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 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

   Αριθμ. 19/2020 (1)
Ματαίωση διενέργειας ετήσιας και πρώτης τρι-

μηνιαίας δημοπρασίας δέσμευσης και κατανο-

μής δυναμικότητας στο Σημείο Διασύνδεσης 

«ΚΗΠΟΙ».

  Η ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
(συνεδρίαση την 2α και την 3η Ιουνίου 2020)

  Λαμβάνοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4001/2011 (Α΄ 179) «Για τη λει-

τουργία Ενεργειακών Αγορών Ηλεκτρισμού και Φυσικού 
Αερίου, για Έρευνα, Παραγωγή και δίκτυα μεταφοράς 
Υδρογονανθράκων και άλλες ρυθμίσεις», όπως ισχύει, 
και ιδίως τα άρθρα 21, 23 και 69 αυτού.

2. Την Οδηγία 2009/73/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβου-
λίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουλίου 2009 «Σχετικά 
με τους κοινούς κανόνες για την εσωτερική αγορά Φυ-
σικού Αερίου και την κατάργηση της Οδηγίας 2003/55/
ΕΚ» (ΕΕ L 211/14.8.2009)».

3. Τον κανονισμό (ΕΚ) 715/2009 του Ευρωπαϊκού Κοι-
νοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουλίου 2009 
«Σχετικά με τους όρους πρόσβασης στα δίκτυα μετα-

φοράς φυσικού αερίου και για την κατάργηση του κα-
νονισμού (ΕΚ) αριθμ. 1775/2005 (ΕΕ L 211/14.8.2009)».

4. Τον κανονισμό (ΕΕ) 2017/459 της Επιτροπής της 16ης 
Μαρτίου 2017 για τη θέσπιση κώδικα δικτύου σχετικά με 
μηχανισμούς κατανομής δυναμικότητας στα συστήματα 
μεταφοράς αερίου και για την κατάργηση του κανονι-
σμού (ΕΕ) αριθμ. 984/2013 (ΕΕ L 72/17.03.2017, εφεξής 
ο «κανονισμός 459/2017»).

5. Την υπ' αρ. Δ1/Α/5346/22.03.2010 απόφαση του 
Υφυπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής 
Αλλαγής με θέμα «Κώδικας Διαχείρισης του Εθνικού 
Συστήματος Φυσικού Αερίου» (Β΄ 379) (εφεξής, ο «Κώ-
δικας Διαχείρισης ΕΣΦΑ»), καθώς και τις τροποποιήσεις 
αυτού υπ' αρ. 1096/2011 (Β΄ 2227), 526/2013 (Β΄ 3131), 
239/2017 (Β΄ 1549 και Β΄ 2159) και ιδίως 123/2018 
(Β΄ 788) αποφάσεις της ΡΑΕ.

6. Την υπ' αρ. 507/2018 απόφαση της ΡΑΕ «Έγκριση 
της Πρότυπης Σύμβασης Πλαίσιο για την Μεταφορά 
Φυσικού Αερίου κατόπιν εισήγησης του ΔΕΣΦΑ Α.Ε.» 
(Β΄ 2473), όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση 821/ 
2020 και ισχύει.

7. Την υπ’ αρ. 539/2019 απόφαση της Ρυθμιστικής Αρ-
χής Ενέργειας με θέμα «Έγκριση της 4ης Αναθεώρησης 
κανονισμού Τιμολόγησης Βασικών Δραστηριοτήτων 
του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου σύμφωνα 
με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 88 του 
ν. 4001/2001 και του κανονισμού (ΕΕ) 2017/460 της Επι-
τροπής για τη θέσπιση κώδικα δικτύου σχετικά με την 
εναρμονισμένη διάρθρωση των τιμολογίων μεταφοράς 
αερίου» (Β΄ 2601).

8. Την υπ’ αρ. 566/2019 απόφαση της Αρχής για την 
έγκριση Τιμολογίου Χρήσης του Εθνικού Συστήματος 
Φυσικού Αερίου (Β΄ 2724).

9. Την Μελέτη Ανάπτυξης για τα έτη 2020-2029 όπως 
αυτή ανακοινώθηκε στην ιστοσελίδα του Διαχειριστή 
του ΕΣΦΑ, τον Ιούλιο του 20191.

10. Την υπ’ αρ. 126529/14.10.2019 επιστολή του ΔΕΣ-
ΦΑ με θέμα «Πρόταση ΔΕΣΦΑ επί της 5ης Αναθεώρη-

1 https://www.desfa.gr/userfiles/5fd9503d-e7c5-4ed8- 
9993-a84700d05071/GR_%CE%9C%CE%B5%CE%BB%
CE%AD%CF%84%CE%B7%20%CE%91%CE%BD%C
E%AC%CF%80%CF%84%CF%85%CE%BE%CE%B7%
CF%82%20%CE%95%CE%A3%CE%A6%CE%91%20
2020-2029_280719.pdf
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σης του Κώδικα Διαχείρισης του ΕΣΦΑ» (αριθμ. ΡΑΕ 
1-269697/17.10.2019).

11. Το Χρονοδιάγραμμα Δημοπρασιών για το έτος 
2020-2021 για την κατανομή μεταφορικής ικανότη-
τας κατά τον κανονισμό 459/2017 ("Capacity Auction 
Calendar for 2020/21"), όπως δημοσιοποιήθηκε από το 
Ευρωπαϊκό Δίκτυο Διαχειριστών Συστημάτων Μεταφο-
ράς Αερίου (εφεξής, «ΕΔΔΣΜ Αερίου», ή ENTSOG) στη 
σχετική ανακοίνωση του στις 18.12.20192.

12. Την υπ’ αρ. 755/2020 απόφαση της Αρχής για την 
έγκριση του Προγράμματος Ανάπτυξης ΕΣΦΑ 2020-2029 
(Β΄ 1746).

13. Την υπ’ αρ. 130298/08.05.2020 επιστολή του ΔΕΣ-
ΦΑ με θέμα «Πρόταση τροποποίησης υφιστάμενων 
(πλην του Κεφαλαίου ΥΦΑ) και προσθήκης νέων διατά-
ξεων στον Κώδικα Διαχείρισης ΕΣΦΑ (5η αναθεώρηση)» 
(αριθμ. ΡΑΕ 1-281478/11.05.2020).

14. Την υπ’ αρ. 130382/14.05.2020 επιστολή του ΔΕΣ-
ΦΑ με θέμα «Δημοπρασίες διάθεσης Μεταφορικής 
Ικανότητας Παράδοσης στο Σημείο Εισόδου "Κήποι"» 
(αριθμ. ΡΑΕ 1-281876/18.05.2020).

15. Τη δημόσια διαβούλευση που διενήργησε η ΡΑΕ 
μεταξύ 21 και 27 Μαΐου 2020.

