
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Καθορισμός των αριθμητικών τιμών των παρα-
μέτρων της Χρέωσης μη Συμμόρφωσης περί μη 
έγκαιρης ένταξης των Οντοτήτων Υπηρεσιών 
Εξισορρόπησης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρ-
θρου 96 του Κανονισμού Αγοράς Εξισορρόπησης 
και της παρ. 4 του άρθρου 18 του ν. 4425/2016, 
όπως ισχύουν.

2 Καθιέρωση ωραρίου λειτουργίας Γραφείου Περι-
βάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας, καθώς και 
του συνεργείου του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσι-
ών του Δήμου Νότιας Κέρκυρας για το έτος 2022.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

   Αριθμ. 476/2022 (1)
Καθορισμός των αριθμητικών τιμών των παρα-

μέτρων της Χρέωσης μη Συμμόρφωσης περί μη 

έγκαιρης ένταξης των Οντοτήτων Υπηρεσιών Εξι-

σορρόπησης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρ-

θρου 96 του Κανονισμού Αγοράς Εξισορρόπησης 

και της παρ. 4 του άρθρου 18 του ν. 4425/2016, 

όπως ισχύουν .

 Η ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

 Κατά την τακτική συνεδρίασή της, στην έδρα της, την 
26η Μαΐου 2022, και

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), και ιδίως το άρθρο 18 παρ. 4 του νόμου αυτού.

2. 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» (Α΄ 179).

3. Τον Κανονισμό Αγοράς Εξισορρόπησης (απόφαση 
ΡΑΕ υπ΄ αρ. 1090/2018, Β΄ 5910 και Β΄ 468), όπως ισχύει 
μετά την τροποποίησή του με τις αποφάσεις ΡΑΕ υπ΄ 
αρ. 938/2020 (Β΄ 2757), 1357/2020 (Β΄ 4516), 1572/2020 
(Β΄ 5484), 54/2021 (Β΄ 531), 609/2021 (Β΄ 3500), 775/
2021 (Β΄ 4982), 854/2021 (Β΄ 5418), 98/2022 (Β΄ 725) και 
185/24.02.2022 (Β΄ 985) (εφεξής ο «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-
ποποίησή του με τις αποφάσεις ΡΑΕ υπ΄ αρ. 820/2020 
(Β΄ 1941), 1228/2020 (Β΄ 4124), 610/2021 (Β΄ 3857), 775/
2021 (Β΄ 4982) και 987/2021 (Β΄ 6485).

5. Την υπ΄ αρ. 1298/2020 απόφαση ΡΑΕ σχετικά με 
την ημέρα έναρξης της μη συζευγμένης λειτουργίας 
της Αγοράς Επόμενης Ημέρας και της Ενδοημερήσιας 
Αγοράς σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 του 
ν. 4425/2016 (Α΄ 185), και τις διατάξεις του Κεφαλαίου 
7 του Κανονισμού Λειτουργίας της Αγοράς Επόμενης 
Ημέρας και Ενδοημερήσιας Αγοράς.

6. Το υπ΄ αρ. ΡΑΕ Ι-322807/14.03.2022 έγγραφο της 
ΑΔΜΗΕ Α.Ε. (ΓΔ ΛΥΑ/20023/11.03.2022) με θέμα «Εισή-
γηση των παραμέτρων των Χρεώσεων μη Συμμόρφωσης 
που προβλέπονται στα άρθρα 96 έως και 102 του ΚΑΕ».

7. Τη Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΕ επί της ως άνω 
εισήγησης της ΑΔΜΗΕ Α.Ε., η οποία έλαβε χώρα από 
21.03.2022 έως και 15.04.20221 και επί της οποίας υπε-
βλήθησαν σχόλια όπως έχουν αναρτηθεί στην ιστοσε-
λίδα της Αρχής2:

(α) Το υπ΄ αρ. ΡΑΕ Ι-324329/04.04.2022 έγγραφο της 
ΕΒΙΚΕΝ 

1 https://www.rae.gr/diavoulefseis/28282/
2 https://www.rae.gr/diavoulefseis/30202/

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E

20 Ιουνίου 2022 ΤΕΥΧΟΣ  ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3124

30405



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ30406 Τεύχος B’ 3124/20.06.2022

(β) Το υπ΄ αρ. ΡΑΕ Ι-324468/05.04.2022 έγγραφο της 
ΔΕΗ Α.Ε. 

