
 

 

 
ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 117/2021 

Έγκριση της πρότασης των ∆ΣΜ της λειτουργικής περιφέρειας του 
συστήματος της Νοτιοανατολικής Ευρώπης (SEE SOR), για τη θέσπιση 
περιφερειακού συντονιστικού κέντρου (RCC) σύμφωνα με το άρθρο 35 
του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/943 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 5ης Ιουνίου 2019, σχετικά με την εσωτερική αγορά 

ηλεκτρικής ενέργειας. 

 

Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας 

 

Κατά την τακτική συνεδρίασή της, στην έδρα της, την 4η Φεβρουαρίου 2021 και,  

 

Λαμβάνοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του Κεφαλαίου Γ΄ «∆ιατάξεις Αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας» του ν. 4425/2016 «Επείγουσες ρυθμίσεις των Υπουργείων Οικονομικών, 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Υποδομών, Μεταφορών και ∆ικτύων και Εργασίας, 
Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, για την εφαρμογή της συμφωνίας 
δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 
Α΄185/30.09.2016), όπως ισχύει, και ιδίως τις διατάξεις των άρθρων 6 και 12 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» (ΦΕΚ Α’ 179/22.08.2011), όπως ισχύει. 

3. 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 
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διασυνοριακές ανταλλαγές ηλεκτρικής ενέργειας και την κατάργηση του Κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 1228/ 2003 (EE L 211 της 14.08.2009 σελ. 15). 

4. Τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΚ) 2019/942 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 5ης Ιουλίου 2019 για την ίδρυση Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για 
τη Συνεργασία των Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας (αναδιατύπωση). 
 

5. Τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/943 της Επιτροπής της 5ης Ιουνίου 2019, σχετικά  
με την εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας (αναδιατύπωση) και ιδίως τα άρθρα 35, 36 
και 37 αυτού. 

6. Τις διατάξεις της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/944 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 5ης Ιουνίου 2019 , σχετικά  με τους κοινούς κανόνες για την εσωτερική 
αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και την τροποποίηση της οδηγίας 2012/27/ΕΕ 
(αναδιατύπωση).  

7. Την απόφαση υπ’ αριθ. 10/2020 του Οργανισμού Συνεργασίας των Ρυθμιστικών Αρχών 
Ενέργειας (ACER), της 6ης Απριλίου 2020, σχετικά με τον ορισμό των λειτουργικών 
περιφερειών του συστήματος. 

8. Την υπ’ αριθ. πρωτ. ΡΑΕ I-284994/09.07.2020 επιστολή της Α∆ΜΗΕ Α.Ε. με θέμα 
«Πρόταση για τη δημιουργία του περιφερειακού συντονιστικού κέντρου (RCC) της 
λειτουργικής περιφέρειας Νοτιοανατολικής Ευρώπης (SEE SOR)» 

9. Τη ∆ημόσια ∆ιαβούλευση της ΡΑΕ επί της ανωτέρω πρότασης  η οποία έλαβε χώρα από 
17.09.2019 έως και 02.10.2020. 

10. Την υπ’ αριθ. πρωτ. ΡΑΕ I-289260/02.10.2020 επιστολή του ΙΕΝΕ (Ινστιτούτου Ενέργειας 
Νοτιοανατολικής Ευρώπης) με θέμα «SE Europe System Operation Region TSOs Proposal 
for the Establishment of a Regional Coordination Centre» η οποία αποτελεί συμμετοχή στην 
ανωτέρω ∆ημόσια ∆ιαβούλευση. 

11. Την υπ’ αριθ. πρωτ. ΡΑΕ Ι-289459/07.10.2020 επιστολή της Α∆ΜΗΕ Α.Ε. με θέμα 
«Μετάφραση στα ελληνικά της Πρότασης για τη δημιουργία του περιφερειακού 
συντονιστικού κέντρου (RCC) της λειτουργικής περιφέρειας Νοτιοανατολικής Ευρώπης 
(SEE SOR)». 

12. Την υπ’ αριθ. πρωτ. ΡΑΕ Ι-291049/05.11.2020 επιστολή της Α∆ΜΗΕ Α.Ε. με θέμα 
«Συμπληρωματικά Στοιχεία RCC Establishment». 

13. Την υπ’ αριθ. Πρωτ. ΡΑΕ Ι-294651/14.01.2021 επιστολή της ANRE (Ρυθμιστική Αρχή 
Ενέργειας της Ρουμανίας), η οποία αποτελεί τη συμμετοχή της με μη δεσμευτικά σχόλια 
στη διαβούλευση μεταξύ της ANRE και των SEE SOR Ρυθμιστικών Αρχών επί της ανωτέρω 
πρότασης. 

14. Την υπ’ αριθ. Πρωτ. ΡΑΕ Ι-294654/14.01.2021 επιστολή της ARERA (Ρυθμιστική Αρχή 
Ενέργειας της Ιταλίας), η οποία αποτελεί τη συμμετοχή της με μη δεσμευτικά σχόλια στη 
διαβούλευση μεταξύ της ARERA και των SEE SOR Ρυθμιστικών Αρχών των Ρυθμιστικών 
Αρχών επί της ανωτέρω πρότασης. 
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15. Την υπ’ αριθ. Πρωτ. ΡΑΕ Ι-295741/01.02.2021 επιστολή της Α∆ΜΗΕ Α.Ε. με θέμα « Τελική 
Απόφαση επί της Πρότασης για τη δημιουργία του περιφερειακού συντονιστικού κέντρου 
(RCC) της λειτουργικής περιφέρειας Νοτιοανατολικής Ευρώπης (SEE SOR)» 

16. Το γεγονός ότι σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 32 του ν. 4001/2011, οι 
πράξεις κανονιστικού χαρακτήρα που εκδίδονται από τη ΡΑΕ, δημοσιεύονται στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

17. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του 
Κρατικού Προϋπολογισμού. 

 

Σκέφτηκε ως εξής: 

Επειδή, στο πλαίσιο επίτευξης της ενιαίας ευρωπαϊκής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, 
εξεδόθη, κατ’ αρχήν, ο Κανονισμός (ΕΚ) υπ’ αριθ. 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 (σχετ. 3). 

Επειδή,  στο άρθρο 19 «Ρυθμιστικές Αρχές» του Κανονισμού 714/2009, ρητώς ορίζεται 
ότι: 

«Κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, οι Ρυθμιστικές Αρχές εξασφαλίζουν τη 
συμμόρφωση προς τον παρόντα κανονισμό και προς τις κατευθυντήριες γραμμές που 
θεσπίζονται σύμφωνα με το άρθρο 18. Εφόσον ενδείκνυται για την επίτευξη των σκοπών 
του παρόντος κανονισμού, οι ρυθμιστικές αρχές συνεργάζονται μεταξύ τους καθώς και με 
την Επιτροπή και τον Οργανισμό σύμφωνα με το κεφάλαιο IX της οδηγίας 2009/72/ΕΚ». 

Επειδή, στη συνέχεια, εξεδόθη από την Επιτροπή ο υπ’ αριθ. 2019/943 Κανονισμός (ΕΕ) 
της 5ης Ιουνίου 2019, (εφεξής «Κανονισμός», σχετ. 5), με τον οποίο καθορίζονται 
κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας 
(αναδιατύπωση). Σκοπός του Κανονισμού αυτού είναι, μεταξύ άλλων: «γ) ο καθορισμός 
δίκαιων κανόνων για τις διασυνοριακές ανταλλαγές ηλεκτρικής ενέργειας και, κατά 
συνέπεια, η ενίσχυση του ανταγωνισμού εντός της εσωτερικής αγοράς ηλεκτρικής 
ενέργειας, λαμβανομένων υπόψη των ιδιαιτεροτήτων των εθνικών και περιφερειακών 
αγορών, συμπεριλαμβανομένης της θέσπισης μηχανισμού αποζημίωσης για τις 
διασυνοριακές ροές ηλεκτρικής ενέργειας και εναρμονισμένων αρχών για τα διασυνοριακά 
τέλη μεταφοράς και τον επιμερισμό των διαθέσιμων δυναμικοτήτων των διασυνδέσεων 
μεταξύ των εθνικών συστημάτων μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας·» και «δ) η 
διευκόλυνση της δημιουργίας εύρυθμης και διαφανούς χονδρεμπορικής αγοράς που να 
συμβάλλει σε υψηλή στάθμη ασφάλειας του εφοδιασμού σε ηλεκτρική ενέργεια, και να 
προβλέπει μηχανισμούς για την εναρμόνιση των κανόνων στις διασυνοριακές ανταλλαγές 
ηλεκτρικής ενέργειας.». 

Επειδή, στο άρθρο 35 του Κανονισμού προβλέπονται τα εξής: 

«∆ημιουργία και αποστολή των περιφερειακών συντονιστικών κέντρων 
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1.Έως τις 5 Ιουλίου 2020, όλοι οι διαχειριστές συστημάτων μεταφοράς μιας 
λειτουργικής περιφέρειας του συστήματος υποβάλλουν στις ενδιαφερόμενες 
ρυθμιστικές αρχές πρόταση για τη δημιουργία περιφερειακών συντονιστικών 
κέντρων σύμφωνα με τα κριτήρια που καθορίζονται στο παρόν κεφάλαιο. Οι 
ρυθμιστικές αρχές της λειτουργικής περιφέρειας του συστήματος εξετάζουν και 
εγκρίνουν την πρόταση. Η πρόταση περιλαμβάνει τουλάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία:  

α) το κράτος μέλος της μελλοντικής έδρας των περιφερειακών συντονιστικών κέντρων και 
των συμμετεχόντων διαχειριστών συστημάτων μεταφοράς·  

β) τις οργανωτικές, χρηματοοικονομικές και λειτουργικές ρυθμίσεις που είναι αναγκαίες για 
την αποδοτική, ασφαλή και αξιόπιστη λειτουργία του διασυνδεδεμένου συστήματος 
μεταφοράς·  

γ) ένα σχέδιο εφαρμογής για την έναρξη λειτουργίας των περιφερειακών συντονιστικών 
κέντρων·  

δ) τα καταστατικά και τον κανονισμό λειτουργίας των περιφερειακών συντονιστικών 
κέντρων·  

ε) μια περιγραφή των συνεργατικών διαδικασιών σύμφωνα με το άρθρο 38·  

στ) μια περιγραφή των συμφωνιών για την ευθύνη των περιφερειακών συντονιστικών 
κέντρων σύμφωνα με το άρθρο 47·  

ζ) όταν δύο περιφερειακά συντονιστικά κέντρα λειτουργούν εκ περιτροπής σύμφωνα με 
το άρθρο 36 παράγραφος 2, μια περιγραφή των διευθετήσεων που ορίζουν σαφείς 
αρμοδιότητες για τα εν λόγω περιφερειακά συντονιστικά κέντρα και διαδικασίες για την 
εκτέλεση των καθηκόντων τους.  

2. Όταν οι ρυθμιστικές αρχές εγκρίνουν την πρόταση της παραγράφου 1, τα 
περιφερειακά συντονιστικά κέντρα θα αντικαταστήσουν τους περιφερειακούς 
συντονιστές ασφαλείας που είχαν συσταθεί σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές 
περί λειτουργίας συστήματος που είχαν εκδοθεί βάσει του άρθρου 18 παράγραφος 5 του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 714/2009, και έως την 1η Ιουλίου 2022 θα έχουν τεθεί σε 
λειτουργία.  

3. Τα περιφερειακά συντονιστικά κέντρα έχουν τη νομική μορφή που αναφέρεται στο 
παράρτημα ΙΙ της οδηγίας (ΕΕ) 2017/1132 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου (23).  

4. Κατά την άσκηση των καθηκόντων τους σύμφωνα με το δίκαιο της Ένωσης, τα 
περιφερειακά συντονιστικά κέντρα ενεργούν ανεξάρτητα από τα επιμέρους εθνικά 
συμφέροντα και από τα συμφέροντα των διαχειριστών των συστημάτων μεταφοράς. 

5. Τα περιφερειακά συντονιστικά κέντρα συμπληρώνουν τον ρόλο των διαχειριστών 
συστημάτων μεταφοράς ασκώντας τα καθήκοντα περιφερειακού χαρακτήρα που τους 
ανατίθενται σύμφωνα με το άρθρο 37. Οι διαχειριστές συστημάτων μεταφοράς είναι 
υπεύθυνοι για τη διαχείριση των ροών ηλεκτρικής ενέργειας και εξασφαλίζουν ένα 
ασφαλές, αξιόπιστο και αποτελεσματικό σύστημα ηλεκτρικής ενέργειας σύμφωνα με το 
άρθρο 40 παράγραφος 1 στοιχείο δ) της οδηγίας (ΕΕ) 2019/944.» 

 

Επειδή, στο άρθρο 37 του Κανονισμού προβλέπονται τα εξής: 
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«Καθήκοντα των περιφερειακών συντονιστικών κέντρων 

1. Κάθε περιφερειακό συντονιστικό κέντρο ασκεί τουλάχιστον όλα τα ακόλουθα καθήκοντα 
περιφερειακού χαρακτήρα σε ολόκληρη την επιχειρησιακή περιφέρεια του συστήματος 
όπου είναι εγκατεστημένο:  

α) διενέργεια συντονισμένου υπολογισμού της δυναμικότητας σύμφωνα με τις 
μεθοδολογίες που αναπτύσσονται δυνάμει των κατευθυντήριων γραμμών για την 
κατανομή της δυναμικότητας και τη διαχείριση της συμφόρησης, που εκδίδονται βάσει του 
άρθρου 18 παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 714/2009·  

β) διενέργεια συντονισμένης ανάλυσης ασφάλειας σύμφωνα με τις μεθοδολογίες που 
αναπτύσσονται δυνάμει των κατευθυντήριων γραμμών λειτουργίας συστήματος που 
εκδίδονται βάσει του άρθρου 18 παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 714/2009·  

γ) δημιουργία κοινών μοντέλων δικτύου σύμφωνα με τις μεθοδολογίες και τις διαδικασίες 
που διαμορφώνονται δυνάμει των κατευθυντήριων γραμμών λειτουργίας συστήματος που 
εκδίδονται βάσει του άρθρου 18 παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 714/2009·  

δ) υποστήριξη της αξιολόγησης της συνέπειας των σχεδίων άμυνας και των σχεδίων 
αποκατάστασης των διαχειριστών συστημάτων μεταφοράς σύμφωνα με τη διαδικασία που 
ορίζεται στον κώδικα δικτύου για τις διαδικασίες έκτακτης ανάγκης και αποκατάστασης, 
που εγκρίνεται βάσει του άρθρου 6 παράγραφος 11 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 714/2009·  

ε) περιφερειακές προβλέψεις επάρκειας επόμενης εβδομάδας έως επόμενης ημέρας του 
συστήματος και εκτιμήσεις επάρκειας και προετοιμασία δράσεων μείωσης κινδύνων 
σύμφωνα με τη μεθοδολογία που ορίζεται στο άρθρο 8 του κανονισμού (ΕΕ) 2019/941 και 
των διαδικασιών που ορίζονται στις κατευθυντήριες γραμμές λειτουργίας συστήματος που 
εκδίδονται βάσει του άρθρου 18 παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 714/2009·  

στ) διενέργεια περιφερειακού συντονισμού του σχεδιασμού διακοπών σύμφωνα με τις 
διαδικασίες και τις μεθοδολογίες που ορίζονται στις κατευθυντήριες γραμμές λειτουργίας 
συστήματος που εκδίδονται βάσει του άρθρου 18 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 714/2009· 
ζ) κατάρτιση και πιστοποίηση του προσωπικού που εργάζεται για τα περιφερειακά 
συντονιστικά κέντρα·  

η) υποστήριξη του συντονισμού και της βελτιστοποίησης της περιφερειακής 
αποκατάστασης, όπως ζητείται από τους διαχειριστές συστημάτων μεταφοράς· 

θ) διενέργεια ανάλυσης και υποβολή εκθέσεων μετά τη λειτουργία και μετά τις διαταραχές·  

ι) περιφερειακή διαστασιολόγηση της ισχύος εφεδρείας·  

ια) διευκόλυνση της περιφερειακής προμήθειας ισχύος εξισορρόπησης·  

ιβ) στήριξη προς διαχειριστές συστημάτων μεταφοράς, μετά από δική τους αίτηση, για τη 
βελτιστοποίηση των διακανονισμών μεταξύ διαχειριστών συστημάτων μεταφοράς·  

ιγ) εκτέλεση καθηκόντων που σχετίζονται με τον προσδιορισμό σεναρίων περιφερειακής 
κρίσης ηλεκτρικής ενέργειας, εφόσον και στον βαθμό που ανατίθενται στα περιφερειακά 
συντονιστικά κέντρα σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) 
2019/941·  
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ιδ) εκτέλεση καθηκόντων που σχετίζονται με τις εποχικές εκτιμήσεις επάρκειας, εφόσον 
και στον βαθμό που ανατίθενται στα περιφερειακά συντονιστικά κέντρα σύμφωνα με το 
άρθρο 9 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) 2019/941.  

ιε) υπολογισμό της τιμής της μέγιστης διαθέσιμης ισχύς εισόδου για τη συμμετοχή 
αλλοδαπής δυναμικότητας σε μηχανισμούς διασφάλισης για τους σκοπούς της έκδοσης 
σύστασης σύμφωνα με το άρθρο 26 παράγραφος 7.  

ιστ) εκτέλεση καθηκόντων που σχετίζονται με την υποστήριξη των διαχειριστών 
συστημάτων μεταφοράς στον εντοπισμό αναγκών για νέα δυναμικότητα μεταφοράς, για 
αναβάθμιση υφιστάμενης δυναμικότητας μεταφοράς ή εναλλακτικών τους, προς υποβολή 
στις περιφερειακές ομάδες που έχουν συσταθεί δυνάμει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
347/2013 και προς ένταξη στο δεκαετές πρόγραμμα ανάπτυξης δικτύου που προβλέπει το 
άρθρο 51 της οδηγίας (ΕΕ) 2019/944.  

Τα καθήκοντα που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο αναλύονται λεπτομερέστερα στο 
παράρτημα Ι.  

2.Μετά από πρόταση της Επιτροπής ή ενός κράτους μέλους, η επιτροπή που συστήνεται 
με το άρθρο 68 της οδηγίας (EE) 2019/944 γνωμοδοτεί σχετικά με την ανάθεση νέων 
συμβουλευτικών καθηκόντων σε περιφερειακά συντονιστικά κέντρα. Εάν η επιτροπή 
εκδώσει θετική γνώμη για την ανάθεση νέων συμβουλευτικών καθηκόντων, τα 
περιφερειακά συντονιστικά κέντρα εκτελούν τα καθήκοντα αυτά βάσει πρότασης που 
εκπονείται από το Ε∆∆ΣΜ ηλεκτρικής ενέργειας και εγκρίνεται από τον ACER σύμφωνα με 
τη διαδικασία που ορίζεται στο άρθρο 27.  

3.Οι διαχειριστές συστημάτων μεταφοράς παρέχουν στο οικείο περιφερειακό συντονιστικό 
κέντρο τις αναγκαίες πληροφορίες για την άσκηση των καθηκόντων του. 

4.Τα περιφερειακά συντονιστικά κέντρα παρέχουν στους διαχειριστές συστημάτων 
μεταφοράς της λειτουργικής περιφέρειας του συστήματος όλες τις αναγκαίες πληροφορίες 
για την εφαρμογή των συντονισμένων δράσεων και συστάσεων που εκδίδονται από τα 
περιφερειακά συντονιστικά κέντρα.  

5.Όσον αφορά τα καθήκοντα που ορίζονται στο παρόν άρθρο και δεν καλύπτονται ήδη 
από τους σχετικούς κώδικες δικτύου ή τις σχετικές κατευθυντήριες γραμμές, το Ε∆∆ΣΜ 
ηλεκτρικής ενέργειας καταρτίζει πρόταση σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται στο 
άρθρο 27. Τα περιφερειακά συντονιστικά κέντρα εκτελούν αυτά τα καθήκοντα βάσει της 
πρότασης, μετά την έγκρισή της από τον ACER.». 

Επειδή, με την υπό σχετ. 8 επιστολή, η Α∆ΜΗΕ Α.Ε. υπέβαλε στη ΡΑΕ προς έγκριση στα 
αγγλικά (και με την υπό σχετ. 11 στα ελληνικά) την Πρόταση των ∆ΣΜ της λειτουργικής 
περιφέρειας του συστήματος της Νοτιοανατολικής Ευρώπης (SEE SOR) για τη θέσπιση 
περιφερειακού συντονιστικού κέντρου (RCC) της λειτουργικής περιφέρειας 
Νοτιοανατολικής Ευρώπης (SEE SOR) σύμφωνα με το άρθρο 35 του Κανονισμού (ΕΕ) 
2019/943 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Ιουνίου 2019, 
σχετικά με την εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. 

Επειδή, με την υπό σχετ. 12 επιστολή, η Α∆ΜΗΕ Α.Ε. υπέβαλε στη ΡΑΕ συμπληρωματικά 
στοιχεία επί της Πρότασης των ∆ΣΜ της λειτουργικής περιφέρειας του συστήματος της 
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Νοτιοανατολικής Ευρώπης (SEE SOR) για τη θέσπιση περιφερειακού συντονιστικού 
κέντρου (RCC) σύμφωνα με το άρθρο 35 του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/943 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Ιουνίου 2019, σχετικά με την εσωτερική αγορά 
ηλεκτρικής ενέργειας. 

Επειδή, η ανωτέρω πρόταση τέθηκε σε διαβούλευση με τις γειτονικές Ρυθμιστικές Αρχές 
της SEE SOR δηλαδή της Ρουμανίας (ANRE) (σχετ. 13) και της Ιταλίας (ARERA) (σχετ. 14) 
και ζητήθηκαν τα μη δεσμευτικά σχόλια τους τα οποία ελήφθησαν υπόψη. 

Επειδή, μετά την ανωτέρω διαβούλευση η πρόταση των ∆ΣΜ της λειτουργικής περιφέρειας 
του συστήματος της Νοτιοανατολικής Ευρώπης (SEE SOR) για τη θέσπιση περιφερειακού 
συντονιστικού κέντρου (RCC) σύμφωνα με το άρθρο 35 του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/943 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Ιουνίου 2019, σχετικά με την 
εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. Αναθεωρήθηκε από τις Ρυθμιστικές Αρχές της 
λειτουργικής περιφέρειας του συστήματος της Νοτιοανατολικής Ευρώπης (SEE SOR)  
προκειμένου να συμβαδίζει απόλυτα με τις προβλέψεις της απόφασης υπ’ αριθ. 10/2020 του 
Οργανισμού Συνεργασίας των Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας (ACER) (σχετ.7), της 6ης Απριλίου 
2020, σχετικά με τον ορισμό των λειτουργικών περιφερειών του συστήματος. 

Επειδή, την 4η Φεβρουαρίου όλες οι Ρυθμιστικές Αρχές της Περιοχής Υπολογισμού 
∆υναμικότητας της Νοτιοανατολικής Ευρώπης (SEE CCR), συμφώνησαν ομόφωνα ότι η 
αναθεωρημένη πρόταση σχετικά με τη θέσπιση του περιφερειακού συντονιστικού κέντρου της 
λειτουργικής περιφέρειας του συστήματος της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, πληροί τις 
απαιτήσεις του Κανονισμού και ότι μπορεί να εγκριθεί από τις αρμόδιες Ρυθμιστικές Αρχές.  

Επειδή, η ΡΑΕ σύμφωνα με το άρθρο 6   «Εποπτικές Αρμοδιότητες» του νόμου 4425/2016 
ασκεί τις αρμοδιότητες των ρυθμιστικών αρχών που προβλέπονται στον Κανονισμό (ΕΚ) 
714/2009. Περαιτέρω, κατά το άρθρο 22 του ν. 4001/ 2011 «Η ΡΑΕ, στο πλαίσιο των 
αρμοδιοτήτων της, παρακολουθεί και εποπτεύει τη λειτουργία της αγοράς ενέργειας… 
συμπεριλαμβανομένης της έκδοσης κανονιστικών και ατομικών πράξεων, ιδίως για την 
…ανάπτυξη της εσωτερικής αγοράς ενέργειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης…» και κατά το 
άρθρο 32 του ίδιου νόμου «1. Οι πράξεις και αποφάσεις της ΡΑΕ, … δημοσιοποιούνται με 
ανάρτηση στην επίσημη ιστοσελίδα της. Οι κανονιστικού χαρακτήρα αποφάσεις της ΡΑΕ 
δημοσιεύονται επιπλέον στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως….». 

 

Για τους παραπάνω λόγους, 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της κατά το άρθρο 35 του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/943 και 
των άρθρων 6 παρ. 1 του ν. 4425/2016 (ΦΕΚ Α΄ 185), και 22 του ν. 4001/2011 (ΦΕΚ Α΄ 
179): 

1. Τη λήψη απόφασης για την έγκριση της πρότασης των ∆ΣΜ της λειτουργικής 
περιφέρειας του συστήματος της Νοτιοανατολικής Ευρώπης (SEE SOR) για τη 
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θέσπιση περιφερειακού συντονιστικού κέντρου (RCC) σύμφωνα με το άρθρο 35 
του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/943 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 5ης Ιουνίου 2019, σχετικά με την εσωτερική αγορά ηλεκτρικής 
ενέργειας . 

2. Την κοινοποίηση της παρούσας απόφασης στην εταιρεία με την επωνυμία 
«ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΕ» και με 
διακριτικό τίτλο «Α∆ΜΗΕ Α.Ε.» για τις σχετικές της ενέργειες σύμφωνα με τον 
Κανονισμό. 

3. Την ανάρτηση της παρούσα απόφασης στην επίσημη ιστοσελίδα της ΡΑΕ και τη 
δημοσίευσή της στο Φύλλο Εφημερίδος της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ). 
 

                                                                               

SOUTH EAST EUROPE 
SYSTEM OPERATION REGION 

TSOs proposal 
for the establishment of a Regional Coordination Centre in accordance with 

Article 35 of the Regulation 2019/943 of the European Parliament and of the 
Council of 5 June 2019 on the internal market for electricity 

 

05 July 2020 

 

TITLE I  
General Provisions 

 
Article 1 

 Subject matter and scope 
 

1. This document is the Proposal of SEE TSOs to establish the existing RSC SEleNe 
CC as RCC for SEE SOR in accordance with Article 35(1) of Regulation 2019/943.  

2. SEleNE CC is an existing private company established by TSOs as RSC on 22 May 
2020.  

3. The legal form of SEleNE CC is incorporated under Greek law, as a Societe 
Anonyme (in Greek «Ανώνυμη Εταιρεία»), for an indefinite period of time. The 
current legal form of SEleNE CC will be maintained after the entry into operation 
as an RCC, being already in line with article 35(3) of Regulation 2019/943 and 
Annex II of Directive (EU) 2017/1132 of the European Parliament and of the 
Council of 14 June 2017.  

4. SEleNE CC is appointed to provide the mandatory RSC regional tasks to TSOs in 
GRIT and SEE CCRs and cross-regional tasks across Europe.  

5. The Shareholders Agreement and the Articles of Association of SELENE CC are 
included in the Annexes I and II.  

 
Article 2  

Definitions and interpretation 
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1. For the purposes of this Proposal, the terms used shall have the meaning of the 
definitions included in article 2 of Regulation 2019/943, in the Directive 2019/944, 
in the SO Regulation and CACM Regulation, as well as in any applicable legislation.  

2. The following acronyms or interpretations are used in this document:  
“IPTO” means Independent Power Transmission Operator S.A;  
“ESO EAD” means Electricity System Operator EAD;  
“TERNA” means Terna - Rete Elettrica Nazionale SpA;  
“Transelectrica” means C.N.T.E.E. Transelectrica S.A.;  
“OCR” means Outage Coordination Region; 
“CCR” means Capacity Calculation Region;  
“SLA” means Service Level Agreement;  
“BoD” means Board of Directors  
“Serviced TSO” means any TSO recipient of services of regional or cross regional 
relevance or pan-European services from SEE RCC. 
 

 
TITLE II 

RCC location and participating TSOs 
 

Article 3 
RCC prospective seat 

 
1. The seat of the SEE SOR RCC shall be in Thessaloniki, Greece, where the existing 

SEE RSC SEleNe CC is located. The seat is located within the EU in accordance 
with Article 35(4) of Regulation 2019/943. SEleNe CC will maintain its existing 
registered address as elaborated in Article 1.  

2. Based on the provisions of Article 44(2) of Regulation 2019/943, the RCC may 
incorporate subsidiary companies, acting as regional desks, in order to ensure the 
efficient and reliable operation of RCC tasks of sub-regional relevance related to 
Serviced TSOs’ control areas. Subsidiaries shall take advantage of the local 
expertise needed to convey sub-regional specificities, while carrying out its tasks 
independently and impartially in line with the Regulation 2019/943. 

 
Article 4 

Participating TSOs 
 

1. Pursuant to the provisions of Annex I of the Acer Decision, Article 3(e), 
Participating TSOs of the RCC for the SEE SOR are ESO EAD and IPTO.  

2. Pursuant to the provisions of Articles 4.5(c) and 4.5(e) of Annex I of ACER decision, 
Terna and Transelectrica, as they operate in bidding zones and bidding zone 
borders adjacent to the SEE SOR shall have contractual agreements with the RCC 
to address the following issues: 

(i) the SEE RCC shall coordinate the tasks of regional relevance for the BG-RO 
border, in cooperation with Transelectrica, pursuant to Article 4(5)(c)(i) of the 
ACER decision  
(ii) the SEE RCC shall execute tasks of regional relevance for the GRIT CCR 
and for the IT CNOR, IT CSUD, IT SUD, IT SICI, IT SARD and IT ROSN bidding 
zones in cooperation with Terna pursuant to Article 4(5)(e)(i) of the ACER 
decision 

3 As a private company seated in EU Member State, the RCC should determine its 
composition autonomously, considering any applicable EU and national laws. 
Therefore, to the extent permitted by applicable national law, the participation in 
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the RCC may include both TSOs from EU Member States and TSOs from non-EU 
Member States that have agreements to apply EU energy law (ex. contracting 
parties to the Energy Community Treaty).  

 
TITLE III  

Governance and Financial Structure 
 

Article 5 
Organisational and operational Arrangements 

 
1. Without prejudice to the tasks exclusively delegated to TSOs by their respective 

applicable law, the purpose of the RCC is to ensure the coordination of TSOs and 
to bring added value compared to tasks performed at national level as mentioned 
in Recitals (53) and (55) of Regulation 2019/943. The RCC purpose includes,:  
• Contribution to supporting the TSOs in the coordination as mentioned in Article 
35(5) of Regulation 2019/943;  
• The execution of tasks appointed to the RCC as indicated in Articles 37(1)of 
Regulation 2019/943;  
• And of any new advisory tasks pursuant to Articles 37(2) of Regulation 
2019/943;  
• The cooperation with other RCCs as indicated in Article 38 of Regulation 
2019/943.  
The Board of Directors (hereinafter also “BoD”) shall have the capacity to decide 
on the RCC organizational structure, according to Article 43(3)(b) of Regulation 
2019/943. The organizational arrangements are based on established working 
frameworks of the existing RSC entity.  

 
2. The organizational structure shall include at least the following: 

a. corporate services including financial, HR, legal and regulatory compliance;  
b. service operations, which consists of operators and staff responsible to 

implement and execute the tasks in line with Articles 8 to 12 of this Proposal ;  
c. service development, which consists of experts responsible to develop the tasks 

to be implemented by the RCC;  
d. IT services, which consists of IT experts supporting the development and the 

implementation of the tasks and operation of the IT platforms. The 
aforementioned business units list is not exhaustive and the listed names can 
evolve. Additionally, with the further development of the RCCs, additional 
business units may be established in the future. 

3. Any or all corporate services may be outsourced to third party service providers, 
based on a decision of the BoD, if this is deemed appropriate for the efficient and 
effective operation of the RCC.  

4. The RCC may delegate some of its tasks if the RCC deems that the delegated task 
will be performed more efficiently and on more economically attractive terms than 
if performed by the RCC itself and with at least the same duty of care and 
professionalism as if performed by the RCC itself. To the extent required for 
delegation of tasks, the RCC will obtain approval by the relevant TSOs and relevant 
regulatory authorities. 

5. The RCC shall be equipped with all necessary human, technical, physical and 
financial resources for fulfilling its obligations and carrying out its tasks 
independently and impartially in accordance with Article 45 of Regulation 
2019/943. In particular:  
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a. The employee’s engaged in the activities performed by the SEleNe CC RSC will 
be also engaged with the activities of the RCC, if and as relevant. Additionally, 
the RCC shall directly hire personnel and additionally may receive delegation of 
necessary personnel from the relevant TSOs, taking into account applicable 
national employment law and ensuring effective exchange of know-how and 
experience.  

b. The RCC's operators shall be available in all timeframes to carry out the tasks 
of the RCC. The operators must be available on a 24 hours / 7 days basis when 
required by the specific task.  

c. Training and certification of RCC personnel, as per article 37(1)(g) of Regulation 
2019/943, shall take place based on existing best practices.  

d. The RCC shall be equipped with all technical infrastructure and facilities 
necessary for the performance of its tasks with impartiality and independence. 

e. The RCC shall have a stand-by IT support available that can deal with any failure 
occurring during the performance of its tasks. This support may be arranged 
via a specific maintenance agreement.  

f. Service development activities may be organised through projects in partnership 
with internal and external stakeholders.  

g. The RCC and the Serviced TSOs shall agree on common communication systems 
ensuring the capacity to exchange information (voice and data).  

h. The RCC shall have a conferencing function that connects it with other RCCs 
and the TSOs to support the confirmation of coordinated actions in accordance 
with Article 12.  

i. All communications among the RCC, Serviced TSOs and other RCCs shall be in 
English language.  

6. Monitoring pursuant to Article 46(1) of Regulation 2019/943 shall be performed by 
the Board of Directors or by a person or body appointed by the Board of Directors 
and reporting directly to the Board of Directors.  
 
 
  

Article 6 
Financial Arrangements 

 
1. RCC financial arrangements are established based on the current processes and 

frameworks of the existing RSC entity SEleNe CC.  
2. SLAs between the RCC and the Serviced TSOs or third parties shall determine the 

fees related to the provision of the relevant services. The fees shall at least reflect 
the costs of delivering and further development of the services and any other 
applicable operational costs related to the provision of the services, with addition 
of a commercial margin to be determined. The service fees and commercial 
margins will be reviewed and agreed by the governing bodies and may differ 
among services provided to the Serviced TSOs and services provided to third 
parties. The service fees will be invoiced to the recipients of the services as 
determined in the relevant SLAs.  

3. The shareholders shall cooperate in good faith to ensure that the RCC shall 
maintain all necessary financing and support as to the performance of its tasks 
under Regulation 2019/943, including liability of the RCC towards the relevant 
TSOs, other RCCs and third parties, and further development of its services.  

