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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Υπολογισμός του μέσου μεταβλητού κόστους πα−
ραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από συμβατικές
μονάδες στη Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά, απολο−
γιστικά για το έτος 2013. ........................................................
Έγκριση των τιμών των παραμέτρων που υπεισέρ−
χονται στον υπολογισμό του κόστους αερίου λει−
τουργίας του ΕΣΜΦΑ και της Μοναδιαίας Χρέω−
σης Αντιστάθμισης Αερίου Λειτουργίας για την
περίοδο 01.01.2014 έως 01.01.2015. ....................................
Τροποποίηση της από 29−3−2012 απόφασης της Συ−
γκλήτου (ΦΕΚ 1172/τ. Β΄/10−4−2012),όπως ισχύ−
ει τροποποιηθείσα, που αφορά στις διαδικασί−
ες εκλογής και εξέλιξης σε θέσεις καθηγητών
οποιασδήποτε βαθμίδας του Πανεπιστημίου........
Σύσταση ενιαίας Νομικής Υπηρεσίας της 6ης ΥΠΕ .
Σύσταση Γραφείου Κοινωνικής Ασφάλισης στην Άν−
δρο μη αυτοτελές Γραφείο του Τοπικού Υποκα−
ταστήματος ΙΚΑ−ΕΤΑΜ Ραφήνας. ....................................
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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. απόφ. 313/2014
(1)
Υπολογισμός του μέσου μεταβλητού κόστους παρα−
γωγής ηλεκτρικής ενέργειας από συμβατικές μονά−
δες στη Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά, απολογιστικά
για το έτος 2013.
Η ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
(συνεδρίαση την 4η Ιουνίου 2014)
Λαμβάνοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 4001/2011 «Για τη λειτουργία
Ενεργειακών Αγορών Ηλεκτρισμού και Φυσικού Αερίου,
για Έρευνα, Παραγωγή και δίκτυα μεταφοράς Υδρογο−
νανθράκων και άλλες ρυθμίσεις», ΦΕΚ Α΄ 179/22.08.2011,
όπως ισχύει και ιδίως την περίπτωση (β) της παραγρά−
φου 2 του άρθρου 143.
2. Τις διατάξεις του Ν. 3851/2010 «Επιτάχυνση της
ανάπτυξης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για
την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και άλλες
διατάξεις σε θέματα αρμοδιότητας τον Υπουργείου Πε−

ριβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής», ΦΕΚ
Α΄ 85/4.6.2010, όπως ισχύει.
3. Τις διατάξεις του Ν. 3468/2006 «Παραγωγή Ηλεκτρικής
Ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και Συμπα−
ραγωγή Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης
και λοιπές διατάξεις», ΦΕΚ Α΄ 129/27.06.2006, όπως ισχύει.
4. Την απόφαση 102/2007 της ΡΑΕ «Μεθοδολογία
υπολογισμού του μέσου μεταβλητού κόστους παρα−
γωγής της ΔΕΗ Α.Ε. στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά,
στο πλαίσιο των διατάξεων του άρθρου 40 παρ. 3 του
Ν. 2773/1999, και υπολογισμός του ύψους αυτού για το
έτος 2007», ΦΕΚ Β΄ 890/05.06.2007.
5. Την απόφαση 1186/2010 της ΡΑΕ «Τροποποίηση
Μεθοδολογίας υπολογισμού του μέσου μεταβλητού
κόστους παραγωγής της ΔΕΗ Α.Ε. στα Μη Διασυνδε−
δεμένα Νησιά, σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου
40 παρ. 3 του Ν. 2773/1999».
6. Τις διατάξεις του Κώδικα Διαχείρισης του Συστή−
ματος (ΦΕΚ Β΄ 103/31.01.2012), καθώς και του Κώδικα Συ−
ναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΦΕΚ Β΄ 104/31.01.2012),
όπως ισχύουν.
7. Τις διατάξεις του Κώδικα Διαχείρισης Ηλεκτρικών
Συστημάτων Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών (ΦΕΚ Β΄
304/11.02.2014), όπως ισχύουν.
8. Τις διατάξεις του Π.Δ 139/2001, (ΦΕΚ Α΄ 121/18.6/2001),
«Κανονισμός Εσωτερικής Λειτουργίας και Διαχείρισης
της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας (Ρ.Α.Ε.)».
9. Τις αποφάσεις 163/2013 και 468/2013 της Ρ.Α.Ε. σχε−
τικά με τον υπολογισμό του μέσου μεταβλητού κόστους
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από συμβατικές μο−
νάδες στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά προϋπολογιστικά
για το Α΄ και Β΄ εξάμηνο του 2013 αντίστοιχα.
10. Τα αριθμ. ΡΑΕ Ι−182937/10.04.2014 και Ι−184077/
16.05.2014 έγγραφα του Διαχειριστή Μη Διασυνδεδε−
μένων Νησιών, ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., με τα οποία υπέβαλε στη
ΡΑΕ στοιχεία για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας
στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά και το κόστος αυτής,
διακριτά για την Κρήτη, Ρόδο και τα λοιπά Μη Διασυν−
δεδεμένα Νησιά για το 2013.
11. Τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας
ΔΕΗ Α.Ε. για το 2013.
12. Το γεγονός ότι σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1
του άρθρου 32 του Ν. 4001/2011, οι πράξεις κανονιστικού
χαρακτήρα που εκδίδονται από τη ΡΑΕ, δημοσιεύονται
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

13. Το γεγονός ότι με την παρούσα απόφαση δεν
προκαλείται δαπάνη για τον κρατικό προϋπολογισμό.
Σκέφτηκε ως εξής :
Σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης (β) της
παραγράφου 2 του άρθρου 143 του Ν. 4001/2011, η ΡΑΕ
εγκρίνει το μέσο μεταβλητό κόστος παραγωγής των
εγκατεστημένων μονάδων παραγωγής, με εξαίρεση τις
μονάδες ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά.
Συναφώς, βάσει της απόφασης 1186/2010 της ΡΑΕ, το
κόστος αυτό προσδιορίζεται κάθε έτος απολογιστικά,

προκειμένου να λάβουν χώρα οι σχετικές εκκαθαρίσεις.
Για τον ως άνω υπολογισμό του μέσου μεταβλη−
τού κόστους στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά, ο Δια−
χειριστής ΜΔΝ, εταιρεία ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., με τα αριθμ.
Ι−182937/10.04.2014 και Ι−184077/16.05.2014 έγγραφα του,
υπέβαλε στη ΡΑΕ τα ακόλουθα στοιχεία για την παρα−
γωγή ηλεκτρικής ενέργειας και το κόστος αυτής στα Μη
Διασυνδεδεμένα Νησιά, διακριτά για την Κρήτη, Ρόδο
και τα λοιπά Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά για το 2013:

Πίνακας 2
Κατά συνέπεια το μοναδιαίο κόστος καυσίμου δια−
μορφώνεται ως εξής:
Πίνακας 1α
Λοιπά
Κρήτη Ρόδος
ΜΔΝ
Μοναδιαίο
κόστος
καυσίμου
(€/MWh)

Α΄ Τρίμηνο 2013

185,51

169,19

151,89

Β΄ Τρίμηνο 2013

177,15

167,14

148,45

Γ΄ Τρίμηνο 2013

179,79

188,28

149,45

Δ΄ Τρίμηνο 2013

171,02

164,48

147,70

Επίσης, με βάση το αριθμ. Ι−182937/10.04.2014 έγγραφο,
το κόστος αγοράς των επιπλέον δικαιωμάτων εκπο−
μπών CΟ2 για τα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά, ανέρχεται
σε 14.744.309 ευρώ ή 3,37 ευρώ/MWh, στο οποίο συ−
μπεριλαμβάνεται και το αποτέλεσμα από αντίστοιχες
πωλήσεις κατά τη διάρκεια του έτους.
Επειδή, από τους Πίνακες 1 και 1α, καθώς και όλα τα
ανωτέρω στοιχεία, υπολογίζεται το πλήρες μοναδιαίο
μεταβλητό κόστος παραγωγής από συμβατικές μονάδες
στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά, συμπεριλαμβανομένου
κόστους καυσίμου, κόστους δικαιωμάτων εκπομπών CΟ2
και λοιπών στοιχείων πρόσθετου μεταβλητού κόστους,
ως εξής:

Πλήρες
μοναδιαίο
μεταβλητό
κόστος (€/
MWh)

