
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1  Αποδοχής Δωρεάς υπέρ του Υπουργείου Εθνικής 
Άμυνας.

2 Μεταβίβαση άδειας Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτο-
βάθμιας Εκπαίδευσης - Νηπιαγωγείου Συστεγα-
ζόμενου με Μονάδα Φροντίδας Προσχολικής 
Αγωγής και Διαπαιδαγώγησης (ΜΦΠΑΔ).

3 Τροποποίηση άδειας Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτο-
βάθμιας Εκπαίδευσης - Νηπιαγωγείου.

4 Ορισμός τόπου συνεδριάσεων του Μικτού Ορκω-
τού Δικαστηρίου Αθηνών για τις ανάγκες εκδίκα-
σης της με αριθμ. ΒΩ-ΜΟΔ: 189/231 δικογραφίας.

5 Ανάκληση της 1241.2788/23088/31-3-1995 κοι-
νής υπουργικής απόφασης περί εγκατάστασης 
στην Ελλάδα γραφείου της εταιρείας «LIQUIMAR 
TANKERS MANAGEMENT INC» με έδρα στη Λιβερία.

6 Μεταβίβαση του δικαιώματος υπογραφής «Με 
εντολή Αρχηγού» στους Υπαρχηγούς του Λιμενι-
κού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής και στους 
Διευθυντές των Κλάδων και Διευθύνσεων του Αρ-
χηγείου Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυ-
λακής».

7 Έγκριση συντελεστών απωλειών δικτύου.

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

8 Διόρθωση σφάλματος στην 1229/14.04.2020 
απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Κ. 
«Αθηνά» - Ερευνητικό Κέντρο Καινοτομίας στις 
Τεχνολογίες της Πληροφορίας των Επικοινωνιών 
και της Γνώσης που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1608/ 
27.04.2020 (τεύχος Β΄).

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

(1)
 Αποδοχής Δωρεάς υπέρ του Υπουργείου Εθνι-

κής Άμυνας.

     Με την Φ.894/4/107956/Σ.173/22 Απρ 2020 απόφαση 

του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, που εκδόθηκε σύμφωνα 
με τις διατάξεις του άρθρου 18 του ν. 2913/2001, των 
άρθρων 10 και 17 του π.δ. 771/1975, του άρθρου 3 του 
ν. 4182/2013 όπως διατυπώθηκαν με το άρθρο 32 του 
ν. 4223/2013 και συμπληρώθηκαν με το άρθρο 28 του 
ν. 4484/2017 και την από 22 Μαΐου 2019 ηλεκτρονική 
επιστολή από την Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία 
Πολιτιστικού και Κοινωφελούς έργου «ΑΙΓΕΑΣ», έγινε 
αποδεκτή η δωρεά για κάλυψη λειτουργικών αναγκών 
του ΑΣΑΕΔ, με τη χορήγηση μέρους του κόστους αερο-
πορικών εισιτηρίων, εκτιμώμενου κόστους δέκα χιλιά-
δων (10.000,00) ευρώ, για τη συμμετοχή των εθνικών 
ομάδων των ΕΔ στους 7ους Παγκόσμιους Στρατιωτι-
κούς Αγώνες του Διεθνούς Συμβουλίου Στρατιωτικού 
Αθλητισμού (CISM), που πραγματοποιήθηκαν στην πόλη 
Γουχάν (Wuhan) της Κίνας από 18 έως 27 Οκτ 2019 από 
την Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία Πολιτιστικού και 
Κοινωφελούς έργου «ΑΙΓΕΑΣ».

  Ο Υπουργός

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

I

    Αριθμ. 51619/Ν1 (2)
Μεταβίβαση άδειας Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτο-

βάθμιας Εκπαίδευσης - Νηπιαγωγείου Συστεγα-

ζόμενου με Μονάδα Φροντίδας Προσχολικής 

Αγωγής και Διαπαιδαγώγησης (ΜΦΠΑΔ).

  Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις ισχύουσες διατάξεις του ν.  682/1977 (ΦΕΚ 

244/τ. Α΄/1-09-1977).
2. Τις διατάξεις της υποπαρ. Θ3 και Θ5 της παρ. Θ 

του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (ΦΕΚ 222 τ. Α΄/
12-10-2012) «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δη-
μοσιονομικής Στρατηγικής... 2013-2016», όπως τρο-
ποποιήθηκαν από τις διατάξεις του άρθρου 30 του 
ν. 4111/2013 (ΦΕΚ 18/τ. Α΄/25-01-2013) «Συνταξιοδο-
τικές ρυθμίσεις... και άλλες επείγουσες διατάξεις» και 
όπως αντικαταστάθηκαν από τις διατάξεις του άρθρου 
πρώτου του ν.  4152/2013 (ΦΕΚ 107/τ.  Α΄/9-05-2013) 

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E
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«Επείγοντα μέτρα εφαρμογής... και 4127/2013» και του 
άρθρου 33 του ν. 4186/2013 (ΦΕΚ 193/τ. Α΄/17-09-2013) 
«Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και 
λοιπές διατάξεις» και της παρ.3 του άρθρου έκτου του 
ν. 4218/2013 (Α, 268) «Κύρωση της πράξης Νομοθετι-
κού Περιεχομένου... και άλλες διατάξεις», του άρθρου 
11 του ν. 4229/2014 (ΦΕΚ 8/τ. Α΄/10-01-2014) «Άδεια 
εγκατάστασης και λειτουργίας χώρου παραστάσεων... 
και άλλες διατάξεις» και του άρθρου 48 του ν. 4264/2014 
(ΦΕΚ 118/τ. Α΄/15-05-2014) «Άσκηση εμπορικών δρα-
στηριοτήτων και άλλες διατάξεις».

3. Τη διάταξη της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του 
π.δ. 79/2017(109 Α΄), όπως αντικαταστάθηκε από τη 
διάταξη της παραγράφου του 1 του άρθρου 74 του 
ν. 4589/2019 (13 Α΄).

4. Την 10135/18-11-2012 υπουργική απόφαση «Καθο-
ρισμός ποσού παραβόλων και χρηματικών ποσών για 
παρόχους ιδιωτικής εκπαίδευσης και κατάρτισης κατά 
την παρ. Θ του πρώτου άρθρου του ν. 4093/2012» (ΦΕΚ 
3057/τ. Β΄/18-11-2012), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
με την 34566/ΙΑ/12-03-2013 κοινή υπουργική απόφαση 
(ΦΕΚ 756/τ. Β΄/3-04-2013).

5. Τις 151678/ΙΑ/3-12-2012 και 10138/ΙΑ/18-11-2012 
υπουργικές αποφάσεις «Καθορισμός απαιτούμενων δι-
καιολογητικών... ΝΠΔΔ» (ΦΕΚ 3324/τ. Β΄/12-12-2012 και 
ΦΕΚ 3057/τ. Β΄/18-11-2012).

