E
ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α

Signature Not
Verified
Digitally signed by
KONSTANTINOS
MOSCHONAS
Date: 2021.01.14 16:18:47
EET
Reason: Signed PDF
(embedded)
Location: Athens, Ethniko
Typografio

69333

ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

31 Δεκεμβρίου 2020

Αρ. Φύλλου 5976

(Το παρόν ΦΕΚ επανεκτυπώθηκε λόγω λάθους)

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Διαδικασία κατ’ εξαίρεση υπολογισμού του Ε.Φ.Κ.,
του Φ.Π.Α. και των λοιπών επιβαρύνσεων του
φυσικού αερίου της περ. ιη΄ της παρ. 1 του άρθρου 73 του ν. 2960/2001, για το έτος 2021.

2

Καθορισμός της Διοικητικά Οριζόμενης Τιμής
Προστίμου Δήλωσης Θέσης Ενεργειακών Χρηματοπιστωτικών Μέσων, καθώς και κάθε άλλης παραμέτρου και τεχνικής λεπτομέρειας εφαρμογής
κατά τις διατάξεις της ενότητας 6.8 του Κανονισμού Λειτουργίας της Αγοράς Επόμενης Ημέρας
και Ενδοημερήσιας Αγοράς και της παρ. 4 του άρθρου 18 του ν. 4425/2016, όπως ισχύουν.

3

Δυνατότητα επίδοσης ταχυδρομικού αντικειμένου στον παραλήπτη χωρίς υπογραφή, λόγω των
ειδικών συνθηκών που επικρατούν για την αντιμετώπιση της πανδημίας COVID-19.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. Α.1286
(1)
Διαδικασία κατ’ εξαίρεση υπολογισμού του
Ε.Φ.Κ., του Φ.Π.Α. και των λοιπών επιβαρύνσεων
του φυσικού αερίου της περ. ιη΄ της παρ. 1 του
άρθρου 73 του ν. 2960/2001, για το έτος 2021.
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 55, 73, 74 και 109 του
ν. 2960/2001 «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας» (Α΄ 265).
2. Την εξουσιοδοτική διάταξη της παρ. 9 του άρθρου 73
του ν. 2960/2001, για την έκδοση της παρούσας απόφασης.
3. Τις διατάξεις του Κεφαλαίου Α΄ του ν. 4389/2016
«Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων»
(Α΄ 94) και ειδικότερα της παρ. δ) του άρθρου 2 του
άρθρου 7, της παρ. 1 του άρθρου 14, της παρ. 5 του
άρθρου 19 και του άρθρου 41 αυτού.

