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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
 (1) 
Τροποποίηση της με αριθμ. πρ. 12923/ΔΒΕ 1670/31.8.2009 

(ΦΕΚ Β΄/1897/4.9.2009) απόφασης υπαγωγής του 
επενδυτικού σχεδίου της εταιρείας «Κ. ΤΣΙΛΙΓΚΙΡΗΣ &
ΣΙΑ ΟΕ» ως προς το φυσικό και οικονομικό αντικεί−
μενο και τον χρόνο ολοκλήρωσης στο πλαίσιο του
ν. 3299/2004/ΦΕΚ 261/Α/23.12.2004 (άρθρο 3, παράγρα−
φος 1, περίπτωση ε, υποπερίπτωση νiii), όπως ισχύει.

  Με την υπ’ αριθμ. 14728/ΔΒΕ 1613/17.12.2012 απόφα−
ση του Υφυπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας 
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, εγκρίθηκε η τρο−
ποποίηση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου και 
η παράταση του χρόνου ολοκλήρωσης της επένδυσης 
της επιχείρησης «Κ. ΤΣΙΛΙΓΚΙΡΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ» σύμφωνα 
με τις διατάξεις του Ν. 3299/2004, ως εξής:
ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Κ. ΤΣΙΛΙΓΚΙΡΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Παραγωγή Ξύλινων Επίπλων 
Κουζίνας και Ντουλάπας

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ

Αναβάθμιση της ποιότητας 
των παραγόμενων προϊόντων 

ή/και υπηρεσιών

ΤΟΠΟΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ Πετρί Κορινθίας, Δήμος 
Νεμέας, Νομός Κορινθίας

ΝΟΜΟΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ Κορινθίας
ΥΨΟΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ 218.425,00
ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ 59,36%

ΥΨΟΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ 129.655,00
ΝΕΕΣ ΘΕΣΕΙΣ 
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 4

Ημερομηνία Γνωμοδοτικής Επιτροπής: 30/11/2012.
Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.

  Με εντολή Υφυπουργού
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης
ΑΛΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΡΑΜΜΟΣ
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(2)
    Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 10106ΔΒΕ1309/3.9.2010, 

(ΦΕΚ/Β΄/1521/7.9.2010) απόφασης υπαγωγής επιχει−
ρηματικού σχεδίου επιχείρησης «ΚΡΙ−ΚΡΙ ΒΙΟΜΗΧΑ−
ΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ Α.Β.Ε.Ε», δ.τ. «ΚΡΙ−ΚΡΙ Α.Β.Ε.Ε», στα 
πλαίσια του ν. 3299/2004 (άρθρο 3, παράγραφος 1, 
περίπτωση ε, υποπερίπτωση xi), όπως ισχύει.

  Με την υπ’ αριθμ. 14803/ΔΒΕ1649/18.12.2012 απόφα−
ση του Υφυπουργού Ανάπτυξης,Ανταγωνιστικότητας, 
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, τροποποιείται η 
υπ’ αριθμ. 10106ΔΒΕ1309/3.9.2010, (ΦΕΚ/Β΄/1521/7.9.2010) 
απόφαση υπαγωγής επιχειρηματικού σχεδίου της επι−
χείρησης «ΚΡΙ−ΚΡΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ Α.Β.Ε.Ε», δ.τ. 
«ΚΡΙ−ΚΡΙ Α.Β.Ε.Ε», στα πλαίσιο του ν. 3299/2004 (άρθρο 3, 
παράγραφος 1, περίπτωση ε, υποπερίπτωση xi), ως εξής:

ΕΠΩΜΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
«ΚΡΙ−ΚΡΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 
ΓΑΛΑΚΤΟΣ Α.Β.Ε.Ε»,
δ.τ. «ΚΡΙ−ΚΡΙ Α.Β.Ε.Ε»

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΑΓΩΤΩΝ
ΤΟΠΟΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ 3° χλμ. ΣΕΡΡΩΝ −ΔΡΑΜΑΣ
ΝΟΜΟΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΣΕΡΡΕΣ
ΥΦΟΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ 8.471.966,46 €
ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ 40%
ΥΨΟΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ 3.388.786,58 €
Ημερομηνία Γνωμοδοτικής Επιτροπής: 28/11/2012.
Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.

