
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Καθορισμός απογευματινής υπερωριακής εργα-
σίας και εργασίας κατά τις νυχτερινές ώρες, τις Κυ-
ριακές και τις εξαιρέσιμες ημέρες, καθ΄ υπέρβαση 
του υποχρεωτικού ωραρίου καθώς και απασχό-
ληση πέραν του πενθημέρου για το προσωπικό 
που υπηρετεί στη Γενική Διεύθυνση Τελωνείων 
και Ε.Φ.Κ. της Α.Α.Δ.Ε., για το διάστημα έως και την 
31η Δεκεμβρίου 2020.

2 Καθορισμός εργασίας κατά τις νυχτερινές ώρες 
ή κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες προς 
συμπλήρωση του υποχρεωτικού ωραρίου για το 
προσωπικό που υπηρετεί στη Γενική Διεύθυνση 
Τελωνείων και Ε.Φ.Κ. της Α.Α.Δ.Ε., για το διάστημα 
έως και την 31η Δεκεμβρίου 2020.

3 Επιβολή πολλαπλών τελών στον MOHAMMAD 
(on) HANIF του AMEER.

4 Επιβολή πολλαπλών τελων στον GULAM (ον) 
SARWAR του GULZAR AHMAD.

5 Καθορισμός τέλους εγγραφής στα Μητρώα Δι-
αχειριστή του ΕΣΜΗΕ σύμφωνα με τις διατάξεις 
της παραγράφου 4 του άρθρου 4 του Κανονισμού 
Αγοράς Εξισορρόπησης και της παρ. 4 του άρ-
θρου 18 του ν. 4425/2016, όπως ισχύουν.

6 Συμπλήρωση της υπ’ αρ. 12235/23.12.2020 από-
φασης της Ολομέλειας της ΡΑΣ «Μεταβίβαση αρ-
μοδιοτήτων στον Πρόεδρο, στον Προϊστάμενο 
της Γενικής Διεύθυνσης και στους Προϊσταμένους 
των Διευθύνσεων της Ρυθμιστικής Αρχής Σιδηρο-
δρόμων (ΡΑΣ)» (Β΄ 342). 

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. Δ.Π.Δ.Α.Α.Α.Δ.Ε. Α1123081ΕΞ2020 (1)
   Καθορισμός απογευματινής υπερωριακής ερ-

γασίας και εργασίας κατά τις νυχτερινές ώρες, 

τις Κυριακές και τις εξαιρέσιμες ημέρες, καθ΄ 

υπέρβαση του υποχρεωτικού ωραρίου καθώς 

και απασχόληση πέραν του πενθημέρου για το 

προσωπικό που υπηρετεί στη Γενική Διεύθυνση 

Τελωνείων και Ε.Φ.Κ. της Α.Α.Δ.Ε., για το διάστη-

μα έως και την 31η Δεκεμβρίου 2020. 

 Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ 
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Κεφαλαίου Α’ «Σύσταση Ανεξάρτη-

της Αρχής Δημοσίων Εσόδων» του μέρους πρώτου του 
ν. 4389/2016 «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή 
της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρω-
τικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» (Α’ 94), όπως 
ισχύουν.

2. Τις διατάξεις της παρ.  3 του άρθρου 19 του 
ν. 4223/2013 (Α’ 287).

3. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 4354/2015 «Απο-
ζημίωση για εργασία καθ’ υπέρβαση του υποχρεωτικού 
ωραρίου - Αποζημίωση για εργασία προς συμπλήρωση 
του υποχρεωτικού ωραρίου» (Α’ 176), όπως τροποποιή-
θηκε και ισχύει.

4. Τις διατάξεις του ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομι-
κής Διαχείρισης και Εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγί-
ας 011/85/ΕΕ) - Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» 
(Α’ 143), όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει.

5. Τις διατάξεις του π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώ-
σεων από τους διατάκτες» (Α’ 145), όπως ισχύει.

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E

29 Οκτωβρίου 2020 ΤΕΥΧΟΣ  ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 4768

52515



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ52516 Τεύχος B’ 4768/29.10.2020

6. Την υπό στοιχεία 2/58493/ΔΠΓΚ/31-07-2018 από-
φαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Οικο-
νομική και Διοικητική Ταξινόμηση του κρατικού προϋ-
πολογισμού» (Β’ 3240), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

7. Την υπό στοιχεία οικ. 2/90420/ΔΠΓΚ/19-12-2019 
(ΑΔΑ: ΩΡΠΙΗ-ΦΣΟ) απόφασης του Υφυπουργού Οικονο-
μικών, με θέμα: «Διάθεση των πιστώσεων του κρατικού 
προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020».

8. Την υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α.  1036960ΕΞ2017/10.3.2017 
απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δη-
μοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής 
Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)» (Β’ 968 και 1238), όπως 
έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

9. Την υπό στοιχεία Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013/28-01-2013 
απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουρ-
γού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον 
Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου 
Οικονομικών» (Β’ 130 και 372), όπως τροποποιήθηκε, 
συμπληρώθηκε και ισχύει, σε συνδυασμό με τις δι-
ατάξεις της υποπαρ. α’ της παρ. 3 του άρθρου 41 του 
ν. 4389/2016.

10.Την υπ’ αρ. 1 της 20-1-2016 πράξη του Υπουργικού 
Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα 
της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουρ-
γείου Οικονομικών» (Υ.Ο.Δ.Δ. 18), σε συνδυασμό με τις 
διατάξεις της παρ. 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016, 
όπως ισχύουν, καθώς και την υπό στοιχεία 5294 ΕΞ 2020/
17-01-2020 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών με 
θέμα «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρ-
τητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 27).

11.Το γεγονός ότι υφίσταται ανάγκη παροχής εργα-
σίας πέραν του κανονικού ωραρίου, για τους υπαλλή-
λους που υπηρετούν στη Γενική Διεύθυνση Τελωνείων 
και Ε.Φ.Κ., όπως τεκμηριώνεται με το υπό στοιχεία ΑΥΤ.
ΤΜ.ΥΠ. 1116344 ΕΞ 2020/1.10.2020 (ΟΡΟΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 
9.10.2020) έγγραφο του Αυτοτελούς Τμήματος Υποστή-
ριξης της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων και Ε.Φ.Κ.

