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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
4 Σεπτεμβρίου 2018

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Τροποποίηση της με αριθμ. 82437/Δ2/22-05-2015
υπουργικής απόφασης (Β’ 941) ως προς το Ωρολόγιο Προγραμμάτων μαθημάτων της Γ’ τάξης
Εσπερινού Γενικού Λυκείου.

2

Καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης, των
μονίμων και Ιδιωτικού Δικαίου υπαλλήλων της
Οργανικής Μονάδας Έδρας Αγίου Νικολάου του
Γενικού Νοσοκομείου Λασιθίου, για τη χρονική
περίοδο του β΄εξαμήνου του έτους 2018.

3

Διαδικασία δημοπρασιών για τη δέσμευση και κατανομή δυναμικότητας στο Σημείο Διασύνδεσης
ΚΗΠΟΣ.

4

Επιλογή Ασκούμενων Δικηγόρων στην Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, σύμφωνα με τις διατάξεις της
παρ. 6 του άρθρου 40 του ν. 4001/2011.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 133132/Δ2
(1)
Τροποποίηση της με αριθμ. 82437/Δ2/22-05-2015
υπουργικής απόφασης (Β' 941) ως προς το Ωρολόγιο Προγραμμάτων μαθημάτων της Γ' τάξης Εσπερινού Γενικού Λυκείου.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις της περ. β της παρ. 2 του άρθρου 42 του
ν. 4186/2013 (Α΄ 193), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
2) Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 2 του
ν. 3966/2011 (Α΄ 118) «Θεσμικό πλαίσιο των Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων, Ίδρυση Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής
Πολιτικής, Οργάνωση του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» και λοιπές διατάξεις».
3) Το π.δ. 125/2016 (Α΄ 210) με θέμα «Διορισμός
Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
4) Τις διατάξεις του άρθρου 90 του κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα που
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).

Αρ. Φύλλου 3810

5) Την με αριθμ. 82437/Δ2/22-05-2015 υπουργική
απόφαση (Β΄ 941) με θέμα «Ωρολόγιο Πρόγραμμα των
μαθημάτων των Α΄, Β΄, Γ΄ και Δ΄ τάξεων του Εσπερινού
Γενικού Λυκείου».
6) Την με αριθμ. 27/05-06-2018 (2η Ανακοινοποίηση
12-07-2018) Πράξη του Δ.Σ. του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής.
7) Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολογισμού του ΥΠ.Π.Ε.Θ. για τις δαπάνες που καλύπτονται από
αυτόν, σύμφωνα με την με αριθμ. Φ.1/Γ/276/1321341/
Β1 εισήγηση του άρθρου 24 του ν. 4270/2014 (Α΄ 143),
όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 10 παρ. 6 του
ν. 4337/2015 (Α΄ 129) της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευμάτων, αποφασίζουμε:
Τροποποιούμε την με αριθμ. 82437/Δ2/22-05-2015
υπουργική απόφαση (Β΄ 941) ως προς το Ωρολόγιο Πρόγραμμα της Γ΄ τάξης Εσπερινού Γενικού Λυκείου ως εξής:
Το μάθημα Γενικής Παιδείας της Γ΄ τάξης Εσπερινού
Γενικού Λυκείου Πολιτική Παιδεία (Οικονομία, Πολιτικοί
Θεσμοί και Αρχές Δίκαιου και Κοινωνιολογία) αντικαθίσταται με το μάθημα «Σύγχρονος Κόσμος: Πολίτης και
Δημοκρατία».
Η απόφαση αυτή ισχύει για το σχολικό έτος 2018-2019.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 7 Αυγούστου 2018
Ο Υπουργός
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ
Ι

