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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
  Αριθμ. Φ.151/102875/Β6 (1)

Εισαγωγή αθλητών με αγωνιστικές διακρίσεις
στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. 

  Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

   Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν. 2525/1997 (ΦΕΚ 

188/τ.Α΄/1997) «Ενιαίο Λύκειο, πρόσβαση των αποφοί−
των στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, αξιολόγηση του 
εκπαιδευτικού έργου και άλλες διατάξεις», όπως τρο−
ποποιήθηκε με τις διατάξεις των Ν. 2909/2001 (ΦΕΚ 90/
τ.Α΄/2001) και Ν. 2986/2002 (ΦΕΚ 24/τ.Α΄/2002 ) και ισχύει.

2) Τις διατάξεις α) του άρθρου 34 του Ν. 2725/1999 
(ΦΕΚ 121/Α΄/17.06.1999), όπως αυτό αντικαταστάθηκε με 
την παράγραφο 8 του άρθρου 18 του Ν. 3708/2008 (ΦΕΚ 
210/Α΄/08.10.2008) και στη συνέχεια τροποποιήθηκε με το 
άρθρο 38 του Ν. 4115/2013 (ΦΕΚ 24/τ.Α΄/30.01.2013) και β) 
της παρ. 12α του άρθρου 18 του Ν. 3708/2008 (ΦΕΚ 210/
Α΄/08.10.2008) όπως αυτή αντικαταστάθηκε με την παρ. 
Γ2 του άρθρου 45 του Ν. 3773/2009 (ΦΕΚ 120/Α΄/21.07.2009.

3) Τις διατάξεις του Ν. 3475/2006 (ΦΕΚ 146/τ.Α΄/2006) 
«Οργάνωση και λειτουργία της δευτεροβάθμιας επαγ−
γελματικής εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις», όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει.

4) Τις διατάξεις του άρθρου 17 του Ν. 3748/2009 (ΦΕΚ 
29/τ.Α΄/2009) «Πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση 
των κατόχων απολυτηρίου Επαγγελματικού Λυκείου και 
άλλες διατάξεις».

5) Τις διατάξεις του άρθρου 35 του Ν. 3794/2009 (ΦΕΚ 
156/τ.Α΄/2009).

6) Τις διατάξεις της με αριθ. Φ.253/28934/Β6/2006 (ΦΕΚ 
1581/τ.Β΄/2006) υπουργικής απόφασης «Πρόσβαση των 
κατόχων απολυτηρίου Ενιαίου Λυκείου ή άλλου τύπου 
Λυκείου στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση» όπως τροπο−
ποιήθηκε και ισχύει. 

7) Τις διατάξεις της με αριθ. Φ.151/122732/Β6/2010 (ΦΕΚ 
1612/τ.Β΄/2010) κοινής υπουργικής απόφασης (Κ.Υ.Α.) με 
θέμα «Καθορισμός οργάνων, τρόπου και διαδικασίας 
διαπίστωσης σοβαρών παθήσεων υποψηφίων για ει−
σαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση» όπως τροπο−
ποιήθηκε και ισχύει

8) Tην με αριθμ. 90595/ΣΤ5/5−7−2013 (Φ.Ε.Κ. 1667/τ.Β΄/
5−7−2012) απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουρ−
γού Παιδείας με θέμα «Καθορισμός αρμοδιοτήτων στους 
Υφυπουργούς Παιδείας και Θρησκευμάτων, Κωνσταντί−
νο Γκιουλέκα και Συμεών Κεδίκογλου».

9) Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρα−
τικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Καθορίζουμε τις προϋποθέσεις, τα δικαιολογητικά, το 
χρόνο και τόπο υποβολής τους, τη διαδικασία επιλογής 
και εγγραφής στα Πανεπιστήμια, στα Ανώτατα Τεχνο−
λογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΤΕΙ) και στις Ανώτερες 
Σχολές Τουριστικών Επαγγελμάτων, των αθλητών που 
πληρούν τις προϋποθέσεις των παράγρ. 8, 9, 10, 11, 12, 
14, 17 του άρθρου 34 του Ν. 2725/99 (ΦΕΚ 121 τ.Α΄) όπως 
αντικαταστάθηκε με την παράγρ. 8 του άρθρου 18 του 
Ν. 3708/2008 (ΦΕΚ 210 τ.Α΄) και στη συνέχεια τροπο−
ποιήθηκε με το άρθρο 38 του Ν. 4115/2013 (ΦΕΚ 24/τ.Α΄/ 
30.01.2013), ως ακολούθως:

Άρθρο 1
Προϋποθέσεις, δικαιολογητικά, 

τόπος και χρόνος υποβολής τους

1. Οι αθλητές που πληρούν τις προϋποθέσεις των 
ανωτέρω διατάξεων και επιθυμούν την εισαγωγή τους 
σε Σχολή ή Τμήμα ΑΕΙ, ΤΕΙ ή στις Ανώτερες Σχολές 
Τουριστικών Επαγγελμάτων υποβάλλουν στην Κεντρική 
Υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, 
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κατά το δεύτερο δεκαήμερο του μήνα Σεπτεμβρίου κάθε 
έτους, τα παρακάτω δικαιολογητικά:

α) Αίτηση για τη συμμετοχή τους στη διαδικασία ει−
σαγωγής αθλητών. 

Ειδικά οι αθλητές που εισάγονται καθ’ υπέρβαση του 
αριθμού των εισακτέων και χωρίς ποσοτικό περιορισμό 
σε Σχολή ή Τμήμα των ΑΕΙ ή Εισαγωγικές Κατευθύνσεις 
Τμημάτων των ΑΕΙ, ΤΕΙ ή στις Ανώτερες Σχολές Του−
ριστικών Επαγγελμάτων, στην αίτησή τους δηλώνουν 
το Τμήμα ή την Εισαγωγική Κατεύθυνση που επιθυμούν 
να εισαχθούν.

β) Βεβαίωση της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού για 
τους αθλητές που έχουν επιτύχει μία τουλάχιστον διά−
κριση των παραγράφων 8, 9, 10, 11, 12, 14 του άρθρου 34 
του Ν. 2725/1999 (ΦΕΚ 121/τ.Α΄/1999), όπως αντικαταστά−
θηκε με την παράγρ. 8 του άρθρου 18 του Ν. 3708/2008 
(ΦΕΚ 210/τ.Α΄/2008) και στη συνέχεια τροποποιήθηκε 
με το άρθρο 38 του Ν. 4115/2013 (ΦΕΚ 24/τ.Α΄/2013) και 
εξακολουθεί να ισχύει, από την οποία να προκύπτει 
ότι ο αθλητής έχει εγγραφεί στον ειδικό πίνακα της 
παραγρ. 3 του άρθρου 34 του Ν. 2725/1999 (ΦΕΚ 121/τ.
Α΄/1999), το αγώνισμα στο οποίο διακρίθηκε, αν αυτό 
περιλαμβάνεται στο επίσημο πρόγραμμα Ολυμπιακών 
αγώνων, η κατηγορία και ο χρόνος διάκρισης καθώς και 
η σειρά προτεραιότητας της διάκρισης.

γ) Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο ταυτότητας ή άλλο 
δημόσιο έγγραφο από το οποίο να προκύπτει η ημερο−
μηνία γέννησης του υποψηφίου.

δ) Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του τίτλου απόλυσης 
από το Λύκειο.

