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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. ΦΑ/Ε3.3/5156/297 (1)
Καθορισμός πράξεων, ύψους και διαδικασίας χρημα−

τοδότησης της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυ−
μία «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 
ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε.» και το 
διακριτικό τίτλο «Διαχειριστής του Συστήματος» ή 
«ΔΕΣΜΗΕ», μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επεν−
δύσεων

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ,

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ −
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Έχοντας υπόψη: 
I. Τις διατάξεις: 
1. Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την 

Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα που κυρώθηκε 
με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση 
νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όρ−
γανα» (ΦΕΚ 98 Α΄). 

2. Του Π.Δ. 185/2009 «Ανασύσταση του Υπουργείου 
Οικονομικών, συγχώνευση του Υπουργείου Οικονομίας 
και Οικονομικών με τα Υπουργεία Ανάπτυξης και Εμπο−
ρικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και 
μετονομασία του σε «Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνι−
στικότητας και Ναυτιλίας», μετατροπή του Υπουργείου 

Μακεδονίας – Θράκης σε Γενική Γραμματεία Μακεδονί−
ας – Θράκης και υπαγωγή στο Υπουργείο Εσωτερικών 
της Γενικής Γραμματείας Μακεδονίας – Θράκης και της 
Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής» 
(ΦΕΚ 213 Α΄).

3. Του Π.Δ. 187/2009 «Διορισμός Υπουργών και Υφυ−
πουργών» (ΦΕΚ 214 Α΄).

4. Του Π.Δ. 189/2009 «Καθορισμός και ανακατανομή 
αρμοδιοτήτων των Υπουργείων» (ΦΕΚ 221 Α΄).

5. Του Π.Δ. 24/2010 «Ανακαθορισμός των αρμοδιοτήτων 
των Υπουργείων και τροποποιήσεις του Π.Δ. 189/2009» 
(ΦΕΚ 56 Α΄).

6. Toυ Π.Δ. 89/2010 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρω−
τών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 154 Α΄).

7. Της με Α.Π. Δ13/Φ7.11/18797/29−07−2008 κοινής υπουρ−
γικής απόφασης «Σύσταση και οργάνωση Ειδικής Υπη−
ρεσίας στο Υπουργείο Ανάπτυξης με τίτλο «Ειδική Υπη−
ρεσία Συντονισμού και Εφαρμογής των δράσεων του 
Υπουργείου Ανάπτυξης στους τομείς της Ενέργειας, 
του Φυσικού Πλούτου και της Μεταποίησης και των 
συνοδευτικών προς αυτήν υπηρεσιών» (ΦΕΚ 1540 Β΄), 
καθώς και της υπ’ αριθμ. 7718/293 τροποποιητικής κοινής 
υπουργικής απόφασης αυτής (ΦΕΚ 525 Β΄).

8. Του άρθρου 18 του Ν. 2515/1997 (ΦΕΚ 154 Α΄), όπως 
ισχύει.

9. Που διέπουν τις Δημόσιες Επενδύσεις και ειδικό−
τερα τις διατάξεις του Ν. 2212/1952 (ΦΕΚ 266 Α΄), των 
Ν.Δ. 2957/1954 (ΦΕΚ 186 Α΄) και 4355/1964 (ΦΕΚ 146 Α΄), 
των Β.Δ. 120/1960 και 498/1960, καθώς και του άρθρου 
14 του Ν 3614/2007 «Χρηματοδοτήσεις και Πληρωμές 
από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων» (ΦΕΚ 267 
Α΄), όπως ισχύουν.

10. Του Ν. 2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγ−
χου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» 
(ΦΕΚ 247 Α΄). 

11. Του Π.Δ. 136/1998 «Περιορισμοί έκδοσης χρηματι−
κών ενταλμάτων προπληρωμής και ευθύνες υπολόγων» 
(ΦΕΚ 107 Α΄). 

12. Της απόφασης του Υπουργού τ. Συντονισμού Χ.Δ. 
9035/30.7.1973 «Περί γενικών διατάξεων αφορωσών εις 
την εκτέλεσιν, χρηματοδότησιν κλπ. Έργων και Μελε−
τών του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων» (ΦΕΚ 
999 Β΄). 

13. Της απόφασης του Υπουργού Οικονομικών υπ’ 
αριθμ. 2014380/377/0026/1998 «Καθορισμός δικαιολο−
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γητικών παροχής επιχορηγήσεων σε Ν.Π.Δ. ή Ι.Δ. από 
πιστώσεις του Κρατικού Προϋπολογισμού» (ΦΕΚ 284 
Β΄). 

14. Του Ν. 2773/1999 «Απελευθέρωση της αγοράς ηλε−
κτρικής ενέργειας − Ρύθμιση θεμάτων ενεργειακής πο−
λιτικής και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 286 Α΄), όπως έχει 
τροποποιηθεί και ισχύει. 

15. Του ν. 3426/2005 «Επιτάχυνση της διαδικασίας για 
την απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας» 
(ΦΕΚ 309 Α΄).

16. Του Π.Δ. 328/2000 «Σύσταση και Kαταστατικό της 
Ανώνυμης Εταιρείας «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥ−
ΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε.» 
(ΦΕΚ 268 Α΄).

17. Του άρθρου 28 του Ν. 3175/2003 «Αξιοποίηση του 
γεωθερμικού δυναμικού, τηλεθέρμανση και άλλες δια−
τάξεις» (ΦΕΚ 207 Α΄), όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 
17 του άρθρου 12 του Ν.3851/2010 (ΦΕΚ 85 Α΄).

18. Της υπ’ αριθμ. Δ5/ΗΛ/Β/Φ1/Οικ.6296/2001 απόφασης 
του Υπουργού Ανάπτυξης «Κανονισμός Άδειας Διαχείρι−
σης και Εκμετάλλευσης του Συστήματος» (ΦΕΚ 360 Β΄) 
και της υπ’ αριθμ. Δ5/ΗΛ/Β/Φ1/7705/25.04.2001 απόφασης 
του Υπουργού Ανάπτυξης, με την οποία χορηγήθηκε 
Άδεια Διαχείρισης και Εκμετάλλευσης του Συστήματος 
στην εταιρεία «Διαχειριστής Ελληνικού Συστήματος Με−
ταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε.» (ΦΕΚ 492 Β΄). 

19. Της υπ’ αριθμ. Δ5/Β/Φ1/οικ.17771/18.10.2001 απόφασης 
του Υπουργού Ανάπτυξης «Κανονισμός Άδειας αποκλει−
στικότητας της κυριότητας του Συστήματος Μεταφοράς 
Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΦΕΚ 1423 Β΄) και της υπ’ αριθμ. 
Δ5/Β/Φ1/οικ.1086/24.1.2002 απόφασης του Υπουργού 
Ανάπτυξης «Χορήγηση Άδειας αποκλειστικότητας της 
κυριότητας του Συστήματος μεταφοράς ηλεκτρικής 
ενέργειας στη ΔΕΗ ΑΕ» (ΦΕΚ 92 Β΄). 

