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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
  Αριθμ. Γ 70176 (1)
Εξαίρεση Ειδικού Συνεργάτη από τον περιορισμό του 

άρθρου 57 παρ. 8 του Π.Δ. 63/2005.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του Ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την 

υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερ−
νητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο 
διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια και άλλες διατάξεις» 
(ΦΕΚ 112/Α΄/13−7−2010).

β) Των άρθρων 55, 56 και 57 παρ. 8 του Π.Δ. 63/2005 
«Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την κυβέρνηση και 
τα κυβερνητικά όργανα».

γ) Του άρθρου 1 του Ν. 3895/2010 «Κατάργηση και συγ−
χώνευση υπηρεσιών, οργανισμών και φορέων του δημο−
σίου τομέα» (ΦΕΚ 206/Α΄/8−12−2010) και του Π.Δ. 188/1996 
«Οργανισμός Εθνικού Τυπογραφείου» (ΦΕΚ 146/Α΄/1996), 
όπως τροποποιήθηκε με τα Π.Δ. 13/2005 (ΦΕΚ 11/Α΄/2005), 
Π.Δ. 26/2005 (ΦΕΚ 43/Α΄/2005), Π.Δ. 137/2009 (ΦΕΚ 184/
Α΄/2009) και τις ΔΙΔΚ/Φ. 1.2/27010 (ΠΕ)/27−12−2011 (ΦΕΚ 
3151/Β΄/30−12−2011) και ΔΙΔΚ/Φ.1.2/26847 (ΠΕ)/4−5−2012 
(ΦΕΚ 1519/Β΄/4−5−2012) υπουργικές αποφάσεις.

2. Την αρ. 818/26−11−92 γνωμοδότηση της Ολομέλειας 
του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.

3. Την υπ’ αριθμ. Γ193518/4−12−2012 (ΦΕΚ 10/τ.Υ.Ο.Δ.Δ./
14−1−2013) απόφαση του Ειδικού Γραμματέα του Εθνικού 
Τυπογραφείου με την οποία ο Γραμματικόπουλος Αλέ−
ξανδρος δικηγόρος, προσλήφθηκε από 1−1−2013 σε θέση 
Ειδικού Συνεργάτη στο Γραφείο του Ειδικού Γραμματέα 
του Εθνικού Τυπογραφείου, με σύμβαση εργασίας ιδιω−
τικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας έξι (6) μηνών.

4. Την υπ’ αριθμ. Γ13034/29−1−2013 (ΦΕΚ 178/Β΄/31−1−2013) 
απόφαση εξαίρεσης του Γραμματικόπουλου Αλέξαν−
δρου από τον περιορισμό του άρθρου 57 παρ. 8 του Π.Δ. 
63/2005 για το ανωτέρω χρονικό διάστημα.

5. Την υπ’ αριθμ. Γ64853/11−6−2013 (ΦΕΚ 276/ τ.Υ.Ο.Δ.Δ./ 
17−6−2013) απόφαση του Ειδικού Γραμματέα του Εθνικού 
Τυπογραφείου με την οποία ανανεώθηκε η σύμβαση 
ορισμένου χρόνου διάρκειας έξι (6) μηνών του Γραμματι−
κόπουλου Αλέξανδρου δικηγόρου, από 1−7−2013 σε θέση 
Ειδικού Συνεργάτη στο Γραφείο του Ειδικού Γραμματέα 
του Εθνικού Τυπογραφείου, αποφασίζουμε:
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Εξαιρούμε τον δικηγόρο Γραμματικόπουλο Αλέξανδρο 
του Παναγιώτη, με Α.Δ.Τ. Φ081907 και A.M. Δ.Σ.Α. 33007 
Ειδικό Συνεργάτη στο Γραφείο του Ειδικού Γραμματέα 
του Εθνικού Τυπογραφείου, του οποίου ανανεώθηκε 
η σύμβαση ορισμένου χρόνου διάρκειας έξι (6) μηνών 
από 1−7−2013 με την Γ64853/11−6−2013 απόφαση του 
Ειδικού Γραμματέα του Εθνικού Τυπογραφείου (ΦΕΚ 
276/τ.Υ.Ο.Δ.Δ./17−6−2013), από τον περιορισμό του άρ−
θρου 57 παρ. 8 του Π.Δ. 63/2005 και του επιτρέπουμε να 
ασκεί, παράλληλα με τα καθήκοντά του το επάγγελμα 
του Δικηγόρου. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 21 Ιουνίου 2013

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΑΝΙΤΑΚΗΣ

    F 
Αριθ. απόφ. 18/21−6−2013 (2)
Απόρριψη αίτησης για την ένταξη του επενδυτικού σχε−

δίου «Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας 249MW», κυ−
ριότητας της εταιρείας «ELEMENT CONSULTING 
ENERGY LTD» στις Διαδικασίες Στρατηγικών Επεν−
δύσεων του Ν. 3894/2010, όπως ισχύει.

