
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Επιβολή πολλαπλών τελών σε βάρος του SEITI 
(επ) FLAMUR (ον) του QAZIM και της NEXMIJE για 
λαθρεμπορία καπνικών προϊόντων.

2 Επιβολή πολλαπλών τελών σε βάρος του ALI (επ) 
AZMAT (ον) του MUSHTAK και της SEEMA για λα-
θρεμπορία καπνικών προϊόντων. 

3 Λήψη απόφασης για την υποβολή αιτήματος 
προς τον Οργανισμό Συνεργασίας Ρυθμιστικών 
Αρχών Ενέργειας (ΟΣΡΑΕ - ACER) για την έκδο-
ση απόφασης επί των μεθοδολογιών για την τι-
μολόγηση της ενέργειας εξισορρόπησης και της 
διαζωνικής δυναμικότητας που χρησιμοποιείται 
για την ανταλλαγή ενέργειας εξισορρόπησης ή 
την εφαρμογή της διαδικασίας συμψηφισμού ανι-
σορροπιών, σύμφωνα με το άρθρο 30 παρ. 1 και 
3 του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/2195 της Επιτροπής 
σχετικά με τον καθορισμό κατευθυντήριας γραμ-
μής για την εξισορρόπηση ηλεκτρικής ενέργειας.

4 Έγκριση επανίδρυσης Προγράμματος Μεταπτυ-
χιακών Σπουδών με τίτλο: «Φροντίδα στο Σακ-
χαρώδη Διαβήτη - Diabetes Mellitus Care» του 
Τμήματος Νοσηλευτικής της Σχολής Επιστημών 
Υγείας του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος 
(ΔΙ.ΠΑ.Ε.).

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

(1)
   Επιβολή πολλαπλών τελών σε βάρος του SEITI 

(επ) FLAMUR (ον) του QAZIM και της NEXMIJE για 

λαθρεμπορία καπνικών προϊόντων.

  Με την 183/17/12-08-2019 καταλογιστική πράξη του 
Προϊσταμένου του Γ΄ Τελωνείου Ε.Φ.Κ. Θεσ/νίκης επιβάλ-
λεται σε βάρος του SEITI (επ) FLAMUR (ον) του QAZIM 
και της NEXMIJE, γεν. 13-10-1961 στην Αλβανία, κατό-
χου του υπ' αριθμ. BD9292082 Αλβανικού διαβατηρίου 
με ημ. έκδοσης 26-07-2011 και ημ. λήξης 25/07/2021 
και της υπ’ αριθ. GR4251607 άδειας διαμονής με ημ. 
έκδοσης 01-12-2015 από την Αποκεντρωμένη Διοίκη-

ση Μακεδονίας - Θράκης και με ΑΦΜ 125662760, ΔΟΥ 
ΣΤ΄ Θεσσαλονίκης, κατοίκου Θεσσαλονίκης, οδού Γ. 
Παπανδρέου αρ.5 και ήδη αγνώστου διαμονής, πολ-
λαπλά τέλη ποσού χιλίων πεντακοσίων ευρώ (1.500,00 
€), πλέον τελών χαρτοσήμου, για την παράνομη κατοχή 
1.440 τεμαχίων τσιγάρων και των 0,500 κιλών καπνού, 
πράξη που χαρακτηρίζεται ως τελωνειακή παράβα-
ση - λαθρεμπορία, κατά την έννοια των συνδυασμέ-
νων διατάξεων των άρθρων 119Α παρ. 2, 142 παρ. 2,
155 παρ. 1β΄ και 2ζ' του ν. 2960/2001.

Ο καταλογιζόμενος δικαιούται να ασκήσει προσφυγή 
εντός 30 ημερών ενώπιον του αρμοδίου Διοικητικού 
Πρωτοδικείου Θεσ/νίκης, σύμφωνα με τις οικείες δια-
τάξεις του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας.

  Ο Προϊστάμενος

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΤΡΟΥΛΛΙΝΟΣ

Ι

(2)
    Επιβολή πολλαπλών τελών σε βάρος του ALI (επ) 

AZMAT (ον) του MUSHTAK και της SEEMA για λα-

θρεμπορία καπνικών προϊόντων. 

  Με την 331/17/12-08-2019 καταλογιστική πράξη του 
Προϊσταμένου του Γ΄ Τελωνείου Ε.Φ.Κ. Θεσ/νίκης επιβάλ-
λεται σε βάρος του ALI (επ) AZMAT (ον) του MUSHTAK και 
της SEEMA, γεν. 08-12-1982 στο Πακιστάν, κατόχου του 
υπ’ αριθμ. 40822 Δελτίου Αιτούντος Διεθνή Προστασία 
με ημ. έκδοσης 29-12-2016 και ήδη αγνώστου διαμονής, 
πολλαπλά τέλη ποσού τριών χιλιάδων οχτακοσίων ογδό-
ντα επτά ευρώ και εβδομήντα τριών λεπτών (3.887,73 €),
πλέον τελών χαρτοσήμου, για την παράνομη κατοχή 
3.600 τεμαχίων τσιγάρων και των 2,750 κιλών καπνού, 
πράξη που χαρακτηρίζεται ως τελωνειακή παράβαση-
λαθρεμπορία, κατά την έννοια των συνδυασμένων δια-
τάξεων των άρθρων 119Α παρ. 2, 142 παρ. 2, 155 παρ. 1β΄
και 2ζ΄ του ν. 2960/2001. 

Ο καταλογιζόμενος δικαιούται να ασκήσει προσφυγή 
εντός 30 ημερών ενώπιον του αρμοδίου Διοικητικού 
Πρωτοδικείου Θεσ/νίκης, σύμφωνα με τις οικείες δια-
τάξεις του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας. 

