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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
 Πρωτ. 3622

Αριθμ. (1)
 Διεκπ. 2491

 Κράτηση από τις μηνιαίες τακτικές αποδοχές των υπαλ−
λήλων της Βουλής υπέρ Λ.Α.Υ.Β., για την κάλυψη δα−
πάνης ασφάλισης προστατευόμενων μελών της οι−
κογένειάς τους.

   Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 65 του Συντάγματος.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 11 του Κανονισμού της 

Βουλής (Μέρος Α΄ Κοινοβουλευτικό), όπως ισχύει.
3. Τις διατάξεις των άρθρων 125 παρ. 2 παρ. ιδ΄ και 129 

παρ. 1 του Κανονισμού της Βουλής (Μέρος Β΄), όπως ισχύει.

4. Την κατά την ΣΤ΄ συνεδρίαση της 16ης Μαρτίου 
1993 απόφαση της Ολομέλειας της Βουλής, κατά την 
οποία ψηφίσθηκε ομόφωνα πρόταση του Προέδρου της 
Βουλής «Για τη σύσταση Λογαριασμού Αλληλοβοήθειας 
Υπαλλήλων της Βουλής» (ΦΕΚ 36 Α΄/19−3−1993), όπως 
ισχύει.

5. Την ομόφωνη απόφαση της Επιτροπής του Λ.Α.Υ.Β. 
για κράτηση από τις μηνιαίες τακτικές αποδοχές των 
υπαλλήλων της Βουλής υπέρ Λ.Α.Υ.Β., για την κάλυ−
ψη δαπάνης ασφάλισης προστατευόμενων μελών της 
οικογένειάς τους (πρακτικό 164/19−2−2014) και την με 
αριθμό πρωτοκόλλου 1213/10−4−2014 σχετική πρόταση 
της Επιτροπής προς τον Πρόεδρο της Βουλής.

6. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προ−
καλείται δαπάνη σε βάρος του Προϋπολογισμού της 
Βουλής, αποφασίζουμε:

Την κράτηση υπέρ Λ.Α.Υ.Β. του ασφαλίστρου για τα 
προστατευόμενα μέλη των υπαλλήλων της Βουλής, από 
την μηνιαία τακτική μισθοδοσία που εκδίδει το Τμήμα 
Λογιστηρίου της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών 
της Βουλής. Οι σχετικοί πίνακες κρατήσεων καταρτί−
ζονται και τηρούνται από την Επιτροπή του Λ.Α.Υ.Β.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 16 Απριλίου 2014

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ − ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ι. ΜΕΪΜΑΡΑΚΗΣ

F

 Πρωτ. 3623
Αριθμ. (2)

 Διεκπ. 2492
    Συμπλήρωση απόφασης σχετικά με τη δυνατότητα πρό−

σληψης εναλλακτικού επιστημονικού συνεργάτη για 
την υποβοήθηση του Κοινοβουλευτικού Έργου Βου−
λευτή ή Ευρωβουλευτή.

  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ 

    Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 11 παρ. 4 του Κανονισμού 

της Βουλής (Μέρος Κοινοβουλευτικό), όπως ισχύει και 1 
και 97 του Κανονισμού της Βουλής (Μέρος Β΄, ΦΕΚ 51/
Α/97), όπως ισχύει,
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2. Τις διατάξεις της κατά την KB΄ Συνεδρίαση/15−11−1982, 
4775/19−11−1982 αποφάσεως της Ολομέλειας της Βουλής, 
«Για τη δημιουργία θεσμού Συνεργατών (γραμματέων) 
των Βουλευτών», (ΦΕΚ 137/Α/25−11−1982), όπως ισχύει 
και ειδικότερα το άρθρο 8 αυτής που παρέχει στον 
Πρόεδρο της Βουλής εξουσιοδότηση για ρύθμιση τε−
χνικών και διαδικαστικών όρων και προϋποθέσεων για 
την εφαρμογή της απόφασης αυτής.