4. To the extent that additional funding is considered necessary by the shareholders 
either to cover additional investments or for the Company’s operations, the 
shareholders to the extent applicable by law shall agree upon the form of funding, 
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as deemed appropriate from time to time including equity increase, shareholders’ 
loans or bank (bond) loans as the case may be.  

5. In accordance with Article 46 (2) of Regulation 2019/943 the RCC shall account 
for its costs in a transparent manner and report them to ACER and to all relevant 
regulatory authorities. Methods of financial controlling and reporting will comply 
with applicable national legislation and generally accepted best practices.  
 

 
Article 7 

Statutes and Rules of Procedure 
 

1. The TSOs in SEE SOR agree that the shareholders of the RCC set-up their Statutes. 
The Statutes of the RCC also contain the principles usually foreseen as rules of 
procedure. The Statutes and rules of procedures are based on Greek and European 
legislation.  

2. The RCC has a two-tier governance structure: 
a. The General Assembly of the shareholders and  
b. The Board of Directors (BoD)  

3. The General Assembly of the shareholders is the supreme body of the company 
and may resolve upon in any business regarding the Company. Its resolutions 
adopted duly bind even the absent or dissenting shareholders. The capacity of 
drafting and endorsing the statutes and rules of procedure is exclusive to the 
General Assembly of the shareholders.  

4. The Company is managed by a Board of Directors which fulfills the role of a 
Management Board as provided by Article 43 of the Regulation 2019/943. Pursuant 
to Article 43(2), the BoD is constituted by one Director from each Participating 
TSO. The General Assembly will unanimously vote to appoint each party’s proposed 
member. The Directors shall be appointed for a term of three (3) years, except if 
agreed otherwise. The Directors may be employees of the Participating TSOs 
and/or their affiliates. The Directors’ term may be renewed, however it may not 
exceed six (6) years overall.  

5. The members of the BoD are responsible for the reparation of damages caused by 
their guilty actions and omissions. However, there is no responsibility when the 
members are able to prove that their actions or omissions:  

 are based on a previous legitimate general assembly decision; or  
 concern a reasonable business decision taken in good faith, based on 

sufficient information and solely on the basis of the incorporate interest; 
or  

 are based on a suggestion by an independent body or committee; or  
 they have shown “the care and diligence of a prudent businessman”.  

 
6. The shareholders agree that the general policy of the Company, as well as other 

operational issues such as those related to the Company’ funding, service 
performance and invoicing of services fees, will be determined by the BoD.  

7. The BoD is vested with the broadest powers to perform all acts necessary or useful 
for the realization of the corporate purpose, with the exception of the powers 
reserved to the General Assembly by the law.  

8. The day to day management of the Company, as well as the representation of the 
Company in relation to third parties, before courts and in official deeds shall be 
entrusted to a Managing Director in line with Article 43(4) of the Regulation 
2019/943.  
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Title III 
Implementation plan 

 
Article 8 

Implementation plan 
 

1. The RCC shall enter into operation no later than 1st of July, 2022 replacing the 
existing RSC SEleNe CC pursuant to Article 35(2) of Regulation 2019/943.  

2. The responsibility of the tasks performed by SELeNe CC RSC pursuant to Article 
27 of CACM Regulation, Article 77(3)(a, b, c, d) of SO Regulation and Article 6 of 
the ER Regulation is delegated to the RCC.  

3. The RCC shall implement and execute the tasks for the TSOs of the SEE SOR 
pursuant to Article 37(1) of Regulation 2019/943 in accordance with this Proposal.  

4. The RCC shall implement and execute in accordance with provisions of Articles 8 
to 12:  
a. at least tasks pursuant to Article 37(1), letters a, b, d, e, f, of Regulation 

2019/943 for the BG-RO bidding zone border, in cooperation with 
Transelectrica, according to Article 4(5)(b,c) of the ACER Decision and  

b. tasks pursuant to Article 37(1), letters a, b, d, e, f, g, i, m, n, o, p of Regulation 
2019/943 for bidding zone borders of the GRIT CCR and for the IT CNOR, IT 
CSUD, IT SUD, IT SICI, IT SARD and IT ROSN bidding zones in cooperation 
with Terna according to Article 4(5)(d) and (e)(i) of the ACER Decision.  

5. The following plan applies for the implementation of tasks, listed in Article 37 of 
Regulation 2019/943, by the RCC: 
 a. pursuant to Article 37(1)(a), the RCC shall implement day-ahead and intraday 

coordinated capacity calculation in accordance with the Methodologies 
developed pursuant to Articles 20 and 21 of CACM Regulation for the SEE CCR 
and the GRIT CCR;  

b. pursuant to Article 37(1)(b), the RCC shall implement coordinated security 
analysis in accordance with the Methodology for Coordinating Operational 
Security Analysis pursuant to Article 75 of SO Regulation and in accordance with 
the Methodologies for Regional Operational Security Coordination pursuant to 
Article 76 of SO Regulation developed for SEE CCR and GRIT CCR;  

c.  pursuant to Article 37(1)(c), the RCC shall implement and perform the creation 
of common grid models in accordance with Article 20 of CGMM and with Article 
79 of SO Regulation;  

d. pursuant to Article 37(1)(d), the RCC shall implement the support for the 
consistency assessment of defence and restoration plans for SEE and GRIT 
CCRs in accordance with the procedure set out in Article 6 of ER Regulation;  

e. pursuant to Article 37(1)(e), the RCC shall implement week ahead to at least 
day-ahead system adequacy forecasts and preparation of risk reducing actions 
in accordance with the methodology set out in Article 8 of Regulation 2019/941 
for the pan-European process and the arrangements of Article 9(9) as well as 
the regional procedures for SEE CCR and GRIT CCR, set out in accordance with 
Article 81 of SO Regulation;  

f. pursuant to Article 37(1)(f), the RCC shall implement regional outage planning 
coordination for SEE and GRIT OCRs in accordance with the procedures and 
methodologies set out in Articles 80 and 84 of SO Regulation. The RCC shall 
execute the pan-European process according to the arrangements of Article 
9(9);  
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g. pursuant to Article 37(1)(g), the RCC shall organise and carry out training and 
certification of staff working for the RCC company according to the best existing 
practices;  

h. task pursuant to Article 37(1)(h) “supporting the coordination and optimisation 
of regional restoration” is not delegated to the RCC as it is not requested by the 
TSOs of SEE SOR;  

i. pursuant to Article 37(1)(i), the RCC shall implement post-operation and post-
disturbances analysis and reporting in accordance with the Incident Scale 
Methodology developed in accordance with Regulation (EC) 714/2009 and 
updated to fulfil the objectives of Article 15 of SO Regulation in accordance with 
the arrangements defined in relevant ENTSO-E framework;  

j. pursuant to Article 37(1)(j), the RCC shall implement regional sizing of reserve 
capacity. A proposal in line with Article 37(5) which describes the procedures 
for the execution of the tasks and defines the responsibilities of RCCs and TSOs 
has to be developed by ENTSO-E before the TSOs of SEE SOR can allocate the 
task to the RCC. Four months after ACER has approved ENTSO-E proposals, 
TSOs of SEE SOR and involved TSOs will provide an amendment of this proposal 
to allocate the task to the RCC as relevant;  

k. pursuant to Article 37(1)(k), the RCC shall facilitate the regional procurement of 
balancing capacity. A proposal in line with Article 37(5) which describes the 
procedures for the execution of the tasks and defines the responsibilities of RCC 
and TSOs has to be developed by ENTSO-E before the TSOs of SEE SOR can 
allocate the task to the RCC. Four months after ACER has approved ENTSO-E 
proposals, TSOs of SEE SOR and involved TSOs will provide an amendment of 
this proposal to allocate the task to the RCC as relevant;  

l. task pursuant to Article 37(1)(l) for the optimization of inter-transmission system 
operators settlements is not delegated to the RCC as it is not requested by the 
TSOs of the SEE SOR;  

m. pursuant to Article 37(1)(m), the RCC shall carry out tasks related to the 
identification of regional electricity crisis scenarios in case it is delegated by 
ENTSO-E in accordance with the methodology developed pursuant to Article 
6(1) of Regulation 2019/941;  

n. pursuant to Article 37(1)(n), the RCC shall carry out tasks related seasonal 
adequacy assessment in case it is delegated by ENTSO-E in accordance with 
the methodology developed pursuant to Article 9(2) of Regulation 2019/941;  

o. pursuant to Article 37(1)(o), the RCC shall implement the calculation of the value 
for the maximum entry capacity available for the participation of foreign 
capacity in capacity mechanisms for the purposes of issuing a recommendation 
pursuant to Article 26(7) in accordance with the methodology pursuant to Article 
26(11) of Regulation 2019/943 and in accordance with the arrangements 
defined in relevant ENTSO-E framework;  

p. tasks pursuant to Article 37(1)(p), the RCC related to supporting TSOs in the 
identification of needs for new transmission capacity, for upgrade of existing 
transmission capacity or their alternatives, to be submitted to the regional 
groups established pursuant to Regulation 2013/347 and included in the Ten-
Year Network Development Plan (TYNDP) referred to in Article 51 of Directive 
(EU) 2019/944 shall be implemented where requested by the TSOs of the SEE 
SOR to support TSOs identification of needs for transmission capacity;  

q. pursuant to Article 4(5)(b) and Article 4(5)(d) of the ACER Decision, the RCC 
shall implement coordinated long term capacity calculation in accordance with 
the Methodologies developed pursuant to Articles 10 of FCA Regulation 
developed for SEE CCR and GRIT CCR.  
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Title IV 

Cooperative processes 
 

 Article 9 
Working Arrangements 

 
1. In accordance with Article 38(a) and Article 39 of Regulation 2019/943, the RCC 

shall develop working arrangements to address planning and operational aspects 
for the performance of tasks pursuant to Article 8 of this Proposal. 

2. The arrangements pursuant to paragraph 1 shall be in line with applicable terms, 
conditions and methodologies concerning the involved TSOs, including any 
relevant existing contractual framework (e.g. SLA) referring to the execution of 
each task and to the operation of the tools developed for the purpose.  

3. Arrangements pursuant to paragraph 1 shall be developed in cooperation with the 
involved TSOs and with involved RCCs, as the case may be for each individual 
task.  

4. Arrangements pursuant to paragraph 1 regarding the performance of tasks for the 
BG-RO bidding zone border ensure that the tasks are executed by the RCC in 
cooperation with Transelectrica in accordance with Article 4(5)(c)(i) of the ACER 
Decision.  

5. Arrangements pursuant to paragraph 1 regarding the performance of tasks for the 
bidding zone borders of the GRIT CCR and for the IT CNOR, IT CSUD, IT SUD, IT 
SICI, IT SARD and IT ROSN bidding zones ensure that the RCC coordinates with 
TERNA for the execution of the tasks in accordance with Articles 4(5)(d) and 
4(5)(e)(i) of the ACER Decision.  

6. When developing working arrangements pursuant to paragraph 1, the following 
references shall apply for the tasks pursuant to Article 37 of Regulation 2019/943:  
a. arrangements for task pursuant to Article 37(1)(a) shall refer to the Capacity 

Calculation Methodology for Day-Ahead and Intraday in accordance with 
Articles 20 and 21 of CACM Regulation for the SEE CCR and the GRIT CCR;  

b. arrangements for task pursuant to Article 37(1)(b) shall refer to: 
i. The Methodology for Coordinating Operational Security Analysis in 

accordance with article 75 of SO Regulation:  
ii. The Methodologies for Regional Operational Security Coordination in 

accordance with article 76 of SO Regulation for the SEE CCR and GRIT CCR;  
c. arrangements for task pursuant to Article 37(1)(c) shall refer to:  

i. The Common Grid Model Methodology in accordance with article 17 or CACM 
GL (CGMM-v1-plus);  

ii. The Common Grid Model Methodology in accordance with article 18 or FCA 
GL (CGMM-v2-plus); and  

iii. The Common Grid Model Methodology version 3 in accordance with article 
67(1) and 70(1) of SO Regulation (CGMM-v3); or  

iv. Any document that supersedes one or more of the three versions of the 
Common Grid Model Methodology referred to above  

d. arrangements for task pursuant to Article 37(1)(d) shall refer to the consistency 
assessment of the system defence plan and the restoration plan in accordance 
with Article 6 of ER Regulation;  

e. arrangements for task pursuant to Article 37(1)(e) shall refer to the Methodology 
for short-term and seasonal adequacy assessment in accordance with Article 8 
of Risk preparedness Plans Regulation 941/2019:  
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f. arrangements for task pursuant to Article 37(1)(f) shall refer to the Methodology 
for Assessing the relevance of assets for outage coordination in accordance with 
Articles 80 and 84 of SO Regulation;  

g. arrangements for task pursuant to Article 37(1)(i, j, k, p), shall refer to proposals 
or arrangements to be developed by ENTSO-E and for task (k) working 
arrangements shall be developed if the task is requested by the involved TSOs;  

h. arrangements for tasks pursuant to Article 37(1) (m) and (n), shall be developed 
in case of involvement of the RCC in the task performed by ENTSO-E in 
accordance with the methodologies developed pursuant to Article 6(1) and 
Article 9(2) of Regulation 2019/941;  

i. arrangements for task pursuant to Article 37(1)(o), shall refer to the 
methodology for calculating the maximum entry capacity for cross-border 
participation in accordance with Article 26(11) of Regulation 2019/943;  

j. for task pursuant to Article 37(1)(p), the RCC shall develop working 
arrangements in case and to the extent they are requested from the RCC.  

7. Additionally, in accordance with Article 4 of ACER Decision, arrangements for long-
term capacity calculation shall refer to the methodologies developed pursuant to 
Article 10 of FCA Regulation for SEE CCR and GRIT CCR.  

8. The RCC shall ensure that the working arrangements contain rules for the 
notification of parties concerned.  

9. For pan-European tasks carried out on a rotational basis by all RCCs, as agreed at 
ENTSO-E level and described in multilateral SLAs, working arrangements shall 
determine for each task:  
a. The rotation periods  
b. The organization of the succession between two successive rotation periods  
c. The communication of the status of each RCC, leading or back-up, to TSOs of 

SEE SOR and other RCCs  
 

Article 10 
Revision of Working Arrangements 

 
1. The RCC shall follow the process below for the revision of working arrangements 

referred to in Article 9:  
a. The RCC shall submit a proposal to the Participating TSOs and, as relevant, 

TSOs receiving services from the RCC. Dependent on each case, SEE RCC may 
include other affected RCCs and TSOs. The RCC shall share with the parties 
mentioned above an analysis of the rationale of its proposal.  

b. The proposal shall include a timeline for implementation.  
c. Within 3 months, the recipients of the proposal shall, in writing, approve, object 

or table an amendment to the proposal. Upon request from a recipient of the 
proposal, the response period can be extended.  

d. The RCC shall consider responses from all parties as set out in paragraph 1(a) 
and produce a proposal for endorsement by the Board of Directors.  

 
 

Article 11 
Procedure for sharing analysis and consulting on RCC proposals with 

TSOs, other RCCs and with relevant stakeholders 
 

1. In accordance with Article 40 of Regulation 2019/943, in its daily operational 
duties, the RCC will share the analysis and consult proposals with the Participating 
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TSOs and other TSOs receiving services from the RCC in line with methodologies 
listed in Article 9 and in line with requirements in Article 12.  

2. The coordination with Central SOR RCC(s) and TSOs is ensured:  
a. in line with cross-regional methodologies, terms and conditions, as provided in 

Article 8 and Article 9;  
b. on the BG-RO bidding zone border in line with Article 3(5)(e) and Article 

4(5)(c)(ii) of ACER Decision. An assessment is performed by Transelectrica as 
needed of the cross-regional relevance of each task. When a task is identified 
as cross-regional relevant, this Proposal shall be amended by providing that 
such task is to be by the SEE RCC together with Central SOR RCC in line with 
Article 4.5(e)(ii) of ACER Decision, as necessary.  

c. for the bidding zone borders of the GRIT CCR and for the IT CNOR, IT CSUD, 
IT SUD, IT SICI, IT SARD and IT ROSN bidding zones, an assessment is 
performed by Terna as needed of the cross-regional relevance of each task. 
When a task is identified as cross-regional relevant, this Proposal shall be 
amended by providing that such task is to be executed by the SEE RCC together 
with Central SOR RCC in line with Article 4.5(e)(ii) of ACER Decision, as 
necessary.  

3. The RCC, and involved TSOs interaction with NRAs or relevant stakeholders on 
issues relative to their day-to-day coordination shall be established in line with 
requirements described in SO, CACM, FCA and NC Regulations, or other applicable 
methodologies listed in Article 9.  

4. Consultation with RCCs or relevant TSOs in other SORs shall precede the final 
adoption of coordinated actions or recommendations resulting from the process 
described in Article 12.  

5. When consulting with RCCs of other SORs during day-to-day processes, the RCC 
shall find solutions that:  
a. do not violate operational security limits;  

 b. restore operational security limits, if relevant;  
c. minimize costs.  

 
Article 12 

Procedure for the adoption and review of coordinated actions and 
recommendations 

 
The procedure for the adoption and review of coordinated actions and recommendations 
for tasks referred to in points of Article 37(1) of Regulation 2019/943 for SEE SOR shall 
be developed according to the respective existing methodologies and according to Article 
42 of Regulation 2019/943. In addition, the following provisions are considered: 

a. For tasks referred to in points (a) and (b) of Article 37(1) of Regulation 
2019/943, before RCC issues coordinated actions, all TSOs shall confirm that the 
coordinated action proposed by the RCC are secure, reliable and efficient in 
accordance with:  

i. Articles 35(5) and 42(2) of Regulation 2019/943;  
ii. Article 26 of CACM Regulation;  
iii. Article 17 of the methodology for coordinating operational security analysis 
developed in accordance with Article 75 of SO Regulation; 
iv. Methodologies for capacity calculation and regional operational security 
coordination developed for SEE and GRIT CCRs in accordance with Article 76 
of SO Regulation.  

b. Before RCC issues coordinated actions for one or more tasks referred to point 
(c) to (p) of Article 37(1) of Regulation 2019/943 where they have been granted 
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the competence in accordance with Article 42(6) of Regulation 2019/943, all 
TSOs shall confirm that the coordinated action proposed by the RCC are secure, 
reliable and efficient in accordance with Article 35(5) and Article 42(2) of 
Regulation 2019/943.  

c. Any coordinated action not confirmed by the affected TSO(s) according to the 
relevant methodology shall not be issued by the RCC.  

d. When one or more TSO triggers a review of coordinated actions or 
recommendations for any task carried out by the RCC, they shall provide an 
explanation of the reason to the RCC and affected TSOs according to the relevant 
methodology, by that coordinated action or recommendation and if relevant they 
shall provide updated input to the RCC.  

e. Each TSO shall trigger a review of coordinated actions for any task carried out 
by the RCC if coordinated actions become unavailable. In that case, the RCC 
shall modify the coordinated actions without delay to exclude the coordinated 
actions that became unavailable.  

f. For any task carried out by the RCC, all TSOs shall ensure that all relevant 
information is shared with the TSOs affected by that coordinated action or 
recommendation and RCC.  

 
 
 

Title V 
Liability 

 
Article 13 

Arrangements concerning liability of the RCC 
 

1. The RCC may be held liable for losses suffered by the Serviced TSOs (whether 
they are shareholders or not), other RCCs or third parties in relation to the 
execution of the RCC’s tasks under Article 37(1) of Regulation 2019/943.  

 
a. Liability of the RCC towards participating TSOs and other RCCs:  

 
The RCC shall conclude SLAs with all Serviced TSOs (whether they are 
shareholders or not) and/or other RCCs specifying the tasks to be executed by 
the RCC under Article 37(1) of Regulation 2019/943. The RCC shall be held liable 
towards the Participating TSOs and/or other RCCs in the event of mal-
performance or non-performance of these tasks leading to a Participating TSO 
or other RCC’s damage imputable to the RCC’s mal-performance or non-
performance. The SLAs shall also govern and set out rules for the RCC’s liability 
towards the Participating TSOs and/or other RCCs, including but not limited to 
potential exclusions or limitations of liability, taking into account restrictions of 
the applicable national law governing the Agreements as per their relevant 
terms. The legal basis for any liability claim of a Participating TSO or other RCC 
towards the RCC shall be the relevant SLA and the applicable national law 
governing the agreement as per its relevant terms. With regards to liability 
towards TSOs there is no need to distinguish whether the TSO claiming damages 
towards the RCC is a shareholder or not. 

 
b. Liability of the RCC towards third parties:  

 



 19

Notwithstanding the fact that third parties are not addressees of the tasks 
executed by the RCC under Article 37(1) of Regulation 2019/943, and related 
services are provided from the RCC to the Serviced TSOs (the direct addresses 
of the RCC’s tasks), the RCC’s mal-performance or non-performance of such 
tasks may potentially under specific circumstances lead to liability of the RCC 
towards third parties. Since there is no contractual relationship between the RCC 
and said third parties, the legal basis for any liability claim of a third party against 
the RCC shall be the applicable national tort law. In this case, the specific liability 
regime would depend on the applicable national law (under conflict of laws 
rules), determined by either the seat of the RCC (Greek law) or the location 
where the damage occurs. In any case, from a legal perspective, it is not possible 
to limit liability towards third parties based on tort law.  
 
To that end, the SLA between the RCC and the Participating TSOs shall set out 
rules for handling potential third party claims raised against the TSOs due to the 
RCC’s mal-performance or non-performance of its tasks as well as allocation of 
liability between the RCC and the Participating TSOs, where actions of the TSO 
have concurred to the damages of the third party. 

 
2. The SEE RCC has the legal form of a “Societe Anonyme”, i.e. a limited liability 

company, incorporated under the Greek law, the Company is liable against third 
parties with its entire corporate asset, while its shareholders are exposed to risk 
up to the amount of their contribution in the Company’s share capital. However, 
pursuant to Article 45 of Regulation 2019/943, the RCC shall be equipped with all 
financial resources necessary for fulfilling its obligations under Regulation 
2019/943. On this basis, the Serviced TSOs have decided on the financial 
arrangements described in Article 6 of this Proposal to ensure that RCC will be able 
to satisfy any claims as they become due. Additionally, Serviced TSOs undertake 
to protect RCC from abusive claims, to the extent reasonably and legally possible.  

3. Taking into account the estimation of the RCC’s risk exposure, Serviced TSOs 
undertake to cover the RCC’s liability related to the execution of RCC’s tasks under 
Article 37(1) of Regulation 2019/943, by implementing one or more the following 
means, as deemed appropriate from time to time:  
a. Limitation of the RCC’s liability in relation to the SLAs with the Serviced TSOs 

and/or other RCCs. The terms for limitation of liability will be agreed in such 
Service Level Agreements.  

b. Insurance coverage, to the extent commercially available and reasonable, 
covering both the RCC liability in relation to SLAs concluded with the Serviced 
TSOs and/or other RCCs and the RCC liability towards third parties.  

 
 

Article 14 
Language 

 
1. The reference language for these SEE RCC Establishment Provisions shall be 

English. 
 

Annex I 
 

SHAREHOLDERS’ AGREEMENT 
AMONG 
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1. Independent Power Transmission Operator S.A. (shortly “IPTO S.A.”), a 
company incorporated and existing under the laws of Greece, having its registered 
office at 89 Dyrrachiou str. & Kifisou – 10443 Athens, Greece, registered with the 
General Commercial Register under the number 4001001000, with EU Community 
VAT identification number EL 099877486 (hereinafter referred to as “IPTO”);  

2. National Power Grid Company Transelectrica S.A (shortly 
“TRANSELECTRICA”), a company with a dualist management system, founded 
and duly existing in accordance with the laws of Romania, having its registered 
office at 33 General Gheorghe Magheru Blvd., 1st District, Bucharest and mailing 
address at Olteni no. 2-4, 3rd District, Bucharest, postal code 030786, registered 
with the Bucharest Trade Registry with number J40/8060/2000 and sole code of 
identification 13328043, 

3. Electricity System Operator EAD (shortly "ESO”), a company organised and 
existing under the laws of Bulgaria, and registered with General Commercial 
Register under number 175201304 and VAT n° BG 175201304, hereto represented 
by Mr. Angelin Tsachev, duly authorised to act on the company’s behalf for the 
present Agreement, 

4. Terna – Rete Elettrica Nazionale Società per Azioni (shortly “TERNA SpA.”), the 
company designated as the transmission system operator in Italy, incorporated 
and existing under the laws of Italy, having its registered offices at Viale Egidio 
Galbani, 70, 00156, Rome, Italy, tax code and registration number at the 
Companies’ Register of Rome 05779661007 
  
 

hereinafter individually referred to as the “Party” and/or collectively referred to as the 
“Parties”. 

and regarding the Parties’ participation in a Company established in Thessaloniki, Greece, with 
the name “SOUTHEAST ELECTRICITY NETWORK COORDINATION CENTER (SEleNe 
CC) SOCIÈTÈ ANONYME” (hereinafter referred to as “the Company”), 

 
 

WHEREAS 
European legislation enforces the TSOs to closely cooperate and to develop principles, 
methods, measures and the appropriate infrastructure to improve operational coordination 
dedicated to system security of the European interconnected transmission network; 
In the framework of Regulation (EC) 714/2009 -  “on conditions for access to the network 
for cross-border exchanges in electricity and repealing Regulation (EC) No1228/2003, 
TSOs and ENTSO-E signed a Multilateral Agreement on Participation in Regional Security 
Coordination Initiatives, according to which interconnected TSOs shall procure the services 
set in the Annex 2 of the Agreement from one or more RSCI(s); 
Commission Regulation (EU) 2015/1222 – “establishing a guideline on capacity allocation 
and congestion management” and Commission Regulation (EU) 2016/1719 – “establishing 
a guideline on forward capacity allocation” introduce requirements for the capacity 
calculation regions establishment and regional cooperation, introducing concepts for: 

i. Capacity calculation regions as the geographic area in which coordinated capacity 
calculation is applied; 

ii. Coordinated capacity calculator as the entity or entities with the task of calculating 
transmission capacity, at regional level or above. 

Commission Regulation (EU) 2017/1485 – “establishing a guideline on electricity 
transmission system operation” introduces the obligation of establishing regional 
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cooperation organization through regional security coordinator(s) (hereinafter referred to 
as “RSC(s)”).  
In accordance with Article 76 (1) of Regulation 2017/1485, by 3 months after the approval 
of the methodology for coordinating operational security analysis under Article 75(1), all 
TSOs of each capacity calculation region shall jointly develop a proposal for common 
provisions for regional operational security coordination which have to include common 
provisions concerning the organisation of regional operational security coordination, 
including at least:  

• appointment of the regional security coordinator(s) that will perform the tasks set 
forth in  Article 77 (1) of Regulation 2017/1485 for that capacity calculation region;  

• rules concerning the governance and operation of regional security coordinator(s), 
ensuring equitable treatment of all member TSOs. 

In line with Article 9 of Regulation 2017/1485 – “Recovery of costs”, the costs borne by 
system operators subject to network tariff regulation and stemming from the obligations 
laid down in this Regulation shall be assessed by the relevant regulatory authorities. Costs 
assessed as reasonable, efficient and proportionate shall be recovered through network 
tariffs or other appropriate mechanisms; 
The Clean Energy Package for all Europeans, in particular Regulation (EU) 2019/943 – “on 
the Internal Market for Electricity” , extends regional cooperation to transmission system 
operations and introduces Regional Coordination Centres (hereinafter referred to as 
“RCCs”), which shall replace Regional Security Coordinators established pursuant to the 
System Operation Guideline by 1 July 2022. In addition to the enhanced role of RCC, the 
new Regulation introduces system operation region and also imposes the obligation that 
the RCC must be located in the territory of a Member State. 
These RSCs will provide to the TSOs different services of at least a minimum level targeted 
throughout the current European regulatory framework, so that the TSOs can assess 
security at regional level in light of the transformation of European electricity market. The 
provided services must fulfil the effectiveness and efficiency requirements of the tasks. 
To fulfil the above obligation, as well as the RCC to be established in an EU member state, 
the Parties have decided to implement and enforce a higher level of coordination among 
them for operating the interconnected transmission system of the South East European 
region. Consequently, the mutual agreement between the parties – ESO, IPTO and 
Transelectrica – was concluded in July 2019 in the “Memorandum of Understanding on 
Establishing a Common RCC among Transmission System Operators of South East Europe 
Region”; 
In parallel, an agreement between the parties IPTO and TERNA was also concluded  in 
the “Memorandum of Understanding regarding the establishment of a new Regional 
Security Coordinator”, for the Greece – Italy Region (“GRIT Region”).  
Within the framework of the above, the collaboration among the Parties shall materialize 
by establishing a RSC for South East Europe CCR and for Greece – Italy CCR, as the CCRs 
were defined by ACER decision No 6/2016. ; 
For the sake of impartiality, the evaluation of the geographic locations of Thessaloniki and 
Sofia was performed by the ENTSO-E Expert Group on SEE RSC Establishment, following 
the ENTSO-E proposal for mediation; 
Based on the final recommendation of the Expert Group on SEE RSC Establishment, the 
SEE RSC location was mutually accepted to be in, Thessaloniki, Greece and consequently, 
the TSOs Parties informed their NRAs and, also, the ENTSO-E Secretariat informed both 
European Commission and ACER related to the final accepted decision on Thessaloniki 
location; 
In addition, the Parties agree to further develop the governance principles and rules, 
which are reflected in this Agreement; 
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Therefore, this Agreement defines in particular the scope, the legal status, the 
organisational structure of the RSC, including rights and duties of the Parties, as well as 
efficient and effective processes, such as decision making principles; 
The RSC is open for new members, other TSOs members of ENTSOe being generally 
welcome to join the RSC, strongly following the electricity market evolution and 
developments within the region. 

 

NOW, THEREFORE, 

A. The Parties have agreed to establish the Company as Regional Security 
Coordinator of the GRIT and SEE CCRs to perform the tasks established in this 
Agreement. 

B. The Parties wish to enter into this shareholders’ agreement (the “Agreement”) 
to establish the rules that shall govern the relationship of the Parties as 
shareholders of the Company, including, but not limited to, the governance and 
management of the Company. 

The Parties agree that the rules provided for herein shall be applicable under the 
condition that the shareholders of the Company are five (5) or less.  

and the Parties hereby agree as follows: 

1. PURPOSE OF THIS AGREEMENT  
1.1. The purpose of this Agreement is to set out the rules governing the relationship 

among the Parties and their respective rights and obligations, as well as the 
principles and rules to be applied to the management of the Company and the 
entrance of other potential TSOs as shareholders of the Company at the terms and 
conditions set forth herein. 

2. SCOPE OF ACTIVITY OF THE COMPANY 
2.1. The Parties agree to delegate to the Company the following tasks (hereafter 

referred to as the  “Tasks”), in compliance with all the requirements and/or 
obligations under EU applicable legislation: 

(i) performing the role of coordinated capacity calculator according to Article 27 
of the CACM GL; 

(ii) building of common grid model in accordance with Article 79 of the SO GL; 

(iii) providing regional operational security coordination according to Article 78 of 
the SO GL, in particular by identifying risks in maintaining security for the 
control areas and coordinating them with the involved TSOs; 

(iv) performing outage planning coordination according to Article 80 of the SO GL, 
in particular by creating a single register for planned outages; and 

(v) performing regional adequacy assessment in accordance with Article 81 of the 
SO GL.  

2.2. The Parties may decide unanimously to delegate new and further tasks to the 
Company. In particular, the Parties agree to review in good faith the Tasks and, if 
the case may be, amend accordingly this Agreement and the Articles of 
Association, following the implementation of Regulation (EE) 943/2019 on the 
internal market for electricity which foresees an enhanced framework for regional 
cooperation through the establishment of Regional Coordination Centers. 
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2.3. The Company, via a decision of the General Assembly, shall incorporate a 
subsidiary established in Rome, Italy, which will perform the Tasks regarding the 
internal bidding zones of Italy in the GRIT Capacity Calculation Region. 

3. SHARE CAPITAL AND SHARES  
3.1. The Company's share capital is set at two hundred thousand Euro 

(200.000 €) paid-up in cash money and divided into two hundred 
thousand (200.000) registered shares of a par-value of one Euro (1.00 
€) each. Each shareholder of the Company shall hold fifty thousand 
(50.000) shares in the Company. 

3.2. The subscribed capital is to be fully (100%) paid-up at the incorporation of the 
Company. 

3.3. All Parties to the present Agreement shall at all time hold equal number 
of shares in the Company. 

4. PARTIES UNDERTAKING AS TO THE OPERATIONAL FUNDING OF THE 
COMPANY 

4.1. Any cost related to the provision of services rendered by the Company in 
connection with any Operational Service Agreement (hereafter referred to as the 
“OSA”) entered between a Party and the Company, shall be borne by each Party 
receiving the services aiming at limiting the charge of such services to the 
maximum extent possible. 

4.2. The costs for the provision of services related to the internal bidding zones of Italy 
in the GRIT CCR shall ultimately be borne exclusively by TERNA SPA via a 
subsidiary that will be established in Rome, Italy.  

4.3. The Parties agree that the Company may provide services to third parties freely 
determining any contractual conditions. 

5. GENERAL POLICY 
5.1. Without prejudice to the Greek law, the Parties shall combine their influence on 

the Company, exercise their voting rights as shareholders and instruct their 
nominated and appointed representatives to vote on their behalf in any 
shareholders' or Board of Directors meeting of the Company in accordance with 
this Agreement and with the objective of achieving and performing the obligations 
undertaken in this Agreement and of fulfilling the purpose of the Company. 

5.2. The Parties shall cause the Company to ensure the equal treatment of all 
shareholders in the same situation.  

5.3. The Parties shall cause the Company to implement its corporate purpose while 
abiding by the limits resulting from the existence of other specialized entities to 
which all of its shareholders are also members.  

5.4. The Parties shall cause that the general policy of the Company, as well as other 
operational issues such as those related to the Company’s funding, service 
performance and invoicing of services fees, will be determined by the Board of 
Directors in accordance with the above mentioned principle. 

6. MANAGEMENT OF THE COMPANY 
6.1. The Company shall be managed by the Board of Directors constituted by 

one director for each Party. The directors will be appointed for a term of 
three (3) years, except if agreed otherwise by the Parties. The Parties 
agree that the directors may be employees of the shareholders and/or 
their affiliates. The directors’ term may be renewed, however it may not 
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exceed six years overall. In addition to the provisions of the Greek law, the term 
of office of any BoD member may be terminated prior to its expiration also upon 
a decision of the shareholder that had proposed him. 

6.2. Each Party shall have the right to propose one (1) member on the Board 
of Directors to the General Assembly and substitute such member at its 
sole discretion. The General Assembly will unanimously vote to appoint 
each Party’s proposed member. In the event of a vacancy in the Board 
of Directors, whatever its cause, such vacancy shall be filled promptly by 
an individual proposed by the Party who had appointed the former 
Director to the post presently vacant and shall be unanimously approved 
and appointed to the Board of Directors by the General Assembly. 

