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Έγκριση του Προγράμματος Ανάπτυξης Ε.Σ.Φ.Α.
2015−2024. 

 Η ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
(Συνεδρίαση της 27ης Νοεμβρίου 2015) 

 Λαμβάνοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 2773/1999 (ΦΕΚ Α΄ 286).
2. Τις διατάξεις του Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ Α΄ 45/09.03.1999).
3. Τις διατάξεις του Ν. 4001/2011 (ΦΕΚ Α΄ 179) «Για τη 

λειτουργία Ενεργειακών Αγορών Ηλεκτρισμού και Φυ−
σικού Αερίου, για Έρευνα, Παραγωγή και δίκτυα μετα−
φοράς Υδρογονανθράκων και άλλες ρυθμίσεις» (εφεξής, 
Νόμος) και ιδίως τα άρθρα 14, 63Θ, 68 και 69 αυτού.

4. Τις διατάξεις της υπ’ αριθ. Δ1/Α/5346/22.03.2010 
απόφασης του Υφυπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας 
και Κλιματικής Αλλαγής με θέμα «Κώδικας Διαχείρισης 
του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου» (ΦΕΚ Β΄ 379) 
(εφεξής «Κώδικας»), όπως τροποποιήθηκε με τις υπ’ αριθ. 
1096/2011 (ΦΕΚ Β΄ 2227/2011) και υπ’ αριθ. 526/2013 (ΦΕΚ 
Β΄ 3131/9.122013) αποφάσεις της ΡΑΕ, ιδίως το άρθρο 
92 αυτής.

5. Τις διατάξεις του Κανονισμού Τιμολόγησης Βασικών 
Δραστηριοτήτων του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αε−
ρίου (εφεξής «Κανονισμός Τιμολόγησης»), που εκδόθηκε 
με την υπ’ αριθ. 594/2012 Απόφαση της ΡΑΕ (ΦΕΚ Β΄ 2093/
05.072012).

6. Την υπ’ αριθ. Δ1/Γ/1588/2007 απόφαση του Υπουργού 
Ανάπτυξης (ΦΕΚ Β΄60) με θέμα «Έγκριση του καταλόγου 
των προγραμματισμένων επεκτάσεων και ενισχύσεων 
του Ε.Σ.Φ.Α., σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις 
της παρ. 4 του άρθρου 6 του Ν. 3428/2005 (ΦΕΚ Α΄ 313)».

7. Την υπ’ αριθ. 7/2011 Γνωμοδότηση ΡΑΕ με θέμα «Σύμ−
φωνη Γνώμη της ΡΑΕ για την έγκριση του Προγράμμα−
τος Ανάπτυξης ΕΣΦΑ 2010−2014».

8. Την υπ’ αριθ. Δ1/Α/12721 απόφαση του Υπουργού 
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (ΦΕΚ 
Β΄ 1399/2011) με θέμα «Έγκριση του Προγράμματος Ανά−
πτυξης 2010−2014».

9. Την υπ’ αριθ. 525/31.10.2013 απόφαση της ΡΑΕ με 
θέμα «Έγκριση του Προγράμματος Ανάπτυξης 2013−
2022» (ΦΕΚ Β΄ 3003/26.11.2013).

10. Την υπ’ αριθ. 681/20.11.2014 απόφαση της ΡΑΕ με 
θέμα «Έγκριση του Προγράμματος Ανάπτυξης 2014−
2023» (ΦΕΚ Β΄ 3310/2014).

11. Την «Μελέτη Ανάπτυξης ΕΣΦΑ 2015−2024» όπως 
δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του ΔΕΣΦΑ.

12. Το υπ’ αριθ. 080472/05.02.2015 έγγραφο του ΔΕΣ−
ΦΑ (ΡΑΕ Ι−192480/6.2.2015) με θέμα «Έγκριση ταύτισης 
Προγράμματος Ανάπτυξης ΕΣΦΑ 2015 −2024 με το Πρό−
γραμμα Ανάπτυξης ΕΣΦΑ 2014−2023».

13. Το υπ’ αριθ. Ο−61245/03.04.2015 έγγραφο της ΡΑΕ 
προς το ΔΕΣΦΑ με θέμα «Έγκριση ταύτισης Προγράμ−
ματος Ανάπτυξης ΕΣΦΑ 2015−2024 με το Πρόγραμμα 
Ανάπτυξης ΕΣΦΑ 2014−2023».

14. Το «Σχέδιο Προγράμματος Ανάπτυξης ΕΣΦΑ 2015−
2024» όπως αυτό τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση από 
τον Διαχειριστή, ΔΕΣΦΑ Α.Ε., στην ιστοσελίδα του, στις 
28.04.2015 και το γεγονός ότι δεν διατυπώθηκε καμία 
παρατήρηση από τους ενδιαφερομένους κατά τη δη−
μόσια διαβούλευση.

15. Το υπ’ αριθ. 083868/15.05.2015 έγγραφο του ΔΕΣ−
ΦΑ (ΡΑΕ Ι−195670/19.05.2015) με θέμα «Υποβολή Σχεδίου 
Προγράμματος Ανάπτυξης 2015−2024» καθώς και την 
επισυναπτόμενη (Συν. 2) «Έκθεση παρακολούθησης 
εφαρμογής του εγκεκριμένου Προγράμματος Ανάπτυ−
ξης 2014−2023».

16. Τα ακόλουθα κείμενα που υποβλήθηκαν ως σχόλια 
στο πλαίσιο της Δημόσιας Διαβούλευσης της ΡΑΕ που 
έλαβε χώρα για το Σχέδιο Προγράμματος Ανάπτυξης 
ΕΣΦΑ, ήτοι τα υπ’ αριθ. ΡΑΕ έγγραφα: Ι−196534/18.06.2015 
από τον ΔΗΜΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ − ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟ 
ΤΡΑΙΑΝΟΥΠΟΛΗΣ − ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ, 
I−196904/26.06.2015 από την ΔΕΠΑ Α.Ε..

17. Το από 21/07/2015 ηλεκτρονικό μήνυμα της ΡΑΕ 
προς το ΔΕΣΦΑ με το οποίο ζητούνται οι απόψεις του 
Διαχειριστή επί των νέων επενδυτικών αναγκών που 
αναδεικνύουν οι συμμετέχοντες στη δημόσια διαβού−
λευση.

18. Το υπ’ αριθ. 086787/07.09.2015 έγγραφο του ΔΕΣΦΑ 
(ΡΑΕ Ι−198666/09.09.2015) με θέμα «Θέση ΔΕΣΦΑ σχετι−
κά με τα αιτήματα ενδιαφερομένων στα πλαίσια της 
δημόσιας διαβούλευσης του Σχεδίου Προγράμματος 
Ανάπτυξης 2015−2024».

