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2. Τις διατάξεις του άρθρου 33 του ν. 3842/2010 (ΦΕΚ
58Α΄) περί υποβολής δήλωσης φόρου ακίνητης περι−
ουσίας.
3. Τις διατάξεις της παραγράφου 12 του άρθρου 33 του
ν. 3842/2010 (ΦΕΚ 58Α΄) με τις οποίες εξουσιοδοτείται ο
Υπουργός να παρατείνει τις προθεσμίες υποβολής δηλώ−
σεων φόρου ακίνητης περιουσίας νομικών προσώπων.
4. Την ανάγκη βελτίωσης της εξυπηρέτησης και της
ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών προς τον πολί−
τη, λόγω πρώτης εφαρμογής της φορολογίας αυτής.
5. Το γεγονός ότι με την παρούσα απόφαση δεν προ−
καλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογι−
σμού, αποφασίζουμε:
1. Η υποβολή δηλώσεων φόρου ακίνητης περιουσίας
νομικών προσώπων έτους 2010, ανεξαρτήτως του τε−
λευταίου ψηφίου του Α.Φ.Μ., παρατείνεται μέχρι και την
30η Ιουλίου 2010.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 14 Ιουνίου 2010
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
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F
Αριθμ. 10943/Β0012
(2)
Καθορισμός των προϋποθέσεων, των όρων, της διαδι−
κασίας, καθώς και λοιπών αναγκαίων λεπτομερει−
ών για την εφαρμογή των διατάξεων των παραγρά−
φων 1, 2, 3, 4, 5 και 6 του άρθρου 73 του ν. 3842/2010
(ΦΕΚ Α΄ 58).
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 1089
(1)
Παράταση υποβολής δήλωσης φόρου ακίνητης
περιουσίας νομικών προσώπων έτους 2010.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 27 έως 50 του ν. 3842/2010
(ΦΕΚ 58 Α΄) περί φορολογίας ακίνητης περιουσίας.

