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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Μεθοδολογία Υπολογισμού Απωλειών ΕΣΜΗΕ 
σύμφωνα τις διατάξεις του άρθρου 83 του Κανο-
νισμού Αγοράς Εξισορρόπησης και της παρ. 4 του 
άρθρου 18 του ν. 4425/2016, όπως ισχύουν.

2 Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης σε υπαλλή-
λους του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. κατά το Β΄ εξάμηνο έτους 
2020.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. απόφ. 953 (1)
   Μεθοδολογία Υπολογισμού Απωλειών ΕΣΜΗΕ 

σύμφωνα τις διατάξεις του άρθρου 83 του Κα-

νονισμού Αγοράς Εξισορρόπησης και της παρ. 4 

του άρθρου 18 του ν. 4425/2016, όπως ισχύουν .

 Η ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
(συνεδρίαση την 2η Ιουνίου 2020,
η οποία συνεχίστηκε την 3η, 4η, 5η,
9η, 11η, 12η, 15η και 16η Ιουνίου 2020) 

 Λαμβάνοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του κεφαλαίου Γ΄ «Διατάξεις Αρμοδιό-

τητας Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας» του 
ν. 4425/2016 «Επείγουσες ρυθμίσεις των Υπουργείων 
Οικονομικών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Υποδο-
μών, Μεταφορών και Δικτύων και Εργασίας, Κοινωνι-
κής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, για την 
εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και 
διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» 
(Α΄ 185), όπως ισχύει και ιδίως την παρ. 4 του άρθρου 18 
του νόμου αυτού.

2. Τις διατάξεις του ν. 4001/2011 «Για τη λειτουργία 
Ενεργειακών Αγορών Ηλεκτρισμού και Φυσικού Αε-
ρίου, για Έρευνα, Παραγωγή και δίκτυα μεταφοράς 
Υδρογονανθράκων και άλλες ρυθμίσεις» (Α΄ 179), όπως 
ισχύει.

3. Τον Κανονισμό Αγοράς Εξισορρόπησης (απόφαση 
ΡΑΕ υπ΄ αρ. 1090/2018, Β΄ 5910 και Β΄ 468/2019, όπως 
ισχύει μετά την τροποποίησή της με την υπ΄ αρ. 938/2020 

απόφαση ΡΑΕ), και ιδίως τις διατάξεις του άρθρου 83 
αυτού.

4. Την απόφαση του Υφυπουργού Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας «Καθορισμός χρονοδιαγράμματος για την 
έναρξη λειτουργίας των Αγορών Επόμενης Ημέρας, 
Ενδοημερήσιας και Εξισορρόπησης του ν. 4425/2016 
(Α΄ 185), ως ισχύει» (ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/7083/112, Β΄ 172/2020).

5. Τον κανονισμό (ΕΚ) 2019/943 του Ευρωπαϊκού Κοι-
νοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Ιουνίου 2019 
σχετικά με την εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας 
(αναδιατύπωση) (EE L 158 της 14.06.2019 σελ. 54).

6. Τον κανονισμό (ΕΕ) 2017/2195 της Επιτροπής της 
23ης Νοεμβρίου 2017 σχετικά με τον καθορισμό κατευ-
θυντήριας γραμμής για την εξισορρόπηση ηλεκτρικής 
ενέργειας (ΕΕ L 312 της 28.11.2017 σελ. 6 επ.).

7. Την υπ΄ αρ. ΡΑΕ Ι-274999/15.01.2020 εισήγηση της 
ΑΔΜΗΕ Α.Ε. για τη «Μεθοδολογία Υπολογισμού Απω-
λειών ΕΣΜΗΕ».

8. Το γεγονός ότι η ΡΑΕ, στο πλαίσιο διαμόρφωσης της 
απόφασής της επί της ως άνω εισήγησης της ΑΔΜΗΕ 
Α.Ε., έθεσε την 19η Μαρτίου 2020 την ως άνω εισήγηση 
σε δημόσια διαβούλευση με καταληκτική ημερομηνία 
την 3η Απριλίου 20201.