Aθήνα, 18 Δεκεμβρίου 2012

Με εντολή Υφυπουργού
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης
  ΑΛΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΡΑΜΜΟΣ

F
Aριθμ. 3287/127664 (3)
    Ορισμός τιμήματος χρήσης για βοσκότοπους σύμφωνα 

με την παράγραφο 2 του άρθρου 24 του ν. 4061/2012.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) της παραγράφου 2 του άρθρου 24 και του άρθρου 9

του Ν. 4061/2012 «Διαχείριση και προστασία ακινήτων 
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων − Ρυθ−
μίσεις εμπραγμάτων δικαιωμάτων και λοιπές διατάξεις» 
(ΦΕΚ Α΄ 66),

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

2. Τις προτάσεις των Διευθύνσεων Αγροτικής Οικο−
νομίας και Κτηνιατρικής των Περιφερειακών Ενοτήτων 
της χώρας για τον καθορισμό του τιμήματος.

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

1. Ορίζουμε το ετήσιο τίμημα της χρήσης βοσκοτόπων 
σε κτηνοτρόφους, ανάλογα με την βοσκοϊκανότητα του 
βοσκοτόπου, ως εξής:

Βοσκότοπος χαμηλής 
βοσκοϊκανότητας 0,50 ευρώ/στρέμμα

Βοσκότοπος μεσαίας 
βοσκοϊκανότητας 1,00 ευρώ/στρέμμα

Βοσκότοπος υψηλής 
βοσκοϊκανότητας 1,50 ευρώ/στρέμμα

2. Ο Προϊστάμενος της αρμόδιας Διεύθυνσης Αγρο−
τικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της οικείας Περιφε−
ρειακής Ενότητας ορίζει γεωπόνο, ο οποίος διενεργεί 
αυτοψία και συντάσσει αιτιολογημένη έκθεση για τη 
βοσκοϊκανότητα του παραχωρούμενου βοσκότοπου.

3. Το τίμημα καταβάλλεται εντός του πρώτου τριμή−
νου εκάστου έτους στην Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία.

4. Ο παραχωρησιούχος οφείλει να προσκομίζει το 
παράβολο εξόφλησης του τιμήματος χρήσης στη Δι−
εύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της 
οικείας Περιφερειακής Ενότητας της χώρας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 17 Δεκεμβρίου 2012

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΑΥΤΑΡΗΣ

F
(4)

    Ολοκλήρωση, οριστικοποίηση κόστους, έναρξη παρα−
γωγικής λειτουργίας της επένδυσης της επιχείρησης 
«ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΒΟΥΒΩΝ “ΑΓΙΑ ΤΡΙ−
ΑΔΑ”» σύμφωνα με το αρ. 8 παρ. 1 του Ν. 3299/2004 
και το αρ. 18 παρ. 6 του ν. 4013/2011, το αρ. 16 παρ. 2 
του Ν. 3908/2011 και το π.δ. 33/2011. 

 Με την ΔΙΑΠ 123859/50796/Π10/5/00024/Ε/Ν. 3299/2004/ 
17.12.2012 απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης εγκρίθη−
κε η ολοκλήρωση, οριστικοποίηση κόστους και έναρξη 
παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης με τα παρα−
κάτω στοιχεία:

Επωνυμία

ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΟΣ 
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ 

ΒΟΥΒΩΝ
“ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΔΑ”

Είδος Επένδυσης Εκσυγχρονισμός 
ελαιοτριβείου

Τόπος Εγκατάστασης

Περιοχή «Βουβών» 
κοινοτικού 

διαμερίσματος 
Βουβών,

Δ. Πλατανιά (πρώην 
Δ. Κολυμπαρίου),

Ν. Χανίων
Συνολικό Επιχορηγούμενο 

Κόστος Επένδυσης 450.000,00 €

Κόστος οριστικοποίησης 413.757,00 €
Επιχορήγηση 140.677,38 € (34%)

