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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
        Αριθμ. 122641 (2)
Καθορισμός οργανικών θέσεων Δικαστικών Επιμελητών.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ

ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις του άρθρου 48 παρ. 1 του ν. 2318/1995 

«Κώδικας Δικαστικών Επιμελητών» (ΦΕΚ 126 τ.Α΄).
2) Τη γνώμη των αρμόδιων Εισαγγελέων Πρωτοδικών 

και των Διοικητικών Συμβουλίων των Συλλόγων Δικα−
στικών Επιμελητών της Χώρας, και

3) Το γεγονός ότι με την απόφαση αυτή δεν προκα−
λείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, 
αποφασίζουμε Καθορίζουμε τον αριθμό των οργανικών 
θέσεων των Δικαστικών Επιμελητών για κάθε περιφέ−
ρεια Πρωτοδικείου ως εξής:

Εφετείο Αθηνών
1. Περιφέρεια Πρωτοδικείου Αθηνών 744
2. Περιφέρεια Πρωτοδικείου Χαλκίδας 39
3. Περιφέρεια Πρωτοδικείου Θηβών 11
Εφετείο Πειραιώς
Περιφέρεια Πρωτοδικείου Πειραιώς 164
Εφετείο Αιγαίου
1. Περιφέρεια Πρωτοδικείου Σύρου 10
2. Περιφέρεια Πρωτοδικείου Μυτιλήνης 16
3. Περιφέρεια Πρωτοδικείου Σάμου 9
4. Περιφέρεια Πρωτοδικείου Χίου 8
5. Περιφέρεια Πρωτοδικείου Νάξου 5
Εφετείο Δωδεκανήσου
1. Περιφέρεια Πρωτοδικείου Ρόδου 27
2. Περιφέρεια Πρωτοδικείου Κω 10
Εφετείο Λαμίας
1. Περιφέρεια Πρωτοδικείου Λαμίας 29
2. Περιφέρεια Πρωτοδικείου Λειβαδιάς 10
3. Περιφέρεια Πρωτοδικείου Άμφισσας 6
4. Περιφέρεια Πρωτοδικείου Ευρυτανίας 3
Εφετείο Θεσσαλονίκης
1. Περιφέρεια Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης 186
2. Περιφέρεια Πρωτοδικείου Βέροιας 29
3. Περιφέρεια Πρωτοδικείου Σερρών 24
4. Περιφέρεια Πρωτοδικείου Κατερίνης 20
5. Περιφέρεια Πρωτοδικείου Χαλκιδικής 18
6. Περιφέρεια Πρωτοδικείου Έδεσσας 14
7. Περιφέρεια Πρωτοδικείου Κιλκίς 11
8. Περιφέρεια Πρωτοδικείου Γιαννιτσών 9
Εφετείο Λάρισας
1. Περιφέρεια Πρωτοδικείου Λάρισας 44
2. Περιφέρεια Πρωτοδικείου Βόλου 39
3. Περιφέρεια Πρωτοδικείου Τρικάλων 26
4. Περιφέρεια Πρωτοδικείου Καρδίτσας 22
Εφετείο Δυτικής Μακεδονίας
1. Περιφέρεια Πρωτοδικείου Κοζάνη ς 21
2. Περιφέρεια Πρωτοδικείου Καστοριάς 10
3. Περιφέρεια Πρωτοδικείου Φλώρινας 7
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4. Περιφέρεια Πρωτοδικείου Γρεβενών 5
Εφετείο Θράκης
1. Περιφέρεια Πρωτοδικείου Ροδόπη ς 12
2. Περιφέρεια Πρωτοδικείου Καβάλας 21
3. Περιφέρεια Πρωτοδικείου Δράμας 16
4. Περιφέρεια Πρωτοδικείου Αλεξανδρούπολης 15 
5. Περιφέρεια Πρωτοδικείου Ξάνθης 15
6. Περιφέρεια Πρωτοδικείου Ορεστιάδας 8
Εφετείο Ιωαννίνων
1. Περιφέρεια Πρωτοδικείου Ιωαννίνων 23
2. Περιφέρεια Πρωτοδικείου Άρτας 11
3. Περιφέρεια Πρωτοδικείου Πρέβεζας 7
Εφετείο Κέρκυρας
1. Περιφέρεια Πρωτοδικείου Κέρκυρας 22
2. Περιφέρεια Πρωτοδικείου Θεσπρωτίας 8
Εφετείο Πατρών
1. Περιφέρεια Πρωτοδικείου Πατρών 65
2. Περιφέρεια Πρωτοδικείου Αγρινίου 18
3. Περιφέρεια Πρωτοδικείου Ηλείας 17
4. Περιφέρεια Πρωτοδικείου Αμαλιάδας 16
5. Περιφέρεια Πρωτοδικείου Μεσολογγίου 15
6. Περιφέρεια Πρωτοδικείου Αιγίου 11
7. Περιφέρεια Πρωτοδικείου Ζακύνθου 9
8. Περιφέρεια Πρωτοδικείου Λευκάδας 8
9. Περιφέρεια Πρωτοδικείου Κεφαλληνίας 8
10. Περιφέρεια Πρωτοδικείου Καλαβρύτων 6
Εφετείο Ναυπλίου
1. Περιφέρεια Πρωτοδικείου Ναυπλίου 19
2. Περιφέρεια Πρωτοδικείου Κορίνθου 33
3. Περιφέρεια Πρωτοδικείου Τρίπολης 14
4. Περιφέρεια Πρωτοδικείου Σπάρτης 10
Εφετείο Καλαμάτας
1. Περιφέρεια Πρωτοδικείου Καλαμάτας 23
2. Περιφέρεια Πρωτοδικείου Κυπαρισσίας 8
3. Περιφέρεια Πρωτοδικείου Γυθείου 4
Εφετείο Κρήτης
1. Περιφέρεια Πρωτοδικείου Χανίων 19
2. Περιφέρεια Πρωτοδικείου Ηρακλείου 46
3. Περιφέρεια Πρωτοδικείου Λασιθίου 16
4. Περιφέρεια Πρωτοδικείου Ρεθύμνης 11
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 29 Δεκεμβρίου 2010