6. Την Δ22/οικ. 11828/293/13-03-2017 υπουργική 
απόφαση «Καθορισμός προϋποθέσεων... χαρακτήρα» 
(1157 Β΄).

7. Την Φ.2.ΓΑ/117355/Δ5/27-8-2013 (ΦΕΚ 187/τ. Β΄/
31-1-2014) απόφαση χορήγησης άδειας Ιδιωτικού Σχο-
λείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης - Συστεγαζόμενου 
Νηπιαγωγείου, η οποία τροποποιήθηκε με την 94572/Ν1/
7-6-2017 (ΦΕΚ 2119/τ. Β΄/21-6-2017) υπουργική από-
φαση και συμπληρώθηκε με την 135806/Ν1/10-8-2017 
(ΦΕΚ 3056/τ. Β΄/5-9-2017) υπουργική απόφαση και τρο-
ποποιήθηκε εκ νέου με την 163515/Ν1/2-10-2018 (ΦΕΚ 
4508/τ. Β΄/15-10-2018) υπουργική απόφαση.

8. Την 3342/4-3-2020 απόφαση του Δήμου Φιλοθέης - 
Ψυχικού.

9. Την από 12-3-2020 αίτηση των ενδιαφερομένων για 
μεταβίβαση της άδειας του Ιδιωτικού Συστεγαζόμενου 
Νηπιαγωγείου.

10. Την 1614/Υ1/8-1-2020 απόφαση της Υπουργού και 
των Υφυπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων «Μετα-
βίβαση του δικαιώματος υπογραφής... του Υπουργείου 
Παιδείας και Θρησκευμάτων» (ΦΕΚ 8/τ. Β΄/10-1-2020).

11. Το γεγονός ότι δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος 
του κρατικού προϋπολογισμού από την παρούσα από-
φαση, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε τη μεταβίβαση της με αριθμ. Φ.2.ΓΑ/ 
117355/Δ5/27-8-2013 (ΦΕΚ 187/τ. Β΄/31-1-2014) άδειας 
Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης-Συστε-
γαζόμενου Νηπιαγωγείου με ΜΦΠΑΔ, η οποία τροπο-
ποιήθηκε με την 94572/Ν1/7-6-2017 (ΦΕΚ 2119/τ. Β΄/
21-6-2017) υπουργική απόφαση και συμπληρώθηκε με 
την 135806/Ν1/10-8-2017 (ΦΕΚ 3056/τ. Β΄/5-9-2017) 

υπουργική απόφαση και τροποποιήθηκε εκ νέου με 
την 163515/Ν1/2-10-2018 (ΦΕΚ 4508/τ. Β΄/15-10-2018) 
υπουργική απόφαση, από την εταιρεία «ΝΗΠΙΑΚΗ ΑΓΩ-
ΓΗ ΑΝ. ΡΑΦΤΟΠΟΥΛΟΥ Ι.Κ.Ε.» στην εταιρεία «ΝΗΠΙΑΚΗ 
ΑΓΩΓΗ Ε.Ε.», για δύο (2) αίθουσες διδασκαλίας, δυνα-
μικότητας είκοσι ενός (21) και είκοσι επτά (27) νηπίων. 
Η δυναμικότητα του Ιδιωτικού Συστεγαζόμενου Νηπια-
γωγείου δεν μπορεί να υπερβαίνει συνολικά τα σαράντα 
τρία (43) νήπια σε σύνολο, δεδομένου ότι αυτή είναι η 
δυναμικότητα του αύλειου χώρου.

Από το σχολικό έτος 2019-2020, ο μέγιστος αριθμός 
των νηπίων ανά τμήμα δεν δύναται να υπερβαίνει τα 
είκοσι τέσσερα (24).

Ο διακριτικός τίτλος άδειας ίδρυσης και λειτουργίας 
του Νηπιαγωγείου είναι «Ιδιωτικό Συστεγαζόμενο Νη-
πιαγωγείο - ΝΗΠΙΑΚΗ ΑΓΩΓΗ».

Το Νηπιαγωγείο λειτουργεί επί της οδού Καποδιστρί-
ου 1 στη Φιλοθέη Αττικής, με νόμιμη εκπρόσωπο στο 
Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων την Άννα Ρα-
φτοπούλου.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Μαρούσι, 6 Μαΐου 2020

Με εντολή Υφυπουργού
Η Γενική Γραμματέας Πρωτοβάθμιας,
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
και Ειδικής Αγωγής

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΓΚΙΚΑ

I

    Αριθμ. 51048/N1 (3)
Τροποποίηση άδειας Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτο-

βάθμιας Εκπαίδευσης - Νηπιαγωγείου.

  Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις ισχύουσες διατάξεις του ν. 682/1977 (244 Α΄).
2. Τις διατάξεις της υποπαρ. Θ3 της παρ. Θ του άρ-

θρου πρώτου του ν. 4093/2012 (222 Α΄) «Έγκριση Μεσο-
πρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής … 
2013-2016», όπως τροποποιήθηκαν από τις διατάξεις του 
άρθρου 30 του ν. 4111/2013 (18 Α΄) «Συνταξιοδοτικές 
ρυθμίσεις … και άλλες επείγουσες διατάξεις» και όπως 
αντικαταστάθηκαν από τις διατάξεις του άρθρου πρώτου 
του ν. 4152/2013 (107 Α΄) «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής 
… και 4127/2013», του άρθρου 33 του ν. 4186/2013 (193 
Α΄) «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 
και λοιπές διατάξεις» και της παρ.3 του άρθρου έκτου του 
ν. 4218/2013 (268 Α΄) «Κύρωση της πράξης Νομοθετικού 
Περιεχομένου... και άλλες διατάξεις», του άρθρου 11 του 
ν. 4229/2014 (8 Α΄) «Άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας 
χώρου παραστάσεων… και άλλες διατάξεις» και του άρ-
θρου 48 του ν. 4264/2014 (118 Α΄) «Άσκηση εμπορικών 
δραστηριοτήτων και άλλες διατάξεις».
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3. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 6 του 
π.δ. 79/2017 (109 Α΄), όπως αντικαταστάθηκε από την 
παρ. 1 του άρθρου 74 του ν. 4589/2019 (13 Α΄).

4. Την 10135/18-11-2012 υπουργική απόφαση «Καθο-
ρισμός ποσού παραβόλων και χρηματικών ποσών για 
παρόχους ιδιωτικής εκπαίδευσης και κατάρτισης κατά 
την παρ. Θ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012» (3057 
Β΄), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την 34566/ΙΑ/
12-03-2013 κοινή υπουργική απόφαση (756 Β΄).

5. Την 151678/ΙΑ/3-12-2012 υπουργική απόφαση 
«Καθορισμός απαιτούμενων δικαιολογητικών... ΝΠΔΔ» 
(3324 Β΄), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την 84151/
ΙΑ/20-06-2013 υπουργική απόφαση (1584 Β΄).

