
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Υποβολή αιτήματος προς τον Οργανισμό Συνερ-
γασίας Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας (ΟΣΡΑΕ  - 
ACER) για την έκδοση απόφασης σχετικά με την 
κοινή πρόταση των Διαχειριστών Συστημάτων 
Μεταφοράς (Δ.Σ.Μ.) της περιφέρειας υπολογι-
σμού δυναμικότητας Νοτιοανατολικής Ευρώπης 
(SEE  CCR) για τη μεθοδολογία επιμερισμού του 
κόστους της αναδιανομής και της αντίρροπης 
συναλλαγής, σύμφωνα με το άρθρο  74 του Κα-
νονισμού (ΕΕ) 2015/1222 της Επιτροπής, της 
24ης Ιουλίου 2015, σχετικά με τον καθορισμό κα-
τευθυντήριων γραμμών για την κατανομή της δυ-
ναμικότητας και τη διαχείριση της συμφόρησης.

2 Έγκριση ίδρυσης Προγράμματος Μεταπτυχιακών 
Σπουδών, με τίτλο: «ΤΡΟΦΙΜΑ, ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΚΑΙ 
ΜΙΚΡΟΒΙΩΜΑ (MSc in FOOD, NUTRITION AND 
MICROBIOME)» του Τμήματος Ιατρικής της Σχο-
λής Επιστημών Υγείας του Δημοκριτείου Πανεπι-
στημίου Θράκης.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

      Αριθμ. απόφ. 728/2020 (1)
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 Η ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
(συνεδρίαση την 9η Απριλίου 2020, 
η οποία συνεχίστηκε την 10η Απριλίου 2020)

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν.  4425/2016 (ΦΕΚ  185/τ.Α΄/

30-09-2016) «Επείγουσες ρυθμίσεις των Υπουργείων Οι-
κονομικών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Υποδομών, 
Μεταφορών και Δικτύων και Εργασίας, Κοινωνικής 
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Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, για την εφαρ-
μογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρ-
θρωτικών μεταρρυθμίσεων 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/τ.Α΄/
22-08-2011) «Για τη λειτουργία Ενεργειακών Αγορών 
Ηλεκτρισμού και Φυσικού Αερίου, για Έρευνα, Παρα-
γωγή και δίκτυα μεταφοράς Υδρογονανθράκων και άλ-
λες ρυθμίσεις», όπως ισχύει, ιδίως των άρθρων 22 και 32 
αυτού.

3. Τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/943 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
5ης Ιουνίου 2019, σχετικά με την εσωτερική αγορά ηλε-
κτρικής ενέργειας (ΕΕ L 158/14-6-2019, σ. 54 επ.).

4. Τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/942 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 
5ης Ιουνίου 2019, για την ίδρυση Οργανισμού της Ευ-
ρωπαϊκής Ένωσης για τη Συνεργασία των Ρυθμιστικών 
Αρχών Ενέργειας (αναδιατύπωση) (ΕΕ L 158/14-6-2019, 
σ. 22 επ.).

5. Τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΚ) 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) αριθμ. 
1228/2003 (EE L 211/14-08-2009, σελ. 15).

6. Τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 2015/1222 της 
Επιτροπής της 24ης Ιουλίου 2015, σχετικά με τον κα-
θορισμό κατευθυντηρίων γραμμών για την κατανομή 
της δυναμικότητας και τη διαχείριση της συμφόρησης 
(ΕΕL  197/25-07-2015, σελ. 24 επ.) και ιδίως των άρ-
θρων 74 και 9 αυτού.

7. Τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1485 της 
Επιτροπής της 2ας Αυγούστου 2017, σχετικά με τον κα-
θορισμό κατευθυντήριων γραμμών για τη λειτουργία του 
συστήματος μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας (ΕΕL 220/
25-07-2015, σελ. 1 επ.) και ιδίως του άρθρου 76 αυτού.

8. Την αριθμ. 06/2016 της 17-11-2016 απόφαση του 
Οργανισμού Συνεργασίας Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας 
(ΟΣΡΑΕ - ACER), σχετικά με τον προσδιορισμό των περι-
φερειών υπολογισμού δυναμικότητας, σύμφωνα με το 
άρθρο 15 του Κανονισμού (ΕΕ) 2015/1222 της Επιτροπής.

9. Την αριθμ. ΡΑΕ I-246148/26-09-2018 επιστολή των 
Διαχειριστών Συστημάτων Μεταφοράς (Δ.Σ.Μ.) της περι-
φέρειας υπολογισμού δυναμικότητας Νοτιοανατολικής  
Ευρώπης (SEE CCR) (εφεξής «σχετικοί ΔΣΜ»), σχετικά με 
την έγκριση της κοινής τους πρότασης επί της μεθοδο-
λογίας επιμερισμού του κόστους αναδιανομής και αντίρ-
ροπης συναλλαγής, σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρ-
θρου 74 του Κανονισμού (ΕE) 2015/1222 της Επιτροπής.

10. Την αριθμ. ΡΑΕ I-247782/24-10-2018 επιστολή της 
ΑΔΜΗΕ Α.Ε. με συνημμένη τη μετάφραση της ανωτέρω 
πρότασης στην ελληνική γλώσσα.

11. Τη δημόσια διαβούλευση της ΡΑΕ επί της ανωτέ-
ρω κοινής πρότασης των σχετικών ΔΣΜ, η οποία έλαβε 
χώρα από 12-12-2018 έως και 28-12-20181.

