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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
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ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
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1 Απριλίου 2013

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑ

ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑ

(1)
Διάλυση κοινωφελούς ιδρύματος με την επωνυμία
«Εστία Αθηνών» που κυρώθηκε με το από 27−3−1991
π.δ/γμα (ΦΕΚ 233/Β).

Διάλυση κοινωφελούς ιδρύματος με την επωνυμία
«Εστία Αθηνών» που κυρώθηκε με το από 27−3−1991
π.δ/γμα (ΦΕΚ 233/Β)»........................................................................
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Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Ένταξη των μαθητών του Glyfada Christian Academy
σε σχολικές μονάδες Π.Ε. και Δ.Ε. ..................................
Λήξη μαθημάτων διδακτικού έτους 2012−2013. .............
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. Π1γ/οικ. 81551/25−6−2007
(ΦΕΚ 1136/τ. Β΄/2007) Υπουργικής Απόφασης «Περί
των προϋποθέσεων ίδρυσης και λειτουργίας Μο−
νάδων Φροντίδας Ηλικιωμένων (Μ.Φ.Η.) από ιδιώ−
τες κερδοσκοπικού χαρακτήρα και Μ.Φ.Η. μη κερ−
δοσκοπικού χαρακτήρα» αντίστοιχα. ...........................
Καθορισμός ωραρίου εργασίας κλάδων μονίμου
και με ΣΕΙΔ προσωπικού των Δασικών Υπηρεσι−
ών κατά τις απογευματινές ώρες των εργασίμων
ημερών, τις νυχτερινές ώρες, καθώς και τα Σάβ−
βατα, τις Κυριακές και τις εξαιρέσιμες ημέρες...
Αξιολόγηση ως προς το κριτήριο της ενεργειακής
αποδοτικότητας για τη χορήγηση άδειας παρα−
γωγής σε γεωθερμικούς σταθμούς. ..............................
Καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης τακτικού
προσωπικού της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευ−
σης Αποχέτευσης Aγίoυ Νικολάου (Δ.Ε.Υ.Α.Α.Ν.).
Καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης μονίμων και
ΙΔΑΧ υπαλλήλων των Διευθύνσεων Καθαριότητας
και Δημοτικής Αστυνομίας και του Δημοτικού Κοι−
μητηρίου του Δήμου Βύρωνα. .............................................
Καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης υπαλλήλου
Συνδέσμου Ύδρευσης Δήμου Γρεβενών και Κοι−
νοτήτων ................................................................................................
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 2514/13−2−12 (ΦΕΚ 416/Β/
23−2−2012) περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων του
Προέδρου στους Αντιπροέδρους του ΕΘΝΙΚΟΥ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. ......
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Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις: α) των άρθρων 101 και 119 του Εισαγω−
γικού Νόμου του Αστικού Κώδικα, β) του άρθρου 118 του
Αστικού Κώδικα και γ) του άρθρου 12 του Οργανισμού
του ιδρύματος με την επωνυμία «Εστία Αθηνών».
2. α) Την υπ’ αριθμ. 10497/1−10−1990 πράξη του συμβο−
λαιογράφου Αθηνών Γεωργίου Κλικίζου, με την οποία ο
Βασίλειος και η Ελίζα Γουλανδρή και το ίδρυμα Βασίλη
και Ελίζας Γουλανδρή σύστησαν κοινωφελές ίδρυμα με
την επωνυμία «Εστία Αθηνών», με έδρα την Αθήνα και
β) το από 27−3−1991 π. δ/γμα (ΦΕΚ 233/Β) με το οποίο
εγκρίθηκε η σύσταση και κυρώθηκε ο Οργανισμός του
ιδρύματος.
3. α) Το υπ’ αριθμ. 78/12−11−2009 πρακτικό συνεδρίασης
του Διοικητικού Συμβουλίου του ιδρύματος, β) το από
18−11−2009 πρακτικό συνεδρίασης του Δ.Σ. του Φιλαν−
θρωπικού Σωματείου «Ελεήμων Εταιρεία Αθηνών, Γηρο−
κομείο – Πτωχοκομείο» και γ) το από 12−11−2009 πρακτι−
κό συνεδρίασης του Δ.Σ. του κοινωφελούς ιδρύματος με
την επωνυμία «Ίδρυμα Βασίλη και Ελίζας Γουλανδρή».
4. Την από 25−5−2011 γνωμοδότηση του Συμβουλίου
Εθνικών Κληροδοτημάτων.
5. Την υπ’ αριθμ. Δ6Α1104503 ΕΞ2011/21−7−2011 (ΦΕΚ
1670/Β) κοινή απόφαση των Υπουργών Διοικητικής Με−
ταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οι−
κονομικών περί έναρξης λειτουργίας της Γενικής Γραμ−
ματείας Δημόσιας Περιουσίας.
6. Το π. δ/γμα 85/2012 (ΦΕΚ 141/Α).
7. Την υπ’ αριθμ. οικ. 14362/20/18−7−2012 (ΦΕΚ 2166/Β)
απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εργασί−
ας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, περί ανάθεσης
αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Πρόνοιας.
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

