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ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Αναστολή Εφαρμογής Απόφασης Συγχώνευσης
Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

2

Προϋποθέσεις και διαδικασία εγγραφής κτηματολογικών διαμεσολαβητών στο Μητρώο της
περ. δ’ της παρ. 2 του άρθρου 6 του ν. 2664/1998
(Α’ 275), η έναρξη της υποχρέωσης προσφυγής σε
αρχική συνεδρία διαμεσολάβησης, καθώς και ο
καθορισμός λεπτομερειών για την κατάρτιση και
τήρηση του Μητρώου.

3

Καθορισμός της τιμής της Μοναδιαίας Χρέωσης
της Συνιστώσας Αποκλίσεων (UNBMFIMB) και της
τιμής της Μοναδιαίας Χρέωσης της Συνιστώσας
Ενέργειας (UNBMFΕΝ) του Τέλους Αγοράς Εξισορρόπησης για το έτος 2022.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. Φ10/170845/Δ1
(1)
Αναστολή Εφαρμογής Απόφασης Συγχώνευσης
Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
‘Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
1.1. των παρ. 9, 10 και 13 του άρθρου 4 του ν. 1566/1985
(Α’ 167) «Δομή και Λειτουργία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» σε συνδυασμό με τις διατάξεις των παρ. 1, 2 και 5 του άρθρου
11 του ν. 1966/1991 (Α’ 147) «Μεταγραφές φοιτητών ΑΕΙ,
σπουδαστών ΤΕΙ και άλλες διατάξεις»,
1.2. του άρθρου 24 του ν. 4270/2014 (Α’ 143) «Αρχές
δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και
άλλες διατάξεις», όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 6
του άρθρου 10 του ν. 4337/2015 (Α’ 129),
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1.3. του άρθρου 94 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α’) «Νέα
αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης»,
1.4. της παρ. 15 του άρθρου 59 του ν. 3966/2011
(Α’ 118) «Θεσμικό Πλαίσιο των Πρότυπων Πειραματικών
Σχολείων, Ίδρυση Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής,
Οργάνωση του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών
και εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» και λοιπές διατάξεις,
1.5. του άρθρου 90 του Κώδικα της νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005,
Α’ 98), σε συνδυασμό με την παρ. 22 του άρθρου 119
του ν. 4622/2019 (Α’ 133),
1.6. του π.δ. 80/2016 «Ανάληψη Υποχρεώσεων από
τους διατάκτες» (Α’ 145),
1.7. του π.δ. 185/2009 «Ανασύσταση Υπουργείου Οικονομικών κ.λπ.» (Α’ 213),
1.8. του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α’ 181),
1.9. του π.δ. 18/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων» (Α’ 31),
1.10. του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των
αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119),
1.11. του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α’ 121),
1.12. του π.δ. 02/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 2).
2. Την υπό στοιχεία 168/Υ1/08-01-2021 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Παιδείας και
Θρησκευμάτων (Β’ 33) «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην
Υφυπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, Ζωή Μακρή».
3. Την υπό στοιχεία Υ 70/2020 υπουργική απόφαση
«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό
Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β’ 4805).
4. Την υπό στοιχεία 70629/Δ4/23-06-2011 (Β’ 1505)
κοινή υπουργική απόφαση «Συγχώνευση Δημοτικών
Σχολείων», καθώς και τις αριθ. 82270/Δ4/2011 (Β’ 1812),
105049/Δ4/2012 (Β’ 2482), 123856/Δ4/2013 (Β’ 2261),
110377/Δ4/2014 (Β’ 2030), Φ.13/966/21391/Δ1/2015 (Β’
1809), 36306/Δ1/2017 (Β’ 768), 143833/Δ1/2017 (Β’ 3036),
Φ10/174755/Δ1/2018 (Β’ 4857), Φ10/4456/Δ1/2020 (Β’
279) όμοιες περί αναστολής αποφάσεων συγχώνευσης.
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5. Το υπ’ αρ. 17940/12-10-2021 έγγραφο της Περιφερειακής Διεύθυνσης Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης
Κεντρικής Μακεδονίας.
6. Τα υπ’ αρ. 10004/27-09-2021 και 11697/26-10-2021
έγγραφα της Διεύθυνσης Π.Ε. Πέλλας.
7. Το υπ’ αρ. 22310/23-09-2021 έγγραφο του Δήμου
Πέλλας, με το οποίο ενημερώνει ότι το κτήριο του πρώην
Γυμνασίου Δροσερού δεν είναι έτοιμο προς χρήση για
το σχολικό έτος 2021-2022.
8. Το υπ’ αρ. 22150/22-09-2021 «Ενημέρωση για την
ετοιμότητα του κτηρίου του πρώην Γυμνασίου Δροσερού» έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του
Δήμου Πέλλας.
9. Την υπ’ αρ. 26344/26-10-2021 βεβαίωση δέσμευσης
οικονομικών πιστώσεων της Διεύθυνσης Οικονομικού
του Δήμου Πέλλας.
10. Την υπ’ αρ. 467/26-10-2021 βεβαίωση ανάληψης
δαπάνης λειτουργικών εξόδων της Σχολικής Επιτροπής
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Πέλλας
11. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας
απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του τακτικού προϋπολογισμού του Υπουργείου Παιδείας και
Θρησκευμάτων σύμφωνα με την υπό στοιχεία Φ.1/Γ/
759/154388/Β1/12-11-2021 εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, αποφασίζουμε:
Αναστέλλουμε την εφαρμογή της υπό στοιχεία 70629/
Δ4/23-06-2011 (Β’ 1505) κοινή υπουργική απόφαση
«Συγχώνευση Δημοτικών Σχολείων» για το σχολικό έτος
2021-2022 κατά το μέρος που αφορά:
Τη συγχώνευση του 1/θ Δημοτικού Σχολείου Τριφυλλίου, του 2/θ Δημοτικού Σχολείου Γυψοχωρίου, του 2/θ
Δημοτικού Σχολείου Λάκκας και του 2/θ Δημοτικού Σχολείου Δροσερού σε ένα 6/θ Δημοτικό Σχολείο Δροσερού
της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Πέλλας.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 29 Δεκεμβρίου 2021
Οι Υπουργοί
Αναπληρωτής Υπουργός
Οικονομικών