  Ο Προϊστάμενος 

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΤΡΟΥΛΛΙΝΟΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
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Αριθμ. απόφ. 795 (3)
    Λήψη απόφασης για την υποβολή αιτήματος 

προς τον Οργανισμό Συνεργασίας Ρυθμιστικών 

Αρχών Ενέργειας (ΟΣΡΑΕ - ACER) για την έκδοση 

απόφασης επί των μεθοδολογιών για την τιμολό-

γηση της ενέργειας εξισορρόπησης και της δια-

ζωνικής δυναμικότητας που χρησιμοποιείται για 

την ανταλλαγή ενέργειας εξισορρόπησης ή την 

εφαρμογή της διαδικασίας συμψηφισμού ανι-

σορροπιών, σύμφωνα με το άρθρο 30 παρ. 1 και 

3 του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/2195 της Επιτροπής 

σχετικά με τον καθορισμό κατευθυντήριας γραμ-

μής για την εξισορρόπηση ηλεκτρικής ενέργειας.

    Η ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
(Συνεδρίαση την 31η Ιουλίου 2019)

Λαμβάνοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4425/2016 (ΦΕΚ 185/Α΄/30.09.2016) 

«Επείγουσες ρυθμίσεις των Υπουργείων Οικονομικών, 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Υποδομών, Μεταφορών 
και Δικτύων και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης, για την εφαρμογή της συμφω-
νίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρ-
ρυθμίσεων και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει, και ιδίως 
των άρθρων 6 και 17 του Κεφαλαίου Γ του νόμου αυτού.

2. Τις διατάξεις του ν. 4001/2011 (ΦΕΚ 179/Α΄/22.08.2011) 
«Για τη λειτουργία Ενεργειακών Αγορών Ηλεκτρισμού και 
Φυσικού Αερίου, για Έρευνα, Παραγωγή και δίκτυα με-
ταφοράς Υδρογονανθράκων και άλλες ρυθμίσεις», όπως 
ισχύει, ιδίως των άρθρων 22 και 32 αυτού.

3. Τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΚ) 713/2009 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 
13ης Ιουλίου 2009, για την ίδρυση Οργανισμού Συνερ-
γασίας των Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας (ΕΕ L 211 της 
14.08.2009 σελ. 1).

4. Τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΚ) 714/2009 του Ευ-
ρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης 
Ιουλίου 2009, σχετικά με τους όρους πρόσβασης στο 
δίκτυο για τις διασυνοριακές ανταλλαγές ηλεκτρικής 
ενέργειας και την κατάργηση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
1228/2003 (ΕΕ L 211 της 14.08.2009 σελ. 15).

5. Τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/2195 της 
Επιτροπής της 23ης Νοεμβρίου 2017 σχετικά με τον κα-
θορισμό κατευθυντήριας γραμμής για την εξισορρόπη-
ση ηλεκτρικής ενέργειας (EEL 312 της 28-11-2017, σελ. 6 
επ.) και ιδίως των άρθρων 5, 6 και 30 αυτού.

6. Την υπ' αριθ. πρωτ. ΡΑΕ 1-251592/18.12.2018 επι-
στολή της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. σχετικά με την έγκριση της κοινής 
πρότασης όλων των Διαχειριστών Συστήματος Μεταφο-
ράς (εφεξής «ΔΣΜ») επί των μεθοδολογιών για την τιμο-
λόγηση της ενέργειας εξισορρόπησης και της διαζωνικής 
δυναμικότητας που χρησιμοποιείται για την ανταλλαγή 
ενέργειας εξισορρόπησης ή την εφαρμογή της διαδι-
κασίας συμψηφισμού ανισορροπιών, σύμφωνα με τις 
προβλέψεις του άρθρου 30 παρ. 1 και 3 του Κανονισμού 
(ΕΕ) 2017/2195 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

7. Την υπ' αριθ. πρωτ. ΡΑΕ 1-255214/21.02.2019 επι-
στολή της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. με τη μετάφραση της ανωτέρω 
πρότασης.

8. Τη Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΕ επί της ανωτέρω 
κοινής πρότασης των ΔΣΜ, η οποία έλαβε χώρα από 
27-03-2019 έως και 30-04-20191.

9. Τα αποτελέσματα της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας 
του Energy Regulators Forum (ERF) (εφεξής «ERF») την 
23-07-2019 τα οποία επιβεβαίωσαν την ομόφωνη συμ-
φωνία (unanimous agreement) των Εθνικών Ρυθμιστι-
κών Αρχών επί του αιτήματός τους για λήψη απόφασης 
από τον Οργανισμό Συνεργασίας Ρυθμιστικών Αρχών 
Ενέργειας (ΟΣΡΑΕ - ACER) (εφεξής «ACER»), αναφορικά 
με τις μεθοδολογίες για την τιμολόγηση της ενέργειας 
εξισορρόπησης και της διαζωνικής δυναμικότητας που 
χρησιμοποιείται για την ανταλλαγή ενέργειας εξισορρό-
πησης ή την εφαρμογή της διαδικασίας συμψηφισμού 
ανισορροπιών, σύμφωνα με το άρθρο 30 παρ. 1 και 3 
του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/2195 της Επιτροπής, της 23ης 
Νοεμβρίου 2017, μετά της σχετικής επιστολής του ERF 
προς τον ACER, με κοινοποίηση στην Ευρωπαϊκή Επιτρο-
πή και το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Διαχειριστών Συστημάτων 
Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΕΔΔΣΜ-ηλ/ENTSO-E) 
(εφεξής «ENTSO-Ε») και συνοδευτικού εγγράφου των 
Ρυθμιστικών Αρχών (υπ' αριθ. πρωτ. ΡΑΕ I-266865/2019).

10. Το γεγονός ότι σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 
1 του άρθρου 32 του ν. 4001/2011, οι πράξεις κανονιστι-
κού χαρακτήρα που εκδίδονται από τη ΡΑΕ, δημοσιεύο-
νται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

11. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπο-
λογισμού.

