής ωφέλειας κατά το επόμε-
νο Έτος, συνοδευόμενη από κάθε σχετικό στοιχείο. Η ΡΑΕ 
αποφασίζει σχετικά εντός δύο (2) μηνών.

3. Ο Διαθέσιμος Αποθηκευτικός Χώρος διατίθεται 
στους Χρήστες ΥΦΑ στο πλαίσιο της Βασικής Υπηρεσί-

ας ΥΦΑ ή ως Πρόσθετος Αποθηκευτικός Χώρος κατά τις 
διατάξεις του άρθρου [76] του Κώδικα.

Άρθρο 76
Πρόσθετος Αποθηκευτικός 
Χώρος Εγκατάστασης ΥΦΑ

1. Ως Πρόσθετος Αποθηκευτικός Χώρος (ΠΑΧ) της 
Εγκατάστασης ΥΦΑ για κάθε Ημέρα του Μήνα Μ ορίζε-
ται το τμήμα του Διαθέσιμου Αποθηκευτικού Χώρου το 
οποίο δύναται να διατεθεί στους Χρήστες ΥΦΑ επιπρό-
σθετα του Χώρου Προσωρινής Αποθήκευσης.

2. Η μεθοδολογία προσδιορισμού του ΠΑΧ καταρτίζε-
ται από το Διαχειριστή και εγκρίνεται με απόφαση της 
ΡΑΕ, σύμφωνα με τη διάταξη της παραγράφου [5] του άρ-
θρου [69] του νόμου, και δημοσιεύεται στο Ηλεκτρονικό 
Πληροφοριακό Σύστημα. Για τον προσδιορισμό του ΠΑΧ, 
ο Διαχειριστής λαμβάνει υπόψη, ιδίως, τα ακόλουθα:

Α) Το Διαθέσιμο Αποθηκευτικό Χώρο της Εγκατάστα-
σης ΥΦΑ.

Β) Το τμήμα του Διαθέσιμου Αποθηκευτικού Χώρου 
που έχει διατεθεί ως Χώρος Προσωρινής Αποθήκευσης, 
στο πλαίσιο παροχής της Βασικής Υπηρεσίας ΥΦΑ σε 
Χρήστες ΥΦΑ.

Γ) Τη Δυναμικότητα Αεριοποίησης της Εγκατάστασης 
ΥΦΑ.

Δ) Το Τελικό Μηνιαίο Πρόγραμμα ΥΦΑ για τον Μήνα Μ.
Ε) Το Ημερήσιο Απόθεμα ΥΦΑ Εξισορρόπησης του Δι-

αχειριστή και τον Αποθηκευτικό Χώρο Εξισορρόπησης, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου [77Β].

ΣΤ) Τις αιτήσεις για μη προγραμματισμένη εκφόρτωση 
Φορτίου ΥΦΑ οι οποίες έχουν υποβληθεί, κατά το άρθρο 
[88], έως τη λήξη της έβδομης (7ης) Ημέρας πριν την 
έναρξη κάθε Μήνα, ανεξαρτήτως εάν έχει ολοκληρωθεί 
η αξιολόγησή τους.

3. Ο ΠΑΧ της Εγκατάστασης ΥΦΑ διατίθεται από τον 
Διαχειριστή στους αιτούντες Χρήστες ΥΦΑ σύμφωνα με 
την Μηνιαία και την Ημερήσια Διαδικασία Διάθεσης Πρό-
σθετου Αποθηκευτικού Χώρου, κατά τα άρθρα [76Α], 
[76Β] και [76Γ].

4. Χρήστες ΥΦΑ είναι δυνατόν να συμφωνούν μεταξύ 
τους την εκχώρηση ή μίσθωση ΠΑΧ ο οποίος κατανεμή-
θηκε σε αυτούς στο πλαίσιο της διαδικασίας Μηνιαίας 
Διάθεσης Πρόσθετου Αποθηκευτικού Χώρου, σύμφωνα 
με τη διαδικασία των άρθρων [73] και [73Α].

5. Ο Διαχειριστής επικαιροποιεί τις εκτιμήσεις του σχε-
τικά με το τυχόν τμήμα του ΠΑΧ της Εγκατάστασης ΥΦΑ 
το οποίο παραμένει προς διάθεση σε Ημερήσια βάση για 
κάθε Ημέρα (d) του Μήνα Μ, βάση της αναφερόμενης 
στην παράγραφο [2] μεθοδολογίας, τουλάχιστον στις 
ακόλουθες περιπτώσεις:

Α) Μετά από κάθε επικαιροποίηση του Μηνιαίου Προ-
γράμματος ΥΦΑ κατά την παράγραφο [10] του άρθρου 
[86].

Β) Μετά από κάθε αποδέσμευση αποθηκευτικού χώ-
ρου κατά το άρθρο [88Α] και [76Δ].

Γ) Μετά τη διάθεση τμήματος του Αποθηκευτικού Χώ-
ρου Εξισορρόπησης κατά το άρθρο [77Β].

Δ) Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας Μηνιαίας 
Διάθεσης Πρόσθετου Αποθηκευτικού Χώρου και της 
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γνωστοποίησης των αποτελεσμάτων αυτής κατά το 
άρθρο [76Α].

6. Ο Διαχειριστής ανακοινώνει στο Ηλεκτρονικό Πλη-
ροφοριακό Σύστημα κάθε επικαιροποίηση του τμήμα-
τος του ΠΑΧ που παραμένει προς διάθεση εντός μιας (1) 
ώρας από την ολοκλήρωση των ενεργειών στις οποίες 
αφορούν οι περιπτώσεις Α) έως Δ) της προηγούμενης πα-
ραγράφου. Το σχετικό αρχείο πρέπει να είναι σε μορφή 
επεξεργάσιμου πίνακα, ο δε ΠΑΧ εκφράζεται σε μονάδες 
όγκου και ενέργειας με ρητή αναφορά στην Ανώτερη 
Θερμογόνο Δύναμη που χρησιμοποιείται για την μετα-
τροπή. Στο αρχείο περιλαμβάνονται η ημερομηνία και 
ώρα επικαιροποίησης.

Άρθρο 76Α
Μηνιαία Διάθεση Πρόσθετου 
Αποθηκευτικού Χώρου

1. Έως τις 14:00 της έκτης (6) Ημέρας πριν την έναρξη 
κάθε Μήνα Μ, ο Διαχειριστής ανακοινώνει στο Ηλεκτρο-
νικό Πληροφοριακό Σύστημα τον ΠΑΧ που διατίθεται 
προς δέσμευση για κάθε Ημέρα του Μήνα Μ. Το σχετικό 
αρχείο πρέπει να έχει μορφή επεξεργάσιμου πίνακα, ο 
δε ΠΑΧ εκφράζεται σε μονάδες όγκου και ενέργειας με 
ρητή αναφορά στην Ανώτερη Θερμογόνο Δύναμη που 
χρησιμοποιείται για τη μετατροπή.

2. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία δέσμευσης 
ΠΑΧ κατά το παρόν άρθρο έχουν οι Χρήστες ΥΦΑ, με την 
επιφύλαξη των οριζομένων στο άρθρο [88Β], οι οποίοι 
πληρούν τουλάχιστον μία από τις ακόλουθες προϋπο-
θέσεις:

Α) To Ημερήσιο Απόθεμα του Χρήστη ΥΦΑ κατά την 
προηγούμενη Ημέρα από την Ημέρα ανακοίνωσης του 
ΠΑΧ που διατίθεται προς δέσμευση, σύμφωνα με την 
παράγραφο [1], είναι μεγαλύτερο του μηδενός.

Β) Προβλέπεται εκφόρτωση τουλάχιστον ενός Φορ-
τίου ΥΦΑ του Χρήστη ΥΦΑ εντός του Μήνα Μ ή εντός 
του χρονικού διαστήματος μεταξύ της έκτης (6) και της 
τελευταίας Ημέρας πριν την έναρξη του Μήνα Μ, σύμ-
φωνα με το αντίστοιχο Τελικό Μηνιαίο Πρόγραμμα ΥΦΑ.

3. Έως τις 08:30 της τέταρτης (4) Ημέρας πριν την έναρ-
ξη του Μήνα Μ, κάθε Χρήστης ΥΦΑ που έχει δικαίωμα 
συμμετοχής στη διαδικασία υποβάλλει στον Διαχειριστή 
ηλεκτρονικά μέσω του Ηλεκτρονικού Πληροφοριακού 
Συστήματος, έως πέντε (5) προσφορές δέσμευσης ΠΑΧ 
για μία ή περισσότερες Ημέρες εντός του Μήνα Μ. Κάθε 
προσφορά υποβάλλεται σύμφωνα με το υπόδειγμα 
«Προσφορά Δέσμευσης Πρόσθετου Αποθηκευτικού Χώ-
ρου κατά τη Μηνιαία Διαδικασία», το οποίο δημοσιεύεται 
στο Ηλεκτρονικό Πληροφοριακό Σύστημα.

4. Σε κάθε προσφορά του Χρήστη ΥΦΑ περιλαμβάνο-
νται τα ακόλουθα στοιχεία:

Α) Οι Ημέρες του Μήνα Μ κατά τις οποίες ο Χρήστης 
ΥΦΑ επιθυμεί τη δέσμευση ΠΑΧ. Οι προσφορές του Χρή-
στη ΥΦΑ αφορούν αποκλειστικά σε Ημέρες εντός του 
Μήνα Μ κατά τις οποίες τουλάχιστον μία (1) Εγκεκριμένη 
Αίτηση ΥΦΑ την οποία ο Χρήστης ΥΦΑ έχει υπογράψει 
με τον Διαχειριστή βρίσκεται σε ισχύ.

Β) Για κάθε Ημέρα (d) που δηλώνεται από τον Χρήστη 
ΥΦΑ κατά την περίπτωση Α) ανωτέρω, το αιτούμενο προς 

δέσμευση τμήμα του ΠΑΧ εκφρασμένο σε ακέραια πολ-
λαπλάσια των χιλίων Κιλοβατωρών (1000 kWh) καθώς 
και το προσφερόμενο μοναδιαίο τίμημα εκφρασμένο 
σε Ευρώ ανά χίλιες Κιλοβατώρες (€/1000 kWh).

Γ) Δήλωση του συμμετέχοντα, που αφορά στη ρητή 
και ανεπιφύλακτη αποδοχή του επί των όρων, της διαδι-
κασίας και των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού.

Δ) Δήλωση του συμμετέχοντα περί της εκ μέρους του 
αποδοχής ή μη της κατανομής σε αυτόν μόνο μέρους 
του αιτούμενου τμήματος ΠΑΧ για μία Ημέρα (d), στην 
περίπτωση εφαρμογής των οριζομένων στο εδάφιο Β) 
της παραγράφου [5] του άρθρου [76Γ].

5. Το ανώτατο όριο του τμήματος ΠΑΧ που μπορεί να 
διατεθεί σε συμμετέχοντα στη διαδικασία Χρήστη ΥΦΑ 
(i) σε σχέση με την Ημέρα (d) του Μήνα M, υπολογίζεται 
ως εξής:

ΜCapSi,d = 0, εφόσον (ΜSi,d – ΜΕΑΠi,d) ≥ 0, ή
 ΜCapSi,d = min(|ΜSi,d – ΜΕΑΠi,d|, MaxΠΑΧΜd), εφό-
σον (ΜSi,d – ΜΕΑΠi,d) < 0
Όπου:
 ΜCapSi,d, (kWh): Το ανώτατο όριο του τμήματος ΠΑΧ 
που μπορεί να διατεθεί στο Χρήστη ΥΦΑ (i) κατά την 
Ημέρα (d),
 ΜSi,d, (kWh): Το άθροισμα του τμήματος του Διαθέσι-
μου Αποθηκευτικού Χώρου της Εγκατάστασης ΥΦΑ το 
οποίο, για την Ημέρα (d):
Α) έχει διατεθεί στο Χρήστη ΥΦΑ (i) ως ΧΠΑ στο πλαί-

σιο Βασικής Υπηρεσίας ΥΦΑ, και
Β) έχει εκχωρηθεί στο Χρήστη ΥΦΑ (i) από άλλους 

Χρήστες ΥΦΑ, λαμβανομένων υπόψη των εκχωρήσεων 
οι οποίες έχουν εγκριθεί από τον Διαχειριστή έως και 
την προηγούμενη Ημέρα από την Ημέρα διεξαγωγής 
της διαδικασίας Μηνιαίας Διάθεσης Πρόσθετου Απο-
θηκευτικού Χώρου,

μείον το άθροισμα του τμήματος του Διαθέσιμου Απο-
θηκευτικού Χώρου της Εγκατάστασης ΥΦΑ το οποίο, για 
την Ημέρα (d):

Γ) έχει επιστραφεί από το Χρήστη ΥΦΑ (i) στο Διαχειρι-
στή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου [88Γ],

Δ) έχει εκχωρηθεί από τον Χρήστη ΥΦΑ (i) σε άλλους 
Χρήστες ΥΦΑ, λαμβανομένων υπόψη των εκχωρήσεων 
οι οποίες έχουν εγκριθεί από τον Διαχειριστή έως και 
την προηγούμενη Ημέρα από την Ημέρα διεξαγωγής 
της διαδικασίας Μηνιαίας Διάθεσης ΠΑΧ, και

Ε) αποδεσμεύεται από τον Χρήστη (i), σύμφωνα με τη 
διαδικασία του άρθρου [76Δ].

 ΜΕΑΠi,d, (kWh): Το Εκτιμώμενο Απόθεμα του Χρήστη 
ΥΦΑ (i) για την Ημέρα (d), το οποίο ανακοινώνεται από 
τον Διαχειριστή ταυτόχρονα με τη διαδικασία διάθε-
σης ΠΑΧ για το Μήνα Μ σύμφωνα με την παράγραφο 
[1], υπολογιζόμενο ως εξής:
ΣΤ) Την πρώτη Ημέρα του Μήνα Μ:
ΜΕΑΠi,d = ΜΗΑΠi,ref + ΜCargo + ΠΣ 
Όπου:
 ΜΕΑΠi,d, (kWh): Το Εκτιμώμενο Απόθεμα του Χρήστη 
ΥΦΑ (i) για την Ημέρα (d),
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 ΜΗΑΠi,ref, (kWh): Η διαφορά του Ημερήσιου Απο-
θέματος ΥΦΑ του Χρήστη (i) και της Ποσότητας ΥΦΑ 
που εκφορτώθηκε για λογαριασμό του Χρήστη ΥΦΑ (i) 
κατά την προηγούμενη Ημέρα από την Ημέρα ανακοί-
νωσης του ΠΑΧ που διατίθεται προς δέσμευση, σύμ-
φωνα με την παράγραφο [1],
 MCargo, (kWh): Η Ποσότητα ΥΦΑ που εκφορτώθηκε ή 
είναι προγραμματισμένη προς εκφόρτωση στην Εγκα-
τάσταση ΥΦΑ για λογαριασμό του Χρήστη ΥΦΑ (i) κατά 
το χρονικό διάστημα από την προηγούμενη Ημέρα 
από την Ημέρα ανακοίνωσης του ΠΑΧ που διατίθεται 
προς δέσμευση, σύμφωνα με την παράγραφο [1], έως 
και την Ημέρα (d),
 ΠΣ, (kWh): Η διαφορά της συνολικής Ποσότητας ΥΦΑ 
που αφορά πώληση από άλλους Χρήστες ΥΦΑ στον 
Χρήστη ΥΦΑ (i) και της συνολικής Ποσότητας ΥΦΑ που 
αφορά πώληση από τον Χρήστη ΥΦΑ (i) σε άλλους 
Χρήστες ΥΦΑ, σύμφωνα με Συναλλαγές ΥΦΑ που αφο-
ρούν στο χρονικό διάστημα από την Ημέρα ανακοίνω-
σης του ΠΑΧ που διατίθεται προς δέσμευση, σύμφωνα 
με την παράγραφο [1], έως και την Ημέρα (d).
Ζ) Για οποιαδήποτε άλλη Ημέρα (d) του Μήνα Μ:
ΜΕΑΠi,d = ΜΕΑΠi,d-1 + MCargoi,d
όπου:
 ΜΕΑΠi,d, (kWh): Το Εκτιμώμενο Απόθεμα του Χρήστη 
ΥΦΑ (i) για την Ημέρα (d),
 ΜΕΑΠi,d-1, (kWh): Το Εκτιμώμενο Απόθεμα του Χρή-
στη ΥΦΑ (i) για την Ημέρα (d-1),
 MCargoi,d, (kWh): Η Ποσότητα ΥΦΑ που είναι προ-
γραμματισμένη για εκφόρτωση στην Εγκατάσταση 
ΥΦΑ για λογαριασμό του Χρήστη ΥΦΑ (i) κατά την 
Ημέρα (d).

 |ΜSi,d – ΜΕΑΠi,d|, (kWh): Η απόλυτη τιμή του όρου 
(ΜSi,d – ΜΕΑΠi,d),
 MaxΠΑΧΜd, (kWh): Το τμήμα του ΠΑΧ που διατίθεται 
προς δέσμευση για την Ημέρα (d) του Μήνα Μ, σύμ-
φωνα με την παράγραφο [1].
6. Το τμήμα του ΠΑΧ που δηλώνεται σε προσφορά 

Χρήστη ΥΦΑ για Ημέρα (d) δεν μπορεί να υπερβαίνει 
το ανώτατο όριο που ορίζεται για τον Χρήστη ΥΦΑ και 
για την Ημέρα (d) σύμφωνα με την παράγραφο [5]. Ο 
Χρήστης ΥΦΑ ενημερώνεται σχετικά με το ανώτατο όριο 
που ισχύει για κάθε Ημέρα (d) μέσω του ΗΠΣ.

7. Το προσφερόμενο μοναδιαίο τίμημα το οποίο ο 
Χρήστης ΥΦΑ δηλώνει στην προσφορά του ότι προτίθε-
ται να καταβάλει, πρέπει να είναι ίσο ή μεγαλύτερο από 
μηδέν κόμμα μηδέν ένα Ευρώ ανά χίλιες Κιλοβατώρες 
(0,01 €/1000 kWh).

8. Έγκυρες θεωρούνται οι εμπρόθεσμα υποβληθείσες 
προσφορές οι οποίες πληρούν τις προϋποθέσεις των 
παραγράφων [4] έως [7]. Ο έλεγχος εγκυρότητας κάθε 
προσφοράς αφορά σε κάθε Ημέρα (d) του Μήνα Μ ξεχω-
ριστά. Σε καμία περίπτωση, η ακυρότητα στην επιμέρους 
προσφορά για οποιαδήποτε εκ των Ημερών του Μήνα 
Μ δεν συνιστά ακυρότητα στο σύνολo της προσφοράς.

9. Δεν επιτρέπεται τροποποίηση προσφοράς μετά την 
υποβολή της.

10. Η αξιολόγηση των προσφορών ξεκινά με την λήξη 
της προθεσμίας υποβολής κατά την παράγραφο [3] και 
ολοκληρώνεται στις 14:00 της ίδιας Ημέρας.

11. Για τον σκοπό της αξιολόγησης των προσφορών, 
ο Διαχειριστής συντάσσει Μηνιαίο Πίνακα Κατάταξης 
Προσφορών στον οποίο καταχωρεί για κάθε Ημέρα (d) 
του Μήνα Μ, για κάθε Χρήστη ΥΦΑ που συμμετέχει στη 
διαδικασία διάθεσης του ΠΑΧ κατά το παρόν άρθρο και 
για κάθε έγκυρη προσφορά του Χρήστη ΥΦΑ, το αιτού-
μενo προς δέσμευση τμήμα του ΠΑΧ και το προσφερό-
μενο μοναδιαίο τίμημα.

12. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας καταχώ-
ρησης στο Μηνιαίο Πίνακα Κατάταξης όλων των έγκυ-
ρων προσφορών των Χρηστών ΥΦΑ που συμμετέχουν 
στη διαδικασία διάθεσης ΠΑΧ κατά το παρόν άρθρο, ο 
Διαχειριστής ταξινομεί, για κάθε Ημέρα (d), τις προσφο-
ρές σε φθίνουσα σειρά ως προς το μοναδιαίο τίμημα. 
Προσφορές με το ίδιο μοναδιαίο τίμημα θεωρούνται 
ότι ισοψηφούν και κατατάσσονται στην ίδια θέση του 
Μηνιαίου Πίνακα Κατάταξης για την Ημέρα (d).

13. H αξιολόγηση των προσφορών και η κατανομή 
του ΠΑΧ στους συμμετέχοντες γίνεται σύμφωνα με τους 
όρους και προϋποθέσεις του άρθρου [76Γ].

14. Ο Διαχειριστής, μέσω του Ηλεκτρονικού Πληροφο-
ριακού Συστήματος, αποστέλλει σε κάθε συμμετέχοντα 
στη διαδικασία διάθεσης ΠΑΧ κατά το παρόν άρθρο τα 
αποτελέσματα αυτής έως τις 14:30 της ίδιας Ημέρας.

Άρθρο 76B
Ημερήσια Διάθεση Πρόσθετου 
Αποθηκευτικού Χώρου

1. Έως τις 16:00 κάθε Ημέρας, ο Διαχειριστής ανακοι-
νώνει στο Ηλεκτρονικό Πληροφοριακό Σύστημα τον 
ΠΑΧ που διατίθεται προς δέσμευση για την επόμενη 
Ημέρα. Το σχετικό αρχείο πρέπει να έχει μορφή επεξερ-
γάσιμου πίνακα, ο δε ΠΑΧ εκφράζεται σε μονάδες όγκου 
και ενέργειας με ρητή αναφορά στην Ανώτερη Θερμο-
γόνο Δύναμη που χρησιμοποιείται για τη μετατροπή.

2. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία δέσμευσης 
ΠΑΧ κατά το παρόν άρθρο έχουν όλοι οι Χρήστες ΥΦΑ.

3. Προσφορές για τη δέσμευση τμήματος ή του συ-
νόλου του ΠΑΧ σε σχέση με Ημέρα (d) υποβάλλονται 
στον Διαχειριστή ηλεκτρονικά μέσω του Ηλεκτρονικού 
Πληροφοριακού Συστήματος, έως τις 16:30 της αμέσως 
προηγούμενης Ημέρας. Κάθε Χρήστης ΥΦΑ δύναται 
να υποβάλει έως δύο (2) προσφορές. Κάθε προσφορά 
υποβάλλεται σύμφωνα με το υπόδειγμα «Προσφορά 
Δέσμευσης Πρόσθετου Αποθηκευτικού Χώρου κατά 
την Ημερήσια Διαδικασία», το οποίο δημοσιεύεται στο 
Ηλεκτρονικό Πληροφοριακό Σύστημα.

