
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Λήψη απόφασης για την υποβολή αιτήματος 
προς τον Οργανισμό Συνεργασίας Ρυθμιστικών 
Αρχών Ενέργειας (ΟΣΡΑΕ - ACER), σύμφωνα με 
το άρθρο 8 παρ. 1 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 
713/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 13ης Ιουλίου 2009, για την πα-
ράταση της προθεσμίας λήψης απόφασης των 
αρμόδιων εθνικών Ρυθμιστικών Αρχών επί της 
πρότασης των Διαχειριστών Συστημάτων Μετα-
φοράς (ΔΣΜ), που αφορά το πλαίσιο υλοποίησης 
Ευρωπαϊκής πλατφόρμας για τη διαδικασία συμ-
ψηφισμού ανισορροπιών, σύμφωνα με το άρθρο 
22 του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/2195 της Επιτροπής, 
της 23ης Νοεμβρίου 2017, σχετικά με τον καθορι-
σμό κατευθυντήριας γραμμής για την εξισορρό-
πηση ηλεκτρικής ενέργειας.

2 Χορήγηση Άδειας ίδρυσης και Λειτουργίας Μου-
σικής Σχολής με την Επωνυμία «ΜΟΥΣΙΚΗ ΣΧΟΛΗ 
ΕΥΑΝΘΙΑ ΣΑΚΕΛΛΑΡΗ» το οποίο θα στεγαστεί και 
θα λειτουργεί στο κτήριο της οδού Κρήτης 4 στο 
Ν. Ψυχικό.

3 Ορισμός Αρμοδιοτήτων των Αντιπροέδρων της 
Διοικούσας Επιτροπής του Διεθνούς Πανεπιστη-
μίου της Ελλάδος.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. απόφ. 688 (1)
Λήψη απόφασης για την υποβολή αιτήματος 

προς τον Οργανισμό Συνεργασίας Ρυθμιστικών 

Αρχών Ενέργειας (ΟΣΡΑΕ - ACER), σύμφωνα με 

το άρθρο 8 παρ. 1 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 

713/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου της 13ης Ιουλίου 2009, για την πα-

ράταση της προθεσμίας λήψης απόφασης των 

αρμόδιων εθνικών Ρυθμιστικών Αρχών επί της 

πρότασης των Διαχειριστών Συστημάτων Μετα-

φοράς (ΔΣΜ), που αφορά το πλαίσιο υλοποίησης 

Ευρωπαϊκής πλατφόρμας για τη διαδικασία συμ-

ψηφισμού ανισορροπιών, σύμφωνα με το άρθρο 

22 του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/2195 της Επιτρο-

πής, της 23ης Νοεμβρίου 2017, σχετικά με τον 

καθορισμό κατευθυντήριας γραμμής για την εξι-

σορρόπηση ηλεκτρικής ενέργειας.

Η ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
(συνεδρίαση την 26η Ιουνίου 2019, η οποία 
συνεχίστηκε την 27η και την 28η Ιουνίου 2019)

Λαμβάνοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4425/2016 (ΦΕΚ Α΄ 185/30.9.2016) 

«Επείγουσες ρυθμίσεις των Υπουργείων Οικονομικών, 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Υποδομών, Μεταφορών 
και Δικτύων και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και 
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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 Α΄ 179/22.8.2011) 
«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 (EE L 211 της 
14.8.2009 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) αριθμ. 
1228/2003 (EE L 211 της 14.8.2009 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 (ΕΕL 312 της 28.11.2017, σελ. 6 
επ.) και ιδίως των άρθρων 22, 4 και 5 αυτού.

6. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΡΑΕ I-241226/18.6.2018 επι-
στολή της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. σχετικά με την έγκριση της 
κοινής πρότασης όλων των Διαχειριστών Συστήμα-
τος Μεταφοράς (ΔΣΜ) (εφεξής «ΔΣΜ») σχετικά με το 
πλαίσιο υλοποίησης της Ευρωπαϊκής πλατφόρμας για 
τη διαδικασία συμψηφισμού ανισορροπιών, σύμφωνα 
με τις προβλέψεις του άρθρου 22 του Κανονισμού (ΕΚ) 
2017/2195 της Επιτροπής, 23ης Νοεμβρίου 2017, σχετι-
κά με τον καθορισμό κατευθυντήριας γραμμής για την 
εξισορρόπηση ηλεκτρικής ενέργειας, με συνημμένη την 
ανωτέρω πρόταση των ΔΣΜ και τη μετάφρασή της στην 
ελληνική γλώσσα.

7. Τη Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΕ επί της ανωτέρω 
κοινής πρότασης των ΔΣΜ, η οποία έλαβε χώρα από 
6.7.2018 έως και 31.8.20181.

8. Τα αποτελέσματα της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας 
του Energy Regulators Forum (ERF) (εφεξής «ERF») την 
9.11.2018 τα οποία επιβεβαίωσαν την ομόφωνη συμ-
φωνία (unanimous agreement) των Εθνικών Ρυθμιστι-
κών Αρχών για την τροποποίηση της ανωτέρω πρότα-
σης των ΔΣΜ, για το πλαίσιο υλοποίησης Ευρωπαϊκής 
πλατφόρμας για τη διαδικασία συμψηφισμού ανισορ-
ροπιών, σύμφωνα με το άρθρο 22 του Κανονισμού (ΕΕ) 
2017/2195 της Επιτροπής, μετά της επιστολής του ERF 
προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τον Οργανισμό Συνερ-
γασίας Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας (ΟΣΡΑΕ - ACER) 
(εφεξής «ACER») και το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Διαχειρι-
στών Συστημάτων Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας 
(ΕΔΔΣΜ-ηλ/ENTSO-E) (εφεξής «ENTSO-E») με συνημμέ-
νη την απόφαση των Εθνικών Ρυθμιστικών Αρχών περί 
τροποποίησης της ανωτέρω πρότασης (υπ’ αριθμ. πρωτ. 
ΡΑΕ Ι-248962/12.11.2018).