Υφυπουργός
Παιδείας και Θρησκευμάτων

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ ΖΩΗ ΜΑΚΡΗ
Ι

Αριθμ.70058οικ.
(2)
Προϋποθέσεις και διαδικασία εγγραφής κτηματολογικών διαμεσολαβητών στο Μητρώο της
περ. δ’ της παρ. 2 του άρθρου 6 του ν. 2664/1998
(Α’ 275), η έναρξη της υποχρέωσης προσφυγής
σε αρχική συνεδρία διαμεσολάβησης, καθώς και
ο καθορισμός λεπτομερειών για την κατάρτιση
και τήρηση του Μητρώου.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ - ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του ν. 4640/2019 «Διαμεσολάβηση σε αστικές και
εμπορικές υποθέσεις - Περαιτέρω εναρμόνιση της Ελ-
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ληνικής Νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας
2008/52/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου της 21ης Μαΐου 2008 και άλλες διατάξεις»
(Α’ 190),
β) του άρθρου 8 του Μέρους Α’, Κεφ Γ’ «Εξορθολογισμός
μηχανισμού διόρθωσης κτηματολογικών εγγραφών» και
του άρθρου 53 του Μέρους Δ’, Κεφ. Α’ «Εξουσιοδοτικές
διατάξεις Μέρους Α’» του ν. 4821/2021 «Εκσυγχρονισμός
Ελληνικού Κτηματολογίου, νέες ψηφιακές υπηρεσίες και
ενίσχυση ψηφιακής διακυβέρνησης.» (Α’ 134),
γ) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005,
Α’ 98), σε συνδυασμό με την παρ. 22 του άρθρου 119
του ν. 4622/2019 (Α’ 133),
δ) του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση και μετονομασία Υπουργείων και καθορισμός αρμοδιοτήτων
τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ
Υπουργείων» (Α’ 119),
ε) του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121), στ) του π.δ. 6/
2021 «Οργανισμός του Υπουργείου Δικαιοσύνης» (Α’ 7),
ζ) του π.δ. 40/2020 «Οργανισμός του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης» (Α’ 85),
η) την υπ’ αρ. Υ6/9.7.2019 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υπουργό Επικρατείας» (Β’ 2902).
2. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Σκοπός
Με τις διατάξεις της παρούσας απόφασης καθορίζονται οι προϋποθέσεις και η διαδικασία εγγραφής των διαμεσολαβητών στο Ειδικό Μητρώο της περ. δ της παρ. 2
του ν. 2664/1998 (Α’ 275).
Άρθρο 2
Ορισμοί
Για την εφαρμογή των διατάξεων της παρούσας αποφάσης ισχύουν οι κάτωθι ορισμοί:
α. Ως «διαμεσολαβητής» ορίζεται κάθε διαπιστευμένος
διαμεσολαβητής εγγεγραμμένος στο Γενικό Μητρώο Διαμεσολαβητών που τηρείται από την Κεντρική Επιτροπή
Διαμεσολάβησης, άρθρου 29 του ν. 4640/2019 (Α’ 190).
β. Ως «φορέας» ορίζεται κάθε αδειοδοτημένος φορέας
κατάρτισης του άρθρου 22 του ν. 4640/2019 (Α’ 190).
Άρθρο 3
Ειδικό Μητρώο κτηματολογικών
διαμεσολαβητών
Το «Ειδικό Μητρώο Κτηματολογικών Διαμεσολαβητών» τηρείται σε ηλεκτρονική μορφή και εγγράφονται
σε αυτό διαμεσολαβητές ανά περιφέρεια Πρωτοδικείου,
από την Κεντρική Επιτροπή Διαμεσολάβησης η οποία δύναται βάσει της παρ. 2 του άρθρου 11 του ν. 4640/2019
να συστήσει και να εξουσιοδοτήσει ειδική υποεπιτροπή
ή να εξουσιοδοτήσει ήδη συσταθείσα υποεπιτροπή για
την εγγραφή των διαμεσολαβητών στο ειδικό Μητρώο
αυτό.
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Άρθρο 4
Πρόγραμμα εκπαίδευσης - περιεχόμενο
Το πρόγραμμα εκπαίδευσης στην διαμεσολάβηση σε
κτηματολογικές διαφορές της περ. δ της παρ. 2 του ν. 2664/
1998 (Α’ 275) έχει διάρκεια είκοσι (20) ώρες τουλάχιστον,
διενεργείται από φορέα διά ζώσης ή με σύγχρονη εξ
αποστάσεως εκπαίδευση ή συνδυαστικά και περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστο την κατάρτιση των συμμετεχόντων σε
θέματα που αφορούν ιδίως το εμπράγματο δίκαιο, τους
ν. 2308/1995 και ν. 2664/1998, την εκπαίδευση σε τεχνικά
ζητήματα που αφορούν την καταχώριση εγγραπτέων
πράξεων στο Κτηματολόγιο και ιδίως στη διαδικασία
και τις προϋποθέσεις διόρθωσης ανακριβούς πρώτης
δήλωσης, και τη χρήση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών
του φορέα «Ελληνικό Κτηματολόγιο».
Άρθρο 5
Απαιτούμενα δικαιολογητικά για την εγγραφή
Ο φορέας διαβιβάζει στη κεντρική επιτροπή διαμεσολάβησης το φάκελο του καταρτιζόμενου, ο οποίος
περιλαμβάνει βεβαίωση παρακολούθησης του προγράμματος εκπαίδευσης, όπως ειδικότερα ορίζεται στο άρθρο
4 του παρόντος.
Άρθρο 6
Έναρξη της υποχρέωσης προσφυγής σε αρχική
συνεδρία διαμεσολάβησης ενώπιον
Κτηματολογικού Διαμεσολαβητή
Η έναρξη της υποχρέωσης προσφυγής σε αρχική συνεδρία διαμεσολάβησης της περ. δ) της παρ. 2 του άρθρου
6 του ν. 2664/1998 (Α’ 75) ορίζεται η 1η Απριλίου 2022.
Άρθρο 7
Έναρξη ισχύος
Η απόφαση ισχύει από την ημερομηνία δημοσίευσής
της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 23 Δεκεμβρίου 2021
Οι Υπουργοί
Δικαιοσύνης