4. Τις διατάξεις του ν. 4001/2011 «Για τη Λειτουργία
Ενεργειακών Αγορών Ηλεκτρισμού και Φυσικού Αερίου,
για Έρευνα, Παραγωγή και Δίκτυα Μεταφοράς Υδρογονανθράκων και άλλες ρυθμίσεις» (Α΄ 179).
5. Τις διατάξεις του ν. 4308/2014 «Ελληνικά Λογιστικά
Πρότυπα, συναφείς ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις»
(Α΄ 251).
6. Τις διατάξεις της υπό στοιχεία A.1218/2019 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων
Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) «Όροι και προϋποθέσεις που διέπουν
τη διαδικασία βεβαίωσης και είσπραξης του Ε.Φ.Κ., του
Φ.Π.Α. και των λοιπών επιβαρύνσεων του φυσικού
αερίου των περ. ιζ΄ και ιη΄ της παρ. 1 του άρθρου 73 του
ν. 2960/2001, κατά την παράδοση αυτού προς κατανάλωση» (B΄ 2264).
7. Τις διατάξεις της υπό στοιχεία A. 1217/2019 κοινής
υπουργικής απόφασης «Καθορισμός των στοιχείων
που διαβιβάζονται στις αρμόδιες Ελεγκτικές Υπηρεσίες
Τελωνείων (ΕΛ.Υ.Τ.), καθώς και η συχνότητα και ο τρόπος
διαβίβασής τους, στο πλαίσιο επιβολής Ειδικού Φόρου
Κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ.) στο φυσικό αέριο» (Β΄ 2243).
8. Τις διατάξεις της υπό στοιχεία Φ.254/167/22-3-2001
απόφασης του Υπουργού Οικονομικών «Καθιέρωση
εντύπου με την ονομασία Δήλωση Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης και λοιπών φορολογιών» (Β΄ 356).
9. Τις διατάξεις της υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1125859
ΕΞ2020/23-10-2020 (Β΄ 4738) απόφασης του Διοικητή
της Α.Α.Δ.Ε. «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)».
10. Την υπό στοιχεία Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013/28-1-2013
(Β΄ 130 και Β΄ 372) κοινή απόφαση του Υπουργού και του
Υφυπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων
στο Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων
Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», όπως συμπληρώθηκε, τροποποιήθηκε και ισχύει, σε συνδυασμό με
τις διατάξεις της υποπαρ. α΄ της παρ. 3 του άρθρου 41
του ν. 4389/2016.
11. Την υπ’ αρ. 1/20-01-2016 Πράξη του Υπουργικού
Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του
Υπουργείου Οικονομικών» (Υ.Ο.Δ.Δ. 18), σε συνδυασμό με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 10
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του άρθρου 41 του ν. 4389/2016, όπως ισχύουν, την
υπ’ αρ. 39/3/30-11-2017 απόφαση του Συμβουλίου
Διοίκησης της Α.Α.Δ.Ε. «Ανανέωση της θητείας του
Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε.» (Υ.Ο.Δ.Δ. 689) και την υπό στοιχεία 5294ΕΞ2020/17-1-2020 απόφαση του Υπουργού
Οικονομικών «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 27).
12. Την ανάγκη κατ’ εξαίρεση υπολογισμού του Ε.Φ.Κ.,
του Φ.Π.Α. και των λοιπών επιβαρύνσεων του φυσικού αερίου της περ. ιη΄ της παρ. 1 του άρθρου 73 του
ν. 2960/2001, κατά την παράδοση αυτού προς κατανάλωση, για το έτος 2021.
13. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων
(Α.Α.Δ.Ε.). Σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού προκαλείται απώλεια εσόδων, η οποία εκτιμάται να ανέλθει σε πεντακόσιες χιλιάδες (500.000) ευρώ από Ε.Φ.Κ.,
Φ.Π.Α. και λοιπές επιβαρύνσεις, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Πεδίο εφαρμογής
Ο κατ’ εξαίρεση και μόνο για το έτος 2021 υπολογισμός του Ε.Φ.Κ., του Φ.Π.Α. και των λοιπών επιβαρύνσεων του φυσικού αερίου της περ. ιη΄ της παρ. 1 του
άρθρου 73 του ν. 2960/2001 για τους καταναλωτές, των
οποίων η κατανάλωση μειώθηκε κατά το έτος 2020, τόσο
ώστε να αντιστοιχεί σε υψηλότερο συντελεστή Ε.Φ.Κ.
για το έτος 2021.
Άρθρο 2
Δικαιούχοι καταναλωτές Προσδιορισμός συντελεστή Ε.Φ.Κ.
Στους καταναλωτές φυσικού αερίου της περ. ιη΄ της
παρ. 1 του άρθρου 73 του ν. 2960/2001, των οποίων
η κατανάλωση μειώθηκε κατά το έτος 2020, τόσο ώστε
να αντιστοιχεί σε υψηλότερο συντελεστή Ε.Φ.Κ. για
το έτος 2021, κατ’ εξαίρεση των οριζομένων στην παρ. 2
του άρθρου 2 της υπό στοιχεία Α.1218/2019 (Β΄ 2264)
απόφασης του Διοικητή Α.Α.Δ.Ε., παρέχεται η δυνατότητα, αποκλειστικά για το έτος 2021, προσδιορισμού του
ως άνω συντελεστή Ε.Φ.Κ., με βάση την ετήσια κατανάλωση που πραγματοποίησαν το έτος 2019.
Άρθρο 3
Διαδικασία προσδιορισμού
συντελεστή Ε.Φ.Κ. φυσικού αερίου
με βάση την ετήσια κατανάλωση
του έτους 2019
1. Οι δικαιούχοι καταναλωτές φυσικού αερίου
κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 2, δηλώνουν μέχρι την
25η Ιανουαρίου 2021 στους διανομείς ή αναδιανομείς
τους ότι θα κάνουν χρήση των διατάξεων της παρούσας απόφασης και προσκομίζουν τη βεβαίωση των διαχειριστών εθνικού συστήματος και δικτύων διανομής
φυσικού αερίου που αφορά στην ετήσια κατανάλωση
φυσικού αερίου του έτους 2019, προκειμένου για τον
προσδιορισμό του συντελεστή Ε.Φ.Κ. για το έτος 2021.
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2. Οι μη διασυνδεδεμένοι δικαιούχοι καταναλωτές
φυσικού αερίου κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 2, δηλώνουν στους διανομείς ή αναδιανομείς τους ότι θα κάνουν
χρήση των διατάξεων της παρούσας απόφασης και
προσκομίζουν τη δήλωσή τους που αφορά στη ετήσια
κατανάλωση φυσικού αερίου του έτους 2019, προκειμένου για τον προσδιορισμό του συντελεστή Ε.Φ.Κ. για
το έτος 2021.
3. Σε περίπτωση μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής
ενέργειας ή συμπαραγωγής ηλεκτρικής και θερμικής
ενέργειας, στις οποίες χρησιμοποιείται φυσικό αέριο και
για λοιπές χρήσεις πέραν της παραγωγής ηλεκτρικής
ενέργειας και που είναι δικαιούχοι καταναλωτές φυσικού αερίου κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 2, δηλώνουν
μέχρι την 25η Ιανουαρίου 2021 στους διανομείς ή αναδιανομείς τους ότι θα κάνουν χρήση των διατάξεων της
παρούσας απόφασης και προσκομίζουν τη δήλωσή τους
που αφορά στην ετήσια κατανάλωση φυσικού αερίου
του έτους 2019, τόσο για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας όσο και για τις λοιπές χρήσεις, προκειμένου για τον
προσδιορισμό του συντελεστή Ε.Φ.Κ. για το έτος 2021.
4. Οι δικαιούχοι καταναλωτές φυσικού αερίου των
παρ. 1, 2 και 3 αποστέλλουν στην αρμόδια για τον έλεγχο
ΕΛ.Υ.Τ. τις ανωτέρω δηλώσεις και βεβαίωση.
5. Κατά τα λοιπά, εφαρμόζονται τα οριζόμενα στην υπό
στοιχεία Α.1218/2019 (Β΄ 2264) απόφαση του Διοικητή
της Α.Α.Δ.Ε.
Άρθρο 4
Έναρξη Ισχύος
Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 23 Δεκεμβρίου 2020
Ο Διοικητής
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ
Ι

