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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθ. Δ/ΥΠΑ/7733/941 (1)
Ορισμός της Γενικής Διεύθυνσης του Φορέα Παροχής 

Υπηρεσιών Αεροναυτιλίας της Υπηρεσίας Πολιτικής 
Αεροπορίας ως αποκλειστικού παρόχου υπηρεσιών 
Εναέριας Κυκλοφορίας στον εναέριο χώρο εντός του 
ATHINAI FIR/HELLAS UIR». 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ,

ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τον Ν. 211/1947 (ΦΕΚ Α΄/35/11−04−47), περί “Διεθνούς 

Πολιτικής Αεροπορίας”, με τον οποίο κυρώθηκε η Σύμ−
βαση του Σικάγου (07−12−44).

2. Το Ν.Δ. 714/70 “Περί ιδρύσεως Διευθύνσεως Εναέριων 
Μεταφορών παρά τω Υπουργείω Συγκοινωνιών και Ορ−
γανώσεως της Υ.Π.Α.” (ΦΕΚ 238/A/1970), όπως τροποποι−
ήθηκε μεταγενέστερα με τον Ν. 1340/83 “Τροποποίηση 
του Ν.Δ. 714/70 περί ιδρύσεως κ.λ.π. (ΦΕΚ 35/Α/1983)”.

3. Το Π.Δ. 56/89 “Περί Οργανισμού της Υπηρεσίας Πο−
λιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ) του Υπουργείου Μεταφορών 
& Επικοινωνιών” (ΦΕΚ 28/Α/01−02−1989), όπως τροποποι−
ήθηκε μεταγενέστερα και ισχύει.

4. Τον Ν. 3913/2011, περί “Αναδιοργάνωσης της Υπηρε−
σίας Πολιτικής Αεροπορίας και άλλες διατάξεις” (ΦΕΚ 
18/Α/17−02−2011).

5. Το Π.Δ. 84/2012 (ΦΕΚ Α/141/21−06−2012), περί “Αποδο−
χής Παραίτησης Υπουργών”.

6. Το Π.Δ. 85/2012, (ΦΕΚ Α/141/21−06−2012), περί “Ίδρυσης 
και μετονομασίας Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση 
υπηρεσιών”.

7. Το Π.Δ. 86/2012 (ΦΕΚ Α/141/21−06−2012), περί “Διο−
ρισμού Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυ−
πουργών”.

8. Τον Ν. 1338/1983 “Περί εφαρμογής του Κοινοτικού 
Δικαίου”, ΦΕΚ Α/34/17−03−1983.

9. Τους κανονισμούς του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου περί “Ενιαίου Ευρωπαϊκού Ουρα−
νού”, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και ιδιαίτερα 
τα αναφερόμενα επί του θέματος στο άρθρο 8 του Ε.Κ. 
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550/2004 περί “Παροχής υπηρεσιών Αεροναυτιλίας στον 
Ενιαίο Ευρωπαϊκό Ουρανό”.

10. Τον εκτελεστικό κανονισμό της Ευρωπαϊκής Επι−
τροπής περί “Καθορισμού κοινών απαιτήσεων για την 
παροχή υπηρεσιών αεροναυτιλίας, κλπ” (Ε.Κ. 1035/2011), 
όπως συμπληρώθηκε με τον Ε.Κ. 1034/2011 περί “Επο−
πτείας της ασφάλειας στη διαχείριση εναέριας κυ−
κλοφορίας, κλπ”.

11. Τον κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου για την θέσπιση κοινών κανόνων στον 
τομέα της Πολιτικής Αεροπορίας κλπ (Ε.Κ. 216/2008), 
όπως τροποποιήθηκε με τον Ε.Κ. 1108/2009.

12. Τον κανονισμό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τον 
καθορισμό κοινού συστήματος χρέωσης των αεροναυτι−
λιακών υπηρεσιών (Ε.Κ. 1794/2006), όπως τροποποιήθηκε 
και συμπληρώθηκε με τον Ε.Ε. 1191/2010.

