
 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. απόφ.    821/2020 
Έγκριση πρότασης της ΔΕΣΦΑ Α.Ε. για την τροπο-

ποίηση και προσθήκη νέων διατάξεων στις Πρό-

τυπες Συμβάσεις Πλαίσιο για τη Μεταφορά Φυ-

σικού Αερίου και τη Χρήση Εγκατάστασης ΥΦΑ.

  Η ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
(Συνεδρίαση, στις 7, 8 και 11 Μαΐου 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» (179/Α΄/22.08.2011), 
όπως ισχύει, και ιδίως των άρθρων 68, 69 και 71 αυτού 
(εφεξής, ο νόμος).

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. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοι-
νοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, 
για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της 
επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 
και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυ-
τών και την κατάργηση της Οδηγίας 95/46/ΕΚ (εφεξής, 
ο «Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων»).

4. Την υπ’ αρ. ΔΙ/Α/5346/22.03.2010 απόφαση του 
Υφυπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής 
Αλλαγής με θέμα «Κώδικας Διαχείρισης του Εθνικού 
Συστήματος Φυσικού Αερίου» (ΦΕΚ 379/Β΄/2010) (εφε-
ξής, «Κώδικας Διαχείρισης ΕΣΦΑ» ή ο «Κώδικας»), όπως 
τροποποιήθηκε με τις 1096/2011 (2227/Β΄/04.10.2011), 
526/2013 (3131/Β΄/09.12.2013), 239/2017 (1549/Β΄/
05.05.2017 και 2159/Β΄/23.06.2017), 123/2018 (788/Β΄/
07.02.2018) και 1005/2019 (4088/Β΄/08.11.2019) απο-
φάσεις της ΡΑΕ.

5. Την υπ’ αρ. 257/2017 απόφαση της ΡΑΕ με θέμα 
«Έγκριση των Πρότυπων Συμβάσεων Πλαίσιο για τη 
Μεταφορά Φυσικού Αερίου και Χρήση Εγκατάστασης 
ΥΦΑ που υποβλήθηκαν από την εταιρεία ΔΕΣΦΑ Α.Ε.» 
(ΦΕΚ 1443/Β΄/24.04.2017, όπως διορθώθηκε με το 1698/
Β΄/16.5.2017).

6. Την υπ’ αρ. 507/2018 απόφαση της ΡΑΕ με θέμα 
«Έγκριση της Πρότυπης Σύμβασης Πλαίσιο για τη Με-
ταφορά Φυσικού Αερίου κατόπιν εισήγησης του ΔΕΣΦΑ 
Α.Ε.» (2473/Β΄/27.06.2018).

7. Την υπ' αρ. 128086/20.12.2019 επιστολή του ΔΕΣ-
ΦΑ με θέμα «Πρόταση τροποποίησης υφιστάμενων και 
προσθήκης νέων διατάξεων στο Κώδικα Διαχείρισης 
ΕΣΦΑ και στην Πρότυπη Σύμβαση ΥΦΑ» (αριθμ. ΡΑΕ 
I-274103/23.12.2019).

8. 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-275545/24.01.2020), 
ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΡΑΕ I-275546/24.01.2020), ΔΕΗ Α.Ε. 
(ΡΑΕ Ι-275610/27.01.2020), ELPEDISON Α.Ε. (ΡΑΕ 
I-275660/27.01.2020 και Ι-276886/14.02.2020), ΜΥΤΙ-
ΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. (ΡΑΕ I-276666/12.02.2020) και ΗΡΩΝ & 
ΗΡΩΝ II Α.Ε. (ΡΑΕ Ι-276495/10.02.2020).

9. Την υπ' αρ. 129724/20.03.2020 επιστολή του ΔΕΣΦΑ 
με θέμα «Πρόταση τροποποίησης υφιστάμενων και προ-
σθήκης νέων διατάξεων στο Κώδικα Διαχείρισης ΕΣΦΑ, 
στην Πρότυπη Σύμβαση Μεταφοράς και στην Πρότυπη 
Σύμβαση ΥΦΑ» (αριθμ. ΡΑΕ Ι-279134/24.03.2020).