Η ΔΙΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ−

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

2. Τα άρθρα 1 έως 4 και 14 έως 16 του Ν. 3894/2010 
«Επιτάχυνση και διαφάνεια υλοποίησης Στρατηγικών 
Επενδύσεων» (ΦΕΚ Α΄ 204/02.12.2010), όπως τροποποιή−
θηκαν από το Ν. 4072/2012 (ΦΕΚ Α΄ 86/11.04.2012) και το 
Ν. 4146/2013 (ΦΕΚ Α΄90/18.04.2013), και ισχύουν.

3. Τις, βάσει των άρθρων 3 και 16 του Ν. 3894/2010, υπ’ 
αριθμ. 3 και 4/11.01.2011 αποφάσεις της Διυπουργικής Επι−
τροπής Στρατηγικών Επενδύσεων (ΦΕΚ Β΄ 294/22.02.2011).

4. Την, από 18.09.2012, αίτηση περί ένταξης του 
επενδυτικού σχεδίου «Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενερ−
γείας 249MW», κυριότητας της εταιρείας «ELEMENT 
CONSULTING ENERGY LTD», στις Διαδικασίες Στρατη−
γικών Επενδύσεων του Ν. 3894/2010, όπως ισχύει, προς 
την εταιρεία «Επενδύστε στην Ελλάδα Α.Ε», με Αρ. Πρωτ. 
Επενδυτικής Πρότασης 1300/18.09.2012, καθώς και τα 
συνημμένα σε αυτή στοιχεία του φακέλου.

5. Την, από 11.03.2013, αρνητική Γνωμοδότηση της 
«Επενδύστε στην Ελλάδα Α.Ε.» προς τη Διυπουργική 
Επιτροπή Στρατηγικών Επενδύσεων, επί της ως άνω 
αιτήσεως ένταξης, όπως αυτή ενεκρίθη από το Διοικη−
τικό Συμβούλιο της 11.03.2013 (ΑΠΣ: 249), σύμφωνα με 
τα οριζόμενα του άρθρου 14 παρ. 3 του Ν. 3894/2010, 
όπως ισχύει.

6. Την, από 15.03.2013, Εισήγηση του Γενικού Γραμμα−
τέα Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων, Πέτρου 
Σελέκου, προς τη Διυπουργική Επιτροπή Στρατηγικών 
Επενδύσεων, επί της ως άνω αιτήσεως ένταξης.

7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
δεν προκαλείται δαπάνη στον Κρατικό Προϋπολογισμό, 
αποφασίζουμε:

Την απόρριψη της αίτησης για την ένταξη, σύμφω−
να με το άρθρο 3 παρ. 1 του Ν. 3894/2010, όπως ισχύει, 
του επενδυτικού σχεδίου «Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέρ−
γειας 249MW», κυριότητας της εταιρείας «ELEMENT 
CONSULTING ENERGY LTD», με Αρ. Πρωτ. Επενδυτικής 
Πρότασης 1300/18.09.2012, στις διαδικασίες Στρατηγικών 
Επενδύσεων του Ν. 3894/2010, όπως ισχύει, για τους ανα−
λυτικά αναφερόμενους λόγους στη σχετική, από 11.03.2013, 
αρνητική Γνωμοδότηση της «Επενδύστε στην Ελλάδα Α.Ε.» 
προς τη Διυπουργική Επιτροπή Στρατηγικών Επενδύσεων, 
όπως αυτή ενεκρίθη από το Διοικητικό Συμβούλιο της 
11.03.2013 (ΑΠΣ: 249), «σχετικά με την πληρότητα του φακέ−
λου, την πλήρωση των κριτηρίων του άρθρου 1 παρ. 1 και 
τη σκοπιμότητα ένταξης της επένδυσης στη Διαδικασία 
Στρατηγικών Επενδύσεων», σύμφωνα με τα οριζόμενα του 
άρθρου 14 παρ. 3 του Ν. 3894/2010, όπως ισχύει.

