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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Τροποποίηση και συμπλήρωση της Υ4α/οικ.
37804/2013 (ΦΕΚ Β΄1023) υπουργικής απόφασης
με θέμα «Παροχή υπηρεσιών σε ασθενείς νοσοκομείων ΕΣΥ και ιδιωτικών κλινικών της Χώρας από
αποκλειστικές νοσοκόμες και νοσοκόμους» όπως
αυτή τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την
Υ4α/Γ.Π. οικ. 75206/2013 υπουργική απόφαση
(ΦΕΚ Β΄2052 Διορθ. Σφαλμ. στο ΦΕΚ Β΄1944/2013)
και την Α3γ/οικ.18680/2015 υπουργική απόφαση
(ΦΕΚ Β΄458).

2

Λήψη απόφασης για την υποβολή αιτήματος προς
τον Οργανισμό Συνεργασίας Ρυθμιστικών Αρχών
Ενέργειας (ΟΣΡΑΕ-ACER) για την επικαιροποίηση του ορισμού της περιφέρειας υπολογισμού
δυναμικότητας Ελλάδας-Ιταλίας (CCR GRIT), στο
πλαίσιο έκδοσης της απόφασής του επί της κοινής πρότασης των Διαχειριστών Συστημάτων Μεταφοράς (ΔΣΜ) για τις περιφέρειες υπολογισμού
δυναμικότητας (Capacity Calculation RegionsCCRs), σύμφωνα με τα άρθρα 9 (παρ. 5,6 και 12)
και άρθρο 15 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. Γ6α/Γ.Π.90657/18
(1)
Τροποποίηση και συμπλήρωση της Υ4α/οικ.
37804/2013 (ΦΕΚ Β΄1023) υπουργικής απόφασης με θέμα «Παροχή υπηρεσιών σε ασθενείς
νοσοκομείων ΕΣΥ και ιδιωτικών κλινικών της
Χώρας από αποκλειστικές νοσοκόμες και νοσοκόμους» όπως αυτή τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την Υ4α/Γ.Π. οικ. 75206/2013 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ Β΄2052 Διορθ. Σφαλμ. στο
ΦΕΚ Β΄1944/2013) και την Α3γ/οικ.18680/2015
υπουργική απόφαση (ΦΕΚ Β΄458).
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Των παρ. 1 και 2 του άρθρου 2 του ν. 4132/2013
«Κατεπείγουσες ρυθμίσεις του Υπουργείου Υγείας και
άλλες διατάξεις»(ΦΕΚ Α΄59).
β. Του άρθρου 38 του ν. 4278/2014 «Φόροι, Στρατολογία και άλλες διατάξεις».
γ. Των άρθρων 5 και 6 του ν. 2472/1997 «Προστασία
του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα» (ΦΕΚ Α΄50), όπως ισχύει.
δ. Του άρθρου 2 του α.ν. 1846/1951 «Περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων»(ΦΕΚ Α΄179), όπως τροποποιήθηκε
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και συμπληρώθηκε με την παρ. 4 του άρθρου 14 του
ν. 1976/1991 (ΦΕΚ Α΄184).
ε. Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, όπως κωδικοποιήθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α΄ 98).
στ. Των άρθρων 4 και 17 του π.δ. 247/1991 «Όροι,
προϋποθέσεις και διαδικασία για την ίδρυση, λειτουργία
και μεταβίβαση ιδιωτικών κλινικών» (ΦΕΚ Α΄ 93), όπως
ισχύει.
ζ. Του π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (ΦΕΚ Α΄ 116), όπως ισχύει.
η. Του π.δ. 121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου
Υγείας» (ΦΕΚ Α΄ 148), όπως ισχύει.
2. Την Υ4α/οικ.37804/2013 υπουργική απόφαση «Παροχή υπηρεσιών σε ασθενείς νοσοκομείων ΕΣΥ και ιδιωτικών κλινικών της Χώρας από αποκλειστικές νοσοκόμες
και νοσοκόμους» (ΦΕΚ Β΄ 1023), όπως τροποποιήθηκε
και συμπληρώθηκε με την Υ4α/Γ.Π. οικ. 75206/2013
υπουργική απόφαση (ΦΕΚ Β΄ 2052 Διορθ. Σφαλμ. στο
ΦΕΚ Β΄1944/2013) και την αριθμ. Α3γ/οικ.18680/2015
υπουργική απόφαση (ΦΕΚ Β΄458).
3. Την Φ.700/388/338691/Σ.5392/2016 κοινή υπουργική απόφαση «Παροχή υπηρεσιών σε ασθενείς των στρατιωτικών νοσοκομείων και του Νοσηλευτικού Ιδρύματος
Μετοχικού Ταμείου Στρατού (417 ΝΙΜΤΣ) από αποκλειστικές νοσοκόμες και νοσοκόμους» (ΦΕΚ Β΄3639).