Έχοντας υπόψη:
α) Τις διατάξεις των παραγράφων 1 έως και 7 του
άρθρου 73 του ν. 3842/2010 (ΦΕΚ Α΄ 58).
β) Ότι με την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται
δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, απο−
φασίζουμε:
Για τη μείωση κατά τρεις (3) ποσοστιαίες μονάδες του
συντελεστή φορολογίας εισοδήματος των νομικών προ−
σώπων της παραγράφου 1 του άρθρου 101 και της παρα−
γράφου 4 του άρθρου 2 του Κ.Φ.Ε., για τη μείωση κατά
ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) των καθαρών κερδών
και καθαρών εισοδημάτων των ατομικών επιχειρήσεων
και των φυσικών προσώπων που ασκούν ελευθέριο επάγ−
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γελμα, οι οποίες προβλέπονται από τις παραγράφους 1
και 5, αντίστοιχα, του άρθρου 73 του ν. 3842/2010, όταν
ο κύκλος εργασιών μειώνεται για δύο (2) συνεχόμενες
διαχειριστικές περιόδους, χωρίς μείωση του αριθμού
των εργαζομένων, ορίζονται τα ακόλουθα:
1. Για την εξακρίβωση της διατήρησης του αριθμού
των εργαζομένων λαμβάνεται υπόψη ο μέσος όρος, μετά
τη διαγραφή τυχόν δεκαδικών ψηφίων, των εργατοϋπαλ−
λήλων που απασχολούνται στην επιχείρηση με πλήρη
απασχόληση σε κάθε μία από τις τρεις διαχειριστικές
περιόδους με βάση τα προβλεπόμενα στην εργατική
νομοθεσία. Για τον υπολογισμό του πιο πάνω μέσου
όρου λαμβάνεται υπόψη ο συνολικός αριθμός των απα−
σχολούμενων στην επιχείρηση εργατοϋπαλλήλων, την
τελευταία εργάσιμη ημέρα κάθε μήνα, συμπεριλαμβα−
νομένων και όσων προσλαμβάνονται για την κάλυψη
έκτακτων ή εποχιακών αναγκών της επιχείρησης ή με
σχέση δανεισμού με την προϋπόθεση ότι το κόστος
μισθοδοσίας βαρύνει την επιχείρηση που κάνει χρήση
του μειωμένου συντελεστή φορολογίας ή της μείωσης
των καθαρών κερδών και καθαρών εισοδημάτων.
2. Ο συντελεστής φορολογίας εισοδήματος που μει−
ώνεται προκειμένου για νομικά πρόσωπα της παραγρά−
φου 1 του άρθρου 101 του Κ.Φ.Ε. είναι αυτός που εφαρ−
μόζεται στα αδιανέμητα κέρδη. Ειδικά, για το οικονομικό
έτος 2010 μειώνεται ο συντελεστής που εφαρμόζεται
στα συνολικά καθαρά κέρδη. Προκειμένου για προσω−
πικές εταιρείες και κοινωνίες, η μείωση του συντελεστή
φορολογίας εισοδήματος δεν καταλαμβάνει την επιχει−
ρηματική αμοιβή. Ειδικά, για ατομικές επιχειρήσεις και
φυσικά πρόσωπα που ασκούν ελευθέριο επάγγελμα,
όταν το φυσικό πρόσωπο έχει και εισοδήματα από άλλη
πηγή, η προβλεπόμενη μείωση εφαρμόζεται μόνο στο
εισόδημα από εμπορικές − γεωργικές επιχειρήσεις ή
από ελευθέριο επάγγελμα.
3. Οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να υποβάλλουν με
τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος του οικονομικού
έτους για το οποίο ζητούν την εφαρμογή μειωμένου
συντελεστή φορολογίας ή τη μείωση των καθαρών κερ−
δών και καθαρών εισοδημάτων, δήλωση στην οποία
εμφανίζεται ο αριθμός των εργαζομένων με πλήρη απα−
σχόληση για κάθε μήνα, καθώς και του μέσου όρου που
προκύπτει, για κάθε μία από τις τρεις ή δύο, κατά περί−
πτωση, διαχειριστικές περιόδους. Με την ίδια δήλωση
δηλώνονται και τα ακαθάριστα έσοδα που προέρχονται
αποκλειστικά από τη δραστηριότητα της επιχείρησης.
4. Όταν επιχείρηση έχει κάνει χρήση του μειωμένου
συντελεστή φορολογίας εισοδήματος ή της μείωσης
των καθαρών κερδών και καθαρών εισοδημάτων και
κατά την επόμενη διαχειριστική περίοδο αυξάνονται τα
ακαθάριστα έσοδα της επιχείρησης, χωρίς μείωση του
αριθμού των εργαζομένων της, κατά την υποβολή με
βάση την παράγραφο 3 του άρθρου 73 του ν. 3842/2010
της εκπρόθεσμης τροποποιητικής δήλωσης φορολο−
γίας εισοδήματος δεν επιβάλλονται οι κυρώσεις του
ν. 2523/1997 (ΦΕΚ Α΄ 179).
5. Σε περίπτωση μετατροπής ή συγχώνευσης επιχει−
ρήσεων με τις διατάξεις του ν. 1297/1972 (ΦΕΚ Α΄ 217),
του ν. 2166/1993 (ΦΕΚ Α΄ 137) και του ν. 3296/2004 (ΦΕΚ
Α΄ 253), τα ακαθάριστα έσοδα διαχειριστικής περιόδου
που υπερβαίνει τους δώδεκα μήνες ή υπολείπεται αυτών
ανάγονται σε δωδεκάμηνο διάστημα προκειμένου να
διαπιστωθεί αν λαμβάνει χώρα διαδοχική μείωση του
κύκλου εργασιών. Αν η επιχείρηση, της οποίας τα καθα−

