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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Αρ. Φύλλου 3292
24 Δεκεμβρίου 2013

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 3418Σ/178513/Ζ1
(1)
Ρύθμιση θεμάτων Συντονιστικού Γραφείου Μειονοτι−
κών Σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης.

Ρύθμιση θεμάτων Συντονιστικού Γραφείου Μειονο−
τικών Σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθ−
μιας Εκπαίδευσης. .........................................................................
Εξαίρεση από την αναστολή άσκησης του λειτουρ−
γήματος του Δικηγόρου, Ειδικού Συνεργάτη, στο
Γραφείο του Υφυπουργού Υγείας Αντ. Μπέζα. ....
Αναστολή λειτουργίας του Τοπικού Υποκαταστήμα−
τος ΙΚΑ−ΕΤΑΜ Χαϊδαρίου και μεταφορά των αρ−
μοδιοτήτων επί της ασφαλιστικής του περιοχής
στο Τοπικό Υποκατάστημα ΙΚΑ−ΕΤΑΜ Αιγάλεω.
Αναστολή λειτουργίας του Παραρτήματος ΙΚΑ−ΕΤΑΜ
Αγ. Κηρύκου και μεταφορά των αρμοδιοτήτων επί
της ασφαλιστικής του περιοχής στο Τοπικό Υπο−
κατάστημα ΙΚΑ−ΕΤΑΜ Σάμου...............................................
Αναστολή λειτουργίας του Παραρτήματος ΙΚΑ−ΕΤΑΜ
Ιτέας και μεταφορά των αρμοδιοτήτων επί της
ασφαλιστικής του περιοχής στο Τοπικό Υποκα−
τάστημα ΙΚΑ−ΕΤΑΜ Άμφισσας............................................
Αναστολή λειτουργίας του Παραρτήματος ΙΚΑ−ΕΤΑΜ
Ευδήλου και μεταφορά των αρμοδιοτήτων επί της
ασφαλιστικής του περιοχής στο Τοπικό Υποκα−
τάστημα ΙΚΑ−ΕΤΑΜ Σάμου.....................................................
Αναστολή λειτουργίας του Παραρτήματος ΙΚΑ−ΕΤΑΜ
Καρλοβασίου και μεταφορά των αρμοδιοτήτων
επί της ασφαλιστικής του περιοχής στο Τοπικό
Υποκατάστημα ΙΚΑ−ΕΤΑΜ Σάμου.....................................
Αναστολή λειτουργίας του Τοπικού Υποκαταστήμα−
τος ΙΚΑ−ETAM Μαντουδίου και μεταφορά των αρ−
μοδιοτήτων επί της ασφαλιστικής του περιοχής
στο Τοπικό Υποκατάστημα ΙΚΑ−ΕΤΑΜ Ιστιαίας...
Καθορισμός των αριθμητικών τιμών των ορίων ανο−
χής και του συντελεστή μεταβολής της χρέωσης
κατά τον προσδιορισμό των Αποκλίσεων για το
ημερολογιακό έτος 2014..........................................................
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Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
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ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ
Διόρθωση σφάλματος στην υπ’ αριθμ. Φ. 1954/2013/
0004388/8.10.2013 απόφαση του Γενικού Γραμμα−
τέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννή−
σου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου. .................................... 10

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 694/1977 (ΦΕΚ 264/τ.Α΄/1977)
«Περί Μειονοτικών Σχολείων της Μουσουλμανικής Μει−
ονότητας εις Δυτ. Θράκην».
2. Τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 14 του Ν. 2640/
1998 (ΦΕΚ 206/τ.Α΄/1998) «Δευτεροβάθμια Τεχνική − Επαγ−
γελματική Εκπαίδευση και άλλες διατάξεις», όπως τρο−
ποποιήθηκε με την παρ. 8 του άρθρου 9 του Ν. 2817/2000
(ΦΕΚ 78/τ.Α΄/2000) «Εκπαίδευση των ατόμων με ειδικές
εκπαιδευτικές ανάγκες και άλλες διατάξεις».
3. Τις διατάξεις της παρ. 29 του άρθρου 14 του Ν. 2817/
2000 (ΦΕΚ 78/τ.Α΄/2000) «Εκπαίδευση των ατόμων με
ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και άλλες διατάξεις»,
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις των άρθρων 1, 2 του Ν. 2986/2002 (ΦΕΚ
24/τ.Α΄/2002) «Οργάνωση των περιφερειακών υπηρεσιών
της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης,
αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και των εκπαι−
δευτικών, επιμόρφωση των εκπαιδευτικών και άλλες
διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
5. Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. Φ.353.1./324/105657/
Δ1/2002 (ΦΕΚ 1340/τ.Β΄/2002) υπουργικής απόφασης
«Καθορισμός των ειδικότερων καθηκόντων και αρ−
μοδιοτήτων των προϊσταμένων των περιφερειακών
υπηρεσιών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαί−
δευσης....».
6. Τις διατάξεις της περ. γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 29,
καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 32 του Ν. 4027/2011
(ΦΕΚ 233/τ.Α΄/2011) «Ελληνόγλωσση εκπαίδευση στο
εξωτερικό και άλλες διατάξεις».
7. Τις διατάξεις του άρθρου 1 της υπ’ αριθμ. 90595/
ΣΤ5/05.07.2013 (ΦΕΚ 1667/τ.Β΄/2013) απόφασης του Πρω−
θυπουργού και του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμά−
των, «Καθορισμός αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς
Παιδείας και Θρησκευμάτων, Κωνσταντίνο Γκιουλέκα
και Συμεών Κεδίκογλου».
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