4. Την Φ.9/οικ.1012/1999 κοινή υπουργική απόφαση «Καθορισμός αρμόδιου φορέα και προϋποθέσεων
χορήγησης άδειας εργασίας αποκλειστικών αδελφών
νοσοκόμων» (ΦΕΚ Β΄ 425), όπως τροποποιήθηκε με την
αριθμ. Φ80000/28875/1856/2012 κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ Β΄ 1175).
5. Το άρθρο 25 της ΕΑΛΕ/Γ.Π.46846/2018 κοινή υπουργική απόφαση «Τροποποίηση και αντικατάσταση της
με Φ90380/25916/3294/31.10.2011 (ΦΕΚ Β΄ 2011)
κοινής υπουργικής απόφασης, όπως ισχύει, με θέμα
«Ενιαίος Κανονισμός Παροχών Υγείας (ΕΚΠΥ) του Εθνικού Οργανισμού Παροχών Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ)»
(ΦΕΚ Β΄ 2315).
6. Την 11120/1999 κοινή υπουργική απόφαση
«Καθορισμός αποδοχών αποκλειστικών αδελφών νοσοκόμων όλης της χώρας» (ΦΕΚ Β΄461-Διορθ. Σφαλμ.
στο 964 Β΄/1999).
7. Την 13333/2000 κοινή υπουργική απόφαση «Καθορισμός αποδοχών αποκλειστικών αδελφών νοσοκόμων
όλης της χώρας» (ΦΕΚ Β΄1566).
8. Την Υ1γ/Γ.Π. οικ. 35797/2012 υπουργική απόφαση
«Πιστοποιητικό υγείας εργαζομένων σε επιχειρήσεις
υγειονομικού ενδιαφέροντος» (ΦΕΚ Β΄ 1199).
9. Την Υ25/2015 απόφαση του Πρωθυπουργού με
θέμα «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή
Υπουργό Υγείας Παύλο Πολάκη» (ΦΕΚ Β΄ 2144), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.
10. Την Α1β/Γ.Π. οικ. 3899/2017 υπουργική απόφαση
με θέμα «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και του δικαιώματος υπογραφής εγγράφων «Με εντολή Υπουργού» στο
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Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Υγείας» (ΦΕΚ Β΄94)
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
11. Την Α1α/43866/8-6-2018 απόφαση «Τοποθέτηση
της Παρασκευής Θεοφίλου, μόνιμης υπαλλήλου κλάδου
ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού με βαθμό Α΄, ως Προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης Υπηρεσιών Υγείας του
Υπουργείου Υγείας» (ΑΔΑ: Ω257465ΦΥΟ-Σ1Ε).
12. Την αριθμ. Γ6α/Γ.Π. οικ. 61620/27-11-2018 εγκύκλιο του Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας (ΑΔΑ: 6ΝΠΨ465
ΦΥΟ-ΧΓΗ)με θέμα «Παροχή υπηρεσιών σε ασθενείς από
αποκλειστικές νοσοκόμες».
13. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,
αποφασίζουμε:
Τροποποιούμε και συμπληρώνουμε την Υ4α/οικ.
37804/2013 (ΦΕΚ Β΄1023) υπουργική απόφαση με θέμα
«Παροχή υπηρεσιών σε ασθενείς νοσοκομείων ΕΣΥ και
ιδιωτικών κλινικών της Χώρας από αποκλειστικές νοσοκόμες και νοσοκόμους», όπως αυτή τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την Υ4α/Γ.Π. οικ. 75206/2013
υπουργική απόφαση (ΦΕΚ Β΄2052 Διορθ. Σφαλμ. στο
ΦΕΚ Β΄1944/2013) και την Α3γ/οικ.18680/2015 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ Β΄458)», ως ακολούθως:
1. Στην παρ.4 περ. α οι λέξεις «έναν νοσηλευτή/τρια
με Β΄ βαθμό» αντικαθίστανται με τις λέξεις «έναν νοσηλευτή/τρια με Α΄ βαθμό».
2. To δεύτερο εδάφιο της περ. β της παρ. 4 αντικαθίσταται ως ακολούθως: «Η ανωτέρω Επιτροπή έχει
την ευθύνη διάθεσης των αποκλειστικών νοσοκόμων,
με τον τρόπο που περιγράφεται στο εδάφιο γ της παρ.
4, καθώς και την υποχρέωση ελέγχου αυτών για τυχόν
παραπτώματα, με δυνατότητα αντικατάστασής τους σε
περίπτωση που ο ασθενής υποβάλλει σχετικό αίτημα ή
υπάρξει έγγραφη ενημέρωση από τον/την Προϊστάμενο/
νη του Τμήματος ή τον/την υπεύθυνο/ν Νοσηλευτή/τρια
βάρδιας ακόμη και οριστικού αποκλεισμού τους από
τον ονομαστικό πίνακα, ανάλογα με τη βαρύτητα του
παραπτώματος.