ρά κέρδη φορολογήθηκαν με το μειωμένο συντελεστή
φορολογίας εισοδήματος ή μειώθηκαν, στη συνέχεια
μετατραπεί ή συγχωνευθεί σε άλλη εταιρεία, η υποχρέ−
ωση της μη μείωσης του προσωπικού αναλαμβάνεται
από την εταιρεία που θα προέλθει από το μετασχη−
ματισμό αυτό. Ειδικά σε περίπτωση συγχώνευσης, ο
μέσος όρος των εργαζομένων στην προερχόμενη από
τη συγχώνευση εταιρεία ή την απορροφώσα δεν πρέπει
να είναι μικρότερος από το άθροισμα του μέσου όρου
των εργαζομένων που απασχολήθηκαν σε κάθε μία από
τις συγχωνευθείσες επιχειρήσεις.
6. Όλα τα πιο πάνω πρέπει να προκύπτουν από τις
μισθοδοτικές καταστάσεις της επιχείρησης και τα λοι−
πά στοιχεία που τηρούνται βάσει της εργατικής και
ασφαλιστικής νομοθεσίας.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 11 Ιουνίου 2010
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

F
Αριθμ. Δ5/ΗΛ/Β/Φ.67/609/οικ. 12311
(3)
Προϋπολογισμός Ετήσιου Κόστους και Μοναδιαίες Χρε−
ώσεις Χρήσης Συστήματος Μεταφοράς για το έτος
2010.
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ,
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του αρ. 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας
για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 «Κω−
δικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα
Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ Α/98/2005).
2. Το Π.Δ. 381/89 «Οργανισμός του Υπουργείου Βι−
ομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας» (ΦΕΚ Α/68)
όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 191/96 (ΦΕΚ Α/154), σε
συνδυασμό με το Π.Δ. 27/1996 (ΦΕΚ. Α/19) «Συγχώνευση
των Υπουργείων Τουρισμού, Βιομηχανίας, Ενέργειας και
Τεχνολογίας και Εμπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης»
όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ.122/2004 «Ανασύσταση
του Υπουργείου Τουρισμού» (ΦΕΚ Α/85).
3. Το Π.Δ. 189 «Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδι−
οτήτων των Υπουργείων» (ΦΕΚ Α΄/221/5−11−2009).
4. Το Π.Δ 187 «Διορισμός Υπουργών και Υφυπουργών
(ΦΕΚ Α/ 214/7−10−2009).
5. Την υπ’ αρ. 52167/21−12−2009 Υπ. απόφαση με θέμα
«Ανάθεση αρμοδιοτήτων της Υπουργού Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής στους Υφυπουργούς
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής»
(ΦΕΚ Β/2514/22−12−2009).
6. Τις διατάξεις του άρθρου 29 του Ν. 2773/1999 (ΦΕΚ
Α 286/22.12.1999) όπως ισχύει.
7. Τις διατάξεις του Κώδικα Διαχείρισης του Συ−
στήματος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας ο
οποίος εγκρίθηκε με την υπουργική απόφαση Δ5−ΗΛ/
Β/8311/09.05.2005 (ΦΕΚ Β/655/05), εφεξής ΚΔΣ&ΣΗΕ, και
ιδίως το Κεφάλαιο 60 όπως ισχύει.
8. Την από 22.07.2009 επιστολή της ΡΑΕ (ΡΑΕ Ο−34189)
προς ΔΕΗ Α.Ε. και ΔΕΣΜΗΕ Α.Ε. σχετικά με τον Προ−
γραμματισμό έγκαιρης έκδοσης σχετικών αποφάσεων
για τις ρυθμιζόμενες χρεώσεις για το 2010.
9. Το με αρ. πρωτ. ΔΕΣΜΗΕ/8804/24.12.2009 έγγραφο
του Διαχειριστή του Συστήματος (ΡΑΕ/Ι−103610/24.12.2009)

