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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθ. ΠΟΛ.1282/
31.12.2013 απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δη−
μοσίων Εσόδων (Φ.Ε.Κ. 54/Β΄/16.1.2014) «Προληπτι−
κά ή διασφαλιστικά του δημοσίου συμφέροντος
μέτρα άμεσου και επείγοντος χαρακτήρα σε πε−
ρίπτωση φοροδιαφυγής, σύμφωνα με τις διατά−
ξεις των παραγράφων 5, 6 και 7 του άρθρου 46
του ν.4174/2013, εξειδίκευση των προσώπων σε
βάρος των οποίων αυτά επιβάλλονται, καθορι−
σμός των περιπτώσεων ολικής ή μερικής άρσης
των μέτρων και μη εφαρμογής αυτών, προσδιο−
ρισμός χρόνου διατήρησής τους και άλλων ειδι−
κότερων θεμάτων». .......................................................................
1
Καθορισμός μοναδιαίων χρεώσεων, συντελεστών
προσαύξησης και λοιπών παραμέτρων για τον
υπολογισμό των Χρεώσεων Μη Συμμόρφωσης
λόγω Μη Νόμιμων Προσφορών και Δηλώσεων
για το ημερολογιακό έτος 2015. ....................................... 2
Υπερωριακή απασχόληση υπαλλήλων Ο.Λ.Λ. Α.Ε. ..... 3

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. ΠΟΛ 1038
(1)
Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθ. ΠΟΛ.1282/
31.12.2013 απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημο−
σίων Εσόδων (Φ.Ε.Κ. 54/Β΄/16.1.2014) «Προληπτικά ή
διασφαλιστικά του δημοσίου συμφέροντος μέτρα
άμεσου και επείγοντος χαρακτήρα σε περίπτωση
φοροδιαφυγής, σύμφωνα με τις διατάξεις των πα−
ραγράφων 5, 6 και 7 του άρθρου 46 του ν.4174/2013,
εξειδίκευση των προσώπων σε βάρος των οποίων
αυτά επιβάλλονται, καθορισμός των περιπτώσεων
ολικής ή μερικής άρσης των μέτρων και μη εφαρμο−
γής αυτών, προσδιορισμός χρόνου διατήρησής τους
και άλλων ειδικότερων θεμάτων».
Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 4, 15, 36, 40, 46, 54 Α΄, 55,
63, 66 και 67 του ν. 4174/2013 (Φ.Ε.Κ. 170/Α΄/26.7.2013)

«Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις», όπως
ισχύουν.
2. Τις διατάξεις των άρθρων 6 και 25 του ν.2690/1999
«Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλ−
λες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 97/Α΄/17.5.1999), όπως ισχύουν, τις
διατάξεις του άρθρου 63 του ν.2717/1999 «Κώδικας Διοι−
κητικής Δικονομίας» (Φ.Ε.Κ. 45/Α΄/9.3.1999), όπως ισχύουν
και τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 40 του
ν.3220/2004 (Φ.Ε.Κ. 15/Α΄/28.1.2004), όπως ισχύουν.
3. Της υποπαραγράφου Ε.2 της παραγράφου Ε΄ του
άρθρου πρώτου του ν.4093/2012 (Φ.Ε.Κ. Α΄222/12.11.2012)
«Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής
Στρατηγικής 2013−2016 – Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής
του ν.4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δη−
μοσιονομικής Στρατηγικής 2013−2016», όπως τροποποι−
ήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει.
4. Την αριθ. Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013/28.1.2013 (Φ.Ε.Κ. 130/
Β΄/28.1.2013 και Φ.Ε.Κ. 372/Β΄/19.2.2013) απόφαση του
Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού Οικονομι−
κών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα
της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουρ−
γείου Οικονομικών», όπως τροποποιήθηκε με τις αριθ.
Δ6Α 1125239 ΕΞ 2013/8.8.2013 (Φ.Ε.Κ. 2003/Β΄/14.8.2013) και
Δ6Α 1196756 ΕΞ 2013/23.12.2013 (Φ.Ε.Κ. 3317/Β΄/27.12.2013)
όμοιες.
5. Την αριθ. Δ6Α 1198349 ΕΞ 2013/31.12.2013 (Φ.Ε.Κ. 3368/
Β΄/31.12.2013) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημο−
σίων Εσόδων «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και εξουσι−
οδότηση υπογραφής «Με εντολή Γενικού Γραμματέα
της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων» στους
Προϊσταμένους των Δημόσιων Οικονομικών Υπηρεσιών
(Δ.Ο.Υ.), των Ελεγκτικών Κέντρων, της Επιχειρησιακής
Μονάδας Είσπραξης και της Υπηρεσίας Εσωτερικής
Επανεξέτασης, καθώς και των υφιστάμενων αυτών ορ−
γάνων» και τη με αριθ. Δ6Α 1112903 ΕΞ 2014/31.7.2014
(Φ.Ε.Κ. 2153/Β΄/31.7.2014) απόφαση της Γενικής Γραμμα−
τέως Δημοσίων Εσόδων «Μεταβίβαση εξουσιοδότησης
υπογραφής «Με εντολή Γενικού Γραμματέα Δημοσίων
Εσόδων» στους Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων,
Διευθύνσεων, Υποδιευθύνσεων, Τμημάτων και Αυτοτε−
λών Τμημάτων, καθώς και στους Υπευθύνους Αυτοτελών
Γραφείων και Γραφείων της Κεντρικής Υπηρεσίας και
των Ειδικών Αποκεντρωμένων Υπηρεσιών της Γενικής
Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων», όπως τροποποιήθηκε,
συμπληρώθηκε και ισχύει.
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6. Την αριθ. Δ6Α 1036682 ΕΞ 2014/25.2.2014 (Φ.Ε.Κ. 478/
Β΄/26.2.2014) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων
Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών «Μεταβίβαση αρ−
μοδιοτήτων και εξουσιοδότηση υπογραφής “Με εντολή
Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων” σε όργανα της
Φορολογικής Διοίκησης», όπως τροποποιήθηκε, συμπλη−
ρώθηκε και ισχύει.
7. Την αριθ. Δ6Α 1198069 ΕΞ 2013/30.12.2013 (Φ.Ε.Κ. 3367/
Β΄/31.12.2013) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημο−
σίων Εσόδων «Μετονομασία και ανακαθορισμός των
αρμοδιοτήτων και της εσωτερικής διάρθρωσης της Υπη−
ρεσίας Εσωτερικής Επανεξέτασης της Γενικής Γραμμα−
τείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών»
και την αριθ. Δ6Α 1058824 ΕΞ 2014/8.4.2014 (Φ.Ε.Κ. 865/
Β΄/8.4.2014) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων
Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών «Ανακαθορισμός
της εσωτερικής διάρθρωσης και των αρμοδιοτήτων ορ−
γανικών μονάδων της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων
Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών και μετονομασία
ορισμένων από αυτές», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
8. Το π.δ. 111/29.8.2014 (Φ.Ε.Κ. 178/Α΄/29.8.2014) «Οργα−
νισμός του Υπουργείου Οικονομικών».
9. Τη με αριθ. ΠΟΛ.1066/2.4.2013 (Φ.Ε.Κ. 753/Β΄/2.4.2013)
απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών «Επιστροφή
Φ.Π.Α. στους αγρότες του ειδικού καθεστώτος» καθώς
και την αριθ. ΠΟΛ.1088/1.4.2014 (Φ.Ε.Κ. 835/Β΄/4.4.2014)
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων του
Υπουργείου Οικονομικών «Επιστροφή Φ.Π.Α. αγροτών
του ειδικού καθεστώτος Φ.Π.Α.».
10. Την αριθ. Πράξη 20 της 25.6.2014 (Φ.Ε.Κ. 360 Υ.Ο.Δ.Δ.)
«Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμ−
ματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών».
11. Την αριθ. ΠΟΛ.1282/31.12.2013 απόφαση του Γενικού
Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων (Φ.Ε.Κ. 54/Β΄/16.1.2014)
«Προληπτικά ή διασφαλιστικά του δημοσίου συμφέρο−
ντος μέτρα άμεσου και επείγοντος χαρακτήρα σε πε−
ρίπτωση φοροδιαφυγής, σύμφωνα με τις διατάξεις των
παραγράφων 5, 6 και 7 του άρθρου 46 του ν.4174/2013,
εξειδίκευση των προσώπων σε βάρος των οποίων αυτά
επιβάλλονται, καθορισμός των περιπτώσεων ολικής ή
μερικής άρσης των μέτρων και μη εφαρμογής αυτών,
προσδιορισμός χρόνου διατήρησής τους και άλλων ει−
δικότερων θεμάτων».
12. Την ανάγκη τροποποίησης και συμπλήρωσης της
αριθ. ΠΟΛ.1282/31.12.2013 απόφασης του Γενικού Γραμ−
ματέα Δημοσίων Εσόδων (Φ.Ε.Κ. 54/Β΄/16.1.2014).
13. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας
απόφασης, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρα−
τικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
1. Η παράγραφος 1 του άρθρου 1 της αριθ. ΠΟΛ.1282/
31.12.2013 απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων
Εσόδων (Φ.Ε.Κ. 54/Β΄/16.1.2014) αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Τα μέτρα της παραγράφου 5 του άρθρου 46 του
ν.4174/2013, όπως ισχύει, επιβάλλονται άμεσα σε βάρος
του παραβάτη σε κάθε περίπτωση που η Φορολογική
Διοίκηση διαπιστώνει, κατά τον φορολογικό έλεγχο,
παραβάσεις φοροδιαφυγής, κατά τα οριζόμενα στην ίδια
ως άνω παράγραφο και ανεξαρτήτως των χρηματικών
ορίων που τίθενται στο δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης
β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 55 του ν.4174/2013,
όπως ισχύει, και του χρόνου στον οποίο ανάγεται η
οικεία φορολογική οφειλή ή που διαπράττεται η οικεία
παράβαση».

2. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της αριθ. ΠΟΛ.1282/
31.12.2013 απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων
Εσόδων, μετά τις λέξεις «επιβάλλονται σωρευτικά» προ−
στίθενται οι λέξεις: «εφόσον οι διαπιστούμενες παραβά−
σεις του νομικού προσώπου ή της νομικής οντότητας
υπερβαίνουν το τιθέμενο στις διατάξεις του α΄ εδαφίου
της παραγράφου 5 του άρθρου 46 του ν.4174/2013 ποσό»,
η περίπτωση β΄ αντικαθίσταται, προστίθεται νέα περί−
πτωση γ΄, η περίπτωση γ΄ αναγραμματίζεται σε δ΄ και
αντικαθίσταται και η περίπτωση δ΄ αναγραμματίζεται
σε ε΄, ως εξής:
«β) Για ομόρρυθμες και ετερόρρυθμες εταιρείες στους
ομόρρυθμους εταίρους και στους διαχειριστές αυτών
ως και εν γένει σε κάθε πρόσωπο εντεταλμένο, είτε
άμεσα από το νόμο είτε από ιδιωτική βούληση είτε με
δικαστική απόφαση είτε από οποιαδήποτε αιτία, στη
διοίκηση ή διαχείριση ή εκπροσώπηση αυτών.
γ) Για περιορισμένης ευθύνης και ιδιωτικές κεφαλαι−
ουχικές εταιρείες στους διαχειριστές αυτών ως και εν
γένει σε κάθε πρόσωπο εντεταλμένο, είτε άμεσα από
το νόμο είτε από ιδιωτική βούληση είτε με δικαστική
απόφαση είτε από οποιαδήποτε αιτία, στη διοίκηση
ή διαχείριση ή εκπροσώπηση αυτών και, όταν αυτοί
ελλείπουν ή απουσιάζουν, σε κάθε εταίρο.
δ) Για συνεταιρισμούς και ενώσεις αυτών στους προέ−
δρους, στους αντιπροέδρους, στους γραμματείς, στους
ταμίες, ως και εν γένει σε κάθε πρόσωπο εντεταλμένο
είτε άμεσα από το νόμο είτε από ιδιωτική βούληση είτε
με δικαστική απόφαση είτε από οποιαδήποτε αιτία στη
διοίκηση ή διαχείριση ή εκπροσώπηση αυτών.».
Στην παράγραφο 2 του άρθρου 2 της αριθ.
ΠΟΛ.1282/31.12.2013 απόφασης του Γενικού Γραμματέα
Δημοσίων Εσόδων (Φ.Ε.Κ. 54/Β΄/16.1.2014) μετά τις λέ−
ξεις «επιβάλλονται σωρευτικά» προστίθενται οι λέξεις:
«εφόσον οι διαπιστούμενες παραβάσεις του νομικού
προσώπου ή της νομικής οντότητας υπερβαίνουν το τι−
θέμενο στις διατάξεις του α΄ εδαφίου της παραγράφου
5 του άρθρου 46 του ν.4174/2013, ποσό, σε βάρος των
παραβατών νομικών προσώπων ή νομικών οντοτήτων».
3. Η παράγραφος 2 του άρθρου 3 της αριθ. ΠΟΛ.1282/
31.12.2013 απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων
Εσόδων αντικαθίσταται ως έξης: «2. Οι δεσμεύσεις του
τρίτου εδαφίου της παραγράφου 5 του άρθρου 46 του
ν.4174/2013, όπως ισχύει, δεν εφαρμόζονται:
α) για ποσά μισθών ή συντάξεων, για ποσά αποζημιώ−
σεων απολυομένων που καταβάλλονται σύμφωνα με την
κείμενη νομοθεσία, για ποσά κοινωνικού μερίσματος και
οποιωνδήποτε επιδομάτων και εν γένει παροχών που
καταβάλλονται από Οργανισμούς, Ασφαλιστικά Ιδρύμα−
τα ή άλλους φορείς του Δημοσίου τα οποία κατατίθε−
νται στους οικείους λογαριασμούς φυσικών προσώπων,
καθώς και για ποσά που είναι ακατάσχετα σύμφωνα
με τις διατάξεις της περίπτωσης δ΄ της παραγράφου 1
και της παραγράφου 2 του άρθρου 31 του ν.δ. 356/1974
(Κ.Ε.Δ.Ε.), όπως ισχύει και των κατ’ εξουσιοδότηση αυτού
εκδοθεισών αποφάσεων,
β) για ποσά που καταβάλλονται με χρέωση των τη−
ρούμενων, εκ μέρους του παραβάτη ή εκ μέρους των
προσώπων της παραγράφου 6 του άρθρου 46 του
ν.4174/2013, όπως εξειδικεύονται με το άρθρο 2 της
παρούσας, λογαριασμών σε αντίστοιχη πίστωση λο−
γαριασμών του Δημοσίου και των ασφαλιστικών ταμεί−
ων για την εκπλήρωση φορολογικών και ασφαλιστικών
υποχρεώσεων του παραβάτη,
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γ) για ποσά που προορίζονται για την έκδοση τραπε−
ζικών επιταγών, εκ μέρους του παραβάτη ή εκ μέρους
των προσώπων της παραγράφου 6 του άρθρου 46 του
ν.4174/2013, όπως εξειδικεύονται με το άρθρο 2 της πα−
ρούσας, σε διαταγή Ελληνικού Δημοσίου και Φορέων
Κοινωνικής Ασφάλισης, αποκλειστικά και μόνο για την
καταβολή φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσε−
ων του παραβάτη,
δ) για αποδοχές εργαζομένων, όπως ιδίως μισθούς και
αποζημιώσεις απολυομένων, και ασφαλιστικές εισφορές
που καταβάλλονται από τον παραβάτη με χρέωση των
τηρουμένων εκ μέρους του λογαριασμών σε αντίστοιχη
πίστωση των συνδεδεμένων με αυτούς λογαριασμών:
i) των δικαιούχων μισθωτών που συνδέονται με αυτόν
με σύμβαση παροχής εξαρτημένης εργασίας και ii) των
Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης, υπό την προϋπόθεση
υποβολής κάθε φορά της τελευταίας υποχρεωτικής,
βάσει των σχετικών διατάξεων, δήλωσης Φ.Μ.Υ. και κα−
τάστασης εργοδοτικών εισφορών,
ε) για ανέγκλητους τραπεζικούς λογαριασμούς (λογα−
ριασμούς μεσεγγύησης) συνεταιριστικών οργανώσεων
που δημιουργήθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις της πα−
ραγράφου 7 του άρθρου 5 της αριθ. ΠΟΛ.1066/2.4.2013
(Φ.Ε.Κ. 753/Β΄/2.4.2013) απόφασης του Υφυπουργού
Οικονομικών καθώς και της παραγράφου 2 της αριθ.
ΠΟΛ.1088/1.4.2014 (Φ.Ε.Κ. 835/Β΄/4.4.2014) απόφασης του
Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου
Οικονομικών και κάθε άλλης όμοιας,
στ) εφόσον ο παραβάτης έχει κατά του Δημοσίου μη
εκχωρηθείσα ανταπαίτηση, η οποία είναι τουλάχιστον
ίση με το συνολικά προσδιορισθέν ποσό των οικείων
κύριων και προσθέτων φόρων, τελών και εισφορών μετά
των προσαυξήσεων, τόκων και προστίμων ή των οικείων
προστίμων, η οποία μπορεί να προταθεί για συμψηφι−
σμό, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Φορολογι−
κής Διαδικασίας και τα οριζόμενα στο άρθρο 83 του
ν.δ. 356/1974, όπως ισχύει. Στην περίπτωση αυτή ενη−
μερώνονται άμεσα οι υπηρεσίες που αναφέρονται στις
περιπτώσεις α΄ και β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 95
του ν. 2362/1995, όπως ισχύει, ώστε να μην καταβληθεί
το οφειλόμενο ποσό στον παραβάτη ή να μην γίνει δε−
κτή τυχόν εκχώρηση της απαίτησης από τον παραβάτη
σε τρίτο πρόσωπο. Για την απόδειξη της μη εκχώρησης
της απαίτησης υποβάλλεται από τον παραβάτη πλέον
των ανωτέρω και σχετική υπεύθυνη δήλωση.
Τα οριζόμενα στις περιπτώσεις α΄, β΄, γ΄, δ΄ και ε΄
της παρούσας παραγράφου καταλαμβάνουν και τις
περιπτώσεις για τις οποίες έχουν εφαρμοστεί μέτρα
διασφάλισης των συμφερόντων του Δημοσίου σε περί−
πτωση φοροδιαφυγής με προϊσχύουσες του ν.4174/2013,
όπως ισχύει, διατάξεις.».
4. α) Το πρώτο και το δεύτερο εδάφιο της παρα−
γράφου 1 του άρθρου 4 της αριθ. ΠΟΛ.1282/31.12.2013
απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων
αντικαθίστανται, ως εξής:
«1. Για την εφαρμογή των μέτρων της παραγράφου 5
του άρθρου 46 του ν.4174/2013, όπως ισχύει, συντάσσε−
ται άμεσα, από την αρμόδια για την έκδοση των οικείων
των μέτρων πράξεων προσδιορισμού των φόρων, τελών
και εισφορών ή των πράξεων επιβολής προστίμων φο−
ρολογική αρχή, πράξη επιβολής μέτρων διασφάλισης
των συμφερόντων του Δημοσίου, σύμφωνα με την Ειδική
Έκθεση Ελέγχου. Η ως άνω φορολογική αρχή καταχωρεί
