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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. Α3γ/οικ. 86222 (1)
  Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων λειτουργίας Κέ−

ντρων τοποθέτησης Ειδικών Βιολογικών Αορτικών 
Βαλβίδων διαδερμικά ή διακορυφαία.

  Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Το Π.δ. 73/2015 (ΦΕΚ 116 Α΄) «Διορισμός Αντιπροέδρου 

της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών 
και Υφυπουργών».

2. Τις διατάξεις του άρθρου 27 του Ν. 4320/2015 (ΦΕΚ 29/ 
Α΄/2015), «Ρυθμίσεις για τη λήψη άμεσων μέτρων για την 
αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση 
της Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών οργάνων και 
λοιπές διατάξεις».

3. Τις διατάξεις του Ν. 1397/1983 (ΦΕΚ 143/τ.Α΄/1983) 
«Εθνικό Σύστημα Υγείας».

4. Τις διατάξεις του άρθρου 53 του Ν. 2071/1992 (ΦΕΚ 123/ 
τ.Α΄) «Εκσυγχρονισμός και Οργάνωση Συστήματος Υγεί−
ας».

5. Τις διατάξεις των άρθρων 3 παρ. 2 και 4 παρ. 4 
του Ν. 1278/1982 (ΦΕΚ 105/τ.Α΄) «Για σύσταση Κεντρικού 
Συμβουλίου Υγείας» όπως επαναφέρθηκε σε ισχύ με το 
άρθρο 1 του Ν. 2194/1994 (ΦΕΚ 34/τ.Α΄) «Αποκατάσταση 
του Εθνικού Συστήματος Υγείας και άλλες διατάξεις».

6. Τις διατάξεις του Ν. 2920/2001 (ΦΕΚ 131/τ.Β΄) «Σώμα 
Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας και Πρόνοιας (Σ.Ε.Υ.ΥΠ.) 

και άλλες διατάξεις.
7. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45/ 

τ.Α΄) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και 
άλλες διατάξεις».

8. Τις διατάξεις των άρθρων 3 και 7 του Ν. 3329/2005 (ΦΕΚ 
81/ Α΄/4−4−2005) Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις.

9. Το Π.δ. 104/2014 (ΦΕΚ 73/τ.Α΄) «Οργανισμός του 
Υπουργείου Υγείας όπως ισχύει.

10. Την αριθμ. Υ 25 (ΦΕΚ 2144/τ. Β΄/6−10−2015) Ανάθεση 
αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Υγείας.

11. Την υπ' αριθμ. 6 της 234/ 16−12−2011 απόφασης της 
Ολομέλειας του ΚΕ.Σ.Υ η οποία έγινε δεκτή από τον 
Αναπληρωτή Υπουργό Υγείας.

12. Την Αριθμ. Α3γ/οικ. 86185/11−11−2015 απόφαση απο−
δοχής από τον Αναπληρωτή Υπουργό Υγείας.

13. Την ανάγκη του καθορισμού πλαισίου όρων, προ−
ϋποθέσεων λειτουργίας Κέντρων τοποθέτησης Ειδικών 
Βιολογικών Αορτικών Βαλβίδων διαδερμικά ή διακορυφαία.

14. Το γεγονός ότι δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος 
του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Α. ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΕΝΤΡΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗ−
ΣΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΑΟΡΤΙΚΩΝ ΒΑΛΒΙΔΩΝ ΔΙΑΔΕΡΜΙΚΑ 
Ή ΔΙΑΚΟΡΥΦΑΙΑ

Προκειμένου τα Κέντρα (Δημόσια και Ιδιωτικά) να δύ−
νανται να τοποθετούν βιολογικές αορτικές βαλβίδες 
διαδερμικά ή διακορυφαία, θα πρέπει να πληρούν τους 
ακόλουθους όρους και προϋποθέσεις: 

i. στο Κέντρο να υφίσταται κατάλληλα εξοπλισμένη 
Καρδιοχειρουργική Αίθουσα σε αναμονή και εξοπλισμέ−
νο Αιμοδυναμικό εργαστήριο, με δυνατότητα επείγου−
σας τοποθέτησης εξωσωματικής κυκλοφορίας,