Επικρατείας

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ
Ι

Aριθμ. απόφ. 1059/2021
(3)
Καθορισμός της τιμής της Μοναδιαίας Χρέωσης
της Συνιστώσας Αποκλίσεων (UNBMFIMB) και της
τιμής της Μοναδιαίας Χρέωσης της Συνιστώσας
Ενέργειας (UNBMFΕΝ) του Τέλους Αγοράς Εξισορρόπησης για το έτος 2022.
Η ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
(Συνεδρίαση την 29η Δεκεμβρίου 2021)
Λαμβάνοντας υπόψη
1. Τις διατάξεις του Κεφαλαίου Γ’ «Διατάξεις Αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας» του
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ν. 4425/2016 «Επείγουσες ρυθμίσεις των Υπουργείων
Οικονομικών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, για την
εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και
διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις»
(Α’ 185), και ιδίως τις εξουσιοδοτικές διατάξεις των άρθρων 7, 17 και 18 του νόμου αυτού.
2. Τις διατάξεις του ν. 4001/2011 «Για τη λειτουργία
Ενεργειακών Αγορών Ηλεκτρισμού και Φυσικού Αερίου,
για Έρευνα, Παραγωγή και δίκτυα μεταφοράς Υδρογονανθράκων και άλλες ρυθμίσεις» (Α’ 179).
3. Τον Κανονισμό Αγοράς Εξισορρόπησης (Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 1090/2018, Β’ 5910/2018 και Β’ 468/
2019), όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του με τις
αποφάσεις ΡΑΕ 938/2020 (Β’ 2757), 1357/2020 (Β’ 4516),
1572/2020 (Β’ 5484), 54/2021 (Β’ 531), 609/2021 (Β’ 3500),
775/2021 (Β’ 4982) και 854/2021 (Β’ 5418) (εφεξής ο
«ΚΑΕ»).
4. Τον Κώδικα Διαχείρισης Ελληνικού Συστήματος
Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας, όπως ισχύει μετά
την επανέκδοσή του με την απόφαση ΡΑΕ 1412/2020
(B’ 4658/2020) και την τροποποίησή του με τις αποφάσεις
ΡΑΕ 1572/2020 (Β’ 5484/2020), 609/2021 (Β’ 3500/2021)
και 807/2021 (Β’ 5025/2021) (εφεξής ο «ΚΔΕΣΜΗΕ»).
5. Τον Κανονισμό Λειτουργίας της Αγοράς Επόμενης
Ημέρας και της Ενδοημερήσιας Αγοράς (απόφαση ΡΑΕ
υπ’ αρ. 1116/2018, Β’ 5914/2018), όπως ισχύει μετά την
τροποποίησή του με τις αποφάσεις ΡΑΕ 820/2020 (Β’
1941), 1228/2020 (B’ 4124), 610/2021 (B’ 3857/2021) και
775/2021 (Β’ 4982/2021).
6. Την υπ’ αρ. ΡΑΕ Ι-316661/23.12.2021 επιστολή της
ΑΔΜΗΕ Α.Ε. (ΑΡ./ΗΜ.: ΔΝΣ/20586/23-12-2021) με θέμα:
«Υποβολή εισήγησης ΑΔΜΗΕ για τον καθορισμό των μοναδιαίων χρεώσεων του Τέλους Αγοράς Εξισορρόπησης
για το έτος 2022».
7. Την υπ’ αρ. ΡΑΕ Ι-316747/24.12.2021 επιστολή του
Ελληνικού Συνδέσμου Ανεξάρτητων Εταιρειών Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΕΣΑΗ) με θέμα «Τροποποίηση του Κανονισμού Αγοράς Εξισορρόπησης (Β’ 4516/2020) αναφορικά
με το τέλος αγοράς εξισορρόπησης - Κατεπείγουσα ανάγκη αναστολής της επιβολής και είσπραξης του Τέλους
Αγοράς Εξισορρόπησης».
8. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού.
Σκέφθηκε ως εξής:
Επειδή, στο άρθρο 17 «Καθήκοντα του Διαχειριστή του
Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΕΣΜΗΕ)» του ν. 4425/2016, προβλέπονται τα εξής
αναφορικά με την διαχείριση και την είσπραξη από τον
αρμόδιο Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ της Αγοράς Εξισορρόπησης των τελών από τους Συμμετέχοντες στην Αγορά
για την παροχή της υπηρεσίας:
«[…] 2. Για το σκοπό αυτόν ο Διαχειριστής του ΕΣΜΗΕ,
πέραν των λοιπών αρμοδιοτήτων του σύμφωνα με την
κείμενη νομοθεσία: […]
ιστ) Διαχειρίζεται την Αγορά Εξισορρόπησης, σύμφωνα με τις ειδικότερες διατάξεις του Κανονισμού