Αθήνα, 21 Ιουνίου 2013 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ

F
Αριθ. απόφ. 19/21−6−2013 (3)
Απόρριψη αίτησης για την ένταξη του επενδυτικού σχε−

δίου «Δημιουργία ηλιοθερμικού πάρκου παραγωγής 
ηλεκτρικής ενέργειας 100 MW», κυριότητας της εται−
ρείας «ΜΠΙΜΠΑΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
ΔΥΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ», με δ.τ. 
«ΗΛΙΟΣ−ΕΛΛΑΣ 2» (HELIOS− HELLAS 2), στις Διαδι−
κασίες Στρατηγικών Επενδύσεων του Ν. 3894/2010, 
όπως ισχύει.

Η ΔΙΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ−

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

2. Τα άρθρα 1 έως 4 και 14 έως 16 του Ν. 3894/2010 
«Επιτάχυνση και διαφάνεια υλοποίησης Στρατηγικών 
Επενδύσεων» (ΦΕΚ Α΄ 204/02.12.2010), όπως τροποποιή−
θηκαν από το Ν. 4072/2012 (ΦΕΚ Α 86/11.04.2012) και το 
Ν. 4146/2013 (ΦΕΚ Α΄90/18.04.2013), και ισχύουν.

3. Τις, βάσει των άρθρων 3 και 16 του Ν. 3894/2010, υπ’ 
αριθμ. 3 και 4/11.01.2011 αποφάσεις της Διυπουργικής Επι−
τροπής Στρατηγικών Επενδύσεων (ΦΕΚ Β΄294/22.02.2011).

4. Την, από 08.11.2012, αίτηση περί ένταξης του επεν−
δυτικού σχεδίου «Δημιουργία ηλιοθερμικού πάρκου πα−
ραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας 100 hAW», κυριότητας 
της εταιρείας «ΜΠΙΜΠΑΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡ−
ΓΕΙΑΣ ΔΥΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ», με δ.τ. 
«ΗΛΙΟΣ−ΕΛΛΑΣ 2» (HELIOS− HELLAS 2), στις Διαδικασίες 
Στρατηγικών Επενδύσεων του Ν. 3894/2010, όπως ισχύει, 
προς την εταιρεία «Επενδύστε στην Ελλάδα Α.Ε», με Αρ. 
Πρωτ. Επενδυτικής Πρότασης 1400/08.11.2012, καθώς και 
τα συνημμένα σε αυτή στοιχεία του φακέλου.

5. Την, από 11.03.2013, αρνητική Γνωμοδότηση της 
«Επενδύστε στην Ελλάδα Α.Ε.» προς τη Διυπουργική 
Επιτροπή Στρατηγικών Επενδύσεων, επί της ως άνω 
αιτήσεως ένταξης, όπως αυτή ενεκρίθη από το Διοικη−
τικό Συμβούλιο της 11.03.2013 (ΑΠΣ: 249), σύμφωνα με 
τα οριζόμενα του άρθρου 14 παρ. 3 του Ν. 3894/2010, 
όπως ισχύει.
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6. Την, από 15.03.2013, Εισήγηση του Γενικού Γραμμα−
τέα Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων, Πέτρου 
Σελέκου, προς τη Διυπουργική Επιτροπή Στρατηγικών 
Επενδύσεων, επί της ως άνω αιτήσεως ένταξης.

7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
δεν προκαλείται δαπάνη στον Κρατικό Προϋπολογισμό, 
αποφασίζουμε:

Την απόρριψη της αίτησης για την ένταξη, σύμφωνα 
με το άρθρο 3 παρ. 1 του Ν.3894/2010, όπως ισχύει, του 
επενδυτικού σχεδίου «Δημιουργία ηλιοθερμικού πάρκου 
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας 100 MW», κυριότη−
τας της εταιρείας «ΜΠΙΜΠΑΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΥΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ», 
με δ.τ. «ΗΛΙΟΣ− ΕΛΛΑΣ 2» (HELIOS− HELLAS 2), με Αρ. 
Πρωτ. Επενδυτικής Πρότασης 1400/08.11.2012, στις δια−
δικασίες Στρατηγικών Επενδύσεων του Ν. 3894/2010, 
όπως ισχύει, για τους αναλυτικά αναφερόμενους λόγους 
στη σχετική, από 11.03.2013, αρνητική Γνωμοδότηση της 
«Επενδύστε στην Ελλάδα Α.Ε.» προς τη Διυπουργική Επι−
τροπή Στρατηγικών Επενδύσεων, όπως αυτή ενεκρίθη 
από το Διοικητικό Συμβούλιο της 11.03.2013 (ΑΠΣ: 249), 
«σχετικά με την πληρότητα του φακέλου, την πλήρωση 
των κριτηρίων του άρθρου 1 παρ. 1 και τη σκοπιμότητα 
ένταξης της επένδυσης στη Διαδικασία Στρατηγικών 
Επενδύσεων», σύμφωνα με τα οριζόμενα του άρθρου 
14 παρ. 3 του Ν. 3894/2010, όπως ισχύει.

Αθήνα, 21 Ιουνίου 2013 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ

F
Αριθ. απόφ. 20/21−06−2013 (4)
Απόρριψη αίτησης για την ένταξη του επενδυτικού σχε−

δίου «Ίδρυση φωτοβολταϊκού (Φ/Β) πάρκου ισχύος 
70MW στις θέσεις ΚΑΣΤΡΕΛΛΙ και ΙΣΙΩΜΑΤΑΚΙ του 
Δήμου Βοίου (πρώην Δήμου Ασκιού) του Νομού Κο−
ζάνης», κυριότητας της εταιρείας με την επωνυμία 
«Ε−Ρ ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΠΟΛΥΡΡΙΖΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙ−
ΡΕΙΑ» και διακριτικό τίτλο «Ε−Ρ ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΠΟ−
ΛΥΡΡΙΖΟΣ Α.Ε.» στις Διαδικασίες Στρατηγικών Επεν−
δύσεων του Ν. 3894/2010, όπως ισχύει.

Η ΔΙΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Λαμβάνοντας Υπόψη:
1. Τις διατάξεις του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ−

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

2. Τα άρθρα 1 έως 4 και 14 έως 16 του Ν. 3894/2010 
«Επιτάχυνση και διαφάνεια υλοποίησης Στρατηγικών 
Επενδύσεων» (ΦΕΚ Α΄ 204/02.12.2010), όπως τροποποιή−
θηκαν από το Ν. 4072/2012 (ΦΕΚ Α΄ 86/11.04.2012) και το 
Ν. 4146/2013 (ΦΕΚ Α΄ 90/18.04.2013), και ισχύουν.

3. Τις, βάσει των άρθρων 3 και 16 του Ν. 3894/2010, 
υπ’ αριθμ. 3 και 4/11.01.2011 αποφάσεις της Διυπουρ−
γικής Επιτροπής Στρατηγικών Επενδύσεων (ΦΕΚ Β΄ 
294/22.02.2011).

4. Την, από 14.03.2013, αίτηση περί ένταξης του επεν−
δυτικού σχεδίου «Ίδρυση φωτοβολταϊκού (Φ/Β) πάρκου 
ισχύος 70MW στις θέσεις ΚΑΣΤΡΕΛΛΙ και ΙΣΙΩΜΑΤΑΚΙ του 
Δήμου Βοΐου (πρώην Δήμου Ασκιού) του νομού Κοζάνης», 
κυριότητας της εταιρείας με την επωνυμία «Ε−Ρ ΑΙΟΛΙΚΑ 
ΠΑΡΚΑ ΠΟΛΥΡΡΙΖΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και διακριτι−
κό τίτλο «Ε−Ρ ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΠΟΛΥΡΡΙΖΟΣ Α.Ε.», στις 

Διαδικασίες Στρατηγικών Επενδύσεων του Ν. 3894/2010, 
όπως ισχύει, προς την εταιρεία «Επενδύστε στην Ελλάδα 
Α.Ε», με Αρ. Πρωτ. Επενδυτικής Πρότασης 1600/14.03.2013, 
καθώς και τα συνημμένα σε αυτή στοιχεία του φακέλου.

5. Την, από 30.04.2013, αρνητική Γνωμοδότηση της 
«Επενδύστε στην Ελλάδα. Α.Ε.» προς τη Διυπουργική 
Επιτροπή Στρατηγικών Επενδύσεων, επί της ως άνω 
αιτήσεως ένταξης, όπως αυτή ενεκρίθη από το Διοικη−
τικό Συμβούλιο της 30.04.2013 (ΑΠΣ: 250), σύμφωνα με 
τα οριζόμενα του άρθρου 14 παρ. 3 του Ν. 3894/2010, 
όπως ισχύει.

