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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
21 Σεπτεμβρίου 2020

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Τροποποίηση της άδειας Κέντρου Δια Βίου Μάθησης επιπέδου Δύο με διακριτικό τίτλο «ΣΧΟΛΕΣ
ΔΕΛΤΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ - ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.2» του
φορέα «ΣΧΟΛΕΣ ΔΕΛΤΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», λόγω προσθήκης νέας δομής
στη Θεσσαλονίκη και αναμόρφωσης υπάρχουσας
δομής.

2

Καθορισμός της τιμής της Προσαύξησης Ελλείμματος Ενέργειας Εξισορρόπησης, σύμφωνα με
την παρ. 4 του άρθρου 85 του Κανονισμού Αγοράς Εξισορρόπησης και την παρ. 4 του άρθρου 18
του ν. 4425/2016, όπως ισχύουν.

3

Ίδρυση του Εργαστηρίου «Πληροφοριακών Συστημάτων και Προβλέψεων στον Τουρισμό» στο
Τμήμα Διοίκησης Τουρισμού της Σχολής Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης Επιχειρήσεων
του Πανεπιστημίου Πατρών και καθορισμός του
Εσωτερικού Κανονισμού του.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. Κ1/116525
(1)
Τροποποίηση της άδειας Κέντρου Δια Βίου Μάθησης επιπέδου Δύο με διακριτικό τίτλο «ΣΧΟΛΕΣ ΔΕΛΤΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ - ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.2»
του φορέα «ΣΧΟΛΕΣ ΔΕΛΤΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», λόγω προσθήκης νέας
δομής στη Θεσσαλονίκη και αναμόρφωσης
υπάρχουσας δομής.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ
ΜΑΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4093/2012 «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013
- 2016 - Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του ν. 4046/2012
και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής
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Στρατηγικής 2013 - 2016» (Α’ 222), άρθρο πρώτο, παρ. Θ,
όπως ισχύει.
2. Τις διατάξεις του ν. 4186/2013 «Αναδιάρθρωση της
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις»
(Α΄ 193), όπως ισχύει.
3. Την υπό στοιχεία 218417/Κ1/19-12-2018 απόφαση
«Καθορισμός απαιτούμενων δικαιολογητικών για τη χορήγηση, την τροποποίηση, την μεταβίβαση και την επικαιροποίηση άδειας Κέντρου Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου Ένα
και Κέντρου Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου Δύο σε φυσικά,
νομικά πρόσωπα, ενώσεις προσώπων και ΝΠΔΔ» (Β΄ 6030).
4. Την υπό στοιχεία 218502/K1/19-12-2018 απόφαση
«Καθορισμός ποσού παραβόλων και χρηματικών ποσών
για ιδιωτικά Κέντρα Διά Βίου Μάθησης Επιπέδου Ένα και
Κέντρα Διά Βίου Μάθησης Επιπέδου Δύο της παρ. Θ του
πρώτου άρθρου του ν. 4093/2012» (Β΄ 6030).
5. Το π.δ. 18/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας,
Έρευνας και Θρησκευμάτων» (Α΄ 31), όπως ισχύει.
6. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των
αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119), άρθρο 4, παρ. 1.
7. Το π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών
Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α΄ 123), άρθρο 6, παρ. 2.
8. Την υπό στοιχεία 122600/Γ1/2019 απόφαση «Διορισμός Γενικού Γραμματέα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης,
Κατάρτισης και Δια Βίου Μάθησης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων» (ΥΟΔΔ 513).
9. Την άδεια Κέντρου Δια Βίου Μάθησης επιπέδου Δύο
με διακριτικό τίτλο «ΣΧΟΛΕΣ ΔΕΛΤΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΑΕ - ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.2 », με κωδικό 2000055, που εκδόθηκε με
την απόφαση της 88/15-11-2013 συνεδρίασης του Δ.Σ.
του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. και χορηγήθηκε στο νομικό πρόσωπο
με την επωνυμία «ΣΧΟΛΕΣ ΔΕΛΤΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», όπως ισχύει.
10. Την υπό στοιχεία Κ1/47629/28-03-2019, αίτηση
τροποποίησης του νομικού προσώπου με την επωνυμία «ΣΧΟΛΕΣ ΔΕΛΤΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με τα συνημμένα δικαιολογητικά.
11. Τη θετική γνώμη του Δ.Σ. του Εθνικού Οργανισμού
Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) όπως διατυπώθηκε στην υπό
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στοιχεία ΔΑ/27912/10-07-2020 απόφαση της υπ’ αρ.
414/10-07-2020 συνεδρίασης.
12. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Την τροποποίηση της άδειας του Κέντρου Δια Βίου
Μάθησης επιπέδου Δύο, με διακριτικό τίτλο «ΣΧΟΛΕΣ
ΔΕΛΤΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ - ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.2 » και κωδικό
2000055, λόγω προσθήκης νέας δομής στη διεύθυνση
ΤΣΙΜΙΣΚΗ 43 ΚΑΙ Β. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 38, με δυναμικότητα 62
άτομα ανά ώρα, με πρόσβαση ΑμεΑ και αναμόρφωσης
της υπάρχουσας δομής στη διεύθυνση ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ
3 ΚΑΙ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑ 47, 26221, ΠΑΤΡΑ, με δυναμικότητα
254 άτομα ανά ώρα, με πρόσβαση ΑμεΑ.
Το έγγραφο θετικής διατύπωσης γνώμης του
Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. ως προς τη συνδρομή των κτιριολογικών
προϋποθέσεων του Κέντρου Δια Βίου Μάθησης προσαρτάται στην παρούσα άδεια, με απόφαση του Προϊσταμένου της αρμόδιας για την αδειοδότηση Υπηρεσίας.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 7 Σεπτεμβρίου 2020
Ο Γενικός Γραμματέας Επαγγελματικής
Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Δια Βίου Μάθησης
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΟΥΤΣΙΝΟΣ
Ι