19. Τη δημοσιευθείσα στην ιστοσελίδα του ΔΕΣΦΑ Α.Ε. 
Μελέτη Ανάπτυξης ΕΣΦΑ 2016−2025.
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20. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσης 
δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προ−
ϋπολογισμού.

Σκέφτηκε ως εξής:
Α. Σχετικές διατάξεις
1. Σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 1 έως 8 

του άρθρου 63Θ του Νόμου ορίζεται ότι: «.1. Κάθε έτος, 
κατά τα προβλεπόμενα στον Κώδικα Διαχείρισης του 
ΕΣΦΑ, ο ΔΕΣΦΑ ΑΕ καταρτίζει και θέτει σε δημόσια 
διαβούλευση σχέδιο Προγράμματος Ανάπτυξης ΕΣΦΑ 
για τα επόμενα δέκα (10) έτη. 2. Στο σχέδιο Προγράμ−
ματος Ανάπτυξης ΕΣΦΑ καθορίζονται τα έργα της ανά−
πτυξης, της ενίσχυσης και της διασύνδεσης του ΕΣΦΑ, 
τα οποία απαιτείται να εκτελεσθούν κατά τα επόμενα 
δέκα (10) έτη από τη θέσπιση του ανωτέρω Προγράμ−
ματος, το χρονοδιάγραμμα και ο τρόπος κατασκευής 
των έργων αυτών, καθώς και το προϋπολογιζόμενο κό−
στος τους. Στο σχέδιο Προγράμματος Ανάπτυξης ΕΣΦΑ 
περιλαμβάνεται διακριτή αναφορά σε έργα ανάπτυξης, 
ενίσχυσης και διασύνδεσης του ΕΣΦΑ για τα οποία έχει 
ληφθεί η απόφαση εκτέλεσης, καθώς και σε νέα έργα 
ανάπτυξης, ενίσχυσης και διασύνδεσης του ΕΣΦΑ, η 
εκτέλεση των οποίων απαιτείται να ξεκινήσει εντός 
των επόμενων τριών (3) ετών. 3. Κατά την κατάρτιση 
του Προγράμματος Ανάπτυξης του ΕΣΦΑ, ο ΔΕΣΦΑ ΑΕ 
οφείλει να λάβει υπόψη: (α) Στοιχεία της υφιστάμενης 
και της προβλεπόμενης προσφοράς και ζήτησης φυ−
σικού αερίου, (β) Την εκπλήρωση των υποχρεώσεων 
παροχής υπηρεσιών κοινής ωφελείας και την ασφάλεια 
εφοδιασμού με φυσικό αέριο, κατά τρόπο αξιόπιστο,
(γ) Τη βελτίωση της επάρκειας και της αποδοτικότη−
τας του ΕΣΦΑ και τη διασφάλιση της εύρυθμης λει−
τουργίας του, με στόχο την πρόληψη συμφορήσεων, 
καταστάσεων έκτακτης ανάγκης, άρνησης πρόσβασης 
ή απαγόρευσης διαμετακόμισης, (δ) Την τροφοδοσία 
νέων περιοχών με φυσικό αέριο με στόχο την περιφε−
ρειακή ανάπτυξη και τη διασφάλιση της δυνατότητας 
πρόσβασης νέων Χρηστών, (ε) Την προστασία του περι−
βάλλοντος, (στ) Το διακοινοτικό πρόγραμμα ανάπτυξης 
και τα περιφερειακά επενδυτικά προγράμματα σύμφωνα 
με τις διατάξεις του στοιχείου β' της παραγράφου 3 
του άρθρου 8 και της παραγράφου 1 του άρθρου 12 του 
Κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 715/2009. (ζ) Τη βιωσιμότητα 
των έργων που εντάσσονται στο Πρόγραμμα και τη 
δυνατότητα χρηματοδότησης τους, εκτός του πλαισίου 
του Προγράμματος Ανάπτυξης. 4. Ο ΔΕΣΦΑ ΑΕ οριστι−
κοποιεί το Πρόγραμμα Ανάπτυξης ΕΣΦΑ λαμβάνοντας 
υπόψη τα αποτελέσματα της δημόσιας διαβούλευσης 
και το υποβάλλει στη ΡΑΕ. 5. Η ΡΑΕ θέτει το υποβληθέν 
Πρόγραμμα Ανάπτυξης ΕΣΦΑ σε δημόσια διαβούλευση 
με τους υφιστάμενους και δυνητικούς Χρήστες. Δικαί−
ωμα συμμετοχής στη δημόσια διαβούλευση έχουν οι 
εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Χρηστών ΕΣΦΑ και κάθε 
ενδιαφερόμενος που τεκμηριώνει έννομο συμφέρον. Τα 
αποτελέσματα της δημόσιας διαβούλευσης και ιδίως οι 
πιθανές ανάγκες νέων επενδύσεων που προέκυψαν από 
τη δημόσια διαβούλευση, δημοσιεύονται από τη ΡΑΕ 
στην ιστοσελίδα της. 6. Η ΡΑΕ δύναται να αποφασίσει 
σχετικά με τροποποίηση του υποβληθέντος Προγράμ−
ματος Ανάπτυξης ΕΣΦΑ, σύμφωνα με τη διαδικασία 
που προβλέπεται στον Κώδικα Διαχείρισης του ΕΣΦΑ, 
λαμβάνοντας υπόψη ιδίως: (α) Πιθανές επενδυτικές 
ανάγκες που προέκυψαν από τη δημόσια διαβούλευση, 

(β) Τη συνέπεια του Προγράμματος με το διακοινοτικό 
πρόγραμμα ανάπτυξης και τα περιφερειακά επενδυτικά 
προγράμματα σύμφωνα με τις διατάξεις του στοιχείου 
β΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 8 και της παραγρά−
φου 1 του άρθρου 12 του Κανονισμού (ΕΚ) 715/2009. Σε 
περίπτωση αμφιβολίας σχετικά με τη συμβατότητα του 
προγράμματος Ανάπτυξης ΕΣΦΑ με το διακοινοτικό ή 
τα περιφερειακά προγράμματα, η ΡΑΕ δύναται να απευ−
θύνει σχετικό ερώτημα στον Οργανισμό Συνεργασίας 
των Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας. 7. Η ΡΑΕ, με την 
ολοκλήρωση των προβλεπομένων στις παραγράφους 
5 και 6, εγκρίνει και αναρτά στην ιστοσελίδα της το 
Πρόγραμμα Ανάπτυξης του ΕΣΦΑ και το κοινοποιεί στον 
Οργανισμό Συνεργασίας των Ρυθμιστικών Αρχών Ενέρ−
γειας. Ο ΔΕΣΦΑ ΑΕ υποχρεούται να αναρτήσει στην 
ιστοσελίδα του το εγκεκριμένο Πρόγραμμα Ανάπτυξης 
ΕΣΦΑ και να το κοινοποιήσει στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο 
Διαχειριστών Συστημάτων Μεταφοράς Φυσικού Αερίου. 
8. Η ΡΑΕ παρακολουθεί και αξιολογεί την εφαρμογή του 
Προγράμματος Ανάπτυξης ΕΣΦΑ.