Σκέφτηκε ως εξής: 
Επειδή, στο πλαίσιο επίτευξης της ενιαίας ευρωπαϊ-

κής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, εξεδόθη, κατ' αρχήν, 
ο Κανονισμός (ΕΚ) υπ' αριθ. 714/2009 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουλίου 2009 
σχετικά με τους όρους πρόσβασης στο δίκτυο για τις 
διασυνοριακές ανταλλαγές ηλεκτρικής ενέργειας και 
την κατάργηση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1228/2003 
(σχετ. 4).

Επειδή, στη συνέχεια, με εξουσιοδότηση που προβλέ-
πεται στο άρθρο 18 του Κανονισμού (ΕΚ) 714/ 2009 και 
σύμφωνα με το άρθρο 290 ΣΛΕΕ, εξεδόθη από την Επι-
τροπή ο υπ' αριθ. 2017/2195 Κανονισμός (ΕΕ) της 23ης 
Νοεμβρίου 2017 (εφεξής «Κανονισμός» σχετ. 5), με τον 
οποίο καθορίζονται κατευθυντήριες γραμμές σχετικά 
με την εξισορρόπηση ηλεκτρικής ενέργειας στα Κράτη 
Μέλη.

Επειδή, στόχος του ανωτέρω Κανονισμού είναι, μεταξύ 
άλλων, η δημιουργία κοινών Ευρωπαϊκών πλατφόρμων 
όπου θα εφαρμόζεται η διαδικασία συμψηφισμού ανι-
σορροπιών και θα είναι δυνατή η ανταλλαγή ενέργειας 
εξισορρόπησης από εφεδρείες αποκατάστασης συχνό-
τητας με χειροκίνητη και αυτόματη ενεργοποίηση και 
εφεδρείες αντικατάστασης, προκειμένου να υλοποιηθεί 
η ενοποίηση των αγορών ενέργειας εξισορρόπησης.

Επειδή, το άρθρο 30 του Κανονισμού διατυπώνει τις 
απαιτήσεις όσον αφορά την τιμολόγηση της ενέργειας 
εξισορρόπησης και της διαζωνικής δυναμικότητας.

1 http://www.rae.gr/categories_new/about_rae/activity/
global_consultation/current/2703_l.csp
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Επειδή, προκειμένου για την ικανοποίηση του ανω-
τέρω στόχου, οι ΔΣΜ καταρτίζουν τους όρους και τις 
προϋποθέσεις ή τις μεθοδολογίες που απαιτούνται από 
τον Κανονισμό και τους υποβάλλουν προς έγκριση στις 
οικείες ρυθμιστικές αρχές, σύμφωνα με το άρθρο 37 της 
οδηγίας 2009/72/ΕΚ, εντός των αντίστοιχων προθεσμιών 
που προβλέπονται στον Κανονισμό.

Επειδή, σύμφωνα με το άρθρο 30 του Κανονισμού 
«Τιμολόγηση της ενέργειας εξισορρόπησης και της δι-
αζωνικής δυναμικότητας που χρησιμοποιείται για την 
ανταλλαγή ενέργειας εξισορρόπησης ή την εφαρμογή 
της διαδικασίας συμψηφισμού ανισορροπιών» προβλέ-
πονται τα εξής:

«1. Εντός ενός έτους από την έναρξη ισχύος του πα-
ρόντος κανονισμού, όλοι οι ΔΣΜ καταρτίζουν πρότα-
ση μεθοδολογίας για τον καθορισμό τιμών ενέργειας 
εξισορρόπησης που προκύπτει από την ενεργοποίηση 
προσφορών ενέργειας εξισορρόπησης για τη διαδικα-
σία αποκατάστασης συχνότητας σύμφωνα με τα άρθρα 
143 και 147 του κανονισμού (ΕΕ) 2017/1485, και από τη 
διαδικασία αντικατάστασης εφεδρείας σύμφωνα με 
τα άρθρα 144 και 148 του κανονισμού (ΕΕ) 2017/1485. 
Η μεθοδολογία αυτή:

α) βασίζεται σε οριακή τιμολόγηση (πληρωμή με ενιαία 
τιμή εκκαθάρισης)·

β) καθορίζει με ποιον τρόπο η ενεργοποίηση προσφο-
ρών ενέργειας εξισορρόπησης που ενεργοποιούνται για 
σκοπούς εκτός της εξισορρόπησης επηρεάζει την τιμή 
της ενέργειας εξισορρόπησης, διασφαλίζοντας παράλ-
ληλα ότι τουλάχιστον οι προσφορές ενέργειας εξισορ-
ρόπησης που ενεργοποιούνται για τη διαχείριση εσωτε-
ρικής συμφόρησης δεν καθορίζουν την οριακή τιμή της 
ενέργειας εξισορρόπησης·

γ) καθορίζει τουλάχιστον μία τιμή ενέργειας εξισορ-
ρόπησης, για κάθε περίοδο εκκαθάρισης ανισορροπιών

δ) δίνει τα σωστά σήματα σε σχέση με τις τιμές και 
παρέχει κίνητρα στους συμμετέχοντες στην αγορά

ε) λαμβάνει υπόψη τη μέθοδο τιμολόγησης στα χρο-
νικά πλαίσια της αγοράς επόμενης ημέρας και της ενδο-
ημερήσιας αγοράς.

2. Σε περίπτωση που οι ΔΣΜ διαπιστώνουν ότι είναι 
αναγκαία τεχνικά όρια τιμών για την αποδοτική λειτουρ-
γία της αγοράς, μπορούν να καταρτίσουν από κοινού, ως 
μέρος της πρότασης δυνάμει της παραγράφου 1, πρό-
ταση για την εναρμόνιση των μέγιστων και ελάχιστων 
τιμών ενέργειας εξισορρόπησης, συμπεριλαμβανομένων 
των τιμών υποβολής προσφορών και εκκαθάρισης, οι 
οποίες θα πρέπει να εφαρμόζονται σε όλες τις περιο-
χές προγραμματισμού. Σε αυτήν την περίπτωση, για τις 
εναρμονισμένες μέγιστες και ελάχιστες τιμές ενέργειας 
εξισορρόπησης λαμβάνεται υπόψη και η μέγιστη και η 
ελάχιστη τιμή εκκαθάρισης για τα χρονικά πλαίσια αγο-
ράς επόμενης ημέρας ή ενδοημερήσιας αγοράς σύμφω-
να με τον κανονισμό (ΕΕ) 2015/1222.