Κρήτη Ρόδος

Λοιπά
ΜΔΝ

Α΄ Τρίμηνο 2013

192,65

172,86

160,23

Β΄ Τρίμηνο 2013

183,29

170,62

157,14

Γ΄ Τρίμηνο 2013

184,44

191,92

157,03

Δ΄ Τρίμηνο 2013

177,51

167,85

156,62

Επειδή, από την στάθμιση των ως άνω τιμών του πλή−
ρους μοναδιαίου μεταβλητού κόστους (Πίνακας 2) για την
Κρήτη, τη Ρόδο και τα λοιπά Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά
ανά τρίμηνο, με την παραγωγή από Μονάδες ΑΠΕ (Πίνακας
1), υπολογίζεται το μέσο ετήσιο πλήρες μεταβλητό κόστος
παραγωγής από συμβατικές μονάδες για τα Μη Διασυν−
δεδεμένα Νησιά για το 2012 σε 177,34 €/MWh, αποφασίζει:
Τον καθορισμό του απολογιστικού μέσου μεταβλητού
κόστους παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από συμ−
βατικές μονάδες στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά, για
την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 143 του Ν.
4001/2011, απολογιστικά για το 2013, σε 177,34 €/MWh.
Η παρούσα απόφαση κανονιστικού περιεχομένου να
δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 4 Ιουνίου 2014
Ο Πρόεδρος
ΝΙΚΟΣ ΒΑΣΙΛΑΚΟΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
Aριθμ. απόφ. 308/2014
(2)
Έγκριση των τιμών των παραμέτρων που υπεισέρχονται
στον υπολογισμό του κόστους αερίου λειτουργίας
του ΕΣΜΦΑ και της Μοναδιαίας Χρέωσης Αντιστάθ−
μισης Αερίου Λειτουργίας για την περίοδο 01.01.2014
έως 01.01.2015.
Η ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
(τακτική συνεδρίαση την 4η Ιουνίου 2014)
Λαμβάνοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 2773/1999 (ΦΕΚ Α΄ 286) και ιδίως
το εδάφιο (δ) παρ. 1 του άρθρου 5.
2. Τις διατάξεις του Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ Α΄ 45/09.03.1999).
3. Τις διατάξεις του Ν. 3428/2005 (ΦΕΚ Α΄ 313/27.12.2005).
4. Τις διατάξεις του Ν. 4001/2011 (ΦΕΚ Α΄ 179/22.08.2011)
και ιδίως το άρθρο 68, παρ. 2 εδάφιο (γ), το άρθρο 69
παρ. 2 εδάφιο (θ), το άρθρο 71, και το άρθρο 91 παρ. 1
αυτού.
5. Τις διατάξεις της αριθμ. Δ1/Α/5346/22.03.2010 από−
φασης του Υφυπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας και
Κλιματικής Αλλαγής με θέμα «Κώδικας Διαχείρισης του
Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου» (ΦΕΚ Β΄ 379/2010)
(εφεξής «Κώδικας»), όπως τροποποιήθηκε με τις αριθμ.
1096/2011 (ΦΕΚ Β΄ 2227/4.10.2011) και αριθμ. 526/2013 (ΦΕΚ
Β΄ 3131/9.12.2013) αποφάσεις της ΡΑΕ, και ιδίως τα άρθρα
45, 46, 57, 58, 59 και 60 αυτού.
6. Την αριθμ. 342/18.07.2013 απόφαση της ΡΑΕ με
την οποία εγκρίθηκε η Μελέτη Αντιστάθμισης Αερί−
ου Λειτουργίας του ΕΣΜΦΑ για το Έτος 2014 (ΦΕΚ Β΄
1974/13.08.2013).
7. To αριθμ. 069894/04.03.2014 έγγραφο ΔΕΣΦΑ (ΡΑΕ
Ι−181592/06.03.2014) με θέμα «Υποβολή Σύμβασης 649/13
κατ’ εφαρμογήν της παρ. 03 του Άρθρου 57 του Κώ−
δικα Διαχείρισης του ΕΣΦΑ» με το οποίο ο ΔΕΣΦΑ
ενημέρωσε τη ΡΑΕ για την υπογραφή της υπ. αριθμ.
649/2013 Σύμβασης Προμήθειας Αερίου μεταξύ ΔΕΣΦΑ
Α.Ε. και ΔΕΠΑ Α.Ε. για την αντιστάθμιση του Αερίου
Λειτουργίας του ΕΣΜΦΑ κατά την περίοδο 01.01.2014
08:00 – 01.01.2015 08:00.
8. Το αριθμ. 070164/11.3.2014 έγγραφο του ΔΕΣΦΑ
(ΡΑΕ Ι−181898/13.3.2014) με θέμα «Υποβολή εισήγησης
ΔΕΣΦΑ για τον καθορισμό της Μοναδιαίας Χρέωσης
Αντιστάθμισης Αερίου Λειτουργίας και τη μεθοδολογία
ανάκτησης του σχετικού κόστους προμήθειας από τον
Διαχειριστή για την περίοδο 01.01.2014 έως 01.01.2015».
9. 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 της παραγράφου 2(γ)
του άρθρου 68 του Ν. 4001/2011, ο ΔΕΣΦΑ Α.Ε. «Έχει
την ευθύνη για την εξισορρόπηση του φορτίου και την
αντιστάθμιση φυσικών απωλειών και ιδιοκατανάλωσης
του ΕΣΦΑ, κατά τα οριζόμενα στον Κώδικα Διαχείρι−
σης αυτού. Για το σκοπό αυτόν μπορεί να συνάπτει,
κατόπιν διαγωνισμού, με διαφανείς διαδικασίες, που
δεν εισάγουν διακρίσεις και βασίζονται στους κανό−
νες της αγοράς, Συμβάσεις με Προμηθευτές για την
αγορά και παράδοση Φυσικού Αερίου. Τις Συμβάσεις
αυτές συνομολογεί μετά την έγκριση του ετήσιου προ−
γράμματος εξισορρόπησης φορτίου και αντιστάθμισης
φυσικών απωλειών και ιδιοκατανάλωσης από τη ΡΑΕ
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και επιβάλλει στους Χρήστες χρεώσεις για την κάλυψη
των σχετικών δαπανών του, όπως προβλέπεται στον
Κώδικα Διαχείρισης αυτού. Ο ΔΕΣΦΑ ΑΕ τηρεί χωριστό
λογαριασμό εξισορρόπησης φορτίου και αντιστάθμισης
φυσικών απωλειών και ιδιοκατανάλωσης του ΕΣΦΑ».
2) Σύμφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 2(θ) του
άρθρου 69 του Ν. 4001/2011, με τον Κώδικα Διαχείρισης
ΕΣΦΑ, ρυθμίζονται ιδίως: «(θ) Η διαδικασία εξισορρό−
πησης φορτίου και αντιστάθμισης φυσικών απωλειών
και ιδιοκατανάλωσης, ιδίως αυτή που αφορά τη Σύναψη
συμβάσεων και τον προσδιορισμό του κόστους εξισορ−
ρόπησης φορτίου και αντιστάθμισης φυσικών απωλειών
και ιδιοκατανάλωσης του ΕΣΦΑ, ο τρόπος καθορισμού
των χρεώσεων που επιβάλλονται στους Χρήστες για την
ανάκτηση από το ΔΕΣΦΑ ΑΕ του κόστους αυτού, καθώς
και η διαδικασία λήψης άλλων αναγκαίων μέτρων για
την ασφαλή, αξιόπιστη και οικονομικά αποτελεσματική
λειτουργία του ΕΣΦΑ. Οι τιμές των παραμέτρων που
υπεισέρχονται στον υπολογισμό του κόστους εξισορ−
ρόπησης φορτίου και αντιστάθμισης φυσικών απωλειών
και ιδιοκατανάλωσης του ΕΣΦΑ εγκρίνονται από τη ΡΑΕ
και δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα του ΔΕΣΦΑ ΑΕ».
