
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Σύσταση Συντονιστικής Ομάδας Εποπτείας της 
χρήσης Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοι-
νωνιών (ΤΠΕ), για την ενίσχυση και διεύρυνση των 
παρεχομένων υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντί-
δας Υγείας με σκοπό την εξ αποστάσεως παρακο-
λούθηση της υγείας των ασθενών.

2 Κατάργηση μεταλλειοκτησίας επί της αριθμ. 349 
Παραχώρησης Μεταλλείου του Νομού Φθιώτιδας.

3 Κατάργηση μεταλλειοκτησίας επί της αριθμ. 22 
Παραχώρησης Μεταλλείου του Νομού Αχαΐας.

4 Κατάργηση μεταλλειοκτησίας επί της αριθμ. 338 
Παραχώρησης Μεταλλείου του Νομού Φθιώτιδας.

5 Αποδοχή πρότασης δωρεάς από τον «ΟΜΙΛΟ 
ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΟΤΕ» για την ανάληψη του κόστους 
εργασιών επισκευή/συντήρησης των πλωτών και 
χερσαίων μέσων του Λιμενικού Σώματος-Ελλη-
νικής Ακτοφυλακής, προκειμένου να ενισχυθεί η 
επιχειρησιακή του ετοιμότητα.

6 Αποδοχή πρότασης δωρεάς από το Δημοτικό Λιμε-
νικό Ταμείο Ύδρας προς το Λιμεναρχείο Ύδρας, για 
την προμήθεια ενός GPS μάρκας SIMRAD GO 9 XSE 
για το πλωτό σκάφος ΠΛΣ 217 του Λιμεναρχείου.

7 Τροποποίηση της 1151Α/2019 απόφασης της 
Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας.

8 Χορήγηση πιστοποίησης παιδαγωγικής και διδα-
κτικής επάρκειας στους αποφοίτους του Κοινού 
Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών, με τίτ-
λο: «Διδακτική και Μεθοδολογία των Μαθημα-
τικών» (Mathematics Education) των Τμημάτων 
του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου 
Αθηνών: Μαθηματικών, Ιστορίας και Φιλοσοφίας 
της Επιστήμης και Παιδαγωγικού Τμήματος Δευ-
τεροβάθμιας Εκπαίδευσης, καθώς και των Τμημά-
των Επιστημών της Αγωγής και Μαθηματικών και 
Στατιστικής του Πανεπιστημίου Κύπρου.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

      Αριθμ. A1β/Γ.Π. οικ. 26465 (1)
Σύσταση Συντονιστικής Ομάδας Εποπτείας της 

χρήσης Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοι-

νωνιών (ΤΠΕ), για την ενίσχυση και διεύρυνση 

των παρεχομένων υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας 

Φροντίδας Υγείας με σκοπό την εξ αποστάσεως 

παρακολούθηση της υγείας των ασθενών. 

 Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Την παρ. 3 του άρθρου 44 του ν. 4622/2019 «Επιτε-

λικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της 
Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κε-
ντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α΄ 133).

2. Το άρθρο 90 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της 
νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όρ-
γανα» (Α΄ 98).

3. Τα άρθρα 13, 14 και 15 του ν. 2690/1999 «Κύρωση 
του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» 
(Α΄ 45), όπως ισχύουν.

4. Το π.δ. 121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγεί-
ας» (Α΄ 148), όπως ισχύει.

5. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυ-
βέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α΄ 121).

6. Το άρθρο 8 του π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάρ-
γηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/
Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α΄ 123).

7. Την αριθμ. Α1α/οικ.59426/14-08-2019 απόφαση, με 
θέμα: «Διορισμός μετακλητού Γενικού Γραμματέα Υπηρε-
σιών Υγείας του Υπουργείου Υγείας» (ΦΕΚ 578 Υ.Ο.Δ.Δ.).

8. Το αριθμ. 23704/08-04-2020 υπηρεσιακό σημείωμα 
του Γενικού Γραμματέα Υπηρεσιών Υγείας, για τη σύστα-
ση της εν θέματι αναφερομένης Συντονιστικής Ομάδας 
Εποπτείας.

9. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προ-
καλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογι-
σμού, αποφασίζουμε:

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E
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1. Συστήνουμε Συντονιστική Ομάδα Εποπτείας της χρή-
σης Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), 
για την ενίσχυση και διεύρυνση των παρεχομένων υπηρε-
σιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, με σκοπό την εξ 
αποστάσεως παρακολούθηση της υγείας των ασθενών.

2. Η Συντονιστική Ομάδα Εποπτείας αποτελείται από 
πέντε (5) μέλη κατ’ ανώτατο όριο, ως ακολούθως:

α. έναν (1) ιατρό κλάδου Ε.Σ.Υ. Δημοσίου Νοσοκομείου, 
με εμπειρία στη διαχείριση χρονιών νοσημάτων,

β. έναν (1) ιατρό ειδικότητας Γενικής Ιατρικής, με εμπει-
ρία στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας,

γ. δύο (2) μέλη ΔΕΠ Ιατρικής Σχολής ή/και Σχολής Πλη-
ροφορικής,

δ. έναν (1) Ηλεκτρολόγο Μηχανικό ή Μηχανικό Βιο-
ϊατρικής Τεχνολογίας ή Μηχανικό Πληροφορικής, με 
εμπειρία σε θέματα Πληροφορικής Υγείας.

3. Έργο της Συντονιστικής Ομάδας Εποπτείας είναι:
- Η διαμόρφωση ενός σχεδίου διακυβέρνησης για την 

υλοποίηση σχετικών δράσεων και παράλληλα η υπο-
βολή προτάσεων για ένα θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας 
εφαρμογών τηλεϊατρικής,

- Η διασφάλιση της βέλτιστης και αποτελεσματικότε-
ρης εξ αποστάσεως παρακολούθησης της υγείας των 
ασθενών με τη χρήση συστημάτων ΤΠΕ,

- Η διατύπωση προτάσεων για τη διασφάλιση των 
απαιτούμενων πόρων για την υλοποίηση του έργου,

- Η αξιοποίηση της διεθνούς εμπειρίας και διασύνδε-
σης με ελληνικά και διεθνή οικοσυστήματα ηλεκτρονικής 
υγείας,

- Η εξαγωγή συμπερασμάτων και η εισήγηση προς 
το Υπουργείο Υγείας προτάσεων για τη διαμόρφωση 
πολιτικών υγείας, με στόχο τη βελτίωση της χρήσης συ-
στημάτων ΤΠΕ για την εξ αποστάσεως παρακολούθηση 
της υγείας των ασθενών στο σπίτι.