Με πρόταση του Υπουργού Οικονομικών και του Υφυ−
πουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας
αποφασίζουμε,

Άρθρο μόνο
Διαλύουμε το κοινωφελές ίδρυμα με την επωνυμία
«Εστία Αθηνών», η σύσταση του οποίου εγκρίθηκε με το
από 27−3−1991 π. δ/γμα (ΦΕΚ 233/Β), λόγω οικονομικής
αδυναμίας του ιδρύματος να εκτελέσει τον σκοπό, όπως
ορίζεται στο άρθρο 2 του Οργανισμού του.
Η περιουσία του ιδρύματος θα περιέλθει στο Φιλαν−
θρωπικό Σωματείο «Ελεήμων Εταιρεία Αθηνών, Γηρο−
κομείο − Πτωχοκομείο», σύμφωνα με το άρθρο 12 του
Οργανισμού του.
Στους Υπουργούς Οικονομικών και Εργασίας, Κοινωνι−
κής Ασφάλισης και Πρόνοιας αναθέτουμε τη δημοσίευση
και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
Αθήνα, 13 Μαρτίου 2013
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ,
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

F

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. Α.Σ. 170/37933/Ζ1
(2)
Ένταξη των μαθητών του Glyfada Christian Academy
σε σχολικές μονάδες Π.Ε. και Δ.Ε.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ,
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) των παραγράφων 2 και 4 του άρθρου 1 του
Ν. 4862/1931 (ΦΕΚ 2Α) «Περί των ξένων σχολείων».
β) του Ν. 682/1977 (ΦΕΚ 244Α) «Περί Ιδιωτικών σχο−
λείων...».
γ) του άρθρου 9 του Π. Δ. 201/1998 (ΦΕΚ 161Α).
δ) των άρθρων 14 έως και 19 του Π. Δ. 104/1979 (ΦΕΚ
23Α).
ε) της παραγράφου 1 του άρθρου 3 και του άρθρου 8 του
Π. Δ. 155/1978 (ΦΕΚ 33Α) «Περί κωδικοποιήσεως εις ενιαίον
κείμενον των ισχυουσών διατάξεων, των αναφερομένων
εις τας εγγραφάς, μετεγγραφάς και εξετάσεις μαθητών
Δημοτικής και Μέσης Εκπαιδεύσεως Ξένων Σχολείων της
Αλλοδαπής και άλλων συναφών μαθητικών θεμάτων.»
στ) του Π. Δ. 409/1994 (ΦΕΚ 226Α) «Αξιολόγηση μαθη−
τών Γυμνασίου».
ζ) του Π.Δ. 60/2006 (ΦΕΚ 65Α) «Αξιολόγηση των μαθη−
τών του Ενιαίου Λυκείου»
η) της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του Π. Δ. 182/1984
(ΦΕΚ 60Α) «Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων
που ρυθμίζουν θέματα των Σχολείων Μέσης Γενικής
Εκπαίδευσης».
θ) τα εδάφια 1 και 2 της παραγράφου 6 του άρθρου
34 του Ν. 3794/2009 (ΦΕΚ 156Α).
2. Την υπ’ αριθμ. 10619/7−12−2012 έκθεση διενέργειας
ελέγχου επιτροπής που συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθμ.
10960/28−11−2012 απόφαση της Προϊσταμένης της Διεύ−
θυνσης Δ. Ε. Δ΄ Αθήνας.
3. Το υπ’ αριθμ. 6676−6677/6−2−2013 έγγραφο του Τμή−
ματος Υγειονομικού ελέγχου του Νοτίου Τομέα Αθηνών.