3) Περαιτέρω, σύμφωνα µε τις διατάξεις της παρα−
γράφου 1 του Άρθρου 45 του Κώδικα Διαχείρισης ΕΣΦΑ:
«..Ως Αέριο Λειτουργίας κατά τη διάρκεια μιας χρο−
νικής περιόδου ορίζεται η Ποσότητα Φυσικού Αερίου
που υπολογίζεται ως το άθροισμα α) της Ποσότητας
Φυσικού Αερίου που καταναλώθηκε κατά τη λειτουργία
του ΕΣΜΦΑ στη διάρκεια της συγκεκριμένης χρονικής
περιόδου (Ιδιοκατανάλωση Φυσικού Αερίου), και β) της
Ποσότητας Φυσικού Αερίου που με φυσικό τρόπο χά−
θηκε κατά τη λειτουργία του ΕΣΜΦΑ στη διάρκεια της
συγκεκριμένης χρονικής περιόδου, ιδίως λόγω διαρροής
από μετρητικές διατάξεις και διατάξεις ρύθμισης της
πίεσης (Φυσικές Απώλειες Φυσικού Αερίου)».
4) Επίσης, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του
άρθρου 57 του Κώδικα Διαχείρισης ΕΣΦΑ προβλέπεται
ότι: «Ο Διαχειριστής δύναται να συνάπτει μία ή περισσό−
τερες συμβάσεις για την προμήθεια και παράδοση στο
ΕΣΜΦΑ Αερίου Λειτουργίας (Συμβάσεις Αντιστάθμισης
Αερίου Λειτουργίας). Οι συμβάσεις αυτές συνάπτονται
είτε κατόπιν σχετικού διαγωνισμού που διεξάγει ο Δια−
χειριστής είτε σύμφωνα με τη διάταξη της παραγράφου
1 του άρθρου 91 του Νόμου».
Επίσης στην παράγραφο 3 του προαναφερόμενου
άρθρου ορίζεται ότι: «Ο Διαχειριστής υποβάλλει στη
ΡΑΕ αντίγραφα των Συμβάσεων Αντιστάθμισης Αερίου
Λειτουργίας το αργότερο εντός τριάντα (30) ημερών
από τη σύναψή τους».
5) Επειδή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο
1 του άρθρου 59 του Κώδικα Διαχείρισης ΕΣΦΑ ορίζεται
ότι: «H έγχυση φυσικού αερίου στο ΕΣΜΦΑ για την αντι−
στάθμιση Αερίου Λειτουργίας πραγματοποιείται είτε
από τον Διαχειριστή είτε από τον αντισυμβαλλόμενό
του στη Σύμβαση Αντιστάθμισης Αερίου Λειτουργίας
(Προμηθευτής Αερίου Λειτουργίας), εφόσον είναι και
Χρήστης Μεταφοράς. Στην περίπτωση αυτή που το Φυ−
σικό Αέριο για την αντιστάθμιση Αερίου Λειτουργίας
εγχύεται στο ΕΣΜΦΑ από τον Προμηθευτή, ο Προμη−
θευτής δεν περιλαμβάνει την Ποσότητα Φυσικού Αερίου
στις δηλώσεις που υποβάλλει κατά το Κεφάλαιο 4».
6) Επειδή, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου
2 του άρθρου 57 του Κώδικα Διαχείρισης ΕΣΦΑ προβλέ−
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πεται ότι: «2. Στην περίπτωση κατά την οποία το κόστος
για την αντιστάθμιση Αερίου Λειτουργίας του ΕΣΜΦΑ
δεν έχει συνυπολογιστεί, ως λειτουργική δαπάνη του
Διαχειριστή στο Τιμολόγιο Χρήσης του ΕΣΦΑ, το κό−
στος αυτό ανακτάται από τους Χρήστες Μεταφοράς,
σύμφωνα με το άρθρο [60]».
7) Επειδή, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγρά−
φου 2 του άρθρου 60 του Κώδικα Διαχείρισης ΕΣΦΑ
προβλέπεται ότι: «2. Η Χρέωση Αντιστάθμισης Αερίου
Λειτουργίας ορίζεται ως το γινόμενο της συνολικής
Ποσότητας Φυσικού Αερίου για την αντιστάθμιση Αε−
ρίου Λειτουργίας που κατανεμήθηκε σε κάθε Χρήστη
Μεταφοράς κατά τον εν λόγω Μήνα και της Μοναδι−
αίας Χρέωσης Αντιστάθμισης Αερίου Λειτουργίας. Η
Μοναδιαία Χρέωση Αντιστάθμισης Αερίου Λειτουργίας
καθορίζεται με απόφαση του Διαχειριστή ύστερα από
έγκριση της ΡΑΕ, σύμφωνα με τη διάταξη της παραγρά−
φου 5 του άρθρου 69 του Νόμου. Η υποβολή της πρό−
τασης του Διαχειριστή προς τη ΡΑΕ πραγματοποιείται
το αργότερο εντός τριάντα (30) ημερών από τη σύναψη
των Συμβάσεων Αντιστάθμισης Αερίου Λειτουργίας. Η
Μοναδιαία Χρέωση Αντιστάθμισης Αερίου Λειτουργίας
καθορίζεται κατά τρόπο ώστε να καλύπτει το πάγιο και
μεταβλητό κόστος που υφίσταται ο Διαχειριστής για
την αντιστάθμιση του Αερίου Λειτουργίας του ΕΣΜΦΑ».
Β. Παράμετροι που υπεισέρχονται στον υπολογισμό
του κόστους αντιστάθμισης αερίου λειτουργίας του
ΕΣΜΦΑ και Μοναδιαία Χρέωση Αντιστάθμισης Αερίου
Λειτουργίας
8) Επειδή, σύμφωνα με τα ως άνω οριζόμενα στο
άρθρο 60 του Κώδικα Διαχείρισης ΕΣΦΑ ο Διαχειρι−
στής,στο πλαίσιο της υποχρέωσής του για την αντι−
στάθμιση Αερίου Λειτουργίας στο ΕΣΜΦΑ, δύναται να
υπόκειται σε αντίστοιχο πάγιο και μεταβλητό κόστος
κατά τη διάρκεια ενός έτους.
9) Επειδή, με το αριθμ. 7 σχετικό έγγραφο του Δια−
χειριστή, ο Διαχειριστής υπέβαλε στην Αρχή αντίγραφο
της σύμβασης που σύναψε με τη ΔΕΠΑ Α.Ε. για την
προμήθεια των απαραίτητων ποσοτήτων αερίου για την
αντιστάθμιση αερίου λειτουργίας για το χρονικό διά−
στημα 01.01.2014 − 01.01.2015, σύμφωνα με τα οριζόμενα
στην παράγραφο 3 του άρθρου 57 του Κώδικα. Η εν
λόγω σύμβαση προέκυψε μετά τη διενέργεια του αριθμ.
393/2013 ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού, σύμφωνα µε
τη διαδικασία της παραγράφου 2γ του άρθρου 68 του
Ν. 4001/2011, και στον οποίο η ΔΕΠΑ Α.Ε. αναδείχτηκε
μειοδότης του διαγωνισμού.
10) Επειδή, σύμφωνα με το ως άνω υποβληθέν αντί−
γραφο της σύμβασης, η τιμή με την οποία ο Διαχειρι−
στής προμηθεύεται το Αέριο Λειτουργίας από τη ΔΕΠΑ
Α.Ε. για τους σκοπούς της αντιστάθμισης Αερίου Λει−
τουργίας, ήτοι η Τιμή Προμήθειας Αερίου Λειτουργίας
(OGUP) υπολογίζεται σύμφωνα με το τύπο:
[ΟGUP = CGM + Κ] (€/MWh)
Όπου,
α) CGM για κάθε Μήνα (m) η μοναδιαία τιμή προμή−
θειας Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου (ΥΦΑ), στο πλαί−
σιο μακροχρόνιων συμβολαίων προμήθειας χωρών της
Βορειοδυτικής Ευρώπης, τα οποία βασίζονται στις τιμές
προμήθειας πετρελαίου, όπως αυτή δημοσιεύεται στην
τελευταία έκδοση του αμέσως προηγούμενου Μήνα
(m−1) του περιοδικού «ICIS HEREN Global LNG Market
Report», και