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΣΤΑΝΙΔΗΣ

F

      Αριθμ. 25099 (2)
Μετάταξη υπαλλήλων που υπηρετούν στη Δ/νση Κοινω−

νικής Πρόνοιας της Ν. Α. Ρεθύμνης σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 257 παρ. 2α του ν. 3852/2010.

  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 257 παρ. 2α, και 95 παρ. 

5 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄) «Νέα Αρχιτεκτονική της 
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης− 
Πρόγραμμα Καλλικράτης».

2. Τις διατάξεις των άρθρων 259 παρ. 1 του ν. 3852/2010 
(ΦΕΚ 87 Α΄) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και 
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης− Πρόγραμμα Καλλι−
κράτης».

3. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 
98 Α΄) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρ−
νηση και τα Κυβερνητικά Όργανα».

4. Την εγκύκλιο 36/οικ.67447/26−11−2010 του Υπουργεί−
ου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλ. Διακυβέρνησης, 
«Μετατάξεις προσωπικού Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων 
σε Δήμους, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 
257 παρ. 2 του ν. 3852/2010».

5. Το αρ. πρωτ: 5428/20−12−2010 έγγραφο της Δ/νσης 
Διοίκησης της Ν. Α. Ρεθύμνης, με το οποίο μας αποστάλ−
θηκαν οι υπηρεσιακοί φάκελοι των κάτωθι υπαλλήλων, 
αποφασίζουμε:

Διαπιστώνουμε την αυτοδίκαιη μετάταξη στο Δήμο 
Ρεθύμνης των κατωτέρω υπαλλήλων:

1. Τριπολιτάκη Αθηνάς του Ιωάννη, κλάδου ΠΕ Οικο−
νομικού, με βαθμό Β΄, υπάλληλο της Δ/νσης Κοινωνικής 
Πρόνοιας της Ν. Α. Ρεθύμνης σε συνιστώμενη προσω−
ποπαγή θέση αντίστοιχου κλάδου/ειδικότητας της υπη−
ρεσίας αυτής και με το βαθμό που κατέχει.

2. Στρατουδάκη Ευαγγελίας του Μάρκου, κλάδου ΔΕ 
Διοικητικού −Λογιστικού με βαθμό Α΄, υπάλληλο της Δ/
νσης Κοινωνικής Πρόνοιας της Ν. Α. Ρεθύμνης, σε συ−
νιστώμενη προσωποπαγή θέση αντίστοιχου κλάδου/ει−
δικότητας της υπηρεσίας αυτής και με το βαθμό που 
κατέχει.

3. Τσιριντάνη Ειρήνης του Μανούσου, κλάδου ΔΕ Διοι−
κητικού −Λογιστικού, με βαθμό Β΄, υπάλληλο της Δ/νσης 
Κοινωνικής Πρόνοιας της Ν. Α. Ρεθύμνης, σε συνιστώμε−
νη προσωποπαγή θέση αντίστοιχου κλάδου/ειδικότητας 
της υπηρεσίας αυτής, με το βαθμό που κατέχει.

4. Μαυρογιαννάκη Πόπης του Αγγελή, κλάδου ΔΕ Διοι−
κητικού −Λογιστικού, με βαθμό Α΄, υπάλληλο της Δ/νσης 
Κοινωνικής Πρόνοιας της Ν. Α. Ρεθύμνης, σε συνιστώμε−
νη προσωποπαγή θέση αντίστοιχου κλάδου/ειδικότητας 
της υπηρεσίας αυτής, με το βαθμό που κατέχει.

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από 1/1/2011.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.

  Ηράκλειο, 22 Δεκεμβρίου 2010

Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΡΟΥΝΤΖΟΣ

F
    Αριθμ. 25021 (3)
Μετάταξη υπαλλήλων: της Δ/νσης Πολεοδομικού Σχεδι−

ασμού και Περιβάλλοντος και της Δ/νσης Πολεοδο−
μικών Εφαρμογών της ΝΑ Λασιθίου, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 257 παρ. 2α του ν. 3852/2010.

  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 257 παρ. 2 α και 95 παρ. 