1 http://www.rae.gr/site/categories_new/about_rae/activity/
global_consultation/current/1212.csp

12. Τα αποτελέσματα της ηλεκτρονικής ψηφοφορί-
ας του South East Europe Energy Regulators’ Regional 
Forum (SEE ERRF) την 29-03-2019, τα οποία επιβεβαίωσαν 
την ομόφωνη συμφωνία (unanimous agreement) των 
Ρυθμιστικών Αρχών Ελλάδας, Βουλγαρίας και Ρουμανίας 
περί της τροποποίησης της κοινής πρότασης των σχετι-
κών ΔΣΜ για τη μεθοδολογία επιμερισμού του κόστους 
της αναδιανομής και της αντίρροπης συναλλαγής, σύμ-
φωνα με το άρθρο 74 του Κανονισμού (ΕΕ) 2015/1222 
της Επιτροπής, της 24ης Ιουλίου 2015, σχετικά με τον 
καθορισμό κατευθυντήριων γραμμών για την κατανομή 
της δυναμικότητας και τη διαχείριση της συμφόρησης 
(αριθμ. ΡΑΕ O-76548/29-03-2019).

13. Την αριθμ. ΡΑΕ Ο-76549/29-03-2019 επιστολή του 
SEE ERRF προς τους σχετικούς ΔΣΜ, με κοινοποίηση στην 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τον Οργανισμό Συνεργασίας 
Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας (ΟΣΡΑΕ - ACER), με συνημ-
μένη την ανωτέρω απόφαση των Ρυθμιστικών Αρχών 
Ελλάδας, Βουλγαρίας και Ρουμανίας περί της τροποποί-
ησης της ως άνω πρότασης των σχετικών ΔΣΜ.

14. Την αριθμ. 357/2019 απόφαση της ΡΑΕ «Λήψη 
απόφασης επί της τροποποίησης της κοινής πρότα-
σης των Διαχειριστών Συστημάτων Μεταφοράς (ΔΣΜ) 
της περιφέρειας υπολογισμού δυναμικότητας Νοτι-
οανατολικής Ευρώπης (SEE CCR) για τη μεθοδολογία 
επιμερισμού του κόστους της αναδιανομής και της 
αντίρροπης συναλλαγής, σύμφωνα με το άρθρο 74 του 
Κανονισμού (ΕΕ) 2015/1222 της Επιτροπής, της 24ης Ιου-
λίου 2015, σχετικά με τον καθορισμό κατευθυντήριων 
γραμμών για την κατανομή της δυναμικότητας και τη δι-
αχείριση της συμφόρησης» (ΦΕΚ 1252/τ.Β΄/12-04-2019).

15. Την αριθμ. ΡΑΕ Ο-76565/01-04-2019 επιστολή 
της ΡΑΕ, με την οποία διαβιβάστηκε στην ΑΔΜΗΕ Α.Ε. 
η ανωτέρω αριθμ. 357/2019 απόφαση της ΡΑΕ.

16. Την αριθμ. ΡΑΕ Ι-273974/19-12-2019 ηλεκτρονι-
κή επιστολή της Transelectrica, εκ μέρους των σχετι-
κών ΔΣΜ, για την έγκριση της τροποποιημένης πρότασής 
τους, που αφορά στην κοινή μεθοδολογία επιμερισμού 
του κόστους αναδιανομής και αντίρροπης συναλλαγής, 
σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρου 74 του Κανονι-
σμού (ΕE) 2015/1222 της Επιτροπής.

17. Την αριθμ. ΡΑΕ Ι-276388/07-02-2020 ηλεκτρονική 
επιστολή της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. με την επίσημη μετάφραση 
της ανωτέρω πρότασης.

18. Τα αποτελέσματα της ηλεκτρονικής ψηφοφορί-
ας του SEE ERRF, τα οποία επιβεβαίωσαν την ομόφωνη 
συμφωνία (unanimous agreement) των Ρυθμιστικών Αρ-
χών Ελλάδας, Βουλγαρίας και Ρουμανίας περί της υπο-
βολής αιτήματος προς τον ΟΣΡΑΕ - ACER για την έκδοση 
απόφασης σχετικά με την κοινή πρόταση των σχετικών 
ΔΣΜ για τη μεθοδολογία επιμερισμού του κόστους της 
αναδιανομής και της αντίρροπης συναλλαγής, σύμφω-
να με το άρθρο 74 του Κανονισμού (ΕΕ) 2015/1222 της 
Επιτροπής, της 24ης Ιουλίου 2015, σχετικά με τον κα-
θορισμό κατευθυντήριων γραμμών για την κατανομή 
της δυναμικότητας και τη διαχείριση της συμφόρησης 
(αριθμ. ΡΑΕ O-81695/06-04-2020).
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19. Την αριθμ. ΡΑΕ O-81695/06-04-2020 επιστολή των 
Ρυθμιστικών Αρχών Ελλάδας, Βουλγαρίας και Ρουμανίας 
με ημερομηνία 06-04-2020 προς τον ACER, με κοινοποί-
ηση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στον ENTSO-E και στους 
σχετικούς Δ.Σ.Μ., με συνημμένη την ανωτέρω κοινή τρο-
ποποιημένη πρόταση των σχετικών ΔΣΜ που αφορά 
στην κοινή μεθοδολογία επιμερισμού του κόστους ανα-
διανομής και αντίρροπης συναλλαγής, σύμφωνα με τις 
προβλέψεις του άρθρου 74 Κανονισμού (ΕE) 2015/1222 
της Επιτροπής.

20. 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, δημοσιεύ-
ονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

21. 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) αριθμ. 714/2009 του Ευρωπαϊκού Κοι-
νοβουλίου 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) αριθμ. 1228/2003 
(σχετ. 5).

Επειδή, στη συνέχεια, με εξουσιοδότηση που προ-
βλέπεται στο άρθρο 18 του Κανονισμού (ΕΚ) 714/2009 
και σύμφωνα με το άρθρο 290 ΣΛΕΕ, εξεδόθη από την 
Επιτροπή ο υπ’ αριθμ. 2015/1222 Κανονισμός (ΕΕ) της 
24ης  Ιουλίου 2015 (εφεξής «Κανονισμός») (σχετ.  6), 
με τον οποίο καθορίζονται κατευθυντήριες γραμμές σχε-
τικά με τη διαζωνική κατανομή της δυναμικότητας και τη 
διαχείριση της συμφόρησης στην αγορά της επόμενης 
ημέρας και στην ενδοημερήσια αγορά στα Κράτη Μέλη.