1 http://www.rae.gr/site/categories_new/about_rae/activity/
global_consultation/current/0607.csp

9. Την υπ’ αριθμ. 1141/2018 απόφαση της ΡΑΕ επί της 
τροποποίησης της κοινής πρότασης των ΔΣΜ για το 
πλαίσιο υλοποίησης Ευρωπαϊκής πλατφόρμας για τη 
διαδικασία συμψηφισμού ανισορροπιών, σύμφωνα με 
το άρθρο 22 του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/2195 της Επι-
τροπής, της 23ης Νοεμβρίου 2017, σχετικά με τον καθο-
ρισμό κατευθυντήριας γραμμής για την εξισορρόπηση 
ηλεκτρικής ενέργειας (ΦΕΚ Β΄ 5360/2018).

10. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΡΑΕ Ο-74730/23.11.2018 
επιστολή με την οποία διαβιβάστηκε στην ΑΔΜΗΕ Α.Ε. 
η ως άνω υπ’ αριθμ. 1141/2018 απόφαση της ΡΑΕ επί 
της τροποποίησης της κοινής πρότασης των ΔΣΜ για 
το πλαίσιο υλοποίησης Ευρωπαϊκής πλατφόρμας για τη 
διαδικασία συμψηφισμού ανισορροπιών, σύμφωνα με το 
άρθρο 22 του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/2195 της Επιτροπής, 
της 23ης Νοεμβρίου 2017, σχετικά με τον καθορισμό 
κατευθυντήριας γραμμής για την εξισορρόπηση ηλε-
κτρικής ενέργειας.

11. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΡΑΕ Ι-256930/15.3.2019 νέα 
επιστολή της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. σχετικά με την έγκριση της 
αναθεωρημένης κοινής πρότασης των ΔΣΜ για το πλαί-
σιο υλοποίησης Ευρωπαϊκής πλατφόρμας για τη διαδικα-
σία συμψηφισμού ανισορροπιών, σύμφωνα με το άρθρο 
22 του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/2195 της Επιτροπής, της 
23ης Νοεμβρίου 2017, σχετικά με τον καθορισμό κατευ-
θυντήριας γραμμής για την εξισορρόπηση ηλεκτρικής 
ενέργειας.

12. Τα αποτελέσματα της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας 
του ERF την 17.5.2019 τα οποία επιβεβαίωσαν την ομό-
φωνη συμφωνία (unanimous agreement) των Εθνικών 
Ρυθμιστικών Αρχών για την υποβολή αιτήματος προς τον 
ACER, σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ. 1 του Κανονισμού 
(ΕΚ) αριθμ. 713/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου της 13ης Ιουλίου 2009, για την παράτα-
ση της προθεσμίας λήψης απόφασης επί της ανωτέρω 
πρότασης των ΔΣΜ που αφορά το πλαίσιο υλοποίησης 
Ευρωπαϊκής πλατφόρμας για τη διαδικασία συμψηφι-
σμού ανισορροπιών, σύμφωνα με το άρθρο 22 του Κανο-
νισμού (ΕΕ) 2017/2195 της Επιτροπής, μετά της σχετικής 
επιστολής του ERF προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τον 
ACER (υπ’ αριθμ. πρωτ. ΡΑΕ Ι-261420/22.5.2019).

13. 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.

14. 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 ευρωπαϊκής 

αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, εξεδόθη, κατ’ αρχήν, ο 
Κανονισμός (ΕΚ) υπ’ αριθμ. 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 
(σχετ. 4).

Επειδή, στη συνέχεια, με εξουσιοδότηση που προ-
βλέπεται στο άρθρο 18 του Κανονισμού (ΕΚ) 714/2009 
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και σύμφωνα με το άρθρο 290 ΣΛΕΕ, εξεδόθη από την 
Επιτροπή ο υπ’ αριθμ. 2017/2195 Κανονισμός (ΕΕ) της 
23ης Νοεμβρίου 2017 (εφεξής «Κανονισμός», σχετ. 5), 
με τον οποίο καθορίζεται κατευθυντήρια γραμμή για την 
εξισορρόπηση ηλεκτρικής ενέργειας στα Κράτη Μέλη.

Επειδή, στόχος του ανωτέρω Κανονισμού είναι, με-
ταξύ άλλων, η ενοποίηση των αγορών εξισορρόπησης 
ενέργειας μέσω της δημιουργίας κοινών ευρωπαϊκών 
πλατφορμών όπου θα εφαρμόζεται η διαδικασία συμψη-
φισμού ανισορροπιών και θα είναι δυνατή η ανταλλαγή 
ενέργειας εξισορρόπησης από εφεδρείες αποκατάστα-
σης συχνότητας και εφεδρείες αντικατάστασης.

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 άρθρου 37 
της οδηγίας 2009/72/ΕΚ, εντός των προθεσμιών που 
προβλέπονται στον Κανονισμό.

Επειδή, συναφώς, σύμφωνα με το άρθρο 22 του Κα-
νονισμού («Ευρωπαϊκή πλατφόρμα για τη διαδικασία 
συμψηφισμού ανισορροπιών») προβλέπονται τα εξής:

«1. Έως έξι μήνες από την έναρξη ισχύος του παρόντος 
κανονισμού, όλοι οι ΔΣΜ καταρτίζουν πρόταση για το 
πλαίσιο υλοποίησης ευρωπαϊκής πλατφόρμας για τη δι-
αδικασία συμψηφισμού ανισορροπιών.