Αριθμ. 2055
(2)
Καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης, των μονίμων και Ιδιωτικού Δικαίου υπαλλήλων της Οργανικής Μονάδας Έδρας Αγίου Νικολάου του
Γενικού Νοσοκομείου Λασιθίου, για τη χρονική
περίοδο του β΄εξαμήνου του έτους 2018.
Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ
ΛΑΣΙΘΙΟΥ - ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ
«ΔΙΑΛΥΝΑΚΕΙΟ»
Αφού έλαβε υπόψη :
1. Τις διατάξεις του ν. 3329/2005 (ΦΕΚ 81/Α΄/04.05.2005)
«Εθνικό Σύστημα Υγείας και λοιπές διατάξεις».
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2. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 4354/2015
(ΦΕΚ 176/τ.Α΄) σύμφωνα με τις οποίες « .... για το προσωπικό των ΝΠΔΔ και των ΝΠΙΔ η απόφαση καθιέρωσης υπερωριακής εργασίας εκδίδεται από το Διοικητικό
Συμβούλιο ή το όργανο διοίκησης ή το εξουσιοδοτημένο
από αυτό όργανο.... Στις αποφάσεις αυτές καθορίζεται
ο αριθμός των υπαλλήλων, το χρονικό διάστημα και οι
ώρες υπερωριακής απασχόλησής του μέσα στα όρια των
πιστώσεων του Προϋπολογισμού τους μη επιτρεπόμενης
της επιβάρυνσης του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων. Οι ανωτέρω αποφάσεις δημοσιεύονται στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ......».
3. Τη με αριθμ. Γ4β/Γ.Π. οικ. 95854/27-12-2017 κοινή
απόφαση για την «καθιέρωση με αμοιβή υπερωριακής,
νυχτερινής και εξαιρέσιμων ημερών εργασίας του μόνιμου προσωπικού και του προσωπικού με σχέση εργασίας
ιδιωτικού δικαίου των Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων ανά
Υγειονομική Περιφέρεια.
4. Την αριθμ .Γ4β/ΓΠ.οικ. 84825/14-11-2017 απόφαση
κατανομής (ΦΕΚ 3996/Β΄/15-11-2017).
5. Την αριθμ. 531/30-7-2018 απόφαση του Δ.Σ. του Γ.
Ν. Λασιθίου «Συγκρότηση συνεργείων εργασίας πέραν
του τακτικού ωραρίου β΄ εξαμήνου του έτους 2018 του
προσωπικού της Οργανικής Μονάδας Έδρας του Γ.Ν.
Λασιθίου».
6. Το γεγονός της μεγάλης έλλειψης προσωπικού σε
όλες τις υπηρεσίες του Νοσοκομείου, γεγονός που καθιστά αναγκαία την πρόσθετη και υπερωριακή απασχόληση του προσωπικού της Διοικητικής, Νοσηλευτικής,
Ιατρικής και Τεχνικής υπηρεσίας, προκειμένου να αντιμετωπισθούν εποχικές, έκτακτες και επείγουσες υπηρεσιακές ανάγκες, αποφασίζει:
Εγκρίνει την καθιέρωση υπερωριακής εργασίας, πέραν
της υποχρεωτικής για το διάστημα του β΄ εξαμήνου του
έτους 2018 σε συνολικά διακόσια είκοσι οκτώ (228) άτομα, μόνιμους και Ιδιωτικού Δικαίου υπαλλήλους διαφόρων
κατηγοριών της Διοικητικής, Νοσηλευτικής, Ιατρικής και
Τεχνικής Υπηρεσίας της Οργανικής Μονάδας Έδρας του
Γ.Ν. Λασιθίου, με αμοιβή έως εκατόν είκοσι (120) ώρες το
εξάμηνο για τον καθένα.
Οι ως άνω υπάλληλοι θα εργαστούν υπερωριακά μόνο
εφόσον οι ανάγκες των τμημάτων το απαιτήσουν.
Από την παρούσα προκαλείται δαπάνη ύψους 45.000,00
ευρώ (ΚΑΕ 261).
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αγ. Νικόλαος, 3 Αυγούστου 2018
Η Διοικήτρια
ΜΑΡΙΑ ΣΠΙΝΘΟΥΡΗ
Ι