5 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄) «Νέα Αρχιτεκτονική της 
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης− 
Πρόγραμμα Καλλικράτης».
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2. Τις διατάξεις των άρθρων 259 παρ. 1 του ν. 3852/2010 
(ΦΕΚ 87 Α΄) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και 
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης− Πρόγραμμα Καλλι−
κράτης».

3. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 
98 Α΄) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρ−
νηση και τα Κυβερνητικά Όργανα».

4. Την εγκύκλιο 36/οικ.67447/26−11−2010 του Υπουργείου 
Εσωτερικών «Μετατάξεις προσωπικού Νομαρχιακών Αυ−
τοδιοικήσεων σε Δήμους, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα 
στο άρθρο 257 παρ. 2 του ν. 3852/2010».

5. Το αρ.πρωτ: 27859/17−12−2010 έγγραφο της Δ/νσης 
Διοικητικών Υπηρεσιών της Ν. Α. Λασιθίου, με το οποίο 
μας αποστάλθηκαν οι υπηρεσιακοί φάκελοι των κάτωθι 
υπαλλήλων, αποφασίζουμε:

Διαπιστώνουμε την αυτοδίκαιη μετάταξη στο Δήμο 
Αγίου Νικολάου των κατωτέρω υπαλλήλων:

1. Αλέξη−Σταυρουλάκη Σοφία του Γεωργίου, κλάδου ΠΕ 
Αρχ/νων Μηχ/κών, με βαθμό Α΄, υπάλληλο της Δ/νσης 
Πολεοδομικού Σχεδιασμού και Περιβάλλοντος της Ν. Α. 
Λασιθίου, σε συνιστώμενη προσωποπαγή θέση αντίστοι−
χου κλάδου/ειδικότητας της υπηρεσίας αυτής και με το 
βαθμό που κατέχει.

2. Ανδριοπούλου Ευγενία του Ανδρέα, κλάδου ΠΕ 
Αρχ/νων Μηχ/κών, με βαθμό Β΄, υπάλληλο του Τμήμα−
τος Πολεοδομικών Σχεδίων και Κανόνων της Δ/νσης 
Πολεοδομικού Σχεδιασμού και Περιβάλλοντος της Ν.Α. 
Λασιθίου σε συνιστώμενη προσωποπαγή θέση αντίστοι−
χου κλάδου/ειδικότητας της υπηρεσίας αυτής και με το 
βαθμό που κατέχει.

3. Φαρσάρης Νικόλαος του Ιωάννη, κλάδου ΠΕ Πο−
λιτικών Μηχ/κών, με βαθμό Β΄, υπάλληλο του Τμήμα−
τος Πολεοδομικών Σχεδίων και Κανόνων της Δ/νσης 
Πολεοδομικού Σχεδιασμού και Περιβάλλοντος της Ν.Α. 
Λασιθίου, σε συνιστώμενη προσωποπαγή θέση αντί−
στοιχου κλάδου/ειδικότητας της υπηρεσίας αυτής και 
με το βαθμό που κατέχει.

4. Παπαδάκη Καλλιόπη του Εμμανουήλ, κλάδου ΤΕ 
Μηχανολόγων Ηλεκτρολόγων Μηχ/κών, με βαθμό Δ’, 
υπάλληλο του Τμήματος Έκδοσης Οικοδομικών Αδειών 
της Δ/νσης Πολεοδομικών Εφαρμογών της Ν. Α. Λασι−
θίου, σε συνιστώμενη προσωποπαγή θέση αντίστοιχου 
κλάδου/ειδικότητας της υπηρεσίας αυτής και με το 
βαθμό που κατέχει.

5. Τσιχλή Μαρία του Μιχαήλ, κλάδου ΤΕ Μηχανικών 
Δομικών Έργων, με βαθμό Β΄, υπάλληλο του Τμήματος 
Πολεοδομικών Σχεδίων και Κανόνων της Δ/νσης Πο−
λεοδομικού Σχεδιασμού και Περιβάλλοντος της Ν. Α. 
Λασιθίου, σε συνιστώμενη προσωποπαγή θέση αντί−
στοιχου κλάδου/ειδικότητας της υπηρεσίας αυτής και 
με το βαθμό που κατέχει.

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από 1/1/2011.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.

  Ηράκλειο, 22 Δεκεμβρίου 2010

Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΡΟΥΝΤΖΟΣ

    Aριθμ. 2312/2010 (4)
Καθορισμός αριθμητικής τιμής του μεγέθους TOL

  Η ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

  Κατά την τακτική συνεδρίασή της, στην έδρα της, την 
28η Δεκεμβρίου 2010 και λαμβάνοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 2773/1999 (ΦΕΚ Α΄ 286), όπως 
τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

2. Τις διατάξεις του Κώδικα Διαχείρισης του Συστή−
ματος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΦΕΚ Β΄ 
655/2005) (ΚΔΣ&ΣΗΕ), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύ−
ουν.

3. Την από 19−12−2008 απόφασης της ΡΑΕ με αριθμ 
2608/2008.

4. Την επιστολή της εταιρείας Elpedison Power (αριθμ. 
πρωτ. I−126134/10−11−2010).

5. Την επιστολή του ΔΕΣΜΗΕ (αριθμ. πρωτ. I−129607/21−
12−2010).