Υφιστάμενες ΕΜΕ
που καθορίστηκαν

στην εγκριτική απόφαση
0,00 ΕΜΕ

Υφιστάμενες ΕΜΕ
που διατηρήθηκαν

λόγω της επένδυσης
0,00 ΕΜΕ

ΝΘΕ σε ΕΜΕ που καθορίστηκαν 
στην εγκριτική απόφαση 0,99 ΕΜΕ
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ΝΘΕ που δημιουργήθηκαν 
λόγω της επένδυσης 0,99 ΕΜΕ

Ημερομηνία ολοκλήρωσης 31.12.2007
Έναρξη παραγωγικής 

λειτουργίας 13.1.2012

Να καταβληθεί
η επιχορήγηση ποσού 140.677,38 €

Για την έκδοση της απόφασης αυτής δεν απαιτείται 
έγκριση Γνωμοδοτικής Επιτροπής σύμφωνα με το αρ. 16
παρ. 2 του Ν. 3908/2011 (ΦΕΚ 8/Α/1−2−2011) «Ενίσχυση 
Ιδιωτικών Επενδύσεων για την Οικονομική Ανάπτυξη, 
την Επιχειρηματικότητα και την Περιφερειακή συνοχή» 
και το π.δ. 33/2011 (ΦΕΚ 83/Α/14−4−2011) «Διαδικασία αξιο−
λόγησης και ελέγχου των επενδυτικών σχεδίων που 
υπάγονται στο ν. 3908/2011».

Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Ο Περιφερειάρχης
ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΡΝΑΟΥΤΑΚΗΣ

F
(5)

    Τροποποίηση, ολοκλήρωση, οριστικοποίηση κόστους, 
έναρξη παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης της 
επιχείρησης «ΜΟΥΣΑΔΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ» σύμφωνα 
με το άρθρο 8 παρ. 1 του Ν. 3299/2004, το αρ. 18 παρ. 6
του Ν. 4013/2011, το αρ. 16 παρ. 2 του Ν. 3908/2011 
και το Π.Δ. 33/2011.

  Με την ΔΙΑΠ/96303/40108/Π10/5/242/Ν. 3299/2004/ 
17.12.2012 απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης εγκρί−
θηκε η τροποποίηση, ολοκλήρωση, οριστικοποίηση κό−
στους, έναρξη παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης 
με τα παρακάτω στοιχεία:

Επωνυμία ΜΟΥΣΑΔΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

Είδος Επένδυσης

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ 
ΠΛΗΡΩΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ 

ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ 
ΕΚΤΑΣΗΣ 4,477 ΣΤΡΕΜΜΑΤΩΝ

Τόπος Εγκατάστασης
ΠΕΡΙΟΧΗ «ΑΓΙΟΣ ΜΑΡΚΟΣ» − 

ΠΗΓΑΙΔΑΚΙΑ −
Δ. ΦΑΙΣΤΟΥ−Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Συνολικό 
Επιχορηγούμενο 
Κόστος Αρχικής 

Επένδυσης

190.000,00 (100%)

Κόστος 
οριστικοποίησης 171.100,00 (100%)

Επιχορήγηση 76.995,00 (45%)
ΝΘΕ σε ΕΜΕ που 

καθορίστηκαν στην 
εγκριτική απόφαση

1 Ε.Μ.Ε

ΝΘΕ σε ΕΜΕ που δη−
μιουργήθηκαν λόγω 

της επένδυσης
1 Ε.Μ.Ε

Ημερομηνία 
ολοκλήρωσης 10.10.2012

Ημερομηνία έναρξης 
παραγωγικής 
λειτουργίας

10.10.2012

Να καταβληθεί το 
υπόλοιπο ποσό της 

επιχορήγησης
34.245.00 €

Για την έκδοση της απόφασης αυτής δεν απαιτείται 
έγκριση γνωμοδοτικής επιτροπής βάσει του άρθρου 16 
παρ. 2 (μεταβατικές διατάξεις) του Ν. 3908/2011 (ΦΕΚ 8/
Α΄/01.02.2011) «Ενίσχυση Ιδιωτικών Επενδύσεων για την 
οικονομική ανάπτυξη την επιχειρηματικότητα και την 
περιφερειακή συνοχή» και του Π.Δ. 33/2011 (ΦΕΚ 83/
Α΄/14.04.2011) «Διαδικασία αξιολόγησης και ελέγχου των 
επενδυτικών σχεδίων που υπάγονται στο Ν. 3908/2011».

Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Ο Περιφερειάρχης
ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΡΝΑΟΥΤΑΚΗΣ

F
    Αριθμ. απόφ. 964/2012 (6)
Έγκριση Μοναδιαίου Κόστους Απωλειών για το Έτος 

2012 στο Πλαίσιο της Εφαρμογής του Μηχανισμού 
Αντιστάθμισης Μεταξύ των Διαχειριστών των Συστη−
μάτων Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας.

  Η ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
(τακτική συνεδρίαση, την 5η Δεκεμβρίου 2012) 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τον Κανονισμό ΕΚ αριθμ. 714/2009 (EC No 714/2009/ 

13.7.2009).
2. Τον Κανονισμό ΕΕ αριθμ. 838/2010 (EU No 838/2010/ 

23.9.2010).
3. Τις διατάξεις του Ν. 4001/2011 (ΦΕΚ Α΄ 179/22−8−2011), 

όπως ισχύουν, και ειδικότερα τα Άρθρα 94 και 171.
4. Τις διατάξεις του Κώδικα Διαχείρισης του Ελληνικού 

Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΦΕΚ Β΄ 
103/31.01.2012), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, και 
ειδικότερα το Άρθρο 171.

5. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 20843/23.07.2012 έγγραφο της 
AΔΜΗΕ Α.Ε. (αριθμ. πρωτ. ΡΑΕ 160219/30.07.2012) με θέμα 
«Έγκριση Μοναδιαίου Κόστους Απωλειών για το έτος 
2012 στο πλαίσιο της εφαρμογής του Μηχανισμού Αντι−
στάθμισης μεταξύ των Διαχειριστών των Συστημάτων 
Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας».

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

Επειδή, σύμφωνα με τον Κανονισμό 714/2009 του Ευ−
ρωπαϊκού Κοινοβουλίου, σχετικά με τους όρους πρό−
σβασης στο δίκτυο για τις διασυνοριακές συναλλαγές 
ηλεκτρικής ενέργειας, καθορίστηκε ο Μηχανισμός Αντι−
στάθμισης μεταξύ των Διαχειριστών των Συστημάτων 
Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (Inter−Transmission 
System Operator Compensation, εφεξής «μηχανισμός 
ITC») για την αποζημίωση των Διαχειριστών για τα κό−
στη που προκύπτουν λόγω των διασυνοριακών ροών 
ηλεκτρικής ενέργειας μέσω των Συστημάτων τους.

Επειδή, ειδικότερα, οι Διαχειριστές αποζημιώνονται 
για τα κόστη από τη διάθεση των υποδομών τους για τις 
διασυνοριακές ροές ηλεκτρικής ενέργειας και για το κό−
στος των απωλειών που υφίστανται τα Συστήματα τους 
λόγω των διασυνοριακών ροών ηλεκτρικής ενέργειας.

Επειδή, ο μηχανισμός ITC, όπως ορίστηκε στον Κανονι−
σμό 838/2010, τέθηκε σε εφαρμογή στις 3 Μαρτίου 2011.

Επειδή, σύμφωνα με το Άρθρο 94 στοιχείο 2.ι του
Ν. 4001/2011, ο Διαχειριστής του Συστήματος διευθετεί 
τις χρεοπιστώσεις που του αναλογούν στο πλαίσιο του 
μηχανισμού ITC.
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Επειδή, στο Άρθρο 171 του Κώδικα Διαχείρισης του 
Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς έχει ενσωματωθεί 
αναφορά στο μηχανισμό ITC, ο οποίος εντάσσεται στο 
Λογαριασμό Προσαυξήσεων Επικουρικών και Λοιπών 
Υπηρεσιών (ΛΠ−3).

Επειδή, κατά το Άρθρο 284 του Κώδικα Διαχείρισης 
του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς, παράγραφος 4, 
για τις διαμετακομίσεις ενέργειας ο Διαχειριστής του 
Συστήματος δικαιούται μετά από έγκριση της ΡΑΕ να 
ανακτά οποιοδήποτε κόστος απαιτείται, και στο πλαίσιο 
αυτό δικαιούται να ανακτά και από Άλλους Διαχειριστές 
το κόστος που οι διαμετακομίσεις του προκαλούν.