Αριθμ. 747/2018
(3)
Διαδικασία δημοπρασιών για τη δέσμευση και
κατανομή δυναμικότητας στο Σημείο Διασύνδεσης ΚΗΠΟΣ.
Η ΡΥΘΜΙΣΤΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
(συνεδρίαση 31 Ιουλίου 2018)
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4001/2011 (ΦΕΚ Α΄ 179) «Για τη
λειτουργία Ενεργειακών Αγορών Ηλεκτρισμού και Φυ-
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σικού Αερίου, για Έρευνα, Παραγωγή και δίκτυα μεταφοράς Υδρογονανθράκων και άλλες ρυθμίσεις», όπως
ισχύει, και ιδίως τα άρθρα 21, 23 και 69 αυτού.
2. Τις διατάξεις του ν. 2773/1999 «Απελευθέρωση της
αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας - Ρύθμιση θεμάτων ενεργειακής πολιτικής και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 286),
όπως ισχύει.
3. Τις διατάξεις του π.δ. 139/2001 «Κανονισμός Εσωτερικής Λειτουργίας και Διαχείρισης της ΡΑΕ» (ΦΕΚ Α'
121), όπως ισχύει.
4. Τις διατάξεις του ν. 3428/2005 «Απελευθέρωση αγοράς φυσικού αερίου» (ΦΕΚ Α΄ 313), όπως ισχύει.
5. Την Οδηγία 2009/73/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουλίου 2009 «Σχετικά
με τους κοινούς κανόνες για την εσωτερική αγορά Φυσικού Αερίου και την κατάργηση της Οδηγίας 2003/55/
ΕΚ» (ΕΕ L 211/14.8.2009)».
6. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 715/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουλίου 2009
«Σχετικά με τους όρους πρόσβασης στα δίκτυα μεταφοράς φυσικού αερίου και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1775/2005 (EEL 211/14.8.2009)».
7. 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 κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 984/2013 (ΕΕ L 72/17.03.2017,
εφεξής ο «Κανονισμός 459/2017»).
8. Την αριθμ. Δ1/Α/5346/22.03.2010 απόφαση του
Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής
Αλλαγής με θέμα «Κώδικας Διαχείρισης του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου» (ΦΕΚ Β' 379/2010) (εφεξής, ο
«Κώδικας Διαχείρισης ΕΣΦΑ»), καθώς και τις τροποποιήσεις αυτού αριθμ. 1096/2011 (ΦΕΚ Β' 2227/4.10.2011),
526/2013 (ΦΕΚ Β' 3131/2013), 239/2017 (ΦΕΚ Β'
1549/2017 και ΦΕΚ Β' 2159/2017) και ιδίως 123/2018
(ΦΕΚ Β' 788/07.03.2018) αποφάσεις της ΡΑΕ.
9. Την αριθμ. 507/2018 απόφαση της ΡΑΕ περί έγκρισης της Πρότυπης Σύμβασης Πλαίσιο για τη Μεταφορά
Φυσικού Αερίου που εισηγήθηκε η εταιρεία ΔΕΣΦΑ Α.Ε.
(ΦΕΚ Β΄ 2473/27.06.2018).
10. Την αριθμ. 339/2016 απόφαση της Αρχής για
την αναθεώρηση του Κανονισμού Τιμολόγησης Βασικών Δραστηριοτήτων του ΔΕΣΦΑ Α.Ε. (ΦΕΚ Β΄
3181/4.10.2016) όπως τροποποιήθηκε με τις αριθμ.
349/2016 (ΦΕΚ Β' 3235/07.10.2016), 871/2017 (ΦΕΚ Β΄
3720/20.10.2017) και 644/2018 αποφάσεις της ΡΑΕ.
11. Την αριθμ. 997/2017 απόφαση της Αρχής για την
έγκριση Τιμολογίου Χρήσης του Εθνικού Συστήματος
Φυσικού Αερίου (ΦΕΚ Β΄ 4737/2017).
12. Την αριθμ. 107899/25.07.2017 (αριθμ. ΡΑΕ
I-224507/27.07.2017) επιστολή της ΔΕΣΦΑ Α.Ε. προς τη
ΡΑΕ με θέμα «Εφαρμογή των διατάξεων του Ευρωπαϊκού
Κανονισμού Κατανομής Δυναμικότητας (ΕΕ 459/2017)
στο Σημείο Εισόδου «Κήποι» του ΕΣΦΑ».
13. Την αριθμ. 115272/04.05.2018 (αριθμ. ΡΑΕ
I-236343/07.05.2018) επιστολή της ΔΕΣΦΑ Α.Ε. προς τη
ΡΑΕ με θέμα «Διαδικασία δέσμευσης Μεταφορικής Ικανότητας στο Σημείο του ΕΣΜΦΑ «Κήποι» εφαρμογή της
4ης αναθεώρησης του Κώδικα Διαχείρισης του ΕΣΦΑ».
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14. Την αριθμ. 066334/18.07.2018 (αριθμ. ΡΑΕ