2. Η ευρωπαϊκή πλατφόρμα για τη διαδικασία συμψη-
φισμού ανισορροπιών, την οποία διαχειρίζονται οι ΔΣΜ 
ή διαχειρίζεται οντότητα που ιδρύουν οι ΔΣΜ, βασίζεται 
σε κοινές αρχές διακυβέρνησης και επιχειρηματικές δια-
δικασίες και αποτελείται τουλάχιστον από την υπηρεσία 
διαδικασίας συμψηφισμού ανισορροπιών και την υπη-
ρεσία εκκαθάρισης ΔΣΜ-ΔΣΜ. Η ευρωπαϊκή πλατφόρμα 
εφαρμόζει πολυμερές μοντέλο ΔΣΜ-ΔΣΜ για την εκτέλε-
ση της διαδικασίας συμψηφισμού ανισορροπιών.

3. Η πρόταση της παραγράφου 1 περιλαμβάνει του-
λάχιστον τα ακόλουθα:

α) τον υψηλού επιπέδου σχεδιασμό της ευρωπαϊκής 
πλατφόρμας·

β) τον χάρτη πορείας και τα χρονοδιαγράμματα για την 
υλοποίηση της ευρωπαϊκής πλατφόρμας·

γ) τον καθορισμό των λειτουργιών που απαιτούνται 
για τη διαχείριση της ευρωπαϊκής πλατφόρμας·

δ) τους προτεινόμενους κανόνες σχετικά με τη διακυ-
βέρνηση και τη διαχείριση της ευρωπαϊκής πλατφόρμας 
με βάση την αρχή της αποφυγής των διακρίσεων και με 
διασφάλιση της ισότιμης μεταχείρισης όλων των ΔΣΜ 
μελών, καθώς και με τη λήψη μέριμνας ώστε κανένας 
ΔΣΜ να μην επωφελείται από αδικαιολόγητα οικονομικά 
πλεονεκτήματα μέσω της συμμετοχής στις λειτουργίες 
της ευρωπαϊκής πλατφόρμας·

ε) τον προτεινόμενο ορισμό της οντότητας ή των οντο-
τήτων που θα επιτελούν τις λειτουργίες που καθορίζο-
νται στην πρόταση. Εάν οι ΔΣΜ προτείνουν τον ορισμό 
περισσότερων της μίας οντοτήτων, η πρόταση αποδει-
κνύει και διασφαλίζει:

i) συνεκτική ανάθεση των λειτουργιών στις οντότητες 
που διαχειρίζονται την ευρωπαϊκή πλατφόρμα. Η πρό-

ταση πρέπει να λαμβάνει πλήρως υπόψη την ανάγκη 
συντονισμού των διαφόρων λειτουργιών που ανατίθε-
νται στις οντότητες που διαχειρίζονται την ευρωπαϊκή 
πλατφόρμα·

ii) ότι η προτεινόμενη οργάνωση της ευρωπαϊκής 
πλατφόρμας και η ανάθεση των λειτουργιών διασφαλί-
ζουν την αποτελεσματική και αποδοτική διακυβέρνη-
ση, διαχείριση και ρυθμιστική εποπτεία της ευρωπαϊκής 
πλατφόρμας και επίσης στηρίζουν τους στόχους του πα-
ρόντος κανονισμού·

iii) αποτελεσματικό συντονισμό και διαδικασία λήψης 
αποφάσεων για την επίλυση τυχόν αντικρουόμενων 
θέσεων μεταξύ των οντοτήτων που διαχειρίζονται την 
ευρωπαϊκή πλατφόρμα·

στ) το πλαίσιο για την εναρμόνιση των όρων και των 
προϋποθέσεων εξισορρόπησης που καταρτίζονται δυ-
νάμει του άρθρου 18·

ζ) τις λεπτομερείς αρχές για τον επιμερισμό των κοι-
νών δαπανών, συμπεριλαμβανομένης της λεπτομερούς 
κατηγοριοποίησης των κοινών δαπανών, σύμφωνα με 
το άρθρο 23·

η) την περιγραφή του αλγόριθμου για την εφαρμογή 
της υπηρεσίας διαδικασίας συμψηφισμού ανισορροπιών 
σύμφωνα με το άρθρο 58.

4. Εντός έξι μηνών από την έγκριση της πρότασης για 
το πλαίσιο υλοποίησης ευρωπαϊκής πλατφόρμας για τη 
διαδικασία συμψηφισμού ανισορροπιών, όλοι οι ΔΣΜ 
ορίζουν την προτεινόμενη οντότητα ή τις οντότητες 
που θα είναι επιφορτισμένες με τη διαχείριση της ευ-
ρωπαϊκής πλατφόρμας σύμφωνα με την παράγραφο 3 
στοιχείο ε).

5. Εντός ενός έτους από την έγκριση της πρότασης για 
το πλαίσιο υλοποίησης ευρωπαϊκής πλατφόρμας για τη 
διαδικασία συμψηφισμού ανισορροπιών, όλοι οι ΔΣΜ 
που εφαρμόζουν τη διαδικασία αυτόματης αποκατάστα-
σης συχνότητας σύμφωνα με το μέρος IV του κανονισμού 
(ΕΕ) 2017/1485 υλοποιούν και καθιστούν λειτουργική την 
ευρωπαϊκή πλατφόρμα για τη διαδικασία συμψηφισμού 
ανισορροπιών. Οι εν λόγω ΔΣΜ χρησιμοποιούν την ευ-
ρωπαϊκή πλατφόρμα για την εκτέλεση της διαδικασίας 
συμψηφισμού ανισορροπιών τουλάχιστον για τη συγ-
χρονισμένη περιοχή της ηπειρωτικής Ευρώπης.».