13. Την υπ’ αριθμ. ΓΔΑΝ/44875/3537/27−12−2010 απόφα−
ση περί “Ορισμού της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας 
(Υ.Π.Α.) ως αποκλειστικού πάροχου υπηρεσιών Εναέριας 
Κυκλοφορίας στον εναέριο χώρο εντός του ATHINAI FIR/
HELLAS UIR”.

14. Την απόφαση ΕΕΑΑ/142/27−04−2012 της Υ.Π.Α., περί 
“Πιστοποίησης Παρόχου παροχής δέσμης Υπηρεσιών 
Αεροναυτιλίας”.

15. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού.

16. Τις ανάγκες της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, 
αποφασίζουμε:

1. Τον ορισμό της Γενικής Διεύθυνσης του Φορέα Πα−
ροχής Υπηρεσιών Αεροναυτιλίας της Υπηρεσίας Πολιτι−
κής Αεροπορίας (ΓΔΦΠΥΑΝ) ως αποκλειστικού παρόχου 
υπηρεσιών Εναέριας Κυκλοφορίας στον εναέριο χώρο 
εντός του ATHINAI FIR/HELLAS UIR, όπως αυτά ορίζονται 
στο AIP GREECE Part 2 “EN ROUTE (ENR)”, κεφάλαιο ENR 
1 “GENERAL RULES AND PROCEDURES”, παρ. ENR 1.1 
“GENERAL RULES”, παρ. 1.1.1 “General”, παρ. 1.1.1.2 “Area of 
responsibility”, καλύπτοντας έτσι τις ανωτέρω απαιτήσεις 
της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας.

2. H ισχύς της παρούσης αρχίζει από την δημοσίευσή 
της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

3. Από έναρξη ισχύος της παρούσης καταργείται η με 
αριθμ. ΥΠΑ/ΓΔΑΝ/44875/3537/27−12−2010 απόφαση. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

 Ελληνικό, 20 Μαρτίου 2013

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ   

F
 (2) 

 Τροποποίηση της υπ' αριθμ. 60598/ΥΠΕ/5/02500/Ε/
Ν3299/2004/29−12−2010 απόφασης του Υφυπουργού 
Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, με 
την οποία εγκρίθηκε η υπαγωγή στις διατάξεις του 
Ν. 3299/2004 επένδυσης της Εταιρείας με την επω−
νυμία «Σ. ΚΑΚΑΚΙΟΣ − Κ. ΚΑΣΤΕΛΟΡΙΖΙΟΣ ΟΕ» .

 Με την υπ' αριθμ. 12367/ΥΠΕ/5/03559/Ε/Ν3299/04/ 
20.03.2013 απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης Αντα−
γωνιστικότητας Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύ−
ων, τροποποιήθηκε η υπ' αριθμ. 60598/ΥΠΕ/5/02500/Ε/
Ν3299/04/29−12−2010 απόφαση Υπαγωγής στις διατά−

ξεις του Ν.3299/04, της επιχείρησης «Σ. ΚΑΚΑΚΙΟΣ − Κ. 
ΚΑΣΤΕΛΟΡΙΖΙΟΣ Ο.Ε.» με δ.τ. «ΙΑΝΟΣ Ο.Ε», περίληψη της 
οποίας δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 2224/τ. Β΄/4−10−2011, για 
την ενίσχυση επενδυτικού σχεδίου της με το κίνητρο 
της επιχορήγησης, που αναφέρεται στην εγκατάσταση 
φωτοβολταϊκού σταθμού Ηλεκτροπαραγωγής, συνολικής 
ισχύος 99,84 KW, στη ΘΕΣΗ ΑΗ ΤΑΦΟΣ του Δ.Δ. ΔΑΜΑ−
ΤΡΙΑΣ του Δήμου ΠΕΤΑΛΟΥΔΩΝ της Νήσου ΡΟΔΟΥ του 
Νομού ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ, συνολικής ενισχυόμενης δαπά−
νης τριακοσίων χιλιάδων (300.000,00 €) ευρώ.

Το ποσοστό της επιχορήγησης ανέρχεται σε 40% επί 
του κόστους της επιχορηγούμενης επένδυσης, δηλα−
δή ποσό επιχορήγησης εκατόν είκοσι χιλιάδων ευρώ 
(120.000,00 €).