Τα παραπτώματα είναι τα εξής:
α) Πλημμελής εκτέλεση καθηκόντων επικουρικής νοσηλευτικής φροντίδας.
β) Αντιεπαγγελματική συμπεριφορά προς τον ασθενή
ή τους οικείους του ή αντικείμενη προς τα χρηστά ήθη.
γ) Μη τήρηση του ωραρίου εργασίας.
δ) Άρνηση βάρδιας έως τρεις (3) φορές.
ε) Μη αποκλειστική απασχόληση σε έναν και μόνο
ασθενή.
στ) Μη τήρηση των κανόνων υγιεινής και ασφάλειας.
ζ) Παράλειψη ένδυσης της στολής εργασίας και η
απουσία της κάρτας ταυτοποίησης σε εμφανές σημείο.
η) Μη τήρηση των κανόνων λειτουργίας του Νοσοκομείου ή της Ιδιωτικής Κλινικής.
θ) Μη συνεργασία και αποδοχή εποπτείας από το μόνιμο νοσηλευτικό προσωπικό του τμήματος που νοσηλεύεται ο ασθενής.
ι) Τέλεση οποιουδήποτε πταίσματος, πλημμελήματος
ή κακουργήματος στο χώρο του Νοσοκομείου ή της
Ιδιωτικής Κλινικής.
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ια) Πολύωρη απομάκρυνση από τον ασθενή κατά τη
διάρκεια της βάρδιας.
ιβ) Απασχόληση και σε άλλο νοσοκομείο ή ιδιωτική
κλινική εκτός του νοσοκομείου ή της ιδιωτικής κλινικής
που έχει επιλεγεί.
3. Στην παρ. 6 μετά τις λέξεις «Η Προϊσταμένη της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας του νοσοκομείου» προστίθεται «ή
αυτός/αυτή που τον/την αντικαθιστά» και μετά τις λέξεις
«ή ο Προϊστάμενος του Νοσηλευτικού Προσωπικού της
ιδιωτικής κλινικής» προστίθεται «ή αυτός/αυτή που τον/
την αντικαθιστά».
4. Στην παρ. 6 προστίθεται τέταρτο εδάφιο ως ακολούθως:
«Η τριμελής Επιτροπή υποχρεούται να συντάσσει και
αποστέλλει, ανά μήνα στην Διοίκηση του Νοσοκομείου
ή της Ιδιωτικής Κλινικής, στο αρμόδιο Τμήμα της Υ.ΠΕ.,
στην Επιθεώρηση Εργασίας και στην Πανελλαδική ΄Ενωση Νοσοκόμων Νοσηλευτριών Αποκλειστικής Απασχόλησης «ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ», σχετική ΄Εκθεση με τα στοιχεία
που περιλαμβάνονται στους πίνακες του παραρτήματος
της παρούσης απόφασης»
5. Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 7 μετά τις λέξεις «θα
αναγράφεται η συγγενική σχέση με αυτόν» προστίθενται
τα ακόλουθα:
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Η άδεια παραμονής θα δίδεται μετά από αίτηση του
συγγενή, στην οποία θα δηλώνονται το ανώτερο τρία
(3) άτομα που θα μπορούν εναλλακτικά να συνοδεύουν
τον ασθενή, αφού επιδείξουν την άδεια παραμονής και
την αστυνομική τους ταυτότητα ή άλλο ταυτοποιητικό
στοιχείο, στην Προϊσταμένη του νοσηλευτικού τμήματος.
6. Το τρίτο εδάφιο της παρ. 7 αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«Την ευθύνη για την τήρηση των ανωτέρω, σχετικά
με την παραμονή των συνοδών αλλά και των αποκλειστικών νοσοκόμων, καθώς και τον έλεγχο για μη διακίνηση διαφημιστικού υλικού για παροχή φροντίδας,
έχει ο/η Προϊστάμενος/η ή ο/η υπεύθυνος νοσηλευτής/τρια βάρδιας του Τμήματος όπου νοσηλεύεται
ο ασθενής, καθώς και ο/η εφημερεύων κάθε φορά
Τομεάρχης και το προσωπικό ασφάλειας του νοσοκομείου ή της ιδιωτικής κλινικής. Στις περιπτώσεις όπου
διαπιστώνεται απασχόληση αποκλειστικών νοσοκόμων που δεν προβλέπονται από τον οικείο ονομαστικό
πίνακα, ειδοποιείται η ασφάλεια του νοσοκομείου ή
της ιδιωτικής κλινικής και σε περιπτώσεις μη απομάκρυνσής τους ειδοποιείται η ασφάλεια του οικείου
Αστυνομικού Τμήματος».
