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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
(1)

 Σύσταση θέσης στο Υπουργείο Διοικητικής Μεταρ−
ρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

  Με την υπ’αριθ. πρωτ. ΔΙΔΚ/Φ.20/12608/07.07.2011 κοινή 
υπουργική απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφο−
ρών και Δικτύων, του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομι−
κών και του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και 
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης που εκδόθηκε σύμφωνα 
με τις διατάξεις του άρθρου 7 του Ν. 3717/2008 (ΦΕΚ 
239/Α΄/26.11.2008) και την με αρ. οικ. 47094/393/27.08.2009 
κοινή υπουργική απόφαση (Κ.Υ.Α.) των Υφυπουργών 
Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, 
Οικονομίας και Οικονομικών και Μεταφορών και Επι−
κοινωνιών (ΦΕΚ 1829/B΄/03.09.2009), κατόπιν και της 
με αριθμ. 01/04.03.2011 Γνωμοδότησης της αρμόδιας 
Επιτροπής που συστάθηκε δυνάμει της ως άνω κοι−
νής υπουργικής απόφασης με αρμοδιότητα τη διάθεση 

των προς μεταφορά πρώην υπαλλήλων της Ολυμπιακής 
Αεροπορίας και των εταιρειών της, μεταφέρεται στο 
Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής 
Διακυβέρνησης η Βικτωρία Καλογήρου του Θεοδώρου 
πρώην υπάλληλος των Ολυμπιακών Αερογραμμών ΑΕ με 
σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου σε 
συνιστώμενη προσωποπαγή θέση εκπαιδευτικής Βαθμί−
δας ΠΕ και ειδικότητας Πληροφορικής.

Η ανωτέρω συνιστώμενη προσωποπαγής θέση κα−
ταργείται αυτοδίκαια με την κατά οιονδήποτε τρόπο 
αποχώρηση από την υπηρεσία της ως άνω υπαλλήλου 
που την κατέχει.

Η μεταφερόμενη υπάλληλος κατατάσσεται σε Μ.Κ. σύμ−
φωνα με την παρ. 7 του άρθρου 7 του ν. 3717/2008.

(Αριθμ. βεβ. ΥΔΕ Υπ. Διοικητικής Μεταρρύθμισης και 
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 5177/24.06.2011)

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ
 ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΕΠΠΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ

ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ

F 
Αριθμ. Φ.Β1/Ε2.2.4/18061/873 (2)
   Εξαίρεση από την υποχρέωση λήψης έγκρισης εκτέλε−

σης εργασιών μικρής κλίμακας για παρεμβάσεις που 
εκτελούνται στο πλαίσιο του Προγράμματος «Εξοι−
κονόμηση κατ’ Οίκον». 

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ,
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Το Π.Δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση Νομοθεσίας για την 

Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ 98Α΄).
2. To Π.Δ. 89/2010 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών 

Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 154 Α΄).
3. Την υπ’ αριθμ. 2876/2009 απόφαση του Πρωθυπουρ−

γού «Αλλαγή τίτλου Υπουργείων» (ΦΕΚ 2234/Β).
4. Το Π.Δ. 189/2009 «Καθορισμός και ανακατανομή αρ−

μοδιοτήτων των Υπουργείων» (ΦΕΚ 221/Α/5.11.2009) όπως 
τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 24/2010 «Ανακαθορισμός των 
αρμοδιοτήτων των Υπουργείων και τροποποιήσεις του 
Π.Δ. 189/2009».
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5. Το Π.Δ. 51/1988 «Οργανισμός Υπουργείου Περιβάλ−
λοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων», όπως τρο−
ποποιήθηκε, (ΦΕΚ, 19 Α/1.2.1988).

6. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1083/2006 του Συμβουλίου της 
11.7.2006 «περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το 
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρω−
παϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής και την 
κατάργηση του ΕΚ 1260/1999», όπως έχει τροποποιηθεί 
με τον Κανονισμό (ΕΕ) 539/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινο−
βουλίου και του Συμβουλίου της 16/6/2010 και ισχύει. 

7. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 397/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινο−
βουλίου και του Συμβουλίου της 6ης Μαΐου 2009 για την 
τροποποίηση του Κανονισμού 1080/2006 σχετικά με το 
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης σε ό,τι αφο−
ρά την επιλεξιμότητα των επενδύσεων για την ενεργειακή 
απόδοση και την ανανεώσιμη ενέργεια στη στέγαση.