20. Της από 3.5.2001 σύμβασης παραχώρησης ελέγχου 
του Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας με−
ταξύ ΔΕΣΜΗΕ Α.Ε. και ΔΕΗ Α.Ε. που εγκρίθηκε με την 
υπ’ αριθμ. Α.Π./Δ5/ΗΛ/Β/Φ1/οικ.8219/03.05.2001 απόφαση 
του Υπουργού Ανάπτυξης. 

21. Της υπ’ αριθμ. Δ5.ΗΛ/Β/Φ5/οικ8311/9.5.2005 απόφα−
σης του Υπουργού Ανάπτυξης «Έγκριση του Κώδικα 
Διαχείρισης του Συστήματος και Συναλλαγών ηλεκτρι−
κής Ενέργειας» (ΦΕΚ Β/655/17.5.2005), όπως έχει τροπο−
ποιηθεί και ισχύει. 

22. Της υπ’ αριθμ. Δ5/Β/Φ1/οικ.17951/6.12.2000 υπουρ−
γικής απόφασης «Κανονισμός Αδειών Παραγωγής και 
Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας» (ΦΕΚ 1498 Β΄).

23. Της υπ’ αριθμ. Δ5/Β/Φ1/οικ.17773/2001 υπουργικής 
απόφασης «Κανονισμός Αδειών Παραγωγής και Προ−
μήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας» (Έκδοση 2η) (ΦΕΚ 1423 
Β΄).

24. Της υπ’ αριθμ. 4524/2001 υπουργικής απόφασης 
«Κώδικας Προμήθειας σε πελάτες» (Έκδοση 1: Επιλέγο−
ντες Πελάτες) (ΦΕΚ 270 Β΄).

25. Του Ν. 3468/2006 «Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας 
από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και Συμπαραγωγή 
Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης και 
λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 129 Α΄).

26. Της υπ’ αριθμ. Δ6/Φ1/οικ.18359 υπουργικής απόφα−
σης «Τύπος και περιεχόμενο συμβάσεων αγοραπωλησί−
ας ηλεκτρικής ενέργειας στο Σύστημα και το Διασυν−
δεδεμένο Δίκτυο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 
12 παρ. 3 του ν. 3468/2006».

27. Του ν. 2992/2002 «Μέτρα για την ενίσχυση της 
κεφαλαιαγοράς και την ανάπτυξη της επιχειρηματικότη−
τας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 54 Α΄) και ιδίως του Κε−
φαλαίου Δ’ αυτού, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 

28. Του Κανονισμού (ΕΚ) 1083/2006 του Συμβουλίου της 
11.07.2006 «περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το 
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρω−
παϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής και την 
κατάργηση του ΕΚ 1260/1999», όπως έχει τροποποιηθεί 
και ισχύει.

29. Του Κανονισμού (ΕΚ) 1828/2006 της Επιτροπής 
της 8.12.2006 «για τη θέσπιση κανόνων σχετικά με την 
εφαρμογή του Κανονισμού 1083/2006 του Συμβουλίου 
«περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό 
Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινω−
νικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής και του Κανονισμού 
(ΕΚ) 1080/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 
Ανάπτυξης».

30. Της Οδηγίας 2009/72/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοι−
νοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουλίου 2009 
σχετικά με τους κοινούς κανόνες για την εσωτερική 
αγορά ηλεκτρικής ενεργείας και για την κατάργηση 
της οδηγίας 2003/54/ΕΚ.

31. Του Ν.3614/2007 (ΦΕΚ Α΄ 267/3.12.2007) «Διαχείρι−
ση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων 
για την προγραμματική περίοδο 2007−2013», όπως έχει 
τροποποιηθεί με το Ν. 3752/2009 (ΦΕΚ 40 Α΄) και το Ν. 
3840/2010 (ΦΕΚ 53 Α΄) και ισχύει.

32. Της με αρ. πρωτ. 14053/ΕΥΣ1749/27.03.2008 Υπουρ−
γικής απόφασης Συστήματος Διαχείρισης (ΦΕΚ 540 Β΄) 
και των με αρ. πρωτ. 43804/ΕΥΘΥ 2041/7.9.2009 (ΦΕΚ 
1957 Β΄) και με αρ. πρωτ. 28020/ΕΥΘΥ 1212/30.06.2010 
(ΦΕΚ 1088 Β΄) τροποποιήσεις αυτής. 

33. Της υπ’ αριθμ. 7725/28.3.2007 απόφασης της Ευρω−
παϊκής Επιτροπής περί έγκρισης του Εθνικού Στρατηγι−
κού Πλαισίου Αναφοράς και των Παραρτημάτων της. 

34. Της υπ’ αριθμ. Ε(2007)5338/26.10.2007 απόφασης 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την έγκριση του Επιχει−
ρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα & Επιχει−
ρηματικότητα» (CCI GR161 PO001) για κοινοτική ενίσχυση 
από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, 
στο πλαίσιο του στόχου σύγκλισης για τις περιφέρειες 
της Ελλάδος, όπως ισχύει κάθε φορά. 

35. Των Τομεακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων 
«Ανταγωνιστικότητα & Επιχειρηματικότητα» (Αξονας 
Προτεραιότητας 4: ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΕΙΦΟ−
ΡΙΑΣ) και «Ψηφιακή Σύγκλιση» (Άξονας Προτεραιότητας 
1: Βελτίωση της παραγωγικότητας με αξιοποίηση των 
ΤΠΕ) του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς 
(ΕΣΠΑ) 2007 – 2013.

36. Την υπ’ αριθμόν 46500/ΔΙΟΕ 1914/13.10.2010 (ΦΕΚ 
1642/Β/14.10.2010) απόφαση του Πρωθυπουργού και του 
Υπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτι−
λίας περί «Ανάθεσης αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό 
Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας Πανα−
γιώτη Ρήγα».

ΙΙ. Το γεγονός ότι η απελευθέρωση της αγοράς ηλε−
κτρικής ενέργειας αποτελεί βασική προτεραιότητα της 
κυβερνητικής πολιτικής.

III. Το γεγονός ότι η ΔΕΣΜΗΕ ΑΕ ως Διαχειριστής του 
Συστήματος φέρει, βάσει του Νόμου 2773/1999, όπως 
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έχει τροποποιηθεί και ισχύει και του Π.Δ. 328/2000, την 
κύρια εκτελεστική ευθύνη για τη δημιουργία και ανά−
πτυξη των απαιτουμένων υποδομών και συστημάτων 
προκειμένου να λειτουργήσει η απελευθερωμένη αγορά 
ηλεκτρικής ενέργειας.