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την πράξη αυτή αυθημερόν στο ηλεκτρονικό σύστημα
TAXIS, προκειμένου να ενημερωθούν όλες οι φορολογι−
κές αρχές, τη γνωστοποιεί αυθημερόν με ηλεκτρονικό
ταχυδρομείο και εγγράφως στη Δ/νση Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης (ΔΗΛΕΔ), προκειμένου να απαγορευθεί η
χορήγηση ηλεκτρονικού πιστοποιητικού ΕΝ.Φ.Ι.Α., (μέχρι
την υλοποίηση αυτής της λειτουργίας μηχανογραφικά),
στη Δ/νση Ελέγχων του Υπουργείου Οικονομικών με
αντίγραφο της σχετικής Ειδικής Έκθεσης Ελέγχου, στο
Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και στην Τράπε−
ζα της Ελλάδος, η οποία υποχρεούται να ενημερώσει
σχετικά τα λειτουργούντα στην Ελλάδα πιστωτικά ιδρύ−
ματα. Η ως άνω πράξη κοινοποιείται σύμφωνα με τις
ισχύουσες διατάξεις, με αντίγραφο της σχετικής Ειδικής
Έκθεσης Ελέγχου, στον παραβάτη και στα πρόσωπα της
παραγράφου 6 του άρθρου 46 του ν.4174/2013, όπως
εξειδικεύονται με το άρθρο 2 της παρούσας. Η αρμόδια
για την εφαρμογή των μέτρων φορολογική αρχή οφείλει
ταυτόχρονα ή εντός αποκλειστικής προθεσμίας δεκα−
πέντε (15) ημερών από την εφαρμογή των μέτρων να
επιδίδει με απόδειξη στον παραβάτη και στα πρόσωπα
της παραγράφου 6 του άρθρου 46 του ν.4174/2013, όπως
εξειδικεύονται με το άρθρο 2 της παρούσας, κλήση
προς επιγενόμενη ακρόαση για τις διαπιστώσεις που
καταγράφηκαν στην Ειδική Έκθεση Ελέγχου, κατ’ εφαρ−
μογή των διατάξεων του εδαφίου β΄ της παραγράφου
3 του άρθρου 6 του ν.2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα
Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 97/
Α΄/17.5.1999), όπως ισχύουν.».
β) Στο τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου 4 της
αριθ. ΠΟΛ.1282/31.12.2013 απόφασης του Γενικού Γραμμα−
τέα Δημοσίων Εσόδων προστίθεται εδάφιο ως ακολού−
θως: «Η θετική απάντηση καταχωρείται αυθημερόν από
τη φορολογική αρχή στο ηλεκτρονικό σύστημα TAXIS.».
5. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου
5 της αριθ. ΠΟΛ.1282/31.12.2013 απόφασης του Γενικού
Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων αντικαθίσταται ως εξής:
«H προθεσμία για την άσκηση προσφυγής και η άσκησή
της κατά των αποφάσεων της Υπηρεσίας Εσωτερικής
Επανεξέτασης επί της πράξης επιβολής των μέτρων
διασφάλισης των συμφερόντων του Δημοσίου ή επί
των πράξεων προσδιορισμού των οικείων φόρων, τε−
λών, εισφορών ή των πράξεων επιβολής προστίμων δεν
αίρουν την εφαρμογή των μέτρων, με την επιφύλαξη
των οριζομένων στην παρούσα.».
6. Η παράγραφος 4 του άρθρου 5 της αριθ. ΠΟΛ.1282/
31.12.2013 απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσί−
ων Εσόδων αντικαθίσταται ως εξής: «4. Σε περίπτωση
αναστολής εφαρμογής των μέτρων ή ακύρωσης εν
όλω ή εν μέρει ή τροποποίησης της πράξης επιβολής
των διασφαλιστικών των συμφερόντων του Δημοσίου
μέτρων, η Υπηρεσία Εσωτερικής Επανεξέτασης ενη−
μερώνει κατά περίπτωση με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
και εγγράφως τη Δ/νση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
(ΔΗΛΕΔ), τη Διεύθυνση Ελέγχων του Υπουργείου Οι−
κονομικών, το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων
και την Τράπεζα της Ελλάδος, η οποία υποχρεούται
να ενημερώσει σχετικά τα λειτουργούντα στην Ελλάδα
πιστωτικά ιδρύματα.».
7. Το άρθρο 6 της αριθ. ΠΟΛ.1282/31.12.2013 απόφασης
του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων αντικαθί−
σταται ως εξής:
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«Άρθρο 6
Περιπτώσεις ολικής ή μερικής άρσης των μέτρων
1. Οι δεσμεύσεις περιοριστικά και μόνο του τρίτου εδα−
φίου της παραγράφου 5 του άρθρου 46 του ν.4174/2013,
όπως ισχύει, αίρονται:
α) σε περίπτωση μη αμφισβήτησης των οικείων των
μέτρων πράξεων από τον παραβάτη, μετά την κατα−
βολή τουλάχιστον του σαράντα τοις εκατό (40%) του
συνολικά προσδιορισθέντος ποσού των οικείων κύριων
και προσθέτων φόρων, τελών και εισφορών μετά των
προσαυξήσεων, τόκων και προστίμων ή των οικείων
προστίμων. Αντί της καταβολής του ανωτέρω ποσού ο
παραβάτης δύναται να καταθέσει στην αρμόδια φορο−
λογική αρχή ανέκκλητη, ανεπιφύλακτη και με παραίτηση
του δικαιώματος διζήσεως και διαιρέσεως εγγυητική
επιστολή υπέρ του Δημοσίου, για το σαράντα τοις
εκατό (40%) του συνολικά προσδιορισθέντος ποσού
των οικείων κύριων και προσθέτων φόρων, τελών και
εισφορών μετά των προσαυξήσεων, τόκων και προστί−
μων ή των οικείων προστίμων, προσαυξημένου με τις
επιβαρύνσεις εξαμήνου, που εκδίδεται από πιστωτικό
ίδρυμα ή άλλο νομικό πρόσωπο που λειτουργεί νόμιμα
στα Κ.Μ. της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχει σύμφωνα με
την ισχύουσα νομοθεσία το δικαίωμα αυτό, διάρκειας
δώδεκα (12) μηνών. Η εγγυητική επιστολή καταπίπτει
υπέρ του Δημοσίου μετά την πάροδο έξι (6) μηνών από
την κατάθεσή της. Σε περίπτωση καταβολής του οικείου
πoσού πριν την πάροδο έξι (6) μηνών αυτή επιστρέφεται
στον παραβάτη εν όλω ή εν μέρει, κατά περίπτωση,
β) σε περίπτωση αμφισβήτησης των οικείων των μέ−
τρων πράξεων από τον παραβάτη, μετά την καταβολή
τουλάχιστον του πενήντα τοις εκατό (50%) του συ−
νολικά προσδιορισθέντος ποσού των οικείων κύριων
και προσθέτων φόρων, τελών και εισφορών μετά των
προσαυξήσεων, τόκων και προστίμων ή των οικείων
προστίμων. Αντί της καταβολής του ανωτέρω ποσού ο
παραβάτης δύναται να καταθέσει στην αρμόδια φορο−
λογική αρχή ανέκκλητη, ανεπιφύλακτη και με παραίτηση
του δικαιώματος διζήσεως και διαιρέσεως εγγυητική
επιστολή υπέρ του Δημοσίου, για το πενήντα τοις εκατό
(50%) του συνολικά προσδιορισθέντος ποσού των οικεί−
ων κύριων και προσθέτων φόρων, τελών και εισφορών
μετά των προσαυξήσεων, τόκων και προστίμων ή των
οικείων προστίμων, προσαυξημένου με τις επιβαρύνσεις
τετραμήνου, που εκδίδεται από πιστωτικό ίδρυμα ή άλλο
νομικό πρόσωπο που λειτουργεί νόμιμα στα Κ.Μ. της
Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχει σύμφωνα με την ισχύουσα
νομοθεσία το δικαίωμα αυτό, διάρκειας οκτώ (8) μηνών.
Η εγγυητική επιστολή καταπίπτει, εφόσον συντρέχει
περίπτωση, εν όλω ή εν μέρει υπέρ του Δημοσίου, ή
άλλως επιστρέφεται στον παραβάτη μετά την έκδοση
των αποφάσεων της Υπηρεσίας Εσωτερικής Επανεξέτα−
σης επί των ενδικοφανών προσφυγών κατά των οικείων
των μέτρων πράξεων, οι οποίες αποφαίνονται επί της
ουσίας, ή την πάροδο άπρακτης προθεσμίας έκδοσης
αυτών, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 5
του άρθρου 63 του ν.4174/2013, όπως ισχύει.
2. Τα μέτρα της παραγράφου 5 του άρθρου 46 του
ν.4174/2013, όπως ισχύει, αίρονται υποχρεωτικά στο σύ−
νολό τους:
α) με την καταβολή ποσού πάνω από το εβδομήντα
τοις εκατό (70%) του συνολικά προσδιορισθέντος ποσού
των οικείων κύριων και προσθέτων φόρων, τελών και ει−