Επειδή, κατά την παρ. 2 του άρθρου 5 του Κανονισμού, 
η πρόταση των ΔΣΜ για το πλαίσιο υλοποίησης της Ευ-
ρωπαϊκής πλατφόρμας για τη διαδικασία συμψηφισμού 
ανισορροπιών, κατά το άρθρο 22 του Κανονισμού, υπό-
κειται 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-



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ36314 Τεύχος B’ 2996/22.07.2019

ραλαβή των όρων και προϋποθέσεων ή μεθοδολογιών 
από την οικεία ρυθμιστική αρχή ή, κατά περίπτωση, από 
την τελευταία εμπλεκόμενη οικεία ρυθμιστική αρχή.».

Επειδή, κατά την παρ. 1 του άρθρου 6 του Κανονισμού:
«Όταν μία ή περισσότερες ρυθμιστικές αρχές ζη-

τούν, σύμφωνα με το άρθρο 37 της οδηγίας 2009/72/
ΕΚ, τροποποίηση για να εγκρίνουν τους όρους και τις 
προϋποθέσεις ή μεθοδολογίες που υποβάλλονται σύμ-
φωνα με το άρθρο 5 παράγραφοι 2, 3 και 4, οι οικείοι 
ΔΣΜ υποβάλλουν πρόταση τροποποίησης των όρων και 
προϋποθέσεων ή μεθοδολογιών προς έγκριση εντός δύο 
μηνών από το αίτημα των οικείων ρυθμιστικών αρχών. Οι 
οικείες ρυθμιστικές αρχές λαμβάνουν απόφαση σχετικά 
με τους τροποποιημένους όρους και προϋποθέσεις ή τις 
μεθοδολογίες εντός δύο μηνών από την υποβολή τους.».

Επειδή, περαιτέρω, με τον Κανονισμό 713/2009 (σχετ. 
3) συνεστήθη ο Οργανισμός Συνεργασίας των ρυθμιστι-
κών Αρχών (ACER), ο οποίος, ως προβλέπεται στο άρθρο 
1, έχει σκοπό, μεταξύ άλλων, να βοηθά τις εθνικές Ρυθμι-
στικές Αρχές στην άσκηση των ρυθμιστικών 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 
ζητούν από κοινού την παράταση της προθεσμίας που 
αναφέρεται 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) αριθμ. 714/2009 ή στο άρθρο 36 
παράγραφος 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 μη-
νών 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 σχετικών υποδομών.»

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 ρυθ-
μιστικών 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 κοινή πρόταση των ΔΣΜ για το πλαίσιο υλοποίησης Ευ-
ρωπαϊκής πλατφόρμας για τη διαδικασία συμψηφισμού 
ανισορροπιών, καθώς και η μετάφραση της ανωτέρω 
πρότασης στην Ελληνική γλώσσα.

Επειδή, ακολούθως, η ΡΑΕ, από 6.7.2018 έως και 
31.8.2018 έθεσε την υπό σχετ. 6 πρόταση των ΔΣΜ σε 
δημόσια διαβούλευση, κατά τη διάρκεια της οποίας δεν 
υπεβλήθησαν παρατηρήσεις (σχετ. 7).

Επειδή, με την ηλεκτρονική ψηφοφορία του ERF 
την 9.11.2018, επιβεβαιώθηκε η ομόφωνη συμφωνία 
(unanimous agreement) των Εθνικών Ρυθμιστικών Αρ-
χών για την τροποποίηση της πρότασης των ΔΣΜ για 
το πλαίσιο υλοποίησης Ευρωπαϊκής πλατφόρμας για τη 
διαδικασία συμψηφισμού ανισορροπιών (σχετ. 8).

Επειδή, στη συνέχεια (σχετ. 8) γνωστοποιήθηκε προς 
την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τον ACER, και τον ENTSO-E η 
ανωτέρω απόφαση των Ρυθμιστικών Αρχών προκειμέ-
νου ο ACER να μην προχωρήσει στην έκδοση απόφασης 
σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 5 του Κανονισμού, 
όπου προβλέπεται ότι «7. Εάν οι οικείες ρυθμιστικές αρ-
χές δεν καταλήξουν σε συμφωνία εντός της περιόδου 
που αναφέρεται στην παράγραφο 6, ή κατόπιν κοινού 
αιτήματός τους, ο Οργανισμός εκδίδει απόφαση σχετικά 
με τις υποβληθείσες προτάσεις για όρους και προϋπο-
θέσεις ή μεθοδολογίες εντός έξι μηνών από την ημέρα 
παραπομπής, σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφος 1 
του κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 713/2009.».

Επειδή, ακολούθως, η ΡΑΕ, με την υπ’ αριθμ. 1141/2018 
απόφασή της (σχετ. 9), αποφάσισε την τροποποίηση της 
ανωτέρω πρότασης των ΔΣΜ, σύμφωνα με την ανωτέρω 
ομόφωνη συμφωνία των Εθνικών Ρυθμιστικών Αρχών, 
την οποία και κοινοποίησε στην ΑΔΜΗΕ Α.Ε. (σχετ. 10).

Επειδή, στη συνέχεια η ΑΔΜΗΕ Α.Ε. με την υπό σχετ. 
11 επιστολή, υπέβαλε στη ΡΑΕ τη νέα τροποποιημένη 
πρόταση των ΔΣΜ για το πλαίσιο υλοποίησης Ευρω-
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παϊκής πλατφόρμας για τη διαδικασία συμψηφισμού 
ανισορροπιών.