8. Την ανάγκη ρύθμισης του θέματος λειτουργίας του
Συντονιστικού Γραφείου Μειονοτικής Εκπαίδευσης με
βάση τα σύγχρονα δεδομένα και την ανάγκη ένταξης
των μειονοτικών σχολείων στο ευρύτερο δημόσιο/ιδι−
ωτικό εκπαιδευτικό σύστημα της χώρας μας.
9. Το γεγονός ότι δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος
του τακτικού προϋπολογισμού για το τρέχον και τα
επόμενα οικονομικά έτη, αποφασίζουμε:
1. Το Συντονιστικό Γραφείο Μειονοτικής Εκπαίδευσης,
ως αποκεντρωμένη υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας
και Θρησκευμάτων, υπάγεται στην αρμοδιότητα της Πε−
ριφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθ−
μιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.
2. Τα θέματα που αφορούν τη λειτουργία των Μειο−
νοτικών Γυμνασίων−Λυκείων και των Ιεροσπουδαστηρί−
ων των Νομών Ροδόπης και Ξάνθης περιέρχονται στην
αρμοδιότητα των αντιστοίχων Διευθύνσεων Δευτερο−
βάθμιας Εκπαίδευσης των Νομών Ροδόπης και Ξάνθης.
3. Τα θέματα που αφορούν τη λειτουργία των Μει−
ονοτικών Δημοτικών Σχολείων των Νομών Ροδόπης,
Ξάνθης και Έβρου παραμένουν στην αρμοδιότητα των
αντιστοίχων Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
των Νομών Ροδόπης και Ξάνθης.
4. Το Συντονιστικό Γραφείο ασκεί το συντονισμό των
Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαί−
δευσης για τα θέματα που αφορούν την οργάνωση και
λειτουργία των Μειονοτικών Σχολείων Πρωτοβάθμιας και
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Ο Συντονιστής συνεργάζε−
ται με τους Διευθυντές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμι−
ας Εκπαίδευσης των Νομών Ροδόπης και Ξάνθης, για την
εύρυθμη λειτουργία των ανωτέρω σχολείων, σύμφωνα με
την κείμενη νομοθεσία και τις οδηγίες του Περιφερειακού
Διευθυντή Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.
5. Με την υπογραφή και δημοσίευση της απόφασης
αυτής στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως παύει να ισχύ−
ει κάθε άλλη απόφαση που ρυθμίζει διαφορετικά τα
ανωτέρω αναφερόμενα θέματα.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

νησης στα Υπουργεία: α) Εσωτερικών και β) Διοικητικής
Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης» (ΦΕΚ
147/τ.Α΄/27.6.2011).
δ) του Π.Δ. 119/2013 «Διορισμός Αντιπροέδρου της
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (ΦΕΚ 153/τ.Α΄/25.6.2013), Αναπληρωτών
Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 141/τ.Α΄/21.6.2012).
2. Την ΔΥ1α/Γ.Π. 87839/16.9.2013 απόφαση του Υπουρ−
γού Υγείας με την οποία διορίστηκε η Ελισσάβετ Μήκα
του Δημητρίου, Δικηγόρος, σε θέση Ειδικού Συνεργά−
τη στο Πολιτικό Γραφείο του Υφυπουργού Υγείας Αντ.
Μπέζα (ΦΕΚ 467/ΥΟΔΔ/27.9.2013), αποφασίζουμε:
1. Την εξαίρεση από την αναστολή της άσκησης του
λειτουργήματος του Δικηγόρου, της Ελισσάβετ Μήκα
του Δημητρίου, (ΑΔΤ: ΑΖ 655195), Δικηγόρου, από 1−8−
2013, ημερομηνία διορισμού αυτής, η οποία διορίστηκε
με την ΔΥ1α/Γ.Π. 87839/16.9.2013 απόφαση του Υπουργού
Υγείας (ΦΕΚ 467/ΥΟΔΔ/27.9.2013) σε θέση Ειδικού Συ−
νεργάτη στο Πολιτικό Γραφείο του Υφυπουργού Υγείας
Αντ. Μπέζα.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

Μαρούσι, 22 Νοεμβρίου 2013

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 24 του
Ν. 4075/2012 (ΦΕΚ 89/τ.Α΄/11.4.2012) «Θέματα Κανονισμού
Ασφάλισης ΙΚΑ−ΕΤΑΜ, Ασφαλιστικών Φορέων, προσαρ−
μογή της Νομοθεσίας στην Οδηγία 2010/18/ΕΕ και λοιπές
διατάξεις».
2. Τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν.Δ. 2698/1953 (ΦΕΚ
315/τ.Β΄/10.11.1953), «περί διοικήσεως του Ιδρύματος Κοι−
νωνικών Ασφαλίσεων, μεταρρυθμίσεως της περί αυτού
νομοθεσίας, ως και άλλων τινών διατάξεων», όπως αντι−
κατεστάθη από το άρθρο 1, παρ. 1 του Ν.Δ. 3710/57 (ΦΕΚ
100/τ.Α΄/12.6.1957) και ισχύει.
3. Τις διατάξεις του άρθρου 26 του Π.Δ. 266/1989 (ΦΕΚ
127/τ.Α΄/22.5.1989) «Οργανισμός του Ιδρύματος Κοινωνι−
κών Ασφαλίσεων» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Την υπ’ αριθμ. 250/Συν.32/25.6.1981 (ΦΕΚ 419/τ.Β΄/
15.7.1981) απόφαση του ΔΣ του ΙΚΑ−ΕΤΑΜ με την οποία
συστάθηκε το Τοπικό Υποκατάστημα ΙΚΑ Χαϊδαρίου.
Το Τοπικό Υποκατάστημα ΙΚΑ−ΕΤΑΜ Χαϊδαρίου άρχισε
να λειτουργεί από 30 Ιανουαρίου 1985 (σχετ. η 23/1985
Εγκύκλιος ΙΚΑ).
5. Την υπ’ αριθμ. 253/Συν.34/28.6.1984 (ΦΕΚ 502/τ.Β΄/
24.7.1984) απόφαση του Δ.Σ. του ΙΚΑ−ΕΤΑΜ με την οποία
καθορίστηκε αρχικά η ασφαλιστική του περιοχή, η