2. Περαιτέρω, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγρά−
φου 1 του άρθρου 14 του Νόμου ορίζεται ότι: «Η ΡΑΕ, 
μετά από δημόσια Διαβούλευση με τους υφιστάμενους 
και δυνητικούς χρήστες, αποφασίζει σχετικά με τροπο−
ποιήσεις των Προγραμμάτων Ανάπτυξης που καταρτί−
σθηκαν από τους αρμόδιους Διαχειριστές Μεταφοράς. 
Η ΡΑΕ δημοσιοποιεί τα αποτελέσματα της δημόσιας 
Διαβούλευσης και εξετάζει: (α) εάν το Πρόγραμμα Ανά−
πτυξης καλύπτει όλες τις ανάγκες που προσδιορίστηκαν 
κατά τη διαδικασία της ως άνω Διαβούλευσης, ιδιαίτε−
ρα δε τις επενδυτικές ανάγκες, (β) εάν το Πρόγραμμα 
Ανάπτυξης είναι σύμφωνο προς το αντίστοιχο διακοι−
νοτικό, μη δεσμευτικό, δεκαετές πρόγραμμα ανάπτυ−
ξης των συστημάτων μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργει−
ας και Φυσικού Αερίου που καταρτίζεται σύμφωνα με 
τους Κανονισμούς (ΕΚ) 714/2009 και 715/2009 (L 211), 
και στη συνέχεια δύναται να ζητήσει από τον αρμόδιο 
Διαχειριστή Μεταφοράς να τροποποιήσει ανάλογα το 
Πρόγραμμα του. Εάν προκύψει αμφιβολία όσον αφορά 
τη συμφωνία ή μη του Προγράμματος Ανάπτυξης με 
το αντίστοιχο διακοινοτικό, η ΡΑΕ συμβουλεύεται τον 
Οργανισμό Συνεργασίας Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας 
που συστάθηκε με τον Κανονισμό (ΕΚ) 713/2009».

3. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 (κα) 
του άρθρου 68 του Νόμου ορίζεται ότι: «2.κα..Ο ΔΕΣΦΑ 
ΑΕ Καταρτίζει το Πρόγραμμα Ανάπτυξης του ΕΣΦΑ, 
σύμφωνα με τις ειδικότερες διατάξεις του Κώδικα Δι−
αχείρισης του ΕΣΦΑ.».

4. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 (ζ) του 
άρθρου 69 του Νόμου ορίζεται ότι: «2 . Με τον Κώδικα 
Διαχείρισης του ΕΣΦΑ ρυθμίζονται ιδίως: ...(ζ) Η διαδι−
κασία κατάρτισης του Προγράμματος Ανάπτυξης του 
ΕΣΦΑ, έγκρισης του από τη ΡΑΕ και παρακολούθησης 
του ελέγχου της υλοποίησης του και κάθε λεπτομέρεια, 
σχετικά με την ανάπτυξη του ΕΣΦΑ. Στο Πρόγραμμα 
Ανάπτυξης του ΕΣΦΑ καθορίζονται τα έργα της ανάπτυ−
ξης, της ενίσχυσης και της διασύνδεσης του ΕΣΦΑ, τα 
οποία απαιτείται να εκτελεσθούν κατά τα επόμενα δέκα 
(10) έτη από τη θέσπιση του ανωτέρω Προγράμματος, το 
χρονοδιάγραμμα και ο τρόπος κατασκευής των έργων 
αυτών, καθώς και το προϋπολογιζόμενο κόστος τους. 
Στο Πρόγραμμα Ανάπτυξης του ΕΣΦΑ περιλαμβάνεται 
διακριτή αναφορά σε έργα ανάπτυξης, ενίσχυσης και 
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διασύνδεσης του ΕΣΦΑ για τα οποία έχει ληφθεί η 
απόφαση εκτέλεσης, καθώς και σε νέα έργα ανάπτυξης, 
ενίσχυσης και διασύνδεσης του ΕΣΦΑ, η εκτέλεση των 
οποίων απαιτείται να ξεκινήσει εντός των επόμενων 
τριών (3) ετών.

5. Περαιτέρω, ως προς τη διαδικασία κατάρτισης 
του Προγράμματος Ανάπτυξης ΕΣΦΑ, σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στις παραγράφους 1 έως 4 του άρθρου 92 
του Κώδικα Διαχείρισης ΕΣΦΑ: «1. Έως την 30η Ιουνίου 
κάθε Έτους, ο Διαχειριστής καταρτίζει και θέτει σε δη−
μόσια διαβούλευση Σχέδιο Προγράμματος Ανάπτυξης 
ΕΣΦΑ για τα επόμενα δέκα (10) Έτη στην ελληνική και 
αγγλική γλώσσα. 2. Κατά την κατάρτιση του Σχεδί−
ου Προγράμματος Ανάπτυξης του ΕΣΦΑ, ο ΔΕΣΦΑ ΑΕ 
οφείλει να λάβει υπόψη τη Μελέτη Ανάπτυξης ΕΣΦΑ... 
3. Στο Σχέδιο Προγράμματος Ανάπτυξης περιλαμβάνο−
νται όλα τα έργα, ανεξαρτήτως του προϋπολογισθέ−
ντος κόστους υλοποίησης τους, τα οποία ικανοποιούν 
τα κριτήρια της διάταξης της παραγράφου [2] και των 
οποίων η έναρξη κατασκευής προβλέπεται εντός του 
χρονικού ορίζοντα του Προγράμματος, ανεξάρτητα από 
τον χρόνο ολοκλήρωσης της κατασκευής τους, καθώς 
και κάθε Προγραμματισμένο Έργο, με την επιφύλαξη 
του επόμενου εδαφίου. Ο Διαχειριστής υποχρεούται 
να αιτιολογήσει πλήρως τους λόγους για τους οποί−
ους δεν συμπεριέλαβε στο Σχέδιο οποιοδήποτε Προ−
γραμματισμένο Έργο. 4. Στο Σχέδιο Προγράμματος 
Ανάπτυξης αναφέρονται διακριτά: Α) Έργα τα οποία 
περιλαμβάνονται για πρώτη φορά στο Σχέδιο, κατόπιν 
υποβολής Αίτησης Μελλοντικής Δυναμικότητας από 
Χρήστες η οποία έγινε αποδεκτή από τον Διαχειριστή, 
κατά τη διαδικασία του άρθρου [95Β] (Εργα Σύνδεσης 
Χρηστών). Β) Έργα τα οποία περιλαμβάνονται για πρώτη 
φορά στο Σχέδιο με πρωτοβουλία του Διαχειριστή, στο 
πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του (Έργα Ανάπτυξης ΕΣΦΑ).
Γ) Προγραμματισμένα Έργα. Δ) Στο Σχέδιο Προγράμμα−
τος Ανάπτυξης περιλαμβάνεται διακριτή αναφορά σε 
έργα για τα οποία έχει ληφθεί η απόφαση εκτέλεσης 
είτε της κατασκευής είτε των τεχνικών μελετών που 
προηγούνται της κατασκευής, καθώς και σε νέα έργα, η 
εκτέλεση των οποίων απαιτείται να ξεκινήσει εντός των 
επόμενων τριών (3) ετών (Τριετής Περίοδος Ανάπτυξης).