Για την επίτευξη του έργου της, η Συντονιστική Ομάδα 
Εποπτείας θα συνεργαστεί με όλους τους εμπλεκόμενους 
Φορείς, όπως το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, 
τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, την Εθνι-
κή Επιτροπή Προστασίας Δημόσιας Υγείας, τις Διευθύν-
σεις του Υπουργείου Υγείας, την Η.ΔΙ.Κ.Α., τον Ε.Ο.Δ.Υ., 
τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ., τις Υ.Πε., οι οποίοι και υποχρεούνται να 
παρέχουν όλα τα στοιχεία που ζητούνται για την επιτέ-
λεση του έργου της.

4. Η Συντονιστική Ομάδα Εποπτείας θα λειτουργεί υπό 
την καθοδήγηση του Γενικού Γραμματέα Υπηρεσιών 
Υγείας του Υπουργείου Υγείας και σε συνεργασία με το 
Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Για την αποτελεσματικότερη λειτουργία της, η Συντο-
νιστική Ομάδας Εποπτείας δύναται, με σχετικές αποφά-
σεις της, να ζητά τη συγκρότηση ειδικών Επιτροπών ή 
Ομάδων Εργασίας.

5. Η θητεία των μελών της Συντονιστικής Ομάδας Επο-
πτείας είναι ενός (1) έτους, αρχομένη από την ημερομη-
νία δημοσίευσης της παρούσας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 23 Απριλίου 2020

Ο Γενικός Γραμματέας

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΩΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ  

     Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΜΕΒΟ/37730/601 (2)
Κατάργηση μεταλλειοκτησίας επί της αριθμ. 349 

Παραχώρησης Μεταλλείου του Νομού Φθιώτιδας. 

 Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ ΤΟΥ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, 

λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερ-
νητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» 
(ΦΕΚ 133 Α΄) και ειδικότερα το άρθρο 109 αυτού «Ανά-
θεση δικαιώματος υπογραφής στους Προϊσταμένους 
Γενικών Διευθύνσεων Υπουργείων»,

β) του π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων 
Πολιτισμού και Αθλητισμού και Τουρισμού» (Α΄ 114),

γ) του π.δ. 132/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Περι-
βάλλοντος και Ενέργειας (Υ.Π.Ε.Ν.)» (Α΄ 160), όπως ισχύει,

δ) του π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών 
Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικη-
τικών Τομέων Υπουργείων» (Α΄ 123),

ε) της αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΔΥ/35128/5284/8-6-2018 από-
φασης του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας 
«Τοποθέτηση Προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης Ορυ-
κτών Πρώτων Υλών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας» (ΑΔΑ: Ψ5ΦΖ4653Π8-1ΓΑ).

2. Τις διατάξεις του ν.δ. 210/1973 «Περί Μεταλλευτικού 
Κωδικός» (Α΄ 277), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν 
και ειδικότερα των άρθρων 125, 126 και 127 αυτού.

3. Την αριθμ. Δ8/Α/Φ. 10.49.349/21163/8-10-1992 από-
φαση του Υφυπουργού Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τε-
χνολογίας «Έκπτωση της ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ & ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙ-
ΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΣ από τα 
δικαιώματα μεταλλειοκτησίας της επί της Παραχώρησης 
Μεταλλείου μεταλλεύματος χρωμίτη με αριθμό 349 του 
Νομού Φθιώτιδας».

4. Το γεγονός ότι η ανωτέρω απόφαση έκπτωσης 
κατέστη αμετάκλητη, όπως προκύπτει από την αριθμ. 
ΧΕΜ19112/28-11-2019 βεβαίωση του Διοικητικού Πρω-
τοδικείου Αθήνας και ότι δεν ζητήθηκε μέσα στη νόμιμη 
προθεσμία η κατ’ άρθρο 125 του ν.δ. 210/1973 δικαστική 
απαλλοτρίωση του ανωτέρω μεταλλείου.

5. Το αριθμ. 1584/8-10-2019 έγγραφο της Ελληνι-
κής Αρχής Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών 
(Ε.Α.Γ.Μ.Ε.), στο οποίο αναφέρεται ότι μία ερευνητική 
προσπάθεια από την Ε.Α.Γ.Μ.Ε. στον χώρο της παραχώ-
ρησης αυτής για την διερεύνηση ύπαρξης ή μη αξιοποιή-
σιμου κοιτάσματος χρωμίτη, κατά τη γνώμη της εν λόγω 
Αρχής, δε θα αποφέρει επωφελή αποτελέσματα για το 
Δημόσιο, αποφασίζουμε:

1. Καταργούμε, όπως αναφέρεται στο σκεπτικό, τη 
μεταλλείοκτησία με αριθμό 349 του Νομού Φθιώτιδας, 
που συστάθηκε σύμφωνα με το β.δ. 688/1970 (ΦΕΚ 232/
τ.Α΄/30-10-1970).

2. Από τη δημοσίευση της απόφασης αυτής στην Εφη-
μερίδα της Κυβερνήσεως, ο χώρος της ανωτέρω μεταλ-
λειοκτησίας καθίσταται ελεύθερος για νέα παραχώρηση, 
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κατά τη διαδικασία των διατάξεων των άρθρων 15 και 
επόμενα του ν.δ. 210/1973 «Περί Μεταλλευτικού Κωδι-
κός», όπως ισχύουν.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 23 Απριλίου 2020

Ο Προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης

ΠΕΤΡΟΣ ΤΖΕΦΕΡΗΣ  

Ι

   Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΜΕΒΟ/37722/600 (3)
Κατάργηση μεταλλειοκτησίας επί της αριθμ. 22 

Παραχώρησης Μεταλλείου του Νομού Αχαΐας. 

 Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 
ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ ΤΟΥ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, 

λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερ-
νητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» 
(ΦΕΚ 133 Α΄) και ειδικότερα το άρθρο 109 αυτού «Ανά-
θεση δικαιώματος υπογραφής στους Προϊσταμένους 
Γενικών Διευθύνσεων Υπουργείων»,

β) του π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων 
Πολιτισμού και Αθλητισμού, και Τουρισμού» (Α΄ 114),

γ) του π.δ. 132/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Περι-
βάλλοντος και Ενέργειας (Υ.Π.Ε.Ν.)» (Α΄ 160), όπως ισχύει,

δ) του π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών 
Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικη-
τικών Τομέων Υπουργείων» (Α΄ 123),

ε) της αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΔΥ/35128/5284/8-6-2018 από-
φασης του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας 
«Τοποθέτηση Προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης Ορυ-
κτών Πρώτων Υλών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας» (ΑΔΑ: Ψ5ΦΖ4653Π8-1ΓΑ).

2. Τις διατάξεις του ν.δ. 210/1973 «Περί Μεταλλευτικού 
Κωδικός» (Α΄ 277), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν 
και ειδικότερα των άρθρων 125, 126 και 127 αυτού, κα-
θώς και το άρθρο 143 παρ. β, σύμφωνα με το οποίο το 
δικαίωμα αναζήτησης, έρευνας και εκμετάλλευσης λι-
γνίτη έχει μόνο το Δημόσιο.

3. Την αριθμ. Δ9/Α/Φ102/21056/3844/18-11-2013 από-
φαση του Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και 
Κλιματικής Αλλαγής «Έκπτωση του Γεωργίου Σπυρόπου-
λου του Σωτηρίου από τα δικαιώματα μεταλλειοκτησίας 
επί της Παραχώρησης Μεταλλείου με αριθμ. 22 της Πε-
ριφερειακής Ενότητας Αχαΐας» (ΑΔΑ: ΒΛ100-Κ4Γ).

4. Το γεγονός ότι η ανωτέρω απόφαση έκπτωσης 
κατέστη αμετάκλητη, όπως προκύπτει από την αριθμ. 
ΧΕΜ16541/12-9-2019 βεβαίωση του Διοικητικού Πρω-
τοδικείου Αθήνας και ότι δεν ζητήθηκε μέσα στη νόμιμη 
προθεσμία η κατ’ άρθρο 125 του ν.δ. 210/1973 δικαστική 
απαλλοτρίωση του ανωτέρω μεταλλείου.

5. Το αριθμ. 1585/1-10-2019 έγγραφο της Ελληνι-
κής Αρχής Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών 
(Ε.Α.Γ.Μ.Ε.), στο οποίο αναφέρεται ότι για την εν λόγω 
παραχώρηση έχουν ισχύ οι διατάξεις του άρθρου 143 
παρ. (β) του ν.δ. 210/1973 και ότι μία ερευνητική προ-
σπάθεια από την Ε.Α.Γ.Μ.Ε. στον χώρο της παραχώρησης 
αυτής για περαιτέρω διερεύνηση ύπαρξης ή μη λιγνιτι-
κού αποθέματος δεν θα αποφέρει, κατά τη γνώμη της 
εν λόγω Αρχής, επωφελή αποτελέσματα για το Δημόσιο, 
αποφασίζουμε:

1. Καταργούμε, όπως αναφέρεται στο σκεπτικό, τη 
μεταλλειοκτησία με αριθμό 22 του Νομού Αχαΐας, που 
συστάθηκε σύμφωνα με το β.δ. 164/1962 (ΦΕΚ 43/τ.Α΄/
17-3-1962).

2. Από τη δημοσίευση της απόφασης αυτής στην Εφη-
μερίδα της Κυβερνήσεως, ο χώρος της ανωτέρω μεταλ-
λειοκτησίας καθίσταται ελεύθερος για νέα Παραχώρηση 
Μεταλλείου ορυκτών πλην των εξηρημένων υπέρ του 
Δημοσίου ή εκμίσθωση των δικαιωμάτων του Δημοσί-
ου επί των ενεργειακών ορυκτών, κατά τη διαδικασία 
αντίστοιχα των διατάξεων των άρθρων 15 ή 144 και επό-
μενα του ν.δ. 210/1973 «Περί Μεταλλευτικού Κωδικός», 
όπως ισχύουν.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 23 Απριλίου 2020

Ο Προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης

ΠΕΤΡΟΣ ΤΖΕΦΕΡΗΣ  

Ι

     Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΜΕΒΟ/37735/602 (4)
Κατάργηση μεταλλειοκτησίας επί της αριθμ. 338 

Παραχώρησης Μεταλλείου του Νομού Φθιώτιδας. 

 Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ ΤΟΥ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, 

λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερ-
νητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» 
(ΦΕΚ 133 Α΄) και ειδικότερα το άρθρο 109 αυτού «Ανά-
θεση δικαιώματος υπογραφής στους Προϊσταμένους 
Γενικών Διευθύνσεων Υπουργείων»,

β) του π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων 
Πολιτισμού και Αθλητισμού, και Τουρισμού» (Α΄ 114),

γ) του π.δ. 132/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Περι-
βάλλοντος και Ενέργειας (Υ.Π.Ε.Ν.)» (Α΄ 160), όπως ισχύει,

δ) του π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών 
Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικη-
τικών Τομέων Υπουργείων» (Α΄ 123),

ε) της αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΔΥ/35128/5284/8-6-2018 από-
φασης του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας 
«Τοποθέτηση Προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης Ορυ-
κτών Πρώτων Υλών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας» (ΑΔΑ: Ψ5ΦΖ4653Π8-1ΓΑ).
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2. Τις διατάξεις του ν.δ. 210/1973 «Περί Μεταλλευτικού 
Κωδικός» (Α΄ 277), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν 
και ειδικότερα των άρθρων 125, 126 και 127 αυτού.

3. Την αριθμ. Δ8/Α/Φ. 10-49-338/23323/6-9-1991 από-
φαση του Υπουργού Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνο-
λογίας «Έκπτωση της ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ & ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗΣ 
ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΣ από τα δι-
καιώματα μεταλλειοκτησίας της επί της Παραχώρησης 
Μεταλλείου μεταλλεύματος βωξίτη με αριθμό 338 του 
Νομού Φθιώτιδας».