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ

F
Αριθμ. ΔΥ1α/Γ.Π. 110963
(2)
Εξαίρεση από την αναστολή άσκησης του λειτουργή−
ματος του Δικηγόρου, Ειδικού Συνεργάτη, στο Γρα−
φείο του Υφυπουργού Υγείας Αντ. Μπέζα.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ −
ΥΓΕΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του Π.Δ. 95/2000 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγεί−
ας και Πρόνοιας» (ΦΕΚ 76/τ.Α΄/10.3.2000), όπως τροπο−
ποιήθηκε και συμπληρώθηκε μεταγενέστερα.
β) του Π.Δ. 63/2005 «Κώδικας Νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ 98/τ.Α΄/
22.4.2005), άρθρο 57 παρ. 8γ΄ και 55 κ΄ 56 αυτού.
γ) του Π.Δ. 65/27.6.2011 «Διάσπαση του Υπουργείου
Εσωτερικών Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρ−

Αθήνα, 22 Νοεμβρίου 2013
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΥΓΕΙΑΣ

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ−ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ

F
Αριθμ. απόφ. Υ10/003
(3)
Αναστολή λειτουργίας του Τοπικού Υποκαταστήματος
ΙΚΑ−ΕΤΑΜ Χαϊδαρίου και μεταφορά των αρμοδιοτή−
των επί της ασφαλιστικής του περιοχής στο Τοπικό
Υποκατάστημα ΙΚΑ−ΕΤΑΜ Αιγάλεω.
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ
ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ−
ΕΝΙΑΙΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
οποία στη συνέχεια επεκτάθηκε με τις 363/31.10.1988,
Υ10/045.005,004,003/αα (ΦΕΚ 817/τ.Β΄/7.11.1988) και 6/Συν.
2/ 30.1.2006 (ΦΕΚ 222/τ.Β΄/14.2.2006 και 637/τ.Β΄/ 22.5.2006)
όμοιες αποφάσεις.
6. Την υπ’ αριθμ. 168/Συν.34/15.11.2012 απόφαση του
Δ.Σ. του ΙΚΑ−ΕΤΑΜ.
7. Την ανάγκη για καλύτερη και αποτελεσματικότερη
λειτουργία των υπηρεσιακών μονάδων του ΙΚΑ−ΕΤΑΜ.
8. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκα−
λείται επί πλέον δαπάνη σε βάρος του κρατικού προ−
ϋπολογισμού ή του προϋπολογισμού του ΙΚΑ−ΕΤΑΜ,
αποφασίζουμε:
Αναστέλλουμε τη λειτουργία του Τοπικού Υποκατα−
στήματος ΙΚΑ−ΕΤΑΜ Χαϊδαρίου από 27 Ιανουαρίου 2014.
Οι αρμοδιότητες επί της ασφαλιστικής του περιοχής,
για το χρονικό διάστημα αναστολής λειτουργίας του,
μεταφέρονται στο Τοπικό Υποκατάστημα ΙΚΑ−ΕΤΑΜ
Αιγάλεω.
Η διεκπεραίωση των υποθέσεων του Οικονομικού
Τομέα που ανακύπτουν μετά το χρόνο αναστολής του
Υποκαταστήματος ΙΚΑ−ΕΤΑΜ Αιγάλεω ως συνέπειες
ενεργειών που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια
λειτουργίας του, καθώς και οι εκκρεμότητες που υπάρ−
χουν κατά το χρόνο της αναστολής λειτουργίας του,
θα διεκπεραιώνονται από το Υποκατάστημα ΙΚΑ−ΕΤΑΜ
Αιγάλεω με ευθύνη του Προϊσταμένου του.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 6 Δεκεμβρίου 2013
Ο Διοικητής
ΡΟΒΕΡΤΟΣ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
F
Αριθμ. απόφ. Υ20/219
(4)
Αναστολή λειτουργίας του Παραρτήματος ΙΚΑ−ΕΤΑΜ
Αγ. Κηρύκου και μεταφορά των αρμοδιοτήτων επί
της ασφαλιστικής του περιοχής στο Τοπικό Υποκα−
τάστημα ΙΚΑ−ΕΤΑΜ Σάμου.
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ
ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ−
ΕΝΙΑΙΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 24 του
Ν. 4075/2012 (ΦΕΚ 89/τ.Α΄/11.4.2012) «Θέματα Κανονισμού
Ασφάλισης ΙΚΑ−ΕΤΑΜ, Ασφαλιστικών Φορέων, προσαρ−
μογή της Νομοθεσίας στην Οδηγία 2010/18/ΕΕ και λοιπές
διατάξεις».
2. Τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. Δ. 2698/1953
(ΦΕΚ 315/τ.Β΄/10.11.1953), «περί διοικήσεως του Ιδρύματος
Κοινωνικών Ασφαλίσεων, μεταρρυθμίσεως της περί αυ−