4. Το γεγονός ότι το Glyfada Christian Academy λειτουρ−
γούσε χωρίς νόμιμη άδεια από το ΥΠΑΙΘΠΑ, αποφασίζουμε:
1. Εγκρίνουμε την κατ’ εξαίρεση μετεγγραφή σε σχο−
λικές μονάδες Π.Ε. και Δ.Ε. κατόπιν κατατακτηρίων εξε−
τάσεων, των μαθητών που φοιτούσαν στο Δημοτικό,
Γυμνάσιο και Λύκειο του Glyfada Christian Academy,
αποκλειστικά και μόνο κατά το σχολικό έτος 2012−2013.
2. Οι κατατακτήριες εξετάσεις θα διεξαχθούν σύμφωνα
με τις ισχύουσες διατάξεις μέχρι 31−3−2013. Σε περίπτωση
αποδεδειγμένης αδυναμίας προσέλευσης των μαθητών
μέχρι 31−3−2013, αυτοί έχουν δικαίωμα να προσέλθουν σε
κατατακτήριες εξετάσεις εντός του Σεπτεμβρίου 2013
(και σε κάθε περίπτωση πριν την έναρξη του σχολικού
έτους 2013−2014).
3. Τίτλοι σπουδών που έχουν χορηγηθεί από το Glyfada
Christian Academy δε θεωρούνται ισότιμοι και αντίστοι−
χοι των τίτλων που χορηγούν τα δημόσια σχολεία. Για
την απόκτηση απολυτηρίου τίτλου Δημοτικού, Γυμνασί−
ου, ή Λυκείου οι απόφοιτοι του Glyfada Christian Academy
οφείλουν να εξεταστούν σε όλα τα μαθήματα της τε−
λευταίας τάξης του Δημοτικού, Γυμνασίου, ή Λυκείου
αντίστοιχα.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

Μαρούσι, 19 Μαρτίου 2013
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ

F
Αριθμ. 37168/Γ2
Λήξη μαθημάτων διδακτικού έτους 2012−2013.

(3)

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ,
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. του Ν. 1566/1985 (Α΄ 167) «Δομή και λειτουργία της
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και
άλλες διατάξεις»
β. του Ν. 682/1977 (Α΄ 244) «Περί Ιδιωτικών σχολείων
Γενικής Εκπαίδευσης και Σχολικών Οικοτροφείων».
γ. του άρθρου 18 του Ν. 3475/2006 (Α΄146) «Οργάνωση
και λειτουργία της Δευτεροβάθμιας Επαγγελματικής
Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις».
δ. το άρθρο 1 του Π.Δ. 104/1079 (Α΄ 23) «Περί σχολικού
και διδακτικού έτους, υπηρεσιακών βιβλίων, εγγραφών,
μετεγγραφών, φοιτήσεως, διαγωγής και τιμητικών δι−
ακρίσεων των μαθητών των σχολείων Μέσης Γενικής
Εκπαίδευσης», έτσι όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο
1 του Π.Δ. 123/1987 (Α΄ 68).
ε. του άρθρου 3 Π.Δ. 409/1994 (Α΄ 90) «Τροποποίηση και
συμπλήρωση διατάξεων που ρυθμίζουν θέματα σχολείων
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης».
στ. του άρθρου 2 του Π.Δ. 60/2006 (Α΄ 65) «Αξιολόγηση
των μαθητών του Ενιαίου Λυκείου», όπως τροποποιήθηκε
με το άρθρο 1 του Π.Δ. 12/2009 (Α΄ 22).
ζ. της αριθμ. 76051/Η/04−07−12 υπουργική απόφαση
(Β΄2091) περί «ανάθεσης αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό
Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού
Θεόδωρο Παπαθεοδώρου».
2. το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας
δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προ−
ϋπολογισμού.
3. τις ανάγκες της Υπηρεσίας για την ομαλή και απρό−
σκοπτη διεξαγωγή των Πανελλαδικών Εξετάσεων, απο−
φασίζουμε:

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
ορίζεται ως ημερομηνία λήξης μαθημάτων του διδα−
κτικού έτους 2012−2013 των Ημερησίων και Εσπερινών
Γυμνασίων, Γενικών και Επαγγελματικών Λυκείων, καθώς
και των Επαγγελματικών Σχολών της χώρας η 15η Μαΐου
2013, ημέρα Τετάρτη.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

Μαρούσι, 15 Μαρτίου 2013
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ

F
Αριθμ. Δ27/οικ. 7603/329
(4)
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. Π1γ/οικ. 81551/25−6−2007
(ΦΕΚ 1136/τ. Β΄/2007) Υπουργικής Απόφασης «Περί
των προϋποθέσεων ίδρυσης και λειτουργίας Μο−
νάδων Φροντίδας Ηλικιωμένων (Μ.Φ.Η.) από ιδιώτες
κερδοσκοπικού χαρακτήρα και Μ.Φ.Η. μη κερδοσκο−
πικού χαρακτήρα» αντίστοιχα.
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Π.Δ/τος 63/2005
«Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και
τα Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ 98 τ.Α΄).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 1. παρ. 2 και παρ. 5 του Ν
2345/1995 «Οργανωμένες Υπηρεσίες Παροχής Προστασί−
ας από φορείς Κοινωνικής Πρόνοιας και άλλες διατάξεις»
(ΦΕΚ 213/Α΄).
3. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική
της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης–
Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α΄).
4. Τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν. 3919/2011 «Αρχή
της Επαγγελματικής Ελευθερίας, κατάργηση αδικαιολό−
γητων περιορισμών στην πρόσβαση και άσκηση επαγ−
γελμάτων» (ΦΕΚ 32/τ. Α΄).
5. Τις διατάξεις του Π.Δ/τος 368/1989 «Οργανισμός
Υπουργείου Εργασίας» (ΦΕΚ 163/Α’), όπως τροποποιή−
θηκε και ισχύει.
6. Τις διατάξεις του άρθρου 9 του Ν. 4052/2012 «Νόμος
αρμοδιότητας Υπουργείων Υγείας και Κοινωνικής Αλ−
ληλεγγύης και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης για
εφαρμογή του νόμου «Έγκριση των Σχεδίων Συμβάσεων
Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ του Ευρωπαϊκού
Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.),
Της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Τράπεζας της Ελ−
λάδος, του Σχεδίου του Μνημονίου Συνεννόησης μεταξύ
της Ελληνικής Δημοκρατίας, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
και της Τράπεζας της Ελλάδος και άλλες επείγουσες
διατάξεις για τη μείωση του δημοσίου χρέους και τη
διάσωση της Εθνικής Οικονομίας» και άλλες διατάξεις
(ΦΕΚ 41/τ.Α΄).
7. Το Π.Δ. 85/2012 «Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων,
μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών» (ΦΕΚ 141/τ. Α΄)
όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 88/2012 «Τροποποίηση
του Π.Δ. 85/2012 «Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων,
μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών» (ΦΕΚ 143/τ.Α΄).
8. Το Π.Δ. 86/2012 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρω−
τών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 141/τ. Α΄) και του
Π.Δ/τος 93/2012 «Διορισμός Υφυπουργού Εργασίας και
Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας» (ΦΕΚ 146/τ. Α΄).
9. Την υπ’ αριθμ. οικ. 14362/20/18.7.2012 απόφαση του
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Πρόνοιας (ΦΕΚ 2166/τ. Β’/2012) «Ανάθεση
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αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Πρόνοιας Νικόλαο Παναγιωτόπουλο».
10. Την υπ’ αριθμ. Π1γ/οικ. 81551/25.6.2007 απόφαση του
Υφυπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΦΕΚ
1136/τ. Β΄), όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει.
11. Την υπ’ αριθμ. 25/VII/2012 γνωμοδότηση της Επιτρο−
πής Ανταγωνισμού (ΦΕΚ 2618/τ. Β΄/25−9−2012).
12. Την ανάγκη κατάργησης των περιορισμών που εί−
χαν θεσπιστεί με την αριθμ. Π1γ/81551/2007 υπουργική
απόφαση και αντιβαίνουν στις διατάξεις του άρθρου 2
του Ν. 3919/2011 (ΦΕΚ 32/Α΄).
13. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκα−
λείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού,
αποφασίζουμε:

΄Αρθρο Μόνο
Τροποποιούμε την υπ’ αριθμ. Π1γ/οικ. 81551/25−6−2007
(ΦΕΚ 1136/τ. Β΄/2007) απόφαση του Υφυπουργού Υγεί−
ας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Περί Τροποποίησης
και συμπλήρωσης των υπ’ αριθμ. Π4β/οικ. 3176/6−6−1996
(ΦΕΚ 455/τ. Β΄/1996) και Π4β/οικ. 4690/30−8−1996 (ΦΕΚ
833/τ. Β΄/1996) υπουργικών αποφάσεων ‘’Προϋποθέσεις
ίδρυσης και λειτουργίας Μονάδων Φροντίδας Ηλικιω−
μένων (Μ.Φ.Η.) από ιδιώτες κερδοσκοπικού χαρακτήρα
και Μ.Φ.Η. μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα» αντίστοιχα
ως ακολούθως:
1. Η παράγραφος 4 του άρθρου 1 της αριθμ. Π1γ/οικ.
81551/2007 υπουργικής απόφασης τροποποιείται ως εξής:
Το ανώτατο όριο δυναμικότητας εκατό (100) κλινών ως
προϋπόθεσης για την έκδοση άδειας λειτουργίας κάθε
Μονάδας Φροντίδας Ηλικιωμένων κερδοσκοπικού ή μη
χαρακτήρα καταργείται.
2. Τα στοιχεία α΄ και β΄ της υποπαραγράφου 1.2 της πα−
ραγράφου 1 του άρθρου 3 της υπ’ αριθμ. Π1γ/οικ. 81551/2007
υπουργικής απόφασης τροποποιούνται ως εξής:
α) άδεια ασκήσεως ιατρικού επαγγέλματος ή βεβαίωση
αναγγελίας ασκήσεως αυτού και τίτλο αναγνωρισμένης
ειδικότητας κατά προτίμηση παθολογίας ή γενικής ια−
τρικής ή καρδιολογίας.
β) Πιστοποιητικό εγγραφής σε Ιατρικό Σύλλογο του ή
των υπευθύνων ιατρών της Μ.Φ.Η.
Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθμ. Π1γ/οικ. 81551/25−6−2007
υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 1136/τ. Β΄) όπως τροποποιή−
θηκε και ισχύει.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 15 Μαρτίου 2013
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

F
Αριθμ. 1622/46719
(5)
Καθορισμός ωραρίου εργασίας κλάδων μονίμου και με
ΣΕΙΔ προσωπικού των Δασικών Υπηρεσιών κατά τις
απογευματινές ώρες των εργασίμων ημερών, τις νυ−
χτερινές ώρες, καθώς και τα Σάββατα, τις Κυριακές
και τις εξαιρέσιμες ημέρες.
Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ − ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) των άρθρων 6 και 280 του Ν. 3852/2010 (Α΄ 87)
«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκε−
ντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