6.3. Meetings of the Board of Directors will be presided over by a Chairman, 
who shall be one of the Directors appointed by the Board by yearly 
rotation provided that the Chairman shall not have a second or casting 
vote. Since the main tasks and responsibilities during the first year of 
Company development and operation (2020) are dedicated to set up, 
start up and logistical development in Greece, the BoD Chairmanship 
cycle is opened by IPTO representative. 

6.4.  The meetings of the Board of Directors shall be held in English. The 
minutes shall be kept in Greek and in English.  

6.5. The Board of Directors is in quorum and deliberates duly when all the 
directors are present or duly represented at the meeting. The decisions 
of the Board of Directors shall be taken by unanimity.  

6.6. If a decision on an item of the agenda of the Board of Directors cannot 
be taken either due to lack of quorum or due to lack of unanimity for two 
(2) consecutive meetings, the Board must convene an extraordinary 
General Meeting of shareholders to deliberate on that specific issue. No 
other issue may be discussed at the General Meeting convened under 
this procedure. The General Meeting convened for such a purpose shall 
be in quorum when two thirds (2/3) of paid-up capital is represented 
and decisions shall be reached unanimously by the attending 
shareholders. 

6.7. The day to day management of the Company, as well as the representation of the 
Company in relation with any third parties, before court and in official deeds, shall 
be entrusted to one of the directors (Managing Director). Moreover, within the 
limits of their mandate, the Company is validly represented by special proxy 
holders. In addition, the company is validly represented abroad by any person 
expressly appointed thereto by the Board of Directors.  

6.8. The members of the Board of Directors are responsible for the reparation of 
damages caused by their guilty actions and omissions. However, there is no 
responsibility when the members are able to prove that their actions or omissions: 

(a) are based on a previous legitimate general assembly decision or  
(b) concern a reasonable business decision taken in good faith, based on sufficient 

information and solely on the basis of the corporate interest, as well as  
(c) are based on a suggestion by an independent body or committee or  
(d) they have shown “the care and diligence of a prudent businessman”.  

 
6.9. Following the approval of the annual financial statements, the General Assembly 

shall decide on the approval of the overall management activities undertaken in 
the respective year; however, a waiver by the Company of its claims against 
members of the Board of Directors or other persons or a settlement between the 
Company and such persons may only take place after two years and with the 
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mandatory consent of the General Assembly, provided that there is no opposition 
of the 10% of the share capital. 

6.10. In principle, the General Assembly shall be in quorum and deliberate duly when 
the Parties representing 100% of the paid-up share capital are present or duly 
represented. The decisions of the General Assembly shall be taken by unanimous 
decision of the attending shareholders. In case that less than 100% of the paid-
up share capital is represented in a first meeting of the General Assembly, the 
represented votes will abstain once from voting on any item in the agenda and will 
unanimously vote to reconvene the General Assembly on a date no later than 
twenty (20) days with the same agenda. During such second meeting, the General 
Assembly is in quorum and deliberates duly on the items of the agenda when at 
least two thirds (2/3) of the paid-up share capital is represented thereat and the 
represented shareholders may vote freely. 

6.11. The General Assembly is provisionally chaired by the Chairman of the Board of 
Directors or, in case of impediment thereof, by his substitute or by a person 
appointed by the General Assembly. The Chairman appoints the person who shall 
act as Secretary. The meetings of the General Assembly shall be held in 
English. The minutes shall be kept in Greek and in English. 

6.12. Unless otherwise agreed by the Parties or provided by law, meetings of 
the Board of Directors or the General Assembly may be held via video or call 
conference. 

7. EXTENSION TO OTHER PERSONS  
7.1. The Parties agree in principle to open the Company to new shareholders, but only 

to TSOs members of ENTSOe, as defined in the Company’s Articles of Association, 
provided that the entrance of new Shareholders will require the prior approval of 
the Board of Directors, also in accordance with article 6.2b) of the Articles of 
Association. It is specified that any entry of a new shareholder will result, unless 
agreed otherwise in writing by all the Parties, in a proportional dilution of existing 
shareholders.  

7.2. The Parties commit themselves to negotiate the terms of an amended version of 
this Agreement and of the Articles of Association with any candidate shareholder 
which is mutually acceptable to the Parties, it being understood and agreed that:  

(i) in any event the negotiations will take place on the basis of the 
positions agreed between the Parties, and through a single 
representation; 

(ii) the candidate shareholders will participate in a manner and 
proportion that reflects their proposed shareholding in the Company.  

(iii) without prejudice to the Parties’ position, the candidate 
shareholders will participate in a manner and proportion that 
reflects their integration with the regional electricity market.  

(iv) any contemplated extension shall be consistent with the pre-
determined joint objectives and priorities of the Parties, and will be 
based on an action plan agreed in advance between the Parties.  

7.3. The extension mentioned above will be preceded by an agreement between the 
Parties on governance, shareholders’ relations and joint objectives.  
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8. COOPERATION BETWEEN THE PARTIES AND WITH THE COMPANY  
8.1. The Parties undertake to cooperate to a reasonable extent, including in terms of 

lobbying, attitudes, initiatives and negotiations with third parties, actively, by 
preference to any initiative that would have a similar purpose (even partly), and in 
good faith with each other, so as to realize the Company’s purpose and to 
implement the general policy of the Company, as described in the Agreement 
including in its preamble, especially in terms of liability of the Company and of 
services to be rendered by or for the Company, as may be agreed in the future by 
the Parties through separate agreements. More generally the Parties will negotiate 
and prepare all appropriate cooperation documents related to the operation of the 
Company. For the avoidance of doubt, this undertaking is only valid for the future 
and does not apply in relation to any initiative that has been taken up by any Party 
prior to its joining of the Company, and which is still carried out thereafter.  

8.2. The Parties will use their reasonable efforts to provide to the Company all services 
and support activities necessary for the development of its activities. 

8.3. In the event of fundamental differences between the Parties with respect to the 
decisions, actions or direction to be taken for the development of the Company, 
including, but not limited to, the approval of the annual budget, the business plan 
or the annual accounts, and in the event this discrepancy is of a nature to 
compromise the management or the development of the Company, the Parties will 
use their best efforts to find an amicable solution to their differences.  

9. CONFIDENTIALITY  
9.1. The Parties acknowledge that, in implementing this Agreement, they will have 

access to technical, commercial, financial and administrative information about 
each other and that the information which they receive in the course of the 
negotiations and the execution of the present Agreement is strictly confidential 
and for the purpose of implementing this Agreement only. The Parties also agree 
that any data received from the Company and/or its subsidiaries will be confidential 
except if explicitly stated to the contrary in the communication.  

9.2. Except as provided elsewhere in this Article 9, the Parties therefore undertake not 
to disclose such confidential information to any third party without the explicit and 
prior consent of the disclosing Party concerned or of the Company and/or its 
subsidiaries.  

9.3. The Parties may without prior consent of the Party concerned, communicate 
confidential information to employees, subcontractors, professional advisors, 
consultants, lenders, investors and authorized representatives of the Parties, 
provided that (i) such persons have a definite need to know such information for 
the performance of their assignment and (ii) are bound to respect the confidential 
nature of the information under terms equivalent to the terms of this Agreement.  

9.4. These confidentiality rules will also apply to information received by directors of 
the Company and/or its subsidiaries in their quality as director, being understood 
that, except if decided otherwise by the Company and/or its subsidiaries, they will 
be authorized to discuss this information with representatives of the shareholders 
upon the proposal of which they are appointed, being understood that all 
confidentiality restrictions must then be applied by such shareholders.  

9.5. The information will remain confidential for five (5) years after the termination of 
the contractual relationship between the Parties.  

9.6. The foregoing does not apply if the information is or becomes:  
(a)  generally known to the public (through no fault or negligence of the Parties); 

or  
(b)  lawfully communicated by a third party without breaching any obligation of 

confidentiality (express or implied); or  
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(c)  independently developed by an employee, agent or contractor of the Parties, 
not associated with the operation of the Company and who did not have any 
direct or indirect access to any confidential information. 

9.7. The confidentiality obligation will equally not apply to the confidential information 
that is to be disclosed by the Parties when required by law or by competent 
administrative (including regulatory) or judicial authorities, or the confidential 
information that is to be disclosed by the Parties to ENTSO-e and other 
supranational bodies, required according to the rules of such bodies. 

10. INTELLECTUAL PROPERTY AND SOFTWARE RESOURCES AND PROPERTY 
RIGHTS  

10.1. The Parties may grant rights of use to the Company of their respective IT 
resources, licenses, software, and developments (jointly, the “Parties’ 
Background”) to the extent necessary for the operation of the Company, at 
reasonable market conditions.  

10.2. Any intellectual property rights on the Parties’ Background made available to the 
Company will remain in the sole ownership of the Party who made it available.  

10.3. New developments created on the basis of the Parties’ Background will be in the 
property of the Party who such Parties’ Background belong to. In this case this 
new developments could be made available to the Company at reasonable market 
conditions.  

10.4. Any IT resources, licenses, software, and developments owned by the Company 
(“Company Background”) will remain in the property of the Company. New 
developments based on the Company Background will be in the property of the 
Company and could be made available to the other Parties at reasonable market 
conditions.  

11. SETUP COSTS AND TRANSFER OF OWNERSHIP OF THE ASSETS  
11.1. As per the agreement reached between the Parties as well as the provisions of 

article 23 of the Articles of Association, referring to a private agreement between 
shareholders, IPTO will cover the all initial setup and incorporation costs of the 
Company, including all legal, notary public and public administration costs (e.g. 
dues for Corporate Registry) and will rent appropriate office space in Thessaloniki. 

11.2. Regarding the office space, a long term lease with an annual price up to ten 
thousand Euro (10.000 €) will be concluded between IPTO and the Company. The 
Parties acknowledge that the annual price of the lease is nominal and is agreed to 
the benefit of the Parties and the Company for the better tax handling of the grant 
of office space to the Company by IPTO. 

11.3. IPTO shall procure the assets necessary for the Company’s initial operation and 
provide right of use of the software and hardware solution to implement the 
services by the Company (“the assets”) to the Company. To that effect, IPTO shall 
conclude a contract with a vendorfor a complete turnkey solution for the hardware 
and software solution required to implement the project. IPTO and the Company 
will conclude a contract transferring full license and right to use of the assets 
procured by the vendor or the value of sixty thousand (60.000€) euros annually. 
The contract may also provide for an option of the Company to purchase the assets 
after five (5) years, or such option may be included in a separate decision, with 
the unanimous participation and approval of all contracting parties.  The obligation 
for IPTO SA to procure a full software/hardware solution and to transfer to the 
Company full license and right to its use at nominal cost, to be agreed by all 
contracting parties unanimously, is acknowledged and accepted by all contracting 
parties as a fundamental basis of the present agreement as well as a fundamental 
obligation of IPTO SA. The particulars of implementation of said transfer shall be 
agreed unanimously by all contracting parties. In any case, and until such transfer 



 28

is unanimously agreed and takes place, IPTO guarantees to the Company the full 
license and right to use said software and hardware. 

11.4. Any amount of future operational costs, for the first five year after the Company 
set up, regardless of the purpose of its expenditure, invoked by the IPTO, after 
setting up the Company, will be within the budget initially communicated by IPTO 
to ENTSO-E Mediation Expert Group, without exception. Any exceedance of the 
costs shall be approved by the Board of Directors. 

11.5. The Parties understand and hereby acknowledge that this arrangement is to the 
benefit of the Parties and the Company, in order to handle the procurement, use 
and transfer of ownership of the assets at the minimum possible cost to the Parties 
and the Company. 

11.6. The Parties agree to execute the provisions of the present article according to 
utmost good faith and the stated goals of the Company and in line with IPTO’s 
proposal for the establishment of the SEE RSC in Thessaloniki, submitted to the 
ENTSO-E Expert Group in December 2019. 

12. NOTICES  
12.1. Any notice in connection with this Agreement must be in writing in English and 

shall be validly given with respect to each Party if: (i) delivered by hand (with 
written confirmation of receipt) to the persons listed hereinafter; (ii) sent by 
registered mail or courier company (with written confirmation of receipt) to the 
addresses set out hereinafter; or to such other addressee or address as a Party 
may notify to the other Parties in accordance with this Article 12, or (iii) sent by 
email to the addresses set out hereinafter . 

For ESO: Angelin Tsachev, a.tsachev@eso.bg 

For IPTO: Ioannis Kambouris, kabouris@admie.gr 

For TERNA: Enrico Maria Carlini, enricomaria.carlini@terna.it 

For TRANSELECTRICA: Adrian Suta, Adrian.Suta@transelectrica.ro 
12.2. Any notice shall be effective upon receipt. 

13. CONTENT OF THE AGREEMENT AND PRECEDENCE OF ITS COMPONENTS 
- AMENDMENT  

13.1. This Agreement, the documents referred to herein constitute the entire agreement 
between the Parties with respect to the subject matter hereof, and no amendment 
or modification hereof shall be effective and binding unless evidenced in writing 
and signed by the Party against which it is sought to be enforced.  

1.1. Save for exceptions on which the Parties could agree from time to time, 
the precedence of these documents will be the following: 

- this Agreement, including its Annexes;  
- the Articles of Association;  

13.2. The implementation of the Agreement could not imply consequences that would 
be incompatible with international public policy provisions imposed on any 
shareholder by any relevant national law. 
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14. BINDING EFFECT 
All the terms and conditions of this Agreement shall be binding upon, and inure 
to the benefit of the Parties hereto and their respective successors and 
permitted assigns. 

15. ASSIGNMENT 
15.1. Without the prior written consent of all the other shareholders or as 

otherwise permitted under this Agreement, no shareholder shall have the 
right to assign, pledge, hypothecate or in any manner transfer, convey, 
alienate, or encumber this Agreement, the shares in the Company, or any 
of its obligations, rights and privileges hereunder to any other person, 
firm or corporation.  

15.2. The assignment of the Agreement to person which is not a TSO member of 
ENTSOe is forbidden.  

16. NO WAIVER  
Failure by any shareholder to insist in any one or more instances upon performance of 
any term, covenant or condition of this Agreement shall not be construed as a waiver or 
relinquishment of the future performance of any of such term, covenant or condition by 
the other shareholder but said obligation shall continue in full force and effect; nor shall 
failure to insist upon or the express waiver of, the performance of any particular term, 
covenant or condition be construed as waiver or relinquishment of the right to insist upon 
the performance of any other term, covenant and condition of this Agreement. 

17. SEVERABILITY  

If at any time any term or other provision of this Agreement shall become invalid, illegal 
or incapable of being enforced by any rule or law or public policy, all other terms and 
provisions of this Agreement will nevertheless remain in full force and effect as long as 
the economic or legal substance of this Agreement is not affected in any material manner 
adverse to any Party. In such event, the Parties shall negotiate in good faith in order to 
agree the terms of a mutually satisfactory provision as substitute for the provisions so 
found to be void or unenforceable. 

18. GOOD FAITH 
This Agreement is entered into in good faith and for the benefit of the Parties hereto. The 
Parties shall not be prejudiced nor shall this Agreement be invalidated by errors or 
omissions committed in good faith, but such errors and omissions shall be rectified as far 
as is possible and as soon as practicable following discovery. 

19. GOVERNING LAW - JURISDICTION  
19.1. This Agreement and any non-contractual obligations arising out of or in connection 

with it shall be governed by and construed in accordance with the laws of Greece 
without regard to the conflict of laws principles thereof.  

19.2. If any dispute, claim or difference of any nature arises out of this Agreement or in 
connection with this Agreement (including a dispute relating to non-contractual 
obligations arising out of or in connection with this Agreement), the Parties shall 
try to settle the dispute amicably. The disputes which cannot be settled amicably 
shall finally be settled by arbitration in Paris (or in any other place as may be 
agreed between the Parties) under the rules of arbitration of the ICC, in the English 
language. The arbitral tribunal shall be composed of three (3) arbitrators; they 
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shall be appointed in accordance with the rules of arbitration of the ICC. The award 
of the arbitration will be final and binding upon the Parties concerned. The 
arbitrators shall determine the dispute in accordance with the law and not as 
amicables compositeurs. A referral to arbitration under the rules of the ICC does 
not release the Parties from any duties or obligations under this Agreement unless 
the three arbitrators determine otherwise.  

20. EFFECTIVE DATE - DURATION 
20.1. This Agreement will become effective as of its date of signing. 
20.2. Without prejudice to an early termination according to Article 20.3, this Agreement 

is entered into force for an indefinite duration. 
20.3. This Agreement may be terminated at any time (i) by mutual consent of the Parties 

and (ii) by a Party who ceased to be a shareholder of the company in accordance 
with the Articles of Association and this Agreement. For the avoidance of doubt, 
should a Party terminate this Agreement in application of the present Article the 
other Parties remain bound by the terms and conditions of this Agreement until 
the entry into force of any amendment or any new agreement executed in 
replacement of this Agreement.  

20.4. Termination of this Agreement with respect to any of the Parties shall be without 
prejudice to the rights of any Party accrued prior to such termination. Each Party’s 
right of termination under this Article 20 is in addition to any other rights and 
remedies it may have under this Agreement and the obligations set out in Article 
9 (Confidentiality) shall remain confidential for five (5) years after the termination 
of the contractual relationship between the Parties, as per Article 9.5 of this 
Agreement. 

21. COUNTERPARTS  
This Agreement shall be executed in four (4) counterparts, all of which shall be considered 
one and the same agreement and each of which shall be deemed an original. 

 

IN WITNESS OF THE ABOVE, the Parties have duly executed this Shareholders’ 
Agreement in 4 original copies. 

 

Annex II 
 

ARTICLES OF ASSOCIATION OF THE SOCIÈTÈ ANONYME:  
"SOUTHEAST ELECTRICITY NETWORK COORDINATION CENTER (SEleNe CC) 

SOCIÈTÈ ANONYME " 
 

CHAPTER I 
Company’s Name, Registered Seat, Duration and Object 

 
ARTICLE 1 

Name 
 

It is incorporated a Société Anonyme under the name "SOUTHEAST ELECTRICITY 
NETWORK COORDINATION CENTER (SEleNe CC) SOCIÈTÈ ANONYME " and the 
mark designation "SEleNe CC". In its overseas relations the Company shall use the name 
"SOUTHEAST ELECTRICITY NETWORK COORDINATION CENTER (SEleNe CC) 
S.A.". 
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ARTICLE 2 

Registered Seat 
 

The Company's registered office is located in the Municipality of Thessaloniki. 
 

ARTICLE 3 
Duration 

 
The company is incorporated for an indefinite period of time. 
 

ARTICLE 4 
Scope of Activity  

 
Without prejudice to the tasks exclusively delegated to each of the shareholders in 
their capacity as Transmission System Operator (“TSO”), by their respective applicable 
law, the purpose of the company is to enhance the security of electricity supply in the 
system operation and capacity calculation regions, which the shareholders are part of, 
as per the EU applicable legislation, namely to be (i) the appointed Regional Security 
Coordinator (RSC) for the Southeast Europe Capacity Calculation Region (hereafter the 
“SEE Region”) and (ii) the appointed Regional Security Coordinator (RSC) for the 
Greece - Italy Region (hereafter the “GRIT Region”, according to article 77 par. 1 (a) 
of the Commission Regulation (EU) 2017/1485 establishing a guideline on electricity 
transmission system operation (hereafter the “SO GL”).  
In this view the company purpose includes, without limitation, performing the following 
tasks: 

(vi) performing the role of coordinated capacity calculator according to Article 27 of 
the Commission Regulation (EU) 2015/1222 establishing a guideline on capacity 
allocation and congestion management  (hereafter the “CACM GL”); 

(vii) building of common grid model in accordance with Article 79 of the SO GL; 

(viii) providing regional operational security coordination according to Article 78 of the 
SO GL, in particular by identifying risks in maintaining security for the control areas 
and coordinating them with the involved TSOs; 

(ix) performing outage planning coordination according to Article 80 of the SO GL, in 
particular by creating a single register for planned outages; and 

(x) performing regional adequacy assessment in accordance with Article 81 of the SO 
GL.  

The company may render and provide any relevant supporting and/or related services, 
such as, but not limited to, data analysis, processing and storage, security assessment, 
tools and methodologies development, reports, advising, in respect of the above. 
 
The company may, by decision of the Board of Directors establish operating offices, 
administrative offices, branches, agencies, and by decision of the General Assembly 
companies and subsidiaries in Greece or abroad and determine the powers and rules of 
operation respectively thereof.  
 

CHAPTER II  
Share capital — Shares  

 
ARTICLE 5 
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Share capital – Shares 
 

1. The Company’s share capital is set at two hundred thousand Euro (200.000,00€) 
paid-up in cash money and divided into two hundred thousand (200.000) registered 
shares of a par-value of one Euro (1.00 €) each.  
2. Any Transfer of shares as defined in article 6.2 below shall only be effective after 
registration in the register of shares of the declaration of Transfer, which shall be dated 
and signed by the transferor and the transferee, or their representatives. 
 

ARTICLE 6 
 Transfer of Shares 

 
6.1.a) General terms 
Given the purpose of the company and the fact that it relates to tasks delegated to its 
shareholders by their respective national authorities, shares of the company may only be 
transferred to companies having the activities of Transmission System Operator and 
being a member of ENTSO-E.  
It is specified that any entry of a new shareholder will result, unless agreed otherwise by 
all existing shareholders, in a proportional dilution of existing shareholders.  
6.1.b) Approval of the transferee by the board of directors  
Any shareholder proposing to Transfer shares in accordance with article 6.1.a) must 
inform in writing the board of directors thereof, indicating the name, ultimate beneficial 
owner and registered or principal office of the transferee, together with the number of 
shares to be transferred, any conditions attaching to the envisaged Transfer and the 
proposed price. The written offer from the proposed transferee, which must mention the 
price offered, must be enclosed to such notification.  
Within one month following receipt of this notice, the board of directors shall resolve by 
unanimity whether to approve the proposed transferee or not.  
The decision shall immediately be notified to the transferor shareholder. In the event of 
disapproval, the reasons for such disapproval should be specified in the notice of the 
board. Failing notification to the transferor shareholder of the decision taken by the board 
within two months of the board of directors being notified of the request for approval, 
the board of directors shall be deemed to have denied its approval to the Transfer.  
For the avoidance of doubt, the fact that a shareholder has proposed to Transfer certain 
of its shares in accordance with article 6.1.a) and pursuant to the procedure set out in 
this article 6.1.b) does not oblige any other shareholder to transfer any of its shares to 
the proposed transferee or otherwise if it does not wish to do so. 
6.1.c) Pre-emption right  
In the event that the proposed transferee is not approved and the Transfer is not 
withdrawn, the shares shall be offered by preference to the other shareholders in 
accordance with the following terms and procedure and subject to the withdrawal of the 
proposed Transfer which can be validly notified by the transferor shareholder to the board 
of directors up to one month after the notification made according to article 6.1.c.i.):  
i) Within one month as from the board of directors' decision not to approve the Transfer, 
the board of directors shall inform all the shareholders that they are entitled to exercise 
a pre-emption right, indicating the number of shares offered together with the Transfer 
price, determined in accordance with the provisions of par. viii, below.  
ii) Within one month of such notification, these shareholders shall inform the board of 
directors if they wish to exercise their pre-emption right, indicating the number of shares 
they wish to acquire.  
iii) If the number of shares in respect of which the pre-emption right is validly exercised 
is less than the number of shares offered, the board of directors shall inform the 



 33

shareholders thereof within two weeks and shall indicate the number of shares in respect 
of which the pre-emption right has not been exercised. These shareholders shall, as from 
the date of such notification, have a new period of one month within which, if they wish, 
to make a bid for these shares.  
iv) The board of directors may also indicate third parties, approved by it by absolute 
majority, who might acquire the shares not requested by the shareholders once this 
period has expired, at the price determined in accordance with the provisions of par. viii 
below.  
v) If the number of shares for which the pre-emption right is eventually exercised remains 
lower than the number of shares offered, the transferor shareholder may, as it sees fit, 
agree to conclude the Transfer for the number of shares requested, Transfer its shares 
to the person mentioned in the notification to the board under the conditions contained 
therein or withdraw its offer.  
vi) If the number of shares for which the offer has been validly exercised is equal to the 
number of shares offered, the board of directors shall inform the transferor shareholder 
thereof together with the transferees and the transaction shall be concluded by dint of 
this double notification.  
vii) If the number of shares for which the offer has been validly exercised is greater than 
the number of shares offered, they shall be allocated amongst the shareholders 
requesting same in proportion to the number of shares owned by them. The board of 
directors shall undertake this allocation without taking account of fractions. It shall inform 
the parties concerned thereof and such notification shall have the effect of concluding 
the Transfer.  
viii) The price of the company's shares for the purpose of the exercise of the pre-emptive 
right shall be equal to a fair market value. If no agreement was reached on the fair 
market value of the shares or on a relevant method of calculation of such value, the price 
of the offered shares will be determined by an expert appointed by the board of directors 
and the transferor shareholder or, in case of disagreement, by the chairman of the 
Institute of Chartered Accountants.  
ix) The price must be paid within one month of the conclusion of the transaction, unless 
some other period is agreed to by the parties. The Transfer of property in the shares 
shall be delayed until complete payment of the price.  
Should the price not be paid within the period, the Transfer will automatically be 
rescinded, without notice of default, merely by expiry of the period, unless the vendor 
prefers to pursue performance.  
Shares whose Transfer has been rescinded shall once again be offered by preference to 
the shareholders, at the behest of the board of directors, in accordance with the 
procedure provided for above, whereby the defaulting transferee shall no longer 
participate in the offer procedures.  
x) Shares in respect of which no pre-emption right shall validly have been exercised may 
freely be transferred by the transferor shareholder to the transferee indicated by it in its 
notification to the board of directors, under the conditions contained therein, and in 
accordance with article 6.1.a).  
The Transfer must take place within one month of any notification that might have been 
given by the transferor shareholder that the pre-emption right has not been exercised, 
either in part, or in total. In cases of gratuitous transfers, it must take place within the 
same period in favour of the transferee mentioned in the notification to the board of 
directors. The board may ask the shareholder to provide evidence that this condition has 
been fulfilled. Following the expiry of the period provided for under this section, any new 
Transfer must be preceded by the offer procedure provided for in this article 6.1.  
xi) A refusal to approve the third party mentioned will in any event be deemed to have 
been withdrawn should the board of directors fail to have informed the transferor 
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shareholder of the transferees for the shares offered within a maximum period of five 
months as from the request for consent notified to the company by the transferor 
shareholder, except where the transferor shall have withdrawn the transfer proposal. The 
Transfer in favour of the transferee mentioned in the notification to the board must, in 
such event, take place within one month of the expiry of the said period of five months 
and under the conditions contained in the notification to the board.  
6.1.d) Notices and sanctions  
All notices served in implementation of this article 6 shall be made by recorded delivery 
post, whereby the date of posting shall be authentic. They are deemed to have been 
received 72 hours after dispatch. Letters may validly be addressed to the shareholders 
at the last address known to the company.  
Transfers undertaken in contravention of the provisions contained in this article are void 
and/or cannot be opposed to the company.  

  
CHAPTER III 

Shareholders and their Rights - General Assembly of Shareholders 
 

ARTICLE 7 
Powers of the General Assembly  

 
1. The Company's General Assembly of shareholders is the supreme body thereof 
and may resolve upon in any business regarding the Company. Its resolutions adopted 
duly bind even the absent or dissenting shareholders. 
2. Each share grants the right to one (1) vote in the General Assembly of 
shareholders, an equal right to dividends and a right to a liquidation quota pro rata to its 
nominal value. 

 
 

ARTICLE 8 
Convening of the General Assembly  

 
The General Assembly is convened by the Board of Directors and holds ordinarily its 
sessions at the registered office of the Company at least once a year. The Board of 
Directors may convene the General Assembly in extraordinary sessions whenever it deems 
appropriate. The General Assembly may also be convened in another date or other 
locations in Greece or abroad which shall be specified in the invitation to the General 
Assembly.  
 

ARTICLE 9 
Invitation - Agenda of the General Assembly 

 
The invitation to the General Assembly, which must be notified to the shareholders at 
least twenty (20) days prior to the meeting, holidays included, shall include the date, 
day, time and address of the building where the meeting shall be held as well as the 
items of the agenda in a clear manner and precise instructions on how the shareholders 
will be able to participate in the meeting and exercise their rights. Such invitation shall 
be notified by registered letter or by e-mail to every shareholder.   

 
ARTICLE 10 

Representations 
1. Each shareholder may be represented by one representative at the General 
Assembly or by a proxyholder, shareholder or not. 
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2. Proxies may be given in writing, by fax or e-mail, and shall be deposited to the 
Board of Directors prior to the General Assembly.  
 

ARTICLE 11 
Quorum and Majority Requirements 

 
1. The General Assembly of shareholders is in quorum and deliberates duly on the 
items of the agenda when at least two thirds (2/3) of the paid-up share capital is physically 
represented, without prejudice to the next subparagraph of this article. In case that during 
the first meeting of the General Assembly less than  two thirds (2/3) of the paid-up share 
capital is represented, the represented votes will abstain once from voting on any item in 
the agenda and will unanimously vote to reconvene the General Assembly on a date no 
later than twenty (20) days from the first meeting with the same agenda. During such 
second meeting, provided there is the two thirds (2/3) quorum, the represented 
shareholders may vote freely.  
2. Exceptionally, the General Assembly of shareholders shall be in quorum and 
deliberate duly on the items of the agenda when 100% of the paid-up share capital are 
represented thereat where the resolutions regard:  

i. change of the Company's nationality;  
ii. change of the Company's scope of business; 

iii. increase of the shareholders' obligations;  
iv. increase of the Company’s share capital;  
v. decrease of the share capital; 

vi. change of the manner of profits' distribution;  
vii. merger, division, conversion, revival, extension of duration, or dissolution of 

the Company;  
viii. in any other case provided by law that the General Assembly decides by an 

increased quorum and majority. 
3. All the resolutions of the General Assembly of shareholders are adopted by 
unanimous decision of the attending shareholders. 
4. The General Assembly of shareholders shall be chaired by the Chairman of the 
Board of Directors or, in the latter's absence, by his substitute or by a person appointed by 
the General Assembly. The Chairman of the meeting shall appoint the Secretary, who will 
be responsible for drafting the Minutes of the Meeting. The meetings of the General 
Assembly shall be held in English. The minutes shall be kept in Greek and in English. 
 

CHAPTER IV 
Board of Directors 

 
ARTICLE 12 

Composition and Term of Office of the Board of Directors 
 

1. The Company is managed by a Board of Directors composed of four (4) Directors.  
2. The members of the Board of Directors are elected unanimously by the General 

Assembly, for a maximum three-year term of office. In the last General Assembly 
meeting precursory to expiring term of office of the BoD members, the new members 
are elected as above.  

3. The Board of Directors will be presided over by a Chairman who shall be one of the 
Directors on yearly rotation basis, provided that the Chairman shall not have second or 
casting vote. 
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4.  In case of vacancy in the BoD for whatever reasons, the new member of BoD can be 
provisory appointed by a resolution of the BoD with an e-mail or by written notification 
and submitted to election during the first General Assembly meeting. 
5. In case of impossibility to attend a BoD meeting, any member can nominate a 
proxy (substitute). Proxies may be given in writing, by fax or e-mail, and shall be 
deposited to the Board of Directors prior to the meeting of the BoD. 
 

ARTICLE 13 
Powers — Duties of the Board of Directors 

 
1. The Board of Directors shall have the broadest powers to perform all acts 
necessary or useful for the realization of the corporate purpose, with the exception of the 
powers reserved to the General Assembly by the law.  
2. The Board of Directors shall represent the company both in Greece and overseas 
before any public, judicial, municipal, community or other authorities, any physical or legal 
persons, any international organizations of any nature whatsoever. The board of directors 
shall have the right to decide on the issue of a common bond loan. 
3. The Board of Directors may assign the exercise of all or some of its powers and 
duties (except those requiring collective action) as well as the Company's representation 
to one or more of its members (Managing Director), by determining at the same time the 
extent of such assignment. 
4. The company is validly represented by special proxy holders, within the limits of 
their mandate. In addition, the company is validly represented abroad by any person 
expressly appointed thereto by the Board of Directors.  
 

ARTICLE 14 
Convening of the Board of Directors 

 
1. Meetings of the Board of Directors will be presided over by a Chairman, who shall be 

one of the Directors appointed by the Board by yearly rotation. 
2. The Board of Directors is convened, by its Chairman by notice given to its members 

at least fourteen (14) calendar days before the meeting, except in case of emergency.  
3. The Board of Directors shall convene at the seat of the Company; however, the Board 

of Directors may meet at another place in Greece or abroad, provided that all its 
members are present or represented at the meeting and none of them objects to the 
holding of the meeting and the taking of decisions. The Board of Directors may also 
meet by teleconference, provided that the invitation to the members of the Board of 
Directors includes the necessary information for their participation in the meeting.    

4. The meetings of the Board of Directors shall be held in English. The minutes shall be 
kept in Greek and in English. 

ARTICLE 15 
Quorum and Majority of the Board of Directors 

 
1. The Board of Directors is in quorum and deliberates duly when all of its members are 

present or represented at the meeting provided that the number of the Directors present 
thereat may not be less than three. 

2. The resolutions of the Board of Directors are adopted by unanimity.  
3. Each member if the Board of Directors has one vote. All Board of Directors members’ 

votes are equal, with no prevalence right for the Chairman vote. 
4. In case the Board of Directors is unable to reach unanimous decision on a specific issue 

for two (2) consecutive meetings, the Board must convene an extraordinary General 
Assembly of shareholders to the deliberate on that specific issue. No other issue may be 
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discussed at the General Assembly convened under the present paragraph. The General 
Assembly convened for such a purpose shall be in quorum when two thirds (2/3) of paid-
up capital is represented and decisions shall be reached unanimously by the attending 
shareholders. 

5. The resolutions of the Board of Directors could also be adopted when no meeting is held, 
when all the Directors sign the resolution(s). The signatures of the Directors or their 
representatives may be replaced by email or other electronic means. 
 

CHAPTER V 
Annual Financial Statements 

 
ARTICLE 16 

Financial Year 
 

The fiscal year's duration is twelve months starting from January 1st and ending on 
December 31 of each year. Exceptionally the first fiscal year shall start as from the 
Company's legal incorporation and end on December 31, 2020. 
 

ARTICLE 17 
Annual Financial Statements 

 
At the end of each financial year the board of directors shall draft the annual financial 
statements and the directors’ report always pursuant to the law. 

 
ARTICLE 18 

Control – Auditors 
 

The control of the the annual accounts  in compliance with applicable legislation, shall 
be entrusted to one or more statutory auditors by the General Assembly.  
 