Η τροποποίηση αφορά τη διόρθωση του Αριθμού Φα−
κέλου της επένδυσης που εκ παραδρομής αναγράφη−
κε εσφαλμένα στην αρχική απόφαση. (Λάθος; 60598/
ΥΠΕ/5/02500/Ε/Ν2399/2004/29−12−2010 − Σωστό: 60598/
ΥΠΕ/5/03525/Ε/Ν2399/ 2004/29−12−2010).

Με την επένδυση δεν θα δημιουργηθούν νέες θέσεις 
εργασίας.

Ημερομηνία γνωμοδότησης της Επιτροπής 27/12/2010 
(ομόφωνη).

Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ   

F
 Αριθ. 38465/ Β7 (3)
Παράταση της προθεσμίας της παραγράφου 3 του άρ−

θρου 12 του ν. 3685/2008(ΦΕΚ 148, τ.Α΄) για την προ−
σαρμογή των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπου−
δών (Π.Μ.Σ.). 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ,
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) της παρ. 3 του άρθρου 12 του ν. 3685/2008(ΦΕΚ 

148, τ.Α΄)
β) της παρ. 5 του άρθρου 37 του ν. 3848/2010(ΦΕΚ 71, 

τ.Α΄)
γ) τις διατάξεις της παρ. 11 α του άρθρου 80 του ν. 4009/

2011 (ΦΕΚ 195, τ.Α΄) όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις 
της παρ. γ' του άρθρου 47 του ν. 4025/2011(ΦΕΚ 228 Α΄), 
της παρ. 8 του άρθρου 5 του ν. 4076/2012(ΦΕΚ 159 Α΄) 
και της παρ.2 του άρθρου 34 του ν. 4115/2013(ΦΕΚ 24 Α΄)

δ) του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», που κυρώθηκε 
με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α΄)

2. τις αριθμ. 75548/Β7/28−6−10(ΦΕΚ 1032, τ.Β΄) και 12456/
Β7/3−2−12(ΦΕΚ 471, τ.Β΄) υπουργικές αποφάσεις «παρά−
ταση της προθεσμίας της παρ. 3 του άρθρου 12 του 
ν. 3685/2008, (ΦΕΚ 148, τ.Α΄) για την προσαρμογή των 
Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.)».

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

Την παράταση της προθεσμίας που ορίζεται στις δι−
ατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 12 του ν. 3685/ 
2008 (ΦΕΚ 148, τ.Α΄), κατά ένα έτος από τη λήξη της, 
ήτοι μέχρι 31−12−2014.
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Mαρούσι, 20 Μαρτίου 2013

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ   

F
 Αριθ. 38219/Β2 (4)

Συγκρότηση Ειδικής Επιτροπής Αξιολόγησης στο
Πανεπιστήμιο Κρήτης. 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ,
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 54 του Ν. 1943/1991 (ΦΕΚ 

50/τ.Α΄/11−04−1991) «Εκσυγχρονισμός της οργάνωσης και 
λειτουργίας της δημόσιας διοίκησης, αναβάθμιση του 
προσωπικού της και άλλες συναφείς διατάξεις».

2. Τις διατάξεις των άρθρων 81 και 169 παρ. 13 του
Ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 26/τ.Α΄/09−02−2007) «Κύρωση του 
Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών 
Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.».

3. Τις διατάξεις του Π.Δ. 318/1992 (ΦΕΚ 161/τ.Α΄/
25−09−1992) «Αξιολόγηση των ουσιαστικών προσόντων 
του προσωπικού των δημοσίων υπηρεσιών −πλην των 
εκπαιδευτικών λειτουργών πρωτοβάθμιας και δευτερο−
βάθμιας εκπαίδευσης− και των ΝΠΔΔ».

4. Τις διατάξεις του Π.Δ. 358/1998 (ΦΕΚ 240/τ.Α΄/
29−10−1998) «Οργανισμός Διοικητικών Υπηρεσιών Πανε−
πιστημίου Κρήτης».

5. Την αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.32.5./344/οικ.9048/02−04−2009 
εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών «Σύνταξη εκθέ−
σεων αξιολόγησης − Μοριοδότηση υποψηφίων προϊστα−
μένων Γενικής Διεύθυνσης».