13643

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
με θέμα «Προϋπολογισμός Ετησίου Κόστους Συστήμα−
τος και Μοναδιαίων Χρεώσεων Έτους 2010».
10. Τα με αρ. πρωτ. ΡΑΕ Ι−100940 έγγραφα της ΔΕΗ
Α.Ε. με τα απαραίτητα στοιχεία για τον υπολογισμό
των μοναδιαίων Χρεώσεων Χρήσης Συστήματος για
τους Πελάτες που συνδέονται στην Μέση και Χαμηλή
Τάση.
11. Την από 04.06.2009 απόφαση της ΡΑΕ (1332/2009)
που εγκρίνει την Μεθοδολογία – Εγχειρίδιο Χρεώσεων
Χρήσης Συστήματος Πελατών Δικτύου Διανομής (ΦΕΚ
B/1460/20.07.2009).
12. Την από 13.06.2007 απόφαση του Υπουργού Ανά−
πτυξης όπου καθορίζονται οι Υπηρεσίες Κοινής Ωφέ−
λειας (ΥΚΩ) (Αριθμ. ΠΔ5/ΗΛ/Β/Φ1Β/12924).
13. Την από 30.11.2007 απόφαση του Υπουργού Ανά−
πτυξης (Αριθμ. Δ5/ΗΛ/Β/Φ1Β/2467/23859) σχετικά με την
Μεθοδολογία υπολογισμού του ανταλλάγματος για την
παροχή Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας (ΥΚΩ) όπως τροπο−
ποιήθηκε με την από 07.04.2009 απόφαση του Υπουργού
Ανάπτυξης (Αριθμ. Δ5/ΗΛ/Β/Φ1Β/3018/ΟΙΚ.7504).

14. Την από 23.06.2009 απόφαση του Υπουργού Ανά−
πτυξης (Δ5/ΗΛ/Β/Φ.67/1386,1417,1429/οικ.13795, ΦΕΚ Β’
1321/03.07.2009) και την από 04.06.2009 σχετική Γνω−
μοδότηση της ΡΑΕ (177/2009) για τον Προϋπολογισμό
Ετησίου Κόστους του Συστήματος Μεταφοράς και Μο−
ναδιαίες Χρεώσεις Χρήσης Συστήματος Πελατών για
το έτος 2009.
15. Τη Γνωμοδότηση της ΡΑΕ 510/2009 (0−38944/
31−12−2009), η οποία επικαιροποιεί και συμπληρώνει την
501/15−12−2009 γνωμοδότηση της ΡΑΕ με θέμα τον Προϋ−
πολογισμό Ετήσιου Κόστους και Μοναδιαίες Χρεώσεις
Χρήσης Συστήματος Μεταφοράς για το έτος 2010.
16. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις τις παρούσας
δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋ−
πολογισμού, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Εγκρίνουμε τον Προϋπολογισμό του Ετήσιου Κόστους
του Συστήματος για το 2010, ως εξής :

Προϋπολογισμός Ετήσιου Κόστους Συστήματος για το 2010
ΕΞΟΔΑ

ΕΣΟΔΑ

Κατηγορία

Ποσό (€)

Προϋπολογιζόμενο αντάλλαγμα προς κα−
ταβολή στον Κύριο του (Ε1)

Κατηγορία

Ποσό (€)

277.063.280

0

Προϋπολογιζόμενο ετήσιο κόστος έργων
του Συστήματος με ειδική χρηματοδότη−
ση (Ε2)

0

0

Υπερανάκτηση εσόδων από τους Παρα−
γωγούς (Π1)

0

0

Υποανάκτηση εσόδων από Προμηθευτές
(Π2)

ΣΥΝΟΛΟ

8.485.099

0
0

0

Προϋπολογιζόμενα έσοδα από
τους Παραγωγούς

0

Προϋπολογιζόμενα έσοδα από
τους Προμηθευτές

261.708.065

Έσοδα από Διαγωνισμούς Δια−
συνδέσεων

23.840.314

285.548.379

Σχετικά με τις Μοναδιαίες Χρεώσεις Χρήσης του Συ−
στήματος για τους Πελάτες απευθείας συνδεδεμένους
με το Σύστημα για το έτος 2010, ως εξής:
Επιμερισμένο
Κόστος
Συστήματος (€)

Συνολική Ισχύς Μοναδιαία Χρέωση
Χρέωσης
ανά έτος (€/MW
(MW)
χρεωστέας ισχύος)