ARTICLE 19 
Distribution of Profits 

 
At least 5% of the net profits of the company shall be set aside each year to constitute 
the legal reserve. Such deduction shall no longer be required as soon as this legal reserve 
reaches at least one third of the share capital. 
 

CHAPTER VI 
 

ARTICLE 20 
General Provision 

 
To any matter which is not regulated by these Articles of Association the provision of Law 
4548/2018 on the Societe Anonyme shall apply. 
 

CHAPTER VII 
 

ARTICLE 21 
Transitional Provisions 

 
1. The Company’s share capital, as per article 5 hereof, is subscribed in whole by the 
contracting founders of the Company as follows:  
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A. “Independent Power Transmission Operator S.A.” (shortly “IPTO 
SA”) with registered company’s number 004001001000 and registered seat in 
Athens at 89 Dyrrachiou str. & Kifisou - 10443, duly established under the laws 
of Greece, subscribes in cash to fifty thousand (50.000) registered shares of a 
total value of fifty thousand Euro (50.000€) and a value of one Euro (1€) each 
share. 
B. “National Power Grid Company Transelectrica S.A|” (shortly 
“TRANSELECTRICA”), a company with a dualist management system, founded 
and duly existing in accordance with the laws of Romania, having its registered 
office at 33 General Gheorghe Magheru Blvd., 1st District, Bucharest and mailing 
address at Olteni no. 2-4, 3rd District, Bucharest, postal code 030786, registered 
with the Bucharest Trade Registry with number J40/8060/2000 and sole code of 
identification 13328043, subscribes in cash to fifty thousand (50.000) registered 
shares of a total value of fifty thousand Euro (50.000€) and a value of one Euro 
(1€) each share. 
C. “Electricity System Operator EAD” (shortly "ESO”), a company 
organised and existing under the laws of Bulgaria, and registered with General 
Commercial Register under number 175201304 and VAT n° BG 175201304, 
subscribes in cash to fifty thousand (50.000) registered shares of a total value of 
fifty thousand Euro (50.000€) and a value of one Euro (1€) each share. 

D.  “Terna – Rete Elettrica Nazionale Società per Azioni” (shortly “TERNA 
SpA.”), the company designated as the transmission system operator in Italy, 
incorporated and existing under the laws of Italy, having its registered offices at Viale 
Egidio Galbani, 70, 00156, Rome, Italy, tax code and registration number at the 
Companies’ Register of Rome 05779661007, subscribes in cash to fifty thousand 
(50.000) registered shares of a total value of fifty thousand Euro (50.000€) and a value 
of one Euro (1€) each share. 
 
2. The founders are under the obligation to pay in cash the whole amount equivalent 

to the number of shares each of them holds to an account in the Company’s name 
held in a bank which lawfully operates in Greece. The deposit shall take place 
immediately after the submission to the competent Companies Registry of the official 
decision for the issue of the permit of the Company’s incorporation and the approval 
of its Articles of Association.   
  

ARTICLE 22 
Composition of the first Board of Directors 

 
1. The composition of the first Board of Directors will be as follows: 
A. Ioannis Kambouris, son of Theocharis Kambouris and Theodora Kambouri, 
resident of Papagou, Chatzikostanti 16, 15669, Athens, Greece, born in Athens, Greece 
on 9.11.1962, holder of the I.D. Card of Greece with number AI 036584, issued on 
26.3.2010 by the Papagou, Athens Security Department, with Greek Tax Registration 
Number 042865777. 
B. Adrian Suta, son of Emilian Suta and Adriana Mladin, resident of Bucarest, 
Romania, born in Bucarest, Romania on 27.5.1980, holder of the Passport of Romania 
with number 053600899, issued on 21.3.2016, with Greek Tax Registration Number 
176828622. 
C. Angelin Tsachev, son of Nikolay Tsachev and Bonka Tsacheva, resident of 
Targovishte, Bulgaria, born in Targovishte, Bulgaria on 23.10.1975,  holder of the I.D. 
Card of Bulgaria with document number 643256593  and personal I.D. number 
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7510238260, issued on 14.11.2011 by the Ministry of Interior of Bulgaria, with Greek 
Tax Registration Number 176827778 . 
D. Enrico Maria Carlini, son of Nerino Carlini and Giuliana Bizzarri, resident of 
Fiumicino, Italy, Via Giovanni Cena 13C – 00054 , born in Rome, Italy on 07/06/1968 , 
holder of the Passport of Italy with number YA 8531641 issued on 22.9.2015  by the 
Ministry of External Affairs and International Cooperation of Italy, with Greek Tax 
Registration Number 176827766 . 
2. The term of the abovementioned members of the first board of directors is set 
until the first ordinary General Assembly of shareholders. The first meeting of the board 
of directors shall be convened by the Member Mr Ioannis Kambouris no later than one (1) 
week from the incorporation of the company.  
 

ARTICLE 23 
The total amount for all expenses required for the Company’s incorporation, including 
legal, public notary and translation costs shall be covered by the Shareholders according 
to a private agreement between them. 

 
 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 
ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ 

Πρόταση των ∆ΣΜ 
για τη θέσπιση περιφερειακού συντονιστικού κέντρου σύμφωνα με το άρθρο 

35 του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/943 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 5ης Ιουνίου 2019, σχετικά με την εσωτερική αγορά 

ηλεκτρικής ενέργειας 
 

05 Ιουλίου 2020 
 

 

 

 

ΤΙΤΛΟΣ Ι 
Γενικές διατάξεις 

 
Άρθρο 1 

Αντικείμενο και πεδίο εφαρμογής 
1. Το παρόν έγγραφο αποτελεί την πρόταση των ∆ΣΜ ΝΑΕ για την καθιέρωση τού 

υφιστάμενου ΠΣΑ  SEleNe CC ως ΠΣΚ για τη ΛΠΣ ΝΑΕ σύμφωνα με το άρθρο 35 
παράγραφος 1 του κανονισμού 2019/943. 

2. Η SEleNE CC αποτελεί μια υπάρχουσα ιδιωτική εταιρεία που συστάθηκε από τους ∆ΣΜ 
ως ΠΣA στις 22 Μαΐου 2020.  

3. Η νομική μορφή της SEleNE CC συστάθηκε σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία, ως 
ανώνυμη εταιρεία για αόριστο χρονικό διάστημα. Η υπάρχουσα νομική μορφή της 
SEleNE CC θα διατηρείται μετά τη θέση σε λειτουργία ως ΠΣΚ που συνάδει με το 
άρθρο 35 παράγραφος 3 του κανονισμού 2019/943 και το παράρτημα II της οδηγίας 
(ΕΕ) 2017/1132 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 14ης Ιουνίου 
2017. 
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4. Η SEleNE CC διορίζεται να παρέχει τα υποχρεωτικά περιφερειακά καθήκοντα ΠΣA 
στους ∆ΣΜ στις ΠΥ∆ ΕΛ/ΙΤ και Νοτιοανατολικής Ευρώπης και διαπεριφερειακά 
καθήκοντα σε όλη την Ευρώπη. 

5. Η Συμφωνία Μετόχων και το Καταστατικό της Ανώνυμης Εταιρίας SEleNE CC 
περιλαμβάνονται στα Παραρτήματα Ι και ΙΙ. 
 

Άρθρο 2 
Ορισμοί και ερμηνεία 

1. Για τους σκοπούς της παρούσας πρότασης, οι όροι που περιέχονται σε αυτήν 
χρησιμοποιούνται κατά την έννοια των ορισμών του άρθρου 2 του κανονισμού 
2019/943, της οδηγίας 2019/944, του κανονισμού ΛΣ και του κανονισμού Κ∆∆Σ, 
καθώς και κάθε ισχύουσας νομοθεσίας.  

2. Στο παρόν έγγραφο, χρησιμοποιούνται τα ακόλουθα ακρωνύμια ή ερμηνείες:  
ως «Α∆ΜΗΕ» νοείται ο Ανεξάρτητος ∆ιαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας 
Α.Ε.· 
ως «ESO EAD» νοείται η Electricity System Operator EAD· 
ως «Terna» νοείται η Rete Elettrica Nazionale SpA·  
ως «Transelectrica» νοείται η C.N.T.E.E. Transelectrica S.A.·  
ως «ΠΣ∆» νοείται η περιφέρεια συντονισμού διακοπών· 
ως «ΠΥ∆» νοείται η περιφέρεια υπολογισμού δυναμικότητας· 
ως «ΣΕΥ» νοείται η συμφωνία επιπέδου υπηρεσιών· 
ως «∆Σ» νοείται το διοικητικό συμβούλιο· 
ως «εξυπηρετούμενος ∆ΣΜ» νοείται οποιοσδήποτε ∆ΣΜ που είναι αποδέκτης 
υπηρεσιών περιφερειακού ή διαπεριφερειακού χαρακτήρα ή πανευρωπαϊκών 
υπηρεσιών από ΠΣΚ ΝΑΕ. 
 

 
ΤΙΤΛΟΣ ΙΙ 

Τοποθεσία ΠΣΚ και συμμετέχοντες ∆ΣΜ 
 

Άρθρο 3 
Μελλοντική έδρα ΠΣΚ 

1. Η έδρα του ΠΣΚ ΛΠΣ ΝΑΕ θα είναι στη Θεσσαλονίκη, στην Ελλάδα όπου βρίσκεται η 
υπάρχουσα SEleNe CC του ΠΣA. Η έδρα βρίσκεται εντός της ΕΕ σύμφωνα με το άρθρο 
35 παράγραφος 4 του Κανονισμού 2019/943. Η SEleNe CC θα διατηρήσει την 
υπάρχουσα καταχωρημένη διεύθυνση όπως αναλύεται στο άρθρο 1. 

2. Με βάση τις διατάξεις του άρθρου 44 παράγραφος 2 του Κανονισμού 2019/943, το 
ΠΣΚ δύναται να ιδρύει θυγατρικές εταιρείες, οι οποίες θα ενεργούν ως περιφερειακά 
γραφεία, προκειμένου να εξασφαλίσει την αποτελεσματική και αξιόπιστη εκτέλεση των 
καθηκόντων του ΠΣΚ που έχουν υποπεριφερειακή σημασία και σχετίζονται με τις 
περιοχές ελέγχου των εξυπηρετούμενων ∆ΣΜ. Οι θυγατρικές επωφελούνται από την 
τοπική εμπειρογνωμοσύνη που απαιτείται για την κάλυψη των υποπεριφερειακών 
ιδιαιτεροτήτων κατά την ανεξάρτητη και αμερόληπτη άσκηση των καθηκόντων τους 
σύμφωνα με τον κανονισμό 2019/943.  

 
Άρθρο 4 

Συμμετέχοντες ∆ΣΜ 
1. Σύμφωνα με τις προβλέψεις του Παραρτήματος Ι της απόφασης του ACER, άρθρο 

3(ε), οι συμμετέχοντες ∆ΣΜ του ΠΣΚ είναι οι ESO EAD και Α∆ΜΗΕ. 
2. Σύμφωνα με τις προβλέψεις των άρθρων 4(5)(γ) και 4(5)(ε) του Παραρτήματος Ι της 

απόφασης του ACER, οι Terna και Transelectrica, καθώς δραστηριοποιούνται σε ζώνες 
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προσφοράς και σύνορα ζωνών προσφοράς που γειτνιάζουν με τη ΛΠΣ ΝΑΕ έχουν 
συμβατικές συμφωνίες με το ΠΣΚ για την αντιμετώπιση των ακόλουθων ζητημάτων:  

(i)   το ΠΣΚ ΝΑΕ συντονίζει τα καθήκοντα περιφερειακού χαρακτήρα για το 
σύνορο BG-RO σε συνεργασία με την Transelectrica, σύμφωνα με το άρθρο 4 
παράγραφος 5 στοιχείο γ) σημείο i) της απόφασης ACER· 
(ii)   το ΠΣΚ ΝΑΕ εκτελεί καθήκοντα περιφερειακού χαρακτήρα για την ΠΥ∆ 
ΕΛ/ΙΤ και για τις ζώνες προσφοράς IT CNOR, IT CSUD, IT SUD, IT SICI, IT 
SARD και IT ROSN σε συνεργασία με την Terna σύμφωνα με το άρθρο 4 
παράγραφος 5 στοιχείο ε) σημείο i) της απόφασης ACER. 

3. Ως ιδιωτική εταιρεία με έδρα σε κράτος μέλος της ΕΕ, το ΠΣΚ θα πρέπει να ορίσει 
αυτόνομα τη σύνθεσή του λαμβάνοντας υπόψη κάθε ισχύουσα ενωσιακή και εθνική 
νομοθεσία. Ως εκ τούτου, στον βαθμό που επιτρέπεται από την ισχύουσα εθνική 
νομοθεσία, η συμμετοχή στο ΠΣΚ μπορεί να περιλαμβάνει τόσο ∆ΣΜ από κράτη μέλη 
της ΕΕ όσο και ∆ΣΜ από τρίτες χώρες.  
 

 
ΤΙΤΛΟΣ III 

∆ομή διακυβέρνησης και χρηματοοικονομική οργάνωση  
 

Άρθρο 5 
Οργανωτικές και λειτουργικές ρυθμίσεις  

1. Με την επιφύλαξη των καθηκόντων που ανατίθενται αποκλειστικά στους ∆ΣΜ βάσει 
του αντίστοιχου εφαρμοστέου δικαίου, ο σκοπός του ΠΣΚ είναι να διασφαλιστεί ο 
συντονισμός των ∆ΣΜ και η προσφορά προστιθέμενης αξίας σε σύγκριση με τα 
καθήκοντα που εκτελούνται σε εθνικό επίπεδο, όπως αναφέρονται στις αιτιολογικές 
σκέψεις 53 και 55 του κανονισμού 2019/943. Ο σκοπός του ΠΣΚ περιλαμβάνει τα εξής: 

 συμβολή στην υποστήριξη των ∆ΣΜ όσον αφορά τον συντονισμό, όπως 
αναφέρεται στο άρθρο 35 παράγραφος 5 του κανονισμού 2019/943· 

 την εκτέλεση των καθηκόντων που ανατίθενται στο ΠΣΚ, όπως αναφέρεται 
στο άρθρο 37 παράγραφος 1 του κανονισμού 2019/943· 

 και κάθε νέο συμβουλευτικό καθήκον, σύμφωνα με το άρθρο 37 παράγραφος 
2 του κανονισμού 2019/943· 

 τη συνεργασία με άλλα ΠΣΚ, όπως αναφέρεται στο άρθρο 38 του κανονισμού 
2019/943.  

Το διοικητικό συμβούλιο (στο εξής: ∆Σ) έχει τη δυνατότητα να αποφασίζει για την 
οργανωτική δομή του ΠΣΚ, σύμφωνα με το άρθρο 43 παράγραφος 3 στοιχείο β) του 
κανονισμού 2019/943. Οι οργανωτικές ρυθμίσεις βασίζονται σε θεσπισμένα πλαίσια 
λειτουργίας της υπάρχουσας οντότητας του ΠΣA.   

2. Οι οργανωτικές δομές περιλαμβάνουν τουλάχιστον τα εξής: 
a. τις εταιρικές υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων των τμημάτων 

χρηματοοικονομικών υποθέσεων, ανθρώπινου δυναμικού, νομικών 
υποθέσεων και κανονιστικής συμμόρφωσης· 

b. δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών που αποτελούνται από χειριστές και 
προσωπικό υπεύθυνο για την εφαρμογή και εκτέλεση των καθηκόντων 
σύμφωνα με τα άρθρα 8 έως 12 της παρούσας πρότασης· 

c. ανάπτυξη παροχής υπηρεσιών που αποτελούνται από ειδικούς οι οποίοι 
είναι υπεύθυνοι για την ανάπτυξη των καθηκόντων που πρέπει να 
εφαρμοστούν από το ΠΣΚ·  

d. υπηρεσίες τεχνολογιών πληροφορικής (ΤΠ) οι οποίες αποτελούνται από 
εμπειρογνώμονες ΤΠ που υποστηρίζουν την ανάπτυξη και την εφαρμογή 
των καθηκόντων και τη λειτουργία των πλατφορμών ΤΠ. 
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Ο ανωτέρω αναφερόμενος κατάλογος επιχειρηματικών μονάδων είναι ενδεικτικός και 
τα αναφερόμενα ονόματα μπορούν να τροποποιηθούν. Επιπρόσθετα, με την 
περαιτέρω ανάπτυξη των ΠΣΚ, ενδέχεται να συσταθούν πρόσθετες επιχειρηματικές 
μονάδες στο μέλλον. 

3. Οποιαδήποτε ή όλες οι εταιρικές υπηρεσίες μπορούν να ανατεθούν σε τρίτους 
παρόχους υπηρεσιών βάσει απόφασης του ∆Σ, εφόσον αυτό κριθεί σκόπιμο για την 
αποδοτική και αποτελεσματική λειτουργία του ΠΣΚ. 

4. Το ΠΣΚ ενδέχεται να αναθέσει ορισμένα από τα καθήκοντά του εάν το ΠΣΚ κρίνει ότι 
το ανατεθέν καθήκον θα εκτελεστεί πιο αποτελεσματικά και με πιο οικονομικά 
ελκυστικούς όρους από το εάν είχαν εκτελεστεί από το ΠΣΚ καθαυτό και με την ίδια 
τουλάχιστον υποχρέωση επιμέλειας και επαγγελματισμό ως εάν είχαν εκτελεστεί από 
το ΠΣΚ καθαυτό. Στον βαθμό που απαιτείται για την ανάθεση των καθηκόντων, το 
ΠΣΚ θα λαμβάνει έγκριση από τους αρμόδιους ∆ΣΜ και τις αρμόδιες ρυθμιστικές αρχές. 

5. Το ΠΣΚ διαθέτει όλους τους απαραίτητους ανθρώπινους, τεχνικούς, φυσικούς και 
χρηματοοικονομικούς πόρους για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του και την 
εκτέλεση των καθηκόντων του κατά τρόπο ανεξάρτητο και αμερόληπτο σύμφωνα με 
το άρθρο 45 του κανονισμού 2019/943. Ειδικότερα:  

a. Ο εργαζόμενος που συμμετέχει στις δραστηριότητες που εκτελεί ο ΠΣA-
SEleNe CC θα συμμετέχει επίσης στις δραστηριότητες του ΠΣΚ, εφόσον 
είναι σκόπιμο και κατά περίπτωση. Επιπρόσθετα, το ΠΣΚ προσλαμβάνει 
άμεσα προσωπικό και επιπλέον ενδέχεται να λάβει την ανάθεση του 
απαραίτητου προσωπικού από τους αρμόδιους ∆ΣΜ λαμβάνοντας υπόψη 
το ισχύον εθνικό εργατικό δίκαιο και διασφαλίζοντας την αποτελεσματική 
ανταλλαγή τεχνογνωσίας και πείρας. 

b. Οι χειριστές του ΠΣΚ είναι διαθέσιμοι σε όλα τα χρονικά πλαίσια για την 
εκτέλεση των καθηκόντων του ΠΣΚ. Οι ειριστές πρέπει να είναι διαθέσιμοι 
24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα, όταν απαιτείται από το 
συγκεκριμένο καθήκον.  

c. Η κατάρτιση και η πιστοποίηση του προσωπικού του ΠΣΚ, σύμφωνα με το 
άρθρο 37 παράγραφος 1 στοιχείο ζ) του κανονισμού 2019/943, 
πραγματοποιείται βάσει των υφιστάμενων βέλτιστων πρακτικών. 

d. Το ΠΣΚ διαθέτει όλη την τεχνική υποδομή και εγκαταστάσεις που είναι 
απαραίτητες για την άσκηση των καθηκόντων του κατά τρόπο αμερόληπτο 
και ανεξάρτητο. 

e. Το ΠΣΚ διαθέτει εφεδρική υποστήριξη ΤΠ που μπορεί να διαχειριστεί 
οποιαδήποτε αστοχία κατά την άσκηση των καθηκόντων του. Η εν λόγω 
υποστήριξη δύναται να ρυθμιστεί μέσω συγκεκριμένης συμφωνίας 
συντήρησης.  

f. Οι δραστηριότητες ανάπτυξης υπηρεσιών μπορούν να οργανωθούν μέσω 
έργων σύμπραξης με εσωτερικά και εξωτερικά ενδιαφερόμενα μέρη. 

g. Το ΠΣΚ και οι εξυπηρετούμενοι ∆ΣΜ συμφωνούν σε κοινά συστήματα 
επικοινωνίας διασφαλίζοντας την ικανότητα ανταλλαγής πληροφοριών 
(φωνής και δεδομένων).  

h. Το ΠΣΚ επιτελεί τη λειτουργία σύσκεψης που το συνδέει με άλλα ΠΣΚ και 
∆ΣΜ προς υποστήριξη της επιβεβαίωσης των συντονισμένων δράσεων 
σύμφωνα με το άρθρο 12. 

i. Όλες οι επικοινωνίες μεταξύ του ΠΣΚ, των εξυπηρετούμενων ∆ΣΜ και 
άλλων ΠΣΚ πρέπει να πραγματοποιούνται στην αγγλική γλώσσα. 

6. Η παρακολούθηση σύμφωνα με το άρθρο 46 παράγραφος 1 του κανονισμού 2019/943 
διενεργείται από το διοικητικό συμβούλιο ή από πρόσωπο ή φορέα που έχει διορίσει 
το διοικητικό συμβούλιο και υπάγεται απευθείας στο διοικητικό συμβούλιο. 
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Άρθρο 6 

Χρηματοοικονομικές ρυθμίσεις  
1. Οι χρηματοοικονομικές ρυθμίσεις του ΠΣΚ θεσπίζονται με βάση τις τρέχουσες 

διαδικασίες και πλαίσια της υφιστάμενης οντότητας του ΠΣA, της SEleNe CC.  
2. Οι ΣΕΥ μεταξύ του ΠΣΚ και των εξυπηρετούμενων ∆ΣΜ ή τρίτων καθορίζουν τα τέλη 

για την παροχή των σχετικών υπηρεσιών. Τα τέλη αντανακλούν τουλάχιστον το 
κόστος παροχής και της περαιτέρω ανάπτυξης των υπηρεσιών, καθώς και κάθε άλλο 
ισχύον λειτουργικό κόστος που σχετίζεται με την παροχή των υπηρεσιών με την 
προσθήκη ενός εμπορικού περιθωρίου που πρέπει να καθοριστεί. Τα τέλη των 
υπηρεσιών και των εμπορικών περιθωρίων θα αναθεωρούνται και θα συμφωνούνται 
από τα διοικητικά όργανα και ενδέχεται να διαφέρουν μεταξύ των υπηρεσιών που 
παρέχονται στους εξυπηρετούμενους ∆ΣΜ και τις υπηρεσίες που παρέχονται σε 
τρίτους. Τα τέλη υπηρεσιών θα τιμολογούνται στους αποδέκτες των υπηρεσιών, όπως 
ορίζεται στις σχετικές ΣΕΥ. 

3. Τα ενδιαφερόμενα μέρη συνεργάζονται καλόπιστα προκειμένου να διασφαλιστεί ότι το 
ΠΣΚ τηρεί κάθε απαραίτητη χρηματοδότηση και υποστήριξη όσον αφορά την εκτέλεση 
των καθηκόντων του σύμφωνα με τον κανονισμό 2019/943, συμπεριλαμβανομένης 
της ευθύνης του ΠΣΚ προς τους σχετικούς ∆ΣΜ, άλλα ΠΣΚ και τρίτους και της 
περαιτέρω ανάπτυξης των υπηρεσιών του.  

4. Στον βαθμό που η πρόσθετη χρηματοδότηση κρίνεται απαραίτητη από τα 
ενδιαφερόμενα μέρη είτε για την κάλυψη των πρόσθετων επενδύσεων ή για τις 
δραστηριότητες της εταιρείας, τα ενδιαφερόμενα μέρη, στον βαθμό που επιτρέπεται 
από το ισχύον δίκαιο, συμφωνούν στη μορφή της χρηματοδότησης, όπως κρίνεται 
σκόπιμο κατά καιρούς, συμπεριλαμβανομένης της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, 
των δανείων των μετόχων ή των τραπεζικών δανείων (ομολόγων), ανάλογα με την 
περίπτωση.  

5. Σύμφωνα με το άρθρο 46 παράγραφος 2 του κανονισμού 2019/943, το ΠΣΚ λογοδοτεί 
για τις δαπάνες του με διαφάνεια και υποβάλλει σχετική έκθεση στον ACER και σε όλες 
τις αρμόδιες ρυθμιστικές αρχές. Οι μέθοδοι χρηματοοικονομικού ελέγχου και υποβολής 
έκθεσης θα συμμορφώνονται με την ισχύουσα εθνική νομοθεσία και τις γενικά 
αποδεκτές βέλτιστες πρακτικές.  

 
Άρθρο 7 

Καταστατικό και κανονισμός λειτουργίας  
1. Οι ∆ΣΜ στη ΛΠΣ ΝΑΕ συμφωνούν ότι τα ενδιαφερόμενα μέρη του ΠΣΚ πρέπει να 

συγκροτούν το καταστατικό τους. Το καταστατικό του ΠΣΚ περιέχει επίσης τις αρχές 
που προβλέπονται συνήθως ως κανονισμός λειτουργίας. Το καταστατικό και ο 
κανονισμός λειτουργίας βασίζονται στην ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία. 

2. Η δομή διακυβέρνησης του ΠΣΚ διαρθρώνεται σε δύο επίπεδα: 
a) τη γενική συνέλευση των μετόχων και 
b) το διοικητικό συμβούλιο (∆Σ)  

3. Η γενική συνέλευση των μετόχων αποτελεί το ανώτατο όργανο της Εταιρείας και 
μπορεί να λαμβάνει αποφάσεις για κάθε ζήτημα που αφορά την εταιρεία. Οι δεόντως 
ληφθείσες αποφάσεις της συνέλευσης δεσμεύουν ακόμα και τους απόντες ή 



 44

μειοψηφούντες μετόχους. Η γενική συνέλευση των μετόχων έχει την αποκλειστική 
ικανότητα εκπόνησης και έγκρισης του καταστατικού και του κανονισμού λειτουργίας.  

4. Η εταιρεία τελεί υπό τη διαχείριση του διοικητικού συμβουλίου το οποίο εκπληρώνει 
τον ρόλο του συμβουλίου διευθυντών, όπως προβλέπεται από το άρθρο 43 του 
κανονισμού 2019/943. Σύμφωνα με το άρθρο 43 παράγραφος 2, το ∆Σ απαρτίζεται 
από ένα μέλος από κάθε συμμετέχοντα ∆ΣΜ. Η γενική συνέλευση θα ψηφίσει 
ομόφωνα για τον διορισμό του προτεινόμενου μέλους κάθε συμβαλλομένου. Τα μέλη 
θα διοριστούν για περίοδο τριών (3) ετών, εκτός εάν συμφωνηθεί διαφορετικά. Τα 
μέλη δύνανται να είναι υπάλληλοι των συμμετεχόντων ∆ΣΜ και/ή των συνδεδεμένων 
εταιρειών τους. Η θητεία των μελών μπορεί να ανανεώνεται, χωρίς, όμως, να 
υπερβαίνει τα έξι (6) έτη συνολικά.  

5. Τα μέλη του ∆Σ είναι υπεύθυνα για την αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν από 
οποιεσδήποτε υπαίτιες πράξεις και παραλείψεις τους. Ωστόσο, δεν ενέχουν καμία 
ευθύνη όταν τα μέλη είναι σε θέση να αποδείξουν ότι οι πράξεις ή οι παραλείψεις 
τους: 

 βασίζονται σε προηγούμενη νόμιμη απόφαση της γενικής συνέλευσης· ή 
 τελέστηκαν στο πλαίσιο μιας εύλογης επιχειρηματικής απόφασης που ελήφθη 

καλόπιστα, βάσει επαρκών πληροφοριών και αποκλειστικά βάσει του 
συμφέροντος της εταιρείας· ή 

 βασίζονται σε πρόταση ανεξάρτητου φορέα ή επιτροπής· ή 
 επιδεικνύουν «τη φροντίδα και την επιμέλεια ενός συνετού επιχειρηματία».  

6. Τα ενδιαφερόμενα μέρη συμφωνούν ότι η γενική πολιτική της εταιρείας, καθώς και 
άλλα επιχειρησιακά ζητήματα, όπως αυτά που σχετίζονται με τη χρηματοδότηση, την 
παροχή των υπηρεσιών και την τιμολόγηση των τελών παροχής υπηρεσιών της 
Εταιρείας, θα καθοριστούν από το ∆Σ. 

7. Το ∆Σ είναι επιφορτισμένο με την ευρύτερη εξουσία να εκτελεί όλες τις απαραίτητες 
ή χρήσιμες πράξεις για την πραγματοποίηση του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση τις 
εξουσίες που διατηρεί δια νόμου η γενική συνέλευση.  

8. Η καθημερινή διαχείριση της εταιρείας, καθώς και η εκπροσώπησή της έναντι τρίτων, 
ενώπιον δικαστηρίων και σε επίσημες πράξεις, ανατίθεται σε έναν ∆ιευθύνοντα 
Σύμβουλο σύμφωνα με το άρθρο 43 παράγραφος 4 του κανονισμού 2019/943.  

 
Τίτλος ΙΙΙ 

Σχέδιο εφαρμογής 
 

Άρθρο 8 
Σχέδιο εφαρμογής 

1. Το ΠΣΚ τίθεται σε λειτουργία το αργότερο έως την 1η Ιουλίου 2022 αντικαθιστώντας 
την υφιστάμενη οντότητα του ΠΣA, τη SEleNe CC, σύμφωνα με το άρθρο 35 
παράγραφος 2 του κανονισμού 2019/943. 

2. Η ευθύνη των καθηκόντων που εκτελούνται από τη SELeNe CC ως ΠΣA σύμφωνα με 
το άρθρο 27 του κανονισμού Κ∆∆Σ, το άρθρο 77 παράγραφος 3 στοιχεία α), β), γ), 
δ) του κανονισμού ΛΣ και το άρθρο 6 του κανονισμού ΕΑΑ ανατίθεται στο ΠΣΚ.  

3. Το ΠΣΚ εφαρμόζει και εκτελεί τα καθήκοντα για τους ∆ΣΜ της ΛΠΣ ΝΑΕ σύμφωνα με 
το άρθρο 37 παράγραφος 1 του κανονισμού 2019/943 βάσει της παρούσας πρότασης.  

4. Το ΠΣΚ εφαρμόζει και εκτελεί σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 8 έως 12:  
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a) τουλάχιστον τα καθήκοντα δυνάμει του άρθρου 37 παράγραφος 1 στοιχεία α), 
β), δ), ε) στ) του κανονισμού 2019/943 για το  σύνορο ζώνης προσφοράς BG-RO 
σε συνεργασία με την Transelectrica, σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 5 
στοιχεία β) και γ) της απόφασης ACER και 

b) τα καθήκοντα δυνάμει του άρθρου 37 παράγραφος 1 στοιχεία α), β), δ), ε), στ), 
ζ), θ), ιγ), ιδ), ιε), ιστ) του κανονισμού 2019/943 για τα σύνορα ζωνών 
προσφοράς της ΠΥ∆ ΕΛ/ΙΤ και τα σύνορα ζωνών προσφοράς των IT CNOR, IT 
CSUD, IT SUD, IT SICI, IT SARD και IT ROSN σε συνεργασία με την Terna 
σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 5 στοιχείο δ και στοιχείο ε) σημείο i) της 
απόφασης ACER. 