Ειδικότερα, στόχος του Κανονισμού είναι, μεταξύ 
άλλων, ο συντονισμός και η εναρμόνιση του τρόπου 
υπολογισμού και της κατανομής της δυναμικότητας 
των διασυνδέσεων, προκειμένου να υλοποιηθεί η ενι-
αία σύζευξη της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας επόμενης 
ημέρας (day-ahead electricity market) και της ενιαίας 
ενδοημερήσιας αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας (intraday 
electricity market).

Επειδή, προκειμένου για την ικανοποίηση του ανωτέ-
ρω στόχου, οι Δ.Σ.Μ., τα καθήκοντα των οποίων περιγρά-
φονται γενικά στο άρθρο 8 του Κανονισμού, υποβάλουν 
στις εθνικές Ρυθμιστικές Αρχές κοινή πρόταση, σχετικά 
με τη μεθοδολογία επιμερισμού του κόστους της αναδια-
νομής και της αντίρροπης συναλλαγής εντός της οικείας 
περιφέρειας.

Επειδή, σύμφωνα με το άρθρο 74 του Κανονισμού 
«Μεθοδολογία επιμερισμού του κόστους αναδιανομής 
και αντίρροπης συναλλαγής» προβλέπονται τα εξής:

«1. Το αργότερο 16 μήνες μετά τη λήψη της απόφασης 
για τις περιφέρειες υπολογισμού δυναμικότητας, όλοι 
οι Δ.Σ.Μ. κάθε περιφέρειας υπολογισμού δυναμικότη-
τας εκπονούν πρόταση, σχετικά με κοινή μεθοδολογία 
επιμερισμού του κόστους της αναδιανομής και της αντίρ-
ροπης συναλλαγή.

2. Η μεθοδολογία επιμερισμού του κόστους αναδια-
νομής ή αντίρροπης συναλλαγής περιλαμβάνει λύσεις 
επιμερισμού του κόστους για δράσεις διασυνοριακής 
σημασίας.

3. Το κόστος αναδιανομής και αντίρροπης συναλλαγής 
που είναι επιλέξιμο για επιμερισμό μεταξύ των σχετι-
κών ΔΣΜ προσδιορίζεται με διαφανή και ελέγξιμο τρόπο.

4. Στη μεθοδολογία επιμερισμού του κόστους αναδια-
νομής και αντίρροπης συναλλαγής πρέπει τουλάχιστον:

α) να προσδιορίζεται ποια είδη κόστους που προκύ-
πτουν από τη χρήση διορθωτικών μέτρων, το κόστος των 
οποίων συνυπολογίζεται στον υπολογισμό δυναμικότη-
τας στις περιπτώσεις που έχει καθοριστεί κοινό πλαίσιο 
για τη χρήση των εν λόγω μέτρων, είναι επιλέξιμα προς 
επιμερισμό μεταξύ όλων των Δ.Σ.Μ. της περιφέρειας υπο-
λογισμού δυναμικότητας, σύμφωνα με τη μεθοδολογία 
υπολογισμού δυναμικότητας κατά τα άρθρα 20 και 21,

β) να καθορίζει ποια είδη κόστους που προκύπτουν 
από τη χρήση αναδιανομής ή αντίρροπης συναλλαγής 
για τη διασφάλιση της σταθερότητας της διαζωνικής 
δυναμικότητας είναι επιλέξιμα προς επιμερισμό μεταξύ 
όλων των Δ.Σ.Μ. της περιφέρειας υπολογισμού δυνα-
μικότητας σύμφωνα με τη μεθοδολογία υπολογισμού 
δυναμικότητας κατά τα άρθρα 20 και 21,

γ) να καθορίζει κανόνες για τον επιμερισμό του κό-
στους σε επίπεδο περιφέρειας, όπως προσδιορίζεται 
σύμφωνα με τα στοιχεία α) και β).

5. Η μεθοδολογία που αναπτύσσεται, σύμφωνα με την 
παρ. 1, περιλαμβάνει:

α) μηχανισμό για την εξακρίβωση μεταξύ των εμπλε-
κόμενων Δ.Σ.Μ. της πραγματικής ανάγκης για αναδια-
νομή ή αντίρροπη συναλλαγή,

β) εκ των υστέρων μηχανισμό για την παρακολούθηση 
της χρήσης των διορθωτικών μέτρων που επιφέρουν 
κόστος,

γ) μηχανισμό για την αξιολόγηση των επιπτώσεων των 
διορθωτικών μέτρων, με βάση την επιχειρησιακή ασφά-
λεια και οικονομικά κριτήρια,

δ) διαδικασία που καθιστά δυνατή τη βελτίωση των 
διορθωτικών μέτρων,

ε) διαδικασία που καθιστά δυνατή την παρακολούθη-
ση κάθε περιφέρειας υπολογισμού δυναμικότητας από 
τις αρμόδιες ρυθμιστικές αρχές.