4. Σε κάθε προσφορά του Χρήστη ΥΦΑ περιλαμβάνο-
νται τα ακόλουθα στοιχεία:

Α) Το αιτούμενο προς δέσμευση τμήμα του ΠΑΧ εκ-
φρασμένο σε ακέραια πολλαπλάσια των χιλίων Κιλοβα-
τωρών (1000 kWh) καθώς και το προσφερόμενο μοναδι-
αίο τίμημα εκφρασμένο σε Ευρώ ανά χίλιες Κιλοβατώρες 
(€/1000 kWh).

Β) Δήλωση του συμμετέχοντα, που αφορά στην ρητή 
και ανεπιφύλακτη αποδοχή του επί των όρων, της διαδι-
κασίας και των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού.
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Γ) Δήλωση του συμμετέχοντα περί της εκ μέρους του 
αποδοχής ή μη της κατανομής σε αυτόν μόνο μέρους 
του αιτούμενου τμήματος ΠΑΧ για μία Ημέρα (d), στην 
περίπτωση εφαρμογής των οριζομένων στο εδάφιο [Β] 
της παραγράφου [5] του άρθρου [76Γ].

5. Το ανώτατο όριο του τμήματος ΠΑΧ που μπορεί να 
διατεθεί σε Χρήστη ΥΦΑ (i) σε σχέση με την Ημέρα (d) 
στην οποία αφορά η διαδικασία Ημερήσιας Διάθεσης 
ΠΑΧ, υπολογίζεται ως εξής:

DCapSi,d = 0, εφόσον (DSi,d – DΕΑΠi,d) ≥ 0, ή
 DCapSi,d = min(|DSi,d – DΕΑΠi,d|, MaxΠΑΧDd), εφό-
σον (DSi,d – DΕΑΠi,d) < 0,
Όπου:
 DCapSi,d, (kWh): Το ανώτατο όριο του τμήματος του 
ΠΑΧ που μπορεί να διατεθεί στο Χρήστη ΥΦΑ (i) κατά 
την Ημέρα (d),
 DSi,d, (kWh): Το άθροισμα του τμήματος του Διαθέσι-
μου Αποθηκευτικού Χώρου της Εγκατάστασης ΥΦΑ 
το οποίο, για την Ημέρα (d):
Α) έχει διατεθεί στο Χρήστη ΥΦΑ (i) ως ΧΠΑ στο πλαί-

σιο Βασικής Υπηρεσίας ΥΦΑ, και
Β) έχει διατεθεί στο Χρήστη ΥΦΑ (i) ως ΠΑΧ, σύμφωνα 

με τη διαδικασία Μηνιαίας Διάθεσης ΠΑΧ, και
Γ) έχει εκχωρηθεί στο Χρήστη ΥΦΑ (i) από άλλους 

Χρήστες ΥΦΑ, λαμβανομένων υπόψη των εκχωρήσε-
ων οι οποίες έχουν εγκριθεί από τον Διαχειριστή έως 
και την Ημέρα διεξαγωγής της διαδικασίας Ημερήσιας 
Διάθεσης ΠΑΧ,

μείον το άθροισμα του τμήματος Διαθέσιμου Αποθη-
κευτικού Χώρου της Εγκατάστασης ΥΦΑ το οποίο, για 
την Ημέρα (d):

Δ) έχει επιστραφεί από το Χρήστη ΥΦΑ (i) στο Διαχει-
ριστή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου [88Γ],

Ε) έχει εκχωρηθεί από τον Χρήστη ΥΦΑ (i) σε άλλους 
Χρήστες ΥΦΑ, λαμβανομένων υπόψη των εκχωρήσεων 
οι οποίες έχουν εγκριθεί από τον Διαχειριστή έως και την 
Ημέρα διεξαγωγής της διαδικασίας Ημερήσιας Διάθεσης 
ΠΑΧ, και

ΣΤ) αποδεσμεύεται από τον Χρήστη (i), σύμφωνα με 
τη διαδικασία του άρθρου [76Δ].

 DΕΑΠi,d, (kWh): Το Εκτιμώμενο Ημερήσιο Απόθεμα 
του Χρήστη ΥΦΑ (i) για την Ημέρα (d), το οποίο ανα-
κοινώνεται από τον Διαχειριστή ταυτόχρονα με τη δια-
δικασία διάθεσης ΠΑΧ, υπολογιζόμενο ως ακολούθως:
DΕΑΠi,d = DΗΑΠi,ref + DCargoi,ref + ΠΣi,ref 
Όπου:
 DΗΑΠi,ref, (kWh): Η διαφορά του Ημερήσιου Αποθέμα-
τος ΥΦΑ του Χρήστη ΥΦΑ (i) και της Ποσότητας ΥΦΑ 
που εκφορτώθηκε για λογαριασμό του Χρήστη ΥΦΑ 
(i) κατά την προηγούμενη Ημέρα από την Ημέρα διε-
ξαγωγής της διαδικασίας Ημερήσιας Διάθεσης ΠΑΧ,
 DCargoi,ref, (kWh): Η Ποσότητα ΥΦΑ που εκφορτώθη-
κε ή είναι προγραμματισμένη προς εκφόρτωση στην 
Εγκατάσταση ΥΦΑ για λογαριασμό του Χρήστη ΥΦΑ 
(i) κατά το χρονικό διάστημα από την προηγούμενη 
Ημέρα από την Ημέρα διεξαγωγής της διαδικασίας 
Ημερήσιας Διάθεσης ΠΑΧ έως και την Ημέρα (d),

 ΠΣi,ref, (kWh): Η διαφορά της συνολικής Ποσότητας 
ΥΦΑ που πωλήθηκε από άλλους Χρήστες ΥΦΑ στον 
Χρήστη ΥΦΑ (i) και της συνολικής Ποσότητας ΥΦΑ που 
πωλήθηκε από τον Χρήστη ΥΦΑ (i) σε άλλους Χρήστες 
ΥΦΑ μέσω Συναλλαγών ΥΦΑ που αφορούν στην Ημέ-
ρα διεξαγωγής της διαδικασίας Ημερήσιας Διάθεσης 
ΠΑΧ και στην Ημέρα (d),
 |DSi,d – DΕΑΠi,d|, (kWh): Η απόλυτη τιμή του όρου 
(DSi,d – DΕΑΠi,d), 
 MaxΠΑΧDd, (kWh): Το τμήμα του ΠΑΧ που διατίθεται 
για την Ημέρα (d), σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση 
του Διαχειριστή.
6. Το τμήμα του ΠΑΧ που δηλώνεται σε προσφορά 

Χρήστη ΥΦΑ για Ημέρα (d) δεν μπορεί να υπερβαίνει το 
ανώτατο όριο που ορίζεται για τον Χρήστη ΥΦΑ και για 
την Ημέρα (d) σύμφωνα με την παράγραφο [5].

7. Το προσφερόμενο μοναδιαίο τίμημα το οποίο ο 
Χρήστης ΥΦΑ δηλώνει στην προσφορά του ότι προτίθε-
ται να καταβάλει, πρέπει να είναι ίσο ή μεγαλύτερο από 
μηδέν κόμμα μηδέν ένα Ευρώ ανά χίλιες Κιλοβατώρες 
(0,01 €/1000 kWh).

8. Έγκυρες θεωρούνται οι εμπρόθεσμα υποβληθείσες 
προσφορές οι οποίες πληρούν τις προϋποθέσεις των 
παραγράφων [4] έως [7].

9. Δεν επιτρέπεται τροποποίηση προσφοράς μετά την 
υποβολή της.

10. Η αξιολόγηση των προσφορών ξεκινά με την λήξη 
της προθεσμίας υποβολής κατά την παράγραφο [2] και 
ολοκληρώνεται στις 17:30 της ίδιας Ημέρας.

11. Για τον σκοπό της αξιολόγησης των προσφορών, 
ο Διαχειριστής συντάσσει Ημερήσιο Πίνακα Κατάταξης 
Προσφορών στον οποίο καταχωρεί για κάθε Χρήστη 
ΥΦΑ που συμμετέχει στη διαδικασία διάθεσης του ΠΑΧ 
κατά το παρόν άρθρο και για κάθε έγκυρη προσφορά 
του Χρήστη ΥΦΑ, το αιτούμενo προς δέσμευση τμήμα 
του ΠΑΧ και το προσφερόμενο μοναδιαίο τίμημα.

12. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας καταχώρη-
σης στον Ημερήσιο Πίνακα Κατάταξης όλων των έγκυ-
ρων προσφορών των Χρηστών ΥΦΑ που συμμετέχουν 
στη διαδικασία διάθεσης ΠΑΧ κατά το παρόν άρθρο, ο 
Διαχειριστής ταξινομεί όλες τις προσφορές σε φθίνουσα 
σειρά ως προς το μοναδιαίο τίμημα. Προσφορές με το 
ίδιο μοναδιαίο τίμημα θεωρούνται ότι ισοψηφούν και 
κατατάσσονται στην ίδια θέση του Ημερήσιου Πίνακα 
Κατάταξης.

13. Η αξιολόγηση των προσφορών και η κατανομή 
του ΠΑΧ στους συμμετέχοντες γίνεται σύμφωνα με τους 
όρους και προϋποθέσεις του άρθρου [76Γ].

14. Ο Διαχειριστής, μέσω του Ηλεκτρονικού Πληροφο-
ριακού Συστήματος, αποστέλλει σε κάθε συμμετέχοντα 
στη διαδικασία διάθεσης ΠΑΧ κατά το παρόν άρθρο τα 
αποτελέσματα αυτής έως τις 17:45 της ίδιας Ημέρας.

Άρθρο 76Γ
Διαδικασία Αξιολόγησης για τη Διάθεση 
Πρόσθετου Αποθηκευτικού Χώρου

1. Ο Διαχειριστής διασφαλίζει την μυστικότητα της 
διαγωνιστικής διαδικασίας και την μη δυνατότητα πρό-
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σβασης στις προσφορές των συμμετεχόντων, έως την 
έναρξη της διαδικασίας αξιολόγησης τους.

2. Οι συμμετέχοντες στην διαδικασία υποβολής προ-
σφορών παρακολουθούν την διαδικασία αξιολόγησης 
μέσω του Ηλεκτρονικού Πληροφοριακού Συστήματος. 
Οι λεπτομέρειες που αφορούν στη διαδικασία της ηλε-
κτρονικής πρόσβασης κατά το στάδιο αυτό δημοσιεύο-
νται από το Διαχειριστή στο Ηλεκτρονικό Πληροφοριακό 
Σύστημα. Σε περίπτωση που δεν υφίσταται δυνατότη-
τα ηλεκτρονικής πρόσβασης, ο Διαχειριστής παρέχει, 
κατά την διάρκεια της διαδικασίας αξιολόγησης των 
προσφορών, τη δυνατότητα φυσικής παρουσίας στις 
εγκαταστάσεις του, εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου 
κάθε συμμετέχοντος που έχει υποβάλλει μία ή περισ-
σότερες προσφορές.

3. Μετά την ολοκλήρωση της σύνταξης του Μηνιαίου 
Πίνακα Κατάταξης Προσφορών κατά το άρθρο [76Α] ή 
του Ημερήσιου Πίνακα Κατάταξης κατά το άρθρο [76Β], 
για κάθε Ημέρα (d), o Διαχειριστής αρχίζοντας από την 
προσφορά στην πρώτη θέση στον Πίνακα, ήτοι για την 
προσφορά που αντιστοιχεί στο τμήμα του ΠΑΧ για το 
οποίο έχει προσφερθεί η υψηλότερη τιμή, αθροίζει τις 
αιτούμενες ποσότητες ΠΑΧ των λοιπών προσφορών με 
διαδοχικά χαμηλότερη σειρά κατάταξης στον αντίστοιχο 
Πίνακα Κατάταξης, δηλαδή διαδοχικά χαμηλότερο τίμη-
μα, έως ότου το άθροισμα των αιτούμενων ποσοτήτων 
ΠΑΧ ισούται ή υπερβαίνει, για πρώτη φορά, τον ΠΑΧ για 
την Ημέρα (d), όπως αυτός προσδιορίζεται με την ανα-
κοίνωση του Διαχειριστή κατά τα άρθρα [76] και [76Α] 
(Προσφερόμενος ΠΑΧ). Το μοναδιαίο τίμημα της προ-
σφοράς για την οποία σημειώνεται η ανωτέρω ισότητα 
ή υπέρβαση συνιστά την Τιμή Κατωφλίου για την Ημέρα 
(d). Η προσφορά για την οποία σημειώνεται η ανωτέρω 
ισότητα ή υπέρβαση συνιστά την Προσφορά Κατωφλίου. 
Στην περίπτωση κατά την οποία το μοναδιαίο τίμημα 
δύο ή περισσοτέρων προσφορών συμπίπτει με την Τιμή 
Κατωφλίου, τότε όλες οι προσφορές αυτές θεωρούνται 
Προσφορές Κατωφλίου.

4. Εφόσον κατά τη διεξαγωγή της ανωτέρω διαδικασί-
ας, η συμπερίληψη μίας ακόμα προσφοράς Χρήστη ΥΦΑ 
θα είχε ως αποτέλεσμα την υπέρβαση του ανώτατου 
ορίου του τμήματος του ΠΑΧ που μπορεί να διατεθεί 
στον εν λόγω Χρήστη ΥΦΑ κατά την Ημέρα αυτή:

Α) Ο Διαχειριστής δεν συμπεριλαμβάνει στην ανωτέρω 
διαδικασία την εν λόγω προσφορά του Χρήστη ΥΦΑ, 
εφόσον ο Χρήστης ΥΦΑ έχει δηλώσει στην προσφορά 
του ότι δεν αποδέχεται την κατανομή μέρους μόνο του 
αιτούμενου τμήματος του ΠΑΧ, καθώς και τυχόν λοιπές 
προσφορές του Χρήστη ΥΦΑ οι οποίες βρίσκονται σε 
χαμηλότερες θέσεις κατάταξης, ή

Β) Εφόσον ο Χρήστης ΥΦΑ έχει δηλώσει στην προ-
σφορά του ότι αποδέχεται την κατανομή μέρους μόνο 
του αιτούμενου τμήματος του ΠΑΧ, ο Διαχειριστής συ-
μπεριλαμβάνει στην ανωτέρω διαδικασία την εν λόγω 
προσφορά του Χρήστη ΥΦΑ μόνο κατά το μέρος κατά 
το οποίο δεν επέρχεται υπέρβαση του ανώτατου ορίου 
και δεν συμπεριλαμβάνει τυχόν λοιπές προσφορές του 
Χρήστη ΥΦΑ οι οποίες βρίσκονται σε χαμηλότερες θέσεις 
κατάταξης,

5. Για κάθε Ημέρα του Μήνα, ο Διαχειριστής αποφασί-
ζει για την κατανομή του ΠΑΧ ως εξής:

A) Στην περίπτωση κατά την οποία το άθροισμα των 
αιτούμενων τμημάτων του ΠΑΧ όπως αυτό προκύπτει 
λαμβάνοντας υπόψη όλες τις προσφορές, δεν υπερβαίνει 
τον Προσφερόμενο ΠΑΧ, τότε τα αιτούμενα τμήματα 
του ΠΑΧ κατανέμονται σε όλους τους συμμετέχοντες 
σύμφωνα με τα στοιχεία των προσφορών τους και με 
μηδενικό μοναδιαίο τίμημα.

Β) Στην περίπτωση κατά την οποία το άθροισμα των 
αιτούμενων τμημάτων του ΠΑΧ όπως αυτό προκύπτει 
λαμβάνοντας υπόψη όλες τις προσφορές, υπερβαίνει 
τον Προσφερόμενο ΠΑΧ, η κατανομή τμημάτων ΠΑΧ 
γίνεται μόνο στους συμμετέχοντες οι οποίοι υπέβαλαν 
προσφορές με μοναδιαίο τίμημα το οποίο ισούται ή 
υπερβαίνει την Τιμή Κατωφλίου. Ειδικότερα, εφαρμό-
ζονται τα ακόλουθα:

(i) Εφόσον υφίσταται μοναδική Προσφορά Κατωφλί-
ου, αυτή ικανοποιείται κατά το μέρος που ισούται με 
τη διαφορά μεταξύ του Προσφερόμενου ΠΑΧ και του 
αθροίσματος των αιτούμενων τμημάτων του ΠΑΧ, όπως 
αυτό προκύπτει από τις προσφορές με υψηλότερη θέση 
στον Πίνακα Κατάταξης από την θέση την οποία κατέχει 
η Προσφορά Κατωφλίου (Υπολειπόμενο Τμήμα ΠΑΧ). 
Εάν η Προσφορά Κατωφλίου ισούται με το Υπολειπόμε-
νο Τμήμα ΠΑΧ, ικανοποιείται πλήρως. Εάν η Προσφορά 
Κατωφλίου δεν δύναται να ικανοποιηθεί πλήρως και έχει 
υποβληθεί από συμμετέχοντα ο οποίος έχει δηλώσει 
κατά τα άρθρα [76Α] και [76Β] ότι δεν αποδέχεται την 
κατανομή του Υπολειπόμενου Τμήματος ΠΑΧ, ο Διαχειρι-
στής απορρίπτει την εν λόγω Προσφορά και εξετάζει την 
προσφορά η οποία κατέχει την αμέσως επόμενη θέση 
στον Πίνακα Κατάταξης. Εφόσον η νέα αυτή προσφο-
ρά οδηγεί σε υπέρβαση του Υπολειπόμενου Τμήματος 
ΠΑΧ και είναι αποδεκτή σύμφωνα με τις προϋποθέσεις 
της παραγράφου αυτής τότε αυτή καθορίζει και εκ νέου 
την Τιμή Κατωφλίου και αποτελεί την Προσφορά Κατω-
φλίου. Στην περίπτωση κατά την οποία το αιτούμενο 
τμήμα ΠΑΧ της νέας αποδεκτής προσφοράς υπολείπεται 
του Υπολειπόμενου Τμήματος ΠΑΧ, τότε ο Διαχειριστής 
προχωρά και στην εξέταση των διαδοχικά επόμενων 
προσφορών έως ότου το άθροισμα του αιτούμενου 
ΠΑΧ όλων, των υπό την περίπτωση αυτή εξεταζόμενων 
προσφορών, υπερβαίνει το Υπολειπόμενο Τμήμα ΠΑΧ. 
Στην περίπτωση κατά την οποία δεν δημιουργείται υπέρ-
βαση του Υπολειπόμενου Τμήματος ΠΑΧ εφαρμόζεται 
η περίπτωση Α).

(ii) Εάν υπάρχουν δύο ή περισσότερες Προσφορές Κα-
τωφλίου, τότε το Υπολειπόμενο Τμήμα ΠΑΧ όπως αυτό 
ορίζεται στην περίπτωση (i) κατανέμεται στους συμμε-
τέχοντες που υπέβαλαν Προσφορές Κατωφλίου αναλο-
γικά με το τμήμα ΠΑΧ κάθε Προσφοράς. Εάν κάποιος 
από τους συμμετέχοντες έχει δηλώσει στην προσφορά 
του ότι δεν αποδέχεται την κατανομή μόνο μέρους του 
αιτούμενου τμήματος του ΠΑΧ τότε το Υπολειπόμενο 
Τμήμα ΠΑΧ κατανέμεται με τον ίδιο κανόνα κατανομής 
αναλογικά μόνο στους ισοψηφήσαντες συμμετέχοντες 
που έχουν αποδεχτεί την κατανομή μέρους του αιτού-
μενου τμήματος ΠΑΧ. Στην περίπτωση κατά την οποία 
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όλοι οι συμμετέχοντες με Προσφορές Κατωφλίου έχουν 
δηλώσει ότι δεν αποδέχονται την κατανομή μέρους του 
αιτούμενου τμήματος ΠΑΧ, εφαρμόζεται η διαδικασία 
της περίπτωσης (i) σχετικά με την απόρριψη όλων Προ-
σφορών Κατωφλίου και την εξέταση των επόμενων σε 
σειρά κατάταξης.

6. Εφόσον συντρέχει η περίπτωση [Β] της παραγρά-
φου [5] και πρόκειται για τη διαδικασία Μηνιαίας Διάθε-
σης ΠΑΧ κατά το άρθρο [76Α], οι συμμετέχοντες στους 
οποίους κατανέμεται τμήμα του ΠΑΧ καταβάλουν στον 
Διαχειριστή συνολικό ποσό για τη συμμετοχή τους στη 
διαγωνιστική διαδικασία το οποίο ισούται με το άθροι-
σμα για κάθε Ημέρα (d) του Μήνα του γινομένου του 
τμήματος του ΠΑΧ το οποίο τους κατανεμήθηκε για την 
Ημέρα αυτή επί την Τιμή Κατωφλίου για την Ημέρα (d).

7. Εφόσον συντρέχει η περίπτωση [Β] της παραγράφου 
[5] και πρόκειται για την διαδικασία Ημερήσιας Διάθε-
σης ΠΑΧ κατά το άρθρο [76Β], οι συμμετέχοντες στους 
οποίους κατανέμεται τμήμα του ΠΑΧ καταβάλουν στον 
Διαχειριστή συνολικό ποσό για τη συμμετοχή τους στη 
διαγωνιστική διαδικασία το οποίο ισούται με το άθροι-
σμα για την Ημέρα (d) του Μήνα του γινομένου του 
τμήματος του ΠΑΧ το οποίο τους κατανεμήθηκε για την 
Ημέρα αυτή επί την Τιμή Κατωφλίου για την Ημέρα (d).

8. Τυχόν τμήμα του ΠΑΧ της Εγκατάστασης ΥΦΑ το 
οποίο δε διατέθηκε σε Χρήστες ΥΦΑ κατά τη διαδικασία 
Μηνιαίας Διάθεσης ΠΑΧ, θεωρείται τμήμα του Διαθέσι-
μου Αποθηκευτικού Χώρου το οποίο παραμένει προς 
διάθεση με την ακόλουθη σειρά προτεραιότητας:

A) Για την ικανοποίηση αιτήματος μη προγραμματι-
σμένης εκφόρτωσης ΥΦΑ κατά το άρθρο [88].

Β) Για την ικανοποίηση αιτήματος επαναπροσδιορι-
σμού χρόνου εκφόρτωσης ΥΦΑ σύμφωνα με την παρά-
γραφο [10] του άρθρου [67].

Γ) Στο πλαίσιο της διαδικασίας Ημερήσιας Διάθεσης 
ΠΑΧ κατά το άρθρο [76Β].