Β. Ως προς υποβληθέν σχέδιο Προγράμματος Ανά−
πτυξης ΕΣΦΑ 2015−2024

1) Επειδή, ο Διαχειριστής, με το υπ’ αριθ. 15 σχετικό 
έγγραφο του υπέβαλε στη ΡΑΕ, προς έγκριση, Σχέδιο 
Προγράμματος Ανάπτυξης ΕΣΦΑ για τη δεκαετή περί−
οδο 2015−2024. Σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στο εν 
λόγω σχετικό έγγραφο του, ο ΔΕΣΦΑ Α.Ε. έθεσε σε 
δημόσια διαβούλευση το Σχέδιο Προγράμματος Ανά−
πτυξης ΕΣΦΑ 2015−2024 κατά το χρονικό διάστημα από 
τις 28.04.2015 έως τις 05.05.2015, και ολοκλήρωσε την 
επεξεργασία της εισήγησης του λαμβάνοντας υπόψη το 
γεγονός ότι κατά τη διάρκεια της δημόσιας διαβούλευ−
σης δεν υποβλήθηκε κανένα σχόλιο από τους Χρήστες.

2) Επειδή, η ΡΑΕ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις δια−
τάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 63Θ του Νόμου 
και της παραγράφου 1 του άρθρου 14 του Νόμου έθεσε 
το υποβληθέν από τον Διαχειριστή Σχέδιο Προγράμμα−
τος Ανάπτυξης ΕΣΦΑ 2015−2024 (σχετικό υπ’ αριθ. 15) σε 
δημόσια διαβούλευση κατά το χρονικό διάστημα από 
12.06.2015 έως 26.06.2015. Στο Σχέδιο Προγράμματος 
Ανάπτυξης περιλαμβάνονται μόνο Προγραμματισμένα 

Έργα τρέχοντος προϋπολογισμού περίπου 1411 εκατ. €, 
δηλαδή έργα τα οποία έχουν ήδη ενταχθεί προς υλο−
ποίηση στο εγκεκριμένο Πρόγραμμα Ανάπτυξης ΕΣΦΑ 
2014−2023, και όχι καινούργια έργα.

3) Επειδή, με βάση τα αποτελέσματα της δημόσιας 
διαβούλευσης τα οποία ανακοινώθηκαν στην ιστοσελί−
δα της Αρχής, μετά τη λήξη της δημόσιας διαβούλευ−
σης (σχετικό υπ’ αριθ. 16), οι συμμετέχοντες σε αυτήν 
ανέφεραν μια σειρά επενδυτικών αναγκών προς διε−
ρεύνηση συμπερίληψης στο προς έγκριση Πρόγραμμα 
Ανάπτυξης ΕΣΦΑ, όπως: (α) τη δυνατότητα διάθεσης 
δωρεάν ζεστού νερού χρήσης, μέσω εναλλάκτη θερ−
μότητας παράλληλα με το Προγραμματισμένο Έργο 
«Σταθμός συμπίεσης στους Κήπους και Μ/Ρ σταθμοί» (β) 
Τη δυνατότητα συμπερίληψης των αναγκαίων υποδομών 
κατά τη δεύτερη αναβάθμιση των εγκαταστάσεων στη 
νήσο Ρεβυθούσα ώστε ο ρυθμός μεταφόρτωσης πλοίων 
ΥΦΑ να ανέλθει στο επίπεδο των 7.500 m3ΥΦΑ/h καθότι 
παρότι η εισήγηση του Διαχειριστή προβλέπει τη δυνα−
τότητα μεταφόρτωσης πλοίων ΥΦΑ δεν αναγράφεται 
ρητά ο σχεδιαζόμενος ρυθμός μεταφόρτωσης μετά την 
ολοκλήρωση των λιμενικών εγκαταστάσεων για την 
υποδοχή μεγαλύτερων πλοίων. Κατά τη ΔΕΠΑ κατ’' αυτό 
τον τρόπο θα καταστεί η Ρεβυθούσα ανταγωνιστική 
έναντι άλλων σταθμών ΥΦΑ στη διεθνή αγορά, (γ) Τη 
συμπερίληψη των αναγκαίων υποδομών για τη μετα−
φόρτωση πλοίων μεσαίου και μικρού μεγέθους (1000 −
10.000 m3 ΥΦΑ) για την ανάπτυξη της διανομής ΥΦΑ 
σε απομακρυσμένες του ΕΣΦΑ περιοχές καθώς και για 
ναυτιλιακή χρήση, δ) Τη δημιουργία υποδομής φόρτω−
σης φορτηγών βυτίων (truck loading facility) στο σταθμό 
ΥΦΑ της Ρεβυθούσας.

4) Επειδή, σε ότι αφορά την ως άνω υπ’ αριθ. (α) (στο υπ’ 
αριθ. 3 σκεπτικό) επενδυτική ανάγκη που έχει ήδη αναγνω−
ριστεί από τον Δήμο Αλεξανδρούπολης κατά τη διάρκεια 
της δημόσιας διαβούλευσης του Σχεδίου Προγράμματος 
Ανάπτυξης ΕΣΦΑ (σχετικό υπ’ αριθ. 16) που διενήργησε η 
ΡΑΕ, από τα υπ’ αριθ. 15, 18 σχετικά έγγραφα του ΔΕΣΦΑ 
προκύπτουν τα ακόλουθα: Για το έργο «Σταθμός συμπί−
εσης στους Κήπους και Μ/Ρ σταθμοί» δεν έχει ληφθεί 
ακόμα η απόφαση κατασκευής. Ο ΔΕΣΦΑ θα εξετάσει τη 
δυνατότητα μετάδοσης θερμότητας από τα καυσαέρια 
του σταθμού σε δίκτυα τηλεθέρμανσης στην περίπτω−
ση όπου οι συνθήκες προσφοράς αερίου απαιτήσουν την 
κατασκευή του σταθμού συμπίεσης και εκπονηθούν ανα−
λυτικές τεχνικές μελέτες για το έργο.