9. Τις απόψεις που υπεβλήθησαν στο πλαίσιο της 
ως άνω Δημόσιας Διαβούλευσης με το υπ’ αρ. ΡΑΕ 
Ι-280114/10.04.2020 έγγραφο του ΕΣΑΗ, όπως έχουν 
αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Αρχής2.

10. Το υπ΄ αρ. ΡΑΕ Ο-81955/30.04.2020 ηλεκτρονικό 
έγγραφο της ΡΑΕ προς την ΑΔΜΗΕ Α.Ε. αναφορικά με 
την αποδελτίωση των σχολίων της ανωτέρω Δημόσιας 
Διαβούλευσης και την υποβολή απόψεων επί αυτών.

11. Το υπ΄ αρ. ΡΑΕ Ι-281590/12.05.2020 έγγραφο της 
ΑΔΜΗΕ Α.Ε. αναφορικά με τις απόψεις της εταιρείας επί 
των σχολίων των Συμμετεχόντων στην ανωτέρω Δημό-
σια Διαβούλευση και την επικαιροποιημένη εισήγηση 
της εταιρείας για τη «Μεθοδολογία Υπολογισμού Απω-
λειών ΕΣΜΗΕ».

12. Την υπ΄ αρ. ΡΑΕ Ο-82505/01.06.2020 επιστολή της 
ΡΑΕ προς την ΑΔΜΗΕ Α.Ε. αναφορικά με την υποβολή 
αναθεωρημένης εισήγησης επί της Μεθοδολογίας Υπο-
λογισμού Απωλειών ΕΣΜΗΕ.

1.  http://www.rae.gr/site/categories_new/about_rae/
factsheets/2020/gen/190320_3.csp

2.  http://www.rae.gr/site/categories_new/about_rae/
factsheets/2020/maj/230420.csp
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13. Το υπ΄ αρ. ΡΑΕ Ι-283376/12.06.2020 έγγραφο της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. με το οποίο υπέβαλε την τελική εισήγησή επί 
της Μεθοδολογίας Υπολογισμού Απωλειών ΕΣΜΗΕ.

14. Το γεγονός ότι σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 4 του άρθρου 18 του ν. 4425/2016 μεθοδολογίες που προ-
βλέπονται στους κανονισμούς των Αγορών αποφασίζονται από τη ΡΑΕ και δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

15. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολο-
γισμού.

Σκέφθηκε ως εξής:
Ι. Επί του νομικού πλαισίου
Επειδή, στο άρθρο 18 «Κατάρτιση και τροποποίηση των Κωδίκων των Αγορών» του ν. 4425/2016, όπως ισχύει, 

προβλέπονται τα εξής:
«4. Μεθοδολογίες, παράμετροι και άλλες ειδικές εγκρίσεις που προβλέπονται από τους Κώδικες των Αγορών, 

αποφασίζονται από τη ΡΑΕ, μετά από εισήγηση των Διαχειριστών των Αγορών και δημοσιεύονται στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως.»

Επειδή, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 2 «Κανονισμός Αγοράς Εξισορρόπησης» του Κανονισμού Αγοράς 
Εξισορρόπησης όπως ισχύει:

«[…] 6. Ο Κανονισμός Αγοράς Εξισορρόπησης συμπληρώνεται από μεθοδολογίες, παραμέτρους και άλλες ειδικές 
εγκρίσεις που προβλέπονται σε αυτόν, και αποφασίζονται από τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ), μετά από εισή-
γηση του Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ και δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, σύμφωνα με την παρ. 4 
του άρθρου 18, του ν. 4425/2016. […]

9. Ο Διαχειριστής του ΕΣΜΗΕ υποβάλλει στη ΡΑΕ, πριν από τη θέση σε λειτουργία του υποδείγματος-στόχου 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εγχώρια αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, τις μεθοδολογίες, παραμέτρους και άλλες 
ειδικές εγκρίσεις που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό, οι οποίες εγκρίνονται σύμφωνα με την παρ. 4 του 
άρθρο 18 του ν. 4425/2016».