Επειδή, ωστόσο, οι εθνικές Ρυθμιστικές Αρχές, συμφώ-
νησαν ομόφωνα για την υποβολή αιτήματος προς τον 
ACER, σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ. 1 του Κανονισμού 
(ΕΚ) αριθμ. 713/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου της 13ης Ιουλίου 2009, για την παράταση 
της προθεσμίας λήψης απόφασης επί της ανωτέρω πρό-
τασης των ΔΣΜ για το πλαίσιο υλοποίησης Ευρωπαϊκής 
πλατφόρμας για τη διαδικασία συμψηφισμού ανισορ-
ροπιών, σύμφωνα με το άρθρο 22 του Κανονισμού (ΕΕ) 
2017/2195 της Επιτροπής, της 23ης Νοεμβρίου 2017 σχε-
τικά με τον καθορισμό κατευθυντήριας γραμμής για την 
εξισορρόπηση ηλεκτρικής ενέργειας, για δύο (2) ακόμη 
μήνες, προκειμένου να λάβουν απόφαση σχετικά με την 
ανωτέρω πρόταση των ΔΣΜ, έτσι ώστε η προθεσμία έκ-
δοσης των εθνικών αποφάσεων των Ρυθμιστικών Αρχών 
να παραταθεί έως και την 19η Ιουλίου 2019 (σχετ. 12).

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, αποφασίζει:
Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της κατά τα άρθρα 5 

και 22 παρ. 1 του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/2195, 8 παρ. 1 
του Κανονισμού (ΕΚ) 713/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινο-
βουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουλίου 2009, 6 του 
ν. 4425/2016 (ΦΕΚ Α΄ 185) και 22 και 32 του ν. 4001/2011 
(ΦΕΚ Α΄ 179):

1. Την υποβολή αιτήματος προς τον ACER, σύμφωνα με 
το άρθρο 8 παρ. 1 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 713/2009 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 
13ης Ιουλίου 2009, για την παράταση, έως και την 19η 
Ιουλίου 2019, της προθεσμίας λήψης απόφασης των 
εθνικών Ρυθμιστικών Αρχών επί της πρότασης των ΔΣΜ 
για το πλαίσιο υλοποίησης Ευρωπαϊκής πλατφόρμας για 
τη διαδικασία συμψηφισμού ανισορροπιών, σύμφωνα 
με το άρθρο 22 του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/2195 της Επι-
τροπής, της 23ης Νοεμβρίου 2017, σχετικά με τον καθο-
ρισμό κατευθυντήριας γραμμής για την εξισορρόπηση 
ηλεκτρικής ενέργειας.

2. Την κοινοποίηση της παρούσας απόφασης στην 
εταιρεία με την επωνυμία «ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ 
ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΕ» και με διακρι-
τικό 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 
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, 28 Ιουνίου 2019

Ο Πρόεδρος

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΟΥΛΑΞΗΣ

I

Αριθμ. απόφ. 325 (2)
Χορήγηση Άδειας ίδρυσης και Λειτουργίας Μου-

σικής Σχολής με την Επωνυμία «ΜΟΥΣΙΚΗ ΣΧΟ-

ΛΗ ΕΥΑΝΘΙΑ ΣΑΚΕΛΛΑΡΗ» το οποίο θα στεγαστεί 

και θα λειτουργεί στο κτήριο της οδού Κρήτης 4 

στο Ν. Ψυχικό.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ - ΨΥΧΙΚΟΥ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 94 παρ. 4, εδ. 28 και 95 

παρ. 1 του ν. 3852/2010 «Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 
87/Α΄/2010).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 280 παρ. 1 του ν. 3852/2010.
3. Τις διατάξεις του ν. 299/1976 «Περί ρυθμίσεως θε-

μάτων αφορώντας εις τον κανονισμό λειτουργίας των 
ιδιωτικών μουσικών ιδρυμάτων (ΦΕΚ 90/Α΄/1976)».

4. Τις διατάξεις του β.δ. 16/1966 «Περί ιδρύσεως ιδιω-
τικών μουσικών ιδρυμάτων» (ΦΕΚ 7/Α΄/1966).

5. Τις διατάξεις του άρθρου 10 του ν. 3207/2003 «Ρύθ-
μιση θεμάτων Ολυμπιακής προετοιμασίας κι άλλες δια-
τάξεις».

6. Την υπ’ αριθμ. ΥΠΠΟ/78036/2473/19.10.2004 
υπουργική απόφαση «Καθορισμός προδιαγραφών κτιρί-
ων για στέγαση Μουσικού Εκπαιδευτηρίου» (ΦΕΚ 1595/
Β΄/2004).

7. Την υπ’ αριθμ. ΥΠΠΟ/ΚΑΤΕΧΝ/Δ/7388/7.2.1994 από-
φαση «Καθορισμός παραβόλου για ίδρυση Ανώτερων 
Σχολών Καλλιτεχνικής Εκπαίδευσης και ιδιωτικών Μου-
σικών Εκπαιδευτηρίων» (ΦΕΚ 123/Β΄/23.2.1994).

8. Την υπ’ αριθμ. ΥΠΠΟΤ/οικ. 38573/1216/31.3.2011 
κοινή υπουργική απόφαση «Διεκπεραίωση και απλού-
στευση της διοικητικής διαδικασίας χορήγησης άδειας 
ίδρυσης και λειτουργίας ιδιωτικών μουσικών εκπαιδευ-
τικών ιδρυμάτων (Ωδείων, Μουσικών Σχολών ή Παραρ-
τημάτων αυτών) μέσω των Ενιαίων Κέντρων Εξυπηρέ-
τησης» (ΦΕΚ 693/Β΄/29.4.2011).