17.796.375

675

26.365

Σχετικά με τις Μοναδιαίες Χρεώσεις Χρήσης του Συ−
στήματος για τους πελάτες συνδεδεμένους με το Δί−
κτυο Διανομής για το έτος 2010, παραμένουν ίδιες με
τις αντίστοιχες χρεώσεις για το 2009 βάσει της από
23.06.2009 απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης (Δ5/
ΗΛ/Β/Φ.67/1386,1417,1429/οικ.13795, ΦΕΚ Β΄ 1321/3−7−2009),
ως εξής

ΣΥΝΟΛΟ

285.548.379
Χρέωση
Ενέργειας (λε−
πτά €/ kWh)

Κατηγορία

Χρέωση Ισχύος

Μέσης Τάσης (μη
αγροτικοί)

2.025 €/MW μέ−
γιστης ζήτησης
στην ζώνη αιχ−
μής το μήνα −

Οικιακοί

0,33 €/kVA συμ−
φωνημένης ισχύος
(ισχύς σύνδεσης)

0,524

Λοιποί Χαμηλής Τά− 0,70 €/kVA συμφω−
σης
νημένης ισχύος

0,576

Καταναλώσεις για 0,70 €/kVA συμ−
τον φωτισμό οδών φωνημένης
και πλατειών (ΦΟΠ) ισχύος

0,192
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Από τις χρεώσεις αυτές απαλλάσσονται οι Πελάτες
που εντάσσονται σε αγροτικά τιμολόγια, οι νυχτερινές
καταναλώσεις των Πελατών που εντάσσονται στα τι−
μολόγια Γ1Ν, Γ23 και Γ23Β, οι καταναλώσεις Πελατών
χαμηλής τάσης με μετρητή φορτίου ζώνης που κατα−
γράφονται στις προκαθορισμένες για τους μετρητές
αυτούς ζώνες χαμηλού φορτίου καθώς και οι νυχτερινές
καταναλώσεις (10 μ.μ. − 8 π.μ.) των Πελατών χαμηλής
τάσης με ωριαίο μετρητή.
Άρθρο 2
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 15 Ιουνίου 2010
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ

F
Αριθμ. Δ5/ΗΛ/Β/Φ.67/608/οικ.12312
(4)
Ετήσιο Κόστος και Χρεώσεις Χρήσης Δικτύου
Διανομής για το έτος 2010.
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ,
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του αρ.90 του «Κώδικα Νομοθεσίας
για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 «Κω−
δικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα
Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ Α/98/2005).
2. Το Π.Δ. 381/89 «Οργανισμός του Υπουργείου Βι−
ομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας» (ΦΕΚ Α/168)
όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 191/96 (ΦΕΚ Α΄ 154), σε
συνδυασμό με το Π.Δ. 27/1996 (ΦΕΚ. Α/19) «Συγχώνευση
των Υπουργείων Τουρισμού, Βιομηχανίας, Ενέργειας και
Τεχνολογίας και Εμπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης»
όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 122/2004 «Ανασύσταση
Του Υπουργείου Τουρισμού» (ΦΕΚ Α΄ 85).
3. Το Π.Δ 189 «Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιο−
τήτων των Υπουργείων» (ΦΕΚ Α/221/5−11−2009).
4. Το Π.Δ 187 «Διορισμός Υπουργών και Υφυπουργών»
(ΦΕΚ Α/214/7−10−2009).
5. Την υπ’ αριθμ. 52167/21−12−2009 Υπ. απόφαση με θέμα
«Ανάθεση αρμοδιοτήτων της Υπουργού Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής στους Υφυπουργούς
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής»
(ΦΕΚ Β/2514/22−12−2009).
6. Τις διατάξεις του ν. 2773/1999 (ΦΕΚ Α/286), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει και ειδικότερα τις διατάξεις
των άρθρων 23, 23α και 29 του νόμου αυτού.
7. Την υπ’ αριθμ. 294/2007 γνωμοδότηση της ΡΑΕ «Ετή−
σιο Κόστος 2007 και Χρεώσεις Χρήσης του Δικτύου
Διανομής ηλεκτρικής ενέργειας».
8. Την υπ’ αριθμ. ΥΠΑΝ/ΑΠ.Δ5/ΗΛ/Β/Φ.1.10.1990/19957/
31−12−2007 απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης «Ετήσιο
Κόστος 2007 και Χρεώσεις Χρήσης του Δικτύου Διανο−
μής ηλεκτρικής ενέργειας».
9. Την από 23.06.2009 απόφαση του Υπουργού Ανάπτυ−
ξης (Δ5/ΗΛ/Β/Φ1.15/1419/οικ. 13798, ΦΕΚ Β/1321/03.07.2009)
και την από 04.06.2009 σχετική Γνωμοδότηση της ΡΑΕ
(180/2009) «Ετήσιο Κόστος 2009 και Χρεώσεις Χρήσης
του Δικτύου Διανομής ηλεκτρικής ενέργειας».
10. Την από 22.07.2009 επιστολή της ΡΑΕ (ΡΑΕ 0−34189)