Επειδή, κατά το 2011, ο Διαχειριστής του Ελληνικού 
Συστήματος Μεταφοράς εφάρμοζε μηδενική τιμή για 
το κόστος απωλειών στο πλαίσιο του μηχανισμού ITC, 
ενώ η σταθμισμένη, ως προς τις απώλειες, μέση τιμή 
στις υπόλοιπες χώρες−μέλη του ITC ήταν 53.173 €/MWh.

Επειδή, όπως επισημαίνει ο ACER στην από 12.9.2012 
Έκθεση του προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την Εφαρ−
μογή του Μηχανισμού ITC κατά το 2011, η ΡΑΕ αναμέ−
νεται να προσαρμόσει το ρυθμιστικό πλαίσιο ώστε να 
υιοθετηθεί μη μηδενική τιμή, βασισμένη στην αγορά, για 
το κόστος απωλειών, και να υπάρξει έτσι, καλύτερη εναρ−
μόνιση με τις απαιτήσεις της 3ης Ενεργειακής Δέσμης.

Επειδή, η προσέγγιση της υποβολής μηδενικής τιμής, 
που εφαρμόστηκε από τον Διαχειριστή του Ελληνικού 
Συστήματος για το κόστος απωλειών στο πλαίσιο του 
μηχανισμού ITC κατά το 2011, εκτιμήθηκε από τον ACER 
στην ανωτέρω Έκθεση ότι στέρησε από τον Διαχειριστή 
του Ελληνικού Συστήματος έσοδο προσεγγιστικά ίσο 
με 3.7 εκατ. €.

Επειδή, σύμφωνα με τον Κανονισμό 838/2010, και πιο 
συγκεκριμένα το στοιχείο 4.4, η αξία των απωλειών που 
προκύπτουν σε Εθνικό Σύστημα Μεταφοράς λόγω των 
διασυνοριακών ροών ηλεκτρικής ενέργειας υπολογίζε−
ται στην ίδια βάση η οποία εγκρίθηκε από τη Ρυθμιστική 
Αρχή αναφορικά με τον υπολογισμό όλων των απωλειών 
του Εθνικού Συστήματος Μεταφοράς. Στη συνέχεια, ο 
ACER συλλέγει τα κριτήρια αποτίμησης των απωλειών 
και ελέγχει εάν πληρούν την αρχή της δίκαιης και μη 
διακριτικής μεταχείρισης.

Επειδή, σύμφωνα με τον Κανονισμό 838/2010 περί κα−
θορισμού κατευθυντήριων γραμμών για το μηχανισμό 
ITC, και πιο συγκεκριμένα το στοιχείο 4.2, το κόστος των 
απωλειών προκύπτει ως η διαφορά μεταξύ των απωλει−
ών που πραγματικά προκύπτουν και των εκτιμώμενων 
απωλειών χωρίς τη διαμετακόμιση ενέργειας.

Επειδή, οι μεθοδολογίες υπολογισμού του κόστους 
απωλειών στο πλαίσιο του ITC διαφοροποιούνται ση−
μαντικά μεταξύ των κρατών – μελών του ITC, αντα−
νακλώντας τις παραμέτρους οργάνωσης των αγορών 
ενέργειας και διαχείρισης των απωλειών.

Επειδή, οι απώλειες στο Ελληνικό Σύστημα Μεταφο−
ράς Ηλεκτρικής Ενέργειας χρεώνονται στην Οριακή Τιμή 
Συστήματος (ΟΤΣ).

Επειδή, η μεθοδολογία που εισηγήθηκε ο Διαχειριστής 
του Συστήματος, με το από 30.7.2012 έγγραφό του, για 
τον υπολογισμό του κόστους απωλειών στο πλαίσιο 
του μηχανισμού ITC για το 2012 βασίζεται στη σταθμι−
σμένη, ως προς τις ποσότητες διαμετακόμισης, μέση 
τιμή της ΟΤΣ για τις ώρες που πραγματικά υπάρχει 
διαμετακόμιση (transit).

Επειδή, η ανωτέρω στάθμιση αποτελεί μια εύλογη 
προσέγγιση για την αρχική εφαρμογή της εν λόγω με−
θοδολογίας.