Αριθμ. απόφ. 1226
(2)
Καθορισμός της τιμής της Προσαύξησης Ελλείμματος Ενέργειας Εξισορρόπησης, σύμφωνα με
την παρ. 4 του άρθρου 85 του Κανονισμού Αγοράς Εξισορρόπησης και την παρ. 4 του άρθρου
18 του ν. 4425/2016, όπως ισχύουν.
Η ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
(Συνεδρίαση την 3η Σεπτεμβρίου 2020
και την 4η Σεπτεμβρίου 2020)
Λαμβάνοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Κεφαλαίου Γ΄ «Διατάξεις Αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας» του ν.
4425/2016 «Επείγουσες ρυθμίσεις των Υπουργείων Οικονομικών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, για την εφαρμογή της
συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών
μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» (Α΄ 185), όπως
ισχύει και ιδίως το άρθρο 18 παρ. 4 του νόμου αυτού.
2. Τις διατάξεις του ν. 4001/2011 «Για τη λειτουργία
Ενεργειακών Αγορών Ηλεκτρισμού και Φυσικού Αερίου,
για Έρευνα, Παραγωγή και δίκτυα μεταφοράς Υδρογονανθράκων και άλλες ρυθμίσεις» (Α’ 179), όπως ισχύει.
3. Τον Κανονισμό Αγοράς Εξισορρόπησης (απόφαση
ΡΑΕ υπ’ αρ. 1090/2018, Β’ 5910 και Β’ 468/2019, όπως
ισχύει μετά την τροποποίησή της με την απόφαση ΡΑΕ
υπ’ αρ. 938/2020, Β΄ 2757).
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4. Τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/943 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης
Ιουνίου 2019 σχετικά με την εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας (αναδιατύπωση) (EE L 158 της 14.06.2019
σελ. 54).
5. Τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΚ) 714/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης
Ιουλίου 2009 σχετικά με τους όρους πρόσβασης στο
δίκτυο για τις διασυνοριακές ανταλλαγές ηλεκτρικής
ενέργειας και την κατάργηση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ.
1228/2003 (EE L 211 της 14.08.2009 σελ. 15).
6. Τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/2195 της Επιτροπής της 23ης Νοεμβρίου 2017 σχετικά με τον καθορισμό κατευθυντήριας γραμμής για την εξισορρόπηση
ηλεκτρικής ενέργειας (ΕΕL 312 της 28.11.2017 σελ 6 επ.).
7. Την απόφαση του Υφυπουργού Περιβάλλοντος και
Ενέργειας «Καθορισμός χρονοδιαγράμματος για την
έναρξη λειτουργίας των Αγορών Επόμενης Ημέρας,
Ενδοημερήσιας και Εξισορρόπησης του ν. 4425/2016
(Α΄ 185), ως ισχύει, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 4643/2019 (Α’ 193), ως ισχύει» (ΥΠΕΝ/
ΔΗΕ/56369/676, ΦΕΚ Β΄ 2853/2020), όπως ισχύει.
8. Την υπό στοιχεία ACER/OP/DIR/08/2013/LOT 2/
RFS 10 μελέτη1 που εκπόνησε ο ACER με ημερομηνία
06.08.2018 και θέμα «Study on the estimation of the
Value of Lost Load of Electricity Supply in Europe».
9. Τo υπό στοιχεία ΑΔΜΗΕ ΑΡ./ΗΜ.: Γρ.Δ/21012/
12.12.2019 έγγραφο της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. προς το Υπουργείο
Περιβάλλοντος και Ενέργειας αναφορικά με τη μελέτη
που εκπόνησε σχετικά με την αναγκαιότητα εισαγωγής
μηχανισμού τιμολόγησης ανεπάρκειας στην ελληνική
αγορά ηλεκτρικής ενέργειας.
10. Την τεχνική απόφαση με τίτλο «Τεχνικά όρια τιμών
υποβολής προσφοράς και τιμών εκκαθάρισης στην Αγορά Εξισορρόπησης»2, την οποία εξέδωσε η ΑΔΜΗΕ Α.Ε.
σε εφαρμογή του Κανονισμού Αγοράς Εξισορρόπησης,
σύμφωνα με την παρ. 8 του άρθρου 18 του ν. 4425/2016,
όπως ισχύει.
11. Το υπό στοιχεία ΡΑΕ Ι-285904/23.07.2020 έγγραφο
της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. (ΑΡ./ΗΜ.:ΔΔΑ/20525/22.07.2020) προς
τη ΡΑΕ με θέμα «Εισήγηση αναφορικά με τον καθορισμό
τιμής της Προσαύξησης Ελλείμματος Ενέργειας Εξισορρόπησης».
12. Τη Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΕ επί της ως άνω
εισήγησης της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. (σχετικό έγγραφο 11), η οποία
έλαβε χώρα από 24.07.2020 έως και 03.08.20203 και επί
της οποίας δεν υπεβλήθησαν σχόλια.
13. Το γεγονός ότι σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 4
του άρθρου 18 του ν. 4425/2016, όπως ισχύει, μεθοδολογίες που προβλέπονται στους Κανονισμούς των Αγορών αποφασίζονται από τη ΡΑΕ, μετά από εισήγηση
1 https://www.acer.europa.eu/en/Electricity/Infrastructure_
and_network%20development/Infrastructure/ Documents/
CEPA%20study%20on%20the%20Value%20of%20L ost%20
Load%20in%20the%20electr icity%20supply.pdf
2 https://www.admie.gr/sites/default/files/users/content_user/
Techniki_Apofasi_gia_anotata_kai_katotata_oria_schedio_pros_
DD.pdf
3
http://www.rae.gr/site/categories_new/about_rae/fa
ctsheets/2020/maj/2407_3.csp
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των Διαχειριστών των Αγορών και δημοσιεύονται στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
14. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, σκέφθηκε ως εξής:
Επειδή, δυνάμει της εξουσιοδότησης του άρθρου 18
του Κανονισμού (ΕΚ) 714/2009 (σχετ. 5), εξεδόθη από
την Επιτροπή ο υπ’ αρ. 2017/2195 Κανονισμός (ΕΕ) της
23ης Νοεμβρίου 2017 σχετικά με τον καθορισμό κατευθυντήριας γραμμής για την εξισορρόπηση ηλεκτρικής
ενέργειας (σχετ. 6).
Επειδή, κατά την παρ. 1 του άρθρου 30 «Τιμολόγηση
της ενέργειας εξισορρόπησης και της διαζωνικής δυναμικότητας που χρησιμοποιείται για την ανταλλαγή ενέργειας εξισορρόπησης ή την εφαρμογή της διαδικασίας