10. Την από 21.04.2020 ηλεκτρονική επιστολή του ΔΕΣ-
ΦΑ με θέμα «Πρόταση τροποποίησης Παραρτήματος 1Α 
των προτύπων συμβάσεων Μεταφοράς και ΥΦΑ» (αριθμ. 
ΡΑΕ Ι-281469/08.05.2020).

11. 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, κατά τα προβλεπόμενα στην περίπτ.(α) της 
παραγράφου 2 του άρθρου 68 του Νόμου, ορίζεται: «2. 
Στο πλαίσιο των ανωτέρω υποχρεώσεων ο ΔΕΣΦΑ ΑΕ: 
α) Παρέχει στους Χρήστες πρόσβαση στο ΕΣΦΑ με τον 
πλέον οικονομικό, διαφανή και άμεσο τρόπο και για 
όσο διάστημα επιθυμούν, χωρίς να θέτει σε κίνδυνο την 
ομαλή και ασφαλή λειτουργία του ΕΣΦΑ. Για το σκοπό 
αυτό συνάπτει με τους Χρήστες Συμβάσεις Μεταφοράς, 
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Συμβάσεις Χρήσης Εγκατάστασης Υ.Φ.Α. και Συμβάσεις 
Χρήσης Εγκατάστασης Αποθήκευσης, σύμφωνα με πρό-
τυπες Συμβάσεις, οι οποίες καταρτίζονται και δημοσιεύ-
ονται από το ΔΕ.ΣΦΑ ΑΕ στην ιστοσελίδα του, μετά από 
έγκριση της ΡΑΕ.».

Επειδή, κατά τα προβλεπόμενα στις παραγράφους 1 
και 2 του άρθρου 71 του Νόμου, ορίζεται «1. Για τη δέ-
σμευση δυναμικότητας του ΕΣΦΑ συνάπτονται Συμβά-
σεις μεταξύ του ΔΕΣΦΑ ΑΕ και των Χρηστών, σύμφωνα 
με τις διατάξεις της περίπτωσης α' της παραγράφου 2 
του άρθρου 68.».

Επειδή, με τα σχετικά 7, 9 και 10, ο ΔΕΣΦΑ εισηγήθηκε, 
μεταξύ άλλων, την τροποποίηση της Πρότυπης Σύμβα-
σης-Πλαίσιο για τη Μεταφορά Φυσικού Αερίου (εφεξής, 
η «Πρότυπη Σύμβαση Μεταφοράς») και της Πρότυπης 
Σύμβασης-Πλαίσιο για τη Χρήση Εγκατάστασης ΥΦΑ 
(εφεξής, η «Πρότυπη Σύμβαση ΥΦΑ»).

Επειδή, η πρώτη τροποποίηση που προτείνεται στο 
ήδη εγκεκριμένο περιεχόμενο των Προτύπων Συμβάσε-
ων Μεταφοράς και Χρήσης Εγκατάστασης ΥΦΑ αφορά 
αποκλειστικά στην προσθήκη όρου με τίτλο «Πολιτική 
προστασίας προσωπικών δεδομένων, δωροδοκίας και 
διαφθοράς».

Επειδή, η προσθήκη περί προστασίας προσωπικών 
δεδομένων επιβάλλεται από τον Γενικό Κανονισμό για 
την Προστασία Δεδομένων και είναι σύμφωνη με αυτόν.

Επειδή, η προτεινόμενη προσθήκη στην Πρότυπη 
Σύμβαση ΥΦΑ τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση και δεν 
υποβλήθηκαν σχόλια ή αντιρρήσεις.

Επειδή, το περιεχόμενο του όρου αυτού είναι συμβατό 
με τον υφιστάμενο Κώδικα Διαχείρισης του Εθνικού Συ-
στήματος Φυσικού Αερίου και δεν επηρεάζει την αγορά 
ή τις επιχειρηματικές επιλογές των Χρηστών Μεταφοράς 
και ΥΦΑ.