6. Την, από 05.06.2013, Εισήγηση του Γενικού Γραμ−
ματέα Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων, Πέτρου 
Σελέκου, προς τη Διυπουργική Επιτροπή Στρατηγικών 
Επενδύσεων, επί της ως άνω αιτήσεως ένταξης.

7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
δεν προκαλείται δαπάνη στον Κρατικό Προϋπολογισμό, 
αποφασίζουμε:

Την απόρριψη της αίτησης για την ένταξη, σύμφω−
να με το άρθρο 3 παρ. 1 του Ν.3894/2010, όπως ισχύ−
ει, του επενδυτικού σχεδίου «Ίδρυση φωτοβολταϊκού 
(Φ/Β) πάρκου ισχύος 70MW στις θέσεις ΚΑΣΤΡΕΛΛΙ και 
ΙΣΙΩΜΑΤΑΚΙ του Δήμου Βοίου (πρώην Δήμου Ασκιού) 
του νομού Κοζάνης», κυριότητας της εταιρείας με την 
επωνυμία «Ε−Ρ ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΠΟΛΥΡΡΙΖΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και διακριτικό τίτλο «Ε−Ρ ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ 
ΠΟΛΥΡΡΙΖΟΣ Α.Ε.», με Αρ. Πρωτ. Επενδυτικής Πρότασης 
1600/14.03.2013, στις Διαδικασίες Στρατηγικών Επενδύ−
σεων του Ν. 3894/2010, όπως ισχύει, για τους αναλυτικά 
αναφερόμενους λόγους στη σχετική, από 30.04.2013, 
αρνητική Γνωμοδότηση της «Επενδύστε στην Ελλάδα 
Α.Ε.» προς τη Διυπουργική Επιτροπή Στρατηγικών Επεν−
δύσεων, επί της ως άνω αιτήσεως ένταξης, όπως αυτή 
ενεκρίθη από το Διοικητικό Συμβούλιο της 30.04.2013 
(ΑΠΣ: 250), «σχετικά με την πληρότητα του φακέλου, 
την πλήρωση των κριτηρίων του άρθρου 1 παρ. 1 και 
τη σκοπιμότητα ένταξης της επένδυσης στη Διαδικασία 
Στρατηγικών Επενδύσεων», σύμφωνα με τα οριζόμενα 
του άρθρου 14 παρ. 3 του Ν. 3894/2010, όπως ισχύει.

Αθήνα, 21 Ιουνίου 2013 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ

F
Αριθ. Υ5β/Γ.Π. οικ. 61060 (5)
Τροποποίηση της υπουργικής απόφασης Υ5β/οικ.1962/ 

19.10.2000 «Καθορισμός κριτηρίων, προϋποθέσεων, 
δικαιολογητικών διαδικασίας και κάθε άλλης λεπτο−
μέρειας για έγκριση σκοπιμότητας και Χορήγηση 
άδειας ίδρυσης και άδειας λειτουργίας Μονάδων Ψυ−
χικής Υγείας στον Ιδιωτικό Κερδοσκοπικό και μη κερ−
δοσκοπικό Τομέα» (ΦΕΚ Β΄ 1268/19.11.2000).

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 2716/1999 (ΦΕΚ 96 Α/17−5−1999) 

«Ανάπτυξη και εκσυγχρονισμός των υπηρεσιών ψυχικής 
υγείας και άλλες διατάξεις», αρθρ. 11, παρ. 3 και 4, όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει

2. Τις διατάξεις του Ν. 1558/85 (ΦΕΚ 137/85/Α΄), όπως 
τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/22−4−05/
Α΄): «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνη−
ση και τα Κυβερνητικά Όργανα» και τις διατάξεις του 
Π.Δ. 95/2000 (ΦΕΚ 76/2000): «Οργανισμός του Υπουργεί−
ου Υγείας και Πρόνοιας», όπως τροποποιήθηκε.
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3. Τις διατάξεις του άρθρου 28 του Ν. 2519/97 «Ανάπτυ−
ξη και εκσυγχρονισμός του Εθνικού Συστήματος Υγείας, 
οργάνωση των υγειονομικών υπηρεσιών, ρυθμίσεις για 
το φάρμακο και άλλες διατάξεις «(ΦΕΚ 165 Α΄).