συμψηφισμού ανισορροπιών» του ως άνω Ευρωπαϊκού Κανονισμού, οι τιμές Ενέργειας Εξισορρόπησης, οι
οποίες προκύπτουν από την ενεργοποίηση προσφορών
Ενέργειας Εξισορρόπησης για τη διαδικασία αποκατάστασης συχνότητας, σύμφωνα με τα άρθρα 143 και 147
του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1485 και από τη διαδικασία
αντικατάστασης εφεδρείας, σύμφωνα με τα άρθρα 144
και 148 του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1485, πρέπει να δίνουν τα σωστά σήματα και να παρέχουν κίνητρα στους
συμμετέχοντες στην αγορά.
Επειδή, σύμφωνα με το άρθρο 44 «Γενικές αρχές» του
Κεφαλαίου 1 «Αρχές Εκκαθάρισης» του ως άνω Κανονισμού (ΕΕ) 2017/2195, προβλέπεται ότι:
«1. Οι διαδικασίες εκκαθάρισης:
α) καθορίζουν επαρκή οικονομικά σήματα που αποτυπώνουν την κατάσταση των ανισορροπιών·
β) διασφαλίζουν την εκκαθάριση των ανισορροπιών
σε τιμή που αποτυπώνει την αξία της ενέργειας σε πραγματικό χρόνο·
γ) παρέχουν κίνητρα στους υπόχρεους εξισορρόπησης
ώστε να διατηρούνται σε ισορροπία ή να συμβάλλουν
στην αποκατάσταση της ισορροπίας του συστήματος·
δ) διευκολύνουν την εναρμόνιση των μηχανισμών εκκαθάρισης ανισορροπιών·
ε) παρέχουν κίνητρα στους ΔΣΜ να εκπληρώνουν τις
υποχρεώσεις τους σύμφωνα με τα άρθρα 127, 153, 157
και 160 του κανονισμού (ΕΕ) 2017/1485·
στ) αποτρέπουν την παροχή στρεβλωτικών κινήτρων
στους υπόχρεους εξισορρόπησης, τους παρόχους υπηρεσιών εξισορρόπησης και τους ΔΣΜ·
ζ) στηρίζουν τον ανταγωνισμό μεταξύ των συμμετεχόντων στην αγορά·
η) παρέχουν κίνητρα στους παρόχους υπηρεσιών
εξισορρόπησης ώστε να προσφέρουν και να παρέχουν
υπηρεσίες εξισορρόπησης στον ΔΣΜ σύνδεσης·
θ) διασφαλίζουν την οικονομική ουδετερότητα όλων
των ΔΣΜ. […]
3. Κάθε ΔΣΜ μπορεί να καταρτίσει πρόταση για πρόσθετο μηχανισμό εκκαθάρισης, χωριστό από την εκκαθάριση ανισορροπιών, για την εκκαθάριση των δαπανών
προμήθειας δυναμικότητας εξισορρόπησης σύμφωνα με
το κεφάλαιο 5 του παρόντος τίτλου, των διοικητικών και
άλλων δαπανών που σχετίζονται με την εξισορρόπηση.
Ο πρόσθετος μηχανισμός εκκαθάρισης εφαρμόζεται
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σε υπόχρεους εξισορρόπησης. Κατά προτίμηση αυτό
θα πρέπει να επιτυγχάνεται με την εισαγωγή υπηρεσίας
τιμολόγησης έλλειψης. Εάν οι ΔΣΜ επιλέξουν άλλο μηχανισμό, θα πρέπει να αιτιολογήσουν αυτή την επιλογή
στην πρότασή τους. Αυτή η πρόταση υπόκειται στην
έγκριση της οικείας ρυθμιστικής αρχής.[…]»
Επειδή, στο άρθρο 18 «Κατάρτιση και τροποποίηση
των Κωδίκων των Αγορών» του ν. 4425/2016, όπως ισχύει, προβλέπονται τα εξής:
«4. Μεθοδολογίες, παράμετροι και άλλες ειδικές εγκρίσεις που προβλέπονται από τους Κώδικες των Αγορών,
αποφασίζονται από τη ΡΑΕ, μετά από εισήγηση των Διαχειριστών των Αγορών και δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.»
Επειδή, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 2 «Κανονισμός Αγοράς Εξισορρόπησης» του Κανονισμού Αγοράς
Εξισορρόπησης, όπως ισχύει (σχετ. 3):
«[…] 6. Ο Κανονισμός Αγοράς Εξισορρόπησης συμπληρώνεται από μεθοδολογίες, παραμέτρους και
άλλες ειδικές εγκρίσεις που προβλέπονται σε αυτόν,
και αποφασίζονται από τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας
(ΡΑΕ), μετά από εισήγηση του Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ
και δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως,
σύμφωνα με το άρθρο 18, παρ. 4 του ν. 4425/2016. […]
9. Ο Διαχειριστής του ΕΣΜΗΕ υποβάλλει στη ΡΑΕ, πριν
από τη θέση σε λειτουργία του υποδείγματος - στόχου
της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εγχώρια αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, τις μεθοδολογίες, παραμέτρους και
άλλες ειδικές εγκρίσεις που προβλέπονται στον παρόντα
Κανονισμό, οι οποίες εγκρίνονται σύμφωνα με το άρθρο
18 παρ. 4 του ν. 4425/2016.»
Επειδή, κατά τα προβλεπόμενα στις διατάξεις της παρ.
4 του άρθρου 85 «Τιμές Ενέργειας Εξισορρόπησης χειροκίνητης ΕΑΣ» του Κανονισμού Αγοράς Εξισορρόπησης:
«4. Στην περίπτωση που για μια Περίοδο Εκκαθάρισης Αποκλίσεων εγχύθηκε ενέργεια από Συμβεβλημένες
Μονάδες ή Συμπληρωματική Ενέργεια από Έκτακτες Εισαγωγές ή έγιναν Περικοπές Φορτίων, η Τιμή ανοδικής
Ενέργειας Εξισορρόπησης χειροκίνητης ΕΑΣ δύναται να
προσαυξάνεται με την Προσαύξηση Ελλείμματος Ενέργειας Εξισορρόπησης σε €/MWh για την συγκεκριμένη
Περίοδο Εκκαθάρισης Αποκλίσεων. Η τιμή της Προσαύξησης Ελλείμματος Ενέργειας Εξισορρόπησης σε €/MWh
καθορίζεται με Απόφαση της ΡΑΕ, μετά από εισήγηση
του Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ.»
Επειδή, με το υπ’ αρ. 9 σχετ. έγγραφο, η ΑΔΜΗΕ Α.Ε.
υπέβαλε εισήγηση προς τη ΡΑΕ σχετικά με τον καθορισμό τιμής της Προσαύξησης Ελλείμματος Ενέργειας
Εξισορρόπησης κατά τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 2 και της παρ. 4 του άρθρου 85 του Κανονισμού
Αγοράς Εξισορρόπησης και της παρ. 4 του άρθρου 18
του ν. 4425/2016, όπως ισχύουν.
Βάσει της ως άνω εισήγησης, κατά την διάρκεια των
χρονικών περιόδων που υπάρχει έλλειμμα Ενέργειας
Εξισορρόπησης, οι τιμές των προσφορών Ενέργειας
Εξισορρόπησης που υποβάλλουν οι Πάροχοι Υπηρεσιών Εξισορρόπησης θα πρέπει να αντιπροσωπεύουν την