I-243192/19.07.2018) επιστολή της ΔΕΠΑ Α.Ε. προς τη
ΡΑΕ με θέμα «Δέσμευση Δυναμικότητας στο Σημείο Διασύνδεσης ΚΗΠΟΙ».
15. Το ημερολόγιο δημοπρασιών 2018-2019 για
την κατανομή μεταφορικής ικανότητας κατά τον
Κανονισμό 459/2017 (Auction Calendar 2018/2019
for Capacity Allocation Mechanism Network Code),
όπως δημοσιοποιήθηκε από τον ENTSOG στη σχετική ανακοίνωση του στις 24.01.2018, (https://www.
entsog.eu/public/uploads/files/publications/Press%20
Releases/2 018/PR0154 180124 Press%20Release%20
ENTSOG%20publishes%20CAM%20 NC%20Auction%20
Calendar%202018 2019.pdf ).
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 Ενεργειακές 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 συνθηκών υγιούς ανταγωνισμού και εύρυθμης λειτουργίας
της αγοράς... ».
Επειδή, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 21 του
ν. 4001/2011: «Η ΡΑΕ θεσπίζει, παρακολουθεί και εποπτεύει την εφαρμογή των κανόνων πρόσβασης στις
Διασυνδέσεις, συμπεριλαμβανόμενων των σχετικών
τιμολογίων και της μεθοδολογίας υπολογισμού αυτών,
του μηχανισμού κατανομής και αποδέσμευσης της δυναμικότητας 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 άρθρου 69 του ν. 4001/2011 «1. Με απόφαση της ΡΑΕ,
ύστερα από εισήγηση του ΔΕΣΦΑ ΑΕ, θεσπίζεται ο Κώδικας Διαχείρισης του ΕΣΦΑ, σύμφωνα με τον οποίο διενεργείται η διαχείριση, η συντήρηση και η ανάπτυξη
του ΕΣΦΑ. Ο Κώδικας αυτός δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 2. Με τον Κώδικα Διαχείρισης 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 δυναμικότητας, αντίστοιχα, σε άλλους Χρήστες, (γ) Η διαχείριση
των σημείων εισαγωγής Φυσικού Αερίου στο ΕΣΦΑ.
(δ) Ο τρόπος διενέργειας των μετρήσεων και ο καθορισμός των προδιαγραφών ποιότητας και των συνθηκών
παράδοσης και παραλαβής Φυσικού Αερίου, (ε) Η δια-
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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 αποτελεσματικού ανταγωνισμού μεταξύ προμηθευτών από το
εσωτερικό και το εξωτερικό της Ένωσης απαιτεί να είναι
αυτοί ικανοί να χρησιμοποιούν με ευελιξία τα υφιστάμενα συστήματα μεταφοράς για να διοχετεύουν το αέριο
που διαθέτουν σύμφωνα με τα μηνύματα των τιμών.
Μόνο ένα δίκτυο διασυνδεδεμένων συστημάτων μεταφοράς 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, ταυτόχρονα 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 επιχειρούν την εναρμόνιση των διαδικασιών εφαρμογής του
παρόντος κανονισμού. Ενεργώντας σύμφωνα με το άρθρο 7 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 713/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, ο Οργανισμός και
οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές θα πρέπει να διασφαλίζουν
ότι οι μηχανισμοί κατανομής δυναμικότητας 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 κανονισμός εφαρμόζεται στα σημεία διασύνδεσης. Μπορεί
να εφαρμόζεται επίσης στα σημεία εισόδου-εξόδου από
και προς τρίτες χώρες, υπό την αίρεση απόφασης της
σχετικής εθνικής ρυθμιστικής αρχής.».
Επειδή, με την αριθμ. 123/2018 απόφαση της ΡΑΕ για
την «Τροποποίηση του Κώδικα Διαχείρισης του Εθνικού
Συστήματος Φυσικού Αερίου» έγινε συν τοις άλλοις αποδεκτή 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, με την ως άνω απόφαση, πραγματοποιείται η
μετάβαση από κατανομή με χρονική προτεραιότητα και
έτος φυσικού αερίου υπολογιζόμενο από 1η Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου εκάστου έτους, σύμφωνα με τον