Επειδή, η δεύτερη τροποποίηση που προτείνεται αφο-
ρά στη διαχείριση της επικαιροποίησης των νομιμοποιη-
τικών εγγράφων, όπως επί παραδείγματι στην περίπτω-
ση αντικατάστασης του υπαλλήλου ενός Χρήστη που 
είναι εξουσιοδοτημένος από την εταιρεία του για την 
υποβολή ημερήσιων δηλώσεων και επαναδηλώσεων. 
Με τη μεγάλη αύξηση του αριθμού Χρηστών Μεταφοράς 
και ΥΦΑ, η επεξεργασία των επικαιροποιημένων εγγρά-
φων και η έναρξη ισχύος τους δεν είναι πλέον εφικτό να 
διεκπεραιώνεται άμα τη παραλαβή τους, αλλά έως την 
12η μεσημβρινή της επόμενης εργάσιμης ημέρας. Διευ-
κρινίζεται δε, προκειμένου να μην υπάρξει περίπτωση 
αμφισβήτησης πράξεων Χρήστη εξ αυτού του λόγου, 
ότι έως την ως άνω προθεσμία τυχόν διενεργηθείσες 
πράξεις από τον προηγούμενο εκπρόσωπο συνεχίζουν 
να ισχύουν και να παράγουν έννομες συνέπειες.

Επειδή, προς διευκόλυνση τόσο των Χρηστών όσο και 
του Διαχειριστή, κρίνεται εύλογη η πρόταση του Δια-
χειριστή περί μη υποχρέωσης του Χρήστη για εκ νέου 
σύναψη Σύμβασης Μεταφοράς ή ΥΦΑ με το τροποποι-
ημένο περιεχόμενο, αλλά να τεκμαίρεται ότι ο Χρήστης 
προσχωρεί σε όλους τους όρους αυτής εκτός εάν, εντός 
αποκλειστικής προθεσμίας, εναντιωθεί σε αυτούς καταγ-
γέλλοντας την εν λόγω Σύμβαση.

Για όλους τους ανωτέρω λόγους, αποφασίζει:

Α. 1. Στην Πρότυπη Σύμβαση Μεταφοράς προστίθεται 
νέο άρθρο 14 ως κάτωθι και το υφιστάμενο άρθρο 14 
αναριθμείται σε άρθρο 15.

«Άρθρο 14
Πολιτική περί προστασίας προσωπικών 
δεδομένων και κατά της δωροδοκίας
και διαφθοράς

1. Οι Συμβαλλόμενοι επεξεργάζονται τα δεδομένα 
προσωπικού χαρακτήρα (στο εξής «Προσωπικά Δεδο-
μένα») που ανταλλάσσονται στο πλαίσιο της παρού-
σας Σύμβασης σύμφωνα με τις διατάξεις της ισχύου-
σας νομοθεσίας και σήμερα με αυτές του Κανονισμού 
2016/679/ΕΕ (στο εξής «Γενικός Κανονισμός»).

Προσωπικά Δεδομένα που βρίσκονται στην κατοχή 
των Συμβαλλομένων γίνονται αντικείμενο επεξεργασίας 
κατά την έννοια του Γενικού Κανονισμού στο βαθμό που 
είναι απαραίτητο για την εκτέλεση της Σύμβασης. Δεν 
διαβιβάζονται, αποκαλύπτονται ή κοινοποιούνται σε τρί-
τους ούτε τυγχάνουν οποιασδήποτε άλλης επεξεργασίας 
για σκοπούς άλλους από την εκτέλεση της Σύμβασης, 
εξαιρουμένων των περιπτώσεων νόμιμης υποχρέωσης 
ή ρητής προς τούτο συναίνεσης από το Υποκείμενο των 
Δεδομένων.

Το Υποκείμενο των Δεδομένων έχει όλα τα δικαιώματα 
που προβλέπονται στις ισχύουσες διατάξεις και σήμερα 
στα άρθρα 12-23 του Γενικού Κανονισμού, ιδίως δικαί-
ωμα πρόσβασης σε αυτά, υποχρεούται δε σε επικαιρο-
ποίησή τους και σε γνωστοποίηση αμελλητί στο άλλο 
Συμβαλλόμενο Μέρος κάθε μεταβολής αυτών.

Ειδικά ο Διαχειριστής για την εκπλήρωση των υποχρε-
ώσεών του από την παρούσα Σύμβαση επεξεργάζεται, 
δηλαδή συλλέγει, αποθηκεύει και χρησιμοποιεί, προσω-
πικά δεδομένα, σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό και 
την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων του. 
Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να αναζητηθούν 
στην ιστοσελίδα του Διαχειριστή, στην ηλεκτρονική δι-
εύθυνση https://www. desfa. gr/regulatory-framework/
compliance/prostasia-prosopikwn-dedomenwn.