6. Την Φ.2.ΓΑ/121690/Δ5/31-7-2014 (ΦΕΚ 2251/Β΄/
19-8-2014) απόφαση χορήγησης άδειας του Ιδιωτικού 
Σχολείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης - Νηπιαγωγείου 
στην «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΡΟΔΟΥ Α.Ε.», όπως τρο-
ποποιήθηκε με την 166670/Ν1/24-10-2019 (ΦΕΚ 4120/
Β΄/12-11-2019) όμοιά της.

7. Τις από 21-3-2018 και 7-10-2019 αιτήσεις του νό-
μιμου εκπροσώπου της «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 
ΡΟΔΟΥ Α.Ε.» για τροποποίηση της άδειας του Ιδιωτικού 
Σχολείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης - Νηπιαγωγείου.

8. Την ΔΑ/7861/9-4-2020 απόφαση επαναδιατύπωσης 
θετικής γνώμης του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

9. Την 1614/Υ1/8-1-2020 απόφαση της Υπουργού και 
των Υφυπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων «Μεταβί-
βαση του δικαιώματος υπογραφής … … του Υπουργείου 
Παιδείας και Θρησκευμάτων» (ΦΕΚ 8/τ. Β΄/10-1-2020).

10. Το γεγονός ότι δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος 
του κρατικού προϋπολογισμού από την παρούσα από-
φαση, αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε την Φ.2.ΓΑ/121690/Δ5/31-7-2014 
(ΦΕΚ 2251/Β΄/19-8-2014) απόφαση χορήγησης άδειας 
του Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης - 
Νηπιαγωγείου, η οποία τροποποιήθηκε με την 166670/
Ν1/24-10-2019 (ΦΕΚ 4120/Β΄/12-11-2019) όμοιά της, ως 
προς τη δυναμικότητα των αιθουσών, ως ακολούθως:

Από το σχολικό έτος 2018-2019, χορηγούμε στην «ΕΚ-
ΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΡΟΔΟΥ» άδεια Ιδιωτικού Σχολείου 
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης - Νηπιαγωγείου για δέκα 
(10) αίθουσες διδασκαλίας στο ισόγειο, ως εξής: τρεις 
(3) δυναμικότητας δεκαεννέα (19) μαθητών, μία (1) δυ-
ναμικότητας είκοσι (20) μαθητών, δύο (2) δυναμικότητας 
είκοσι δύο (22) μαθητών, δύο (2) δυναμικότητας είκοσι 
πέντε (25) μαθητών και δύο (2) δυναμικότητας είκοσι 
επτά (27) μαθητών, καθώς και μία (1) αίθουσα εργαστη-
ρίου.

Από το σχολικό έτος 2019-2020, ο μέγιστος αριθμός 
των νηπίων που δύνανται να εγγραφούν δεν μπορεί να 
υπερβαίνει τα είκοσι τέσσερα (24) νήπια ανά τμήμα.

Ο διακριτικός τίτλος άδειας ίδρυσης και λειτουργίας του 
Ιδιωτικού Νηπιαγωγείου είναι «Ιδιωτικό Νηπιαγωγείο - 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΡΟΔΟΥ ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ».

Το Νηπιαγωγείο θα λειτουργήσει στο 10ο χλμ. Ρόδου - 
Λίνδου, στις Καλυθιές Ρόδου, με νόμιμο εκπρόσωπο στο 
Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων τον Κωνσταντί-
νο Αντωνιάδη.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Μαρούσι, 5 Μαΐου 2020

Με εντολή Υφυπουργού
Η Γενική Γραμματέας Πρωτοβάθμιας,
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
και Ειδικής Αγωγής

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΓΚΙΚΑ
I

    Αριθμ. 20397 (4)
Ορισμός τόπου συνεδριάσεων του Μικτού Ορ-

κωτού Δικαστηρίου Αθηνών για τις ανάγκες εκ-

δίκασης της με αριθμ. ΒΩ-ΜΟΔ: 189/231 δικο-

γραφίας.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις: α) του άρθρου 18 παρ. 1, 2 τελευταίο 

εδάφιο και 3 του Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και 
Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών κ.ν. 1756/1988 (Α΄ 
35) και β) του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για 
την κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» που κυρώ-
θηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).

2. Το π.δ. 83/2019 (Α΄ 121) «Διορισμός Αντιπροέδρου 
της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών 
και Υφυπουργών».

3. Το με αριθμ. ΕΠ 218/4.5.2020 έγγραφο της Προέ-
δρου του Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης του Πρω-
τοδικείου Αθηνών, από το οποίο προκύπτει ότι, για την 
περαίωση της εκδίκασης από το Μικτό Ορκωτό Δικαστή-
ριο Αθηνών, της με αριθμ. ΒΩ-ΜΟΔ: 189/231 δικογραφί-
ας, θα απαιτηθεί η διενέργεια συνεδριάσεων εντός του 
προσεχούς μήνα και δεδομένου ότι δεν δύναται να δια-
τεθούν εκ μέρους του Πρωτοδικείου Αθηνών αίθουσες 
συνεδριάσεων, ικανές να φιλοξενήσουν την εκδίκαση 
της προκείμενης υπόθεσης, ζητείται να διατεθεί είτε η 
αίθουσα τελετών του Εφετείου Αθηνών, είτε η αίθουσα 
Δ4 του ως άνω Δικαστηρίου.

4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Ορίζουμε ως αίθουσα συνεδριάσεως του Μικτού Ορ-
κωτού Δικαστηρίου Αθηνών, για τις ανάγκες εκδίκασης 
της με αριθμ. ΒΩ-ΜΟΔ: 189/231 δικογραφίας, την αίθου-
σα τελετών του Εφετείου Αθηνών, η οποία θα διατίθεται 
από το Τριμελές Συμβούλιο Διεύθυνσης του Εφετείου 
Αθηνών για τις ημερομηνίες που έχει οριστεί η εκδίκαση 
της ανωτέρω προκείμενης απόφασης.