πραγματική αξία της ενέργειας τη συγκεκριμένη χρονική
περίοδο. Σε αυτή την περίπτωση οι σχετικές προσφορές
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θα ενεργοποιηθούν από τον Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ και
θα καθορίσουν την τιμή Ενέργειας Εξισορρόπησης και
την τιμή Αποκλίσεων. Παρόλα αυτά, σε κάποιες περιπτώσεις είναι πιθανό οι τιμές των προσφορών Ενέργειας
Εξισορρόπησης που υποβάλλουν οι Πάροχοι Υπηρεσιών
Εξισορρόπησης να μην αντικατοπτρίζουν την πραγματική αξία της ενέργειας. Σε αυτές τις περιπτώσεις προτείνεται η χρήση μηχανισμού τιμολόγησης ανεπάρκειας
(shortage pricing), όπως αυτή προβλέπεται στο άρθρο
44 του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/2195 της Επιτροπής. Στόχος του μηχανισμού τιμολόγησης ανεπάρκειας είναι
η αύξηση των τιμών κατά την διάρκεια των χρονικών
περιόδων που υπάρχει έλλειμμα Ενέργειας Εξισορρόπησης, χωρίς να απαιτείται κατ’ ανάγκη να εμφανιστεί
το έλλειμμα ενέργειας. Η αύξηση των τιμών θα παρέχει
τα κατάλληλα κίνητρα την κατάλληλη στιγμή για την
παροχή Ενέργειας Εξισορρόπησης και την αποφυγή
αποκλίσεων που επιβαρύνουν το Σύστημα.
Επειδή, η ΑΔΜΗΕ Α.Ε. εκπόνησε μελέτη σχετικά με
το αν απαιτείται η εισαγωγή μηχανισμού τιμολόγησης
ανεπάρκειας (shortage pricing) στην ελληνική αγορά
ηλεκτρικής ενέργειας με υποθετική εφαρμογή αυτού
για τα έτη 2017 και 2018 (σχετ. 9). Ωστόσο, λόγω των
σημαντικών αλλαγών που προβλέπονται για τον τομέα
της ηλεκτρικής ενέργειας στο Εθνικό Σχέδιο για την
Ενέργεια και το Κλίμα και των σημαντικών διαφορών
μεταξύ του υφιστάμενου και του νέου μοντέλου αγοράς,
κρίθηκε απαραίτητη από την ΑΔΜΗΕ Α.Ε. η επανάληψη
της ανωτέρω μελέτης μετά το πέρας ικανού διαστήματος
λειτουργίας της νέας αγοράς.
Λόγω της μη δυνατότητας εφαρμογής μηχανισμού τιμολόγησης ανεπάρκειας στη νέα αγορά λόγω έλλειψης
ιστορικών στοιχείων για την λειτουργία της, προβλέφθηκε εναλλακτικά στην παρ. 4 του άρθρου 85 του Κανονισμού Αγοράς Εξισορρόπησης η Τιμή ανοδικής Ενέργειας
Εξισορρόπησης χειροκίνητης ΕΑΣ να προσαυξάνεται με
την Προσαύξηση Ελλείμματος Ενέργειας Εξισορρόπησης
σε €/MWh, η οποία ενεργοποιείται όταν υπάρχει έλλειμμα Ενέργειας Εξισορρόπησης και συγκεκριμένα στην
περίπτωση που για μια Περίοδο Εκκαθάρισης Αποκλίσεων εγχύθηκε ενέργεια από Συμβεβλημένες Μονάδες
ή Συμπληρωματική Ενέργεια από Έκτακτες Εισαγωγές ή
έγιναν Περικοπές Φορτίων.
Επειδή, η εισήγηση της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. για τον προσδιορισμό τιμής για την Προσαύξηση Ελλείμματος Ενέργειας
Εξισορρόπησης βασίζεται στην ακόλουθη ευλόγου χαρακτήρα θεώρηση αναφορικά με τον υπολογισμό της
αξίας αύξησης των εφεδρειών, ως εξής:
«Στην ακραία περίπτωση που οι διαθέσιμες εφεδρείες
έχουν μειωθεί τόσο ώστε το Σύστημα να διαθέτει μόνο
τις ελάχιστες απαιτούμενες για να καλύψει το κριτήριο
N-1, τότε γίνεται περικοπή φορτίου και η αξία αύξησης
των εφεδρειών ισοδυναμεί με την αξία απώλειας φορτίου (VoLL) εφόσον οποιαδήποτε αύξηση των εφεδρειών
θα οδηγούσε σε μείωση του φορτίου που περικόπτεται.
Στις περιπτώσεις που το Σύστημα έχει μειωμένες διαθέσιμες εφεδρείες αλλά μεγαλύτερες από τις ελάχιστες
απαιτούμενες για την κάλυψη του κριτήριου N-1, η αξία
της αύξησης των εφεδρειών ισοδυναμεί με VoLL επί την
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πιθανότητα το καθαρό φορτίο να αυξηθεί κατά το επόμενο χρονικό διάστημα τόσο ώστε να μειώσει τις διαθέσιμες εφεδρείες κάτω από τις ελάχιστες απαιτούμενες για
την κάλυψη του κριτήριου N-1.»
Επειδή, όσον αφορά στις τιμές του VoLL ανά κατηγορία καταναλωτών, ο ACER εκπόνησε μελέτη (σχετ. 8),
σύμφωνα με την οποία για την Ελλάδα το VoLL για τους
οικιακούς καταναλωτές (η κατανάλωση των οποίων
αντιστοιχεί περίπου στο 35% της συνολικής κατανάλωσης) είναι ίσο με 4.240€/MWh και η μέση τιμή του VoLL
για τους μη οικιακούς καταναλωτές λαμβάνει την τιμή
1.000€/MWh. Συνεπώς, η μεσοσταθμική τιμή του VoLL
για το σύνολο των καταναλωτών προκύπτει περίπου
2.100€/MWh.
Επειδή, η ΑΔΜΗΕ Α.Ε. πρότεινε η τιμή της Προσαύξησης Ελλείμματος Ενέργειας Εξισορρόπησης, στις περιπτώσεις που εγχύθηκε ενέργεια από Συμβεβλημένες
Μονάδες ή Συμπληρωματική Ενέργεια από Έκτακτες Εισαγωγές και στις περιπτώσεις που έγινε περικοπή φορτίου, να καθορίζεται έτσι ώστε η προσαυξημένη τιμή
ανοδικής Ενέργειας Εξισορρόπησης χειροκίνητης ΕΑΣ να
είναι τουλάχιστον ίση με τη μεσοσταθμική τιμή του VoLL
για το σύνολο των καταναλωτών, ήτοι με 2.100€/MWh.
Επειδή, σύμφωνα με την ως άνω εισήγηση, η τιμή
ανοδικής Ενέργειας Εξισορρόπησης χειροκίνητης ΕΑΣ
μπορεί να λάβει τιμή μεγαλύτερη από 2.100€/MWh αν
αυτό προκύψει από τον υπολογισμό της βάσει των Προσφορών Ενέργειας Εξισορρόπησης και των σχετικών διατάξεων του Κανονισμού Αγοράς Εξισορρόπησης. Στην
περίπτωση αυτή, η τιμή της Προσαύξησης Ελλείμματος
Ενέργειας Εξισορρόπησης ισούται με το μηδέν (0).
Επειδή, στην υπ΄ αρ. 10 σχετική τεχνική απόφαση της
ΑΔΜΗΕ Α.Ε. ορίζονται τα τεχνικά όρια στις τιμές υποβολής Προσφορών και στις τιμές Εκκαθάρισης για την
Ενέργεια Εξισορρόπησης ως ακολούθως:
Χρονική
Περίοδος
1η Περίοδος
2η Περίοδος
3η Περίοδος