5. Το ακόλουθο σχέδιο ισχύει για την εφαρμογή των καθηκόντων, τα οποία αναφέρονται 
στο άρθρο 37 του κανονισμού 2019/943, από το ΠΣΚ: 
a. σύμφωνα με το άρθρο 37 παράγραφος 1 στοιχείο α), το ΠΣΚ εφαρμόζει τον 

συντονισμένο υπολογισμό δυναμικότητας επόμενης ημέρας και υπολογισμό 
ενδοημερήσιας δυναμικότητας σύμφωνα με τις μεθοδολογίες που εκπονούνται 
βάσει των άρθρων 20 και 21 του κανονισμού Κ∆∆Σ για την ΠΥ∆ Νοτιοανατολικής 
Ευρώπης και την ΠΥ∆ ΕΛ/ΙΤ·  

b. σύμφωνα με το άρθρο 37 παράγραφος 1 στοιχείο β), το ΠΣΚ εφαρμόζει τη 
συντονισμένη ανάλυση ασφάλειας σύμφωνα με τη μεθοδολογία για τον 
συντονισμό της ανάλυσης επιχειρησιακής ασφάλειας σύμφωνα με το άρθρο 75 
του κανονισμού ΛΣ και σύμφωνα με τις μεθοδολογίες για τον συντονισμό της 
περιφερειακής επιχειρησιακής ασφάλειας σύμφωνα με το άρθρο 76 του 
κανονισμού ΛΣ οι οποίες εκπονήθηκαν για την ΠΥ∆ Νοτιοανατολικής Ευρώπης και 
την ΠΥ∆ ΕΛ/ΙΤ·  

c. σύμφωνα με το άρθρο 37 παράγραφος 1 στοιχείο γ), το ΠΣΚ εφαρμόζει και 
εκτελεί τη δημιουργία κοινών μοντέλων δικτύου βάσει του άρθρου 20 της 
μεθοδολογίας κοινού μοντέλου δικτύου (ΜΚΜ∆) και του άρθρου 79 του 
κανονισμού ΛΣ·  

d. σύμφωνα με το άρθρο 37 παράγραφος 1 στοιχείο δ), το ΠΣΚ εφαρμόζει την 
υποστήριξη της αξιολόγησης της συνέπειας των σχεδίων άμυνας και των σχεδίων 
αποκατάστασης των ΠΥ∆ Νοτιοανατολικής Ευρώπης και ΕΛ/ΙΤ σύμφωνα με τη 
διαδικασία που ορίζεται στο άρθρο 6 του κανονισμού ΕΑΑ·  

e. σύμφωνα με το άρθρο 37 παράγραφος 1 στοιχείο ε), το ΠΣΚ εφαρμόζει 
προβλέψεις επάρκειας συστήματος επόμενης εβδομάδας έως τουλάχιστον 
επόμενης ημέρας και και προετοιμασία δράσεων μείωσης κινδύνων σύμφωνα με 
τη μεθοδολογία που ορίζεται στο άρθρο 8 του κανονισμού 2019/941 για την 
πανευρωπαϊκή διαδικασία και τις ρυθμίσεις του άρθρου 9 παράγραφος 9, καθώς 
και τις περιφερειακές διαδικασίες για την ΠΥ∆ Νοτιοανατολικής Ευρώπης και την 
ΠΥ∆ ΕΛ/ΙΤ, που ορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 81 του κανονισμού ΛΣ· 

f. σύμφωνα με το άρθρο 37 παράγραφος 1 στοιχείο στ), το ΠΣΚ εφαρμόζει τον 
περιφερειακό συντονισμό του σχεδιασμού διακοπών για τις ΠΣ∆ ΝΑΕ και ΕΛ/ΙΤ 
σύμφωνα με τις διαδικασίες και τις μεθοδολογίες που ορίζονται στα άρθρα 80 και 
84 του κανονισμού ΛΣ. Το ΠΣΚ εκτελεί την πανευρωπαϊκή διαδικασία σύμφωνα 
με τις ρυθμίσεις του άρθρου 9 παράγραφος 9· 

g. σύμφωνα με το άρθρο 37 παράγραφος 1 στοιχείο ζ), το ΠΣΚ οργανώνει και 
διενεργεί κατάρτιση και πιστοποίηση του προσωπικού που εργάζεται για την 
εταιρεία του περιφερειακού συντονιστικού κέντρου σύμφωνα με τις βέλτιστες 
υφιστάμενες πρακτικές·  
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h. το καθήκον δυνάμει του άρθρου 37 παράγραφος 1 στοιχείο η) της «υποστήριξης 
του συντονισμού και της βελτιστοποίησης της περιφερειακής αποκατάστασης» 
δεν ανατίθεται στο ΠΣΚ καθώς δεν ζητείται από τους ∆ΣΜ της ΛΠΣ ΝΑΕ· 

i. σύμφωνα με το άρθρο 37 παράγραφος 1 στοιχείο θ), το ΠΣΚ εφαρμόζει την 
ανάλυση και υποβολή εκθέσεων μετά τη λειτουργία και μετά τις διαταραχές 
σύμφωνα με τη μεθοδολογία κλίμακας συμβάντος που εκπονήθηκε σύμφωνα με 
τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 714/2009 και επικαιροποιήθηκε για να εκπληρώσει τους 
στόχους του άρθρου 15 του κανονισμού ΛΣ σύμφωνα με τις ρυθμίσεις που 
ορίζονται στο σχετικό πλαίσιο Ε∆∆ΣΜ-ηλ·  

j. σύμφωνα με το άρθρο 37 παράγραφος 1 στοιχείο ι), ο ΠΣΚ εφαρμόζει την 
περιφερειακή διαστασιολόγηση της ισχύος εφεδρείας. Απαιτείται η κατάρτιση 
πρότασης σύμφωνα με το άρθρο 37 παράγραφος 5 που να περιγράφει τις 
διαδικασίες για την εκτέλεση των καθηκόντων και να ορίζει τις αρμοδιότητες των 
ΠΣΚ πριν οι ∆ΣΜ της ΛΠΣ ΝΑΕ να έχουν τη δυνατότητα καταμερισμού του 
καθήκοντος στο ΠΣΚ. Τέσσερις μήνες μετά την έγκριση των προτάσεων του 
Ε∆∆ΣΜ-ηλ από τον ACER, οι ∆ΣΜ της ΛΠΣ ΝΑΕ και οι εμπλεκόμενοι ∆ΣΜ θα 
παρέχουν μια τροποποίηση της εν λόγω πρότασης για τον καταμερισμό του 
καθήκοντος στο ΠΣΚ, κατά περίπτωση· 

k. σύμφωνα με το άρθρο 37 παράγραφος 1 στοιχείο ια), το ΠΣΚ διευκολύνει την 
περιφερειακή προμήθεια ισχύος εξισορρόπησης. Απαιτείται η κατάρτιση πρότασης 
σύμφωνα με το άρθρο 37 παράγραφος 5 που να περιγράφει τις διαδικασίες για 
την εκτέλεση των καθηκόντων και να ορίζει τις αρμοδιότητες του ΠΣΚ πριν οι 
∆ΣΜ της ΛΠΣ ΝΑΕ να έχουν τη δυνατότητα καταμερισμού του καθήκοντος στο 
ΠΣΚ. Τέσσερις μήνες μετά την έγκριση των προτάσεων του Ε∆∆ΣΜ-ηλ από τον 
ACER, οι ∆ΣΜ της ΛΠΣ ΝΑΕ και οι εμπλεκόμενοι ∆ΣΜ θα παρέχουν μια 
τροποποίηση της εν λόγω πρότασης για τον καταμερισμό του καθήκοντος στο 
ΠΣΚ, κατά περίπτωση· 

l. το καθήκον σύμφωνα με το άρθρο 37 παράγραφος 1 στοιχείο ιβ) για τη 
βελτιστοποίηση των διακανονισμών μεταξύ διαχειριστών συστημάτων 
μεταφοράς δεν ανατίθεται στο ΠΣΚ, καθώς δεν ζητείται από τους ∆ΣΜ της ΛΠΣ 
ΝΑΕ· 

m. σύμφωνα με το άρθρο 37 παράγραφος 1 στοιχείο ιγ), το ΠΣΚ εκτελεί καθήκοντα 
που σχετίζονται με τον προσδιορισμό σεναρίων περιφερειακής κρίσης ηλεκτρικής 
ενέργειας σε περίπτωση που ανατίθενται από τον Ε∆∆ΣΜ-ηλ σύμφωνα με τη 
μεθοδολογία που εκπονήθηκε δυνάμει του άρθρου 6 παράγραφος 1 του 
κανονισμού 2019/941· 

n. σύμφωνα με το άρθρο 37 παράγραφος 1 στοιχείο ιδ), το ΠΣΚ εκτελεί καθήκοντα 
που σχετίζονται με τις εποχικές εκτιμήσεις επάρκειας σε περίπτωση που 
ανατίθενται από τον Ε∆∆ΣΜ-ηλ βάσει του άρθρου 9 παράγραφος 2 του 
κανονισμού 2019/941· 

o. σύμφωνα με το άρθρο 37 παράγραφος 1 στοιχείο ιε), το ΠΣΚ εφαρμόζει τον 
υπολογισμό της τιμής της μέγιστης διαθέσιμης ισχύος εισόδου για τη συμμετοχή 
ξένης δυναμικότητας σε μηχανισμούς διασφάλισης για τους σκοπούς της έκδοσης 
σύστασης σύμφωνα με το άρθρο 26 παράγραφος 7 βάσει της μεθοδολογίας 
σύμφωνα με το άρθρο 26 παράγραφος 11 του κανονισμού 2019/943 και 
σύμφωνα με τις ρυθμίσεις που ορίζονται στο σχετικό πλαίσιο του Ε∆∆ΣΜ-ηλ· 

p. τα καθήκοντα σύμφωνα με το άρθρο 37 παράγραφος 1 στοιχείο ιστ), που 
σχετίζονται με την υποστήριξη των διαχειριστών συστημάτων μεταφοράς στον 
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εντοπισμό αναγκών για νέα δυναμικότητα μεταφοράς, για αναβάθμιση 
υφιστάμενης δυναμικότητας μεταφοράς ή εναλλακτικών τους, προς υποβολή στις 
περιφερειακές ομάδες που έχουν συσταθεί δυνάμει του κανονισμού 2013/347 και 
προς ένταξη στο δεκαετές πρόγραμμα ανάπτυξης δικτύου (∆ΠΑ∆) που προβλέπει 
το άρθρο 51 της οδηγίας (ΕΕ) 2019/944, εφαρμόζονται από το ΠΣΚ όπου ζητείται 
από τους ∆ΣΜ της ΛΠΣ ΝΑΕ για την υποστήριξη των ∆ΣΜ όσον αφορά τον 
προσδιορισμό των αναγκών τους για δυναμικότητα μεταφοράς·  

q. σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 5 στοιχείο β) και το άρθρο 4 παράγραφος 
5 στοιχείο δ) της απόφασης ACER, το ΠΣΚ εφαρμόζει τον συντονισμένο 
μακροπρόθεσμο υπολογισμό δυναμικότητας σύμφωνα με τις μεθοδολογίες που 
εκπονήθηκαν δυνάμει του άρθρου 10 του κανονισμού ΜΚ∆ που αναπτύχθηκε για 
την ΠΥ∆ Νοτιοανατολικής Ευρώπης και την ΠΥ∆ ΕΛ/ΙΤ.  

 
Τίτλος IV 

Συνεργατικές διαδικασίες 
 

Άρθρο 9 
Ρυθμίσεις εργασίας 

1. Σύμφωνα με το άρθρο 38 στοιχείο α) και το άρθρο 39 του κανονισμού 2019/943, 
το ΠΣΚ αναπτύσσει ρυθμίσεις εργασίας για την κάλυψη πτυχών προγραμματισμού 
και λειτουργίας που αφορούν τα καθήκοντα δυνάμει του άρθρου 8 της παρούσας. 

2. Οι ρυθμίσεις δυνάμει της παραγράφου 1 πρέπει να είναι σύμφωνες με τους 
ισχύοντες όρους, προϋποθέσεις και μεθοδολογίες που αφορούν τους 
εμπλεκόμενους ∆ΣΜ, συμπεριλαμβανομένου κάθε σχετικού υφιστάμενου 
συμβατικού πλαισίου (π.χ. ΣΕΥ) που αφορά την εκτέλεση κάθε καθήκοντος και τη 
λειτουργία των εργαλείων που έχουν αναπτυχθεί για τον σκοπό.  

3. Οι ρυθμίσεις της παραγράφου 1 αναπτύσσονται σε συνεργασία με τους 
εμπλεκόμενους ∆ΣΜ και με τα εμπλεκόμενα ΠΣΚ, ανάλογα με την περίπτωση που 
ισχύει για κάθε επιμέρους καθήκον.  

4. Οι ρυθμίσεις της παραγράφου 1, όσον αφορά την εκτέλεση των καθηκόντων για 
το σύνορο ζώνης προσφοράς BG-RO, διασφαλίζουν ότι τα καθήκοντα εκτελούνται 
από το ΠΣΚ σε συνεργασία με την Transelectrica σύμφωνα με το άρθρο 4 
παράγραφος 5 στοιχείο γ) σημείο i) της απόφασης ACER. 

5. Οι ρυθμίσεις της παραγράφου 1, όσον αφορά την εκτέλεση των καθηκόντων για 
το σύνορο ζώνης προσφοράς ΠΥ∆ ΕΛ/ΙΤ και για τα σύνορα ζωνών προσφοράς IT 
CNOR, IT CSUD, IT SUD, IT SICI, IT SARD και IT ROSN, διασφαλίζουν ότι το ΠΣΚ 
συντονίζεται με την TERNA για την εκτέλεση των καθηκόντων σύμφωνα με το 
άρθρο 4 παράγραφος 5 στοιχείο γ) σημείο i) και άρθρο 4 παράγραφος 5 στοιχείο 
ε) σημείο i) της απόφασης ACER. 

6. Κατά την ανάπτυξη των ρυθμίσεων εργασίας δυνάμει της παραγράφου 1, οι 
ακόλουθες αναφορές ισχύουν για τα καθήκοντα σύμφωνα με το άρθρο 37 του 
Κανονισμού 2019/943: 

a. οι ρυθμίσεις για το καθήκον δυνάμει του άρθρου 37 παράγραφος 1 στοιχείο 
α) αναφέρονται στη μεθοδολογία υπολογισμού δυναμικότητας επόμενης 
ημέρας και υπολογισμού ενδοημερήσιας δυναμικότητας σύμφωνα με το 
άρθρα 20 και 21 του κανονισμού Κ∆∆Σ για την ΠΥ∆ Νοτιοανατολικής 
Ευρώπης και την ΠΥ∆ ΕΛ/ΙΤ·  

b. οι ρυθμίσεις για το καθήκον δυνάμει του άρθρου 37 παράγραφος 1 στοιχείο 
β) αναφέρονται στα εξής: 

i. τη μεθοδολογία για τον συντονισμό της ανάλυσης επιχειρησιακής 
ασφάλειας σύμφωνα με το άρθρο 75 του κανονισμού ΛΣ· 
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ii. τις μεθοδολογίες για τον συντονισμό της περιφερειακής 
επιχειρησιακής ασφάλειας σύμφωνα με το άρθρο 76 του 
κανονισμού ΛΣ για την ΠΥ∆ Νοτιοανατολικής Ευρώπης και την ΠΥ∆ 
ΕΛ/ΙΤ· 

c. οι ρυθμίσεις για το καθήκον δυνάμει του άρθρου 37 παράγραφος 1 στοιχείο 
γ) αναφέρονται στα εξής: 

i. τη μεθοδολογία κοινού μοντέλου δικτύου σύμφωνα με το άρθρο 17 
ή τις κατευθυντήριες γραμμές για την κατανομή δυναμικότητας και 
διαχείρισης συμφόρησης (CGMM-v1-plus)· 

ii. τη μεθοδολογία κοινού μοντέλου δικτύου σύμφωνα με το άρθρο 18 
ή τις κατευθυντήριες γραμμές για τη μελλοντική κατανομή 
δυναμικότητας (CGMM-v2-plus)· 

iii. την 3η έκδοση της μεθοδολογίας κοινού μοντέλου δικτύου 
σύμφωνα με το άρθρο 67 παράγραφος 1 και άρθρο 70 παράγραφος 
1 του κανονισμού ΛΣ (CGMM-v3)· ή  

iv. κάθε έγγραφο που αντικαθιστά ένα ή περισσότερες από τρεις 
εκδόσεις της μεθοδολογίας κοινού μοντέλου δικτύου που 
αναφέρεται στα ανωτέρω. 

d. οι ρυθμίσεις για το καθήκον δυνάμει του άρθρου 37 παράγραφος 1 στοιχείο 
δ) αναφέρονται στην αξιολόγηση της συνέπειας του σχεδίου άμυνας του 
συστήματος και του σχεδίου αποκατάστασης σύμφωνα με το άρθρο 6 του 
κανονισμού ΕΑΑ·  

e.  οι ρυθμίσεις για το καθήκον δυνάμει του άρθρου 37 παράγραφος 1 
στοιχείο ε) αναφέρονται στη μεθοδολογία βραχυπρόθεσμης και εποχικής 
εκτίμησης επάρκειας σύμφωνα με το άρθρο 8 του κανονισμού 2019/941 
σχετικά με το σχέδιο ετοιμότητας αντιμετώπισης κινδύνων: 

f. οι ρυθμίσεις για το καθήκον δυνάμει του άρθρου 37 παράγραφος 1 στοιχείο 
ε) αναφέρονται στη μεθοδολογία βραχυπρόθεσμης και εποχικής εκτίμησης 
επάρκειας σύμφωνα με τα άρθρα 80 και 84 του κανονισμού ΛΣ σχετικά με 
το σχέδιο ετοιμότητας αντιμετώπισης κινδύνων· 

g. οι ρυθμίσεις για το καθήκον δυνάμει του άρθρου 37 παράγραφος 1 στοιχείο 
θ), ι), ια), ιστ) αναφέρονται στις προτάσεις ή τις ρυθμίσεις που πρέπει να 
αναπτυχθούν από τον Ε∆∆ΣΜ-ηλ και για τις ρυθμίσεις εργασίας του 
καθήκοντος (ια) αναπτύσσονται εάν το καθήκον ζητηθεί από τους 
εμπλεκόμενους ∆ΣΜ· 

h. οι ρυθμίσεις για καθήκοντα δυνάμει του άρθρου 37 παράγραφος 1 στοιχείο 
ιγ) και ιδ) αναπτύσσονται σε περίπτωση συμμετοχής του ΠΣΚ στο καθήκον 
που εκτελείται από τον Ε∆∆ΣΜ-ηλ σύμφωνα με τις μεθοδολογίες που 
αναπτύσσονται δυνάμει του άρθρου 6 παράγραφος 1 και άρθρο 9 
παράγραφος 2 του κανονισμού 2019/941·  

i. οι ρυθμίσεις για το καθήκον δυνάμει του άρθρου 37 παράγραφος 1 στοιχείο 
ιε) αναφέρονται στη μεθοδολογία υπολογισμού της μέγιστης διαθέσιμης 
ισχύς εισόδου για τη διασυνοριακή συμμετοχή σύμφωνα με το άρθρο 26 
παράγραφος 11 του κανονισμού 2019/943· 

j. για το καθήκον δυνάμει του άρθρου 37 παράγραφος 1 στοιχείο ιστ), το 
ΠΣΚ αναπτύσσει ρυθμίσεις εργασίας σε περίπτωση και στον βαθμό που 
ζητείται από το ΠΣΚ.  

7. Επιπλέον, σύμφωνα με το άρθρο 4 της απόφασης ACER, οι ρυθμίσεις για τον 
μακροπρόθεσμο υπολογισμό δυναμικότητας αναφέρονται στις μεθοδολογίες που 
αναπτύχθηκαν δυνάμει του άρθρου 10 του κανονισμού ΜΚ∆ για την ΠΥ∆ 
Νοτιοανατολικής Ευρώπης και την ΠΥ∆ ΕΛ/ΙΤ. 
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8. Το ΠΣΚ διασφαλίζει ότι οι ρυθμίσεις εργασίας περιέχουν κανόνες για την ειδοποίηση 
των ενδιαφερόμενων μερών.  

9. Όσον αφορά τα πανευρωπαϊκά καθήκοντα που εκτελούνται εκ περιτροπής από όλα 
τα ΠΣΚ, όπως έχει συμφωνηθεί σε επίπεδο Ε∆∆ΣΜ-ηλ και τα οποία περιγράφονται 
στις πολυμερείς ΣΕΥ, οι ρυθμίσεις εργασίας ορίζουν για κάθε καθήκον τα εξής:  

a. τις περιόδους εναλλαγής·  
b. την οργάνωση της διαδοχής μεταξύ δύο διαδοχικών περιόδων εναλλαγής·  
c. την κοινοποίηση της κατάστασης κάθε ΠΣΚ, επικεφαλής ή εφεδρική, προς 

τους ∆ΣΜ της ΛΠΣ ΝΑΕ και άλλων ΠΣΚ.  
 

Άρθρο 10 
Αναθεώρηση των ρυθμίσεων εργασίας 

1. Το ΠΣΚ τηρεί την παρακάτω διαδικασία για την αναθεώρηση των ρυθμίσεων εργασίας 
που αναφέρονται στο άρθρο 9:  
a. Το ΠΣΚ υποβάλλει πρόταση στους συμμετέχοντες ∆ΣΜ και, κατά περίπτωση, στους 

∆ΣΜ που λαμβάνουν καθήκοντα από το ΠΣΚ. Ανάλογα με την κάθε περίπτωση, το 
ΠΣΚ ΝΑΕ δύναται να περιλαμβάνει άλλα επηρεαζόμενα ΠΣΚ και ∆ΣΜ. Το ΠΣΚ 
κοινοποιεί στα προαναφερόμενα μέρη την ανάλυση του σκεπτικού της πρότασής 
του.  

b. Η πρόταση περιλαμβάνει χρονοδιάγραμμα υλοποίησης.  
c. Εντός διαστήματος τριών μηνών, οι αποδέκτες της πρότασης πρέπει να εγκρίνουν, 

να απορρίψουν ή να καταθέσουν, γραπτώς, τροποποίηση της πρότασης. Κατόπιν 
αιτήματος από αποδέκτη της πρότασης, η προθεσμία απαντήσεων μπορεί να 
παραταθεί. 

d. Το ΠΣΚ εξετάζει τις απαντήσεις από όλα τα μέρη, όπως ορίζονται στην παράγραφο 
1 στοιχείο α) και καταρτίζει πρόταση προς έγκριση από το διοικητικό συμβούλιο.  

 
 

Άρθρο 11 
∆ιαδικασία για την κοινή χρήση αναλύσεων και τη διαβούλευση, όσον αφορά 
προτάσεις των ΠΣΚ, με τους ∆ΣΜ άλλα ΠΣΚ και με τα ενδιαφερόμενα μέρη 
1. Σύμφωνα με το άρθρο 40 του κανονισμού 2019/943, κατά την άσκηση των 

καθημερινών του λειτουργικών καθηκόντων, το ΠΣΚ κοινοποιεί την ανάλυση και 
διαβουλεύεται τις προτάσεις με τους συμμετέχοντες ∆ΣΜ και άλλους ∆ΣΜ που 
λαμβάνουν καθήκοντα από το ΠΣΚ σύμφωνα με τις μεθοδολογίες που αναφέρονται 
στο άρθρο 9 και τις απαιτήσεις στο άρθρο 12. 

2. Ο συντονισμός με το/τα ΠΣΚ και τον/τους ∆ΣΜ της Κεντρικής ΛΠΣ διασφαλίζεται: 
a. σύμφωνα με τις διαπεριφερειακές μεθοδολογίες, τους όρους και τις 

προϋποθέσεις, όπως προβλέπονται στο άρθρα 8 και 9· 
b. στη σύνορο ζώνης προσφοράς BG-RO σύμφωνα με το άρθρο 3 

παράγραφος 5 στοιχείο ε) και το άρθρο 4 παράγραφος 5 στοιχείο γ) σημείο 
ii) της απόφασης ACER. Η αξιολόγηση πραγματοποιείται από την 
Transelectrica ανάλογα με τον διαπεριφερειακό χαρακτήρα κάθε 
καθήκοντος. Όταν ένα καθήκον προσδιορίζεται ως διαπεριφερειακού 
χαρακτήρα, η παρούσα πρόταση τροποποιείται με την προϋπόθεση ότι το 
εν λόγω καθήκον εκτελείται από το ΠΣΚ ΝΑΕ μαζί με το ΠΣΚ της Κεντρικής 
ΛΠΣ σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 5 στοιχείο ε) σημείο ii) της 
απόφασης ACER, όπως κρίνεται απαραίτητο. 

c. για τα σύνορα ζωνών προσφοράς της ΠΥ∆ ΕΛ/ΙΤ και τα σύνορα ζωνών 
προσφοράς IT CNOR, IT CSUD, IT SUD, IT SICI, IT SARD και IT ROSN, 
διενεργείται αξιολόγηση από την Terna, όπως κρίνεται απαραίτητο βάσει 
του διαπεριφερειακού χαρακτήρα κάθε καθήκοντος. Όταν ένα καθήκον 
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προσδιορίζεται ως διαπεριφερειακού χαρακτήρα, η παρούσα πρόταση 
τροποποιείται με την προϋπόθεση ότι το εν λόγω καθήκον εκτελείται από 
το ΠΣΚ ΝΑΕ μαζί με το ΠΣΚ της Κεντρικής ΛΠΣ σύμφωνα με το άρθρο 4 
παράγραφος 5 στοιχείο ε) σημείο ii) της απόφασης ACER, όπως κρίνεται 
απαραίτητο. 

3. Το ΠΣΚ, και η αλληλεπίδραση των εμπλεκόμενων ∆ΣΜ με τις ΕΡΑ ή τα σχετικά 
ενδιαφερόμενα μέρη για ζητήματα που αφορούν τον καθημερινό συντονισμό τους, 
πρέπει να καθορίζονται σύμφωνα με τις απαιτήσεις που περιγράφονται στους 
κανονισμούς, ΛΣ, Κ∆∆Σ, ΜΚ∆ και Κ∆ ή άλλες εφαρμοστέες μεθοδολογίες που 
αναφέρονται στο άρθρο 9.  

4. Η διαβούλευση με τα ΠΣΚ ή τους σχετικούς ∆ΣΜ σε άλλες ΛΠΣ προηγείται της 
οριστικής έγκρισης των συντονισμένων δράσεων ή συστάσεων που προκύπτουν 
από τη διαδικασία που περιγράφεται στο άρθρο 12. 

5. Κατά τη διαβούλευση με τα ΠΣΚ άλλων ΛΠΣ κατά τις καθημερινές διαδικασίες, το 
ΠΣΚ βρίσκει λύσεις που:  

a. δεν παραβιάζουν τα όρια της επιχειρησιακής ασφάλειας· 
b. αποκαθιστά τα όρια επιχειρησιακής ασφάλειας, κατά περίπτωση·  
c. ελαχιστοποιεί τις δαπάνες. 

 
 

Άρθρο 12 
∆ιαδικασία για την έγκριση  και επανεξέταση συντονισμένων δράσεων και 

συστάσεων 
Η διαδικασία για την έγκριση και την επανεξέταση των συντονισμένων δράσεων και 
συστάσεων για τα καθήκοντα που αναφέρονται στα στοιχεία του άρθρου 37 
παράγραφος 1 του κανονισμού 2019/943 για τη ΛΠΣ ΝΑΕ διαμορφώνεται σύμφωνα με 
τις αντίστοιχες υφιστάμενες μεθοδολογίες και σύμφωνα με το άρθρο 42 του κανονισμού 
2019/943. Επιπλέον, εξετάζονται οι ακόλουθες διατάξεις: 

a. όσον αφορά τα καθήκοντα που αναφέρονται στα στοιχεία α) και β) του άρθρου 
37 παράγραφος 1 του κανονισμού 2019/943 προτού το ΠΣΚ εκδώσει τις 
συντονισμένες δράσεις, όλοι ∆ΣΜ επιβεβαιώνουν ότι η συντονισμένη δράση που 
προτείνει το ΠΣΚ είναι ασφαλής, αξιόπιστη και αποδοτική σύμφωνα με τα εξής: 

i. το άρθρο 35 παράγραφος 5 και το άρθρο 42 παράγραφος 2 του 
κανονισμού 2019/943·  

ii. το άρθρο 26 του κανονισμού Κ∆∆Σ·  
iii. το άρθρο 17 της μεθοδολογίας για τον συντονισμό της ανάλυσης 

επιχειρησιακής ασφάλειας σύμφωνα με το άρθρο 75 του 
κανονισμού ΛΣ·  

iv. τις μεθοδολογίες για τον υπολογισμό της δυναμικότητας και τον 
συντονισμό της περιφερειακής επιχειρησιακής ασφάλειας για τις 
ΠΥ∆ Νοτιοανατολικής Ευρώπης και ΕΛ/ΙΤ σύμφωνα με το άρθρο 
76 του κανονισμού ΛΣ. 

b. Πριν το ΠΣΚ εκδώσει τις συντονισμένες δράσεις για ένα ή περισσότερα 
καθήκοντα που αναφέρονται στα στοιχεία γ) έως ιε) του άρθρου 37 
παράγραφος 1 του κανονισμού 2019/943, στο οποίο έχει χορηγηθεί η 
αρμοδιότητα σύμφωνα με το άρθρο 42 παράγραφος 6 του κανονισμού 
2019/943, όλοι οι ∆ΣΜ επιβεβαιώνουν ότι η συντονισμένη δράση που προτείνει 
το ΠΣΚ είναι ασφαλής, αξιόπιστη και αποδοτική σύμφωνα με το άρθρο 35 
παράγραφος 5 και το άρθρο 42 παράγραφος 2 του κανονισμού 2019/943. 

c. Κάθε συντονισμένη δράση που δεν επιβεβαιώνεται από τον/τους 
επηρεαζόμενο/-ους ∆ΣΜ σύμφωνα με τη σχετική μεθοδολογία δεν εκδίδεται από 
το ΠΣΚ.  
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d. Όταν ένας ή περισσότεροι ∆ΣΜ ενεργοποιούν την αναθεώρηση των 
συντονισμένων δράσεων ή συστάσεων για κάθε καθήκον που εκτελείται από το 
ΠΣΚ, παρέχουν τεκμηριωμένη αιτιολόγηση στο ΠΣΚ και τους επηρεαζόμενους 
∆ΣΜ σύμφωνα με τη σχετική μεθοδολογία και σχετικά με την εν λόγω 
συντονισμένη δράση ή σύσταση και, κατά περίπτωση, παρέχουν 
επικαιροποιημένα στοιχεία στο ΠΣΚ.  

e. Κάθε ∆ΣΜ ενεργοποιεί την αναθεώρηση των συντονισμένων δράσεων για κάθε 
καθήκον που εκτελείται από το ΠΣΚ αν οι συντονισμένες δράσεις καταστούν μη 
διαθέσιμες. Εν προκειμένω, το ΠΣΚ τροποποιεί τις συντονισμένες δράσεις χωρίς 
καθυστέρηση προκειμένου να αποκλείσει τις συντονισμένες δράσεις που 
κατέστησαν μη διαθέσιμες.  

f. Για κάθε καθήκον που εκτελείται από το ΠΣΚ, όλοι οι ∆ΣΜ διασφαλίζουν ότι 
κάθε σχετική πληροφορία κοινοποιείται στους ∆ΣΜ που επηρεάζονται από την 
εν λόγω συντονισμένη δράση ή σύσταση και στο ΠΣΚ. 

 
Τίτλος V 
Ευθύνη 

 
Άρθρο 13 

Ρυθμίσεις που αφορούν την ευθύνη του ΠΣΚ 
1. Το ΠΣΚ ενδέχεται να θεωρηθεί υπεύθυνο για απώλειες που υπέστησαν οι 

εξυπηρετούμενοι ∆ΣΜ (είτε αποτελούν ενδιαφερόμενα μέρη είτε όχι), άλλα ΠΣΚ ή 
τρίτοι σε σχέση με την εκτέλεση των καθηκόντων του ΠΣΚ σύμφωνα με το άρθρο 
37 παράγραφος 1 του κανονισμού 2019/943.  
 
a. Η ευθύνη του ΠΣΚ έναντι των συμμετεχόντων ∆ΣΜ και άλλων ΠΣΚ:  

 
Το ΠΣΚ συνάπτει ΣΕΥ με όλους τους εξυπηρετούμενους ∆ΣΜ (είτε 
αποτελούν ενδιαφερόμενα μέρη είτε όχι) και/ή άλλα ΠΣΚ που καθορίζουν 
τα καθήκοντα που πρέπει να εκτελούνται από το ΠΣΚ βάσει του άρθρου 37 
παράγραφος 1 του κανονισμού 2019/943. Το ΠΣΚ ευθύνεται έναντι των 
συμμετεχόντων ∆ΣΜ και/ή άλλων ΠΣΚ στην περίπτωση της μη ορθής 
εκτέλεσης ή της μη εκτέλεσης των εν λόγω καθηκόντων επιφέροντας τη 
ζημία του συμμετέχοντος ∆ΣΜ ή άλλου ΠΣΚ λόγω της μη ορθής εκτέλεσης 
ή μη εκτέλεσης των καθηκόντων του ΠΣΚ. Οι ΣΕΥ διέπουν και καθορίζουν 
τους κανόνες για την ευθύνη του ΠΣΚ έναντι των συμμετεχόντων ∆ΣΜ 
και/ή άλλων ΠΣΚ, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, των πιθανών 
εξαιρέσεων ευθύνης, λαμβάνοντας υπόψη τους περιορισμούς του 
εφαρμοστέου εθνικού δικαίου που διέπει τις συμφωνίες, σύμφωνα με τους 
σχετικούς όρους τους. Η νομική βάση για κάθε αξίωση ευθύνης ενός 
συμμετέχοντος ∆ΣΜ ή άλλου ΠΣΚ έναντι του ΠΣΚ είναι η σχετική ΣΕΥ και 
το εφαρμοστέο εθνικό δίκαιο που διέπει τη συμφωνία με βάση τους 
σχετικούς όρους της. Όσον αφορά την ευθύνη έναντι των ∆ΣΜ, δεν 
χρειάζεται να διευκρινιστεί εάν ο ∆ΣΜ που διεκδικεί αποζημίωση έναντι του 
ΠΣΚ αποτελεί ενδιαφερόμενο μέρος ή όχι.  
 

b. Ευθύνη του ΠΣΚ έναντι τρίτων:  
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Παρά το γεγονός ότι τα τρίτα μέρη δεν αποτελούν αποδέκτες των 
καθηκόντων που εκτελούνται από το ΠΣΚ βάσει του άρθρου 37 
παράγραφος 1 του κανονισμού 2019/943 και οι συναφείς υπηρεσίες 
παρέχονται από το ΠΣΚ στους εξυπηρετούμενους ∆ΣΜ (οι άμεσοι 
αποδέκτες του ΠΣΚ), η μη ορθή εκτέλεση ή μη εκτέλεση των εν λόγω 
καθηκόντων του ΠΣΚ ενδέχεται να γεννά, υπό ειδικές συνθήκες, ευθύνη 
του ΠΣΚ έναντι τρίτων. ∆εδομένου ότι δεν υφίσταται συμβατική σχέση 
μεταξύ του ΠΣΚ και των εν λόγω τρίτων, η νομική βάση για κάθε αξίωση 
ευθύνης ενός τρίτου έναντι του ΠΣΚ είναι το εφαρμοστέο εθνικό δίκαιο περί 
αδικοπραξιών. Σε αυτήν την περίπτωση, το συγκεκριμένο καθεστώς 
ευθύνης θα εξαρτηθεί από το εφαρμοστέο εθνικό δίκαιο (βάσει των 
κανόνων σύγκρουσης νόμων), το οποίο καθορίζεται είτε από την έδρα του 
ΠΣΚ (ελληνικό δίκαιο) ή την τοποθεσία όπου συντελέστηκε η ζημιά. Σε κάθε 
περίπτωση, από νομική άποψη, δεν είναι δυνατό να περιοριστεί η ευθύνη 
έναντι τρίτων βάσει του δικαίου περί αδικοπραξιών.  
Προς τον σκοπό αυτόν, η ΣΕΥ που συνάφθηκε μεταξύ του ΠΣΚ και των 
συμμετεχόντων ∆ΣΜ καθορίζει τους κανόνες για τον χειρισμό δυνητικών 
αξιώσεων τρίτων που εγείρονται κατά των ∆ΣΜ λόγω της μη ορθής 
εκτέλεσης ή της μη εκτέλεσης των καθηκόντων του ΠΣΚ, καθώς και την 
κατανομή ευθυνών μεταξύ του ΠΣΚ και των συμμετεχόντων ∆ΣΜ, όπου οι 
ενέργειες του ∆ΣΜ έχουν επιφέρει τις ζημιές του τρίτου μέρους. 

2. Το ΠΣΚ ΝΑΕ έχει τη νομική μορφή της ανώνυμης εταιρείας, ήτοι της εταιρείας 
περιορισμένης ευθύνης, το οποίο έχει συστήσει βάσει του ελληνικού δικαίου την 
εταιρεία που είναι υπεύθυνη έναντι των τρίτων με το σύνολο των εταιρικών 
περιουσιακών στοιχείων της, ενώ οι μέτοχοί της εκτίθενται σε κίνδυνο έως το ποσό 
της συνεισφοράς τους στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας. Ωστόσο, σύμφωνα με 
το άρθρο 45 του κανονισμού 2019/943, το ΠΣΚ διαθέτει όλους τους 
χρηματοοικονομικούς πόρους που είναι απαραίτητοι για την εκπλήρωση των 
υποχρεώσεών του βάσει του κανονισμού 2019/943. Σε αυτήν τη βάση, οι 
εξυπηρετούμενοι ∆ΣΜ αποφάσισαν για τις χρηματοοικονομικές ρυθμίσεις που 
περιγράφονται στο άρθρο 6 της παρούσας πρότασης προκειμένου να διασφαλιστεί 
ότι το ΠΣΚ θα είναι σε θέση να ικανοποιήσει κάθε αξίωση καθίσταται απαιτητή. 
Επιπρόσθετα, οι εξυπηρετούμενοι ∆ΣΜ αναλαμβάνουν την προστασία του ΠΣΚ από 
καταχρηστικές αξιώσεις στον βαθμό που αυτό είναι εύλογο και νομικά εφικτό.  