5) Επειδή, σε ότι αφορά την ως άνω υπ’ αριθ. (β) 
(στο υπ’ αριθ. 3 σκεπτικό) επενδυτική ανάγκη που έχει 
ήδη αναγνωριστεί από τη ΔΕΠΑ κατά τη διάρκεια της 
δημόσιας διαβούλευσης του Σχεδίου Προγράμματος 
Ανάπτυξης ΕΣΦΑ (σχετικό υπ’ αριθ. 16) που διενήργησε 
η ΡΑΕ, από το υπ’ αριθ. 18 σχετικό έγγραφο του ΔΕΣΦΑ 
προκύπτουν τα ακόλουθα: Η συνολική δυναμικότητα 
μεταφόρτωσης στο σταθμό της Ρεβυθούσας ανέρχεται 
σήμερα σε 1.600 m3ΥΦΑ/h (8 αντλίες των 200 m3 ΥΦΑ/h, 
εμβαπτισμένων στις υπάρχουσες 2 δεξαμενές αποθή−
κευσης) και στα πλαίσια της 2ης αναβάθμισης του σταθ−
μού, θα ανέλθει στα 2.400 m3ΥΦΑ/h (με 4 νέες αντλίες 
των 200 m3 ΥΦΑ/h, εμβαπτισμένων στην υπό κατασκευή 
Τρίτη δεξαμενή). Ο ΔΕΣΦΑ αξιολόγησε τεχνικά το αίτη−
μα της ΔΕΠΑ για αύξηση του ρυθμού μεταφόρτωσης σε 
7500 m3/h και από την ανάλυση προέκυψε ότι το μέγιστο 
μέγεθος των αντλιών που θα μπορούσαν να τοποθετη−
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θούν στην τρίτη δεξαμενή (υπό κατασκευή στο πλαίσιο 
της 2ης αναβάθμισης της Ρεβυθούσας) ώστε η τεχνική 
δυναμικότητα να είναι συμβατή με εκείνη της σχεδια−
θείσας αναβάθμισης των σωληναγωγών/βραχιόνων είναι 
500 m3ΥΦΑ/h. Η επιλογή αυτή θα επιφέρει αύξηση της 
δυνατότητας μεταφόρτωσης από τα 2400 m3ΥΦΑ/h που 
έχει σχεδιαστεί (και δρομολογηθεί) στα πλαίσια της 2ης 
αναβάθμισης του σταθμού σε 3600 m3ΥΦΑ/h. Ο ρυθμός 
αυτός αποτελεί το 48% του στόχου που θέτει με το 
αίτημα της η ΔΕΠΑ. Ωστόσο, επισημαίνεται ότι:

i) Η εγκατάσταση μεγάλων αντλιών στην τρίτη δεξα−
μενή θα οδηγούσε στην υποχρησιμοποίησή της όσον 
αφορά την αεριοποίηση και έγχυση ποσοτήτων στο 
ΕΣΜΦΑ. Και τούτο καθότι για να λειτουργήσει μια 
κρυογενική αντλία σύμφωνα με τις προδιαγραφές του 
κατασκευαστή πρέπει να αντλεί περίπου το 50% της 
τεχνικής της δυναμικότητας, αλλιώς είναι αναγκαία η 
διαδικασία «kick back» που οδηγεί σε μεγαλύτερη με−
τάδοση θερμότητας στο ΥΦΑ με περισσότερη εξάτμιση 
(boil off) καθώς και σε σπατάλη ενέργειας.

ii) Ήδη έχουν παραγγελθεί από τον Διαχειριστή για την 
τρίτη δεξαμενή τέσσερις αντλίες μεγέθους 200 m3YΦA/h 
συνολικής αξίας 2,75 εκατ. € για τις οποίες έχει δοθεί 
προκαταβολή και έχουν αρχίσει να κατασκευάζονται. 
Για την τοποθέτηση των τεσσάρων αντλιών των 500 
m3ΥΦΑ/h, θα χρειαστούν επιπρόσθετα 4,5 εκατ. €, δη−
λαδή συνολικά το κόστος θα ανέλθει στα 7,25 εκατ. €.

iii) Η διενέργεια νέου διαγωνισμού για την προμήθεια 
μεγαλύτερων αντλιών εκτιμάται ότι θα οδηγήσει σε 
καθυστέρηση ολοκλήρωσης των εργασιών του έργου 
της 2ης αναβάθμισης της Ρεβυθούσας περί τον ένα (1) 
χρόνο. Για να ικανοποιηθεί επομένως το πλήρες αίτημα 
της ΔΕΠΑ, οι τέσσερις αντλίες που θα εγκατασταθούν 
στην τρίτη δεξαμενή θα πρέπει να έχουν δυναμικότητα 
1.475 m3YΦA/h η κάθε μία. Ωστόσο, το προαναφερθέν 
μέγεθος της αντλίας δεν αποτελεί κοινό εμπορικό μέ−
γεθος, κατά συνέπεια η ικανοποίηση του συγκεκριμέ−
νου αιτήματος θα επιφέρει σημαντική μεταβολή αφενός 
στον προϋπολογισμό του έργου (πολλαπλάσιο κόστος 
του προαναφερθέντος για τις αντλίες των 500 m3/h), 
αφετέρου δε στο χρόνο ολοκλήρωσής του. Ο ακριβής 
προσδιορισμός προϋπολογισμού κόστους θα προέκυπτε 
μετά από αναλυτική τεχνική μελέτη που χρειάζεται να 
εκπονήσει ο ΔΕΣΦΑ. Επιπλέον θα πρέπει να μελετηθεί 
τεχνικά και η δυνατότητα του συστήματος των σωλη−
ναγωγών για τη μεταφορά ΥΦΑ στο πλοίο.

Κατ’ επέκταση με βάση την ως άνω ανάλυση ο ΔΕΣ−
ΦΑ προτείνει τις ακόλουθες δύο εναλλακτικές: α) Να 
διατηρηθεί ο σχεδιασμός της 2ης αναβάθμισης της Ρε−
βυθούσας ως έχει (αύξηση ρυθμού μεταφόρτωσης από 
1600 m3 ΥΦΑ/h σε 2400 m3 ΥΦΑ/h). β) Να αυξηθεί η 
δυναμικότητα μεταφόρτωσης στο επίπεδο των 3600 m3 
ΥΦΑ/h. Για την υλοποίηση της εν λόγω εναλλακτικής 
θα πρέπει είτε να ληφθεί σχετική συμβατική δέσμευση 
από τη ΔΕΠΑ για χρήση της υπηρεσίας μεταφόρτωσης 
ώστε να καλυφθεί το σύνολο ή το μεγαλύτερο τμήμα 
του εκτιμώμενου κόστους, είτε αυτό να ενταχθεί στη 
Ρυθμιζόμενη Περιουσιακή Βάση της εγκατάστασης ΥΦΑ. 
Στην περίπτωση αυτή θα υπάρχει καθυστέρηση ολοκλή−
ρωσης του σταθμού κατά ένα χρόνο περίπου.