Ενέργεια Εξισορρόπησης €/MWh
ελάχιστο

μέγιστο

‐4240
‐9999
‐99999

+4240
+9999
+99999

Όπου:
1η Περίοδος: Από την έναρξη των νέων Αγορών μέχρι
και την εφαρμογή των Συμπληρωματικών Περιφερειακών Ενδοημερήσιων Συναλλαγών (CRIDAs) και/ή των
Συνεχών Συν αλλαγών (XBID).
2η Περίοδος: Από την εφαρμογή των Συμπληρωματικών Περιφερειακών Ενδοημερήσιων Συναλλαγών
(CRIDAs) και/ή των Συνεχών Συναλλαγών (XBID) και μέχρι την ένταξη του ΑΔΜΗΕ σε μια από τις ευρωπαϊκές
πλατφόρμες MARI ή PICASSO.
3η Περίοδος: Από την ένταξη του ΑΔΜΗΕ σε μια από
τις ευρωπαϊκές πλατφόρμες MARI ή PICASSO.
Επειδή, η ΡΑΕ, έθεσε την εν λόγω εισήγηση σε δημόσια
διαβούλευση, από τις 24.07.2020 έως και 03.08.2020, στο
πλαίσιο της οποίας δεν υποβλήθηκαν σχόλια (σχετ. 12).
Επειδή, η Αρχή, αφού εξέτασε ενδελεχώς την υποβληθείσα εισήγηση της ΑΔΜΗΕ Α.Ε., διαπίστωσε ότι είναι
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αρκούντως επαρκής και λαμβάνει υπόψη τα χαρακτηριστικά της κατανάλωσης ηλεκτρικής ένεργειας στο
ελληνικό σύστημα, συνδέοντας την αξία αύξησης των
εφεδρειών με την αξία απώλειας φορτίου (VoLL), ώστε
μέσω της διαμόρφωσης των τιμών Ενέργειας Εξισορρόπησης να δίνονται τα σωστά σήματα παρέχοντας ταυτόχρονα κίνητρα στους συμμετέχοντες στην αγορά και
να εξασφαλίζεται η προσήκουσα λειτουργία της Αγοράς
Εξισορρόπησης τόσο στον τρέχοντα, όσο και σε μελλοντικό πραγματικό χρόνο, αποφασίζει:
Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της σύμφωνα με τις
διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 18 του ν. 4425/2016 και
της παρ. 6 του άρθρου 2 και της παρ. 4 του άρθρου 85
του Κανονισμού Αγοράς Εξισορρόπησης, όπως ισχύουν:
1. Tον καθορισμό της τιμής της Προσαύξησης Ελλείμματος Ενέργειας Εξισορρόπησης στις περιπτώσεις που
για μία Περίοδο Εκκαθάρισης Αποκλίσεων εγχύθηκε
ενέργεια από Συμβεβλημένες Μονάδες ή Συμπληρωματική Ενέργεια από Έκτακτες Εισαγωγές και στις περιπτώσεις που έγινε Περικοπή Φορτίου έτσι ώστε η
προσαυξημένη τιμή ανοδικής Ενέργειας Εξισορρόπησης χειροκίνητης ΕΑΣ να είναι τουλάχιστον ίση με δύο
χιλιάδες εκατό Ευρώ ανά Μεγαβατώρα (2.100 €/MWh)
για τη συγκεκριμένη Περίοδο Εκκαθάρισης Αποκλίσεων.
Στην περίπτωση που η τιμή ανοδικής Ενέργειας Εξισορρόπησης χειροκίνητης ΕΑΣ λάβει τιμή μεγαλύτερη
από 2.100€/MWh, αν αυτό προκύψει από τον υπολογισμό της βάσει των Προσφορών Ενέργειας Εξισορρόπησης και των σχετικών διατάξεων του Κανονισμού Αγοράς
Εξισορρόπησης, η τιμή της Προσαύξησης Ελλείμματος
Ενέργειας Εξισορρόπησης ισούται με το μηδέν (0).
2. Την έναρξη ισχύος της παρούσας από την ημέρα
έναρξης λειτουργίας της Αγοράς Εξισορρόπησης.
Η απόφαση αυτή κοινοποιείται στην εταιρεία «Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας
Α.Ε.», αναρτάται στην επίσημη ιστοσελίδα της ΡΑΕ και
δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 4 Σεπτεμβρίου 2020
Ο Πρόεδρος
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΑΓΟΥΜΑΣ
Ι