IV. Το γεγονός ότι η χρηματοδότηση του επενδυτικού 
προγράμματος της ΔΕΣΜΗΕ ΑΕ έχει προβλεφθεί να 
γίνει με εθνικούς ή/και κοινοτικούς πόρους, προκειμέ−
νου να καταστεί εφικτή η δημιουργία και λειτουργία 
των απαιτούμενων υποδομών και συστημάτων, χωρίς 
να επιβαρυνθούν άμεσα τα ενδιαφερόμενα μέρη της 
αγοράς.

V. Το γεγονός ότι το κόστος της δημιουργίας των 
αναγκαίων υποδομών είναι εξαιρετικά υψηλό λόγω του 
εξειδικευμένου αντικειμένου της εταιρείας και ότι οι 
υποδομές αυτές πρέπει να είναι πλήρως διαθέσιμες και 
λειτουργικές το συντομότερο δυνατό. 

VI. Το γεγονός ότι δεν υπάρχει δυνατότητα χρηματο−
δότησης από ίδιους πόρους της εταιρείας ή δυνατότητα 
άμεσης χρέωσης της αγοράς.

VII. Το γεγονός ότι με το έργο που πρόκειται να απο−
τελέσει αντικείμενο της δημόσιας χρηματοδότησης η 
ΔΕΣΜΗΕ ΑΕ θα αποκτήσει την πληροφοριακή υποδομή 
που είναι απαραίτητη για να επιτελέσει τον ρόλο που 
της έχει ανατεθεί βάσει του ισχύοντος σχετικού εθνικού 
και κοινοτικού ρυθμιστικού πλαισίου, ως Διαχειριστή 
του Συστήματος και Λειτουργό της Αγοράς Ηλεκτρικής 
Ενέργειας. Με το έργο αυτό θα υποστηριχθεί ο ασφα−
λής εφοδιασμός της χώρας με ηλεκτρική ενέργεια και 
η λειτουργία της απελευθερωμένης αγοράς ηλεκτρικής 
ενέργειας. 

VIII. Το γεγονός ότι από τις υποδομές και τα συ−
στήματα που πρόκειται να αποτελέσουν αντικείμενο 
της δημόσιας χρηματοδότησης επωφελείται η αγορά 
ηλεκτρικής ενέργειας στο σύνολό της (συμμετέχοντες 
στην αγορά και τελικοί καταναλωτές), δημιουργούνται 
οι απαραίτητες προϋποθέσεις για την ανάπτυξη νέων 
οικονομικών δραστηριοτήτων στo πλαίσιo της απελευ−
θερωμένης αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας και ευνοού−
νται οι ανταλλαγές ηλεκτρικής ενέργειας μεταξύ των 
κρατών μελών.

IX. Το κοινοτικό πλαίσιο για τον ορισμό μιας υπηρε−
σίας ως ΥΓΟΣ όπως αυτό καθορίζεται από:

− την Απόφαση της Επιτροπής 2005/842/EC(2005) 
«για την εφαρμογή του άρθρου 86 παράγραφος 2 της 
συνθήκης ΕΚ στις κρατικές ενισχύσεις υπό μορφή αντι−
στάθμισης για την παροχή δημόσιας υπηρεσίας που 
χορηγούνται σε ορισμένες επιχειρήσεις επιφορτισμέ−
νες με τη διαχείριση υπηρεσιών γενικού οικονομικού 
συμφέροντος», 

− το Πλαίσιο για τις Κρατικές Ενισχύσεις υπό μορφή 
Αντιστάθμισης για την Παροχή Δημόσιας Υπηρεσίας 
και από την Οδηγία 2006/111/EC «για τη διαφάνεια των 
χρηματοοικονομικών σχέσεων μεταξύ των κρατών με−
λών και των δημοσίων επιχειρήσεων καθώς και για τη 
χρηματοοικονομική διαφάνεια εντός ορισμένων επιχει−
ρήσεων»

X. Τα κριτήρια της απόφασης 2003/C 226/01 του Ευρω−
παϊκού Δικαστηρίου (υπόθεση Altmark) που απαιτούνται 
έτσι ώστε, η αμοιβή παροχής ΥΓΟΣ να μην αποτελεί 
κρατική ενίσχυση και συγκεκριμένα: (α) η δραστηριό−
τητα να χαρακτηρίζεται ΥΓΟΣ, και τα καθήκοντα και οι 
υποχρεώσεις της να ορίζονται σαφώς, (β) Οι παράμε−

τροι για την αντιστάθμιση του κόστους της δημόσιας 
υπηρεσίας να είναι αντικειμενικές, διαφανείς και προ−
καθορισμένες, (γ) η αντιστάθμιση να μην υπερβαίνει το 
καθαρό κόστος της παροχής της υπηρεσίας συν ένα 
εύλογο κέρδος (δεν πρόκειται για υπεραντιστάθμιση) 
και (δ) η αντιστάθμιση να καθορίζεται είτε μέσω δημό−
σιας σύμβασης είτε, εάν δεν έχει διεξαχθεί δημόσιος 
διαγωνισμός, να υπολογίζεται βάσει του κόστους μίας 
κανονικής, ορθώς διοικούμενης επιχείρησης,

XI. Τις Μελέτες Τεκμηρίωσης ΥΓΟΣ της ΔΕΣΜΗΕ ΑΕ 
που υποβλήθηκαν με το υπ’ αρ./ΗΜ: ΔΕΣΜΗΕ/ 5447/ 
18.05.2010.

XII. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
προκαλείται δαπάνη στον Κρατικό Προϋπολογισμό, 
εκτιμώμενη σε 44,1 εκ. ευρώ, σύμφωνα με τις παρ. 1 
και 2 του άρθρου 2 της παρούσας, που θα καλυφθεί 
από πόρους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, 
αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Πεδίο εφαρμογής

1. Με την παρούσα απόφαση καθορίζονται κατ’ εξου−
σιοδότηση της παρ. 2 του Άρθρου 28 του Ν. 3175/2003 
οι πράξεις γενικού οικονομικού συμφέροντος που χρη−
ματοδοτούνται, το συνολικό κόστος αυτών και το ύψος 
της σχετικής χρηματοδότησης, ο τρόπος και τα απαι−
τούμενα δικαιολογητικά για την καταβολή της χρημα−
τοδότησης και οι υποχρεώσεις της Ανώνυμης Εταιρείας 
με την επωνυμία «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 
ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε.» και το δια−
κριτικό τίτλο «ΔΕΣΜΗΕ». 