β) K το ποσό σε €/MWh που προέκυψε από την οικο−
νομική προσφορά του προμηθευτή Αερίου Λειτουργίας,
και το οποίο ανέρχεται σε 10 €/MWh.
11) Επειδή, από το ως άνω υποβληθέν αντίγραφο της
σύμβασης προκύπτει ότι το κόστος προμήθειας αερίου
λειτουργίας του Διαχειριστή προκύπτει ανά μήνα από
το γινόμενο της τιμής OGUP, όπως υπολογίζεται ανά
μήνα, και των ποσοτήτων φυσικού αερίου που χρησιμο−
ποιούνται από το Διαχειριστή για αντιστάθμιση Αερίου
Λειτουργίας ανά μήνα.
12) Επειδή, η Χρέωση Αντιστάθμισης Αερίου Λειτουρ−
γίας ορίζεται ως το γινόμενο της συνολικής Ποσότητας
Φυσικού Αερίου που κατανεμήθηκε σε κάθε Χρήστη
Μεταφοράς κατά τον εν λόγω Μήνα, σύμφωνα με τα
οριζόμενα στο άρθρο 59 του Κώδικα Διαχείρισης ΕΣΦΑ
και της Μοναδιαίας Χρέωσης Αντιστάθμισης Αερίου
Λειτουργίας.
13) Επειδή, ο Διαχειριστής με το αριθμ. 8 σχετικό έγ−
γραφό του υπέβαλε στην Αρχή την εισήγησή του για τη
Μοναδιαία Χρέωση Αντιστάθμισης Αερίου Λειτουργίας
για τη χρονική περίοδο 01.01.2014−01.01.2015.
14) Επειδή, σύμφωνα με την εισήγηση του Διαχειριστή,
το κόστος που υφίσταται ο Διαχειριστής για την αντι−
στάθμιση Αερίου Λειτουργίας περιλαμβάνει:
α) Το κόστος προμήθειας αερίου λειτουργίας, όπως
υπολογίζεται από την ανά μήνα χρέωση του Διαχειριστή
από τον προμηθευτή Αερίου Λειτουργίας, σύμφωνα με
τους αντίστοιχους όρους της ως άνω σύμβασης.
β) Το κόστος χρήσης του ΕΣΦΑ το οποίο αφορά στη
χρέωση χρήσης των Σημείων Εισόδου του ΕΣΜΦΑ που
χρησιμοποιεί ο Προμηθευτής (χρέωση δυναμικότητας)
για την έγχυση των απαραίτητων ποσοτήτων φυσικού
αερίου στο ΕΣΜΦΑ για την αντιστάθμιση Αερίου Λει−
τουργίας.
15) Επειδή, όπως αναφέρεται στην εισήγηση του Δια−
χειριστή και προκύπτει και από την υπ’ αριθμ. 649/2013
σύμβαση (σχετικό αριθμ. 7), το κόστος χρήσης του
ΕΣΦΑ από τον Προμηθευτή για την έγχυση φυσικού
αερίου στο ΕΣΜΦΑ για σκοπούς αντιστάθμισης αερί−
ου λειτουργίας περιλαμβάνεται ήδη στην Τιμή Αερίου
Λειτουργίας. Περαιτέρω, σύμφωνα με την εγκεκριμένη
Μελέτη Αντιστάθμισης Αερίου Λειτουργίας για το Έτος
2014 (σχετικό αριθμ. 6), η ΡΑΕ έκρινε εύλογη την εισή−
γηση του Διαχειριστή περί έγχυσης ποσοτήτων αερίου
Λειτουργίας στο ΕΣΜΦΑ από τον Προμηθευτή Αερίου
Λειτουργίας σε σημεία Εισόδου του ΕΣΜΦΑ που θα
επιλέγει ο ίδιος ο Προμηθευτής, καθώς με τον τρόπο
αυτόν δεν απαιτείται πρόσθετη δέσμευση δυναμικότη−
τας στο ΕΣΦΑ από το Διαχειριστή.
16) Επειδή, η ΡΑΕ κρίνει εύλογη την ως άνω εισήγηση
του Διαχειριστή.
Κατόπιν των ανωτέρω και σύμφωνα με αυτά, απο−
φασίζει:
1) Εγκρίνει τις τιμές των παραμέτρων που υπεισέρ−
χονται στον υπολογισμό του κόστους αντιστάθμισης
αερίου λειτουργίας του ΕΣΜΦΑ και την Μοναδιαία Χρέ−
ωση Αντιστάθμισης Αερίου Λειτουργίας για την περίο−
δο 01.01.2014 έως 01.01.2015 σύμφωνα με την ακόλουθη
εισήγηση του ΔΕΣΦΑ Α.Ε.
2) Τη δημοσίευση της παρούσας στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
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ΕΙΣΗΓΗΣΗ Δ.Ε.Σ.Φ.Α.
ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΙΑΙΑΣ ΧΡΕΩΣΗΣ
ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΚΑΙ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΑΝΑΚΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΟΥ
ΚΟΣΤΟΥΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ για
την περίοδο 01.01.2014,08:00 έως 01.01.2015, 08:00
Μάρτιος 2014
Λαμβάνοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 4001/2011 (ΦΕΚ Α΄ 179/22.08.2011)
και ιδίως τα άρθρα 68.2.γ, 69.2.θ, 88 και 91.1.
2. Τις διατάξεις του Κώδικα Διαχείρισης Εθνικού Συ−
στήματος Φυσικού Αερίου (ΦΕΚ Β΄ 379/01.04.2010) όπως
αυτός ισχύει και ιδίως τα άρθρα 46.1.Γ, 58, 59 και 60.
3. Την απόφαση ΡΑΕ αριθμ. 594/2012 για την έκδοση
του Κανονισμού Τιμολόγησης Βασικών Δραστηριοτή−
των του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου (ΦΕΚ
2093/05.07.2013) ο οποίος τέθηκε σε ισχύ την 1η Φεβρου−
αρίου 2013 και ιδίως την παράγραφο 3 του Άρθρου 7Α
σύμφωνα με την οποία «σ(Σ)τις Λειτουργικές Δαπάνες
δεν συμπεριλαμβάνονται: α) Δαπάνες για την αντιστάθ−
μιση του Αερίου Λειτουργίας του ΕΣΜΦΑ»
4. Το αριθμ. 062085 / 31.05.13 έγγραφο του ΔΕΣΦΑ με
το οποίο υπεβλήθη προς έγκριση στη ΡΑΕ η «Μελέτη
Αντιστάθμισης Αερίου Λειτουργίας του ΕΣΜΦΑ Έτους
2014».
5. Το αριθμ. 067673/24.12.2013 έγγραφο του ΔΕΣΦΑ
με το οποίο αιτήθηκε την τροποποίηση της Μελέτης
Αντιστάθμισης Αερίου Λειτουργίας έτους 2014, ως προς
την ενότητα Δ΄ αυτής.
6. Την απόφαση ΡΑΕ 342/2013 με θέμα « Έγκριση της
Μελέτης Αντιστάθμισης Αερίου Λειτουργίας του ΕΣΜΦΑ
Έτους 2014».