ε) Βεβαίωση πρόσβασης Γενικού Λυκείου ή Βεβαίωση 
βαθμολογίας των Πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημά−
των για τους αποφοίτους Επαγγελματικών Λυκείων. 
Οι κάτοχοι ενδοσχολικού απολυτηρίου, που έχουν το 
δικαίωμα να εισαχθούν χωρίς ποσοτικό περιορισμό καθ’ 
υπέρβαση του αριθμού των εισακτέων και υπάγονται 
στην ειδική κατηγορία των ατόμων που πάσχουν από 
σοβαρές παθήσεις του άρθρου 35 του Ν. 3794/2009 
(ΦΕΚ 156/τ.Α΄/2009) όπως ισχύει κάθε φορά, υποβάλλουν 
ιατρική γνωμάτευση από δημόσιο νοσοκομείο, η οποία 
φέρει σφραγίδα i)συντονιστή Διευθυντή κλινικής του 
Εθνικού Συστήματος Υγείας (Ε.Σ.Υ.) ή ii) από το νόμιμα 
εκτελούντα χρέη συντονιστή Διευθυντή Κλινικής του 
ΕΣΥ, ή iii) Διευθυντή Πανεπιστημιακής Κλινικής.

 Στην εν λόγω γνωμάτευση αναφέρεται επακριβώς η 
πάθηση με τον αντίστοιχο κωδικό του παραρτήματος 
της με αριθ. Φ.151/122732/Β6/2010 κοινή υπουργική από−
φαση (ΦΕΚ 1612/τ.Β΄/2010) όπως ισχύει κάθε φορά και 
η οποία εκδόθηκε κατ’ εξουσιοδότηση του προαναφε−
ρόμενου Νόμου. Για τις ασθένειες όπου προβλέπεται 
συγκεκριμένο ποσοστό αναπηρίας προσκομίζεται επι−
πλέον και πιστοποιητικό ποσοστού αναπηρίας από τον 
αρμόδιο φορέα πιστοποίησης αναπηρίας.

στ) Βεβαίωση της οικείας ομοσπονδίας του αθλητή 
επικυρωμένη από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, 
στην οποία θα πιστοποιείται ότι από την ημερομηνία 
επίτευξης της διάκρισης μέχρι και το έτος άσκησης του 
σχετικού δικαιώματος ο αθλητής είναι ενεργός. 

ε) Υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα δηλώνει το έτος 
κατά το οποίο υπέβαλε για πρώτη φορά αίτηση άσκη−
σης του δικαιώματος εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκ−
παίδευση ως αθλητής.

στ) Φωτοαντίγραφο του δελτίου υγειονομικής εξέτα−

σης από τις Επιτροπές Υγειονομικής Εξέτασης και Πρα−
κτικής Δοκιμασίας, για τους υποψήφιους των Τμημάτων 
Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (ΤΕΦΑΑ) οι 
οποίοι έχουν δικαίωμα προσαύξησης των μορίων που 
πέτυχαν στις Πανελλαδικές εξετάσεις.

Άρθρο 2
Διαδικασία επιλογής για την εισαγωγή των αθλητών

 1. Η αρμόδια επιτροπή επιλογής αθλητών προβαίνει 
στον έλεγχο των δικαιολογητικών των υποψηφίων και 
συντάσσει καταστάσεις με τους αθλητές που έχουν τις 
προϋποθέσεις για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαί−
δευση όπως αυτές αναφέρονται στις παραγράφους 8, 
9, 10, 11, 12 και 14 του άρθρου 34 του Ν. 2725/99 όπως 
αντικαταστάθηκε με την παρ. 8 του άρθρου 18 του
Ν. 3708/2008 (ΦΕΚ 210 τ.Α΄) και στη συνέχεια τροποποι−
ήθηκε με το άρθρο 38 του Ν. 4115/2013 (ΦΕΚ 24 τ.Α΄) και 
εξακολουθεί να ισχύει. 

2. Η επιλογή για την εισαγωγή των αθλητών οι οποίοι 
δικαιούνται προσαύξηση της βαθμολογίας που πέτυχαν 
στις Πανελλήνιες εξετάσεις, γίνεται με ηλεκτρονικό τρόπο 
με βάση τη σειρά προτίμησης στο μηχανογραφικό δελτίο 
που έχουν υποβάλει ως υποψήφιοι για εισαγωγή στην 
Τριτοβάθμια Εκπαίδευση κατά το ίδιο έτος, κατά φθίνουσα 
σειρά μορίων έως και τη συμπλήρωση του αριθμού θέσεων 
για κάθε σχολή και μόνο για τις προγενέστερες επιλογές 
από τη σχολή επιτυχίας με τη γενική σειρά. 

Η επιτροπή επιλογής αθλητών, με βάση την ηλεκτρονι−
κή επιλογή καταρτίζει πίνακα εισαγομένων αθλητών στα 
ΤΕΦΑΑ και λοιπά Τμήματα ή Εισαγωγικές Κατευθύνσεις 
Τμημάτων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης κατά περίπτωση.

 3. Οι πίνακες των εισαγομένων αθλητών που καταρ−
τίζονται από την επιτροπή επιλογής αθλητών κυρώνο−
νται από τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων και 
αντίγραφα αυτών μαζί με τα δικαιολογητικά των εισα−
γομένων αθλητών διαβιβάζονται στις οικείες σχολές ή 
τμήματα εισαγωγής τους.

Άρθρο 3
Εγγραφή εισαγομένων αθλητών

1. Οι αθλητές που εισάγονται σύμφωνα με τις διατά−
ξεις της απόφασης αυτής στις σχολές και τα τμήματα 
Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης υποβάλλουν στη σχολή ή 
στο τμήμα εισαγωγής τους μέσα στην προθεσμία που 
καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και 
Θρησκευμάτων, τα εξής δικαιολογητικά:

α. Αίτηση εγγραφής.
β. Τίτλο απόλυσης ή κυρωμένο αντίγραφο ή φωτοα−

ντίγραφο του τίτλου αυτού.
γ. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα δηλώνουν ότι δεν 

είναι εγγεγραμμένοι σε άλλη σχολή ή τμήμα Τριτοβάθ−
μιας Εκπαίδευσης της Ελλάδας.

δ. ΄Εξι (6) φωτογραφίες τύπου αστυνομικής ταυτό−
τητας.

 2. Ο εισαγόμενος κατά την προσέλευσή του για εγ−
γραφή πρέπει να έχει μαζί του την αστυνομική του 
ταυτότητα ή άλλο δημόσιο έγγραφο, από το οποίο 
αποδεικνύονται τα ονομαστικά του στοιχεία.

Άρθρο 4
Μεταβατικές διατάξεις

Διατηρείται σε ισχύ η με αριθμ. Φ.252.25/Β6/2000 (ΦΕΚ 
473/τ.Β΄/2000) υπουργική απόφαση για τις διακρίσεις σε 
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Ολυμπιακούς, Παγκόσμιους και Πανευρωπαϊκούς αγώνες 
που κατακτήθηκαν έως 07/10/2008, με την προϋπόθεση 
ότι ο αθλητής ήταν ανήλικος κατά το χρόνο κτήσης της 
διάκρισης και δεν έχει συμπληρώσει το 22ο έτος της 
ηλικίας του το έτος άσκησης του δικαιώματος.