6) Επειδή, σε ότι αφορά τις ως άνω υπ’ αριθ. (γ) και 
(δ) (στο υπ’ αριθ. 3 σκεπτικό) επενδυτικές ανάγκες που 
έχουν ήδη αναγνωριστεί από τη ΔΕΠΑ κατά τη διάρκεια 

της δημόσιας διαβούλευσης του Σχεδίου Προγράμματος 
Ανάπτυξης ΕΣΦΑ (σχετικό υπ’ αριθ. 16) που διενήργησε 
η ΡΑΕ, από τη δημοσιευμένη Μελέτη Ανάπτυξης ΕΣΦΑ 
2016−2025 (σχετικό υπ’ αριθ. 19) προκύπτουν τα ακό−
λουθα.

i) Ως προς τη συμπερίληψη των αναγκαίων υποδομών 
για τη μεταφόρτωση πλοίων μεσαίου και μικρού μεγέ−
θους (1000 −10.000 m3 ΥΦΑ) ο ΔΕΣΦΑ έχει ήδη αναθέσει 
την εκπόνηση μελέτης με αντικείμενο τον προκαταρ−
κτικό τεχνικό προσδιορισμό και την εκτίμηση κόστους 
για την ανάπτυξη εγκαταστάσεων ανεφοδιασμού μικρών 
πλοίων ΥΦΑ από τη Ρεβυθούσα. Για το έργο αυτό έχει 
υποβληθεί αίτηση χρηματοδότησης των μελετών από 
τα κονδύλια του προγράμματος TEN − Transportation. 
Σύμφωνα με το σχεδιασμό του ΔΕΣΦΑ είναι επομένως 
πρώιμο να καθορισθούν τυχόν έργα που θα προκύψουν 
από τη μελέτη αυτή.

ii) Ως προς την δημιουργία υποδομής φόρτωσης φορ−
τηγών βυτίων (truck loading facility) στο σταθμό ΥΦΑ 
της Ρεβυθούσας ο ΔΕΣΦΑ έχει ήδη αναθέσει το βασικό 
σχεδιασμό για τη δημιουργία του πρώτου σταθμού ανε−
φοδιασμού βυτιοφόρων ΥΦΑ στις εγκαταστάσεις της 
Ρεβυθούσας. Με την ολοκλήρωση του βασικού σχεδια−
σμού ο ΔΕΣΦΑ θα προτείνει την ένταξη των αναγκαίων 
υποδομών σε Πρόγραμμα Ανάπτυξης ΕΣΦΑ.

7) Επειδή, με βάση τις ως άνω αναλύσεις του ΔΕΣΦΑ 
καθώς και τα στοιχεία που αναφέρονται στη δημοσιευ−
μένη Μελέτη Ανάπτυξης ΕΣΦΑ 2016−2015, οι τρεις από 
τις τέσσερις επενδυτικές ανάγκες που αναγνωρίστηκαν 
από τους συμμετέχοντες στη δημόσια διαβούλευση που 
διενήργησε η ΡΑΕ είναι υπό εξέταση από τον ΔΕΣΦΑ. 
Σε ότι δε αφορά την τέταρτη επενδυτική ανάγκη που 
αναγνωρίστηκε από τη ΔΕΠΑ, για την αύξηση του ρυθ−
μού μεταφόρτωσης της Ρεβυθούσας σε 7500 m3 ΥΦΑ/h, 
προκύπτει από τα στοιχεία που προσκόμισε ο ΔΕΣΦΑ 
(σχετικό υπ’ αριθ. 18) ότι έχει ήδη δρομολογηθεί ώστε σε 
πρώτη φάση ο ρυθμός να αυξηθεί από 1600 m3 ΥΦΑ/h 
σε 2400 m3 ΥΦΑ/h. Για το σκοπό αυτό ο Διαχειριστής 
έχει ήδη προβεί σε υπογραφή σύμβασης ύψους 2,75 
εκ. € και έχει προκαταβάλει ένα μέρος του κόστους. Η 
ΡΑΕ κρίνει επομένως εύλογο με βάση τα ως άνω πραγ−
ματικά τεχνικά και οικονομικά δεδομένα να μην γίνει 
αλλαγή στον υπάρχοντα σχεδιασμό της 2ης αναβάθμισης 
της Ρεβυθούσας και να μην επιβαρυνθεί στην παρούσα 
χρονική περίοδο περαιτέρω η Ρυθμιζόμενη Περιουσιακή 
Βάση. Εάν, εντούτοις, ο Χρήστης ΔΕΠΑ κρίνει σκόπι−
μο να επανέλθει με αίτημα περαιτέρω αύξησης του 
ρυθμού μεταφόρτωσης της Ρεβυθούσας στο ύψος των 
7500 m3/h θα πρέπει να διερευνηθεί συνολικά από τον 
Διαχειριστή η ζήτηση από την αγορά για την υπηρεσία 
μεταφόρτωσης σε αυτόν το ρυθμό, ώστε να αναληφθεί 
μέρος του κόστους της σχεδιαζόμενης υπηρεσίας από 
όσους ενδιαφέρονται να αναλάβουν συμβατική δέσμευ−
ση επί αυτού.

8) Επειδή, με βάση την εισήγηση του Διαχειριστή, το 
προτεινόμενο Σχέδιο Προγράμματος Ανάπτυξης ΕΣΦΑ 
2015−2024 συμβαδίζει με το διακοινοτικό σχέδιο ανά−
πτυξης και τα περιφερειακά επενδυτικά προγράμματα 
της αντίστοιχης περιόδου, σύμφωνα με τις διατάξεις 
του στοιχείου (β) της παραγράφου 3 του άρθρου 8 και 
της παραγράφου 1 του άρθρου 12 του Κανονισμού (ΕΚ) 
715/2009.
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Κατόπιν των ανωτέρω και σύμφωνα με αυτά:
Αποφασίζει:
1. Την έγκριση του τελικού σχεδίου Προγράμματος Ανά−

πτυξης 2015−2024 με το περιεχόμενο που περιλαμβάνεται 
στο συνημμένο στην παρούσα κείμενο υπό τον τίτλο «Πρό−
γραμμα Ανάπτυξης Ε.Σ.Φ.Α. 2015−2024» και το οποίο συνιστά 
ενιαίο και αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας απόφασης.

2. Τη δημοσίευση της παρούσας στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

3. Την ανάρτηση στην ιστοσελίδα της ΡΑΕ του Προ−
γράμματος Ανάπτυξης ΕΣΦΑ 2015 −2024.