Αριθμ. 1231/28857
(3)
Ίδρυση του Εργαστηρίου «Πληροφοριακών Συστημάτων και Προβλέψεων στον Τουρισμό» στο
Τμήμα Διοίκησης Τουρισμού της Σχολής Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πατρών και καθορισμός
του Εσωτερικού Κανονισμού του.
Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 60 του ν. 4386/2016 (Α΄ 83), το οποίο
αντικατέστησε το άρθρο 96 του ν. 4310/2014 (Α΄ 258),
β) των άρθρων 28 και 29 του ν. 4485/2017 (Α΄ 114),
γ) των άρθρων 35 και 36 του ν. 4610/2019 (Α΄ 70).
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2) Τη σύμφωνη γνώμη της Συνέλευσης του Τμήματος
Διοίκησης Τουρισμού του Πανεπιστημίου Πατρών (συνεδρίαση: 14/11-08-2020).
3) Την απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου
Πατρών (συνεδρίαση: 173/26.8.2020).
4) Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων
της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε
βάρος του κρατικού προϋπολογισμού ή του προϋπολογισμού του Πανεπιστημίου Πατρών, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Ίδρυση - Αντικείμενο
Ιδρύεται στο Τμήμα Διοίκησης Τουρισμού της Σχολής
Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης Επιχειρήσεων
του Πανεπιστημίου Πατρών, Εργαστήριο με την ονομασία «Πληροφοριακών Συστημάτων και Προβλέψεων
στον Τουρισμό». Το Εργαστήριο έχει ως βασικό σκοπό
την υψηλού επιπέδου διεπιστημονική έρευνα σε θέματα που αφορούν την ανάλυση τουριστικών δεδομένων
μεσαίας και μεγάλης κλίμακας με σκοπό τη μελέτη του
τουριστικού φαινομένου, την ανάπτυξη και εφαρμογή
υπολογιστικών και στοχαστικών μοντέλων για την πρόβλεψη τουριστικών και αθλητικών μεγεθών, τις τεχνικές
προδιαγραφικής ανάλυσης (prescriptive analytics) για τη
λήψη αποφάσεων στον τουριστικό τομέα, την αξιολόγηση ψηφιακών τουριστικών υπηρεσιών και προϊόντων, τις
νέες τεχνολογίες για την ανάπτυξη τουριστικών πληροφοριακών συστημάτων, την ψηφιοποίηση και μοντελοποίηση θεματικών μορφών τουρισμού και τα συστήματα
ευφυούς τουρισμού σε τουριστικούς προορισμούς.
Άρθρο 2
Σκοπός - Αντικείμενο εργασιών - Αποστολή
Το Εργαστήριο έχει ως σκοπό:
1. Την κάλυψη των εκπαιδευτικών και ερευνητικών
αναγκών των Προγραμμάτων Προπτυχιακών, Μεταπτυχιακών και Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος
Διοίκησης Τουρισμού, καθώς και άλλων Τμημάτων του
Πανεπιστημίου Πατρών, σε θέματα που εμπίπτουν στο
γνωστικό αντικείμενο του Εργαστηρίου, όπως αυτό
προσδιορίζεται στο άρθρο 1 της παρούσης.
2. Την ανάπτυξη προγραμμάτων διδασκαλίας και τη διεξαγωγή βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας στους κλάδους των ερευνητικών αντικειμένων του εργαστηρίου
όπως αυτά προσδιορίζονται στο άρθρο 1 του παρόντος .
3. Τη συνεργασία, κάθε μορφής, με κέντρα ερευνών
και ακαδημαϊκά ιδρύματα της ημεδαπής και της αλλοδαπής, εφόσον οι επιστημονικοί στόχοι συμπίπτουν,
συμβαδίζουν και αλληλοσυμπληρώνονται με εκείνους
του Εργαστηρίου.
4. Τη διοργάνωση επιστημονικών διαλέξεων, ημερίδων, σεμιναρίων, συμποσίων, συνεδρίων και άλλων
επιστημονικών εκδηλώσεων, καθώς και την πραγματοποίηση δημοσιεύσεων και εκδόσεων και την πρόσκληση
Ελλήνων και ξένων αναγνωρισμένων επιστημόνων.
5. Την παροχή υπηρεσιών κατά τα προβλεπόμενα στο
π.δ. 159/1984 (Α΄ 53) «Προϋποθέσεις παροχής υπηρεσιών από τα Πανεπιστημιακά εργαστήρια σε ιδιώτες
και κάθε νομικής μορφής οργανισμούς», στον Γενικό
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Κανονισμό λειτουργίας Εργαστηρίων Παροχής υπηρεσιών και άλλους σχετικούς Κανονισμούς του Ιδρύματος.
Οι τομείς που δραστηριοποιείται το εργαστήριο «Πληροφοριακών Συστημάτων και Προβλέψεων στον Τουρισμό» είναι οι εξής:
• Στατιστική και υπολογιστική ανάλυση τουριστικών
δεδομένων.
• Χωρική ανάλυση και οπτικοποίηση στατιστικών τουρισμού
• Ανάπτυξη και εφαρμογή υπολογιστικών και στοχαστικών μεθόδων για την πρόβλεψη τουριστικών και
αθλητικών μεγεθών
• Τεχνικές προδιαγραφικής ανάλυσης (prescriptive
analytics) για την λήψη αποφάσεων στον τουριστικό
τομέα
• Μελέτη της φέρουσας ικανότητας της τουριστικής
ανάπτυξης στις χωρικές βαθμίδες της Ελλάδας.
• Αξιολόγηση ψηφιακών τουριστικών υπηρεσιών και
προϊόντων
• Νέες τεχνολογίες για την ανάπτυξη τουριστικών πληροφοριακών συστημάτων
• Συστήματα ευφυούς τουρισμού σε τουριστικούς
προορισμούς.
• Ψηφιακή διαχείριση και προβολή θεματικών μορφών τουρισμού (ενδεικτικά cultural tourism, recreational
tourism, food tourism, wine tourism, root tourism).