¡i. να είναι στελεχωμένο με έμπειρο Καρδιοχειρουργό, 
έχοντα στο ενεργητικό του ως πρώτος χειρουργός, πε−
ρισσότερες από τριάντα (30) αντικαταστάσεις αορτικής 
βαλβίδας με την κλασική μέθοδο και περισσότερες από 
εκατόν πενήντα (150) καρδιοχειρουργικές επεμβάσεις 
ή περισσότερες από εκατό (100) καρδιοχειρουργικές 
επεμβάσεις για αντικατάσταση ή διόρθωση βαλβίδων,

¡ii. η επέμβαση να γίνεται από επεμβατικό καρδιολόγο 
(διαδερμική τοποθέτηση) ή από καρδιοχειρουργό (δια−
κορυφαία τοποθέτηση) με τεκμηριωμένη εμπειρία στην 
τοποθέτηση άνω των είκοσι (20) βαλβίδων με την αντί−
στοιχη μέθοδο. Ο επεμβατικός καρδιολόγος ή ο καρ−
διοχειρουργός που θα αναλάβει να πραγματοποιήσει 
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την επέμβαση, αν δεν διαθέτει την ανωτέρω εμπειρία, 
θα πρέπει να έχει βασική εκπαίδευση σχετικά με την 
παρέμβαση και να κάνει τις επεμβάσεις παρουσία καρ−
διολόγου ή καρδιοχειρουργού με την ανωτέρω εμπειρία 
μέχρι απόκτησης της αναγκαίας εμπειρίας

¡ν. να υπάρχουν:
− έμπειρος Αγγειοχειρουργός
− έμπειρος Αναισθησιολόγος
− οργανωμένη Μονάδα Καρδιολογικής Εντατικής Θε−

ραπείας
− χειριστής Ηχοκαρδιογράφου − Καρδιολόγος, έμπει−

ρος στην διαθωρακική και διοισοφάγειο ηχοκαρδιο−
γραφία

− τεχνικός Ακτινολογικού
− τεχνικός Αιμοδυναμικού
− τεχνικός Αγγειογράφου
ν. να υπάρχει προέγκριση του προγράμματος τοπο−

θέτησης ειδικών βιολογικών αορτικών βαλβίδων (δι−
αδερμικά/διακορυφαία) από την Επιτροπή Ηθικής και 
Δεοντολογίας ή αντίστοιχη επιτροπή του Νοσοκομείου/
Κλινικής, στην οποία θα αναφέρεται ότι το Νοσοκομείο/
Κλινική πληροί τις προϋποθέσεις πραγματοποίησης της 
επέμβασης

vi. πριν την έναρξη του προγράμματος, κάθε Κέντρο 
θα πρέπει να υποβάλει αίτηση στην οποία να πιστο−
ποιούνται όλα τα ανωτέρω, συμπεριλαμβανομένων των 
αντίστοιχων βιογραφικών

νii. το Κέντρο υποχρεούται να ενημερώνει την Εθνική 
Βάση Δεδομένων (μέσω του ΚεΣΥ) ανά 6μηνο αναφορικά 
με την νοσηρότητα και θνητότητα 30, 180 ημερών και 
έτους των επεμβάσεων. Η ενημέρωση είναι υποχρεωτική 
και σε περίπτωση μη ενημέρωσης ως τα ανωτέρω ανα−
φερόμενα, δύναται να αποτελεί λόγω άρσης της άδειας. 
Η δραστηριότητα των Κέντρων θα αξιολογείται κατά 
την κρίση της Επιτροπής του ΚεΣΥ σχετικά με θέματα 
συναφή με την εμφύτευση βιολογικών βαλβίδων διαδερ−
μικα ή διακορυφαια η οποία έχει την ευθύνη και εξου−
σιοδότηση από το ΚεΣΥ να πραγματοποιεί επισκέψεις 
για επιβεβαίωση των αναφερόμενων προϋποθέσεων 
ασφαλούς λειτουργίας των αδειοδοτηθέντων Κέντρων

viii. Συνιστάται και ενθαρρύνεται η συμμετοχή των 
Κέντρων σε διεθνείς βάσεις δεδομένων.