8. Το ν. 3614/2007 (ΦΕΚ Α’ 267/3.12.2007) «Διαχείριση, 
έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για 
την προγραμματική περίοδο 2007−2013», όπως έχει τρο−
ποποιηθεί με το ν. 3752/2009 (ΦΕΚ 40/Α΄/4.3.2009) και το 
ν. 3840/2010 (ΦΕΚ 53/Α΄/31.3.2010) και ισχύει.

9. Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 5 του άρθρου 10A του 
Ν. 3661/2008, όπως προστέθηκε με το άρθρο 10 παρ. 9 
του Ν. 3851/2010 (ΦΕΚ 85/Α/4−6−2010) «Επιτάχυνση της 
ανάπτυξης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για την 
αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και άλλες διατά−
ξεις σε θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Περιβάλ−
λοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής».

10. Την υπ’ αριθμ. Δ13/Φ 7.11/18797/29.7.2008 (ΦΕΚ Β 
1540/4.8.2008) κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών 
Εσωτερικών, Οικονομίας και Οικονομικών και Ανάπτυξης 
για τη σύσταση και οργάνωση Ειδικής Υπηρεσίας στο 
Υπουργείο Ανάπτυξης με τίτλο «Ειδική Υπηρεσία Συντονι−
σμού και Εφαρμογής των δράσεων του Υπουργείου Ανά−
πτυξης στους τομείς της Ενέργειας, του Φυσικού Πλούτου 
και της Μεταποίησης και των συνοδευτικών προς αυτήν 
υπηρεσιών» όπως τροποποιήθηκε με τη με Α.Π. 7718/293/ 
23.04.2010 όμοια απόφαση (ΦΕΚ 525/Β/26.04.2010).

11. Το υπ’ αριθμ. 4308/Γ/813/15.4.2009 πιστοποιητικό της 
Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προ−
γράμματος ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ και ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ−
ΤΗΤΑ, με το οποίο βεβαιώνεται η διαχειριστική επάρκεια 
της «Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού και Εφαρμογής των 
δράσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης στους τομείς της 
Ενέργειας, του Φυσικού Πλούτου και της Μεταποίησης 
και των συνοδευτικών προς αυτήν υπηρεσιών» για τη 
μεταβατική περίοδο και για τις επί του ανωτέρω εγ−
γράφου αναγραφόμενες κατηγορίες έργων. 

12. Την υπ’ αριθμ. Πρωτ. Φ.Β1/Ε2.1/244/6 κοινή απόφα−
ση των Υπουργών Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και 
Ναυτιλίας και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής 
Αλλαγής για την Προκήρυξη του προγράμματος «Εξοι−
κονόμηση κατ’ οίκον», που θα υλοποιηθεί στο πλαίσιο 
του ΕΣΠΑ 2007−2013 (ΦΕΚ 54/Β/2011).

13. Το ν. 1577/1985 «Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός» 
(ΦΕΚ Α 210), όπως ισχύει.

14. Την υπ’ αριθμ. 3046/304/30.1/3.2.1989 υπουργική από−
φαση «Κτιριοδομικός Κανονισμός» (ΦΕΚ Δ 59), όπως 
ισχύει.

15. Την υπ’ αριθμ. 5219/3−2−2004 απόφαση Υφυπουργού 
Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων «Καθο−
ρισμός εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας για τις οποίες 
αντί της έκδοσης άδειας δόμησης απαιτείται Έγκριση 

Εργασιών. Διαδικασία έγκρισης και απαιτούμενα δικαι−
ολογητικά» (ΦΕΚ Δ 114), όπως τροποποιήθηκε με τις: 1) 
υπ’ αριθμ. 16095/8−4−2008 απόφαση «Συμπλήρωση της υπ 
αριθμ. 5219/3.2.2004 απόφασης Υφυπουργού Υπουργείου 
Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων. Καθο−
ρισμός εργασιών μικρής κλίμακας για τις οποίες αντί της 
έκδοσης άδειας δόμησης απαιτείται Έγκριση Εργασιών. 
Διαδικασία έγκρισης και απαιτούμενα δικαιολογητικά» 
(ΦΕΚ Β 925) και 2) υπ’ αριθμ. πρωτ. 9584/2.3.2011 απόφαση 
του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας 
και Κλιματικής Αλλαγής “Συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. 
5219/04 απόφασης Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Χωρο−
ταξίας και Δημοσίων Έργων” (ΦΕΚ Β 492) και ισχύει. 