3. Με την πρόταση δυνάμει της παραγράφου 1 καθο-
ρίζεται επίσης μεθοδολογία τιμολόγησης της διαζωνικής 
δυναμικότητας που χρησιμοποιείται για την ανταλλαγή 
ενέργειας εξισορρόπησης ή για την εφαρμογή της δια-
δικασίας συμψηφισμού ανισορροπιών. Αυτή η μεθοδο-

λογία είναι σύμφωνη με τις απαιτήσεις που θεσπίζει ο 
κανονισμός (ΕΕ) 2015/1222 και:

α) αποτυπώνει τη συμφόρηση της αγοράς
β) βασίζεται στις τιμές για ενέργεια εξισορρόπησης 

από ενεργοποιημένες προσφορές ενέργειας εξισορρό-
πησης, οι οποίες καθορίζονται σύμφωνα είτε με τη μέ-
θοδο τιμολόγησης δυνάμει της παραγράφου 1 στοιχείο 
α) είτε, κατά περίπτωση, με τη μέθοδος τιμολόγησης 
δυνάμει της παραγράφου 5

γ) δεν επιβάλλει τυχόν πρόσθετες επιβαρύνσεις για την 
ανταλλαγή ενέργειας εξισορρόπησης ή για την εφαρμο-
γή της διαδικασίας συμψηφισμού ανισορροπιών, εκτός 
από μια επιβάρυνση για την αντιστάθμιση απωλειών, 
εάν η επιβάρυνση αυτή λαμβάνεται επίσης υπόψη σε 
άλλα χρονικά πλαίσια.

4. Η εναρμονισμένη μέθοδος τιμολόγησης της παρα-
γράφου 1 εφαρμόζεται στην ενέργεια εξισορρόπησης 
από όλα τα τυποποιημένα και τα ιδιότυπα προϊόντα σύμ-
φωνα με το άρθρο 26 παράγραφος 3 στοιχείο α). Για τα 
ιδιότυπα προϊόντα σύμφωνα με το άρθρο 26 παράγρα-
φος 3 στοιχείο β), ο σχετικός ΔΣΜ μπορεί να προτείνει 
διαφορετική μέθοδο τιμολόγησης στην πρόταση για τα 
ιδιότυπα προϊόντα σύμφωνα με το άρθρο 26.

5. Σε περίπτωση που όλοι οι ΔΣΜ διαπιστώνουν ανε-
πάρκειες στην εφαρμογή της προτεινόμενης μεθοδολο-
γίας δυνάμει της παραγράφου 1 στοιχείο α), μπορούν να 
ζητήσουν τροποποίηση και να προτείνουν εναλλακτική 
μέθοδο τιμολόγησης αντί της μεθόδου τιμολόγησης 
που προβλέπεται στην παράγραφο 1 στοιχείο α). Στην 
περίπτωση αυτή, όλοι οι ΔΣΜ διενεργούν λεπτομερή 
ανάλυση που να αποδεικνύει ότι η εναλλακτική μέθοδος 
τιμολόγησης είναι πιο αποδοτική».

Επειδή, κατά τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 5 του Κανο-
νισμού, η πρόταση των ΔΣΜ επί των μεθοδολογιών για 
την τιμολόγηση της ενέργειας εξισορρόπησης και της 
διαζωνικής δυναμικότητας που χρησιμοποιείται για την 
ανταλλαγή ενέργειας εξισορρόπησης ή την εφαρμογή 
της διαδικασίας συμψηφισμού ανισορροπιών, κατά το 
άρθρο 30 παρ. 1 και 3 του Κανονισμού, υπόκειται στην 
έγκριση όλων των ρυθμιστικών αρχών.

Επειδή, κατά την παρ. 6 του άρθρου 5 του Κανονισμού:
«Όταν για την έγκριση όρων και προϋποθέσεων ή με-

θοδολογιών απαιτείται απόφαση από περισσότερες της 
μίας ρυθμιστικές αρχές, οι οικείες ρυθμιστικές αρχές δια-
βουλεύονται και συνεργάζονται στενά και συντονίζονται 
μεταξύ τους, με στόχο την επίτευξη συμφωνίας. Όταν ο 
Οργανισμός εκδίδει γνώμη, οι οικείες ρυθμιστικές αρχές 
λαμβάνουν υπόψη την εν λόγω γνώμη. Οι ρυθμιστικές 
αρχές λαμβάνουν αποφάσεις σχετικά με όρους και προ-
ϋποθέσεις ή μεθοδολογίες που υποβλήθηκαν σύμφωνα 
με τις παραγράφους 2 και 3, εντός έξι μηνών από την πα-
ραλαβή των όρων και προϋποθέσεων ή μεθοδολογιών 
από την οικεία ρυθμιστική αρχή ή, κατά περίπτωση, από 
την τελευταία εμπλεκόμενη οικεία ρυθμιστική αρχή».

Επειδή, περαιτέρω, με τον Κανονισμό 713/2009 (σχετ. 
3) συνεστήθη ο ACER, ο οποίος, ως προβλέπεται στο 
άρθρο 1, έχει σκοπό, μεταξύ άλλων, να βοηθά τις εθνι-
κές Ρυθμιστικές Αρχές, στην άσκηση των ρυθμιστικών 
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καθηκόντων που ασκούν στα κράτη μέλη και, όπου είναι 
αναγκαίο, να συντονίζει τη δράση τους.