Β. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 
ΕΙΔΙΚΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΑΟΡΤΙΚΩΝ ΒΑΛΒΙΔΩΝ ΔΙΑΔΕΡ−
ΜΙΚΑ Ή ΔΙΑΚΟΡΥΦΑΙΑ 

Γενικά Κριτήρια
1. Μεγάλη ηλικία (ενδεικτικά >80 ετών, σε συνεκτί−

μηση με τον κίνδυνο πραγματοποίησης κλασικού χει−
ρουργείου λόγω συνοδών νοσημάτων/ κατά περίπτωση 
αξιολόγηση)

2. Κριτική στένωση Αορτικής Βαλβίδας
3. STS SCORE > 10
4. Logistic EuroSCORE > 20 
Ειδικά κριτήρια:
1. Ακτινική Νόσος Θωρακικού Τοιχώματος.
2. Δυσμορφίες θώρακος που καθιστούν αδύνατη ανοι−

χτή καρδιοχειρουργική επέμβαση.
3. Προηγηθείσα καρδιοχειρουργική επέμβαση αορτο−

στεφανιαίας παράκαμψης με βατά μοσχεύματα.
4. Τελικού Σταδίου Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπά−

θεια σύμφωνα με τις οδηγίες GOLD.
5. Κίρρωση Ήπατος με Πυλαία Υπέρταση.
6. Πορσελανοειδή Αορτή διαγνωσμένη με Αξονική 

Τομογραφία και

7. Σοβαρές Εκφυλιστικές Παθήσεις Νευρομυϊκού Συ−
στήματος.

Γ. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 
ΕΙΔΙΚΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΑΟΡΤΙΚΩΝ ΒΑΛΒΙΔΩΝ ΔΙΑΔΕΡ−
ΜΙΚΑ Ή ΔΙΑΚΟΡΥΦΑΙΑ

Οι γιατροί που εμπλέκονται στην εμφύτευση − τοπο−
θέτηση βιολογικών αορτικών βαλβίδων διαδερμικά ή 
διακορυφαία πρέπει να έχουν αποδεδειγμένη εκπαί−
δευση για την συγκεκριμένη ιατρική πράξη (σύμφωνα 
με την ενότητα Δ που ακολουθεί) γιατί οι ενδείξεις 
όπως και οι αντενδείξεις για την εφαρμογή της μεθό−
δου είναι απόλυτες και η οποιαδήποτε διαφοροποί−
ηση πρέπει να διαπιστούται σε σχέση με την διεθνή 
βιβλιογραφία.

Είναι αναγκαίο να αναφερθούν οι αντενδείξεις που 
ισχύουν με τα μέχρι στιγμής επιστημονικά δεδομένα 
για τοποθέτηση ειδικών βιολογικών αορτικών βαλβίδων 
διαδερμικά ή διακορυφαία. 

1. Πρόσφατο οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου 
2. Μονόπτυχη ή δίπτυχη ή μη ασβεστωμένη αορτική 

βαλβίδα
3. Σοβαρή ανεπάρκεια της αορτικής βαλβίδας
4. Σοβαρή λευκοπενία, οξεία εμφάνιση αναιμίας θρομ−

βοπενία, ιστορικό αιμορραγικής διάθεσης ή διαταραχών 
πηκτικότητας

5. Κλινικά σημαντική στεφανιαία νόσος που δεν έχει 
αντιμετωπιστεί

6. Αιμοδυναμική αστάθεια
7. Υπερτροφική μυοκαρδιοπάθεια με ή χωρίς από−

φραξη
8. Υπερηχογραφικές ενδείξεις ενδοκαρδιακής μάζας, 

θρόμβου ή εκβλάστησης
9. Ενεργός λοίμωξη ή ενδοκαρδίτιδα
10. Ενεργό πεπτικό έλκος ή αιμορραγία από το πεπτικό 
11. Υπερευαισθησία ή αντένδειξη στην ασπιρίνη, ηπα−

ρίνη, τικλοπιδίνη ή κλοπιδιγρέλη
12. Ευασθησία σε σκιαγραφικό που δεν μπορεί να αντι−

μετωπιστεί επαρκώς
13. Ακατάλληλο μέγεθος αορτικού δακτυλίου
14. Πρόσφατο αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο ή πα−

ροδικό αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο ή ασθενείς με 
σοβαρού βαθμού γεροντική άνοια

15. Προσδόκιμο επιβίωσης <12 μήνες
16. Σοβαρή πάθηση ή ακατάλληλο μέγεθος ή ανατομία 

της αορτής, των λαγονίων και/ή των μηριαίων αρτηριών.
Δ. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ 

ΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ ΓΙΑ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΕΙΔΙ−
ΚΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΑΟΡΤΙΚΩΝ ΒΑΛΒΙΔΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΟΥ−
ΜΕΝΩΝ ΔΙΑΔΕΡΜΙΚΑ Ή ΔΙΑΚΟΡΥΦΑΙΑ