3. Λαμβάνοντας υπόψη την εκτίμηση της έκθεσης κινδύνου του ΠΣΚ, οι 
εξυπηρετούμενοι ∆ΣΜ αναλαμβάνουν την κάλυψη της ευθύνης του εν λόγω ΠΣΚ 
όσον αφορά την εκτέλεση των καθηκόντων του ΠΣΚ βάσει του άρθρου 37 
παράγραφος 1 του κανονισμού 2019/943 με την εφαρμογή ενός ή περισσότερων 
από τα ακόλουθα μέσα εφόσον εκάστοτε κρίνεται ενδεδειγμένο: 
a. Περιορισμός της ευθύνης του ΠΣΚ όσον αφορά τις ΣΕΥ με τους 

εξυπηρετούμενους ∆ΣΜ και/ή άλλα ΠΣΚ. Οι όροι για τον περιορισμό της 
ευθύνης θα συμφωνείται στις εν λόγω συμφωνίες επιπέδου εξυπηρέτησης. 

b. Ασφαλιστική κάλυψη στον βαθμό που είναι εμπορικά διαθέσιμη και εύλογη 
καλύπτοντας τόσο την ευθύνη του ΠΣΚ σε σχέση με τις ΣΕΥ που 
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συνάφθηκαν με τους εξυπηρετούμενους ∆ΣΜ και/ή άλλα ΠΣΚ όσο και την 
ευθύνη του ΠΣΚ έναντι τρίτων. 

 
 

Άρθρο 14 
Γλώσσα 

1. Η γλώσσα αναφοράς για τις προβλέψεις που αφορούν τη θέσπιση του ΠΣΚ 
ΝΑΕ είναι τα Αγγλικά. 

 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 
 

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕΤΟΧΩΝ 
ΜΕΤΑΞΥ 

1. του Ανεξάρτητου ∆ιαχειριστή Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε. 
(εν συντομία «Α∆ΜΗΕ Α.Ε.»), μια εταιρεία που έχει συσταθεί και 
υφίσταται σύμφωνα με τη νομοθεσία της Ελλάδας και έχει την έδρα της στην 
οδό ∆υρραχίου 89 & Κηφισού, - 10443 Αθήνα, Ελλάδα, είναι εγγεγραμμένη 
στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με τον αριθμό 4001001000 και έχει κοινοτικό 
αριθμό ΦΠΑ EL 099877486 (εφεξής «Α∆ΜΗΕ»)  

2. της National Power Grid Company Transelectrica S.A (εν συντομία 
«Transelectrica»), μια εταιρεία με σύστημα διπλής διαχείρισης, που 
ιδρύθηκε και υφίσταται νομίμως σύμφωνα με τη νομοθεσία της Ρουμανίας, 
με έδρα στη διεύθυνση 33 General Gheorghe Magheru Blvd., 1st District, 
Βουκουρέστι και ταχυδρομική διεύθυνση Olteni no. 2-4, 3rd District, 
Βουκουρέστι, ταχυδρομικός κώδικας 030786, καταχωρημένη στο Εμπορικό 
Μητρώο του Βουκουρεστίου με αριθμό J40/8060/2000 και μοναδικό κωδικό 
αναγνώρισης 13328043, 

3. της Electricity System Operator EAD (εν συντομία «ESO»), μια 
εταιρεία που είναι οργανωμένη και υφίσταται βάσει του δικαίου της 
Βουλγαρίας, είναι εγγεγραμμένη στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με αριθμό 
175201304 και ΑΦΜ BG 175201304, εκπροσωπούμενη στο παρόν από τον 
κ. Angelin Tsachev, δεόντως εξουσιοδοτημένος να ενεργεί για λογαριασμό 
της εταιρείας στο πλαίσιο της παρούσας Συμφωνίας, 

4. της Terna – Rete Elettrica Nazionale Società per Azioni (εν 
συντομία “TERNA SpA.”), εταιρεία που έχει ορισθεί ∆ιαχειριστής 
Συστήματος Μεταφοράς στην Ιταλία, ιδρυθείσα και λειτουργούσα σύμφωνα 
με το δίκαιο της Ιταλίας, με έδρα στη Ρώμη Ιταλίας, Viale Egidio Galbani, 
70, 00156, με φορολογικό κωδικό και αριθμό εγγραφής στο Μητρώο 
Εταιρειών της Ρώμης 05779661007 
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οι οποίες θα αναφέρονται εφεξής μεμονωμένα ως «Συμβαλλόμενο μέρος» ή/και συλλογικά 
ως «Συμβαλλόμενα μέρη» 

και όσον αφορά τη συμμετοχή των Συμβαλλομένων μερών σε μια Εταιρεία με έδρα τη 
Θεσσαλονίκη, Ελλάδα, με την επωνυμία «SOUTHEAST ELECTRICITY NETWORK 
COORDINATION CENTER (SEleNe CC) ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (εφεξής «η Εταιρεία»), 

 

 

 

 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΣΚΕΨΕΙΣ 
Η ευρωπαϊκή νομοθεσία επιβάλλει στους ∆ΣΜ να συνεργάζονται στενά και να 
αναπτύσσουν αρχές, μεθόδους, μέτρα και την κατάλληλη υποδομή για τη βελτίωση του 
επιχειρησιακού συντονισμού για την ασφάλεια του ευρωπαϊκού διασυνδεδεμένου δικτύου 
μεταφοράς. 
Στο πλαίσιο του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 714/2009 σχετικά με τους όρους πρόσβασης στο 
δίκτυο για τις διασυνοριακές ανταλλαγές ηλεκτρικής ενεργείας και την κατάργηση του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1228 / 2003, ο ∆ΣΜ και το Ε∆∆ΣΜ-ηλ υπέγραψαν πολυμερή 
συμφωνία για τη συμμετοχή σε περιφερειακές Πρωτοβουλίες Συντονισμού Ασφαλείας, 
σύμφωνα με τις οποίες οι διασυνδεδεμένοι ∆ΣΜ θα προμηθεύονται τις υπηρεσίες που 
ορίζονται στο Παράρτημα 2 της Συμφωνίας από μία ή περισσότερες πρωτοβουλίες 
περιφερειακού συντονισμού στον τομέα της ασφάλειας (RSCI). 
Ο κανονισμός (ΕΕ) 2015/1222 της Επιτροπής σχετικά με τον καθορισμό κατευθυντήριων 
γραμμών για την κατανομή της δυναμικότητας και τη διαχείριση της συμφόρησης και ο 
κανονισμός (ΕΕ) 2016/1719 της Επιτροπής σχετικά με τον καθορισμό κατευθυντήριας 
γραμμής για τη μελλοντική κατανομή δυναμικότητας εισάγουν απαιτήσεις για την ίδρυση 
και περιφερειακή συνεργασία των περιφερειών υπολογισμού δυναμικότητας, εισάγοντας 
τις εξής έννοιες: 

iii. «περιφέρειες υπολογισμού δυναμικότητας»: οι γεωγραφικές περιοχές στις οποίες 
εφαρμόζεται ο συντονισμένος υπολογισμός δυναμικότητας· 

iv. «φορέας συντονισμένου υπολογισμού δυναμικότητας»: η οντότητα ή οι οντότητες 
που είναι επιφορτισμένες με τον υπολογισμό της δυναμικότητας μεταφοράς, σε 
περιφερειακό ή ανώτερο επίπεδο. 

Ο κανονισμός (ΕΕ) 2017/1485 της Επιτροπής σχετικά με τον καθορισμό κατευθυντήριων 
γραμμών για τη λειτουργία του συστήματος μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας εισάγει την 
υποχρέωση ίδρυσης ενός οργανισμού περιφερειακής συνεργασίας μέσω περιφερειακών 
συντονιστών ασφαλείας (εφεξής «ΠΣΑ»).  
Σύμφωνα με το άρθρο 76 παράγραφος 1 του κανονισμού 2017/1485, έως 3 μήνες από 
την έγκριση της μεθοδολογίας για τη συντονισμένη ανάλυση επιχειρησιακής ασφάλειας 
σύμφωνα με το άρθρο 75 παράγραφος 1, όλοι οι ∆ΣΜ κάθε περιφέρειας υπολογισμού 
δυναμικότητας καταρτίζουν από κοινού πρόταση κοινών διατάξεων για τον συντονισμό 
της περιφερειακής επιχειρησιακής ασφάλειας, οι οποίες πρέπει να περιλαμβάνουν κοινές 
διατάξεις σχετικά με την οργάνωση του περιφερειακού συντονισμού επιχειρησιακής 
ασφάλειας, η οποία θα καθορίζει τουλάχιστον τα εξής:  

• τον διορισμό του (των) συντονιστή(-ών) περιφερειακής ασφάλειας που θα 
εκτελεί(-ούν) τα καθήκοντα που περιγράφονται στο άρθρο 77 παράγραφος 1 του 
κανονισμού 2017/1485 για την εν λόγω περιφέρεια υπολογισμού δυναμικότητας·  

• κανόνες σχετικά με τη διακυβέρνηση και τη λειτουργία των συντονιστών 
περιφερειακής ασφάλειας, διασφαλίζοντας ισότιμη μεταχείριση όλων των μελών 
∆ΣΜ. 
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Σύμφωνα με το άρθρο 9 του κανονισμού 2017/1485 με τίτλο «Ανάκτηση δαπανών», το 
κόστος το οποίο βαρύνει διαχειριστές συστημάτων υποκείμενους σε ρύθμιση των 
τιμολογίων δικτύου και το οποίο προκύπτει από τις υποχρεώσεις που ορίζονται στον 
παρόντα κανονισμό εκτιμάται από τις αρμόδιες ρυθμιστικές αρχές. Το κόστος που 
εκτιμάται εύλογο, αποδοτικό και αναλογικό ανακτάται μέσω τιμολογίων δικτύου ή άλλων 
ενδεδειγμένων μηχανισμών. 
Η δέσμη μέτρων για την καθαρή ενέργεια για όλους τους Ευρωπαίους, ιδίως ο κανονισμός 
(ΕΕ) 2019/943 σχετικά με την εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, επεκτείνει την 
περιφερειακή συνεργασία στις λειτουργίες των συστημάτων μεταφοράς και εισάγει 
περιφερειακά συντονιστικά κέντρα (εφεξής «ΠΣΚ»), τα οποία οποίοι αντικαθιστούν τους 
Περιφερειακούς Συντονιστές Ασφαλείας που έχουν συσταθεί σύμφωνα με την οδηγία για 
τη λειτουργία του συστήματος έως την 1η Ιουλίου 2022. Εκτός από την ενίσχυση του 
ρόλου των ΠΣΚ, ο νέος κανονισμός εισάγει την περιοχή λειτουργίας του συστήματος και 
επιβάλλει επίσης στα ΠΣΚ την υποχρέωση να βρίσκονται στην επικράτεια ενός κράτους 
μέλους. 
Οι εν λόγω ΠΣΑ θα παρέχουν στους ∆ΣΜ διαφορετικές υπηρεσίες τουλάχιστον ενός 
ελάχιστου επιπέδου που θα στοχεύουν σε όλο το ισχύον ευρωπαϊκό κανονιστικό πλαίσιο, 
έτσι ώστε οι ∆ΣΜ να μπορούν να αξιολογούν την ασφάλεια σε περιφερειακό επίπεδο υπό 
το πρίσμα του μετασχηματισμού της ευρωπαϊκής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Οι 
παρεχόμενες υπηρεσίες πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις αποτελεσματικότητας και 
αποδοτικότητας των εργασιών. 
Για την εκπλήρωση της παραπάνω υποχρέωσης, καθώς και για τη σύσταση του ΠΣΚ σε 
κράτος μέλος της ΕΕ, τα Συμβαλλόμενα μέρη αποφάσισαν να εφαρμόσουν και να 
επιβάλουν υψηλότερο επίπεδο συντονισμού μεταξύ τους για τη λειτουργία του 
διασυνδεδεμένου συστήματος μεταφοράς στην περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. 
Κατά συνέπεια, η αμοιβαία συμφωνία μεταξύ των μερών - ESO, Α∆ΜΗΕ και Transelectrica 
- συνήφθη τον Ιούλιο του 2019 στο «Μνημόνιο συμφωνίας για τη δημιουργία ενός κοινού 
ΠΣΚ μεταξύ των διαχειριστών συστημάτων μεταφοράς της περιοχής της Νοτιοανατολικής 
Ευρώπης». 
Παράλληλα, συνήφθη επίσης συμφωνία μεταξύ των μερών Α∆ΜΗΕ και TERNA στο 
«Μνημόνιο συμφωνίας σχετικά με την ίδρυση νέου συντονιστή περιφερειακής 
ασφάλειας», για την περιφέρεια Ελλάδας - Ιταλίας («Περιφέρεια GRIT»).  
Στο πλαίσιο των ανωτέρω, η συνεργασία μεταξύ των μερών θα υλοποιηθεί με τη θέσπιση 
ενός ΠΣΑ για το ΠΣΚ Νοτιοανατολικής Ευρώπης και για το ΠΣΚ Ελλάδας-Ιταλίας, όπως τα 
ΠΣΚ ορίζονται στην απόφαση του ACER αριθ. 6/2016. 
Για λόγους αμεροληψίας, η αξιολόγηση των γεωγραφικών τοποθεσιών της Θεσσαλονίκης 
και της Σόφιας πραγματοποιήθηκε από την ομάδα εμπειρογνωμόνων του Ε∆∆ΣΜ 
ηλεκτρικής ενέργειας για την ίδρυση του ΠΣΑ Νοτιοανατολικής Ευρώπης, σύμφωνα με την 
πρόταση Ε∆∆ΣΜ ηλεκτρικής ενέργειας για διαμεσολάβηση. 
Με βάση την τελική σύσταση της ομάδας εμπειρογνωμόνων για την ίδρυση του ΠΣΑ 
Νοτιοανατολικής Ευρώπης, η τοποθεσία του ΠΣΑ Νοτιοανατολικής Ευρώπης έγινε αμοιβαία 
αποδεκτό ότι θα είναι στη Θεσσαλονίκη και, κατά συνέπεια, οι ∆ΣΜ ενημέρωσαν τις ΕΡΑ 
τους και, επίσης, η Γραμματεία του Ε∆∆ΣΜ ηλεκτρικής ενέργειας ενημέρωσε τόσο την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή όσο και το ACER αναφορικά με την τελική απόφαση για την 
τοποθεσία στη Θεσσαλονίκη. 
Επιπλέον, τα μέρη συμφωνούν να αναπτύξουν περαιτέρω τις αρχές και τους κανόνες 
διακυβέρνησης, οι οποίοι καθορίζονται στην παρούσα Συμφωνία. 
Επομένως, η παρούσα Συμφωνία καθορίζει ειδικότερα το πεδίο εφαρμογής, το νομικό 
καθεστώς, την οργανωτική δομή του ΠΣΑ, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων και 
των καθηκόντων των Συμβαλλομένων μερών, καθώς και αποτελεσματικές και αποδοτικές 
διαδικασίες, όπως οι αρχές λήψης αποφάσεων. 
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Στον ΠΣΑ μπορούν να εγγραφούν νέα μέλη, ενώ άλλα μέλη ∆ΣΜ του Ε∆∆ΣΜ ηλεκτρικής 
ενέργειας είναι γενικά ευπρόσδεκτοι να συμμετάσχουν σε αυτόν, ακολουθώντας αυστηρά 
την εξέλιξη και πρόοδο στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας στην περιοχή. 

 

ΚΑΤΟΠΙΝ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ, 

C. Τα Συμβαλλόμενα μέρη συμφώνησαν να ιδρύσουν την Εταιρεία ως Περιφερειακό 
Συντονιστή Ασφαλείας για τις ΠΥ∆ Νοτιοανατολικής Ευρώπης και Ελλάδας-
Ιταλίας με σκοπό την εκτέλεση των καθηκόντων που καθορίζονται στην παρούσα 
Συμφωνία. 

D. Τα Συμβαλλόμενα μέρη επιθυμούν να συνάψουν αυτήν τη συμφωνία μετόχων 
(η «Συμφωνία») για να καθορίσουν τους κανόνες που θα διέπουν τη σχέση των 
Μερών ως μετόχων της Εταιρείας, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, της 
διοίκησης και της διαχείρισης της Εταιρείας. 

Τα Μέρη συμφωνούν ότι οι κανόνες που προβλέπονται στο παρόν θα ισχύουν 
υπό την προϋπόθεση ότι οι μέτοχοι της Εταιρείας είναι έως πέντε (5)  

και τα Μέρη συμφωνούν ως εξής: 

1. ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ  
1.1. Ο σκοπός της παρούσας Συμφωνίας είναι να καθορίσει τους κανόνες που διέπουν 

τις σχέσεις μεταξύ των Μερών και τα αντίστοιχα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις 
τους, καθώς και τις αρχές και τους κανόνες που πρέπει να εφαρμόζονται για τη 
διαχείριση της Εταιρείας και την είσοδο άλλων πιθανών ∆ΣΜ ως μετόχων της 
Εταιρείας υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο παρόν. 

2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 
2.1. Τα Συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν να αναθέσουν στην Εταιρεία τα ακόλουθα 

καθήκοντα  (εφεξής τα «Καθήκοντα»), σε συμμόρφωση με όλες τις απαιτήσεις 
ή/και υποχρεώσεις που απορρέουν από την ισχύουσα νομοθεσία της ΕΕ: 

(xi) να εκτελεί τον ρόλο του φορέα συντονισμένου υπολογισμού δυναμικότητας 
σύμφωνα με το άρθρο 27 του Κανονισμού Κ∆∆Σ· 

(xii) δημιουργία κοινού μοντέλου δικτύου σύμφωνα με το άρθρο 79 των ΚΓΛΣ· 

(xiii) παροχή περιφερειακού συντονισμού επιχειρησιακής ασφάλειας σύμφωνα 
με το άρθρο 78 των ΚΓΛΣ, ιδίως με τον εντοπισμό κινδύνων στη διατήρηση 
της ασφάλειας για τις περιοχές ελέγχου και τον συντονισμό τους με τους 
εμπλεκόμενους ∆ΣΜ· 

(xiv) διενέργεια του συντονισμού προγραμματισμού διακοπής λειτουργίας 
σύμφωνα με το άρθρο 80 των ΚΓΛΣ, ιδίως με τη δημιουργία ενός ενιαίου 
μητρώου για προγραμματισμένες διακοπές λειτουργίας· και 

(xv) διενέργεια της αξιολόγησης της περιφερειακής επάρκειας σύμφωνα με το 
άρθρο 81 των ΚΓΛΣ.  

2.2. Τα Συμβαλλόμενα μέρη μπορούν να αποφασίσουν ομόφωνα να αναθέσουν νέα και 
περαιτέρω καθήκοντα στην Εταιρεία. Ειδικότερα, τα Συμβαλλόμενα μέρη 
συμφωνούν να επανεξετάσουν με καλή πίστη τα Καθήκοντα και, ενδεχομένως, να 
τροποποιήσουν αναλόγως την παρούσα Συμφωνία και το Καταστατικό, κατ’ 
εφαρμογήν του κανονισμού (ΕΕ) 943/2019 για την εσωτερική αγορά ηλεκτρικής 
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ενέργειας που προβλέπει ενισχυμένο πλαίσιο περιφερειακής συνεργασίας μέσω της 
δημιουργίας περιφερειακών κέντρων συντονισμού. 

2.3. Η Εταιρεία, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, θα ιδρύσει μια θυγατρική με έδρα 
στη Ρώμη της Ιταλίας, η οποία θα εκτελέσει τα Καθήκοντα σχετικά με τις 
εσωτερικές ζώνες προσφοράς της Ιταλίας στην περιφέρεια υπολογισμού 
δυναμικότητας της Ελλάδας-Ιταλίας. 

3. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΑΙ ΜΕΤΟΧΕΣ  
3.1. Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ορίζεται σε διακόσιες χιλιάδες ευρώ 

(200.000 €), πλήρως καταβεβλημένο και διαιρεμένο διακόσιες χιλιάδες 
(200.000), ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας ενός ευρώ (1,00 €) 
έκαστη. Κάθε μέτοχος της Εταιρείας θα κατέχει πενήντα χιλιάδες 
(50.000) μετοχές της Εταιρείας. 

3.2. Το εγγεγραμμένο κεφάλαιο θα καταβληθεί πλήρως (100%) κατά την ίδρυση της 
Εταιρείας. 

3.3. Όλα τα Μέρη της παρούσας Συμφωνίας θα έχουν πάντοτε ίσο αριθμό 
μετοχών στην Εταιρεία. 

4. ΜΕΡΗ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ 
ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

4.1. Κάθε κόστος που συνδέεται με την παροχή των υπηρεσιών που παρέχονται από 
την Εταιρεία σε σχέση με οποιαδήποτε Συμφωνία Επιχειρησιακής Λειτουργίας 
(εφεξής η «ΣΕΛ») που συνάπτεται μεταξύ ενός Συμβαλλόμενου μέρους και της 
Εταιρείας, βαρύνει κάθε Συμβαλλόμενο μέρος που λαμβάνει τις υπηρεσίες με στόχο 
τον περιορισμό της χρέωσης των υπηρεσιών αυτών στον μέγιστο δυνατό βαθμό. 

4.2. Το κόστος για την παροχή των υπηρεσιών που σχετίζονται με τις εσωτερικές ζώνες 
προσφοράς της Ιταλίας στην ΠΥ∆ Ελλάδας-Ιταλίας βαρύνει τελικά και αποκλειστικά 
την ΤΕΡΝΑ SPA μέσω μιας θυγατρικής που θα ιδρύσει στη Ρώμη, Ιταλία. 

4.3. Τα Συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν ότι η Εταιρεία μπορεί να παρέχει υπηρεσίες σε 
τρίτους καθορίζοντας ελεύθερα τυχόν συμβατικούς όρους. 

5. ΓΕΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 
5.1. Με την επιφύλαξη του ελληνικού δικαίου, τα Συμβαλλόμενα μέρη θα συνδυάζουν 

την επιρροή τους στην Εταιρεία, θα ασκούν τα δικαιώματα ψήφου τους ως μέτοχοι 
και θα δώσουν εντολή στους διορισμένους και εντεταλμένους εκπροσώπους τους 
να ψηφίσουν για λογαριασμό τους σε οποιαδήποτε συνεδρίαση των μετόχων ή του 
∆ιοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας σύμφωνα με την παρούσα Συμφωνία και με 
σκοπό την επίτευξη και εκτέλεση των υποχρεώσεων που αναλαμβάνονται στην 
παρούσα Συμφωνία και την εκπλήρωση του σκοπού της Εταιρείας. 

5.2. Τα Συμβαλλόμενα μέρη υποχρεώνουν την Εταιρεία να διασφαλίσει την ίση 
μεταχείριση όλων των μετόχων στην ίδια περίσταση.  

5.3. Τα Συμβαλλόμενα μέρη υποχρεώνουν την Εταιρεία να υλοποιήσει τον εταιρικό της 
σκοπό, τηρώντας παράλληλα τα όρια που προκύπτουν από την ύπαρξη άλλων 
εξειδικευμένων οντοτήτων μέλη των οποίων είναι επίσης όλοι οι μέτοχοί της.  

5.4. Τα Συμβαλλόμενα μέρη οφείλουν να διασφαλίσουν ότι η γενική πολιτική της 
Εταιρείας, καθώς και άλλα επιχειρησιακά ζητήματα όπως αυτά που σχετίζονται με 
τη χρηματοδότηση, την απόδοση των υπηρεσιών και την τιμολόγηση των τελών 
παροχής υπηρεσιών της Εταιρείας, θα καθοριστούν από το ∆ιοικητικό Συμβούλιο 
σύμφωνα με την προαναφερθείσα αρχή. 
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6. ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 
6.1. Η Εταιρεία διοικείται από το ∆ιοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από 

έναν σύμβουλο για κάθε Συμβαλλόμενο μέρος. Οι σύμβουλοι θα 
διοριστούν για περίοδο τριών (3) ετών, εκτός εάν συμφωνηθεί 
διαφορετικά από τα Συμβαλλόμενα μέρη. Τα Συμβαλλόμενα μέρη 
συμφωνούν ότι οι σύμβουλοι μπορεί να είναι υπάλληλοι των μετόχων 
ή/και των θυγατρικών τους. Η θητεία των Συμβούλων μπορεί να 
ανανεώνεται, όμως δεν μπορεί να υπερβαίνει τα έξι χρόνια συνολικά. Εκτός από 
τις διατάξεις του ελληνικού δικαίου, η θητεία οποιουδήποτε μέλους του 
∆ιοικητικού Συμβουλίου μπορεί να τερματιστεί πριν από τη λήξη της και κατόπιν 
απόφασης του μετόχου που το είχε προτείνει. 

6.2. Κάθε Συμβαλλόμενο μέρος έχει το δικαίωμα να προτείνει στη Γενική 
Συνέλευση ένα (1) μέλος του ∆ιοικητικού Συμβουλίου και να το 
αντικαταστήσει κατά την κρίση του. Η Γενική Συνέλευση θα ψηφίσει 
ομόφωνα για τον διορισμό του προτεινόμενου μέλους κάθε 
Συμβαλλόμενου μέρους. Σε περίπτωση που υπάρξει κενή θέση στο 
∆ιοικητικό Συμβούλιο, όποια και αν είναι η αιτία, η κενή αυτή θέση θα 
καλυφθεί αμέσως από άτομο που προτείνεται από το Συμβαλλόμενο 
μέρος που είχε διορίσει τον πρώην Σύμβουλο στη θέση που είναι τώρα 
κενή και εγκρίνεται ομόφωνα και διορίζεται στο ∆ιοικητικό Συμβούλιο 
από τη Γενική Συνέλευση. 

6.3. Το ∆ιοικητικό Συμβούλιο θα προεδρεύεται από έναν Πρόεδρο ο οποίος θα 
είναι ένας από τους Συμβούλους που έχουν διοριστεί από το ∆ιοικητικό 
Συμβούλιο και θα αλλάζει σε ετήσια βάση εκ περιτροπής, υπό τον όρο ότι 
ο Πρόεδρος δεν θα έχει δεύτερη ή καθοριστική ψήφο. ∆εδομένου ότι τα 
κύρια καθήκοντα και οι ευθύνες κατά τη διάρκεια του πρώτου έτους 
ανάπτυξης και λειτουργίας της Εταιρείας (2020) αφορούν αποκλειστικά 
την ίδρυση, την έναρξη λειτουργίας και την υλικοτεχνική ανάπτυξη στην 
Ελλάδα, τον κύκλο Προεδρίας του ∆.Σ. ξεκινά ο εκπρόσωπος του Α∆ΜΗΕ. 

6.4.  Οι συνεδριάσεις του ∆ιοικητικού Συμβουλίου πραγματοποιούνται στα 
αγγλικά. Τα πρακτικά τηρούνται στα ελληνικά και στα αγγλικά.  

6.5. Το ∆ιοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συσκέπτεται δεόντως 
όταν όλοι οι σύμβουλοι είναι παρόντες ή εκπροσωπούνται δεόντως στη 
συνεδρίαση. Οι αποφάσεις του ∆ιοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με 
ομοφωνία.  

6.6. Εάν δεν μπορεί να ληφθεί απόφαση για ένα θέμα της ημερήσιας διάταξης 
του ∆ιοικητικού Συμβουλίου είτε λόγω έλλειψης απαρτίας είτε λόγω 
έλλειψης ομοφωνίας για δύο (2) συνεχόμενες συνεδριάσεις, το 
∆ιοικητικό Συμβούλιο πρέπει να συγκαλέσει έκτακτη Γενική Συνέλευση 
των μετόχων για να συζητήσει αυτό το συγκεκριμένο ζήτημα. Κανένα 
άλλο ζήτημα δεν μπορεί να συζητηθεί στη Γενική Συνέλευση που 
συγκαλείται βάσει της παρούσας διαδικασίας. Η Γενική Συνέλευση που 
συγκαλείται για τον σκοπό αυτόν βρίσκεται σε απαρτία όταν 
εκπροσωπούνται τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου κεφαλαίου και 
οι αποφάσεις λαμβάνονται ομόφωνα από τους παριστάμενους μετόχους. 

6.7. Η καθημερινή διαχείριση της Εταιρείας, καθώς και η εκπροσώπηση της Εταιρείας 
έναντι τρίτων, ενώπιον δικαστηρίων και σε επίσημες πράξεις, θα ανατεθεί σε έναν 
από τους συμβούλους (∆ιευθύνων Σύμβουλος). Επιπλέον, εντός των ορίων της 
εντολής τους, η Εταιρεία εκπροσωπείται έγκυρα από ειδικούς πληρεξούσιους. 
Επιπλέον, η εταιρεία εκπροσωπείται έγκυρα στο εξωτερικό από οποιοδήποτε 
πρόσωπο διοριστεί ρητά από το ∆ιοικητικό Συμβούλιο.  
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6.8. Τα μέλη του ∆ιοικητικού Συμβουλίου είναι υπεύθυνα για την αποκατάσταση ζημιών 
που προκλήθηκαν από οποιεσδήποτε υπαίτιες πράξεις και παραλείψεις τους. 
Ωστόσο, δεν ενέχουν καμία ευθύνη όταν τα μέλη είναι σε θέση να αποδείξουν ότι 
οι πράξεις ή οι παραλείψεις τους: 

(e) βασίζονται σε προηγούμενη νόμιμη απόφαση της γενικής συνέλευσης ή  
(f) τελέστηκαν στο πλαίσιο μιας εύλογης επιχειρηματικής απόφασης που ελήφθη με 

καλή πίστη, βάσει επαρκών πληροφοριών και αποκλειστικά βάσει του συμφέροντος 
της Εταιρείας, καθώς και  

(g) βασίζονται σε πρόταση ανεξάρτητου φορέα ή επιτροπής ή  
(h) επιδεικνύουν «τη φροντίδα και την επιμέλεια ενός συνετού επιχειρηματία».  

 
6.9. Μετά την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, η Γενική Συνέλευση 

αποφασίζει την έγκριση των συνολικών διαχειριστικών δραστηριοτήτων που 
εκτελέστηκαν το αντίστοιχο έτος. Ωστόσο, τυχόν παραίτηση της Εταιρείας από τις 
αξιώσεις της έναντι μελών του ∆ιοικητικού Συμβουλίου ή άλλων προσώπων ή 
διευθέτηση μεταξύ της Εταιρείας και των εν λόγω προσώπων μπορεί να 
πραγματοποιηθεί μόνο δύο έτη μετά και με την υποχρεωτική συγκατάθεση της 
Γενικής Συνέλευσης, υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα εναντιωθεί σε αυτή το 10% 
του μετοχικού κεφαλαίου. 

6.10. Κατ’ αρχήν, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει δεόντως 
όταν παρίστανται ή εκπροσωπούνται δεόντως σε αυτή τα Συμβαλλόμενα μέρη που 
εκπροσωπούν το 100% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Οι αποφάσεις 
της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με ομόφωνη απόφαση των παρισταμένων 
μετόχων. Σε περίπτωση που στην πρώτη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης 
εκπροσωπείται λιγότερο από το 100% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, 
οι ψήφοι που εκπροσωπούνται θα απέχουν μία φορά από την ψηφοφορία για 
οποιοδήποτε θέμα της ημερήσιας διάταξης και θα ψηφίσουν ομόφωνα για τη 
σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης το αργότερο είκοσι (20) ημέρες από την πρώτη 
συνεδρίαση με την ίδια ημερήσια διάταξη. Κατά τη διάρκεια αυτής της δεύτερης 
συνεδρίασης, η Γενική Συνέλευση των μετόχων βρίσκεται σε απαρτία και 
συσκέπτεται δεόντως επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν 
εκπροσωπούνται σε αυτή τουλάχιστον τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου 
μετοχικού κεφαλαίου και οι εκπροσωπούμενοι μέτοχοι μπορούν να ψηφίζουν 
ελεύθερα. 

6.11. Η Γενική Συνέλευση θα προεδρεύεται προσωρινά από τον Πρόεδρο του ∆ιοικητικού 
Συμβουλίου ή, σε περίπτωση κωλύματος του τελευταίου, από τον αναπληρωτή του 
ή από πρόσωπο που διορίζεται από τη Γενική Συνέλευση. Ο Πρόεδρος διορίζει το 
πρόσωπο που εκτελεί χρέη Γραμματέα. Οι συνεδριάσεις της Γενικής 
Συνέλευσης πραγματοποιούνται στα αγγλικά. Τα πρακτικά τηρούνται στα 
ελληνικά και στα αγγλικά. 

6.12. Εκτός εάν συμφωνηθεί διαφορετικά από τα Συμβαλλόμενα μέρη ή 
εφόσον προβλέπεται από το νόμο, οι συνεδριάσεις του ∆ιοικητικού 
Συμβουλίου ή της Γενικής Συνέλευσης  μπορούν να πραγματοποιηθούν μέσω 
τηλεδιάσκεψης ή βιντεοδιάσκεψης. 

7. ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΣΕ ΑΛΛΑ ΠΡΟΣΩΠΑ  
7.1. Τα Συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν κατ’ αρχήν να ανοίξουν την Εταιρεία σε νέους 

μετόχους, αλλά μόνο σε μέλη ∆ΣΜ του Ε∆∆ΣΜ ηλεκτρικής ενέργειας, όπως 
ορίζονται στο Καταστατικό της Εταιρείας, υπό την προϋπόθεση ότι η είσοδος νέων 
Μετόχων θα απαιτήσει την προηγούμενη έγκριση του ∆ιοικητικού Συμβουλίου, 
σύμφωνα επίσης με το άρθρο 6.2β) του Καταστατικού. ∆ιευκρινίζεται ότι 
οποιαδήποτε είσοδος ενός νέου μετόχου θα έχει ως αποτέλεσμα, εκτός εάν 
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συμφωνηθεί διαφορετικά γραπτώς από όλα τα Συμβαλλόμενα μέρη, την αναλογική 
μείωση των υπαρχόντων μετόχων.  

7.2. Τα Συμβαλλόμενα μέρη δεσμεύονται να διαπραγματευτούν τους όρους μιας 
τροποποιημένης έκδοσης της παρούσας Συμφωνίας και του Καταστατικού με 
οποιονδήποτε υποψήφιο μέτοχο, η οποία θα είναι αμοιβαία αποδεκτή από τα 
Συμβαλλόμενα μέρη, εφόσον γίνονται κατανοητά και συμφωνηθούν τα εξής:  

(v) οι διαπραγματεύσεις θα πραγματοποιούνται σε κάθε περίπτωση βάσει των 
θέσεων που συμφωνήθηκαν μεταξύ των μερών και μέσω μιας και μόνης 
εκπροσώπησης, 

(vi) οι υποψήφιοι μέτοχοι θα συμμετάσχουν με τρόπο και αναλογία που 
αντικατοπτρίζει την προτεινόμενη συμμετοχή τους στην Εταιρεία.  