16. Το γεγονός ότι με την παρούσα δεν προκαλείται 
δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

Σκέφθηκε ως εξής:
Επειδή, σύμφωνα με τη διάταξη της παραγράφου 1 

του άρθρου 23 του ν. 4001/2011: «Λήψη ρυθμιστικών 
μέτρων για την εύρυθμη λειτουργία των ενεργειακών 
αγορών - 1. Με την επιφύλαξη των αρμοδιοτήτων άλλων 
αρχών που ορίζονται με σχετική διάταξη νόμου, η ΡΑΕ 
δύναται να επιβάλει σε επιχειρήσεις που ασκούν Ενερ-
γειακές Δραστηριότητες μέτρα και όρους, ανάλογους 
προς το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα, οι οποίοι κρίνονται 
αναγκαίοι προκειμένου να διασφαλίζονται η εφαρμογή 
των διατάξεων του παρόντος νόμου και η ύπαρξη συν-
θηκών υγιούς ανταγωνισμού και εύρυθμης λειτουργίας 
της αγοράς...».

Επειδή, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 21 του 
ν. 4001/2011: «Η ΡΑΕ θεσπίζει, παρακολουθεί και επο-
πτεύει την εφαρμογή των κανόνων πρόσβασης στις 
Διασυνδέσεις, συμπεριλαμβανόμενων των σχετικών 
τιμολογίων και της μεθοδολογίας υπολογισμού αυτών, 
του μηχανισμού κατανομής και αποδέσμευσης της δυ-
ναμικότητας και διαχείρισης της συμφόρησης, καθώς 
και της παροχής των υπηρεσιών εξισορρόπησης, της 
διαδικασίας εξωδικαστικής επίλυσης των διαφορών που 
αναφύονται κατά την εφαρμογή των ανωτέρω, καθώς 
και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια. Προς τούτο, η ΡΑΕ, 
ζητεί από τους αρμόδιους Διαχειριστές των Συστημάτων 
Μεταφοράς σχετική γνώμη...».

Επειδή, ειδικότερα, σύμφωνα με τη διάταξη του άρ-
θρου 69 του ν. 4001/2011 «1. Με απόφαση της ΡΑΕ, 
ύστερα από εισήγηση του ΔΕΣΦΑ ΑΕ, θεσπίζεται ο Κώ-
δικας Διαχείρισης του ΕΣΦΑ, σύμφωνα με τον οποίο δι-

2 https://www.entsog.eu/sites/default/files/2019‐12/
PR0197_191218_Press%20Release%20ENTSOG%20
publishes%20CAM%20NC%20Auction%20Calendar%20
2020.pdf

ενεργείται η διαχείριση, η συντήρηση και η ανάπτυξη 
του ΕΣΦΑ. Ο Κώδικας αυτός δημοσιεύεται στην Εφη-
μερίδα της Κυβερνήσεως. 2. Με τον Κώδικα Διαχείρι-
σης του ΕΣΦΑ ρυθμίζονται ιδίως: ... (β) Η διαδικασία, οι 
όροι, οι προϋποθέσεις και οι περιορισμοί σχετικά με τη 
δέσμευση και αποδέσμευση δυναμικότητας του ΕΣΦΑ 
από τους Χρήστες, καθώς και την περαιτέρω εκχώρηση 
της δεσμευμένης μεταφορικής ικανότητας ή δυναμικό-
τητας, αντίστοιχα, σε άλλους Χρήστες, (γ) Η διαχείριση 
των σημείων εισαγωγής Φυσικού Αερίου στο ΕΣΦΑ.
(δ) Ο τρόπος διενέργειας των μετρήσεων και ο καθορι-
σμός των προδιαγραφών ποιότητας και των συνθηκών 
παράδοσης και παραλαβής Φυσικού Αερίου, (ε) Η δια-
δικασία κατανομής στους Χρήστες των μετρούμενων 
Ποσοτήτων Φυσικού Αερίου, στα σημεία εισόδου και 
εξόδου του ΕΣΦΑ».

Επειδή, σύμφωνα με το εδάφιο (4) του Προοιμίου του 
κανονισμού 459/2017: «Η δημιουργία συνθηκών αποτε-
λεσματικού ανταγωνισμού μεταξύ προμηθευτών από το 
εσωτερικό και το εξωτερικό της Ένωσης απαιτεί να είναι 
αυτοί ικανοί να χρησιμοποιούν με ευελιξία τα υφιστάμε-
να συστήματα μεταφοράς για να διοχετεύουν το αέριο 
που διαθέτουν σύμφωνα με τα μηνύματα των τιμών. 
Μόνο ένα δίκτυο διασυνδεδεμένων συστημάτων μετα-
φοράς που λειτουργεί εύρυθμα και προσφέρει όρους 
ισότιμης πρόσβασης σε όλους επιτρέπει την ελεύθερη 
ροή φυσικού αερίου σε ολόκληρη την Ένωση.». Για το 
λόγο αυτό, υιοθετούνται πλέον οι δημοπρασίες, ταυ-
τόχρονα και σε κοινή πλατφόρμα, ως ο αποκλειστικός 
τρόπος διάθεσης δυναμικότητας σε Σημεία Διασύνδεσης 
μεταξύ κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Επειδή, σύμφωνα με το εδάφιο (14) του Προοιμίου του 
κανονισμού 459/2017: «Οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές και 
οι διαχειριστές συστημάτων μεταφοράς θα πρέπει να 
λαμβάνουν υπόψη τις βέλτιστες πρακτικές και να επι-
χειρούν την εναρμόνιση των διαδικασιών εφαρμογής 
του παρόντος κανονισμού. Ενεργώντας σύμφωνα με 
το άρθρο 7 του κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 713/2009 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, ο Ορ-
γανισμός και οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές θα πρέπει να 
διασφαλίζουν ότι οι μηχανισμοί κατανομής δυναμικό-
τητας εφαρμόζονται στα εκάστοτε σημεία διασύνδεσης 
σε ολόκληρη την Ένωση με τον πλέον αποτελεσματικό 
τρόπο».

Επειδή, από την ημερομηνία έναρξης εφαρμογής του 
κανονισμού 984/2013, ο οποίος αντικαταστάθηκε από 
τον κανονισμό 459/2017, η κατανομή δυναμικότητας σε 
όλα τα Σημεία Διασύνδεσης μεταξύ κρατών-μελών της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης γίνεται με μηχανισμούς αγοράς, 
και συγκεκριμένα με τη δημοπράτηση συγκεκριμένων 
(«τυποποιημένων») προϊόντων ταυτόχρονα σε όλα τα 
Σημεία Διασύνδεσης.

Επειδή, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 2
του κανονισμού 459/2017, με απόφαση του οικείου 
Ρυθμιστή ο κανονισμός δύναται να εφαρμοστεί και σε 
Σημεία Διασύνδεσης με τρίτες χώρες: «Ο παρών κανο-
νισμός εφαρμόζεται στα σημεία διασύνδεσης. Μπορεί 
να εφαρμόζεται επίσης στα σημεία εισόδου-εξόδου από 
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και προς τρίτες χώρες, υπό την αίρεση απόφασης της 
σχετικής εθνικής ρυθμιστικής αρχής.».