9. Ο Διαχειριστής τηρεί αρχείο όλων των σχετικών 
στοιχείων κάθε διαδικασίας Μηνιαίας και Ημερήσιας 
Διάθεσης ΠΑΧ (υποβληθείσες αιτήσεις, προσφορές, 
αξιολογήσεις κ.λπ.), τουλάχιστον για χρονικό διάστημα 
πέντε (5) ετών.

10. Σε κάθε μία Διαδικασία κατά τα άρθρα [76Α] και 
[76Β] η οποία διατηρείται στο αρχείο του Διαχειριστή 
κατά την προηγούμενη παράγραφο, ο Διαχειριστής δίνει 
μοναδικό αριθμό αναφοράς (Ταυτότητα Διαγωνιστικής 
Διαδικασίας).

Άρθρο 76Δ
Αποδέσμευση μη χρησιμοποιούμενου 
Διαθέσιμου Αποθηκευτικού Χώρου 
της Εγκατάστασης ΥΦΑ

1. Με αιτιολογημένη απόφαση του Διαχειριστή, κατά 
τα προβλεπόμενα στις διατάξεις της παραγράφου [5] 
του άρθρου [71] του νόμου, αποδεσμεύεται για συγκε-
κριμένο χρονικό διάστημα τμήμα του Διαθέσιμου Απο-
θηκευτικού Χώρου της Εγκατάστασης ΥΦΑ το οποίο έχει 
διατεθεί σε Χρήστη ΥΦΑ ως Χώρος Προσωρινής Απο-
θήκευσης στο πλαίσιο της Βασικής Υπηρεσίας ΥΦΑ και 

ως Πρόσθετος Αποθηκευτικός Χώρος, εφόσον ισχύουν 
σωρευτικά τα ακόλουθα:

Α) Έχει υποβληθεί στον Διαχειριστή από άλλο Χρή-
στη ΥΦΑ αίτηση μη προγραμματισμένης εκφόρτωσης 
Φορτίου ΥΦΑ, κατά τη διαδικασία του άρθρου [88], και

Β) Η αποδοχή της αίτησης εκ μέρους του Διαχειριστή 
προϋποθέτει τουλάχιστον την αποδέσμευση τμήματος 
του Διαθέσιμου Αποθηκευτικού Χώρου το οποίο έχει 
ήδη διατεθεί στο Χρήστη ΥΦΑ και το οποίο δεν θα χρη-
σιμοποιηθεί κατά το χρονικό διάστημα που απαιτείται 
για την ικανοποίησης του αιτήματος, ήτοι, το Μέγιστο 
Εκτιμώμενο Απόθεμα του Χρήστη ΥΦΑ κατά το χρονικό 
διάστημα της αποδέσμευσης είναι μικρότερο του τμή-
ματος του Διαθέσιμου Αποθηκευτικού Χώρου ο οποίος 
έχει διατεθεί στον Χρήστη ΥΦΑ.

2. Για την πραγματοποίηση της ανωτέρω αποδέσμευ-
σης δεν απαιτείται η συναίνεση του Χρήστη ΥΦΑ από 
τον οποίο αποδεσμεύεται ο Διαθέσιμος Αποθηκευτικός 
Χώρος.

3. Εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις της παραγρά-
φου [1], χώρος αποδεσμεύεται από κάθε Χρήστη ΥΦΑ 
για τον οποίο, σε σχέση με Ημέρα (d) εντός του χρονικού 
διαστήματος διενέργειας της αποδέσμευσης, ισχύουν 
τα ακόλουθα:

Α) Έχει σε ισχύ τουλάχιστον μία (1) Εγκεκριμένη Αίτηση 
ΥΦΑ, και

Β) Η διαφορά μεταξύ του τμήματος του Διαθέσιμου 
Αποθηκευτικού Χώρου ο οποίος του έχει διατεθεί και του 
Μέγιστου Εκτιμώμενου Αποθέματός του είναι θετική. H 
εν λόγω διαφορά νοείται ως η Μέγιστη Ημερήσια Ποσό-
τητα Αποδέσμευσης του Χρήστη ΥΦΑ για την Ημέρα (d).

4. Το τμήμα του Διαθέσιμου Αποθηκευτικού Χώρου ο 
οποίος έχει διατεθεί στο Χρήστη (i) την Ημέρα (d) εντός 
του χρονικού διαστήματος αποδέσμευσης, υπολογίζεται 
ως το άθροισμα του τμήματος του Διαθέσιμου Αποθη-
κευτικού Χώρου της Εγκατάστασης ΥΦΑ το οποίο, για 
την Ημέρα (d):

Α) έχει διατεθεί στο Χρήστη ΥΦΑ (i) ως ΧΠΑ στο πλαί-
σιο Βασικής Υπηρεσίας ΥΦΑ,

Β) έχει διατεθεί στο Χρήστη ΥΦΑ (i) ως ΠΑΧ, σύμφωνα 
με τη διαδικασία Μηνιαίας Διάθεσης ΠΑΧ, και

Γ) έχει εκχωρηθεί στο Χρήστη ΥΦΑ (i) από άλλους 
Χρήστες ΥΦΑ, λαμβανομένων υπόψη των εκχωρήσεων 
οι οποίες έχουν εγκριθεί από τον Διαχειριστή έως και 
την επόμενη της Ημέρας υποβολής του αιτήματος μη 
προγραμματισμένης εκφόρτωσης, μείον το άθροισμα 
του τμήματος του Διαθέσιμου Αποθηκευτικού Χώρου 
της Εγκατάστασης ΥΦΑ το οποίο, για την Ημέρα (d):

Δ) έχει εκχωρηθεί από τον Χρήστη ΥΦΑ (i) σε άλλους 
Χρήστες ΥΦΑ, λαμβανομένων υπόψη των εκχωρήσεων 
οι οποίες έχουν εγκριθεί από τον Διαχειριστή έως και 
την επόμενη της Ημέρας υποβολής του αιτήματος μη 
προγραμματισμένης εκφόρτωσης,

Ε) έχει επιστραφεί από το Χρήστη ΥΦΑ (i) στο Διαχειρι-
στή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου [88Γ].

5. Το Μέγιστο Εκτιμώμενο Απόθεμα του Χρήστη ΥΦΑ 
(i) για την Ημέρα (d) εντός του χρονικού διαστήματος 
αποδέσμευσης, υπολογίζεται ως ακολούθως:
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Α) Την πρώτη Ημέρα του χρονικού διαστήματος απο-
δέσμευσης:

ΕΑΠi = ΕΑΠi,ref + LNGCargoi,ref
όπου:
 ΕΑΠi, (kWh): Το Μέγιστο Εκτιμώμενο Απόθεμα του 
Χρήστη ΥΦΑ (i) κατά την πρώτη Ημέρα του χρονικού 
διαστήματος αποδέσμευσης,
 ΕΑΠi,ref, (kWh): Η διαφορά του Ημερήσιου Αποθέ-
ματος ΥΦΑ του Χρήστη ΥΦΑ (i) και της Ποσότητας 
ΥΦΑ που εκφορτώθηκε για λογαριασμό του Χρήστη 
ΥΦΑ (i) κατά την προηγούμενη Ημέρα από την Ημέ-
ρα υποβολής του αιτήματος μη προγραμματισμένης 
εκφόρτωσης,
 LNGCargoi,ref, (kWh): Η Ποσότητα ΥΦΑ που εκφορ-
τώθηκε ή είναι προγραμματισμένη προς εκφόρτωση 
στην Εγκατάσταση ΥΦΑ για λογαριασμό του Χρήστη 
ΥΦΑ (i), από την Ημέρα υποβολής του αιτήματος μη 
προγραμματισμένης εκφόρτωσης, έως και την πρώτη 
Ημέρα του χρονικού διαστήματος αποδέσμευσης.
B) Κάθε άλλη Ημέρα (d) εντός του χρονικού διαστή-

ματος αποδέσμευσης:
ΕΑΠi,d = ΕΑΠi,d-1 + LNGCargoi,d
όπου:
 ΕΑΠi,d (kWh): Το Μέγιστο Εκτιμώμενο Απόθεμα του 
Χρήστη ΥΦΑ (i) κατά την Ημέρα (d),
 ΕΑΠi,d-1 (kWh): Το Μέγιστο Εκτιμώμενο Απόθεμα του 
Χρήστη ΥΦΑ (i) κατά την Ημέρα (d-1),
 LNGCargoi,d, (kWh): Η συνολική Ποσότητα ΥΦΑ που 
είναι προγραμματισμένη να εκφορτωθεί στην Εγκατά-
σταση ΥΦΑ για λογαριασμό του Χρήστη ΥΦΑ (i) κατά 
την Ημέρα (d).
6. Την αμέσως επόμενη Ημέρα από την Ημέρα αποδο-

χής της αίτησης μη- προγραμματισμένης εκφόρτωσης 
Φορτίου ΥΦΑ, ο Διαχειριστής ενημερώνει κάθε Χρήστη 
ΥΦΑ από τον οποίο αποδεσμεύεται αποθηκευτικός χώ-
ρος, σχετικά με:

Α) Τις Ημέρες κατά τις οποίες θα πραγματοποιηθεί 
αποδέσμευση μη- χρησιμοποιούμενου Διαθέσιμου 
Αποθηκευτικού Χώρου.

Β) Το συνολικό τμήμα του Διαθέσιμου Αποθηκευτικού 
Χώρου που αποδεσμεύεται κάθε μία από τις ανωτέρω 
Ημέρες (Ημερήσια Ποσότητα Αποδέσμευσης).

Γ) Το τμήμα του ΠΑΧ που έχει διατεθεί στο Χρήστη 
ΥΦΑ και αποδεσμεύεται κάθε μία από τις ανωτέρω Ημέ-
ρες, υπολογιζόμενο σύμφωνα με την παράγραφο [7].

Δ) Το τμήμα του ΧΠΑ που έχει διατεθεί στο Χρήστη 
ΥΦΑ στο πλαίσιο της Βασικής Υπηρεσίας ΥΦΑ και απο-
δεσμεύεται κάθε μία από τις ανωτέρω Ημέρες, υπολο-
γιζόμενο σύμφωνα με την παράγραφο [8].

7. Κάθε Ημέρα (d) κατά την οποία πραγματοποιείται 
αποδέσμευση, ο Διαχειριστής αποδεσμεύει κατά προτε-
ραιότητα τμήμα του ΠΑΧ που έχει διατεθεί στους Χρή-
στες ΥΦΑ που πληρούν τα κριτήρια της παραγράφου 
[3]. Από κάθε Χρήστη ΥΦΑ αποδεσμεύεται τμήμα του 
ΠΑΧ που του έχει διατεθεί, έως το ελάχιστο μεταξύ του 
συνολικού ΠΑΧ που του έχει διατεθεί και της Μέγιστης 

Ημερήσιας Ποσότητας Αποδέσμευσης του Χρήστη για 
την εν λόγω Ημέρα. Η διαδικασία ξεκινά με τον Χρήστη 
ΥΦΑ ο οποίος κατά την Ημέρα (d) έχει τη μεγαλύτερη 
Μέγιστη Ημερήσια Ποσότητα Αποδέσμευσης και συ-
νεχίζεται με τους λοιπούς Χρήστες ΥΦΑ κατά φθίνουσα 
σειρά Μέγιστης Ημερήσιας Ποσότητας Αποδέσμευσης, 
έως ότου πληρωθεί μία από τις κατωτέρω συνθήκες:

Α) Η συνολικά αποδεσμευθείσα ποσότητα ΠΑΧ ισούται 
με την Ημερήσια Ποσότητα Αποδέσμευσης, ή

Β) Η διαδικασία εφαρμόστηκε σε όλους τους Χρήστες 
ΥΦΑ που πληρούν τα κριτήρια της παραγράφου [3].

8. Σε περίπτωση που μετά την εφαρμογή της ανωτέρω 
διαδικασίας δεν αποδεσμεύεται το σύνολο της Ημερή-
σιας Ποσότητας Αποδέσμευσης, ο Διαχειριστής αποδε-
σμεύει τμήμα του ΧΠΑ που έχει διατεθεί στο πλαίσιο της 
Βασικής Υπηρεσίας ΥΦΑ σε Χρήστες ΥΦΑ που πληρούν 
τα κριτήρια της παραγράφου [3], έως το ύψος της δια-
φοράς μεταξύ της Ημερήσιας Ποσότητας Αποδέσμευσης 
και του ΠΑΧ που έχει ήδη αποδεσμευτεί σύμφωνα με 
την προηγούμενη παράγραφο. Από κάθε Χρήστη ΥΦΑ 
αποδεσμεύεται τμήμα του ΧΠΑ που του έχει διατεθεί, 
έως το ελάχιστο μεταξύ του συνολικού ΧΠΑ που του έχει 
διατεθεί και της Μέγιστης Ημερήσιας Ποσότητας Απο-
δέσμευσης του Χρήστη για την εν λόγω Ημέρα απομει-
ούμενης κατά το τμήμα που αποδεσμεύθηκε σύμφωνα 
με την προηγούμενη παράγραφο. Η διαδικασία ξεκινά 
με τον Χρήστη ΥΦΑ ο οποίος κατά την Ημέρα (d) έχει 
τη μεγαλύτερη Μέγιστη Ημερήσια Ποσότητα Αποδέ-
σμευσης και συνεχίζεται με τους λοιπούς Χρήστες ΥΦΑ 
κατά φθίνουσα σειρά Μέγιστης Ημερήσιας Ποσότητας 
Αποδέσμευσης, έως ότου η συνολικά αποδεσμευθείσα 
ποσότητα ΧΠΑ ισούται με τη διαφορά μεταξύ της Ημερή-
σιας Ποσότητας Αποδέσμευσης και της ποσότητας που 
έχει ήδη αποδεσμευθεί σύμφωνα με την παράγραφο [7].

9. Στην περίπτωση που την Ημέρα (d) αποδεσμεύεται 
από Χρήστη ΥΦΑ ΠΑΧ κατά τις διατάξεις του άρθρου 
αυτού, το τίμημα που ο Χρήστης ΥΦΑ οφείλει στο Δι-
αχειριστή για το τμήμα του ΠΑΧ που αποδεσμεύτηκε 
υπολογίζεται ως ποσοστό 5% του μεσοσταθμικού τιμή-
ματος για την απόκτηση του συνόλου του ΠΑΧ για την 
Ημέρα (d), σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων [76] 
έως και [76Γ].

10. Η μεταβολή του Χώρου Προσωρινής Αποθήκευ-
σης που έχει διατεθεί σε Χρήστη ΥΦΑ στο πλαίσιο της 
Βασικής Υπηρεσίας ΥΦΑ λόγω των προβλεπόμενων στο 
άρθρο αυτό, δεν συνιστά μεταβολή για την οποία απαι-
τείται τροποποίηση της σχετικής Εγκεκριμένης Αίτησης 
ΥΦΑ, στο πλαίσιο της Σύμβασης ΥΦΑ μεταξύ Χρήστη 
και Διαχειριστή. Η εν λόγω μεταβολή ισχύει παραχρήμα, 
από την έκδοση της απόφασης του Διαχειριστή, κατά τα 
προβλεπόμενα στις διατάξεις της παραγράφου [5] του 
άρθρου [71] του νόμου. Στην απόφαση του Διαχειριστή 
περιλαμβάνονται η αιτιολογία και η διάρκεια της μετα-
βολής που λαμβάνει χώρα.

Άρθρο 77
Ημερήσιο Απόθεμα ΥΦΑ

1. Ως Ημερήσιο Απόθεμα ΥΦΑ κάθε Χρήστη ΥΦΑ ορί-
ζεται η Ποσότητα ΥΦΑ η οποία είναι αποθηκευμένη στην 
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Εγκατάσταση ΥΦΑ για λογαριασμό του Χρήστη ΥΦΑ στο 
τέλος κάθε Ημέρας.

 2. Το Ημερήσιο Απόθεμα ΥΦΑ του Χρήστη ΥΦΑ (i) την

 Ημέρα (d) ( HAYi,d HAYi,d ) υπολογίζεται σύμφωνα με 
τον ακόλουθο τύπο:
HAY i,d = HAY i,d-1 + ΕΠ i,d - ΑΠ i,d - ΑΠΥ i,d + ΠΣ i,d
Όπου: 
 HAY i,d-1 : Το Ημερήσιο Απόθεμα ΥΦΑ του Χρήστη ΥΦΑ 
(i) την Ημέρα (d-1) (kWh)
 ΕΠ i,d : Η Ποσότητα ΥΦΑ που εγχύθηκε στην Εγκατά-
σταση ΥΦΑ από το Χρήστη ΥΦΑ (i) την Ημέρα (d) (kWh)
 ΑΠ i,d : Η ποσότητα ΥΦΑ που αεριοποιήθηκε για λο-
γαριασμό του Χρήστη ΥΦΑ (i) την Ημέρα (d), υπο-
λογιζόμενη κατά τα οριζόμενα στο Κεφάλαιο [7] του 
παρόντος Κώδικα (kWh)
 ΑΠΥ i,d : Η Απώλεια Εγκατάστασης ΥΦΑ που κατανε-
μήθηκε στο Χρήστη ΥΦΑ (i) την Ημέρα (d), σύμφωνα 
με τη διαδικασία που περιγράφεται στο άρθρο [80] 
του παρόντος (kWh)
 ΠΣ i,d : Το αλγεβρικό άθροισμα των Ποσοτήτων ΥΦΑ οι 
οποίες αγοράστηκαν από το Χρήστη ΥΦΑ (i) μείον τις 
ποσότητες ΥΦΑ οι οποίες πωλήθηκαν από το Χρήστη 
ΥΦΑ (i) την Ημέρα (d), κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 
[78] (kWh).
3. Έως τις 12:00 κάθε Ημέρας, ο Διαχειριστής, μέσω του 

Ηλεκτρονικού Πληροφοριακού Συστήματος, ενημερώνει 
κάθε Χρήστη ΥΦΑ σχετικά με το ύψος του Ημερήσιου 
Αποθέματος ΥΦΑ, του Χώρου Προσωρινής Αποθήκευ-
σης και του Πρόσθετου Αποθηκευτικού Χώρου αυτού 
κατά το πέρας της προηγούμενης Ημέρας σε μονάδες 
όγκου και ενέργειας με ρητή αναφορά στην Ανώτερη 
Θερμογόνο Δύναμη που χρησιμοποιείται για την μετα-
τροπή.

4. Σε περίπτωση που το Ημερήσιο Απόθεμα ΥΦΑ 
υπερβαίνει το άθροισμα του Χώρου Προσωρινής Αποθή-
κευσης και του Πρόσθετου Αποθηκευτικού Χώρου του 
Χρήστη ΥΦΑ την Ημέρα (d), τότε για την υπερβαίνουσα 
Ποσότητα ΥΦΑ επιβάλλεται από τον Διαχειριστή στον 
Χρήστη ΥΦΑ Χρέωση Υπέρβασης Αποθέματος ΥΦΑ. 
Η Χρέωση Υπέρβασης Αποθέματος ΥΦΑ υπολογίζεται ως 
το γινόμενο της υπερβαίνουσας Ποσότητας ΥΦΑ (kWh) 
επί μοναδιαίο τίμημα (Μοναδιαία Χρέωση Υπέρβασης 
Αποθέματος ΥΦΑ), το οποίο ορίζεται ίσο με την Τιμή Ανα-
φοράς Αερίου Εξισορρόπησης που ισχύει κατά την Ημέ-
ρα της υπέρβασης. Μετά την ολοκλήρωση του επόμενου 
Έτους από το Έτος θέσης σε εφαρμογή του παρόντος, η 
Μοναδιαία Χρέωση Υπέρβασης Αποθέματος ΥΦΑ καθο-
ρίζεται με απόφαση του Διαχειριστή ύστερα από έγκριση 
της ΡΑΕ, σύμφωνα με τη διάταξη της παραγράφου [5] του 
άρθρου [69] του νόμου, τρεις (3) μήνες πριν την έναρξη 
κάθε δεύτερου Έτους. Τα έσοδα από την Χρέωση Υπέρ-
βασης Αποθέματος ΥΦΑ θεωρούνται έσοδα της Βασικής 
Δραστηριότητας ΥΦΑ και πιστώνονται στον αντίστοιχο 
λογαριασμό που τηρεί ο Διαχειριστής.

5. Έως τις 13:00 κάθε Ημέρας, ο Διαχειριστής ανα-
κοινώνει στο Ηλεκτρονικό Πληροφοριακό Σύστημα το 
άθροισμα του Ημερήσιου Αποθέματος ΥΦΑ, το άθροι-

σμα του Χώρου Προσωρινής Αποθήκευσης και το άθροι-
σμα του Πρόσθετου Αποθηκευτικού Χώρου όλων των 
Χρηστών ΥΦΑ την Ημέρα (d) σε μονάδες ενέργειας. Η 
εν λόγω ανακοίνωση καταχωρείται σε σχετικό αρχείο το 
οποίο έχει μορφή επεξεργάσιμου πίνακα και στο οποίο 
τηρούνται οι ανωτέρω πληροφορίες για κάθε Ημέρα του 
Έτους σε πενταετή κυλιόμενη βάση.

Άρθρο 77Α
Διαχείριση Αποθεμάτων ΥΦΑ Χρήστη ΥΦΑ 
κατά τη λήξη της Εγκεκριμένης Αίτησης ΥΦΑ

1. Στην περίπτωση κατά την οποία το Ημερήσιο Από-
θεμα ΥΦΑ κατά το άρθρο [77] προκύψει διάφορο του 
μηδενός και η Εγκεκριμένη Αίτηση ΥΦΑ του Χρήστη ΥΦΑ 
λήγει κατά την Ημέρα αυτή:

Α) Εφόσον το Ημερήσιο Απόθεμα ΥΦΑ είναι θετικό 
και ο Χρήστης δεν έχει υποβάλει αίτηση τροποποίησης 
της διάρκειας της Εγκεκριμένης Αίτησης ΥΦΑ κατά την 
παράγραφο [19] του άρθρου [71] ή το αίτημα του Χρή-
στη δεν μπορεί να ικανοποιηθεί επειδή έχει παρέλθει 
η Περίοδος Προσωρινής Αποθήκευσης του τελευταί-
ου χρονικά Φορτίου ΥΦΑ στο οποίο αφορά η εν λόγω 
Εγκεκριμένη Αίτηση ΥΦΑ και δεν υφίσταται διαθέσιμος 
Πρόσθετος Αποθηκευτικός Χώρος επαρκής για την εξυ-
πηρέτηση πλήρως ή μερικώς του εναπομείναντος Ημε-
ρήσιου Αποθέματος ΥΦΑ κατά την επόμενη Ημέρα τότε 
ο Διαχειριστής εφαρμόζει κατά σειρά προτεραιότητας 
τα ακόλουθα:

(i) Αποζημιώνει τον Χρήστη με τίμημα ίσο με το γινόμε-
νο της εναπομένουσας μετά τη λήξη της Σύμβασης ΥΦΑ, 
Ποσότητας ΥΦΑ επί Μοναδιαία Αποζημίωση Εναπομέ-
νουσας Ποσότητας ΥΦΑ η οποία ορίζεται ως ποσοστό 
ίσο με δέκα τοις εκατό (10%) της Τιμής Αναφοράς Αερίου 
Εξισορρόπησης. Στην περίπτωση αυτή η κυριότητα της 
εναπομένουσας, μετά τη λήξη της Εγκεκριμένης Αίτησης 
ΥΦΑ, Ποσότητας ΥΦΑ μεταβιβάζεται στον Διαχειριστή, 
η δε εναπομένουσα ως άνω ποσότητα προστίθεται στο 
Απόθεμα Αερίου Εξισορρόπησης του Διαχειριστή, εφό-
σον υφίσταται διαθέσιμος χώρος.