7. Την αριθμ. 067464/17.12.2013 επιστολή του ΔΕΣΦΑ
με την οποία υποβάλλει στη ΡΑΕ προς έγκριση την
αριθμ. 649/2013 Σύμβαση σε σχέδιο για την «Προμή−
θεια Ποσοτήτων Φ.Α. για την αντιστάθμιση του Αερίου
Λειτουργίας στο Εθνικό Σύστημα Μεταφοράς Φυσικού
Αερίου κατά το Έτος 2014».
8. Το αριθμ. 068862/03.02.2014 έγγραφο του ΔΕΣΦΑ,
με το οποίο ενημερώνεται η ΡΑΕ ότι δεν υφίσταται πλέ−
ον λόγος τροποποίησης της ενότητας Δ’ της Μελέτης
Αντιστάθμισης Αερίου Λειτουργίας Έτους 2014, κατά τα
αναφερόμενα στο σημείο 5 ανωτέρω, η οποία παραμένει
ως εγκρίθηκε από την ΡΑΕ (απόφαση 342/2013).
9. Την αριθμ. 069894/04.03.2013 επιστολή του ΔΕΣ−
ΦΑ με την οποία υποβάλλει στη ΡΑΕ προς έγκριση
την υπογεγραμμένη αριθμ. 649/2013 σύμβαση για την
«Προμήθεια Ποσοτήτων Φ.Α. για την αντιστάθμιση του
Αερίου Λειτουργίας στο Εθνικό Σύστημα Μεταφοράς
Φυσικού Αερίου κατά το Έτος 2014».
Ο Διαχειριστής του Εθνικού Συστήματος Φυσικού
Αερίου (ΔΕΣΦΑ Α.Ε.) προκειμένου για τον καθορισμό
της Μοναδιαίας Χρέωσης Αερίου Λειτουργίας και τη
μεθοδολογία ανάκτησης του κόστους αντιστάθμισης
αερίου λειτουργίας για την περίοδο 01.01.2014 08:00
έως 01.01.2015 08:00, εισηγείται:
1. Κόστος Προμήθειας Αερίου Λειτουργίας – Κόστος
Αντιστάθμισης Αερίου Λειτουργία για την περίοδο
01.01.2014 08:00 έως 01.01.2015 08:00
Σύμφωνα με την αριθμ. 649/2013 Σύμβαση μεταξύ ΔΕΣ−
ΦΑ Α.Ε. και Δημόσιας Επιχείρησης Αερίου (ΔΕΠΑ) Α.Ε.
με θέμα: «Supply of Natural Gas Quantity required for the
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ως Τιμή Αερίου Λειτουργίας (Operational Gas Unit Price
− OGUP) ορίζεται η τιμή προμήθειας Φυσικού Αερίου για
την αντιστάθμιση Αερίου Λειτουργίας, η οποία υπολο−
γίζεται για την περίοδο ισχύος της Σύμβασης σύμφωνα
με τον τύπο:
OGUP = CGM + 10 €/MWh
όπου CGM για κάθε Μήνα (m) η μοναδιαία τιμή προμή−
θειας Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου (ΥΦΑ) στο πλαί−
σιο μακροχρόνιων συμβολαίων προμήθειας χωρών της
Βορειοδυτικής Ευρώπης, τα οποία βασίζονται στις τιμές
προμήθειας πετρελαίου, όπως αυτή δημοσιεύεται στην
τελευταία έκδοση του αμέσως προηγούμενου Μήνα (m−
1) του περιοδικού «ICIS HEREN Global LNG Market Report»
και 10 €/MWh ποσό που προκύπτει από την οικονομική
προσφορά του επιλεχθέντος προμηθευτή, στο πλαίσιο
της διαγωνιστικής διαδικασίας.
Το CGM σκέλος που αναφέρεται σε Δολάρια ΗΠΑ
ανά MMBtu, μετατρέπεται σε Ευρώ βάσει της «ισοτιμίας
αναφοράς Ευρώ – Δολαρίου ΗΠΑ», όπως αυτή ανακοινώ−
νεται στην ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τρά−
πεζας, την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μήνα (m−1).
Η παραπάνω Τιμή Αερίου Λειτουργίας αφορά στην
τιμή παράδοσης του Αερίου Λειτουργίας στο Εθνικό
Σύστημα Μεταφοράς Φυσικού Αερίου (ΕΣΜΦΑ) συμπε−
ριλαμβανομένου του κόστους χρήσης του ΕΣΦΑ.
Το Κόστος Προμήθειας Αερίου Λειτουργίας ανακτά−
ται από τους Χρήστες κατά τα οριζόμενα στο Άρθρο
58.2 του Κώδικα Διαχείρισης ΕΣΦΑ «Στην περίπτωση
κατά την οποία το κόστος για την αντιστάθμιση Αε−
ρίου Λειτουργίας του ΕΣΦΑ δεν έχει συνυπολογιστεί,
ως λειτουργική δαπάνη του Διαχειριστή στο Τιμολόγιο
Χρήσης του ΕΣΦΑ, το κόστος αυτό ανακτάται από τους
Χρήστες Μεταφοράς».
2. Τιμολόγιο για την «Προμήθεια Αερίου Λειτουργίας» −
Μηνιαία Εκκαθάριση Αντιστάθμισης Αερίου Λειτουργίας
Σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 59 του
Κώδικα Διαχείρισης ΕΣΦΑ, όπως ισχύει «Ο Διαχειριστής
υπολογίζει στην αρχή κάθε μήνα την Ποσότητα Φυσικού
Αερίου που απαιτήθηκε για την αντιστάθμιση Αερίου
Λειτουργίας κατά τη διάρκεια κάθε Ημέρας του αμέ−
σως προηγούμενου Μήνα (Ημερήσια Παράδοση Αερίου
Λειτουργίας».
Στη συνέχεια ο Διαχειριστής κατανέμει την προανα−
φερθείσα ποσότητα στους Χρήστες σύμφωνα με τις
παράγραφο 1Α και 1Β του άρθρου 60 του Κώδικα Δια−
χείρισης ΕΣΦΑ «Με το πέρας κάθε Μήνα, ο Διαχειριστής:
Α) Κατανέμει την Ημερήσια Ποσότητα Αερίου Λειτουρ−
γίας για κάθε Ημέρα του Μήνα αυτού στους Χρήστες
Μεταφοράς, αναλογικά με την Διακινηθείσα Ποσότητα
κάθε Χρήστη Μεταφοράς την αντίστοιχη Ημέρα.
Β) Υπολογίζει τη συνολική Ποσότητα Φυσικού Αερίου
για την αντιστάθμιση Αερίου Λειτουργίας που κατανε−
μήθηκε σε κάθε Χρήστη Μεταφοράς σύμφωνα με την
περίπτωση Α) κατά το Μήνα αυτό»
και χρεώνει κάθε Χρήστη Μεταφοράς με το γινόμενο
της Μοναδιαίας Χρέωσης Αντιστάθμισης Αερίου Λει−
τουργίας επί την κατανεμηθείσα σε αυτόν ποσότητα.
Η Μοναδιαία Χρέωση Αντιστάθμισης Αερίου Λειτουρ−
γίας με βάση την παράγραφο 2 του Άρθρου 60 του
Κώδικα Διαχείρισης ΕΣΦΑ «καθορίζεται κατά τρόπο
ώστε να καλύπτει το πάγιο και το μεταβλητό κόστος