4. Την παρ. 2 του άρθρου 11 «Ρυθμίσεις για τη ψυχική 
υγεία» του ν. 3754/2009 (ΦΕΚ Α΄ 43/11.3.2009) «Ρύθμιση 
όρων απασχόλησης των νοσοκομειακών ιατρών του 
ΕΣΥ, σύμφωνα με το π.δ. 76/2005 και άλλες διατάξεις».

5. Την με αριθμ. Υ5β/οικ.1962/21−09−2000 (ΦΕΚ 1268/Β/2000) 
υπουργική απόφαση με θέμα «Καθορισμός κριτηρίων, προϋ−
ποθέσεων, δικαιολογητικών, διαδικασίας και κάθε άλλης λε−
πτομέρειας για έγκριση σκοπιμότητας και χορήγηση άδειας 
ίδρυσης και άδειας λειτουργίας Μονάδων Ψυχικής Υγείας 
στον ιδιωτικό Κερδοσκοπικό και μη κερδοσκοπικό τομέα.

6. Την με αριθμ. 68155/2012 απόφαση (ΦΕΚ 2105/τ.Β΄/ 
9−7−2012) «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Υγεί−
ας Φ. Σκοπούλη» όπως συμπληρώθηκε με την με αριθ. 
78087/25−7−2012 απόφαση με θέμα «Συμπλήρωση της αριθ. 
οικ. 68155/9−7−2012 (ΦΕΚ 2339/Β/21.8.2012) απόφαση του 
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Υγείας «Ανάθεση αρ−
μοδιοτήτων στην Υφυπουργό Υγείας Φωτεινή Σκοπούλη».

7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται πρόσθετη δαπάνη σε βάρος του 
Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. Υ5β/οικ.1962/19.10.2000 
υπουργικής απόφασης «Καθορισμός κριτηρίων, προϋπο−
θέσεων, δικαιολογητικών διαδικασίας και κάθε άλλης 
λεπτομέρειας για έγκριση σκοπιμότητας και Χορήγηση 
άδειας ίδρυσης και άδειας λειτουργίας Μονάδων Ψυχι−
κής Υγείας στον Ιδιωτικό Κερδοσκοπικό και μη κερδο−
σκοπικό Τομέα», ως κάτωθι:

1. Η παράγραφος 2 του άρθρου 15 αντικαθίσταται 
ως εξής:

«2. Για την αξιολόγηση σε δευτεροβάθμιο επίπεδο των 
ανωτέρω Μονάδων Ψυχικής Υγείας καθώς και για τη 
συνολική αξιολόγηση του έργου των Μονάδων αυτών 
σε όλη τη χώρα, με απόφαση του Υπουργού Υγείας συ−
γκροτείται πενταμελής επιτροπή εξωτερικών εμπειρο−
γνωμόνων, εξειδικευμένων στην αξιολόγηση υπηρεσιών 
ψυχικής υγείας, με διετή θητεία, αποτελούμενη από:

α) Έναν εμπειρογνώμονα σε θέματα αξιολόγησης της 
ποιότητας μονάδων ψυχικής υγείας ή μονάδων υγείας 
με τον αναπληρωτή του, που ορίζει ο Υπουργός.

β) Έναν υπεύθυνο εξωνοσοκομειακής Μονάδας Ψυ−
χικής Υγείας Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με 
τον αναπληρωτή του, που ορίζει ο Υπουργός.

γ) Έναν εμπειρογνώμονα με εμπειρία σε θέματα 
προστασίας των δικαιωμάτων των ατόμων με ψυχι−
κές διαταραχές με τον αναπληρωτή του, που ορίζει ο 
Υπουργός.

δ) Έναν εκπρόσωπο της Ελληνικής Ψυχιατρικής Εται−
ρίας με αναπληρωτή του έναν εκπρόσωπο της Παιδο−
ψυχιατρικής Εταιρίας Ελλάδος − Ένωσης Ψυχιάτρων 
παιδιών και εφήβων.

ε) Έναν εκπρόσωπο οργανώσεων ατόμων με ψυχικές 
διαταραχές με αναπληρωτή του εκπρόσωπο οργανώ−
σεων συγγενών ατόμων με ψυχικές διαταραχές.