Επειδή, στο άρθρο 8 «Καθήκοντα σχετικά με τους 
όρους και τις προϋποθέσεις όσον αφορά την πρόσβα-
ση και την ασφάλεια λειτουργίας για τις διασυνοριακές 
υποδομές» του Κανονισμού 713/2009 προβλέπεται ότι:

«1. Ως προς τις διασυνοριακές υποδομές, ο Οργανι-
σμός αποφασίζει σχετικά με τα ρυθμιστικά ζητήματα που 
εμπίπτουν στην αρμοδιότητα των εθνικών ρυθμιστικών 
αρχών, τα οποία είναι δυνατόν να περιλαμβάνουν τους 
όρους και τις προϋποθέσεις όσον αφορά την πρόσβαση 
και την ασφάλεια λειτουργίας μόνον: 

(α) εφόσον δεν κατέστη δυνατό να επιτευχθεί συμφω-
νία των αρμόδιων εθνικών ρυθμιστικών αρχών εντός έξι 
μηνών από την ημέρα που έλαβε γνώση της υπόθεσης η 
τελευταία από τις εν λόγω ρυθμιστικές αρχές, ή

(β) κατόπιν κοινής αιτήσεως των αρμόδιων εθνικών 
ρυθμιστικών αρχών.

Οι αρμόδιες εθνικές ρυθμιστικές αρχές μπορούν να ζη-
τούν από κοινού την παράταση της προθεσμίας που ανα-
φέρεται στο στοιχείο (α) για έξι μήνες κατ' ανώτατο όριο.

Κατά την εκπόνηση της αποφάσεώς του, ο Οργανισμός 
διαβουλεύεται με τις σχετικές εθνικές ρυθμιστικές αρχές 
και τους οικείους διαχειριστές συστημάτων μεταφοράς 
και ενημερώνεται για τις προτάσεις και παρατηρήσεις 
όλων των οικείων διαχειριστών συστημάτων μεταφοράς.

2. Οι όροι και οι προϋποθέσεις όσον αφορά την πρό-
σβαση στις διασυνοριακές υποδομές περιλαμβάνουν 
τα εξής:

(α) διαδικασία για την κατανομή δυναμικότητας-
(β) χρονικά πλαίσια της κατανομής-
(γ) κατανομή των προσόδων συμφόρησης και
(δ) επιβολή τελών στους χρήστες των υποδομών όπως 

αναφέρεται στο άρθρο 17 παράγραφος 1 στοιχείο δ) του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 714/2009 ή στο άρθρο 36 παρά-
γραφος 1 στοιχείο δ) της οδηγίας 2009/73/ΕΚ.

3. Όταν μια υπόθεση του παραπέμπεται δυνάμει της 
παραγράφου 1, ο Οργανισμός:

(α) λαμβάνει την απόφασή του το πολύ εντός έξι μηνών 
από την ημέρα παραπομπής, και 

(β) μπορεί, εφόσον απαιτείται, να λάβει ενδιάμεση 
απόφαση προκειμένου να εξασφαλισθεί η ασφάλεια 
του εφοδιασμού ή η ασφάλεια λειτουργίας των σχετι-
κών υποδομών».

Επειδή, επιπροσθέτως, κατά την παρ. 7 του άρθρου 5 
του Κανονισμού:

«Εάν οι οικείες ρυθμιστικές αρχές δεν καταλήξουν σε 
συμφωνία εντός της περιόδου που αναφέρεται στην 
παράγραφο 6, ή κατόπιν κοινού αιτήματος τους, ο Ορ-
γανισμός εκδίδει απόφαση σχετικά με τις υποβληθείσες 
προτάσεις για όρους και προϋποθέσεις ή μεθοδολογίες 
εντός έξι μηνών από την ημέρα παραπομπής, σύμφωνα 
με το άρθρο 8 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
713/2009».

Επειδή, κατά το άρθρο 6 παρ. 1β του Κεφαλαίου Γ του 
ν. 4425/2016 (σχετ.1), προβλέπεται ότι:

«1. Πέραν των αρμοδιοτήτων που προβλέπονται 
στην κείμενη νομοθεσία και ιδίως στις διατάξεις του 
ν. 4001/2011, η ΡΑΕ: ... γ) Ασκεί τις αρμοδιότητες των 

ρυθμιστικών αρχών που προβλέπονται στον Κανονισμό 
(ΕΚ) 714/2009 [...]».

Επειδή, περαιτέρω, κατά το άρθρο 17 παρ. 7 του Κεφα-
λαίου Γ του ίδιου ν. 4425/2016 (σχετ.1), προβλέπεται ότι:

«7. Ο Διαχειριστής του ΕΣΜΗΕ έχει τις αρμοδιότητες 
που προβλέπονται στον Κανονισμό (ΕΚ) 714/2009 [...]. 
Η άσκηση των αρμοδιοτήτων του Διαχειριστή συντείνει, 
ιδίως, στην επίτευξη του στόχου σύγκλισης της ελληνικής 
αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας με τις αντίστοιχες ευρω-
παϊκές και στην ολοκλήρωση της ενιαίας εσωτερικής 
αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας της Ε.Ε., σύμφωνα με τις 
απαιτήσεις της ευρωπαϊκής νομοθεσίας».

Επειδή, με την υπό σχετ. 6 επιστολή, υπεβλήθη στη 
ΡΑΕ η πρόταση των ΔΣΜ επί των μεθοδολογιών για την 
τιμολόγηση της ενέργειας εξισορρόπησης και της δι-
αζωνικής δυναμικότητας που χρησιμοποιείται για την 
ανταλλαγή ενέργειας εξισορρόπησης ή την εφαρμογή 
της διαδικασίας συμψηφισμού ανισορροπιών.

Επειδή, η ΑΔΜΗΕ Α.Ε. με την υπό σχετ. 7 επιστολή της 
υπέβαλε στη ΡΑΕ επίσημη μετάφραση στην ελληνική 
γλώσσα του υπό σχετ. 6 εγγράφου.