6. Επιπλέον, η μεθοδολογία που αναπτύσσεται, σύμ-
φωνα με την παρ. 1:

α) παρέχει κίνητρα για τη διαχείριση της συμφόρησης, 
συμπεριλαμβανομένων διορθωτικών μέτρων, και κίνη-
τρα για αποδοτικές επενδύσεις,

β) είναι συνεπής με τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις 
των εμπλεκόμενων Δ.Σ.Μ.,

γ) διασφαλίζει δίκαιο επιμερισμό του κόστους και των 
οφελών μεταξύ των εμπλεκόμενων Δ.Σ.Μ.,

δ) είναι συνεπής με άλλους σχετικούς μηχανισμούς, 
συμπεριλαμβανομένων τουλάχιστον των εξής:

i) της μεθοδολογίας επιμερισμού εσόδων συμφόρησης 
κατά το άρθρο 73,

ii) του μηχανισμού αποζημίωσης μεταξύ των Δ.Σ.Μ., 
όπως ορίζεται στο άρθρο 13 του κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 
714/2009 και του κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 838/2010 της 
Επιτροπής (5),
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ε) διευκολύνει την αποδοτική μακροπρόθεσμη ανά-
πτυξη και λειτουργία του πανευρωπαϊκού διασυνδεδε-
μένου συστήματος και την αποδοτική λειτουργία της 
πανευρωπαϊκής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας,

στ) διευκολύνει την τήρηση των γενικών αρχών όσον 
αφορά τη διαχείριση της συμφόρησης, όπως ορίζεται 
στο άρθρο 16 του Kανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 714/2009,

ζ) καθιστά δυνατό τον εύλογο οικονομικό προγραμ-
ματισμό,

η) είναι συμβατή με τα χρονικά πλαίσια της αγοράς 
επόμενης ημέρας και της ενδοημερήσιας αγοράς και

θ) πληροί τις αρχές της διαφάνειας και της μη διακρι-
τικής μεταχείρισης.

7. Έως την 31η Δεκεμβρίου 2018, όλοι οι Δ.Σ.Μ. κάθε 
περιφέρειας υπολογισμού δυναμικότητας εναρμονίζουν 
περαιτέρω, στο μέτρο του δυνατού, τις μεθοδολογίες 
επιμερισμού του κόστους αναδιανομής ή αντίρροπης 
συναλλαγής, τις οποίες εφαρμόζουν στην οικεία περι-
φέρειας υπολογισμού δυναμικότητας.».

Επειδή, κατά τις παρ. 5 και 7 του άρθρου 9 του Κανονι-
σμού, η πρόταση των Δ.Σ.Μ. για την κοινή μεθοδολογία 
επιμερισμού του κόστους της αναδιανομής και της αντίρ-
ροπης συναλλαγής, κατά το άρθρο 74 του Κανονισμού, 
υπόκειται στην έγκριση όλων των ρυθμιστικών αρχών 
της οικείας περιφέρειας.

Επειδή, κατά την παρ. 10 και 12 του άρθρου 9 του Κα-
νονισμού:

«10. Όταν για την έγκριση όρων και προϋποθέσεων ή 
μεθοδολογιών απαιτείται απόφαση από περισσότερες 
της μιας ρυθμιστικές αρχές, οι αρμόδιες ρυθμιστικές αρ-
χές διαβουλεύονται και συνεργάζονται στενά και συντο-
νίζονται μεταξύ τους, με στόχο την επίτευξη συμφωνίας. 
Κατά περίπτωση, οι αρμόδιες ρυθμιστικές αρχές λαμβά-
νουν υπόψη τη γνώμη του Οργανισμού. Οι ρυθμιστικές 
αρχές λαμβάνουν αποφάσεις σχετικά με όρους και προ-
ϋποθέσεις ή μεθοδολογίες που υποβλήθηκαν σύμφωνα 
με τις παρ. 6, 7 και 8, εντός έξι μηνών από την παραλαβή 
των όρων και προϋποθέσεων ή μεθοδολογιών από τη 
ρυθμιστική αρχή ή, κατά περίπτωση, από την τελευταία 
εμπλεκόμενη ρυθμιστική αρχή. […].

12. Σε περίπτωση που μία ή περισσότερες ρυθμιστι-
κές αρχές απαιτήσουν τροποποίηση για να εγκρίνουν 
τους όρους και προϋποθέσεις ή τις μεθοδολογίες που 
υποβάλλονται, σύμφωνα με τις παρ. 6, 7 και 8, οι σχε-
τικοί Δ.Σ.Μ. ή οι ΝΕΜΟ υποβάλλουν πρόταση, σχετικά 
με τροποποίηση όρων και προϋποθέσεων ή μεθόδων 
προς έγκριση εντός δύο μηνών μετά από την απαίτηση 
των ρυθμιστικών αρχών. Οι αρμόδιες ρυθμιστικές αρχές 
λαμβάνουν απόφαση σχετικά με τους τροποποιημένους 
όρους και προϋποθέσεις ή τις μεθοδολογίες, σύμφωνα 
με τις παρ. 6 και 7 εντός δύο μηνών από την υποβολή 
τους. Όταν δεν κατέστη δυνατόν οι ρυθμιστικές αρχές 
να καταλήξουν σε συμφωνία εντός της δίμηνης προθε-
σμίας ή κατόπιν κοινού αιτήματός τους, ο Οργανισμός 
εκδίδει εντός έξι μηνών απόφαση σχετικά με τους τρο-
ποποιημένους όρους και προϋποθέσεις ή μεθοδολογίες, 
σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ. 1 του Κανονισμού (ΕΚ) 
αριθμ. 713/2009. Αν οι σχετικοί Δ.Σ.Μ. ή ΝΕΜΟ αδυνα-
τούν να υποβάλουν πρόταση σχετικά με την τροποποί-

ηση όρων και προϋποθέσεων ή μεθοδολογιών, εφαρ-
μόζεται η διαδικασία που προβλέπεται στην παρ. 4 του 
παρόντος άρθρου.».

Επειδή, o Κανονισμός (ΕΚ) 713/2009 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, ο οποίος θέσπισε τον 
Οργανισμό Συνεργασίας των Ρυθμιστικών Αρχών Ενέρ-
γειας (ΟΣΡΑΕ - ACER), καταργήθηκε με το άρθρο 46 του 
Κανονισμού (ΕΕ) 2019/942 (σχετ. 4), οι δε παραπομπές 
στον καταργούμενο κανονισμό νοούνται ως παραπομπές 
στον τελευταίο αυτόν Κανονισμό και διαβάζονται σύμ-
φωνα με τον πίνακα αντιστοιχίας του Παραρτήματος ΙΙ.