Η παρούσα πράξη παρακαλούμε όπως γνωστοποιη-
θεί και με κοινοποίηση στους δικηγορικούς συλλόγους 
της περιφέρειας του δικαστηρίου και με επικόλλησή της 
στην είσοδο του δικαστικού καταστήματος.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 5 Μαΐου 2020
Ο Υπουργός

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ
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    Αριθμ. 2212.2-1/2788/25550/2020 (5)
Ανάκληση της 1241.2788/23088/31-3-1995 κοι-

νής υπουργικής απόφασης περί εγκατάστασης 

στην Ελλάδα γραφείου της εταιρείας «LIQUIMAR 

TANKERS MANAGEMENT INC» με έδρα στη Λι-

βερία.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. του α.ν. 378/1968 (ΦΕΚ 82 Α΄/17-4-1968).
β. του άρθρου 25 του ν.  27/1975 (ΦΕΚ 77/Α΄/

22-4-1975) και ιδίως την παράγραφο 1.
γ. του άρθρου 4 του ν.  2234/1994 (ΦΕΚ 142/Α΄/

31-8-1994).
δ. του άρθρου 25 του ν.  2515/1997 (ΦΕΚ 154/Α΄/

25-7-1997).
ε. του άρθρου 34 του ν.  3427/2005 (ΦΕΚ 312/Α΄/

27-12-2005).
στ. του άρθρου 4 του ν.  3752/2009 (ΦΕΚ 40/Α΄/

4-3-2009).
ζ. του άρθρου 31 του ν.  4150/2013 (ΦΕΚ 102/Α΄/

29-4-2013).
η. του Κεφαλαίου Α΄, του Πρώτου Μέρους, του 

ν. 4389/2016 (ΦΕΚ 94/Α΄/27-05-2016).
θ. του ν. 4622/2019 (ΦΕΚ 133/Α΄/7-8-2019).
ι. του άρθρου 59 του ν.  4646/2019 (ΦΕΚ 201/Α΄/

12-12-2019)
ια. του π.δ. 85/2012 (ΦΕΚ 141/Α΄/21-6-2012) «Ίδρυση 

και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση 
υπηρεσιών» και ειδικότερα του άρθρου 5 όπως αντικα-
ταστάθηκε από το άρθρο 1 του π.δ. 94/2012 (ΦΕΚ 149/
Α΄/17-7-2012) «Τροποποίηση π.δ. 85/2012 «Ίδρυση και 
μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση 
υπηρεσιών» (Α΄ 141)» και τροποποιήθηκε με το άρθρο 3 
π.δ. 98/2012 (ΦΕΚ 160/Α΄/10-8-2012).

ιβ. του π.δ. 70/2015 (ΦΕΚ 114/Α΄/22-9-2015) «Ανα-
σύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, 
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυ-
ξης και Τροφίμων. Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυ-
τιλίας και Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο 
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής…».

ιγ. του π.δ. 81/2019 (ΦΕΚ 119/Α΄/08-7-2019) «Σύσταση, 
συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων 
και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά 
υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων».

ιδ. του π.δ. 83/2019 (ΦΕΚ 121/Α΄/09-7-2019) «Διορι-
σμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Ανα-
πληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

ιε. της 3122.18/03/13/11-12-2013 (ΦΕΚ 3263/Β΄/
20-12-2013) κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονο-
μικών - Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας - Ναυτιλίας 
και Αιγαίου και των 1246.3/5/94/1-12-1994 (ΦΕΚ 919/Β΄/
14-12-1994) και 1246.3/6/94/1-12-1994 (ΦΕΚ 919/Β΄/
14-12-1994) κοινών αποφάσεων των Υπουργών Εθνικής 
Οικονομίας, Οικονομικών και Εμπορικής Ναυτιλίας.

ιστ. της 1241.2788/23088/31-3-1995 κοινής υπουρ-
γικής απόφασης (ΦΕΚ 59/τ. ΑΠΣ/11-4-1995 και 3965/
Β΄/13-11-2017).

2. Τις από 13 Μαρτίου 2020 και 21 Απριλίου 2020 αιτή-
σεις της εταιρείας «LIQUIMAR TANKERS MANAGEMENT 
INC», με τις οποίες ζήτησε την ανάκληση της άδειας 
εγκατάστασης του γραφείου της στην Ελλάδα, αποφα-
σίζουμε:

1. Ανακαλούμε την 1241.2788/23088/31-3-1995 κοι-
νή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και 
Εμπορικής Ναυτιλίας (ΦΕΚ 59/τ.  ΑΠΣ/11-4-1995 και 
3965/Β΄/13-11-2017) σχετικά με την εγκατάσταση στην 
Ελλάδα, σύμφωνα με τις διατάξεις των α.ν. 378/1968 
και ν. 27/1975, ν. 814/1978, ν. 2234/1994, ν. 3752/2009, 
ν. 4150/2013, ν.  4646/2019 γραφείου της εταιρείας 
«LIQUIMAR TANKERS MANAGEMENT INC» με έδρα στη 
ΛΙΒΕΡΙΑ.

2. Η παραπάνω εταιρεία υποχρεώνεται, σύμφωνα με 
το άρθρο 23 του ν. 1360/1983, να εκπληρώσει τις κάθε 
είδους υποχρεώσεις της με το Δημόσιο, μέσα σε δύο (2) 
μήνες από την έκδοση της παρούσης.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

  Πειραιάς, 30 Απριλίου 2020

Ο Υπουργός

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ

I

    Αριθμ. 2010.0/26401/2020 (6)
Μεταβίβαση του δικαιώματος υπογραφής «Με 

εντολή Αρχηγού» στους Υπαρχηγούς του Λιμε-

νικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής και 

στους Διευθυντές των Κλάδων και Διευθύνσεων 

του Αρχηγείου Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής 

Ακτοφυλακής».

  Ο ΑΡΧΗΓΟΣ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ -
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) της παραγράφου 3 του άρθρου 6 του ν. 4150/2013 

«Ανασυγκρότηση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου 
και άλλες διατάξεις» (Α΄ 102).

β) του άρθρου 9 του ν. 2690/1999 «Κώδικας Διοικητι-
κής Διαδικασίας» (Α΄45).

γ) του π.δ. 13/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Ναυτιλί-
ας και Νησιωτικής Πολιτικής» (Α΄26), όπως ισχύει.

δ) του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυ-
βέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα, όπως κωδικοποι-
ήθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄98).

2. Το γεγονός ότι από την έκδοση της παρούσας από-
φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Την μεταβίβαση στους Υπαρχηγούς του Λιμενικού Σώ-
ματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής και στους Διευθυντές 
των Κλάδων και Διευθύνσεων του Αρχηγείου Λιμενικού 
Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής του δικαιώματος να 
υπογράφουν «Με εντολή Αρχηγού» τα ακόλουθα έγγρα-
φα και πράξεις:
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Άρθρο 1
Υπαρχηγοί Λιμενικού Σώματος -
Ελληνικής Ακτοφυλακής

Μεταβιβάζεται στους Υπαρχηγούς Λ.Σ.- ΕΛ.ΑΚΤ., 
σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα απόφαση του 
Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής περί κα-
θορισμού των ειδικότερων καθηκόντων τους, η οποία 
εκδίδεται κατ' εξουσιοδότηση της παρ. 2 του άρθρου 
6 του ν. 4150/2013, το δικαίωμα να υπογράφουν «Με 
εντολή Αρχηγού» τα ακόλουθα έγγραφα και πράξεις:

1. Έκδοση κανονιστικών διαταγών, Διευθύνσεων Κλά-
δου ή Κλάδων εποπτευομένων από τον ίδιο Υπαρχηγό, με 
τις οποίες παρέχονται πάγιες οδηγίες ή καθορίζονται δια-
δικασίες για τον χειρισμό των υπηρεσιακών θεμάτων, με 
βάση τις υπάρχουσες διατάξεις. [άρθρο 49 παρ. 1 περ. δ 
του π.δ. 13/2018 (Α΄26)].