Επειδή, με την υπ’ αρ. 123/2018 απόφαση της ΡΑΕ για 
την «Τροποποίηση του Κώδικα Διαχείρισης του Εθνικού 
Συστήματος Φυσικού Αερίου» έγινε συν τοις άλλοις απο-
δεκτή η πρόταση του Διαχειριστή (σχετικό 12) για την 
εφαρμογή της διαδικασίας διάθεσης και δέσμευσης 
δυναμικότητας του κανονισμού 459/2017 στο Σημείο 
Διασύνδεσης «Κήποι», στο οποίο γίνεται η διασύνδεση 
του ελληνικού με το τουρκικό Σύστημα Μεταφοράς.

Επειδή, όπως αναφέρεται στο άρθρο 8 παρ. 3 του κα-
νονισμού 459/2017: «Τα τυποποιημένα προϊόντα δυνα-
μικότητας ακολουθούν λογική σειρά, σύμφωνα με την 
οποία τα προϊόντα που καλύπτουν ετήσια δυναμικότητα 
δημοπρατούνται πρώτα, ακολουθούμενα από το προϊόν 
με την αμέσως βραχύτερη διάρκεια για χρήση κατά την 
ίδια περίοδο. Η χρονική κλιμάκωση των δημοπρασιών 
που προβλέπονται στα άρθρα 11 έως 15 συμφωνεί με 
την αρχή αυτή.». Δηλαδή, το πνεύμα και το γράμμα του 
Ευρωπαϊκού κανονισμού σαφώς προβλέπει την ιεράρ-
χηση των προϊόντων που πρέπει να προσφέρονται στα 
Σημεία Διασύνδεσης, ήτοι τα πιο μακροχρόνια προϊόντα 
(δηλαδή τα ετήσια) πρέπει να προσφέρονται πρώτα, και 
στη συνέχεια, όποια ποσότητα δεν έχει διατεθεί, διατί-
θεται κατά σειρά ως τριμηνιαίο, μηνιαίο, ημερήσιο και 
ενδοημερήσιο προϊόν. Τούτο δε διότι οι πιο μακροχρόνι-
ες (ετήσιες) δεσμεύσεις επιτρέπουν στους Χρήστες αφε-
νός καλύτερο προγραμματισμό και αφετέρου δέσμευση 
μεταφορικής ικανότητας σε χαμηλότερη τιμή και κατά 
συνέπεια υπέρ καλύτερων όρων ανταγωνισμού επ' ωφε-
λεία εν τέλει των καταναλωτών.

Επειδή, το άρθρο 8 παρ. 3 του κανονισμού προβλέπει 
ότι οι διαδικασίες δημοπράτησης αρχίζουν ταυτόχρονα 
για όλα τα σημεία διασύνδεσης, σύμφωνα με χρονοδι-
άγραμμα που περιγράφεται αναλυτικά στον κανονισμό 
και εξειδικεύεται για κάθε έτος φυσικού αερίου στο 
«Χρονοδιάγραμμα Δημοπρασιών» που δημοσιεύεται 
τον Ιανουάριο κάθε έτους από τον ENTSOG (σχετικό 11). 
Δικαιολογητικός λόγος της πρόβλεψης αυτής είναι η επί 
ίσοις όροις δυνατότητα των Χρηστών να εξασφαλίζουν 
μεταφορική ικανότητα προκειμένου να μεταφέρουν το 
αέριο τους, διαμέσου πλέγματος αγωγών, οπουδήποτε 
μέσα στην ενοποιημένη ευρωπαϊκή αγορά.

Επειδή, η τιμή εκκίνησης της δημοπρασίας κάθε προϊ-
όντος στα Σημεία Δημοπράτησης καθορίζεται σύμφωνα 
με τον κανονισμό Τιμολόγησης ΕΣΦΑ και το Τιμολόγιο 
Χρήσης ΕΣΦΑ (σχετικά 7 και 8). Συγκεκριμένα, για την 
είσοδο «Κήποι», ο Συντελεστής Χρέωσης Δεσμευμένης 
Μεταφορικής Ικανότητας ΣΔΜi ορίζεται σε 0,262376 €/
kWh ΑΘΔ/Ημέρα/Έτος. Η χρέωση αυτή επιβαρύνεται με 
τον πολλαπλασιαστικό Συντελεστή Βραχυχρόνιας Χρέ-
ωσης Β, ο οποίος για τα Σημεία Εισόδου Σιδηρόκαστρο 
και Κήποι ορίζεται ως: Β=1 για ετήσιο προϊόν, Β=1,3774 
για τριμηνιαίο προϊόν, Β=1,4791 για μηνιαίο προϊόν και 
Β=2,9998 για ημερήσιο προϊόν.

Επειδή, η Μελέτη Ανάπτυξης ΕΣΦΑ για τα έτη 2020-
2029 (σχετικό 9) αναφορικά με την τρέχουσα διαμόρ-
φωση του συστήματος και τη διασύνδεση με τον TAP, 
καταλήγει στο συμπέρασμα ότι: «Το άθροισμα της ημε-

ρήσιας ροής μέσω του ΜΣΣ Κήπων και της ημερήσιας 
ροής μέσω του νέου σημείου Εισόδου στη Νέα Μεσημ-
βρία (σύνδεση με τον TAP) δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 
4,3 εκατομμύρια mNm3/ημέρα»).

Επειδή, η τεχνική δυναμικότητα του Σημείου Εισόδου 
«Κήποι» είναι ίση με τα 4,3 εκατομμύρια mNm3/ημέρα και 
ταυτίζεται με τη μέγιστη ποσότητα αερίου που μπορεί να 
περάσει από τα δύο Σημεία Εισόδου, «Κήποι» και «Νέα 
Μεσημβρία», σε μια Ημέρα.

Επειδή, συνεπεία των ανωτέρω, η Μεταφορική Ικα-
νότητα Παράδοσης που είναι δυνατόν να διατεθεί στο 
Σημείο Διασύνδεσης «Κήποι» συναρτάται με τη Μεταφο-
ρική Ικανότητα Παράδοσης που πρόκειται να διατεθεί 
στο Σημείο Διασύνδεσης «Νέα Μεσημβρία».

Επειδή, τυχόν δέσμευση μεταφορικής ικανότητας 
στους «Κήπους» για χρονικό διάστημα που θα αφορά 
χρονική περίοδο μετά την έναρξη λειτουργίας του νέου 
Σημείου Εισόδου στη «Νέα Μεσημβρία» θα ακύρωνε εν 
τοις πράγμασι τη δυνατότητα εισαγωγής φυσικού αερί-
ου από το Σημείο «Νέα Μεσημβρία», περιορίζοντας ή 
ακόμα και εμποδίζοντας την αξιοποίηση της νέας πηγής 
εισόδου αερίου στη χώρα.

Επειδή, σύμφωνα με το εδάφιο 14 του άρθρου 3 του 
κανονισμού 459/2017 ορίζεται ως: «"ανταγωνιστικές 
δυναμικότητες": οι δυναμικότητες για τις οποίες η δι-
αθέσιμη δυναμικότητα σε ένα σημείο του δικτύου δεν 
μπορεί να κατανεμηθεί χωρίς πλήρη ή μερική μείωση της 
διαθέσιμης δυναμικότητας σε άλλο σημείο του δικτύου».