2. Οι παρεχόμενες από τη ΔΕΣΜΗΕ ΑΕ υπηρεσίες 
μέσω της υποδομής που θα δημιουργηθεί με την υλο−
ποίηση του έργου, όπως αυτό αναφέρεται στην παρ. 
1 του άρθρου 2 της παρούσας, αποτελούν Υπηρεσίες 
Γενικού Οικονομικού Συμφέροντος (ΥΓΟΣ), οι οποίες 
πληρούν τα τέσσερα κριτήρια της απόφασης 2003/C 
226/01 του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου (υπόθεση Altmark) 
και συγκεκριμένα:

− αποσκοπούν στην υποστήριξη της απελευθερωμέ−
νης αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία είναι πάγια 
πολιτική επιβαλλόμενη από το νομοθετικό και κανο−
νιστικό πλαίσιο. Συγκεκριμένα, με την υλοποίηση του 
έργου δημιουργούνται οι νέες, απολύτως απαραίτητες 
υποδομές που επιβάλλουν οι σύνθετες προδιαγραφές 
λειτουργίας της απελευθερωμένης αγοράς ηλεκτρικής 
ενέργειας και εξυπηρετείται το δημόσιο συμφέρον από 
την υποστήριξη, μέσω των συγκεκριμένων υποδομών 
και συστημάτων, της αποδοτικότερης και διαφανέστε−
ρης λειτουργίας της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας σε 
συνθήκες ελεύθερου ανταγωνισμού, χωρίς παράλληλα 
οι επιχειρήσεις που θα δραστηριοποιηθούν στον τομέα 
και οι καταναλωτές να επιβαρυνθούν με το κόστος των 
αρχικών επενδύσεων διαμόρφωσης της υποδομής λει−
τουργίας της απελευθερωμένης αγοράς. 

Με αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνεται η υποστήριξη της 
υγιούς και απελευθερωμένης αγοράς ηλεκτρικής ενέρ−
γειας, συμβάλλοντας στην αύξηση του ανταγωνισμού 
και συνακόλουθα στη βελτιστοποίηση των προσφερό−
μενων υπηρεσιών στους καταναλωτές σε ανταγωνι−
στικές τιμές της ηλεκτρικής ενέργειας, στην ασφάλεια 
τροφοδοσίας της χώρας με ηλεκτρική ενέργεια, στην 
αυξημένη διείσδυση των ΑΠΕ και στη διασφάλιση της 
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ομαλής ένταξης και λειτουργίας τους στο ηλεκτρικό 
σύστημα και στη βελτίωση της παραγωγικότητας του 
κλάδου ηλεκτρικής ενέργειας με αξιοποίηση των τε−
χνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών και παροχή 
αναβαθμισμένων ψηφιακών υπηρεσιών. 

Επιπλέον, σύμφωνα με το ιδρυτικό της πλαίσιο (άρ−
θρο 15 Ν.2773/1999, Π.Δ. 328/2000, κώδικα διαχείρισης 
και συναλλαγών ηλεκτρικής ενέργειας), η ΔΕΣΜΗΕ ΑΕ 
αποτελεί ανώνυμη εταιρεία που λειτουργεί χάριν του 
δημοσίου συμφέροντος. Η δε λειτουργία της περιλαμ−
βάνει κατά βάση τη διαχείριση και τη λειτουργία της 
αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας.

− Οι παράμετροι για την αντιστάθμιση του κόστους 
της δημόσιας υπηρεσίας είναι αντικειμενικές, δια−
φανείς και προκαθορισμένες. Το κόστος των παρε−
χόμενων υπηρεσιών από τη ΔΕΣΜΗΕ ΑΕ συνιστά το 
λειτουργικό της κόστος, το οποίο κάθε χρόνο προϋπο−
λογίζεται από τη ΔΕΣΜΗΕ ΑΕ, εγκρίνεται από τη ΡΑΕ 
και το ΥΠΕΚΑ, δημοσιεύεται και εισπράττεται από τους 
συμμετέχοντες στην αγορά, μέσω του λογαριασμού 
προσαυξήσεων.

− Η αντιστάθμιση δεν υπερβαίνει το καθαρό κόστος 
της παροχής της υπηρεσίας συν ένα εύλογο κέρδος 
(δεν πρόκειται για υπεραντιστάθμιση). Η ΔΕΣΜΗΕ ΑΕ, εκ 
του νόμου, περιλαμβάνει στον προϋπολογισμό της ένα 
εύλογο κέρδος αυστηρά ρυθμιζόμενο και καθορισμένο 
(2%−3%) μέσω του εγκεκριμένου από τη ΡΑΕ και το 
ΥΠΕΚΑ προϋπολογισμού. 

Άρθρο 2
Καθορισμός Πράξεων και Ύψους Χρηματοδότησης

1. Η επιχορήγηση βάσει της παρούσας απόφασης από 
εθνικούς ή/και κοινοτικούς πόρους μέσω του Προγράμ−
ματος Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.) κατ’ εξουσιοδό−
τηση του άρθρου 28 του Ν.3175, όπως έχει τροποποιη−
θεί από την παρ.17 του άρθρου 12 Ν. 3851/2010, αφορά 
Ολοκληρωμένο Επιχειρησιακό Πληροφοριακό Σύστημα 
(ΟΕΠΣ) της ΔΕΣΜΗΕ ΑΕ, το οποίο περιλαμβάνει:

Α. «Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου για την υλοποίηση 
του Ολοκληρωμένου Επιχειρησιακού Πληροφοριακού 
Συστήματος (ΟΕΠΣ) του ΔΕΣΜΗΕ και τελική εκκαθάριση 
των κρατήσεων εγγύησης». 

Ο προϋπολογισμός των Υπηρεσιών Συμβούλου εκτι−
μάται σε 3,1 εκ. ευρώ. 

Οι υπηρεσίες συμβούλου αφορούν στην παροχή 
υποστήριξης της ΔΕΣΜΗΕ ΑΕ μέχρι την υπογραφή της 
σύμβασης με τον Ανάδοχο του Ολοκληρωμένου Επιχει−
ρησιακού Πληροφοριακού Συστήματος, καθώς και σε 
υπηρεσίες υποστήριξης κατά την τριετία υλοποίησής 
του ΟΕΠΣ) και περιλαμβάνουν, συνοπτικά, τα ακόλου−
θα:

1. Σύνταξη Τεύχους Διαγωνισμού
Ο Σύμβουλος θα συντάξει το Τεύχος Διαγωνισμού 

του έργου του ΟΕΠΣ.
2. Συμβουλευτικές υπηρεσίες κατά το Διαγωνισμό 

Υλοποίησης και την υπογραφή Συμβάσεως
Ο Σύμβουλος θα υποστηρίξει τη ΔΕΣΜΗΕ ΑΕ στην 

παροχή εξειδικευμένων τεχνικών διευκρινίσεων προς 
τους προσφέροντες, θα παρέχει υποστήριξη προς την 
Επιτροπή Αξιολόγησης των προσφορών, καθώς και προς 
τη ΔΕΣΜΗΕ ΑΕ κατά το στάδιο ανάθεσης και υπογρα−
φής της σύμβασης υλοποίησης του ΟΕΠΣ.