1. Για την τοποθέτηση των ειδικών Βιολογικών Αορτι−
κών Βαλβίδων (ΑΟΒ) είναι απαραίτητη για κάθε ασθενή 
η ενυπόγραφη συγκατάθεσή του κατόπιν αναλυτικής 
ενημέρωσής του και μετά από μελέτη του εντύπου από 
αυτόν. Το έντυπο πρέπει να περιλαμβάνει κατανοητή 
περιγραφή της διαδικασίας της επέμβασης που πρόκει−
ται να υποβληθεί, της περιεπεμβατικής θνητότητας και 
νοσηρότητας, των πιθανών επιπλοκών και της διάρκειας 
ζωής της συγκεκριμένης βαλβίδας. Ο ενημερώνων ια−
τρός αφού απαντήσει σε τυχόν ερωτήσεις και απορίες 
του ασθενούς συνυπογράφει το έντυπο.

2. Η προέγκριση της επιτροπής Ηθικής και Δεοντολο−
γίας του Κρατικού Νοσοκομείου ή του Ιδιωτικού Θερα−
πευτηρίου ή του αντίστοιχου Επιστημονικού Συμβου−
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λίου για την δυνατότητα επιτέλεσης της επέμβασης 
τοποθέτησης της ειδικής ΑΟΒ στον ασθενή από την 
συγκεκριμένη ομάδα ιατρών και ότι το Νοσοκομείο ή το 
Ιδιωτικό Θεραπευτήριο έχει την υλικοτεχνική υποδομή 
για την επέμβαση αυτή καθώς επίσης και την διαβε−
βαίωση ότι η ομάδα που θα επέμβει για την εμφύτευση 
της βαλβίδας έχει πιστοποιημένη εμπειρία σύμφωνα με 
τα οριζόμενα στην παρούσα.

3. Δύο ξεχωριστές τεκμηριωμένες γνωμοδοτήσεις − 
βεβαιώσεις Καρδιοχειρουργών, η μια εκ των οποίων 
θα πρέπει να είναι από Δ/ντή Πανεπιστημιακής Καρ−
διοχειρουργικής Κλινικής, ή Συντονιστή Δ/ντή Καρδιο−
χειρουργικής Κλινικής ΕΣΥ ή Δ/ντή Καρδιοχειρουργικής 
Κλινικής, για την μη καταλληλότητα του ασθενή για 
χειρουργική επέμβαση αντικατάστασης αορτικής βαλ−
βίδας με την κλασσική χειρουργική μέθοδο.

4. Ιατρικό σημείωμα το οποίο να περιλαμβάνει την 
διάγνωση [λειτουργικό στάδιο, αιτιολογία, αντικειμενική 
εξέταση)] τα εργαστηριακά ευρήματα βάσει των οποί−
ων καταδεικνύονται η κριτική στένωση της αορτικής 
βαλβίδας και η βαρύτης της κλινικής κατάστασης του 
ασθενούς (σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο ως άνω 
(Β) σχετικά με τα κριτήρια επιλογής ασθενών).

5. Έγχρωμο διαθωρακικό ή διοισοφάγειο υπερηχοκαρ−
διογράφημα με τις απαραίτητες καταγραφές.

6. Στεφάνιογραφία
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 11 Νοεμβρίου 2015

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ

 F
   Αριθμ. οικ 491435/6543 (2)
Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας με αμοιβή, για 4 

υπαλλήλους της Διεύθυνσης Λαϊκών Αγορών της 
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, για το έτος 2015.

  Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 159 και 242 παρ. 5 του 

Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και 
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλι−
κράτης».

2. Τις διατάξεις του άρθρου 25 παρ. 7 του Ν. 2738/1999 σε 
συνδυασμό με την παρ 1 εδ α του άρθρου 282 του Ν. 3852/ 2010 
«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκε−
ντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης».

3. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 4024/2011 
(ΦΕΚ 226/Α΄) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθο−
λόγιο − βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες 
διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου 
δημοσιονομικής στρατηγικής 2012−2015».

4. Τις διατάξεις του άρθρου 45 του Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/ 
Α΄) «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, αυτοδιοίκηση, 
και την αποκεντρωμένη διοίκηση, την ενσωμάτωση οδη−
γίας 2009/50/ΕΚ».