81898

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Αγοράς Εξισορρόπησης. Οι Συμμετέχοντες σε αυτήν
έχουν υποχρέωση υποβολής προσφορών με υποχρέωση φυσικής παράδοσης τόσο στην Αγορά Ενέργειας
Εξισορρόπησης όσο και στην Αγορά Ισχύος Εξισορρόπησης. […] Ο Διαχειριστής του ΕΣΜΗΕ διαθέτει Κανονισμό Αγοράς Εξισορρόπησης που προσδιορίζεται κατ’
ελάχιστο περιεχόμενο σύμφωνα με τα προβλεπόμενα
στο άρθρο 18. Ο Κανονισμός περιλαμβάνει διαφανείς
και χωρίς διακρίσεις κανόνες, οι οποίοι βασίζονται σε
αντικειμενικά κριτήρια, όσον αφορά την πρόσβαση των
Συμμετεχόντων στην Αγορά Εξισορρόπησης. Οι Συμμετέχοντες στην Αγορά Εξισορρόπησης και κάθε άλλο
πρόσωπο στο οποίο αφορά ο Κανονισμός οφείλουν
να συμμορφώνονται προς τις υποχρεώσεις τους που
απορρέουν από αυτόν. Με τον Κανονισμό καθορίζονται
οι συνέπειες που επέρχονται σε περίπτωση παράβασης
των κανόνων του. Η ΡΑΕ εγκρίνει τον Κανονισμό Αγοράς Εξισορρόπησης καθώς και κάθε τροποποίηση του.
Οι αποφάσεις της παραγράφου αυτής δημοσιεύονται
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της εγκριτικής απόφασης της ΡΑΕ
ο Κανονισμός και οι τροποποιήσεις του ισχύουν έναντι
των προσώπων στα οποία αφορά σύμφωνα με τα ανωτέρω. Ο Διαχειριστής του ΕΣΜΗΕ υποβάλλει στην ΡΑΕ
κάθε εκτελεστική απόφαση που εκδίδει σε εφαρμογή
του Κανονισμού του. […]
8. Ο Διαχειριστής του ΕΣΜΗΕ εισπράττει από τους
Συμμετέχοντες τέλη για την παροχή υπηρεσιών στο
πλαίσιο λειτουργίας των Αγορών που διαχειρίζεται, τα
οποία τελούν υπό την έγκριση της ΡΑΕ βάσει των λογιστικά διαχωρισμένων λογαριασμών που υποχρεούται
να τηρεί ο Διαχειριστής, σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 141 του ν. 4001/2011 (Α’ 179) και λαμβάνοντας
υπόψη τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 2015/1222».
Επειδή, στο άρθρο 18 «Κατάρτιση και τροποποίηση
των κανονισμών και κωδικών των αγορών ηλεκτρικής
ενέργειας» του ν. 4425/2016, προβλέπονται τα εξής:
«1. […] ο Κανονισμός Αγοράς Εξισορρόπησης, όπως
εκδίδονται με βάση τον παρόντα νόμο, συμμορφώνονται
με τις προβλέψεις του ενωσιακού δικαίου. […]
2. Στον […] Κανονισμό Αγοράς Εξισορρόπησης καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις λειτουργίας της
[…] Αγοράς Εξισορρόπησης, αντίστοιχα. Οι Κανονισμοί
περιλαμβάνουν διαφανείς και χωρίς διακρίσεις κανόνες,
οι οποίοι βασίζονται σε αντικειμενικά κριτήρια, όσον
αφορά στην πρόσβαση των Συμμετεχόντων στις Αγορές
Ηλεκτρικής Ενέργειας. Οι Συμμετέχοντες και κάθε άλλο
πρόσωπο στο οποίο αφορούν οι Κανονισμοί οφείλουν να
συμμορφώνονται προς τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από αυτούς. Με τους Κανονισμούς καθορίζονται
οι συνέπειες που επέρχονται σε περίπτωση παράβασης
των κανόνων τους. Ιδίως καθορίζονται τα ακόλουθα: […]
β) Οι υποχρεώσεις και τα δικαιώματα των Συμμετεχόντων, καθώς και η συνεργασία τους με το Χρηματιστήριο
Ενέργειας και τον Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ και με σκοπό
την ομαλή λειτουργία της.[…] ι) Οι διαδικασίες έγκρισης
από τη ΡΑΕ και ανάκτησης από […] το Διαχειριστή του
ΕΣΜΗΕ των τελών ή άλλων χρεώσεων για το κόστος λειτουργίας των Αγορών Ηλεκτρικής Ενέργειας.[…]
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4. Μεθοδολογίες, παράμετροι και άλλες ειδικές εγκρίσεις που προβλέπονται από τους Κώδικες των Αγορών,
αποφασίζονται από τη ΡΑΕ, μετά από εισήγηση των Διαχειριστών των Αγορών και δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.[…]».
Επειδή, σύμφωνα με το άρθρο 25 «Τέλος Αγοράς Εξισορρόπησης» του ΚΑΕ (σχετικό 3), προβλέπονται τα εξής:
«1. Οι δαπάνες που σχετίζονται με τις υποχρεώσεις
του Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ σύμφωνα με τον παρόντα
Κανονισμό, τον Κανονισμό Λειτουργίας Αγοράς Επόμενης Ημέρας και Ενδοημερήσιας Αγοράς, καθώς και τον
Κώδικα Διαχείρισης Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς
Ηλεκτρικής Ενέργειας αναφορικά με τον υπολογισμό και
την κατανομή δυναμικότητας των διασυνδέσεων, και θεωρούνται εύλογες, αποδοτικές και ανταποδοτικές, καθώς
και το ποσοστό απόδοσης επί των απασχολούμενων κεφαλαίων, ανακτώνται από τον Διαχειριστή μέσω Τέλους
Αγοράς Εξισορρόπησης, το οποίο καταβάλλεται από κάθε
Πάροχο Υπηρεσιών Εξισορρόπησης και κάθε Συμβαλλόμενο Μέρος με Ευθύνη Εξισορρόπησης. Οι λεπτομέρειες για τον υπολογισμό και τη διαδικασία κατάρτισης
του Απαιτούμενου Εσόδου του Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ
για τη λειτουργία των Αγορών το οποίο ανακτάται μέσω
του Τέλους Αγοράς Εξισορρόπησης, καθορίζονται στη
«Μεθοδολογία καθορισμού Απαιτούμενου Εσόδου του
Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ για τη λειτουργία των Αγορών»,
βάσει ιδίως των ανωτέρω κριτηρίων και παραμέτρων.
2. Το Τέλος Αγοράς Εξισορρόπησης περιλαμβάνει δύο
συνιστώσες, τη Συνιστώσα Αποκλίσεων και τη Συνιστώσα Ενέργειας, στις οποίες επιμερίζεται το Απαιτούμενο
Έσοδο του Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ για τη λειτουργία
των Αγορών ως εξής:
α) στη Συνιστώσα Αποκλίσεων του Τέλους Αγοράς
Εξισορρόπησης αντιστοιχεί το 20% του Απαιτούμενου
Εσόδου, και
β) στη Συνιστώσα Ενέργειας του Τέλους Αγοράς Εξισορρόπησης αντιστοιχεί το 80% του Απαιτούμενου
Εσόδου.
3. Οι μοναδιαίες χρεώσεις των συνιστωσών του Τέλους
Αγοράς Εξισορρόπησης του έτους y+1 καθορίζονται
ετησίως με απόφαση ΡΑΕ μέχρι την 30η Νοεμβρίου του
έτους y, μετά από εισήγηση του Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ
που υποβάλλεται στη ΡΑΕ μέχρι την 10η Νοεμβρίου του
ίδιου έτους, λαμβάνοντας υπόψη το Απαιτούμενο Έσοδο του Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ για τη λειτουργία των
Αγορών, όπως υπολογίζεται σύμφωνα με την απόφαση
της παρ. 1.
4. Το Τέλος Αγοράς Εξισορρόπησης υπολογίζεται μηνιαίως από τον Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ, σύμφωνα με τα
οριζόμενα στο Άρθρο 25Β του παρόντος Κανονισμού.
5. Το Τέλος Αγοράς Εξισορρόπησης εισπράττεται μηνιαίως από τον Φορέα Εκκαθάρισης και αποδίδεται στον
Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο
άρθρο 104 του παρόντος Κανονισμού.
6. Ο Διαχειριστής του ΕΣΜΗΕ και ο Πράκτορας Μεταβίβασης εξαιρούνται από την υποχρέωση καταβολής
του Τέλους Αγοράς Εξισορρόπησης.»
Επειδή, σύμφωνα με το άρθρο 25Α «Υπολογισμός
Μοναδιαίων Χρεώσεων του Τέλους Αγοράς Εξισορρόπησης» του ΚΑΕ, προβλέπονται τα εξής:
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«1. Η Μοναδιαία Χρέωση της Συνιστώσας Αποκλίσεων υπολογίζεται ως το πηλίκο του αναλογούντος Απαιτούμενου Εσόδου προς τη συνολική εκτιμώμενη ετήσια ποσότητα της ενεργοποιημένης ενέργειας και των αποκλίσεων,
ως ακολούθως:

ργ

ημ η

ργ

ܷܰ ܨܯܤூெ ൌ

Ͳǡʹ  כሺߨߙߡ߬ߧɠߤߝߥߧȵߪߧߜߧߛߧߩə߫߃ߦߡߪߧߩߩɟߨߟߪߟ߫ሻ

ܧܣܧ௨Τௗ  ܤܯܫܨܧ

Όπου,
ܷܰ ܨܯܤூெ  Η Μοναδιαία Χρέωση που αντιστοιχεί στη Συνιστώσα Αποκλίσεων του
Τέλους Αγοράς Εξισορρόπησης.
ܧܣܧ௨Τௗ 

Η εκτίμηση της συνολικής ανοδικής και καθοδικής ενεργοποιημένης
ενέργειας σε MWh για το σύνολο των Παρόχων Υπηρεσιών Εξισορρόπησης
για το έτος y+1.