Επειδή, κατά τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του άρθρου 82 («Διαχείριση Απωλειών ΕΣΜΗΕ») του Κανονισμού 
Αγοράς Εξισορρόπησης προβλέπονται τα εξής:

«1. Ο Διαχειριστής του ΕΣΜΗΕ προβλέπει τις Απώλειες ΕΣΜΗΕ και προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες για την 
κάλυψη των εν λόγω ποσοτήτων ενέργειας μέσω κατάθεσης Εντολών με Αποδοχή Τιμής και Προτεραιότητα Εκτέλε-
σης στην Αγορά Επόμενης Ημέρας ή/και στην Ενδοημερήσια Αγορά ή/και μέσω της Ενεργειακής Χρηματοπιστωτικής 
Αγοράς ή/και μέσω συμβάσεων που συνάπτει κατόπιν διαγωνισμού.

2. Ο Διαχειριστής του ΕΣΜΗΕ υπολογίζει τις πραγματικές Απώλειες ΕΣΜΗΕ, και υπολογίζει τη χρέωση/πίστωση 
της Εκκαθάρισης Αποκλίσεων αυτών των Απωλειών.

3. Το συνολικό κόστος των Απωλειών ΕΣΜΗΕ ανακτάται από τον Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ μέσω του αντίστοιχου 
Λογαριασμού Προσαυξήσεων όπως καθορίζεται στο άρθρο 93 του παρόντος κανονισμού».

Επειδή, κατά τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του άρθρου 83 («Πρόβλεψη Απωλειών ΕΣΜΗΕ») του Κανονισμού 
Αγοράς Εξισορρόπησης προβλέπονται τα εξής:

«Οι Απώλειες ΕΣΜΗΕ εκτιμώνται με βάση την «Μεθοδολογία Υπολογισμού Απωλειών ΕΣΜΗΕ». Ο Διαχειριστής του 
ΕΣΜΗΕ χρησιμοποιεί την «Μεθοδολογία Υπολογισμού Απωλειών ΕΣΜΗΕ» για την ωριαία πρόβλεψη των Απωλειών 
του ΕΣΜΗΕ που πρέπει να αγοραστούν σύμφωνα με το άρθρο 82 του παρόντος κανονισμού».

Επειδή, κατά τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του άρθρου 93 («Λογαριασμός Προσαυξήσεων Απωλειών ΕΣΜΗΕ 
ΛΠ-1») του Κανονισμού Αγοράς Εξισορρόπησης προβλέπονται τα εξής:

«1. Ο Λογαριασμός Προσαυξήσεων Απωλειών ΕΣΜΗΕ ΛΠ-1 χρησιμοποιείται για τον επιμερισμό του κόστους 
των Απωλειών ΕΣΜΗΕ, το οποίο υπολογίζεται ως το άθροισμα των ποσών που προκύπτουν από την εκκαθάριση 
της Αγοράς Επόμενης Ημέρας, την εκκαθάριση της Ενδοημερήσιας Αγοράς και την Εκκαθάριση Αποκλίσεων για 
τις Απώλειες αυτές.

2. Το κόστος των Απωλειών ΕΣΜΗΕ επιβαρύνει και επιμερίζεται στα Συμβαλλόμενα Μέρη με Ευθύνη Εξισορρόπη-
σης ανάλογα με την μετρούμενη απορρόφηση των πελατών τους στο Διασυνδεδεμένο Σύστημα σε κάθε Περίοδο 
Εκκαθάρισης Αποκλίσεων t, ως εξής:

:

,  €, 
,

,  t, 
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ΙΙ. Επί της εισήγησης της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. σχετικά με τη Με-
θοδολογία Υπολογισμού Απωλειών ΕΣΜΗΕ

Επειδή, με την από 23.01.2020 απόφαση του Υφυπουρ-
γού Περιβάλλοντος και Ενέργειας (σχετ.4) καθορίστηκε 
το χρονοδιάγραμμα για την έναρξη λειτουργίας των Αγο-
ρών Επόμενης Ημέρας, Ενδοημερήσιας και Εξισορρόπη-
σης του ν. 4425/2016 ως ισχύει. Συγκεκριμένα, σύμφωνα 
με το σημείο Α:

«Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των προ-
βλεπόμενων από τις διατάξεις του ν.  4425/2016, ως 
ισχύει, εισηγήσεων επί των Κανονισμών, Κωδίκων, Εγ-
χειριδίων, μεθοδολογιών, καθώς και των τεχνικών απο-
φάσεων προς τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, τίθεται η 
31 Ιανουαρίου 2020,[…]».