σφορών μετά των προσαυξήσεων, τόκων και προστίμων
ή των οικείων προστίμων. Αντί της καταβολής του ανω−
τέρω ποσού ο παραβάτης δύναται να καταθέσει στην
αρμόδια φορολογική αρχή ανέκκλητη, ανεπιφύλακτη και
με παραίτηση του δικαιώματος διζήσεως και διαιρέσεως
εγγυητική επιστολή υπέρ του Δημοσίου, για το εβδομή−
ντα τοις εκατό (70%) του συνολικά προσδιορισθέντος
ποσού των οικείων κύριων και προσθέτων φόρων, τε−
λών και εισφορών μετά των προσαυξήσεων, τόκων και
προστίμων ή των οικείων προστίμων, προσαυξημένου με
τις επιβαρύνσεις τριμήνου, που εκδίδεται από πιστωτικό
ίδρυμα ή άλλο νομικό πρόσωπο που λειτουργεί νόμιμα
στα Κ.Μ. της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχει σύμφωνα με
την ισχύουσα νομοθεσία το δικαίωμα αυτό, διάρκειας
έξι (6) μηνών. Η εγγυητική επιστολή καταπίπτει, μετά
την πάροδο τριών (3) μηνών από την κατάθεσή της.
Σε περίπτωση καταβολής του οικείου ποσού πριν την
πάροδο τριών (3) μηνών αυτή επιστρέφεται στον πα−
ραβάτη εν όλω ή εν μέρει, κατά περίπτωση,
β) εφόσον παύουν να υφίστανται οι προϋποθέσεις
εφαρμογής τους, λόγω έκδοσης απόφασης από την
Υπηρεσία Εσωτερικής Επανεξέτασης που ακυρώνει για
λόγους ουσίας ή τροποποιεί τις οικείες των μέτρων
πράξεις προσδιορισμού των φόρων, τελών, εισφορών ή
επιβολής προστίμων ή κατόπιν οριστικής απόφασης του
διοικητικού δικαστηρίου που ακυρώνει για λόγους ουσί−
ας ή τροποποιεί τις οικείες αποφάσεις της Υπηρεσίας
Εσωτερικής Επανεξέτασης επί των ως άνω πράξεων,
γ) μετά την πάροδο πέντε (5) ετών από την έκδοση
των οικείων των μέτρων πράξεων προσδιορισμού των
φόρων, τελών, εισφορών ή επιβολής προστίμων.
3. Στις περιπτώσεις ένταξης των οικείων των μέτρων
φορολογικών οφειλών του παραβάτη σε πρόγραμμα
ρύθμισης ή διευκόλυνσης τμηματικής καταβολής σε
δόσεις ή υπαγωγής αυτών σε συμφωνία δικαστικά επι−
κυρωμένη και μετά την καταβολή δόσεων, οι οποίες δεν
μπορεί να είναι λιγότερες από το 1/4 του αριθμού των
αρχικά προβλεπόμενων δόσεων, αίρεται περιοριστικά
και μόνο το μέτρο της δέσμευσης του τρίτου εδαφί−
ου της παραγράφου 5 του άρθρου 46 του ν.4174/2013,
όπως ισχύει. Το εν λόγω μέτρο αναβιώνει άμεσα σε
περίπτωση που η ρύθμιση ή διευκόλυνση τμηματικής
καταβολής παύει να ισχύει σύμφωνα με τις κείμενες
διατάξεις ή η δικαστικά επικυρωμένη συμφωνία ανατρέ−
πεται αυτοδίκαια ως προς το Δημόσιο ή συντρέχουν οι
ουσιαστικές προϋποθέσεις για να κινηθεί από αυτό η
διαδικασία εξώδικης ή δικαστικής ανατροπής της, ανε−
ξάρτητα από την έναρξη αυτής, με την επιφύλαξη των
οριζομένων στην παράγραφο 1 και στην περίπτωση α΄
της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου.
4. Οι απαγορεύσεις του δευτέρου εδαφίου της παρα−
γράφου 5 του άρθρου 46 του ν.4174/2013, όπως ισχύει,
αίρονται σε περίπτωση μεταβίβασης ακινήτων, με την
προϋπόθεση ότι το τίμημα της μεταβίβασης θα απο−
δοθεί στο Δημόσιο για την καταβολή της οικείας των
μέτρων φορολογικής οφειλής. Στην περίπτωση που το
τίμημα είναι ανώτερο του συνόλου της ως άνω φορο−
λογικής οφειλής, αποδίδεται στο Δημόσιο ποσό ίσο με
το σύνολο της οφειλής. Στην περίπτωση που το τίμημα
είναι κατώτερο του συνόλου της ως άνω φορολογικής
οφειλής, από το αποδιδόμενο τίμημα εξοφλούνται τα
ποσά των οικείων κύριων και προσθέτων φόρων, τελών
και εισφορών μετά των νομίμων προσαυξήσεων, τόκων
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και προστίμων ή των οικείων προστίμων, σύμφωνα με
τις διατάξεις του άρθρου 44 του Κώδικα Φορολογικής
Διαδικασίας, όπως ισχύει. Οι ανωτέρω απαγορεύσεις
δύναται να αρθούν και σε περιπτώσεις που η εφαρμογή
τους δυσχεραίνει την περάτωση των διαδικασιών πτώ−
χευσης ή εκκαθάρισης, κατόπιν υποβολής κάθε φορά
σχετικής αίτησης στην αρμόδια φορολογική αρχή.
5. Τα μέτρα της παραγράφου 5 του άρθρου 46 του
ν.4174/2013, όπως ισχύει, δύναται να αρθούν στο σύνο−
λό τους, εφόσον η είσπραξη της οικείας των μέτρων
φορολογικής οφειλής έχει διασφαλιστεί πλήρως με
οποιονδήποτε τρόπο προβλέπεται στον Κώδικα Φορο−
λογικής Διαδικασίας και στο ν.δ. 356/1974 περί Κώδικα
Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων ή άλλες διατάξεις.
6. Τα μέτρα της παραγράφου 5 του άρθρου 46 του
ν.4174/2013, όπως ισχύει, αίρονται σε περίπτωση ασφα−
λιστικής εκκαθάρισης ή πτώχευσης ασφαλιστικής επι−
χείρησης του ν.δ.400/1970 (Φ.Ε.Κ. 10/Α΄/17.1.1970), όπως
ισχύει, αποκλειστικά και μόνο για τα περιουσιακά της
στοιχεία τα οποία έχουν δεσμευθεί και χαρακτηρισθεί
ως ασφαλιστική τοποθέτηση από την Επιτροπή Πιστω−
τικών και Ασφαλιστικών Θεμάτων της Τράπεζας της
Ελλάδος.
7. Κατ’ εξαίρεση των ως άνω οριζομένων, σε περι−
πτώσεις εφαρμογής των διατάξεων του τρίτου εδαφί−
ου της παραγράφου 5 του άρθρου 46 του ν.4174/2013,