Άρθρο 5
Καταργούμενες διατάξεις

Από την έκδοση της παρούσας καταργείται η με 
αριθμ. Φ.151/27462/Β6/2009 (ΦΕΚ 642/τ.Β΄/2009) υπουρ−
γική απόφαση.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

   Μαρούσι, 25 Ιουλίου 2013 

 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

 ΣΥΜΕΩΝ ΚΕΔΙΚΟΓΛΟΥ

F
    Αριθμ. ΔΟΛΚΕΠ/Φ15/40/οικ.20849 (2)
Καθορισμός της διοικητικής διαδικασίας εγγραφής των 

δικαιούχων στο Πρόγραμμα Ισότητα στην Πρόσβαση 
Υπηρεσιών Υγείας − Παροχή Υπηρεσιών πρωτοβάθ−
μιας φροντίδας υγείας, για την πρόληψη της υγείας 
πολιτών χωρίς ασφαλιστική ικανότητα, η οποία δύ−
ναται να διεκπεραιώνεται μέσω των Κέντρων Εξυ−
πηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ).

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ

ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ − ΥΓΕΙΑΣ

   Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:
1. Της παραγράφου 1 του άρθρου 31 του ν. 3013/2002 

«Αναβάθμιση της πολιτικής προστασίας και άλλες δια−
τάξεις» (ΦΕΚ 102/Α΄/01−05−2002), όπως ισχύει.

2. Του άρθρου 8 του ν. 3242/2004 (ΦΕΚ 102/Α΄/
24−05−2004) «Ρυθμίσεις για την οργάνωση και λειτουργία 
της Κυβέρνησης, τη διοικητική διαδικασία και τους O.T.A.».

3. Του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 «Σχέσεις Κράτους − 
Πολίτη, καθιέρωση νέου τύπου δελτίου ταυτότητας και 
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 75/Α΄/11−06−1986).

4. Της παραγράφου 3 του άρθρου 3 του ν. 2690/1999 
«Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες 
διατάξεις» (ΦΕΚ 45/Α΄/09−03−1999).

5. Το Π.Δ. 65/2011 (ΦΕΚ 147Α΄) «Διάσπαση του Υπουρ−
γείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής 
Διακυβέρνησης στα Υπουργεία: α) Εσωτερικών και β) 
Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυ−
βέρνησης, συγχώνευση των Υπουργείων Οικονομίας, 
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και θαλάσσιων Υπο−
θέσεων, Νήσων και Αλιείας στο Υπουργείο Ανάπτυξης, 
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και μεταφορά στον 
Πρωθυπουργό των Γενικών Γραμματειών Ενημέρωσης 
και Επικοινωνίας και στο Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου 
Μάθησης και θρησκευμάτων της Γενικής Γραμματείας 
Νέας Γενιάς».

6. Το Π.Δ. 119/2013 (ΦΕΚ 153/Α΄) «Διορισμός Αντιπροέ−
δρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουρ−
γών και Υφυπουργών».

7. Το Π.Δ. 95/2000 (ΦΕΚ 76/Α΄/2000) «Οργανισμός του 
Υπουργείου Υγείας» όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 

21/2006 και με το άρθρο 18 του Ν. 4025/2011 (ΦΕΚ 228 
Α΄) και όπως ισχύει.

8. Το Π.Δ. 86/2012(ΦΕΚ 141Α΄) «Διορισμός Αντιπροέδρων 
της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών 
και Υφυπουργών».

9. Το άρθρο 15 του ν. 3448/2006 (ΦΕΚ 57/Α/15−3−2006) 
«Για την περαιτέρω χρήση των πληροφοριών του δη−
μοσίου τομέα και τη ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας 
Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Απο−
κέντρωσης».

10. Της υπ’ αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Α1/18368/01−10−2002 (Φ.Ε.Κ. 
1276/Β΄) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Διοίκη−
σης και Αποκέντρωσης «Καθορισμός του τύπου και του 
περιεχομένου της Υπεύθυνης Δήλωσης του άρθρου 8 
του ν. 1599/1986 (ΦΕΚ 75/Α/11−06−1986)».

11. Του νόμου 3614/2007 για τη Διαχείριση, τον έλεγχο 
και την εφαρμογή των αναπτυξιακών παρεμβάσεων για 
την Προγραμματική Περίοδο 2007−2013.

12. Τις αποφάσεις ένταξης στο ΕΣΠΑ, και ειδικότερα: 
Την υπ’ αρ. 1561/2.4.2013, απόφαση ένταξης του έργου 
«ΙΣΟΤΗΤΑ ΣΤΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ − ΠΑΡΟ−
ΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΦΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ 
ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΧΩΡΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΣΤΙΣ 8 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ» κωδικός MIS 441211, στο Ε.Π. 
«Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού» 2007−2013 και κωδ. 
Πράξης Σ.Α. 2013ΣΕ09180031, την υπ’ αριθμ. 1562/2.4.2013 
απόφαση ένταξης του έργου «ΙΣΟΤΗΤΑ ΣΤΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ − ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΦΥ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΧΩΡΙΣ ΑΣΦΑ−
ΛΙΣΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΣΤΙΣ 2 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΤΑΔΙΑΚΗΣ 
ΕΙΣΟΔΟΥ» κωδικός MIS 441212, στο Ε.Π. «Ανάπτυξη Αν−
θρωπίνου Δυναμικού» 2007−2013 και κωδ. Πράξης Σ.Α. 
2013ΣΕ09180032, την υπ. αριθμ. 1563/2.4.2013 απόφαση 
Ένταξης του έργου «ΙΣΟΤΗΤΑ ΣΤΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΥΠΗ−
ΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ − ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΦΥ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΧΩΡΙΣ ΑΣΦΑ−
ΛΙΣΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΣΤΙΣ 3 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΤΑΔΙΑΚΗΣ 
ΕξΟΔΟΥ» κωδικός MIS 441210, στο Ε.Π. «Ανάπτυξη Αν−
θρωπίνου Δυναμικού» 2007−2013 και κωδ. Πράξης Σ.Α. 
2013ΣΕ09180030.

13. Το με αριθμό πρωτ. Οικ.28768/22−3−2013 Αίτημα του 
Γενικού Γραμματέα Υπουργείου Υγείας προς το Γενικό 
Γραμματέα Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και 
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, για τη δυνατότητα πρό−
σβασης στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Προγράμ−
ματος «Εισιτήριο Ελεύθερης Πρόσβασης σε Υπηρεσίες 
ΠΦΥ για πολίτες που έχουν απωλέσει την ασφαλιστική 
τους ικανότητα» του Υπουργείου Υγείας από τα ΚΕΠ.

14. Την ανάγκη άσκησης ολοκληρωμένης πολιτικής με 
παροχή υπηρεσιών ΠΦΥ με έμφαση στην πρόληψη, την 
προαγωγή, αγωγή της υγείας ιδιαίτερα στον πληθυσμό 
που πλήττεται από την φτώχεια και τον κοινωνικό απο−
κλεισμό, και συγκεκριμένα πολίτες που έχουν υποστεί 
απώλεια ασφαλιστικών δικαιωμάτων.

15. Το γεγονός ότι από την έκδοση της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού 
Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

1. Η εγγραφή των δικαιούχων στο Πρόγραμμα Ισότητα 
στην Πρόσβαση Υπηρεσιών Υγείας

− Παροχή Υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, 
για την πρόληψη της υγείας πολιτών χωρίς ασφαλιστική 
ικανότητα, πραγματοποιείται είτε από τους ενδιαφερό−
μενους πολίτες ηλεκτρονικά είτε μέσω των Κέντρων 
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Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ). Η υποβολή αιτήσεων 
μέσω των ΚΕΠ, ξεκινά στις 2−9−2013 και συνεχίζεται 
μέχρι εξάντλησης του διαθέσιμου προϋπολογισμού ανά 
περιφέρεια. Κατά το στάδιο αυτό πραγματοποιείται η 
επίσημη αίτηση εγγραφής στο Πρόγραμμα και εκδίδεται 
το σχετικό ατομικό HealthVoucher για τον δικαιούχο. Σε 
κάθε περίπτωση το ΠΣ HealthVoucher παράγει μήνυμα 
με το οποίο ενημερώνει για τη θετική ή αρνητική επι−
λεξιμότητα του πολίτη, και στη δεύτερη περίπτωση την 
αιτιολογία μη επιλεξιμότητας.