4. Το γεγονός ότι η ανωτέρω απόφαση έκπτωσης 
κατέστη αμετάκλητη, όπως προκύπτει από την αριθμ. 
ΧΕΜ19040/20-11-2019 βεβαίωση του Διοικητικού Πρω-
τοδικείου Αθήνας και ότι δεν ζητήθηκε μέσα στη νόμιμη 
προθεσμία η κατ’ άρθρο 125 του ν.δ. 210/1973 δικαστική 
απαλλοτρίωση του ανωτέρω μεταλλείου.

5. Το αριθμ. 1582/3-10-2019 έγγραφο της Ελληνικής Αρ-
χής Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών (Ε.Α.Γ.Μ.Ε.), 
στο οποίο αναφέρεται ότι μία ερευνητική προσπάθεια 
από την Ε.Α.Γ.Μ.Ε. στον χώρο της παραχώρησης αυτής 
για περαιτέρω διερεύνηση της μεταλλοφορίας του Βω-
ξίτη δεν θα αποφέρει επωφελή αποτελέσματα για το 
Δημόσιο και ως εκ τούτου δεν είναι σκόπιμη, κατά τη 
γνώμη της εν λόγω Αρχής, η διερεύνηση της ύπαρξης ή 
μη μεταλλευτικού ενδιαφέροντος, αποφασίζουμε:

1. Καταργούμε, όπως αναφέρεται στο σκεπτικό, τη με-
ταλλείοκτησία με αριθμό 338 του Νομού Φθιώτιδας, που 
συστάθηκε σύμφωνα με το β.δ. 334/1968 (ΦΕΚ 106/τ.Α΄/
14-5-1968), όπως διορθώθηκε με το β.δ.  522/1968 
(ΦΕΚ 174/τ.Α΄/6-8-1968).

2. Από τη δημοσίευση της απόφασης αυτής στην Εφη-
μερίδα της Κυβερνήσεως, ο χώρος της ανωτέρω μεταλ-
λειοκτησίας καθίσταται ελεύθερος για νέα παραχώρηση, 
κατά τη διαδικασία των διατάξεων του άρθρου 15 και 
επόμενα του ν.δ. 210/1973 «Περί Μεταλλευτικού Κωδι-
κός», όπως ισχύουν.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 23 Απριλίου 2020

Ο Προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης

ΠΕΤΡΟΣ ΤΖΕΦΕΡΗΣ  

Ι

(5)
     Αποδοχή πρότασης δωρεάς από τον «ΟΜΙΛΟ 

ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΟΤΕ» για την ανάληψη του κόστους 

εργασιών επισκευή/συντήρησης των πλωτών και 

χερσαίων μέσων του Λιμενικού Σώματος-Ελλη-

νικής Ακτοφυλακής, προκειμένου να ενισχυθεί 

η επιχειρησιακή του ετοιμότητα.   

 Με την 2824.76/24021/2020/22-04-2020 απόφαση 
του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, 
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 
του ν. 4182/2013, όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώ-
θηκε και ισχύει, καθώς επίσης και τις διατάξεις των 
άρθρων 496-512 του Αστικού Κώδικα, γίνεται αποδε-

κτή η από 16-03-2020 επιστολή δωρεάς του «ΟΜΙΛΟΥ 
ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΟΤΕ» για την ανάληψη του κόστους εργασιών 
επισκευής/συντήρησης πλωτών και χερσαίων μέσων του 
Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής προκειμέ-
νου να ενισχυθεί η επιχειρησιακή του ετοιμότητα, συνο-
λικής αξίας τριάντα εννέα χιλιάδων ευρώ (#39.000#€). 
Σύμφωνα με τη δωρητήρια επιστολή η καταβολή του 
προαναφερόμενου ποσού θα γίνεται με απευθείας 
εξόφληση από τον ΟΜΙΛΟ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΟΤΕ των προμη-
θευτών/συνεργατών, οι οποίοι θα επιλέγονται από τις 
αρμόδιες υπηρεσίες του Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής 
Ακτοφυλακής, προσκομίζοντας στον Όμιλο τις εκάστοτε 
απαιτούμενες οικονομικές προσφορές και με την έκδοση 
των νομικών αντίστοιχων παραστατικών. 

 Ο Υπουργός

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ  

Ι

(6)
   Αποδοχή πρότασης δωρεάς από το Δημοτικό Λι-

μενικό Ταμείο Ύδρας προς το Λιμεναρχείο Ύδρας, 

για την προμήθεια ενός GPS μάρκας SIMRAD 

GO  9 XSE για το πλωτό σκάφος ΠΛΣ 217 του 

Λιμεναρχείου. 

 Με την 2824.7Ç/23993/2020/22-04-2020 απόφαση 
του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, 
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 
του ν. 4182/2013, όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώ-
θηκε και ισχύει, καθώς επίσης και τις διατάξεις των άρ-
θρων 496-512 του Αστικού Κώδικα, γίνεται αποδεκτή 
η αριθμ. 05/2020 πράξη και η αριθμ. 13/2020 απόφαση, 
με την πρόθεση δωρεάς του Δημοτικού Λιμενικού Ταμεί-
ου Ύδρας προς το Λιμεναρχείο Ύδρας, για την προμήθεια 
ενός GPS μάρκας SIMRAD GO 9 XSE για το πλωτό σκάφος 
ΠΛΣ 217 του Λιμεναρχείου, συνολικής αξίας χιλίων εν-
νιακοσίων ογδόντα τεσσάρων ευρώ (#1.984#€), συμπε-
ριλαμβανομένου ΦΠΑ. 

 Ο Υπουργός

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ  

Ι

     Αριθμ. απόφ. 726/2020 (7)
Τροποποίηση της 1151Α/2019 απόφασης της 

Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας. 