Επειδή, σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ. 2 του κανονι-
σμού 459/2017 «Σε όλα τα σημεία διασύνδεσης εφαρμό-
ζεται ο ίδιος τύπος δημοπρασίας. Οι σχετικές διαδικασίες 
δημοπράτησης αρχίζουν ταυτόχρονα για όλα τα οικεία 
σημεία διασύνδεσης. Με κάθε διαδικασία δημοπράτη-
σης, σχετική με ένα και μόνο τυποποιημένο προϊόν δυνα-
μικότητας, κατανέμεται δυναμικότητα ανεξάρτητα από 
οποιαδήποτε άλλη διαδικασία δημοπράτησης, εκτός εάν 
προσφέρεται επαυξημένη δυναμικότητα ή εάν, με την 
επιφύλαξη της συμφωνίας των άμεσα εμπλεκόμενων 
διαχειριστών συστήματος μεταφοράς και της έγκρισης 
των οικείων εθνικών ρυθμιστικών αρχών, κατανέμεται 
ανταγωνιστική δυναμικότητα. Η εθνική ρυθμιστική αρχή 
των τυχόν γειτονικών και επηρεαζόμενων κρατών μελών 
μπορεί να παρέχει μια θέση, η οποία εξετάζεται από την 
αρμόδια εθνική ρυθμιστική αρχή.»

Επειδή, το Σημείου Εισόδου «Κήποι» είναι σημείο ει-
σόδου από τρίτη χώρα και η διενέργεια δημοπρασιών 
για την κατανομή της δυναμικότητας δεν επιτάσσεται 
από κάποιο κανονισμό αλλά θεσμοθετήθηκε με από-
φαση του Ρυθμιστή, και μάλιστα τα προϊόντα που προ-
σφέρονται στις δημοπρασίες είναι αδεσμοποίητα. Κατά 
συνέπεια, δεν επηρεάζεται η κατανομή δυναμικότητας 
σε κάποιο άλλο Κράτος-Μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Επειδή, κατόπιν των ανωτέρω, η Αρχή θεωρεί εύλογο 
να πραγματοποιηθούν ταυτόχρονα διαγωνιστικές δια-
δικασίες, ώστε να αποφασιστεί με όρους αγοράς πώς 
θα κατανεμηθεί η δυναμικότητα μεταξύ του Σημείου 
Εισόδου «Κήποι» και του νέου Σημείου Εισόδου στη «Νέα 
Μεσημβρία».

Επειδή, ο Διαχειριστής έχει ήδη υποβάλει στην Αρχή, 
πρόταση αναθεώρησης του Κώδικα Διαχείρισης ΕΣΦΑ 
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(σχετικά 10 και 13) (5η Αναθεώρηση), η οποία περιλαμ-
βάνει την έννοια των ανταγωνιστικών δυναμικοτήτων, 
όπως εφαρμόζεται και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες 
και σύμφωνα με τον ως άνω ορισμό του κανονισμού 
459/2017.

Επειδή, η Αρχή βρίσκεται σε τελικό στάδιο επεξεργασί-
ας της 5ης Αναθεώρησης του Κώδικα Διαχείρισης ΕΣΦΑ, 
οριστικοποιώντας τις τελικές προϋποθέσεις και λεπτομέ-
ρειες εφαρμογής, μεταξύ άλλων και του σχήματος των 

ανταγωνιστικών δυναμικοτήτων. Επειδή, περαιτέρω, η 
παρούσα απόφαση επ' ουδενί δεσμεύει την Αρχή ως 
προς τυχόν απόκλιση από την πρόταση του Διαχειριστή 
στο εν λόγω θέμα.

Επειδή, οι δημοπρασίες δυναμικότητας πραγματοποι-
ούνται σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα δημοπρασιών 
για το έτος 2020-2021 όπως έχει ανακοινωθεί από το 
Ευρωπαϊκό Δίκτυο Διαχειριστών Συστημάτων Μεταφο-
ράς Αερίου (σχετικό 11) και έχουν ως εξής:

Δημοπρασία Αφορά Ημ/νία Ανακοίνωσης Ημ/νία Διεξαγωγής
Ετήσιας δυναμικότητας 1.10.2020-30.9.2021 6.6.2020 6.7.2020

1η ετήσια τριμηνιαίας 
δυναμικότητας

α. 1.10-2020-31.12.2020
β. 1.1.2021-31.3.2021
γ. 1.4.2021-30.6.2021
δ. 1.7.2021-30.9.2021

20.7.2020 3.8.2020

2η ετήσια τριμηνιαίας 
δυναμικότητας

α. 1.1.2021-31.3.2021
β. 1.4.2021-30.6.2021
γ. 1.7.2021-30.9.2021

19.10.2020 2.11.2021

3η ετήσια τριμηνιαίας 
δυναμικότητας

α. 1.4.2021-30.6.2021
β. 1.7.2021-30.9.2021 18.1.2021 1.2.2021

4η ετήσια τριμηνιαίας 
δυναμικότητας α. 1.7.2021-30.9.2021 19.4.2021 3.5.2021

Επειδή, ο Διαχειριστής στην πρόταση του (σχετικό 14) 
αναφέρει ότι: «Κατόπιν της οριστικοποίησης του χρόνου 
έναρξης λειτουργίας του Σημείου Διασύνδεσης «Νέα Με-
σημβρία», ο Διαχειριστής θα εισηγηθεί στην Αρχή τυχόν 
αναγκαίες ρυθμίσεις για τη διάθεση προϊόντων δυνα-
μικότητας στα Σημεία Διασύνδεσης «Νέα Μεσημβρία» 
και «Κήποι»».

Επειδή, η Αρχή έθεσε σε δημόσια διαβούλευση την 
πρόταση του Διαχειριστή (σχετικό 15) για το χρονικό 
διάστημα 21-27 Μαΐου 2020, κατά την οποία δεν υπο-
βλήθηκαν σχόλια ή αντιρρήσεις.

Επειδή, η Αρχή, για την διατήρηση της ρυθμιστικής 
ασφάλειας και τον ορθό προγραμματισμό, κρίνει απαραί-
τητο να είναι, κατά το δυνατόν, εκ των προτέρων γνωστοί 
οι κανόνες διενέργειας των δημοπρασιών στο Σημείο 
Εισόδου «Κήποι».

Για όλους τους ανωτέρω λόγους,
Αποφασίζει
1. Την ακύρωση της ετήσιας δημοπρασίας μεταφορι-

κής ικανότητας ετήσιας διάρκειας για το έτος φυσικού αε-
ρίου 2020-2021, ήτοι για το χρονικό διάστημα 1.10.2020 
έως 30.9.2021, που επρόκειτο να πραγματοποιηθεί στις 
6 Ιουλίου 2020 σύμφωνα με τον κανονισμό 459/2017.

2. Την ακύρωση της ετήσιας δημοπρασίας μεταφο-
ρικής ικανότητας τριμηναίας διάρκειας για τα τέσσερα 
τρίμηνα του έτους φυσικού αερίου 2020-2021, που 
επρόκειτο να πραγματοποιηθεί στις 3 Αυγούστου 2020 
σύμφωνα με τον κανονισμό 459/2017.