6. Το υπ' αριθμ. 787/23−01−2013 έγγραφο του Πανεπι−
στημίου Κρήτης.

7. Την υπ' αριθμ. 15150/21−12−2012 Πρυτανική Πράξη Συ−
γκρότησης Υπηρεσιακού Συμβουλίου Διοικητικού Προ−
σωπικού του Πανεπιστημίου Κρήτης.

8. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή της παρούσας 
απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη, αποφασίζουμε:

1. Συγκροτούμε στο Πανεπιστήμιο Κρήτης Ειδική Επι−
τροπή Αξιολόγησης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρ−
θρου 54 του Ν. 1943/1991, ως ακολούθως:

α) Τον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητι−
κών και Οικονομικών Υπηρεσιών, ως Πρόεδρο.

β) Τον Πρόεδρο και τα μέλη του Υπηρεσιακού Συμβου−
λίου Διοικητικού Προσωπικού, με τους νόμιμους αναπλη−
ρωτές τους, ως μέλη.

2. Εισηγητής της Επιτροπής ορίζεται ο εισηγητής του 
Υπηρεσιακού Συμβουλίου Διοικητικού Προσωπικού, με 
το νόμιμο αναπληρωτή του.

3. Γραμματέας της Επιτροπής ορίζεται ο γραμματέας 
του Υπηρεσιακού Συμβουλίου Διοικητικού Προσωπικού, 
με το νόμιμο αναπληρωτή του.

4. Ως αναπληρωτής του Προέδρου της Ειδικής Επιτρο−
πής Αξιολόγησης ορίζεται ο Πρόεδρος του Υπηρεσιακού 
Συμβουλίου Διοικητικού Προσωπικού. Σε περίπτωση που 
και ο Πρόεδρος του Υπηρεσιακού Συμβουλίου Διοικη−
τικού Προσωπικού ελλείπει, απουσιάζει ή κωλύεται, ο 
νόμιμος αναπληρωτής του δε δύναται να προεδρεύσει 
της Επιτροπής.

5. Τα αιρετά μέλη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου Διοι−
κητικού Προσωπικού μεταβάλλονται ανάλογα με τη σχέ−
ση εργασίας των αξιολογούμενων υπαλλήλων (μόνιμοι 
υπάλληλοι ή υπάλληλοι με σχέση εργασίας ιδιωτικού 
δικαίου αορίστου χρόνου).

6. Η θητεία των μελών της Ειδικής Επιτροπής Αξιολό−
γησης είναι διετής και συμπίπτει με τη θητεία των μελών 
του Υπηρεσιακού Συμβουλίου Διοικητικού Προσωπικού.

7. Έργο της Ειδικής Επιτροπής Αξιολόγησης είναι η 
εξέταση των εκθέσεων αξιολόγησης που περιέχουν ει−
δική αιτιολογία για βαθμολογία κριτηρίων αξιολόγησης 
με βαθμό 9 ή 10 ή με βαθμό 4 και κάτω, κατά τη διάταξη 
της παραγράφου 8 του άρθρου 8 του ΠΔ 318/1992 καθώς 
και η κρίση σχετικά με το αν η παρατιθέμενη αιτιολογία 
τεκμηριώνεται σε συγκεκριμένα πραγματικά στοιχεία ή 
γεγονότα και σε καταφατική περίπτωση, κατά πόσον 
τα περιγραφόμενα στοιχεία ή πραγματικά περιστατικά 
δικαιολογούν την τεθείσα βαθμολογία, κατά τη διάταξη 
της παραγράφου 9 του άρθρου 8 του ΠΔ 318/1992.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Μαρούσι, 20 Μαρτίου 2013

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ   

F
 Αριθ. Δ3/Α/842 (5)
Τροποποίηση της Δ3/Α/9590/11−11−2011 άδειας εγκατά−

στασης του Αγωγού Φυσικού Αερίου Υψηλής Πίεσης 
«Στεφάνη−Βαρνάβας−Αλιβέρι» καθώς και των εγκα−
ταστάσεων του ως προς τμήμα αυτού στην περιοχή 
της Τοπικής Κοινότητας Βαρνάβα του Δήμου Μαρα−
θώνα του Νομού Αττικής. 