(vii) Με την επιφύλαξη της θέσης των Συμβαλλομένων μερών, οι υποψήφιοι 
μέτοχοι θα συμμετέχουν με τρόπο και αναλογία που αντικατοπτρίζει τη θέση 
τους στην περιφερειακή αγορά ηλεκτρικής ενέργειας.  

(viii) κάθε προβλεπόμενη επέκταση πρέπει να συνάδει με τους 
προκαθορισμένους κοινούς στόχους και προτεραιότητες των Συμβαλλομένων 
μερών και θα βασίζεται σε σχέδιο δράσης που θα συμφωνηθεί εκ των 
προτέρων μεταξύ των Μερών.  

7.3. Πριν από την εν λόγω επέκταση θα προηγείται συμφωνία μεταξύ των Μερών για 
τη διοίκηση, τις σχέσεις των μετόχων και τους κοινούς στόχους.  

8. ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΜΕΡΩΝ ΚΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  
8.1. Τα Συμβαλλόμενα μέρη δεσμεύονται να συνεργαστούν σε εύλογο βαθμό, μεταξύ 

άλλων όσον αφορά τις πιέσεις, τις στάσεις, τις πρωτοβουλίες και τις 
διαπραγματεύσεις με τρίτα μέρη, ενεργά, προτιμώντας οποιαδήποτε πρωτοβουλία 
που θα είχε παρόμοιο σκοπό (ακόμη και εν μέρει), και με καλή πίστη μεταξύ τους, 
προκειμένου να πραγματοποιήσουν τον σκοπό της Εταιρείας και να εφαρμόσουν 
τη γενική πολιτική της Εταιρείας, όπως περιγράφεται στη Συμφωνία, 
συμπεριλαμβανομένου του προοιμίου της, ιδίως όσον αφορά την ευθύνη της 
Εταιρείας και τις υπηρεσίες που θα παρέχονται από ή για την Εταιρεία, όπως μπορεί 
να συμφωνηθεί στο μέλλον από τα Συμβαλλόμενα μέρη μέσω χωριστών 
συμφωνιών. Γενικότερα, τα Συμβαλλόμενα μέρη θα διαπραγματευτούν και θα 
προετοιμάσουν όλα τα κατάλληλα έγγραφα συνεργασίας που σχετίζονται με τη 
λειτουργία της Εταιρείας. Για την αποφυγή αμφιβολιών, αυτή η δέσμευση ισχύει 
μόνο για το μέλλον και δεν ισχύει σε σχέση με οποιαδήποτε πρωτοβουλία που έχει 
αναλάβει οποιοδήποτε Συμβαλλόμενο μέρος πριν από την ένταξή του στην Εταιρεία 
και η οποία συνεχίζεται και μετά.  

8.2. Τα Συμβαλλόμενα μέρη θα καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για να παρέχουν 
στην Εταιρεία όλες τις υπηρεσίες και τις δραστηριότητες υποστήριξης που είναι 
απαραίτητες για την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων της. 

8.3. Σε περίπτωση θεμελιωδών διαφορών μεταξύ των Συμβαλλομένων μερών όσον 
αφορά τις αποφάσεις, τις ενέργειες ή τις κατευθύνσεις που πρέπει να ληφθούν για 
την ανάπτυξη της Εταιρείας, συμπεριλαμβανομένης, ενδεικτικά, της έγκρισης του 
ετήσιου προϋπολογισμού, του επιχειρηματικού σχεδίου ή των ετήσιων 
καταστάσεων και σε περίπτωση που αυτή η ασυμφωνία έχει χαρακτήρα που θέτει 
σε κίνδυνο τη διαχείριση ή την ανάπτυξη της Εταιρείας, τα Συμβαλλόμενα μέρη θα 
καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για να βρουν μια φιλική λύση στις διαφορές 
τους.  
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9. ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ  
9.1. Τα Συμβαλλόμενα μέρη αναγνωρίζουν ότι, κατά την εφαρμογή της παρούσας 

Συμφωνίας, θα έχουν πρόσβαση σε τεχνικές, εμπορικές, χρηματοοικονομικές και 
διοικητικές πληροφορίες μεταξύ τους και ότι οι πληροφορίες που λαμβάνουν κατά 
τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων και της εκτέλεσης της παρούσας Συμφωνίας 
είναι απολύτως εμπιστευτικές και αποσκοπούν στην εφαρμογή και μόνο της 
παρούσας Συμφωνίας. Τα Συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν επίσης ότι τυχόν 
δεδομένα που λαμβάνονται από την Εταιρεία ή/και τις θυγατρικές της θα είναι 
εμπιστευτικά, εκτός εάν αναφέρεται ρητά στο αντίθετο στην ανακοίνωση.  

9.2. Εκτός εάν ορίζεται αλλού στο παρόν άρθρο 9, τα Συμβαλλόμενα μέρη δεσμεύονται 
συνεπώς να μην αποκαλύπτουν αυτές τις εμπιστευτικές πληροφορίες σε τρίτους 
χωρίς τη ρητή και προηγούμενη συγκατάθεση του εμπλεκόμενου Μέρους που τις 
γνωστοποιεί ή της Εταιρείας ή/και των θυγατρικών του.  

9.3. Τα Συμβαλλόμενα μέρη μπορούν, χωρίς την προηγούμενη συγκατάθεση του 
εμπλεκόμενου Μέρους, να κοινοποιήσουν εμπιστευτικές πληροφορίες σε 
υπαλλήλους, υπεργολάβους, επαγγελματίες συμβούλους, δανειστές, επενδυτές και 
εξουσιοδοτημένους εκπροσώπους των μερών, υπό την προϋπόθεση ότι i) τα 
πρόσωπα αυτά χρειάζεται να γνωρίζουν αυτές τις πληροφορίες για την εκτέλεση 
των καθηκόντων που τους έχουν ανατεθεί και ii) υποχρεούνται να σέβονται τον 
εμπιστευτικό χαρακτήρα των πληροφοριών υπό όρους ισοδύναμους με τους όρους 
της παρούσας Συμφωνίας.  

9.4. Οι εν λόγω κανόνες εμπιστευτικότητας θα ισχύουν επίσης για πληροφορίες που 
λαμβάνονται από συμβούλους της Εταιρείας ή/και των θυγατρικών της υπό την 
ιδιότητάς τους ως διευθυντών, δεδομένου ότι, εκτός εάν αποφασιστεί διαφορετικά 
από την Εταιρεία ή/και τις θυγατρικές της, θα εξουσιοδοτηθούν να συζητήσουν 
αυτές τις πληροφορίες με εκπροσώπους των μετόχων οι οποίοι πρότειναν τον 
διορισμό τους, δεδομένου ότι οι εν λόγω μέτοχοι πρέπει στη συνέχεια να 
εφαρμόζουν όλους τους περιορισμούς εμπιστευτικότητας.  

9.5. Οι πληροφορίες θα παραμείνουν εμπιστευτικές για πέντε (5) έτη μετά τη λήξη της 
συμβατικής σχέσης μεταξύ των Μερών.  

9.6. Τα παραπάνω δεν ισχύουν εάν οι πληροφορίες:  
α)  είναι ή γίνουν ευρέως γνωστές στο κοινό (χωρίς υπαιτιότητα ή αμέλεια των 

Μερών)· ή  
β)  κοινοποιηθούν νομίμως από τρίτο μέρος χωρίς να παραβιάζεται καμία 

υποχρέωση εμπιστευτικότητας (ρητή ή σιωπηρή)· ή  
γ)  δημιουργήθηκαν ανεξάρτητα από έναν υπάλληλο, εντολοδόχο ή εργολάβο των 

Μερών, που δεν σχετίζεται με τη λειτουργία της Εταιρείας και που δεν είχε 
άμεση ή έμμεση πρόσβαση σε εμπιστευτικές πληροφορίες. 

9.7. Η υποχρέωση εμπιστευτικότητας δεν ισχύει εξίσου για τις εμπιστευτικές 
πληροφορίες που πρόκειται να αποκαλυφθούν από τα μέρη όταν απαιτείται από 
τον νόμο ή από αρμόδιες διοικητικές (συμπεριλαμβανομένων κανονιστικών) ή 
δικαστικές αρχές,  ή για τις εμπιστευτικές πληροφορίες που πρόκειται να 
κοινοποιηθούν από τα μέρη  στο Ε∆∆ΣΜ ηλεκτρικής ενέργειας και σε άλλους 
υπερεθνικούς φορείς, όπως προβλέπουν οι κανόνες αυτών των φορέων. 
 

10. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ Ι∆ΙΟΚΤΗΣΙΑ ΚΑΙ ΠΗΓΕΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 
Ι∆ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ  

10.1. Τα Συμβαλλόμενα μέρη μπορούν να εκχωρήσουν στην Εταιρεία δικαιώματα χρήσης 
των αντίστοιχων πόρων πληροφορικής, αδειών χρήσης, λογισμικού και  εξελίξεων  
(από κοινού, το «Υπόβαθρο των Μερών») στον βαθμό που αυτό είναι 
απαραίτητο για τη λειτουργία της Εταιρείας, σε λογικές συνθήκες της αγοράς.  



 62

10.2. Τυχόν δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας στο Υπόβαθρο των Μερών που 
διατέθηκε στην Εταιρεία θα παραμείνουν στην αποκλειστική ιδιοκτησία του Μέρους 
που το διέθεσε.  

10.3. Οι νέες εξελίξεις που δημιουργούνται βάσει του Υποβάθρου των Μερών θα ανήκουν 
στο Μέρος στο οποίο ανήκει το Υπόβαθρο των εν λόγω Μερών. Σε αυτήν την 
περίπτωση, οι εν λόγω νέες εξελίξεις θα μπορούσαν να τεθούν στη διάθεση της 
Εταιρείας σε λογικές συνθήκες της αγοράς.  

10.4. Τυχόν πόροι πληροφορικής, άδειες, λογισμικό και εξελίξεις που ανήκουν στην 
Εταιρεία («Υπόβαθρο Εταιρείας») θα παραμείνουν στην ιδιοκτησία της 
Εταιρείας. Τυχόν νέες εξελίξεις βάσει του Υποβάθρου της Εταιρείας θα περιέρχονται 
στην ιδιοκτησία της Εταιρείας και θα μπορούν να τεθούν στη διάθεση των άλλων 
Μερών σε λογικές συνθήκες της αγοράς.  
 

11. ΕΞΟ∆Α Ι∆ΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΚΥΡΙΌΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΏΝ 
ΣΤΟΙΧΕΊΩΝ  

11.1. Σύμφωνα με τη συμφωνία που επιτεύχθηκε μεταξύ των μερών αλλά και τις 
προβλέψεις του άρθρου 23 του Καταστατικού που αναφέρεται σε μια ιδιωτική 
συμφωνία των μετόχων, ο Α∆ΜΗΕ θα καλύψει όλα τα αρχικά έξοδα ίδρυσης της 
Εταιρείας, συμπεριλαμβανομένων όλων των νομικών, συμβολαιογραφικών και 
διοικητικών εξόδων (π.χ. τέλη Μητρώου Εταιρειών) και θα εκμισθώσει κατάλληλο 
χώρο γραφείων στη Θεσσαλονίκη. 

11.2. Όσον αφορά τον χώρο γραφείων, θα πραγματοποιηθεί μακροχρόνια μίσθωση με 
ετήσια τιμή έως δέκα χιλιάδες ευρώ (10.000 €) μεταξύ του Α∆ΜΗΕ και της 
Εταιρείας. Τα Συμβαλλόμενα μέρη αναγνωρίζουν ότι η ετήσια τιμή της μίσθωσης 
είναι ονομαστική και έχει συμφωνηθεί προς όφελος των Μερών και της εταιρείας 
για τον καλύτερο φορολογικό χειρισμό της παραχώρησης χώρου γραφείων στην 
εταιρεία από τον Α∆ΜΗΕ. 

11.3. Ο Α∆ΜΗΕ θα παράσχει τα περιουσιακά στοιχεία που είναι απαραίτητα για την 
αρχική λειτουργία της Εταιρείας και θα παράσχει στην Εταιρεία δικαίωμα χρήσης 
του υλικού (hardware) και του λογισμικού (software) που θα υλοποιήσουν τις 
υπηρεσίες από την Εταιρεία (τα «περιουσιακά στοιχεία»). Για τον σκοπό αυτό, ο 
Α∆ΜΗΕ θα συνάψει σύμβαση με έναν προμηθευτή  για μια πλήρη λύση με το κλειδί 
στο χέρι όσον αφορά το υλικό και το λογισμικό που απαιτείται για την υλοποίηση 
του έργου. Ο Α∆ΜΗΕ και η Εταιρεία θα συνάψουν σύμβαση με πλήρη άδεια και 
δικαίωμα χρήσης όλων των περιουσιακών στοιχείων που θα παράσχει ο 
προμηθευτής έναντι αξίας εξήντα  χιλιάδων (60.000 €) ετησίως. Η σύμβαση μπορεί 
επίσης να προβλέπει ότι η Εταιρεία θα μπορεί να αγοράσει τα περιουσιακά στοιχεία 
μετά από πέντε (5) έτη ή το σχετικό δικαίωμα θα περιληφθεί σε χωριστή συμφωνία, 
με την ομόφωνη συμμετοχή και έγκριση όλων των συμβαλλομένων μερών. Η 
υποχρέωση του Α∆ΜΗΕ να προμηθεύσει μια πλήρη λύση υλικού και λογισμικού και 
να μεταβιβάσει πλήρη άδεια και πλήρες δικαίωμα χρήσης  σε ονομαστικό κόστος, 
που θα συμφωνηθεί από όλα τα συμβαλλόμενα μέρη ομόφωνα, αναγνωρίζεται και 
γίνεται αποδεκτό από τα συμβαλλόμενα μέρη ως ουσιώδες θεμέλιο της παρούσας 
συμφωνίας και θεμελιώδης υποχρέωση του Α∆ΜΗΕ. Οι λεπτομέρειες της 
εφαρμογής της εν λόγω μεταβίβασης θα συμφωνηθούν ομόφωνα από όλα τα 
συμβαλλόμενα μέρη. Σε κάθε περίπτωση, και έως ότου συμφωνηθεί και λάβει χώρα 
αυτή η μεταβίβαση, ο Α∆ΜΗΕ εγγυάται στην εταιρεία την πλήρη άδεια και το 
δικαίωμα χρήσης για το υλικό και το λογισμικό. 

11.4. Οποιοδήποτε ποσό μελλοντικών λειτουργικών δαπανών, για τα πρώτα πέντε έτη 
μετά την ίδρυση της Εταιρείας, ανεξάρτητα από τον σκοπό των δαπανών, που θα 
επικαλεστεί ο Α∆ΜΗΕ, μετά τη σύσταση της Εταιρείας, θα βρίσκεται εντός του 
προϋπολογισμού που αρχικά κοινοποίησε ο Α∆ΜΗΕ στην ομάδα εμπειρογνωμόνων 
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διαμεσολάβησης του Ε∆∆ΣΜ ηλεκτρικής ενέργειας, χωρίς καμία εξαίρεση. 
Οποιαδήποτε υπέρβαση των εξόδων θα εγκρίνεται από το ∆ιοικητικό Συμβούλιο. 

11.5. Τα Συμβαλλόμενα μέρη κατανοούν και αναγνωρίζουν ότι αυτή η συμφωνία είναι 
προς όφελος των Μερών και της Εταιρείας, προκειμένου να χειριστεί την 
προμήθεια, τη χρήση και τη μεταβίβαση της κυριότητας των περιουσιακών 
στοιχείων με το ελάχιστο δυνατό κόστος για τα Μέρη και την Εταιρεία. 

11.6. Τα Συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν να εκτελέσουν τις διατάξεις του παρόντος 
άρθρου σύμφωνα με τις αρχές της καλής πίστης και τους δηλωμένους στόχους της 
Εταιρείας και σύμφωνα με την πρόταση του Α∆ΜΗΕ για την ίδρυση του ΠΣΑ 
Νοτιοανατολικής Ευρώπης στη Θεσσαλονίκη, που υποβλήθηκε στην ομάδα 
εμπειρογνωμόνων του Ε∆∆ΣΜ ηλεκτρικής ενέργειας τον ∆εκέμβριο του 2019. 
 

12. ΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΕΙΣ  
12.1. Οποιαδήποτε ειδοποίηση σε σχέση με την παρούσα Συμφωνία πρέπει να είναι 

γραπτή στα Αγγλικά και θα θεωρείται ότι έχει επιδοθεί δεόντως σε κάθε Μέρος εάν: 
i) έχει παραδοθεί ιδιοχείρως (με γραπτή επιβεβαίωση παραλαβής) στα πρόσωπα 
που αναφέρονται παρακάτω, ii) έχει αποσταλεί με συστημένη επιστολή ή εταιρεία 
ταχυμεταφορών (με γραπτή επιβεβαίωση παραλαβής) στις διευθύνσεις που 
αναφέρονται στη συνέχεια ή σε οποιονδήποτε άλλο παραλήπτη ή διεύθυνση που 
μπορεί ένα Μέρος να κοινοποιήσει στα άλλα Μέρη σύμφωνα με το παρόν άρθρο 
12, ή iii) έχει σταλεί μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στις διευθύνσεις 
που αναφέρονται παρακάτω. 

Για την ESO: Angelin Tsachev, a.tsachev@eso.bg 

Για τον Α∆ΜΗΕ: Ιωάννης Καμπούρης, kabouris@admie.gr 

Για την ΤΕΡΝΑ: Enrico Maria Carlini, enricomaria.carlini@terna.it 

Για την TRANSELECTRICA: Adrian Suta, Adrian.Suta@transelectrica.ro 
12.2. Οποιαδήποτε ειδοποίηση θα ισχύει από την παραλαβή της. 

13. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ 
ΜΕΡΩΝ ΤΗΣ - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ  

13.1. Η παρούσα Συμφωνία και τα έγγραφα που αναφέρονται στο παρόν, αποτελούν το 
σύνολο της συμφωνίας μεταξύ των Μερών σχετικά με το αντικείμενο της 
παρούσας, και καμία τροποποίηση ή αλλαγή της παρούσας δεν θα ισχύει ούτε θα 
είναι δεσμευτική, εκτός εάν έχει πραγματοποιηθεί εγγράφως και έχει υπογραφεί 
από το Μέρος στο οποίο πρόκειται να επιβληθεί.  

1.2. Εκτός από εξαιρέσεις τις οποίες θα μπορούσαν να συμφωνήσουν κατά καιρούς τα 
Μέρη, η σειρά προτεραιότητας των εν λόγω εγγράφων θα είναι η ακόλουθη: 

- η παρούσα Συμφωνία, συμπεριλαμβανομένων των Παραρτημάτων της,  
- το Καταστατικό  

13.2. Η υλοποίηση της Συμφωνίας δεν θα μπορούσε να συνεπάγεται συνέπειες που θα 
ήταν ασυμβίβαστες με τις διεθνείς διατάξεις δημόσιας πολιτικής που επιβάλλονται 
σε οποιονδήποτε μέτοχο από οποιοδήποτε σχετικό εθνικό δίκαιο. 
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14. ∆ΕΣΜΕΥΤΙΚΗ ΙΣΧΎΣ 
Όλοι οι όροι και οι προϋποθέσεις της παρούσας Συμφωνίας θα είναι δεσμευτικοί και θα 
λειτουργούν προς όφελος των Μερών της και των αντίστοιχων διαδόχων και εγκεκριμένων 
εκδοχέων τους. 

15. ΕΚΧΩΡΗΣΗ 
15.1. Χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση όλων των άλλων μετόχων 

ή όπως επιτρέπεται άλλως βάσει της παρούσας Συμφωνίας, κανένας 
μέτοχος δεν θα έχει το δικαίωμα να εκχωρήσει, να δεσμεύσει, να 
υποθηκεύσει ή να επιβαρύνει με οποιονδήποτε τρόπο την παρούσα 
Συμφωνία, τις μετοχές στην Εταιρεία ή οποιεσδήποτε από τις 
υποχρεώσεις, τα δικαιώματα και τα προνόμιά της σε οποιοδήποτε άλλο 
πρόσωπο, εταιρεία ή νομικό πρόσωπο.  

15.2. Απαγορεύεται η εκχώρηση της Συμφωνίας σε πρόσωπο που δεν είναι μέλος ∆ΣΜ 
του Ε∆∆ΣΜ ηλεκτρικής ενέργειας.  

16. ΜΗ ΠΑΡΑΊΤΗΣΗ ΑΠΟ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ  
Η μη επιβολή από οποιονδήποτε μέτοχο σε μία ή περισσότερες περιπτώσεις οποιουδήποτε 
όρου, σύμβασης ή ρήτρας της παρούσας Συμφωνίας δεν θα ερμηνευθεί ως παραίτηση ή 
υπαναχώρηση από τη μελλοντική εκτέλεση οποιουδήποτε τέτοιου όρου, συμφωνίας ή 
ρήτρας από τον άλλο μέτοχο, αλλά η εν λόγω υποχρέωση θα εξακολουθήσει να ισχύει 
πλήρως. Ούτε η παράλειψη επιβολής ή ρητής παραίτησης από την εκτέλεση οποιουδήποτε 
συγκεκριμένου όρου, συμφωνίας ή ρήτρας θα ερμηνεύεται ως παραίτηση ή υπαναχώρηση 
από το δικαίωμα επιβολής της εκτέλεσης οποιουδήποτε άλλου όρου, συμφωνίας και 
ρήτρας της παρούσας Συμφωνίας. 

17. ∆ΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ  

Εάν σε οποιαδήποτε στιγμή οποιοσδήποτε όρος ή άλλη διάταξη της παρούσας Συμφωνίας 
καθίστανται άκυρα, παράνομα ή μη εφαρμόσιμα από οποιονδήποτε κανόνα ή νόμο ή 
δημόσια πολιτική, όλοι οι άλλοι όροι και διατάξεις της παρούσας Συμφωνίας θα 
παραμείνουν ωστόσο σε πλήρη ισχύ για όσο διάστημα η οικονομική και νομική υπόσταση 
της παρούσας Συμφωνίας δεν επηρεάζει αρνητικά οποιοδήποτε Μέρος με οποιονδήποτε 
ουσιώδη τρόπο. Στην περίπτωση αυτή, τα Μέρη διαπραγματεύονται καλή τη πίστει 
προκειμένου να συμφωνήσουν τους όρους μιας αμοιβαία ικανοποιητικής διάταξης που θα 
υποκαταστήσει τις διατάξεις που κρίνονται άκυρες ή μη εφαρμόσιμες. 

18. ΚΑΛΗ ΠΙΣΤΗ 
Η παρούσα Συμφωνία συνάπτεται καλή τη πίστει και προς όφελος των Συμβαλλομένων 
μερών. Τα Συμβαλλόμενα μέρη δεν ζημιώνονται ούτε ακυρώνεται η παρούσα Συμφωνία 
από σφάλματα ή παραλείψεις που διαπράχθηκαν καλή τη πίστει, ωστόσο οποιαδήποτε 
τέτοια σφάλματα και παραλείψεις θα αποκαθίστανται όσο το δυνατόν περισσότερο και το 
συντομότερο δυνατό μετά την ανακάλυψή τους. 

19. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ∆ΙΚΑΙΟ - ∆ΙΚΑΙΟ∆ΟΣΙΑ  
19.1. Η παρούσα Συμφωνία και τυχόν εξωσυμβατικές υποχρεώσεις που προκύπτουν από 

ή σε σχέση με αυτήν θα διέπονται από και ερμηνεύονται σύμφωνα με τους νόμους 
της Ελλάδας χωρίς να λαμβάνεται υπόψη καμία σύγκρουση νόμων.  

19.2. Εάν προκύψει οποιαδήποτε διαφορά, αξίωση  ή διένεξη οποιασδήποτε φύσης από 
την παρούσα Συμφωνία ή σε σχέση με την παρούσα Συμφωνία 
(συμπεριλαμβανομένης διαφοράς σχετικά με εξωσυμβατικές υποχρεώσεις που 
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προκύπτουν από ή σε σχέση με την παρούσα Συμφωνία), τα Μέρη θα 
προσπαθήσουν να επιλύσουν τη διαφορά φιλικά. Οι διαφορές που δεν μπορούν να 
επιλυθούν φιλικά θα επιλύονται οριστικά μέσω διαιτησίας στο Παρίσι (ή σε 
οποιοδήποτε άλλο μέρος που μπορεί να συμφωνηθεί μεταξύ των Μερών) βάσει 
των κανόνων διαιτησίας του ∆ιεθνούς Εμπορικού Επιμελητηρίου, στην αγγλική 
γλώσσα. Το διαιτητικό δικαστήριο αποτελείται από τρεις (3) διαιτητές, οι οποίοι 
διορίζονται σύμφωνα με τους κανόνες διαιτησίας του ∆ιεθνούς Εμπορικού 
Επιμελητηρίου. Η απόφαση της διαιτησίας θα είναι οριστική και δεσμευτική για τα 
εμπλεκόμενα Μέρη. Οι διαιτητές θα αποφασίζουν επί της διαφοράς σύμφωνα με 
τον νόμο και όχι ως διαιτητεύοντες (Amiables compositeurs). Τυχόν παραπομπή σε 
διαιτησία σύμφωνα με τους κανόνες του ∆ιεθνούς Εμπορικού Επιμελητηρίου δεν 
απαλλάσσει τα Μέρη από τα καθήκοντα ή τις υποχρεώσεις τους βάσει της 
παρούσας Συμφωνίας, εκτός εάν αποφασιστεί διαφορετικά από τρεις διαιτητές.  

20. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΙΣΧΥΟΣ - ∆ΙΑΡΚΕΙΑ 
20.1. Η παρούσα Συμφωνία θα τεθεί σε ισχύ από την ημερομηνία υπογραφής της. 
20.2. Με την επιφύλαξη πρόωρης καταγγελίας σύμφωνα με το άρθρο 20.3, η παρούσα 

Συμφωνία τίθεται σε ισχύ για αόριστη διάρκεια. 
20.3. Η παρούσα Συμφωνία μπορεί να καταγγελθεί ανά πάσα στιγμή i) με την αμοιβαία 

συγκατάθεση των Μερών και ii) από Μέρος που έπαψε να είναι μέτοχος της 
εταιρείας σύμφωνα με το Καταστατικό και την παρούσα Συμφωνία. Για την 
αποφυγή αμφιβολιών, σε περίπτωση που ένα Συμβαλλόμενο μέρος καταγγείλει την 
παρούσα Συμφωνία κατ’ εφαρμογή του παρόντος Άρθρου, τα άλλα Μέρη θα 
εξακολουθούν να δεσμεύονται από τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας 
Συμφωνίας έως την έναρξη ισχύος οποιασδήποτε τροποποίησης ή οποιασδήποτε 
νέας συμφωνίας που θα αντικαταστήσει την παρούσα Συμφωνία.  

20.4. Η καταγγελία της παρούσας Συμφωνίας σε σχέση με οποιοδήποτε από τα Μέρη δεν 
θα θίγει τα δικαιώματα οποιουδήποτε Μέρους που γεννήθηκαν πριν από την 
καταγγελία. Το δικαίωμα καταγγελίας κάθε Συμβαλλόμενου μέρους σύμφωνα με το 
παρόν Άρθρο 20 είναι επιπλέον των οποιωνδήποτε άλλων δικαιωμάτων και ένδικων 
μέσων που μπορεί να έχει βάσει της παρούσας Συμφωνίας και οι υποχρεώσεις που 
ορίζονται στο Άρθρο 9 (εμπιστευτικότητα) θα παραμένουν εμπιστευτικές για πέντε 
(5) έτη μετά τον τερματισμό της συμβατικής σχέσης μεταξύ των Μερών, σύμφωνα 
με το Άρθρο 9.5 της παρούσας Συμφωνίας. 

21. ΑΝΤΙΤΥΠΑ  
Η παρούσα Συμφωνία θα εκτελεστεί σε τέσσερα (4) αντίτυπα, τα οποία θα θεωρούνται η 
ίδια και η αυτή συμφωνία και καθένα από τα οποία θα θεωρείται πρωτότυπο. 

 

ΣΕ ΠΙΣΤΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ, τα Μέρη υπέγραψαν δεόντως την παρούσα Συμφωνία 
Μετόχων σε 4 πρωτότυπα. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ 

 
ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ:  

«SOUTHEAST ELECTRICITY NETWORK COORDINATION CENTER (SEleNe CC) 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι 

Επωνυμία, Έδρα, ∆ιάρκεια και Σκοπός της Εταιρείας 

ΑΡΘΡΟ 1 

Επωνυμία 

Συστήνεται Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «SOUTHEAST ELECTRICITY 
NETWORK COORDINATION CENTER (SEleNe CC) ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον 
διακριτικό τίτλο  «SEleNe CC». Στις σχέσεις της με το εξωτερικό, η Εταιρεία θα χρησιμοποιεί 
την επωνυμία «SOUTHEAST ELECTRICITY NETWORK COORDINATION CENTER 
(SEleNe CC) S.A.». 

 

ΑΡΘΡΟ 2 

Έδρα 

Η έδρα της Εταιρείας βρίσκεται στον ∆ήμο Θεσσαλονίκης. 

 

ΑΡΘΡΟ 3 

∆ιάρκεια 

Η εταιρεία συστήνεται για αόριστο χρονικό διάστημα. 

ΑΡΘΡΟ 4 

Πεδίο δραστηριότητας  

Με την επιφύλαξη των καθηκόντων που ανατίθενται αποκλειστικά σε καθέναν από τους 
μετόχους με την ιδιότητά τους ως ∆ιαχειριστών Συστήματος Μεταφοράς («∆ΣΜ»), με 
βάση το αντίστοιχο εφαρμοστέο δίκαιο, σκοπός της εταιρείας είναι η ενίσχυση της 
ασφάλειας του εφοδιασμού με ηλεκτρισμό στις περιφέρειες υπολογισμού 
δυναμικότητας του συστήματος, στις οποίες ανήκουν οι μέτοχοι, σύμφωνα με την 
ισχύουσα νομοθεσία της ΕΕ, δηλαδή να είναι i) ο διορισμένος Περιφερειακός 
Συντονιστής Ασφάλειας (ΠΣΑ) για την περιφέρεια υπολογισμού δυναμικότητας της 
Νοτιοανατολικής Ευρώπης (εφεξής «Περιφέρεια ΝΑΕ») και ii) ο διορισμένος 
Περιφερειακός Συντονιστής Ασφάλειας (ΠΣΑ) για την Περιφέρεια Ελλάδας-Ιταλίας 
(εφεξής «Περιφέρεια GRIT», σύμφωνα με το άρθρο 77 παρ. 1 σημείο α) του 
κανονισμού (ΕΕ) 2017/1485 της Επιτροπής για τη θέσπιση κώδικα δικτύου για τη 
λειτουργία του συστήματος μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας (εφεξής «ΚΓΛΣ»).  

Κατά την άποψη αυτή ο σκοπός της εταιρείας περιλαμβάνει, ενδεικτικά και όχι 
περιοριστικά, την εκτέλεση των παρακάτω εργασιών: 

(xvi) εκτέλεση του ρόλου του φορέα συντονισμένου υπολογισμού δυναμικότητας 
σύμφωνα με το άρθρο 27 του  κανονισμού (ΕΕ) 2015/1222 της Επιτροπής 
σχετικά με τον καθορισμό κατευθυντήριων γραμμών για την κατανομή της 
δυναμικότητας και τη διαχείριση της συμφόρησης (εφεξής «Κανονισμός 
Κ∆∆Σ»)· 
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(xvii) δημιουργία κοινού μοντέλου δικτύου σύμφωνα με το άρθρο 79 των ΚΓΛΣ· 

(xviii) παροχή περιφερειακού συντονισμού επιχειρησιακής ασφάλειας σύμφωνα με το 
άρθρο 78 των ΚΓΛΣ, ιδίως με τον εντοπισμό κινδύνων στη διατήρηση της 
ασφάλειας για τις περιοχές ελέγχου και τον συντονισμό τους με τους 
εμπλεκόμενους ∆ΣΜ· 

(xix) διενέργεια του συντονισμού προγραμματισμού διακοπής λειτουργίας σύμφωνα με 
το άρθρο 80 των ΚΓΛΣ, ιδίως με τη δημιουργία ενός ενιαίου μητρώου για 
προγραμματισμένες διακοπές λειτουργίας· και 

(xx) διενέργεια της αξιολόγησης της περιφερειακής επάρκειας σύμφωνα με το άρθρο 
81 των ΚΓΛΣ.  

Η εταιρεία μπορεί να παρέχει οποιεσδήποτε σχετικές υποστηρικτικές ή/και συναφείς 
υπηρεσίες, όπως, μεταξύ άλλων, ανάλυση, επεξεργασία και αποθήκευση δεδομένων, 
αξιολόγηση ασφάλειας, ανάπτυξη εργαλείων και μεθοδολογιών, αναφορές, συμβουλές, 
σχετικά με τα παραπάνω. 
 
Η εταιρεία μπορεί, με απόφαση του ∆ιοικητικού Συμβουλίου να ιδρύσει γραφεία 
λειτουργίας, διοικητικά γραφεία, υποκαταστήματα, αντιπροσωπείες, και με απόφαση της 
Γενικής Συνέλευσης εταιρειες και θυγατρικές στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, και να 
καθορίσει τις αρμοδιότητες και τους κανόνες λειτουργίας τους αντίστοιχα.  
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ  

Μετοχικό κεφάλαιο - Μετοχές  

ΑΡΘΡΟ 5 

Μετοχικό κεφάλαιο - Μετοχές 

3. Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ορίζεται σε διακόσιες χιλιάδες Ευρώ 
(200.000,00€), πλήρως καταβεβλημένο και διαιρεμένο σε διακόσιες χιλιάδες (200.000,00) 
ονομαστικές μετοχές, με ονομαστική αξία ενός ευρώ (1,00 €) έκαστη.  

4. Οποιαδήποτε μεταβίβαση των μετοχών, όπως ορίζεται στο άρθρο 6.2 κατωτέρω, 
θα ισχύει μόνο μετά την εγγραφή στο μητρώο μετοχών της δήλωσης μεταβίβασης, η 
οποία θα φέρει ημερομηνία και υπογραφή από τον μεταβιβάζοντα και τον αποκτώντα, ή 
τους εκπροσώπους τους. 

ΑΡΘΡΟ 6 

 Μεταβίβαση Μετοχών 

6.1.α) Γενικοί όροι 

∆εδομένου του σκοπού της εταιρείας και του γεγονότος ότι σχετίζεται με καθήκοντα που 
ανατίθενται στους μετόχους της από τις αντίστοιχες εθνικές αρχές τους, οι μετοχές της 
εταιρείας μπορούν να μεταβιβαστούν μόνο σε εταιρείες που εκτελούν τις δραστηριότητες 
του ∆ιαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς και είναι μέλη του Ε∆∆ΣΜ ηλεκτρικής ενέργειας.  