(ii) Εφαρμόζει τις διατάξεις του άρθρου [79].
Οι ως άνω περιπτώσεις (i) και (ii) μπορούν να εφαρμο-

στούν και συμπληρωματικώς.
B) Εφόσον το Ημερήσιο Απόθεμα ΥΦΑ είναι αρνητικό, 

ο Διαχειριστής χρεώνει τον Χρήστη με το γινόμενο της 
απόλυτης τιμής του, εναπομείναντος μετά τη λήξη της 
Εγκεκριμένης Αίτησης ΥΦΑ, Ημερήσιου Αποθέματος 
ΥΦΑ επί Μοναδιαία Χρέωση Εναπομένουσας Ποσότητας 
ΥΦΑ η οποία ορίζεται ίση με την Τιμή Αναφοράς Αερίου 
Εξισορρόπησης. Στην περίπτωση αυτή η ως άνω ποσό-
τητα αφαιρείται από το Απόθεμα Αερίου Εξισορρόπησης 
του Διαχειριστή.

2. Μετά την ολοκλήρωση του επόμενου Έτους από το 
Έτος θέσης σε εφαρμογή του παρόντος, η Μοναδιαία 
Αποζημίωση Ημερήσιου Αποθέματος ΥΦΑ και η Μονα-
διαία Χρέωση Εναπομένουσας Ποσότητας ΥΦΑ καθορί-
ζεται με απόφαση του Διαχειριστή ύστερα από έγκριση 
της ΡΑΕ, σύμφωνα με τη διάταξη της παραγράφου [5] του 
άρθρου [69] του νόμου, τρεις (3) μήνες πριν την έναρξη 
κάθε δεύτερου Έτους.
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Άρθρο 77Β
Ημερήσιο Απόθεμα ΥΦΑ Εξισορρόπησης

1. Ως Ημερήσιο Απόθεμα ΥΦΑ Εξισορρόπησης ορίζε-
ται η Ποσότητα ΥΦΑ η οποία είναι αποθηκευμένη εντός 
του Αποθηκευτικού Χώρου Εξισορρόπησης στο τέλος 
κάθε Ημέρας.

2. Ο Διαχειριστής οφείλει να διαθέτει στους Χρήστες 
ΥΦΑ το τμήμα του Αποθηκευτικού Χώρου Εξισορρόπη-
σης το οποίο δε χρησιμοποιείται για την αποθήκευση 
Φορτίου ΥΦΑ Εξισορρόπησης στο πλαίσιο της Ημερή-
σιας Διαδικασίας Διάθεσης Αποθηκευτικού Χώρου κατά 
το άρθρο [76Β].

3. Η μεθοδολογία υπολογισμού του Ημερήσιου Αποθέ-
ματος ΥΦΑ Εξισορρόπησης και του τμήματος του Απο-
θηκευτικού Χώρου Εξισορρόπησης το οποίο δύναται να 
καταστεί διαθέσιμο στους Χρήστες ΥΦΑ κατά την πα-
ράγραφο [2] καθορίζεται με απόφαση του Διαχειριστή, 
εγκρίνεται από τη ΡΑΕ σύμφωνα με τη διάταξη της παρα-
γράφου [5] του άρθρου [69] του νόμου και δημοσιεύεται 
στο Ηλεκτρονικό Πληροφοριακό Σύστημα.

4. Ο Διαχειριστής ανακοινώνει στο Ηλεκτρονικό Πλη-
ροφοριακό Σύστημα το Ημερήσιο Απόθεμα ΥΦΑ Εξισορ-
ρόπησης και το τμήμα του Αποθηκευτικού Χώρου Εξι-
σορρόπησης το οποίο δε χρησιμοποιείται και διατηρεί 
σχετικά ιστορικά στοιχεία σε πενταετή κυλιόμενη βάση. 
Το σχετικό αρχείο οφείλει να έχει μορφή επεξεργάσιμου 
πίνακα.

Άρθρο 78
Συναλλαγές ΥΦΑ

1. Χρήστες οι οποίοι έχουν υπογράψει Εγκεκριμένη 
Αίτηση ΥΦΑ με τον Διαχειριστή, μπορούν να προβαίνουν 
σε μεταξύ τους συναλλαγές με αντικείμενο την αγορα-
πωλησία Ποσοτήτων ΥΦΑ οι οποίες είναι αποθηκευμένες 
στην Εγκατάσταση ΥΦΑ (Συναλλαγές ΥΦΑ).

2. Χρήστες ΥΦΑ οι οποίοι προβαίνουν σε Συναλλαγές 
ΥΦΑ, υποχρεούνται να υποβάλουν προς έγκριση στο Δι-
αχειριστή έως την 13:00 της προηγούμενης Ημέρας από 
την Ημέρα εφαρμογής της μεταξύ τους συμφωνίας, τα 
στοιχεία του πωλητή και αγοραστή, την Ποσότητα ΥΦΑ 
στην οποία αφορά η συναλλαγή και την Ημέρα κατά την 
οποία θα πραγματοποιηθεί η μεταβίβαση της κυριότη-
τας της Ποσότητας ΥΦΑ.

3. Απόρριψη Συναλλαγής ΥΦΑ επιτρέπεται μόνον 
εφόσον οι Ποσότητες ΥΦΑ που αποτελούν αντικείμενο 
της συναλλαγής υπερβαίνουν το εκτιμώμενο Ημερήσιο 
Απόθεμα ΥΦΑ του πωλητή ή ο αγοραστής δεν διαθέτει 
τον απαιτούμενο αποθηκευτικό χώρο κατά την Ημέρα 
που αφορά η συναλλαγή.

Άρθρο 79
Υποχρεωτική προσαρμογή αεριοποίησης ΥΦΑ

1. Κατά τη διαδικασία του Ημερήσιου Προγραμματι-
σμού, ο Διαχειριστής συγκρίνει τις Ποσότητες Φυσικού 
Αερίου οι οποίες δηλώνονται από Χρήστες Μεταφοράς 
ότι θα παραδοθούν στο Σημείο Εισόδου ΥΦΑ με:

Α) Το εκτιμώμενο, κατά το πέρας της Ημέρας στην 
οποία αφορά η Δήλωση ή Επαναδήλωση, Ημερήσιο 
Απόθεμα ΥΦΑ των Χρηστών ΥΦΑ από τους οποίους εξυ-

πηρετούνται οι Χρήστες Μεταφοράς. Κατά την εκτίμηση 
του Ημερήσιου Αποθέματος ΥΦΑ κάθε Χρήστη ΥΦΑ ο 
Διαχειριστής λαμβάνει υπόψη του και τυχόν Συναλλαγές 
ΥΦΑ οι οποίες αφορούν στη συγκεκριμένη Ημέρα.

Β) Τον Ελάχιστο Ημερήσιο Ρυθμό Αεριοποίησης ΥΦΑ.
2. Ο Διαχειριστής απορρίπτει αιτιολογημένα την 

Ημερήσια Δήλωση ή Επαναδήλωση, κατά περίπτωση, 
Χρηστών Μεταφοράς, σύμφωνα με τη διαδικασία του 
Κεφαλαίου [4], ζητώντας τους να υποβάλλουν εκ νέου 
Ημερήσια Δήλωση ή Επαναδήλωση αντίστοιχα και υπο-
δεικνύοντας ταυτόχρονα την απαιτούμενη τροποποίηση 
των δηλώσεών τους με προσαρμογή της αεριοποίησης 
ΥΦΑ και της παράδοσης Φυσικού Αερίου στο Σημείο 
Εισόδου ΥΦΑ καθώς και της παράδοσης, για λογαριασμό 
τους, Φυσικού Αερίου σε τυχόν άλλα Σημεία Εισόδου, 
Σημεία Εισόδου Αντίστροφης Ροής, πλην του Σημείου 
Εισόδου ΥΦΑ, εφόσον:

Α) Το άθροισμα των Ποσοτήτων Φυσικού Αερίου οι 
οποίες δηλώνονται από τους Χρήστες Μεταφοράς ότι θα 
παραδοθούν στο Σημείο Εισόδου ΥΦΑ και αφορούν στον 
ίδιο Χρήστη ΥΦΑ υπερβαίνει το εκτιμώμενο, κατά την πα-
ράγραφο [1], Ημερήσιο Απόθεμα ΥΦΑ του Χρήστη ΥΦΑ 
από τον οποίο εξυπηρετούνται οι Χρήστες Μεταφοράς.

Β) Το άθροισμα των Ποσοτήτων Φυσικού Αερίου οι 
οποίες δηλώνονται από τους Χρήστες Μεταφοράς ότι θα 
παραδοθούν στο Σημείο Εισόδου ΥΦΑ και αφορούν στον 
ίδιο Χρήστη ΥΦΑ υπολείπεται της Ποσότητας Φυσικού 
Αερίου που απαιτείται να παραδοθεί προκειμένου το 
εκτιμώμενο, κατά την παράγραφο [1], Ημερήσιο Απόθε-
μα ΥΦΑ του Χρήστη ΥΦΑ από τον οποίο εξυπηρετούνται 
οι Χρήστες Μεταφοράς να μην υπερβαίνει το άθροισμα 
του Χώρου Προσωρινής Αποθήκευσης για κάθε Φορ-
τίο ΥΦΑ και του Πρόσθετου Αποθηκευτικού Χώρου που 
έχει διατεθεί στον εν λόγω Χρήστη ΥΦΑ. Ως Ποσότητα 
Υποχρεωτικής Αεριοποίησης νοείται η διαφορά μετα-
ξύ της Ποσότητας Φυσικού Αερίου η οποία απαιτείται 
να παραδοθεί κατά τα ανωτέρω και του αθροίσματος 
των δηλωθέντων, από τους Χρήστες Μεταφοράς στο 
Σημείο Εισόδου ΥΦΑ, Ποσοτήτων Φυσικού Αερίου οι 
οποίες αφορούν στον εν λόγω Χρήστη ΥΦΑ.

Γ) Η συνολική Ποσότητα Φυσικού Αερίου η οποία 
δηλώνεται από Χρήστες Μεταφοράς ότι θα παραδοθεί 
στο Σημείο Εισόδου ΥΦΑ είναι μικρότερη του Ελάχιστου 
Ημερήσιου Ρυθμού Αεριοποίησης ΥΦΑ.

3. Σε περίπτωση που, κατά τη διαδικασία του Ημερή-
σιου Προγραμματισμού, οι εν λόγω Χρήστες Μεταφοράς 
δεν υποβάλουν νέα Ημερήσια Δήλωση ή Επαναδήλωση 
ή η Ημερήσια Δήλωση ή Επαναδήλωση που υπέβαλαν 
δεν τροποποιήθηκε κατά τρόπο ώστε να διασφαλίζεται 
ότι δεν υφίσταται καμία εκ των ανωτέρω περιπτώσεων, 
ο Διαχειριστής δικαιούται, κατά την Ημέρα στην οποία 
αφορούν οι Δηλώσεις ή Επαναδηλώσεις, να προσαρμό-
σει την αεριοποίηση ΥΦΑ και την παράδοση της αντί-
στοιχης Ποσότητας Φυσικού Αερίου για λογαριασμό 
των εν λόγω Χρηστών Μεταφοράς στο Σημείο Εισόδου 
ΥΦΑ, κατά τρόπο ώστε να αντιμετωπίζονται πλήρως οι 
συνέπειες των ως άνω περιπτώσεων.

4. Στην περίπτωση Β) της παραγράφου [2], και εφόσον 
η εφαρμογή των οριζομένων στην παράγραφο [3] δεν 
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είναι δυνατή για λόγους που άπτονται ιδίως της ασφα-
λούς και αποτελεσματικής λειτουργίας του ΕΣΦΑ και 
της εκπλήρωσης των συμβατικών υποχρεώσεων του 
Διαχειριστή έναντι άλλων Χρηστών ΥΦΑ και Χρηστών 
Μεταφοράς που δεν εμπίπτουν στην εν λόγω κατηγορία, 
λαμβάνονται τα ακόλουθα μέτρα:

Α) Ο Διαχειριστής προσαρμόζει την αεριοποίηση ΥΦΑ 
και την παράδοση της αντίστοιχης Ποσότητας Φυσικού 
Αερίου για λογαριασμό των Χρηστών Μεταφοράς της 
περίπτωσης Β) της παραγράφου [2] στο Σημείο Εισόδου, 
ΥΦΑ, μέσω των Επιβεβαιωμένων Ποσοτήτων τους,, κατά 
τρόπο ώστε να αντιμετωπίζονται τουλάχιστον μερικώς 
οι συνέπειες της περίπτωσης Β) της παραγράφου [2]. Ως 
Ποσότητα Μερικής Υποχρεωτικής Αεριοποίησης νοείται 
η διαφορά μεταξύ της Ποσότητας Φυσικού Αερίου που 
παραδίδεται στο Σημείο Εισόδου ΥΦΑ κατά την παρού-
σα και του αθροίσματος των αρχικώς δηλωθέντων, από 
τους Χρήστες Μεταφοράς στο Σημείο Εισόδου ΥΦΑ, Πο-
σοτήτων Φυσικού Αερίου κατά την περίπτωση Β) της 
παραγράφου [2].

Β) Συμπληρωματικά της περίπτωσης Α), ή εφόσον η 
εφαρμογή της δεν είναι δυνατή, ο Διαχειριστής διαθέ-
τει την Ποσότητα Υποχρεωτικής Αεριοποίησης ή την 
Ποσότητα Υποχρεωτικής Αεριοποίησης μειωμένη κατά 
την Ποσότητα Μερικής Υποχρεωτικής Αεριοποίησης της 
περίπτωσης Α) σε άλλους Χρήστες ΥΦΑ ή Χρήστες Με-
ταφοράς μέσω διαγωνιστικής διαδικασίας και καλεί τους 
εν λόγω Χρήστες Μεταφοράς να προβούν σε σχετική 
τροποποίηση των Ημερήσιων Δηλώσεών ή Επαναδη-
λώσεών τους. Έως τη θέσπιση της διαδικασίας αυτής, ο 
Διαχειριστής υπολογίζει την αντίστοιχη Επιβεβαιωμένη 
Ποσότητα των Χρηστών Μεταφοράς οι οποίοι έχουν δε-
σμεύσει Μεταφορική Ικανότητα Παράδοσης στο Σημείο 
Εισόδου ΥΦΑ αλλά δεν εμπίπτουν στην περίπτωση Β) της 
παραγράφου [2] κατά τρόπο ώστε να καταστεί εφικτή 
η απομάκρυνση της Ποσότητας Υποχρεωτικής Αεριο-
ποίησης ή της Ποσότητας Υποχρεωτικής Αεριοποίησης 
μειωμένης κατά την Ποσότητα Μερικής Υποχρεωτικής 
Αεριοποίησης από τους αποθηκευτικούς χώρους της 
Εγκατάστασης ΥΦΑ. Οι λεπτομέρειες εφαρμογής των 
δύο ανωτέρω διαδικασιών και ιδίως το τίμημα με το 
οποίο διατίθεται η Ποσότητα Υποχρεωτικής Αεριοποί-
ησης ή η Ποσότητα Υποχρεωτικής Αεριοποίησης μειω-
μένη κατά την Ποσότητα Μερικής Υποχρεωτικής Αερι-
οποίησης, καθορίζονται με απόφαση του Διαχειριστή, 
ύστερα από έγκριση της ΡΑΕ, σύμφωνα με τη διάταξη 
της παραγράφου 5 του άρθρου [69] του νόμου.

Γ) Εφόσον η εφαρμογή των οριζομένων στις περιπτώ-
σεις Α) έως Β) ανωτέρω δεν είναι δυνατή, ο Διαχειριστής 
χρεώνει τους Χρήστες ΥΦΑ οι οποίοι εξυπηρετούν τους 
Χρήστες Μεταφοράς που εμπίπτουν στην περίπτωση 
Β) της παραγράφου [2] με τη Χρέωση Υπέρβασης Απο-
θηκευτικού Χώρου ΥΦΑ η οποία ορίζεται ίση με πεντα-
κόσιες χιλιάδες (500.000) ευρώ για την πρώτη Ημέρα 
κατά την οποία συντρέχει η περίπτωση αυτή. Η εν λόγω 
χρέωση προσαυξάνεται κατά ποσοστό δέκα τοις εκατό 
(10%) για κάθε επιπλέον Ημέρα κατά την οποία ο Χρή-
στης Μεταφοράς τον οποίο εξυπηρετεί Χρήστης ΥΦΑ 

εμπίπτει στην περίπτωση Β) της παραγράφου [2]. Μετά 
την ολοκλήρωση του επόμενου Έτους από το Έτος θέ-
σης σε εφαρμογή του παρόντος, η Χρέωση Υπέρβασης 
Αποθηκευτικού Χώρου ΥΦΑ καθορίζεται με απόφαση 
του Διαχειριστή ύστερα από έγκριση της ΡΑΕ, σύμφωνα 
με τη διάταξη της παραγράφου [5] του άρθρου [69] του 
νόμου, τρεις (3) μήνες πριν την έναρξη κάθε δεύτερου 
Έτους. Τα έσοδα από την Χρέωση Υπέρβασης Αποθη-
κευτικού Χώρου ΥΦΑ θεωρούνται έσοδα της Βασικής 
Δραστηριότητας ΥΦΑ και πιστώνονται στον αντίστοιχο 
λογαριασμό που τηρεί ο Διαχειριστής.

5. Ο Διαχειριστής οφείλει να εφαρμόζει τα ανωτέρω 
μέτρα σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας, χω-
ρίς διακρίσεις μεταξύ των Χρηστών Μεταφοράς και των 
Χρηστών ΥΦΑ στους οποίους αφορά και εφόσον αυτό 
απαιτείται για λόγους ασφαλούς και αποτελεσματικής 
λειτουργίας της Εγκατάστασης ΥΦΑ καθώς και στις πε-
ριπτώσεις κατά τις οποίες παρεμποδίζεται η παροχή των 
υπηρεσιών κοινής ωφέλειας που του έχουν ανατεθεί ή 
η εκπλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεων του Δια-
χειριστή έναντι άλλων Χρηστών ΥΦΑ και Χρηστών Με-
ταφοράς και, ιδίως, η Εκφόρτωση Φορτίου ΥΦΑ άλλων 
Χρηστών ΥΦΑ.

6. Την επόμενη Ημέρα από την Ημέρα έναρξης εφαρ-
μογής οποιουδήποτε από τα παραπάνω μέτρα, ο Διαχει-
ριστής ενημερώνει εγγράφως τη ΡΑΕ σχετικά, τεκμηρι-
ώνοντας την ανάγκη εφαρμογής του μέτρου, κατά την 
παράγραφο [6], και συνυποβάλλει κάθε σχετικό στοιχείο 
σύμφωνα με τις παραγράφους [2], [3] και [4]. Την επόμε-
νη Ημέρα από την Ημέρα λήξης εφαρμογής των παρα-
πάνω μέτρων ο Διαχειριστής ενημερώνει τη ΡΑΕ σχετικά.

Άρθρο 80
Απώλειες Εγκατάστασης ΥΦΑ

1. Ως Απώλεια της Εγκατάστασης ΥΦΑ (ΑπYp) κατά τη 
διάρκεια μίας περιόδου p ορίζεται η διαφορά μεταξύ 
του συνόλου των Φορτίων ΥΦΑ που εγχύθηκαν στην 
Εγκατάσταση ΥΦΑ (ΕΠΥp) κατά την περίοδο αυτή και 
των Ποσοτήτων που αεριοποιήθηκαν και εγχύθηκαν στο 
Σύστημα Μεταφοράς από την Εγκατάσταση ΥΦΑ (AΠΥp) 
κατά την ίδια περίοδο, όπως αυτές καταμετρούνται στο 
Σημείο Εισόδου ΥΦΑ του ΕΣΜΦΑ, αυξημένη κατά τη δια-
φορά μεταξύ των Ποσοτήτων Φυσικού Αερίου που ήταν 
αποθηκευμένες στην Εγκατάσταση ΥΦΑ (ΑπΕγ) κατά την 
έναρξη (AπΕγp-1) και το πέρας (AπΕγp) της ίδιας χρονι-
κής περιόδου, σύμφωνα με τον ακόλουθο τύπο:

ΑπYp = ΕΠΥp - AΠΥp + (AπΕγp-1 - AπΕγp)
2. Ως Συντελεστής Απωλειών της Εγκατάστασης ΥΦΑ 

(ΣΑΥp) κατά τη διάρκεια μίας χρονικής περιόδου, ορίζε-
ται ο λόγος της Απώλειας Εγκατάστασης ΥΦΑ κατά την εν 
λόγω περίοδο και του αθροίσματος των Ποσοτήτων που 
αεριοποιήθηκαν και εγχύθηκαν στο Σύστημα Μεταφο-
ράς από την Εγκατάσταση ΥΦΑ, όπως αυτές καταμετρού-
νται στο Σημείο Εισόδου ΥΦΑ, κατά τη διάρκεια της χρο-
νικής περιόδου, προσαυξημένου κατά την Απώλεια της 
Εγκατάστασης ΥΦΑ, σύμφωνα με τον ακόλουθο τύπο:

ΑπΥp
ΣΑY p = -------------------------------------------------------

ΑπΥp + AΠΥp
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3. Μέχρι την 15η Νοεμβρίου κάθε Έτους ο Διαχειριστής 
δημοσιεύει στο Ηλεκτρονικό Πληροφοριακό Σύστημα, 
μετά από έγκριση της ΡΑΕ, την εκτίμησή του για την τιμή 
του Εγκεκριμένου Συντελεστή Απωλειών Εγκατάστασης 
ΥΦΑ που θα ισχύει για το επόμενο Έτος (ΕΣΑΥ) καθώς και 
αναλυτικώς τη μεθοδολογία βάσει της οποίας ο Διαχερι-
στής οδηγείται στην εν λόγω εκτίμηση. Κατά τη διάρκεια 
ενός Έτους η τιμή του Εγκεκριμένου Συντελεστή Απω-
λειών Εγκατάστασης ΥΦΑ δύναται να αναθεωρηθεί μία 
(1) φορά, μετά από έγκριση της ΡΑΕ κατόπιν αιτήματος 
του Διαχειριστή το οποίο αιτιολογείται ειδικά και δη-
μοσιεύεται στο Ηλεκτρονικό Πληροφοριακό Σύστημα.