Κώδικα Διαχείρισης ΕΣΦΑ, σε κατανομή με μηχανισμούς
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αγοράς και έτος φυσικού αερίου από 1η Οκτωβρίου έως
30 Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με τον Κανονισμό 459/2017.
Επειδή, όπως αναφέρεται στο άρθρο 8 παρ. 3 του Κανονισμού 459/2017: «Τα τυποποιημένα προϊόντα δυναμικότητας 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 ιεράρχηση των τυποποιημένων 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, διατίθεται κατά σειρά ως τριμηνιαίο,
μηνιαίο, ημερήσιο και ενδοημερήσιο προϊόν. Τούτο δε
διότι οι πιο μακροχρόνιες (ετήσιες) δεσμεύσεις επιτρέπουν στους Χρήστες αφενός καλύτερο προγραμματισμό
και αφετέρου δέσμευση μεταφορικής ικανότητας σε χαμηλότερη τιμή και κατά συνέπεια υπέρ καλύτερων όρων
ανταγωνισμού επ' ωφελεία 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 χρονοδιάγραμμα που περιγράφεται αναλυτικά στον Κανονισμό
και εξειδικεύεται για κάθε έτος φυσικού αερίου στο «ημερολόγιο δημοπρασιών» που δημοσιεύεται τον Ιανουάριο
κάθε έτους από τον ENTSOG (σχετικό 15). 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 προϊόντος στα Σημεία Δημοπράτησης καθορίζεται σύμφωνα με τον Κανονισμό Τιμολόγησης ΕΣΦΑ (σχετικό 11).
Συγκεκριμένα, για την είσοδο «Κήποι», ο Συντελεστής
Χρέωσης Δεσμευμένης Μεταφορικής Ικανότητας ΣΔΜί
ορίζεται σε 0,1919085 €/kWh ΑΘΔ/Ημέρα/Ετος. Η χρέωση αυτή επιβαρύνεται με τον πολλαπλασιαστικό Συντελεστή Βραχυχρόνιας Χρέωσης Β, ο οποίος για τα Σημεία
Εισόδου Σιδηρόκαστρο και Κήποι ορίζεται ως: Β=1 για
ετήσιο προϊόν, Β=1,3056 για τριμηνιαίο προϊόν, Β=1,3848
για μηνιαίο προϊόν, Β=1,4251 για ημερήσιο προϊόν.
Επειδή, ο ΔΕΣΦΑ με επιστολή του προς τη ΡΑΕ (σχετικό 13) πρότεινε τη μεταβατική εφαρμογή του Κανονισμού 459/2017 με τη διάθεση προϊόντος διάρκειας
εννέα μηνών από 01.01.2019-30.09.2019 με συντελεστή
βραχυχρόνιας χρέωσης Β=1, δηλαδή με τιμή ετήσιου
προϊόντος, με την αιτιολογία ότι ο χρόνος ανακοίνωσης για τα ετήσια προϊόντα ετήσιας διάρκειας του έτους
2018/19 σύμφωνα με το ημερολόγιο δημοπρασιών του
ENTSOG προηγούνταν του χρόνου θέσης σε ισχύ της
4ης αναθεώρησης του Κώδικα Διαχείρισης του ΕΣΦΑ.
Επειδή, η ως άνω πρόταση του Διαχειριστή δεν θα μπορούσε να έχει γίνει δεκτή διότι κρίθηκε ότι α) οι χρόνοι
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ήταν επαρκείς, και β) δεν υπήρχε επαρκής αιτιολόγηση
ως προς την πρόκριση διάθεσης προϊόντος εννιάμηνης
έναντι ετήσιας διάρκειας.
Επειδή, ο ΔΕΣΦΑ δεν προχώρησε στην ανακοίνωση
και δημοπράτηση προϊόντος αδιάλειπτης μεταφορικής
ικανότητας ετήσιας διάρκειας στο Σημείο Κήποι στις 2
Ιουλίου 2018, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κανονισμό
459/2017 και το ημερολόγιο δημοπρασιών του ENTSOG,
κατά το μεταβατικό αυτό στάδιο.
Επειδή, κρίνεται σημαντική η δημοπράτηση ετήσιου
προϊόντος αδιάλειπτης μεταφορικής ικανότητας ετήσιας διάρκειας, ήτοι από 1.10.2018-30.9.2019, στο Σημείο
Κήποι, παρόλο που έχει παρέλθει η ημερομηνία δημοπράτησης που προβλέπει το ημερολόγιο δημοπρασιών του ENTSOG, διασφαλίζοντας κατά το δυνατόν την
πιστότερη εφαρμογή του Κανονισμού 459/2017 και επ'
ωφελεία των Χρηστών που σε διαφορετική περίπτωση
θα στερούνταν των ευεργετημάτων μιας μακροχρόνιας
δέσμευσης (σε συνέπεια με το θεσπισθέν έτος φυσικού
αερίου).
Επειδή, ωστόσο, ο ΔΕΣΦΑ έχει ήδη ανακοινώσει