3. Μέχρι την ανακοίνωση της ημερομηνίας λειτουργίας 
του νέου σημείου «Νέα Μεσημβρία», θα ανακοινώνονται 
και θα διεξάγονται κανονικά, σύμφωνα με το Χρονοδι-
άγραμμα Δημοπρασιών του ENTSOG, οι δημοπρασίες 
δυναμικότητας μηνιαίας και μικρότερης διάρκειας.

4. Προκειμένου να μην θιγούν δικαιώματα Χρηστών 
οι οποίοι τυχόν επρόκειτο να συμμετάσχουν στις ακυ-
ρωθείσες δημοπρασίες, η τιμή εκκίνησης για τα μηνιαία 
προϊόντα δυναμικότητας, μέχρι την ανακοίνωση της λει-
τουργίας του νέου σημείου εισόδου «Νέα Μεσημβρία», 
θα υπολογίζεται από το Διαχειριστή εφαρμόζοντας Συ-
ντελεστή Χρέωσης Βραχυχρόνιας Χρήσης Β ίσο με 1, ως 
εάν να επρόκειτο για προϊόν διάρκειας μεγαλύτερης ή 
ίσης του ενός έτους.

5. Μετά τον προσδιορισμό της ακριβούς ημερομηνίας 
έναρξης λειτουργίας του σημείου εισόδου «Νέα Μεσημ-
βρία», ο Διαχειριστής θα ανακοινώσει και θα διενεργή-
σει αμελλητί δημοπρασία μη τυποποιημένου προϊόντος 
διάρκειας όσων πλήρων μηνών υπολείπονται μέχρι τις 
30 Σεπτεμβρίου 2021, υπό την προϋπόθεση ότι θα υπο-
λείπονται τουλάχιστον 6 πλήρεις μήνες. Οι λεπτομέρειες 
της εν λόγω δημοπρασίας, θα καθοριστούν με απόφαση 
της Αρχής έπειτα από εισήγηση του Διαχειριστή.

6. Μετά τον προσδιορισμό της ακριβούς ημερομηνίας 
έναρξης λειτουργίας του σημείου Νέα Μεσημβρία, ο Δι-
αχειριστής θα ανακοινώνει και θα διενεργεί τις εναπομεί-
νασες τριμηνιαίες δημοπρασίες δυναμικότητας σύμφωνα 
με το Χρονοδιάγραμμα Δημοπρασιών (σχετικό 11).

7. Κατά τα λοιπά, εφαρμόζονται πλήρως τα προβλεπό-
μενα στον κανονισμό 459/2017.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 3 Ιουνίου 2020

Ο Πρόεδρος

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΟΥΛΑΞΗΣ
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    Αριθμ. 22541 (2)
Μετονομασία της θεσμοθετημένης εκπαιδευ-

τικής μονάδας ‘’Σπουδαστήριο Οργάνωσης σε 

‘’Εργαστήριο Εργονομίας’’ που ανήκει στον Το-

μέα Βιομηχανικής Διοίκησης και Επιχειρησια-

κής Έρευνας της Σχολής Μηχανολόγων Μηχα-

νικών Ε.Μ.Π.

  Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ
ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΕΤΣΟΒΙΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 60 του ν. 4386/2016 (Α΄ 83) 

και των άρθρων 28 και 29 του ν. 4485/2017 (Α΄ 114).
2 Τη εισήγηση της Γενικής Συνέλευσης του Τομέα 

Βιομηχανικής Διοίκησης και Επιχειρησιακής Έρευνας 
συνεδρίαση 24-01-2019, καθώς και της Γενικής Συνέ-
λευσης της Σχολής Μηχανολόγων Μηχανικών Εθνικού 
Μετσόβιου Πολυτεχνείου στις 28-01-2019.

3. Την απόφαση της Συγκλήτου του Εθνικού Μετσόβι-
ου Πολυτεχνείου (συν. 3ης/05.03.2020, Θέμα 28.9).

4. Το γεγονός ότι δεν έχει εκδοθεί ο Οργανισμός του 
Ιδρύματος.

5. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων 
της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε 
βάρος του Προϋπολογισμού του Εθνικού Μετσόβιου Πο-
λυτεχνείου, σύμφωνα με το άρθρο 90 του π.δ. 63/2005, 
αποφασίζουμε:

Άρθρο 1 - Αποστολή - Σκοπός

Το «Εργαστήριο Εργονομίας» του Τομέα Βιομηχανικής 
Διοίκησης και Επιχειρησιακής Έρευνας της Σχολής Μη-
χανολόγων Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυ-
τεχνείου έχει ως αποστολή να εξυπηρετεί εκπαιδευτικές 
και ερευνητικές ανάγκες στην επιστημονική περιοχή της 
Εργονομίας και συναφών περιοχών. Συγκεκριμένα, το 
Εργαστήριο δραστηριοποιείται στις θεματικές περιοχές 
τόσο της Φυσικής όσο και της Γνωστικής Εργονομίας, 
και ασχολείται με αντικείμενα όπως: εργονομικός σχεδι-
ασμός μέσων, θέσεων και χώρων εργασίας, αξιολόγηση 
συνθηκών εργασίας, μελέτη νοητικών/γνωσιακών δρα-
στηριοτήτων και νοητικού φόρτου κατά την εργασία, 
εργονομικός σχεδιασμός και αξιολόγηση προϊόντων, ερ-
γαλείων και διεπαφών ανθρώπου-τεχνολογικών συστη-
μάτων, διάδραση ανθρώπου-μηχανής, ανθρώπου-αυτό-
ματων και ευφυών συστημάτων, ευχρηστία (usability) 
και εμπειρία χρήσης (user experience) τεχνολογικών 
συστημάτων, ασφάλεια και υγεία της εργασίας (ΑΥΕ), 
μελέτη επικινδυνότητας και ασφάλειας συστημάτων.

Το Εργαστήριο έχει ως σκοπό:
1) την υποστήριξη των εκπαιδευτικών αναγκών της 

Σχολής Μηχανολόγων Μηχανικών του Ε.Μ.Π. και άλλων 
Σχολών σε θέματα σχετικά με τα γνωστικά αντικείμενα 
του Εργαστηρίου, αλλά και με την ευρύτερη περιοχή 
του Τομέα Βιομηχανικής Διοίκησης και Επιχειρησιακής 
Έρευνας της Σχολής Μηχανολόγων Μηχανικών,

2) τη διεξαγωγή και την ανάπτυξη ερευνητικών και 
συναφών δραστηριοτήτων στα οριζόμενα ως άνω γνω-
στικά αντικείμενα σύμφωνα με τις γενικές αρχές και κα-
νονισμούς της Επιτροπής Διαχείρισης Ειδικού Λογαρια-

σμού (ΕΔΕΙΛ) του ΕΜΠ, όπως αυτά καθορίζονται από 
την Σύγκλητο,

3) την ανάπτυξη προγραμμάτων διδασκαλίας και 
έρευνας για μεταπτυχιακούς φοιτητές στο πλαίσιο των 
γνωστικών αντικειμένων του εργαστηρίου,