2. Ο Χρήστης Μεταφοράς δηλώνει ότι γνωρίζει και 
αποδέχεται να συμμορφώνεται με τις πολιτικές του 
ΔΕΣΦΑ κατά της δωροδοκίας και διαφθοράς που έχουν 
αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του (www.desfa.gr).

Όσον αφορά στα δικαιώματα και στις υποχρεώσεις 
από την παρούσα, ο Χρήστης Μεταφοράς συμφωνεί:

Α) Να μην δίδει ή να υπόσχεται χρήματα, προμήθειες, 
αμοιβές ή άλλα οφέλη σε διευθυντές, εργαζόμενους ή 
συνεργάτες του Διαχειριστή ή/και των θυγατρικών του, 
συμπεριλαμβανομένων δώρων, ψυχαγωγίας, ταξιδιού 
ή οποιουδήποτε άλλου είδους παροχές, συμπεριλαμ-
βανομένων των μη χρηματικών, πέραν όσων επιτρέπο-
νται από τον Κώδικα Δεοντολογίας του ΔΕΣΦΑ που έχει 
αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του (www.desfa.gr),

Β) Να ειδοποιήσει αμέσως το Διαχειριστή για κάθε αί-
τημα ή απαίτηση ή οποιαδήποτε απόπειρα αφορά στα 
παραπάνω αναφερόμενα, ανεξάρτητα από εκτίμηση ή 
ερμηνεία της συμμόρφωσης με τον Κώδικα Δεοντολο-
γίας του ΔΕΣΦΑ, και
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Γ) Να αποφεύγει την εκτέλεση συμβάσεων απευθεί-
ας με το προσωπικό του Διαχειριστή ή με οποιοδήποτε 
από τα μέλη της οικογένειάς τους ή με συνδεδεμένες 
εταιρείες.

Οι ειδοποιήσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 
Β ανωτέρω, αποστέλλονται από τους Χρήστες Μετα-
φοράς με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη διεύθυνση 
management-office@desfa.gr.».

2. Η παράγραφος II του Παραρτήματος 1Α της Πρότυ-
πης Σύμβασης Μεταφοράς τροποποιείται ως εξής:

«II. Επικαιροποίησή νομιμοποιητικών εγγράφων
Σε περίπτωση που ένα ή περισσότερα από τα προσκο-

μιζόμενα έγγραφα της υπό Ι ενότητας, τροποποιηθούν, 
ανακληθούν ή παύσει η ισχύς τους, ο Συμβαλλόμενος 
Χρήστης Μεταφοράς υποχρεούται να προσκομίσει άμε-
σα στον Διαχειριστή τα επικαιροποιημένα νομιμοποιη-
τικά έγγραφα. Τα ανωτέρω έγγραφα παράγουν έννομες 
συνέπειες για τους σκοπούς της παρούσας Σύμβασης 
από την 12η μεσημβρινή ώρα της επόμενης εργάσιμης 
ημέρας από την τεκμηριωμένη περιέλευσή τους σε γνώ-
ση του Διαχειριστή. Έως το ανωτέρω χρονικό σημείο, ο 
Χρήστης Μεταφοράς εξακολουθεί να δεσμεύεται από 
τα πρόσωπα που αναφέρονται στα προγενέστερα νο-
μίμως υποβληθέντα έγγραφα ακόμη κι αν η ανάκληση, 
τροποποίηση ή παύση της ισχύος τους έχουν νομίμως 
δημοσιευθεί κατά τις εκάστοτε κείμενες διατάξεις. Με 
την προσκόμιση των νέων εγγράφων, ο Χρήστης Με-
ταφοράς υποχρεούται να συνυποβάλλει βεβαίωση του 
νόμιμου εκπροσώπου του περί του ότι τα λοιπά, ήδη 
υποβληθέντα νομιμοποιητικά έγγραφα παραμένουν σε 
ισχύ και δεν έχουν τροποποιηθεί ή ανακληθεί.».