12.Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση προ-
καλείται δαπάνη ύψους € 332.978,00 σε βάρος του 
κρατικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020, η 
οποία θα καλυφθεί από τις εγγεγραμμένες πιστώσεις 
του Φορέα 1023-801, Λογαριασμοί 2120201001 και 
2120202001 (€ 209.710,00 στον ΑΛΕ 2120201001 και € 
123.268,00 στον ΑΛΕ 2120202001), σύμφωνα με την υπό 
στοιχεία Δ.Π.Δ.Α. Α.Α.Δ.Ε. Α 1120471 ΕΞ 2020/9.10.2020 
Βεβαίωση Υπαρξης Πίστωσης, την υπό στοιχεία Δ.Π.Δ.Α. 
Α.Α.Δ.Ε. Α 1120781 ΕΞ 2020/12-10-2020 απόφαση Με-
ταβολών Εκτελούμενου Προϋπολογισμού, την υπό στοι-
χεία Δ.Π.Δ.Α. Α.Α.Δ.Ε. Α 1120618 ΕΞ 2020/12-10-2020 Με-
ταβίβαση Πιστώσεων και την υπό στοιχεία Δ.Ο.Δ. Α.Α.Δ.Ε. 
Δ 1120711 ΕΞ 2020/12-10-2020 (ΑΔΑ: ΨΟΙ546ΜΠ3Ζ-Υ79) 
απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης για την κάλυψη δαπά-
νης για απογευματινή υπερωριακή εργασία και εργασία 
κατά τις νυχτερινές ώρες, τις Κυριακές και τις εξαιρέσι-
μες ημέρες, καθ’ υπέρβαση του υποχρεωτικού ωραρίου 
καθώς και απασχόληση πέραν του πενθημέρου για το 
προσωπικό που υπηρετεί σε υπηρεσίες της Γενικής Δι-
εύθυνσης Τελωνείων και Ε.Φ. Κ., για την περίοδο έως και 
την 31η Δεκεμβρίου 2020, αποφασίζουμε:

Καθορίζουμε:
α) απογευματινή υπερωριακή εργασία καθώς και απα-

σχόληση πέραν του πενθημέρου έως τριάντα τέσσερις 
χιλιάδες εννιακόσιες πενήντα δύο (34.952) ώρες και συ-
νολική δαπάνη έως διακόσιες εννέα χιλιάδες επτακό-
σια δέκα ευρώ (209.710,00 €), για δύο χιλιάδες ογδόντα 
οχτώ (2.088) υπαλλήλους της Γενικής Διεύθυνσης Τελω-
νείων και Ε.Φ.Κ., στον Φορέα 1023-801 και Λογαριασμό 
2120201001, και

β) νυχτερινή υπερωριακή εργασία για χίλιους εκατόν 
ογδόντα τρεις (1.183) υπαλλήλους της Γενικής Διεύθυν-
σης Τελωνείων και Ε.Φ.Κ. και εργασία κατά τις Κυριακές 
και εξαιρέσιμες ημέρες για χίλιους τετρακόσιους πενήντα 
τρεις (1.453) υπαλλήλους της Γενικής Διεύθυνσης Τελω-
νείων και Ε.Φ.Κ. έως δεκαπέντε χιλιάδες τετρακόσιες εν-
νέα (15.409) ώρες και συνολική δαπάνη έως εκατόν είκοσι 
τρεις χιλιάδες διακόσια εξήντα οκτώ ευρώ (123.268,00 €), 
στον Φορέα 1023-801 και Λογαριασμό 2120202001,

για τη χρονική περίοδο έως και την 31η Δεκεμβρίου 
2020.

Η κατανομή των ωρών της υπερωριακής κ.λπ. εργα-
σίας ανά υπηρεσία θα γίνεται με απόφαση του Προϊ-
σταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων και Ε.Φ.Κ. 
Η συγκρότηση συνεργείων υπερωριακής κ.λπ. εργασίας 
και η περιγραφή των συγκεκριμένων εργασιών που θα 
πραγματοποιηθούν θα γίνεται με απόφαση του Προϊ-
σταμένου έκαστης υπηρεσίας της Γενικής Διεύθυνσης 
Τελωνείων και Ε.Φ.Κ., ο οποίος θα βεβαιώνει και την 
πραγματοποίηση της ως άνω υπερωριακής κ.λπ. εργα-
σίας. Οι αποφάσεις αυτές θα κοινοποιούνται στη Γενική 
Διεύθυνση Τελωνείων και Ε.Φ.Κ.

Η υπερωριακή απασχόληση εκάστου υπαλλήλου δεν 
θα υπερβαίνει ανά εξάμηνο τις εκατόν είκοσι (120) ώρες 
απογευματινής υπερωριακής εργασίας. Στην ανωτέρω 
υπερωριακή κ.λπ. εργασία, μπορούν να μετέχουν περισ-
σότεροι υπάλληλοι καθώς και αποσπασμένοι, εντός του 
ανωτέρω συνολικού αριθμού ωρών που εγκρίνονται με 
την παρούσα απόφαση.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 16 Οκτωβρίου 2020

Ο Διοικητής

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ
Ι

Αριθμ. Δ.Π.Δ.Α.Α.Α.Δ.Ε. Α1123084ΕΞ2020 (2)
    Καθορισμός εργασίας κατά τις νυχτερινές ώρες 

ή κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες προς 

συμπλήρωση του υποχρεωτικού ωραρίου για το 

προσωπικό που υπηρετεί στη Γενική Διεύθυνση 

Τελωνείων και Ε.Φ.Κ. της Α.Α.Δ.Ε., για το διάστη-

μα έως και την 31η Δεκεμβρίου 2020. 

 Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ 
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Κεφαλαίου Α’ «Σύσταση Ανεξάρτη-
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της Αρχής Δημοσίων Εσόδων» του μέρους πρώτου του 
ν. 4389/2016 «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή 
της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρω-
τικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» (Α’ 94), όπως 
ισχύουν.

2. Τις διατάξεις της παρ.  3 του άρθρου 19 του 
ν. 4223/2013 (Α’ 287).

3. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 4354/2015 «Απο-
ζημίωση για εργασία καθ’ υπέρβαση του υποχρεωτικού 
ωραρίου - αποζημίωση για εργασία προς συμπλήρωση 
του υποχρεωτικού ωραρίου» (Α’ 176), όπως τροποποιή-
θηκε και ισχύει.

4. Τις διατάξεις του ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομι-
κής Διαχείρισης και Εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγί-
ας 011/85/ΕΕ) - Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» 
(Α’ 143), όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει.

5. Τις διατάξεις του π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώ-
σεων από τους διατάκτες» (Α’ 145), όπως ισχύει.