 Η ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
(Συνεδρίαση την 9η Απριλίου 2020 
και 10η Απριλίου 2020) 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4001/2011 «Για τη λειτουργία 

των Ενεργειακών Αγορών Ηλεκτρισμού και Φυσικού 
Αερίου, για Έρευνα, Παραγωγή και δίκτυα μεταφοράς 
Υδρογονανθράκων και άλλες ρυθμίσεις» (ΦΕΚ  179/
τ.Α΄/22-08-2011), όπως ισχύει και ειδικότερα τα άρθρα 3, 
4, 23, 24, 32, 127, 128.
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2. Τον ν. 3429/2005 «Δημόσιες Επιχειρήσεις και Οργα-
νισμοί (ΔΕΚΟ)» (ΦΕΚ 314/τ.Α΄/27-12-2005) και ειδικότερα 
το άρθρο 7 παρ. 3.

3. Την άδεια διαχείρισης του Ελληνικού Δικτύου Δι-
ανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (απόφαση ΡΑΕ αριθμ. 
83/2014).

4. Τον Κώδικα Διαχείρισης Δικτύου Διανομής Ηλε-
κτρικής Ενέργειας (απόφαση ΡΑΕ 395/2016, ΦΕΚ 78/
τ.Β΄/7-01-2017) και ιδίως το Τμήμα ΙΙΙ  - ΠΟΙΟΤΗΤΑ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ, το άρθρο 34 και το άρθρο 138 
παρ. 1 έως και 3.

5. Την αριθμ. 1151Α/13-12-2019 απόφαση ΡΑΕ 
(ΦΕΚ 1339/τ.Β΄/13-4-2020).

6. Το αριθμ. Ο-81651/1-4-2020 έγγραφο ΡΑΕ, με το 
οποίο διαβιβάσθηκε στην ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. η απόφαση ΡΑΕ 
αριθμ. 1151Α/2019.

7. Το αριθμ. ΡΑΕ Ι-280003/8-4-2020 έγγραφο ΔΕΔΔΗΕ 
Α.Ε., με το οποίο ζητήθηκε παράταση στους χρόνους 
έναρξης εφαρμογής των ρυθμίσεων της απόφασης ΡΑΕ 
1151Α/2019.

8. Το αριθμ. ΓρΔ/12737/24-11-2016 έγγραφο ΔΕΔΔΗΕ 
Α.Ε. (ΡΑΕ Ι-214540/24-11-2016), με θέμα: «Νέο σχέδιο 
Προγράμματος Εγγυημένες Υπηρεσίες».

9. Το αριθμ. ΓρΔ/2327/18-3-19 έγγραφο ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. 
(ΡΑΕ Ι-257015/18-03-2019), με θέμα: «Δημόσια Διαβού-
λευση Προγράμματος Εγγυημένες Υπηρεσίες».

10. Το γεγονός ότι δεν προκαλείται δαπάνη στον κρα-
τικό προϋπολογισμό από την εφαρμογή της απόφασης 
αυτής.

Σκέφθηκε ως εξής:
Επειδή με την αριθμ. 1151Α/2019 απόφαση ΡΑΕ ορί-

ζονται τα ακόλουθα:
α) Τροποποιείται το πρόγραμμα ΕΓΓΥΗΜΕΝΕΣ ΥΠΗ-

ΡΕΣΙΕΣ του Διαχειριστή με εφαρμογή από 1-7-2020. 
Οι τροποποιήσεις αφορούν σε:

- Προσθήκη τριών νέων υπηρεσιών (κατασκευή νέας 
σύνδεσης με μεγάλη επέκταση δικτύου, αντικατάστα-
ση μετρητή κατόπιν αιτήματος καταναλωτή, τήρηση 
συμφωνημένης συνάντησης), εκ των οποίων η μία (κα-
τασκευή νέας σύνδεσης με μεγάλη επέκταση δικτύου) 
παρακολουθείται ήδη.

- Αύξηση καταβαλλόμενων ποσών και πρόβλεψη κλι-
μάκωσης για συγκεκριμένες υπηρεσίες, συναρτήσει του 
χρόνου εξυπηρέτησης.

- Καθορισμό αναγκαίων λεπτομερειών εφαρμογής και 
προδιαγραφών για την παρακολούθηση του προγράμ-
ματος και την υποβολή στοιχείων στη ΡΑΕ.

β) Προσδιορίζονται και παρακολουθούνται, από 
1-7-2020, μεγέθη και δείκτες ολικής απόδοσης του 
Διαχειριστή σε επιλεγμένες διαστάσεις ποιότητας εξυ-
πηρέτησης (εξυπηρέτηση τηλεφωνικού κέντρου, κα-
ταμέτρηση μη τηλεμετρούμενων μετρητών, χορήγηση 
προσφορών σύνδεσης σε παραγωγούς, υλοποίηση δη-
λώσεων αλλαγής προμηθευτή).

γ) Τροποποιείται η προθεσμία υποβολής αιτημάτων 
αποζημίωσης καταναλωτών για βλάβες συσκευών, λόγω 
διακοπής ουδέτερου αγωγού του δικτύου και αυξάνεται 
το μέγιστο ποσό αποζημίωσης που δύναται να χορηγεί-
ται, με εφαρμογή εντός 20 ημερών από τη δημοσίευση 
της απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Επειδή, με το αριθμ. ΡΑΕ Ι-280003/8-4-2020 έγγραφο 
της, η ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. ζήτησε να παραταθούν οι προα-
ναφερθέντες χρόνοι έναρξης εφαρμογής των διατά-
ξεων της απόφασης ΡΑΕ 1151Α/2019. Συγκεκριμένα, 
ο Διαχειριστής επικαλείται ανάγκη περισσότερου χρό-
νου για την ανάπτυξη εφαρμογών και την προσαρμο-
γή των συστημάτων του, καθώς και των υπεργολάβων 
του για την παρακολούθηση δύο εκ των τριών νέων 
Εγγυημένων Υπηρεσιών που εισάγονται (αντικατάστα-
ση μετρητή κατόπιν αιτήματος καταναλωτή, τήρηση 
συμφωνημένης συνάντησης). Επιπλέον, αναφέρει ότι 
αντίστοιχα θέματα υφίστανται σε μικρότερο ή/και με-
γαλύτερο βαθμό και για τον υπολογισμό δεικτών ολικής 
απόδοσης. Ο Διαχειριστής επικαλείται επίσης γενικότερα 
την τρέχουσα συγκυρία και τα προβλήματα τα οποία 
καλείται να διαχειριστεί λόγω της πανδημίας και ζητά η 
υπόψη απόφαση να τεθεί σε εφαρμογή από 1-1-2021, 
θεωρώντας επίσης ότι η ταύτιση των τροποποιήσεων με 
την έναρξη ημερολογιακού έτους είναι προτιμητέα και 
για λόγους συγκρισιμότητας και καλύτερης στατιστικής 
επεξεργασίας. Ως προς τη διαδικασία χορήγησης ποσού 
αποζημίωσης για βλάβες συσκευών καταναλωτών λόγω 
διακοπής του ουδέτερου αγωγού του δικτύου, αναφέ-
ρει ότι οι σχετικές τροποποιήσεις (αύξηση προθεσμίας 
υποβολής αιτημάτων και ποσού αποζημίωσης) θα μπο-
ρούσαν να εφαρμοστούν από 1-7-2020.