9. Την υπ’ αριθμ. 4088/30.3.2018 αίτηση που υπογρά-
φει η Σακελλάρη Ευανθία για να χορηγήσει άδεια ίδρυ-
σης και λειτουργίας μουσικής σχολής με την επωνυμία 
«Σχολή Ευανθία Σακελλάρη», που θα στεγαστεί και θα 
λειτουργεί στο κτίριο της οδού Κρήτης 4 στο Νέο Ψυχικό 
του Δήμου Φιλοθέης - Ψυχικού.

10. Το με αριθμ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΜΤΕ/ΔΑΑΜ/ΤΕ/
43237/4586/155/42 έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης 
Αναστήλωσης Μουσείων και Τεχνικών έργων του Υπουρ-
γείου Πολιτισμού και Αθλητισμού που διαβιβάζει το 
πρακτικό και τη θετική εισήγηση της Επιτροπής Ελέγχου 
Καταλληλότητας Κτιριακών Εγκαταστάσεων Μουσικών 
Εκπαιδευτηρίων για χορήγηση άδειας λειτουργίας, που 



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ36316 Τεύχος B’ 2996/22.07.2019

αναφέρεται στο κτήριο επί της οδού Κρήτης 4 στο Νέο 
Ψυχικό, αποφασίζουμε:

1. Χορηγούμε άδεια ίδρυσης και λειτουργίας Μουσικής 
Σχολής με την επωνυμία «Ευανθία Σακελλάρη» η οποία 
θα στεγαστεί και θα λειτουργεί στο κτίριο επί της οδού 
Κρήτης 4 στο Νέο Ψυχικό του Δήμου Φιλοθέης - Ψυχικού.

2. Η μουσική σχολή θα λειτουργήσει με τις εξής σχολές 
και τμήματα: 

α. Σχολή Ανώτερων Θεωρητικών με τμήματα: 
1. Ωδικής, 2. Αρμονίας, 3. Αντίστιξης, 4. Φυγής 
β. Σχολή Ενόργανης Μουσικής με τμήματα: 
1. Πληκτών, 2. Εγχόρδων, 3. Πνευστών, 4. Κλασικής 

κιθάρας 
γ. Σχολή Μονωδίας με τμήματα: 
1. Μονωδίας, 
δ. Σχολή Σαξοφώνου.
3. Από τις διατάξεις της παρούσης δεν προκαλείται 

δαπάνη σε βάρος του Δήμου Φιλοθέης - Ψυχικού.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.

Ψυχικό, 21 Ιουνίου 2019 

Ο Δήμαρχος

ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΞΥΡΙΔΑΚΗΣ

Ι

Αριθμ. ΔΦ 2.1/3032 (3)
Ορισμός Αρμοδιοτήτων των Αντιπροέδρων της 

Διοικούσας Επιτροπής του Διεθνούς Πανεπιστη-

μίου της Ελλάδος.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 12 παρ. 1 του ν. 4610/2019 

(ΦΕΚ 70/τ.Α΄/7.5.2019) «Συνέργειες Πανεπιστημίων και 
ΤΕΙ, πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, πειρα-
ματικά σχολεία, Γενικά Αρχεία του Κράτους και λοιπές 
διατάξεις» ΜΕΡΟΣ Α΄ ΣΥΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ 
ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΚΕ-
ΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ Τ.Ε.Ι. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟ-
ΝΙΑΣ, Τ.Ε.Ι. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΚΑΙ 
Α.Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΤΟ ΔΙ.ΠΑ.Ε.

2. Τις διατάξεις του άρθρου 15 παρ. 1 περ. γ του 
ν. 4485/2017, (ΦΕΚ 114/τ.Α΄/4.8.2017), «Οργάνωση και 
λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την 
έρευνα και άλλες διατάξεις».

3. Τις διατάξεις του ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195/τ.Α΄/
6.9.2011) «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας 
των σπουδών και διεθνοποίηση των ανώτατων εκπαι-
δευτικών Ιδρυμάτων», όπως ισχύει σήμερα.

4. Τις διατάξεις του άρθρου 80 παρ. 3 και 22(α) του 
ν. 4009/2011, όπως ισχύουν, τις διατάξεις του άρθρου 2 
του ν. 3861/2010 (ΦΕΚ Α΄ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας 
με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των 

κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργά-
νων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες 
διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 23 του 
ν. 4210/2013 (ΦΕΚ Α΄ 254) «Ρυθμίσεις Υπουργείου Διοι-
κητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνη-
σης και άλλες διατάξεις».

5. Τις διατάξεις του άρθρου 2 του ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 
Α΄ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική 
ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοι-
κητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο 
«Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις» όπως τρο-
ποποιήθηκε με το άρθρο 23 του ν. 4210/2013 (ΦΕΚ Α΄ 
254) «Ρυθμίσεις Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης 
και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και άλλες διατάξεις».

6. Το άρθρο 13 του ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45/τ.Α΄/9.3.1999).
7. Την αριθμ. 86094/Ζ1/30.5.2019 απόφαση Υπουργού 

Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων «Συγκρότηση της 
Διοικούσας Επιτροπής του Διεθνούς Πανεπιστημίου της 
Ελλάδος», ΦΕΚ 326/5.6.2019 τ. Υ.Ο.Δ.Δ.

8. Την απόφαση της Διοικούσας Eπιτροπής του Διε-
θνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος με θέμα «Έγκριση 
Ανάθεσης Καθηκόντων στους Αντιπρόεδρους της Διοι-
κούσας Επιτροπής» της συνεδρίασης 1/7.6.2019.

9. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή της παρούσας 
απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρα-
τικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

αναθέτουμε
Αναθέτουμε στους Αντιπρόεδρους της Διοικούσας 

Επιτροπής του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος 
τις εξής αρμοδιότητες:

Α. Στον Ψύλλο Δημήτριο του Κωνσταντίνου, Αφυπη-
ρετήσαν Καθηγητή του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου 
Θεσσαλονίκης, του Αντιπρόεδρου Ακαδημαϊκών Υπο-
θέσεων και Φοιτητικής Μέριμνας, ως εξής:

1. Εποπτεύει την οργάνωση των Ακαδημαϊκών Μονά-
δων του Ιδρύματος

2. Προΐσταται της Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπου-
δών.

3. Προΐσταται της Μονάδας Διασφάλισης Ποιότητας 
(ΜΟΔΙΠ).

4. Εποπτεύει και συντονίζει τη λειτουργία της Βιβλι-
οθήκης και τη μέριμνα για τη διασύνδεση με συναφείς 
εθνικούς και διεθνείς συνδέσμους.

5. Συντονίζει την Πρακτική Άσκηση των Φοιτητών και 
θα προΐσταται του Γραφείου Σταδιοδρομίας.

6. Προΐσταται του Κέντρου Επιμόρφωσης και Διά Βίου 
Μάθησης (ΚΕΔΙΒΙΜ) και του Κέντρου Επαγγελματικής 
Εκπαίδευσης.

7. Υπεύθυνο για θέματα σχέσεων και ανταλλαγών με 
άλλα ιδρύματα της χώρας ή της αλλοδαπής.

8. Συντονίζει τις ενέργειες για την πιστοποίηση των 
προγραμμάτων σπουδών.

9. Προΐσταται της Επιτροπής Φοιτητικής Μέριμνας.
10. Εποπτεύει επί θεμάτων και δράσεων φοιτητικής 

μέριμνας (σίτιση, στέγαση, κ.λπ.).
11. Εποπτεύει επί θεμάτων συμβουλευτικής και πλη-

ροφόρησης των φοιτητών.
12. Είναι επιστημονικός υπεύθυνος του προγράμματος 

Erasmus+.
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13. Εισηγείται στη Σύγκλητο του ΔΙ.ΠΑ.Ε. όλα τα θέματα 
που εμπίπτουν στις αρμοδιότητές του.

Β. Στον Τζιώνα Παναγιώτη του Γεωργίου, Καθηγητή 
του Τμήματος Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης 
του ΔΙ.ΠΑ.Ε, του Αντιπρόεδρου Έρευνας και Διά Βίου 
Εκπαίδευσης, του Πρόεδρου της Επιτροπής Ερευνών 
και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ και υπεύθυνου επίβλεψης πά-
σης φύσεως έργων / προγραμμάτων που διαχειρίζεται 
ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του ΔΙ.ΠΑ.Ε., 
ως εξής:

1.1. Εκπροσωπεί δικαστικώς και εξωδίκως τον Ε.Λ.Κ.Ε. 
του ΔΙ.ΠΑ.Ε..

1.2. Υπογράφει όλα τα αναγκαία έγγραφα για την υπο-
βολή προτάσεων, προσφορών και αιτημάτων χρηματο-
δότησης για ερευνητικά και λοιπά έργα.

1.3. Υπογράφει τις συμβάσεις με τους φορείς χρηματο-
δότησης και τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα στο πλαίσιο 
των έργων και προγραμμάτων που υλοποιεί ο Ε.Λ.Κ.Ε. 
του ΔΙ.ΠΑ.Ε..

1.4. Υπογράφει τα έγγραφα που είναι απαραίτητα για 
την εκτέλεση των αποφάσεων της Επιτροπής Ερευνών.

1.5. Αναλαμβάνει υποχρεώσεις σε βάρος των πιστώ-
σεων του προϋπολογισμού του Ε.Λ.Κ.Ε. του ΔΙ.ΠΑ.Ε. και 
υπογράφει τις αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης.

1.6. Ασκεί τις αρμοδιότητες που του εκχωρεί ο Πρό-
εδρος της Διοικούσας Επιτροπής του ΔΙ.ΠΑ.Ε. για την 
εξυπηρέτηση των σκοπών του Ε.Λ.Κ.Ε. του ΔΙ.ΠΑ.Ε..

2. Έχει την εποπτεία επί δωρεών, χορηγιών και κλη-
ροδοτημάτων που δεν εμπίπτουν στη διαχείριση της 
Εταιρείας Αξιοποίησης της Περιουσίας.

3. Προΐσταται της Μονάδας Καινοτομίας και Επιχει-
ρηματικότητας.

4. Πρόεδρο του Πανεπιστημιακού Ερευνητικού Κέ-
ντρου.

5. Εισηγείται στη Σύγκλητο του ΔΙ.ΠΑ.Ε. όλα τα θέματα 
που εμπίπτουν στις αρμοδιότητές του.

6. Επιλαμβάνεται όλων των ζητημάτων που αφορούν 
την Πανεπιστημιούπολη της Σίνδου, τα οποία δεν ανα-
τίθενται ειδικώς σε άλλα όργανα του Ιδρύματος.

Γ. Στον Χασάπη Δημήτριο του Δημητρίου, Καθηγητή 
του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών του ΔΙ.ΠΑ.Ε, 
του Αντιπρόεδρου Οικονομικών, Προγραμματισμού και 
Ανάπτυξης, ως εξής:

1. Την εποπτεία της Οικονομικής Υπηρεσίας του 
ΔΙ.ΠΑ.Ε..

2. Τη διαχείριση των οικονομικών πόρων του ΔΙ.ΠΑ.Ε..
3. Την υπογραφή των παρακάτω:
3.1. Των αποφάσεων Ανάληψης Υποχρέωσης και των 

ανατροπών (ανακλήσεων) ανάληψης υποχρέωσης.
3.2. Των αποφάσεων έγκρισης πραγματοποίησης δα-

πάνης.
3.3. Των αποφάσεων Έγκρισης Ανάληψης Πολυετούς 

Υποχρέωσης για σύνολο συμβατικής αξίας που δεν απαι-
τεί έγκριση Υπουργού.