(γ) Το υπ΄ αρ. ΡΑΕ Ι-324702/07.04.2022 έγγραφο της 
ΕΣΠΕΝ 

(δ) Το υπ΄ αρ. ΡΑΕ Ι-325103/12.04.2022 έγγραφο του 
ΕΣΑΗ

8. Το υπ΄ αρ. ΡΑΕ O-94243/18.04.2022 έγγραφο της 
ΡΑΕ προς την ΑΔΜΗΕ Α.Ε. αναφορικά με την υποβολή 
απόψεων επί των σχολίων της ανωτέρω Δημόσιας Δια-
βούλευσης.

9. Το υπ΄ αρ. ΡΑΕ Ι-328074/11.05.2022 έγγραφο της 
ΑΔΜΗΕ Α.Ε. προς τη ΡΑΕ αναφορικά με τις απόψεις της 
επί των σχολίων των Συμμετεχόντων στην ανωτέρω Δη-
μόσια Διαβούλευση.

10. Το γεγονός ότι σύμφωνα με τη διάταξη της παρα-
γράφου 4 του άρθρου 18 του ν. 4425/2016, μεθοδολο-
γίες που προβλέπονται στους Κανονισμούς των Αγορών 
αποφασίζονται από τη ΡΑΕ, μετά από εισήγηση των Δια-
χειριστών των Αγορών και δημοσιεύονται στην Εφημε-
ρίδα της Κυβερνήσεως.

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

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

των Κωδίκων των Αγορών» του ν. 4425/2016, προβλέ-
πονται τα εξής:

«[…] 4. Μεθοδολογίες, παράμετροι και άλλες ειδικές 
εγκρίσεις που προβλέπονται από τους Κώδικες των Αγο-
ρών, αποφασίζονται από τη ΡΑΕ, μετά από εισήγηση των 
Διαχειριστών των Αγορών και δημοσιεύονται στην Εφη-
μερίδα της Κυβερνήσεως.»

Επειδή, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 2 «Κανονι-
σμός Αγοράς Εξισορρόπησης» του Κανονισμού Αγοράς 
Εξισορρόπησης, όπως ισχύει (σχετ. 3):

«[…] 6. Ο Κανονισμός Αγοράς Εξισορρόπησης συ-
μπληρώνεται από μεθοδολογίες, παραμέτρους και 
άλλες ειδικές εγκρίσεις που προβλέπονται σε αυτόν, 
και αποφασίζονται από τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέρ-
γειας (ΡΑΕ), μετά από εισήγηση του Διαχειριστή του 
ΕΣΜΗΕ και δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνή-
σεως, σύμφωνα με το άρθρο 18, παρ. 4 του ν. 4425/2016. 
[…].»

Επειδή, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 96 «Συνέ-
πειες μη έγκαιρης ένταξης» του ΚΑΕ, ισχύει:

«1. Σε περίπτωση κατά την οποία διαπιστώνεται από τον Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ 
καθυστέρηση, μεγαλύτερη από 30 λεπτά, κατά την ένταξη μίας Οντότητας Υπηρεσιών 
Εξισορρόπησης, e, μετά τη λήψη σχετικής Εντολής Κατανομής, ο Διαχειριστής του ΕΣΜΗΕ 
επιβάλλει στον αντίστοιχο Πάροχο Υπηρεσιών Εξισορρόπησης χρέωση, . Για τον 
υπολογισμό της ανωτέρω χρέωσης μια Οντότητα Υπηρεσιών Εξισορρόπησης θεωρείται 
ενταγμένη όταν η παραγωγή της είναι τουλάχιστον ίση με την Τεχνικά Ελάχιστη Παραγωγή 
της Οντότητας για δύο τουλάχιστον συνεχόμενες Περιόδους Εκκαθάρισης Αποκλίσεων, 
λαμβάνοντας υπόψη ένα όριο ανοχής, TOLcommit. Η καθυστέρηση στην ένταξη υπολογίζεται 
βάσει του χρόνου συγχρονισμού, του χρόνου παραμονής στο ενδιάμεσο φορτίο που έχουν 
δηλωθεί στα Καταχωρημένα Χαρακτηριστικά και της θερμικής κατάστασης της Οντότητας. 