4. Την κοινοποίηση του Προγράμματος Ανάπτυξης 
ΕΣΦΑ 2015−2024 στον Οργανισμό Συνεργασίας των Ρυθ−
μιστικών Αρχών Ενέργειας.

:

1. « . . . . 2015-2024» 

,  8  2015 
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2.2.1.15.  ................................................................. 30
2.2.1.16 -2  ................................................... 33
2.2.1.17. /R  ............................................................... 34
2.2.1.18. /R  ................................................................... 34

 2.2.2. 

. ............................................................................ 35
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:
/ :

:
M :

 2007-2013:  2007-2013 
:

:
:

 2014-2020:  2014-2020 
:

/ :
:  & 
:

:
:
:
:

:
Bcma: illion cubic meter per annum 
BCC: Back up Control Center 
CCTV: Closed Circuit Television 
DCS: Distributed Control System 
GCC: Gas Control Center 
IGB: Interconnector Greece Bulgaria 
IGI: Interconnector Greece Italy 
M/R: Metering/Regulating station 

m3: Normal Cubic meter  
PLC: Programmable Logic Controller 
REM: Remote 
RTU: Remote Terminal Unit 
SCADA: Supervisory Control and Data Acquisition – 

TAP: Trans Adriatic Pipeline 
TDM/PDH: Time Division Multiplexing/ Plesiochronous Digital Hierarchy 

: Tele-metering 
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 1: 

 69  2  4001/2011 ,
 ( )  ( )

,
,  ( )
 (10) .

. 4001/2011 . 1-7  92 
.

:

« .
.

,
. . . . . ,

,
.

.
.

 ( )  3  8 
 1  12 . 715/2009

.
, .» 

 ( .  2015 - 2024), 
.

,
,

.
 2015-2024, 

 (  92).  

:

I.  ( . 2.1) 
i.
ii.

I .  ( . 2.2) 
i.

.
ii.

.
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I .  ( . 2.3.) 

 3  92 
 (  « »)

.

, , ,
 ( /

),  ( , , ,
CNG, , , /

), . 92 . 2 
,  ( ,

/ , / , ),
 (Resolution to construct  Final Investment Decision), 

.   

, ,
.

 (

) .

 (Resolution to construct  Final 
Investment Decision),

 (
) - 
 - 

,
.

 (mechanically completed & commissioned & tested) 
.

,

hardware/software (installed & debugged) .

,
.

.

,
.
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 (
)

 ( )

 (
)

 (
1)

.

 1.1. 

 715/2009/

 (European Network of Transmission System Operators for Gas, 
ENTSO-G). ,

 (« »)
.

.
 2015-2024 

.

1
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 2015-2024.

.

 2: . . . . 2015-2024

 2.1. 
 2015-2024  

2.1.1.
( . 92 . 4 )

.

2.1.2.
         ( . 92 . 4 )

.

 2.2. 

 2.2.1. 
2

.

2.2.1.1.

5,9 . € 

-12
-15

2  681/2014  20  2014  «  2014
2023».
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-
-

:
 6,5 km  10 in 

 “ ” , ,
- ,

2.2.1.2.  ( )-
. . . .

17,5 . € 

-13
-3

4

/

-
- 5

:
 36 km  10in 

«  ( )»
. . .

.

2.2.1.3. /

3

4 .   
5 .
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,
85 . €6

,
,

19- -077

-8

9

10

 (Trans Adriatic Pipeline-TAP, IGB, IGI).  
,

.
 3 

9,7 MW  . 

/ :
. . .

. .,  50% .

 2012 
 11 bcma (  0,9). 

 ( )  2010.  

 85 . € 
 « ».

.

 ( )

,
.

6

7

8

9

.
10  / .
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 ( . .
/ . ).  

2.2.1.4.  –  ( )

,
1100 . €11

. ,

19- -0712

-13

14

15

 -  80 barg 
( ),  613 km  42in. 

. ,

,  ( . ),
, ,

.
.

’ . 2.2.1.3. ( / ). 

2.2.1.5. 2

11

12

13

14

.
15  / .

.  / .
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155,85 . € 
,

,
09- -10 

-16 

-  (3 )
-

 M/R .
- /
( )
-  (35%) 
- . . . (80 €) –  (

)
 ( )16

:
.

95.000 m3.  

130.000 m3  225.000 m3 
110.000 m3  200.000 m3 ( .  82%) 

.

.

.

.
 260.000 m3 (Q-max)  140.000 m3 . ,

.

.

.
,

.

16  ( )
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 20.000 m3 (uploading). 

.

.

 (Sustained Maximum Send-out Rate SMSR, .
),  1000 m3/h LNG17 ,  1400 m3/h LNG 

( .  40%).  250 m3/h LNG. 

,  SMSR 
 12,47  19,15 . m3/day,  ( .

),
22,57 . m3/day. 

 (Open Rack Vaporizer), 
.

,
.

. .
,

.

 1  2014 

.

.

 2016.  155,85  
. €.  

.
 ( ) 35% 

 ( ) .  (65%) 

. ,
 80 . € .

 40 . €. 

. 722/2012 
.  (  20 . 1. .iii)

.

17 1 m3  = 570 Nm3 .



32610 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 

 1:  3
.

2.2.1.6. /  PROTERGIA A.E. 

1,8 . € 

31- -08
-15

 ( / )
 444,5 MW  2010.  

/
 ( ) . ,

, ,
 (  – ,  20in) 

.

(by pass).  

 2015. 
 1,8 . €. 

.

2.2.1.7.
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14,4 . € 

24- -08
-15

-  ( )
-  ( )

-
-

/  ELPEDISON  II 
,  421,6 MW 

,
.

,
 ( )  26,3 km  20in 

.
 (By Pass) 

.
 ( / )

.  2015. 

 12,3 . €  2,1 . € 
.

( )  3,45 . €.  

,
,

.

2.2.1.8. / orinthos Power . .

1,65 . € 
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10- -11 
-15

 Power . .
, ,

 Motor Oil. 

.  1,65 . € 
.  2015. 

2.2.1.9. 2  ( )

3,3 . € 

, ,

15- -12 
1 : -14  (iv) 
2 : -16 (i-iii) 

 (i-iii) 

:
i)  ( )

 (Supervisory Control and Data 
Acquisition – SCADA)  (Gas Control Center) 

 (Back up Control Center) ,.
,

,
 &  (Distributed Control System) 
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ii)
.

 ISO 5167:1991 
iii)  (station utilities) 

,
iv)

 994/2010/ ,
3 .

 3,3 . € 
 2016.  (iv) 

 2014.  

 2013  BULGARTRANSGAZ 
 (Competent Authorities) 

 (Interconnection Point) ,
 1  7  994/2010. 