όπως ισχύει, όπως ιδίως επί λογαριασμών του παραβά−
τη, στους οποίους πιστώνονται αποκλειστικά και μόνο
χρηματικά ποσά που αφορούν ενδεικτικώς, επενδυτικά ή
επιχειρησιακά προγράμματα με βάση την κείμενη νομο−
θεσία (ΕΣΠΑ, λοιπά συναφή προγράμματα), και προνοια−
κά επιδόματα, τα οποία εκταμιεύονται σε εκτέλεση των
ως άνω προγραμμάτων ή για την καταβολή προνοιακών
επιδομάτων στους δικαιούχους−τρίτους, ως και εν γένει
επιχορηγήσεις−επιδοτήσεις, καθώς και σε περιπτώσεις
που η εφαρμογή των διατάξεων του τρίτου εδαφίου
της παραγράφου 5 του άρθρου 46 του ν.4174/2013 δυ−
σχεραίνει την περάτωση των διαδικασιών πτώχευσης ή
εκκαθάρισης, δύναται να αρθεί το μέτρο της δέσμευσης
του πενήντα τοις εκατό (50%) των λογαριασμών αυτών
μερικά ή ολικά, κατά περίπτωση, κατόπιν υποβολής κάθε
φορά σχετικής αίτησης από τον παραβάτη στην αρμό−
δια φορολογική αρχή.
8. Ειδικά, τα μέτρα διασφάλισης των συμφερόντων του
Δημοσίου σε περίπτωση φοροδιαφυγής, που εφαρμό−
στηκαν με προϊσχύουσες του ν.4174/2013, όπως ισχύει,
διατάξεις, αίρονται υποχρεωτικά στο σύνολό τους μετά
την πάροδο πέντε (5) ετών από την έναρξη ισχύος του
Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ν.4174/2013 Φ.Ε.Κ.
Α΄/170/26.7.2013), ήτοι 1.1.2014. Η ανωτέρω προθεσμία
δεν αφετηριάζεται πριν καταστούν ληξιπρόθεσμες οι
οικείες των μέτρων φορολογικές οφειλές, σύμφωνα με
τις κείμενες διατάξεις.
9. Ο Προϊστάμενος της φορολογικής αρχής που εξέ−
δωσε την πράξη διασφάλισης των συμφερόντων του
Δημοσίου ή ο Προϊστάμενος της φορολογικής αρχής
στην οποία περιήλθαν οι αρμοδιότητες Τμημάτων Ελέγ−
χου και Δικαστικού, εφαρμόζει τις διατάξεις των προη−
γούμενων παραγράφων του παρόντος άρθρου και ενη−
μερώνει τον παραβάτη, τα πρόσωπα της παραγράφου
6 του άρθρου 46 του ν.4174/2013, όπως εξειδικεύονται
με το άρθρο 2 της παρούσας, τις υπηρεσίες και τους
φορείς, κατά περίπτωση.
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10. Τα οριζόμενα στην παράγραφο 1, στην περίπτωση
α΄ της παραγράφου 2 και στις παραγράφους 3, 4, 6 και
7 του παρόντος άρθρου καταλαμβάνουν και περιπτώ−
σεις για τις οποίες έχουν εφαρμοστεί μέτρα διασφά−
λισης των συμφερόντων του Δημοσίου σε περίπτωση
φοροδιαφυγής με προϊσχύουσες του ν.4174/2013, όπως
ισχύει, διατάξεις.».
8. Στην παράγραφο 3 του άρθρου 1 καθώς και στο
πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 5 της
αριθ. ΠΟΛ.1282/31.12.2013 Απόφασης του Γενικού Γραμ−
ματέα Δημοσίων Εσόδων, μετά τις λέξεις «της παρα−
γράφου 6» προστίθενται οι λέξεις «του άρθρου 46».
9. Όπου στην αριθ. ΠΟΛ.1282/31.12.2013 απόφαση του
Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων αναφέρεται η
Υπηρεσία Εσωτερικής Επανεξέτασης νοείται η Δ/νση
Επίλυσης Διαφορών.
10. Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθ. ΠΟΛ.1282/31.12.2013
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων. Τα
οριζόμενα στην παρούσα καταλαμβάνουν και περιπτώ−
σεις για τις οποίες εφαρμόζονται τα μέτρα σύμφωνα
με τον Κ.Φ.Δ. (ν.4174/2013).
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 30 Ιανουαρίου 2015
Η Γενική Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΑΒΒΑΪΔΟΥ
F
Αριθμ. απόφ. 1/2015
(2)
Καθορισμός μοναδιαίων χρεώσεων, συντελεστών προ−
σαύξησης και λοιπών παραμέτρων για τον υπολο−
γισμό των Χρεώσεων Μη Συμμόρφωσης λόγω Μη
Νόμιμων Προσφορών και Δηλώσεων για το ημερο−
λογιακό έτος 2015.
Η ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
(συνεδρίαση της 15ης Ιανουαρίου 2015)
Λαμβάνοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 4001/2011 (ΦΕΚ Α΄ 179/22.8.2011)
και συγκεκριμένα τα άρθρα 4, 22, 32, 96 και 196.
2. Τις διατάξεις του Κώδικα Διαχείρισης του Ελληνικού
Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΦΕΚ
Β΄ 103/31.1.2012) και συγκεκριμένα τα άρθρα 12, 15, 16,
18, 22, 61 και 117.
3. Τις αποφάσεις ΡΑΕ 654/2011, 281/2012, 24/2013 και
638/2013 σχετικά με τον Καθορισμό μοναδιαίων χρεώσε−
ων, συντελεστών προσαύξησης και λοιπών παραμέτρων
για τον υπολογισμό των Χρεώσεων Μη Συμμόρφωσης
λόγω Μη Νόμιμων Προσφορών και Δηλώσεων για το
ημερολογιακό έτος 2014.
4. Το υπ’ αριθμ. Ι−191173/19.12.2014 έγγραφο της ΑΔΜΗΕ
Α.Ε. σχετικά με την εισήγηση παραμέτρων και συντε−
λεστών για τον υπολογισμό των Χρεώσεων λόγω Μη
Νόμιμων Προσφορών και Δηλώσεων για το ημερολο−
γιακό έτος 2015.
5. Το γεγονός ότι σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1
του άρθρου 32 του ν. 4001/2011, οι πράξεις κανονιστικού
χαρακτήρα που εκδίδονται από τη ΡΑΕ, δημοσιεύονται
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας
δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προ−
ϋπολογισμού.
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Σκέφθηκε ως εξής:

Επειδή κατά τις διατάξεις του Κώδικα Διαχείρισης
του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής
Ενέργειας (ΦΕΚ Β΄ 103/31.1.2012), εφεξής «ΚΔΣ», οι Συμ−
μετέχοντες στον ΗΕΠ υποχρεούνται να υποβάλλουν τις
Δηλώσεις και τις Προσφορές που περιγράφονται στο
άρθρο 12, σύμφωνα με τη μορφή και τους όρους που
περιγράφονται στις σχετικές διατάξεις του Κώδικα κα−
θώς και να συμμορφώνονται με τις Εντολές Κατανομής
του Διαχειριστή του Συστήματος.
Επειδή κατά τις διατάξεις των άρθρων 12, 15, 16, 18, 22,
61 και 117 του ΚΔΣ, σε περίπτωση που οι Συμμετέχοντες
είτε δεν υποβάλουν νόμιμα τις ως άνω Δηλώσεις ή Προ−
σφορές τους είτε δεν συμμορφωθούν με τις Εντολές
Κατανομής χρεώνονται από το Διαχειριστή του Συστή−
ματος χρηματικά ποσά τα οποία υπολογίζονται βάσει
των σχέσεων που περιγράφονται στα σχετικά άρθρα.
Οι σχέσεις αυτές περιλαμβάνουν μοναδιαίες χρεώσεις,
συντελεστές προσαύξησης και άλλες παραμέτρους, οι
αριθμητικές τιμές των οποίων καθορίζονται για κάθε
ημερολογιακό έτος με απόφαση του Διαχειριστή του
Συστήματος η οποία εγκρίνεται από τη ΡΑΕ.
Επειδή, με το από 19.12.2014 έγγραφό της (σχετικό 4),
η ΑΔΜΗΕ ΑΕ εισηγήθηκε, μετά από επεξεργασία των
αποτελεσμάτων των Χρεώσεων Μη Συμμόρφωσης για
το χρονικό διάστημα Αύγουστος 2011 με Οκτώβριο 2014,
την τροποποίηση της αριθμητικής τιμής για το όριο
ανοχής BAL _TOL, ενώ φαίνεται ότι δεν προκύπτει λόγος
για αναθεώρηση των υπολοίπων αριθμητικών τιμών των
συντελεστών/παραμέτρων που χρησιμοποιούνται στους
υπολογισμούς των Χρεώσεων Μη Συμμόρφωσης.
Επειδή, το όριο ανοχής BAL _TOL εφαρμόζεται, σύμ−
φωνα με το Άρθρο 12 παρ. 3 του Κώδικα Διαχείρισης,
για τον υπολογισμό Χρεώσεων Μη Συμμόρφωσης σε
Εκπρόσωπο Φορτίου, στην περίπτωση κατά την οποία
διαπιστώνονται σημαντικές αποκλίσεις μεταξύ της
ωριαίας ποσότητας ηλεκτρικής ενέργειας MQ η οποία
απορροφήθηκε από τους μετρητές τους οποίους εκ−
προσωπεί για συγκεκριμένη Ημέρα Κατανομής και της
ωριαίας ποσότητας ηλεκτρικής ενέργειας της Δήλωσης
Φορτίου DASQ του ίδιου Εκπροσώπου Φορτίου για την
υπόψη Ημέρα Κατανομής.
Επειδή, σύμφωνα με τις αποφάσεις ΡΑΕ 654/2011,
281/2012, 24/2013 και 638/2013 η παράμετρος αυτή λαμ−
βάνει διαφορετικές τιμές ανάλογα με τις τιμές του MQ.
Συγκεκριμένα, για τις υποπεριπτώσεις που η μετρούμενη
ωριαία ποσότητα ηλεκτρικής ενέργειας MQ είναι στις
περιοχές τιμών 0−1 MW, 1−20 MW, 20−50 MW, 50−100 MW
και 100+ MW, το όριο ανοχής BAL _TOL λαμβάνει αντί−
στοιχα τις τιμές 2,2, 1,1, 0,33, 0,22 και 0,11. Οι τρέχουσες
αυτές τιμές καθορίστηκαν και ισχύουν για το 2013 και
το 2014, ενώ έως το 2012 ήταν 2,0, 1, 0, 0,30, 0,20 και 0,10
αντίστοιχα. Τα μεγαλύτερα όρια ανοχής καθορίστηκαν
λόγω της απότομης διείσδυσης των ΑΠΕ του Δικτύου
και της επίπτωσης που είχε αυτή στις προβλέψεις των
Εκπροσώπων Φορτίου.
Επειδή, από την ανάλυση των απολογιστικών στοι−
χείων όπως υποβλήθηκε από τον ΑΔΜΗΕ με την εισή−
γησή του (σχετικό 4), προκύπτει ότι κατά μέσο όρο σε
όλες τις κατηγορίες του ορίου ανοχής, υπάρχει μείωση
των χρεώσεων και πιστώσεων που σχετίζονται με τις
αναφερόμενες αποκλίσεις μεταξύ των μηνών των ετών
2013 και 2014, αλλά εξακολουθεί να υπάρχει το φαινό−