6. Την επιστολή του ΔΕΣΜΗΕ (αριθμ. πρωτ. I− 129656/22−
12−2010),

σκέφθηκε ως εξής:
Επειδή, κατά τις παραγράφους 3 και 5 του Άρθρου 

178, του Κώδικα προβλέπεται: Η αριθμητική τιμή του 
μεγέθους TOL καθορίζεται για κάθε ημερολογιακό έτος 
από τον Διαχειριστή του Συστήματος δύο (2) μήνες προ 
της έναρξης του ημερολογιακού έτους και εγκρίνεται 
από τη ΡΑΕ.

«3. Λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο υπολογισμού 
των ποσοτήτων ενέργειας που αντιστοιχούν στις Εντο−
λές Κατανομής INSTut καθορίζονται στο Εγχειρίδιο Κα−
τανομής….

5. Λεπτομέρειες σχετικά με τον καθορισμό και την 
εφαρμογή του μεγέθους TOL καθορίζονται στο Εγχει−
ρίδιο Κατανομής.»

Επειδή, κατά τη παράγραφο 7 του Άρθρου 335 του 
Κώδικα προβλέπεται:

«7. Κατά την πρώτη εφαρμογή των Άρθρων 178 και 180, 
τα μεγέθη TOL και TOLP λαμβάνουν αριθμητικές τιμές 
ίσες με το μηδέν (0), με δυνατότητα τροποποίησή τους, 
κατά τη διάρκεια του πρώτου ημερολογιακού έτους 
εφαρμογής τους, μετά από αιτιολογημένη εισήγηση του 
Διαχειριστή του Συστήματος και απόφαση της ΡΑΕ.

Επειδή, και λαμβάνοντας υπόψη την εισήγηση του 
Διαχειριστή καθώς και τα σχετικά στοιχεία που υποβλή−
θηκαν από αυτόν (σχετικά 5 και 6) διαπιστώνεται ότι οι 
παράγοντες που επηρεάζουν τη δυνατότητα ακριβούς 
εκτέλεσης εντολής κατανομής από Μονάδα Παραγω−
γής και την ενδεχόμενη μη συστηματική απόκλιση ως 
προς τις εντολές αυτές, σχετίζονται με τη διαδικασία 
υπολογισμού και μετάδοσης των Εντολών Κατανομής 
και την αντίδραση των μονάδων στις διακυμάνσεις της 
συχνότητας (πρωτεύουσα ρύθμιση).

Επειδή, ο Διαχειριστής στην σχετική εισήγησή του 
προέβει στην ποσοτικοποίηση τις μη συστηματικές αυ−
τές αποκλίσεις βάσει των στατιστικών στοιχείων από 
τη λειτουργία των μονάδων και την απόκλιση της λει−
τουργίας τους σε σχέση με την αριθμητική τιμή της 
αντίστοιχης Εντολής Κατανομής που εκδόθηκε.

Επειδή, οι μονάδες παραγωγής που βρίσκονται σε 
δοκιμαστική λειτουργία, όπου κατά κύριο λόγω γίνονται 
οι απαραίτητες ρυθμίσεις και προσαρμογές, ώστε η 



36018 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 

μονάδα να ανταποκρίνεται με τον απαιτούμενο τρόπο 
στις εντολές του Διαχειριστή, χωρίς να περιλαμβάνο−
νται σε αυτές οι περιπτώσεις αστοχίας εκκίνησης ή μη 
προβλεπόμενης σβέσης, και για λόγους που σχετίζονται 
με τις επιβαλλόμενες δοκιμές ελέγχου, κρίνεται εύλογη 
η διαφοροποίηση του μεγέθους ανοχής απόκλισης, σε 
σχέση με το μέγεθος αυτό κατά την εμπορική λειτουρ−
γία της μονάδας, αποφασίζει:

Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της κατά το Άρθρο 
335 παράγραφος (7) του Κώδικα Διαχείρισης του Συστή−
ματος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας για τον 
καθορισμό του μεγέθους TOL, ήτοι της ανοχής απόκλι−
σης μονάδας παραγωγής κατά το Άρθρο 178, σε δύο επί 
τοις εκατό (2%). Σε περίπτωση που μονάδα παραγωγής 
βρίσκεται σε δοκιμαστική περίοδο το μέγεθος αυτό 
καθορίζεται σε σαράντα τοις εκατό (40%)

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 22 Δεκεμβρίου 2010

Ο Πρόεδρος
ΝΙΚΟΣ ΒΑΣΙΛΑΚΟΣ

    Αριθμ. 2258/2010 (5)
Καθορισμός ποσοστού προσαύξησης του μεταβλητού 

κόστους από την 1η Οκτωβρίου 2010

  Η ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Κατά την τακτική συνεδρίαση της στην έδρα της, την 
22α Δεκεμβρίου 2010 και λαμβάνοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 2773/1999 (ΦΕΚ Α΄ 286), όπως 
τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

2. Τις διατάξεις του Κώδικα Διαχείρισης του Συστή−
ματος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΦΕΚ Β΄ 
655/2005) (ΚΔΣ&ΣΗΕ), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύ−
ουν.

3. Την από 19−12−2008 απόφαση ΡΑΕ με αριθμ 
2608/2008.