• Ανάπτυξη εννοιολογικών μοντέλων ευφυών τουριστικών προορισμών
• Λειτουργία Παρατηρητηρίου Έρευνας στον Τουρισμό
αναφορικά με την εξέλιξη της έρευνας του τουρισμού
σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο.
• Εκπόνηση τουριστικών μελετών με σκοπό την βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη σε τοπικό και εθνικό επίπεδο.
• Εκπαιδευτικές δραστηριότητες που περιλαμβάνουν
την επικαιροποίηση της γνώσης των αποφοίτων του Τμήματος καθώς και την εκπαίδευση λοιπών πτυχιούχων
συναφών ειδικοτήτων
Άρθρο 3
Προσωπικό
Το Εργαστήριο αποτελεί δραστηριότητα του Τμήματος Διοίκησης Τουρισμού και στελεχώνεται από μέλη
Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ) του Τμήματος που η επιστημονική ενασχόληση τους εμπίπτει στα
διδακτικά, επιστημονικά και ερευνητικά ενδιαφέροντα
του Εργαστηρίου, από μέλη του Ειδικού Εκπαιδευτικού
Προσωπικού (Ε.Ε.Π), από μέλη του Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.), από μέλη του Ειδικού
Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.), καθώς
και από μέλη του λοιπού επιστημονικού προσωπικού
και του διοικητικού προσωπικού, το έργο των οποίων
καθορίζεται σύμφωνα με τις εκάστοτε ανάγκες του Εργαστηρίου και η τοποθέτηση των οποίων γίνεται σύμφωνα
με τις ισχύουσες διατάξεις. Επιπλέον, στο Εργαστήριο
δραστηριοποιούνται μεταπτυχιακοί φοιτητές, υποψήφιοι διδάκτορες και μεταδιδακτορικοί ερευνητές, με
συναφή προς το Εργαστήριο ερευνητικά ενδιαφέροντα.
Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις του προσωπικού
που στελεχώνει το Εργαστήριο είναι αυτά που προβλέ-
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πονται από τις κείμενες διατάξεις για κάθε κατηγορία.
Ειδικότερα, τα μέλη ΔΕΠ συμμετέχουν ενεργά στην οργάνωση και υλοποίηση της θεωρητικής και πρακτικής
εκπαίδευσης των φοιτητών (προπτυχιακών, μεταπτυχιακών, διδακτόρων), στην οργάνωση και ομαλή λειτουργία
του Εργαστηρίου, καθώς και στις διδακτικές, ερευνητικές, επιστημονικές και κοινωνικές εκδηλώσεις που το
Εργαστήριο οργανώνει.
Άρθρο 4
Διοίκηση - Αρμοδιότητες
1. Το Εργαστήριο διευθύνεται από μέλος ΔΕΠ του
Τμήματος Διοίκησης Τουρισμού του Πανεπιστημίου
Πατρών, αντίστοιχου γνωστικού αντικειμένου με τριετή θητεία που ορίζεται με τη διαδικασία του άρθρου 29
του ν. 4485/2017, όπως κάθε φορά ισχύει.
2. Ο Διευθυντής μεριμνά εν γένει για την ομαλή και
απρόσκοπτη λειτουργία του Εργαστηρίου και ασκεί τις
αρμοδιότητες όπως ορίζονται παρακάτω:
α) Καταρτίζει και εισηγείται στα αρμόδια όργανα του
Τμήματος Διοίκησης Τουρισμού, το πρόγραμμα λειτουργίας για τις διδακτικές και ερευνητικές δραστηριότητες
του Εργαστηρίου και μεριμνά για την υλοποίηση τους.
β) Εισηγείται τους υπεύθυνους των αναλώσιμων υλικών και του κινητού εξοπλισμού στον Τομέα.
γ) Υπογράφει κάθε εξερχόμενο έγγραφο που σχετίζεται με το Εργαστήριο.
δ) Υποβάλλει τον ετήσιο απολογισμό των δραστηριοτήτων του Εργαστηρίου, στη Συνέλευση του Τμήματος.
ε) Την τήρηση των διατάξεων του άρθρου 51 του Εσωτερικού Κανονισμού του Ιδρύματος (Β΄ 3899/2019).
στ) Μεριμνά για:
• την υλοποίηση των αποφάσεων των συλλογικών οργάνων του Τομέα και του Τμήματος και για την παροχή
εκπαιδευτικού, επιστημονικού και ερευνητικού έργου,
• την κατανομή των πόρων και διαχειρίζεται κάθε
έσοδο του Εργαστηρίου, σύμφωνα με τις ισχύουσες
διατάξεις,
• τη στελέχωση του Εργαστηρίου με το αναγκαίο προσωπικό,
• την ορθή χρήση των οργάνων και των υλικών από
το προσωπικό του Εργαστηρίου ή από ερευνητές που
έχουν ειδικά εκπαιδευτεί σε αυτά.
Με εισήγηση του Διευθυντή στα αρμόδια όργανα του
Τμήματος, της Σχολής και του Ιδρύματος είναι δυνατή η
πρόσληψη και απασχόληση πανεπιστημιακών υποτρόφων, εντεταλμένων διδασκαλίας σε τομείς σχετικούς με
τις διδακτικές, επιστημονικές και ερευνητικές δραστηριότητες του Εργαστηρίου σύμφωνα με τις εκάστοτε
ισχύουσες διατάξεις.
Άρθρο 5
Εγκατάσταση - Λειτουργία
1. Το Εργαστήριο εγκαθίσταται σε χώρο του κτιρίου
του Τμήματος Διοίκησης Τουρισμού για τη διεξαγωγή
του έργου του, και ειδικότερα για την εγκατάσταση των
οργάνων και του λοιπού εξοπλισμού που είναι αναγκαίος
για τη διενέργεια των εργαστηριακών ασκήσεων και των
ερευνητικών προγραμμάτων. Το Εργαστήριο λειτουργεί
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κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, σύμφωνα με τον
εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας του Πανεπιστημίου