Σε περίπτωση τροποποίησης των ανωτέρω χρονικών 
ορίων για οποιοδήποτε λόγο, θα προηγηθεί ενημέρωση 
από το Υπουργείο Υγείας προς τα ΚΕΠ τουλάχιστον 7 
ημέρες πριν την έναρξη διεκπεραίωσης της διαδικασίας.

2. Η ένταξη και διεκπεραίωση της εγγραφής δικαι−
ούχων HealthVoucher μέσω ΚΕΠ, γίνεται μέσω του συ−
στήματος ΕΡΜΗΣ−ΚΕΠ που υποστηρίζουν τα ΚΕΠ. Το 
Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την αρμόδια Υπη−
ρεσία του ΥΔιΜΗΔ (ΥΑΠ) θα προβεί στις απαραίτητες 
παρεμβάσεις στα συστήματα του και θα υλοποιήσει τις 
απαιτούμενες υπηρεσίες διαδικτύου (web services) από 
την πλευρά του για να διασυνδεθεί και διαλειτουργήσει 
με το σύστημα ΕΡΜΗΣ−ΚΕΠ, ώστε να διασφαλιστεί το 
ενιαίο περιβάλλον λειτουργίας των υπαλλήλων των ΚΕΠ, 
τα θέματα ασφάλειας και η τήρηση των απαραίτητων 
στοιχείων στο σύστημα ΕΡΜΗΣ−ΚΕΠ, η παραγωγή ανα−
φορών και στατιστικών, αλλά και γενικότερα η παρακο−
λούθηση των υποθέσεων που διεκπεραιώνονται μέσω 
των ΚΕΠ. Σε κάθε περίπτωση οποιαδήποτε αλλαγή από 
την πλευρά του Υπουργείου Υγείας θα πρέπει να γίνεται 
σε συμφωνία με την ΥΑΠ ώστε να γίνονται έγκαιρα οι 
απαραίτητες παρεμβάσεις στο σύστημα ΕΡΜΗΣ−ΚΕΠ.

3. Όλα τα απαραίτητα έγγραφα, εγκριτικές αποφάσεις 
και οδηγίες για τη διαδικασία αποστέλλονται από το 
Υπουργείο Υγείας στο Υπουργείο Διοικητικής Μεταρ−
ρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, τουλάχιστον 
επτά (7) ημέρες πριν την ημερομηνία έναρξης διεκπε−
ραίωσης της διαδικασίας από τα ΚΕΠ.

4. Με ευθύνη του Υπουργείου Υγείας για την περίοδο 
εκτύπωσης των βεβαιώσεων παρέχονται υπηρεσίες τη−
λεφωνικού κέντρου για την παροχή βοήθειας στα ΚΕΠ 
καθ’ όλο το ωράριο λειτουργίας τους (καθημερινά 8.00 
έως 20.00 και Σάββατο 8.00 − 14.00) μέσω του τηλεφωνι−
κού αριθμού που θα καθοριστεί. Εφόσον παραστεί ανά−
γκη το Υπουργείο Υγείας μεριμνά για την απόδοση προς 
χρήση περισσότερων τηλεφωνικών αριθμών κλήσης

5. Με μέριμνα του Υπουργείου Υγείας, οι δικαιούχοι 
της παραγράφου 1 ενημερώνονται με οποιοδήποτε πρό−
σφορο τρόπο, για τα έγγραφα που υποχρεούνται να 
επιδείξουν, τα κριτήρια που πρέπει να πληρούν για την 
εγγραφή τους και για το χρονικό διάστημα που υπο−
χρεούνται να προσέλθουν στα ΚΕΠ. Οι δικαιούχοι του 
Προγράμματος είναι νόμιμα διαμένοντες κάτοικοι στην 
Ελλάδα, ήταν ασφαλισμένοι στα Ασφαλιστικά Ταμεία 
που συμπεριλήφθηκαν στον ΕΟΠΥΥ και έχουν απολέσει 
τα ασφαλιστικά τους δικαιώματα και πληρούν εισοδη−
ματικά κριτήρια. Ο δικαιούχος προκειμένου να καταστεί 
δυνατή η εγγραφή του στο Πρόγραμμα υποχρεούται να 
επιδείξει τα κάτωθι έγγραφα στον υπάλληλο του ΚΕΠ:

α) Έγγραφο αποδεικτικό της ταυτότητας του και συ−
γκεκριμένα: α) Για τους Έλληνες πολίτες είναι υποχρε−
ωτική η επίδειξη του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας 
και για τους υπηρετούντες στα Σώματα Ασφαλείας και 

στις Ένοπλες Δυνάμεις η ταυτότητα της υπηρεσίας 
τους. β) Για τους Ομογενείς Ειδικό Δελτίο Ταυτότη−
τας Ομογενούς, γ) Για τους πολίτες κρατών−Μελών της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης διαβατήριο εν ισχύ δ) Για τους 
πολίτες χωρών που ανήκουν στον Ευρωπαϊκό Οικονο−
μικό Χώρο απαιτείται άδεια διαμονής, ε) Για τους αλ−
λοδαπούς που διαμένουν στην Ελλάδα, Άδεια Διαμονής 
Ενιαίου Τύπου ή Άδεια Παραμονής Αλλοδαπού.

β) Το εκκαθαριστικό σημείωμα φόρου εισοδήματος 
οικ. Έτους 2012 (χρήση 2011) ή στις περιπτώσεις τεκ−
μηρίωσης ύψους οικογενειακού φορολογητέου εισο−
δήματος προσκομίζονται τα αντίστοιχα εκκαθαριστικά 
σημειώματα οικ. Έτους 2012 ή για τους μη υπόχρεους 
σε δήλωση ΦΕΦΠ, βεβαίωση απόδοσης Αριθμού Φορο−
λογικού Μητρώου (ΑΦΜ)

γ) Οποιοδήποτε έγγραφο στοιχείο από το οποίο να 
προκύπτει ο Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης 
(AMΚΑ).

Αν ο δικαιούχος αδυνατεί να προσέλθει στα ΚΕΠ, 
τότε η καταγραφή του θα γίνει από τρίτο πρόσωπο. Ο 
εκπρόσωπος του δικαιούχου θα πρέπει οπωσδήποτε να 
επιδείξει, εκτός από τα ανωτέρω δικαιολογητικά, το υπό 
στοιχείο (α) που αφορά τον ίδιο, για την καταγραφή 
των στοιχείων του εκπροσώπου. Επιπλέον θα επιδείξει:

• συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο το οποίο να έχει 
χορηγηθεί κατά το χρονικό διάστημα των προηγούμε−
νων 6 μηνών

• ή εξουσιοδότηση θεωρημένη για το γνήσιο της υπο−
γραφής η οποία να έχει χορηγηθεί κατά το χρονικό 
διάστημα των προηγούμενων 30 ημερών

• ή αμετάκλητη απόφαση Δικαστηρίου για διορισμό 
του ως νομίμου εκπροσώπου του δικαιούχου (επίτροπος 
ή δικαστικός συμπαραστάτης).

Προκειμένου για ανήλικο η καταγραφή θα γίνει από 
έναν από τους γονείς του με επίδειξη της ληξιαρχικής 
πράξης γεννήσεως του.