Με το υπό σχετ.7 έγγραφό της, η ΑΔΜΗΕ Α.Ε. υπέβαλε 
εμπροθέσμως μεταξύ άλλων, εισήγηση προς τη ΡΑΕ σχε-
τικά με τη Μεθοδολογία Υπολογισμού Απωλειών ΕΣΜΗΕ 
κατά τις διατάξεις του Κανονισμού Αγοράς Εξισορρόπη-
σης και της παρ. 4 του άρθρου 18 του ν. 4425/2016 όπως 
ισχύουν. Η υποβληθείσα Μεθοδολογία θα εφαρμόζεται 
πριν την εκτέλεση της Αγοράς Επόμενης Ημέρας και της 
Ενδοημερήσιας Αγοράς με σκοπό την πρόβλεψη των 
απωλειών του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλε-
κτρικής Ενέργειας για την επόμενη μέρα Κατανομής.

Ειδικότερα, η εν λόγω μεθοδολογία πρόβλεψης των 
απωλειών βασίζεται στην πρόβλεψη των εγχύσεων και 
απομαστεύσεων ισχύος στους ζυγούς του Συστήματος, 
λαμβάνοντας υπόψη όλα τα διαθέσιμα ιστορικά στοιχεία 
και τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία πρόβλεψης των φορ-
τίων, της κατανομής των μονάδων παραγωγής (θερμικών, 
υδροηλεκτρικών και ΑΠΕ) και των διασυνδετικών ροών 
ισχύος, ενώ παράλληλα αξιοποιούνται ενδεικτικοί παρά-
γοντες, όπως η εποχικότητα, οι καιρικές συνθήκες (θερ-
μοκρασία, ηλιοφάνεια) και τα χαρακτηριστικά της επό-
μενης ημέρας (πχ. εργάσιμη, Σάββατο/Κυριακή, αργία), 
καθώς και η εμπειρία του Διαχειριστή του Συστήματος.

Ακολούθως, δεδομένων των ανωτέρω προβλέψεων 
εγχύσεων και απομαστεύσεων ισχύος στους ζυγούς του 
Συστήματος, ο υπολογισμός της προβλεπόμενης ροής 
ισχύος στα στοιχεία του Συστήματος διενεργείται μέσω 
τεχνικής ροής φορτίου συνεχούς ρεύματος και εν συ-
νεχεία υπολογίζονται οι προβλεπόμενες απώλειες ανά 
περίοδο κατανομής.

Η ΡΑΕ έθεσε στις 19 Μαρτίου 2020 την εισήγηση της 
ΑΔΜΗΕ Α.Ε. σε δημόσια διαβούλευση με καταληκτική 
ημερομηνία την 3η Απριλίου, στην οποία διατυπώθηκαν 
σχόλια όπως έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Αρχής 
(σχετ. 9). Ακολούθως, η ΑΔΜΗΕ Α.Ε., κατόπιν αιτήματος 
της Αρχής (σχετ. 10), με το υπό σχετ. 11 έγγραφό της υπέ-
βαλε τις απόψεις της επί των σχολίων του στη Δημόσια 
Διαβούλευση καθώς και επικαιροποιημένη εισήγηση επί 
της ως άνω Μεθοδολογίας με μικρής έκτασης προσθήκες 
και διορθώσεις.

Επειδή, η Αρχή, αφού εξέτασε τα σχόλια του συμμετέ-
χοντα, τις απόψεις της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. επί των σχολίων του 
συμμετέχοντα, και την ως άνω επικαιροποιημένη εισή-
γηση της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. με μικρής έκτασης προσθήκες σε 
σχέση με την αρχική, διαπίστωσε ότι οι προσθήκες που 
ενσωματώθηκαν στην εν λόγω εισήγηση είναι προς τη 
θετική κατεύθυνση, όμως η μεθοδολογία στο σύνολό 
της χρήζει περαιτέρω ανάλυσης για λόγους πληρότητας.