2. Στην περίπτωση που η καθυστέρηση ένταξης είναι μεγαλύτερη από 30 λεπτά, η μηνιαία 
χρέωση  στην Οντότητα Υπηρεσιών Εξισορρόπησης, e, για τον μήνα m υπολογίζεται 
ως εξής: 

 

όπου: 

 η μοναδιαία Χρέωση μη Συμμόρφωσης για μη έγκαιρο συγχρονισμό σε €/MW, 

 μέγεθος σε ΜW, που αντιστοιχεί α) στη Μέγιστη Καθαρή Ισχύ όσον αφορά σε 
Κατανεμόμενες Μονάδες Παραγωγής και β) στην κατανεμόμενη ισχύ όσον 
αφορά σε Χαρτοφυλάκια Κατανεμόμενων Μονάδων ΑΠΕ Ελεγχόμενης 
Παραγωγής, 
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 ο ακέραιος αριθμός των Περιόδων Εκκαθάρισης Αποκλίσεων, 
στρογγυλοποιημένος προς τα πάνω, που αντιστοιχεί στο χρόνο καθυστέρησης 
ένταξης της οντότητας ανά Εντολή Κατανομής. Ο συντελεστής  μπορεί να 
λάβει μέγιστη τιμή ίση με 16, 

 εκθετικός συντελεστής, 

 συντελεστής προσαύξησης μεγαλύτερος της μονάδας, ο οποίος εξαρτάται από 
το αν η Οντότητα Υπηρεσιών Εξισορρόπησης παρέχει Ισχύ Εξισορρόπησης 
εντός της Ημέρας Κατανομής, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της ΔΕΠ, για τον 
κύκλο εντός λειτουργίας μετά τον συγχρονισμό που ελέγχεται, και 

 ο αριθμός των παραβιάσεων για την Οντότητα κατά τη διάρκεια του μήνα m. 

2. Οι αριθμητικές τιμές της μοναδιαίας χρέωσης , της μέγιστης τιμής του αύξοντος 
μετρητή , του εκθετικού παράγοντα  και του συντελεστή , καθορίζονται με 
απόφαση της ΡΑΕ, μετά από εισήγηση του Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ. Η απόφαση αυτή 
δημοσιεύεται τουλάχιστον δύο μήνες πριν από την εφαρμογή των νέων τιμών των ανωτέρω 
παραμέτρων. 

3. Οι αριθμητικές τιμές της μοναδιαίας χρέωσης  ,των συντελεστών  και  
και του ορίου ανοχής TOLcommit καθορίζονται με απόφαση ΡΑΕ, μετά από εισήγηση του 
Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ. Η απόφαση αυτή δημοσιεύεται τουλάχιστον δύο μήνες πριν από 
την εφαρμογή των νέων τιμών των ανωτέρω παραμέτρων.». 

Επειδή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ΄αριθμ. 185/2022 απόφαση ΡΑΕ (σχετ. 3) για την 
τροποποίηση του ΚΑΕ, η ΑΔΜΗΕ Α.Ε. οφείλει να προβεί άμεσα στις σχετικές ενέργειες για τις 
τροποποιήσεις/προσαρμογές των πληροφοριακών συστημάτων της Αγοράς Εξισορρόπησης και των 
σχετικών Τεχνικών Αποφάσεων της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. καθώς και για την έγκαιρη υποβολή στην Αρχή 
των σχετικών εισηγήσεων για τις Χρεώσεις Μη Συμμόρφωσης που προβλέπονται για πρώτη φορά 
στον ΚΑΕ αναφορικά με τη Συμμετοχή των Χαρτοφυλακίων Κατανεμόμενου Φορτίου και των 
Χαρτοφυλακίων Κατανεμόμενων Μονάδων ΑΠΕ στην Αγορά Εξισορρόπησης, όπως ιδίως η 
Χρέωση Μη Συμμόρφωσης του άρθρου 96 «Συνέπειες μη έγκαιρης ένταξης» του ΚΑΕ. 

