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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
31 Δεκεμβρίου 2018

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Τροποποίηση της αριθμ. 61/16616/31.01.2018 απόφασης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Συμπληρωματικά μέτρα για την εφαρμογή
του Κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, του κατ’
εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 611/2014
της Επιτροπής και του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ)
αριθμ. 615/2014 της Επιτροπής, σχετικά με τα προγράμματα εργασίας για τη στήριξη των τομέων του
ελαιολάδου και των επιτραπέζιων ελιών.» (Β’ 271).

2

Επιβολή κυρώσεων σύμφωνα με τον Κανονισμό
(ΕΕ) 1257/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβούλιου
και του Συμβουλίου της 20ης Νοεμβρίου 2013
για την ανακύκλωση πλοίων και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 1013/2006 και της
οδηγίας 2009/16/ΕΚ.

3

Καθορισμός των αριθμητικών τιμών των ορίων
ανοχής και του συντελεστή μεταβολής της χρέωσης κατά τον προσδιορισμό των Αποκλίσεων για
το ημερολογιακό έτος 2019.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 4599/178050
(1)
Τροποποίηση της αριθμ. 61/16616/31.01.2018
απόφασης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίμων «Συμπληρωματικά μέτρα για την
εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 1308/2013
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, του κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ)
αριθμ. 611/2014 της Επιτροπής και του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 615/2014 της Επιτροπής, σχετικά με τα προγράμματα εργασίας για
τη στήριξη των τομέων του ελαιολάδου και των
επιτραπέζιων ελιών.» (Β’ 271).
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:

Αρ. Φύλλου 5958

α) Του άρθρου 62 παρ. 2 περ. α’ του ν. 4235/2014 «Διοικητικά μέτρα, διαδικασίες και κυρώσεις στην εφαρμογή
της ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας στους τομείς των
τροφίμων, των ζωοτροφών και της υγείας και προστασίας των ζώων και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων» (Α’ 32),
όπως η παρ. 2 τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου
46 του ν. 4384/2016 (Α’ 78).
β) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, όπως κυρώθηκε
με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση
της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά
όργανα» (Α’ 98).
2. Τους κανονισμούς, όπως ισχύουν:
α) (ΕΕ) αριθμ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013,
για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των αγορών γεωργικών προϊόντων και την κατάργηση των κανονισμών
(ΕΟΚ) αριθμ. 922/72, (ΕΟΚ) αριθμ. 234/79, (ΕΚ) αριθμ.
1037/2001 και (ΕΚ) αριθμ. 1234/2007 του Συμβουλίου
(ΕΕ L347, 20.12.2013, σ. 671).
β) (ΕΕ) αριθμ. 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου
2013, σχετικά με τη χρηματοδότηση, τη διαχείριση
και την παρακολούθηση της κοινής γεωργικής πολιτικής και την κατάργηση των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθμ.
352/78, (ΕΚ) αριθμ. 165/94, (ΕΚ) αριθμ. 2799/98, (ΕΚ)
αριθμ. 814/2000, (ΕΚ) αριθμ. 1290/2005 και (ΕΚ) αριθμ.
485/2008 του Συμβουλίου (ΕΕ L 347, 20.12.2013,
σ. 549).
γ) Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) αριθμ.
611/2014 της Επιτροπής, της 11ης Μαρτίου 2014, για
τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 1308/2013
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
όσον αφορά τα προγράμματα στήριξης του τομέα
του ελαιολάδου και των επιτραπέζιων ελιών (ΕΕ L 168,
7.6.2014, σ. 55).
δ) Εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) αριθμ. 615/2014 της
Επιτροπής, της 6ης Ιουνίου 2014, για τις λεπτομέρειες εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 1306/2013
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
και του κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με
τα προγράμματα εργασίας για τη στήριξη των τομέων
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του ελαιολάδου και των επιτραπέζιων ελιών (ΕΕ L 168,
7.6.2014, σ. 95).
ε) Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) αριθμ. 907/2014
της Επιτροπής, της 11ης Μαρτίου 2014, για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, όσον αφορά
τους οργανισμούς πληρωμών και άλλους οργανισμούς,
τη δημοσιονομική διαχείριση, την εκκαθάριση λογαριασμών, τις εγγυήσεις και τη χρήση του ευρώ (ΕΕ L 255,
28.8.2014, σ.18).
στ) Εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) αριθμ. 908/2014
της Επιτροπής, της 6ης Αυγούστου 2014, για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθμ.
1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου όσον αφορά τους οργανισμούς πληρωμών
και άλλους οργανισμούς, τη δημοσιονομική διαχείριση,
την εκκαθάριση λογαριασμών, τους κανόνες σχετικά με
τους ελέγχους, τις εγγυήσεις και τη διαφάνεια (ΕΕ L 255,
28.8.2014, σ. 59).
3. Την αριθμ. 282966/09.07.2007 απόφαση των
Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων «Έγκριση του κανονισμού
διαδικασίας πληρωμών του ΝΠΙΔ με την επωνυμία Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.)
των ενισχύσεων που βαρύνουν τον Ειδικό Λογαριασμό Εγγυήσεων Γεωργικών Προϊόντων (ΕΛΕΓΕΠ)»
(Β’ 1205).
4. Το π.δ. 88/2018 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 160).
5. Την αριθμ. 2429/119958/06.09.18 απόφαση του
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Ολυμπία
Τελιγιορίδου» (B’3901).
6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Τροποποίηση της αριθμ. 61/16616/31.01.2018
απόφασης (Β’ 271)
Το άρθρο 11 της αριθμ. 61/16616/31.01.2018 απόφασης αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 11
Ημερομηνίες αίτησης και χορήγησης της
χρηματοδότησης των εγκεκριμένων
προγραμμάτων εργασίας
1. Έως 15 Ιουνίου κάθε έτους εκτέλεσης των προγραμμάτων εργασίας, κάθε εγκεκριμένη Ο.Ε.Φ. δύναται
να λάβει προκαταβολή, κατόπιν αιτήματός της έως 15
Μαΐου στον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., η οποία κυμαίνεται από 30
έως 90% της ενίσχυσης του εγκεκριμένου ετήσιου προϋπολογισμού του προγράμματος. Κάθε Ο.Ε.Φ. οφείλει
να απορροφήσει το σύνολο της προκαταβολής μέχρι
31 Δεκεμβρίου του έτους εκτέλεσης του προγράμματος
εργασίας.