Ειδικότερα, προς τούτο η ΡΑΕ αιτήθηκε από την ΑΔΜΗΕ 
Α.Ε., με το υπ΄αρ. 12 σχετικό έγγραφό της, την επικαιρο-
ποίηση της ανωτέρω μεθοδολογίας θέτοντας ζητήματα 
περαιτέρω ανάλυσης και τεκμηρίωσης της επιλογής των 
διαδικασιών που περιγράφονται στο κείμενο της μεθοδο-
λογίας, σχετικά με την πρόβλεψη των απομαστεύσεων και 
εγχύσεως ισχύος και ιδίως των προσαρμογών της τελευ-
ταίας διαθέσιμης λύσης του Προγράμματος Κατανομής, οι 
οποίες όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά βασίζονται στην 
εμπειρία του Διαχειριστή Συστήματος. Περαιτέρω, αναφο-
ρικά με τον υπολογισμό της προβλεπόμενης ροής ισχύος 
στα στοιχεία του Συστήματος και λαμβάνοντας υπόψη και 
σχετικό σχόλιο συμμετέχοντα της δημόσιας διαβούλευσης, 
ζητήθηκε η τεκμηρίωση της επιλογής της τεχνικής ροής 
φορτίου συνεχούς ρεύματος έναντι του εναλλασσόμενου, 
καθώς και η παράθεση των σχετικών βιβλιογραφικών πη-
γών, οι οποίες ενισχύουν το σκεπτικό της εν λόγω επιλογής.

Επειδή, η ΑΔΜΗΕ Α.Ε. με το υπ΄αρ. 13 έγγραφό της 
απέστειλε στην Αρχή σχέδιο τελικής εισήγησης της εν 
λόγω μεθοδολογίας, στο οποίο ενσωμάτωσε τις ζητού-
μενες διευκρινήσεις και προσθήκες.

Επειδή, η Αρχή, αφού εξέτασε ενδελεχώς την τελική 
εισήγηση της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. και προχώρησε σε βελτιώσεις 
λεκτικού τύπου, διαπίστωσε ότι είναι αρκούντως επαρ-
κής, καθώς περιλαμβάνονται σε αυτήν όλα τα απαραί-
τητα στοιχεία, ώστε να εξασφαλίζεται η όσο το δυνατόν 
πιο αξιόπιστη πρόβλεψη της ποσότητας των απωλειών 
του Συστήματος και κατ΄ επέκταση η ισότιμη συμμετοχή 
των Συμβαλλόμενων Μερών με Ευθύνη Εξισορρόπησης 
στην κάλυψη του κόστους τους, αποφασίζει:

Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 18 παρ. 4 του ν. 4425/2016 και 
του άρθρου 83 του Κανονισμού Αγοράς Εξισορρόπησης, 
όπως ισχύουν:

1. Tον καθορισμό Μεθοδολογίας Υπολογισμού Απω-
λειών ΕΣΜΗΕ σύμφωνα με το συνημμένο στην παρού-
σα απόφαση κείμενο Μεθοδολογίας, το οποίο αποτελεί 
αναπόσπαστο μέρος αυτής.

2. Την έναρξη ισχύος της Μεθοδολογίας Υπολογισμού 
Απωλειών ΕΣΜΗΕ από την ημέρα έναρξης λειτουργίας 
της Αγοράς Εξισορρόπησης.

Η παρούσα απόφαση κοινοποιείται στην εταιρεία «Ανε-
ξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας 
Α.Ε.», αναρτάται στην επίσημη ιστοσελίδα της ΡΑΕ και 
δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
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  Αθήνα, 16 Ιουνίου 2020

Ο Πρόεδρος
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΟΥΛΑΞΗΣ κ.α.α.
Η Β΄Αντιπρόεδρος

ΜΙΚΑΕΛΑ ΛΑΤΤΑ  
Ι

Αριθμ. απόφ. 233/24.6.2020 (2)
  Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης σε υπαλλή-

λους του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. κατά το Β΄ εξάμηνο έτους 

2020.

  ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ 
ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ 
ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ 
ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ-Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. (Ν.Π.Ι.Δ.) 

Έχοντας υπόψη:
 1. Τις διατάξεις του ν. 2637/1998 (A΄ 200), όπως τρο-

ποποιήθηκε και ισχύει.
2. Τον Κανονισμό Οργανωτικής Διάρθρωσης και Λει-

τουργίας των Υπηρεσιών του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. (Β΄ 684/2011).
3. Τον Κανονισμό Κατάστασης Προσωπικού του 

Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. (Β΄ 836/2003).
4. Την υπ΄αρ. 2642/294319/15-11-2019 (Υ.Ο.Δ.Δ. 948) 

απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφί-
μων, «Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου του Οργα-
νισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων 

Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.)-
Ν.Π.Ι.Δ.».

5. Τις διατάξεις του άρθρου 7 του κεφαλαίου Β΄ «Μι-
σθολογικές ρυθμίσεις των υπαλλήλων του Δημοσίου, των 
Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) πρώτου και 
δεύτερου βαθμού, των Νομικών Προσώπων Δημοσίου 
(Ν.Π.Δ.Δ.) και Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.), καθώς και των 
Δ.Ε.Κ.Ο. του κεφαλαίου Α΄ του ν. 3429/2005 (Α΄ 314) και 
άλλες μισθολογικές διατάξεις» του ν. 4354/2015 (Α΄ 176) 
σύμφωνα με τις οποίες οι διατάξεις του νόμου εφαρμό-
ζονται από 1.1.2016 στον Οργανισμό.

6. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν.  4354/2015 
(Α΄ 176) «Αποζημίωση για εργασία καθ΄ υπέρβαση του 
υποχρεωτικού ωραρίου - Αποζημίωση για εργασία προς 
συμπλήρωση του υποχρεωτικού ωραρίου», όπως ισχύει.

7. Την υπ΄αρ. 2/31029/ΔΕΠ/6.5.2016 εγκύκλιο του ΓΛΚ 
με θέμα «Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατά-
ξεων του κεφαλαίου Β΄ του ν. 4354/2015.

8. Την έγκαιρη αντιμετώπιση των επειγουσών υπηρε-
σιακών αναγκών, όπως:
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- Συντονισμός Κοινοτικών Ελέγχων και παρακολούθη-
ση των Ευρωπαϊκών θεμάτων

- Διοικητική Υποστήριξη Γραφείου Διοίκησης
- Προπαρασκευή των συνεδριάσεων του Διοικητικού 

Συμβουλίου
- Ενημέρωση και πληροφόρηση των πολιτών
- Προγραμματισμός-Συντονισμός συγχρηματοδοτού-

μενων έργων
- Ολοκλήρωση εσωτερικών ελέγχων
- Διαχείριση προσωπικού-προσλήψεις τακτικού και 

έκτακτου προσωπικού
- Διεξαγωγή διαγωνισμών προμηθειών-παρακολού-

θηση προϋπολογισμού
- Εκτέλεση προϋπολογισμού των λογαριασμών ΕΓΤΕ, 

ΕΓΤΑΑ, ΕΤΑ.
- Ανάκτηση αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών
- Σχεδιασμός-οργάνωση και αξιολόγηση τεχνικών 

ελέγχων
- Παρακολούθηση-εποπτεία και έλεγχος για την πλη-

ρωμή των έργων αγροτικής ανάπτυξης και αλιείας
- Διαχείριση διαδικασιών άμεσων ενισχύσεων και αγο-

ράς που περιλαμβάνουν τον Πυλώνα Ι
- Διαχείριση της πληροφοριακής και επικοινωνιακής 

υποδομής του Οργανισμού
- Συντήρηση και ανάπτυξη εφαρμογών
- Διενέργεια διοικητικών και επιτόπιων ελέγχων
9. Την υπ΄αρ. 40208/30-6-2020 βεβαίωση ύπαρξης 

πιστώσεων για την κάλυψη της δαπάνης που θα προ-
κληθεί από την υπερωριακή εργασία 277 υπαλλήλων 
του Οργανισμού.