3. Το γεγονός ότι στην πράξη παρουσιάζονται διάφο−
ρες περιπτώσεις, κατά τις οποίες αν και εξακολουθεί να 
υπάρχει η μεταξύ του Βουλευτή και του επιστημονικού 
συνεργάτη του εργασιακή σχέση, εν τούτοις ο συνεργά−
της αυτός δεν μπορεί να εκπληρώσει τα καθήκοντα του 
λόγω κωλύματος τέτοιας μορφής που να δικαιολογεί 
την προς αυτόν καταβολή μισθοδοσίας, επιδότησης 
ή άλλης παροχής από τον οικείο ασφαλιστικό φορέα 
(όπως π.χ. άδεια κυήσεως, τοκετού, αναρρωτική κ.λπ.).

4. Την 3005/1820/30−6−1983 απόφαση του Προέδρου 
της Βουλής,

5. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκα−
λείται δαπάνη εις βάρος του Προϋπολογισμού Δαπανών 
της Βουλής, αποφασίζουμε:

Συμπληρώνουμε την 3005/1820/30−6−1983 απόφαση 
του Προέδρου της Βουλής, σύμφωνα με την οποία πα−
ρέχεται η δυνατότητα πρόσληψης εναλλακτικού συνερ−
γάτη βουλευτή ή ευρωβουλευτή και προσθέτουμε στο 
τέλος της πρώτης παραγράφου παράγραφο 2 ως εξής:

2. Η πρόσληψη του ως άνω εναλλακτικού επιστημονι−
κού συνεργάτη από τον εργοδότη −Βουλευτή, εφόσον 
δεν πραγματοποιήθηκε για το συγκεκριμένο χρονικό 
διάστημα του κωλύματος εν όλω ή εν μέρει, δύναται να 
πραγματοποιηθεί και σε έτερο χρόνο, κατά την κρίση 
και σύμφωνα με τις ανάγκες του εργοδότη−βουλευτή, 
υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις της προηγούμε−
νης παραγράφου.

Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 16 Απριλίου 2014

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ − ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ι. ΜΕΪΜΑΡΑΚΗΣ

F
    Αριθμ. Υ4α/οικ.33421 (3)
Μετατροπή θέσεων ειδικευόμενων ιατρών στο ΓΝ ΛΑ−

ΡΙΣΑΣ «ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟ & ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ» του 
ενιαίου ΝΠΔΔ ΠΓΝ ΛΑΡΙΣΑΣ − ΓΝ ΛΑΡΙΣΑΣ «ΚΟΥΤ−
ΛΙΜΠΑΝΕΙΟ & ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ».

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − ΥΓΕΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 123/75 (ΦΕΚ 

172/Α/1975).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 38 του Ν. 1397/1983 (ΦΕΚ 

143/Α/1983) όπως ισχύει.
3. Το άρθρο 6 του Ν. 2889/2001 (ΦΕΚ 37/Α/2001) «Βελτί−

ωση και εκσυγχρονισμός του ΕΣΥ και άλλες διατάξεις».
4. Το Ν. 3329/2005 (ΦΕΚ 81/τ. Α΄/2005) «Εθνικό Σύ−

στημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές 
διατάξεις».

5. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ−
βέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε με 
το άρθρο πρώτο του Π.Δ/τος 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α) και το 
γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφα−
σης δε θα προκληθεί δαπάνη σε βάρος του Κρατικού 
Προϋπολογισμού.

6. Τις διατάξεις του Π.Δ/τος 129/1992 (ΦΕΚ 65\τ. Α΄/
1992) «Περιορισμός συναρμοδιοτήτων κατά την έκδο−
ση υπουργικών αποφάσεων σε θέματα αρμοδιότητας 
Υπουργείων.

7. Την αριθ. Υ48/9−7−2012 απόφαση του Πρωθυπουρ−
γού περί καθορισμού αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή 
Υπουργού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα (ΦΕΚ Β΄/ 
2105/9−7−2012).