4. Την επιστολή της εταιρείας Aegean Power S.A. 
(αριθμ. πρωτ. 1−124312/20−10−2010).

5. Τις επιστολές της εταιρείας VERBUND (αριθμ. πρωτ. 
1−125422/1−11−2010).

6. Την επιστολή της εταιρείας EGL Hellas S.A. (αριθμ. 
πρωτ. Ι−125426/1 −11 −2010).

7. Την επιστολή του EFET (αριθμ. πρωτ. Ι− 128474/9−
12−2010),

σκέφθηκε ως εξής:
Επειδή, κατά την πρόσφατη τροποποίηση του Κώ−

δικα (Δ5/ΗΛ/Β/Φ. 1.16/οικ. 193 76/28−09−2010, ΦΕΚ Β΄ 
1585/29−09−2010), και ειδικότερα στο άρθρο 190, παραγ. 
2 προβλέφθηκε η παράταση του Μηχανισμού Κάλυψης 
Μεταβλητού Κόστους, ως εξής:

«2. Κατανεμόμενη Μονάδα, η οποία δεν βρίσκεται σε 
δοκιμαστική λειτουργία και η οποία εγχέει ενέργεια στο 
Σύστημα κατόπιν Εντολής Κατανομής, δικαιούται την 
κάλυψη τουλάχιστον του Μεταβλητού της Κόστους για 
την παραγωγή ενέργειας που αντιστοιχεί στις Εντολές 
Κατανομής του Διαχειριστή του Συστήματος για κάθε 
Περίοδο Κάλυψης Κόστους της Ημέρας Κατανομής. 
Ειδικότερα, η Ημέρα Κατανομής διαιρείται σε Περιό−
δους Κάλυψης Κόστους με απόφαση της ΡΑΕ, μετά από 
εισήγηση του διαχειριστή του Συστήματος. Για κάθε 
Περίοδο Κάλυψης Κόστους υπολογίζονται:

α. οι συνολικές Ματώσεις που προκύπτουν για την 
εν λόγω Μονάδα από την Εκκαθάριση του ΗΕΠκαι την 
Εκκαθάριση των Αποκλίσεων,

β. το αντίστοιχο συνολικό κόστος της Μονάδας, βάσει 
του Μεταβλητού Κόστους της Μονάδας, προσαυξημένο 
κατά σταθερό και ενιαίο για όλες τις Μονάδες ποσοστό, 
το οποίο καθορίζεται με απόφαση της ΡΑΕ. Η απόφαση 
αυτή εκδίδεται τουλάχιστον δύο μήνες προ του τέλους 
ενός ημερολογιακού έτους, ισχύει για το επόμενο ημε−
ρολογιακό έτος και δεν τροποποιείται εντός του έτους 
αυτού. Το Μεταβλητό Κόστος της Μονάδας, για κάθε 
Περίοδο Κατανομής της Περιόδου Κάλυψης, υπολογί−
ζεται για την παραγωγή ενέργειας που αντιστοιχεί στο 
ελάχιστο της ποσότητας ενέργειας που αντιστοιχεί 
στις Εντολές Κατανομής του Διαχειριστή του Συστή−
ματος και της ποσότητας ενέργειας που εγχύθηκε στο 
Σύστημα.

Σε περίπτωση που η διαφορά μεταξύ του ποσού που 
αντιστοιχεί στο στοιχείο (β) και του ποσού που αντιστοι−
χεί στο στοιχείο (α) είναι θετική, η Μονάδα δικαιούται 
πρόσθετης αμοιβής για την εν λόγω Περίοδο Κάλυψης 
Κόστους, ίσης με την ως άνω διαφορά Ο Διαχειριστής 
του Συστήματος δημοσιεύει σε μηνιαία βάση τα ανω−
τέρω ποσά τόσο συγκεντρωτικά όσο και αναλυτικά, 
συνοδευόμενα από την απαραίτητη τεκμηρίωση. Λε−
πτομέρειες σχετικά με τους ως άνω υπολογισμούς, τις 
Μονάδες που δικαιούνται την πρόσθετη αμοιβή και την 
δημοσίευση των σχετικών στοιχείων, καθορίζονται στο 
Εγχειρίδιο Εκκαθάρισης Αγοράς.»

Επειδή, κατά τη παράγραφο 11 του Άρθρου 335 του 
Κώδικα προβλέπεται:

«10 Η εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου (2) 
του Άρθρου 190 άρχεται μετά από εισήγηση του Δια−
χειριστή του Συστήματος και απόφαση της ΡΑΕ, εντός 
έξι (6) μηνών από την Πέμπτη Ημέρα Αναφοράς και 
έχει αναδρομική ισχύ από την Πέμπτη Ημέρα Αναφο−
ράς, υπόκειται δε στις προβλέψεις περί Προσωρινής 
Εκκαθάρισης όπως αυτές ορίζονται στο παρόν Άρθρο. 
Οι προβλεπόμενες κατά το Άρθρο 190 αποφάσεις της 
ΡΑΕ λαμβάνονται εντός τριών (3) μηνών από την Πέμπτη 
Ημέρα Αναφοράς.