Αριθμ. απόφ. 1658/2020
(2)
Καθορισμός της Διοικητικά Οριζόμενης Τιμής
Προστίμου Δήλωσης Θέσης Ενεργειακών Χρηματοπιστωτικών Μέσων, καθώς και κάθε άλλης
παραμέτρου και τεχνικής λεπτομέρειας εφαρμογής κατά τις διατάξεις της ενότητας 6.8 του Κανονισμού Λειτουργίας της Αγοράς Επόμενης Ημέρας και Ενδοημερήσιας Αγοράς και της παρ. 4
του άρθρου 18 του ν. 4425/2016, όπως ισχύουν.
Η ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
(συνεδρίαση την 23η Δεκεμβρίου 2020)
Λαμβάνοντας υπόψη:
1. Το Κεφάλαιο Γ΄ «Διατάξεις Αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας» του ν. 4425/2016
«Επείγουσες ρυθμίσεις των Υπουργείων Οικονομικών,
Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Υποδομών, Μεταφορών
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και Δικτύων και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, για την εφαρμογή της συμφωνίας
δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» (Α΄ 185), όπως ισχύει και ιδίως
τα άρθρα 7, 8, 9, 10, 11, 15 και της παρ. 4 του άρθρου 18
του νόμου αυτού.
2. Τον ν. 4001/2011 «Για τη λειτουργία Ενεργειακών
Αγορών Ηλεκτρισμού και Φυσικού Αερίου, για Έρευνα,
Παραγωγή και δίκτυα μεταφοράς Υδρογονανθράκων και άλλες ρυθμίσεις» (Α΄ 179), όπως ισχύει, ιδίως
το άρθρο 32.
3. Τον Κανονισμό Λειτουργίας της Αγοράς Επόμενης Ημέρας και της Ενδοημερήσιας Αγοράς [υπ’ αρ.
1116/2018 απόφαση ΡΑΕ (Β΄ 5914)], όπως ισχύει μετά
την τροποποίησή του με την υπ’ αρ. 820/2020 απόφαση
ΡΑΕ (Β΄ 1941) και την υπ’ αρ. 1228/2020 απόφαση ΡΑΕ
(Β΄ 4124), και ιδίως τις διατάξεις της ενότητας 6.5.
4. Την υπ’ αρ. 1124/2019 απόφαση ΡΑΕ «Περί ορισμού
της ανώνυμης εταιρείας “ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΕ” και με δ.τ. “ΕΧΕ ΑΕ” ως “Ορισθέντα Διαχειριστή Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας” (Nominated
Electricity Market Operator/NEMO), σύμφωνα με την
παρ. 2 του άρθρου 8 του ν. 4425/2016 (Α΄ 185), όπως
ισχύει».
5. Την υπ’ αρ. 36/2020 απόφαση ΡΑΕ «Έγκριση, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 9 του ν. 4425/2016 και
την παρ. 1 του άρθρου 117Γ του ν. 4001/2011, όπως
ισχύει, της λειτουργίας της ανώνυμης εταιρείας με την
επωνυμία “ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε.”
και τον δ.τ. «ΕΧΕ Α.Ε.» ως Χρηματιστηρίου Ενέργειας
για τη διαχείριση και λειτουργία της Αγοράς Επόμενης
Ημέρας και της Ενδοημερήσιας Αγοράς» (Β΄ 742).
6. Την υπ’ αρ. 868/2020 απόφαση ΡΑΕ «Καθορισμός
της Διοικητικά Οριζόμενης Τιμής Προστίμου Δήλωσης
Θέσης Ενεργειακών Χρηματοπιστωτικών Μέσων, καθώς
και κάθε άλλης παραμέτρου και τεχνικής λεπτομέρειας
εφαρμογής κατά τις διατάξεις της ενότητας 6.8 του Κανονισμού Λειτουργίας της Αγοράς Επόμενης Ημέρας και
Ενδοημερήσιας Αγοράς και της παρ. 4 του άρθρου 18
του ν. 4425/2016, όπως ισχύουν» (Β΄ 2330).
7. Την υπ’ αρ. 1298/2020 απόφαση ΡΑΕ «Σχετικά με
την ημέρα έναρξης της μη συζευγμένης λειτουργίας
της Αγοράς Επόμενης Ημέρας και της Ενδοημερήσιας
Αγοράς σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 του
ν. 4425/2016 (Α΄ 185), όπως ισχύει, και τις διατάξεις του
Κεφαλαίου 7 του Κανονισμού Λειτουργίας της Αγοράς
Επόμενης Ημέρας και Ενδοημερήσιας Αγοράς, όπως
ισχύει» (Β΄ 4415).