,  1 . € 
(  (iv) )  0,5 . € 
(  BULGARTRANSGAZ). 

’ . 452/2013 
 9  2013. 

 (
 (iv)) 

.

2.2.1.10. , ,  SCADA    

1,5 . € 
,

16- -12 
-16

, ,  SCADA 
 (Remote Terminal Unit),  IP,  M/R, M, R, LV  REM 

.  RTU 
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 2000, ,
.

 SCADA 
.  1,5 . € 

 2016. 
.

2.2.1.11. ,
 SCADA  M/R 1  (1995-2000) 

4,8 . € 
 ,  

16- -12 
-16

 15  (M VFL, M/R PPC Komotini, M/R Eko, M/R Platy, 
M/R Larissa North, M/R Larissa South, M/R Volos, M/R Athens North, R Ano Liossia, M/R Athens 
East, M PPC Lavrio, M/R Thriassio,M/R Athens West, M Agia Triada, M/R Inofita) 

 & 

.
 SCADA 

, ,
.

.

 SCADA 
,

.
 4,8 . € 

 2016. 
.

2.2.1.12. /
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2 . € 
 ,  

16-  12 
-16

 – 
. , ( ),

 –  ( ),
 – , (

).  

H
,

,
.

,
,

- .  SCADA 
/

.
 2 . € 

 2016. 

2.2.1.13.

5,3 . € 
 ,  

30- -11 
-17 
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,  (84) 
 ( ,

, ),
 (24) ,  (7) 

 &  ( )
.
, .

 TDM/PDH 
 34 Mbps, ,

(1996), ,
.

,
 100 – 1000 Mbps.  

,
.

,
 1 – 10 Gbps. 

.  5,3 . € 
 2017. 

2.2.1.14.  & 

2,1 . € 
 , 

31- -10  
-15 -16 

  ( .
1. /  . 2) 

 ( .
1. /  . 1) 
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 1. 

 1: 

/  (€) 

1
-

1.950.000 -16 

2  disaster recovery plan. 

(mirror site). 

150.000 -15

 2.100.000    

 1.  

1.  – 

 ( ),  
,

 ( , )
, ,

.

.

, ’ :
.
.

,
 ( )  715/2009, 

 ( ) .

,
,

. ,

 715/2009/ ,

.

,
,
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.

:
) ,

, ,
,

.

 ( ) .
:

-  / 
,

-

,
-

,
-

,
- ,
-

.
) ,

.

-

,
-

.

2.  disaster recovery plan. 
 (mirror site). 

 (servers) 
 data center. 

 data center ( . . , , ). 
 data center, ,

 data center, 
 data center 

.  disaster recovery 
.

.

2.2.1.15. - 1



 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 32619

.  2. 
 2 : 

/  (€) /

1

SCADA

471.044 -16 
/

2
 (  ISO 

17025 & 10723)  

166.000 -15 

3 , 197.000 -15 
/

4

SCADA  TM-
M/R 

1.440.000 -15

5 , , 800.000 -16 

 3.074.044 €   

3,07 . € 
,

31- -10  
-15 -16 

 ( . 2 / . 2, 4) 
 ( . 2 / .  5) 

 ( . 2 
/ . 1, 3) 
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,
 2. 

1.  SCADA 
,

,
.

,
.

 ( , ,
). 

2.  (  ISO17025 & 10723)  

.  on-line 
 EU-ETS 

.  ISO 17025, .
 ISO 17025 

.
.  ISO 17025 

 0-100 bar 
(  0 – 70 bar )  Dead Weight Tester (DWT) 

.

3. ,
 –  – 
:

N

.
:

 ( ,
/ , . , )

.

4.  SCADA  TM-M/R 

H , ,

 (
)

 SCADA 
.

, RTU/PLC,  layer 3, 
, ,

,
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, . .,
.

5. , ,

 ( ,
. ., ,

, , ,
, .)

.
,

,
.

 (
) ,

.

2.2.1.16 -2

0,38 . € 
,

28- -12
-15 -16

 (i - iii) 

i. .

,

.
 200.000 € 

2016.

ii.

.
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 140.000 € 
2015.

iii.  CCTV 
 monitors,  Control Room ,

.
 35.000 € 

 2015.  

2.2.1.17. /R

2,5 . € 

17- -12 
-

18

19

20

 M/R 70/19 
, .

2.2.1.18. /R

3,9 . € 

17- -12 
-

18 .
.

19  2014-2020 
. . .

20
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21

22

23

 M/R 70/19 
,

.

 2.2.2. 

.

.

 2.3. 

.

 3. 
 2015-2024 

.

21 .
.

22  2014-2020 
. . .

23
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 2015-
2024

 (  92, . 4
)

/
 (€) 

( /
)

I.

.  ( . 92 . 4 . )

-
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.  ( . 92 . 4 . )

-

 II.  

.
.

1

( )-

. .
.

17.500.000 
- -13 - 

2 5.900.000 - -12 -15

3
/

.

85.000.000 - 19- -07 -

4
 – 

(

)

1.100.000.000 - 19- -07 -

5

2

155.850.000 - 09- -10 -16
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6

/
 PROTERGIA 

(
)

1.800.000 
- 31- -08 -15

7

(
)

14.395.976 - 24- -08 -15

8

/
orinthos

Power .

(
)

1.650.000 - 10- -11 -15

9 3.300.000 - 15- -
12 

 2 
:

1 : -14 
(

)

2 : -16
(

)

1
0

,
,

SCADA 

1.500.000 - 16- -
12 -16

1
1

,

SCADA 

M/R 1
(1995-2000) 

4.800.000 - 16-
-12 -16
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1
2

/

2.000.000 - 16-
-12 -16

1
3

5.300.000 
- 30- -11 -17 

1
4

-

1.950.000 - 31- -
10 -16  

1
5

disaster recovery 
plan.

(mirror site). 

150.000 - 31- -
10 -15

1
6

SCADA 

471.044 - 31- -
10 -16  

1
7

(  ISO 
17025 & 10723) 

166.000 - 31- -
10 -15

1
8

,

197.000 - 31- -
10 -16

1
9 SCADA  

TM-M/R

1.440.000 - 31- -
10 -15
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2
0

,
,

 & 

800.000 - 31- -
10 -16  

2
1 200.000 - 28- -12 -16

2
2 140.000 - 28- -12 -15

2
3

 CCTV 

35.000 - 28- -12 -15 

2
4 /R 2.500.000 - 17- -12 - 

2
5 /R 3.900.000 - 17- -12 -

B.

-

 1.410.945.020 €

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * FAX 210 52 21 004*02027531812150036*

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 27 Νοεμβρίου 2015

Ο Πρόεδρος
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΟΥΛΑΞΗΣ  
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