Επειδή, η αναφερόμενη στον Κώδικα προσαύξηση 
αποσκοπεί αφενός μεν να καλύπτονται τα πιθανά πρό−
σθετα κόστη των Κατανεμόμενων Μονάδων που δεν 
περιλαμβάνονται στο Μεταβλητό τους Κόστος, όπως για 
παράδειγμα το πιθανό κόστος έναυσης της Μονάδας, ή 
άλλα κόστη που προβλέπονται στο Άρθρο 44, αφετέρου 
να παρέχει επαρκή κίνητρα, μέσω ενός μικρού περιθω−
ρίου κέρδους, στις Κατανεμόμενες. Μονάδες ώστε να 
είναι διαθέσιμες και έτοιμες να εκτελέσουν άμεσα τις 
Εντολές Κατανομής του ΔΕΣΜΗΕ, ανεξαρτήτως αν η 
Οριακή Τιμή του Συστήματος την αντίστοιχη Περίοδο 
Κατανομής που δίδεται η Εντολή Κατανομής είναι υψη−
λότερη ή χαμηλότερη της Προσφοράς Έγχυσης τους ή 
του Μεταβλητού τους Κόστους.

Επειδή, με τη μέχρι σήμερα εμπειρία από τη λειτουρ−
γία της ημερήσιας αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας έχει 
διαπιστωθεί ότι οι περιπτώσεις όπου δεν καλύπτεται 
το Μεταβλητό Κόστος μιας Κατανεμόμενης Μονάδας, 
η οποία εγχέει Ενέργεια στο Σύστημα κατόπιν Εντολής 
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Κατανομής, περιλαμβάνουν κατ’ αρχήν τις περιπτώσεις 
όπου στο Πρόγραμμα ΗΕΠ ή στο Πρόγραμμα Κατανο−
μής εντάσσονται Κατανεμόμενες Μονάδες βάσει της 
Τεχνικά Ελάχιστης Παραγωγής τους για την κάλυψη 
των Αναγκών Εφεδρειών, χωρίς όμως να περιορίζονται 
μόνο στις περιπτώσεις αυτές.

Επειδή, με την εφαρμογή των διατάξεων του Κώδικα 
από την 5η Ημέρα Αναφοράς, η συνολική αγορά εκ−
καθαρίζεται στο πλαίσιο του Ημερήσιου Ενεργειακού 
Προγραμματισμού και του Μηχανισμού Διευθέτησης 
Αποκλίσεων, όπου προβλέπονται πληρωμές για την 
εγχεόμενη ενέργεια από κάθε μονάδα, λαμβάνοντας 
υπόψη το πρόγραμμα κατανομής και τις τροποποιήσεις 
αυτού κατά τη διάρκεια της Ημέρας Κατανομής. Η πα−
ροχή επικουρικών υπηρεσιών από τις μονάδες αυτές και 
οι σχετικές αμοιβές δεν περιλαμβάνονται στην έννοια 
της έγχυσης ηλεκτρικής ενέργειας και δεν θα πρέπει 
να συμπεριλαμβάνονται στις πιστώσεις που συμψηφίζο−
νται με τη χρέωση μεταβλητού κόστους των μονάδων 
παραγωγής

Επειδή, σύμφωνα με το σχεδιασμό της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής και μέχρι το έτος 2015, η χώρα μας, όπως 
και οι υπόλοιπες χώρες τις ΕΕ, οφείλει να έχει εναρ−
μονίσει τους κανόνες της χονδρεμπορικής αγοράς της 
με ένα κοινό μοντέλο οργάνωσης της αγοράς (target 
model), το οποίο και θα διέπει υποχρεωτικά τις αγορές 
ηλεκτρικής ενέργειας των χωρών αυτών, τουλάχιστον 
δε τη διαχείριση των διασυνδέσεων μεταξύ των χωρών 
και τους όρους πρόσβασης σε αυτές. Η εναρμόνιση 
σε αυτό το μοντέλο και η αποδοτικότερη εφαρμογή 
του, απαιτεί εμμέσως υψηλό επίπεδο εναρμόνισης και 
των συνολικών κανόνων της χονδρεμπορικής αγοράς, 
όπου βασικά εργαλεία θα είναι: α) η αγορά εξισορρό−
πησης πραγματικού χρόνου (real−time balancing market), 
η αποτελεσματικότερη ανάπτυξη της οποίας απαιτεί τη 
«σύνδεση» (coupling) των αγορών όμορων τουλάχιστον 
χωρών, και β) αγορές μελλοντικής εκπλήρωσης (forward 
markets), οι οποίες θα ταυτιστούν (implicit auctioning) με 
την αγορά διασυνδετικών δικαιωμάτων.

Επειδή, η ανάπτυξη του ως άνω προτεινόμενου μο−
ντέλου χονδρεμπορικής αγοράς, που είναι αρκετά απλό 
ώστε όλες οι χώρες να μπορέσουν να το εφαρμόσουν, 
προϋποθέτει ότι κάθε χώρα θα έχει επιλύσει τα δο−
μικά προβλήματα οργάνωσης της δικής της αγοράς, 
θα διαθέτει την αναγκαία ρευστότητα (liquidity), ήτοι 
επαρκή αριθμό συμμετεχόντων στην αγορά αυτή, έτσι 
ώστε να μπορέσει να εφαρμόσει τα σχετικά απλά (και 
ορθολογικά) σχήματα που προτείνονται.