8. Την υπό στοιχεία ΡΑΕ Ι-292791/07-12-2020 εισήγηση της ΕΧΕ Α.Ε. (ΕΧΕ: υπ’ αρ. 2459/04-12-2020) για
τον Προσδιορισμό Διοικητικά Οριζόμενης Τιμής Προστίμου Δήλωσης Θέσης Ενεργειακών Χρηματοπιστωτικών
Μέσων κατά τις διατάξεις της ενότητας 6.8 του Κανονισμού Λειτουργίας της Αγοράς Επόμενης Ημέρας και
Ενδοημερήσιας Αγοράς για το ημερολογιακό έτος 2021.
9. Την υπό στοιχεία ΡΑΕ Ι-293231/15-12-2020 επιστολή της ΕΧΕ Α.Ε. (ΕΧΕ: υπ’ αρ. 2504/14-12-2020), με
θέμα: «Αναφορά Χρεώσεων Μη Συμμόρφωσης Νοεμβρίου 2020».
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10. Τη Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΕ επί της ως
άνω εισήγησης της ΕΧΕ Α.Ε., η οποία έλαβε χώρα από
15-12-2020 έως και 18-12-20201, καθώς και τα αποτελέσματα αυτής2.
11. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
Σκέφθηκε ως εξής:
Ι. Νομικό πλαίσιο - αρμοδιότητες
Επειδή, σύμφωνα με την περ. (α) του εδαφίου (Α) της
παρ. 2 του άρθρου 7 του ν. 4425/2016 αναφορικά με την
Αγορά Επόμενης Ημέρας:
«…Στην Αγορά Επόμενης Ημέρας δηλώνονται και
οι ποσότητες ηλεκτρικής ενέργειας που έχουν δεσμευτεί μέσω διενέργειας συναλλαγών επί Ενεργειακών
Χρηματοπιστωτικών Μέσων ή και άλλων ενεργειακών
προϊόντων χονδρικής του Κανονισμού (ΕΕ) 1227/2011
με υποχρέωση φυσικής παράδοσης. …».
Επειδή, στο άρθρο 18 του ίδιου νόμου προβλέπονται,
μεταξύ άλλων, τα εξής:
«[…] 2. Στον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Ενέργειας […] καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις λειτουργίας της Αγοράς Επόμενης Ημέρας, Ενδοημερήσιας
Αγοράς […]. Οι Κανονισμοί περιλαμβάνουν διαφανείς
και χωρίς διακρίσεις κανόνες, οι οποίοι βασίζονται σε
αντικειμενικά κριτήρια, όσον αφορά στην πρόσβαση
των Συμμετεχόντων στις Αγορές Ηλεκτρικής Ενέργειας.
Οι Συμμετέχοντες και κάθε άλλο πρόσωπο στο οποίο
αφορούν οι Κανονισμοί οφείλουν να συμμορφώνονται
προς τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από αυτούς.
Με τους Κανονισμούς καθορίζονται οι συνέπειες που
επέρχονται σε περίπτωση παράβασης των κανόνων
τους. Ιδίως καθορίζονται τα ακόλουθα: […]
β) Οι υποχρεώσεις και τα δικαιώματα των Συμμετεχόντων, […]
ζ) Οι κανόνες και οι διαδικασίες διεξαγωγής των συναλλαγών […]
ια) Η επιβολή μέτρων και οι συνέπειες που επιφέρει
η παραβίαση του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Ενέργειας […]
ιστ) Κάθε άλλη ρύθμιση απαραίτητη για την εύρυθμη,
διαφανή και αποδοτική λειτουργία κάθε Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας. […]
4. Μεθοδολογίες, παράμετροι και άλλες ειδικές εγκρίσεις που προβλέπονται από τους Κώδικες των Αγορών,
αποφασίζονται από τη ΡΑΕ, μετά από εισήγηση των Διαχειριστών των Αγορών και δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. […]
9. Στον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Ενέργειας
καθορίζονται και εξειδικεύονται επιπλέον ως προς την
Αγορά Επόμενης Ημέρας ιδίως τα ακόλουθα:
α) Η διαδικασία για την καταχώρηση των ποσοτήτων
ενέργειας που έχουν αποτελέσει αντικείμενο συναλλα1 http://www.rae.gr/site/categories_new/about_rae/
factsheets/2020/gen/1512.csp
http://www.rae.gr/site/categories_new/about_rae/
factsheets/2020/gen/1712_3.csp
2 http://www.rae.gr/site/categories_new/about_rae/
factsheets/2020/maj/231220.csp