Σε περίπτωση που οποιοδήποτε εκ των ανωτέρω 
δικαιολογητικών διαφοροποιηθεί κατά την διάρκεια 
υλοποίησης του έργου, η σχετική ενημέρωση πραγ−
ματοποιείται από το Υπουργείο Υγείας προς τα ΚΕΠ 
τουλάχιστον 10 ημέρες πριν την ημερομηνία έναρξης 
εφαρμογής.

6. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας της ηλε−
κτρονικής εγγραφής του δικαιούχου από τον υπάλ−
ληλο του ΚΕΠ ο δικαιούχος θα λαμβάνει αποδεικτικό 
εγγραφής του (Healthvoucher) ως ωφελούμενου του 
προγράμματος, το οποίο αναγράφει έναν μοναδικό 
αριθμό εγγραφής. Η επίδειξη των απαιτούμενων δικαι−
ολογητικών από τον δικαιούχο για την εγγραφή του 
από τον υπάλληλο στο ΚΕΠ και η χορήγηση του μονα−
δικού αριθμού εγγραφής του επέχει θέσει υπεύθυνης 
δήλωσης και η ψευδής δήλωση στοιχείων αποτελεί 
ποινικό αδίκημα.

Η επαλήθευση των δηλούμενων στοιχείων θα πραγ−
ματοποιηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες. Για την επι−
βεβαίωση των στοιχείων των δικαιούχων που θα συλ−
λεχθούν μέσω της ηλεκτρονικής εγγραφής οι αρμόδιες 
υπηρεσίες δύνανται να ζητήσουν από τους δικαιούχους 
της παραγράφου 1 ή τους νομίμους αντιπροσώπους 
τους τα δικαιολογητικά που επέδειξαν, όπως αυτά πε−
ριγράφονται στην παρούσα. Προς τούτο υποχρεούνται 
να φυλάσσουν αυτά για χρονικό διάστημα ενός (1) 
έτους.
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7. Το Υπουργείο Υγείας λαμβάνει όλα τα απαραίτητα 
μέτρα για:

Α. την ενημέρωση των δικαιούχων της παραγράφου 
1 αναφορικά με το Πρόγραμμα και ειδικότερα σε σχέ−
ση με τα κριτήρια επιλεξιμότητας στο Πρόγραμμα, τη 
διαδικασία εγγραφής, τα απαραίτητα δικαιολογητικά 
που πρέπει να φέρουν τόσο κατά την εγγραφή όσο και 
κατά την χρήση του HealthVoucher, για τις υπηρεσίες 
που παρέχονται από το Πρόγραμμα και για τον διαθέ−
σιμο προϋπολογισμό ανά περιφέρεια, η εξάντληση του 
οποίου αποτελεί κριτήριο ολοκλήρωσης και παύσης του 
Προγράμματοςτων πολιτών και

Β. τη διασφάλιση της ομαλής προσέλευσης των πολι−
τών στα ΚΕΠ (ενδεικτικά, υπόδειξη επιπλέον υπηρεσιών 
υποδοχής αίτησης) με σκοπό την απρόσκοπτη λειτουρ−
γία των ΚΕΠ στην εξυπηρέτηση των πολιτών.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

   Αθήνα, 24 Ιουλίου 2013

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ 
 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

 ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ−ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ

F
    Αριθμ. απόφ. 308/2013 (3)
Τροποποίηση των διατάξεων του Κώδικα Διαχείρισης 

Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΦΕΚ 
Β΄ 103/31−01−2012).

   Η ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
(Τακτική συνεδρίαση της 3ης Ιουλίου 2013)

   Λαμβάνοντας υπόψη:
1. Τον Κανονισμό ΕΚ αριθμ. 714/2009 (EC No 714/2009/ 

13.07.2009).
2. Τον Κανονισμό ΕΕ αριθμ. 838/2010 (EU No 838/2010/ 

23.09.2010).
3. To v. 4001/2011 «Για τη λειτουργία Ενεργειακών 

Αγορών Ηλεκτρισμού και Φυσικού Αερίου, για Έρευνα, 
Παραγωγή και δίκτυα μεταφοράς Υδρογονανθράκων 
και άλλες ρυθμίσεις» (ΦΕΚ Α 179), όπως ισχύει, και ειδι−
κότερα τις διατάξεις του Άρθρου 96.

4. Τον Κώδικα Διαχείρισης του Ελληνικού Συστήματος 
Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας, που εγκρίθηκε με 
την Απόφαση ΡΑΕ 57/2012 (ΦΕΚ Β΄ 103), όπως τροπο−
ποιήθηκε και ισχύει, και ειδικότερα τις διατάξεις των 
Άρθρων 168,178, 275,279 και 281.

5. Την εισήγηση του ΑΔΜΗΕ Α.Ε. σχετικά με τις προ−
τεινόμενες τροποποιήσεις του Κώδικα Διαχείρισης Συ−
στήματος αναφορικά με την εφαρμογή του Μηχανισμού 
Αντιστάθμισης μεταξύ των Διαχειριστών του Συστήμα−
τος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας, η οποία υπο−
βλήθηκε με το υπ’ αριθμ. πρωτ. ΡΑΕ 1−166703/24.12.2012 
έγγραφο του.

6. Τη δημόσια Διαβούλευση που διεξήχθη μεταξύ της 
15ης και της 22ης Απριλίου 2013, στο πλαίσιο της οποίας 
υποβλήθηκαν οι εξής απόψεις:

α. επιστολή της εταιρείας NECO (αρ. πρωτ. ΡΑΕ 
1−170912/22.4.2013)

β. επιστολή της εταιρείας GEN−I (αρ. πρωτ. ΡΑΕ 
1−170933/23.4.2013).

7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 

δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προ−
ϋπολογισμού.

Σκέφθηκε ως εξής:
Επειδή, σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 22 του 

Ν. 4001/2011, η ΡΑΕ, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, 
δύναται να εισηγείται προς τα αρμόδια όργανα τη λήψη 
κάθε αναγκαίου μέτρου, συμπεριλαμβανομένης και της 
έκδοσης ατομικών και κανονιστικών πράξεων.

Επειδή, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 
1 του Άρθρου 96 του Ν. 4001/2011, ο Κώδικας Διαχείρι−
σης του Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας 
(εφεξής «ΚΔΣ») τροποποιείται με Απόφαση της ΡΑΕ, είτε 
με πρωτοβουλία της ΡΑΕ είτε κατόπιν αιτήματος του 
Διαχειριστή του Συστήματος ή τρίτων προσώπων που 
έχουν έννομο συμφέρον, κατ’ εφαρμογή της διαδικασίας 
που περιγράφεται στην ανωτέρω παράγραφο.

Επειδή, σύμφωνα με το Άρθρο 94 στοιχείο 2.ι του Νό−
μου 4001/2011, ο ΑΔΜΗΕ «εισπράττει τα τέλη πρόσβασης 
στο Σύστημα και διευθετεί τις χρεοπιστώσεις που του 
αναλογούν στο πλαίσιο του μηχανισμού αντιστάθμισης 
μεταξύ των διαχειριστών συστημάτων μεταφοράς, σύμ−
φωνα με το άρθρο 13 του Κανονισμού (ΕΚ) 714/2009».

Επειδή, σύμφωνα με τον Κανονισμό 714/2009 του Ευ−
ρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά 
με τους όρους πρόσβασης στο δίκτυο για τις διασυ−
νοριακές ανταλλαγές ηλεκτρικής ενέργειας, έχει συ−
σταθεί (Άρθρο 13) Μηχανισμός Αντιστάθμισης μεταξύ 
των Διαχειριστών των Συστημάτων Μεταφοράς ηλε−
κτρικής ενέργειας, Inter−Transmission system operator 
Compensation mechanism, (εφεξής «μηχανισμός ITC») 
για τα κόστη που προκύπτουν λόγω των διασυνοριακών 
ροών ηλεκτρικής ενέργειας (εφεξής «HE») μέσω των 
Συστημάτων τους.