 

 

ΙΙ. Επί της εισήγησης της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. αναφορικά με τις αριθμητικές τιμές των 
παραμέτρων των Χρεώσεων μη Συμμόρφωσης περί μη έγκαιρης ένταξης των 
Οντοτήτων Υπηρεσιών Εξισορρόπησης 
Επειδή, με τo υπό σχετ. 6 έγγραφό της, η ΑΔΜΗΕ Α.Ε. υπέβαλε την προβλεπόμενη εισήγησή 
της συνοδευόμενη από ανάλυση των δεδομένων που αφορούν στο πρώτο έτος λειτουργίας της 
Αγοράς Ισχύος και Ενέργειας Εξισορρόπησης, ήτοι τη χρονική περίοδο Νοεμβρίου 2020 – 
Οκτωβρίου 2021, προκειμένου για τον αρχικό προσδιορισμό των νεοεισαχθέντων ή/και την 
αναθεώρηση των αριθμητικών τιμών των παραμέτρων των υφιστάμενων Χρεώσεων Μη 
Συμμόρφωσης, όπως αυτές ορίζονται από το Άρθρο 96 έως και το Άρθρο 102 του ΚΑΕ.  

Επειδή, ειδικότερα για τη Χρέωση Μη Συμμόρφωσης του άρθρου 96 «Συνέπειες μη έγκαιρης 
ένταξης» η ΑΔΜΗΕ Α.Ε. διεξήγαγε ανάλυση με σκοπό τον προσδιορισμό των αριθμητικών 
τιμών των σχετικών παραμέτρων επί τη βάσει των κατωτέρω συλλογισμών και παραδοχών: 



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ30408 Τεύχος B’ 3124/20.06.2022

Εξισορρόπησης το οποίο αντιστοιχεί σε ποσοστό της τάξης του 18% του κόστους της 
Ενέργειας Εξισορρόπησης για το εξεταζόμενο διάστημα. 

Οι προτεινόμενες από την ΑΔΜΗΕ Α.Ε. τιμές των παραμέτρων υπολογισμού της ΧΜΣ για τη 
μη έγκαιρη ένταξη παρουσιάζονται στον ακόλουθο πίνακα: 

 

Παράμετρος Τιμή 

  0,4 €/MW  
 

  1,5  
 

  1,1  

  3%  

 

Επειδή, η ως άνω εισήγηση της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. για τις αριθμητικές τιμές των παραμέτρων των 
ΧΜΣ που προβλέπονται στον ΚΑΕ, καθώς και οι σχετικές υποστηρικτικές μελέτες, τέθηκαν 
από τη ΡΑΕ σε δημόσια διαβούλευση, από τις 21.03.2022 έως και 15.04.2022 και τα αποτελέσματα 
αυτής αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα της Αρχής (σχετ. 7). 

Επειδή, η ΑΔΜΗΕ Α.Ε., σε συνέχεια σχετικού αιτήματος της Αρχής (σχετικό 8), κοινοποίησε 
τις απόψεις της επί του συνόλου των σχολίων των συμμετεχόντων στην ως άνω δημόσια 
διαβούλευση (σχετικό 9) επιβεβαιώνοντας πως δεν απαιτείται η υποβολή επικαιροποιημένης 
εισήγησης επί των αριθμητικών τιμών των παραμέτρων της εν λόγω Χρέωσης Μη 
Συμμόρφωσης περί μη Έγκαιρης Ένταξης. 