4. Κάθε Ημέρα κατά την οποία η ποσότητα που αερι-
οποιήθηκε και εγχύθηκε στο Σύστημα Μεταφοράς από 
την Εγκατάσταση ΥΦΑ ήταν μεγαλύτερη του μηδενός, 
ο Διαχειριστής κατανέμει σε κάθε Χρήστη ΥΦΑ για το 
σκοπό της εκτίμησης των αποθεμάτων ΥΦΑ του Χρή-
στη ΥΦΑ, Απώλεια Εγκατάστασης ΥΦΑ αναλογικά με την 
ποσότητα ΥΦΑ που αεριοποιήθηκε για λογαριασμό των 
Χρηστών Μεταφοράς που εξυπηρετεί ο κάθε Χρήστης 
ΥΦΑ, κατά την ίδια Ημέρα, όπως αυτή υπολογίσθηκε 
σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στο Κε-
φάλαιο [7] του Κώδικα.

5. Κάθε Ημέρα κατά την οποία δεν πραγματοποιείται 
αεριοποίηση από την Εγκατάσταση ΥΦΑ, ο Διαχειριστής 
κατανέμει σε κάθε Χρήστη ΥΦΑ για το σκοπό της εκτί-
μησης των αποθεμάτων ΥΦΑ του Χρήστη ΥΦΑ, Απώλεια 
Εγκατάστασης ΥΦΑ αναλογικά του Ημερήσιου Αποθέμα-
τος ΥΦΑ που κάθε Χρήστης ΥΦΑ διατηρούσε στην αρχή 
της συγκεκριμένης Ημέρας.

6. Στην αρχή κάθε Μήνα ο Διαχειριστής υπολογίζει το 
Συντελεστή Απωλειών του αμέσως προηγουμένου Μήνα 
(ΜΣΑΥ) λαμβάνοντας υπόψη τις Ημέρες εκείνες κατά τις 
οποίες η ποσότητα που αεριοποιήθηκε και εγχύθηκε στο 
Σύστημα Μεταφοράς από την Εγκατάσταση ΥΦΑ ήταν 
μεγαλύτερη ή ίση του Ελάχιστου Ημερήσιου Ρυθμού 
Αεριοποίησης ΥΦΑ της Εγκατάστασης ΥΦΑ.

7. Εάν ο Συντελεστής Απωλειών της Εγκατάστασης 
ΥΦΑ κατά τη διάρκεια ενός Μήνα προκύψει μεγαλύτερος 
από τον Εγκεκριμένο Συντελεστή Απωλειών, ο Διαχειρι-
στής υποχρεούται να καταβάλλει στους Χρήστες ΥΦΑ 
Αποζημίωση Απωλειών ΥΦΑ. Η Αποζημίωση Απωλειών 
ΥΦΑ δεν καταβάλλεται στους Χρήστες για τις Ημέρες του 
Μήνα όπου δεν πραγματοποιείται αεριοποίηση από την 
Εγκατάσταση ΥΦΑ ή όταν η ποσότητα που αεριοποιήθη-
κε και εγχύθηκε στο Σύστημα Μεταφοράς από την Εγκα-
τάσταση ΥΦΑ ήταν μικρότερη του Ελάχιστου Ημερήσιου 
Ρυθμού Αεριοποίησης ΥΦΑ της Εγκατάστασης ΥΦΑ.

8. Η Αποζημίωση Απωλειών ΥΦΑ υπολογίζεται ως το 
γινόμενο της Ποσότητας Απωλειών ΥΦΑ Προς Αποζημί-
ωση επί μοναδιαίο τίμημα (Μοναδιαία Χρέωση Αποζη-
μίωσης Απωλειών ΥΦΑ).

9. Η Ποσότητα Απωλειών ΥΦΑ Προς Αποζημίωση υπο-
λογίζεται ως το γινόμενο της διαφοράς του Συντελεστή 
Απωλειών της Εγκατάστασης ΥΦΑ για το συγκεκριμέ-
νο Μήνα και του Εγκεκριμένου Συντελεστή Απωλειών 
Εγκατάστασης ΥΦΑ επί το άθροισμα της Απώλειας της 
Εγκατάστασης ΥΦΑ για τον εν λόγω Μήνα και της ποσό-
τητας που αεριοποιήθηκε και εγχύθηκε στο Σύστημα Με-
ταφοράς από την Εγκατάσταση ΥΦΑ κατά το Μήνα αυτό.

10. Η Μοναδιαία Χρέωση Αποζημίωσης Απωλειών ΥΦΑ 
ορίζεται ίση με τη μέση τιμή της Τιμής Αναφοράς Αερί-
ου Εξισορρόπησης κατά τον εν λόγω Μήνα. Μετά την 
ολοκλήρωση του επόμενου Έτους από το Έτος θέσης 
σε εφαρμογή του Κώδικα, η Μοναδιαία Χρέωση Απο-
ζημίωσης Απωλειών ΥΦΑ καθορίζεται με απόφαση του 
Διαχειριστή ύστερα από έγκριση της ΡΑΕ, σύμφωνα με τη 
διάταξη της παραγράφου [5] του άρθρου [69] του νόμου.

11. Η Αποζημίωση Απωλειών ΥΦΑ κατανέμεται στους 
Χρήστες ΥΦΑ μηνιαίως αναλογικά των Ποσοτήτων ΥΦΑ 
που αεριοποιήθηκαν και εγχύθηκαν στο Σύστημα Μετα-
φοράς από την Εγκατάσταση ΥΦΑ για λογαριασμό των 
Χρηστών Μεταφοράς που εξυπηρετούν οι Χρήστες ΥΦΑ, 
κατά το οριζόμενα στο Κεφάλαιο [7] του Κώδικα.

12. Κάθε Ημέρα κατά την οποία πραγματοποιείται 
αεριοποίηση από την Εγκατάσταση ΥΦΑ μόνο για τους 
σκοπούς της εξισορρόπησης φορτίου και αντιστάθμισης 
Αερίου Λειτουργίας, ο Διαχειριστής κατανέμει σε κάθε 
Χρήστη ΥΦΑ για το σκοπό της εκτίμησης των αποθεμά-
των ΥΦΑ του Χρήστη ΥΦΑ, Απώλεια Εγκατάστασης ΥΦΑ 
αναλογικά του Ημερήσιου Αποθέματος ΥΦΑ που κάθε 
Χρήστης ΥΦΑ διατηρούσε στην αρχή της συγκεκριμένης 
Ημέρας.

13. Ο Διαχειριστής δημοσιεύει στο Ηλεκτρονικό Πλη-
ροφοριακό Σύστημα την Απώλεια Εγκατάστασης ΥΦΑ 
για κάθε Ημέρα (d) με ειδική αναφορά στις Ημέρες κατά 
τις οποίες συντρέχουν οι περιπτώσεις των παραγράφων 
[5] και [12]. Το σχετικό αρχείο έχει μορφή επεξεργάσιμου 
Πίνακα και σχετικά στοιχεία διατηρούνται για χρονικό 
διάστημα τουλάχιστον πέντε (5) ετών.

Άρθρο 81
Ετήσιος προγραμματισμός 
εκφόρτωσης Φορτίων ΥΦΑ

1. Για την καλή, αξιόπιστη, ασφαλή και πλέον οικονο-
μική λειτουργία της Εγκατάστασης ΥΦΑ, ο Διαχειριστής 
εκπονεί ετήσιο προγραμματισμό εκφόρτωσης Φορτίων 
ΥΦΑ (Ετήσιος Προγραμματισμός ΥΦΑ), μέσω του οποίου 
προγραμματίζονται οι εκφορτώσεις Φορτίων ΥΦΑ κατά 
τη διάρκεια κάθε Έτους.

2. Για το σκοπό αυτό υποβάλλονται στο Διαχειριστή 
Δηλώσεις Ετήσιου Προγραμματισμού Εκφόρτωσης 
Φορτίων ΥΦΑ (Ετήσια Δήλωση ΥΦΑ), σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στο άρθρο [82].

3. Δικαίωμα υποβολής Ετήσιων Δηλώσεων ΥΦΑ έχουν 
οι Χρήστες ΥΦΑ.

Άρθρο 82
Υποβολή και περιεχόμενο Ετήσιας Δήλωσης ΥΦΑ

1. Η Ετήσια Δήλωση ΥΦΑ υποβάλλεται στον Διαχειρι-
στή, μέσω του Ηλεκτρονικού Πληροφοριακού Συστή-
ματος, το αργότερο έως την 31η Οκτωβρίου κάθε Έτους 
(Προθεσμία Υποβολής Ετήσιων Δηλώσεων ΥΦΑ). Μέχρι 
τη λήξη της Προθεσμίας Υποβολής Ετήσιων Δηλώσεων 
ΥΦΑ, οι Ετήσιες Δηλώσεις τροποποιούνται ελεύθερα από 
τους Χρήστες ΥΦΑ.

2. Η Ετήσια Δήλωση ΥΦΑ περιλαμβάνει για κάθε Μήνα 
του Έτους στο οποίο αφορά:

Α) Το συνολικό αριθμό Φορτίων ΥΦΑ που ο ενδιαφε-
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ρόμενος επιθυμεί να εκφορτώσει κατά τη διάρκεια του 
Μήνα.

Β) Την Ποσότητα κάθε Φορτίου ΥΦΑ καθώς και την 
Ποσότητα τυχόν Φορτίου ΥΦΑ Εξισορρόπησης εκφρα-
σμένη σε kWh και m3 ΥΦΑ.

Γ) Το όνομα του πλοίου ΥΦΑ που θα μεταφέρει κάθε 
Φορτίο ΥΦΑ, εφόσον η πληροφορία αυτή είναι διαθέ-
σιμη.

Δ) Τον Χρόνο Έγχυσης ΥΦΑ, που ο ενδιαφερόμενος 
εκτιμά ότι απαιτείται για την Έγχυση κάθε Φορτίου ΥΦΑ 
και το χρόνο για την Έγχυση τυχόν Φορτίου ΥΦΑ Εξι-
σορρόπησης.

Ε) Την επιθυμητή Ημέρα Εκφόρτωσης ΥΦΑ κάθε Φορ-
τίου ΥΦΑ και τυχόν Φορτίου ΥΦΑ Εξισορρόπησης.

ΣΤ) Την Περίοδο Προσωρινής Αποθήκευσης για κάθε 
Φορτίο ΥΦΑ.

Ζ) Δήλωση του Χρήστη ΥΦΑ (Δήλωση Πολλαπλών 
Φορτίων) περί από κοινού μεταφοράς δύο ή περισσό-
τερων Φορτίων του Χρήστη ή άλλων Χρηστών ΥΦΑ προς 
εκφόρτωση στην Εγκατάσταση ΥΦΑ με το ίδιο Πλοίο 
ΥΦΑ και κατά την ίδια Ημέρα Εκφόρτωσης ΥΦΑ. Στην 
περίπτωση που δεν υποβάλλεται Δήλωση Πολλαπλών 
Φορτίων θεωρείται ότι η Ημέρα Εκφόρτωσης ΥΦΑ αφο-
ρά μόνο στο συγκεκριμένο Φορτίο ΥΦΑ.

Άρθρο 83
Διαδικασία Ετήσιου Προγραμματισμού ΥΦΑ

1. Μετά τη λήξη της Προθεσμίας Υποβολής Ετήσιων 
Δηλώσεων ΥΦΑ, ο Διαχειριστής εκπονεί τον Ετήσιο Προ-
γραμματισμό ΥΦΑ σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 
[87] και καταρτίζει το αρχικό ετήσιο πρόγραμμα εκφόρ-
τωσης Φορτίων ΥΦΑ (Αρχικό Ετήσιο Πρόγραμμα ΥΦΑ).

2. Ο Διαχειριστής, μέσω του Ηλεκτρονικού Πληροφο-
ριακού Συστήματος, αποστέλλει σε όσους υπέβαλαν 
Ετήσια Δήλωση ΥΦΑ και στη ΡΑΕ το Αρχικό Ετήσιο Πρό-
γραμμα ΥΦΑ, το αργότερο έως τις 15 Νοεμβρίου πριν 
την έναρξη κάθε Έτους (Προθεσμία Αποστολής Αρχικού 
Ετήσιου Προγράμματος ΥΦΑ).

3. Το Αρχικό Ετήσιο Πρόγραμμα ΥΦΑ περιλαμβάνει:
Α) Την Ημέρα Εκφόρτωσης ΥΦΑ, την Ποσότητα κάθε 

Φορτίου ΥΦΑ, την Περίοδο Προσωρινής Αποθήκευσης 
καθώς και την Ποσότητα τυχόν Φορτίου ΥΦΑ Εξισορρό-
πησης. Φορτία ΥΦΑ για τα οποία έχει υποβληθεί Δήλωση 
Κοινής Εκφόρτωσης κατά το άρθρο [84] θεωρούνται ότι 
έχουν την ίδια Ημέρα Εκφόρτωσης ΥΦΑ.

Β) Τα Φορτία ΥΦΑ τα οποία δεν συμπεριλήφθηκαν 
στον προγραμματισμό, κατά τα οριζόμενα στην παρά-
γραφο [6] του άρθρου [87].

4. Κάθε απόκλιση του Αρχικού Ετήσιου Προγράμμα-
τος ΥΦΑ σε σχέση με τα στοιχεία Ετήσιας Δήλωσης ΥΦΑ 
που υποβλήθηκε στο πλαίσιο του Ετήσιου Προγραμμα-
τισμού ΥΦΑ, αιτιολογείται ειδικά από τον Διαχειριστή 
στον αντίστοιχο ενδιαφερόμενο. Στην περίπτωση αυτή, 
ο ενδιαφερόμενος δικαιούται να υποβάλει νέα Ετήσια 
Δήλωση ΥΦΑ καθώς και τις αντιρρήσεις του επί του Αρχι-
κού Ετήσιου Προγράμματος ΥΦΑ εντός προθεσμίας επτά 
(7) Ημερών από τη λήξη της Προθεσμίας Αποστολής 
Αρχικού Ετήσιου Προγράμματος ΥΦΑ.

5. Ο Διαχειριστής, λαμβάνοντας υπόψη τις αντιρρή-
σεις καθώς και κάθε Ετήσια Δήλωση ΥΦΑ η οποία τυχόν 

υποβλήθηκε κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο [4], 
καταρτίζει και αποστέλλει, μέσω του Ηλεκτρονικού Πλη-
ροφοριακού Συστήματος, σε όσους υπέβαλαν Ετήσια 
Δήλωση ΥΦΑ και στη ΡΑΕ το τελικό ετήσιο πρόγραμμα 
εκφόρτωσης Φορτίων ΥΦΑ (Τελικό Ετήσιο Πρόγραμμα 
ΥΦΑ), το αργότερο εντός δεκατεσσάρων (14) Ημερών 
από τη λήξη της Προθεσμίας Αποστολής Αρχικού Ετή-
σιου Προγράμματος ΥΦΑ, αιτιολογώντας ειδικά τις απο-
κλίσεις του Προγράμματος σε σχέση με τα στοιχεία των 
Ετήσιων Δηλώσεων ΥΦΑ.

6. Το Τελικό Ετήσιο Πρόγραμμα ΥΦΑ επικαιροποιείται 
από τον Διαχειριστή στις ακόλουθες περιπτώσεις:

Α) Μετά την ολοκλήρωση του Μηνιαίου Προγραμμα-
τισμού ΥΦΑ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο [86].

Β) Μετά την υπογραφή νέας Εγκεκριμένης Αίτησης 
ΥΦΑ ή την τροποποίηση ή τη λήξη υφιστάμενης Εγκεκρι-
μένης Αίτησης ΥΦΑ, στο πλαίσιο της σχετικής Σύμβασης 
ΥΦΑ.

Γ) Για λόγους Ανωτέρας Βίας.
Δ) Στην περίπτωση ακύρωσης εκφόρτωσης Φορτίου 

ΥΦΑ, κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο [8] του άρ-
θρου [86].

Ε) Στην περίπτωση που Χρήστης ΥΦΑ ο οποίος συμ-
μετείχε στον Ετήσιο Προγραμματισμό ΥΦΑ:

(i) δεν υποβάλει στον Διαχειριστή Αίτηση ΥΦΑ το 
αργότερο σαράντα πέντε (45) ημέρες πριν την έναρξη 
του Μήνα εντός του οποίου έχουν προγραμματιστεί εκ-
φόρτωση ή εκφορτώσεις Φορτίου ή Φορτίων ΥΦΑ για 
λογαριασμό του. Kατ’ εξαίρεση, για την εκφόρτωση ή τις 
εκφορτώσεις που έχουν προγραμματιστεί για το Μήνα 
Ιανουάριο, δεν υποβάλει στον Διαχειριστή Αίτηση ΥΦΑ 
το αργότερο τριάντα (30) ημέρες πριν την έναρξη του 
Μήνα αυτού, ή 

(ii) η Αίτηση ΥΦΑ που υποβάλει σύμφωνα με τη διάτα-
ξη του εδαφίου (i), αφορά σε δέσμευση Δυναμικότητας 
Αεριοποίησης μικρότερης της Ελάχιστης Δυναμικότητας 
Αεριοποίησης του Φορτίου ΥΦΑ του Χρήστη ΥΦΑ για 
το οποίο έχει προγραμματιστεί εκφόρτωση εντός του 
Μήνα Μ, ή

(iii) η Αίτηση ΥΦΑ που υποβάλει σύμφωνα με τη διάτα-
ξη του εδαφίου (i), αφορά σε χρονική περίοδο παροχής 
των σχετυικών υπηρεσιών μικρότερη του αθροίσματος 
του Χρόνου Εκφόρτωσης και της Περιόδου Προσωρινής 
Αποθήκευσης του εν λόγω Φορτίου ΥΦΑ.

Στις περιπτώσεις (i) έως και (iii) ανωτέρω, οι αντίστοι-
χοι Χρόνοι Εκφόρτωσης ΥΦΑ και Περίοδοι Προσωρινής 
Αποθήκευσης κατά τον Μήνα αυτό διατίθενται από τον 
Διαχειριστή σε ενδιαφερόμενους, κατά τις διατάξεις του 
Κεφαλαίου αυτού.

ΣΤ) Στην περίπτωση μη προγραμματισμένης εκφόρ-
τωσης Φορτίου ΥΦΑ, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 
[88].

7. Το Τελικό Ετήσιο Πρόγραμμα ΥΦΑ και κάθε επικαι-
ροποίησή του δημοσιεύονται στο Ηλεκτρονικό Πληρο-
φοριακό Σύστημα. Το σχετικό αρχείο πρέπει να είναι σε 
μορφή επεξεργάσιμου πίνακα, όλα δε τα αναφερόμενα 
σε αυτό μεγέθη που αφορούν σε Ποσότητες ΥΦΑ ή σε 
αποθηκευτικούς χώρους εκφράζονται σε μονάδες όγκου 
και ενέργειας με ρητή αναφορά στην Ανώτερη Θερμο-
γόνο Δύναμη που χρησιμοποιείται για τη μετατροπή.
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8. Εντός ενός (1) μηνός από το τέλος κάθε Έτους ή τον 
αμέσως επόμενο Μήνα από τη λήξη της Σύμβασης Χρή-
σης Εγκατάστασης ΥΦΑ, εφόσον αυτή επέλθει νωρίτερα, 
ο Διαχειριστής υπολογίζει για κάθε Χρήστη ΥΦΑ τη δια-
φορά μεταξύ του μέγιστου αριθμού των Φορτίων ΥΦΑ 
που είχαν προγραμματιστεί προς Εκφόρτωση στην Εγκα-
τάσταση ΥΦΑ για λογαριασμό του Χρήστη ΥΦΑ κατά 
το εν λόγω Έτος, με βάση το Τελικό Ετήσιο Πρόγραμμα 
ΥΦΑ και κάθε επικαιροποίησή του σύμφωνα με την πα-
ράγραφο [6] και του συνολικού αριθμού Φορτίων ΥΦΑ 
που εκφορτώθηκαν στην Εγκατάσταση ΥΦΑ για λογαρια-
σμό του Χρήστη ΥΦΑ κατά το εν λόγω Έτος (Απόκλιση 
Προγραμματισμού ΥΦΑ). Αποκλειστικά για τους σκοπούς 
της παρούσας παραγράφου, η Εκφόρτωση Πολλαπλών 
Φορτίων ΥΦΑ για λογαριασμό Χρήστη ΥΦΑ λογίζεται 
ως Εκφόρτωση ενός (1) Φορτίου ΥΦΑ για λογαριασμό 
του Χρήστη αυτού. Στην περίπτωση όπου η Απόκλιση 
Προγραμματισμού ΥΦΑ είναι θετική και μεγαλύτερη του 
ενός (1) Φορτίου ΥΦΑ, ο Χρήστης ΥΦΑ καταβάλλει στο 
Διαχειριστή Χρέωση Ετήσιου Προγραμματισμού ΥΦΑ. Η 
Χρέωση Ετήσιου Προγραμματισμού ΥΦΑ υπολογίζεται 
ως το γινόμενο της Απόκλισης Προγραμματισμού ΥΦΑ 
μείον ένα (1) επί μοναδιαίο τίμημα (Μοναδιαία Χρέ-
ωση Ετήσιου Προγραμματισμού ΥΦΑ). Η Μοναδιαία 
Χρέωση Ετήσιου Προγραμματισμού ΥΦΑ καθορίζεται 
με απόφαση του Διαχειριστή ύστερα από έγκριση της 
ΡΑΕ, σύμφωνα με τη διάταξη της παραγράφου [5] του 
άρθρου [69] του νόμου. Η απόφαση του Διαχειριστή 
για τον καθορισμό της Μοναδιαίας Χρέωσης Ετήσιου 
Προγραμματισμού ΥΦΑ για συγκεκριμένο Έτος, υποβάλ-
λεται στη ΡΑΕ τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες πριν την 
έναρξη της διαδικασίας Ετήσιου Προγραμματισμού ΥΦΑ 
για το Έτος αυτό. Σε περίπτωση άπρακτης παρέλευσης 
της ως άνω προθεσμίας, η Μοναδιαία Χρέωση Ετήσιου 
Προγραμματισμού ΥΦΑ για το εν λόγω Έτος ισούται με 
αυτή του αμέσως προηγούμενου Έτους.