ܤܯܫܨܧ

H εκτίμηση της Τελικής Απόκλισης σε MWh για το σύνολο των
Συμβαλλόμενων Μερών με Ευθύνη Εξισορρόπησης p για το έτος y+1.

Οι εκτιμήσεις της συνολικής ανοδικής και καθοδικής ενεργοποιημένης ενέργειας καθώς και της ενέργειας Αποκλίσεων για το έτος y+1 βασίζονται στα τελευταία διαθέσιμα απολογιστικά στοιχεία δωδεκάμηνης περιόδου.
Κατά τον ανωτέρω υπολογισμό, τόσο η ανοδική όσο και η καθοδική ενεργοποιημένη ενέργεια λαμβάνονται
υπόψη με θετικό πρόσημο. Ως ενεργοποιημένη ενέργεια νοείται η ενεργοποιημένη Ενέργεια Εξισορρόπησης για
χειροκίνητη ΕΑΣ και αυτόματη ΕΑΣ καθώς και η ενεργοποιημένη ενέργεια για σκοπούς εκτός εξισορρόπησης.
Επιπλέον, για την εκτίμηση της Τελικής Απόκλισης λαμβάνεται υπόψη για κάθε Συμμετέχοντα και κάθε Περίοδο
Εκκαθάρισης Αποκλίσεων το άθροισμα των απολύτων τιμών των Αποκλίσεων διακριτά για κάθε μια από τις παρακάτω κατηγορίες Οντοτήτων:
- Χαρτοφυλάκια μη Κατανεμόμενου Φορτίου,
- Οντότητες Υπηρεσιών Εξισορρόπησης, δηλαδή Χαρτοφυλάκια Κατανεμόμενου Φορτίου, Χαρτοφυλάκια Κατανεμόμενων Μονάδων ΑΠΕ και Κατανεμόμενων Μονάδων Παραγωγής,
- Χαρτοφυλάκια μη Κατανεμόμενων Μονάδων ΑΠΕ και Χαρτοφυλάκιο Μονάδων ΑΠΕ χωρίς Υποχρέωση Συμμετοχής στην Αγορά, και
- Χαρτοφυλάκια Εισαγωγών και Χαρτοφυλάκια Εξαγωγών.
2. Η Μοναδιαία Χρέωση της Συνιστώσας Ενέργειας υπολογίζεται ως το πηλίκο του αναλογούντος Απαιτούμενου
Εσόδου προς τη συνολική εκτιμώμενη ποσότητα της απορροφηθείσας/παραχθείσας ενέργειας και των υλοποιηθέντων προγραμμάτων για εισαγωγές/εξαγωγές ηλεκτρικής ενέργειας εξαιρουμένων των προγραμμάτων του
Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ και του Πράκτορα Μεταβίβασης, ως ακολούθως:

ܷܰ ܨܯܤாே ൌ

Ͳǡͺ  כሺߨߙߡ߬ߧɠߤߝߥߧȵߪߧߜߧሻ

σൣσ൛߃ܳܯǡ  ߃ܴ݈݄݁ܽܵܿǡ ൟ൧

Όπου,
ܷܰ ܨܯܤாே  Η Μοναδιαία Χρέωση που αντιστοιχεί στη Συνιστώσα Ενέργειας του Τέλους
Αγοράς Εξισορρόπησης.
߃ܳܯ

Η εκτίμηση της συνολικής απορροφηθείσας ενέργειας (υπολογιζόμενη στο
Όριο Συστήματος Μεταφοράς-Δικτύου Διανομής) και της παραχθείσας
ενέργειας για το σύνολο των Συμμετεχόντων και το έτος y+1.