τού νομοθεσίας, ως και άλλων τινών διατάξεων», όπως
αντικατεστάθη από το άρθρο 1, παρ. 1 του Ν. Δ. 3710/57
(ΦΕΚ 100/τ.Α΄/12.6.1957) και ισχύει.
3. Τις διατάξεις του άρθρου 26 του Π.Δ. 266/1989 (ΦΕΚ
127/τ.Α΄/22.5.1989) «Οργανισμός του Ιδρύματος Κοινωνι−
κών Ασφαλίσεων» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Την υπ’ αριθμ. 115741/6837/10.11.1967 (ΦΕΚ 675/τ.Β΄/
17.11.1967) απόφαση του Υπουργού Εργασίας με την
οποία συστάθηκε το Παράρτημα ΙΚΑ Αγίου Κηρύκου.
5. Την από 08.11.1966/Συν. 40 απόφαση του Δ.Σ. του
ΙΚΑ με την οποία καθορίστηκε η ασφαλιστική του πε−
ριοχή.
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6. Την υπ’ αριθμ. 209/Συν.39/20.12.2012 απόφαση του
Δ.Σ. του ΙΚΑ−ΕΤΑΜ.
7. Την ανάγκη για καλύτερη και αποτελεσματικότερη
λειτουργία των υπηρεσιακών μονάδων του ΙΚΑ−ΕΤΑΜ.
8. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκα−
λείται επί πλέον δαπάνη σε βάρος του κρατικού προ−
ϋπολογισμού ή του προϋπολογισμού του ΙΚΑ−ΕΤΑΜ,
αποφασίζουμε:
Αναστέλλουμε τη λειτουργία του Παραρτήματος ΙΚΑ−
ΕΤΑΜ Αγίου Κηρύκου από 03 Φεβρουαρίου 2014.
Οι αρμοδιότητες επί της ασφαλιστικής του περιοχής,
για το χρονικό διάστημα αναστολής λειτουργίας του, με−
ταφέρονται στο Τοπικό Υποκατάστημα ΙΚΑ−ΕΤΑΜ Σάμου.
Η διεκπεραίωση των υποθέσεων του Οικονομικού
Τομέα που ανακύπτουν μετά το χρόνο αναστολής
του Υποκαταστήματος ΙΚΑ−ΕΤΑΜ Σάμου ως συνέπειες
ενεργειών που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια
λειτουργίας του, καθώς και οι εκκρεμότητες που υπάρ−
χουν κατά το χρόνο της αναστολής λειτουργίας του,
θα διεκπεραιώνονται από το Υποκατάστημα ΙΚΑ−ΕΤΑΜ
Σάμου με ευθύνη του Προϊσταμένου του.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 9 Δεκεμβρίου 2013
Ο Διοικητής
ΡΟΒΕΡΤΟΣ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
F
Αριθμ. απόφ. Υ20/050
(5)
Αναστολή λειτουργίας του Παραρτήματος ΙΚΑ−ΕΤΑΜ
Ιτέας και μεταφορά των αρμοδιοτήτων επί της
ασφαλιστικής του περιοχής στο Τοπικό Υποκατά−
στημα ΙΚΑ−ΕΤΑΜ Άμφισσας.
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ
ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ−
ΕΝΙΑΙΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 24 του
Ν. 4075/2012 (ΦΕΚ 89/τ.Α΄/11.4.2012) «Θέματα Κανονισμού
Ασφάλισης ΙΚΑ−ΕΤΑΜ, Ασφαλιστικών Φορέων, προσαρ−
μογή της Νομοθεσίας στην Οδηγία 2010/18/ΕΕ και λοιπές
διατάξεις».
2. Τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. Δ. 2698/53 [ΦΕΚ
315/τ.Β΄/10.11.1953) «περί διοικήσεως του Ιδρύματος Κοι−
νωνικών Ασφαλίσεων, μεταρρυθμίσεως της περί αυτού
νομοθεσίας, ως και άλλων τινών διατάξεων», όπως αντι−
κατεστάθη από το άρθρο 1, παρ. 1 του Ν.Δ. 3710/57 (ΦΕΚ
100/τ.Α΄/12.6.1957] και ισχύει.
3. Τις διατάξεις του άρθρου 26 του Π.Δ. 266/1989 (ΦΕΚ
127/τ.Α΄/22.5.1989] «Οργανισμός του Ιδρύματος Κοινωνι−
κών Ασφαλίσεων» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Την υπ’ αριθμ. 1588/Συν.62/4.11.1955 (Εγκύκλιο ΙΚΑ
306/55) απόφαση του Δ.Σ. του ΙΚΑ με την οποία συστά−
θηκε το Παράρτημα ΙΚΑ Ιτέας.
5. Την υπ’ αριθμ. 1588/Συν.62/4.11.1955 απόφαση του
Δ.Σ. του ΙΚΑ με την οποία καθορίστηκε αρχικά η ασφα−
λιστική του περιοχή και τις υπ’ αριθμ. Συν. 17/2.5.1956
(ΦΕΚ 96/τ.Β΄/25.5.1956), Συν.16/29.4.1958 (ΦΕΚ 154/τ.Β΄/
26.5.1958), Συν.20/7.5.1968 (ΦΕΚ 191/τ.Β΄/18.3.1969) και
Συν. 14/244/8.5.1973 (ΦΕΚ 648/τ.Β΄/7.6.1973) αποφάσεις
του Δ.Σ. του ΙΚΑ με τις οποίες στη συνέχεια τροπο−
ποιήθηκε.
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