προς ΔΕΗ Α.Ε. και ΔΕΣΜΗΕ Α.Ε. σχετικά με τον Προ−
γραμματισμό έγκαιρης έκδοσης σχετικών αποφάσεων
για τις ρυθμιζόμενες χρεώσεις για το 2010.
11. Το από 26.11.2009 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
από την Διεύθυνση Εταιρικής Ανάπτυξης και Διοίκησης της
ΔΕΗ Α.Ε. (ΡΑΕ/Ι−101337/30.11.2009) με θέμα «ΑΡΧΕΙΑ ΔΙΑΝΟ−
ΜΗΣ 2007 − 2010 ΓΙΑ ΤΙΣ ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΚΤΥΟΥ».
12. Το από 18.12.2009 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρο−
μείου από την ΔΕΗ (ΡΑΕ I−103209) σε απάντηση του από
15.12.2009 μηνύματος από την Γραμματεία της ΡΑΕ (0−
38712) σχετικά με το Κόστος Δικτύου Διανομής 2010.
13. Τη Γνωμοδότηση της ΡΑΕ 510/2009 (0−38944/
31−12−2009), η οποία επικαιροποιεί και συμπληρώνει την
501/15−12−2009 γνωμοδότηση της ΡΑΕ με θέμα τον Προϋ−
πολογισμό Ετήσιου Κόστους και Μοναδιαίες Χρεώσεις
Χρήσης Συστήματος Μεταφοράς για το έτος 2010.
14. Την Υπουργική απόφαση Δ5/ΗΛ/Β/Φ.67/609/
οικ.12311/15−6−2010
15. Την υπ’ αριθμ. 17/2006 απόφαση της ΡΑΕ αναφο−
ρικά με τις «Αριθμητικές τιμές Συντελεστών Απωλειών
Δικτύου».
16. Την υπ’ αριθμ. 86/2007 απόφαση της ΡΑΕ αναφορικά
με τις «Αρχές και Κανόνες Κατανομής του Ενεργητικού
και Παθητικού και των Δαπανών και Εσόδων για την Κα−
τάρτιση Χωριστών Λογαριασμών των Δραστηριοτήτων
της Ολοκληρωμένης Επιχείρησης ΔΕΗ Α.Ε.»
17. Την από 04.06.2009 απόφαση της ΡΑΕ (1332/2009) που
εγκρίνει το Εγχειρίδιο Χρεώσεων Χρήσης Συστήματος.
18. Τη γνωμοδότηση της ΡΑΕ 505/2009 με θέμα το
Ετήσιο Κόστος και Χρεώσεις Χρήσεις Δικτύου Διανομής
για το έτος 2010.
19. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις τις παρούσας
δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋ−
πολογισμού, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
1. Για τον καθορισμό του Ετήσιου Κόστους του Δικτύου
Διανομής ηλεκτρικής ενέργειας για το έτος 2010 σε
οκτακόσια εξήντα τρία εκατομμύρια τριακόσιες ενενή−
ντα δύο χιλιάδες ευρώ (863.392.000 Ευρώ).
2. Για τον καθορισμό των μοναδιαίων Χρεώσεων Χρή−
σης Δικτύου Διανομής για το 2010, ως εξής:
Κατηγορία
Πελατών