8. Την υπ’ αριθμ. ΔΥγ/οικ. 52880/29−9−1993 (ΦΕΚ 802/
6−10−1993) υπουργική απόφαση «Διαδικασία και τρόπος 
διορισμού ειδικευομένων γιατρών για εξειδίκευση στις 
Πολυδύναμες ΜΕΘ και ΜΕΝΝ, όπως αυτή τροποποιήθηκε 
με την υπ’ αριθμ. Υ10α/Γ.Π.οικ. 52646/29−5−2002 (ΦΕΚ 
702/Β/2002) υπουργική απόφαση.

9. Το υπ’ αριθμ. 8724/28−6−2013 έγγραφο της Διοίκησης 
5ης Υ.ΠΕ. Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας.

10. Το απόσπασμα πρακτικών της 34ης/28−2−2014 Συ−
νεδρίασης του ΚΕ.ΣΥ.ΠΕ.

11. Την αριθμ. αποφ. 13 της 243ηςΟλομ./7−11−2013 του 
ΚΕ.Σ.Υ., η οποία έγινε δεκτή από τον Υπουργό Υγείας, 
αποφασίζουμε:

Δύο (2) θέσεις ειδικευόμενων Ιατρών ειδικότητας Γενι−
κής Ιατρικής που έχουν συσταθεί με την Υ4α/1328/1998 
(ΦΕΚ 144/Β/1998) Κ.Υ.Α. στο ΓΝ ΛΑΡΙΣΑΣ «ΚΟΥΤΛΙΜΠΑ−
ΝΕΙΟ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ» του ενιαίου ΝΠΔΔ ΠΓΝ 
ΛΑΡΙΣΑΣ − ΓΝ ΛΑΡΙΣΑΣ «ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ−
ΦΥΛΛΕΙΟ», μετατρέπονται με την παρούσα απόφαση 
σε δύο (2) θέσεις Ιατρών για εξειδίκευση στην Μονάδα 
Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) του ιδίου Νοσοκομείου.

Οι παραπάνω θέσεις θα μετατραπούν όταν τοποθε−
τηθούν για ειδίκευση στην ειδικότητα Γενικής Ιατρικής 
και οι ιατροί που είναι εγγεγραμμένοι στην αντίστοιχη 
σειρά προτεραιότητας για λήψη ειδικότητας, μέχρι την 
ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας απόφασης στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 15 Μαρτίου 2014

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

 ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ−ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ

F
    Αριθμ. 1221/50912 (4)
Υπολογισμός της δυναμικότητας των σφαγείων οπλη−

φόρων ζώων με μετρήσιμες παραμέτρους και με−
γέθη. 

 Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις της παρ. 10 του άρθρου 62 του νό−

μου 4235/2014 (Α 32) «Διοικητικά μέτρα, διαδικασίες και 
κυρώσεις στην εφαρμογή της ενωσιακής και εθνικής 
νομοθεσίας στους τομείς των τροφίμων, των ζωοτρο−
φών και της υγείας και προστασίας των ζώων και άλ−
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λες διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων».

2) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε 
με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση 
της νομοθεσίας για την κυβέρνηση και τα κυβερνητικά 
Όργανα» (Α΄ 98).

3) Την με αριθ. Υ 435/03−04−2014 (ΦΕΚ 831/Β΄/03−4−2014) 
απόφαση του Πρωθυπουργού «Καθορισμός αρμοδιοτή−
των του Αναπληρωτή Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης 
και Τροφίμων Θεόφιλου Λεονταρίδη».

4) Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρα−
τικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Σκοπός−Ορισμός

1. Με την παρούσα καθορίζονται τα κριτήρια και ο 
τρόπος υπολογισμού της δυναμικότητας των σφαγείων 
οπληφόρων ζώων.

2. Για την εφαρμογή της παρούσας ως ̈ δυναμικότητα¨ 
ορίζεται η μέγιστη ετήσια ποσότητα κρέατος την οποία 
μπορεί να παράγει ένα σφαγείο οπληφόρων ζώων. 