4) την οργάνωση σεμιναρίων, συμποσίων, συνεδρίων, 
διαλέξεων καθώς και την προετοιμασία δημοσιεύσεων 
και εκδόσεων,

5) την κάθε μορφής ακαδημαϊκή συνεργασία με όλα τα 
κέντρα ερευνών και ακαδημαϊκά ιδρύματα της ημεδαπής 
και της αλλοδαπής, εφόσον οι επιστημονικοί στόχοι συ-
μπίπτουν, συμβαδίζουν ή/και αλληλοσυμπληρώνονται 
με εκείνους του Εργαστηρίου, μέσα σε πνεύμα αμοιβαι-
ότητας και συλλογικής εργασίας,

6) τη συνεργασία με τις αρμόδιες δημόσιες υπηρεσίες, 
δήμους, κοινότητες και άλλους κοινωνικούς και επιστη-
μονικούς φορείς και τη συμβολή του Εργαστηρίου στη 
μελέτη προβλημάτων και ανάπτυξης της χώρας,

7) την παροχή υπηρεσιών κατά τα προβλεπόμενα από 
τον Οδηγό Χρηματοδότησης και Διαχείρισης της ΕΔΕΙΛ 
του ΕΜΠ.

Άρθρο 2 - Προσωπικό

Στο Εργαστήριο εντάσσονται τα Μέλη ΔΕΠ της Σχολής, 
τα οποία έχουν γνωστικό και ερευνητικό αντικείμενο 
σχετικό με εκείνο του Εργαστηρίου, ύστερα από αίτη-
ση τους, εισήγηση του Διευθυντή του Εργαστηρίου και 
απόφαση της Γ.Σ της Σχολής.

Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των μελών ΔΕΠ 
που εντάσσονται στο Εργαστήριο ορίζονται σύμφωνα 
με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο και τον Ενιαίο Εσωτε-
ρικό κανονισμό Λειτουργίας Εργαστηρίων του Εθνικού 
Μετσόβιου Πολυτεχνείου.

Ειδικότερα τα μέλη ΔΕΠ που εντάσσονται στο Εργα-
στήριο θα πρέπει να συμβάλουν στην ανάπτυξη του Ερ-
γαστηρίου, τόσο από επιστημονικής όσο και διοικητικής 
άποψης.

Στο προσωπικό του Εργαστηρίου ανήκουν επίσης 
μέλη Ε.ΤΕ.Π και Ε.ΔΙ.Π που έχουν ενταχθεί σε αυτό μετά 
από αίτησή τους και σχετική απόφαση της Γ.Σ της Σχολής.

Ομοίως όσον αφορά στο Διοικητικό προσωπικό, το 
οποίο διατίθεται από τη Γραμματεία της Σχολής για την 
διοικητική υποστήριξη του Εργαστηρίου, εντάσσεται 
ύστερα από απόφαση της Γ.Σ της Σχολής.

Μόνιμα Μέλη του Εργαστηρίου θεωρούνται τα μέλη 
ΔΕΠ, ΕΤΕΠ, ΕΔΙΠ και το λοιπό Τεχνικό και Διοικητικό προ-
σωπικό που έχει ενταχθεί στο Εργαστήριο με αντίστοιχες 
αποφάσεις των μονοπρόσωπων και συλλογικών οργά-
νων της Σχολής.

Μη μόνιμα μέλη θεωρούνται οι υποψήφιοι διδάκτορες 
που εκπονούν διατριβή υπό την επίβλεψη μελών ΔΕΠ 
του Εργαστηρίου, καθώς και εξωτερικοί συνεργάτες.

Εξωτερικοί συνεργάτες του Εργαστηρίου θεωρούνται:
1. Εξωτερικοί ερευνητές εφόσον συνεργάζονται με το 

Εργαστήριο σε τακτική βάση, σε έργο ή εργασία που 
έχει λάβει έγκριση από τα αρμόδια συλλογικά ή μονο-
πρόσωπα όργανα του Ιδρύματος και για το οποίο έχουν 
εργαστεί τουλάχιστον επί ένα εξάμηνο.

2. Το προσωπικό το οποίο προσλαμβάνεται με σύμβα-
ση έργου για την κάλυψη αναγκών ορισμένου χρόνου 
και υποστηρίζει το ερευνητικό ή διοικητικό έργο.
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Άρθρο 3 - Διοίκηση

1. Το Εργαστήριο διευθύνεται από το Διευθυντή Μέλος 
ΔΕΠ του Τομέα Βιομηχανικής Διοίκησης και Επιχειρησι-
ακής Έρευνας που εκλέγεται σύμφωνα με την ισχύουσα 
νομοθεσία και τον παρόντα εσωτερικό κανονισμό λει-
τουργίας του Εργαστηρίου.

2. Ο Διευθυντής ασκεί τις αρμοδιότητες που προβλέ-
πονται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία και ειδι-
κότερα:

α) Είναι υπεύθυνος για την υλοποίηση των αποφάσε-
ων του Ιδρύματος και ιδιαίτερα της Γ.Σ του Τομέα, για 
τα εκπαιδευτικά, επιστημονικά, ερευνητικά αλλά και τα 
διοικητικά θέματα, που αφορούν στο Εργαστήριο.

β) Έχει την εποπτεία όλου του προσωπικού του Ερ-
γαστηρίου το οποίο έχει ενταχθεί με αποφάσεις των 
αρμόδιων οργάνων στο Εργαστήριο.

γ) Είναι υπεύθυνος για την υλικοτεχνική υποδομή του 
Εργαστηρίου.

δ) Είναι υπεύθυνος για την καλή λειτουργία και ανά-
πτυξη του Εργαστηρίου.

ε) Εκπροσωπεί το Εργαστήριο στις σχέσεις του με κάθε 
άλλο εξωτερικό προς το

Εργαστήριο φορέα, ενεργώντας πάντα μέσα στα 
πλαίσια των αποφάσεων των οργάνων του Ιδρύματος. 
Η εκπροσώπηση αυτή περιλαμβάνει την ευθύνη της 
εύρυθμης λειτουργίας του Εργαστηρίου, καθώς και τις 
υπευθυνότητες που αναλαμβάνει ή τις πρωτοβουλίες 
που αναπτύσσει κάθε μέλος ΔΕΠ του Εργαστηρίου στα 
πλαίσια ερευνητικών προγραμμάτων για τα οποία έχει 
οριστεί ως επιστημονικός υπεύθυνος.

Άρθρο 4 - Χρήση του Εργαστηρίου

1. Χρήση των εγκαταστάσεων του Εργαστηρίου μπο-
ρεί να γίνεται από προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς 
φοιτητές, μέλη ΔΕΠ, ή Ε.ΤΕ.Π, ή Ε.ΔΙ.Π. του ΕΜΠ και άλλων 
Ιδρυμάτων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, σύμφωνα με τις 
αρχές, τους όρους και τις προϋποθέσεις που περιέχονται 
στο παρόν άρθρο.

2. Η χρήση των εγκαταστάσεων από προπτυχιακούς 
και μεταπτυχιακούς φοιτητές γίνεται με ευθύνη του 
εκάστοτε επιβλέποντος μόνιμου μέλους ΔΕΠ του Ερ-
γαστηρίου.