Επειδή, κατά την παρ. 3 του άρθρου 5 του Κανονισμού 
(ΕΕ) 2019/942, προβλέπεται ότι:

«[…] 3. Όταν μία από τις ακόλουθες νομικές πράξεις 
προβλέπει την εκπόνηση προτάσεων για όρους και 
προϋποθέσεις ή μεθοδολογίες για την εφαρμογή των 
εν λόγω κωδικών δικτύου και κατευθυντήριων γραμμών, 
περί των οποίων απαιτείται κανονιστική έγκριση από τις 
αρμόδιες ρυθμιστικές αρχές της εκάστοτε περιφέρειας, 
οι εν λόγω ρυθμιστικές αρχές λαμβάνουν απόφαση με 
ομοφωνία σχετικά με τους κοινούς όρους και προϋπο-
θέσεις ή μεθοδολογίες που θα εγκριθούν από κάθε μία 
από τις εν λόγω ρυθμιστικές αρχές: […].

β) οι κώδικες δικτύου και οι κατευθυντήριες γραμμές 
που έχουν εκδοθεί πριν από την 4η Ιουλίου 2019 και με-
ταγενέστερες αναθεωρήσεις αυτών των κωδικών δικτύ-
ου και των κατευθυντηρίων γραμμών, […].

Οι ρυθμιστικές αρχές δύνανται να παραπέμψουν τις 
προτάσεις προς έγκριση στον ACER, σύμφωνα με το 
άρθρο 6 παρ. 10 εδάφιο β΄στοιχείο β) και ακολουθούν 
το άρθρο 6 παρ. 10 δεύτερο εδάφιο στοιχείο α), σε πε-
ρίπτωση που δεν είναι δυνατόν να ληφθεί απόφαση με 
ομοφωνία, όπως αναφέρεται στο εδάφιο α’.

Ο Διευθυντής ή το ρυθμιστικό συμβούλιο, ιδία πρωτο-
βουλία ή μετά από πρόταση ενός ή περισσοτέρων από 
τα μέλη του, δύναται να απαιτήσει από τις ρυθμιστικές 
αρχές της συγκεκριμένης περιφέρειας να παραπέμψουν 
την πρόταση στον ACER προς έγκριση. Το αίτημα αυτό 
αφορά μόνο τις περιπτώσεις όπου πρόταση συμφωνη-
μένη σε περιφερειακό επίπεδο θα έχει απτό αντίκτυπο 
στην εσωτερική αγορά ενέργειας ή στην ασφάλεια του 
εφοδιασμού και πέρα από την περιοχή. […]».

Επειδή, κατά την παρ. 10 του άρθρου 6 του Κανονι-
σμού (ΕΕ) 2019/942 προβλέπεται ότι:

«[…] 10. Ο ACER είναι αρμόδιος να εκδίδει ατομικές 
αποφάσεις σχετικά με ρυθμιστικά ζητήματα που έχουν 
επιπτώσεις στις διασυνοριακές συναλλαγές ή στη δι-
ασυνοριακή ασφάλεια του συστήματος, για τα οποία 
απαιτείται κοινή απόφαση δύο τουλάχιστον ρυθμιστικών 
αρχών, όταν αυτές οι αρμοδιότητες έχουν εκχωρηθεί στις 
ρυθμιστικές αρχές, σύμφωνα με μία από τις ακόλουθες 
νομοθετικές πράξεις: […].

β) κώδικες δικτύου και κατευθυντήριες γραμμές που 
εκδίδονται πριν από την 4η Ιουλίου 2019 και μεταγενέ-
στερες αναθεωρήσεις αυτών των κωδικών δικτύου και 
των κατευθυντηρίων γραμμών, […].

Ο ACER είναι αρμόδιος να εκδίδει ατομικές αποφά-
σεις, όπως προβλέπεται στο εδάφιο α’ στις ακόλουθες 
περιπτώσεις:
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α) εφόσον δεν κατέστη δυνατό να επιτευχθεί συμφω-
νία των αρμόδιων ρυθμιστικών αρχών εντός έξι μηνών 
μετά την παραπομπή της υπόθεσης στην τελευταία από 
τις εν λόγω ρυθμιστικές αρχές ή εντός τεσσάρων μη-
νών σε περιπτώσεις δυνάμει του άρθρου 4 παρ. 7 του 
παρόντος κανονισμού ή του άρθρου 59 παρ. 1 στοι-
χείο γ) ή του άρθρου 62 παρ. 1 στοιχείο στ) της οδηγί-
ας (ΕΕ) 2019/944 ή

β) βάσει κοινής αιτήσεως των αρμόδιων ρυθμιστικών 
αρχών. […]».

Επειδή, με την απόφαση 06/2016/17-11-2016, ο ACER 
προσδιόρισε τις περιφέρειες υπολογισμού δυναμικότη-
τας, σύμφωνα με το άρθρο 15 του Κανονισμού, δυνά-
μει της οποίας προσδιορίστηκε και η περιφέρεια υπο-
λογισμού δυναμικότητας Νοτιοανατολικής Ευρώπης 
(SEE CCR) (σχετ. 8).

Επειδή, κατά το άρθρο 6 παρ. 1γ 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 
(ΕΕ) 2015/1222 και προβλέπουν ιδίως … την έγκριση 
των λοιπών όρων και προϋποθέσεων ή μεθοδολογιών 
και την εκτέλεση όλων των καθηκόντων, λειτουργιών και 
αρμοδιοτήτων, κατά τα αναλυτικά προβλεπόμενα στον 
Κανονισμό αυτό.».