3. Ο Διαχειριστής ενημερώνει τους Χρήστες Μεταφο-
ράς σχετικά με την τροποποίηση της Πρότυπης Σύμβα-
σης Μεταφοράς εντός τριών (3) ημερών από την έκδοση 
αυτής στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Οι Χρήστες 
Μεταφοράς δεν απαιτείται να συνάψουν εκ νέου την 
Πρότυπη Σύμβαση Μεταφοράς Φυσικού Αερίου και τεκ-
μαίρεται ότι προσχωρούν σε όλους τους όρους αυτής 
εκτός εάν, εντός αποκλειστικής προθεσμίας είκοσι (20) 
ημερών από τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εναντιωθούν σε αυ-
τούς καταγγέλλοντας τη Σύμβαση Μεταφοράς Φυσικού 
αερίου που έχουν συνάψει με το ΔΕΣΦΑ Α.Ε.

Β. 1. Στην Πρότυπη Σύμβαση ΥΦΑ προστίθεται νέο 
άρθρο 14 ως κάτωθι και το υφιστάμενο άρθρο 14 ανα-
ριθμείται σε άρθρο 15.

«Άρθρο 14
Πολιτική περί προστασίας προσωπικών
δεδομένων και κατά δωροδοκίας και διαφθοράς

1. Οι Συμβαλλόμενοι επεξεργάζονται τα δεδομένα 
προσωπικού χαρακτήρα (στο εξής «Προσωπικά Δεδο-
μένα») που ανταλλάσσονται στο πλαίσιο της παρού-
σας Σύμβασης σύμφωνα με τις διατάξεις της ισχύου-
σας νομοθεσίας και σήμερα με αυτές του Κανονισμού 
2016/679/ΕΕ (στο εξής «Γενικός Κανονισμός»).

Προσωπικά Δεδομένα που βρίσκονται στην κατοχή 
των Συμβαλλομένων γίνονται αντικείμενο επεξεργασίας 
κατά την έννοια του Γενικού Κανονισμού στο βαθμό που 

είναι απαραίτητο για την εκτέλεση της Σύμβασης. Δεν 
διαβιβάζονται, αποκαλύπτονται ή κοινοποιούνται σε τρί-
τους ούτε τυγχάνουν οποιασδήποτε άλλης επεξεργασίας 
για σκοπούς άλλους από την εκτέλεση της Σύμβασης, 
εξαιρουμένων των περιπτώσεων νόμιμης υποχρέωσης 
ή ρητής προς τούτο συναίνεσης από το Υποκείμενο των 
Δεδομένων.

Το Υποκείμενο των Δεδομένων έχει όλα τα δικαιώματα 
που προβλέπονται στις ισχύουσες διατάξεις και σήμερα 
στα άρθρα 12-23 του Γενικού Κανονισμού, ιδίως δικαί-
ωμα πρόσβασης σε αυτά, υποχρεούται δε σε επικαιρο-
ποίησή τους και σε γνωστοποίηση αμελλητί στο άλλο 
Συμβαλλόμενο Μέρος κάθε μεταβολής αυτών.

Ειδικά ο Διαχειριστής για την εκπλήρωση των υποχρε-
ώσεων του από την παρούσα Σύμβαση επεξεργάζεται, 
δηλαδή συλλέγει, αποθηκεύει και χρησιμοποιεί, προσω-
πικά δεδομένα, σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό και 
την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων του. 
Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να αναζητηθούν 
στην ιστοσελίδα του Διαχειριστή, στην ηλεκτρονική δι-
εύθυνση https://www. desfa. gr/regulatory-framework/
compliance/prostasia-prosopikwn-dedomenwn.

2. Ο Χρήστης ΥΦΑ δηλώνει ότι γνωρίζει και αποδέχεται 
να συμμορφώνεται με τις πολιτικές του ΔΕΣΦΑ κατά της 
δωροδοκίας και διαφθοράς που έχουν αναρτηθεί στην 
ιστοσελίδα του (www.desfa.gr).