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΠΙΝΑΚΑΣ Ι
ΤΜΗΜΑ/ΚΛΙΝΙΚΗ: ……………………………………………………………………………………………………
ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ: ΑΠΟ ……………………………… ΕΩΣ………………………………………

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΝΟΣΗΛΕΥΟΜΕΝΩΝ
ΑΣΘΕΝΩΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΑΣΘΕΝΩΝ
ΜΕ ΦΡΟΝΤΊΔΑ
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΩΝ
ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ ΤΟΥ
ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΟΥ
ΠΙΝΑΚΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΑΣΘΕΝΩΝ
ΜΕ ΦΡΟΝΤΊΔΑ
ΑΠΟ ΣΥΝΟΔΟΥΣ
ΚΑΤ΄ ΟΙΚΟΝ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΣΥΝΟΔΩΝ
ΚΑΤ΄ ΟΙΚΟΝ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
ΜΕ ΕΡΓΟΣΗΜΟ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΑΣΘΕΝΩΝ
ΜΕ ΦΡΟΝΤΊΔΑ
ΑΠΟ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΣΥΓΓΕΝΩΝ
ΜΕ ΑΔΕΙΑ
ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙ
(ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΕΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΣ/ΟΙ ΤΟΥ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ)
ΤΜΗΜΑ/ΚΛΙΝΙΚΗ: ……………………………………………………………………………………………………
ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ: ΑΠΟ …………………………………. ΕΩΣ……………….. ………………
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ

Α/Α
1
2

Κατά τα λοιπά ισχύει ως έχει η αριθμ. Υ4α/οικ. 37804/2013 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ Β΄ 1023)
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 19 Μαρτίου 2019
Ο Αναπληρωτής Υπουργός
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ
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Αριθμ. απόφ. 254/2019
(2)
Λήψη απόφασης για την υποβολή αιτήματος
προς τον Οργανισμό Συνεργασίας Ρυθμιστικών
Αρχών Ενέργειας (ΟΣΡΑΕ-ACER) για την επικαιροποίηση του ορισμού της περιφέρειας υπολογισμού δυναμικότητας Ελλάδας-Ιταλίας (CCR GRIT),
στο πλαίσιο έκδοσης της απόφασής του επί της
κοινής πρότασης των Διαχειριστών Συστημάτων Μεταφοράς (ΔΣΜ) για τις περιφέρειες υπολογισμού δυναμικότητας (Capacity Calculation
Regions-CCRs), σύμφωνα με τα άρθρα 9 (παρ.
5,6 και 12) και άρθρο 15 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.
Η ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
(Συνεδρίαση της 26ης και 27ης Φεβρουαρίου 2019)
Λαμβάνοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4425/2016 (ΦΕΚ Α΄185/
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 συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και
διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις»
και ιδίως των άρθρων 6 και 17 αυτού του Κεφαλαίου Γ
του νόμου αυτού.
2. Τις διατάξεις του ν. 4001/2011 (ΦΕΚ Α΄ 179/
22.08.2011) «Για τη λειτουργία Ενεργειακών Αγορών Ηλεκτρισμού και Φυσικού Αερίου, για Έρευνα, Παραγωγή και
δίκτυα μεταφοράς 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 Συνεργασίας των Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας (EE L 211 της
14.08.2009 σελ. 1).
4. 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 της 14.08.2009 σελ. 15).
5. Τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 2015/1222 της
Επιτροπής της 24ης Ιουλίου 2015 σχετικά με τον καθορισμό κατευθυντηρίων γραμμών για την κατανομή της
δυναμικότητας και τη διαχείριση της συμφόρησης (ΕΕL
197 της 25.07.2015, σελ. 24 επ.) και ιδίως των άρθρων
9 και 15 αυτού.
6. Την 06/2016 της 17.11.2016 απόφαση του Οργανισμού Συνεργασίας Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας
(ΟΣΡΑΕ-ACER) για τον προσδιορισμό των περιφερειών
υπολογισμού δυναμικότητας, σύμφωνα με το άρθρο 15
του Κανονισμού (ΕΕ) 2015/1222 της Επιτροπής της 24ης
Ιουλίου 2015, σχετικά με τον καθορισμό κατευθυντηρίων
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γραμμών για την κατανομή της δυναμικότητας και τη
διαχείριση της συμφόρησης1.
7. Την 874/2017 απόφαση ΡΑΕ «Λήψη απόφασης επί
της κοινής πρότασης των Διαχειριστών Συστημάτων
Μεταφοράς (ΔΣΜ) για την τροποποίηση των περιφερειών υπολογισμού δυναμικότητας (Capacity Calculation
Regions-CCRs), ως έχουν καθορισθεί με την απόφαση
του Οργανισμού Συνεργασίας Ρυθμιστικών Αρχών
Ενέργειας (ΟΣΡΑΕ-ACER) αριθμ. 6/2016, σύμφωνα με τα
άρθρα 15 και 9 παράγραφος 13 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.» (ΦΕΚ Β΄ 3977/15.11.2017).