69336

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

γής σε Ενεργειακά Χρηματοπιστωτικά Μέσα στην Ενεργειακή Χρηματοπιστωτική Αγορά του Χρηματιστηρίου
Ενέργειας ή και σε άλλα ενεργειακά προϊόντα χονδρικής
που διενεργήθηκαν εκτός της ως άνω Αγοράς. […]».
Επειδή, στο Κεφάλαιο 6 του Κανονισμού Λειτουργίας
της Αγοράς Επόμενης Ημέρας και της Ενδοημερήσιας
Αγοράς (εφεξής ο «Κανονισμός»), εξειδικεύτηκαν οι διαδικασίες φυσικού διακανονισμού των Ενεργειακών Χρηματοπιστωτικών Μέσων. Ειδικότερα, στην ενότητα 6.8
«Ενέργειες του EXE μετά τη Χρονική Στιγμή Λήξης Δήλωσης Προγραμμάτων Φυσικής Παράδοσης/Απόληψης»
του Κανονισμού όπως ισχύει, προβλέπονται τα εξής:
«1. Μετά την εκτέλεση των ελέγχων επικύρωσης και
μετά τη Χρονική Στιγμή Λήξης Δήλωσης Προγραμμάτων Φυσικής Παράδοσης/Απόληψης, το ΣΣΑΕ του EXE
εκδίδει:
α) Είτε επιβεβαίωση ότι η υποβληθείσα Δήλωση ή
οι υποβληθείσες Δηλώσεις Προγραμμάτων Φυσικής
Παράδοσης/Απόληψης καλύπτουν πλήρως την ποσότητα NDPpos-rem και την NDPneg-rem, αντιστοίχως.
β) Είτε γνωστοποίηση ότι η υποβληθείσα Δήλωση
ή οι υποβληθείσες Δηλώσεις Προγραμμάτων Φυσικής
Παράδοσης/Απόληψης δεν καλύπτουν πλήρως την
ποσότητα NDPpos-rem και NDPneg-rem, αντιστοίχως, δηλώνοντας την ποσότητα NDPpos-rem και την ποσότητα NDPneg-rem
ανά Αγοραία Χρονική Μονάδα της Ημέρας Εκπλήρωσης
Φυσικής Παράδοσης D. Στην περίπτωση αυτή, ο Συμμετέχων υποχρεούται να υποβάλλει πρόσθετες Δηλώσεις
Προγραμμάτων Φυσικής Παράδοσης και/ή Δηλώσεις
Προγραμμάτων Φυσικής Απόληψης το αργότερο τριάντα (30) λεπτά μετά τη Χρονική Στιγμή Λήξης Δήλωσης
Προγραμμάτων Φυσικής Παράδοσης/Απόληψης.
Στην περίπτωση που:
i. Ο Συμμετέχων δεν υποβάλλει πρόσθετη(ες) Δήλωση(σεις) Προγραμμάτων Φυσικής Παράδοσης ή η υποβληθείσα νέα Δήλωση(σεις) Προγραμμάτων Φυσικής
Παράδοσης δεν καλύπτουν πλήρως την ποσότητα
NDPpos-rem, το ΣΣΑΕ του ΕΧΕ υπολογίζει για κάθε Συμμετέχοντα p και για κάθε Αγοραία Χρονική Μονάδα h της
Ημέρας Εκπλήρωσης Φυσικής Παράδοσης D την Θετική
Απόκλιση Ποσότητας Ενεργειακών Χρηματοπιστωτικών
Μέσων προς Φυσική Παράδοση (Participant Positive
Forward Market Mismatch Quantity), PPFMMQp,h,D,
ως εξής:
PPFMMQp,h,D = NDPpos - Sum(a = 1, N) (PDNa,h)
όπου:
p: δείκτης του Συμμετέχοντα,
a: δείκτης που αναφέρεται σε Μονάδες Παραγωγής,
Χαρτοφυλάκια Κατανεμόμενων και Μη Κατανεμόμενων
Μονάδων ΑΠΕ, Χαρτοφυλάκιο ΑΠΕ με Συμβάσεις Σταθερής Τιμής Αποζημίωσης και Φωτοβολταϊκά Στεγών
ή/και Διασυνδέσεις με υπολειπόμενα επιβεβαιωμένα
Μακροχρόνια Φυσικά Δικαιώματα Μεταφοράς,
h: δείκτης της Αγοραίας Χρονικής Μονάδας,
D: δείκτης της Ημέρας Εκπλήρωσης Φυσικής Παράδοσης,
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PDNa,h: Επικυρωμένη Δήλωση Προγράμματος Φυσικής
Παράδοσης για την Οντότητα a για την Αγοραία Χρονική
Μονάδα h σε MWh
και υπολογίζει την ποσότητα Qp,h,D, ως την ελάχιστη
τιμή μεταξύ της ποσότητας PPFMMQp,h,D και του αθροίσματος της υπολειπόμενης διαθεσιμότητας Μονάδων
Παραγωγής και Χαρτοφυλακίων Κατανεμόμενων και
Μη Κατανεμόμενων Μονάδων ΑΠΕ και υπολειπόμενων
επιβεβαιωμένων Μακροχρόνιων Φυσικών Δικαιωμάτων
Μεταφοράς:
ܳǡǡ ൌ ݉݅݊ሼܲܲܳܯܯܨǡǡ ൫ܽܥ݈݅ܽݒܣǡǡ  ܽܥܵܧܴ݈݅ܽݒܣǡǡ
ǡǡ