2. Συγκρότηση επιτροπής με σκοπό την διαπίστωση 
των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων των υποψη-
φίων στελεχών της Μονάδας Υποβρυχίων Αποστολών 
του Λ.Σ.- ΕΛ.ΑΚΤ. για συμμετοχή στο Σχολείο Ανιχνευτή-
Εξουδετερωτή αυτοσχέδιων βομβών και εκρηκτικών 
μηχανισμών της ΕΛ.ΑΣ. ή σε αντίστοιχο της αλλοδαπής. 
(ΚΕΟΛ/ΜΥΑ/Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.).

3. Ορισμός Αξ/κου ως μέλους της Επιτροπής αθλη-
τικής αξιολόγησης των στελεχών Κλιμακίων Ειδικών 
Αποστολών/Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., καθώς και ρύθμιση κάθε άλ-
λης λεπτομέρειας σχετικής με την αξιολόγηση αυτών. 
(ΚΕΟΛ/ΚΕΑ/Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.).

4. Απόφαση διενέργειας έκτακτων αθλητικών αξιολο-
γήσεων στελεχών Κλιμακίων Ειδικών Αποστολών/Λ.Σ.-
ΕΛ.ΑΚΤ. (ΚΕΟΛ/ΚΕΑ/Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.).

5. Συγκρότηση επιτροπής για τη διαπίστωση πλήρω-
σης των προσόντων των υποψήφιων προς επιλογή πυ-
ροτεχνουργών Ο.Ε.Ε.Μ./Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και των χειριστών-
συνοδών αστυνομικών σκύλων ανίχνευσης ε.υ. (ΚΕΟΛ/
ΚΕΑ/Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.).

6. Απόρριψη καταγγελίας ή θέση στο Αρχείο σχηματι-
σθείσας δικογραφίας επί πειθαρχικών παραπτωμάτων 
[άρθρο 263 παρ. 2 του ν.δ. 187/1973 (Α΄261), όπως ισχύει].

7. Έκδοση εγκριτικής διαταγής για επ' αμοιβή δημό-
σια διεύθυνση ορχηστρών ή για παιάνιση σε ιδιωτικές 
ορχήστρες και θεάματα από τα στελέχη της Υπηρεσίας 
Μουσικής Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. [άρθρο 139 παρ. 2 περ. β του 
ν. 3079/2002 (Α΄311)].

8. Έκδοση άδειας διδασκαλίας σε δημόσιες ή ιδιωτικές 
σχολές ή σε εκπαιδευτικά Γενικά ιδρύματα για τους Ανώ-
τατους Αξιωματικούς Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., πλην των Υπαρχηγών 
Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. [άρθρο 139 παρ. 2 περ. γ του ν. 3079/2002 
(Α΄311)].

Άρθρο 2
Διευθυντής Κλάδου Ασφάλειας
και Αστυνόμευσης

Μεταβιβάζεται στον Διευθυντή του Κλάδου Ασφάλειας 
και Αστυνόμευσης του Α.Λ.Σ.- ΕΛ.ΑΚΤ. το δικαίωμα να 
υπογράφει «Με εντολή Αρχηγού» τα ακόλουθα έγγραφα 
και πράξεις:

1. Έκδοση αδειών παροχής υπηρεσιών ασφαλείας από 
ένοπλους ιδιώτες φρουρούς σε υπό ελληνική σημαία 

εμπορικά πλοία και τροποποιήσεων-ανανεώσεων των 
αδειών [άρθρο 1 του ν. 4058/2012 (Α΄63) σε συνδυασμό 
με το άρθρο 3 της 641.36-2/12 κοινής υπουργικής από-
φασης (Β΄ 1338), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 1 
παρ. 9 της 2152.20/67471/2018 όμοιας (Β΄4557)].

2. Έκδοση αδειών εισόδου στην ή εξόδου από τη χώρα 
και μεταφοράς σε ή από πλοίο όπλων και πυρομαχικών 
που σχετίζονται με την παροχή υπηρεσιών ασφαλείας 
του Μέρους Α΄ του ν. 4058/2012 (Α΄ 63) από ένοπλους 
ιδιώτες φρουρούς σε πλοίο οποιασδήποτε σημαίας που 
βρίσκεται σε ελληνικό λιμένα ή αγκυροβόλιο [άρθρο 5 
της 2152.20/43267/2019 κοινής υπουργικής απόφασης 
(Β΄2452)].

Άρθρο 3
Διευθυντής Κλάδου Ναυτιλίας

Μεταβιβάζεται στον Διευθυντή του Κλάδου Ναυτιλίας 
του Α.Λ.Σ.- ΕΛ.ΑΚΤ. το δικαίωμα να υπογράφει «Με εντο-
λή Αρχηγού» την ακόλουθη πράξη:

Επέκταση Εφαρμογής Πειθαρχικών Διατάξεων. (Από-
φαση/Παραπομπή Ελλήνων Ναυτικών στο Π.Σ.Ε.Ν., για 
την άσκηση ή όχι Πειθαρχικής Δίωξης). [άρθρο 253 παρ. 3 
του ν.δ. 187/1973 (Α΄261), όπως ισχύει].

Άρθρο 4
Διευθυντής Κλάδου Διοίκησης
και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Μεταβιβάζεται στον Διευθυντή του Κλάδου Διοίκησης 
και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. το 
δικαίωμα να υπογράφει «Με εντολή Αρχηγού» τα ακό-
λουθα έγγραφα και πράξεις:

1. Κύρωση πινάκων κρίσεων Υπαξιωματικών Λ.Σ.-
ΕΛ.ΑΚΤ. και Λιμενοφυλάκων [Άρθρο 11 παρ. 2 του 
π.δ. 38/2012 (Α΄ 75)].

2. Έκδοση απόφασης προαγωγής Υπαξιωματικών 
Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και Λιμενοφυλάκων [Άρθρο 11 παρ. 5 του 
π.δ. 38/2012 (Α΄75)].

3. Χορήγηση αδειών απουσίας σε εν ενεργεία αθλητές 
και προπονητές για το εξωτερικό οι οποίοι έχουν κατατα-
χθεί σε κατηγορίες υπηρεσιακών διευκολύνσεων [Άρθρο 
12 του π.δ. 80/2015 (Α΄ 153)].

4. Έκδοση άδειας διδασκαλίας σε δημόσιες ή ιδιωτικές 
σχολές ή σε εκπαιδευτικά Γενικά ιδρύματα για το προσω-
πικό του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ, πλην των Ανώτατων Αξιωματικών 
Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. [άρθρο 139 παρ. 2 περ. γ του ν. 3079/2002 
(Α΄311)].