Επειδή, η αγορά της χώρας μας, λόγω των σοβαρών 
δομικών προβλημάτων στην οργάνωση της, παρουσιάζει 
σημαντικά προβλήματα λειτουργίας, τα οποία καθιστούν 
αναγκαία τη λήψη ιδιαιτέρως σύνθετων ρυθμιστικών μέ−
τρων και σχεδιασμών, που καλούνται να αντιμετωπίσουν 
τα υφιστάμενα δομικά προβλήματα, αλλά και τα μέτρα 
αυτά, κατά την εφαρμογή τους, δημιουργούν με τη σειρά 
τους άλλες δυσλειτουργίες. Ειδικότερα, ο Μηχανισμός 
Κάλυψης Μεταβλητού Κόστους, και ιδίως ο τρόπος της 
μέχρι σήμερα εφαρμογής του από μονάδες παραγωγής, 
έχει δημιουργήσει στρεβλώσεις στην αγορά, ενώ είχε 

αρχικά εφαρμοστεί για να περιορίσει τα δομικά της 
προβλήματα. Το γεγονός ότι το κόστος του μηχανισμού 
κάλυψης δεν λαμβάνεται υπόψη στη βελτιστοποίηση του 
Ημερήσιου Ενεργειακού Προγραμματισμού, δημιουργεί 
σημαντικές στρεβλώσεις, και συνεπώς πρέπει να υπο−
κατασταθεί από ένα νέο, ορθολογικότερο μηχανισμό. 
Λαμβάνοντας, όμως, υπόψη και την ανάγκη ελαχιστο−
ποίησης του σχετικού κόστους το οποίο μετακυλίεται 
στους καταναλωτές, κρίνεται σκόπιμη η συνέχιση της 
εφαρμογής του 24ώρου ως της Περιόδου Κάλυψης, εάν 
και ενδεχομένως η πρακτική αυτή περιορίζει κατά τι το 
κίνητρο των παραγωγών να υποβάλλουν ορθολογικές 
προσφορές, τουλάχιστον κατά τις περιόδους υψηλού 
φορτίου.

Επειδή είναι ανάγκη να αρχίσει άμεσα η άρση όσων 
ρυθμιστικών μέτρων ή σχεδιασμών είτε α) βρίσκονται 
σε αντίθεση με τα προβλεπόμενα στο κοινό (ως άνω) 
μοντέλο αγοράς του 2015, είτε β) δεν είναι μεν αντίθετα 
στους βασικούς κανόνες του εν λόγω μοντέλου, αλλά 
δίνουν λανθασμένα οικονομικά σήματα και οδηγούν σε 
πρακτικές δραστηριοποίησης από τους συμμετέχοντες, 
οι οποίες θα πρέπει να ανατραπούν πλήρως μέσα στην 
επόμενη διετία.

Επειδή, στο πλαίσιο του γενικού επανασχεδιασμού της 
αγοράς για το 2015, θα προταθούν από τη ΡΑΕ, άμεσες 
ενέργειες και παρεμβάσεις στη χονδρεμπορική αγο−
ρά, λαμβάνοντας βέβαια υπόψη και τις αποφάσεις της 
Πολιτείας επί των «ισοδύναμων μέτρων» που αφορούν 
τους σταθμούς της ΔΕΗ, ώστε να αρθούν τα εμφανή 
προβλήματα που ήδη διαπιστώνονται, ξεκινώντας από 
τους όρους πρόσβασης στις διασυνδέσεις.

Επειδή, η ΡΑΕ διαπίστωνα ότι συγκεκριμένα μέτρα, 
τα οποία θεωρούνται εύλογα διότι εξυπηρετούν βασι−
κές αρχές λειτουργίας της αγοράς, όπως π.χ. ότι όσες 
μονάδες λειτουργούν και παράγουν ηλεκτρική ενέργεια 
κατά τη διάρκεια της ημέρας θα πρέπει να καλύπτουν 
τουλάχιστον τα βραχυχρόνια κόστη τους, εφαρμόζονται 
με τρόπο που δεν προάγουν τον υγιή ανταγωνισμό, 
προτίθεται να διατυπώσει συγκεκριμένες προτάσεις και 
σχεδιασμούς που θα υποκαθιστούν υφιστάμενα ρυθ−
μιστικά μέτρα, όπως είναι ο μηχανισμός κάλυψης του 
μεταβλητού κόστους μονάδων. Ειδικότερα, η ΡΑΕ προ−
τίθεται να διατυπώσει προτάσεις ώστε το πραγματικό 
αυτό κόστος παραγωγής να αντανακλάται στην Οριακή 
Τιμή του Συστήματος, ο σχηματισμός της οποίας θα 
αποκαλύπτει την αξία της ηλεκτρικής ενέργειας, δίνο−
ντας πιο σωστά οικονομικά σήματα σε καταναλωτές, 
εμπόρους και επενδυτές.