5. Το Π.δ. 133/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Κε−
ντρικής Μακεδονίας» (ΦΕΚ 226/τ.Α΄/27−12−2010).

6. Την υπ' αριθμ. 1064/7−1−2013 απόφαση του Γενικού 

Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονί−
ας − Θράκης «Επικύρωση εκλογής νέου Περιφερειάρχη 
Κεντρικής Μακεδονίας».

7. Την υπ' αριθμ. 2/37190/0026/21−6−2001 απόφαση του 
Υπ. Οικονομικών που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 915/τ. Γ΄/ 
17−7−2001 περί καθορισμού των δικαιολογητικών πληρω−
μής αποζημίωσης για υπερωριακή, νυχτερινή, Κυριακών 
και εξαιρέσιμων ημερών εργασία.

8. Την υπ'αριθμ. οικ 2/78400/0022/14−11−2011 εγκύκλιο 
του Υπουργείου Οικονομικών.

9. Την υπ' αριθμ. 46114(9980)/18−11−2014 απόφαση του Πε−
ριφερειάρχη Κ.Μ "Μεταβίβαση συγκεκριμένων αρμοδιοτή−
των και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, 
αποφάσεων και άλλων πράξεων «Με εντολή Περιφερειάρ−
χη», στους Αντιπεριφερειάρχες, στον Εκτελεστικό Γραμ−
ματέα και στους Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων, 
Διευθύνσεων, Τμημάτων και Γραφείων της Περιφέρειας 
Κεντρικής Μακεδονίας" (ΦΕΚ 3129/Β΄/21−11−2014).

10. Η από 13−5−2015 έγκριση από τον Εκτελεστικό 
Γραμματέα της Π.Κ.Μ. του αιτήματος της Διεύθυνσης 
Λαϊκών Αγορών για υπερωριακή απασχόληση τεσσάρων 
(4) υπαλλήλων της.

11. Την αρ. Α/Α 4167 απόφαση Ανάληψης Υποχρέω−
σης με αριθμ. Πρωτ. 391851(12799), 422383 (13768) (ΑΔΑ: 
75397ΛΛ−ΡΩΘ με την οποία εγκρίθηκε η Δέσμευση 
πίστωσης συνολικού ύψους είκοσι μία χιλιάδες δια−
κόσια πενήντα ευρώ (21.250,006) από τον προϋπολο−
γισμό της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (ΚΑΕ 
02.21.01.721.0511.), οικονομικού έτους 2015. (Αριθμός Βε−
βαίωσης ΥΔΕ 761).

12. Τις ανάγκες της Δ/νσης Λαϊκών Αγορών για διε−
νέργεια ελέγχων Λ.Α. κατά τα Σάββατα.

13. Το γεγονός ότι, για την αντιμετώπιση των παραπά−
νω υπηρεσιακών αναγκών, οι υπάλληλοι θα απασχολη−
θούν πέραν του κανονικού ωραρίου εργασίας.

14. Το γεγονός ότι το ύψος της προκαλούμενης δα−
πάνης εκτιμάται στο ποσό των χιλίων διακοσίων ευρώ 
(1200,00€) και θα αντιμετωπιστεί από πιστώσεις που 
έχουν προβλεφθεί στον προϋπολογισμό της Π.Κ.Μ., 
αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την καθιέρωση υπερωριακής απασχόλη−
σης με αμοιβή, κατά τις ημέρες Σαββάτου, υπαλλήλων 
του προσωπικού της Διεύθυνσης Λαϊκών Αγορών της 
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για το χρονικό διά−
στημα από την δημοσίευση της παρούσας στην Εφημε−
ρίδα της Κυβερνήσεως έως 31−12 του 2015. Ορίζουμε ότι:

α) οι ώρες υπερωριακής απασχόλησης, είναι κατ' ανώ−
τερο όριο, είκοσι (20) ώρες το μήνα για κάθε υπάλληλο.

β) Για τη Διεύθυνση Λαϊκών Αγορών θα εκδοθεί από−
φαση συγκρότησης συνεργείου υπερωριακής απα−
σχόλησης στην οποία θα αναφέρονται ονομαστικά οι 
συμμετέχοντες υπάλληλοι, ο κλάδος ο βαθμός και το 
Μ.Κ. στο οποίο βρίσκονται κατά την προσφορά της υπε−
ρωριακής εργασίας, το αντικείμενο της απασχόλησης, 
το χρονικό διάστημα και οι ώρες απασχόλησης για τον 
καθένα, κατά μήνα.