Χρέωση Ισχύος Χ ρ έ ω σ η
(Μοναδιαία Πάγια Ενέργειας
Xρέωση)
(Μοναδιαία
Μεταβλητή
Χρέωση) (λε−
πτά €/ kWh)

Πελάτες
μέσης τάσης

1.303 €/MW μέ−
γιστης ζήτησης
στην ζώνη αιχμής
το μήνα

0,34

Πελάτες χαμηλής τά−
σης με παροχή άνω
των 25kVA και μέτρη−
ση αέργου ισχύος

4,67 €/kVA Συμ−
φωνημένης Ισχύ−
ος Παροχής ανά
έτος

1,78

Πελάτες χαμηλής τά−
σης με παροχή άνω
των 25kVA, χωρίς μέ−
τρηση αέργου ισχύος

3,76 €/kVA Συμ−
φωνημένης Ισχύ−
ος Παροχής ανά
έτος

2,02

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
Οικιακοί Πελάτες
χαμηλής τάσης

1,20 €/kVA Συμ−
φωνημένης Ισχύ−
ος Παροχής ανά
έτος

2,02

Λοιποί Πελάτες
χαμηλής τάσης με
παροχή έως και
25kVA

1,90 €/kVA Συμ−
φωνημένης Ισχύ−
ος Παροχής ανά
έτος

2,02
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6. Η εκκαθάριση για υπερανάκτηση ή υποανάκτηση
του Ετήσιου Κόστους Δικτύου μέσω της επιβολής των
Χρεώσεων Χρήσης Δικτύου θα γίνει πρώτη φορά για το
έτος 2010 απολογιστικά και αφού τελειώσει το έτος.
Άρθρο 2
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 15 Ιουνίου 2010

3. Από τις χρεώσεις αυτές απαλλάσσονται οι Πελάτες
που εντάσσονται σε αγροτικά τιμολόγια, οι νυχτερινές
καταναλώσεις των Πελατών που εντάσσονται στα τι−
μολόγια Γ1Ν, Γ23 και Γ23Β, οι καταναλώσεις Πελατών
χαμηλής τάσης με μετρητή φορτίου ζώνης που κατα−
γράφονται στις προκαθορισμένες για τους μετρητές
αυτούς ζώνες χαμηλού φορτίου καθώς και οι νυχτερινές
καταναλώσεις (10μμ−8πμ) των Πελατών χαμηλής τάσης
με ωριαίο μετρητή.
4. Για τον υπολογισμό των Χρεώσεων Χρήσης του
Δικτύου ανά Πελάτη μέσης τάσης (π) και ανά μηνιαία
Περίοδο Καταμέτρησης (m) από τον Πελάτη αυτό, ισχύει
ο τύπος:

όπου:
MAn,m

η μέγιστη ζήτηση που σημειώθηκε στην
ζώνη αιχμής κατά την μηνιαία Περίοδο Κα−
ταμέτρησης m.
Energyn,m η κατά μετρηθείσα απορρόφηση ενέργειας
από το Δίκτυο από τον Πελάτη (n) κατά την
Περίοδο Καταμέτρησης (m).
cosØn,m η μέση τιμή του συντελεστή ισχύος του
Πελάτη (n) κατά την Περίοδο Καταμέτρη−
σης (m).
ΜΠΧΜΤ η Μοναδιαία Πάγια Χρέωση για την Κατη−
γορία Πελατών Μέσης Τάσης στην οποία
εντάσσεται ο Πελάτης (n). Εάν η Περίοδος
Καταμέτρησης εκτείνεται σε δύο διαδοχικά
έτη, λαμβάνεται ως ΜΠΧΜΤ η σταθμισμένη
μέση τιμή των αντίστοιχων μοναδιαίων χρε−
ώσεων των δύο ετών, με συντελεστές βά−
ρους τον αριθμό των ημερών της Περιόδου
Καταμέτρησης που ανήκουν σε κάθε έτος.
ΜΜΧΜΤ η Μοναδιαία Μεταβλητή Χρέωση για την Κα−
τηγορία Πελατών Μέσης Τάσης στην οποία
εντάσσεται ο Πελάτης (n). Εάν η Περίοδος
Καταμέτρησης εκτείνεται σε δύο διαδοχικά
έτη, λαμβάνεται ως ΜΜΧΜΤ η σταθμισμένη
μέση τιμή των αντίστοιχων μοναδιαίων χρε−
ώσεων των δύο ετών, με συντελεστές βάρους
τον αριθμό των ημερών της Περιόδου Κατα−
μέτρησης που ανήκουν σε κάθε έτος.
5. Για τον υπολογισμό των Χρεώσεων Χρήσης του
Δικτύου ανά Πελάτη χαμηλής τάσης και περίοδο κα−
ταμέτρησης της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας
από τον Πελάτη αυτό, συνεχίζει να εφαρμόζεται ο μα−
θηματικός τύπος που είχε οριστεί με την υπ’ αριθμ.
ΥΠΑΝ/ΑΠ.Δ5/ΗΛ/Β/Φ.1.10.1990/19957/31.12.2007 απόφαση.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ

F
Αριθ. Υ4α/43341/09
(5)
Τροποποίηση − συμπλήρωση του Οργανισμού του Γε−
νικού Νοσοκομείου Παίδων Πατρών «ΚΑΡΑΜΑΝΔΑ−
ΝΕΙΟ».
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ,
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ
ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ − ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ −
ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Των άρθρων 6 και 11 του Ν. 2889/2001 «Βελτίωση
και εκσυγχρονισμός του Εθνικού Συστήματος Υγείας
και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 37/Α΄).
β) Του Ν. 3329/2005 «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοι−
νωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 81/ Α΄),
όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
γ) Του Ν. 3527/2007 «Κύρωση συμβάσεων υπέρ νο−
μικών προσώπων εποπτευόμενων από το Υπουργείο
Υγείας και Κοιν. Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις»
(ΦΕΚ 25/Α΄).
δ) Της παρ. 1 του άρθρου 25 του Ν. 1397/1983 «Εθνικό
Σύστημα Υγείας» (ΦΕΚ 143/Α΄).
ε) Του άρθρου 34 του Ν. 2519/1997 «Ανάπτυξη και εκ−
συγχρονισμός του ΕΣΥ, οργάνωση των υγειονομικών
υπηρεσιών, ρυθμίσεις για το φάρμακο και άλλες δια−
τάξεις» (ΦΕΚ 165/Α΄).
στ) Του Ν. 3754/2009 «Ρύθμιση όρων απασχόλησης των
νοσοκομειακών ιατρών του ΕΣΥ, σύμφωνα με το π.δ. 76/2005
και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 43/Α΄), όπως ισχύει.
ζ) Του άρθρου 14 του Ν. 3204/2003 «Τροποποίηση και
συμπλήρωση της νομοθεσίας για το ΕΣΥ και ρυθμίσεις
άλλων θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας
και Πρόνοιας» (ΦΕΚ 296/Α΄).
η) Του Π.Δ/τος 87/86 «Ενιαίο Πλαίσιο Οργάνωσης Νο−
σοκομείων» (ΦΕΚ 32/Α΄).
θ) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε
με το άρθρο πρώτο του Π. Δ/τος 63/2005 (Α΄ 98) και
το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων της
απόφασης αυτής δεν προκαλείται πρόσθετη δαπάνη σε
βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
2. Την αριθ. 383/18−1−2010 κοινή απόφαση του Πρωθυ−
πουργού και του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης
και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «Καθορισμός αρμοδι−
οτήτων των Υφυπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης
και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Θεοδώρας Τζάκρη και
Γεωργίου Ντόλιου» (Β΄ 29 και Β΄ 60).