Άρθρο 2
Αρμόδιες αρχές

Αρμόδιες για την εφαρμογή της παρούσας αρχές είναι 
οι υπηρεσίες των Περιφερειών που είναι αρμόδιες για 
την εφαρμογή της κτηνιατρικής νομοθεσίας.

Άρθρο 3
Διαδικασία και τρόπος υπολογισμού

1. Για τον υπολογισμό της, κατά την παράγραφο 4 
του άρθρου 3 του Π.Δ/τος 8/2012 (Α 11) όπως ισχύει, δυ−
ναμικότητας σφαγείων οπληφόρων, οι αρμόδιες αρχές 
αποφασίζουν με βάση τις παραμέτρους του συνημμένου 
στην παρούσα Παραρτήματος.

2. Η παράγραφος 1 για τον υπολογισμό της δυναμι−
κότητας εφαρμόζεται και στις περιπτώσεις κατά τις 
οποίες οι αρμόδιες αρχές διευρύνουν, στα πλαίσια του 
άρθρου 10 του Π.Δ/τος 79/2007 (Α 95), την έγκριση των 
σφαγείων οπληφόρων.

3. Οταν κατά τους υπολογισμούς, σύμφωνα με τις δια−
τάξεις της παρούσας, προκύπτουν διαφορετικά μεγέθη 
ως προς την δυναμικότητα κάθε μεμονωμένης παραμέ−
τρου από τις αναφερόμενες στο συνημμένο Παράρτημα, 
τότε η δυναμικότητα η οποία θα εγκρίνεται θα είναι η 
μικρότερη από αυτές.

4. Σε κάθε περίπτωση η υπολογιζόμενη, κατά τις δι−
ατάξεις της παρούσας, δυναμικότητα δεν επιτρέπεται 
να υπερβεί τη δυναμικότητα η οποία έχει καθοριστεί 
σύμφωνα με την περιβαλλοντική νομοθεσία.

Άρθρο 4

Στην παρούσα προσαρτάται το ακόλουθο Παράρτημα, 
το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Παράμετροι για τον υπολογισμό της δυναμικότητας 

των σφαγείων οπληφόρων

Α) Παράμετροι σταυλικών χώρων παραμονής των 
ζώων πριν από τη σφαγή.

Η τήρηση αυτών των παραμέτρων απαιτείται προκει−
μένου η παραμονή των ζώων στους σταυλικούς χώρους 
να τηρεί τις διατάξεις της νομοθεσίας περί ευζωϊας 
των ζώων.

1) 3,25 m2 απαιτούμενος χώρος ανά βοοειδές >400 
Kg Z.B. 

2) 0,65−1 m2 απαιτούμενος χώρος ανά χοιρινό 85−110 
Kg Z.B. 

3) 0,56 m2 απαιτούμενος χώρος ανά αιγοπρόβατο. 
Β) Παράμετροι ψυκτικών εγκαταστάσεων των σφαγείων
Η τήρηση αυτών των παραμέτρων απαιτείται ώστε 

τα σφάγια να αποκτήσουν τη θερμοκρασία των 7 οC 
προκειμένου να διακινηθούν. 

Ι. Για σφάγια βοοειδών
1) Απόσταση μεταξύ παράλληλων αξόνων του ψυγείου 

(άξονα από άξονα) = 85−90 cm
2) Απόσταση ακραίων αξόνων από τοίχο =0,50 m
3) Απόσταση μεταξύ ημιμορίων σφαγίων βοοειδών =

όση απαιτείται προκειμένου στο κάθε μέτρο της γραμ−
μής να αντιστοιχούν 1,5 ημιμόρια βοοειδών.