23376

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

που υφίσταται ο Διαχειριστής για την αντιστάθμιση του
Αερίου Λειτουργίας του ΕΣΜΦΑ».
Σύμφωνα με τα παραπάνω, η Μοναδιαία Χρέωση
Αντιστάθμισης Αερίου Λειτουργίας ισούται με την τιμή
OGUP, όπως αυτή ορίζεται αριθμητικά για κάθε μήνα
κατ’ αντιστοιχία της παραγράφου 1 της εν λόγω Εισή−
γησης.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 4 Ιουνίου 2014
Ο Πρόεδρος
ΝΙΚΟΣ ΒΑΣΙΛΑΚΟΣ
F
(3)
Τροποποίηση της από 29−3−2012 απόφασης της Συγκλή−
του (ΦΕΚ 1172/τ. Β΄/10−4−2012),όπως ισχύει τροποποιη−
θείσα, που αφορά στις διαδικασίες εκλογής και εξέ−
λιξης σε θέσεις καθηγητών οποιασδήποτε βαθμίδας
του Πανεπιστημίου.
H ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ
ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
(Αριθμ. συνεδρίασης 11η/19−06−2014)
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 3469/2006 «Εθνικό Τυπογραφείο,
Εφημερίς της Κυβερνήσεως και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ
Α΄ 131/28.06.2006), όπως ισχύει τροποποιηθείς.
2. Το Ν. 4009/2011 «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της
ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτά−
των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» (ΦΕΚ Α΄ 195) και ιδίως
το άρθρο 77 παρ. 2 και 3 και των άρθρων5, 6, 19 και
80 παρ. 22.
3. Το Ν. 4076/2012 «Ρυθμίσεις θεμάτων Ανωτάτων Εκ−
παιδευτικών Ιδρυμάτων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄
159).
4. Το Ν. 4115/2013 «Οργάνωση και λειτουργία Ιδρύματος
Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης και Εθνικού Οργανισμού
Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσα−
νατολισμού και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 24).
5. Τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 3861/2010
(ΦΕΚ Α΄ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρε−
ωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών,
διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο
“Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες διατάξεις» καθώς και
την κατ' εξουσιοδότηση αυτού εκδοθείς αριθμ. ΥΠΟΙΚ.
Δ6.1127865/ΕΞ2010/30−9−2010 απόφαση.
6. Τα αριθμ. Φ.122.1/350/141732/Β2/9−12−2011 «Ερμηνεία
διατάξεων του Ν. 4009/2011» και Φ.122.1/58/22996/Β2/
5.3.2012 «Διευκρινίσεις ως προς το άρθρο 77 παρ. 3 του
Ν. 4009/2011» διευκρινιστικά έγγραφα του Υπουργείου
Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητι−
σμού.
7. Τις διατάξεις της με ημερομηνία 29−3−2012 κανο−
νιστικής απόφασης της Συγκλήτου του ΟΠΑ (ΦΕΚ Β΄
1172/10−4−2012) όπως τροποποιήθηκε με την από 4−7−
2013 απόφαση της Συγκλήτου του ΟΠΑ (ΦΕΚ Β΄ 1790/
25.7.2013).
8. Το Π.Δ. 78/2013 «Ίδρυση − Συγκρότηση Σχολών στο
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών» (ΦΕΚ Α΄ 119).
9. Την αριθμ. Φ.122.1/1137.145793/Β2/9−10−2013 (ΦΕΚ Β΄
2613/16−10−2013) κοινή υπουργική απόφαση «Ανάπτυξη
και λειτουργία ηλεκτρονικού συστήματος ολοκληρωμέ−

νης διαχείρισης διαδικασιών εκλογής και εξέλιξης κα−
θηγητών καθώς και κατάρτισης και τήρησης Μητρώων
εσωτερικών και εξωτερικών μελών».
10. Την από 19−06−2014 απόφαση της Συγκλήτου του
ΟΠΑ.
11. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας
απόφασης, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρα−
τικού προϋπολογισμού, αποφασίζει:
Την τροποποίηση στις διατάξεις των άρθρων 3 και 5
της από 29−3−2012 κανονιστικής απόφασης της Συγκλή−
του (ΦΕΚ 1172/10−04−2012, τ. Β΄), όπως τροποποιήθηκε με
την από 04−07−2013 Απόφαση της Συγκλήτου (ΦΕΚ 1790/
25−07−2013, τ. Β΄) και ισχύει ως εξής:
Άρθρο Μόνο
1. Η παρ. 1 του άρθρου 3 αντικαθίσταται ως εξής:
«Έως τη δημοσίευση του Οργανισμού του Ιδρύματος,
ως Μητρώα εξωτερικών μελών Πανεπιστημίων της αλ−
λοδαπής χρησιμοποιούνται τα Μητρώα ανεξάρτητων
εμπειρογνωμόνων της Αρχής Διασφάλισης Ποιότητας
(ΑΔΙΠ) και ως Μητρώα εξωτερικών μελών Πανεπιστη−
μίων της ημεδαπής χρησιμοποιούνται τα αντίστοιχα
Μητρώα που έχει εγκρίνει η Σύγκλητος του Πανεπι−
στημίου».
2. Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 3 αντι−
καθίσταται ως εξής:
«Από την εκλογή και το διορισμό Κοσμήτορα και έως
τη δημοσίευση του Οργανισμού του Ιδρύματος τα Μη−
τρώα εσωτερικών μελών και τα Μητρώα εξωτερικών
μελών Πανεπιστημίων της ημεδαπής καταρτίζονται και
επικαιροποιούνται κάθε δύο έτη ανά γνωστικό αντικεί−
μενο και ανά ευρύτερες περιοχές γνωστικών αντικει−
μένων από την Κοσμητεία ύστερα από εισήγηση των
Συνελεύσεων των Τμημάτων της Σχολής, υποβάλλονται
προς έγκριση στη Σύγκλητο και δημοσιεύονται σε δια−
κριτή θέση στον ιστότοπο του Ιδρύματος».
3. Το εδάφιο 1 της παρ. 3 του άρθρου 5 αντικαθίσταται
ως εξής:
«Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής ή
εξέλιξης, ο σχετικός φάκελος διαβιβάζεται άμεσα από
τον Κοσμήτορα της Σχολής στον Πρύτανη του Ιδρύμα−
τος για τον έλεγχο νομιμότητας και τον διορισμό του
επιλεγέντος».
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 19 Ιουνίου 2014
Ο Πρύτανης
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΤΣΙΟΣ
F
Αριθμ. 845
(4)
Σύσταση ενιαίας Νομικής Υπηρεσίας της 6ης ΥΠΕ
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
ΤΗΣ 6ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ − ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ,
ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Έχοντας υπόψη:
− Τις διατάξεις της παρ. 16 του άρθρου 4 του Ν. 3329/2005
(ΦΕΚ 81/Α΄/4−4−2005) όπως τροποποιήθηκαν από τις δια−
τάξεις του Ν. 3527/2007 (ΦΕΚ 25/Α΄/09−02−2007).
− Την αριθμ.Υ10β/ΓΠοικ. 103872/24−10−2012 απόφαση