3. Συμβουλευτικές υπηρεσίες κατά την Υλοποίηση του 

ΟΕΠΣ
Ο Σύμβουλος θα υποστηρίξει τη ΔΕΣΜΗΕ ΑΕ σε όλη 

τη διάρκεια υλοποίησης του ΟΕΠΣ και μέχρι τη θέση 
του Συστήματος σε πλήρη εμπορική λειτουργία.

Β. «Ανάπτυξη Ολοκληρωμένου Επιχειρησιακού Πληρο−
φοριακού Συστήματος (ΟΕΠΣ) του ΔΕΣΜΗΕ». 

Ο προϋπολογισμός του ΟΕΠΣ εκτιμάται σε 41 εκ. ευρώ. 
Το ΟΕΠΣ αφορά στην προμήθεια και εγκατάσταση νέου 
εξοπλισμού και λογισμικού, τα οποία σε συνδυασμό με 
τα συστήματα που θα συνεργάζονται με ενιαίο τρόπο 
θα επιτρέψουν στη ΔΕΣΜΗΕ ΑΕ να υποστηρίξει τόσο 
τον ασφαλή εφοδιασμό της χώρας με ηλεκτρική ενέρ−
γεια όσο και την απελευθερωμένη αγορά ηλεκτρικής 
ενέργειας. Η υλοποίηση του έργου θα επιτρέψει στις 
ενδιαφερόμενες εταιρείες παραγωγής, εμπορίας και 
διανομής ηλεκτρικής ενέργειας να συμμετάσχουν στην 
απελευθερωμένη αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, με πλήρη 
εφαρμογή των προβλέψεων των κωδίκων και λοιπών 
ρυθμιστικών επιταγών. 

Το ΟΕΠΣ αφορά όλο το διασυνδεδεμένο ηλεκτρικό 
σύστημα της χώρας και η υλοποίηση του αναμένεται 
να διαρκέσει τρία (3) έτη. 

2. Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου εκτιμάται 
σε 44,1 εκ. ευρώ και δύναται να χρηματοδοτηθεί κατά 
100% από το Π.Δ.Ε.

3. Το έργο δεν παράγει έσοδα, καθ’ ότι η ΔΕΣΜΗΕ ΑΕ 
δεν τιμολογεί τους χρήστες της συγκεκριμένης υπη−
ρεσίας.

4. Το έργο δύναται να χρηματοδοτηθεί από Επιχει−
ρησιακά Προγράμματα της προγραμματικής περιόδου 
2007−2013 του ΕΣΠΑ μετά από σχετική αξιολόγηση που 
διενεργούν οι αρμόδιες Ειδικές Υπηρεσίες που ασκούν 
καθήκοντα διαχείρισης.

5. Ο τελικός προϋπολογισμός του έργου, που δεν θα 
ξεπεράσει τα 44,1 εκ. Ευρώ σε όρους Δημόσιας Δαπάνης, 
θα διαμορφωθεί από το σύνολο των επιλέξιμων δαπα−
νών, που θα εγκριθεί από τις αρμόδιες Ειδικές Υπηρε−
σίες που ασκούν καθήκοντα διαχείρισης, σύμφωνα με 
τους κανόνες διαχείρισης του ΕΣΠΑ 2007−2013.

Άρθρο 3
Διαδικασία και απαιτούμενα δικαιολογητικά

για την καταβολή της χρηματοδότησης

1. Η ένταξη του έργου στο ΠΔΕ με τα οικονομικά 
στοιχεία της παρούσας απόφασης γίνεται από τη Δ/
νση Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Οικονομίας, 
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, μετά την υποβολή 
της σχετικής πρότασης από το φορέα χρηματοδότη−
σης.

2. Οι σχετικές πιστώσεις για τη χρηματοδότηση του 
έργου, μετά από την εγγραφή του στο ΠΔΕ, θα μετα−
βιβάζονται απευθείας από την Τράπεζα της Ελλάδος 
μετά από την εντολή της αρμόδιας για την εκτέλεση της 
οικείας ΣΑΕ Υπηρεσίας του Υπουργείου Περιβάλλοντος, 
Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής στον ειδικό έντοκο 
τραπεζικό λογαριασμό που θα ανοίξει η ΔΕΣΜΗΕ ΑΕ 
για το συγκεκριμένο έργο, στον οποίο κατατίθενται οι 
μεταφερόμενες πιστώσεις.

3. Η ενταλματοποίηση των ανωτέρω χρηματοδοτήσε−
ων από την αρμόδια Υπηρεσία Δημοσιονομικού Ελέγχου 
και η εμφάνιση των αντίστοιχων δαπανών στον προ−
ϋπολογισμό δημοσίων επενδύσεων, ενεργείται έναντι 
των ακόλουθων δικαιολογητικών: 
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α) Αντιγράφου εντολής της αρμόδιας Υπηρεσίας 
του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλι−
ματικής Αλλαγής προς την Τράπεζα της Ελλάδος 
για τη χρηματοδότηση του οικείου έργου δημοσίων 
επενδύσεων, στην οποία θα αναφέρεται η παρούσα 
απόφαση. 

β) Αντιγράφου δελτίου αναγγελίας της Τράπεζας της 
Ελλάδος εκτέλεσης της ανωτέρω υπό (α) εντολής. 

γ) Αντιγράφου δελτίου αναγγελίας της Τράπεζας της 
Ελλάδος μεταφοράς της εν λόγω χρηματοδότησης στον 
ειδικό τραπεζικό λογαριασμό που προβλέπεται στο ση−
μείο 2 του άρθρου 3 της παρούσας. 

Σε κάθε περίπτωση για την καταβολή της χρημα−
τοδότησης, η ΔΕΣΜΗΕ ΑΕ θα πρέπει να προσκομίσει 
στην αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος, 
Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, τα δικαιολογητικά 
που αναφέρονται στην απόφαση αριθμ. 2014380/377/0
026/27.2.1998 (ΦΕΚ 284 Β΄), όπως ισχύει.

4. Στο λογαριασμό της ΔΕΣΜΗΕ ΑΕ κατατίθενται, πέ−
ραν των ποσών χρηματοδότησης από το Πρόγραμμα 
Δημοσίων Επενδύσεων, τα ποσά που αποτελούν έσοδα 
κατά τη διάρκεια του έργου, π.χ. τόκοι, κατάπτωση εγ−
γυητικών επιστολών, ποινικές ρήτρες κλπ. Τα παραπάνω 
ποσά καλύπτουν μέρος της χρηματοδότησης από το 
Π.Δ.Ε. για την υλοποίηση της πράξης. Η ΔΕΣΜΗΕ ΑΕ 
ενημερώνει ετησίως τη Γενική Γραμματεία Ενέργειας 
και Κλιματικής Αλλαγής του Υπουργείου Περιβάλλοντος, 
Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής σχετικά με την κίνη−
ση του λογαριασμού της. 