݄݈ܴܿܵܽ݁ܧ

Η εκτίμηση για τα υλοποιηθέντα Προγράμματα για εισαγωγές/εξαγωγές
ηλεκτρικής ενέργειας για το σύνολο των Συμμετεχόντων και το έτος y+1.
Εξαιρούνται τα προγράμματα εισαγωγών/εξαγωγών του Διαχειριστή του
ΕΣΜΗΕ και του Πράκτορα Μεταβίβασης.
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Οι εκτιμήσεις της συνολικής απορροφηθείσας/παραχθείσας ενέργειας και των υλοποιηθέντων προγραμμάτων για εισαγωγές/εξαγωγές ηλεκτρικής ενέργειας, για
το έτος y+1 βασίζονται στα τελευταία διαθέσιμα απολογιστικά στοιχεία δωδεκάμηνης περιόδου.»
Επειδή, σύμφωνα με το άρθρο 120Α «Υπολογισμός
Τέλους Αγοράς Εξισορρόπησης» του ΚΑΕ, προβλέπονται
τα εξής:
«1. Κατ’ εξαίρεση του Άρθρου 25 και του Άρθρου 25Α
του παρόντος Κανονισμού, για τον καθορισμό των Μοναδιαίων Χρεώσεων του Τέλους Αγοράς Εξισορρόπησης
για το έτος 2022, ο Διαχειριστής του ΕΣΜΗΕ υποβάλλει
στη ΡΑΕ εισήγηση το αργότερο μέχρι τις 25 Νοεμβρίου
2021 η οποία περιλαμβάνει την εισήγηση για τις τιμές
UNBMFEN και UNMBMFIMB καθώς και τις αναλυτικές παραδοχές στις οποίες βασίστηκε ο υπολογισμός των τιμών
αυτών.
2. Για τον υπολογισμό των Μοναδιαίων Χρεώσεων του
Τέλους Αγοράς Εξισορρόπησης, ο Διαχειριστής του ΕΣΜΗΕ χρησιμοποιεί τα διαθέσιμα ενεργειακά δεδομένα
από την έναρξη λειτουργίας της Αγοράς Εξισορρόπησης,
δηλαδή από την 1η Νοεμβρίου 2020, προβαίνοντας στις
απαραίτητες αναπροσαρμογές όπου κρίνεται απαραίτητο.
3. Έως την έγκριση από τη ΡΑΕ της Μεθοδολογίας καθορισμού του Απαιτούμενου Εσόδου του Διαχειριστή
του ΕΣΜΗΕ για τη λειτουργία των Αγορών σύμφωνα
με τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 1 του άρθρου
25 του παρόντος Κανονισμού, καθώς και των κανόνων
λογιστικού διαχωρισμού του Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ
κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 141 του ν. 4001/2011,
η έγκριση του Τέλους Αγοράς Εξισορρόπησης γίνεται
στη βάση εκτιμήσεων του Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ για
το Απαιτούμενο Έσοδο του Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ για
τη λειτουργία των Αγορών με δυνατότητα διορθωτικής
εκκαθάρισης μετά την έκδοση των ως άνω αποφάσεων
της ΡΑΕ».
Επειδή, συναφώς, σε εφαρμογή της ανωτέρω διάταξης, η ΑΔΜΗΕ Α.Ε., υπέβαλε στη ΡΑΕ την εισήγησή
της αναφορικά με το Τέλος Αγοράς Εξισορρόπησης για
το έτος 2022, ήτοι την τιμή της Μοναδιαίας Χρέωσης
της Συνιστώσας Αποκλίσεων (“UNBMFIMB”) και την τιμή
της Μοναδιαίας Χρέωσης της Συνιστώσας Ενέργειας
(“UNBMFEN”) (σχετ. 6).
Επειδή, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. 3,
του άρθρου 120Α του ΚΑΕ, ο Διαχειριστής στην εισήγησή του (σχετ. 6) υπέβαλε εκτίμηση για το Επιτρεπόμενο
Έσοδο για τη λειτουργία των Αγορών το έτος 2022, η
οποία ανέρχεται στα € 12.746.535, λαμβάνοντας υπόψη τις ακόλουθες τιμές των επιμέρους παραμέτρων σε
τρέχουσες αξίες:
i. Λειτουργικές Δαπάνες: €8.987.359
ii. Αποσβέσεις: €1.794.272
iii. Απόδοση Ρυθμιζόμενης Περιουσιακής Βάσης:
€ 1.964.904
Επειδή, σύμφωνα με τα ανωτέρω εκτιμώμενα μεγέθη
για το Επιτρεπόμενο Έσοδο και λαμβάνοντας υπόψη
εκτίμηση πληθωρισμού που έλαβε υπόψη ο Διαχειριστής για το έτος 2022, το Απαιτούμενο Έσοδο για τη λει-
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τουργία των Αγορών που πρόκειται να ανακτηθεί μέσω
του Τέλους Αγοράς Εξισορρόπησης διαμορφώνεται σε
€ 13.136.335 και δεδομένου ότι το 2022 αποτελεί πρώτο
έτος εφαρμογής του εν λόγω τέλους, δεν προκύπτουν
ποσά προς εκκαθάριση βάσει απολογιστικών μεγεθών
από προηγούμενα έτη.