Άρθρο 5
Διευθυντής Προσωπικού του Αρχηγείου
Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής

Μεταβιβάζεται στον Διευθυντή Προσωπικού του 
Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. το δικαίωμα να υπογράφει «Με εντολή 
Αρχηγού» την ακόλουθη πράξη:

Έκδοση διαταγής έγκρισης συνθέσεων των πλοίων-
σκαφών του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. (Κανονισμός Λειτουργίας Πλοί-
ων-Σκαφών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.).

Άρθρο 6
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημο-
σίευσή  της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Πειραιάς, 7 Μαΐου 2020

  Ο Αρχηγός

 ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΛΙΑΡΗΣ

I

    Αριθμ. απόφ. 778/2020 (7)
Έγκριση συντελεστών απωλειών δικτύου.

  Η ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
(Συνεδρίαση την 24η, 27η και 28η Απριλίου 2020)

  Λαμβάνοντας υπόψη:
1. 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», (ΦΕΚ Α΄ 179/
22.08.2011), όπως ισχύει.

2. Τις διατάξεις του Κώδικα Διαχείρισης του ΕΔΔΗΕ 
(ΦΕΚ Β΄ 78/20.1.2017), όπως ισχύει, και ιδίως τις διατάξεις 
του άρθρου 136 του Κώδικα.

3. Τις διατάξεις του Εγχειριδίου Διαχείρισης Μετρήσε-
ων και Περιοδικής Εκκαθάρισης Προμηθευτών Δικτύου 
(ΦΕΚ Β΄ 2773/18.12.2015).

4. Την 17/2006 απόφαση ΡΑΕ με θέμα «Αριθμητικές 
τιμές Συντελεστών Απωλειών Δικτύου».

5. Την 752/2014 απόφαση ΡΑΕ με θέμα «Έγκριση Συ-
ντελεστών Απωλειών Δικτύου».

6. Την 573/2016 απόφαση ΡΑΕ με θέμα «Έγκριση Συ-
ντελεστών Απωλειών Δικτύου».

7. Την 1022/2017 απόφαση ΡΑΕ με θέμα «Έγκριση Συ-
ντελεστών Απωλειών Δικτύου».

8. Την 1242/2018 απόφαση ΡΑΕ με θέμα «Έγκριση Συ-
ντελεστών Απωλειών Δικτύου».

9. Το υπ' αριθμ. ΡΑΕ Ι-249796/20.11.2018 της εταιρείας 
WATT & VOLT A.E.

10. Το υπ' αριθμ. ΡΑΕ Ι-252861/15.1.2019 έγγραφο 
ΕΣΕΠΗΕ με θέμα «Απόφαση ΡΑΕ 1242-2018: Έγκριση 
Συντελεστών Απωλειών Δικτύου Έτους 2019» (ΦΕΚ Β΄ 
5925/21.12.2018).

11. Το υπ' αριθμ. 0-76132/27.2.2019 έγγραφο ΡΑΕ προς 
ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. με θέμα «Απώλειες ενέργειας και αποτελέ-
σματα περιοδικής εκκαθάρισης μετά την έναρξη ενιαίων 
υπολογισμών».

12. Το υπ' αριθμ. ΓρΔ/2739/1.4.2019 έγγραφο ΔΕΔΔΗΕ 
Α.Ε. με θέμα «Απώλειες ενέργειας και αποτελέσματα πε-
ριοδικής εκκαθάρισης μετά την έναρξη ενιαίων υπολο-
γισμών».

13. Το υπ' αριθμ. ΓρΔ/9985/8.11.2019 έγγραφο ΔΕΔ-
ΔΗΕ Α.Ε. με θέμα «Υποβολή μελέτης εκτίμησης συ-
ντελεστών απωλειών Διασυνδεδεμένου Δικτύου» (ΡΑ-
Ε/Ι-271229/8.11.2019).

14. Τη δημόσια διαβούλευση της ΡΑΕ στο πλαίσιο επι-
καιροποίησης των συντελεστών απωλειών του Διασυν-
δεδεμένου Δικτύου για το έτος 2020.

15. Το υπ' αριθμ. Ο-80736/31.1.2020 έγγραφο ΡΑΕ 
προς ΔΕΔΔΗΕΑ.Ε. με θέμα «Συμπληρωματική πληροφό-

ρηση και υποβολή στοιχείων (έλεγχοι μετρητών, έκθεση 
ρευματοκλοπών, απώλειες)».

16. Το υπ' αριθμ. ΓρΔ/3567/15.4.20 έγγραφο ΔΕΔΔΗΕ 
Α.Ε. με θέμα «Υποβολή στοιχείων σχετικά με τις απώλειες 
Διασυνδεδεμένου Δικτύου».

17. Πληροφορίες και δεδομένα εκκαθάρισης και με-
τρήσεων που υποβλήθηκαν στη ΡΑΕ από τους Διαχειρι-
στές ΕΔΔΗΕ και Δικτύου ΔΑΑ.

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

Σκέφτηκε ως εξής:
Επειδή σύμφωνα με το άρθρο 136 του Κώδικα Δι-

αχείρισης του ΕΔΔΗΕ ορίζεται ότι «1. Οι συντελεστές 
απωλειών Δικτύου καθορίζονται βάσει μελέτης, η οποία 
συντάσσεται από τον Διαχειριστή του Δικτύου και υπο-
βάλλεται στη ΡΑΕ έως την 31η Οκτωβρίου κάθε έτους. 
Η μελέτη βασίζεται στις μέσες απώλειες ενέργειας στο 
Δίκτυο κατά την πλέον πρόσφατη 12μηνη περίοδο για 
την οποία υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία ισοζυγίου ενέρ-
γειας του Δικτύου κατά το χρόνο σύνταξης της μελέτης. 
Οι συντελεστές απωλειών εγκρίνονται με απόφαση της 
ΡΑΕ έως την 30η Νοεμβρίου του ιδίου έτους, τίθενται 
σε ισχύ από την αρχή του επόμενου έτους και ισχύουν 
τουλάχιστον για ένα ημερολογιακό έτος. Ειδικά για το 
έτος 2017 εφαρμόζονται οι συντελεστές απωλειών Δι-
κτύου που καθορίζονται με απόφαση της ΡΑΕ, βάσει των 
διατάξεων του Κώδικα Διαχείρισης του Συστήματος. 
2. Οι συντελεστές απωλειών του Δικτύου είναι ενιαίοι για 
το σύνολο του Δικτύου και εφαρμόζονται για το σύνολο 
των ωρών του έτους στο οποίο αφορούν.».