β) του άρθρου 1 παρ. 6 του Ν. 1157/1981 (Α1126), όπως
έχει τροποποιηθεί και ισχύει, γ) του άρθρου 23 παρ. 1 και
2 του Ν. 1735/1987 (Α΄ 195) «Προσλήψεις στο δημόσιο το−
μέα, κοινωνικός έλεγχος στη δημόσια διοίκηση, πολιτικά
δικαιώματα και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει.
δ) του άρθρου 41 του Ν. 3979/2011 (Α΄ 138) «Για την
ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις».
ε) του Π.Δ. 65/2011 (Α΄ 147) «Διάσπαση του Υπουργείου
Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρ−
νησης στα Υπουργεία α) Εσωτερικών και β) Διοικητικής
Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης συγ−
χώνευση των Υπουργείων Οικονομίας Ανταγωνιστικότη−
τας και Ναυτιλίας και Θαλασσίων Υποθέσεων, Νήσων και
Αλιείας στο Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας
και Ναυτιλίας και μεταφορά στον Πρωθυπουργό των
Γενικών Γραμματειών Ενημέρωσης και Επικοινωνίας και
στο Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρη−
σκευμάτων της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς»,
στ) του Ν. 998/1979, (Α΄ 289) «Περί προστασίας των
δασών και των δασικών εν γένει εκτάσεων της Χώρας»,
όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν,
ζ) του Ν. 1845/1989 (Α΄ 102) «Ανάπτυξη και αξιοποίηση της
αγροτικής έρευνας και τεχνολογίας − Δασοπροστασία και
άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
η) του Ν. 3938/2011 (Α΄ 61), άρθρο 21 «Ενσωμάτωση της
Ελληνικής Αγροφυλακής στη Δασική Υπηρεσία»,
θ) του άρθρου 20 του Ν. 4024/2011 (Α΄ 226) «Συντα−
ξιοδοτικές ρυθμίσεις ενιαίο μισθολόγιο − βαθμολόγιο,
εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του
μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής
2012−2015», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Τη διάταξη της παρ. 3, στοιχείο δ του άρθρου 1 της
με αριθμ. πρωτ. ΔΙΑΔΠ/Γ2γ/οικ/1692/27.06.2006 (Β΄ 769)
απόφασης του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «Καθιέρωση ωρών προσέ−
λευσης και αποχώρησης των υπαλλήλων των δημοσίων
υπηρεσιών και των Ν.Π.Δ.Δ.», όπως η ως άνω διάταξη
προστέθηκε με την αρ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Β.10/1492/11,02.13 (Β΄ 388)
τροποποιητική υπουργική απόφαση.
3. Τις ανάγκες των Δασικών Υπηρεσιών της Αποκε−
ντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας, σε
ότι αφορά τόσο την καθημερινή τους λειτουργία όσο και
την υλοποίηση των προγραμμάτων Δασοπροστασίας και
την εν γένει εύρυθμη και απρόσκοπτη λειτουργία τους,
με την κατά το δυνατόν άρτια οργάνωσή τους και την
πλήρη αξιοποίηση του έμψυχου δυναμικού τους για την
αποτελεσματικότερη άσκηση των αρμοδιοτήτων που
τους έχουν εκχωρηθεί.
4. Την ανάγκη εργασίας κλάδων μονίμου και με ΣΕΙΔ
προσωπικού των Δασικών Υπηρεσιών κατά τις απογευ−
ματινές ώρες των εργασίμων ημερών, τις νυχτερινές
ώρες καθώς και τα Σάββατα, τις Κυριακές και τις εξαι−
ρέσιμες ημέρες μετά και την ενσωμάτωση της Αγρο−
φυλακής, για την άσκηση των αρμοδιοτήτων συνολικά
του αντικειμένου Δασοπροστασίας και την εύρυθμη
λειτουργία των Δασικών Υπηρεσιών.
5. Το γεγονός ότι σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου
90 του Π.Δ. 63/2005 (Α΄ 98) «Κώδικας Νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα», από τις διατά−
ξεις της παρούσας προκαλείται δαπάνη για το τρέχον
έτος συνολικού ποσού 745.000€ περίπου, η οποία θα
καλυφθεί από τους ΚΑΕ 0511, 0512 και 0711 του Κρατικού
Προϋπολογισμού και από πόρους του Πράσινου Ταμείου,
αποφασίζουμε:
Α. Καθιερώνουμε την 24ωρη Λειτουργία των Δασικών
Υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας
Στερεάς Ελλάδας καθορίζοντας ότι το σύνολο ή μέρος