Επειδή, μέχρι να υποκατασταθεί ο μηχανισμός αυτός 
από άλλον αποτελεσματικότερο, ο οποίος θα προταθεί 
και θα υλοποιηθεί εντός του α’ εξαμήνου του 2011, και 
που θα δίνει τα κατάλληλα σήματα στην αγορά, είναι 
ανάγκη να συνεχίσει να λειτουργεί ο υφιστάμενος μη−
χανισμός, ώστε να εξισορροπεί την αξία της ηλεκτρι−
κής ενέργειας με το υποκείμενο κόστος αυτής. Παρόλα 
αυτά, η ΡΑΕ θα συνεχίσει να παρακολουθεί συστηματικά 
τη λειτουργία του μηχανισμού αυτού, ώστε να επαναξι−
ολογήσει τη χρησιμότητα και λειτουργικότητα του, λαμ−
βάνοντας υπόψη και τις πραγματικές συνθήκες ζήτησης 
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και παραγωγής που θα διαμορφώνονται κάθε τρίμηνο 
του 2011, αποφασίζει:

Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της κατά το Άρθρο 
190 παράγραφος (2) του Κώδικα Διαχείρισης του Συστή−
ματος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας για τον 
καθορισμό: α) του ποσοστού προσαύξησης του Μετα−
βλητού Κόστους των Κατανεμόμενων Μονάδων κατά 
σταθερό και ενιαίο για όλες τις Μονάδες ποσοστό, σε 

δέκα επί τοις εκατό (10%), με ισχύ από την 1η Οκτωβρίου 
2010, και β) της Περιόδου Κάλυψης ως όλο το 24ωρο.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 22 Δεκεμβρίου 2010

Ο Πρόεδρος
ΝΙΚΟΣ ΒΑΣΙΛΑΚΟΣ  
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Σε έντυπη μορφή:
• Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 € προσαυξανόμενη κατά 0,20 € για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.
• Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 € ανά σελίδα.

Σε μορφή DVD/CD:

Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Α΄ 150 € 40 € 15 € Α.Α.Π. 110 € 30 € -

Β΄ 300 € 80 € 30 € Ε.Β.Ι. 100 € − -

Γ΄ 50 € − − Α.Ε.Δ. 5 € − -

Υ.Ο.Δ.Δ. 50 € − − Δ.Δ.Σ. 200 € − 20 €

Δ΄ 110 € 30 € − Α.Ε.−Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.Μ.Η. − − 100 €

•  Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd−rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 € προσαυξανόμενη κατά 1 € ανά 50 σελίδες.
•  Η τιμή πώλησης σε μορφή cd−rom/dvd, δημοσιευμάτων μιας εταιρείας στο τεύχος Α.Ε.−Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. σε 5 € ανά έτος.

 ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ Φ.Ε.Κ.: Τηλεφωνικά: 210 4071010 − fax: 210 4071010 − internet: http://www.et.gr
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Τεύχος Έντυπη μορφή Ψηφιακή μορφή Τεύχος Έντυπη μορφή Ψηφιακή μορφή
Α΄ 225 € 190 € Α.Ε.Δ. 10 € Δωρεάν
Β΄ 320 € 225 € Α.Ε.−Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.Μ.Η. 2.250 € 645 €
Γ΄ 65 € Δωρεάν Δ.Δ.Σ. 225 € 95 €

Υ.Ο.Δ.Δ. 65 € Δωρεάν Α.Σ.Ε.Π. 70 € Δωρεάν
Δ΄ 160 € 80 € Ο.Π.Κ. − Δωρεάν

Α.Α.Π. 160 € 80 € Α΄ + Β΄ + Δ΄ + Α.Α.Π. − 450 €
Ε.Β.Ι. 65 € 33 €

•  Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70 €, ποσό το οποίο αφορά τα ταχυδρομικά έξοδα..
•  Για την παροχή πρόσβασης μέσω διαδικτύου σε Φ.Ε.Κ. προηγουμένων ετών και συγκεκριμένα στα τεύχη: α) Α, Β, Δ, ΑΑΠ, Ε.Β.Ι. και Δ.Δ.Σ, η τιμή προσαυξάνεται, 

πέραν του ποσού της ετήσιας συνδρομής του 2007, κατά 40 € ανά έτος και ανά τεύχος και β) για το τεύχος Α.Ε.−Ε.Π.Ε. & Γ.Ε.ΜΗ, κατά 60 € ανά έτος παλαιότητας.

•   Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/28.2.2005 2η 
Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται στο Εθνικό Τυπογρα−
φείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32 Αθήνα).

•   Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά και θα επιστρέφονται.
•   Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου Αθηνών και Επαρχί−

ας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά Όργανα και οι τριτοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαι−
ούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής (τρέχον έτος + παλαιότητα).

•  Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. [5% επί του ποσού συνδρομής (τρέχον έτος + παλαιότητα)], καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκπτωση.
•   Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση.

Πληροφορίες  για δημοσιεύματα που καταχωρούνται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: 210 527900.
Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: Μάρνη 8, τηλ.: 210 8220885, 210 8222924, 210 5279050.

Οι πολίτες έχουν τη δυνατότητα ελεύθερης ανάγνωσης των δημοσιευμάτων που καταχωρούνται σε όλα τα τεύχη της Εφημερίδας 
της Κυβερνήσεως πλην εκείνων που καταχωρούνται στο τεύχος Α.Ε.−Ε.Π.Ε. από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr)
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