 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Το π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για 

την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ 98/
Α/22−04−2005).

2. Το π.δ. 86/2012 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών 
Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 141/Α/21−06−2012).

3. Την απόφαση με αριθ. 34240/06−07−2012 του Πρωθυ−
πουργού και του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας 
και Κλιματικής Αλλαγής «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του 
Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής 
Αλλαγής Ασημάκη Παπαγεωργίου.» (ΦΕΚ 2101/B/09−07−
2012), όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ. 15378/19−07−
2012 όμοια απόφαση (ΦΕΚ 2166/Β/19−07−2012).

4. Το άρθρο ένατο του ν. 87/1975 «Περί ιδρύσεως της “Δη−
μόσιας Επιχείρησης Πετρελαίου”» (ΦΕΚ 152/Α/25−07−1975),
όπως προστέθηκε με το άρθρο 29 του ν. 2115/1993 
(ΦΕΚ 15/Α/15−2−1993), και διατηρήθηκε σε ισχύ με το 
άρθρο δέκατο τέταρτο του ν. 2593/1998 (ΦΕΚ 59/Α/
20−03−1998), σύμφωνα με το οποίο για την εγκατάσταση 
και λειτουργία των έργων μεταφοράς, αποθήκευσης, 
μέτρησης και διανομής του φυσικού αερίου, των οποίων 
η ανέγερση και η επέκταση εμπίπτει στην αρμοδιότητα 
της ΔΕΠΑ Α.Ε. (και νυν ΔΕΣΦΑ Α.Ε.), μπορεί ο Υπουργός 
Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας, με αποφάσεις 
του, που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνή−
σεως, να χορηγεί τις σχετικές άδειες εγκατάστασης και 
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λειτουργίας των έργων αυτών, κατά παρέκκλιση από 
κάθε κείμενη διάταξη.

5. Το άρθρο 7 του ν. 3428/2005 (ΦΕΚ 313/Α/27−12−2005) 
«Απελευθέρωση Αγοράς Φυσικού Αερίου», σύμφωνα με 
το οποίο μεταβιβάσθηκε από τη Δ.ΕΠ.Α. Α.Ε. με απόσπα−
ση ο κλάδος του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου 
(ΕΣΦΑ) στο Διαχειριστή Εθνικού Συστήματος Φυσικού 
Αερίου Α.Ε. με διακριτικό τίτλο «Δ.Ε.Σ.Φ.Α. Α.Ε», όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει.

6. Tο ν. 4001/2011 (ΦΕΚ 179/Α/22−08−2011) «Για τη λει−
τουργία Ενεργειακών Αγορών Ηλεκτρισμού και Φυσικού 
Αερίου, για Έρευνα, Παραγωγή και δίκτυα μεταφοράς 
Υδρογονανθράκων και άλλες ρυθμίσεις».

7. Το π.δ. 33/2007 «Σύσταση της Ανώνυμης Εταιρείας 
με την επωνυμία “Διαχειριστής Εθνικού Συστήματος Φυ−
σικού Αερίου Α.Ε.” και έγκριση του Καταστατικού της» 
(ΦΕΚ 31/Α/20−02−2007).

8. Το άρθρο 29 του ν. 3734/2009 «Προώθηση της συ−
μπαραγωγής δύο ή περισσότερων χρήσιμων μορφών 
ενέργειας, ρύθμιση ζητημάτων σχετικών με το Υδροη−
λεκτρικό Έργο Μεσοχώρας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 
8/Α/28−01−2009).

9. Το ν. 3325/2005 «Ίδρυση και λειτουργία βιομηχανι−
κών−βιοτεχνικών εγκαταστάσεων στο πλαίσιο της αει−
φόρου ανάπτυξης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 68/Α/11−3−
2005), όπως ισχύει, καθώς και τις (α) κοινή υπουργική 
απόφαση Φ.15/οικ.7814/614/14−04−2005 «Καθορισμός πα−
ραβόλων» των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών 
– Ανάπτυξης και (β) απόφαση Φ.15/οικ.7815/615/14−04−2005 
του Υπουργού Ανάπτυξης «Καθορισμός δικαιολογητικών 
και διαδικασίας για τη χορήγηση αδειών εγκατάστασης 
και λειτουργίας των δραστηριοτήτων του ν. 3325/2005 
καθώς και για την τροποποίηση αυτών» (ΦΕΚ 542/Β/
22−04−2005).