3. Η εκτός Ιδρύματος παροχή υπηρεσιών του εργα-
στηρίου ανατίθεται, κοστολογείται κ.λπ., σύμφωνα με 
τον Οδηγό χρηματοδότησης ΕΛΚΕ και ΜΟΔΥ του ΕΜΠ.

4. Τα μέλη του εργαστηρίου οφείλουν να υποδεικνύ-
ουν στο Διευθυντή όλα τα ενδεδειγμένα ή προσήκοντα 
μέτρα που θεωρούν ότι διασφαλίζουν στην ασφαλή λει-
τουργία του Εργαστηρίου.

Άρθρο 5 - Λειτουργία του Εργαστηρίου

1. Το εργαστήριο λειτουργεί σύμφωνα με τις αρχές του 
κανονισμού Λειτουργίας Εργαστηρίων του ΕΜΠ και στο 
ωράριο το οποίο συντάσσει ο Διευθυντής. Το ωράριο 
εργασίας του τεχνικού και διοικητικού προσωπικού προ-
βλέπεται από το σχετικό νομοθετικό πλαίσιο, το οποίο ο 
Διευθυντής δύναται να εξειδικεύει σύμφωνα και με τις 
ειδικές ανάγκες του Εργαστηρίου.

2. Για τη βέλτιστη λειτουργία του ο Διευθυντής Εργα-
στηρίου, και ειδικότερα για τη διαφύλαξη της ασφάλειας 
και υγείας των εργαζομένων, καθώς και για την προστα-

σία των οργάνων και εγκαταστάσεων από ζημιές, ο Δι-
ευθυντής δύναται να αναθέτει ειδικές αρμοδιότητες σε 
μόνιμα μέλη ΔΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ και διοικητικό προσωπικό 
του Εργαστηρίου.

3. Η χρησιμοποίηση ειδικών οργάνων του εργαστη-
ρίου γίνεται μόνο από μέλη που έχουν κατάλληλη εκ-
παίδευση και εξουσιοδότηση. Κινητά όργανα τα οποία 
παραδίδονται για τη διεξαγωγή εργασιών επιστρέφονται 
μετά τη χρησιμοποίηση τους στην κατάσταση που είχαν 
παραδοθεί.

Άρθρο 6 - Ασφάλεια και Υγεία στο Εργαστήριο

1. Ο Διευθυντής του Εργαστηρίου ορίζει Επόπτη 
Ασφάλειας και Υγείας του Εργαστηρίου που θα πρέπει 
να είναι μέλος ΔΕΠ του Εργαστηρίου με διετή θητεία. Ο 
Επόπτης μπορεί να συνεπικουρείται από μέλος ΕΤΕΠ, 
ΕΔΙΠ ή Διοικητικό Προσωπικό του Εργαστηρίου. Ο Ορι-
σμός του Επόπτη Ασφαλείας κοινοποιείται στον Τομέα, 
τη Σχολή και την Υπηρεσία Προστασίας και Πρόληψης 
(ΥΠΠ) του Ιδρύματος.

2. Ο Επόπτης Ασφάλειας και Υγείας του Εργαστηρίου:
α) Παρακολουθεί την ορθή εφαρμογή του κανονισμού 

Ασφάλειας και Υγείας του Εργαστηρίου.
β) Συντάσσει ανά έτος αναφορά για τους πιθανούς 

κινδύνους ασφάλειας και υγιεινής του Εργαστηρίου 
και εισηγείται μέτρα για την εξάλειψη, μετριασμό των 
επιπτώσεων και προφυλάξεις που οφείλουν να τηρούν 
οι εργαζόμενοι, έναντι κινδύνων για την ασφάλεια και 
υγεία τους.

γ) Υποβάλλει την ετήσια αναφορά στον Διευθυντή του 
Εργαστηρίου και την ΥΠΠ του Ιδρύματος.

δ) Συντάσσει αναφορά σε περίπτωση ατυχήματος 
ανεξαρτήτως σοβαρότητας, την οποία υποβάλλει στον 
Διευθυντή του Εργαστηρίου και την ΥΠΠ του Ιδρύματος.

3. Ο Διευθυντής του Εργαστηρίου ενεργεί κατά την 
κρίση του και εντός των αρμοδιοτήτων του για την υλο-
ποίηση των γραπτών εισηγήσεων επί θεμάτων Ασφά-
λειας και Υγείας. Ο Διευθυντής υποστηρίζεται από την 
Πολυδύναμη Μονάδα της Σχολής και την τεχνική Υπη-
ρεσία του ΕΜΠ, και χρηματοδοτείται από τις πιστώσεις 
που διαθέτει για τον σκοπό αυτό η Κεντρική Διοίκηση 
στη Σχολή.

4. Ο Επόπτης Ασφάλειας και Υγείας του Εργαστηρίου 
μεριμνά για την ενημέρωση των μελών του Εργαστηρίου 
επί των Οδηγιών Αντιμετώπισης Εκτάκτων Καταστάσεων 
από φυσικές αιτίες ή ατυχήματα.

5. Σε συστεγαζόμενα Εργαστήρια οι εμπλεκόμενοι 
Επόπτες Ασφαλείας αποτελούν την Ομάδα Ασφαλείας 
για θέματα ασφάλειας των φυσικών χώρων συστεγα-
ζόμενων Εργαστηρίων του Τομέα, οι οποίοι (φυσικοί 
χώροι) έχουν προσδιοριστεί εγγράφως ύστερα από τη 
σύμφωνη γνώμη των Διευθυντών των συστεγαζόμενων 
Εργαστηρίων.

Άρθρο 7 - Πόροι

Οι οικονομικοί πόροι του Εργαστηρίου προέρχονται από:
1) Πιστώσεις των Δημοσίων Επενδύσεων ή τον Τακτικό 

προϋπολογισμό ή την ιδιαίτερη περιουσία του Ιδρύμα-
τος, και οι οποίες διατίθενται σε αυτό σύμφωνα με τις 
διατάξεις της σχετικής νομοθεσίας. Οι πιστώσεις αυτές 
κατ’ ελάχιστον οφείλουν να καλύπτουν τόσο τις εκπαι-
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δευτικές δραστηριότητες, όσο και τα έξοδα ασφαλούς 
λειτουργίας του εργαστηρίου.

2) Κονδύλια που προέρχονται από τα ερευνητικά προ-
γράμματα, σύμφωνα με τον κανονισμό επιχορηγούμενης 
έρευνας του ΕΜΠ.

3) Έσοδα από παροχή υπηρεσιών, σύμφωνα με τον 
Οδηγό Χρηματοδότησης ΕΛΚΕ και ΜΟΔΥ του ΕΜΠ.

4) Κληρονομιές, κληροδοτήματα, δωρεές και κάθε 
άλλη οικονομική ενίσχυση που προέρχεται από ημεδαπά 
ή αλλοδαπά φυσικά και νομικά πρόσωπα προς το ΕΜΠ

για τους σκοπούς του Εργαστηρίου, υπό την προϋπό-
θεση ότι οι όροι της διάθεσής τους δεν αντιβαίνουν στην 
αποστολή του Εργαστηρίου όπως περιγράφεται στο άρ-
θρο 1 του παρόντος και στην αποστολή του Ιδρύματος.