 ݏܴܶܲܶܮǡǡ ൯ሽ

όπου:
i: δείκτης της Μονάδας Παραγωγής,
j: δείκτης του Χαρτοφυλακίου Κατανεμόμενων και Μη
Κατανεμόμενων Μονάδων ΑΠΕ,
k: δείκτης της Διασύνδεσης,
AvailCapi,h,D: Διαθέσιμη Ισχύς της Μονάδας Παραγωγής i για την Αγοραία Χρονική Μονάδα h της Ημέρας
Εκπλήρωσης Φυσικής Παράδοσης D,
AvailRESCapj,h,D: Διαθέσιμη Ισχύς του Χαρτοφυλακίου
Κατανεμόμενων ή Μη Κατανεμόμενων Μονάδων ΑΠΕ
για την Αγοραία Χρονική Μονάδα h της Ημέρας Εκπλήρωσης Φυσικής Παράδοσης D,
LTPTRsk,h,D: υπολειπόμενα επιβεβαιωμένα Μακροχρόνια Φυσικά Δικαιώματα Μεταφοράς για εισαγωγές που
αποκτήθηκαν από τον Συμμετέχοντα p για τη Διασύνδεση k για την Αγοραία Χρονική Μονάδα h.
To ΕΧΕ υπολογίζει Χρέωση Μη Συμμόρφωσης ίση με
το γινόμενο της ποσότητας Qp,h,D, και της Διοικητικά Οριζόμενης Τιμής Προστίμου Δήλωσης Θέσης Ενεργειακών
Χρηματοπιστωτικών Μέσων.
ii. Ο Συμμετέχων δεν υποβάλλει πρόσθετη(ες) Δήλωση(εις) Προγραμμάτων Φυσικής Απόληψης ή η υποβληθείσα νέα Δήλωση(σεις) Προγραμμάτων Φυσικής
Απόληψης δεν καλύπτουν πλήρως τις NDPneg-rem, τότε
το ΣΣΑΕ του ΕΧΕ υπολογίζει για κάθε Συμμετέχοντα p και
για κάθε Αγοραία Χρονική Μονάδα h της Ημέρας Εκπλήρωσης Φυσικής Παράδοσης D την Αρνητική Απόκλιση
Ποσότητας Ενεργειακών Χρηματοπιστωτικών Μέσων
προς Φυσική Παράδοση (Participant Negative Forward
Market Mismatch Quantity), PNFMMQp,t,D, ως εξής:
PNFMMQp,h,D = NDPneg + Sum(i = 1, N) (PONi)
όπου:
PONi,h: Επικυρωμένη Δήλωση Προγράμματος Φυσικής
Απόληψης για την Οντότητα i για την Αγοραία Χρονική
Μονάδα h σε MWh
και επιβάλλει Χρέωση Μη Συμμόρφωσης ίση με
το γινόμενο της απόλυτης τιμής της Αρνητικής Απόκλισης Ποσότητας Ενεργειακών Χρηματοπιστωτικών
Μέσων προς Φυσική Απόληψη, PNFMMQp,h,D, και της
Διοικητικά Οριζόμενης Τιμής Προστίμου Δήλωσης
Θέσης Ενεργειακών Χρηματοπιστωτικών Μέσων. Στην
περίπτωση ενός Συμμετέχοντα, ο οποίος δεν κατέχει
κανένα Χαρτοφυλάκιο Φορτίου, ούτε καμία Αντλητική
Μονάδα, η ανωτέρω Χρέωση Μη Συμμόρφωσης επιβάλ-
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λεται στο ελάχιστο μεταξύ της ποσότητας PNFMMQp,h,D
και της ποσότητας των υπολειπόμενων επιβεβαιωμένων
Μακροχρόνιων Φυσικών Δικαιωμάτων Μεταφοράς για
εξαγωγές.
2. Η αξία της Διοικητικά Οριζόμενης Τιμής Προστίμου Δήλωσης Θέσης Ενεργειακών Χρηματοπιστωτικών
Μέσων, καθώς και κάθε άλλη παράμετρος και τεχνική
λεπτομέρεια εφαρμογής, συμπεριλαμβανομένων και
στοιχείων περιοδικών αναφορών του ΕΧΕ προς τη ΡΑΕ,
καθορίζεται με απόφαση της ΡΑΕ κατόπιν εισήγησης
του EXE. Η ισχύς της εν λόγω απόφασης άρχεται τουλάχιστον δύο (2) μήνες μετά την ημερομηνία έγκρισης
της νέας αξίας της Διοικητικά Οριζόμενης Τιμής Προστίμου Δήλωσης Θέσης Ενεργειακών Χρηματοπιστωτικών
Μέσων εκτός και εάν ορίζεται διαφορετικά στη σχετική
απόφαση ΡΑΕ.
3. Οι Χρεώσεις Μη Συμμόρφωσης Δήλωσης Θέσης
Ενεργειακών Χρηματοπιστωτικών Μέσων κοινοποιούνται στον Φορέα Εκκαθάρισης σε χρόνο και με διαδικασία που ορίζονται σε σχετική τεχνική απόφαση του ΕΧΕ.».
Επειδή, με την υπ’ αρ. 36/2020 απόφαση ΡΑΕ (σχετ. 5)
εγκρίθηκε η λειτουργία της ανώνυμης εταιρείας με την
επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε.»
και τον δ.τ. «ΕΧΕ Α.Ε.» ως Χρηματιστηρίου Ενέργειας
για τη διαχείριση και λειτουργία της Αγοράς Επόμενης
Ημέρας και της Ενδοημερήσιας Αγοράς σύμφωνα με την
παρ. 1 του άρθρου 9 του ν. 4425/2016 και την παρ. 1 του
άρθρου 117Γ του ν. 4001/2011, όπως ισχύει.
ΙΙ. Επί της εισήγησης της ΕΧΕ Α.Ε. σχετικά με τον προσδιορισμό της Διοικητικά Οριζόμενης Τιμής Προστίμου
Δήλωσης Θέσης Ενεργειακών Χρηματοπιστωτικών
Μέσων
Επειδή, με την υπ’ αρ. 868/2020 απόφαση ΡΑΕ (σχετ. 6),
ορίστηκε η Διοικητικά Οριζόμενη Τιμή Προστίμου Δήλωσης Θέσης Ενεργειακών Χρηματοπιστωτικών Μέσων,
ως εξής:
ADP_PNFMMQh,D = 1,5 x DAM_MPD,h
όπου:
ADP_PNFMMQh,D: η Διοικητικά Οριζόμενη Τιμή Προστίμου Δήλωσης Θέσης Ενεργειακών Χρηματοπιστωτικών Μέσων, για την Αγοραία Χρονική Μονάδα h της
Ημέρας Εκπλήρωσης Φυσικής Παράδοσης D,
D: δείκτης της Ημέρας Εκπλήρωσης Φυσικής Παράδοσης,
h: δείκτης της Αγοραίας Χρονικής Μονάδας της
Ημέρας Εκπλήρωσης Φυσικής Παράδοσης D κατά την
οποία παρατηρείται η μη συμμόρφωση,
DAM_MPh,D: Η Τιμή Εκκαθάρισης της Αγοράς Επόμενης
Ημέρας για την Αγοραία Χρονική Μονάδα h της Ημέρας
Εκπλήρωσης Φυσικής Παράδοσης D.
Συναφώς, με την ίδια απόφαση (σχετ. 6) θεσπίστηκε
διαδικασία Αναφοράς Χρέωσης Μη Συμμόρφωσης,
ως εξής:
«Αναφορικά με τις περιπτώσεις επιβολής Χρέωσης
Μη Συμμόρφωσης για Θετική ή/και Αρνητική Απόκλιση