Τεύχος Β’ 5958/31.12.2018

Το αίτημα αποδέσμευσης της εγγύησης προκαταβολής υποβάλλεται το αργότερο μέχρι τις 5 Φεβρουαρίου κάθε έτους εκτέλεσης του προγράμματος εργασίας και όχι μεταγενέστερα του αιτήματος μερικής
πληρωμής.
Ειδικά για το πρώτο έτος υλοποίησης των προγραμμάτων εργασίας κάθε εγκεκριμένη ΟΕΦ δύναται να κάνει
αίτημα προκαταβολής μέχρι τις 28 Σεπτεμβρίου 2018
και να λάβει την προκαταβολή μέχρι τις 19 Οκτωβρίου
2018. Επίσης για το πρώτο έτος υλοποίησης των προγραμμάτων εργασίας κάθε εγκεκριμένη ΟΕΦ οφείλει
να απορροφήσει το σύνολο της προκαταβολής μέχρι
21 Ιανουαρίου 2019 και να υποβάλλει το αίτημα αποδέσμευσης της εγγύησης προκαταβολής το αργότερο
μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου 2019.
2. Η Ο.Ε.Φ. μετά την υλοποίηση του 30% του συνολικού ετήσιου προϋπολογισμού μπορεί να υποβάλλει
στον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε 1ο αίτημα για μερική πληρωμή έως
20 Οκτωβρίου και μετά την υλοποίηση του 70% του
συνολικού ετήσιου προϋπολογισμού μπορεί ομοίως
να υποβάλλει 2ο αίτημα για μερική πληρωμή έως
5 Φεβρουαρίου. Το ύψος της αίτησης μερικής πληρωμής κυμαίνεται μεταξύ 30-80% του μέρους της
ενίσχυσης που αντιστοιχεί στα ποσά τα οποία έχουν
ήδη δαπανηθεί στο πλαίσιο του προγράμματος εργασίας για κάθε έτος, με ίδια κεφάλαια της Ο.Ε.Φ. Οι
πληρωμές πραγματοποιούνται το αργότερο κατά τη
διάρκεια του δεύτερου μήνα μετά τον μήνα υποβολής
της αίτησης. Ειδικά για το πρώτο έτος υλοποίησης των
προγραμμάτων εργασίας κάθε Ο.Ε.Φ. δύναται να υποβάλλει ένα μόνο αίτημα μερικής πληρωμής μέχρι 28
Φεβρουαρίου 2019, μετά την υλοποίηση του 40-80%
του συνολικού ετήσιου προϋπολογισμού.
3. Έως 20 Ιουνίου του ημερολογιακού έτους κατά
το οποίο λήγει το έτος εκτέλεσης του προγράμματος
εργασίας, κάθε εγκεκριμένη Ο.Ε.Φ. υποβάλλει αίτηση
εκκαθάρισης του έτους στον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. Το αργότερο έως τις 15 Οκτωβρίου του ημερολογιακού έτους
κατά το οποίο λήγει το έτος εκτέλεσης του προγράμματος εργασίας και μετά την εξέταση των δικαιολογητικών και τη διενέργεια των ελέγχων που αναφέρονται στον Καν. (ΕΕ) 615/2014 άρθρο 6 όπως ισχύει, ο
Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. καταβάλλει την οφειλόμενη ενωσιακή
χρηματοδότηση και, κατά περίπτωση, αποδεσμεύει
την εγγύηση που αναφέρεται στο άρθρο 4 παράγραφος 2.».
Άρθρο 2
Έναρξη ισχύος
Η απόφαση αυτή αρχίζει να ισχύει από την 31η Δεκεμβρίου 2018.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 21 Δεκεμβρίου 2018
Ο Υπουργός