8. Την ΡΑΕ Ο-69584/26.10.2017 επιστολή της ΡΑΕ με
την οποία διαβιβάστηκε στον ΑΔΜΗΕ η 874/2017 απόφαση ΡΑΕ «Λήψη απόφασης επί της κοινής πρότασης
των Διαχειριστών Συστημάτων Μεταφοράς (ΔΣΜ) για
την τροποποίηση των περιφερειών υπολογισμού δυναμικότητας (Capacity Calculation Regions-CCRs), ως έχουν
καθορισθεί με την απόφαση του Οργανισμού Συνεργασίας Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας (ΟΣΡΑΕ-ACER) αριθμ.
6/2016, σύμφωνα με τα άρθρα 15 και 9 παράγραφος 13
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.».
9. Την 1124/2018 απόφαση ΡΑΕ «Λήψη απόφασης για
την υποβολή αιτήματος προς τον Οργανισμό Συνεργασίας Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας (ΟΣΡΑΕ-ACER) για
την έκδοση απόφασης σχετικά με την κοινή πρόταση
των Διαχειριστών Συστημάτων Μεταφοράς (ΔΣΜ) για
τις περιφέρειες υπολογισμού δυναμικότητας (Capacity
Calculation Regions-CCRs), σύμφωνα με το άρθρο 15
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.» (ΦΕΚ Β΄ 5450/05.12.2018).
10. Την αριθμ. ΡΑΕ Ο-74708/23.11.2018 επιστολή της
ΡΑΕ με την οποία διαβιβάστηκε στον ΑΔΜΗΕ η αριθμ.
1124/2018 απόφαση ΡΑΕ «Λήψη απόφασης για την
υποβολή αιτήματος προς τον Οργανισμό Συνεργασίας Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας (ΟΣΡΑΕ-ACER) για
την έκδοση απόφασης σχετικά με την κοινή πρόταση
των Διαχειριστών Συστημάτων Μεταφοράς (ΔΣΜ) για
τις περιφέρειες υπολογισμού δυναμικότητας (Capacity
Calculation Regions-CCRs), σύμφωνα με το άρθρο 15
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».
11. Τα αποτελέσματα της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας του Energy Regulators Forum (ERF) την 19.12.2018
τα οποία επιβεβαίωσαν την ομόφωνη συμφωνία
(unanimous agreement) των Εθνικών Ρυθμιστικών Αρχών για το αίτημά τους προς τον Οργανισμό Συνεργασίας Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας (ΟΣΡΑΕ-ACER) για
1 http://www.acer.europa.eu/official_documents/acts_of_
the_agency/pages/individual-decision.aspx
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την επικαιροποίηση του ορισμού της περιφέρειας υπολογισμού δυναμικότητας Ελλάδας-Ιταλίας (CCR GRIT)
στην απόφασή του για τις περιφέρειες υπολογισμού δυναμικότητας (Capacity Calculation Regions-CCRs), σύμφωνα με το άρθρο 15 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,
καθώς και τη σχετική επιστολή του Energy Regulators
Forum (ERF) προς τον Οργανισμό Συνεργασίας Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας (ΟΣΡΑΕ-ACER) (αριθμ. ΡΑΕ
Ι-251773/20.12.2018).
12. Το γεγονός ότι σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.
1 του άρθρου 32 του ν. 4001/2011, οι πράξεις κανονιστικού χαρακτήρα που εκδίδονται από τη ΡΑΕ, δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
13. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
Σκέφτηκε ως εξής:
Επειδή, στο πλαίσιο επίτευξης της ενιαίας ευρωπαϊκής
αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, εξεδόθη, κατ΄ αρχήν, ο
Κανονισμός (ΕΚ) 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 προβλέπεται στο άρθρο 18 του Κανονισμού (ΕΚ) 714/2009
και σύμφωνα με το άρθρο 290 ΣΛΕΕ, εξεδόθη από την
Επιτροπή ο αριθμ. 2015/1222 Κανονισμός (ΕΕ) της 24ης
Ιουλίου 2015 (εφεξής «Κανονισμός» σχετ.5), με τον οποίο
καθορίζονται κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη διαζωνική κατανομή της δυναμικότητας και τη διαχείριση
της συμφόρησης στην αγορά της επόμενης ημέρας και
στην ενδοημερήσια αγορά στα Κράτη Μέλη.
Επειδή, στόχος του ανωτέρω Κανονισμού είναι, μεταξύ άλλων, ο συντονισμός και η εναρμόνιση του τρόπου
υπολογισμού και της κατανομής της δυναμικότητας
των διασυνδέσεων, προκειμένου να υλοποιηθεί η ενιαία σύζευξη της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας επόμενης
ημέρας (day-ahead electricity market) και της ενιαίας
ενδοημερήσιας αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας (intra-day
electricity market).
Επειδή, στο προοίμιο του Κανονισμού ορίζεται η
«περιφέρεια υπολογισμού δυναμικότητας» (Capacity
Calculation Region-CCR) ως η γεωγραφική περιοχή
στην οποία εφαρμόζεται συντονισμένος υπολογισμός
της δυναμικότητας·.