Επειδή, σύμφωνα με την εισήγηση της ΑΔΜΗΕ Α.Ε.,
η τιμή της Μοναδιαίας Χρέωσης της Συνιστώσας Αποκλίσεων UNBMFIMB, εκτιμάται σε 0,20152€/MWh, και η
τιμή της Μοναδιαίας Χρέωσης της Συνιστώσας Ενέργειας UNBMFEN, εκτιμάται σε 0,09471€/MWh. Ο υπολογισμός των εν λόγω τιμών βασίζεται στην εκτίμηση των
κάτωθι ενεργειακών μεγεθών για το έτος 2022, τα οποία
προκύπτουν από τα απολογιστικά μεγέθη της περιόδου
Νοέμβριος 2020 έως Οκτώβριος 2021, ως ακολούθως:
i. Αποκλίσεις: 5.017.983 MWh
ii. Συνολική Ενεργοποιημένη Ενέργεια: 8.019.120 MWh
iii. Μετρούμενη Παραγωγή και Κατανάλωση:
98.196.687 MWh
iv. Υλοποιηθέντα Προγράμματα Εισαγωγών/Εξαγωγών: 12.761.130 MWh
Επειδή, όπως ορίζει η παρ. 3, του άρθρου 120Α του
ΚΑΕ για το πρώτο έτος εφαρμογής του Τέλους Αγοράς
Εξισορρόπησης, η τιμή της Μοναδιαίας Χρέωσης της
Συνιστώσας Αποκλίσεων και η τιμή της Μοναδιαίας Χρέωσης της Συνιστώσας Ενέργειας, υπολογίζονται βάσει
εκτίμησης της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. για το Απαιτούμενο Έσοδο
ως Διαχειριστής του ΕΣΜΗΕ για τη λειτουργία των Αγορών 2022. Η Αρχή, για το εν λόγω έτος και στη βάση της
μεταβατικής διάταξης του άρθρου 120Α του ΚΑΕ, δεν
προχώρησε σε αξιολόγηση των παραμέτρων που συνθέτουν το Απαιτούμενο Έσοδο, αλλά επιφυλάσσεται για
τη διορθωτική εκκαθάριση του εν λόγω Εσόδου, βάσει
απολογιστικών στοιχείων, καθώς και όσων πρόκειται να
οριστούν στην Μεθοδολογία υπολογισμού του Απαιτούμενου Εσόδου για τη λειτουργία των Αγορών.
Επειδή, ο Ελληνικός Σύνδεσμος Ανεξάρτητων Εταιρειών Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΕΣΑΗ) με την υπ’ αριθμό 7
σχετική επιστολή του αιτείται την αναστολή της επιβολής και είσπραξης του Τέλους Αγοράς Εξισορρόπησης
έως την έγκριση της μεθοδολογίας υπολογισμού του
Απαιτούμενου Εσόδου του Διαχειριστή για τη λειτουργία των Αγορών. Αναφορικά με το αίτημα αυτό, βάσει
του ν. 4425/2016 και του άρθρου 25 του ΚΑΕ (σχετ. 1
και 3), οι δαπάνες του Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ για τη
λειτουργία της Αγοράς Εξισορρόπησης, καθώς και της
Αγοράς Επόμενης Μέρας και της Ενδοημερήσιας Αγοράς
ανακτώνται από τον Διαχειριστή μέσω διακριτού Τέλους
που επιβάλλεται στους Συμμετέχοντες στην Αγορά Εξισορρόπησης. Επιπρόσθετα, σύμφωνα με το άρθρο 120Α
του ΚΑΕ (σχετ. 3) ω ς πρώτο έτος εφαρμογής του Τέλους
Αγοράς Εξισορρόπησης ορίζεται το έτος 2022. Με βάση
τα ανωτέρω και προκειμένου να εφαρμοστεί το κανονιστικό πλαίσιο που ορίζει τη λειτουργία των Αγορών και
τον τρόπο ανάκτησης των σχετικών δαπανών, η Αρχή
δεν δύναται να κάνει αποδεκτό το αίτημα του ΕΣΑΗ.
Επειδή, υπό το πρίσμα των ανωτέρω η ΡΑΕ εγκρίνει
αναφορικά με το έτος 2022 την προτεινόμενη από την
ΑΔΜΗΕ Α.Ε. εισήγηση για την τιμή της Μοναδιαίας Χρέ-
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ωσης της Συνιστώσας Αποκλίσεων UNBMFIMB (σε €/MWh), η οποία εκτιμάται σε 0,20152 €/MWh, καθώς και για την
τιμή της Μοναδιαίας Χρέωσης της Συνιστώσας Ενέργειας UNBMFEN, η οποία εκτιμάται σε 0,09471 €/MWh και θα
προβεί σε όλες τις αναγκαίες εκκαθαρίσεις βάσει των όσων ορίζει το άρθρο 120Α του ΚΑΕ ως μεταβατική διάταξη,
αποφασίζει:
Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, κατά τα άρθρα 17 και 18 του ν. 4425/2016 (Α’ 185) και κατά τα άρθρα 25, 25Α
και 120Α του Κανονισμού Αγοράς Εξισορρόπησης, την έγκριση της τιμής της Μοναδιαίας Χρέωσης της Συνιστώσας
Αποκλίσεων (UNBMFIMB) και της Μοναδιαίας Χρέωσης της Συνιστώσας Ενέργειας (UNBMFEN) του Τέλους Αγοράς
Εξισορρόπησης για το έτος 2022, ως ακολούθως:

ۼ܃۰ۻ۴۷ۻ۰ ൌ ǡ ̀Ȁܐ܅ۻ, και
ۼ܃۰ۻ۴۳ ۼൌ ǡ ૢૠ̀Ȁܐ܅ۻ
Η παρούσα απόφαση αναρτάται στην επίσημη ιστοσελίδα της ΡΑΕ, κοινοποιείται στην εταιρεία «Ανεξάρτητος
Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε.».
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδας της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 29 Δεκεμβρίου 2021
Ο Πρόεδρος
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΑΓΟΥΜΑΣ
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Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στην Προεδρία της Κυβέρνησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και κυκλοφορία των
Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη των εκτυπωτικών εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (ν. 3469/2006/Α΄ 131
και π.δ. 29/2018/Α΄58).
1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ)

• Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αίτησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον
ιστότοπο www.et.gr.
• Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμήμα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας
μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και Συνδρομητών.
Tο κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον
οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξάνεται κατά 0,30 €. To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

• Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση:
Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του
δημοσίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση
προηγμένης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης.
Β. Κατ’ εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν
είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς
δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων.

• Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημερήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες μας, περιλαμβάνονται στoν ιστότοπο (www.et.gr). Επίσης μέσω
του ιστότοπου δίδονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με
βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνικό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης.
2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου
αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.
Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

Ιστότοπος: www.et.gr

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία
του ιστότοπου: helpdesk.et@et.gr

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ
Πωλήσεις - Συνδρομές: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Πληροφορίες: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000)
Παραλαβή Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139)

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ:
webmaster.et@et.gr

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

Πείτε μας τη γνώμη σας,
για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας, συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

*02064443112210008*