Επειδή, σε ότι αφορά τα ειδικότερα σχόλια που τέθηκαν κατά τη δημόσια διαβούλευση, δέον 
όπως ληφθεί υπόψη το γεγονός ότι: 

α. Με σκοπό τον καθορισμό του συνολικού χρόνου καθυστέρησης ένταξης που σημειώνεται 
ανά Πάροχο Υπηρεσιών Εξισορρόπησης (εφεξής ΠΥΕ) και Οντότητα, εξετάστηκε η 
επίδραση διαφόρων ορίων ανοχής (TOLcommit) εκπεφρασμένων ως ποσοστά αποδεκτής 
απόκλισης μεταξύ της μετρούμενης ενέργειας (MQ) και της Τεχνικά Ελάχιστης 
Παραγωγής (ECOMIN). Συγκεκριμένα, η στατιστική ανάλυση για τη διερεύνηση της 
επίδρασης του ορίου ανοχής στον αριθμό των περιόδων που προσμετρώνται ως 
περιπτώσεις μη έγκαιρης ένταξης, διενεργήθηκε για αριθμητικές τιμές από 1%-5% και 
10%, αλλά και χωρίς τη λήψη σχετικού ορίου (TOLcommit=0%) και τα αποτελέσματα αυτής 
κατέδειξαν σκόπιμη τη χρήση της τιμής του 3%, λαμβάνοντας παράλληλα υπόψη και την 
υπ’ αριθμ. 1360/2020 Απόφαση ΡΑΕ κατά την οποία χρησιμοποιείται η ίδια τιμή στο όριο 
ανοχής (TOLΒΕ) για την επιβολή Χρεώσεων Μη Συμμόρφωσης σημαντικών αποκλίσεων 
σε Εντολές Κατανομής.  

β. Για τον καθορισμό των αριθμητικών τιμών της μοναδιαίας ΧΜΣ για μη έγκαιρο 
συγχρονισμό (UNCDS) και του εκθετικού συντελεστή (kNP), πραγματοποιήθηκε ανάλυση 
ευαισθησίας επί τη βάσει δύο σεναρίων τα οποία διαμορφώθηκαν λαμβάνοντας υπόψη 
διαφορετικές τιμές (1,1 και 1,2) για τον συντελεστή προσαύξησης (kBC), και - κοινό - όριο 
ανοχής την τιμή 3%. Η επιλογή των συγκεκριμένων αριθμητικών τιμών για τον συντελεστή 
προσαύξησης (kBC) της υπολογιζόμενης ποινολόγησης κατά ποσοστό της τάξης του 10% 
έως 20% επιπλέον, βασίστηκε στο μερίδιο κόστους που αναλογεί στην Ισχύ 
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α. Σε περίπτωση αδυναμίας συμμόρφωσης μίας Οντότητας Υπηρεσιών Εξισορρόπησης 
με τις εντολές ένταξης του Διαχειριστή κρίνεται απαραίτητη η διόρθωση των 
καταχωρημένων Δηλωμένων Χαρακτηριστικών της από τον αντίστοιχο Συμμετέχοντα 
– Εκπρόσωπό της. Σημειώνεται ότι οι εντολές ένταξης δεν δύναται να παραβιάζουν τα 
τεχνικά και λειτουργικά χαρακτηριστικά των Οντοτήτων Υπηρεσιών Εξισορρόπησης. 

β. Η καθυστέρηση στο συγχρονισμό των μονάδων παρεμποδίζει την εύρυθμη λειτουργία 
του Συστήματος και επιβαρύνει με πρόσθετο κόστος την Αγορά Εξισορρόπησης λόγω 
έκτακτων διαδικασιών επαναπρογραμματισμού της κατάστασης δέσμευσης των 
μονάδων και των απονεμημένων εφεδρειών. Επιπλέον, τα κόστη που προκαλούνται 
από ελλείψεις εφεδρειών που δύναται να προκύψουν από την καθυστέρηση 
συγχρονισμού των Οντοτήτων δεν συνυπολογίζονται κατά τη διαδικασία εκκαθάρισης 
αποκλίσεων, με αποτέλεσμα να μην παρέχονται επαρκή οικονομικά αντικίνητρα για 
την αποτροπή των εν λόγω φαινομένων. 