Επειδή, ως προς το παραπάνω αίτημα του Διαχειριστή 
Δικτύου, η ΡΑΕ θεωρεί τα ακόλουθα:

α) Η ανάγκη ανάπτυξης νέων εφαρμογών ή/και προ-
σαρμογής συστημάτων του Διαχειριστή Δικτύου και 
των υπεργολάβων του, λόγω προσθήκης νέων εγγυη-
μένων υπηρεσιών για την αντικατάσταση μετρητή και 
την τήρηση συμφωνημένης συνάντησης, δεν θεωρεί-
ται ότι αποτελεί λόγο μετάθεσης του χρόνου έναρξης 
του προγράμματος συνολικά. Επιπλέον, η υπηρεσία 
«τήρηση συμφωνημένης συνάντησης» προβλέπεται 
να εφαρμοστεί πιλοτικά (χωρίς καταβολή ποσών) έως 
31-12-2020, σύμφωνα και με σχετική εισήγηση του Δια-
χειριστή (σχετικό 9). Περαιτέρω, οι λοιπές τροποποιήσεις 
του προγράμματος δεν επιφέρουν αλλαγές στη συλλογή 
των αναγκαίων στοιχείων σε πραγματικό χρόνο, δηλαδή 
κατά την παροχή των υπηρεσιών από 1-7-2020, αλλά 
μόνο στην επεξεργασία των στοιχείων για τον υπολογι-
σμό και καταβολή των ποσών (εντός τριών μηνών από 
τη λήξη του εξαμήνου αναφοράς) και για την παραγωγή 
των εκθέσεων αποτελεσμάτων (εντός έξι μηνών από τη 
λήξη του εξαμήνου αναφοράς).

β) Ως προς την παρακολούθηση μεγεθών και δεικτών 
ολικής απόδοσης:

αα) Οι υπηρεσίες τηλεφωνικής πληροφόρησης και εξυ-
πηρέτησης παρέχονται από υπεργολάβο (Τηλεφωνικό 
Κέντρο Ενημέρωση Πελατών ΔΕΔΔΗΕ - 11500). Για τον 
υπολογισμό των δεικτών που καθορίζονται απαιτείται 
καταγραφή στοιχείων μόνο για το πλήθος κλήσεων 
(σύνολο και αναπάντητες) και το χρόνο αναμονής για 
απάντηση. Η δυνατότητα καταγραφής των στοιχείων 
αυτών από τον υπεργολάβο του Διαχειριστή θεωρείται 
δεδομένη, καθώς η παρακολούθηση των εν λόγω δει-
κτών αποτελεί εισήγηση του Διαχειριστή από το 2016 

ΑΔΑ: ΩΨ6246ΨΖ2Ν-52Ψ



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ19284 Τεύχος B’ 1876/18.05.2020

(σχετικό 8), ενώ η ετήσια υποβολή που προβλέπεται 
στην απόφαση θεωρείται πως παρέχει επαρκή χρονι-
κά περιθώρια για τις όποιες αναγκαίες προσαρμογές σε 
εφαρμογές και συστήματα επεξεργασίας.

ββ) Για την καταμέτρηση μη τηλεμετρούμενων μετρη-
τών, τα απαιτούμενα στοιχεία σε ετήσια βάση (πλήθος 
προγραμματισμένων καταμετρήσεων, πλήθος καταμε-
τρήσεων που διενεργήθηκαν επιτυχώς, πλήθος κατα-
μετρήσεων που δεν ολοκληρώθηκαν επιτυχώς λόγω 
αντικειμενικής αδυναμίας πρόσβασης στον μετρητή) 
θεωρείται ότι καταγράφονται ήδη μηχανογραφικά. 
Παράλληλα, το νέο σύστημα οργάνωσης των εργασιών 
πεδίου με το οποίο τυποποιούνται οι διαδικασίες, αυτο-
ματοποιείται η συλλογή και η αρχική πιστοποίηση μετρη-
τικών δεδομένων και εισάγονται σύγχρονες δυνατότητες 
επισκόπησης και ανάλυσης δεδομένων, θεωρείται ότι 
συμβάλει στην αποτελεσματικότερη και πιο αξιόπιστη 
διαχείριση των σχετικών δεδομένων, περιλαμβανομένης 
της ζητούμενης παρακολούθησης των λόγων αποτυχίας 
διενέργειας καταμετρήσεων.

γγ) Ως προς τη χορήγηση προσφορών σύνδεσης σε πα-
ραγωγούς, δεν θεωρείται ότι εισάγεται κάποια σημαντική 
απαίτηση έως την 1-7-2020, πέρα από την καταγραφή 
των εκκρεμών αιτημάτων στην αρχή του εξαμήνου και 
την καταγραφή πληροφοριών για τις εξαιρούμενες περι-
πτώσεις, εφόσον τέτοια πληροφορία δεν καταγράφεται 
ήδη. Ως προς την παρακολούθηση και τον υπολογισμό 
των σχετικών μεγεθών σε εξαμηνιαία βάση, δεν θεωρεί-
ται ότι εισάγεται κάποια ιδιαίτερη πρόσθετη απαίτηση, 
δεδομένου ότι οι χρόνοι υποβολής αιτημάτων και χο-
ρήγησης προσφορών σύνδεσης σε παραγωγούς παρα-
κολουθούνται επί του παρόντος από τον Διαχειριστή, 
όπως προκύπτει από τις τετραμηνιαίες αναφορές που 
δημοσιοποιεί (αρχεία αιτημάτων σύνδεσης παραγωγών).