16. Τη μεγάλη σημασία υλοποίησης ολοκληρωμένων 
παρεμβάσεων εξοικονόμησης ενέργειας στον οικιακό 
κτηριακό τομέα για τη μείωση των ενεργειακών ανα−
γκών των κτηρίων, των εκπομπών ρύπων που συμβάλ−
λουν στην επιδείνωση του φαινομένου του θερμοκηπίου 
και την επίτευξη καθαρότερου περιβάλλοντος.

17. Την ανάγκη διευκόλυνσης και επίσπευσης της εκτέ−
λεσης των εργασιών ενεργειακής αναβάθμισης κτη−
ρίων στο πλαίσιο του προγράμματος «Εξοικονόμηση 
κατ’ οίκον».

18. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
δεν προκαλείται δαπάνη στον Κρατικό Προϋπολογισμό, 
αποφασίζουμε:  

Δεν απαιτείται έγκριση εργασιών δόμησης μικρής 
κλίμακας, από την αρμόδια Πολεοδομική Υπηρεσία, για 
εργασίες που εκτελούνται στο πλαίσιο του Προγράμμα−
τος «Εξοικονόμηση κατ’ Οίκον» (ΦΕΚ 54/Β/2011), εφόσον 
τηρούνται οι προϋποθέσεις της παρ. 1 του άρθρου 1 της 
απόφασης 5219/3−2−2004 Υφυπουργού Περιβάλλοντος, 
Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων «Καθορισμός εργα−
σιών δόμησης μικρής κλίμακας για τις οποίες αντί της 
έκδοσης άδειας δόμησης απαιτείται Έγκριση Εργασιών. 
Διαδικασία έγκρισης και απαιτούμενα δικαιολογητικά» 
(ΦΕΚ Δ 114), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 1 Αυγούστου 2011

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

F
Αριθμ. 40268/2011 (3)
    Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. ΦΓ8/7791/22.02.2006 (ΦΕΚ 

508/20.04.2006 τ. Β΄) αποφάσεως του Γενικού Γραμ−
ματέα του Υπουργείου Δικαιοσύνης, για την κατα−
νομή των οργανικών θέσεων των δικαστικών υπαλ−
λήλων του Ελεγκτικού Συνεδρίου στις Υπηρεσίες 
αυτού, όπως ισχύει, μετά τις τροποποιήσεις της με 
τις υπ’ αριθμ. 21922/07.05.2007 (ΦΕΚ 809/23.05.2007 
τ.Β΄), 30830/12.06.2008 (ΦΕΚ 1756/02.09.2008 τ.Β΄) και 
36618/06.07.2009 (ΦΕΚ 1428/16.07.2009 τ.Β΄) αποφά−
σεις του ιδίου Γενικού Γραμματέα. 

 Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟ−
ΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 98 του Συντάγματος.
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2. Τις διατάξεις του άρθρου 8 παρ. 11 του ν. 1653/1986 
(ΦΕΚ 173/8.11.1986 τ. Α΄).

3. Το άρθρο 13 παράγρ. 1 του π.δ/τος 774/1980 (ΦΕΚ 
189/22.8.1980, τ. Α΄).

4. Την με αριθ. 56568/28.5.2004 (ΦΕΚ 842/8.6.2004, τ.Β΄) 
απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, «Μεταβίβαση αρ−
μοδιοτήτων του Υπουργού Δικαιοσύνης…» όπως τρο−
ποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την 82834/25.8.2005 
(ΦΕΚ 1304/16.9.2005, τ. Β΄) όμοια.

5. Την ΦΓ8/13847/25.4.2005 (ΦΕΚ 656/17.5.2005, τ. Β΄) 
απόφαση της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου, 
όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε μεταγενέστε−
ρα και ισχύει.

6. Τα πρακτικά της 15ης Γενικής Συν/σεως της Ολομέ−
λειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου της 18ης Μαΐου 2011.

7. Την απόφαση ΦΓ8/26553/18.05.2011 (ΦΕΚ 1401 τ. Β΄) 
της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου με την οποία 
συστάθηκαν επτά (7) τμήματα σε ισάριθμες Υπηρεσίες 
Επιτρόπων του Ελεγκτικού Συνεδρίου στην Περιφέρεια 
και καταργήθηκαν επτά (7) Τμήματα σε ισάριθμες Υπη−
ρεσίες Επιτρόπων στην Κεντρική Υπηρεσία.

8. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 40270/21.07.2011 έγγραφη γνώμη 
του Προέδρου του Ελεγκτικού Συνεδρίου,

9. Το γεγονός ότι δεν προκαλείται δαπάνη εις βά−
ρος του Κρατικού Προϋπολογισμού από την ανωτέρω 
απόφαση και 

10. Τις υφιστάμενες ανάγκες της Υπηρεσίας, στο Ελε−
γκτικό Συνέδριο, αποφασίζουμε τα εξής:

Τροποποιούμε την υπ’ αριθμ. ΦΓ8/7791/22.02.2006 
(ΦΕΚ 508/20.04.2006 τ. Β΄) απόφαση του Γενικού Γραμ−
ματέα του Υπουργείου Δικαιοσύνης, για την κατα−
νομή των οργανικών θέσεων των δικαστικών υπαλ−
λήλων του Ελεγκτικού Συνεδρίου στις Υπηρεσίες 
αυτού, όπως ισχύει, μετά τις τροποποιήσεις της με 
τις υπ’ αριθμ. 21922/07.05.2007 (ΦΕΚ 809/23.05.2007
τ. Β΄), 30830/12.06.2008 (ΦΕΚ 1756/02.09.2008 τ. Β΄) και 
36618/06.07.2009 (ΦΕΚ 1428/16.07.2009 τ. Β΄) αποφάσεις 
του ιδίου Γενικού Γραμματέα και ανακατανέμουμε τις  
οργανικές θέσεις των δικαστικών υπαλλήλων του Ελε−
γκτικού Συνεδρίου εμφανίζονται κατά Υπηρεσία αυτού 
ως εξής:
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 21 Ιουλίου 2011

Ο Γενικός Γραμματέας
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ



 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 25921

Αριθμ. απόφ. 874/2011 (4)
    Τροποποίηση διατάξεων του Εγχειριδίου Διαχείρισης 

Μετρήσεων και Περιοδικής Εκκαθάρισης Προμηθευ−
τών Δικτύου.

  Η ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

  Κατά την τακτική συνεδρίασή της, στην έδρα της, την 
15η Ιουλίου 2011 και

Λαμβάνοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις του Ν. 2773/1999 (ΦΕΚ Α΄ 286), όπως 

τροποποιήθηκαν και ισχύουν και ιδίως τις διατάξεις των 
άρθρων 5 και 19.

2. Τις διατάξεις του Κώδικα Διαχείρισης του Συστή−
ματος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΦΕΚ Β΄ 
655/2005) (εφεξής «ΚΔΣ&ΣΗΕ»), όπως τροποποιήθηκαν 
και ισχύουν και ιδίως του άρθρου 157 παράγραφος (5) 
του άρθρου 335 και του άρθρου 327.

3. Τις διατάξεις του Εγχειριδίου Διαχείρισης Μετρή−
σεων και Περιοδικής Εκκαθάρισης Προμηθευτών Δικτύ−
ου (ΦΕΚ Β΄ 82/27−01−2006) (εφεξής «Εγχειρίδιο»), όπως 
τροποποιήθηκαν και ισχύουν, και ιδίως του Άρθρου 26 
αυτού.

4. Την από 6−7−2011 ηλεκτρονική επιστολή της ΔΕΗ 
Α.Ε. με αριθμ. πρωτ. ΡΑΕ Ι−140719/8.7.2011, με την οποία 
ζητούνται διευκρινήσεις επί της μεθοδολογίας υπο−
λογισμού των χρεοπιστώσεων των προμηθευτών στα 
πλαίσια της διαδικασίας περιοδικής εκκαθάρισης των 
προμηθευτών Δικτύου.

5. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκα−
λείται επιβάρυνση στον Κρατικό Προϋπολογισμό ούτε 
στον Προϋπολογισμό της ΡΑΕ.

Σκέφθηκε ως εξής:
Επειδή, σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 157 

παράγραφος (5) του ΚΔΣ&ΣΗΕ, το Εγχειρίδιο εγκρί−
νεται από τη ΡΑΕ, κατόπιν εισήγησης του Διαχειριστή 
του Δικτύου.