Επειδή, στο άρθρο 15 του Κανονισμού «Περιφέρειες
υπολογισμού δυναμικότητας» προβλέπονται τα εξής:
«1. Εντός τριών μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού, όλοι οι ΔΣΜ εκπονούν από κοινού
πρόταση σχετικά με τον προσδιορισμό των περιφερειών
υπολογισμού δυναμικότητας. Η πρόταση υπόκειται σε
διαβούλευση σύμφωνα με το άρθρο 12.
2. Στην πρόταση που αναφέρεται στην παράγραφο 1
ορίζονται τα σύνορα ζωνών προσφοράς που ανατίθε-
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νται στους ΔΣΜ οι οποίοι είναι μέλη κάθε περιφέρειας
υπολογισμού δυναμικότητας. Πρέπει να πληρούνται οι
ακόλουθες απαιτήσεις:
α) στην πρόταση λαμβάνονται υπόψη οι περιφέρειες
που κατά το σημείο 3 παράγραφος 2 του παραρτήματος
1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 714/2009·
β) κάθε σύνορο ζώνης προσφοράς ή, κατά περίπτωση,
δύο χωριστά σύνορα ζώνης προσφοράς, μέσω των οποίων υφίσταται διασύνδεση μεταξύ δύο ζωνών προσφοράς, καταλογίζεται/καταλογίζονται σε μια περιφέρεια
υπολογισμού δυναμικότητας·
γ) στους ΔΣΜ ανατίθενται τουλάχιστον όλες οι περιφέρειες υπολογισμού δυναμικότητας με τις οποίες έχουν
σύνορα ζώνης προσφοράς.
3. Οι περιφέρειες υπολογισμού δυναμικότητας που
εφαρμόζουν την προσέγγιση με βάση τη ροή συγχωνεύονται σε μία περιφέρεια υπολογισμού δυναμικότητας
εφόσον πληρούνται σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
α) τα συστήματα μεταφοράς τους συνδέονται απευθείας μεταξύ τους·
β) συμμετέχουν στην ίδια περιοχή ενιαίας σύζευξης
επόμενης ημέρας ή ενιαίας ενδοημερήσιας σύζευξης·
γ) η συγχώνευσή τους είναι αποδοτικότερη από τη
διατήρησή τους χωριστά. Οι αρμόδιες ρυθμιστικές αρχές δύνανται να ζητήσουν από τους σχετικούς ΔΣΜ τη
διενέργεια κοινής ανάλυσης κόστους-οφέλους για την
αξιολόγηση της απόδοσης της συγχώνευσης.».
Επειδή, στις παρ. 1, 5, 6, 10, 11 και 13 του άρθρου 9
του Κανονισμού «Έγκριση των όρων και προϋποθέσεων
ή μεθοδολογιών» προβλέπονται τα εξής:
«1. Οι ΔΣΜ και οι ΝΕΜΟ καταρτίζουν τους όρους και τις
προϋποθέσεις ή μεθοδολογίες που απαιτούνται κατά τον
παρόντα κανονισμό και τα υποβάλλουν προς έγκριση
στις αρμόδιες ρυθμιστικές αρχές εντός των αντίστοιχων προθεσμιών που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό. Στην περίπτωση που πρόταση όρων και προϋποθέσεων ή μεθοδολογιών σύμφωνα με τον παρόντα
κανονισμό πρέπει να καταρτιστεί και να συμφωνηθεί
από περισσότερους του ενός ΔΣΜ ή ΝΕΜΟ, οι συμμετέχοντες ΔΣΜ και ΝΕΜΟ συνεργάζονται στενά. Οι ΔΣΜ,
με τη βοήθεια του ΕΔΔΣΜ-ηλ, και όλοι οι ΝΕΜΟ ενημερώνουν τακτικά τις αρμόδιες ρυθμιστικές αρχές και τον
Οργανισμό σχετικά με την πρόοδο της ανάπτυξης των
εν λόγω όρων και προϋποθέσεων ή μεθοδολογιών. (…)
5. Κάθε ρυθμιστική αρχή εγκρίνει τους όρους και τις
προϋποθέσεις ή τις μεθοδολογίες που έχουν αναπτύξει
οι ΔΣΜ και οι ΝΕΜΟ για τον υπολογισμό ή τη δημιουργία
ενιαίας σύζευξης επόμενης ημέρας και ενιαίας ενδοημερήσιας σύζευξης. Οι ρυθμιστικές αρχές είναι αρμόδιες
για την έγκριση των όρων και προϋποθέσεων ή μεθοδολογιών που αναφέρονται στις παραγράφους 6, 7 και 8.