6. Την υπ’ αριθμ. 209/Συν.39/20.12.2012 απόφαση του
Δ.Σ. του ΙΚΑ−ΕΤΑΜ.
7. Την ανάγκη για καλύτερη και αποτελεσματικότερη
λειτουργία των υπηρεσιακών μονάδων του ΙΚΑ−ΕΤΑΜ.
8. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκα−
λείται επί πλέον δαπάνη σε βάρος του κρατικού προ−
ϋπολογισμού ή του προϋπολογισμού του ΙΚΑ−ΕΤΑΜ,
αποφασίζουμε:
Αναστέλλουμε τη λειτουργία του Παραρτήματος ΙΚΑ−
ΕΤΑΜ Ιτέας από τις 27 Ιανουαρίου 2014.
Οι αρμοδιότητες επί της ασφαλιστικής του περιοχής,
για το χρονικό διάστημα αναστολής της λειτουργίας
του, μεταφέρονται στο Τοπικό Υποκατάστημα ΙΚΑ−ΕΤΑΜ
Άμφισσας.
Η διεκπεραίωση των υποθέσεων του Οικονομικού
Τομέα που ανακύπτουν μετά το χρόνο αναστολής του
Παραρτήματος ΙΚΑ−ΕΤΑΜ Ιτέας ως συνέπειες ενεργειών
που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια λειτουργίας
του, καθώς και οι εκκρεμότητες που υπάρχουν κατά το
χρόνο της αναστολής λειτουργίας του, θα διεκπεραιώ−
νονται από το Υποκατάστημα ΙΚΑ−ΕΤΑΜ Άμφισσας με
ευθύνη του Προϊσταμένου του.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 9 Δεκεμβρίου 2013
Ο Διοικητής
ΡΟΒΕΡΤΟΣ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
F
Αριθμ. απόφ. Υ20/220
(6)
Αναστολή λειτουργίας του Παραρτήματος ΙΚΑ−ΕΤΑΜ
Ευδήλου και μεταφορά των αρμοδιοτήτων επί της
ασφαλιστικής του περιοχής στο Τοπικό Υποκατά−
στημα ΙΚΑ−ΕΤΑΜ Σάμου.
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ
ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ−
ΕΝΙΑΙΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 24 του
Ν. 4075/2012 (ΦΕΚ 89/τ.Α΄/11.4.2012) «Θέματα Κανονισμού
Ασφάλισης ΙΚΑ−ΕΤΑΜ, Ασφαλιστικών Φορέων, προσαρ−
μογή της Νομοθεσίας στην Οδηγία 2010/18/ΕΕ και λοιπές
διατάξεις».
2. Τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν.Δ. 2698/1953 (ΦΕΚ
315/τ.Β΄/10.11.1953), «περί διοικήσεως του Ιδρύματος Κοι−
νωνικών Ασφαλίσεων, μεταρρυθμίσεως της περί αυτού
νομοθεσίας, ως και άλλων τινών διατάξεων», όπως αντι−
κατεστάθη από το άρθρο 1, παρ. 1 του Ν.Δ. 3710/57 (ΦΕΚ
100/τ.Α΄/12.6.1957) και ισχύει.
3. Τις διατάξεις του άρθρου 26 του Π.Δ. 266/1989 (ΦΕΚ
127/τ.Α΄/22.5.1989) «Οργανισμός του Ιδρύματος Κοινωνι−
κών Ασφαλίσεων» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Το υπ’ αριθμ. 21 του Π.Δ. 363/92 (ΦΕΚ 184/τ.Α΄/
27.11.1992) με το οποίο συστάθηκε το Παράρτημα ΙΚΑ
Ευδήλου.
5. Την υπ’ αριθμ. 176/Συν. 21/10.06.1993 (ΦΕΚ550/τ.Β΄/
27.7.1993) απόφαση του Δ.Σ. του ΙΚΑ−ΕΤΑΜ με την οποία
καθορίστηκε η ασφαλιστική του περιοχή.
6. Την υπ’ αριθμ. 209/Συν.39/20.12.2012 απόφαση του
Δ.Σ. του ΙΚΑ−ΕΤΑΜ.
7. Την ανάγκη για καλύτερη και αποτελεσματικό−
τερη λειτουργία των υπηρεσιακών μονάδων του ΙΚΑ−
ΕΤΑΜ.

8. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκα−
λείται επί πλέον δαπάνη σε βάρος του κρατικού προ−
ϋπολογισμού ή του προϋπολογισμού του ΙΚΑ−ΕΤΑΜ,
αποφασίζουμε:
Αναστέλλουμε τη λειτουργία του Παραρτήματος ΙΚΑ−
ΕΤΑΜ Ευδήλου από 10 Φεβρουαρίου 2014.
Οι αρμοδιότητες επί της ασφαλιστικής του περιοχής,
για το χρονικό διάστημα αναστολής λειτουργίας του,
μεταφέρονται στο Τοπικό Υποκατάστημα ΙΚΑ−ΕΤΑΜ
Σάμου.
Η διεκπεραίωση των υποθέσεων του Οικονομικού
Τομέα που ανακύπτουν μετά το χρόνο αναστολής
του Υποκαταστήματος ΙΚΑ−ΕΤΑΜ Σάμου ως συνέπειες
ενεργειών που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια
λειτουργίας του, καθώς και οι εκκρεμότητες που υπάρ−
χουν κατά το χρόνο της αναστολής λειτουργίας του,
θα διεκπεραιώνονται από το Υποκατάστημα ΙΚΑ−ΕΤΑΜ
Σάμου με ευθύνη του Προϊσταμένου του.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 9 Δεκεμβρίου 2013
Ο Διοικητής
ΡΟΒΕΡΤΟΣ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
F
Αριθμ. απόφ. Υ20/206
(7)
Αναστολή λειτουργίας του Παραρτήματος ΙΚΑ−ΕΤΑΜ
Καρλοβασίου και μεταφορά των αρμοδιοτήτων επί
της ασφαλιστικής του περιοχής στο Τοπικό Υποκα−
τάστημα ΙΚΑ−ΕΤΑΜ Σάμου.
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ
ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ−
ΕΝΙΑΙΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 24 του
Ν. 4075/2012 (ΦΕΚ 89/τ.Α΄/11.4.2012] «Θέματα Κανονισμού
Ασφάλισης ΙΚΑ−ΕΤΑΜ, Ασφαλιστικών Φορέων, προσαρ−
μογή της Νομοθεσίας στην Οδηγία 2010/18/ΕΕ και λοιπές
διατάξεις».
2. Τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν.Δ. 2698/1953 (ΦΕΚ
315/τ.Β΄/10.11.1953), «περί διοικήσεως του Ιδρύματος Κοι−
νωνικών Ασφαλίσεων, μεταρρυθμίσεως της περί αυτού
νομοθεσίας, ως και άλλων τινών διατάξεων», όπως αντι−
κατεστάθη από το άρθρο 1, παρ. 1 του Ν.Δ. 3710/57 (ΦΕΚ
100/τ.Α΄/12.6.1957) και ισχύει.
3. Τις διατάξεις του άρθρου 26 του Π.Δ. 266/1989 (ΦΕΚ
127/τ.Α΄/22.5.1989) «Οργανισμός του Ιδρύματος Κοινωνι−
κών Ασφαλίσεων» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Την υπ’ αριθμ. 55488/1366/28.11.1950 απόφαση του
Υπουργού Εργασίας με την οποία συστάθηκε το Πα−
ράρτημα ΙΚΑ−ΕΤΑΜ Καρλοβασίου.
5. Την υπ’ αριθμ. 55488/1366/28.11.1950 απόφαση του
Υπουργού Εργασίας με την οποία καθορίστηκε η ασφα−
λιστική του περιοχή και τις από 19.07.1957/Συν. 45 (ΦΕΚ
251/τ.Β΄/17.9.1957) απόφαση του Δ.Σ. του ΙΚΑ−ΕΤΑΜ και
αριθμ. 53178/1.1138/20.4.1968 (ΦΕΚ 202/τ.Β΄/20.4.1968) από−
φαση του Υπουργού Εργασίας με τις οποίες τροποποι−
ήθηκε η ασφαλιστική του περιοχή.
6. Την υπ’ αριθμ. 209/Συν.39/20.12.2012 απόφαση του
Δ.Σ. του ΙΚΑ−ΕΤΑΜ.
7. Την ανάγκη για καλύτερη και αποτελεσματικότερη
λειτουργία των υπηρεσιακών μονάδων του ΙΚΑ−ΕΤΑΜ.