του μονίμου και του με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
υπηρετούντος προσωπικού των εν λόγω υπηρεσιών, των
κλάδων ΔΕ Δασοφυλάκων, ΔΕ Οδηγών και ΔΕ Τεχνικών
οδηγών, TE και ΔΕ Τεχνικών Δομικών Έργων, ΤΕ και
ΔΕ Εργοδηγών, ΔΕ Τεχνικών Χειριστών Μηχανημάτων,
ΥΕ Δασοφυλάκων και ΥΕ Υπαλλήλων Δασοπροστασίας
6α παρέχει εργασία κατά τις απογευματινές ώρες των
εργασίμων ημερών καθώς και, τις νυχτερινές ώρες, τα
Σάββατα, τις Κυριακές και τις εξαιρέσιμες ημέρες προς
συμπλήρωση της εβδομαδιαίας υποχρεωτικής καθ’ όλο
το έτος.
Β. Οι υπάλληλοι των ανωτέρω υπηρεσιών θα μετέχουν
βάσει προγράμματος του προϊσταμένου της οικείας Δα−
σικής Υπηρεσίας, σύμφωνα με τα ειδικώς καθοριζόμενα
ανά κατηγορία και κλάδο από το εκάστοτε ισχύον πρό−
γραμμα Δασοπροστασίας.
Η απόφαση αυτή, η οποία ισχύει από τη δημοσίευσή
της να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Λάρισα, 11 Μαρτίου 2013
Η Γενική Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΓΕΡΑΚΟΥΔΗ
F
Αριθμ. απόφ. 120/2013
(6)
Αξιολόγηση ως προς το κριτήριο της ενεργειακής απο−
δοτικότητας για τη χορήγηση άδειας παραγωγής σε
γεωθερμικούς σταθμούς.
Η ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
(Συνεδρίαση στις 28/02/2013)
Λαμβάνοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν.3175/2003 (ΦΕΚ Α΄207/29.08.2003),
όπως ισχύει.
2. Τις διατάξεις του ν.3468/2006 (ΦΕΚ Α΄129/27.06.2006),
όπως ισχύει και ιδίως το άρθρο 5.
3. Τις διατάξεις του ν.3851/2010 (ΦΕΚ Α΄85/04.06.2010).
4. Τις διατάξεις του ν.4001/2011 (ΦΕΚ Α΄179/22.08.2011).
5. Την υπ’ αριθμ. Δ9B/Φ166/οικ.1508/ΓΔΦΠ374/10/
27.01.2004 Απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης (ΦΕΚ
Β΄208/05.02.2004) για τον χαρακτηρισμό γεωθερμικών
πεδίων.
6. Την υπ’ αριθμ. Δ9B/Φ166/οικ.1508/ΓΔΦΠ374/10/
27.01.2004 απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης «Χαρα−
κτηρισμός γεωθερμικών πεδίων» (ΦΕΚ Β΄208/05.02.2004).
7. Την υπ’ αριθμ. Δ9Β/Φ166/12647/ΓΔΦΠ3557/193/
08.07.2005 απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης «Χαρα−
κτηρισμός και υπαγωγή σε κατηγορίες των Γεωθερμικών
Πεδίων της Χώρας» (ΦΕΚ Β΄1012/19.07.2005).
8. Την υπ’ αριθμ. Δ9Δ, Β/Φ166/οικ.18513/ΓΔΦΠ3512/
24.08.2009 Απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης «Όροι
και διαδικασία εκμίσθωσης του δικαιώματος του Δημοσί−
ου για έρευνα και διαχείριση του γεωθερμικού δυναμικού
και της εν γένει διαχείρισης των γεωθερμικών πεδίων
της Χώρας» (ΦΕΚ Β΄1819/02.09.2009).
9. Την υπ’ αριθμ. Δ9Β/Φ166/οικ20076/ΓΔΦΠ5258/329/
24.10.2005 απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης «Κανο−
νισμός Γεωθερμικών Εργασιών» (ΦΕΚ Β΄1530/07.11.2005).
10. Την υπ’ αριθμ. ΥΑΠΕ/Φ1/14810 απόφαση του Υπουρ−
γού Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής
«Κανονισμός Αδειών Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργει−
ας με χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και μέσω
Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής
Απόδοσης» (ΦΕΚ Β΄2373/25.10.2011).
11. Το γεγονός ότι σύμφωνα με την παράγραφο 4 του
άρθρου 5 του ν. 3468/2006, όπως ισχύει «Η Ρ.Α.Ε. μπορεί,
με απόφασή της, να καθορίζει τις λεπτομέρειες που αφο−
ρούν τεχνικά ζητήματα και ειδικότερα θέματα σχετικά με