Επειδή, ακολούθως, η ΡΑΕ, από 27-03-2019 έως και 
30-04-2019 έθεσε την υπό σχετ. 6 πρόταση των ΔΣΜ, 
μετά της μεταφράσεως της στην ελληνική γλώσσα, σε 
Δημόσια Διαβούλευση (σχετ. 8), κατά τη διάρκεια της 
οποίας δεν υπεβλήθησαν παρατηρήσεις.

Επειδή, οι εθνικές Ρυθμιστικές Αρχές, κατόπιν της 
ηλεκτρονικής ψηφοφορίας που ολοκληρώθηκε στις 
23-07-2019, συμφώνησαν ομόφωνα (unanimous 
agreement) στηv υποβολή αιτήματος προς τον ACER 
για την έκδοση απόφασης επί των μεθοδολογιών για 
την τιμολόγηση της ενέργειας εξισορρόπησης και της 
διαζωνικής δυναμικότητας που χρησιμοποιείται για την 
ανταλλαγή ενέργειας εξισορρόπησης ή την εφαρμογή 
της διαδικασίας συμψηφισμού ανισορροπιών, σύμφωνα 
με το άρθρο 30 παρ. 1 και 3 του Κανονισμού (σχετ. 9), 
με βάση τα ακόλουθα σημεία, ως αποτυπώνονται στα 
σχετικά συνοδευτικά έγγραφα:

(α) Θα πρέπει να τροποποιηθεί κατάλληλα η πρόταση, 
ώστε να υπάρχει συνέπεια όσον αφορά στη χρήση της 
ορολογίας.

(β) Θα πρέπει να διευκρινιστεί πώς προσδιορίζονται οι 
διασυνοριακές οριακές τιμές ενέργειας εξισορρόπησης 
στην περίπτωση απροσδιοριστίας τιμών.

(γ) Η πρόταση δεν εισηγείται εναρμονισμένες μέγιστες 
και ελάχιστες τιμές ενέργειας εξισορρόπησης, συμπερι-
λαμβανομένων των τιμών υποβολής προσφορών και 
εκκαθάρισης. Οι ΔΣΜ μπορούν να προτείνουν μια τέτοια 
εναρμόνιση στην περίπτωση που διαπιστώσουν ότι χρει-
άζονται τεχνικά όρια τιμών για την αποδοτική λειτουργία 
της αγοράς ή για να αποτραπεί η ύπαρξη εσφαλμένων 
τιμών. Γι' αυτόν τον λόγο, οι Ρυθμιστικές Αρχές ζητούν 
από τους ΔΣΜ να συμπεριλάβουν στην πρόταση τεχνικά 
όρια τιμών, ενώ επισημαίνουν ότι αυτά τα όρια δεν θα 
πρέπει να περιορίζουν τις τιμές που προκύπτουν από 
την κανονική λειτουργία των πλατφόρμων.

(δ) Οι ΔΣΜ εισήγαγαν τον όρο «περίοδος τιμολόγη-
σης ενέργειας εξισορρόπησης - ΠΤΕΕ», η τιμή της οποίας 
ορίζεται για κάθε προϊόν. Ειδικώς ετέθη ζήτημα επί της 
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ΠΤΕΕ για την τιμολόγηση τυποποιημένων προϊόντων 
εφεδρειών αποκατάστασης συχνότητας με αυτόματη 
ενεργοποίηση και επί της ΠΤΕΕ για την τιμολόγηση τυ-
ποποιημένων προϊόντων εφεδρειών αποκατάστασης 
συχνότητας με χειροκίνητη ενεργοποίηση τύπου άμεσης 
ενεργοποίησης.

(ε) Από τα άρθρα 5 παρ. 2 και 6 παρ. 2 της πρότασης 
των ΔΣΜ, οι προσφορές που αντιστοιχούν σε προγραμ-
ματισμένη ενεργοποίηση από τυποποιημένα προϊόντα 
εφεδρειών αποκατάστασης συχνότητας με χειροκίνη-
τη ενεργοποίηση αποζημιώνονται διαφορετικά από τις 
προσφορές που αντιστοιχούν σε άμεση ενεργοποίηση 
από τυποποιημένα προϊόντα εφεδρειών αποκατάστα-
σης συχνότητας με χειροκίνητη ενεργοποίηση, οι οποίες 
επιλέγονται για παράδοση μετά την προγραμματισμέ-
νη ενεργοποίηση αλλά πριν από την επόμενη Περίοδο 
Εκκαθάρισης Ανισορροπιών. Τίθεται ζήτημα εάν μια 
διαφορετική αποζημίωση προϊόντων εφεδρειών απο-
κατάστασης συχνότητας με χειροκίνητη ενεργοποίηση, 
βάσει του τύπου ενεργοποίησης τους, δίνει τα σωστά 
κίνητρα στην Αγορά.

(στ) Ποιες είναι οι γενικές αρχές της οριακής τιμολό-
γησης και εάν αυτή εφαρμόζεται σωστά στην πρόταση 
των ΔΣΜ.

(ζ) Έάν η τιμή ενέργειας εξισορρόπησης θα πρέπει να 
είναι ίση με τις τιμές που υπολογίζονται από τον αλγό-
ριθμο συμπεριλαμβανομένων επιπλέον περιορισμών 
του συστήματος, ή θα πρέπει να είναι ίση με αυτές που 
υπολογίζονται χωρίς τους παραπάνω περιορισμούς, 
όπως προτείνεται από τους ΔΣΜ στην πρόταση.

(η) Εάν ο ορισμός μιας περιοχής χωρίς συμφόρηση 
(uncongested area) θα πρέπει να προσαρμοστεί ώστε να 
αντανακλά συμφορήσεις που προκύπτουν από τη μοντε-
λοποίηση περιορισμών του συστήματος και απωλειών 
δικτύου στην υπηρεσία βελτιστοποίησης ενεργοποίησης 
(Activation Optimisation Function - AOF).