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
8. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκα−
λείται επί πλέον δαπάνη σε βάρος του κρατικού προ−
ϋπολογισμού ή του προϋπολογισμού του ΙΚΑ−ΕΤΑΜ,
αποφασίζουμε:
Αναστέλλουμε τη λειτουργία του Παραρτήματος ΙΚΑ−
ΕΤΑΜ Καρλοβασίου από 10 Φεβρουαρίου 2014.
Οι αρμοδιότητες επί της ασφαλιστικής του περιοχής,
για το χρονικό διάστημα αναστολής λειτουργίας του,
μεταφέρονται στο Τοπικό Υποκατάστημα ΙΚΑ−ΕΤΑΜ
Σάμου.
Η διεκπεραίωση των υποθέσεων του Οικονομικού
Τομέα που ανακύπτουν μετά το χρόνο αναστολής
του Υποκαταστήματος ΙΚΑ−ΕΤΑΜ Σάμου ως συνέπειες
ενεργειών που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια
λειτουργίας του, καθώς και οι εκκρεμότητες που υπάρ−
χουν κατά το χρόνο της αναστολής λειτουργίας του,
θα διεκπεραιώνονται από το Υποκατάστημα ΙΚΑ−ΕΤΑΜ
Σάμου με ευθύνη του Προϊσταμένου του.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 9 Δεκεμβρίου 2013
Ο Διοικητής
ΡΟΒΕΡΤΟΣ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
F
Αριθμ. απόφ. Υ10/052
(8)
Αναστολή λειτουργίας του Τοπικού Υποκαταστήματος
ΙΚΑ−ETAM Μαντουδίου και μεταφορά των αρμοδιο−
τήτων επί της ασφαλιστικής του περιοχής στο Το−
πικό Υποκατάστημα ΙΚΑ−ΕΤΑΜ Ιστιαίας.
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ
ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ−
ΕΝΙΑΙΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 24 του
Ν. 4075/2012 (ΦΕΚ 89/τ.Α΄/11.4.2012] «Θέματα Κανονισμού
Ασφάλισης ΙΚΑ−ΕΤΑΜ, Ασφαλιστικών Φορέων, προσαρ−
μογή της Νομοθεσίας στην Οδηγία 2010/18/ΕΕ και λοιπές
διατάξεις».
2. Τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν.Δ. 2698/53 [ΦΕΚ
315/τ.Β΄/10.11.1953) «περί διοικήσεως του Ιδρύματος Κοι−
νωνικών Ασφαλίσεων, μεταρρυθμίσεως της περί αυτού
νομοθεσίας, ως και άλλων τινών διατάξεων», όπως αντι−
κατεστάθη από το άρθρο 1, παρ. 1 του Ν.Δ. 3710/57 (ΦΕΚ
100/τ.Α΄/12.6.1957) και ισχύει.
3. Τις διατάξεις του άρθρου 26 του Π.Δ. 266/1989 (ΦΕΚ
127/τ.Α΄/22.5.1989) «Οργανισμός του Ιδρύματος Κοινωνι−
κών Ασφαλίσεων» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Την υπ’ αριθμ. 275/Συν.21/18.6.1963 (Εγκύκλιο ΙΚΑ
104/63) απόφαση του Δ.Σ. του ΙΚΑ με την οποία συστά−
θηκε το Παράρτημα ΙΚΑ Μαντουδίου. Το Παράρτημα ΙΚΑ
Μαντουδίου αναβαθμίστηκε σε Τοπικό Υποκατάστημα
με την αριθμ. 52/24.1.1975 (ΦΕΚ 126/τ.Β΄/24.1.1975) απόφα−
ση του Δ.Σ. του ΙΚΑ.
5. Την υπ’ αριθμ. 41/12.11.1963 (ΦΕΚ 534/τ.Β΄/29.11.1963)
απόφαση του Δ.Σ. του ΙΚΑ με την οποία αρχικά καθο−
ρίστηκε η ασφαλιστική του περιοχή.
6. Την υπ’ αριθμ. 209/Συν.39/20.12.2012 απόφαση του
Δ.Σ. του ΙΚΑ−ΕΤΑΜ.
7. Την ανάγκη για καλύτερη και αποτελεσματικότερη
λειτουργία των υπηρεσιακών μονάδων του ΙΚΑ−ΕΤΑΜ.
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8. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκα−
λείται επί πλέον δαπάνη σε βάρος του κρατικού προ−
ϋπολογισμού ή του προϋπολογισμού του ΙΚΑ−ΕΤΑΜ,
αποφασίζουμε:
Αναστέλλουμε τη λειτουργία του Τοπικού Υποκατα−
στήματος ΙΚΑ−ΕΤΑΜ Μαντουδίου από 27 Ιανουαρίου
2014.
Οι αρμοδιότητες επί της ασφαλιστικής του περιοχής,
για το χρονικό διάστημα αναστολής λειτουργίας του,
μεταφέρονται στο Τοπικό Υποκατάστημα ΙΚΑ−ΕΤΑΜ
Ιστιαίας.
Η διεκπεραίωση των υποθέσεων του Οικονομικού
Τομέα που ανακύπτουν μετά το χρόνο αναστολής του
Υποκαταστήματος ΙΚΑ−ΕΤΑΜ Μαντουδίου ως συνέπειες
ενεργειών που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια
λειτουργίας του, καθώς και οι εκκρεμότητες που υπάρ−
χουν κατά το χρόνο της αναστολής λειτουργίας του,
θα διεκπεραιώνονται από το Υποκατάστημα ΙΚΑ−ΕΤΑΜ
Ιστιαίας με ευθύνη του Προϊσταμένου του.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 6 Δεκεμβρίου 2013
Ο Διοικητής
ΡΟΒΕΡΤΟΣ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
F
Αριθμ. απόφ. 563/2013
(9)
Καθορισμός των αριθμητικών τιμών των ορίων ανοχής
και του συντελεστή μεταβολής της χρέωσης κατά
τον προσδιορισμό των Αποκλίσεων για το ημερο−
λογιακό έτος 2014.
Η ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Κατά την τακτική συνεδρίασή της, στην έδρα της, την
25η Νοεμβρίου 2013 και λαμβάνοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Κώδικα Διαχείρισης του Ελλη−
νικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας
(ΦΕΚ 103/τ.Β΄/31.1.2012), όπως ισχύει, και συγκεκριμένα
τα άρθρα 147,149,150 και 154.
2. Την υπ’ αριθμ. Δ5/ΗΛ/Β/Φ.1.16/2563/26229 υπουργική
απόφαση (ΦΕΚ 2564/τ.Β΄/30.12.2009).
3. Την απόφαση ΡΑΕ 2312/2010 (ΦΕΚ 2046/τ.Β΄/
30.12.2010) σχετικά με τον «Καθορισμό αριθμητικής τι−
μής του μεγέθους TOL».
4. Το υπ’ αριθμ. 1−177806/13.11.2013 έγγραφο του ΑΔΜΗΕ
(ΔΣΗΕ/21909/31.10.2013) με θέμα «Καθορισμός των αριθ−
μητικών τιμών των ορίων ανοχής και του συντελεστή
μεταβολής της χρέωσης κατά τον προσδιορισμό των
Αποκλίσεων».
5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπο−
λογισμού, σκέφθηκε ως εξής:
Επειδή, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Διαχεί−
ρισης του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρι−
κής Ενέργειας (σχετικό υπ’ αριθμ. 1), εφεξής «ΚΔΣ», κατά
τον προσδιορισμό των Αποκλίσεων χρησιμοποιούνται
μεταξύ άλλων τα ακόλουθα μεγέθη: το όριο ανοχής
των Μονάδων παραγωγής σε εμπορική και δοκιμαστι−
κή λειτουργία (TOL), το όριο ανοχής των Εκπροσώπων
Φορτίου (TOLP), το όριο ανοχής για τις Μονάδες ΑΠΕ
και ΣΗΘ/ΣΗΘΥΑ, και ο συντελεστής μεταβολής της χρέ−
ωσης που αντιστοιχεί σε Αποκλίσεις στις Εισαγωγές
και Εξαγωγές Εκπροσώπου Φορτίου (A_IM).
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Επειδή, σύμφωνα με το άρθρο 147 παράγραφος 3
του ΚΔΣ:
«Η αριθμητική τιμή του μεγέθους TOL καθορίζεται
για κάθε ημερολογιακό έτος από τον Διαχειριστή του
Συστήματος δύο (2) μήνες προ της έναρξης τον ημερο−
λογιακού έτους και εγκρίνεται από τη ΡΑΕ».
Επιπρόσθετα, σύμφωνα με το άρθρο 149 παράγραφος
3 του ΚΔΣ:
«Η αριθμητική τιμή του μεγέθους TOLP καθορίζεται
για κάθε ημερολογιακό έτος από τον Διαχειριστή του
Συστήματος δύο (2) μήνες προ της έναρξης του ημερο−
λογιακού έτους και εγκρίνεται από τη ΡΑΕ».
Τέλος, σύμφωνα με το άρθρο 154 παράγραφος 6 του
ΚΔΣ:
«Η αριθμητική τιμή του συντελεστή μεταβολής A_IM
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 τρο−
ποποιείται εντός του έτους αυτού.».
Επειδή, με το υπ’ αριθμ. 2 σχετικό ορίστηκαν οι αρ−
χικές 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 τροποποίη−
σή τους, κατά τη διάρκεια του πρώτου ημερολογιακού
έτους εφαρμογής τους, μετά από αιτιολογημένη εισή−
γηση του Διαχειριστή του Συστήματος και απόφαση
της ΡΑΕ».
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 υπ’ αριθμ. 3 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.
Επειδή, ο ΑΔΜΗΕ, στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του
σύμφωνα με τα Άρθρα 147, 149 και 154 του ΚΔΣ, όπως
σημειώνονται παραπάνω, υπέβαλε με το υπ’ αριθμ. 4
σχετικό εισήγηση για τον καθορισμό των αριθμητικών
τιμών των μεγεθών TOL, TOLP και A_IM, 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 ημε−
ρολογιακό έτος 2014 ως ακολούθως:
Άρθρο