μενο των σχετικά μεγάλων αρνητικών αποκλίσεων για
την υποπερίπτωση που το MQ είναι στην περιοχή 1−20
MW. Συνεπώς, κρίνεται ότι οι τιμές του ορίου ανοχής
BAL _TOL μπορούν να μειωθούν για όλες τις υποπερι−
πτώσεις στις τιμές πριν το 2013, εκτός από την περί−
πτωση της περιοχής 1−20 MW όπου προτείνεται από
τον ΑΔΜΗΕ η τιμή 0,6.
Επειδή, η ΡΑΕ έκρινε ως εύλογες τις αριθμητικές τιμές
που εισηγήθηκε ο Διαχειριστής για την εφαρμογή των
σχετικών άρθρων, αποφασίζει:
Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της κατά τα Άρθρα 12,
15, 16, 18, 22, 61 και 117 του Κώδικα Διαχείρισης του Ελ−
ληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας
για τον καθορισμό των αριθμητικών τιμών των μοναδιαί−
ων χρεώσεων, των συντελεστών προσαύξησης και των
λοιπών παραμέτρων των Χρεώσεων Μη Συμμόρφωσης
λόγω Μη Νόμιμων Προσφορών και Δηλώσεων, για το
ημερολογιακό έτος 2015 ως ακολούθως:
Άρθρο