Ποσότητας Ενεργειακών Χρηματοπιστωτικών Μέσων
προς Φυσική Παράδοση/Απόληψη, το Χρηματιστήριο
Ενέργειας αποστέλλει στη ΡΑΕ για τον ημερολογιακό
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μήνα μ και το αργότερο μέχρι την 10η εργάσιμη ημέρα
του μήνα μ+1 σχετική μηνιαία αναφορά στην οποία περιλαμβάνονται ιδιαίτερα:
α) οι Συμμετέχοντες για τους οποίους επιβάλλονται
Χρεώσεις Μη Συμμόρφωσης,
β) η Θετική Απόκλιση Ποσότητας Ενεργειακών Χρηματοπιστωτικών Μέσων προς Φυσική Παράδοση ή/και
η Αρνητική Απόκλιση Ποσότητας Ενεργειακών Χρηματοπιστωτικών Μέσων προς Φυσική Απόληψη, ανά Αγοραία Χρονική Μονάδα και Ημέρα Εκπλήρωσης Φυσικής
Παράδοσης, για τις όποιες δεν έχουν υποβληθεί νόμιμες
Δηλώσεις Προγραμμάτων Φυσικής Παράδοσης/Απόληψης,
γ) η Τιμή Εκκαθάρισης Αγοράς για κάθε Ζώνη Προσφορών και Αγοραία Χρονική Μονάδα για τις Αγοραίες
Χρονικές Μονάδες κατά τις οποίες παραιτείται μη συμμόρφωση,
δ) το σύνολο των υπολογισθέντων χρεώσεων καθώς
και λεπτομέρειες αναφορικά με τους υπολογισμούς,
ε) ανάλυση επί των επιπτώσεων της μη συμμόρφωσης στις Τιμές Εκκαθάρισης συμπεριλαμβανομένης της
διερεύνησης ευκαιριακών ή συντονισμένων πρακτικών
χειραγώγησης της αγοράς, και
στ) ιστορικά στατιστικά στοιχεία αναφορικά με την
επιβολή της χρέωσης μη συμμόρφωσης.
Τα στοιχεία των μηνιαίων αναφορών δύνανται να λαμβάνονται υπόψη κατά τη διαμόρφωση της εισήγησης
του Χρηματιστηρίου Ενέργειας αναφορικά με τον καθορισμό των παραμέτρων για τον υπολογισμό της χρέωσης
μη συμμόρφωσης.».
Επειδή, με σχετική επιστολή της (σχετ. 8), η ΕΧΕ Α.Ε. σε
εφαρμογή των διατάξεων της ενότητας 6.8 του Κανονισμού, υπέβαλε προς τη ΡΑΕ εισήγηση για τον προσδιορισμό της Διοικητικά Οριζόμενης Τιμής Προστίμου Δήλωσης Θέσης Ενεργειακών Χρηματοπιστωτικών Μέσων. Με
την εισήγησή της, η ΕΧΕ Α.Ε. προτείνει τη διατήρηση του
αλγόριθμου για τον προσδιορισμό της Διοικητικά Οριζόμενης Τιμής Προστίμου Δήλωσης Θέσης Ενεργειακών
Χρηματοπιστωτικών Μέσων, όπως είχε εγκριθεί με την
υπ’ αρ. 868/2020 απόφαση ΡΑΕ, δεδομένου του σύντομου χρονικού διαστήματος από την έναρξη λειτουργίας
των νέων αγορών, οπότε και άρχισε να εφαρμόζεται η εν
λόγω Χρέωση Μη Συμμόρφωσης, και του περιορισμένου όγκου δεδομένων για την εξαγωγή ασφαλών συμπερασμάτων αναφορικά με την πιθανή επίδραση της μη
υποβολής Δηλώσεων Προγραμμάτων Φυσικής Παράδοσης/Απόληψης στην Τιμή Εκκαθάρισης της Αγοράς
Επόμενης Ημέρας και για την αξιολόγηση της αναγκαιότητας αναθεώρησης των παραμέτρων υπολογισμού. Η
ΡΑΕ έθεσε τη σχετική εισήγηση της ΕΧΕ Α.Ε. σε Δημόσια
Διαβούλευση από 15-12-2020 έως 18-12-2020. Για τη
συγκεκριμένη εισήγηση της ΕΧΕ Α.Ε. δεν υποβλήθηκαν
σχόλια από τους συμμετέχοντες που να οδηγούν στην
ανάγκη τροποποίησης της εισήγησης της ΕΧΕ Α.Ε.
Επειδή, σύμφωνα με την Αναφορά Χρεώσεων Μη
Συμμόρφωσης Νοεμβρίου 2020 της ΕΧΕ Α.Ε. (σχετ. 9),
δεν υπήρξαν περιπτώσεις Χρεώσεων Μη Συμμόρφωσης
της υποενότητας 6.8.1 του Κανονισμού κατά το μήνα
Νοέμβριο 2020.
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Επειδή, η ως άνω εισήγηση της ΕΧΕ Α.Ε ως προς τη διατήρηση του αλγόριθμου για τον προσδιορισμό της Διοικητικά Οριζόμενης Τιμής Προστίμου Δήλωσης Θέσης
Ενεργειακών Χρηματοπιστωτικών Μέσων κρίνεται
εύλογη ως προς το σκοπό θέσπισης αυτής, αποφασίζει:
Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, κατά την παρ. 4
του άρθρου 18 του ν. 4425/2016, και την ενότητα 6.8 του
Κανονισμού Λειτουργίας της Αγοράς Επόμενης Ημέρας
και της Ενδοημερήσιας Αγοράς, όπως ισχύει, τη διατήρηση του αλγόριθμου για τον προσδιορισμό της Διοικητικά Οριζόμενης Τιμής Προστίμου Δήλωσης Θέσης
Ενεργειακών Χρηματοπιστωτικών Μέσων ως εξής:
ADP_PNFMMQh,D = 1,5 x DAM_MPD,h
όπου:
ADP_PNFMMQh,D: η Διοικητικά Οριζόμενη Τιμή Προστίμου Δήλωσης Θέσης Ενεργειακών Χρηματοπιστωτικών Μέσων, για την Αγοραία Χρονική Μονάδα h της
Ημέρας Εκπλήρωσης Φυσικής Παράδοσης D,
D: δείκτης της Ημέρας Εκπλήρωσης Φυσικής Παράδοσης,
h: δείκτης της Αγοραίας Χρονικής Μονάδας της
Ημέρας Εκπλήρωσης Φυσικής Παράδοσης D κατά την
οποία παρατηρείται η μη-συμμόρφωση,
DAM_MPh,D: Η Τιμή Εκκαθάρισης της Αγοράς Επόμενης
Ημέρας για την Αγοραία Χρονική Μονάδα h της Ημέρας
Εκπλήρωσης Φυσικής Παράδοσης D.
Η παρούσα απόφαση κοινοποιείται στην εταιρεία
«Ελληνικό Χρηματιστήριο Ενέργειας Α.Ε.», αναρτάται
στην επίσημη ιστοσελίδα της ΡΑΕ και δημοσιεύεται στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 23 Δεκεμβρίου 2020
Ο Πρόεδρος
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΑΓΟΥΜΑΣ
Ι