Όσον αφορά στα δικαιώματα και στις υποχρεώσεις 
από την παρούσα, ο Χρήστης ΥΦΑ συμφωνεί:

Α) Να μην δίδει ή να υπόσχεται χρήματα, προμήθειες, 
αμοιβές ή άλλα οφέλη σε διευθυντές, εργαζόμενους ή 
συνεργάτες του Διαχειριστή ή/και των θυγατρικών του, 
συμπεριλαμβανομένων δώρων, ψυχαγωγίας, ταξιδιού 
ή οποιουδήποτε άλλου είδους παροχές, συμπεριλαμ-
βανομένων των μη χρηματικών, πέραν όσων επιτρέπο-
νται από τον Κώδικα Δεοντολογίας του ΔΕΣΦΑ που έχει 
αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του (www.desfa.gr),

Β) Να ειδοποιήσει αμέσως το Διαχειριστή για κάθε αί-
τημα ή απαίτηση ή οποιαδήποτε απόπειρα αφορά στα 
παραπάνω αναφερόμενα, ανεξάρτητα από εκτίμηση ή 
ερμηνεία της συμμόρφωσης με τον Κώδικα Δεοντολο-
γίας του ΔΕΣΦΑ, και

Γ) Να αποφεύγει την εκτέλεση συμβάσεων απευθεί-
ας με το προσωπικό του Διαχειριστή ή με οποιοδήποτε 
από τα μέλη της οικογένειάς τους ή με συνδεδεμένες 
εταιρείες.

Οι ειδοποιήσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 
Β ανωτέρω, αποστέλλονται από τους Χρήστες ΥΦΑ με 
ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη διεύθυνση management-
office@desfa.gr.».

2. Η παράγραφος II του Παραρτήματος 1Α της Πρότυ-
πης Σύμβασης ΥΦΑ τροποποιείται ως εξής:

«II. Επικαιροποίησή νομιμοποιητικών εγγράφων
Σε περίπτωση που ένα ή περισσότερα από τα προσκο-

μιζόμενα έγγραφα της υπό Ι ενότητας, τροποποιηθούν, 
ανακληθούν ή παύσει η ισχύς τους, ο Συμβαλλόμενος

Χρήστης ΥΦΑ υποχρεούται να προσκομίσει άμεσα 
στον Διαχειριστή τα επικαιροποιημένα νομιμοποιητικά 
έγγραφα. Τα ανωτέρω έγγραφα παράγουν έννομες συνέ-
πειες για τους σκοπούς της παρούσας Σύμβασης από την 
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12η μεσημβρινή ώρα της επόμενης εργάσιμης ημέρας 
από την τεκμηριωμένη περιέλευσή τους σε γνώση του 
Διαχειριστή. Έως το ανωτέρω χρονικό σημείο, ο Χρήστης 
ΥΦΑ εξακολουθεί να δεσμεύεται από τα πρόσωπα που 
αναφέρονται στα προγενέστερα νομίμως υποβληθέντα 
έγγραφα ακόμη κι αν η ανάκληση, τροποποίηση ή παύ-
ση της ισχύος τους έχουν νομίμως δημοσιευθεί κατά τις 
εκάστοτε κείμενες διατάξεις. Με την προσκόμιση των 
νέων εγγράφων, ο Χρήστης ΥΦΑ υποχρεούται να συνυ-
ποβάλλει βεβαίωση του νόμιμου εκπροσώπου του περί 
του ότι τα λοιπά, ήδη υποβληθέντα νομιμοποιητικά έγ-
γραφα παραμένουν σε ισχύ και δεν έχουν τροποποιηθεί 
ή ανακληθεί.».

3. Ο Διαχειριστής ενημερώνει τους Χρήστες ΥΦΑ σχε-
τικά με την τροποποίηση της Πρότυπης Σύμβασης ΥΦΑ 
εντός τριών (3) ημερών από την έκδοση αυτής στην Εφη-

μερίδα της Κυβερνήσεως. Οι Χρήστες ΥΦΑ δεν απαιτείται 
να συνάψουν εκ νέου την Πρότυπη Σύμβαση Χρήσης 
Εγκατάστασης ΥΦΑ και τεκμαίρεται ότι προσχωρούν σε 
όλους τους όρους αυτής εκτός εάν, εντός αποκλειστικής 
προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από τη δημοσίευση της 
παρούσας απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσε-
ως, εναντιωθούν σε αυτούς καταγγέλλοντας τη Σύμβαση 
Χρήσης Εγκατάστασης ΥΦΑ που έχουν συνάψει με το 
ΔΕΣΦΑ Α.Ε..

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 11 Μαΐου 2020

Ο Πρόεδρος

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΟΥΛΑΞΗΣ   

Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα 
Τηλ. Κέντρο 210 5279000

Κείμενα προς δημοσίευση:   webmaster.et@et.gr *02020563005200004*
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