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 Ε.Σ.ΜΗ.Ε. έχει τις αρμοδιότητες 
που προβλέπονται στον Κανονισμό (ΕΚ) 714/2009 και 
στον Κανονισμό (ΕΕ) 2015/1222. Η άσκηση των αρμοδι-
οτήτων του Διαχειριστή συντείνει, ιδίως, στην επίτευξη 
του στόχου σύγκλισης της ελληνικής αγοράς ηλεκτρι-
κής ενέργειας με τις αντίστοιχες ευρωπαϊκές και στην 
ολοκλήρωση της ενιαίας εσωτερικής αγοράς ηλεκτρικής 
ενέργειας της Ε.Ε., σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ευρω-
παϊκής νομοθεσίας.».

Επειδή, με την υπό σχετ. 9 επιστολή, υπεβλήθη στη ΡΑΕ 
η πρόταση των Δ.Σ.Μ. της περιφέρειας υπολογισμού 
δυναμικότητας Νοτιοανατολικής Ευρώπης (SEE CCR) 
(«σχετικοί Δ.Σ.Μ.») για τη μεθοδολογία επιμερισμού 
του κόστους της αναδιανομής και της αντίρροπης συ-
ναλλαγής και με την υπό σχετ. 10 επιστολή η επίσημη 
μετάφραση αυτής.

Επειδή, ακολούθως, η ΡΑΕ, από 12-12-2018 έως και 
28-12-2018 έθεσε την υπό σχετ. 9 πρόταση των Δ.Σ.Μ. 
σε δημόσια διαβούλευση (σχετ. 11), κατά τη διάρκεια 
της οποίας δεν υπεβλήθησαν παρατηρήσεις.

Επειδή, στη συνέχεια, η ΡΑΕ εξέδωσε την αριθμ. 
357/2019 απόφασή της «Λήψη απόφασης επί της τροπο-
ποίησης της κοινής πρότασης των Διαχειριστών Συστη-
μάτων Μεταφοράς (ΔΣΜ) της περιφέρειας υπολογισμού 
δυναμικότητας Νοτιοανατολικής Ευρώπης (SEE CCR) για 
τη μεθοδολογία επιμερισμού του κόστους της αναδια-
νομής και της αντίρροπης συναλλαγής, σύμφωνα με το 
άρθρο 74 του Κανονισμού (ΕΕ) 2015/1222 της Επιτρο-
πής, της 24ης Ιουλίου 2015, σχετικά με τον καθορισμό 
κατευθυντήριων γραμμών για την κατανομή της δυνα-
μικότητας και τη διαχείριση της συμφόρησης» (σχετ. 14), 
την οποία και κοινοποίησε στην Α.Δ.ΜΗ.Ε. Α.Ε. (σχετ. 15).

Επειδή, υπεβλήθη στη ΡΑΕ προς έγκριση η νέα κοινή 
τροποποιημένη πρόταση των σχετικών Δ.Σ.Μ., για τη 
μεθοδολογία επιμερισμού του κόστους της αναδιανο-
μής και της αντίρροπης συναλλαγής, σύμφωνα με το 
άρθρο 74 του Κανονισμού (σχετ. 16), μετά της επίσημης 
μετάφρασής της (σχετ. 17).

Επειδή, στη συνέχεια, οι Ρυθμιστικές Αρχές της 
SEE CCR, κατόπιν της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας, συμ-
φώνησαν ομόφωνα (unanimous agreement) μέσω του 
SΕΕ Energy Regulators’ Regional Forum (SEE ERRF), ως 
συλλογικού οργάνου των Ρυθμιστικών Αρχών της οι-
κείας περιφέρειας, περί της υποβολής του αιτήματος 
τους προς τον ΟΣΡΑΕ - ACER για την έκδοση απόφασης 
σχετικά με την κοινή πρόταση των σχετικών Δ.Σ.Μ. για 
τη μεθοδολογία επιμερισμού του κόστους της αναδια-
νομής και της αντίρροπης συναλλαγής, σύμφωνα με το 
άρθρο 74 του Κανονισμού (σχετ. 18).

Επειδή, η ανωτέρω ομόφωνη απόφαση ελήφθη, καθώς 
τα επιμέρους αιτήματα και σχόλια των Ρυθμιστικών Αρ-
χών της SEE CCR περί τροποποίησης της πρότασης, όπως 
αυτά περιλαμβάνονται στην αριθμ. 357/2019 απόφαση 
της ΡΑΕ (σχετ. 14), δεν ικανοποιήθηκαν στην πλειοψη-
φία τους.

Επειδή, οι Ρυθμιστικές Αρχές της SEE CCR έκριναν ότι 
η πιθανότητα να ενσωματώσουν πλήρως οι σχετικοί 
Δ.Σ.Μ. τις αιτούμενες τροποποιήσεις τους στην πρότα-
ση, σε ενδεχόμενο δεύτερο αίτημα τροποποίησης, είναι 
μικρή. Επομένως, η παραπομπή στον ΟΣΡΑΕ - ACER για 
λήψη απόφασης αποτελεί ένα μέτρο περιορισμού του ρί-
σκου επιμήκυνσης της εφαρμογής της εν λόγω μεθοδο-
λογίας και κατά συνέπεια, του Κανονισμού ως συνόλου.

Επειδή, στη συνέχεια, γνωστοποιήθηκε προς τον 
ΟΣΡΑΕ - ACER, με κοινοποίηση στην Ευρωπαϊκή Επιτρο-
πή, στον ENTSO-Ε και στους σχετικούς Δ.Σ.Μ., η ανωτέ-
ρω ομόφωνη συμφωνία των Ρυθμιστικών Αρχών της 
SEE CCR περί υποβολής αιτήματος στον ΟΣΡΑΕ - ACER 
με σκοπό τη λήψη απόφασης επί της ανωτέρω πρότα-
σης των σχετικών Δ.Σ.Μ. της SEE CCR, σύμφωνα με την 
παρ. 12 του άρθρου 9 του Κανονισμού (σχετ. 19).