6. Την υπό στοιχεία 2/58493/ΔΠΓΚ/31-07-2018 από-
φαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Οικο-
νομική και Διοικητική Ταξινόμηση του κρατικού προϋ-
πολογισμού» (Β’ 3240), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

7. Την υπό στοιχεία οικ. 2/90420/ΔΠΓΚ/19-12-2019 
(ΑΔΑ: ΩΡΠΙΗ-ΦΣΟ) απόφασης του Υφυπουργού Οικο-
νομικών, με θέμα «Διάθεση των πιστώσεων του κρατικού 
προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020».

8. Την υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α.1036960ΕΞ 2017/10.3.2017 
απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημο-
σίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δη-
μοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)» (Β’ 968 και 1238), όπως έχει 
τροποποιηθεί και ισχύει.

9. Την υπό στοιχεία Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013/28-01-2013 
απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουρ-
γού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον 
Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου 
Οικονομικών» (Β’ 130 και 372), όπως τροποποιήθηκε, 
συμπληρώθηκε και ισχύει, σε συνδυασμό με τις δι-
ατάξεις της υποπαρ. α’ της παρ. 3 του άρθρου 41 του 
ν. 4389/2016.

10.Την υπ’ αρ. 1 της 20-1-2016 πράξη του Υπουργικού 
Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα 
της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουρ-
γείου Οικονομικών» (Υ.Ο.Δ.Δ. 18), σε συνδυασμό με τις 
διατάξεις της παρ. 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016, 
όπως ισχύουν, καθώς και την υπό στοιχεία 5294ΕΞ2020/
17-01-2020 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών με 
θέμα «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρ-
τητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 27).

11.Το γεγονός ότι υφίσταται ανάγκη παροχής εργασίας 
πέραν του κανονικού ωραρίου, για τους υπαλλήλους που 
υπηρετούν στη Γενική Διεύθυνση Τελωνείων και Ε.Φ.Κ., 
όπως τεκμηριώνεται με το υπό στοιχεία ΑΥΤ.ΤΜ.ΥΠ. 
1116344 ΕΞ 2020/1-10-2020 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 
9-10-2020) έγγραφο του Αυτοτελούς Τμήματος Υποστή-
ριξης της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων και Ε.Φ.Κ.

12.Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση προ-
καλείται δαπάνη ύψους 159.260,00 € σε βάρος του 
κρατικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020, η 
οποία θα καλυφθεί από τις εγγεγραμμένες πιστώσεις 

του Φορέα 1023-801, Λογαριασμό 2120202001, σύμ-
φωνα με την υπό στοιχεία Δ.Π.Δ.Α. Α.Α.Δ.Ε. Α 1120471 
ΕΞ 2020/9-10-2020 Βεβαίωση Υπαρξης Πίστωσης, την 
υπό στοιχεία Δ.Π.Δ.Α. Α.Α.Δ.Ε. Α 1120781 ΕΞ 2020/12-
10-2020 απόφαση Μεταβολών Εκτελούμενου Προϋπο-
λογισμού, την υπό στοιχεία Δ.Π.Δ.Α. Α.Α.Δ.Ε. Α 1120625 
ΕΞ 2020/12-10-2020 Μεταβίβαση Πιστώσεων την υπό 
στοιχεία Δ.Ο.Δ. Α.Α.Δ.Ε. Δ 1120711 ΕΞ 2020/12-10-2020 
(ΑΔΑ: ΨΟΙ546ΜΠ3Ζ-Υ79) απόφαση Ανάληψης Υποχρέ-
ωσης για την κάλυψη δαπάνης για παροχή νυχτερινής 
εργασίας εργασίμων ημερών και ημερήσιας ή νυχτερινής 
εργασίας κατά τις Κυριακές και τις εξαιρέσιμες ημέρες, 
προς συμπλήρωση του υποχρεωτικού ωραρίου για το 
προσωπικό που υπηρετεί σε υπηρεσίες της Γενικής Δι-
εύθυνσης Τελωνείων και Ε.Φ. Κ., για την περίοδο έως και 
την 31η Δεκεμβρίου 2020, αποφασίζουμε:

Καθορίζουμε εργασία νυχτερινή εργασίμων ημερών 
και ημερήσια ή νυχτερινή κατά τις Κυριακές και εξαι-
ρέσιμες ημέρες προς συμπλήρωση της υποχρεωτικής 
εβδομαδιαίας εργασίας έως σαράντα μία χιλιάδες επτα-
κόσια είκοσι εννέα (41.729) ώρες και συνολική δαπάνη 
έως εκατόν πενήντα εννέα χιλιάδες διακόσια εξήντα 
ευρώ (159.260,00 €), για χίλιους εκατόν εξήντα εφτά 
(1.167) υπαλλήλους της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνεί-
ων και Ε.Φ.Κ., στον Φορέα 1023-801 και Λογαριασμό 
2120202001, για τη χρονική περίοδο έως και την 31η 
Δεκεμβρίου 2020.

Η κατανομή των ωρών της ως άνω εργασίας ανά υπη-
ρεσία θα γίνεται με απόφαση του Προϊσταμένου της Γενι-
κής Διεύθυνσης Τελωνείων και Ε.Φ.Κ. Η συγκρότηση συ-
νεργείων και η περιγραφή των συγκεκριμένων εργασιών 
που θα πραγματοποιηθούν θα γίνεται με απόφαση του 
Προϊσταμένου εκάστης υπηρεσίας της Γενικής Διεύθυν-
σης Τελωνείων και Ε.Φ.Κ., ο οποίος θα βεβαιώνει και την 
πραγματοποίηση της ως άνω εργασίας προς συμπλή-
ρωση του υποχρεωτικού ωραρίου. Οι αποφάσεις αυτές 
θα κοινοποιούνται στη Γενική Διεύθυνση Τελωνείων και 
Ε.Φ.Κ.

Στην ανωτέρω εργασία, μπορούν να μετέχουν περισ-
σότεροι υπάλληλοι καθώς και αποσπασμένοι, εντός του 
ανωτέρω συνολικού αριθμού ωρών που εγκρίνονται με 
την παρούσα απόφαση.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 16 Οκτωβρίου 2020

Ο Διοικητής

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

Ι

(3)
    Επιβολή πολλαπλών τελών στον MOHAMMAD 

(on) HANIF του AMEER. 