Αριθμ. 970/003
(3)
Δυνατότητα επίδοσης ταχυδρομικού αντικειμένου στον παραλήπτη χωρίς υπογραφή, λόγω των
ειδικών συνθηκών που επικρατούν για την αντιμετώπιση της πανδημίας COVID-19.
Η ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ (ΕΕΤΤ)
Έχοντας υπόψη:
α. Τον ν. 4070/2012 «Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, Δημοσίων Έργων και άλλες διατάξεις» (Α΄ 82),
β. τον ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ)
2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) - Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της
Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» (Α΄ 184),
γ. την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του
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κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και τη
διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της
δημόσιας διοίκησης» (Α΄ 68/2020), η οποία κυρώθηκε
με τον ν. 4683/2020 (Α΄ 83),
δ. τον ν. 4053/2012 «Ρύθμιση λειτουργίας της ταχυδρομικής αγοράς, θεμάτων ηλεκτρονικών επικοινωνιών και
άλλες διατάξεις» (Α΄ 44) και ιδιαίτερα τις διατάξεις των
άρθρων 5 και 11 αυτού, σύμφωνα με τις οποίες η ΕΕΤΤ
εκδίδει με απόφασή της τον Κανονισμό Γενικών Αδειών
Παροχής Ταχυδρομικών Υπηρεσιών,
ε. την υπό στοιχεία ΕΕΤΤ 686/064/26-03-2013 «Κανονισμός Γενικών Αδειών Παροχής Ταχυδρομικών Υπηρεσιών» (Β΄ 1700) και ιδίως το άρθρο 10 «Υποχρεώσεις
Γενικής Άδειας»,
στ. την υπό στοιχεία ΕΕΤΤ 687/328/5-4-2013 «Κώδικας Δεοντολογίας Παροχής Ταχυδρομικών Υπηρεσιών»
(Β΄ 1874),
ζ. την υπό στοιχεία ΕΕΤΤ 9178/13-3-2020 επιστολή της
εταιρείας ACS AEE,
η. την υπό στοιχεία ΕΕΤΤ 10034/24-3-2020 επιστολή
της εταιρείας ΕΛΤΑ courier,
θ. την υπό στοιχεία 34897/Φ600/18-11-2020 εισήγηση
της αρμόδιας υπηρεσίας της ΕΕΤΤ, και ύστερα από προφορική εισήγηση του Προέδρου και του Αντιπροέδρου
της ΕΕΤΤ (Κωνσταντίνου Μασσέλου και Σπυρίδωνα
Παντελή).
Επειδή:
1. Η Διεύθυνση Ταχυδρομείων της ΕΕΤΤ, μετά από
συγκέντρωση στοιχείων της ταχυδρομικής αγοράς,
διαπιστώνει ότι τα έκτακτα μέτρα που έχουν επιβληθεί στη χώρα για την αντιμετώπιση της διάδοσης της
νόσου COVID-19 έχουν προκαλέσει μεταβολή των
συνθηκών υπό τις οποίες παρέχονται οι ταχυδρομικές υπηρεσίες υπό καθεστώς Γενικής Άδειας. Τούτο σε
συνδυασμό με την αυξημένη ζήτηση για τις εν λόγω
υπηρεσίες έχει προκαλέσει δυσλειτουργίες ιδίως όσον
αφορά στους χρόνους επίδοσης και στην εξυπηρέτηση
των χρηστών.
2. Η έξαρση της νόσου COVID-19 ανάγκασε τις ταχυδρομικές επιχειρήσεις να προσαρμοστούν άμεσα σε
σημαντικές και αναπάντεχες μεταβολές στη ροή των
αποστολών λόγω της ταχείας και απότομης αύξησης της
ζήτησης για τις σχετικές υπηρεσίες η οποία οξύνεται από
τη μείωση προσωπικού λόγω χορήγησης ειδικής άδειας,
μέτρων καραντίνας ή εγκλεισμού, κρουσμάτων, κ.λπ.
3. Μέσω επιστολών και ηλεκτρονικών μηνυμάτων,
οι ταχυδρομικές επιχειρήσεις αιτήθηκαν, προκειμένου
να μην εκθέσουν σε οποιονδήποτε κίνδυνο ή ψυχολογική πίεση τους εργαζόμενους και τους παραλήπτες
των ταχυδρομικών αντικειμένων, να εξετασθεί από την
ΕΕΤΤ το ενδεχόμενο παράδοσης των αντικειμένων σε
ασφαλές σημείο, χωρίς τη λήψη υπογραφής και επαφής
με τον παραλήπτη, κατά παρέκκλιση των οριζομένων στην παρ. 7 του άρθρου 8 την υπό στοιχεία ΕΕΤΤ
687/328/5-4-2013 «Κώδικας Δεοντολογίας Παροχής
Ταχυδρομικών Υπηρεσιών» (Β΄ 1874).
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4. Ανάλογα μέτρα έχουν ληφθεί στις περισσότερες
χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αποφασίζουμε:
1. Καλεί τους παρόχους ταχυδρομικών υπηρεσιών υπό
καθεστώς Γενικής Άδειας να ενημερώνουν με κάθε πρόσφορο μέσο (π.χ. ιστοσελίδα, ανακοινώσεις σε καταστήματα, www.pricescope.gr), τους πολίτες για τους όρους
παροχής των υπηρεσιών τους, όπως ισχύουν υπό τις τρέχουσες συνθήκες έκτακτης ανάγκης, τον αναμενόμενο
χρόνο παράδοσης και για τυχόν αναστολή παραδόσεων
σε συγκεκριμένο προορισμό.
2. Εγκρίνει, κατ’ εξαίρεση και μόνο προσωρινά, με
σκοπό την προληπτική προστασία της δημόσιας υγείας,
η επίδοση ταχυδρομικών αντικειμένων ταχυμεταφορών να γίνεται χωρίς υπογραφή του παραλήπτη. Σε
περίπτωση που γίνεται χρήση της δυνατότητας αυτής
ο πάροχος ταχυδρομικών υπηρεσιών υποχρεούται να
διασφαλίζει ότι ο διανομέας βεβαιώνει την πραγματοποίηση της επίδοσης του ταχυδρομικού αντικειμένου
στον χρήστη και καταγράφει, τουλάχιστον, ημερομηνία
τόπο, ώρα επίδοσης και τα στοιχεία του παραλήπτη ή/
και την καταχώρηση μοναδικού προσωπικού κωδικού
αναγνώρισης που θα έχει αποσταλεί στους παραλήπτες.
Η βεβαίωση επίδοσης αποστέλλεται ηλεκτρονικά ή με
οποιοδήποτε πρόσφορο τρόπο στον αποστολέα, ενώ
τα πλήρη στοιχεία επίδοσης καταχωρούνται και παρα-
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κολουθούνται στο ειδικό σύστημα παρακολούθησης και
εντοπισμού ταχυδρομικών αντικειμένων (Ε.Σ.Π.Ε.Τ.Α.)
που τηρεί ο πάροχος.
3. Συστήνει στις επιχειρήσεις ταχυμεταφορών να αντιμετωπίσουν τις έκτακτες συνθήκες λειτουργίας με τον
πιο πρόσφορο τρόπο, τηρώντας πλήρως όλες τις υποχρεώσεις που υπέχουν οι πάροχοι ταχυδρομικών υπηρεσιών, σύμφωνα με τον ν. 4053/2012, τον Κανονισμό
Γενικών Αδειών και τον Κώδικα Δεοντολογίας Παροχής
Ταχυδρομικών Υπηρεσιών, τις οδηγίες του Υπουργείου
Υγείας και του ΕΟΔΥ για την προστασία της δημόσιας
υγείας του προσωπικού και των χρηστών, αποφεύγοντας
ανατιμήσεις με επίκληση της ενδεχόμενης αύξησης του
λειτουργικού κόστους, επιδεικνύοντας κοινωνική αλληλεγγύη και συμβάλλοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο στην
κοινή προσπάθεια για την αντιμετώπιση της πανδημίας.
4. Ορίζει να ισχύσει η παρούσα απόφαση μόνο προσωρινά και μέχρι την έκδοση νεότερης σχετικής απόφασης
της ΕΕΤΤ.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 30 Νοεμβρίου 2020
Ο Πρόεδρος
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΣΣΕΛΟΣ
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Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στην Προεδρία της Κυβέρνησης 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 ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αίτησης, 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 Τμήμα 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) προσαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξάνεται 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
δημοσίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση
προηγμένης 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 ημερήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες 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 Εθνικό 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, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.
Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

Ιστότοπος: www.et.gr

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία
του ιστότοπου: helpdesk.et@et.gr

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)

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ:
webmaster.et@et.gr

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

Πείτε μας τη γνώμη σας,
για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας, συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

*02059763112200008*