Επειδή, η ΔΕΗ Α.Ε., υπό την ιδιότητα του Διαχειριστή 
Δικτύου, ζήτησε διευκρινήσεις από τη ΡΑΕ σχετικά με 
τη μεθοδολογία υπολογισμού των χρεοπιστώσεων των 
Προμηθευτών, στα πλαίσια της διαδικασίας περιοδικής 
εκκαθάρισης των Προμηθευτών Δικτύου. Οι διευκρι−
νήσεις αυτές κρίθηκαν αναγκαίες ενόψει της περιοδι−
κής εκκαθάρισης για το δεύτερο εξάμηνο του 2010, εν 
μέσω του οποίου μεταβλήθηκαν ουσιωδώς οι κανόνες 
λειτουργίας της χονδρεμπορικής αγοράς ηλεκτρικής 
ενέργειας, λόγω της παρέλευσης της Πέμπτης Ημέρας 
Αναφοράς (30η Σεπτεμβρίου 2010), με κυριότερη αλλαγή 
την ύπαρξη πλέον δύο τιμών ενέργειας, της Οριακής 
Τιμής του Συστήματος (ΟΤΣ) και της Οριακής Τιμής 
Αποκλίσεων (ΟΤΑ).

Επειδή, η Οριακή Τιμή του Συστήματος υπολογίζεται 
εκ των προτέρων, βάσει των εκτιμώμενων ποσοτήτων 
απορροφούμενης ενέργειας από τους Προμηθευτές, 
όπως αυτές δηλώνονται από τους ίδιους στις Δηλώσεις 
Φορτίου τους. Αντιθέτως, η Οριακή Τιμή Αποκλίσεων 
υπολογίζεται εκ των υστέρων, βάσει των μετρούμενων 
ποσοτήτων απορροφούμενης ενέργειας.

Επειδή, η μεθοδολογία υπολογισμού των χρεοπιστώ−
σεων των Προμηθευτών, στα πλαίσια της διαδικασίας 
περιοδικής εκκαθάρισης των Προμηθευτών Δικτύου, πε−
ριγράφεται στο Κεφάλαιο 6 του Εγχειριδίου. Ειδικότερα, 
σύμφωνα με το Άρθρο 26 του Εγχειριδίου, το αναλο−
γούν ποσό πίστωσης ή χρέωσης για κάθε Προμηθευτή 

Πελατών ΧΤ για ένα μήνα καθορίζεται ως το άθροισμα, 
για κάθε Περίοδο Κατανομής του μήνα αυτού, των γι−
νομένων της διαφοράς της εκ των υστέρων από την 
εκ των προτέρων καταλογισθείσας ποσότητας ενέρ−
γειας που αντιστοιχεί σε Πελάτες ΧΤ του Προμηθευτή 
για κάθε Περίοδο Κατανομής, με την Οριακή Τιμή του 
Συστήματος που αντιστοιχεί στην ανωτέρω Περίοδο 
Κατανομής. 

Επειδή, τόσο η εκ των προτέρων όσο και η εκ των 
υστέρων, καταλογισθείσα ποσότητα ενέργειας που 
αντιστοιχεί σε Πελάτες ΧΤ Προμηθευτή, αναφέρονται 
σε ποσότητες ενέργειας που απορροφήθηκαν από το 
Δίκτυο. Ειδικότερα, η εκ των προτέρων καταλογισθείσα 
ποσότητα ενέργειας Προμηθευτή Πελατών ΧΤ υπολο−
γίζεται κατά τα Άρθρα 25 και 28 του Εγχειριδίου και 
αντιστοιχεί στην εκτίμηση, από πλευράς του Διαχειρι−
στή του Δικτύου, του τμήματος της συνολικής απορρο−
φηθείσας ενέργειας από το Δίκτυο εντός μιας Περιόδου 
Κατανομής που αντιστοιχεί στον εν λόγω Προμηθευτή. 
Η εκ των υστέρων καταλογισθείσα ποσότητα ενέργειας 
Προμηθευτή Πελατών ΧΤ υπολογίζεται κατά τα Άρθρα 
24 και 25 του Εγχειριδίου και αντιστοιχεί στην τελικώς 
καταλογισθείσα ποσότητα ενέργειας στον εν λόγω 
Προμηθευτή. 