Πατρών. Στον χώρο εγκατάστασης τοποθετείται πινακίδα με τον τίτλο του Εργαστηρίου. Στο Εργαστήριο τηρούνται οι προβλεπόμενοι όροι λειτουργίας και υγιεινής
σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην κείμενη νομοθεσία.
2. Ο Διευθυντής ενημερώνεται πριν από τη διεξαγωγή
κάθε εργασίας, που γίνεται στο Εργαστήριο στα πλαίσια
ερευνητικού προγράμματος ή άλλου έργου, το οποίο
έχει αποφασισθεί και καθορίζει την προτεραιότητα στη
χρησιμοποίηση οργάνων και χώρων, σε περίπτωση που
δεν υπάρχει σχετική απόφαση.
3. Ο Διευθυντής έχει την ευθύνη για την εν γένει λειτουργία του Εργαστηρίου, τη χρησιμοποίηση οργάνων,
υλικών και χώρων που ανήκουν σ΄ αυτό, την παραμονή
των εργαζομένων (προσωπικού, φοιτητών, επισκεπτών)
στους χώρους, καθώς και την προστασία των οργάνων
και εγκαταστάσεων του Εργαστηρίου από βλάβες.
4. Η χρησιμοποίηση του ειδικού εξοπλισμού του
Εργαστηρίου επιτρέπεται μόνο στο προσωπικό του ή
άλλους ερευνητές, που έχουν ειδική επί των οργάνων
αυτών εκπαίδευση και εξουσιοδότηση από το Διευθυντή αυτού. Κινητά όργανα και σκεύη, τα οποία παραδίδονται για τη διεξαγωγή εργασιών, επιστρέφονται,
μετά τη χρησιμοποίηση τους, στην κατάσταση που είχαν
παραδοθεί.
Άρθρο 6
Έσοδα - Πόροι
Η λειτουργία του Εργαστηρίου θα γίνεται από ιδίους
πόρους, οι οποίοι θα προέρχονται από:
1. Την εκτέλεση ερευνητικών προγραμμάτων που
πραγματοποιούνται για ίδιο λογαριασμό ή λογαριασμό
τρίτων. (Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην κείμενη
νομοθεσία)
2. Τη διάθεση ερευνητικών και εν γένει επιστημονικών
προϊόντων.
3. Την παροχή υπηρεσιών σύμφωνα με το άρθρο 3,
παρ. 3, του π.δ. 159/1984, (Α΄ 53), τον Γενικό Κανονισμό
Λειτουργίας Εργαστηρίων Παροχής υπηρεσιών και άλλους σχετικούς Κανονισμούς του Ιδρύματος.
4. Τις ειδικές εισφορές και χρηματοδοτήσεις από διεθνείς οργανισμούς, δημόσιες ή ιδιωτικές επιχειρήσεις
και νομικά ή φυσικά πρόσωπα.
5. Από κληρονομιές, κληροδοτήματα, δωρεές και
κάθε άλλη οικονομική ενίσχυση που προέρχεται από
ημεδαπά, ή αλλοδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα προς
το Πανεπιστήμιο Πατρών για το Εργαστήριο, εφόσον δεν
τίθενται όροι που αντιβαίνουν στο σκοπό του Εργαστηρίου και του Πανεπιστημίου Πατρών.
6. Συνέδρια και εκπαιδευτικά σεμινάρια.
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7. Κάθε άλλη νόμιμη πηγή, εφόσον δεν τίθενται όροι
που αντιβαίνουν στον σκοπό του Εργαστηρίου και του
Πανεπιστημίου Πατρών.
Άρθρο 7
Τηρούμενα βιβλία
Για τις ανάγκες του Εργαστηρίου τηρούνται τα ακόλουθα βιβλία και στοιχεία:
- Πρωτόκολλο εισερχόμενης - εξερχόμενης αλληλογραφίας.
- Φάκελος οικονομικών στοιχείων κάθε έτους
- Κατάλογος επιστημονικών οργάνων
- Κατάλογος επιστημονικών βιβλίων, περιοδικών
- Βιβλίο επιστημονικής δραστηριότητας
- Αρχείο ερευνητικών προγραμμάτων
- Βιβλίο περιουσιακών στοιχείων
- Βιβλίο Μεταβολών Προσωπικού
Με απόφαση του Διευθυντή μπορεί ακόμη να τηρείται
και κάθε άλλο βιβλίο ή στοιχείο το οποίο κρίνεται απαραίτητο ή προβλέπεται από ειδικές διατάξεις, τηρουμένων των διατάξεων του Γενικού Κανονισμού προστασίας
δεδομένων (ΓΚΠΔ).
Άρθρο 8
Τίτλος - Σφραγίδα
1. Ο τίτλος του Εργαστηρίου είναι «Πληροφοριακών
Συστημάτων και Προβλέψεων στον Τουρισμό» και αναγράφεται σε κάθε έντυπό του. Ο τίτλος αυτός καθώς και
τα στοιχεία του Διευθυντή του Εργαστηρίου αναγράφονται στους χώρους του Τμήματος που είναι εγκατεστημένο το Εργαστήριο.
2. Το Εργαστήριο χρησιμοποιεί για την αλληλογραφία
του σφραγίδα με τον τίτλο του Εργαστηρίου.
3. Ανάλογη σφραγίδα με τα στοιχεία στην Αγγλική
γλώσσα χρησιμοποιείται από το Εργαστήριο για την ξενόγλωσση αλληλογραφία του.
Διεθνής τίτλος Εργαστηρίου: «Information Systems
and Forecasting in Tourism Laboratory»
Συντομογραφία Εργαστηρίου: «ISF tourism Lab»
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
Πάτρα, 8 Σεπτεμβρίου 2020
Ο Πρύτανης
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ

42946

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Τεύχος B’ 4033/21.09.2020

Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στην Προεδρία της Κυβέρνησης 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)

• 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.
• 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.

• 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.

• 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.

*02040332109200008*