 Με την υπ’ αρ. 120/2014/2020 καταλογιστική πράξη 
της Προϊσταμένης του Α’ Τελωνείου Πειραιά (με ημερομη-
νία έκδοσης 14-10-2020) επιβάλλεται στον MOHAMMAD 
(ον) HANIF του AMEER HASAN και της AQELFA BEGUM, 
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γεν. 21-01-1977 στο Πακιστάν, κάτοικο Νίκαιας οδός 
Σμύρνης 62, και με Α.Φ.Μ. 146597275, Δ.Ο.Υ. Μοσχάτου,

ΠΟΛΛΑΠΛΑ ΤΕΛΗ 3.397,59
ΤΧ (2%) 67,95
ΟΓΑ (20% επί Τ.Χ.) 13,59
Σύνολο 3.479,13 Ευρώ (τρεις χιλιάδες 

τετρακόσια εβδομήντα εννέα ευρώ και δεκατρία λεπτά)
Το ανωτέρω ποσό επεβλήθη για υπόθεση λαθρεμπορί-

ας καπνικών (340 πακέτα τσιγάρα), σύμφωνα με τις δια-
τάξεις της παρ. 2 του άρθρου 142, του άρθρου 119Α, του 
άρθρου 155 εδ. α’, β’ και παρ. 2 εδαφ. ζ’ του ν. 2960/2001.

  Η Προϊσταμένη

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΠΙΛΑΛΗ

Ι

(4)
    Επιβολή πολλαπλών τελων στον GULAM (ον) 

SARWAR του GULZAR AHMAD.

  Με την υπ’ αρ. 36/2014/2020 καταλογιστική πράξη 
της Προϊσταμένης του Α’  Τελωνείου Πειραιά (με ημερο-
μηνία έκδοσης 14-10-2020) επιβάλλει στον GULAM (ον) 
SARWAR του GULZAR AHMAD και της SARDARAN BIBI, 
γεν. 01-01-1976 στο Αφγανιστάν, κάτοικο Ασπροπύργου 
οδός Κολοκοτρώνη 10, και με Α.Φ.Μ. 169708241, Δ.Ο.Υ. 
Ελευσίνας,

ΠΟΛΛΑΠΛΑ ΤΕΛΗ  12.431,10
ΤΧ (2%) 248,62
ΟΓΑ (20% επί Τ.Χ.) 49,72
Σύνολο 12.729,44 Ευρώ (δώδεκα 

χιλιάδες επτακόσια είκοσι εννέα ευρώ και σαράντα τέσ-
σερα λεπτά)

Το ανωτέρω ποσό επεβλήθη για υπόθεση λαθρεμπο-
ρίας καπνικών (1.244 πακέτα τσιγάρα), σύμφωνα με τις 
διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 142, του άρθρου 119Α, 
του άρθρου 155 παρ. 1 εδ. α’, β’ και παρ. 2 εδαφ. ζ’ του 
ν. 2960/2001.

  Η Προϊσταμένη 

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΠΙΛΑΛΗ

Ι

Αριθμ. απόφ. 1415/2020 (5)
    Καθορισμός τέλους εγγραφής στα Μητρώα Δι-

αχειριστή του ΕΣΜΗΕ σύμφωνα με τις διατάξεις 

της παραγράφου 4 του άρθρου 4 του Κανονισμού 

Αγοράς Εξισορρόπησης και της παρ. 4 του άρ-

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

  Η ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
(Συνεδρίαση την 15η Οκτωβρίου 2020)

  Λαμβάνοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Κεφαλαίου Γ’ «Διατάξεις Αρμοδι-

ότητας 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 τροποποίηση του με την υπ’ αρ. 938/2020 
απόφαση ΡΑΕ (Β’ 2757), εφεξής «1η τροποποίηση ΚΑΕ»] 
και την υπ’ αρ. 1357/2020 απόφαση ΡΑΕ (Β’ 4516 «εφεξής 
Τ τροποποίηση ΚΑΕ»).

4. Τον Κανονισμό Λειτουργίας της Αγοράς Επόμενης 
Ημέρας και της Ενδοημερήσιας Αγοράς [απόφαση ΡΑΕ 
υπ’ αρ. 1116/2018 (Β’ 5914)], όπως ισχύει μετά την τρο-
ποποίηση του με την απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 820/2020 
(Β’  1941) και την υπ’  αρ. 1228/2020 απόφαση ΡΑΕ 
(Β’ 4124).

5. Την απόφαση ΡΑΕ 1298/2020 «Σχετικά με την 
ημέρα έναρξης της μη συζευγμένης λειτουργίας της 
Αγοράς Επόμενης Ημέρας και της Ενδοημερήσιας Αγο-
ράς σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 6 και 9 του 
ν. 4425/2016 (Α΄ 185), όπως ισχύει, και τις διατάξεις του 
Κεφαλαίου 7 του Κανονισμού Αειτουργίας της Αγοράς 
Επόμενης Ημέρας και Ενδοημερήσιας Αγοράς, όπως 
ισχύει» (Β’ 4415).

6. Την απόφαση ΡΑΕ 950/2020 με θέμα «Τέλη και Χρε-
ώσεις για τη λειτουργία της Αγοράς Επόμενης Ημέρας 
και της Ενδοημερήσιας Αγοράς για τα έτη 2020 - 2022» 
(Β’ 2542).

7. Το υπό στοιχεία ΡΑΕ 1-286590/04.08.2020 έγγραφο 
της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. (ΔΔΑ/20621/04.08.2020) με θέμα «Εισή-
γηση για το προσδιορισμό του Τέλους Αίτησης για την 
εγγραφή στο Μητρώο Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ».

8. Τη Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΕ επί της ως άνω 
εισήγησης της ΑΔΜΗΕ Α.Ε., η οποία έλαβε χώρα από 
05.08.2020 έως και 12.08.20201 και επί της οποίας δεν 
υπεβλήθησαν σχόλια.

9. Το υπό στοιχεία ΡΑΕΟ-83916/09.09.2020 έγγραφο 
της ΡΑΕ προς την ΑΔΜΗΕ Α.Ε. με θέμα «Εισήγηση της 
ΑΔΜΗΕ Α.Ε. για τον προσδιορισμό του Τέλους Αίτησης 
για την εγγραφή στο Μητρώο Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ».

10. Το υπό στοιχεία ΡΑΕ 1-288077/11.09.2020 έγγραφο 
της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. προς τη ΡΑΕ (ΓΔ ΛΥΑ/20043/11.09.2020) 
με θέμα «Εισήγηση για το προσδιορισμό του Τέλους Εγ-
γραφής για την εγγραφή στο Μητρώο Διαχειριστή του 
ΕΣΜΗΕ».

11. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπο-
λογισμού.