5. Με την ολοκλήρωση του έργου η ΔΕΣΜΗΕ ΑΕ υπο−
χρεούται να επιστρέψει τα υπόλοιπα του λογαριασμού 
της στο λογαριασμό αδιαθέτων υπολοίπων παρελθό−
ντων οικονομικών ετών που τηρείται στην Τράπεζα της 
Ελλάδος, καθ’ όσον δεν δύναται να τα διαθέσει για άλλο 
σκοπό πέραν αυτού για τον οποίο εγκρίθηκαν. 

6. Η καταβολή της χρηματοδότησης από το Πρόγραμ−
μα Δημοσίων Επενδύσεων θα γίνεται σταδιακά ανάλογα 
με την πρόοδο του φυσικού αντικειμένου του έργου.

7. Μετά την ολοκλήρωση του έργου, το τμήμα του 
κόστους του έργου που προκύπτει έπειτα από την 
αφαίρεση της χρηματοδότησης μέσω του Π.Δ.Ε., δύ−
ναται να ανακτηθεί από άλλες πηγές. Στην περίπτωση 
αυτή, η ΔΕΣΜΗΕ ΑΕ θα πρέπει να υποβάλλει στη Γενι−
κή Γραμματεία Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής του 
Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής 
Αλλαγής, όλα τα στοιχεία που σχετίζονται με τις άλλες 
πηγές χρηματοδότησης του έργου.

8. Σε περίπτωση που από τον έλεγχο των στοιχείων 
προκύψει η υπερκάλυψη του συνολικού κόστους του 
έργου από όλες συνολικά τις πηγές χρηματοδότησης, 
η ΔΕΣΜΗΕ ΑΕ υποχρεούται να επιστρέψει το ποσό 
της επιπλέον του κόστους του έργου χρηματοδότη−
σης εντόκως.

9. Στην περίπτωση που το έργο συγχρηματοδοτηθεί 
από Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του ΕΣΠΑ, για τις δια−
δικασίες χρηματοδότησης του έργου εφαρμόζονται τα 
προβλεπόμενα από την υπ’ αριθμ. κοινή υπουργική από−
φαση 2/51571/020/30.07.2010 κοινή απόφαση των Υπουρ−
γών Οικονομικών και Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας 
και Ναυτιλίας σχετικά με τη Σύσταση λογαριασμού για 
την εθνική συγχρηματοδότηση των Διαρθρωτικών Τα−
μείων και του Ταμείου Συνοχής και τις σχετικές οδηγίες 
του ΥΠ.ΟΙ.Α.Ν.

Άρθρο 4
Υποχρεώσεις της ΔΕΣΜΗΕ ΑΕ

1. Η ΔΕΣΜΗΕ ΑΕ υποχρεούται να υποβάλλει στη Γενι−
κή Γραμματεία Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής του 
Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής 
Αλλαγής τακτικές αναφορές, στις οποίες θα περιγρά−
φονται αναλυτικά η πρόοδος υλοποίησης του φυσικού 
και οικονομικού αντικειμένου του έργου.

2. Στην περίπτωση που το έργο χρηματοδοτηθεί από 
Επιχειρησιακά Προγράμματα της προγραμματικής περι−
όδου 2007−2013, η ΔΕΣΜΗΕ ΑΕ υποχρεούται να τηρεί τις 
γενικές διατάξεις του Ν. 3614/2007, όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει, και ειδικότερα τους όρους και προϋποθέσεις 
που περιγράφονται αναλυτικά στο «Σύμφωνο αποδοχής 
των όρων της απόφασης ένταξης και υποχρεώσεων 
του δικαιούχου». 

3. Η ΔΕΣΜΗΕ ΑΕ υποχρεούται να τηρεί χωριστό λογα−
ριασμό στον οποίο θα καταχωρίζονται οι δαπάνες που 
συνδέονται με την υλοποίηση του έργου. Ο λογιστικός 
χειρισμός των χρηματοδοτήσεων από τη ΔΕΣΜΗΕ ΑΕ 
πραγματοποιείται σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στις 
σχετικές διατάξεις περί επιχορηγήσεων της φορολο−
γικής νομοθεσίας, του Ελληνικού Γενικού Λογιστικού 
Σχεδίου και των γνωμοδοτήσεων του ΕΣΥΛ.

Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 4 Μαρτίου 2011

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΦΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ,    
  ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΡΗΓΑΣ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΜΠΙΡΜΠΙΛΗ

F
Αριθμ. 27677/Γ7 (2)
Οργάνωση και λειτουργία Τμημάτων Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης στη Μονάδα Απεξάρτησης 18 ΑΝΩ.

Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

 Έχοντας υπόψη:
 1. Τις διατάξεις:
 α. Της παρ. 8 του άρθρου 26 του ν. 3879/2010 (ΦΕΚ 

Α΄ 163), «Ανάπτυξη της Δια Βίου Μάθησης και λοιπές 
διατάξεις». 

β. Της παρ. 2 του άρθρου 57 του ν. 3459/2006 (ΦΕΚ Α΄ 
103), «Κώδικας Νόμων για τα Ναρκωτικά (Κ.Ν.Ν.)».

γ. Του ν. 1566/1985 (ΦΕΚ Α΄ 167), «Δομή και λειτουργία 
της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 
και άλλες διατάξεις» και ιδίως των άρθρων 5 και 8 
σε συνδυασμό με το άρθρο 18 του ν. 3475/2006 (ΦΕΚ 
146), «Οργάνωση και λειτουργία της δευτεροβάθμιας 
επαγγελματικής εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» και 
το άρθρο 1 του Ν. 2525/1997 (ΦΕΚ Α΄ 65) «Ενιαίο Λύ−
κειο, πρόσβαση των αποφοίτων του στην Τριτοβάθμια 
Εκπαίδευση, αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και 
άλλες διατάξεις» καθώς και τα κατ΄ εξουσιοδότηση αυ−
τών εκδοθέντα π.δ. 

Ανακτήθηκε από την  
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ 
http://edu.klimaka.gr
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δ. Του εδάφιου 1βΙΙΙ, παρ 2, του άρθρου 1 του ν. 
2909/2001 (ΦΕΚ Α΄ 90), «Ρυθμίσεις θεμάτων εισαγωγής 
στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και άλλες διατάξεις».

ε. Της παρ. 3 του άρθρου 31 του ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 
Α΄ 71), «Αναβάθμιση του ρόλου του εκπαιδευτικού – κα−
θιέρωση κανόνων αξιολόγησης και αξιοκρατίας στην 
εκπαίδευση και άλλες διατάξεις».