Κανένα από τα μέλη της Επιτροπής καθώς και οι σύ−
ζυγοι και συγγενείς τους, εξ αίματος ή εξ αγχιστείας 
μέχρι του τρίτου βαθμού, δεν πρέπει να συνδέονται με 
οποιαδήποτε σχέση με τις Μονάδες Ψυχικής Υγείας που 
αξιολογεί η Επιτροπή και ιδιαίτερα, με πρόσωπα που 
ασκούν διοικητικό έλεγχο όπως, με τους νομίμους εκ−

προσώπους, μέλη διοικητικού συμβουλίου, διαχειριστές, 
γενικούς διευθυντές και διευθυντές των Μονάδων αυτών.»

2. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις της υπ’ αριθμ. 
Υ5β/οικ.1962/19.10.2000 υπουργικής απόφασης ως έχουν.»

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 21 Ιουνίου 2013 

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΦΩΤΕΙΝΗ ΣΚΟΠΟΥΛΗ

F
(6)

 *Κατάργηση θέσης του Εθνικού και Καποδιστριακού 
Πανεπιστημίου Αθηνών .

 Με την υπ’ αριθμ. 4093/16−5−2013 πράξη του Πρύτανη 
του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών 
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 
46 και 54 του Π.Δ. 410/1988 και του άρθρου 1 παρ. 9 του 
ν. 4038/2012, γίνεται αποδεκτή η παραίτηση της Σοφίας−
Μαρίας Χατζηαντωνίου του Γεωργίου−Ευγενίου από την 
προσωρινή συσταθείσα θέση υπαλλήλου Εργαστηρια−
κών Εφαρμογών ΠΕ κατηγορίας με σύμβαση εργασίας 
Ι.Δ. αορίστου χρόνου του Πανεπιστημίου Αθηνών με 
βαθμό Γ΄ και Μ.Κ. 1 του βαθμού αυτού, η οποία καταργεί−
ται, από 13−5−2013, ημερομηνία ορκωμοσίας της σε κενή 
οργανική θέση της βαθμίδας του Επίκουρου Καθηγητή 
του Τμήματος Φαρμακευτικής της Σχολής Επιστημών 
Υγείας του Πανεπιστημίου Πατρών.

(Αριθ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου 
Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου 5090962566/16−5−2013).

*Δημοσιεύθηκε αρχικά στο ΦΕΚ 626/Γ/18−6−2013. 

 Ο Πρύτανης

ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ Ν. ΠΕΛΕΓΡΙΝΗΣ 
   F 

(7)
 *Κατάργηση θέσης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου 

Θεσσαλονίκης .

 Με την αριθμ. 24779/31−5−2013 πράξη του Πρύτανη του 
Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και σύμ−
φωνα με τις διατάξεις του άρθρου 54 του Π.Δ. 410/1988 
(ΦΕΚ 191/30−8−88, τ.Α΄) και του άρθρου 1 παρ. 9 του 
ν. 4038/2012 (ΦΕΚ 14/2−2−2012 τ.Α΄), γίνεται αυτοδικαί−
ως αποδεκτή η παραίτηση και λύεται η υπαλληλική 
σχέση της Βασιλικής Γέρμανου του Ιωάννη, υπαλλήλου 
του Πανεπιστημίου με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαί−
ου αορίστου χρόνου, σε προσωποπαγή θέση, η οποία 
καταργείται, ειδικότητας Διοικητικού−Οικονομικού ΔΕ 
κατηγορίας, με Β΄ βαθμό και 1ο μισθολογικό κλιμάκιο 
(1ο Μ.Κ.), από τις 27−5−2013 (ημερομηνία υποβολής της 
αίτησης παραίτησής της).

Η εν λόγω υπάλληλος με τη αριθμ. 24565/24−5−2013 
διαπιστωτική πράξη τέθηκε σε διαθεσιμότητα από 
13.11.2012 (επομένη δημοσίευσης του ν. 4093/2012), λόγω 
κατάργησης της θέσης της (Διαπιστωτική Πράξη κατάρ−
γησης της θέσης της αριθμ. 24425/23−5−2013).

(Αριθμ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου 
Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου 1086729774/30−5−2013).

*Δημοσιεύθηκε αρχικά στο ΦΕΚ 626/Γ/18−6−2013. 

 Με εντολή Πρύτανη

Η Προϊσταμένη Γενικής Διεύθυνσης 
ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΜΠΟΥΧΟΥΡΟΥΔΗ  
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