Επειδή, κατά το άρθρο 22 του ν. 4001/2011 «Η ΡΑΕ, 
στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, παρακολουθεί και 
εποπτεύει τη λειτουργία της αγοράς ενέργειας... συμπε-
ριλαμβανομένης της έκδοσης κανονιστικών και ατομι-
κών πράξεων, ιδίως για την ...ανάπτυξη της εσωτερικής 
αγοράς ενέργειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης...» και κατά το 
άρθρο 32 του ίδιου νόμου «1. Οι πράξεις και αποφάσεις 
της ΡΑΕ,... δημοσιοποιούνται με ανάρτηση στην επίσημη 
ιστοσελίδα της. Οι κανονιστικού χαρακτήρα αποφάσεις 
της ΡΑΕ δημοσιεύονται επιπλέον στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως...».

Για τους παραπάνω λόγους,
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της κατά το άρθρα 5 

(παρ. 1, 2, 6 και 7) και 30 του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/2195, 
6 του ν. 4425/2016 (ΦΕΚ Α' 185) και 22 και 32 του 
ν. 4001/2011 (ΦΕΚ Α' 179) και σύμφωνα με την ανωτέρω 
ομόφωνη απόφαση των Εθνικών Ρυθμιστικών Αρχών:

1. Την υποβολή αιτήματος προς τον Οργανισμό Συνερ-
γασίας Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας (ΟΣΡΑΕ - ACER) 
για την έκδοση απόφασης επί των μεθοδολογιών για 
την τιμολόγηση της ενέργειας εξισορρόπησης και της 
διαζωνικής δυναμικότητας που χρησιμοποιείται για την 

ανταλλαγή ενέργειας εξισορρόπησης ή την εφαρμογή 
της διαδικασίας συμψηφισμού ανισορροπιών.

2. Την κοινοποίηση της παρούσας απόφασης στην 
εταιρεία με την επωνυμία «ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ 
ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε.», και με δια-
κριτικό τίτλο «ΑΔΜΗΕ Α.Ε.» για τις σχετικές της ενέργειες 
σύμφωνα με τον Κανονισμό.

3. Την ανάρτηση της παρούσας απόφασης στην επίση-
μη ιστοσελίδα της ΡΑΕ και τη δημοσίευσή της στο Φύλλο 
της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 31 Ιουλίου 2019 

Ο Πρόεδρος 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΟΥΛΑΞΗΣ

Ι

Αριθμ. ΔΦ 15/5536 (4)
    Έγκριση επανίδρυσης Προγράμματος Μεταπτυ-

χιακών Σπουδών με τίτλο: «Φροντίδα στο Σακ-

χαρώδη Διαβήτη - Diabetes Mellitus Care» του 

Τμήματος Νοσηλευτικής της Σχολής Επιστημών 

Υγείας του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλά-

δος (ΔΙ.ΠΑ.Ε.).

  Η ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/Α΄/04.08.2017) 

«Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, 
ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις», και ιδίως 
των άρθρων 30 «Γενικές διατάξεις», 31 «Όργανα διοίκη-
σης των Π.Μ.Σ.», 32 «Ίδρυση Π.Μ.Σ.», 33 «Διάρκεια φοί-
τησης και πιστωτικές μονάδες», 34 «Επιλογή, δικαιώματα 
και υποχρεώσεις μεταπτυχιακών φοιτητών», 35 «Δωρεάν 
φοίτηση - υποτροφίες», 36 «Διδακτικό προσωπικό», 37 
«Πόροι - χρηματοδότηση ΠΜΣ».

2. Τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 19 του 
ν. 4521/2018 (ΦΕΚ 38/Α΄/02-03-2018).

3. Τις διατάξεις του ν. 3374/2005 (ΦΕΚ 189/Α΄/02.08.2005) 
«Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. 
Σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μο-
νάδων - Παράρτημα Διπλώματος», όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει.

4. Τις διατάξεις του άρθρου 12 και της παρ. 10 του 
άρθρου 55 του ν. 4610/2019 (ΦΕΚ 70/Α΄/07.05.2019) 
«Συνέργειες Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι., πρόσβαση στην 
τριτοβάθμια εκπαίδευση, πειραματικά σχολεία, Γενικά 
Αρχεία του Κράτους και λοιπές διατάξεις».

5. Την 216772/Ζ1/08-12-2017 υπουργική απόφαση 
(ΦΕΚ 4334/Β΄/12-12-2017) «Τρόπος κατάρτισης του 
αναλυτικού προϋπολογισμού λειτουργίας και της έκθε-
σης βιωσιμότητας των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών 
Σπουδών».

6. Την 119746/Ε5/04-10-2012 υπουργική απόφαση 
(ΦΕΚ 2802/Β΄/17-10-2012) «Έγκριση Προγράμματος 
Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Νοσηλευτικής 
του Αλεξάνδρειου Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης με τίτλο: «Φρο-
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ντίδα στο Σακχαρώδη Διαβήτη» με δύο κατευθύνσεις: 
α) Κλινική Διαβητολογία και β) Θεραπευτική εκπαίδευση 
στο Σακχαρώδη Διαβήτη».

7. Την αριθ. πράξης 12/08-02-2017 πράξη του Προ-
έδρου ΑΤΕΙΘ (ΦΕΚ 577/Β΄/24-02-2017) «Τροποποίηση 
της 119746/Ε5/04-10-2012 υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 
2802/Β΄/17-10-2012) έγκρισης λειτουργίας του Προ-
γράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Φρο-
ντίδα στο Σακχαρώδη Διαβήτη» με δύο κατευθύνσεις: 
α)Κλινική Διαβητολογία και β) Θεραπευτική εκπαίδευση 
στο Σακχαρώδη Διαβήτη, του Τμήματος Νοσηλευτικής, 
της ΣΕΥΠ, του Αλεξάνδρειου Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης».