Σκέφθηκε ως εξής: 
1 http://www.rae.gr/site/categories_new/about_rae/factsheets/

2020/gen/0508_3.csp



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 52519Τεύχος B’ 4768/29.10.2020

Ι. Επί του θεσμικού και κανονιστικού πλαισίου
Επειδή, στο άρθρο 18 «Κατάρτιση και τροποποίηση 

των Κωδίκων των Αγορών» του ν. 4425/2016, όπως ισχύ-
ει, προβλέπονται τα εξής:

«4. Μεθοδολογίες, παράμετροι και άλλες ειδικές εγκρί-
σεις που προβλέπονται από τους Κώδικες των Αγορών, 
αποφασίζονται από τη ΡΑΕ, μετά από εισήγηση των Δι-
αχειριστών των Αγορών και δημοσιεύονται στην Εφη-
μερίδα της Κυβερνήσεως.»

Επειδή, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 2 «Κανονι-
σμός Αγοράς Εξισορρόπησης» του Κανονισμού Αγοράς 
Εξισορρόπησης (εφεξής ΚΑΕ), όπως ισχύει:

«[...] 6. Ο Κανονισμός Αγοράς Εξισορρόπησης συμπλη-
ρώνεται από μεθοδολογίες, παραμέτρους και άλλες ει-
δικές εγκρίσεις που προβλέπονται σε αυτόν, και αποφα-
σίζονται από τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ), μετά 
από εισήγηση του Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ και δημοσι-
εύονται 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 ηλε-
κτρικής ενέργειας, τις μεθοδολογίες, παραμέτρους και 
άλλες ειδικές εγκρίσεις που προβλέπονται στον παρόντα 
Κανονισμό, οι οποίες εγκρίνονται σύμφωνα με την παρ. 4 
του άρθρου 18 του ν. 4425/2016.»

Επειδή, κατά τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του άρ-
θρου 4 «Μητρώο Διαχειριστή ΕΣΜΗΕ» του ΚΑΕ, όπως 
ισχύει:

«1. Ο Διαχειριστής του ΕΣΜΗΕ τηρεί το Μητρώο Δια-
χειριστή του ΕΣΜΗΕ, το οποίο αποτελείται από τα ακό-
λουθα επιμέρους Μητρώα:

α) το Μητρώο Παροχών Υπηρεσιών Εξισορρόπησης, 
σύμφωνα με το άρθρο 5 του παρόντος Κανονισμού, 

β) το Μητρώο Συμβαλλόμενων Μερών με Ευθύνη Εξι-
σορρόπησης, σύμφωνα με το άρθρο 5 του παρόντος 
Κανονισμού, 

γ) το Μητρώο Μονάδων Παραγωγής Αγοράς Εξισορ-
ρόπησης, σύμφωνα με το άρθρο 11 του παρόντος Κα-
νονισμού, 

δ) το Μητρώο Χαρτοφυλακίων Κατανεμόμενων Μο-
νάδων ΑΠΕ, σύμφωνα με το άρθρο 12 του παρόντος 
Κανονισμού και, 

ε) το Μητρώο Χαρτοφυλακίων Κατανεμόμενου Φορτί-
ου, σύμφωνα με το άρθρο 13 του παρόντος Κανονισμού,

2. Με την εγγραφή τους στο Μητρώο Διαχειριστή του 
ΕΣΜΗΕ, οι εγγραφόμενοι αποδέχονται ρητά και ανεπι-
φύλακτα τις διατάξεις του παρόντος Κανονισμού και του 
Κώδικα Διαχείρισης ΕΣΜΗΕ και τις εκδιδόμενες σύμφωνα 
με αυτούς Μεθοδολογίες, παραμέτρους και άλλες ειδικές 
εγκρίσεις, Τεχνικές Αποφάσεις και Εγχειρίδια, όπως εκά-
στοτε τροποποιούνται και ισχύουν και υποχρεούνται να 
συμμορφώνονται με το περιεχόμενο τους.

3. Για την εγγραφή στο Μητρώο Διαχειριστή του ΕΣ-
ΜΗΕ, οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν αίτηση εγγραφής 
σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται στο Άρθρο 8 
του παρόντος και στην Τεχνική Απόφαση «Διαδικασίες 
εγγραφής στο Μητρώο Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ».

4. Μαζί με την αίτηση εγγραφής, οι ενδιαφερόμενοι κα-
ταβάλλουν τέλος εγγραφής, τόσο για την εγγραφή τους 
στα Μητρώα που ορίζονται στο άρθρο 5, όσο και για την 
εγγραφή κάθε Οντότητας Υπηρεσιών Εξισορρόπησης 
που εκπροσωπούν στα Μητρώα που ορίζονται στο άρ-
θρο 11, στο άρθρο 12 και στο άρθρο 13 του παρόντος 
Κανονισμού. Το τέλος εγγραφής καθορίζεται με από-
φαση της ΡΑΕ, μετά από εισήγηση του Διαχειριστή του 
ΕΣΜΗΕ. Από την καταβολή του τέλους για την εγγραφή 
τους εξαιρούνται ο ΛΑΠΕΕΠ, ο Προμηθευτής Τελευταίου 
Καταφυγίου και ο Προμηθευτής Καθολικής Υπηρεσίας.

5. Ο Διαχειριστής του ΕΣΜΗΕ δεν ευθύνεται για την 
πληρότητα, ορθότητα και αλήθεια των στοιχείων του 
Μητρώου Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ που παρέχονται από 
τους Συμμετέχοντες. Οι Συμμετέχοντες φέρουν προς 
τούτο αποκλειστική ευθύνη.».

Επειδή, κατά τα προβλεπόμενα στην παρ. 4 του άρ-
θρου 9 «Απόρριψη αίτησης εγγραφής στο Μητρώο Δι-
αχειριστή του ΕΣΜΗΕ» του ΚΑΕ, όπως ισχύει:

«Σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης ο Διαχειριστής 
του ΕΣΜΗΕ επιστρέφει ποσοστό 80% του τέλους εγγρα-
φής που καταβλήθηκε για την εγγραφή στα Μητρώα που 
ορίζονται στο άρθρο 5».