5) Έσοδα από κάθε άλλη πηγή, ύστερα από σχετική 
απόφαση της ΓΣ της Σχολής.

Ο Διευθυντής έχει την αρμοδιότητα να αποφασίζει, 
μετά από προτάσεις μελών του Εργαστηρίου, για την 
διάθεση των πόρων του Εργαστηρίου για τη βελτίωση 
του εξοπλισμού και των εγκαταστάσεων του, καθώς και 
για τις σχετικές με το Εργαστήριο εκπαιδευτικές και ερευ-
νητικές ανάγκες των μελών του.

Άρθρο 8 - Τηρούμενα Αρχεία

Για τις ανάγκες του Εργαστηρίου τηρούνται από το 
μόνιμο διοικητικό και τεχνικό προσωπικό του Εργαστη-
ρίου τα ακόλουθα βιβλία και στοιχεία:

1) Βιβλίο Απογραφής Οργάνων.
2) Αρχείο Δημοσιεύσεων μελών του Εργαστηρίου.
3) Αρχείο επιστημονικών Βιβλίων, Περιοδικών και 

Προτύπων.
4) Αρχείο ερευνητικών Προγραμμάτων.
5) Αρχείο Τεχνικών Εκθέσεων.
6) Φάκελο Οικονομικής Διαχείρισης.
7) Κάθε άλλο σχετικό Βιβλίο ή Αρχείο που προβλέπεται 

από την ισχύουσα νομοθεσία ή κρίνεται απαραίτητο από 
το Εργαστήριο.

Άρθρο 9 - Έναρξη Ισχύος

Η ισχύς της παρούσης αρχίζει από τη δημοσίευσή της 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η πράξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 3 Ιουνίου 2020

Ο Πρύτανης

ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΠΟΥΝΤΟΥΒΗΣ

Ι

    Αριθμ. 37010 (3)
Έγκριση τροποποίησης του κανονισμού Διδακτο-
ρικών Σπουδών του Τμήματος Νοσηλευτικής της 
Σχολής Επιστημών Υγείας και Πρόνοιας του Πα-
νεπιστημίου Δυτικής Αττικής.

  Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ 
ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4521/2018 (Α΄ 38): «Ίδρυση Πα-

νεπιστημίου Δυτικής Αττικής και Άλλες Διατάξεις».

2. Τις διατάξεις του ν. 4009/2011 (Α΄ 195): «Δομή, Λει-
τουργία, Διασφάλιση της Ποιότητας των Σπουδών και 
Διεθνοποίηση των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμά-
των», όπως ισχύει σήμερα με τις τροποποιήσεις και τις 
συμπληρώσεις του και ιδίως της παρ. 2α του άρθρου 57.

3. Τις διατάξεις του ν. 4485/2017 (Α΄ 114): «Οργάνωση 
και Λειτουργία της Ανώτατης Εκπαίδευσης, Ρυθμίσεις 
για την Έρευνα και Άλλες Διατάξεις» και ιδίως της παρ. 2
του άρθρου 45.

4. Τις διατάξεις του ν. 4610/2019 (Α΄ 70): «Συνέργειες 
Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι., Πρόσβαση στην Τριτοβάθμια 
Εκπαίδευση, Πειραματικά Σχολεία, Γενικά Αρχεία του 
Κράτους και Λοιπές Διατάξεις».

5. Την υπ’ αρ. 125788/Ζ1/6-08-2019 (Υ.Ο.Δ.Δ. 564) δια-
πιστωτική πράξη της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευ-
μάτων, σχετικά με το: «Διορισμό Πρύτανη και Τεσσάρων 
(4)Αντιπρυτάνεων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής».

6. Την υπ’ αρ. 43283/9-09-2019 πράξη «Συγκρότησης 
της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής» του 
Πρύτανη του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.

7. Την υπ’ αρ. 48589/30-09-2019 (Β΄ 3803) πράξη του 
Πρύτανη του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής σχετικά με 
τον «Καθορισμό του Τομέα Ευθύνης και των Επιμέρους 
Αρμοδιοτήτων των Τεσσάρων (4) Αντιπρυτάνεων του 
Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής», καθώς και τη διόρθω-
ση σφάλματος αυτής (Β΄ 4064).

8. Την υπ’ αρ. 49968/3-10-2019 πράξη «Ανασυγκρότη-
σης της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής» 
του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.

9. Την πράξη 8/10-05-2018 (Θέμα 26ο) της Διοικού-
σας Επιτροπής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής με 
την οποία εγκρίθηκε «Σχέδιο κανονισμού Διδακτορικών 
Σπουδών στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής» (ΑΔΑ: 
ΩΧΟ446Μ9ΞΗ-ΠΤΥ).

10. Την υπ’ αρ. 12247 απόφαση της Διοικούσας Επιτρο-
πής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής περί έγκρισης 
του κανονισμού Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος 
Νοσηλευτικής της Σχολής Επιστημών Υγείας και Πρό-
νοιας (Β΄ 5157).

11. Το απόσπασμα πρακτικού της υπ’ αρ. 3/09-03-2020 
συνεδρίασης της Συνέλευσης του Τμήματος Νοσηλευτι-
κής της Σχολής Επιστημών Υγείας και Πρόνοιας, σχετικά 
με τροποποίηση του κανονισμού Διδακτορικών Σπου-
δών του Τμήματος.

12. Την πράξη 5/13-05-2020 (Θέμα 16ο) της Συγκλήτου 
του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής σχετικά με την τρο-
ποποίηση του κανονισμού Διδακτορικών Σπουδών του 
Τμήματος Νοσηλευτικής της Σχολής Επιστημών Υγείας 
και Πρόνοιας.

13. Το γεγονός ότι με την παρούσα δεν προκαλείται 
δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, απο-
φασίζουμε:

Την τροποποίηση της με αριθμ. 12247/02-11-2018 
Απόφασης της Διοικούσας Επιτροπής του Πανεπιστη-
μίου Δυτικής Αττικής, που δημοσιεύθηκε στο Β΄ 5157, με 
θέμα «Έγκριση του κανονισμού Διδακτορικών Σπουδών 
του Τμήματος Νοσηλευτικής της Σχολής Επιστημών Υγεί-
ας και Πρόνοιας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής» 
ως προς την παράγραφο 2 του άρθρου 7 (Επίβλεψη 
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Διδακτορικής Διατριβής και Τριμελής Συμβουλευτική 
Επιτροπή) το οποίο αντικαθίσταται, ως ακολούθως:

«Κάθε Επιβλέπων μπορεί να επιβλέπει έως πέντε (5) 
(μη συνυπολογιζομένων στον αριθμό αυτό τυχόν συνε-
πιβλέψεων) υποψήφιους διδάκτορες (άρθρο 45 παρ. 2 
του ν. 4485/2017)».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αιγάλεω, 3 Ιουνίου 2020

Ο Πρύτανης
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΛΔΗΣ   

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

Κείμενα προς δημοσίευση:   webmaster.et@et.gr *02024632206200008*
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