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 αποφά-
σεις της ΡΑΕ, … δημοσιοποιούνται με ανάρτηση στην 
επίσημη ιστοσελίδα της. Οι κανονιστικού χαρακτήρα 
αποφάσεις της ΡΑΕ δημοσιεύονται επιπλέον στην Εφη-
μερίδα της Κυβερνήσεως…».

Για τους παραπάνω λόγους, αποφασίζουμε:
Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, κατά τα άρθρα 9 

(παρ. 5, 7 και 12) και 74 του Κανονισμού (ΕΕ) 2015/1222, 
άρθρο 5 του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/942, άρθρο 6 του 
ν. 4425/2016 (Α΄ 185) και 22 και 32 του ν. 4001/2011 
(Α΄ 179) και σύμφωνα με την ομόφωνη απόφαση των 
Ρυθμιστικών Αρχών της περιφέρειας υπολογισμού δυ-
ναμικότητας Νοτιοανατολικής Ευρώπης (SEE CCR):
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1. Την υποβολή αιτήματος προς τον Οργανισμό Συ-
νεργασίας Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας (ΟΣΡΑΕ  - 
ACER) για την έκδοση απόφασης σχετικά με την κοινή 
πρόταση των Διαχειριστών Συστημάτων Μεταφοράς 
(ΔΣΜ) της περιφέρειας υπολογισμού δυναμικότητας 
Νοτιοανατολικής Ευρώπης (SEE CCR) για τη μεθοδολο-
γία επιμερισμού του κόστους της αναδιανομής και της 
αντίρροπης συναλλαγής, σύμφωνα με το άρθρο 74 του 
Κανονισμού (ΕΕ) 2015/1222 της Επιτροπής, της 24ης
Ιουλίου 2015, σχετικά με τον καθορισμό κατευθυντήριων 
γραμμών για την κατανομή της δυναμικότητας και τη 
διαχείριση της συμφόρησης και την ανωτέρω ομόφωνη 
συμφωνία των εθνικών Ρυθμιστικών Αρχών της SEE CCR.

2. Την κοινοποίηση της παρούσας απόφασης στην 
εταιρεία, με την επωνυμία «ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣ-
ΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΕ» και με δ.τ. 
«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 
Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ).

Η παρούσα υπόκειται στον ακυρωτικό έλεγχο του Συμ-
βουλίου της Επικρατείας, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 33 του ν. 4001/2011.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 10 Απριλίου 2020

Ο Πρόεδρος

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΟΥΛΑΞΗΣ  

I

     Αριθμ. απόφ. 25/25 (2)
Έγκριση ίδρυσης Προγράμματος Μεταπτυχια-

κών Σπουδών, με τίτλο «ΤΡΟΦΙΜΑ, ΔΙΑΤΡΟΦΗ 

ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΒΙΩΜΑ (MSc in FOOD, NUTRITION AND 

MICROBIOME)» του Τμήματος Ιατρικής της Σχο-

λής Επιστημών Υγείας του Δημοκριτείου Πανε-

πιστημίου Θράκης. 

 Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ 
ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 13 του ν. 4485/

2017 (Α΄ 114) «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης 
εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες δια-
τάξεις», οι οποίες αναφέρονται στις αρμοδιότητες της 
Συγκλήτου.

2. Την αριθμ. 137509/Ζ1 πράξη του Υπουργού 
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (ΦΕΚ  490/
τ.Υ.Ο.Δ.Δ./31-08-2018), με την οποία διαπιστώνεται η 
εκλογή Πρύτανη και Αντιπρυτάνεων του Δημοκριτείου 
Πανεπιστημίου Θράκης, με θητεία τεσσάρων (4) ετών, 
από 01-09-2018 έως 31-08-2022.

3. Τις διατάξεις του ν.  4485/2017 και ιδίως τα άρ-
θρα 30 «Γενικές διατάξεις», 31 «Όργανα διοίκησης των 
Π.Μ.Σ.», 32 «Ίδρυση Π.Μ.Σ.», 33 «Διάρκεια φοίτησης και 
πιστωτικές μονάδες», 34 «Επιλογή, δικαιώματα και υπο-

χρεώσεις μεταπτυχιακών φοιτητών», 35 «Δωρεάν φοί-
τηση - υποτροφίες», 36 «Διδακτικό προσωπικό», 37 «Πό-
ροι - χρηματοδότηση Π.Μ.Σ.», όπως τροποποιήθηκαν 
και ισχύουν, καθώς και τις μεταβατικές διατάξεις του 
άρθρου 85 (Α΄ 114).

4. Την αριθμ. 216772/Ζ1/8-12-2017 (ΦΕΚ 4334/τ.Β΄/
12-12-2017) υπουργική απόφαση «Τρόπος κατάρτισης 
του αναλυτικού προϋπολογισμού λειτουργίας και της 
έκθεσης βιωσιμότητας των Προγραμμάτων Μεταπτυ-
χιακών Σπουδών».

5. Τις διατάξεις του ν. 3374/2005 (ΦΕΚ 189 Α΄) «Διασφά-
λιση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα 
μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων - Πα-
ράρτημα Διπλώματος», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

6. Τις διατάξεις του π.δ. 86/2013 (ΦΕΚ 124 Α΄) «Συγχώ-
νευση Τμημάτων, ίδρυση - συγκρότηση - ανασυγκρό-
τηση Σχολών στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης».

7. Το απόσπασμα πρακτικών της Συνέλευσης του 
Τμήματος Ιατρικής του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου 
Θράκης (συνεδρία: 5/28-01-2020).

8. Την αριθμ. εισήγηση 1/19/06-02-2020 της Επιτροπής 
Μεταπτυχιακών Σπουδών του Δημοκριτείου Πανεπιστη-
μίου Θράκης.