9. Ο Διαχειριστής τηρεί αρχείο του Τελικού Ετήσιου 
Προγράμματος ΥΦΑ καθώς και των Ετήσιων Δηλώσεων 
ΥΦΑ που υποβλήθηκαν για το σκοπό αυτό και διατηρεί 
τα σχετικά στοιχεία σε ηλεκτρονική μορφή για χρονικό 
διάστημα τουλάχιστον πέντε (5) ετών από την ημερο-
μηνία υποβολής τους.

Άρθρο 84
Μηνιαίος προγραμματισμός 
εκφόρτωσης Φορτίων ΥΦΑ

1. Για την καλή, αξιόπιστη, ασφαλή και πλέον οικονο-
μική λειτουργία της Εγκατάστασης ΥΦΑ, ο Διαχειριστής 
εκπονεί μηνιαίο προγραμματισμό εκφόρτωσης Φορτίων 
ΥΦΑ (Μηνιαίο Προγραμματισμό ΥΦΑ), μέσω του οποίου 
προγραμματίζονται οι εκφορτώσεις Φορτίων ΥΦΑ κατά 
τη διάρκεια του αμέσως επόμενου Μήνα (Μήνας Μ).

2. Δικαίωμα συμμετοχής στον Μηνιαίο Προγραμματι-
σμό ΥΦΑ έχουν οι Χρήστες ΥΦΑ.

3. Για το σκοπό αυτό, κάθε Χρήστης ΥΦΑ υποχρεούται 
να υποβάλει στο Διαχειριστή Δήλωση Μηνιαίου Προ-
γραμματισμού Εκφόρτωσης Φορτίων ΥΦΑ (Μηνιαία Δή-
λωση ΥΦΑ), σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο [85], 
εφόσον έχει προγραμματιστεί, σύμφωνα με το Τελικό 

Ετήσιο Πρόγραμμα ΥΦΑ, η εκφόρτωση Φορτίου ΥΦΑ 
για λογαριασμό του κατά το Μήνα Μ.

4. Σε περίπτωση που Χρήστης ΥΦΑ δεν υποβάλλει Μη-
νιαία Δήλωση ΥΦΑ θεωρείται ότι δεν θα προβεί σε εκ-
φορτώσεις Φορτίων ΥΦΑ κατά τη διάρκεια του Μήνα M.

5. Κατά τη διαδικασία του Μηνιαίου Προγραμματισμού 
ΥΦΑ, κάθε αναφορά στο Τελικό Ετήσιο Πρόγραμμα ΥΦΑ 
νοείται ως αναφορά στο πλέον πρόσφατα επικαιροποιη-
μένο Τελικό Ετήσιο Πρόγραμμα ΥΦΑ, κατά τα οριζόμενα 
στην παράγραφο [6] του άρθρου [83].

Άρθρο 85
Υποβολή και περιεχόμενο
Μηνιαίας Δήλωσης ΥΦΑ

1. Η Μηνιαία Δήλωση ΥΦΑ υποβάλλεται στον Διαχει-
ριστή, μέσω του Ηλεκτρονικού Πληροφοριακού Συστή-
ματος, το αργότερο είκοσι οκτώ (28) Ημέρες πριν την 
έναρξη κάθε Μήνα Μ (Προθεσμία Υποβολής Μηνιαίων 
Δηλώσεων ΥΦΑ). Μέχρι τη λήξη της Προθεσμίας Υπο-
βολής Μηνιαίων Δηλώσεων ΥΦΑ, οι Μηνιαίες Δηλώσεις 
τροποποιούνται ελεύθερα από τους Χρήστες ΥΦΑ.

2. Η Μηνιαία Δήλωση ΥΦΑ περιλαμβάνει:
Α) Για κάθε Φορτίο ΥΦΑ που ο Χρήστης ΥΦΑ επιθυμεί 

να εκφορτώσει κατά τη διάρκεια του Μήνα Μ:
(i) Την επιθυμητή Ημέρα Εκφόρτωσης ΥΦΑ, και ένα δι-

άστημα έξι (6) ωρών εντός της Ημέρας, εντός του οποίου 
θα γίνει η έναρξη Έγχυσης ΥΦΑ.

(ii) Την Ποσότητα του Φορτίου ΥΦΑ και την Ποσότη-
τα τυχόν Φορτίου ΥΦΑ Εξισορρόπησης εκφρασμένη σε 
kWh και m3 ΥΦΑ.

(iii) Το όνομα του πλοίου ΥΦΑ που θα το μεταφέρει.
(iv) Τον Χρόνο Έγχυσης ΥΦΑ, που ο Χρήστης ΥΦΑ 

εκτιμά ότι απαιτείται για την Έγχυση του Φορτίου ΥΦΑ 
και το χρόνο για την Έγχυση τυχόν Φορτίου ΥΦΑ Εξι-
σορρόπησης.

(v) Την επιθυμητή Περίοδο Προσωρινής Αποθήκευσης 
για κάθε Φορτίο ΥΦΑ.

Β) Δήλωση του Χρήστη ΥΦΑ (Δήλωση Πολλαπλών 
Φορτίων) αν αυτό μεταφέρεται μαζί με άλλα Φορτία ΥΦΑ 
του ίδιου Χρήστη ή άλλων Χρηστών ΥΦΑ προς εκφόρ-
τωση στην Εγκατάσταση ΥΦΑ με το ίδιο πλοίο ΥΦΑ και 
κατά την ίδια Ημέρα Εκφόρτωσης. Στην περίπτωση που 
δεν υποβάλλεται Δήλωση Πολλαπλών Φορτίων, ο Δια-
χειριστής θεωρεί ότι η Ημέρα Εκφόρτωσης ΥΦΑ αφορά 
μόνο στο συγκεκριμένο Φορτίο ΥΦΑ.

Άρθρο 86
Διαδικασία Μηνιαίου Προγραμματισμού ΥΦΑ

1. Μετά τη λήξη της Προθεσμίας Υποβολής Μηνιαίων 
Δηλώσεων ΥΦΑ, ο Διαχειριστής εκπονεί τον Μηνιαίο 
Προγραμματισμό ΥΦΑ σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 
άρθρο [87] και καταρτίζει το αρχικό μηνιαίο πρόγραμμα 
εκφόρτωσης Φορτίων ΥΦΑ (Αρχικό Μηνιαίο Πρόγραμμα 
ΥΦΑ).

2. Ο Διαχειριστής, μέσω του Ηλεκτρονικού Πληροφορι-
ακού Συστήματος, αποστέλλει στους Χρήστες ΥΦΑ που 
υπέβαλαν Μηνιαία Δήλωση ΥΦΑ και στη ΡΑΕ το Αρχικό 
Μηνιαίο Πρόγραμμα ΥΦΑ, το αργότερο δέκα πέντε (15) 
Ημέρες πριν από την έναρξη κάθε Μήνα (Προθεσμία 
Αποστολής Αρχικού Μηνιαίου Προγράμματος ΥΦΑ).
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3. Το Αρχικό Μηνιαίο Πρόγραμμα ΥΦΑ περιλαμβάνει:
Α) Την Ημέρα Εκφόρτωσης ΥΦΑ, και ένα διάστημα έξι 

(6) ωρών εντός της Ημέρας, εντός του οποίου θα γίνει 
η έναρξη Έγχυσης ΥΦΑ. Φορτία ΥΦΑ για τα οποία έχει 
υποβληθεί Δήλωση Κοινής Εκφόρτωσης κατά το άρθρο 
[85] θεωρούνται ότι εκφορτώνονται την ίδια Ημέρα Εκ-
φόρτωσης ΥΦΑ.

Β) Την Ποσότητα και την Περίοδο Προσωρινής Απο-
θήκευσης κάθε Φορτίου ΥΦΑ και την Ποσότητα τυχόν 
Φορτίου ΥΦΑ Εξισορρόπησης.

Γ) Για κάθε Ημέρα του Μήνα Μ, το τμήμα του Διαθέσι-
μου Αποθηκευτικού Χώρου της Εγκατάστασης ΥΦΑ το 
οποίο, μετά το πέρας του προγραμματισμού, παραμένει 
ελεύθερο προς διάθεση.

Δ) Τα Φορτία ΥΦΑ τα οποία δεν συμπεριλήφθηκαν 
στον προγραμματισμό, κατά τα οριζόμενα στις παρα-
γράφους [6] και [7] του άρθρου [87].

4. Κάθε απόκλιση του Αρχικού Μηνιαίου Προγράμμα-
τος ΥΦΑ σε σχέση με τα στοιχεία Μηνιαίας Δήλωσης ΥΦΑ 
που υποβλήθηκε στο πλαίσιο του Μηνιαίου Προγραμμα-
τισμού ΥΦΑ, αποτελεί πρόταση του Διαχειριστή η οποία 
αιτιολογείται ειδικά από τον Διαχειριστή στον αντίστοιχο 
Χρήστη ΥΦΑ. Στην περίπτωση αυτή, ο Χρήστης ΥΦΑ ή ο 
εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος αυτών κατά την παρά-
γραφο [9] του άρθρου [66] δικαιούται, εντός τεσσάρων 
(4) Ημερών από τη λήξη της Προθεσμίας Αποστολής 
Αρχικού Μηνιαίου Προγράμματος ΥΦΑ:

Α) Να δηλώσει εγγράφως στον Διαχειριστή ότι απο-
δέχεται την πρότασή του, υποβάλλοντας ταυτοχρόνως 
Αίτηση ΥΦΑ κατ’ άρθρο [71], με την οποία αιτείται τη 
δέσμευση τουλάχιστον της Ελάχιστης Δυναμικότητας 
Αεριοποίησης για την αντίστοιχη Περίοδο Προσωρινής 
Αποθήκευσης, που αντιστοιχεί σε κάθε Φορτίο ΥΦΑ που 
ο Χρήστης ΥΦΑ επιθυμεί να εκφορτώσει κατά τη διάρ-
κεια του Μήνα Μ. Κατόπιν της αποδοχής της πρότασης 
εκ μέρους του Χρήστη ΥΦΑ και της έγκρισης της Αίτησης 
ΥΦΑ εκ μέρους του Διαχειριστή, τα αντίστοιχα φορτία 
ΥΦΑ περιλαμβάνονται στο Τελικό Μηνιαίο Πρόγραμμα 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο [6].

Β) Να δηλώσει εγγράφως στον Διαχειριστή ότι δεν 
αποδέχεται την πρότασή του. Κατόπιν της μη αποδοχής 
της πρότασης εκ μέρους του Χρήστη ΥΦΑ, τεκμαίρεται 
η μη συμμετοχή του στο Τελικό Μηνιαίο Πρόγραμμα 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο [6].

Γ) Να δηλώσει εγγράφως στον Διαχειριστή τις εκφορ-
τώσεις Φορτίων ΥΦΑ που περιλαμβάνονται στην πρότα-
σή του τις οποίες αποδέχεται, υποβάλλοντας ταυτοχρό-
νως Αίτηση ΥΦΑ [κατ’ άρθρο 71] με την οποία αιτείται 
τη δέσμευση τουλάχιστον της Ελάχιστης Δυναμικότητας 
Αεριοποίησης για την αντίστοιχη Περίοδο Προσωρινής 
Αποθήκευσης που αντιστοιχεί σε κάθε Φορτίο ΥΦΑ που 
ο Χρήστης ΥΦΑ δήλωσε ότι αποδέχθηκε να εκφορτώσει 
κατά τη διάρκεια του Μήνα Μ. Οι εκφορτώσεις Φορτίων 
ΥΦΑ τις οποίες αποδέχεται ο Χρήστης ΥΦΑ και για τις 
οποίες υπέβαλε σχετική Αίτηση ΥΦΑ, η οποία εγκρίθηκε 
από το Διαχειριστή, περιλαμβάνονται στο Τελικό Μηνι-
αίο Πρόγραμμα ΥΦΑ σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 
παράγραφο [6].

Η μη υποβολή δήλωσης κατά τα ανωτέρω τεκμαίρει 
απόρριψη εκ μέρους του Χρήστη ΥΦΑ της πρότασης 
του Διαχειριστή.

5. Στην περίπτωση που Χρήστης ΥΦΑ δεν έχει δε-
σμεύσει την Ελάχιστη Δυναμικότητα Αεριοποίησης για 
κάθε Φορτίο ΥΦΑ και για όλη την Περίοδο Προσωρινής 
Αποθήκευσης εκάστου εξ αυτών, απαραίτητη προϋπό-
θεση για την συμπερίληψη κάθε ενός Φορτίου ΥΦΑ στο 
Τελικό Μηναίο Πρόγραμμα αποτελεί η ολοκλήρωση της 
διαδικασίας δέσμευσης της Ελάχιστης Δυναμικότητας 
Αεριοποίησης για το εν λόγω Φορτίο ΥΦΑ και για όλη την 
Περίοδο Προσωρινής Αποθήκευσης, μέσω υπογραφής 
Εγκεκριμένης Αίτησης ΥΦΑ, στο πλαίσιο της Σύμβασης 
ΥΦΑ που έχει συνάψει με τον Διαχειριστή, εντός τεσσά-
ρων (4) Ημερών από τη λήξη της Προθεσμίας Αποστο-
λής Αρχικού Μηνιαίου Προγράμματος ΥΦΑ σύμφωνα με 
την παράγραφο [2]. Εφόσον το σύνολο των εκφορτώσε-
ων Φορτίων ΥΦΑ που περιλαμβάνονται στην Μηνιαία 
Δήλωση ΥΦΑ Χρήστη ΥΦΑ, περιληφθούν στο Αρχικό 
Πρόγραμμα ΥΦΑ χωρίς αποκλίσεις, θα περιλαμβάνονται 
στο Τελικό Μηνιαίο Πρόγραμμα ΥΦΑ σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στην παράγραφο [6], υπό την προϋπόθεση 
ότι ο Χρηστής ΥΦΑ έχει δεσμεύσει την Ελάχιστη Δυνα-
μικότητα Αεριοποίησης για κάθε Φορτίο ΥΦΑ και για όλη 
την Περίοδο Προσωρινής Αποθήκευσης σύμφωνα με το 
προηγούμενο εδάφιο.

6. Το αργότερο δέκα (10) Ημέρες πριν την έναρξη κάθε 
Μήνα, ο Διαχειριστής:

Α) Καταρτίζει, λαμβάνοντας υπόψη τα οριζόμενα στις 
παραγράφους [4] και [5] και αποστέλλει, μέσω του Ηλε-
κτρονικού Πληροφοριακού Συστήματος, στους Χρήστες 
ΥΦΑ που υπέβαλαν Μηνιαία Δήλωση ΥΦΑ και στη ΡΑΕ το 
τελικό μηνιαίο πρόγραμμα εκφόρτωσης Φορτίων ΥΦΑ 
(Τελικό Μηνιαίο Πρόγραμμα ΥΦΑ).

Β) Επικαιροποιεί το Τελικό Ετήσιο Πρόγραμμα ΥΦΑ 
βάσει των στοιχείων του Τελικού Μηνιαίου Προγράμ-
ματος ΥΦΑ.

7. Οι Χρήστες ΥΦΑ δύναται να συμφωνήσουν για την 
μεταξύ τους ανταλλαγή Χρόνου Εκφόρτωσης ΥΦΑ και 
της αντίστοιχης Περιόδου Προσωρινής Αποθήκευσης 
εντός του Μήνα ή των επόμενων δύο Μηνών στους 
οποίους αφορά το Τελικό Μηνιαίο Πρόγραμμα ΥΦΑ. 
Η συμφωνία καταρτίζεται εγγράφως και κοινοποιείται 
στον Διαχειριστή. Ο Διαχειριστής αποδέχεται την μεταξύ 
των Χρηστών ΥΦΑ προτεινόμενη ανταλλαγή Χρόνων 
Εκφόρτωσης ΥΦΑ την οποία κοινοποιεί στην ιστοσελίδα 
του εφόσον:

Α) Υφίσταται ο απαιτούμενος Διαθέσιμος Αποθηκευ-
τικός Χώρος ΥΦΑ.

Β) Δεν παρεμποδίζεται η εκφόρτωση Φορτίου ΥΦΑ 
άλλων Χρηστών ΥΦΑ, σύμφωνα με το Τελικό Μηνιαίο 
Πρόγραμμα ΥΦΑ.

8. Σε περίπτωση ακύρωσης προγραμματισμένης εκ-
φόρτωσης Φορτίου ΥΦΑ κατά το Μήνα Μ, μετά την έκ-
δοση του Τελικού Μηνιαίου Προγράμματος Μήνα Μ,, ο 
Χρήστης ΥΦΑ καταβάλει στο Διαχειριστή Χρέωση Ακύ-
ρωσης Προγραμματισμένης Εκφόρτωσης Φορτίου ΥΦΑ 
η οποία υπολογίζεται ως το γινόμενο της Ποσότητας του 
Φορτίου ΥΦΑ, η εκφόρτωση του οποίου ακυρώθηκε, 
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επί μοναδιαίο τίμημα (Μοναδιαία Χρέωση Ακύρωσης 
Προγραμματισμένης Εκφόρτωσης Φορτίου ΥΦΑ). Η 
Μοναδιαία Χρέωση Ακύρωσης Προγραμματισμένης 
Εκφόρτωσης Φορτίου ΥΦΑ ορίζεται ως ποσοστό ίσο με 
ένα τοις εκατό (1%) της Τιμής Αναφοράς Αερίου Εξισορ-
ρόπησης της πρώτης Ημέρας του Μήνα κατά τον οποίο 
ήταν προγραμματισμένη η εκφόρτωση του εν λόγω Φορ-
τίου ΥΦΑ. H Χρέωση Ακύρωσης Προγραμματισμένης 
Εκφόρτωσης Φορτίου ΥΦΑ δεν μπορεί να υπερβαίνει 
το ποσό των εκατό χιλιάδων (100.000) Ευρώ. Μετά την 
ολοκλήρωση του επόμενου Έτους από το Έτος θέσης σε 
εφαρμογή του Κώδικα, η Μοναδιαία Χρέωση Ακύρωσης 
Προγραμματισμένης Εκφόρτωσης Φορτίου ΥΦΑ καθώς 
και το ανώτατο όριο της Χρέωσης Ακύρωσης Προγραμ-
ματισμένης Εκφόρτωσης Φορτίου ΥΦΑ καθορίζεται με 
απόφαση του Διαχειριστή ύστερα από έγκριση της ΡΑΕ, 
σύμφωνα με τη διάταξη της παραγράφου [5] του άρθρου 
[69] του νόμου, τρεις (3) μήνες πριν την έναρξη κάθε 
δεύτερου Έτους. Τα έσοδα από την Χρέωση Ακύρωσης 
Προγραμματισμένης Εκφόρτωσης Φορτίου ΥΦΑ θεω-
ρούνται έσοδα της Βασικής Δραστηριότητας ΥΦΑ και 
πιστώνονται στον αντίστοιχο λογαριασμό που τηρεί ο 
Διαχειριστής. Για τους σκοπούς της παραγράφου αυτής 
κάθε αναφορά σε Ποσότητα Φορτίου ΥΦΑ αφορά στο 
άθροισμα του Φορτίου ΥΦΑ του Χρήστη ΥΦΑ και τυχόν 
Φορτίου ΥΦΑ Εξισορρόπησης. Δεν νοείται ως ακύρωση 
εκφόρτωσης, η εκφόρτωση τμήματος ή του συνόλου 
ενός Φορτίου ΥΦΑ από Χρήστη άλλο από αυτόν που 
έχει καταχωρηθεί κατά την έκδοση του Τελικού Μηνιαίου 
Προγράμματος ΥΦΑ. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζεται 
η περίπτωση [16] του άρθρου [67].

9. Ο Διαχειριστής τηρεί αρχείο κάθε Μηνιαίου Προ-
γράμματος ΥΦΑ και των Μηνιαίων Δηλώσεων ΥΦΑ και 
διατηρεί τα σχετικά στοιχεία σε ηλεκτρονική μορφή για 
χρονικό διάστημα τουλάχιστον πέντε (5) ετών από την 
ημερομηνία υποβολής τους.

10. Τα Τελικά Μηνιαία Προγράμματα επικαιροποιού-
νται από το Διαχειριστή στις ακόλουθες περιπτώσεις:

Α) Ακύρωσης προγραμματισμένης εκφόρτωσης Φορ-
τίου ΥΦΑ και τυχόν Φορτίου ΥΦΑ Εξισορρόπησης.

Β) Μη προγραμματισμένης εκφόρτωσης Φορτίου ΥΦΑ 
σύμφωνα με το άρθρο [88].

Γ) Αποδοχής αίτησης τροποποίησης του Τελικού Μη-
νιαίου Προγράμματος ΥΦΑ κατά τις παραγράφους [10] 
έως [16] του άρθρου [67].

Μετά από κάθε επικαιροποίηση του Τελικού Μηνιαίου 
Προγράμματος ΥΦΑ, ο Διαχειριστής οφείλει να επικαιρο-
ποιήσει αντιστοίχως το Τελικό Ετήσιο Πρόγραμμα ΥΦΑ.

11. Ο Διαχειριστής ανακοινώνει στο Ηλεκτρονικό Πλη-
ροφοριακό Σύστημα κάθε επικαιροποίηση του Τελικού 
Μηνιαίου Προγράμματος ΥΦΑ και του Τελικού Ετήσιου 
Προγράμματος ΥΦΑ. Το σχετικό αρχείο πρέπει να είναι σε 
μορφή επεξεργάσιμου πίνακα, σύμφωνα και με τα οριζό-
μενα στην παράγραφο [7] του άρθρου [83] και πρέπει να 
περιλαμβάνει την ημερομηνία και ώρα επικαιροποίησης, 
η οποία πραγματοποιείται ως εξής:

Α) Εντός δύο (2) ωρών από την ώρα που περιέλθει στον 
Διαχειριστή η πληροφορία περί ακύρωσης προγραμμα-
τισμένης εκφόρτωσης Φορτίου ΥΦΑ κατά την περίπτωση 

Α) της παραγράφου [10], εφόσον η πληροφορία αυτή 
γίνει διαθέσιμη έως τις 16:00 της τρέχουσας Ημέρας.

Β) Σύμφωνα με την προθεσμία που τίθεται κατά την 
περίπτωση Β) της παραγράφου [9] του άρθρου [88] εφό-
σον η επικαιροποίηση αφορά στην περίπτωση Β) της 
παραγράφου [10].