Μεταβλητή/Συντελεστής

Αριθμητική
Τιμή

Όριο των Μονάδων
παραγωγής σε εμπορική 2% NCAP
λειτουργία (TOL)
Όριο ανοχής των
Μονάδων παραγωγής σε
Άρθρο 147
40% NCAP
δοκιμαστική λειτουργία
(TOL)
Όριο ανοχής των
Άρθρο 149
Εκπροσώπων Φορτίου
0 MWh
(TOLP)
Όριο ανοχής για τις
Άρθρο 150
Μονάδες ΑΠΕ και ΣΗΘ/
0 MWh
ΣΗΘΥΑ
Συντελεστής μεταβολής
Άρθρο 154
1
της χρέωσης (A_IM)
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Άρθρο 147

Αθήνα, 25 Νοεμβρίου 2013
Ο Πρόεδρος
ΝΙΚΟΣ ΒΑΣΙΛΑΚΟΣ
F

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ
(10)
Στην υπ’ αριθμ. Φ. 1954/2013/0004388/8.10.2013 απόφα−
ση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοί−
κησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, που
δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2874/τ.Β΄/13.11.2013, στη σελίδα
41897, γίνεται η εξής διόρθωση:
από το εσφαλμένο: «Α227080»,
στο ορθό: «Α227680».
(Από το Εθνικό Τυπογραφείο)
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ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

øîñì õðì÷ì÷ úùððò øì÷ êúìñêöîç÷ øì÷ ïùèêöòì÷ê÷
Σε έντυπη μορφή:
• Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 € προσαυξανόμενη κατά 0,20 € για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.
• Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 € ανά σελίδα.
Σε μορφή DVD/CD:

Τεύχος

Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Τεύχος

Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Α΄

150 €

40 €

15 €

Α.Α.Π.

110 €

30 €

-

Β΄

300 €

80 €

30 €

Ε.Β.Ι.

100 €

−

-

Γ΄

50 €

−

−

Α.Ε.Δ.

5€

−

-

Υ.Ο.Δ.Δ.

50 €

−

−

Δ.Δ.Σ.

200 €

−

20 €

Δ΄

110 €

−

Α.Ε.−Ε.Π.Ε.

−

−

100 €

30 €

• Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd−rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 €
προσαυξανόμενη κατά 1 € ανά 50 σελίδες.

êøì÷îê÷ ÷ùòöôñê÷ ú.ê.ï.
Τεύχος

Έντυπη μορφή

Τεύχος

Έντυπη μορφή

Τεύχος

Έντυπη μορφή

Α΄

225 €

Δ΄

160 €

Α.Ε.−Ε.Π.Ε.

2.250 €

Β΄

320 €

Α.Α.Π.

160 €

Δ.Δ.Σ.

225 €

Γ΄

65 €

Ε.Β.Ι.

65 €

Α.Σ.Ε.Π.

70 €

Υ.Ο.Δ.Δ.

65 €

Α.Ε.Δ.

10 €

Ο.Π.Κ.

−

• Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70 €, ποσό το οποίο αφορά
τα ταχυδρομικά έξοδα.
• Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/28.2.2005
2η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται
στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32 Αθήνα).
• Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά
και θα επιστρέφονται.
• Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου
Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά όργανα και οι τρι−
τοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής.
• Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. (5% επί του ποσού συνδρομής), καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκ−
πτωση.
• Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση.

Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρίζονται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: 210 5279000.
Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: τηλ.: 210 8220885.

Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή
από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr)
Hλεκτρονική Διεύθυνση: http://www.et.gr − e−mail: webmaster.et@et.gr

ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ 08:00 ΜΕΧΡΙ 13:30

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
*02032922412130008*
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