δδ) Ως προς την υλοποίηση δηλώσεων αλλαγής Προ-
μηθευτή, δεδομένου ότι οι σχετικές διαδικασίες (παρα-
λαβή αιτημάτων και ενημέρωση Προμηθευτών για την 
υλοποίησή τους) διαχειρίζονται μέσω μηχανογραφικής 
εφαρμογής, θεωρείται ότι τα αναγκαία στοιχεία για τον 
υπολογισμό των ζητούμενων δεικτών (κατά βάση, ημε-
ρομηνίες υποβολής και ολοκλήρωσης αιτημάτων) κα-
ταγράφονται ήδη, ως επί το πλείστον. Έως την 1-7-2020, 
απαιτείται να διασφαλισθεί η δυνατότητα καταγραφής 
του πλήθους εκκρεμών αιτημάτων στην αρχή κάθε μήνα 
και η καταγραφή πληροφοριών για τις εξαιρούμενες 
περιπτώσεις, εφόσον τέτοια πληροφορία δεν καταγρά-
φεται ήδη. Περαιτέρω, η πρόβλεψη για υποβολή των 
εν λόγω στοιχείων σε τριμηνιαία βάση θεωρείται ότι πα-
ρέχει πρόσθετο χρονικό περιθώριο για τυχόν αναγκαίες 
προσαρμογές των σχετικών εφαρμογών.

εε) Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω και θεωρώντας 
σε κάθε περίπτωση ότι η έναρξη παρακολούθησης των 
εν λόγω διαστάσεων συμβάλει στη συντομότερη ανά-
δειξη και επίλυση των όποιων θεμάτων συλλογής και 
επεξεργασίας στοιχείων, δεν θεωρείται σκόπιμη μετά-
θεση του χρόνου έναρξης παρακολούθησης των δει-
κτών ολικής απόδοσης που καθορίσθηκε στην απόφαση 
ΡΑΕ 1151Α/2019.

γ) Ως προς τη μετάθεση του χρόνου έναρξης εφαρμο-
γής των νέων όρων της ρύθμισης για τη χορήγηση πο-

σού αποζημίωσης για βλάβες συσκευών καταναλωτών, 
ο Διαχειριστής δεν αναφέρει κάποιους ειδικούς λόγους 
για τους οποίους δεν δύναται να ανταποκριθεί εντός της 
οριζόμενης προθεσμίας των 20 ημερών από τη δημοσί-
ευση της απόφασης ΡΑΕ στην Εφημερίδα της Κυβερνή-
σεως. Δεδομένου δε ότι οι απαιτούμενες ενέργειες σε 
εφαρμογή της απόφασης ΡΑΕ αφορούν σε ενημέρωση 
των περιφερειακών υπηρεσιών και των περιοχών του 
Διαχειριστή για την εφαρμογή της νέας προθεσμίας υπο-
δοχής αιτημάτων και του νέου ποσού αποζημίωσης, το 
χρονοδιάγραμμα που τέθηκε κρίνεται επαρκές. Σημει-
ώνεται τέλος ότι η απόφαση ΡΑΕ κοινοποιήθηκε στον 
Διαχειριστή Δικτύου πριν δημοσιευθεί στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως (σχετικό 6).

δ) Οι λοιποί λόγοι που επικαλείται ο Διαχειριστής και, 
ειδικότερα, η ταύτιση της τροποποίησης του προγράμ-
ματος με την έναρξη ημερολογιακού έτους για λόγους 
συγκρισιμότητας και καλύτερης στατιστικής επεξεργασί-
ας, δεν θεωρούνται επαρκώς ουσιώδεις για τη μετάθεση 
του χρόνου έναρξης της Β΄ φάσης του προγράμματος 
την οποία εισηγείται ο Διαχειριστής Δικτύου, δεδομένου 
μάλιστα ότι τόσο για την εφαρμογή (καταβολή ποσών) 
όσο και για την παρακολούθηση του προγράμματος 
(εκθέσεις αποτελεσμάτων) καθορίζεται ως περίοδος το 
ημερολογιακό εξάμηνο.

Επειδή, για τους ανωτέρω λόγους, κρίνεται ότι το αί-
τημα του Διαχειριστή Δικτύου για μετάθεση των χρό-
νων έναρξης εφαρμογής των διατάξεων της απόφασης 
ΡΑΕ 1151Α/2019 μπορεί να γίνει μόνο μερικώς αποδεκτό. 
Συγκεκριμένα, κρίνεται εύλογο να μετατεθεί ο χρόνος 
έναρξης εφαρμογής της νέας υπηρεσίας αντικατάστασης 
μετρητή κατόπιν αιτήματος καταναλωτή κατά τρεις μή-
νες, προκειμένου να παρέχεται πρόσθετος χρόνος στον 
Διαχειριστή για την προετοιμασία των εφαρμογών και 
των συστημάτων του.

Για τους παραπάνω λόγους, αποφασίζουμε:

Άρθρο πρώτο
Τροποποίηση της αριθμ. 
1151Α/2019 απόφασης ΡΑΕ

Η παράγραφος 2 του πρώτου άρθρου της αριθμ. 
1151Α/2019 απόφασης ΡΑΕ (ΦΕΚ 1339/τ.Β΄/13-4-2020) 
αντικαθίσταται με το ακόλουθο:

«2. Το πρόγραμμα “Εγγυημένες Υπηρεσίες” της προ-
ηγούμενης παραγράφου εφαρμόζεται από την 1η Ιου-
λίου 2020, με εξαίρεση την Εγγυημένη Υπηρεσία 3.5 
(Αντικατάσταση μετρητή μετά από έγγραφο αίτημα 
Καταναλωτή), η οποία εφαρμόζεται από την 1-10-2020.».