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
του Υπουργού Υγείας σχετικά με το διορισμό του Δι−
οικητή 6ης ΥΠΕ (ΦΕΚ 492/24−10−2012 τ. Υ.Ο.Δ.Δ.).
− Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής της απόφα−
σης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού.
− Την αριθμ. 1015/21−12−2007 πράξη − απόφαση Διοικητή
της 6ης ΥΠΕ (ΦΕΚ 567/31−12−2007 τ. Υ.Ο.Δ.Δ.), αποφα−
σίζουμε:
Τη σύσταση ενιαίας Νομικής Υπηρεσίας στην 6η
Δ.Υ.ΠΕ. Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων, Ηπείρου και Δυ−
τικής Ελλάδας, που θα αποτελείται από το Δικηγό−
ρο − Νομικό Σύμβουλο, που υπηρετεί σήμερα στην 6η
Δ.Υ.ΠΕ. Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων, Ηπείρου και Δυτι−
κής Ελλάδας, και όλους τους δικηγόρους που υπηρετούν
στους Φορείς παροχής Υπηρεσιών Υγείας της περιοχής
ευθύνης της.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Πάτρα, 20 Ιουνίου 2014
Ο Διοικητής
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΤΣΙΒΕΛΑΣ
F
Αριθμ. Υ10/83
(5)
Σύσταση Γραφείου Κοινωνικής Ασφάλισης στην Άνδρο
μη αυτοτελές Γραφείο του Τοπικού Υποκαταστήμα−
τος ΙΚΑ−ΕΤΑΜ Ραφήνας.
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΙΚΑ−ΕΤΑΜ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 52 του Π.Δ. 266/1989
(ΦΕΚ 127/ τ. Α΄/22.5.89) «Οργανισμός του Ιδρύματος Κοι−
νωνικών Ασφαλίσεων» (όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
σήμερα), με τι οποίες ορίζεται, ότι με απόφαση του Δι−
οικητή του Ιδρύματος μπορούν να συνιστώνται Γραφεία

23377

μη αυτοτελή, τόσο στις Κεντρικές όσο και στις Περιφε−
ρειακές Υπηρεσίες του ΙΚΑ−ΕΤΑΜ για την καλύτερη και
αποτελεσματικότερη οργάνωση της λειτουργίας τους.
2. Την αριθμ. 213/Συν.41/19.12.2013 συνεδρίαση του Δ.Σ.
του ΙΚΑ−ΕΤΑΜ και την αριθμ. Υ20/87/28.05.2014 απόφαση
του Διοικητή του ΙΚΑ−ΕΤΑΜ, με την οποία αποφασίστηκε
η αναστολή λειτουργίας του Παραρτήματος ΙΚΑ−ΕΤΑΜ
Άνδρου και η μεταφορά των αρμοδιοτήτων της ασφα−
λιστικής του περιοχής στο Τοπικό Υποκατάστημα ΙΚΑ−
ΕΤΑΜ Ραφήνας.
3. Την ανάγκη εξυπηρέτησης των συναλλασσομένων
του Δήμου Άνδρου με το ΙΚΑ−ΕΤΑΜ.
4. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκα−
λείται επιπλέον δαπάνη σε βάρος του κρατικού προ−
ϋπολογισμού ή του προϋπολογισμού του ΙΚΑ−ΕΤΑΜ,
αποφασίζουμε:
1. Συστήνουμε Γραφείο Κοινωνικής Ασφάλισης στην
Άνδρο, μη αυτοτελές Γραφείο του Τοπικού Υποκατα−
στήματος ΙΚΑ−ΕΤΑΜ Ραφήνας.
2. Οι αρμοδιότητες που ασκούνται από τα Γραφεία
Κοινωνικής Ασφάλισης ορίζονται με την 090/11/20.03.2013
απόφαση του Διοικητή του Ιδρύματος (ΦΕΚ 780/τ.
Β΄/4.4.2013, ΑΔΑ:ΒΕΑΗ4691ΩΓ−ΦΟΒ, εγκύκλιος ΙΚΑ−ΕΤΑΜ
20/2013). Επίσης, στην αριθμ. 2/2014 εγκύκλιο του ΙΚΑ−
ΕΤΑΜ (αριθμ. Υ40/1/09.01.2014, ΑΔΑ:ΒΙ6Μ4691ΩΓ−ΡΞΕ)
ορίζονται θέματα οργάνωσης και λειτουργίας των Γρα−
φείων Κοινωνικής Ασφάλισης ΙΚΑ−ΕΤΑΜ.
3. Ως ημερομηνία έναρξης λειτουργίας του ανωτέρω
Γραφείου καθορίζουμε την 24 Ιουνίου 2014.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 19 Ιουνίου 2014
Ο Διοικητής
ΡΟΒΕΡΤΟΣ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
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ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

øîñì õðì÷ì÷ úùððò øì÷ êúìñêöîç÷ øì÷ ïùèêöòì÷ê÷
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€

−

-

−

−

Δ.Δ.Σ.

200 €

−

20 €

−

Α.Ε.−Ε.Π.Ε.

−

−

100 €

Υ.Ο.Δ.Δ.

50 €

Δ΄

110 €

30 €

• 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.

êøì÷îê÷ ÷ùòöôñê÷ ú.ê.ï.
Τεύχος

Έντυπη μορφή

Τεύχος

Έντυπη μορφή

Τεύχος

Έντυπη μορφή
2.250 €

Α΄

225 €

Δ΄

160 €

Α.Ε.−Ε.Π.Ε.

Β΄

320 €

Α.Α.Π.

160 €

Δ.Δ.Σ.

225 €

Γ΄

65 €

Ε.Β.Ι.

65 €

Α.Σ.Ε.Π.

70 €

Υ.Ο.Δ.Δ.

65 €

Α.Ε.Δ.

10 €

Ο.Π.Κ.

−

• 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.
• 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 Τυπογραφείο (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 Επαρχίας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά όργανα και οι τρι−
τοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής.
• Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. (5% επί του ποσού συνδρομής), καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκ−
πτωση.
• Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση.

Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρίζονται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: 210 5279000.
Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: τηλ.: 210 8220885.

Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή
από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr)
Hλεκτρονική Διεύθυνση: http://www.et.gr − e−mail: webmaster.et@et.gr
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