9. Το αριθμ. 1162/02-08-2011 έγγραφο της ΑΔΙΠ, από 
το οποίο προκύπτει ότι έχει ολοκληρωθεί η εξωτερική 
αξιολόγηση του Τμήματος Ιατρικής του Δημοκριτείου 
Πανεπιστημίου Θράκης.

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

Εγκρίνουμε από το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021, 
τη λειτουργία του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπου-
δών στο Τμήμα Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγεί-
ας του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, με τίτλο 
«ΤΡΟΦΙΜΑ, ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΒΙΩΜΑ (MSc in FOOD, 
NUTRITION AND MICROBIOME)», ως ακολούθως:

Άρθρο 1
Γενικές Διατάξεις

Το Τμήμα Ιατρικής της Σχόλης Επιστημών Υγείας του 
Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης οργανώνει και λει-
τουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 Πρόγραμμα 
Μεταπτυχιακών Σπουδών, με τίτλο: «ΤΡΟΦΙΜΑ, ΔΙΑΤΡΟ-
ΦΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΒΙΩΜΑ (MSc in FOOD, NUTRITION AND 
MICROBIOME)», σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής και τις διατάξεις του ν. 4485/2017 (Α΄ 114), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει.

Άρθρο 2
Μεταπτυχιακοί Τίτλοι

Το Π.Μ.Σ. απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών 
(Δ.Μ.Σ.) στην «ΤΡΟΦΙΜΑ, ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΒΙΩΜΑ».

Η αγγλόφωνη αντιστοίχιση είναι Master of Science 
(M.Sc.), με τίτλο «FOOD, NUTRITION AND MICROBIOME».

Άρθρο 3
Γνωστικό αντικείμενο

Το γνωστικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ. είναι το Μικροβί-
ωμα τροφίμων, το εντερικό μικροβίωμα, τα διατροφικά 
και τροφιμογενή νοσήματα.
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Σκοπός του Π.Μ.Σ. είναι η παροχή υψηλού επιπέδου μεταπτυχιακή εκπαίδευση και εξειδίκευση πτυχιούχων στο 
πεδίο του μικροβιώματος τροφίμων, του εντερικού μικροβιώματος, των διατροφικών και τροφιμογενών νοσημάτων.

Η διδασκαλία θα περιλαμβάνει θεωρητικά μαθήματα,συμμετοχή σε πρακτικές ασκήσεις και μεταπτυχιακή διπλω-
ματική εργασία, με σκοπό την σφαιρική προσέγγιση στα τρόφιμα και τα διατροφικά και τροφιμογενή νοσήματα.

Άρθρο 4
Γλώσσα διεξαγωγής του Προγράμματος

Η γλώσσα της διδασκαλίας και εκπόνησης της διπλωματικής εργασίας είναι η αγγλική ή η ελληνική.

Άρθρο 5
Χρονική διάρκεια φοίτησης

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

Άρθρο 6
Πιστωτικές μονάδες

Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση Δ.Μ.Σ. ανέρχεται σε ενενήντα (90).

Άρθρο 7
Διάρκεια Λειτουργίας

Το Π.Μ.Σ. θα λειτουργήσει μέχρι το ακαδημαϊκό έτος 2026-2027.

Άρθρο 8
Κόστος Λειτουργίας

Σύμφωνα με το άρθρο 37 του ν. 4485/2017 (Α΄ 114), το 70% του συνολικού κόστους λειτουργίας του Π.Μ.Σ. αφορά 
τις λειτουργικές δαπάνες του Π.Μ.Σ. ανέρχεται στο ποσό των σαράντα χιλιάδων τριακοσίων ευρώ (40.300 €) για 
κάθε κύκλο του προγράμματος και αναλύεται, ως εξής:

Κατηγορίες Δαπανών Ποσό δαπάνης

Δαπάνες εξοπλισμού, δαπάνες λογισμικού, δαπάνες λοιπού εξοπλισμού 3.300

Δαπάνες χορήγησης υποτροφιών 6.000

Δαπάνες αναλωσίμων 6.000

Δαπάνες μετακινήσεων/διαμονής εσωτερικού - εξωτερικού 6.000

Αμοιβές διδακτικού, τακτικού, έκτακτου, τεχνικού και λοιπού προσωπικού 17.000

Δαπάνες δημοσιότητας, προβολής και διαφήμισης του Π.Μ.Σ. και λοιπές δαπάνες 2.000

Συνολικό ύψος δαπανών 40.300

Το συνολικό ύψος των δαπανών του προγράμματος υπολογίζεται με βάση το ποσοστό 30% των φοιτητών που 
απαλλάσσεται από την καταβολή των τελών φοίτησης, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 35 του ν. 4485/2017. Σε 
περίπτωση που οι δικαιούχοι απαλλαγής καταβολής διδάκτρων είναι λιγότεροι από 30%, θα προκύψουν αυξήσεις 
και ο ΕΛΚΕ του ιδρύματος θα μπορεί να εισπράττει τα επιπλέον ποσά.

Οι αμοιβές του τακτικού διδακτικού, τεχνικού και διοικητικού προσωπικού των Ιδρυμάτων αφορά εργασία που 
υπερβαίνει τις κατά νόμο υποχρεώσεις τους.

Το κόστος λειτουργίας του Π.Μ.Σ. θα καλύπτεται από δίδακτρα, ερευνητικά προγράμματα, χορηγίες, δωρεές κ.λπ.

Άρθρο 9
Τέλη φοίτησης

Για το σύνολο του προγράμματος τα τέλη φοίτησης ανέρχονται σε 3.000 ευρώ.

Άρθρο 10
Ειδικές Διατάξεις

Όσα θέματα δεν ρυθμίζονται με την παρούσα απόφαση, ρυθμίζονται από τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπου-
δών, καθώς και από τα αρμόδια όργανα, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

 Κομοτηνή, 6 Φεβρουαρίου 2020

Ο Πρύτανης

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΔΗΣ   
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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 στην Προεδρία της Κυβέρ-
νησης 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,