6. Οι προτάσεις για τους ακόλουθους όρους και προϋποθέσεις ή μεθοδολογίες υπόκεινται στην έγκριση όλων
των ρυθμιστικών αρχών: α) (…)
β) τις περιφέρειες υπολογισμού δυναμικότητας σύμφωνα με το άρθρο 15 παράγραφος 1· (…)
10. Όταν για την έγκριση όρων και προϋποθέσεων ή
μεθοδολογιών απαιτείται απόφαση από περισσότερες
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της μιας ρυθμιστικές αρχές, οι αρμόδιες ρυθμιστικές αρχές διαβουλεύονται και συνεργάζονται στενά και συντονίζονται μεταξύ τους, με στόχο την επίτευξη συμφωνίας.
Κατά περίπτωση, οι αρμόδιες ρυθμιστικές αρχές λαμβάνουν υπόψη τη γνώμη του Οργανισμού. Οι ρυθμιστικές
αρχές λαμβάνουν αποφάσεις σχετικά με όρους και προϋποθέσεις ή μεθοδολογίες που υποβλήθηκαν σύμφωνα
με τις παραγράφους 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.
11. Όταν δεν κατέστη δυνατόν οι ρυθμιστικές αρχές να
καταλήξουν σε συμφωνία εντός της περιόδου που αναφέρεται στην παράγραφο 10, ή κατόπιν κοινού αιτήματός τους, ο Οργανισμός εκδίδει απόφαση σχετικά με τους
υποβληθέντες όρους και προϋποθέσεις ή μεθοδολογίες
εντός έξι μηνών, σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφος
1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 713/2009. (…)
13. Οι ΔΣΜ ή ΝΕΜΟ που είναι αρμόδιοι για την κατάρτιση πρότασης για όρους και προϋποθέσεις ή μεθοδολογίες ή οι ρυθμιστικές αρχές που είναι αρμόδιες για
την έγκρισή τους σύμφωνα με τις παραγράφους 6, 7 και
8, δύνανται να προτείνουν τροποποιήσεις αυτών των
όρων και προϋποθέσεων ή μεθοδολογιών. Οι προτάσεις
για την τροποποίηση των όρων και προϋποθέσεων ή
μεθοδολογιών υποβάλλονται σε διαβούλευση σύμφωνα με τη διαδικασία που καθορίζεται στο άρθρο 12 και
εγκρίνονται σύμφωνα με τη διαδικασία που καθορίζεται
στο παρόν άρθρο. (…)».
Επειδή, περαιτέρω, με τον Κανονισμό 713/2009 (σχετ.3)
συνεστήθη ο Οργανισμός Συνεργασίας των Ρυθμιστικών
Αρχών Ενεργείας (ACER), ο οποίος, ως προβλέπεται στο
άρθρο 1, έχει σκοπό, μεταξύ άλλων, να βοηθά τις εθνικές Ρυθμιστικές Αρχές, στην άσκηση των ρυθμιστικών
καθηκόντων που ασκούν στα κράτη μέλη και, όπου είναι
αναγκαίο, να συντονίζει τη δράση τους.
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 Κεφαλαίου 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 και στον
Κανονισμό (ΕΕ) 2015/1222. Η άσκηση των αρμοδιοτήτων
του Διαχειριστή συντείνει, ιδίως, στην επίτευξη του στόχου
σύγκλισης της ελληνικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας
με τις αντίστοιχες ευρωπαϊκές και στην ολοκλήρωση της
ενιαίας εσωτερικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας της Ε.Ε.,
σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ευρωπαϊκής νομοθεσίας.».
Επειδή, κατ΄ εφαρμογή της παρ. 11 του άρθρου 9 και
σύμφωνα με το άρθρο 15 του Κανονισμού, ο ACER, με
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την απόφαση 06/2016 της 17.11.2016 (σχετ.6), προσδιόρισε αρχικά τις περιφέρειες υπολογισμού δυναμικότητας.
Επειδή, στη συνέχεια η ΡΑΕ εξέδωσε την 874/2017
απόφαση (σχετ.7) περί τροποποίησης των περιφερειών υπολογισμού δυναμικότητας (Capacity Calculation
Regions-CCRs), ως είχαν καθορισθεί με την ανωτέρω
απόφαση του ACER, προκειμένου να συμπεριληφθεί
το νέο σύνορο ζώνης προσφοράς μεταξύ Βελγίου και
Μεγάλης Βρετανίας (BE-GB) και να καταλογιστεί στην
περιφέρεια υπολογισμού δυναμικότητας CHANNEL CCR,
με αντίστοιχη τροποποίηση του Παραρτήματος Ι της
ανωτέρω απόφασης, βάσει κοινής πρότασης των ΔΣΜ,
την οποία υπέβαλε η ΑΔΜΗΕ Α.Ε. στη ΡΑΕ προς έγκριση.
Επειδή, στη συνέχεια η ΡΑΕ εξέδωσε την 1124/2018
απόφαση (σχετ.8) περί υποβολής αιτήματος προς τον
ACER για την έκδοση απόφασης για τις περιφέρειες υπολογισμού δυναμικότητας (Capacity Calculation RegionsCCRs) σχετικά με την κοινή πρόταση των Διαχειριστών
Συστημάτων Μεταφοράς (ΔΣΜ) αναφορικά με τη συμπερίληψη των αλλαγών που σημειώθηκαν στις περιφέρειες
υπολογισμού δυναμικότητας HANSA CCR, CHANNEL CCR
και CORE CCR.