Επειδή, ειδικότερα οι Διαχειριστές αποζημιώνονται για 
το κόστος από τη διάθεση των υποδομών τους και για 
το κόστος των απωλειών που προκύπτουν στα Συστή−
ματα τους ως συνέπεια της «φιλοξενίας» διασυνοριακών 
ροών HE. Η αντιστάθμιση αυτή καταβάλλεται από τους 
Διαχειριστές των εθνικών Συστημάτων Μεταφοράς από 
τα οποία προέρχονται οι διασυνοριακές ροές και των 
Συστημάτων στα οποία καταλήγουν οι εν λόγω ροές.

Επειδή, ήδη βρίσκεται σε εφαρμογή ο μηχανισμός 
ITC με τις σύμφωνες προδιαγραφές του Κανονισμού 
838/2010 περί καθορισμού κατευθυντήριων γραμμών 
για τον μηχανισμό ITC.

Επειδή, η έως τώρα ενσωμάτωση του Μηχανισμού 
ITC στο υφιστάμενο νομοθετικό και ρυθμιστικό πλαίσιο 
επέτρεψε τον προσδιορισμό του μοναδιαίου κόστους 
απωλειών στο πλαίσιο του μηχανισμού ITC κατά τα έτη 
2012 και 2013, ώστε να υπάρξει καλύτερη εναρμόνιση 
με τις απαιτήσεις της Τρίτης Ενεργειακής Δέσμης, και 
επομένως από 1.1.2012 ο ΑΔΜΗΕ αποζημιώνεται από το 
μηχανισμό ITC για τις απώλειες που προκαλούν οι δι−
αμετακομίσεις ενέργειας.

Επειδή, για την ορθότερη και πληρέστερη εφαρμογή 
του Μηχανισμού ITC, απαιτείται επέκταση του ρυθμι−
στικού πλαισίου, όπως έχει επισημανθεί και από τον 
ACER, και πιο συγκεκριμένα, τροποποιήσεις του ΚΔΣ, 
όπως αναλύεται στη συνέχεια.

Επειδή, για την εκπόνηση της παρούσας, έχουν εξε−
ταστεί και ληφθεί υπόψη οι απόψεις που υποβλήθηκαν 
στο πλαίσιο της Δημόσιας Διαβούλευσης που διεξήγαγε 
η ΡΑΕ επί του θέματος.
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Ειδικότερα:

Αναφορικά με την αντιστάθμιση των απωλειών:

Επειδή, σύμφωνα με τον Κανονισμό 838/2010 στοιχείο 
4.2 του 1ου Μέρους του Παραρτήματος, το κόστος των 
απωλειών, λόγω της διαμετακόμισης ενέργειας μέσω 
ενός Συστήματος, προκύπτει ως η διαφορά μεταξύ των 
πραγματικών και των εκτιμώμενων απωλειών χωρίς τη 
διαμετακόμιση ενέργειας. Πριν την έναρξη κάθε ημε−
ρολογιακού έτους οι Διαχειριστές πρέπει να δηλώσουν 
στον ENTSO−E το μοναδιαίο κόστος απωλειών στο Σύ−
στημα τους για το έτος αυτό.

Επειδή, κύριος στόχος του μηχανισμού ITC είναι η 
ανάκτηση του κόστους από τους Διαχειριστές των Συ−
στημάτων Μεταφοράς HE, ώστε να μην επιβάλλονται ει−
δικά τέλη στις διασυνοριακές ροές αλλά ταυτόχρονα να 
μην επιβαρύνονται οι εθνικοί χρήστες των Συστημάτων.

Επειδή, στο προαναφερθέν πλαίσιο, κρίνεται αναγκαία:
α) η δημιουργία ενός μηχανισμού μέσω του οποίου 

θα επιστρέφονται σε όσους πραγματοποιούν διαμετα−
κομίσεις, οι χρεώσεις που έχουν υποστεί ως κόστος 
απωλειών κατά τη συμμετοχή τους στην ημερήσια χον−
δρεμπορική αγορά.

β) η δημιουργία ενός λογαριασμού με έσοδο το κα−
θαρό τίμημα της συμμετοχής στο μηχανισμό ITC για το 
τμήμα των απωλειών και έξοδο την επιστροφή στους 
Συμμετέχοντες εκείνου του κόστους που έχουν επωμι−
στεί για τις απώλειες λόγω των διαμετακομίσεων τους. 
Ως καθαρό τίμημα εννοείται η αποζημίωση που προ−
κύπτει για τον ΑΔΜΗΕ λόγω των διαμετακομίσεων HE 
και η ανάκτηση του κόστους για τις απώλειες από τη 
διασύνδεση με την Τουρκία (όπως περιγράφεται στη 
συνέχεια), μειωμένη κατά τη συνεισφορά την οποία 
καλείται να καταβάλλει ο ΑΔΜΗΕ λόγω των καθαρών 
εισαγωγών και εξαγωγών και των συνακόλουθων διαμε−
τακομίσεων που αυτές προκαλούν στα άλλα Συστήματα. 
Κρίνεται σκόπιμο ο Διαχειριστής να εισηγείται στη ΡΑΕ 
για το ισοζύγιο του λογαριασμού αυτού σε ετήσια βάση.

Επειδή, με δεδομένο το νομοθετικό πλαίσιο το οποίο 
καθορίζει τον επιμερισμό του κόστους απωλειών στο 
ΕΣΜΗΕ και της υστέρησης καταβολής των πληρωμών 
και εισφορών μέσω του μηχανισμού ITC, για τις οποίες 
πρέπει να προηγηθούν η αποστολή και η διασταύρω−
ση δεδομένων καθώς και υπολογισμοί και συμφωνί−
ες, κρίνεται απαραίτητη η εκ των υστέρων επιστροφή 
στους Συμμετέχοντες εκείνου του κόστους που έχουν 
επωμιστεί για τις απώλειες λόγω των διαμετακομίσεων 
τους. Χαρακτηριστικά αναφέρεται πως η πρόβλεψη του 
Κανονισμού 838/2010 για την καταβολή των πληρωμών 
και των εισφορών έχει όριο τους έξι μήνες από τη λήξη 
της περιόδου που αφορούν.

Επειδή, θεωρήθηκε ότι ο ισοσκελισμός σε μηνιαία 
βάση του λογαριασμού Λ−Α μέσω του λογαριασμού 
προσαυξήσεων, ΛΠ−3, όπως εισηγήθηκε ο ΑΔΜΗΕ, εισά−
γει πρόσθετη πολυπλοκότητα, χωρίς να συμβάλει στην 
ενίσχυση της διαφάνειας. Πιο συγκεκριμένα, λόγω της 
απόκλισης που προκύπτει, ευλόγως, μεταξύ των χρε−
ώσεων απωλειών των συμμετεχόντων που διενεργούν 
διαμετακομίσεις ηλεκτρικής ενέργειας και του ποσού 
που εισπράττει ο ΑΔΜΗΕ από τον μηχανισμό ITC, το 
έλλειμμα ή πλεόνασμα του λογαριασμού Λ−A θα συνδε−
όταν, εσφαλμένως, με την κατηγορία των προμηθευτών, 
δηλαδή κατηγορία συμμετεχόντων που δεν σχετίζονται 

με τις απώλειες των διασυνοριακών ροών. Επιπλέον, η 
παραπάνω προσέγγιση, που δεν υιοθετήθηκε, θα προ−
καλούσε την αναγκαιότητα εκ των υστέρων εκκαθαρί−
σεων του λογαριασμού προσαυξήσεων, ειδικά λόγω της 
χρονικής υστέρησης στην είσπραξη της αποζημίωσης 
από τον μηχανισμό ITC.