Για την υπερωριακή εργασία θα τηρείται ξεχωριστό 
δελτίο παρουσίας των υπαλλήλων, στο οποίο θα ανα−
γράφεται η ώρα έναρξης και η ώρα αποχώρησης.

Ο Προϊστάμενος της Υπηρεσίας θα βεβαιώνει την 
υπερωριακή απασχόληση των υπαλλήλων και το υπε−
ρωριακά παρασχεθέν έργο.
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Η παρούσα απόφαση ισχύει από την δημοσίευσή της 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

 Θεσσαλονίκη, 11 Νοεμβρίου 2015

Με εντολή Περιφερειάρχη
Ο Προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΟΤΣΟΛΗΣ
 F

   Αριθμ. απόφ. 389/2015 (3)
Έγκριση του Σχεδίου Δράσης Υλοποίησης Υποδομών 

του ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. σύμφωνα με την απόφαση 2014/536/
ΕΚ/14.08.2014 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

  Η ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
(Συνεδρίαση 22ας Οκτωβρίου 2015)

  Λαμβάνοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 4001/2011 «Για τη λειτουργία 

Ενεργειακών Αγορών Ηλεκτρισμού και Φυσικού Αερίου, 
για Έρευνα, Παραγωγή και δίκτυα μεταφοράς Υδρο−
γονανθράκων και άλλες ρυθμίσεις» (ΦΕΚ Α΄ 179), όπως 
ισχύει και ειδικότερα το άρθρο 130.

2. Την υπ' αριθμ. 39/2014 απόφαση της ΡΑΕ «Κώδικας 
Διαχείρισης Ηλεκτρικών Συστημάτων Μη Διασυνδεδε−
μένων Νησιών», ΦΕΚ Β΄ 304/11.02.2014, (εφεξής «Κώδικας 
ΜΔΝ») και ιδίως το άρθρο 237 αυτού.

3. Την υπ' αριθ. 2014/536/ΕΚ/14.08.2014 απόφαση της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής με την οποία χορηγήθηκε πα−
ρέκκλιση στην Ελληνική Δημοκρατία από ορισμένες δι−
ατάξεις της Οδηγίας 2009/72/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοι−
νοβουλίου (εφεξής «Απόφαση Παρέκκλισης») και ιδίως 
την παράγραφο 4 του άρθρου 2 καθώς και τα σημεία 
80−82 του σκεπτικού της απόφασης αυτής.

4. Τα υπ' αριθ. πρωτ. ΡΑΕ 1−190508/02.12.2014, 
1−192694/11.02.2015 και 1−196442/15.06.2015, με τα οποία 
ο ΔΕΔΔΗΕ υπέβαλε στη ΡΑΕ πρόταση Σχεδίου Δράσης 
Υλοποίησης Υποδομών σε εφαρμογή της απόφασης 
Παρέκκλισης, με αναλυτικό χρονοδιάγραμμα για την 
υλοποίηση των υποδομών του.

5. Την από 28.07.2015 απόφαση της ΡΑΕ για την καταρ−
χήν πρόθεση αποδοχής του χρονοδιαγράμματος που 
περιλαμβάνεται στο υποβληθέν ως άνω Σχέδιο Δρά−
σης Υλοποίησης Υποδομών, με συγκεκριμένες ωστόσο 
τροποποιήσεις.

6. Την υπ' αριθ. πρωτ. ΡΑΕ 0−61991/12.08.2015 επιστολή 
της ΡΑΕ προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή με την οποία 
γνωστοποιείται η ως άνω πρόθεση της Αρχής.

7. Την από 06.08.2015 δημόσια διαβούλευση σχετικά 
με την τροποποίηση του άρθρου 237 του Κώδικα ΜΔΝ, 
καθώς και τα σχόλια που υποβλήθηκαν σε αυτή.

8. Την υπ’ αριθ. 330/2015 απόφαση της ΡΑΕ για την 
τροποποίηση του άρθρου 237 του Κώδικα ΜΔΝ (ΦΕΚ Β΄ 
2221/15.10.2015).

9. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προ−
ϋπολογισμού, σκέφτηκε ως εξής:

Επειδή, με την υπ’ αριθ. 2014/536/ΕΚ/14.08.2014 απόφα−
ση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, και ειδικότερα, σύμφωνα 
με την παράγραφο 4 του άρθρου 2 του διατακτικού 
της εν λόγω απόφασης, οι Ελληνικές Αρχές (δηλαδή ο 
ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ.) υποχρεούνται μεταξύ άλλων να καταρτί−
σουν μέχρι την 17η Φεβρουαρίου 2015 Σχέδιο Δράσης 

Υλοποίησης Υποδομών κατά τα προβλεπόμενα στον 
Κώδικα ΜΔΝ, το οποίο θα προσδιορίζει διακριτά για 
κάθε ηλεκτρικό σύστημα ΜΔΝ, το χρονοδιάγραμμα 
πλήρους υλοποίησης των υποδομών αυτών, δίνοντας 
προτεραιότητα στα ηλεκτρικά συστήματα της Κρήτης 
και της Ρόδου. Επίσης, με βάση τα σημεία 80−82 του 
σκεπτικού της απόφασης Παρέκκλισης, το υπόψη Σχέδιο 
Δράσης Υλοποίησης Υποδομών που καταρτίζεται από 
το ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., εγκρίνεται από τη ΡΑΕ.

Επειδή, σε εφαρμογή της απόφασης Παρέκκλισης υπο−
βλήθηκε από το ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. το προβλεπόμενο Σχέδιο 
Δράσης Υλοποίησης Υποδομών (σχετικό 4), σύμφωνα 
με το οποίο το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης των απαι−
τούμενων υποδομών επεκτείνεται, ως προς ορισμένες 
ενέργειες και δράσεις, κατά ένα (1) περίπου εξάμηνο, σε 
σχέση με τις προβλέψεις του Κώδικα ΜΔΝ. Τούτο διότι 
κατά τον πρώτο χρόνο εφαρμογής του Κώδικα ΜΔΝ 
προέκυψε η ανάγκη περαιτέρω εξειδίκευσης των επιμέ−
ρους έργων, διαδικασιών και υποδομών του Διαχειριστή 
ΜΔΝ, που απαιτούνται για την πλήρη εφαρμογή του 
Κώδικα ΜΔΝ. Σύμφωνα με την εκδοχή αυτή, η πλήρης 
εφαρμογή και υλοποίηση, μετά τους αναγκαίους ελέγ−
χους και πιστοποιήσεις, όλων των αναγκαίων υποδομών 
και διαδικασιών στο σύνολο των ΜΔΝ, θα έχει ολοκλη−
ρωθεί εντός του πρώτου εξαμήνου του έτους 2020, για 
την πλειονότητα των συστημάτων, και ειδικότερα για 
τα συστήματα που καλύπτουν το 99% της συνολικής 
ζήτησης των ΜΔΝ, όλες οι απαιτούμενες υποδομές θα 
έχουν υλοποιηθεί εντός του προβλεπόμενου στον Κώ−
δικα ΜΔΝ χρόνου, ήτοι εντός του πρώτου εξαμήνου 
του έτους 2019.

Επειδή, κατόπιν αξιολόγησης του Σχεδίου Δράσης 
Υλοποίησης Υποδομών η ΡΑΕ με την απόφαση 330/2015 
προχώρησε σε τροποποίηση του χρονοδιαγράμματος 
υλοποίησης των υποδομών που προβλέπονται στο άρ−
θρο 237 του Κώδικα ΜΔΝ, καθώς έκρινε ότι κατά την 
περίοδο διαμόρφωσής του και καθορισμού των σχετι−
κών προθεσμιών, δεν ήταν δυνατό να εκτιμηθούν επα−
κριβώς και με λεπτομέρεια οι επιμέρους απαιτούμενες 
διαδικασίες και ενέργειες για την εγκατάσταση των 
υποδομών, καθώς και η χρονική τους διάρκεια.

Επειδή, κατά την αξιολόγηση του προτεινόμενου 
χρονοδιαγράμματος του Σχεδίου Δράσης Υλοποίησης 
Υποδομών, η ΡΑΕ κρίνει την ανάγκη:

• ολοκλήρωσης των εγχειριδίων Λειτουργίας της Αγο−
ράς ΜΔΝ, Μηχανισμού Διασφάλισης Επαρκούς ισχύος, 
ΚΗΕΠ και Κατανομής, Μετρητών και Διαχείρισης Μετρή−
σεων Παραγωγών, μέχρι το τέλος του έτους 2019, αντί 
του πρώτου εξαμήνου του έτους 2020 που αναφέρεται 
στο υποβληθέν Σχέδιο Δράσης Υλοποίησης Υποδομών,

• ένταξης στο σύστημα AMI και την ενσωμάτωση των 
μετρητικών διατάξεων των μονάδων παραγωγής Κρήτης 
και Ρόδου στο κέντρο τηλεμέτρησης, κατά προτεραιό−
τητα στο α΄ εξάμηνο του έτους 2019, και ακολούθως την 
ενσωμάτωση των μετρητικών διατάξεων των υπόλοιπων 
ΜΔΝ, μέχρι το τέλος του έτους 2019. 