Επειδή η ΡΑΕ, με την 1242/2018 απόφαση της (σχετι-
κό 8) ενέκρινε τους συντελεστές απωλειών του Δικτύου 
που εφαρμόζονται από 1.2.2019. Οι συντελεστές αυτοί 
βασίσθηκαν σε μέσες απώλειες ενέργειας 9,3% (μελέτη 
ΔΕΔΔΗΕ για την εκτίμηση συντελεστών Δικτύου με ανα-
φορά στο έτος 2017). Αντίστοιχα, οι συντελεστές απω-
λειών που ήταν σε ισχύ το 2018 (σχετικό 7) βασίσθηκαν 
σε μέσες απώλειες ενέργειας 9,7% (μελέτη ΔΕΔΔΗΕ για 
την εκτίμηση συντελεστών Δικτύου με αναφορά στο 
έτος 2016).

Επειδή ο Διαχειριστής του Δικτύου υπέβαλλε επικαι-
ροποιημένη μελέτη και εισήγηση για τον καθορισμό των 
συντελεστών απωλειών του Δικτύου με αναφορά στο 
έτος 2018, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις σχετικές δια-
τάξεις του Κώδικα Διαχείρισης του ΕΔΔΗΕ (σχετικό 13). 
Σύμφωνα με τη μελέτη αυτή, οι συνολικές απώλειες του 
Διασυνδεδεμένου Δικτύου εκτιμώνται σε ποσοστό 9,7% 
επί της συνολικής εισερχόμενης σε αυτό ενέργειας. Από 
το σύνολο αυτό των απωλειών, ποσοστό 2,5% (επί της 
συνολικής εισερχόμενης στο Δίκτυο ενέργειας) εκτιμάται 
ότι αντιστοιχεί σε απώλειες επί του Δικτύου Μέσης Τάσης 
(ΜΤ), ποσοστό 3,1% (επί της συνολικής εισερχόμενης στο 
Δίκτυο ενέργειας) σε απώλειες επί του Δικτύου Χαμηλής 
Τάσης (XT), με το υπολειπόμενο ποσοστό 4,1% να απο-
δίδεται σε μη τεχνικές απώλειες.

Επειδή από διερεύνηση στην οποία προέβη η ΡΑΕ σε 
σχέση με διαφορές στις υπολογιζόμενες απώλειες με-
ταξύ μελετών απωλειών ΔΕΔΔΗΕ και εκκαθάρισης της 
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αγοράς, προκύπτει ότι οι μέσες απώλειες ενέργειας τη 
10μηνη περίοδο Μάρτιος 2017-Δεκέμβριος 2017 και το 
έτος 2018 κινούνται στα επίπεδα του 9,93-10,05 % (δε-
δομένα εκκαθάρισης, σχετικά 16 και 17) ή 9,73-9,82% 
(μελέτες απωλειών ΔΕΔΔΗΕ με έτη αναφοράς 2017 και 
2018, κατόπιν προσαρμογών και διορθώσεων, σχετικό 
16).

Επειδή στο πλαίσιο της διαβούλευσης της ΡΑΕ σε σχέ-
ση με τη μελέτη απωλειών του ΔΕΔΔΗΕ με έτος ανα-
φοράς 2018 και την επικαιροποίηση των συντελεστών 
απωλειών για το έτος 2020, βάσει των αποτελεσμάτων 
της μελέτης αυτής, οι συμμετέχοντες αναφέρθηκαν, με-
ταξύ άλλων, στα ακόλουθα θέματα:

α) Επανεξέταση της μεθοδολογίας καθορισμού των 
συντελεστών απωλειών εκ των προτέρων, ώστε αυτοί να 
αντανακλούν καλύτερα τις πραγματικές απώλειες, καθώς 
παρατηρούνται συστηματικά σημαντικές διαφορές με-
ταξύ των συντελεστών απωλειών της σχετικής μελέτης 
ΔΕΔΔΗΕ και των συνολικών προσαυξήσεων λόγω απω-
λειών που χρεώνονται τελικά στους Προμηθευτές κατά 
την εκκαθάριση της αγοράς.

β) Οι συντελεστές απωλειών να καθορίζονται βάσει 
στοιχείων του πλέον πρόσφατου 12μήνου, όπως ορίζεται 
στον Κώδικα Διαχείρισης του Δικτύου, και όχι βάσει του 
πλέον πρόσφατου ημερολογιακού έτους.

γ) Οι συντελεστές απωλειών να αναθεωρούνται ανά 
διετία βάσει στοιχείων προηγούμενης διετίας.

Επειδή η ΡΑΕ, λαμβάνοντας υπόψη τα ευρήματα από 
τη διερεύνηση των απωλειών, τις σχετικές απόψεις του 
Διαχειριστή (σχετικό 16) και τα σχετικά ζητήματα που 
θέτουν οι συμμετέχοντες στην αγορά, έχει θέσει σε δια-
βούλευση προτάσεις της για αλλαγή στον τρόπο υπολο-
γισμού των συντελεστών απωλειών. Συγκεκριμένα, η ΡΑΕ 
προτείνει τον καθορισμό των συντελεστών απωλειών 
βάσει δεδομένων εκκαθάρισης που αφορούν στη θεω-
ρούμενη περίοδο, αντί των δεδομένων καταμέτρησης 
με προσαρμογή για τυχόν ελλείματα σε μετρήσεις κατά 
το χρόνο προσδιορισμού των συντελεστών απωλειών, 
θεωρώντας ότι αυτό συμβάλει στα ακόλουθα:

α) Περιορισμό των αποκλίσεων μεταξύ αρχικής και 
οριστικής εκκαθάρισης λόγω των απωλειών δικτύου

β) Εξομάλυνση της διακύμανσης των συντελεστών 
απωλειών από έτος σε έτος

γ) Βελτίωση της αποτελεσματικότητας και του επιπέ-
δου αξιοπιστίας, καθώς χρησιμοποιούνται δεδομένα που 
προσδιορίζονται βάσει θεσπισμένων και ήδη εφαρμο-
ζόμενων διαδικασιών και κανόνων εκκαθάρισης της 
αγοράς, τα οποία αναμένεται να βελτιωθούν περαιτέρω 
στο πλαίσιο των προωθούμενων αλλαγών στην αγορά 
ενέργειας.

Επειδή, οι συντελεστές απωλειών που εφαρμόζονται 
σήμερα βασίζονται σε μέσες ετήσιες απώλειες 9,3% με 
έτος αναφοράς 2017. Ωστόσο, βάσει τόσο των «διορ-
θωμένων-προσαρμοσμένων» μελετών απωλειών, όσο 
και των δεδομένων εκκαθάρισης της αγοράς, οι μέσες 
απώλειες για την περίοδο 2017-2018 εκτιμώνται μεταξύ 
9,7 και 10%. Επιπλέον, τα μέχρι στιγμής διαθέσιμα δε-
δομένα εκκαθάρισης για πιο πρόσφατες περιόδους (Α΄ 
εξάμηνο 2019) δεν δείχνουν πτωτική τάση των απωλει-

ών. Με αυτά τα δεδομένα, κρίνεται σκόπιμο οι συντελε-
στές προσαύξησης λόγω απωλειών που υπολογίζονται 
στην πλέον πρόσφατη μελέτη απωλειών του ΔΕΔΔΗΕ 
με έτος αναφοράς 2018 (σχετικό 13), βάσει μέσων απω-
λειών 9,7%, να χρησιμοποιηθούν για το υπόλοιπο του 
τρέχοντος έτους και μέχρι την επόμενη αναθεώρησή  
τους βάσει νεότερων δεδομένων.