8. Την ΔΦ15/5025/24-07-2018 απόφαση Συγκλήτου 
του ΑΤΕΙΘ (ΦΕΚ 4160/Β΄/21-09-2018) «Έγκριση επανί-
δρυσης Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με 
τίτλο: «Φροντίδα στο Σακχαρώδη Διαβήτη» του Τμή-
ματος Νοσηλευτικής, της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας 
και Πρόνοιας (ΣΕΥΠ) του Αλεξάνδρειου Τεχνολογικού 
Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Θεσσαλονίκης (ΑΤΕΙΘ)».

9. Το αριθμ. 1/18-06-2019 πρακτικό της προσωρινής 
Συνέλευσης του Τμήματος Νοσηλευτικής της Σχολής 
Επιστημών Υγείας του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελ-
λάδος.

10. Το αριθμ. 8/04-09-2019 πρακτικό της Συνεδρίασης 
της Διοικούσας Επιτροπής του Διεθνούς Πανεπιστημίου 
της Ελλάδος.

11. Την 86094/Ζ1/30-05-2019 (ΦΕΚ 326/τ. ΥΟΔΔ/
05-06-2019) υπουργική απόφαση «Συγκρότηση της Δι-
οικούσας Επιτροπής του Διεθνούς Πανεπιστημίου της 
Ελλάδος».

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

Εγκρίνουμε από το ακαδημαϊκό έτος 2019 - 2020 την 
επανίδρυση και λειτουργία του Προγράμματος Μεταπτυ-
χιακών Σπουδών «Φροντίδα στο Σακχαρώδη Διαβήτη -
Diabetes Mellitus Care» στο Τμήμα Νοσηλευτικής της 
Σχολής Επιστημών Υγείας του Διεθνούς Πανεπιστημίου 
της Ελλάδος (ΔΙ.ΠΑ.Ε.), ως ακολούθως:

Άρθρο 1 
Γενικές Διατάξεις

Το Τμήμα Νοσηλευτικής της Σχολής Επιστημών Υγείας 
του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος (ΔΙ.ΠΑ.Ε.) δι-
οργανώνει και λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2019 -
2020 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με 
τίτλο «Φροντίδα στο Σακχαρώδη Διαβήτη - Diabetes 
Mellitus Care» σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής, τις διατάξεις του ν. 4485/2017 (Α' 114), καθώς και 
τις διατάξεις της παρ. 10 του άρ. 55 του ν. 4610/2019 
(Α' 70).

Άρθρο 2 
Μεταπτυχιακοί Τίτλοι

Το Π.Μ.Σ. απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών 
(Δ.Μ.Σ.) με τίτλο «Φροντίδα στο Σακχαρώδη Διαβήτη» 
με δύο ειδικεύσεις, την «Κλινική διαβητολογία» και τη 
«Θεραπευτική εκπαίδευση στο σακχαρώδη διαβήτη».

Άρθρο 3 
Γνωστικό αντικείμενο

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) «Φρο-
ντίδα στο Σακχαρώδη Διαβήτη» έχει ως αντικείμενο την 
παροχή γνώσης και εκπαίδευσης μεταπτυχιακού επιπέ-
δου στο γνωστικό αντικείμενο του Σακχαρώδη Διαβήτη, 
έτσι ώστε οι πτυχιούχοι του ΠΜΣ να αποκτήσουν ισχυρό 
επιστημονικό υπόβαθρο, εμπειρία και τεχνογνωσία για 
το Σακχαρώδη Διαβήτη. Αναλυτικότερα, το ΠΜΣ έχει 
ως στόχους:

α) την υψηλού επιπέδου εκπαίδευση επιστημόνων που 
θα είναι σε θέση να στελεχώσουν με επιτυχία νευραλ-
γικούς τομείς που σχετίζονται με την ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΙΑ, 
ώστε να συμβάλλουν ουσιαστικά στην παραγωγή ολο-
κληρωμένων λύσεων σε έναν τομέα που είναι νέος και 
συνεχώς εξελισσόμενος.

β) την ανάπτυξη και προώθηση της έρευνας σε όλους 
τους τομείς που άπτονται της ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΙΑΣ.

Άρθρο 4 
Γλώσσα διεξαγωγής του Προγράμματος

Η γλώσσα διεξαγωγής του Προγράμματος είναι η ελ-
ληνική και η αγγλική.

Άρθρο 5 
Χρονική διάρκεια φοίτησης

Η ελάχιστη χρονική διάρκεια για την απονομή του 
Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών ορίζεται σε τρία 
(3) εξάμηνα.

Άρθρο 6 
Πιστωτικές μονάδες

Οι πιστωτικές μονάδες του προγράμματος είναι συ-
νολικά 90 ECTS.

Άρθρο 7 
Διάρκεια Λειτουργίας

Το Π.Μ.Σ. θα λειτουργήσει μέχρι και το ακαδημαϊκό 
έτος 2024 - 2025

Άρθρο 8 
Τέλη φοίτησης

Για το σύνολο του προγράμματος τα τέλη φοίτησης 
ανέρχονται σε 3.300,00 ευρώ.

Άρθρο 9 
Ειδικές Διατάξεις

Όσα θέματα δεν ρυθμίζονται με την παρούσα από-
φαση, ρυθμίζονται από τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών 
Σπουδών του προγράμματος καθώς και από τα αρμόδια 
όργανα, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Θεσσαλονίκη, 6 Σεπτεμβρίου 2019

  Ο Πρόεδρος

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΜΟΥ   
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*02035061909190008*

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

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) 

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

Ιστότοπος: www.et.gr 

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

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

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

Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στο Υπουργείο Διοικητι-
κής Ανασυγκρότησης 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 ιστο-
σελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην 
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αί-
τησης, 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 Τμή-
μα 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) προ σαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από 
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξά-
νεται 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 
δημο σίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση 
προηγμέ νης 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 ημε-
ρήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλό-
γους για όλες τις υπη ρεσίες 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 Εθνι-
κό 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, μηχανο-
γραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.  

Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.

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

Πείτε μας τη γνώμη σας,
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