Συντελεστής/
Παράμετρος

Αριθμητική Τιμή

Άρθρο 12,
παράγραφος 1

UNCER __S

Ίση με την Οριακή Τιμή
Αποκλίσεων

Άρθρο 12,
παράγραφος 1

A_Ε

0

Άρθρο 12,
παράγραφος 3

BAL _ S

150 €/MWh

Άρθρο 12,
παράγραφος 3

BAL _TOL

0−1 ΜW

2,0

1−20 ΜW

0,60

20−50 MW

0,30

50−100MW

0,20

>100MW

0,10

Άρθρο 12,
παράγραφος 3

A_B

0

Άρθρο 12,
παράγραφος 3

ND

35

Άρθρο 12,
παράγραφος 6

BAL _TOL
(για βοηθητικά
φορτία θερμικών
μονάδων και αιο−
λικών πάρκων)

2

Άρθρο 15,
παράγραφος 1

UNCIR _ S

Ίση με την Οριακή Τιμή
Αποκλίσεων

Άρθρο 15,
παράγραφος 1

A−I

0

Άρθρο 15,
παράγραφος 3

UNCIO_G

10 €/MWh

Άρθρο 15,
παράγραφος 3

A _G

0

Άρθρο 16,
παράγραφος 1

UNCRO_G

10 €/MWh

Άρθρο 16,
παράγραφος 1

AR_G

0
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Άρθρο 18,
παράγραφος 3

UNCNAD_G

Άρθρο 18,
παράγραφος 3

A_ D

0

Άρθρο 22,
παράγραφος 5

UNCTED_G

10 €/MWh

Άρθρο 22,
παράγραφος 5

A_TD

0

Άρθρο 61,
παράγραφος 2

PDM_TOL_1

1% του NCAP

Άρθρο 61,
παράγραφος 5

PDM_TOL_2

1,2% του NCAP

Άρθρο 61,
παράγραφος 2

AD_G

0

Άρθρο 61,
παράγραφος 6

DC_S

5 €/MWh

Άρθρο 61,
παράγραφος 6

A_DC

Άρθρο 61,
παράγραφος 6
Άρθρο 61,
παράγραφος 7

Άρθρο 61,
παράγραφος 7

Άρθρο 117,
παράγραφος 1

50 €/MWh

Αριθμ. απόφ. 13/203/16.12.2014

(3)

Υπερωριακή απασχόληση υπαλλήλου Ο.Λ.Λ. Α.Ε.
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ
ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΛΑΥΡΙΟΥ»
Λαμβάνοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 176 του
Ν. 4261/2014 (ΦΕΚ 107/Α].
2. Ότι το ύψος της δαπάνης για την υπερωριακή
απασχόληση των υπαλλήλων ανέρχεται στο ποσό των
9.436,36€ (συμπεριλαμβανομένων των εργοδοτικών ει−
σφορών) και θα πιστωθεί στον ΚΩΔ. 60.
Εγκρίνει την υπερωριακή απασχόληση επτά (7) υπαλ−
λήλίον του Ο.Λ.Λ. Α.Ε. προς κάλυψη των υπηρεσιακών
αναγκών του για το έτος 2015, ως εξής:

0

ΚΛΑΔΟΣ
ΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΩΝ
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

ΣΥΝΟΛΟ
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

ΩΡΕΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
ΕΤΟΥΣ 2015

NDC

4

ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

1

240

DC_TOL
(μέγιστη διαθέ−
σιμη Ισχύ της
Μονάδας Παρα−
γωγής)

3%

TE ΠΟΛ.
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

1

240

TE ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ

2_

480

DC_TOL
(τεχνικά ελάχιστη
παραγωγή της
Μονάδας Παρα−
γωγής)

6%

YE ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΓΡΑΦΕΙΟΥ

1

240

ΥΕ ΕΡΓΑΤΗΣ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

1

240

ANC_G

0

ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ

1

240

ΣΥΝΟΛΟ

7

1680

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 15 Ιανουαρίου 2015
Ο Πρόεδρος
ΝΙΚΟΣ ΒΑΣΙΛΑΚΟΣ

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΒΙΤΣΙΟΣ
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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
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