Παράμετρος Τιμή 

  0,4 €/MW  
 

  1,5  
 

  1,1  

  3%  

Επειδή, η Αρχή λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΑΔΜΗΕ Α.Ε. διεξήγαγε τις ανωτέρω αναλύσεις επί τη βάσει συλλογισμών 
και παραδοχών μέσω των οποίων τεκμαίρεται επαρκώς η επιλογή των προτεινόμενων αριθμητικών τιμών των μο-
ναδιαίων χρεώσεων και λοιπών παραμέτρων που προβλέπονται στο Άρθρο 96 του ΚΑΕ καθώς και το γεγονός ότι 
παρέχονται σαφείς διευκρινήσεις επί των σχολίων που τέθηκαν από τους Συμμετέχοντες στο πλαίσιο της Δημόσιας 
Διαβούλευσης που διενήργησε η ΡΑΕ, κρίνει εύλογες τις τιμές των παραμέτρων που εισηγείται η ΑΔΜΗΕ Α.Ε. για 
την πρώτη εφαρμογή αυτών, αποφασίζει:

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

1. Τον καθορισμό των αριθμητικών τιμών των παραμέτρων της Χρέωσης Μη Συμμόρφωσης περί Μη Έγκαιρης 
Ένταξης, όπως ορίζεται στο Άρθρο 96 του Κανονισμού Αγοράς Εξισορρόπησης, για την πρώτη εφαρμογή αυτών, 
ως ακολούθως:

2. Την έναρξη ισχύος της παρούσας την πρώτη ημέρα του τρίτου μήνα από το μήνα δημοσίευσής της στην Εφη-
μερίδα της Κυβερνήσεως.

3. Την υποβολή από την ΑΔΜΗΕ Α.Ε., τρεις μήνες μετά την ολοκλήρωση ενός έτους εφαρμογής της νέας Χρέωσης 
μη Συμμόρφωσης περί Μη Έγκαιρης Ένταξης, αναλυτικής μελέτης για την αποτελεσματικότητα εφαρμογής αυτής, 
και την επίπτωση από την εφαρμογή της στη λειτουργία της Αγοράς Εξισορρόπησης και, εφόσον κρίνεται σκόπιμο, 
υποβολή σχετικής εισήγησης αναθεώρησης; των αριθμητικών τιμών των παραμέτρων αυτής.

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

 Αθήνα, 26 Μαΐου 2022

Ο Πρόεδρος

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΑΓΟΥΜΑΣ   
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 Αριθμ. 89684 (2)
 Καθιέρωση ωραρίου λειτουργίας Γραφείου Πε-

ριβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας, κα-

θώς και του συνεργείου του Τμήματος Τεχνικών 

Υπηρεσιών του Δήμου Νότιας Κέρκυρας για το 

έτος 2022. 

 Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, 
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 280Ι του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτο-

νική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοί-
κησης - Πρόγραμμα "Καλλικράτης"» (Α΄ 87).

β) της παρ. 3 του άρθρου 36 του ν. 3584/2007 «Κύρω-
ση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών 
Υπαλλήλων» (Α΄ 143).

γ) της υποπερ. δδ) της περ. α της παρ. 4 του άρθρου 8 Α΄ 
του π.δ. 139/2010 «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου» 
(Α΄ 232).

δ) της παρ. 1 του άρθρου 28 του ν. 4325/2015 «Εκδη-
μοκρατισμός της Διοίκησης – Καταπολέμηση Γραφειο-
κρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση 
αδικιών και άλλες διατάξεις» (Α΄ 47).

ε) της υπ’ αρ. 34021/25.05.2022 υπουργικής απόφασης 
περί «Αυτοδίκαιης απαλλαγής του Νικολάου Παπαθεο-
δώρου του Αγγελάκη από τα καθήκοντα του Συντονιστή 
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής 
Ελλάδας και Ιονίου και ορισμός ασκούντος καθήκοντα 
Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοπον-
νήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου» (ΥΟΔΔ 435).