∆ιευκρινίζεται ότι οποιαδήποτε είσοδος ενός νέου μετόχου θα έχει ως αποτέλεσμα, εκτός 
εάν συμφωνηθεί διαφορετικά από όλους τους υφιστάμενους μετόχους, την αναλογική 
μείωση του ποσοστού των υπαρχόντων μετόχων.  

6.1.β) Έγκριση του αποκτώντα από το διοικητικό συμβούλιο  

Κάθε μέτοχος που προτίθεται να μεταβιβάσει μετοχές σύμφωνα με το άρθρο 6.1.α) πρέπει 
να ενημερώσει εγγράφως το διοικητικό συμβούλιο, αναφέροντας το όνομα, τον τελικό 
πραγματικό δικαιούχο και την καταχωρημένη ή κύρια έδρα του αποκτώντος , μαζί με τον 
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αριθμό των μετοχών που θα μεταβιβαστούν, τυχόν όρους που συνδέονται με την 
προβλεπόμενη μεταβίβαση και την προτεινόμενη τιμή. Η γραπτή προσφορά από τον 
προτεινόμενο αποκτώντα, η οποία πρέπει να αναφέρει την προσφερόμενη τιμή, πρέπει 
να επισυνάπτεται σε αυτήν την ειδοποίηση.  

Εντός ενός μηνός από την παραλαβή της εν λόγω ειδοποίησης, το διοικητικό συμβούλιο 
αποφασίζει ομόφωνα εάν θα εγκρίνει τον προτεινόμενο αποκτώντα ή όχι.  

Η απόφαση κοινοποιείται αμέσως στον μεταβιβάζοντα μέτοχο. Σε περίπτωση απόρριψης, 
οι λόγοι αυτής της απόρριψης πρέπει να προσδιορίζονται στην ειδοποίηση του διοικητικού 
συμβουλίου. Εάν δεν κοινοποιηθεί στον μεταβιβάζοντα μέτοχο η απόφαση που έλαβε το 
διοικητικό συμβούλιο εντός δύο μηνών από την κοινοποίηση του διοικητικού συμβουλίου 
σχετικά με την αίτηση έγκρισης, το διοικητικό συμβούλιο θεωρείται ότι δεν ενέκρινε τη 
μεταβίβαση.  

Για την αποφυγή αμφιβολιών, το γεγονός ότι ένας μέτοχος προτίθεται να μεταβιβάσει 
ορισμένες από τις μετοχές του σύμφωνα με το άρθρο 6.1.α) και σύμφωνα με τη 
διαδικασία που ορίζεται στο παρόν άρθρο 6.1.β) δεν υποχρεώνει κανέναν άλλο μέτοχο 
να μεταβιβάσει οποιεσδήποτε από τις μετοχές του στον προτεινόμενο αποκτώντα ή άλλως 
εάν δεν το επιθυμεί. 

6.1.γ) ∆ικαίωμα προτίμησης  

Σε περίπτωση που ο προτεινόμενος αποκτών δεν εγκριθεί και η Μεταβίβαση δεν 
αποσυρθεί, οι μετοχές θα προσφέρονται κατά προτίμηση στους άλλους μετόχους 
σύμφωνα με τους ακόλουθους όρους και τη διαδικασία και με την επιφύλαξη της 
απόσυρσης της προτεινόμενης Μεταβίβασης που μπορεί να κοινοποιηθεί έγκυρα από τον 
μεταβιβάζοντα μέτοχο στο διοικητικό συμβούλιο έως και έναν μήνα μετά την κοινοποίηση 
σύμφωνα με το άρθρο 6.1.γ.i.):  

i) Εντός ενός μηνός από την απόφαση του διοικητικού συμβουλίου να μην εγκρίνει τη 
Μεταβίβαση, το διοικητικό συμβούλιο ενημερώνει όλους τους μετόχους ότι δικαιούνται 
να ασκήσουν δικαίωμα προτίμησης, αναφέροντας τον αριθμό των μετοχών που 
προσφέρονται μαζί με την τιμή Μεταβίβασης, η οποία καθορίζεται σύμφωνα με τις 
διατάξεις της παρ. viii, παρακάτω.  

ii) Εντός ενός μηνός από την κοινοποίηση αυτή, οι εν λόγω μέτοχοι ενημερώνουν το 
διοικητικό συμβούλιο εάν επιθυμούν να ασκήσουν το δικαίωμα προτίμησής τους, 
αναφέροντας τον αριθμό των μετοχών που επιθυμούν να αποκτήσουν.  

iii) Εάν ο αριθμός των μετοχών για τις οποίες ασκείται έγκυρα το δικαίωμα προτίμησης 
είναι μικρότερος από τον αριθμό των προσφερόμενων μετοχών, το διοικητικό συμβούλιο 
ενημερώνει σχετικά τους μετόχους εντός δύο εβδομάδων και αναφέρει τον αριθμό των 
μετοχών για τις οποίες δεν έχει ασκηθεί το δικαίωμα προτίμησης. Οι μέτοχοι αυτοί, από 
την ημερομηνία της εν λόγω ενημέρωσης, θα έχουν νέα προθεσμία ενός μηνός, εντός της 
οποίας θα μπορούν, εάν το επιθυμούν, να υποβάλουν προσφορά για αυτές τις μετοχές.  

iv) Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί επίσης να υποδείξει τρίτα μέρη, εγκεκριμένα από την 
απόλυτη πλειοψηφία των μελών του, τα οποία ενδέχεται να αποκτήσουν τις μετοχές που 
δεν ζήτησαν οι μέτοχοι μετά τη λήξη αυτής της προθεσμίας, στην τιμή που καθορίζεται 
σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. viii παρακάτω.  

v) Εάν ο αριθμός των μετοχών για τις οποίες τελικά ασκείται το δικαίωμα προτίμησης 
παραμένει μικρότερος από τον αριθμό των προσφερόμενων μετοχών, ο μεταβιβάζων 
μέτοχος μπορεί, εφόσον το κρίνει σκόπιμο, να συμφωνήσει να ολοκληρώσει τη 
Μεταβίβαση για τον αριθμό των ζητούμενων μετοχών, να μεταβιβάσει τις μετοχές του 
στο πρόσωπο που αναφέρεται στην ειδοποίηση προς το διοικητικό συμβούλιο υπό τους 
όρους που περιέχονται σε αυτή ή να αποσύρει την προσφορά του.  
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vi) Εάν ο αριθμός των μετοχών για τις οποίες έχει ασκηθεί έγκυρα η προσφορά ισούται 
με τον αριθμό των προσφερόμενων μετοχών, το διοικητικό συμβούλιο θα ενημερώσει 
σχετικά τον μεταβιβάζοντα μέτοχο και τους αποκτώντες και η συναλλαγή θα ολοκληρωθεί 
με την εν λόγω διπλή ειδοποίηση.  

vii) Εάν ο αριθμός των μετοχών για τις οποίες έχει ασκηθεί έγκυρα η προσφορά είναι 
μεγαλύτερος από τον αριθμό των προσφερόμενων μετοχών, κατανέμονται μεταξύ των 
μετόχων που θα τις ζητήσουν ανάλογα με τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν. Το 
διοικητικό συμβούλιο θα πραγματοποιήσει αυτή την κατανομή χωρίς να λάβει υπόψη τα 
κλάσματα. Ενημερώνει σχετικά τα ενδιαφερόμενα μέρη και η εν λόγω ενημέρωση θα 
συνεπάγεται την ολοκλήρωση της Μεταβίβασης.  

viii) Η τιμή των μετοχών της εταιρείας για τους σκοπούς της άσκησης του δικαιώματος 
προτίμησης ισούται με την εύλογη αγοραία αξία. Εάν δεν επιτευχθεί συμφωνία σχετικά 
με την εύλογη αγοραία αξία των μετοχών ή με σχετική μέθοδο υπολογισμού αυτής της 
αξίας, η τιμή των προσφερόμενων μετοχών θα καθοριστεί από εμπειρογνώμονα που θα 
διοριστεί από το διοικητικό συμβούλιο και τον μεταβιβάζοντα μέτοχο ή, σε περίπτωση 
διαφωνίας, από τον πρόεδρο του Ινστιτούτου Ορκωτών Λογιστών.  

ix) Η τιμή πρέπει να καταβληθεί εντός ενός μηνός από την ολοκλήρωση της συναλλαγής, 
εκτός εάν έχει συμφωνηθεί κάποια άλλη περίοδος από τα μέρη. Η Μεταβίβαση της 
κυριότητας των μετοχών καθυστερεί μέχρι την πλήρη εξόφληση της τιμής.  

Εάν η τιμή δεν καταβληθεί εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας, η Μεταβίβαση θα 
ακυρωθεί αυτόματα, χωρίς ειδοποίηση αθέτησης, απλώς με τη λήξη της προθεσμίας, 
εκτός εάν ο πωλητής προτιμά να διεκδικήσει την παροχή.  

Μετοχές των οποίων η Μεταβίβαση έχει ακυρωθεί θα προσφέρονται για άλλη μια φορά 
κατά προτίμηση στους μετόχους, κατόπιν εντολής του διοικητικού συμβουλίου, σύμφωνα 
με τη διαδικασία που προβλέπεται παραπάνω, η οποία προβλέπει ότι ο αθετών αποκτών 
δεν θα συμμετέχει πλέον στις διαδικασίες προσφοράς.  

x) Οι μετοχές για τις οποίες δεν έχει ασκηθεί έγκυρα δικαίωμα προτίμησης μπορούν να 
μεταβιβαστούν ελεύθερα από τον μεταβιβάζοντα μέτοχο στον αποκτώντα που 
υποδεικνύεται στην κοινοποίησή του προς το διοικητικό συμβούλιο, υπό τους όρους που 
περιέχονται σε αυτή, και σύμφωνα με άρθρο 6.1.α).  

Η Μεταβίβαση πρέπει να πραγματοποιηθεί εντός ενός μηνός από την αποστολή 
οποιασδήποτε ειδοποίησης από τον μεταβιβάζοντα μέτοχο ότι το δικαίωμα προτίμησης 
δεν έχει ασκηθεί, εν όλω ή εν μέρει. Σε περιπτώσεις δωρεάν μεταβιβάσεων, πρέπει να 
πραγματοποιούνται εντός της ίδιας περιόδου υπέρ του αποκτώντα που αναφέρεται στην 
κοινοποίηση προς το διοικητικό συμβούλιο. Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να ζητήσει 
από τον μέτοχο να αποδείξει ότι πληρούται αυτή η προϋπόθεση. Μετά τη λήξη της 
περιόδου που προβλέπεται στο παρόν τμήμα, οποιαδήποτε νέα Μεταβίβαση πρέπει να 
εκτελείται αφού τηρηθεί η διαδικασία υποβολής προσφορών που προβλέπεται στο παρόν 
άρθρο 6.1.  

xi) Η άρνηση έγκρισης του αναφερόμενου τρίτου μέρους θα θεωρείται σε κάθε περίπτωση 
ότι αποσύρεται σε περίπτωση που το διοικητικό συμβούλιο δεν ενημερώσει τον 
μεταβιβάζοντα μέτοχο για τους αποκτώντες των μετοχών που προσφέρθηκαν εντός 
μέγιστης περιόδου πέντε μηνών από την αίτηση συγκατάθεσης που κοινοποιείται στην 
εταιρεία από τον μεταβιβάζοντα μέτοχο, εκτός εάν ο μεταβιβάζων έχει αποσύρει την 
πρόταση μεταβίβασης. Η Μεταβίβαση υπέρ του αποκτώντα που αναφέρει η ειδοποίηση 
στο διοικητικό συμβούλιο πρέπει, στην περίπτωση αυτή, να πραγματοποιηθεί εντός ενός 
μηνός από τη λήξη της εν λόγω περιόδου των πέντε μηνών και υπό τους όρους που 
αναφέρονται στην ειδοποίηση προς το διοικητικό συμβούλιο.  
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6.1.δ) Ειδοποιήσεις και κυρώσεις  

Όλες οι ειδοποιήσεις που παρέχονται κατ’ εφαρμογήν του παρόντος άρθρου 6 θα 
επιδίδονται με συστημένη επιστολή, όπου η ημερομηνία δημοσίευσης θα είναι αυθεντική. 
Θεωρείται ότι παραλαμβάνονται 72 ώρες μετά την αποστολή τους. Η επίδοση των 
επιστολών στους μετόχους, για να θεωρείται έγκυρη, θα πρέπει να πραγματοποιείται στην 
τελευταία διεύθυνσή τους που είναι γνωστή στην εταιρεία.  

Οι μεταβιβάσεις που πραγματοποιούνται κατά παράβαση των διατάξεων που περιέχονται 
στο παρόν άρθρο είναι άκυρες ή/και μη αντιτάξιμες έναντι της εταιρείας.  

 

 ΚΕΦΑΛΑΙΟ III 

Οι Μέτοχοι και τα ∆ικαιώματα τους - Γενική Συνέλευση των Μετόχων 

ΑΡΘΡΟ 7 

Αρμοδιότητες της Γενικής Συνέλευσης  

3. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρείας και 
μπορεί να λαμβάνει αποφάσεις για κάθε ζήτημα που αφορά στην Εταιρεία. Οι δεόντως 
ληφθείσες αποφάσεις της Συνέλευσης δεσμεύουν ακόμα και τους απόντες ή 
μειοψηφούντες μετόχους. 

4. Κάθε μετοχή παρέχει το δικαίωμα μίας (1) ψήφου στη Γενική Συνέλευση των 
μετόχων, ίσο δικαίωμα επί του μερίσματος και δικαίωμα σε ποσοστό ρευστοποίησης κατ’ 
αναλογία προς την ονομαστική της αξία. 

 

ΑΡΘΡΟ 8 

Σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης  

Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται από το ∆ιοικητικό Συμβούλιο και συνεδριάζει συνήθως 
στην επίσημη έδρα της Εταιρείας, τουλάχιστον μία φορά τον χρόνο. Το ∆ιοικητικό 
Συμβούλιο δύναται να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση των μετόχων σε έκτακτες 
συνεδριάσεις όποτε το κρίνει σκόπιμο. Η Γενική Συνέλευση μπορεί επίσης να συγκληθεί σε 
άλλη ημερομηνία ή σε άλλες τοποθεσίες στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, τα οποία θα 
προσδιορίζονται στην πρόσκληση στη Γενική Συνέλευση.  

 
ΑΡΘΡΟ 9 

Πρόσκληση - Ημερήσια ∆ιάταξη της Γενικής Συνέλευσης 

Η πρόσκληση στη Γενική Συνέλευση των μετόχων, η οποία πρέπει να κοινοποιηθεί στους 
μετόχους τουλάχιστον είκοσι (20) ημέρες πριν τη συνεδρίαση, συμπεριλαμβανομένων 
των αργιών, περιλαμβάνει την ημερομηνία, την ημέρα, τον χρόνο και τη διεύθυνση του 
κτιρίου στο οποίο θα λάβει χώρα η συνεδρίαση, καθώς και τα θέματα της ημερήσιας 
διάταξης με σαφήνεια και ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο οι μέτοχοι 
μπορούν να συμμετάσχουν και να ασκήσουν τα δικαιώματά τους. Οι εν λόγω 
πρόσκληση κοινοποιείται με συστημένη επιστολή ή μέσω e-mail σε κάθε μέτοχο.   

ΑΡΘΡΟ 10 

Εκπροσώπηση 

3. Κάθε μέτοχος μπορεί να εκπροσωπείται από έναν εκπρόσωπο στη Γενική 
Συνέλευση ή από πληρεξούσιο, μέτοχο ή όχι. 
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4. Οι εξουσιοδοτήσεις μπορούν να παρέχονται εγγράφως, με φαξ ή e-mail, και 
υποβάλλονται στο ∆ιοικητικό Συμβούλιο πριν από τη Γενική Συνέλευση.  

ΑΡΘΡΟ 11 

Απαρτία και Απαιτήσεις Πλειοψηφίας 

5. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων βρίσκεται σε απαρτία και συσκέπτεται δεόντως 
επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπούνται με φυσική παρουσία 
τουλάχιστον τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, με την 
επιφύλαξη του επόμενου εδαφίου αυτού του άρθρου. Σε περίπτωση που κατά τη διάρκεια 
της πρώτης συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης εκπροσωπούνται λιγότερα από τα δύο 
τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, οι ψήφοι που εκπροσωπούνται θα 
απέχουν μία φορά από την ψηφοφορία για οποιοδήποτε θέμα της ημερήσιας διάταξης και 
θα ψηφίσουν ομόφωνα για τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης σε ημερομηνία το 
αργότερο είκοσι (20) ημέρες από την πρώτη συνεδρίαση με την ίδια ημερήσια διάταξη. 
Κατά τη διάρκεια αυτής της δεύτερης συνεδρίασης, εφόσον υπάρχει απαρτία των δύο 
τρίτων (2/3), οι εκπροσωπούμενοι μέτοχοι μπορούν να ψηφίζουν ελεύθερα.  

6. Κατ’ εξαίρεση, η Γενική Συνέλευση των μετόχων βρίσκεται σε απαρτία και 
συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης όταν εκπροσωπείται 
τουλάχιστον το 100% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου όταν οι αποφάσεις 
αφορούν:  

ix. την αλλαγή της εθνικότητας της Εταιρείας,  

x. την αλλαγή του σκοπού της Εταιρείας, 

xi. την αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων,  

xii. την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας,  

xiii. τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, 

xiv. την αλλαγή του τρόπου διανομής των κερδών,  

xv. τη συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή 
τη λύση της Εταιρείας,  

xvi. σε κάθε άλλη περίπτωση που προβλέπεται από το νόμο ότι η Γενική Συνέλευση 
αποφασίζει με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία. 

7. Όλες οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων λαμβάνονται με ομόφωνη 
απόφαση των παρισταμένων μετόχων. 

8. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων θα προεδρεύεται από τον Πρόεδρο του 
∆ιοικητικού Συμβουλίου ή, σε περίπτωση απουσίας του τελευταίου, από τον αναπληρωτή 
του ή από πρόσωπο που διορίζεται από τη Γενική Συνέλευση. Ο Πρόεδρος της συνεδρίασης 
διορίζει τον Γραμματέα, ο οποίος θα είναι υπεύθυνος για τη σύνταξη των πρακτικών της 
συνεδρίασης. Οι συνεδριάσεις της Γενικής Συνέλευσης πραγματοποιούνται στα αγγλικά. Τα 
πρακτικά τηρούνται στα ελληνικά και στα αγγλικά. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV 

∆ιοικητικό Συμβούλιο 

ΑΡΘΡΟ 12 

Σύσταση και Θητεία του ∆ιοικητικού Συμβουλίου 

6. Η Εταιρεία διοικείται από ∆ιοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τέσσερις (4) 
Συμβούλους.  
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7. Τα μέλη του ∆ιοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται ομόφωνα από τη Γενική Συνέλευση, για 
μέγιστη θητεία τριών ετών. Στην τελευταία συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης πριν από 
τη λήξη της θητείας των μελών του ∆.Σ., τα νέα μέλη εκλέγονται όπως ορίζεται ανωτέρω. 

8. Το ∆ιοικητικό Συμβούλιο θα προεδρεύεται από έναν Πρόεδρο ο οποίος θα είναι ένας από 
τους Συμβούλους και θα αλλάζει σε ετήσια βάση εκ περιτροπής, υπό τον όρο ότι ο 
Πρόεδρος δεν θα έχει δεύτερη ή καθοριστική ψήφο. 

9.  Σε περίπτωση κενής θέσης στο ∆.Σ για οποιονδήποτε λόγο, το νέο μέλος του ∆.Σ. μπορεί 
να οριστεί προσωρινά με απόφαση του ∆.Σ. μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή με 
γραπτή ειδοποίηση και να τεθεί σε ψηφοφορία κατά την πρώτη συνεδρίαση της Γενικής 
Συνέλευσης. 

10. Σε περίπτωση αδυναμίας να παραστεί σε συνεδρίαση ∆.Σ., οποιοδήποτε μέλος μπορεί να 
ορίσει πληρεξούσιο (αναπληρωτή). Οι εξουσιοδοτήσεις μπορούν να παρέχονται 
εγγράφως, με φαξ ή e-mail, και υποβάλλονται στο ∆ιοικητικό Συμβούλιο πριν από τη 
συνεδρίαση του ∆.Σ. 

ΑΡΘΡΟ 13 

Αρμοδιότητες - Καθήκοντα του ∆ιοικητικού Συμβουλίου 

5. Το ∆ιοικητικό Συμβούλιο έχει την ευρύτερη εξουσία να εκτελεί όλες τις 
απαραίτητες ή χρήσιμες πράξεις για την πραγματοποίηση του εταιρικού σκοπού, με 
εξαίρεση τις εξουσίες που διατηρεί η Γενική Συνέλευση από τον νόμο.  

6. Το ∆ιοικητικό Συμβούλιο εκπροσωπεί την Εταιρεία στην Ελλάδα και το εξωτερικό, 
ενώπιον κάθε δημόσιας, δημοτικής, κοινοτικής ή άλλης αρχής, όλων των φυσικών ή 
νομικών προσώπων, και κάθε διεθνούς οργανισμού οιασδήποτε φύσεως. Το ∆ιοικητικό 
Συμβούλιο δικαιούται να αποφασίσει την έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου. 

7. Το ∆ιοικητικό Συμβούλιο δύναται να εκχωρήσει, εν όλω ή εν μέρει, τις 
αρμοδιότητες και τα καθήκοντά του (με εξαίρεση όσα απαιτούν συλλογική δράση), καθώς 
και την εκπροσώπηση της Εταιρείας σε ένα ή περισσότερα από τα μέλη του (∆ιευθύνων 
Σύμβουλος), προσδιορίζοντας ταυτόχρονα την έκταση αυτής της εξουσιοδότησης. 

8. Η εταιρεία εκπροσωπείται έγκυρα από ειδικούς πληρεξούσιους, εντός των ορίων 
της εντολής τους. Επιπλέον, η εταιρεία εκπροσωπείται έγκυρα στο εξωτερικό από 
οποιοδήποτε πρόσωπο διοριστεί ρητά από το ∆ιοικητικό Συμβούλιο.  

 
ΑΡΘΡΟ 14 

Σύγκληση του ∆ιοικητικού Συμβουλίου 

5. Οι συνεδριάσεις του ∆ιοικητικού Συμβουλίου θα προεδρεύονται από έναν Πρόεδρο, ο 
οποίος θα είναι ένας από τους Συμβούλους που θα διοριστεί από το ∆ιοικητικό 
Συμβούλιο και θα αλλάζει εκ περιτροπής σε ετήσια βάση. 

6. Το ∆ιοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρό του με πρόσκληση που 
κοινοποιείται στα μέλη του τουλάχιστον δεκατέσσερις (14) ημερολογιακές ημέρες πριν 
από τη συνεδρίαση, εκτός σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.  

7. Το ∆ιοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρείας, δύναται όμως να 
συνεδριάσει και σε άλλο τόπο στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, εφόσον όλα τα μέλη 
παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται στη συνεδρίαση, και ουδείς εξ αυτών αντιλέγει 
στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων. Το ∆ιοικητικό 
Συμβούλιο δύναται να συνεδριάσει μέσω τηλεδιάσκεψης, εφόσον η πρόσκληση προς 
τα μέλη του ∆ιοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες για τη 
συμμετοχή τους στη συνεδρίαση.    
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8. Οι συνεδριάσεις του ∆ιοικητικού Συμβουλίου πραγματοποιούνται στα αγγλικά. Τα 
πρακτικά τηρούνται στα ελληνικά και στα αγγλικά. 

ΑΡΘΡΟ 15 

Απαρτία και πλειοψηφία στο ∆ιοικητικό Συμβούλιο 

6. Το ∆ιοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως όταν ο αριθμός 
των Συμβούλων που παρίστανται σε αυτό δεν μπορεί να είναι μικρότερος από τρεις. 

7. Οι αποφάσεις του ∆ιοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται ομόφωνα.  

8. Κάθε μέλος του ∆ιοικητικού Συμβουλίου έχει μία ψήφο. Όλες οι ψήφοι των μελών του 
∆ιοικητικού Συμβουλίου είναι ίσες, χωρίς ο Πρόεδρος να έχει δικαίωμα σε καθοριστική 
ψήφο. 

9. Σε περίπτωση που το ∆ιοικητικό Συμβούλιο δεν είναι σε θέση να λάβει ομόφωνη απόφαση 
για ένα συγκεκριμένο θέμα για δύο (2) συνεχόμενες συνεδριάσεις, το ∆ιοικητικό 
Συμβούλιο πρέπει να συγκαλέσει έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων για να 
συζητήσει για το συγκεκριμένο θέμα. Κανένα άλλο ζήτημα δεν μπορεί να συζητηθεί στη 
Γενική Συνέλευση που συγκαλείται βάσει της παρούσας παραγράφου. Η Γενική Συνέλευση 
που συγκαλείται για τον σκοπό αυτόν βρίσκεται σε απαρτία όταν εκπροσωπούνται τα δύο 
τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου κεφαλαίου και οι αποφάσεις λαμβάνονται ομόφωνα από 
τους παριστάμενους μετόχους. 

10. Οι αποφάσεις του ∆ιοικητικού Συμβουλίου μπορούν επίσης να ληφθούν χωρίς να 
πραγματοποιηθεί συνεδρίαση, όταν όλοι οι ∆ιοικητικοί Σύμβουλοι υπογράψουν την 
απόφαση. Οι υπογραφές των Συμβούλων ή των εκπροσώπων τους μπορούν να 
αντικατασταθούν με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή με άλλα ηλεκτρονικά μέσα. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V 

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις 

ΑΡΘΡΟ 16 

Οικονομικό έτος 

Η εταιρική χρήση διαρκεί δώδεκα μήνες, ξεκινά την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η 
∆εκεμβρίου έκαστου έτους. Κατ’ εξαίρεση, η πρώτη εταιρική χρήση ξεκινάει από τη 
νόμιμη σύσταση της Εταιρείας και λήγει στις 31 ∆εκεμβρίου 2020. 

ΑΡΘΡΟ 17 

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις 

Στο τέλος κάθε οικονομικού έτους, το διοικητικό συμβούλιο συντάσσει τις ετήσιες 
οικονομικές καταστάσεις και την έκθεση του ∆ιοικητικού Συμβουλίου πάντα σύμφωνα 
με τον νόμο. 

 

ΑΡΘΡΟ 18 

Έλεγχος - Ελεγκτές 

Ο έλεγχος των ετήσιων καταστάσεων, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, 
ανατίθεται σε έναν ή περισσότερους νόμιμους ελεγκτές από τη Γενική Συνέλευση.  
 

ΑΡΘΡΟ 19 
∆ιανομή Κερδών 
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Τουλάχιστον το 5% των καθαρών κερδών της εταιρείας διατίθεται κάθε χρόνο για τη 
σύσταση του τακτικού αποθεματικού. Η διάθεση αυτού του ποσού παύει να είναι 
υποχρεωτική μόλις το τακτικό αποθεματικό φτάσει τουλάχιστον το ένα τρίτο του 
μετοχικού κεφαλαίου. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI 

ΑΡΘΡΟ 20 

Γενική ∆ιάταξη 

Για κάθε άλλο ζήτημα που δεν ρυθμίζεται από το παρόν Καταστατικό εφαρμόζονται οι 
διατάξεις του Νόμου 4548/2018 περί Ανωνύμων Εταιρειών. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII 

ΑΡΘΡΟ 21 

Μεταβατικές ∆ιατάξεις 

2. Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 5 του παρόντος, 
αναλαμβάνεται στο σύνολό του από τους συμβαλλόμενους ιδρυτές της Εταιρείας ως εξής:  

D. «Ανεξάρτητος ∆ιαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε.» (εν 
συντομία «Α∆ΜΗΕ ΑΕ») με αριθμό μητρώου εταιρειών 004001001000 και έδρα στην 
Αθήνα, ∆υρραχίου 89 & Κηφισού - 10443, νομίμως συσταθείσα σύμφωνα με το δίκαιο 
της Ελλάδας, αναλαμβάνει έναντι μετρητών πενήντα χιλιάδες (50.000) ονομαστικές 
μετοχές συνολικής αξίας πενήντα χιλιάδων Ευρώ (50.000€) και αξίας κάθε μετοχής ενός 
Ευρώ (1€). 

E. “National Power Grid Company Transelectrica S.A” (εν συντομία 
“TRANSELECTRICA”), μια εταιρεία με διττό σύστημα διοίκησης, που ιδρύθηκε και 
υφίσταται δεόντως σύμφωνα με το δίκαιο της Ρουμανίας, με έδρα στο Βουκουρέστι, 33 
General Gheorghe Magheru Blvd., 1st District και διεύθυνση αλληλογραφίας στο 
Βουκουρέστι, Olteni no. 2-4, 3rd District, με ταχυδρομικό κώδικα 030786, καταχωρημένη 
στο Εμπορικό Μητρώο Βουκουρεστίου με αριθμό μητρώου J40/8060/2000 και μοναδικό 
αριθμό πιστοποίησης 13328043, αναλαμβάνει έναντι μετρητών πενήντα χιλιάδες 
(50.000) ονομαστικές μετοχές συνολικής αξίας πενήντα χιλιάδων Ευρώ (50.000€) και 
αξίας κάθε μετοχής ενός Ευρώ (1€). 

F. “Electricity System Operator EAD” (εν συντομία "ESO”), μια εταιρεία που 
ιδρύθηκε και υφίσταται δεόντως σύμφωνα με το δίκαιο της Βουλγαρίας, καταχωρημένη 
στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με αριθμό μητρώου 175201304 και φορολογικό αριθμό 
VAT BG 175201304 αναλαμβάνει έναντι μετρητών πενήντα χιλιάδες (50.000) 
ονομαστικές μετοχές συνολικής αξίας πενήντα χιλιάδων Ευρώ (50.000€) και αξίας κάθε 
μετοχής ενός Ευρώ (1€). 

G. “Terna – Rete Elettrica Nazionale Società per Azioni” (εν συντομία 
“TERNA SpA.”), εταιρεία που έχει ορισθεί ∆ιαχειριστής Συστήματος Μεταφοράς στην 
Ιταλία, ιδρυθείσα και λειτουργούσα σύμφωνα με το δίκαιο της Ιταλίας, με έδρα στη Ρώμη 
Ιταλίας, Viale Egidio Galbani, 70, 00156, με φορολογικό κωδικό και αριθμό εγγραφής 
στο Μητρώο Εταιρειών της Ρώμης 05779661007, αναλαμβάνει έναντι μετρητών πενήντα 
χιλιάδες (50.000) ονομαστικές μετοχές συνολικής αξίας πενήντα χιλιάδων Ευρώ 
(50.000€) και αξίας κάθε μετοχής ενός Ευρώ (1€). 

3.  Οι ιδρυτές υποχρεούνται να καταβάλουν τοις μετρητοίς το συνολικό ποσό που 
αντιστοιχεί στον αριθμό μετοχών που έκαστος κατέχει σε λογαριασμό που τηρείται στο 
όνομα της Εταιρείας σε τράπεζα που λειτουργεί νομίμως στην Ελλάδα. Το ποσό θα 
κατατεθεί αμέσως μετά την υποβολή στο αρμόδιο Μητρώο Εταιρειών της επίσημης 
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απόφασης για τη χορήγηση άδειας σύστασης της Εταιρείας και έγκρισης του 
καταστατικού της.    

ΑΡΘΡΟ 22 

Σύνθεση του πρώτου ∆ιοικητικού Συμβουλίου 

1. Η σύνθεση του πρώτου ∆ιοικητικού Συμβουλίου θα έχει ως εξής: 

E. Ιωάννης Καμπούρης του Θεοχάρη Καμπούρη και της Θεοδώρας Καμπούρη, 
κάτοικος Παπάγου, Χατζηκωσταντή 16, 15669, Αθήνα, Ελλάδα, γεννηθείς στην Αθήνα, 
Ελλάδα την 9.11.1962, κάτοχος του ∆ελτίου Ταυτότητας της Ελλάδας με αριθμό AI 
036584, που εκδόθηκε την 26.3.2010 από το Τ.Α. Παπάγου Αθηνών, με ΑΦΜ 
042865777. 

F. Adrian Suta, του Emilian Suta και της Adriana Mladin, κάτοικος Βουκουρεστίου  
Ρουμανίας, γεννηθείς στο Βουκουρέστι  Ρουμανίας την 27.5.1980, κάτοχος του 
∆ιαβατηρίου Ρουμανίας με αριθμό 053600899, που εκδόθηκε την 21.3.2016, με ΑΦΜ 
176828622. 

G. Angelin Tsachev, του Nikolay Tsachev και της Bonka Tsacheva, κάτοικος 
Targovishte, Βουλγαρίας, γεννηθείς στο Targovishte Βουλγαρίας την 23.10.1975, 
κάτοχος του ∆ελτίου Ταυτότητας της Βουλγαρίας με αριθμό εγγράφου 643256593  και 
προσωπικό αριθμό ταυτότητας 7510238260, που εκδόθηκε την 14.11.2011 από το 
Υπουργείο Εσωτερικών της Βουλγαρίας, με ΑΦΜ 176827778. 

H.  Enrico Maria Carlini του Nerino Carlini και της Giuliana Bizzarri, κάτοικος 
Fiumicino, Ιταλίας, Via Giovanni Cena 13C – 00054 , γεννηθείς στη Ρώμη Ιταλίας την 
07.06.1968 , κάτοχος ∆ιαβατηρίου Ιταλίας με αριθμό YA 8531641, που εκδόθηκε την 
22.9.2015  από το Υπουργείο Εξωτερικών Υποθέσεων και ∆ιεθνούς Συνεργασίας της 
Ιταλίας, με ΑΦΜ 176827766. 

 

3. Η θητεία των ως άνω μελών του πρώτου διοικητικού συμβουλίου ορίζεται μέχρι την 
πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων.  Η πρώτη συνεδρίαση του διοικητικού 
συμβουλίου συγκαλείται από το μέλος κ. Ιωάννη Καμπούρη το αργότερο μία (1) 
εβδομάδα από την ίδρυση της εταιρείας.  

 

 

 

ΑΡΘΡΟ 23 

Το συνολικό ποσό όλων των εξόδων που απαιτούνται για τη σύσταση της Εταιρείας, 
συμπεριλαμβανομένων νομικών, συμβολαιογραφικών και μεταφραστικών εξόδων, θα 
καλυφθούν από τους Μετόχους σύμφωνα με ιδιωτική συμφωνία μεταξύ αυτών.  

 

Αθήνα, 04/02/2021 

 

                                                                                        

                                                                                    Ο Πρόεδρος της ΡΑΕ 

                                                                                   Επίκ καθ. Αθανάσιος ∆αγούμας 