II. Επί της εισήγησης της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. αναφορικά με το 
τέλος εγγραφής στο Μητρώο του Διαχειριστή ΕΣΜΗΕ

Επειδή, με το υπό σχετ. 7 έγγραφο της, η ΑΔΜΗΕ Α.Ε. 
υπέβαλε εισήγηση στην Αρχή για το τέλος αίτησης εγ-
γραφής στο Μητρώο Διαχειριστή ΕΣΜΗΕ, σύμφωνα 
με τα οριζόμενα στις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 
8, όπως ίσχυε τότε σύμφωνα με την υπ’ αρ. 938/2020 
απόφαση ΡΑΕ (1ης τροποποίηση του ΚΑΕ), όπου προτά-
θηκαν τα ακόλουθα: α) Καταβολή Εφάπαξ χρέωσης για 
Πάροχο Υπηρεσιών Εξισορρόπησης ή/και Συμβαλλόμε-
νο Μέρος με Ευθύνη Εξισορρόπησης, ύψους 2.000 €, και 
β) Καταβολή Εφάπαξ χρέωσης για Οντότητα Υπηρεσιών 
Εξισορρόπησης, ύψους 2.500 €.

Επειδή, όπως αναφέρεται στην ως άνω εισήγηση, το 
τέλος αίτησης εγγραφής πρέπει να καλύπτει το κόστος 
των παρεχόμενων από τον Διαχειριστή υπηρεσιών στο 
πλαίσιο της διαδικασίας εγγραφής των Παροχών Υπη-
ρεσιών Εξισορρόπησης ή/και Συμβαλλόμενων Μερών 
με Ευθύνη Εξισορρόπησης καθώς και των Οντοτήτων 
Υπηρεσιών Εξισορρόπησης στο Μητρώο Διαχειριστή 
του ΕΣΜΗΕ. Οι υπηρεσίες αυτές αφορούν στην επεξερ-
γασία και καταχώρηση των στοιχείων της αίτησης, στον 
έλεγχο των νομιμοποιητικών εγγράφων, και στην κατα-
γραφή και τον έλεγχο των τεχνικών χαρακτηριστικών 
των Οντοτήτων Υπηρεσιών Εξισορρόπησης που τυχόν 
αυτοί εκπροσωπούν. Σύμφωνα δε με την πρόταση του 
Διαχειριστή, το τέλος εγγραφής καταβάλλεται μόνο μια 
φορά από το ενδιαφερόμενο μέρος, σε περίπτωση που 
αυτός φέρει και τις δύο ιδιότητες, Πάροχος Υπηρεσιών 
Εξισορρόπησης και Συμβαλλόμενο Μέρος με Ευθύνη 
Εξισορρόπησης.

Επειδή, σύμφωνα με την εισήγηση του Διαχειριστή, το 
προτεινόμενο ύψος της εφάπαξ χρέωσης έχει προκύψει 
μετά από έρευνα της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. για τις χρεώσεις που 
εφαρμόζουν Ευρωπαίοι Διαχειριστές Συστήματος Μετα-
φοράς καθώς και Διαχειριστές Αγοράς, μεταξύ των οποί-
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ων και η Ελληνικό Χρηματιστήριο Ενέργειας Α.Ε. Ενδει-
κτικές αντίστοιχες χρεώσεις εγγραφής που εφαρμόζουν 
οι Διαχειριστές Συστημάτων Μεταφοράς στην Πολωνία 
και στην Ελβετία ανέρχονται σε 3.760 € και 6.250 €, αντί-
στοιχα. Σε άλλες χώρες, όπως η Ιρλανδία, η αντίστοιχη 
χρέωση ανέρχεται σε 1044 € ανά συμμετέχοντα και σε 
2.610 € ανά μονάδα. Σύμφωνα με την εισήγηση του Δι-
αχειριστή, η χρέωση εγγραφής που καταβάλουν εφάπαξ 
οι Συμμετέχοντες στην Αγορά Επόμενης Ημέρας της ΕΧΕ 
Α.Ε. ανέρχεται σε 6.000 €.

Επειδή, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 950/2020 απόφαση 
της ΡΑΕ, εγκρίθηκαν τα τέλη και οι χρεώσεις για τη λει-
τουργία της Αγοράς Επόμενης Ημέρας και της Ενδοη-
μερήσιας Αγοράς της ΕΧΕ Α.Ε. Στην ως άνω απόφαση 
της ΡΑΕ εγκρίθηκε τόσο τέλος αρχικής εγγραφής συμ-
μετέχοντα στην Αγορά Επόμενης Ημέρας, ύψους € 6.000 
ανά συμμετέχοντα αλλά και παράβολο εξέτασης αίτησης 
για την απόκτηση της Ιδιότητας Συμμετέχοντα, ύψους 
€ 200.

Επειδή, η ΡΑΕ έθεσε την πρόταση της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. σε 
δημόσια διαβούλευση (σχετ. 8) στην οποία δεν υποβλή-
θηκαν σχόλια. Σε συνέχεια της αξιολόγησης της εισήγη-
σης της ΑΔΜΗΕ, η Αρχή, με το υπ’ αρ. 9 σχετικό έγγραφο 
της, επικοινώνησε προς την ΑΔΜΗΕ Α.Ε. τα ακόλουθα 
ευρήματα:

α) Αναφορικά με το τέλος αίτησης εγγραφής για Πά-
ροχο Υπηρεσιών Εξισορρόπησης ή/και Συμβαλλόμενο 
Μέρος με Ευθύνη Εξισορρόπησης, δεδομένου ότι το 
προτεινόμενο τέλος φαίνεται να αφορά αποκλειστικά 
στην εξέταση του φακέλου της αίτησης του ενδιαφερό-
μενου και όχι τελικά στην εγγραφή του στο μητρώο, το 
προτεινόμενο τέλος κρίθηκε σημαντικά υψηλό συγκρι-
τικά με το αντίστοιχο τέλος της ΕΧΕ (σχετ. 6).

β) Αναφορικά με το τέλος αίτησης εγγραφής για Οντό-
τητα Υπηρεσιών Εξισορρόπησης, το ύψος κρίθηκε εύ-
λογο δεδομένου ότι ο ΑΔΜΗΕ πρέπει να εκτελέσει δο-
κιμές πριν την εγγραφή των Οντοτήτων στα αντίστοιχα 
μητρώα.

γ) Η εξουσιοδότηση στο άρθρο 8 του ΚΑΕ, όπως ίσχυε 
κατά τον χρόνο υποβολής της εισήγησης της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. 
φαίνεται να καλύπτει μόνο το τέλος αίτησης εγγραφής 
στα Μητρώα των περιπτώσεων α) και β) της παρ. 1 του 
άρθρου 4 του ΚΑΕ (όπως περιγράφονται αναλυτικότερα 
στο άρθρο 5 του ΚΑΕ), οπότε ζητήθηκε να προβλεφθεί 
αντίστοιχη εξουσιοδότηση και για τα λοιπά Μητρώα 
Οντοτήτων Υπηρεσιών Εξισορρόπησης που αφορά η 
εισήγηση, ήτοι τις περιπτώσεις γ) δ) και ε) της παρ. 1 του 
άρθρου 4 του ΚΑΕ (όπως περιγράφονται αναλυτικότερα 
στα άρθρα 11-13 του ΚΑΕ).