Η Υφυπουργός

ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΡΑΧΩΒΙΤΗΣ

ΟΛΥΜΠΙΑ ΤΕΛΙΓΙΟΡΙΔΟΥ

Τεύχος Β’ 5958/31.12.2018
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Αριθμ. 2263.4-1/93890/2018
(2)
Επιβολή κυρώσεων σύμφωνα με τον Κανονισμό
(ΕΕ) 1257/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβούλιου
και του Συμβουλίου της 20ης Νοεμβρίου 2013
για την ανακύκλωση πλοίων και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 1013/2006 και
της οδηγίας 2009/16/ΕΚ.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 2 του ν. 1338/1983 (Α’ 34) «Εφαρμογή
Κοινοτικού Δικαίου», όπως ισχύει,
β) του ν. 3922/2011 «Σύσταση Αρχηγείου Λιμενικού
Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής και άλλες διατάξεις»
(Α’ 35), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
γ) του π.δ. 55/1998 «Προστασία του Θαλασσίου Περιβάλλοντος» (Α’ 58), όπως ισχύει,
δ) του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», που κυρώθηκε με
το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α’ 98),
ε) του άρθρου 22 του Κανονισμού (ΕΕ) 1257/2013 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής
Νοεμβρίου 2013 για την ανακύκλωση πλοίων και την
τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 1013/2006
και της οδηγίας 2009/16/ΕΚ,
στ) του άρθρου 2 του π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση των
Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών,
Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων. Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και
Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας
και Νησιωτικής Πολιτικής» (Α’ 114),
ζ) του π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α’ 116),
η) του π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 210),
θ) του π.δ. 88/2018 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 160),
ι) του άρθρου 25 του π.δ. 13/2018 «Οργανισμός
Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής» (Α’ 26),
ια) της αριθμ. Y198/2016 απόφασης Πρωθυπουργού
«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σωκράτη Φάμελλο»
(Β’ 3722), και της αριθμ. Y72/2018 όμοιας περί τροποποίησης αυτής (Β’ 4201),
ιβ) της αριθμ. Y29/2015 απόφασης Πρωθυπουργού
«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό
Οικονομικών, Γεώργιο Χουλιαράκη» (Β’ 2168).
2. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Η μη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις για την ανακύκλωση των πλοίων, οι οποίες περιλαμβάνονται στα άρ-
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θρα 4 έως και 12 του Κανονισμού (ΕΕ) 1257/2013 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής
Νοεμβρίου 2013 «για την ανακύκλωση πλοίων και την
τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 1013/2006
και της οδηγίας 2009/16/ΕΚ», τιμωρείται σύμφωνα με
τις διατάξεις και τη διαδικασία που προβλέπονται στα
άρθρα 13 και 14 του π.δ. 55/1998 (Α’ 58), όπως ισχύει.
Η μη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις για τις μονάδες ανακύκλωσης πλοίων των άρθρων 13 και 14 του ως άνω
Κανονισμού τιμωρείται σύμφωνα με τις διατάξεις των
παρ. 1 και 2 του άρθρου 37 του ν. 4042/2012 (Α’ 24), με
τον οποίο ενσωματώθηκαν οι οδηγίες 2008/98/ΕΚ και
2008/99/ΕΚ.
Άρθρο 2
Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από της δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Πειραιάς, 24 Δεκεμβρίου 2018
Οι Υπουργοί
Οικονομίας και
Ανάπτυξης