• επίσπευσης έναρξης της πιστοποίησης των συστη−
μάτων μεσαίου μεγέθους, κατά ένα εξάμηνο, ώστε μέχρι 
το τέλος του έτους 2019 να εφαρμόζεται πιστοποιημένα 
το σύνολο των προβλεπόμενων στον Κώδικα ΜΔΝ δια−
τάξεων, σχετικά με την λειτουργία και διαχείριση αυτών, 
για συστήματα που αφορούν το 99% της συνολικής 
ετήσιας ζήτησης των ΜΔΝ.
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Επειδή, το Σχέδιο Δράσης Υλοποίησης Υποδο−
μών, πρέπει να έχει στόχο την πλήρη εφαρμογή 
των οριζομένων του Κώδικα ΜΔΝ, τόσο ως προς 
τη διαχείριση της λειτουργίας των αυτόνομων νη−
σιωτικών συστημάτων, όσο και ως προς το άνοιγ−
μα της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας σε τρίτους 
προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας, μέχρι το πέρας 

του α΄ εξαμήνου του έτους 2019 σε συμφωνία και 
με τις αρχικές προβλέψεις του Κώδικα ΜΔΝ αλλά 
και με τις επιταγές της απόφασης Παρέκκλισης, 
αποφασίζει:

Την έγκριση του ακόλουθου πίνακα υλοποίησης υπο−
δομών που επιγράφεται ως Σχέδιο Δράσης Υλοποίησης 
Υποδομών του ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.:



28618 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 22 Οκτωβρίου 2015

Ο Πρόεδρος 
ΝΙΚOΛΑΟΣ ΜΠΟΥΛΑΞHΣ
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ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * FAX 210 52 21 004*02025422511150008*

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

      

Σε έντυπη μορφή:
• Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 € προσαυξανόμενη κατά 0,20 € για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.
• Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 € ανά σελίδα.

Σε μορφή DVD/CD:

Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Α΄ 150 € 40 € 15 € Α.Α.Π. 110 € 30 € -

Β΄ 300 € 80 € 30 € Ε.Β.Ι. 100 € − -

Γ΄ 50 € − − Α.Ε.Δ. 5 € − -

Υ.Ο.Δ.Δ. 50 € − − Δ.Δ.Σ. 200 € − 20 €

Δ΄ 110 € 30 € − Α.Ε.−Ε.Π.Ε. − − 100 €

•  Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd−rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 € 
προσαυξανόμενη κατά 1 € ανά 50 σελίδες.

  . . .

Τεύχος Έντυπη μορφή

Α΄ 225 €

Β΄ 320 €

Γ΄ 65 €

Υ.Ο.Δ.Δ. 65 €

Τεύχος Έντυπη μορφή

Δ΄ 160 €

Α.Α.Π. 160 €

Ε.Β.Ι. 65 €

Α.Ε.Δ. 10 €

Τεύχος Έντυπη μορφή

Α.Ε.−Ε.Π.Ε. 2.250 €

Δ.Δ.Σ. 225 €

Α.Σ.Ε.Π. 70 €

Ο.Π.Κ. −

•   Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70 €, ποσό το οποίο αφορά 
τα ταχυδρομικά έξοδα.

•   Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/28.2.2005 
2η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται 
στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32 Αθήνα).

•  Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά 
και θα επιστρέφονται.

•  Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου 
Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά όργανα και οι τρι−
τοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής.

•  Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. (5% επί του ποσού συνδρομής), καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκ−
πτωση.

•   Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση.

Πληροφορίες  για δημοσιεύματα που καταχωρίζονται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: 210 5279000.
Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: τηλ.: 210 8220885.

Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή 
από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr)

ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ 08:00 ΜΕΧΡΙ 13:30

Hλεκτρονική Διεύθυνση: http://www.et.gr − e−mail: webmaster.et@et.gr
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