Γ) Εντός δύο (2) ωρών από την αποδοχή της αίτησης 
κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο [5] του άρθρου [88] 
ή την υποβολή της δήλωσης του αιτούντος κατά τα ορι-
ζόμενα στην παράγραφο [8] του άρθρου [88], εφόσον η 
ως άνω αποδοχή ή η υποβολή δήλωσης λάβει χώρα έως 
τις 17:00 της τρέχουσας Ημέρας και η επικαιροποίηση 
αφορά στην περίπτωση Γ) της παραγράφου [10].

Δ) Εντός μίας ώρας από την έναρξη της επόμενης Ημέ-
ρας από την Ημέρα στην οποία αφορούν οι παράγραφοι 
Α), Β) και Γ) ανωτέρω σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση 
η οποία δεν καλύπτεται από τα ανωτέρω.

12. Κάθε αναφορά στο Τελικό Μηνιαίο Πρόγραμμα 
ΥΦΑ νοείται ως αναφορά στο πλέον πρόσφατα επικαι-
ροποιημένο Τελικό Μηνιαίο Πρόγραμμα ΥΦΑ, κατά τα 
οριζόμενα στην παράγραφο [10].

Άρθρο 87
Μεθοδολογία Ετήσιου και Μηνιαίου 
Προγραμματισμού ΥΦΑ

1. Για την κατάρτιση του Ετήσιου και κάθε Μηνιαίου 
Προγραμματισμού ΥΦΑ, ο Διαχειριστής λαμβάνει υπόψη 
του τα ακόλουθα, ιδίως, στοιχεία:

Α) Τις Ετήσιες και τις Μηνιαίες Δηλώσεις ΥΦΑ οι οποίες 
υποβάλλονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 
[82] και [85].

Β) Τη Δυναμικότητα Αεριοποίησης, τον Διαθέσιμο 
Αποθηκευτικό Χώρο και τον Ελάχιστο Ημερήσιο Ρυθμό 
Αεριοποίησης ΥΦΑ της Εγκατάστασης ΥΦΑ.

Γ) Το Ετήσιο Πρόγραμμα Συντήρησης του ΕΣΦΑ.
Δ) Τη Δεσμευμένη Δυναμικότητα Αεριοποίησης κάθε 

Χρήστη ΥΦΑ.
Ε) Τον Χώρο Προσωρινής Αποθήκευσης και την Ελάχι-

στη Δυναμικότητα Αεριοποίησης Φορτίου ΥΦΑ.
ΣΤ) Τυχόν ιστορικά στοιχεία σχετικά με την αεριοποί-

ηση Φορτίων ΥΦΑ κάθε Χρήστη ΥΦΑ.
Ζ) Την υποχρέωση παροχής της Βασικής Υπηρεσίας 

ΥΦΑ χωρίς διακρίσεις μεταξύ των Χρηστών.
Η) Τους κανόνες ασφαλούς και αποδοτικής λειτουργίας 

της Εγκατάστασης ΥΦΑ.
Θ) Τους κανόνες ασφαλούς ναυσιπλοΐας στη θαλάσσια 

περιοχή της Εγκατάστασης ΥΦΑ.
Ι) Τυχόν χρήση της Εγκατάστασης ΥΦΑ για σκοπούς 

εξισορρόπησης φορτίου και αντιστάθμισης Αερίου Λει-
τουργίας του ΕΣΜΦΑ και παροχής υπηρεσιών κοινής 
ωφέλειας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 
[3] του άρθρου [71] του νόμου καθώς και τον Ετήσιο Σχε-
διασμό Υπηρεσιών Εξισορρόπησης κατά το άρθρο [46].

Κ) Δήλωση δύο ή περισσοτέρων Χρηστών για πραγμα-
τοποίηση από κοινού εκφόρτωσης Φορτίου ΥΦΑ ή δή-
λωση ενός Χρήστη για την πραγματοποίηση εκφόρτω-
σης δύο ή περισσοτέρων φορτίων ΥΦΑ από το ίδιο πλοίο 
για λογαριασμό του (Δήλωση Πολλαπλών Φορτίων).

2. Κατά τη διαδικασία του Ετήσιου και κάθε Μηνιαίου 
Προγραμματισμού ΥΦΑ, ο Διαχειριστής τροποποιεί τις 
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δηλούμενες Ημέρες Εκφόρτωσης ΥΦΑ ή τις δηλούμε-
νες Αρχικές Περιόδους Εκφόρτωσης των Φορτίων ΥΦΑ 
εφόσον:

Α) Η μη τροποποίηση των δηλούμενων Ημερών Εκ-
φόρτωσης ΥΦΑ θα είχε ως αποτέλεσμα την υπέρβαση 
του Διαθέσιμου Αποθηκευτικού Χώρου της Εγκατάστα-
σης ΥΦΑ.

Β) Υπάρχει αλληλοεπικάλυψη μεταξύ δύο ή περισσο-
τέρων δηλούμενων Αρχικών Περιόδων Εκφόρτωσης με 
εξαίρεση την περίπτωση κατά την οποία έχει υποβλη-
θεί Δήλωση Πολλαπλών Φορτίων. Στην περίπτωση που 
υφίσταται Δήλωση Πολλαπλών Φορτίων επιτρέπεται η 
αλληλοκάλυψη δύο ή περισσοτέρων Αρχικών Περιόδων 
Εκφόρτωσης.

Γ) Η αιτούμενη Περίοδος Προσωρινής Αποθήκευσης 
Φορτίου ΥΦΑ υπερβαίνει τη Μέγιστη Περίοδο Προσω-
ρινής Αποθήκευσης κατά το άρθρο [69].

3. Κατά τη διαδικασία Ετήσιου Προγραμματισμού 
ΥΦΑ, εφόσον συντρέχουν οι λόγοι της παραγράφου [2], 
ο Διαχειριστής μεταθέτει χρονικά το λιγότερο δυνατό τις 
δηλωθείσες Ημέρες Εκφόρτωσης ΥΦΑ και τις αντίστοιχες 
Αρχικές Περιόδους Εκφόρτωσης των Χρηστών ΥΦΑ, με 
σειρά προτεραιότητας σύμφωνα με την φθίνουσα σειρά 
της ετήσιας Ποσότητας ΥΦΑ αυτών.

4. Κατά τη διαδικασία Μηνιαίου Προγραμματισμού 
ΥΦΑ, εφόσον συντρέχουν οι λόγοι της παραγράφου [2], 
ο Διαχειριστής μεταθέτει χρονικά το λιγότερο δυνατό τις 
δηλωθείσες Ημέρες Εκφόρτωσης ΥΦΑ, σύμφωνα με την 
ακόλουθη σειρά προτεραιότητας:

Α) Τα Φορτία ΥΦΑ Χρηστών ΥΦΑ τα οποία περιλαμβά-
νονται στο Τελικό Ετήσιο Πρόγραμμα ΥΦΑ, ταξινομημέ-
να κατά αύξουσα σειρά απόκλισης, ως προς τις Ημέρες 
Εκφόρτωσης και το μέγεθος του Φορτίου ΥΦΑ, από το 
Τελικό Ετήσιο Πρόγραμμα ΥΦΑ.

Β) Τα Φορτία ΥΦΑ Χρηστών ΥΦΑ τα οποία δεν περι-
λαμβάνονται στο Τελικό Ετήσιο Πρόγραμμα ΥΦΑ κατά 
φθίνουσα σειρά Ποσότητας Φορτίου ΥΦΑ.

Γ) Τα Φορτία ΥΦΑ Χρηστών ΥΦΑ κατά φθίνουσα σει-
ρά Ποσότητας Φορτίου ΥΦΑ, στην περίπτωση κατά την 
οποία εκκρεμεί η έκδοση του Τελικού Ετήσιου Προγράμ-
ματος ΥΦΑ.

5. Σε κάθε περίπτωση κατά την οποία συντρέχουν οι 
λόγοι της παραγράφου [2], ο Διαχειριστής, πριν τη μετά-
θεση των Ημερών Εκφόρτωσης ΥΦΑ και των αντίστοιχων 
Αρχικών Περιόδων Εκφόρτωσης σύμφωνα με τα οριζό-
μενα στις παραγράφους [3] και [4] ανωτέρω, δύναται 
να προτείνει σε Χρήστες ΥΦΑ την κατάλληλη μείωση 
της Περιόδου Προσωρινής Αποθήκευσης κάθε Φορτίου 
ΥΦΑ με ταυτόχρονη διενέργεια Συναλλαγής ΥΦΑ μεταξύ 
των Χρηστών, κατά τρόπο ώστε να καταστεί δυνατή η 
εκφόρτωση των Φορτίων ΥΦΑ αυτών με τη μικρότερη 
δυνατή απόκλιση σε σχέση με την αντίστοιχη δηλωθεί-
σα. Ο Διαχειριστής προβαίνει σε κάθε σχετική ενέργεια 
κατόπιν έγγραφης συναίνεσης των Χρηστών ΥΦΑ.

6. Ο Διαχειριστής δικαιούται να μην συμπεριλάβει στον 
προγραμματισμό εκφορτώσεων Φορτίων ΥΦΑ που εκ-
πονεί κατά τα οριζόμενα στα άρθρα [83] και [86], Φορτίο 
ΥΦΑ το οποίο υπερβαίνει τον Διαθέσιμο Αποθηκευτικό 
Χώρο της Εγκατάστασης ΥΦΑ.

7. Κατά τη διαδικασία του Μηνιαίου Προγραμματισμού 
ΥΦΑ, ο Διαχειριστής δικαιούται να μην συμπεριλάβει 
Φορτίο ΥΦΑ στο Αρχικό ή στο Τελικό Μηνιαίο Πρόγραμ-
μα, εφόσον το Φορτίο ΥΦΑ δεν περιλαμβάνεται στο αντί-
στοιχο Τελικό Ετήσιο Πρόγραμμα ΥΦΑ και η εκφόρτωσή 
του, λαμβάνοντας υπόψη τα οριζόμενα στην παράγραφο 
[4], δεν είναι δυνατή εντός του χρονικού ορίζοντα του 
Μηνιαίου Προγραμματισμού ΥΦΑ.

Άρθρο 88
Μη προγραμματισμένη 
εκφόρτωση Φορτίου ΥΦΑ

1. Κάθε Χρήστης ΥΦΑ ο οποίος κατά τη διάρκεια Μήνα 
Μ επιθυμεί να πραγματοποιήσει εκφόρτωση Φορτίου 
ΥΦΑ η οποία δεν έχει συμπεριληφθεί στο Τελικό Μηνι-
αίο Πρόγραμμα ΥΦΑ για τον εν λόγω Μήνα, υποβάλλει 
στο Διαχειριστή σχετική αίτηση, μέσω του Ηλεκτρονικού 
Πληροφοριακού Συστήματος.

2. Στην αίτηση καθορίζονται:
Α) Η Ημέρα Εκφόρτωσης ΥΦΑ, και διάστημα έξι (6) 

ωρών εντός της Ημέρας, εντός του οποίου θα γίνει η 
έναρξη Έγχυσης ΥΦΑ.

Β) Το Φορτίο ΥΦΑ καθώς και τυχόν Φορτίο ΥΦΑ Εξι-
σορρόπησης.

Γ) Το όνομα του πλοίου ΥΦΑ που μεταφέρει το Φορτίο 
ΥΦΑ και δήλωση του Χρήστη ΥΦΑ (Δήλωση Πολλαπλών 
Φορτίων) αν αυτό μεταφέρεται μαζί με άλλα Φορτία ΥΦΑ 
του ίδιου Χρήστη ή άλλων Χρηστών ΥΦΑ προς εκφόρτω-
ση στην Εγκατάσταση ΥΦΑ κατά την ίδια Ημέρα Εκφόρ-
τωσης ΥΦΑ, εφόσον η πληροφορία αυτή είναι διαθέσιμη. 
Στην περίπτωση που η πληροφορία αυτή δεν είναι δια-
θέσιμη, ο Διαχειριστής θεωρεί ότι η Ημέρα Εκφόρτωσης 
ΥΦΑ αφορά μόνο στο συγκεκριμένο Φορτίο ΥΦΑ.

Δ) Ο εκτιμώμενος Χρόνος Έγχυσης ΥΦΑ για το συγκε-
κριμένο Φορτίο ΥΦΑ. 

Ε) Η επιθυμητή Περίοδος Προσωρινής Αποθήκευσης 
του Φορτίου ΥΦΑ.

ΣΤ) Το κατά πόσο η Αίτηση αφορά σε από κοινού με-
ταφορά δύο ή περισσότερων Φορτίων του Χρήστη ή άλ-
λων Χρηστών ΥΦΑ προς εκφόρτωση στην Εγκατάσταση 
ΥΦΑ με το ίδιο Πλοίο ΥΦΑ την ίδια Ημέρα Εκφόρτωσης 
(Δήλωση Πολλαπλών Φορτίων) Στην περίπτωση που δεν 
υποβάλλεται Δήλωση Πολλαπλών Φορτίων, ο Διαχειρι-
στής θεωρεί ότι η Ημέρα Εκφόρτωσης αφορά μόνο στο 
συγκεκριμένο Φορτίο ΥΦΑ.

3. Ο Διαχειριστής αποφασίζει σχετικά με την αίτηση:
A) Εντός δύο (2) Ημερών από τη λήξη της Μηνιαίας Δι-

αδικασίας Διάθεσης Πρόσθετου Αποθηκευτικού Χώρου 
κατά το άρθρο [76], εφόσον η αίτηση υποβάλλεται κατά 
το χρονικό διάστημα από την πέμπτη (5) Ημέρα πριν την 
έναρξη του Μήνα Μ έως την τρίτη (3) Ημέρα πριν την 
έναρξη του Μήνα Μ.

Β) Εντός δύο (2) Ημερών από την Ημέρα ολοκλήρωσης 
του Τελικού Μηνιαίου Προγράμματος ΥΦΑ για το Μήνα 
Μ, εφόσον η αίτηση υποβάλλεται έως και την Ημέρα ολο-
κλήρωσης του Τελικού Μηνιαίου Προγράμματος ΥΦΑ, 
κατά την παράγραφο [6] του άρθρου [86].

Γ) Εντός δύο (2) Ημερών από την υποβολή της αίτη-
σης, εφόσον η αίτηση υποβάλλεται εκτός του χρονικού 
διαστήματος που καθορίζεται στις περιπτώσεις Α) και Β).
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Ο Διαχειριστής ενημερώνει τον αιτούντα σχετικά με 
την απόφασή του μέσω του Ηλεκτρονικού Πληροφορι-
ακού Συστήματος.

4. Κατά την αξιολόγηση των αιτήσεων ο Διαχειριστής 
τηρεί τη χρονική σειρά προτεραιότητας υποβολής τους.

5. Ο Διαχειριστής, λαμβάνοντας υπόψη, ιδίως, τα Τε-
λικά Μηνιαία Προγράμματα ΥΦΑ για το Μήνα Μ και το 
Μήνα Μ+1, το τμήμα του Διαθέσιμου Αποθηκευτικού 
Χώρου της Εγκατάστασης ΥΦΑ το οποίο έχει διατεθεί 
ως Πρόσθετος Αποθηκευτικός Χώρος κατά τα οριζόμενα 
στο άρθρο [76], το τμήμα του Διαθέσιμου Αποθηκευτι-
κού Χώρου το οποίο παραμένει προς διάθεση, τη διαθέ-
σιμη Δυναμικότητα Αεριοποίησης και την Δεσμευμένη 
Δυναμικότητα Αεριοποίησης του αιτούντος, καθώς και 
κάθε σχετικό στοιχείο από τα οριζόμενα στην παράγρα-
φο [1] του άρθρου [87], δύναται:

Α) Να κάνει αποδεκτή την αίτηση, εφαρμόζοντας, εφό-
σον απαιτείται, τις διατάξεις του άρθρου [76Δ],

Β) Να κάνει αποδεκτή την αίτηση υπό προϋποθέσεις, 
τηρώντας την ακόλουθη σειρά προτεραιότητας:

(i) Διάθεση του χώρου που διαθέτει ήδη ο αιτών Χρή-
στης ως Χώρο Προσωρινής Αποθήκευσης ή ως Πρόσθε-
το Αποθηκευτικό Χώρο,

(ii) Τροποποίηση των ακόλουθων χαρακτηριστικών 
του Φορτίου ΥΦΑ: (α) Μετάθεση της Ημέρας Εκφόρτω-
σης ΥΦΑ του Φορτίου ΥΦΑ, ή/και

(β) Εκφόρτωση μέρους του Φορτίου ΥΦΑ ή του Φορ-
τίου ΥΦΑ Εξισορρόπησης, ή/και

(γ) Μείωση της Περιόδου Προσωρινής Αποθήκευσης. 
Γ) Να απορρίψει αιτιολογημένα την αίτηση.
6. Στην περίπτωση που ο αιτών δεν έχει δεσμεύσει 

την Ελάχιστη Δυναμικότητα Αεριοποίησης του Φορτίου 
ΥΦΑ για όλη την Περίοδο Προσωρινής Αποθήκευσης, 
απαραίτητη προϋπόθεση πραγματοποίησης της εκφόρ-
τωσής του αποτελεί η δέσμευση της Ελάχιστης Δυνα-
μικότητας Αεριοποίησης που αντιστοιχεί στο εν λόγω 
Φορτίο ΥΦΑ για την Ημέρα Εκφόρτωσης και για όλη την 

Περίοδο Προσωρινής Αποθήκευσης, μέσω υπογραφής 
Εγκεκριμένης Αίτησης ΥΦΑ, στο πλαίσιο της Σύμβασης 
ΥΦΑ που έχει συνάψει με τον Διαχειριστή, εντός μίας (1) 
Ημέρας από την αποδοχή της αίτησης Μη Προγραμματι-
σμένης Εκφόρτωσης από το Διαχειριστή σύμφωνα με τις 
περιπτώσεις Α) ή Β) της παραγράφου [5] του παρόντος.

7. Έγκριση του αιτήματος υπό προϋποθέσεις ή απόρ-
ριψη αυτού αιτιολογείται ειδικά από τον Διαχειριστή. Η 
πράξη απόρριψης του αιτήματος κοινοποιείται στη ΡΑΕ.

8. Εντός μίας (1) Ημέρας από την αποστολή από τον 
Διαχειριστή πράξης αποδοχής της αίτησης υπό προϋ-
ποθέσεις, κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο [5] ανω-
τέρω, ο αιτών ενημερώνει τον Διαχειριστή σχετικά με 
την πρόθεσή του να προχωρήσει στην εκφόρτωση του 
Φορτίου ΥΦΑ υποβάλλοντας, μέσω του Ηλεκτρονικού 
Πληροφοριακού Συστήματος, δήλωση με την οποία απο-
δέχεται, ρητά και ανεπιφύλακτα, όλες τις προϋποθέσεις 
που τίθενται από τον Διαχειριστή. Με την άπρακτη πα-
ρέλευση της ως άνω προθεσμίας για την υποβολή της 
δήλωσης, τεκμαίρεται απόφαση του αιτούντα να μην 
πραγματοποιήσει την εκφόρτωση του Φορτίου ΥΦΑ.

9. Το αργότερο εντός δύο (2) Ημερών από την αποδο-
χή της αίτησης κατά τα οριζόμενα στην περίπτωση Α) της 
παραγράφου [5] ή την υποβολή της δήλωσης του αιτού-
ντος κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο [8] ανωτέρω, ο 
Διαχειριστής τροποποιεί το Τελικό Μηνιαίο Πρόγραμμα 
ΥΦΑ για το Μήνα Μ και επικαιροποιεί το Τελικό Ετήσιο 
Πρόγραμμα ΥΦΑ.

Άρθρο 88Α
Ημερήσια Αποδέσμευση 
Μη Χρησιμοποιούμενου Αποθηκευτικού Χώρου

1. Με την επιφύλαξη της παραγράφου [2] του παρό-
ντος, ο Μη Χρησιμοποιούμενος Αποθηκευτικός Χώρος 
του Χρήστη ΥΦΑ (i) για τη μέρα (d) του Μήνα M υπολο-
γίζεται από τον Διαχειριστή την Ημέρα (d-1) εντός μισής 
(1/2) ώρας από την ανακοίνωση του Ημερήσιου Αποθέ-
ματος ΥΦΑ κατά το άρθρο [77] και ως εξής:

dddidididnjdididi XEKHAYXEKAXMXAXX ,1,,,2,,,,, ,0max

i,d  O 
 (i)  (d) (kWh) 

2,diHAY  (i)  (d-
2) (kWh) 

XEKi,d  To 
 [73] 

 [73 ]  (i) 
 (d) (kWh). 

XEKnj,d  To 

 (i)  [73]  [73 ]
 (d)  nj (kWh)
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( ) j ( )
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 [69](kWh) 
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 (i)  (d)  [76]  [76 ]

i,d  O  (d) 

 [88 ]
i,d

 (i) 
 (i)  (d), 

 [78] (kWh) 
i,d-1

 (i) 
 (i)  (d-1), 

 [78] (kWh) 

2. Για όλες τις Ημέρες που αφορούν στην διαδικασία 
της Εκφόρτωσης και Έγχυσης Φορτίου ΥΦΑ κατά τα άρ-
θρα [67] και [68], ο Μη Χρησιμοποιούμενος Αποθηκευ-
τικός Χώρος Χρήστη ΥΦΑ θεωρείται ίσος με το μηδέν.

3. Ως Μη Χρησιμοποιούμενος Αποθηκευτικός Χώρος 
της Εγκατάστασης ΥΦΑ για την Ημέρα (d) ορίζεται το 
άθροισμα του Μη Χρησιμοποιούμενου Αποθηκευτικού 
Χώρου όλων των Χρηστών ΥΦΑ.

4. Ο Μη Χρησιμοποιούμενος Αποθηκευτικός Χώρος 
προστίθεται στο τμήμα του Διαθέσιμου Αποθηκευτικού 
Χώρου το οποίο παραμένει προς διάθεση (Αρχικό Τμήμα 
ΠΑΧ) κατά το άρθρο [76Γ] και διατίθεται κατά την Ημε-
ρήσια Διαδικασία διάθεσης κατά του άρθρο [76Β], στην 
περίπτωση κατά την οποία το άθροισμα του αποθηκευτι-
κού χώρου τον οποίο αιτούνται οι Χρήστες ΥΦΑ κατά την 
εν λόγω διαδικασία υπερβαίνει το Αρχικό Τμήμα ΠΑΧ.