στην πλατφόρμα δημοπρασιών RBP τη δημοπράτηση
ετήσιων προϊόντων τριμηνιαίας διάρκειας, ήτοι για τα
τρίμηνα 01.10.2018-01.01.2019, 01.01.2019-01.04.2019,
01.04.2019-01.07.2019 και 01.07.2019-30.09.2019, για
την έως σήμερα διαθέσιμη μεταφορική ικανότητα.
Επειδή, η ΡΑΕ αναγνωρίζει ότι υπάρχουν Χρήστες Μεταφοράς οι οποίοι έχουν δεσμεύσει μεταφορική ικανότητα στο Σημείο Κήποι έως και την 31.12.2018, βάσει
του προηγούμενα ισχύοντος πλαισίου χρονικής προτεραιότητας με έτος φυσικού αερίου 01.01-31.12 εκάστου
έτους (σχετικό 14).
Επειδή, η ομαλή και ισόρροπη μετάβαση στο νέο πλαίσιο προϋποθέτει την πλήρη δυνατότητα μακροχρόνιας
δέσμευσης μεταφορικής ικανότητας από όλους τους
Χρήστες, ήτοι ανεξαρτήτως αν έχουν ήδη δεσμεύσει μεταφορική ικανότητα στο εν λόγω Σημείο για το χρονικό
διάστημα από 1.10.2018 έως 31.12.2018 για το οποίο
υπάρχει αλληλεπικάλυψη με το νέο έτος φυσικού αερίου. Τυχόν αντίθετη θεώρηση αναμένεται βάσιμα να
λειτουργήσει ως αντικίνητρο για τη συμμετοχή στις
ετήσιες δημοπρασίες, με αποτέλεσμα ενδεχόμενη διακριτική μεταχείριση εις βάρος του ανταγωνισμού επί
του Σημείου αυτού.
Επειδή, σύμφωνα με τα δημοσιευμένα στοιχεία στην
ιστοσελίδα του Διαχειριστή του ανάντη Συστήματος,
BOTAS, στην τουρκική πλευρά του Σημείου Διασύνδεσης
Kήποι(GR)/Ipsala(TR), η κατανομή δυναμικότητας γίνεται
με χρονική προτεραιότητα και είναι πλήρως δεσμευμένη
έως τις 31.12.2021. Κατά συνέπεια, ο ΔΕΣΦΑ δύναται να
προσφέρει αποκλειστικά μη δεσμοποιημένα προϊόντα
στο Σημείο Εισόδου «Κήποι».
Για όλους τους ανωτέρω λόγους, αποφασίζει:
1. Να λάβει τα ακόλουθα μέτρα που βρίσκονται σε
αναλογία με το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα και κρίνονται
αναγκαία για τη διασφάλιση συνθηκών υγιούς ανταγωνισμού και ορθής λειτουργίας της αγοράς επί του Σημείου
«Κήποι», ως εξής:
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Εντέλλεται η ΔΕΣΦΑ Α.Ε. όπως προβεί άμεσα στις ακόλουθες ενέργειες:
i. Την άμεση ακύρωση των ανακοινωθεισών ετήσιων
δημοπρασιών τριμηνιαίων προϊόντων, οι οποίες είχαν
προγραμματιστεί να λάβουν χώρα στις 6.8.2018.
ii. Την παροχή δυνατότητας, με άμεση γραπτή ενημέρωση τους από το Διαχειριστή, σε όσους Χρήστες έχουν
δεσμεύσει μεταφορική ικανότητα για το τέταρτο τρίμηνο του 2018 να αιτηθούν, εντός προθεσμίας δύο ημερολογιακών ημερών από την ως άνω ενημέρωση, την
επιστροφή μέρους ή του συνόλου της μεταφορικής ικανότητας που έχουν δεσμεύσει για το τρίμηνο 1.10.201831.12.2018, απαλλασσόμενοι από τις υποχρεώσεις που
απορρέουν από την οικεία Σύμβαση Μεταφοράς και το
τιμολόγιο Χρήσης ΕΣΦΑ.
iii. Την ανακοίνωση της ετήσιας δημοπρασίας μη δεσμοποιημένης αδιάλειπτης μεταφορικής ικανότητας
ετήσιας διάρκειας εντός δύο ημερολογιακών ημερών
από το πέρας της προθεσμίας του σημείου ü και το αργότερο έως την 10η.8.2018, και εν τέλει τη διεξαγωγή
της δημοπρασίας την 20η Αυγούστου 2018. Το ύψος της
προς διάθεση δυναμικότητας θα καθοριστεί σύμφωνα
με τα οριζόμενα στο άρθρα 8, 11 παρ. 3 και 15 παρ. 5
του Κανονισμού 459/2017.
iv. Την εκ νέου ανακοίνωση της πρώτης ετήσιας δημοπρασίας τριμηνιαίων προϊόντων στις 27.8.2018 και τη
διεξαγωγή της δημοπρασίας αυτής στις 3.9.2018.
v. Κατά τα λοιπά, να εφαρμόζει στο εξής πλήρως τα
προβλεπόμενα στον Κανονισμό 459/2017.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 31 Ιουλίου 2018
Ο Πρόεδρος
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΟΥΛΑΞΗΣ
Ι