2. Tην υπ’ αριθμ. 153789/Γ7/6−12−2010 (ΦΕΚ Α΄ 65/2011) 
κοινή απόφαση της Αναπληρωτού Υπουργού Παιδείας 
Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων και του Υπουρ−
γού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Δημιουργία 
Σχολικών Τμημάτων Β/θμιας Εκπ/σης σε άτομα που βρί−
σκονται στο στάδιο της Κοινωνικής Επανένταξης της 
Μονάδας Απεξάρτησης του «18 ΑΝΩ» και επιθυμούν να 
τελειώσουν το Γυμνάσιο και το Λύκειο». 

3. Τη με αρ. πρ. Γ2/38398/18−04−03 (ΦΕΚ Β΄ 551) υπουρ−
γική απόφαση με θέμα: «Κατατακτήριες εξετάσεις ατό−
μων που έχουν ενταχθεί κι έχουν παρακολουθήσει πρό−
γραμμα απεξάρτησης».

4. Την υπ’ αριθμ. Υ274/30−09−2010 (ΦΕΚ Β΄ 1595) Απόφα−
ση του Πρωθυπουργού, «Καθορισμός Αρμοδιοτήτων της 
Αναπληρωτού Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης 
και Θρησκευμάτων Φωτεινής Γεννηματά».

5. Την από 6−12−2010 επιστολή του Ψυχιατρικού Νο−
σοκομείου Αττικής, Μονάδα Απεξάρτησης «18 ΑΝΩ» με 
αίτημα τη λειτουργία τμημάτων Δευτεροβάθμιας Εκ−
παίδευσης στη μονάδα απεξάρτησης Τοξικομανών «18 
ΑΝΩ» για το σχολικό έτος 2010−2011.

6. Την ανάγκη να ολοκληρώσουν τα απεξαρτημένα ή 
υπό απεξάρτηση άτομα τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, 
με στόχο την κοινωνική τους επανένταξη, αποφασί−
ζουμε:

Την οργάνωση και λειτουργία τμημάτων Γ΄ τάξης Γυ−
μνασίου και Γ΄ τάξης Γενικού Λυκείου σε χώρους της 
μονάδας απεξάρτησης «18 ΑΝΩ», Μαυρομιχάλη 122 και 
Αριανήτου στα Εξάρχεια, στο πλαίσιο της κατ’ οίκον 
διδασκαλίας, προκειμένου οι μαθητές αυτών να έχουν 
τη δυνατότητα κατατακτήριας εξέτασης, ως κατ’ ιδίαν 
διδαχθέντες, για την απόκτηση απολυτηρίου τίτλου, στη 
σχολική μονάδα μετεγγραφής τους. Εφόσον επιλέξουν 
να δώσουν απολυτήριες εξετάσεις στη Δ΄ τάξη Εσπε−
ρινού Λυκείου, οι εξετάσεις αυτές θα διενεργούνται σε 
επίπεδο σχολικής μονάδας, χωρίς δικαίωμα πρόσβασης 
στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, κατά το έτος αποφοί−
τησής τους.

 Στα τμήματα αυτά εντάσσονται απεξαρτημένα ή υπό 
απεξάρτηση άτομα που βρίσκονται στο τελικό στάδιο 
στεγνών προγραμμάτων απεξάρτησης της μονάδας «18 
ΑΝΩ», εφόσον έχουν παρέλθει 3 χρόνια από την τελευ−
ταία εγγραφή τους στην αντίστοιχη σχολική μονάδα 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. 

Τη λειτουργία των τμημάτων θα εποπτεύει πενταμε−
λής (5) επιτροπή, στην οποία θα συμμετέχουν δύο (2) 
εκπρόσωποι του Υπουργείου Παιδείας, Διά Βίου Μάθη−
σης και Θρησκευμάτων, δύο (2) εκπρόσωποι της ομά−
δας θεραπευτών και ο/η επιστημονικά υπεύθυνος/η της 
μονάδας απεξάρτησης «18 ΑΝΩ». Επίσης, η επιτροπή θα 
επιλέγει τους εκπαιδευτικούς ύστερα από συνέντευξη 
και εφόσον έχουν τα κάτωθι προσόντα:

α) Οι εκπαιδευτικοί πρέπει να είναι μόνιμοι, ώστε 
να υπάρχει η δυνατότητα συνέχισης του έργου τους, 
εφόσον το επιθυμούν, λόγω της ιδιαιτερότητας των 
μαθητών/τριών. β) Να έχουν εκπαιδευτική εμπειρία του−

λάχιστον 3 ετών. Θα συνεκτιμάται: 1) επιμόρφωση σε 
θέματα αγωγής υγείας 2) υλοποίηση προγραμμάτων 
αγωγής υγείας στις σχολικές μονάδες 3) εκπαιδευτική 
εμπειρία σε μονάδες απεξάρτησης.

Μετά από πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος που 
θα αναρτάται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας, 
Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων και θα κοινοποι−
είται στις σχολικές μονάδες της Αττικής, προκειμένου 
όλοι οι μόνιμοι εκπαιδευτικοί να λαμβάνουν γνώση, οι 
ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν αιτήσεις στη Διεύθυνση 
Σ.Ε.Π.Ε.Δ. του Υ.Π.Δ.Β.Μ.Θ.. Οι εκπαιδευτικοί που θα επι−
λέγονται, θα διατίθενται ή θα αποσπώνται στην ως άνω 
μονάδα απεξάρτησης και θα τους ανατίθεται η εκπαί−
δευση των ανωτέρω ατόμων ως υπερωριακή εργασία, 
υποχρεωτικά πέραν του ωραρίου τους. Οι εκπαιδευτικοί 
υποχρεούνται να συνεργάζονται, στο πλαίσιο της εκεί 
παροχής του έργου τους, με τα στελέχη της μονάδας 
απεξάρτησης, τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα, για 
συζήτηση πιθανών προβλημάτων, αξιολόγηση, βελτίωση 
και προσαρμογή της εκπαιδευτικής διαδικασίας ανάλο−
γα με τις ψυχοκοινωνικές ανάγκες των ατόμων του κάθε 
τμήματος. Στις συναντήσεις μπορούν να συμμετέχουν 
και οι μαθητές/τριες εφόσον παρίσταται ανάγκη.

 Πριν από την έναρξη των μαθημάτων, οι εκπαιδευτικοί 
θα συμμετέχουν υποχρεωτικά σε ταχύρυθμο εκπαιδευ−
τικό βιωματικό πρόγραμμα, διάρκειας μιας εβδομάδας, 
το οποίο θα υλοποιείται από τους θεραπευτές και τα 
στελέχη της ευρύτερης θεραπευτικής μονάδας «18 
ΑΝΩ».