10. Την από 24-06-2020 εισήγηση του Προέδρου του 
Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., αποφασίζουμε ομόφωνα:
1) Την έγκριση καθιέρωσης απογευματινής υπερωριακής 
εργασίας για συνολικά 277 υπαλλήλους του Οργανισμού 
Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσα-
νατολισμού και Εγγυήσεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.), για χρονικό 
διάστημα από τη δημοσίευση της παρούσας σε ΦΕΚ 
έως και 31-12-2020 και μέχρι 120 ώρες συνολικά ανά 
υπάλληλο, για τους υπαλλήλους των οργανικών μονά-
δων της Κεντρικής Υπηρεσίας και των Περιφερειακών 
Διευθύνσεων, ως εξής:

ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ
ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

ΣΥΝΟΛΟ 
ΩΡΩΝ

(ΕΞΑΜΗΝΟ)

Γραφείο Ευρωπαϊκών 
Θεμάτων , Επικοινωνίας
και Δημοσίων Σχέσεων

2 80

Γραφείο Διοίκησης
και Γραμματείας Δ.Σ.

5 480

Γραφείο Εξυπηρέτησης 
του Πολίτη

1 40

Μονάδα Ανάπτυξης 
και Εφαρμογής 
Συγχρηματοδοτούμενων 
Έργων

1 120

Διεύθυνση Εσωτερικού 
Ελέγχου

5 100

Διεύθυνση Διοικητικής και 
Οικονομικής Υποστήριξης

29 2920

Διεύθυνση Πληρωμών 
Αγροτικών Ενισχύσεων

15 1160

Διεύθυνση Τεχνικών Ελέγχων 16 1320

Διεύθυνση Άμεσων 
Ενισχύσεων και Αγοράς

28 2990

Διεύθυνση Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Αλιείας

17 1400

Διεύθυνση Πληροφορικής 13 1520

Περιφερειακή Διεύθυνση 
Μακεδονίας-Θράκης

50 1500

Περιφερειακή Διεύθυνση 
Ηπείρου- Δυτικής 
Μακεδονίας

15 450

Περιφερειακή Διεύθυνση 
Πελοποννήσου-Δυτικής 
Ελλάδας- Ιονίου

30 900

Περιφερειακή Διεύθυνση 
Θεσσαλίας- Στερεάς Ελλάδας

30 900

Περιφερειακή Διεύθυνση 
Κρήτης

10 300

Περιφερειακή Διεύθυνση 
Αττικής- Αιγαίου

10 300

ΣΥΝΟΛΟ 277 16.480

Η κατανομή των ωρών στις επιμέρους οργανικές μονά-
δες των ανωτέρω Διευθύνσεων Κεντρικής και Περιφερει-
ακής Υπηρεσίας καθώς και στις Μονάδες Υποστήριξης 
της Διοίκησης και Μονάδα Ανάπτυξης και Εφαρμογής 
Συγχρηματοδοτούμενων Έργων, θα πραγματοποιηθεί 
με ευθύνη του Γενικού Διευθυντή.

Η κατανομή των ωρών ανά υπάλληλο και η περιγραφή 
των απαιτούμενων εργασιών θα πραγματοποιούνται με 
ευθύνη του Γενικού Διευθυντή, για τις Μονάδες Υπο-
στήριξης της Διοίκησης και τη Μονάδα Ανάπτυξης και 
Εφαρμογής Συγχρηματοδοτούμενων Έργων, ενώ για τις 
υπόλοιπες οργανικές μονάδες, με ευθύνη των Προϊστα-
μένων των Διευθύνσεων.

2) Την εξουσιοδότηση του Γενικού Διευθυντή του 
Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. για την έκδοση αποφάσεων έγκρισης της 
απασχόλησης των υπαλλήλων του Οργανισμού, ονο-
μαστικά, στο πλαίσιο των ανωτέρω ωρών, βάσει των 
υπηρεσιακών αναγκών.

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

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Ο Πρόεδρος

ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΒΑΡΡΑΣ   

Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα 
Τηλ. Κέντρο 210 5279000

Κείμενα προς δημοσίευση:   webmaster.et@et.gr *02029261707200008*
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