Επειδή, η τιμή του μοναδιαίου κόστους απωλειών 
έπρεπε να δηλωθεί από τους Διαχειριστές των Εθνικών 
Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας στον ENTSO−E πριν 
την έναρξη του 2012 και επομένως έπρεπε να εκτιμηθεί 
με βάση τα διαθέσιμα ιστορικά στοιχεία και προβλέψεις 
για τα μεγέθη που υπεισέρχονται στον υπολογισμό της.

Επειδή, για το έτος 2012, το κόστος απωλειών προσεγ−
γίστηκε από τον Διαχειριστή του Ελληνικού Συστήματος 
ως η εκτιμώμενη τιμή του κατά το 2011 προσαυξημένη 
κατά τη διαφορά των εκτιμώμενων τιμών του μεταξύ 
των ετών 2011 και 2010.

Επειδή, η παραπάνω προσέγγιση υποθέτει μια στα−
θερή μεταβολή μεταξύ διαδοχικών ετών, η οποία απο−
τυπώνει μεταξύ άλλων την εκτιμώμενη δυναμική της 
ΟΤΣ και του όγκου των ποσοτήτων διαμετακόμισης, 
ιδιαιτέρως δε, την αύξηση του βαθμού δραστηριοποίη−
σης της διασύνδεσης με την Τουρκία.

Επειδή, για το έτος 2011, τα στοιχεία του Δεκεμβρί−
ου 2011 δεν ήταν διαθέσιμα όταν πραγματοποιήθηκε ο 
υπολογισμός του εκτιμώμενου κόστους απωλειών και 
προσεγγίστηκαν από τα στοιχεία του Νοεμβρίου 2011.

Επειδή, το έτος 2010 περιλαμβάνει τη μετάβαση στην 
5η ημέρα αναφοράς, το κόστος απωλειών για το 2010 
υπολογίστηκε ως η σταθμισμένη τιμή, ως προς τις πο−
σότητες διαμετακόμισης, της εκ των υστέρων τιμής, 
ExPIP, με την οποία γινόταν η εκκαθάριση της αγοράς 
πριν την 5η ημέρα αναφοράς (δηλαδή από την έναρξη 
του 2010 έως και 29.9.2010), και της ΟΤΣ, η οποία εφαρ−
μόζεται για την εκκαθάριση του ΗΕΠ από 30/9/2010 και 
έπειτα.

Επειδή, η σταθμισμένη μέση τιμή της ΟΤΣ, υπό την 
μεθοδολογία και τις παραδοχές που περιγράφηκαν 
ανωτέρω, για το έτος 2010 προκύπτει ίση με 49.73 €/
MWh και για το 2011 ίση με 57.4 €/MWh.

Επειδή, υπό τις παραπάνω παραδοχές, το μοναδιαίο 
κόστος απωλειών για το έτος 2012 στο πλαίσιο της εφαρ−
μογής του μηχανισμού ITC προκύπτει ίσο με 65.07 €/MWh.

Επειδή, όπως αναλύθηκε παραπάνω, η βάση υπολογι−
σμού που εισηγήθηκε ο Διαχειριστής του Συστήματος 
και οι επιμέρους παραδοχές που την διέπουν, κρίνονται 
εύλογες και συμβατές με την προσέγγιση που εφαρμό−
ζεται για όλες τις απώλειες του Συστήματος.

Επειδή, όπως απορρέει από τον Κανονισμό 838/2010, 
και πιο συγκεκριμένα το στοιχείο 4.4, η βάση υπολογι−
σμού για το κόστος απωλειών στο πλαίσιο της εφαρ−
μογής του μηχανισμού ITC τελεί υπό την έγκριση της 
ΡΑΕ, αποφασίζει:

1. Την έγκριση της βάσης υπολογισμού που εισηγήθηκε 
ο Διαχειριστής του Συστήματος για το κόστος απωλει−
ών στο πλαίσιο της εφαρμογής του μηχανισμού ITC.

2. Τον καθορισμό του Μοναδιαίου Κόστους Απωλειών 
στο πλαίσιο της εφαρμογής του μηχανισμού ITC για το 
έτος 2012 στα 65.07 €/MWh.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 5 Δεκεμβρίου 2012

Ο Πρόεδρος
ΝΙΚΟΣ ΒΑΣΙΛΑΚΟΣ  
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