Επειδή, στη συνέχεια, τον Ιούλιο του 2018, η Ιταλική
Ρυθμιστική Αρχή ολοκλήρωσε επιτυχώς τη διαδικασία
επανεξέτασης της υφιστάμενης διαμόρφωσης των ιταλικών εσωτερικών ζωνών προσφοράς, σύμφωνα με τα
προβλεπόμενα στο άρθρο 32 παρ. 1δ του Κανονισμού,
η οποία είχε ως αποτέλεσμα την τροποποίηση του συνόρου ζώνης προσφοράς Ελλάδας-Ιταλίας από Italy BRNNGreece σε Italy South-Greece, καθώς η ζώνη προσφοράς
της Ελλάδας, η οποία συνδεόταν με τη ζώνη Italy Brindisi,
θα συνδέεται απευθείας στη ζώνη Italy South και η οποία
τέθηκε σε ισχύ από 1η Ιανουαρίου 2019.
Επειδή, η κατά τα ανωτέρω τροποποίηση του συνόρου ζώνης προσφοράς συνιστά τροποποίηση της περιφέρειας υπολογισμού δυναμικότητας Ελλάδας-Ιταλίας
(CCR GRIT), όπως αυτή έχει προσδιοριστεί και εγκριθεί
από τον ACER, με την απόφαση 06/2016 της 17.11.2016
(σχετ.6), στις 19 Δεκεμβρίου 2018, οι Εθνικές Ρυθμιστικές
Αρχές, συμφώνησαν ομόφωνα (unanimous agreement)
μέσω του Energy Regulators Forum (ERF), ως συλλογικού οργάνου των Εθνικών Ρυθμιστικών Αρχών, επί της
υποβολής αιτήματος στον ACER για την επικαιροποίηση
του ορισμού της CCR GRIT (σχετ.11), στο πλαίσιο έκδοσης της σχετικής απόφασης επί της κοινής πρότασης
των Διαχειριστών Συστημάτων Μεταφοράς (ΔΣΜ) για
τις περιφέρειες υπολογισμού δυναμικότητας (Capacity
Calculation Regions-CCRs), σύμφωνα με τα άρθρα 9
παρ. 12 και 15 του Κανονισμού, κατόπιν και της ως άνω
1124/2018 απόφασης της ΡΑΕ (σχετ.9) για την υποβολή
του ανωτέρω αιτήματος.
Επειδή, ακολούθως το ERF απέστειλε, με την υπό
σχετ.11 επιστολή, το ανωτέρω αίτημα των Εθνικών Ρυθμιστικών Αρχών προς τον ACER.
Επειδή, κατά το άρθρο 22 του ν. 4001/2011 «Η ΡΑΕ,
στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, παρακολουθεί και
εποπτεύει τη λειτουργία της αγοράς ενέργειας… συμπεριλαμβανομένης της έκδοσης κανονιστικών και ατομι-
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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 9
(παρ. 5, 6 και 12) και 15 του Κανονισμού (ΕΕ) 2015/1222,
6 του ν. 4425/2016 (ΦΕΚ Α΄ 185) και 22 και 32 του
ν. 4001/2011 (ΦΕΚ Α΄ 179) και σύμφωνα με την ομόφωνη
συμφωνία των Εθνικών Ρυθμιστικών Αρχών:
1. Την υποβολή αιτήματος προς τον Οργανισμό Συνεργασίας Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας (ΟΣΡΑΕ-ACER)
για την επικαιροποίηση του ορισμού της περιφέρειας
υπολογισμού δυναμικότητας Ελλάδας-Ιταλίας (CCR
GRIT), στο πλαίσιο έκδοσης της απόφασης επί της κοινής
πρότασης των Διαχειριστών Συστημάτων Μεταφοράς
(ΔΣΜ) για τις περιφέρειες υπολογισμού δυναμικότητας
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(Capacity Calculation Regions-CCRs), σύμφωνα με τα
άρθρα 9 (παρ. 5,6 και 12) και 15 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.
2. Την κοινοποίηση της παρούσας απόφασης στην
εταιρεία με την επωνυμία «ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΕ» και με
διακριτικό τίτλο «ΑΔΜΗΕ Α.Ε.».
3. Την ανάρτηση της παρούσα απόφασης στην επίσημη ιστοσελίδα της ΡΑΕ και τη δημοσίευσή της στο Φύλλο
Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ).
Η παρούσα υπόκειται στον ακυρωτικό έλεγχο του Συμβουλίου της Επικρατείας, σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 33 του ν. 4001/2011.
Αθήνα, 27 Φεβρουαρίου 2019
Ο Πρόεδρος
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΟΥΛΑΞΗΣ
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