2. Το υπ’ αρ. 4021/19.05.2021 έγγραφο της Διεύθυνσης 
Διοικητικών Υπηρεσιών και το υπ’ αρ. οικ.4165/23.05.2022 
έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Περιβάλ-
λοντος και Πολεοδομίας του Δήμου Νότιας Κέρκυρας, 
με τα οποία μας απεστάλη η 12-61/09.05.2022 (ορθή 
επανάληψη- Α.Δ.Α.: 619Κ46ΜΓΣΙ- Χ2Π) απόφαση του 
Δημοτικού Συμβουλίου Νότιας Κέρκυρας, με την οποία 
αποφασίστηκε η λειτουργία του Γραφείου Περιβάλλο-
ντος και Πολιτικής Προστασίας, καθώς και του συνεργεί-
ου του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Νότιας 
Κέρκυρας σε εικοσιτετράωρη βάση και κατά τις Κυριακές 
και εξαιρέσιμες ημέρες για το έτος 2022.

3. Το γεγονός ότι με την ανωτέρω απόφαση θα είναι 
δυνατή η λειτουργία των αναφερομένων υπηρεσιών 

εκτός ωρών αιχμής λόγω του έντονου τουριστικού χα-
ρακτήρα του Δήμου, όπου από Απρίλιο έως Οκτώβριο 
υπάρχει μεγάλη κίνηση επισκεπτών, του ιδιαίτερου πο-
λεοδομικού ιστού των αστικών κέντρων, που έχει σαν 
αποτέλεσμα την παρεμπόδιση της ομαλής λειτουργίας 
της υπηρεσίας λόγω της πυκνής κυκλοφορίας και στάθ-
μευσης των οχημάτων τις ώρες αιχμής, των ιδιαίτερων 
συνθηκών που αφορούν στην εκτέλεση εργασιών του 
Δήμου, ο οποίος αποτελείται από πολλούς διάσπαρτους 
οικισμούς, με στενούς δρόμους όπου η πρόσβαση είναι 
πιο εύκολη το βράδυ, καθώς και της λειτουργίας του Γρα-
φείου Πολιτικής Προστασίας σε 24ωρη βάση ιδιαίτερα 
τη θερινή περίοδο όπου ο κίνδυνος πυρκαγιάς είναι 
αυξημένος.

4. Την υπ’ αρ. 4056/20.05.2022 βεβαίωση της Διεύ-
θυνσης Διοικητικών, Οικονομικών και Ανάπτυξης του 
Δήμου Νότιας Κέρκυρας περί πρόβλεψης πίστωσης 
στον προϋπολογισμό για το έτος 2022 για την κάλυψη 
της δαπάνης που θα προκληθεί από την απόφαση αυτή, 
αποφασίζουμε:

Για την καλύτερη και αποτελεσματικότερη λειτουργία 
του Γραφείου Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασί-
ας, καθώς και του συνεργείου του Τμήματος Τεχνικών 
Υπηρεσιών του Δήμου Νότιας Κέρκυρας καθιερώνουμε 
το ωράριο λειτουργίας τους σε εικοσιτετράωρη βάση 
και κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες για το έτος 
2022 για το σύνολο του προσωπικού.

Η ημέρα υποχρεωτικής ανάπαυσης θα καθορίζεται 
βάσει των υπηρεσιακών αναγκών.

Η ημέρα του Σαββάτου δε θεωρείται ημέρα αργίας, 
σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

Η αμοιβή του προσωπικού για την απασχόλησή του 
κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και αργίες θα είναι κάθε 
φορά η προβλεπόμενη από την ισχύουσα νομοθεσία.

Η δαπάνη που θα προκληθεί από την παρούσα ανέρ-
χεται στο ύψος περίπου των 19.960,00€ και θα βαρύ-
νει τους Κ.Α. 30.6012.001, 30.6022.001, 30.6042.001, 
35.6012.001, 35.6022.001 και 70.05.6042.001 του εγκε-
κριμένου προϋπολογισμού του Δήμου Νότιας Κέρκυρας 
για το έτος 2022.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Κέρκυρα, 10 Ιουνίου 2022

Ο Ασκών καθήκοντα Συντονιστή 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ   
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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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