5. Στην περίπτωση κατά την οποία ο Μη Χρησιμοποι-
ούμενος Αποθηκευτικός Χώρος δεσμεύεται από άλλους 
Χρήστες κατά τη διαδικασία του άρθρου [76Β] τότε οι 
αρχικοί Χρήστες ΥΦΑ από τους οποίους διατέθηκε ο Μη 
Χρησιμοποιούμενος Αποθηκευτικός Χωρος αποζημιώ-
νονται με ποσό το οποίο υπολογίζεται για κάθε Ημέρα 
στην οποία αφορά η αποδέσμευση ως το γινόμενο του 
τμήματος του Μη Χρησιμοποιούμενο Αποθηκευτικών 
Χώρου που αποδεσμεύεται επί την Τιμή Κατωφλίου την 
οποία ο Χρήστης ΥΦΑ κατέβαλε για την απόκτησή του 
επί έναν συντελεστή 98%, πλην του τμήματος του Μη 
Χρησιμοποιούμενου Αποθηκευτικού Χώρου το οποίο 
αποτελείται από το σύνολο ή τμήμα του ΧΠΑ το οποίο 
έχει διατεθεί στον Χρήστη ΥΦΑ στο πλαίσιο της Βασικής 
Υπηρεσία κατά το άρθρο [69]. Στην περίπτωση κατά την 
οποία ο Μη Χρησιμοποιούμενος Αποθηκευτικός Χώρος 
προέρχεται από δύο ή περισσότερες διαγωνιστικές δια-
δικασίες κατά τα άρθρων [76Α] και [76Β] ο υπολογισμός 
γίνεται ξεχωριστά για κάθε τμήμα του Μη Χρησιμοποι-
ούμενος Αποθηκευτικός Χώρος και Τιμή Κατωφλίου που 
προέκυψε από κάθε διαγωνιστική διαδικασία.

Άρθρο 88Β
Παρακολούθηση Χρήσης Αποθηκευτικού Χώρου 
Εγκατάστασης ΥΦΑ και Διαχείρηση Συμφόρησης

1. Ο Διαχειριστής αποστέλλει στη ΡΑΕ σε ηλεκτρονι-
κή και επεξεργάσιμη μορφή αναλυτική κατάσταση (Κα-
τάσταση Χρήσης ΥΦΑ), η οποία περιλαμβάνει για τους 
προηγούμενους έξι μήνες, τουλάχιστον τα ακόλουθα:

Α) Τα στοιχεία της παραγράφου [5] του άρθρου [77] 
ξεχωριστά για κάθε Χρήστη ΥΦΑ.

Β) Τις πραγματοποιηθείσες εκφορτώσεις ΥΦΑ συ-
μπεριλαμβανομένων των αιτημάτων για μη προγραμ-
ματισμένη εκφόρτωση κατά το άρθρο [88] καθώς και 
αιτημάτων που απορρίφθηκαν λόγω έλλειψης επαρκούς 
αποθηκευτικού χώρου.

Γ) Το τμήμα του Ημερήσιου Αποθέματος Εξισορρό-
πησης που διατέθηκε από τον Διαχειριστή σε Χρήστες, 
ανά Χρήστη ΥΦΑ.

Δ) Το τμήμα του Πρόσθετου Αποθηκευτικού Χώρου 
και του Χώρου Προσωρινής Αποθήκευσης τα οποία τέ-
θηκαν προς διάθεση στη δευτερογενή αγορά κατά το 
άρθρο [73Β] για το χρονικό διάστημα διάθεσης στην 
οποία αφορά η Κατάσταση Χρήσης ΥΦΑ καθώς και το 
τίμημα διάθεσης καθώς και το τμήμα του αποθηκευτικού 
χώρου που επιστρέφηκε στον Διαχειριστή με τη διαδι-
κασία της επιστροφής κατά το άρθρο [88Γ].

Ε) Τον Πρόσθετο Αποθηκευτικό Χώρο που ο Διαχειρι-
στής προσέφερε στους Χρήστες ΥΦΑ κατά τη Μηνιαία 
και Ημερήσια Διαδικασία Διάθεσης και τα αποτελέσματα 
των σχετικών διαγωνιστικών διαδικασιών κατά τα άρθρα 
[76Α] και [76Β].

ΣΤ) Τη μέση τιμή του αθροίσματος της χρησιμοποι-
ηθείσας και της διατεθείσας με την διαδικασία της Εκ-
χώρησης κατά τα άρθρα [73] και [73Β] Δεσμευμένης 
Δυναμικότητας Αεριοποίησης.

2. Η Κατάσταση Χρήσης υποβάλλεται στη ΡΑΕ, κατά 
τους μήνες Ιανουάριο, και Ιούλιο.
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3. Ως συστηματική μη-χρησιμοποίηση Πρόσθετου 
Αποθηκευτικού Χώρου και Χώρου Προσωρινής Απο-
θήκευσης νοείται η περίπτωση κατά την οποία η μέση 
τιμή του αθροίσματος του Ημερήσιου Αποθέματος ΥΦΑ 
του Χρήστη ΥΦΑ κατά το άρθρο [77] και του Πρόσθε-
του Αποθηκευτικού Χώρου και του Χώρου Προσωρινής 
Αποθήκευσης που διατίθενται κατά τα άρθρα [73] και 
[73Β] στη δευτερογενή αγορά και του Επιστρεφόμενου 
Αποθηκευτικού Χώρου κατά το άρθρο [88Γ], κατά τη 
διάρκεια των έξι (6) συνεχόμενων Μηνών στους οποί-
ους αφορά η έκθεση, υπολείπεται του 80% της μέσης 
τιμής του αθροίσματος του Πρόσθετου Αποθηκευτικού 
Χώρου και του Χώρου Προσωρινής Αποθήκευσης που 
έχει δεσμεύσει ο Χρήστης ΥΦΑ.

4. Εφόσον, από τα στοιχεία των Καταστάσεων Χρήσης, 
προκύπτει:

Α) Συστηματική μη-χρησιμοποίηση Πρόσθετου Απο-
θηκευτικού Χώρου και Χώρου Προσωρινής Αποθήκευ-
σης η οποία δύναται να έχει δυσμενή επίδραση στη δυ-
νατότητα πρόσβασης τρίτων στην Εγκατάσταση ΥΦΑ,
στην οικονομική αποτελεσματικότητα αυτού, στην 
ασφάλεια εφοδιασμού και στη δυνατότητα παροχής 
υπηρεσιών κοινής ωφέλειας και

Β) Μη διάθεση στη δευτερογενή αγορά κατά το άρθρο 
[73Β] ή μη επιστροφή κατά το άρθρο [88Γ] του συνόλου 
ή τμήματος του Πρόσθετου Αποθηκευτικού Χώρου και 
του Χώρου Προσωρινής Αποθήκευσης για τουλάχιστον 
το 70% του χρόνου που το Ημερήσιο ΑπόθεμαΥΦΑ του 
Χρήστη ΥΦΑ υπολείπεται του 80% της μέσης τιμής του 
αθροίσματος του Πρόσθετου Αποθηκευτικού Χώρου 
και του Χώρου Προσωρινής Αποθήκευσης που έχει δε-
σμεύσει ο Χρήστης ΥΦΑ,

η ΡΑΕ δύναται να απαιτήσει από τον Διαχειριστή την 
κλήση του Χρήστη για παροχή διευκρινήσεων τάσσο-
ντας στον Χρήστη προθεσμία τουλάχιστον δεκαπέντε 
(15) ημερών προκειμένου να αιτιολογήσει τη μη χρη-
σιμοποίηση ή μη διάθεση στη δευτερογενή αγορά 
του Πρόσθετου Αποθηκευτικού Χώρου και του Χώρου 
Προσωρινής Αποθήκευσης. Εφόσον ο Χρήστης ΥΦΑ δεν 
αιτιολογήσει εμπρόθεσμα ή δεν αιτιολογήσει επαρκώς 
τη μη χρησιμοποίηση αποθηκευτικού χώρου που του 
έχει διατεθεί, ο Διαχειριστής, με απόφασή του, ύστερα 
από έγκριση της ΡΑΕ σύμφωνα με τη διάταξη της πα-
ραγράφου [5] του άρθρου [69] του νόμου, προβαίνει 
σε αποκλεισμό του Χρήστη από τη Μηνιαία Διαδικασία 
Διάθεσης Πρόσθετου Αποθηκευτικού Χώρου κατά το 
άρθρο [76Α] για χρονικό διάστημα το οποίο κατά την 
πρώτη εφαρμογή του μέτρου κατά το παρόν άρθρο κα-
θορίζεται ίσο με δύο (2) Μήνες. Ο χρόνος διπλασιάζεται 
με κάθε εφαρμογή του εν λόγω μέτρου.

5. Κάθε σχετική απόφαση του Διαχειριστή σύμφωνα 
με το παρόν άρθρο ανακοινώνεται στην ιστοσελίδα του 
Διαχειριστή στην ελληνική και την αγγλική γλώσσα.

Άρθρο 88Γ
Επιστροφή Πρόσθετου Αποθηκευτικού 
Χώρου ή Χώρου Προσωρινής Αποθήκευσης 
στον Διαχειριστή

1. Κάθε Χρήστης ΥΦΑ (Παρέχων Χρήστης) δύναται να 
επιστρέψει στον Διαχειριστή, προς διάθεση σε άλλους 

ενδιαφερόμενους, το σύνολο ή μέρος του Χώρου Προ-
σωρινής Αποθηκευσης και Πρόσθετου Αποθηκευτικού 
Χώρου, στην Εγκατάσταση ΥΦΑ που έχει δεσμεύσει (Επι-
στρεφόμενος Αποθηκευτικός Χώρος), για συγκεκριμένη 
χρονική περίοδο, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρό-
ντος άρθρου.

2. Ο Χρήστης ΥΦΑ δεν δύναται να επιστρέψει και ο Δι-
αχειριστής δεν αποδέχεται την επιστροφή του συνόλου 
ή μέρους του Επιστρεφόμενου Αποθηκευτικού Χώρου 
ο οποίος έχει καταχωρηθεί ως προσφορά στη δευτερο-
γενή αγορά σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων [73] 
και [73Α] και για το χρονικό διάστημα αυτής.

3. Ο Παρέχων Χρήστης οφείλει να υποβάλλει εγγρά-
φως στο Διαχειριστή σχετικό αίτημα σύμφωνα με το 
υπόδειγμα «Αίτηση Επιστροφής Αποθηκευτικού Χώρου 
Εγκατάστασης ΥΦΑ», το οποίο δημοσιεύεται στο Ηλε-
κτρονικό Πληροφοριακό Σύστημα. Στην αίτηση πρέπει 
να αναφέρονται διακριτά τουλάχιστον:

Α) Το μέγεθος του Επιστρεφόμενου Αποθηκευτικού 
Χώρου και η κατανομή του.

Β) Η Εγκεκριμένη Αίτηση ή οι Εγκεκριμένες Αιτήσεις 
ΥΦΑ, εφόσον πρόκειται για επιστροφή Χώρου Προσω-
ρινής Αποθήκευσης ή η Ταυτότητα της Διαγωνιστικής 
Διαδικασίας κατά το άρθρο [76Γ] εφόσον πρόκειται για 
επιστροφή Πρόσθετου Αποθηκευτικού Χώρου.

Γ) Η Ημέρα έναρξης και η Ημέρα λήξης διάθεσης του 
Επιστρεφόμενου Αποθηκευτικού Χώρου.

4. Η Αίτηση Επιστροφής Αποθηκευτικού Χώρου 
Εγκατάστασης ΥΦΑ υποβάλεται έως την 12:00 της προ-
ηγούμενης Ημέρας από την αιτούμενη Ημέρα έναρξης 
διάθεσης του Επιστρεφόμενου Αποθηκευτικού Χώρου.

5. Η Ημέρα λήξης διάθεσης του Επιστρεφόμενου Απο-
θηκευτικού Χώρου είναι, το αργότερο, η Ημέρα λήξης 
της Περιόδου Προσωρινής Αποθήκευσης εφόσον ο Επι-
στρεφόμενος Αποθηκευτικός Χώρος αφορά σε Χώρο 
Προσωρινής Αποθήκευσης ή η τελευταία Ημέρα κατά 
την οποία ο εν λόγω Χώρος είναι διαθέσιμος, εφόσον 
αφορά σε Πρόσθετο Αποθηκευτικό Χώρο σύμφωνα με 
το άρθρο [76Α].

6. Ο Διαχειριστής έως την 14:00 της προηγούμενης 
Ημέρας από την αιτούμενη Ημέρα έναρξης διάθεσης του 
Επιστρεφόμενου Αποθηκευτικού Χώρου, αποφασίζει και 
ενημερώνει τον Παρέχοντα Χρήστη εγγράφως σχετικά 
με την αποδοχή ή την απόρριψη της αίτησης, εφόσον 
δεν είναι σύμφωνη με τα οριζόμενα στην παράγραφο 
[3] του παρόντος άρθρου.

7. Σε περίπτωση αποδοχής της αίτησης, ο Διαχειριστής 
επικαιροποιεί το Ηλεκτρονικό Πληροφοριακό Σύστημα. 
Ο Επιστρεφόμενος Αποθηκευτικός Χώρος προσμετράται 
στο τμήμα του Διαθέσιμου Αποθηκευτικού Χώρου το 
οποίο παραμένει προς διάθεση κατά την παράγραφο 
[8] του άρθρου [76Γ], πλέον τυχόν προϋφιστάμενου Δι-
αθέσιμου Αποθηκευτικού Χώρου, και μετά την διάθεση 
του τελευταίου.

8. Σε περίπτωση Επιστροφής Αποθηκευτικού Χώρου 
από περισσότερους του ενός Χρήστες ΥΦΑ, ο Διαχειρι-
στής τηρεί τη χρονική σειρά προτεραιότητας υποβολής 
των σχετικών αιτημάτων τους.

9. Ο Παρέχων Χρήστης διατηρεί όλα τα δικαιώματα 
και τις υποχρεώσεις του έναντι του Διαχειριστή, ιδίως 
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τις οικονομικές σύμφωνα με την Σύμβαση ΥΦΑ, το Τιμο-
λόγιο Χρήσης του ΕΣΦΑ και τη διαγωνιστική διαδικασία 
κατά το άρθρο [76Α] κατά το μέγεθος και για το χρονικό 
διάστημα που ο Επιστρεφόμενος Αποθηκευτικός Χώρος 
δεν έχει δεσμευθεί υπέρ τρίτου σύμφωνα με τις διατάξεις 
του παρόντος Κεφαλαίου.

10. Ο Παρέχων Χρήστης δεν δικαιούται να διαθέτει το 
σύνολο ή μέρος του Επιστρεφόμενου Αποθηκευτικού 
Χώρου στην δευτερογενή αγορά, σύμφωνα με τα οριζό-
μενα στο άρθρο [73Α], και για το χρονικό διάστημα που 
προσδιορίζεται από την Ημέρα έναρξης και την Ημέρα 
λήξης διάθεσής του Επιστρεφόμενου Αποθηκευτικού 
Χώρου σύμφωνα με την Αίτηση.

11. Στην περίπτωση υπογραφής Εγκεκριμένης Αίτη-
σης ΥΦΑ μεταξύ Διαχειριστή και τρίτου ενδιαφερόμε-
νου Χρήστη, στο πλαίσιο σύναψης σχετικής Σύμβασης 
ΥΦΑ, για τη δέσμευση του συνόλου ή μέρους του Επι-
στρεφόμενου Αποθηκευτικού Χώρου στο πλαίσιο της 
Βασικής Υπηρεσίας με την επιφύλαξη της παραγράφου 
[4] του άρθρου [70], ο Διαχειριστής μειώνει τη Δεσμευ-
μένη Δυναμικότητα Αεριοποίησης, κατά το μέρος που 
δεσμεύθηκε από τρίτο ενδιαφερόμενο Χρήστη ο Χώρος 
Προσωρινής Αποθήκευσης και για το χρονικό διάστημα 
στο οποίο αφορά η ανωτέρω Εγκεκριμένη Αίτηση ΥΦΑ 
και ενημερώνει εγγράφως τον Παρέχοντα Χρήστη.

12. Στην περίπτωση διάθεσης του συνόλου ή μέρους 
του Επιστρεφόμενου Αποθηκευτικού Χώρου στο πλαί-
σιο της διαγωνιστικής διαδικασίας κατά τα άρθρα [76Α] 
και [76Β], ο Παρέχων Χρήστης αποζημιώνεται από τον 
Διαχειριστή με ποσό το οποίο υπολογίζεται για κάθε Ημέ-
ρα στην οποία αφορά η επιστροφή ως το γινόμενο του 
τμήματος του του Επιστρεφόμενου Αποθηκευτικού Χώ-
ρου που δεσμεύεται επί την Τιμή Κατωφλίου την οποία ο 
Χρήστης ΥΦΑ κατέβαλε για την απόκτησή του επί έναν 
συντελεστή 98%.

13. Ο Διαχειριστής τηρεί αρχείο σε ηλεκτρονική και 
επεξεργάσιμη μορφή και για χρονικό διάστημα τουλά-
χιστον πέντε (5) ετών, στο οποίο περιλαμβάνονται του-
λάχιστον τα εξής:

Α) Το μέγεθος του Επιστρεφόμενου Αποθηκευτικού 
Χώρου και το χρονικό διάστημα για το οποίο επεστράφη 
στον Διαχειριστή σύμφωνα με τη διαδικασία του παρό-
ντος άρθρου.

Β) Το τμήμα του Επιστρεφόμενου Αποθηκευτικού Χώ-
ρου ο οποίος δεσμεύεται από τρίτο ενδιαφερόμενο και 
το χρονικό διάστημα της δέσμευσης.

Γ) Κατάσταση με τους Χρήστες ΥΦΑ που προέβησαν 
σε επιστροφή.

Δ) Το ποσοστό του Επιστρεφόμενου Αποθηκευτικού 
Χώρου σε σχέση με τον συνολικό αποθηκευτικό χώρο 
(Χώρο Προσωρινής Αποθήκευσης και Πρόσθετο Απο-
θηκευτικό Χώρο) για το Χρήστη ΥΦΑ που προέβη στην 
επιστροφή και για το χρονικό διάστημα αυτής.

Άρθρο 89
Πιστοποίηση Πλοίων ΥΦΑ

1. Οι τεχνικές προδιαγραφές και οι προδιαγραφές 
ασφαλείας για την πρόσδεση, Σύνδεση, Έγχυση ΥΦΑ, 
Αποσύνδεση και απόπλου πλοίων ΥΦΑ από την Εγκατά-

σταση ΥΦΑ, η διαδικασία ελέγχου και πιστοποίησης της 
συμβατότητας πλοίων ΥΦΑ με τις ως άνω προδιαγραφές, 
ο τύπος και το περιεχόμενο των πιστοποιητικών καταλ-
ληλότητας και επιθεωρήσεων του πλοίου ΥΦΑ και κάθε 
σχετικό ζήτημα ρυθμίζεται με τον Κανονισμό Πιστοποί-
ησης Πλοίων ΥΦΑ, ο οποίος θεσπίζεται σύμφωνα με τη 
διάταξη της παραγράφου [4] του άρθρου [69] του νόμου.

2. Ο Διαχειριστής καταρτίζει και δημοσιεύει στο Ηλε-
κτρονικό Πληροφοριακό Σύστημα κατάλογο πλοίων 
ΥΦΑ τα οποία έχουν πιστοποιηθεί ως κατάλληλα για 
εκφόρτωση ΥΦΑ στην Εγκατάσταση ΥΦΑ, σύμφωνα με 
τον Κανονισμό Πιστοποίησης Πλοίων ΥΦΑ.

3. Έως την έκδοση του Κανονισμού Πιστοποίησης 
Πλοίων ΥΦΑ, ο Διαχειριστής οφείλει να παρέχει πρόσβα-
ση στην Εγκατάσταση ΥΦΑ σε οποιοδήποτε πλοίο ΥΦΑ 
ενδιαφερομένου, χωρίς διακρίσεις, με την επιφύλαξη 
τήρησης των λοιπών διατάξεων του Κώδικα και σύμ-
φωνα με τις υφιστάμενες διαδικασίες και πρακτικές που 
ακολουθεί. Για το σκοπό αυτό, εντός ενός (1) μηνός από 
τη θέση σε ισχύ του Κώδικα, ο Διαχειριστής δημοσιεύει 
στην ιστοσελίδα του:

Α) Τεχνικές προδιαγραφές για την πρόσβαση πλοίων 
στην Εγκατάσταση ΥΦΑ.

Β) Κάθε στοιχείο το οποίο είναι απαραίτητο για την 
προσέγγιση, Σύνδεση Εκφόρτωση, Αποσύνδεση και από-
πλου Πλοίων ΥΦΑ από την Εγκατάσταση ΥΦΑ.

Γ) Πρότυπο αίτησης προσωρινής πιστοποίησης πλοίων 
ΥΦΑ, η οποία περιλαμβάνει τα στοιχεία και δικαιολογη-
τικά τα οποία πρέπει να υποβάλει οποιοσδήποτε ενδι-
αφερόμενος επιθυμεί να πραγματοποιήσει εκφόρτωση 
ΥΦΑ στην Εγκατάσταση ΥΦΑ.

4. Αίτηση προσωρινής πιστοποίησης πλοίων ΥΦΑ υπο-
βάλλεται στο Διαχειριστή εγγράφως, συνοδευόμενη από 
όλα τα απαιτούμενα ως άνω στοιχεία και δικαιολογητικά. 
Η αίτηση υποβάλλεται από οποιονδήποτε ενδιαφερόμε-
νο, ανεξαρτήτως του εάν έχει συνάψει Σύμβαση ΥΦΑ με 
τον Διαχειριστή. Κατά την επεξεργασία των αιτήσεων, ο 
Διαχειριστής τηρεί τη χρονική σειρά υποβολής τους και 
απαντά επί της αίτησης εντός ενός (1) μηνός. Απόρριψη 
της αίτησης τεκμηριώνεται ειδικά από τον Διαχειριστή 
και η σχετική πράξη κοινοποιείται στη ΡΑΕ.

5. Ο Διαχειριστής δημοσιεύει στο Ηλεκτρονικό Πληρο-
φοριακό Σύστημα κατάλογο των πλοίων ΥΦΑ τα οποία 
έχουν πιστοποιηθεί προσωρινά, σύμφωνα με την ανω-
τέρω διαδικασία.

6. Πλοία ΥΦΑ τα οποία έχουν πιστοποιηθεί προσωρινά 
ως κατάλληλα για εκφόρτωση ΥΦΑ στην Εγκατάσταση 
ΥΦΑ, σύμφωνα με την ως άνω διαδικασία, πιστοποιού-
νται εκ νέου μετά τη θέσπιση του Κανονισμού Πιστο-
ποίησης Πλοίων ΥΦΑ, εφόσον αυτό απαιτείται από τις 
διατάξεις του Κανονισμού αυτού.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

Αθήνα, 10 Απριλίου 2020

Ο Πρόεδρος 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΟΥΛΑΞΗΣ
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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,
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