Αναπληρωτής Υπουργός
Οικονομικών

ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΡΑΓΑΣΑΚΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ

Αναπληρωτής Υπουργός
Περιβάλλοντος και Ενέργειας

Ναυτιλίας και
Νησιωτικής Πολιτικής

ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ

ΦΩΤΙΟΣ - ΦΑΝΟΥΡΙΟΣ
ΚΟΥΒΕΛΗΣ
Ι

Αριθμ. απόφ. 1249/2018
(3)
Καθορισμός των αριθμητικών τιμών των ορίων
ανοχής και του συντελεστή μεταβολής της χρέωσης κατά τον προσδιορισμό των Αποκλίσεων
για το ημερολογιακό έτος 2019.
Η ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
(Συνεδρίαση 20 Δεκεμβρίου 2018)
Λαμβάνοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4001/2011 (ΦΕΚ 179/Α’/22.8.2011)
και συγκεκριμένα τα άρθρα 4, 22, 32 και 96.
2. Τις διατάξεις του Κώδικα Διαχείρισης του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας
(ΦΕΚ 103/Β’/31.01.2012), όπως ισχύει, και συγκεκριμένα
τα άρθρα 147, 149, 150 και 154.
3. Την υπουργική απόφαση με αριθμό Δ5/ΗΛ/Β/Φ.1.16/
2563/26229 (ΦΕΚ 2564 Β’/30.12.2009).
4. Την απόφαση ΡΑΕ 2312/2010 (ΦΕΚ 2046/Β’/
30.12.2010) με θέμα «Καθορισμός αριθμητικής τιμής του
μεγέθους TOL».
5. Την απόφαση ΡΑΕ 1129/2017 (ΦΕΚ 336/Β’/07.02.2018)
με θέμα «Καθορισμός των αριθμητικών τιμών των ορίων
ανοχής και του συντελεστή μεταβολής της χρέωσης κατά
τον προσδιορισμό των Αποκλίσεων για το ημερολογιακό
έτος 2018».
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6. Το αριθμ. Ι-250091/27.11.2018 έγγραφο του ΑΔΜΗΕ
(ΓΡ.Δ/20788/26.11.2018) με θέμα «Καθορισμός των αριθμητικών τιμών των ορίων ανοχής και του συντελεστή
μεταβολής της χρέωσης κατά τον προσδιορισμό των
Αποκλίσεων για το ημερολογιακό έτος 2019».
7. 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.
8. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, σκέφθηκε ως εξής:
Επειδή, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Διαχείρισης του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής
Ενέργειας (σχετικό αριθμ. 2), εφεξής «ΚΔΕΣΜΗΕ», κατά
τον προσδιορισμό των Αποκλίσεων χρησιμοποιούνται
μεταξύ άλλων τα ακόλουθα μεγέθη: το όριο ανοχής των
Μονάδων παραγωγής σε εμπορική και δοκιμαστική λειτουργία (TOL), το όριο ανοχής των Εκπροσώπων Φορτίου (TOLΡ), το όριο ανοχής για τις Μονάδες ΑΠΕ και ΣΗΘ/
ΣΗΘΥΑ, και ο συντελεστής μεταβολής της χρέωσης που
αντιστοιχεί σε Αποκλίσεις στις Εισαγωγές και Εξαγωγές
Εκπροσώπου Φορτίου (Α_ΙΜ).
Επειδή, σύμφωνα με το άρθρο 147 παράγραφος 3 του
ΚΔΕΣΜΗΕ:
«Η αριθμητική τιμή του μεγέθους TOL καθορίζεται για
κάθε ημερολογιακό έτος από τον Διαχειριστή του Συστήματος δύο (2) μήνες προ της έναρξης του ημερολογιακού
έτους και εγκρίνεται από τη ΡΑΕ».
Επιπρόσθετα, σύμφωνα με το άρθρο 149 παράγραφος
3 του ΚΔΕΣΜΗΕ:
«Η αριθμητική τιμή του μεγέθους TOLP καθορίζεται
για κάθε ημερολογιακό έτος από τον Διαχειριστή του