Τα στελέχη της θεραπευτικής μονάδας υποχρεούνται 
να ενημερώνουν τους εκπαιδευτικούς των σχολείων 
μετεγγραφής και εξέτασης των εν λόγω μαθητών/τριών, 
σχετικά με τις ιδιαιτερότητές τους.

Πριν τη λήξη του διδακτικού έτους, η λειτουργία των 
σχολικών τμημάτων θα αξιολογείται από την επιτροπή 
που έχει την εποπτεία, τους εκπαιδευτικούς, τους μα−
θητές και τους θεραπευτές και θα υποβάλλεται σχετική 
έκθεση από τον/την επιστημονικά υπεύθυνο/η της μο−
νάδας απεξάρτησης «18 ΑΝΩ» στη Διεύθυνση Σ.Ε.Π.Ε.Δ. 
του Υ.Π.Δ.Β.Μ.Θ..

 Η μονάδα απεξάρτησης «18 ΑΝΩ» θα γνωστοποιεί 
έγκαιρα τη λειτουργία των εν λόγω τμημάτων στο 
Διευθυντή Περιφερειακής Εκπαίδευσης Π.Ε. και Δ.Ε. 
Αττικής και στο Διευθυντή της Διεύθυνσης Δευτερο−
βάθμιας Εκπαίδευσης Α΄ Αθήνας, οι οποίοι θα πρέπει 
να στηρίζουν τη προσπάθεια αυτή και να διευκολύνουν 
την μετεγγραφή των μαθητών σε αντίστοιχα σχολεία 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. 

 Για τη σχολική χρονιά 2010−2011 τα τμήματα που 
θα λειτουργήσουν στη μονάδα απεξάρτησης «18 ΑΝΩ» 
είναι:

− Ένα (1) τμήμα Γ΄ τάξης Γυμνασίου, έως 12 μαθητών, 
για την απόκτηση Απολυτηρίου Γυμνασίου.

− Δύο (02) τμήματα Θεωρητικής Κατεύθυνσης Γ΄ τάξης 
Γενικού Λυκείου έως δώδεκα (12) μαθητών το καθένα, 
για την απόκτηση Απολυτηρίου Γενικού Λυκείου.

− Δύο (02) τμήματα Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Γ΄ τά−
ξης Γενικού Λυκείου έως δώδεκα (12) μαθητών το κα−
θένα, για την απόκτηση Απολυτηρίου Γενικού Λυκείου.

Τα τμήματα θα λειτουργούν τρεις ημέρες την εβδο−
μάδα (Τρίτη – Τετάρτη – Πέμπτη) από τις 16:00 έως τις 
21:00 μ.μ. σύμφωνα με το επισυναπτόμενο ωρολόγιο 
προγράμμα:

Ανακτήθηκε από την  
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ 
http://edu.klimaka.gr
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ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Γ΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Α/Α ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ

1. 16:00 − 16:45 Αρχ. Ελληνική Γλώσσα Πληροφορική Αρχαία
2. 16:50 − 17:30 Αρχ. Ελληνική Γλώσσα Πληροφορική Αρχαία
3. 17:35 − 18:15 Αγγλικά Μαθηματικά Χημεία
4. 18:25 − 19:05 Αγγλικά Μαθηματικά Βιολογία
5. 19:10 − 19:45 Φυσική Νεοελληνική Γλώσσα Βιολογία
6. 19:50 − 20:30 Φυσική Νεοελληνική Γλώσσα Μαθηματικά
7. 20:30 − 21:30 Χημεία Νεοελληνική Γλώσσα Μαθηματικά

 

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΜΗΜΑΤΩΝ Γ΄ ΓΕΛ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Θ1 & Θ2

Α/Α ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ

1. 16:00 − 16:45 Αρχ. Ελληνική Γλώσσα Γενικής Παιδείας Αρχαία Ελληνικά 
Κατεύθυνσης

Αρχαία Ελληνικά 
Κατεύθυνσης

2. 16:50 − 17:30 Νεοελληνική Γλώσσα Γενικής Παιδείας Αρχαία Ελληνικά 
Κατεύθυνσης

Αρχαία Ελληνικά 
Κατεύθυνσης

3. 17:35 − 18:15 Νεοελληνική Γλώσσα Γενικής Παιδείας Αρχαία Ελληνικά 
Κατεύθυνσης

Νεοελληνική 
Λογοτεχνία 

Κατεύθυνσης 

4. 18:25 − 19:05 Μαθηματικά & Στοιχεία Στατιστικής Λατινικά Κατεύθυνσης Ιστορία Γενικής 
Παιδείας

5. 19:10 − 19:45 Μαθηματικά & Στοιχεία Στατιστικής Ιστορία Κατεύθυνσης
Νεοελληνική 

Λογοτεχνία Γενικής 
Παιδείας

6. 19:50 − 20:30 Φυσική Γενικής Παιδείας Αγγλικά
Νεοελληνική 

Λογοτεχνία Γενικής 
Παιδείας

7. 20:30 − 21:30 Βιολογία Γενικής Παιδείας Αγγλικά Πληροφορική

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΜΗΜΑΤΩΝ Γ΄ ΓΕΛ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΚ1 & ΤΚ2

Α/Α ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ

1. 16:00 − 16:45
Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης 

Επιχειρήσεων και Υπηρεσιών 
Κατεύθυνσης

Μαθηματικά Γενικής Παιδείας Αγγλικά

2. 16:50 − 17:30
Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης 

Επιχειρήσεων και Υπηρεσιών 
Κατεύθυνσης

Μαθηματικά Γενικής Παιδείας Αγγλικά

3. 17:35 − 18:15
Ανάπτυξη Εφαρμογών σε 

Προγραμματιστικό Περιβάλλον 
Κατεύθυνσης

Μαθηματικά Γενικής Παιδείας Χημεία – Βιοχημεία 
Γενικής Παιδείας

4. 18:25 − 19:05
Ανάπτυξη Εφαρμογών σε 

Προγραμματιστικό Περιβάλλον 
Κατεύθυνσης

Ηλεκτρολογία Γενικής Παιδείας Χημεία – Βιοχημεία 
Γενικής Παιδείας

5. 19:10 − 19:45 Φυσική Κατεύθυνσης Ηλεκτρολογία Γενικής Παιδείας Μαθηματικά Γενικής 
Παιδείας

6. 19:50 − 20:30 Φυσική Κατεύθυνσης Φυσική Γενικής Παιδείας Μαθηματικά Γενικής 
Παιδείας

7. 20:30 − 21:30 Φυσική Κατεύθυνσης Φυσική Γενικής Παιδείας Μαθηματικά Γενικής 
Παιδείας

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Mαρούσι, 9 Μαρτίου 2011  

Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ

Ανακτήθηκε από την  
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ 
http://edu.klimaka.gr