ΙΙ. Για σφάγια χοιρινών
1) Απόσταση μεταξύ παράλληλων αξόνων του ψυγείου 

(άξονα από άξονα) =0,65 m
2) Απόσταση ακραίων αξόνων από τοίχο = 0,50 m
3) Απόσταση μεταξύ ημιμορίων σφαγίων χοιρινών = 

όση απαιτείται προκειμένου στο κάθε μέτρο της γραμ−
μής να αντιστοιχούν 2,5 ημιμόρια χοιρινών.

ΙΙΙ. Για σφάγια αιγοπροβάτων
1) Απόσταση μεταξύ παράλληλων αξόνων του ψυγείου 

(άξονα από άξονα = 0,55 m ή 0,90 m) στα πολυτσίγκελα.
2) Απόσταση ακραίων αξόνων από τοίχο =0,50 m.
Γ) Παράμετροι με βάση το μηχανολογικό εξοπλισμό
Λαμβάνονται υπόψη:
α) Η ωριαία δυναμικότητα της κάθε γραμμής σφαγής 

με βάση τις προδιαγραφές του προμηθευτή−κατασκευ−
αστή του μηχανολογικού εξοπλισμού.

β) Ο χρόνος αφαίμαξης για κάθε σφάγιο, ο οποίος 
ανέρχεται στα 6 λεπτά. 

γ) Η δεξαμενή ζεματίσματος για τα χοιρινά όταν είναι 
μαδητού τύπου, με δεδομένο ότι το σφάγιο θα πρέπει 
να παραμείνει μέσα στο νερό θερμοκρασίας περίπου 
60 οC επί 6 λεπτά.

δ) Το μήκος της γραμμής σφαγής όπου εκτελούνται 
οι διάφορες εργασίες (εκδορά, εκσπλαγχνισμός, τεμα−
χισμός κ.λπ.).

ε) Οι κατ’ έτος ημέρες λειτουργίας του σφαγείου 
και οι τυχόν βάρδιες λειτουργίας του προσωπικού του 
σφαγείου. 

Δ) Παράμετροι με βάση τη διαχείριση ζωϊκών υπο−
προϊόντων

Η τήρηση αυτών των παραμέτρων απαιτείται προκει−
μένου τα ημερησίως παραγόμενα ζωϊκά υποπροϊόντα 
να είναι δυνατόν να αποθηκευθούν και να τύχουν της 
προβλεπόμενης επεξεργασίας στα πλαίσια της ισχύ−
ουσας νομοθεσίας.

Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες τα σφαγεία δι−
αθέτουν συμβάσεις με εταιρείες διαχείρισης ζωϊκών 
υποπροϊόντων ή με εταιρείες μεταφοράς τους προς 
εταιρείες διαχείρισής τους, μπορεί να επιτραπεί αντί−
στοιχη μείωση των αποθηκευτικών χώρων.

Απαιτούνται αποθηκευτικοί χώροι για:
α) ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ (1) με βάση ότι ένα (1) μεγάλο 

Βοοειδές παράγει 27 kg ΥΕΚ.



15832 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 

ένα (1) Αιγοπρόβατο > 12 μηνών παράγει 1.2 Κg YEK.
β) ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ (2 και 3) με βάση ότι σε ένα (1) 

ζώο αντιστοιχούν περίπου 25% του Ζ.Β του.
γ) ΑΙΜΑ με βάση οτι σε ένα (1) ζώο αντιστοιχούν πε−

ρίπου το 5% του Ζ.Β του.
δ) ΔΕΡΜΑΤΑ με βάση οτι το βάρος του δέρματος για 

ένα (1) ζώο είναι περίπου το 6% του Ζ.Β του.
κα

Άρθρο 5
Κυρώσεις

Στους παραβάτες των διατάξεων της παρούσας 
επιβάλλονται οι κυρώσεις των άρθρων 9 και 10 του
Π.Δ/τος 4235/2014.

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δη−
μοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 16 Απριλίου 2014 

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΛΕΟΝΤΑΡΙΔΗΣ

F
    Αριθμ. απόφ. 179/2014 (5)
Διοικητικά Οριζόμενες Τιμές για την 29η και την 30η 

Ιανουαρίου 2014.