Συστήματος δύο (2) μήνες προ της έναρξης του ημερολογιακού έτους και εγκρίνεται από τη ΡΑΕ».
Τέλος, σύμφωνα με το άρθρο 154 παράγραφος 6 του
ΚΔΕΣΜΗΕ:
«Η αριθμητική τιμή του συντελεστή μεταβολής Α_ΙΜ
καθορίζεται για κάθε ημερολογιακό έτος με απόφαση
του Διαχειριστή του Συστήματος η οποία εγκρίνεται από
τη ΡΑΕ. Η απόφαση αυτή εκδίδεται τουλάχιστον δύο μήνες προ του τέλους ενός ημερολογιακού έτους, ισχύει για
το επόμενο ημερολογιακό έτος και δεν τροποποιείται
εντός του έτους αυτού.».
Επειδή, με το αριθμ. 3 σχετικό ορίστηκαν οι αρχικές
τιμές των ανωτέρω μεγεθών και συγκεκριμένα σύμφωνα
με το στοιχείο 112, παράγραφος 7:
«…τα μεγέθη TOL και TOLP λαμβάνουν αριθμητικές
τιμές ίσες με το μηδέν (0), με δυνατότητα τροποποίησής
τους, κατά τη διάρκεια του πρώτου ημερολογιακού έτους
εφαρμογής τους, μετά από αιτιολογημένη εισήγηση του
Διαχειριστή του Συστήματος και απόφαση της ΡΑΕ».
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Επιπλέον, σύμφωνα με την παράγραφο 8 του ιδίου
στοιχείου:
«…ο συντελεστής μεταβολής A_IM λαμβάνει αριθμητική τιμή ίση με τη μονάδα (1)».
Επειδή, με το αριθμ. 4 σχετικό αναθεωρήθηκε η αριθμητική τιμή του μεγέθους TOL και καθορίστηκε ίση με
2% του NCAP για Μονάδες σε εμπορική λειτουργία και
40% του NCAP για Μονάδες σε δοκιμαστική λειτουργία.
Τέλος, με το σχετικό αριθμ. 5 εγκρίθηκαν οι ανωτέρω
αριθμητικές τιμές των μεγεθών για το έτος 2018, έπειτα
από σχετική εισήγηση του Διαχειριστή του Συστήματος.
Επειδή, ο ΑΔΜΗΕ, στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του
σύμφωνα με τα Άρθρα 147, 149 και 154 του ΚΔΕΣΜΗΕ,
όπως σημειώνονται παραπάνω, υπέβαλε με το αριθμ. 6
σχετικό εισήγηση για τον καθορισμό των αριθμητικών
τιμών των μεγεθών TOL, TOLP και A_IM για το έτος 2019,
στην οποία προτείνεται η συνέχιση της εφαρμογής των
τιμών που ισχύουν, καθώς δεν έχουν αλλάξει τα στοιχεία
με βάση τα οποία προσδιορίστηκαν.
Επειδή, η ΡΑΕ έκρινε ως εύλογες τις αριθμητικές τιμές
που εισηγήθηκε ο Διαχειριστής του Συστήματος για την
εφαρμογή των σχετικών άρθρων, αποφασίζει:
1. Τον καθορισμό των αριθμητικών τιμών των ορίων
ανοχής και του συντελεστή μεταβολής της χρέωσης κατά
τον προσδιορισμό των Αποκλίσεων για το ημερολογιακό
έτος 2019 ως ακολούθως:
Άρθρο

Μεταβλητή/Συντελεστής

Αριθμητική
Τιμή

Άρθρο
147

Όριο ανοχής των Μονάδων
παραγωγής σε εμπορική
λειτουργία (TOL)

2% NCAP

Άρθρο
147

Όριο ανοχής των Μονάδων
παραγωγής σε δοκιμαστική
λειτουργία (TOL)

40% NCAP

Άρθρο
149

Όριο ανοχής των
Εκπροσώπων Φορτίου
(TOLΡ)

0 MWh

Άρθρο
150

Όριο ανοχής για τις
Μονάδες ΑΠΕ και
ΣΗΘ/ΣΗΘΥΑ

0 MWh

Άρθρο
154

Συντελεστής μεταβολής της
χρέωσης (Α_ΙΜ)

1

2. Τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 20 Δεκεμβρίου 2018
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