Επειδή, βάσει των ανωτέρω, οι ποσότητες ενέργειας 
που λαμβάνονται υπόψη κατά την εφαρμογή του Άρ−
θρου 26 του Εγχειριδίου αναφέρονται στις μετρούμενες 
ποσότητες απορροφούμενης ενέργειας από μετρητές 
φορτίου Πελατών του Δικτύου και όχι στις εκτιμώμε−
νες ποσότητες απορροφούμενης ενέργειας, όπως αυ−
τές δηλώνονται από τους Προμηθευτές στις Δηλώσεις 
Φορτίου τους.

Επειδή, οι συνολικές χρεοπιστώσεις του Προμηθευτή 
p για την Περίοδο Κατανομής t, από τη συμμετοχή τους 
στον ΗΕΠ και τη Διαδικασία Εκκαθάρισης Αποκλίσεων, 
δίνονται από τον ακόλουθο τύπο: 

DASQpt · (DASMPt − EPSMPt)+MQpt · EPSMPt
όπου τα σχετικά μεγέθη ορίζονται σύμφωνα με το 

Άρθρο 177 παράγραφος (2) του ΚΔΣ&ΣΗΕ. Το μέγεθος 
MQpt αναφέρεται στις μετρούμενες ποσότητες απορ−
ροφούμενης ενέργειας από μετρητές φορτίου Πελα−
τών στο Σύστημα και το Δίκτυο. Ειδικά όσον αφορά το 
τμήμα του MQ

PT
 που αντιστοιχεί στην απορροφούμενη 

ενέργεια Πελατών του Δικτύου, αυτό ταυτίζεται με την 
εκ των προτέρων καταλογισθείσα ποσότητα ενέργειας 
που αντιστοιχεί σε Πελάτες ΧΤ του Προμηθευτή.

Επειδή, οι χρεώσεις των Προμηθευτών που διενερ−
γούνται κατά τη Διαδικασία Εκκαθάρισης Αποκλίσεων, 
ως προς το σκέλος του μεγέθους MQpt · EPSMPt, που 
αφορούν την απορροφούμενη ενέργεια Πελατών του 
Δικτύου, βασίζονται στα εκ των προτέρων καθορισθέντα 
ποσοστά εκπροσώπησης των μετρητών ορίων Δικτύου, 
προκειμένου να εκτιμηθεί η ποσότητα ενέργειας που 
προμηθεύτηκε κάθε Προμηθευτής για τους Πελάτες του 
ΧΤ. Οι ποσότητες αυτές εν γένει διαφέρουν από τις εκ 
των υστέρων καταλογισθείσες ποσότητες ενέργειας 
που αντιστοιχούν στους Πελάτες ΧΤ των Προμηθευτών 
για την ίδια Περίοδο Κατανομής. Επομένως, στόχος 
των χρεοπιστώσεων των Προμηθευτών στα πλαίσια της 
διαδικασίας περιοδικής εκκαθάρισης των Προμηθευτών 
Δικτύου, είναι η «διόρθωση» των αρχικών χρεοπιστώ−
σεων, προκειμένου η τελική χρέωση να αφορά την (εκ 
των υστέρων) καταλογισθείσα ποσότητα ενέργειας και 



25922 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 

όχι την (εκ των προτέρων) εκτιμώμενη απορροφηθείσα 
ποσότητα ενέργειας.

Επειδή, στις ανωτέρω χρεοπιστώσεις, τόσο η εκ των 
προτέρων όσο και η εκ των υστέρων καταλογισθεί−
σες ποσότητες ενέργειας πολλαπλασιάζονται με την 
Οριακή Τιμή Αποκλίσεων, και όχι την Οριακή Τιμή του 
Συστήματος, όπως προβλέπεται κατά το Άρθρο 26 του 
Εγχειριδίου, αποφασίζει:

Tην τροποποίηση των διατάξεων του άρθρου 26 παρά−
γραφος (2) του Εγχειριδίου Διαχείρισης Μετρήσεων και 
Περιοδικής Εκκαθάρισης Προμηθευτών Δικτύου, ώστε 

στον τύπο να αντικατασταθεί το μέγεθος OTΣkem από 
το μέγεθος ΟΤΑkem, και ο ορισμός του μεγέθους ΟΤΑkem 

να αντικατασταθεί ως εξής:
«ΟΤΑkem η Οριακή Τιμή Αποκλίσεων για την Περίοδο 

Κατανομής (k) του μήνα (m),»
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 15 Ιουλίου 2011

Ο Πρόεδρος 
ΝΙΚΟΣ ΒΑΣΙΛΑΚΟΣ  

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
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