Αριθμ. απόφ. 740/2018
(4)
Επιλογή Ασκούμενων Δικηγόρων στην Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, σύμφωνα με τις διατάξεις της
παρ. 6 του άρθρου 40 του ν. 4001/2011.
Η ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
(συνεδρίαση 25/7/2018,
η οποία συνεχίστηκε την 26/7/2018)
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 40 παρ. 6 του ν. 4001/2011
«Για τη λειτουργία των Ενεργειακών Αγορών Ηλεκτρισμού και Φυσικού Αερίου, για Έρευνα, Παραγωγή και
δίκτυα μεταφοράς Υδρογονανθράκων και άλλες ρυθμίσεις» (ΦΕΚ 179/Α’/22.8.2011), η οποία προστέθηκε και
τέθηκε σε ισχύ με το άρθρο 38 παρ. 12 του ν. 4414/2016
(ΦΕΚ 149/Α’/09.08.2016), όπως ισχύει.
2. Τις διατάξεις του π.δ/τος 139/2001 «Κανονισμός
Εσωτερικής Λειτουργίας και Διαχείρισης της ΡΑΕ» (ΦΕΚ
Α' 121).
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3. Τις διατάξεις του ν. 2431/1996 (ΦΕΚ 175/Α’/1996)
«Διορισμός ή πρόσληψη πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης», όπως ισχύει.
4. Τις διατάξεις των άρθρων 13 και 14 του ν. 4194/2013
«Κώδικας Δικηγόρων» (ΦΕΚ 208/Α’/27.09.2013), όπως
ισχύουν.
5. Τις διατάξεις του ν.δ. 4114/1960 «Κώδικας περί Ταμείου Νομικών» (ΦΕΚ Α 164), όπως έχει τροποποιηθεί
και ισχύει.
6. Τις διατάξεις του ν. 3665/2008 «Διοικητική και οργανωτική Μεταρρύθμιση του Συστήματος Κοινωνικής
Ασφάλισης και λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις» (ΦΕΚ Α'
58), όπως αυτές ισχύουν.
7. Τις διατάξεις του ν. 849/1978 «Περί παροχής κινήτρων δια την ενίσχυσιν της περιφερειακής και οικονομικής αναπτύξεως της Χώρας», και ιδίως το άρθρο 40
αυτού, όπως αυτό ισχύει.
8. Την αριθμ. την απόφαση της ΡΑΕ 789/2017 «Ρύθμιση θεμάτων Ασκούμενων Δικηγόρων στην Ρυθμιστική
Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ)» (ΦΕΚ Β' 4737/29.12.2017), με την
οποία ρυθμίζονται θέματα που αφορούν την απασχόληση Ασκουμένων Δικηγόρων στην Αρχή, ήτοι η μηνιαία
αμοιβή τους, ο χρόνος καταβολής και η διαδικασία μέχρι
την τελική επιλογή τους.
9. Το από 22.02.2018 Πρακτικό της Ολομέλειας της
ΡΑΕ, σύμφωνα με το οποίο αποφασίστηκε ομόφωνα η
απασχόληση τριών (3) Ασκουμένων Δικηγόρων, που
προβλέπονται στις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 40
του ν. 4001/2011, για την πραγματοποίηση μέρους της
άσκησής τους στην Διεύθυνση Νομικών Υπηρεσιών της
ΡΑΕ, με βάση ανοικτή διαδικασία (πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος), έλεγχο δικαιολογητικών και αξιολόγηση των αιτήσεων από τριμελή επιτροπή και επιλογή
με απόφαση της Ολομέλειας της ΡΑΕ.
10. Την Πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων Υποψηφιότητας για Άσκηση Δικηγόρων στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, η οποία αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της ΡΑΕ στις
23 Απριλίου 2018 και κοινοποιήθηκε ακολούθως στις 24
Απριλίου 2018 στους Δικηγορικούς Συλλόγους Αθηνών
και Πειραιά μαζί με το Υπόδειγμα Αίτησης Υποψηφιότητας για να δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα τους.
11. Το από 26/07/2018 Πρακτικό της Ολομέλειας της
ΡΑΕ, σύμφωνα με το οποίο, μετά από εισήγηση του Προέδρου, εγκρίθηκε ομόφωνα η επιλογή τριών (3) Ασκουμένων Δικηγόρων, που προβλέπονται στις διατάξεις της
παρ. 6 του άρθρου 40 του ν. 4001/2011, για την πραγματοποίηση μέρους της άσκησης τους στην Διεύθυνση
Νομικών Υπηρεσιών της ΡΑΕ, κατόπιν της αξιολόγησης
των υποψηφίων που ανταποκρίθηκαν στη σχετική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και σχετικής εισήγησης της αρμόδιας προς τούτο τριμελούς επιτροπής.
12. Το γεγονός ότι με την απόφαση αυτή προκαλείται
δαπάνη, η οποία καλύπτεται από τον προϋπολογισμό
της ΡΑΕ, αποφασίζει:
1. Την απασχόληση των κάτωθι αναφερόμενων τριών
(3) Ασκουμένων Δικηγόρων, για την πραγματοποίηση
μέρους της άσκησης τους στην Διεύθυνση Νομικών
Υπηρεσιών της ΡΑΕ:
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- Κυριακόπουλος Γεώργιος του Παναγιώτη
- Δράκου Ιοκάστη του Λάμπρου
- Καλογερής Νεκτάριος του Ιωάννη
2. Η διάρκεια της άσκησης ορίζεται σε έξι (6) μήνες από
την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, σύμφωνα με τις
διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας, μεταξύ της Αρχής και
των ως άνω επιλεχθέντων, στην οποία θα προσδιορίζονται αναλυτικά οι υποχρεώσεις και τα δικαιώματα αυτών.