Επειδή, σε απάντηση της ως άνω επιστολής της ΡΑΕ, 
η ΑΔΜΗΕ Α.Ε. υπέβαλε νέα εισήγηση η οποία συμπερι-
έλαβε προτεινόμενες τροποποιήσεις του ΚΑΕ ως εξής 
(σχετ. 10):

- Δεδομένου ότι ο όρος «τέλος αίτησης εγγραφής» 
στον ΚΑΕ δημιουργεί σύγχυση ως προς το τι υπηρεσίες 
καλύπτει, προτάθηκε τροποποίηση του όρου σε «τέλος 
εγγραφής» το οποίο καλύπτει, επιπρόσθετα των όσων 
είχαν αναφερθεί στην πρώτη εισήγηση της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. 
(σχετ. 7), το κόστος των παρεχόμενων από τον Διαχει-

ριστή του ΕΣΜΗΕ υπηρεσιών που απαιτούνται για την 
πρόσβαση του ενδιαφερόμενου στο Σύστημα Αγοράς 
Εξισορρόπησης με την ολοκλήρωση της εγγραφής του, 
σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 15 του ΚΑΕ.

- Προτάθηκε επέκταση των εξουσιοδοτήσεων για τον 
καθορισμό τέλους εγγραφής από τη ΡΑΕ ώστε να καλύ-
πτουν όλα τα σχετικά Μητρώα του Διαχειριστή ΕΣΜΗΕ.

- Δεδομένου ότι η αίτηση μπορεί να μην οδηγήσει τελι-
κά σε εγγραφή του Συμμετέχοντα στα Μητρώα Παροχών 
Υπηρεσιών Εξισορρόπησης και Συμβαλλόμενων Μερών 
με Ευθύνη Εξισορρόπησης του άρθρου 5 του ΚΑΕ, προ-
τάθηκε επιστροφή ποσοστού 80% του τέλους εγγραφής 
σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης.

Κατά τα λοιπά, η εισήγηση της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. διατήρησε 
τις ίδιες αριθμητικές τιμές για το τέλος εγγραφής, όπως 
και στην αρχική εισήγησή της.

Επειδή, με την απόφαση ΡΑΕ 1357/2020 (2η τροπο-
ποίηση του ΚΑΕ), τροποποιήθηκαν τα άρθρα 4, 8 και 9 
του ΚΑΕ προκειμένου να συμπεριληφθούν οι ως άνω 
προβλέψεις.

Επειδή, υπό το πρίσμα των ανωτέρω, η εισήγηση της 
ΑΔΜΗΕ Α.Ε. για τις τιμές του τέλους εγγραφής κρίνεται 
εύλογη, αποφασίζει:

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

1. Τον καθορισμό του τέλους εγγραφής στα Μητρώα 
του Διαχειριστή ΕΣΜΗΕ σύμφωνα με την παρ. 4 του 
άρθρου 4 του Κανονισμού Αγοράς Εξισορρόπησης, ως 
ακολούθως:

Τέλος εγγραφής στο Μητρώο Διαχειριστή ΕΣΜΗΕ

Εφάπαξ χρέωση για Πάροχο 
Υπηρεσιών Εξισορρόπησης ή/και 
Συμβαλλόμενο Μέρος με Ευθύνη 
Εξισορρόπησης*

2.000 € + ΦΠΑ

Εφάπαξ χρέωση για Οντότητα 
Υπηρεσιών Εξισορρόπησης 2.500 € + ΦΠΑ

*Το τέλος εγγραφής καταβάλλεται μία μόνο φορά 
από το ενδιαφερόμενο μέρος σε περίπτωση που αυτό 
φέρα και τις δύο ιδιότητες, δηλαδή Παροχος Υπηρεσιών 
Εξισορρόπησης και Συμβαλλόμενο Μέρος με Ευθύνη 
Εξισορρόπησης

2. Την έναρξη ισχύος της παρούσας από την δημοσί-
ευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η παρούσα απόφαση κοινοποιείται στην εταιρεία 
«Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής 
Ενέργειας Α. Ε.», αναρτάται στην επίσημη ιστοσελίδα της-
ΡΑΕ και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 15 Οκτωβρίου 2020 

Ο Πρόεδρος

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΑΓΟΥΜΑΣ
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Αριθμ. απόφ. 120 (6)
    Συμπλήρωση της υπ’ αρ. 12235/23.12.2020 από-

φασης της Ολομέλειας της ΡΑΣ «Μεταβίβαση αρ-

μοδιοτήτων στον Πρόεδρο, στον Προϊστάμενο 

της Γενικής Διεύθυνσης και στους Προϊσταμέ-

νους των Διευθύνσεων της Ρυθμιστικής Αρχής 

Σιδηροδρόμων (ΡΑΣ)» (Β΄ 342).  

 Η ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ 
ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ
( Συνεδρίαση την 12.10.2020)

 Έχοντας υπόψη: 
1. Το π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για 

την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α’ 98), όπως 
ισχύει. 

2. Την παρ. 2 του άρθρου 9 του ν. 2690/1999 «Κώδι-
κας Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (Α’ 45), 
όπως ισχύει. 

3. Το ν. 3891/2010 «Αναδιάρθρωση, εξυγίανση και 
ανάπτυξη του ομίλου ΟΣΕ και της ΤΡΑΙΝΟΣΕ και άλλες 
διατάξεις για το σιδηροδρομικό τομέα. (Α’ 188), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει, και ιδίως οι διατάξεις του 
άρθρου 28 καθώς και της παρ. 6 του άρθρου 23 αυτού. 

4. Το ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρι-
σης και εποπτείας [ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/
ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α’ 143)], 
όπως ισχύει. 

5. Τον Κανονισμό Εσωτερικής Λειτουργίας και Διαχεί-
ρισης της ΡΑΣ, όπως θεσπίσθηκε με το άρθρο 31 του 
ν. 3891/2010 (Α’ 188)), όπως ισχύει. 

6. Την υπό στοιχεία Δ4δ/οικ.89995/15.11.2018 (Β’ 5781) 
κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, 
Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Υποδομών και Μεταφο-
ρών, με την οποία εκδόθηκε ο Κανονισμός Εσωτερικής 
Λειτουργίας και Διαχείρισης της ΡΑΣ, και ιδίως την παρ. 7 
του άρθρου 2 αυτής), όπως ισχύει. 