3.4. Την έγκριση τεκμηριωμένων πρωτογενών αιτημά-
των σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισμού για 
τις δαπάνες έως 2.500€ χωρίς ΦΠΑ.

3.5. Των αποφάσεων απ’ ευθείας ανάθεσης.

3.6. Όλων των συμβάσεων και συμφωνητικών με ανα-
δόχους προμήθειας ειδών, αναδόχους παροχής υπηρε-
σιών, μισθωτές και εκμισθωτές του ΔΙ.ΠΑ.Ε. μετά την 
έγκριση της κατακύρωσης από τα αρμόδια συλλογικά 
όργανα του Ιδρύματος και τα οποία αφορούν στην δια-
χείριση των πόρων που προορίζονται προς άμεση χρήση 
των Υπηρεσιών του Ιδρύματος.

3.7. Των προκηρύξεων, διακηρύξεων και απλοποιη-
μένων περιλήψεων στα πλαίσια διαδικασιών σύναψης 
σύμβασης για την προμήθεια ειδών / παροχή υπηρεσιών, 
μετά από έγκριση από τα αρμόδια συλλογικά όργανα 
του Ιδρύματος.

3.8. Την υπογραφή μισθοδοτικών καταστάσεων του 
μόνιμου και επί θητεία Προσωπικού.

3.9. Των μισθοδοτικών καταστάσεων των αποδοχών 
του επί συμβάσει προσωπικού.

3.10. Των ενταλμάτων πληρωμής και προπληρωμής 
και πάγιας προκαταβολής που βαρύνουν τις πιστώσεις 
του Τακτικού Προϋπολογισμού και του Προϋπολογισμού 
Δημοσίων Επενδύσεων ανεξαρτήτως ποσού, με τον Προ-
ϊστάμενο Διεύθυνσης Οικονομικού.

3.11. Των Γραμματίων Είσπραξης που αφορούν στον 
Τακτικό Προϋπολογισμό και τον Προϋπολογισμό Δη-
μοσίων Επενδύσεων με τον Προϊστάμενο Διεύθυνσης 
Οικονομικού.

4. Την εποπτεία επί δωρεών και κληροδοτημάτων του 
Ιδρύματος.

5. Την προπαρασκευή και εισήγηση στα αρμόδια όρ-
γανα του Ιδρύματος της στρατηγικής για τον προγραμ-
ματισμό, την ανάπτυξη και εξέλιξη του ΔΙ.ΠΑ.Ε..

6. Την προπαρασκευή και εισήγηση στα αρμόδια όρ-
γανα θεμάτων σχετικών με τον χωροταξικό και κτιριακό 
σχεδιασμό και προγραμματισμό του Πανεπιστημίου.

7. Εισηγείται στη Σύγκλητο του ΔΙ.ΠΑ.Ε. όλα τα θέματα 
που εμπίπτουν στις αρμοδιότητές του.

8. Επιλαμβάνεται όλων των ζητημάτων που αφορούν 
την Πανεπιστημιούπολη των Σερρών, τα οποία δεν ανα-
τίθενται ειδικώς σε άλλα όργανα του Ιδρύματος.

Δ. Στον Μπαντέκα Δημήτριο του Βασιλείου, Καθηγητή 
του Τμήματος Φυσικής του ΔΙ.ΠΑ.Ε. , του Αντιπρόεδρου 
Διοικητικών Υποθέσεων, ως εξής:

1. Εποπτεύει την οργάνωση των Διοικητικών Υπηρε-
σιών του Ιδρύματος.

2. Προΐσταται του Διοικητικού Προσωπικού του Ιδρύ-
ματος.

3. Υπεύθυνο για την υπογραφή των εντολών μετακίνη-
σης Καθηγητών και Λεκτόρων, Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π, 
στο εσωτερικό και στο εξωτερικό για συμμετοχή σε 
συνέδρια, ανταλλαγές, διαπανεπιστημιακές συμφωνί-
ες, έρευνα, εκπροσώπηση της Σχολής/Τμήματος ή του 
Πανεπιστημίου καθώς και του Διοικητικού Προσωπικού 
για εκτέλεση υπηρεσίας.

4. Υπεύθυνος της Αξιολόγησης του Διοικητικού Προ-
σωπικού.

5. Προΐσταται της επιτροπής σύνταξης του Εσωτερικού 
Κανονισμού.

6. Προΐσταται της επιτροπής σύνταξης του Οργανι-
σμού και του Οργανογράμματος.
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7. Προΐσταται της Επιτροπής Δεοντολογίας.
8. Προΐσταται και συντονίζει τη Διεύθυνση Πληροφο-

ρικής και Δικτύων.
9. Προΐσταται και συντονίζει τη Διεύθυνση Τεχνικών 

Υπηρεσιών.
10. Συντονίζει δράσεις σε θέματα Υγιεινής και Ασφά-

λειας Εργασίας.
11. Εισηγείται στη Σύγκλητο του ΔΙ.ΠΑ.Ε. όλα τα θέματα 

που εμπίπτουν στις αρμοδιότητές του.

12. Επιλαμβάνεται όλων των ζητημάτων που αφορούν 
την Πανεπιστημιούπολη της Καβάλας, τα οποία δεν ανα-
τίθενται ειδικώς σε άλλα όργανα του Ιδρύματος.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Θεσσαλονίκη, 3 Ιουλίου 2019 

Ο Πρόεδρος 

ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΤΑΜΟΥ

Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα 
Τηλ. Κέντρο 210 5279000
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