Άρθρο δεύτερο 
Έναρξη ισχύος

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

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 10 Απριλίου 2020

Ο Πρόεδρος

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΟΥΛΑΞΗΣ  
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     Αριθμ. απόφ. 208/10-04-2020 (8)
Χορήγηση πιστοποίησης παιδαγωγικής και διδα-

κτικής επάρκειας στους αποφοίτους του Κοινού 

Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών, με τίτ-

λο: «Διδακτική και Μεθοδολογία των Μαθημα-

τικών» (Mathematics Education) των Τμημάτων 

του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου 

Αθηνών: Μαθηματικών, Ιστορίας και Φιλοσοφί-

ας της Επιστήμης και Παιδαγωγικού Τμήματος 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, καθώς και των 

Τμημάτων Επιστημών της Αγωγής και Μαθηματι-

κών και Στατιστικής του Πανεπιστημίου Κύπρου. 

 Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ 
ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4485/2017 «Οργάνωση και Λει-

τουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την 
έρευνα και άλλες διατάξεις» (Α΄ 114) και ειδικότερα τα 
άρθρα 13 και 31 παρ. 1 και 2.

2. Τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 54 του ν. 4589/
2019 «Συνέργειες Ε.Κ.Π.Α., Γεωπονικού Πανεπιστημίου 
Αθηνών, Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με τα Τ.Ε.Ι. Θεσσαλί-
ας και Στερεάς Ελλάδας, Παλλημνιακό ταμείο και άλλες 
διατάξεις» (Α΄ 13), σύμφωνα με την οποία η παιδαγωγι-
κή και διδακτική επάρκεια πιστοποιείται με την κατοχή 
μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών ή διδακτορικού διπλώ-
ματος στις επιστήμες της αγωγής.

3. Την παρ. 1 περ. β του άρθρου 111 του ν. 4547/2018 
(Α΄ 102), όπου αναφέρεται ότι η παιδαγωγική και διδα-
κτική επάρκεια πιστοποιείται με την κατοχή μεταπτυχι-
ακού τίτλου σπουδών ή διδακτορικού διπλώματος στις 
επιστήμες της αγωγής, αντικαθιστώντας τις διατάξεις 
της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 3848/2010.

4. Το ΦΕΚ 3959/τ.Β΄/2018, που αφορά την επανίδρυση 
του Κοινού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών, 
με τίτλο: «Διδακτική και Μεθοδολογία των Μαθημα-
τικών» (Mathematics Education) των Τμημάτων του 

Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών: 
Μαθηματικών, Ιστορίας και Φιλοσοφίας της Επιστήμης 
και Παιδαγωγικού Τμήματος Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευ-
σης, καθώς και των Τμημάτων Επιστημών της Αγωγής 
και Μαθηματικών και Στατιστικής του Πανεπιστημίου 
Κύπρου.

5. Το ΦΕΚ 337/τ.Β΄/2019, που αφορά την έγκριση του 
Κανονισμού λειτουργίας του ανωτέρω ΠΜΣ.

6. Το πρακτικό της Ε.Δ.Ε. του Κοινού Προγράμματος 
Μεταπτυχιακών Σπουδών, με τίτλο: «Διδακτική και Με-
θοδολογία των Μαθηματικών» (Mathematics Education) 
των Τμημάτων του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπι-
στημίου Αθηνών: Μαθηματικών, Ιστορίας και Φιλοσοφίας 
της Επιστήμης και Παιδαγωγικού Τμήματος Δευτεροβάθ-
μιας Εκπαίδευσης, καθώς και των Τμημάτων Επιστημών 
της Αγωγής και Μαθηματικών και Στατιστικής του Πανε-
πιστημίου Κύπρου με το οποίο εγκρίνεται η χορήγηση 
πιστοποίησης Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας 
στους αποφοίτους του ΠΜΣ (συνεδρίαση 2-12-2019).

7. Το πρακτικό της Συγκλήτου του ΕΚΠΑ (11η συνε-
δρία/10-03-2020).

8. Το γεγονός ότι με την παρούσα δεν προκαλεί-
ται δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, 
αποφασίζει:

Την έγκριση χορήγησης πιστοποίησης Παιδαγωγικής 
και Διδακτικής επάρκειας στους αποφοίτους του Κοι-
νού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών, με τίτ-
λο: «Διδακτική και Μεθοδολογία των Μαθηματικών» 
(Mathematics Education) των Τμημάτων του Εθνικού και 
Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών: Μαθηματικών, 
Ιστορίας και Φιλοσοφίας της Επιστήμης και Παιδαγωγι-
κού Τμήματος Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, καθώς και 
των Τμημάτων Επιστημών της Αγωγής και Μαθηματικών 
και Στατιστικής του Πανεπιστημίου Κύπρου.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Ο Πρύτανης

ΜΕΛΕΤΙΟΣ-ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ   
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Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ 

Πωλήσεις - Συνδρομές: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Πληροφορίες: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000) 
Παραλαβή Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139) 

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Ιστότοπος: www.et.gr 

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία 
του ιστότοπου: helpdesk.et@et.gr 

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων 
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ: 
webmaster.et@et.gr 

Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο 
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στην Προεδρία της Κυβέρ-
νησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και κυκλοφορία των 
Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη των εκτυπωτικών - 
εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (ν. 3469/2006/Α΄ 131 
και π.δ. 29/2018/Α΄58). 

1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ) 

• Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστο-
σελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην 
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αί-
τησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον 
ιστότοπο www.et.gr. 

• Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμή-
μα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας 
μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και Συνδρομητών. 
Tο κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον 
οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προ σαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από 
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξά-
νεται κατά 0,30 €.  To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

• Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση: 

Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του 
δημο σίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση 
προηγμέ νης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης. 

Β. Κατ’ εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν 
είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς 
δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων. 

• Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημε-
ρήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλό-
γους για όλες τις υπη ρεσίες μας, περιλαμβάνονται στoν ιστότοπο (www.et.gr). Επίσης μέσω 
του ιστότοπου δίδονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με 
βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνι-
κό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης. 

2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 

Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου 
αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανο-
γραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.  

Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.

Πείτε μας τη γνώμη σας,

για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας,  συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

Πείτε μας τη γνώμη σας,

ΑΔΑ: ΩΨ6246ΨΖ2Ν-52Ψ
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