Επειδή αναφορικά με τον επιμερισμό των μη-τεχνικών 
απωλειών μεταξύ πρωτεύοντος και δευτερεύοντος δι-
κτύου που είναι αναγκαίος προκειμένου να καθοριστούν 
συντελεστές προσαύξησης των καταναλώσεων του 
Διασυνδεδεμένου Δικτύου για την αναγωγή τους στα 
όρια με το Σύστημα, η ΡΑΕ προκρίνει τον επιμερισμό 
αναλογικά προς την καταμετρούμενη σε κάθε δίκτυο 
κατανάλωση, ως μέση λύση μεταξύ των δύο ακραίων 
εναλλακτικών (εξ' ολοκλήρου ενσωμάτωση στο πρω-
τεύον ή στο δευτερεύον), σταθμίζοντας ιδίως την προ-
καλούμενη μεταβολή στους συντελεστές προσαύξησης.

Επειδή, βάσει των στοιχείων και των υπολογισμών της 
μελέτης του Διαχειριστή του Δικτύου, σε συμφωνία με 
τη σχετική μεθοδολογία της απόφασης ΡΑΕ 17/2006, 
προκύπτουν οι αριθμητικές τιμές των συντελεστών 
προσαύξησης λόγω απωλειών Δικτύου, ώστε οι κατα-
ναλισκόμενες ανά επίπεδο τάσης ποσότητες ενέργειας 
να ανάγονται στο όριο μεταξύ Συστήματος και Δικτύου, 
ως ακολούθως:

α) Συντελεστής προσαύξησης λόγω απωλειών στη ΜΤ 
(ΣΠΑ_ΜΤ), το γινόμενο του οποίου με τις μετρούμενες 
στις εξόδους του Δικτύου ΜΤ ποσότητες ενέργειας, απο-
δίδει τις απώλειες ενέργειας επί του Δικτύου ΜΤ: 3,78%.

β) Συντελεστής προσαύξησης λόγω απωλειών στη XT 
(ΣΠΑ_ΧΤ), το γινόμενο του οποίου με την μετρούμενη 
κατανάλωση ενέργειας από Πελάτες XT, αποδίδει τις 
απώλειες ενέργειας επί του Δικτύου XT: 9,30%.

γ) Συντελεστής προσαύξησης των καταναλώσεων υπό 
ΜΤ λόγω απωλειών Δικτύου, το γινόμενο του οποίου με 
καταναλισκόμενες υπό μέση τάση ποσότητες ενέργειας 
δίνει τις αντίστοιχες ποσότητες ενέργειας που εγχέονται 
στο Δίκτυο από το Σύστημα: 1,0378 (=1+ΣΠΑ_ΜΤ).

δ) Συντελεστής προσαύξησης καταναλώσεων υπό 
XT λόγω απωλειών Δικτύου, το γινόμενο του οποίου με 
καταναλισκόμενες υπό χαμηλή τάση ποσότητες ενέργει-
ας δίνει τις αντίστοιχες ποσότητες ενέργειας που εγχέο-
νται στο Δίκτυο από το Σύστημα: 1,1343 [=(1+ΣΠΑ_ΜΤ)
χ(1+ΣΠΑΧΤ)], αποφασίζει:

1. Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της κατά το άρ-
θρο 136 του Κώδικα Διαχείρισης του ΕΔΔΗΕ, εγκρίνει 
τις αριθμητικές τιμές των συντελεστών απωλειών του 
ΕΔΔΗΕ, οι οποίοι αντιστοιχούν στους ως άνω συντελε-
στές προσαύξησης καταναλώσεων υπό ΜΤ και XT λόγω 
απωλειών, ώστε οι καταναλισκόμενες ανά επίπεδο τάσης 
ποσότητες ενέργειας να ανάγονται στο όριο μεταξύ Συ-
στήματος και Διασυνδεδεμένου ΕΔΔΗΕ, ως εξής:

α) Για τους Πελάτες οι εγκαταστάσεις των οποίων 
συνδέονται στη Μέση Τάση του διασυνδεδεμένου με 
το Σύστημα ΕΔΔΗΕ: 1,0378.

β) Για τους Πελάτες οι εγκαταστάσεις των οποίων συν-
δέονται στη Χαμηλή Τάση του διασυνδεδεμένου με το 
Σύστημα ΕΔΔΗΕ: 1,1343.
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2. Οι ως άνω συντελεστές προσαύξησης εφαρμόζονται 
επί της μετρούμενης κατανάλωσης ενέργειας, ενιαία με-
ταξύ των Πελατών κάθε επιπέδου τάσης σύνδεσης (ήτοι 
μεταξύ Πελατών Μέσης ή Χαμηλής Τάσης του ΕΔΔΗΕ) 
για όλες τις ημέρες και ώρες από την έναρξη ισχύος τους.

3. Η ισχύς της παρούσας άρχεται την πρώτη ημέρα του 
μεθεπόμενου μήνα από το μήνα δημοσίευσής της στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 28 Απριλίου 2020

Ο Πρόεδρος

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΟΥΛΑΞΗΣ 

I

 ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

(8)
     Στην 1229/14.04.2020 απόφαση του Διοικητικού 

Συμβουλίου του Ε.Κ. «Αθηνά»-Ερευνητικό Κέντρο Και-

νοτομίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας, των Επι-
κοινωνιών και της Γνώσης που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 
1608/27.04.2020 (τεύχος Β) στη σελίδα 16579 στην Α΄ 
στήλη, στο σημείο 6 διορθώνεται

το εσφαλμένο:
«Την 2341/03-12-2019 απόφαση της από 20-11-2019 

240ης Συνεδρίας του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Κ. 
«Αθηνά», με θέμα: «Υπερωριακή Απασχόληση Τακτικού 
Προσωπικού».

στο ορθό:
«Την 2341/03-12-2019 απόφαση της από 20-11-2019 

240ης Συνεδρίας του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Κ. 
«Αθηνά» και την τροποποίηση αυτής όπως εγκρίθηκε 
στην 253η Συνεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου του 
Ε.Κ. «Αθηνά», με θέμα: «Υπερωριακή Απασχόληση Τα-
κτικού Προσωπικού» στις 08-04-2020.»

  (Από το Ε.Κ. «Αθηνά» - Ερευνητικό Κέντρο 
Καινοτομίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας, 
των Επικοινωνιών και της Γνώσης)   

Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα 
Τηλ. Κέντρο 210 5279000

Κείμενα προς δημοσίευση:   webmaster.et@et.gr *02019932405200008*
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