  Η ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
(συνεδρίαση της 2ης Απριλίου 2014) 

 Λαμβάνοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4001/2011 (ΦΕΚ Α΄ 179), όπως 

ισχύει και ιδίως το Άρθρο 120 αυτού.
2. Τις διατάξεις του Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής 

Ενέργειας (ΦΕΚ B΄ 104/31.01.2012), όπως τροποποιήθηκαν 
και ισχύουν, και ειδικότερα τα Άρθρα 14 και 71.

3. Τις διατάξεις του Κώδικα Διαχείρισης του Ελληνικού 
Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΦΕΚ B΄ 
103/31.01.2012), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, και 
ειδικότερα το Άρθρο 41.

4. Την επιστολή του ΑΔΜΗΕ με αριθμ. πρωτ. ΡΑΕ 
Ι−181923/13.03.2013 με θέμα «Διοικητικά Οριζόμενες Τιμές 
για την 29η και 30η Ιανουαρίου 2014».

5. Την απόφαση ΡΑΕ υπ’ αριθμ. 524/2012 σχετικά με 
την «Διοικητικά Οριζόμενη Οριακή Τιμή Συστήματος για 
την 10η Φεβρουαρίου 2012».

6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προ−
ϋπολογισμού.

Σκέφτηκε ως εξής:
Επειδή, κατά την 28η και 29η Ιανουαρίου 2014 δεν 

κατέστη εφικτή η πρόσβαση του αρμόδιου προσωπικού 
του ΑΔΜΗΕ στο Σύστημα Διαχείρισης Πληροφοριών 
Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας, λόγω απεργιακών 
κινητοποιήσεων του προσωπικού, με συνέπεια ο Διαχει−
ριστής του Συστήματος να μη δύναται να αποστείλει 
στον Λειτουργό της Αγοράς τα απαραίτητα στοιχεία, 
όπως αυτά καθορίζονται στο Άρθρο 14 του ΚΣΗE, για 
την επίλυση του Ημερήσιου Ενεργειακού Προγραμματι−
σμού της 29ης και 30ης Ιανουαρίου αντιστοίχως.

Επειδή, κατά συνέπεια, ο ΛΑΓΗΕ εξέδωσε Δήλωση 
Έκτακτης Ανάγκης σχετικά με την αδυναμία επίλυσης 
του ΗΕΠ για τις προαναφερθείσες ημέρες κατανομής. 

Επιπρόσθετα, δεν πραγματοποιήθηκαν ανταλλαγές 
ενέργειας μέσω των διεθνών διασυνδέσεων λόγω αδυ−
ναμίας επικοινωνίας με τους όμορους Διαχειριστές 
Συστήματος.

Επειδή, λόγω της αδυναμίας επίλυσης του ΗΕΠ δεν 
κατέστη εφικτός ο υπολογισμός της Οριακής Τιμής Συ−
στήματος (ΟΤΣ) αλλά και των Μοναδιαίων Τιμών Πλη−
ρωμής για την Εφεδρεία Πρωτεύουσας και το Εύρος 
Δευτερεύουσας Ρύθμισης για τις εν λόγω ημέρες κα−
τανομής. Επιπλέον, η συνακόλουθη αδυναμία επίλυσης 
και των αντίστοιχων Προγραμμάτων Κατανομής είχε 
ως αποτέλεσμα να μην υπολογισθούν ποσότητες Εφε−
δρείας Πρωτεύουσας Ρύθμισης.

Επειδή, κατά τις διατάξεις του Άρθρου 71, παράγρα−
φος 2 του ΚΣΗΕ «Η Διοικητικά Οριζόμενη Οριακή Τιμή 
του Συστήματος και οι Διοικητικά Οριζόμενες Μοναδι−
αίες Τιμές Πληρωμής για την Εφεδρεία Πρωτεύουσας 
Ρύθμισης και το Εύρος Δευτερεύουσας Ρύθμισης καθο−
ρίζονται, όταν αυτό απαιτείται, με απόφαση της ΡΑΕ 
για κάθε Κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης του ΗΕΠ και 
εκδίδονται μετά την έκδοση Δήλωσης Αποκατάστασης 
Ομαλής Λειτουργίας ΗΕΠ.»