7. Το π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους 
διατάκτες» (Α’ 145), όπως ισχύει. 

8. Το ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την 
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερ-
νητικών, διοικητικών και αυτοδιοίκητών οργάνων στο 
διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» (Α’ 112), όπως έχει 
τροποποιηθεί και ισχύει. 

9. Την υπ’ αρ. 12/30-6-2017 πράξη Υπουργικού Συμ-
βουλίου με θέμα «Επιλογή και διορισμός Προέδρου, 
Αντιπροέδρου και μελών της Ρυθμιστικής Αρχής Σιδη-
ροδρόμων (Ρ.Α.Σ.)» (ΥΟΔΔ 324). 

10. Την υπ’ αρ. 12235/23.12.2020 απόφαση της Ολο-
μέλειας της ΡΑΣ σχετική με την μεταβίβαση αρμοδιο-
τήτων στον Πρόεδρο, στον Προϊστάμενο της Γενικής 
Διεύθυνσης και στους Προϊσταμένους των Διευθύνσεων 
της Ρυθμιστικής Αρχής Σιδηροδρόμων (ΡΑΣ) (Β’ 342). 

11. Την υπ’ αρ. 9443/14.01.2019 απόφαση της Ολομέ-
λειας της ΡΑΣ σχετική με την μεταβίβαση αρμοδιοτήτων 
για εγκρίσεις δαπανών. 

12. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού της 
Ρυθμιστικής Αρχής Σιδηροδρόμων ούτε του κρατικού 
προϋπολογισμού. 

13. Τις ανάγκες για την εύρυθμη λειτουργία της Αρχής. 
14. Την υπ’ αρ. 13997/09-10-2020 εισήγηση της Προ-

έδρου της ΡΑΣ στην 120η Συνεδρίαση της Ολομέλειας, 
αποφάσισε:

Την συμπλήρωση της υπ’ αρ. 12235/23.12.2020 από-
φασης της Ολομέλειας της ΡΑΣ «Μεταβίβαση αρμοδι-
οτήτων στον Πρόεδρο, στον Προϊστάμενο της Γενικής 
Διεύθυνσης και στους Προϊσταμένους των Διευθύνσεων 
της Ρυθμιστικής Αρχής Σιδηροδρόμων (ΡΑΣ)» (Β’ 342), 
ως εξής: 

Άρθρο 1 
Πρόεδρος

....
2...
δ. Η έγκριση της Στρατηγικής για την Εποπτεία, καθώς 

και κάθε τροποποίηση ή αναθεώρηση αυτής, κατόπιν 
σχετικής εισήγησης των υπηρεσιών της Γενικής Διεύ-
θυνσης της ΡΑΣ. 

ε. Η έγκριση του Κανονιστικού Πλαισίου Εποπτείας 
καθώς και κάθε τροποποίηση ή αναθεώρηση αυτού, κα-
τόπιν σχετικής εισήγησης των υπηρεσιών της Γενικής 
Διεύθυνσης της ΡΑΣ. 

στ. Οι αρμοδιότητες αποφαινόμενου οργάνου 
στην εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 118 του 
ν. 4412/2016, όπως ισχύει, στις οποίες περιλαμβάνεται 
η αρμοδιότητα της τελικής υπογραφής για τις παρακά-
τω κατηγορίες διοικητικών πράξεων, που αναφέρονται 
ενδεικτικά και όχι περιοριστικά: (α) πρόσκλησης υποβο-
λής προσφορών, (β) συγκρότησης και ορισμού γνωμο-
δοτικών οργάνων διενέργειας ανάθεσης/εκτέλεσης και 
παραλαβής των συμβάσεων, (γ) επικύρωσης των πρα-
κτικών των γνωμοδοτικών οργάνων, (δ) κατακύρωσης, 
ανάθεσης, σύναψης και τροποποίησης συμβάσεων, (ε) 
ματαίωσης διαδικασίας, κήρυξης έκπτωτου αναδόχου 
και μονομερούς λύσης συμβάσεων και (στ) των λοιπών 
πράξεων αρμοδιότητας αποφαινόμενου οργάνου, όπως 
προκύπτουν από τις διαδικασίες του νόμου για την υλο-
ποίηση των συμβάσεων του άρθρου αυτού. 

ζ. Οι αρμοδιότητες που προκύπτουν σε εφαρμογή του 
άρθρου 6 παρ. 6 του ν. 4440/2016 (Α΄ 224), όπως ισχύει, 
προκειμένου να ολοκληρώνεται η διαδικασία μετάταξης/ 
απόσπασης με την έκδοση των σχετικών αποφάσεων, 
στο πλαίσιο του ΕΣΚ, όπως ορίζεται από τον σχετικό 
νόμο.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 12 Οκτωβρίου 2020

   Η Πρόεδρος 

ΙΩΑΝΝΑ ΤΣΙΑΠΑΡΙΚΟΥ   
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*02047682910200008*

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ 

Πωλήσεις - Συνδρομές: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Πληροφορίες: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000) 
Παραλαβή Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139) 

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Ιστότοπος: www.et.gr 

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία 
του ιστότοπου: helpdesk.et@et.gr 

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων 
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ: 
webmaster.et@et.gr 

Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο 
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στην Προεδρία της Κυβέρ-
νησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και κυκλοφορία των 
Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη των εκτυπωτικών - 
εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (ν. 3469/2006/Α΄ 131 
και π.δ. 29/2018/Α΄58). 

1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ) 

• Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστο-
σελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην 
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αί-
τησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον 
ιστότοπο www.et.gr. 

• Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμή-
μα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας 
μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και Συνδρομητών. 
Tο κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον 
οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προ σαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από 
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξά-
νεται κατά 0,30 €.  To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

• Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση: 

Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του 
δημο σίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση 
προηγμέ νης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης. 

Β. Κατ’ εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν 
είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς 
δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων. 

• Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημε-
ρήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλό-
γους για όλες τις υπη ρεσίες μας, περιλαμβάνονται στoν ιστότοπο (www.et.gr). Επίσης μέσω 
του ιστότοπου δίδονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με 
βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνι-
κό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης. 

2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 

Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου 
αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανο-
γραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.  

Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.

Πείτε μας τη γνώμη σας,

για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας,  συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

Πείτε μας τη γνώμη σας,
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