Αναφορικά με την αντιστάθμιση για τη χρήση
των υποδομών:

Επειδή, σύμφωνα με τον Κανονισμό 714/2009 και τον 
Κανονισμό 838/2010 κατανέμεται αντιστάθμιση στους 
Διαχειριστές των Συστημάτων Μεταφοράς HE για το 
κόστος που προκύπτει από τη διάθεση των υποδομών 
των συστημάτων τους για τη «φιλοξενία» διασυνοριακών 
ροών HE. Η αντιστάθμιση παρέχεται από το ταμείο (fund) 
ITC. Το ταμείο αυτό δημιουργείται από τη συνεισφορά 
των Διαχειριστών, η οποία είναι αναλογική, με βάση το 
ποσοστό της απόλυτης τιμής των καθαρών ροών προς 
και από το οικείο εθνικό Σύστημα Μεταφοράς ως προς 
το άθροισμα της απόλυτης τιμής των καθαρών ροών 
προς και από όλα τα εθνικά Συστήματα Μεταφοράς.

Επειδή, σύμφωνα με τον Κανονισμό 714/2009, Άρθρο 14, 
στοιχείο 3, «κατά τον καθορισμό των τελών πρόσβασης 
στο δίκτυο λαμβάνονται υπόψη τα εξής: α) οι πληρωμές 
και οι εισπράξεις που προκύπτουν με βάση το μηχανι−
σμό αντιστάθμισης μεταξύ διαχειριστών συστημάτων 
μεταφοράς».

Επειδή, για το λόγο αυτό κρίνεται ότι η συνιστώσα που 
αφορά στις χρεώσεις / πιστώσεις μέσω του μηχανισμού 
ITC για τη χρήση των υποδομών χρησιμοποιείται κατά 
τον υπολογισμό του Απαιτούμενου Εσόδου του Συστή−
ματος. Θεωρείται δηλαδή εύλογο στον υπολογισμό του 
Απαιτούμενου Εσόδου του Συστήματος για το έτος η+1, 
που λαμβάνει χώρα στο έτος η, να συμπεριλαμβάνεται 
και το ποσό από τη συμμετοχή στο μηχανισμό ITC για 
τις υποδομές για προηγούμενα έτη.

Αναφορικά με τις ανταλλαγές στη διασύνδεση
της Τουρκίας:

Επειδή, σύμφωνα με τον Κανονισμό 838/2010 στοι−
χείο 7.2 του 1ου Μέρους του Παραρτήματος επιβάλλεται 
από τον Διαχειριστή που συμμετέχει στο μηχανισμό ITC 
τέλος χρήσης Συστήματος Μεταφοράς στις προγραμ−
ματισμένες εισαγωγές και εξαγωγές ΗΕ μεταξύ του 
εθνικού Συστήματος Μεταφοράς και του Συστήματος 
Μεταφοράς χώρας η οποία είτε δεν συμμετέχει στον 
Μηχανισμό ITC είτε δεν έχει συνάψει συμφωνία με την 
Ένωση, βάσει της οποίας να υιοθετεί και να εφαρμόζει 
το δίκαιο της Ένωσης στον τομέα της ΗΕ (περιμετρική 
χώρα). Στις τρέχουσες συνθήκες η Τουρκία είναι περι−
μετρική χώρα για το μηχανισμό ITC.

Επειδή, το τέλος χρήσης του Συστήματος Μεταφοράς 
για εισαγωγές / εξαγωγές από / προς περιμετρική χώρα 
καθορίζεται εκ των προτέρων για κάθε έτος από τον 
ENTSO−E. Για το έτος 2012 το τέλος αυτό έχει προσ−
διοριστεί σε 0,8 €/MWh και εφαρμόζεται σε όλες τις 
προγραμματισμένες εισαγωγές και εξαγωγές με την 
περιμετρική χώρα. Ο Διαχειριστής ο οποίος συμμετέχει 
στο μηχανισμό ITC και συνορεύει με την περιμετρική 
χώρα είναι αρμόδιος να επιβάλλει το τέλος αυτό και να 
αποδώσει την εισφορά στο ταμείο του ITC.

Επειδή, ένα μέρος της εισφοράς αυτής συμμετέχει 
στην αντιστάθμιση των απωλειών, ενώ το υπόλοιπο 
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στην αντιστάθμιση των υποδομών, με τον επιμερισμό 
για το 2012 να καθορίζεται σε 0,4 €/MWh για τις απώ−
λειες και 0,4 €/MWh για τις υποδομές.

Αναφορικά με το χρονικό διάστημα από 1.1.2012 έως
τη θέση σε ισχύ της Παρούσας 

Επειδή, στο πλαίσιο του υφιστάμενου μοντέλου 
αγοράς, επιβάλλονται χρεώσεις απωλειών στους δι−
ενεργούντες διαμετακομίσεις ηλεκτρικής ενέργειας. 
Ωστόσο, ο Διαχειριστής του Συστήματος από 1.1.2012, 
άρχισε να λαμβάνει, εκ των υστέρων, αποζημίωση 
από τον Μηχανισμό ITC για τις απώλειες που προκα−
λούν οι διασυνοριακές ροές. Συνεπώς, τίθεται ζήτημα 
διπλής χρέωσης των απωλειών από 1.1.2012 έως και 
την θέση σε ισχύ της παρούσας Απόφασης και κα−
ταβολής των σχετικών ποσών στους διενεργούντες 
διαμετακομίσεις ενέργειας (προμηθευτές, έμποροι) 
για το διάστημα αυτό. Επιπλέον, μέσω του ισοσκε−
λισμού του λογαριασμού ΛΠ−3, η αποζημίωση που 
λαμβάνει πλέον ο ΑΔΜΗΕ από τον μηχανισμό ITC θα 
αποδιδόταν, εσφαλμένως, στους προμηθευτές και όχι 
στους συμμετέχοντες που διενήργησαν διαμετακομί−
σεις ηλεκτρικής ενέργειας.

Επειδή, ο ΑΔΜΗΕ έχει τη δυνατότητα καταβολής 
των ποσών που αντιστοιχούν στο κόστος των απω−
λειών των διενεργούντων διαμετακομίσεις ηλεκτρι−
κής ενέργειας μέσω της διενέργειας εκ των υστέρων 
εκκαθαρίσεων, κατόπιν της είσπραξης τους από τον 
μηχανισμό ITC, αποφασίζει:

Α. Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της κατά το Άρθρο 
96 του Ν.4001/2011, για την τροποποίηση και συμπλή−
ρωση των διατάξεων του Κώδικα Διαχείρισης του Ελ−
ληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας 
(ΦΕΚ Β΄ 103/31.01.2012) ως ακολούθως:

1. Την τροποποίηση των διατάξεων του Άρθρου 168 
παράγραφος (1), ώστε μετά την πρώτη περίοδο να 
προστεθεί νέα περίοδος ως εξής: «(Λ−Α) Λογαριασμός 
για τις Απώλειες των Διαμετακομίσεων, με έσοδο 
το καθαρό τίμημα της συμμετοχής στο Μηχανισμό 
Αντιστάθμισης μεταξύ Διαχειριστών Συστημάτων 
Μεταφοράς για το τμήμα των απωλειών και έξοδο 
την επιστροφή στους Συμμετέχοντες εκείνου του κό−
στους που έχουν επωμιστεί για τις απώλειες λόγω 
των Διαμετακομίσεων τους, όπως περιγράφεται στο 
Άρθρο 178».