Επειδή, κατά τις διατάξεις του Άρθρου 41, παράγρα−
φος 3 του ΚΔΣ «Για τον υπολογισμό των πληρωμών 
και εισπράξεων που αντιστοιχούν στις πραγματικές 
απομαστεύσεις και εγχύσεις ηλεκτρικής ενέργειας 
από και προς το Σύστημα και την παροχή Επικουρικών 
Υπηρεσιών κατά την Ημέρα Κατανομής για την οποία 
δεν επιλύθηκε ΗΕΠ στο πλαίσιο Κατάστασης Έκτακτης 
Ανάγκης του ΗΕΠ, εφαρμόζονται η Διοικητικά Οριζόμενη 
Οριακή Τιμή του Συστήματος και οι Διοικητικά Οριζό−
μενες Μοναδιαίες Τιμές Πληρωμής για την Εφεδρεία 
Πρωτεύουσας Ρύθμισης και το Εύρος Δευτερεύουσας 
Ρύθμισης. Η εκκαθάριση πραγματοποιείται από το Δι−
αχειριστή του Συστήματος μέσω του Συστήματος Εκ−
καθάρισης Αποκλίσεων».

Επειδή, στο πλαίσιο προσδιορισμού των Διοικητικά 
Οριζόμενων Τιμών που προαναφέρθηκαν για την εκ−
καθάριση της Αγοράς Ενέργειας και Επικουρικών Υπη−
ρεσιών, μέσω του Συστήματος Εκκαθάρισης Αποκλίσε−
ων, ο Διαχειριστής του Συστήματος υπέβαλε στη ΡΑΕ 
σχετική εισήγηση με το Ι−181923 /13.3.2014 έγγραφό του, 
εφαρμόζοντας αντίστοιχο σκεπτικό με αυτό που απο−
τυπώθηκε στην Απόφαση ΡΑΕ 524/2012, όταν ανέκυψαν 
αντίστοιχες συνθήκες κατά την 10η Φεβρουαρίου 2012. 
Ειδικότερα, εξετάστηκαν αναλυτικά και σε ωριαία βάση 
τα ενεργειακά δεδομένα (όπως το φορτίο συστήματος, 
οι καιρικές συνθήκες, οι διαθεσιμότητες των μονάδων 
και οι εγχύσεις ΑΠΕ) της 29ης και 30ης Ιανουαρίου 2014 
τόσο από τον ΑΔΜΗΕ όσο και από τη ΡΑΕ και αντιπαρα−
βλήθηκαν με τις υπόλοιπες ημέρες του Ιανουαρίου 2014. 
Από τη σύγκριση αυτή ωστόσο δεν προέκυψαν ομοειδείς 
ημέρες με σαφή αντιστοιχία επιμέρους χαρακτηριστι−
κών. Τονίζεται επίσης η σημαντική διαφοροποίηση που 
απορρέει από τη μη διενέργεια διασυνοριακού εμπορίου 
κατά τη συγκεκριμένη ημέρα κατανομής. 

Επειδή, αναφορικά με τις τάσεις που εμφανίστηκαν 
στις γειτνιάζουσες ημέρες κατανομής (28η και 31η Ια−
νουαρίου 2014), διαπιστώθηκε ότι θεμελιώδη μεγέθη της 
αγοράς ήταν αρκετά διαφοροποιημένα. Είναι ενδεικτικό, 
ότι η μέση ΟΤΣ στις 28.1.2014 ανήλθε στα 76.4 €/MWh, 
σημειώνοντας τη μέγιστη τιμή της σε μηνιαία βάση, 
ενώ στις 31.1.2014 υποχώρησε στα 65.831 €/MWh, αντα−