Τεύχος Β’ 3810/04.09.2018

3. Η παρούσα απόφαση να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα
της ΡΑΕ, στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» του ν. 3861/2010
και να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 26 Ιουλίου 2018
Ο Πρόεδρος
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΟΥΛΑΞΗΣ

47754

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Τεύχος Β’ 3810/04.09.2018

Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στο Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και
κυκλοφορία των Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη
των εκτυπωτικών - εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα
(ν. 3469/2006/Α΄ 131 και π.δ. 29/2018/Α΄58).
1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ)

r Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αίτησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον
ιστότοπο www.et.gr.
r Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμήμα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας
μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και Συνδρομητών.
Tο κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον
οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξάνεται κατά 0,30 €. To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

r Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση:
Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του
δημοσίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση
προηγμένης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης.
Β. Κατ’ εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν
είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς
δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων.

r Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημερήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες μας, περιλαμβάνονται στoν ιστότοπο (www.et.gr). Επίσης μέσω
του ιστότοπου δίδονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με
βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνικό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης.
2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου
αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.
Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

Ιστότοπος: www.et.gr

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία
του ιστότοπου: helpdesk.et@et.gr

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ
Πωλήσεις - Συνδρομές: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Πληροφορίες: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000)
Παραλαβή Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139)

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ:
webmaster.et@et.gr

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

Πείτε μας τη γνώμη σας,
για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας, συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

*02038100409180008*