2. Την τροποποίηση των διατάξεων του Άρθρου 
178 με την αλλαγή του τίτλου σε: «Διαχείριση Πλε−
ονάσματος Λογαριασμών Λ−Α, Λ−Β, Λ−Ζ και Λ−ΙΓ» 
καθώς και την προσθήκη νέας παραγράφου (9), ως 
εξής: «9. Η διαχείριση του ισοζυγίου (πλεονάσματος 
ή ελλείμματος) του λογαριασμού Λ−Α εγκρίνεται με 
απόφαση της ΡΑΕ κατόπιν εισήγησης του Διαχειρι−
στή του Συστήματος. Οι λεπτομέρειες σχετικά με 
τις συνιστώσες του λογαριασμού Λ−Α, και ειδικότε−
ρα επί της διαδικασίας επιστροφής των χρεώσεων 
για τις απώλειες του Συστήματος στον ΗΕΠ για τη 
Διαμετακόμιση καθώς και επί της συλλογής του τέ−
λους χρήσης για διασύνδεση με χώρα της οποίας ο 
Διαχειριστής δεν έχει συνάψει τη συμφωνία για το 
Μηχανισμό Αντιστάθμισης μεταξύ διαχειριστών Συ−
στημάτων Μεταφοράς, εξειδικεύονται στο Εγχειρίδιο 
του Κώδικα Διαχείρισης Συστήματος.»

3. Την τροποποίηση των διατάξεων του Άρθρου 275 
παράγραφος (1), ώστε η εξίσωση να αντικατασταθεί ως 
εξής: «ΑΕΣ, =ΕΚ1 ± ΕΚ2 ± ΠΙ ± Π2 ± Π3 ± Π4 − Π5 ± Π6».

4. Την τροποποίηση των διατάξεων του Άρθρου 275 
παράγραφος (1), ώστε να προστεθεί εδάφιο στο τέλος 
της παραγράφου ως εξής: «Π6 το ποσό που προκύπτει 
από τη συμμετοχή στο Μηχανισμό Αντιστάθμισης με−
ταξύ Διαχειριστών Συστημάτων Μεταφοράς για τη συ−
νιστώσα για τη χρήση των υποδομών για προηγούμενα 
έτη, το οποίο αντιστοιχεί σε χρέωση (θετικό πρόσημο) 
ή πίστωση (αρνητικό πρόσημο) για τον Διαχειριστή του 
Συστήματος και το οποίο αντίστοιχα απομειώνεται ή 
επαυξάνεται με τυχόν ανάκτηση κόστους κατά το Άρ−
θρο 281 παράγραφος (4)».

5. Την τροποποίηση των διατάξεων του Άρθρου 279 
παράγραφος (2), ώστε να αντικατασταθεί ως εξής: «Ως 
Διαμετακόμιση ηλεκτρικής ενέργειας ορίζεται η ταυτό−
χρονη, ήτοι κατά την ίδια Περίοδο Κατανομής, Εισαγωγή 
ηλεκτρικής ενέργειας από μία διασύνδεση και Εξαγωγή 
ηλεκτρικής ενέργειας από διαφορετική διασύνδεση από 
τον ίδιο Συμμετέχοντα, ανεξαρτήτως των ιδιοτήτων υπό 
τις οποίες ο Συμμετέχων πραγματοποιεί ταυτόχρονη Ει−
σαγωγή και Εξαγωγή. Η ποσότητα ηλεκτρικής ενέργειας 
η οποία διαμετακομίζεται από έναν Συμμετέχοντα κατά 
τη διάρκεια μίας Περιόδου Κατανομής, υπολογίζεται 
ως το ελάχιστο μεταξύ της απόλυτης τιμής του αθροί−
σματος των Εισαγωγών για όλες τις διασυνδέσεις και 
της απόλυτης τιμής του αθροίσματος των Εξαγωγών 
για όλες τις διασυνδέσεις που διενεργούνται από τον 
Συμμετέχοντα κατά την ίδια Περίοδο Κατανομής. Κατά 
τον υπολογισμό της ποσότητας Διαμετακόμισης ενός 
Συμμετέχοντος χρησιμοποιείται για κάθε διασύνδεση 
η ποσότητα, η οποία καθορίζεται από το αλγεβρικό 
άθροισμα των ποσοτήτων Εισαγωγής και Εξαγωγής 
που αφορούν στην υπό εξέταση διασύνδεση και η οποία 
αφορά είτε σε Εισαγωγή είτε σε Εξαγωγή ηλεκτρικής 
ενέργειας.»

6. Την τροποποίηση των διατάξεων του Άρθρου 281 
παράγραφος (3), ώστε μετά την πρώτη περίοδο να προ−
στεθεί νέα περίοδος ως εξής: «Σε κάθε Συμμετέχοντα 
επιστρέφονται, μέσω του λογαριασμού Λ−Α, αναλογικά 
για τις ποσότητες εισαγωγής από κάθε κόμβο διασύνδε−
σης, οι χρεώσεις για τις απώλειες του Συστήματος στον 
ΗΕΠ κατά το ύψος που αντιστοιχεί σε Διαμετακόμιση 
ηλεκτρικής ενέργειας, που ο ίδιος Συμμετέχων διενεργεί 
κατά την ίδια Περίοδο Κατανομής.»

7. Την τροποποίηση των διατάξεων του Άρθρου 281 
παράγραφος (4), ώστε αυτή να αντικατασταθεί ως εξής: 
«Για εισαγωγές και εξαγωγές ηλεκτρικής ενέργειας, 
ακόμη και αν αυτές αφορούν σε Διαμετακόμιση ηλεκτρι−
κής ενέργειας, στις διασυνδέσεις με χώρα η οποία είτε 
δεν έχει συνάψει συμφωνία με την οποία να υιοθετεί και 
να εφαρμόζει το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον 
τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας είτε ο Διαχειριστής της 
οποίας δεν έχει συνάψει τη συμφωνία για το Μηχανισμό 
Αντιστάθμισης μεταξύ Διαχειριστών Συστημάτων Μετα−
φοράς, ο Διαχειριστής του Συστήματος δικαιούται μετά 
από έγκριση της ΡΑΕ να ανακτά οποιοδήποτε επιπλέον 
κόστος δημιουργείται. Για το σκοπό αυτό δύναται να 
επιβάλει στους ενδιαφερόμενους τις χρεώσεις που τους 
αναλογούν.».

Β. Εντέλει τον ΑΔΜΗΕ όπως προβεί σε εκ των υστέ−
ρων εκκαθαρίσεις των ποσών που αντιστοιχούν στις 
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χρεώσεις για απώλειες που υπέστησαν οι συμμετέχο−
ντες (έμποροι ή /και προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργει−
ας), οι οποίοι για το χρονικό διάστημα από 1.1.2012 μέχρι 
τη θέση σε ισχύ της παρούσας Απόφασης διενήργη−
σαν διαμετακόμιση, όπως αυτή ορίζεται στη διάταξη 
της παραγράφου 2 του Άρθρου 279 του ΚΔΣ, όπως 
τροποποιηθείσα ισχύει, εφαρμόζοντας τη μεθοδολογία 
επιμερισμού που καθορίζεται στην παρούσα με τις ως 
άνω τροποποιήσεις του ΚΔΣ.

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, 3 Ιουλίου 2013

Ο Πρόεδρος κ.α.α.
Ο Αντιπρόεδρος
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