10. Το Δεύτερο Μέρος του ν. 3982/2011 «Απλοποίηση 
της αδειοδότησης τεχνικών επαγγελματικών και μετα−
ποιητικών δραστηριοτήτων και επιχειρηματικών πάρκων 
και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/17−06−2011), όπως ισχύει 
και ιδίως τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 20.

11. Την οικ. 2219/146/Φ.15 κοινή απόφαση των Υπουρ−
γών Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και 
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής «Μη−
χανολογικές εγκαταστάσεις παροχής υπηρεσιών που 
υπάγονται στις διατάξεις των άρθρων 17−40 του ν 3982/11 
“Απλοποίηση της αδειοδότησης τεχνικών επαγγελμάτων 
και μεταποιητικών δραστηριοτήτων και επιχειρηματικών 
πάρκων και άλλες διατάξεις”» (ΦΕΚ 584/Β/02−03−2012).

12. Την Δ3/Α/οικ.4303/22−02−2012 απόφαση του Υφυ−
πουργού ΠΕΚΑ «Τεχνικός Κανονισμός “Συστήματα μετα−
φοράς Φυσικού Αερίου με Μέγιστη Πίεση Λειτουργίας 
άνω των 16 bar”» (ΦΕΚ 603/Α/05−03−2012), όπως τροπο−
ποιήθηκε και ισχύει.

13. Το Β.Δ. 15/21−10−1922 «Περί χορηγήσεως αδειών ιδρύ−
σεως και λειτουργίας πάσης μηχανολογικής εγκαταστά−
σεως» (ΦΕΚ 208/Α/21−10−1922).

14. Το Β.Δ. 16/17−03−1950 «Περί διαιρέσεως κατατάξεως 
και απογραφής των Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων, 
επιβλέψεως εκτελέσεως και επιβλέψεως της λειτουργίας 
αυτών» (ΦΕΚ 82/Α/17−03−1950), το οποίο τροποποιήθη−
κε και συμπληρώθηκε με το Β.Δ. 24−11/17−12−1953 «Περί 
τροποποιήσεως και συμπληρώσεως του από 16.3.1950 Β. 
∆ιατάγµατος “περί διαιρέσεως, κατατάξεως και απογρα−
φής των Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων, περί αδειών 
εκπονήσεως μελετών Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων, 

επιβλέψεως εκτελέσεως και επιβλέψεως της λειτουργίας 
αυτών”» (ΦΕΚ 346/Α/17−12−1953).

15. Το N. 6422/1934 «Περί ασκήσεως του επαγγέλματος 
του Μηχανολόγου, του Ηλεκτρολόγου και του Μηχανο−
λόγου−Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ως και του Ναυπηγού» 
(ΦΕΚ 412/Α/28−11−1934).

16. Την Δ3/Α/9590/11−11−2011 απόφαση του Υφυπουργού 
ΠΕΚΑ, με την οποία χορηγήθηκε άδεια εγκατάστασης 
στο ΔΕΣΦΑ Α.Ε. για τον Αγωγό Φυσικού Αερίου Υψη−
λής Πίεσης «Στεφάνη−Βαρνάβας−Αλιβέρι» καθώς και των 
εγκαταστάσεων αυτού στους Νομούς Βοιωτίας, Αττικής 
και Εύβοιας.

17. Την 051880/25−04−2012 αίτηση (Α.Π. ΥΠΕΚΑ: 10535/
10−05−2012), συνοδευόμενη από τα απαιτούμενα δικαιολο−
γητικά, τα οποία υπέβαλε στην Υπηρεσία μας ο ΔΕΣΦΑ 
ΑΕ, για τροποποίηση της εν θέματι Άδειας Εγκατάστασης, 
όπως συμπληρώθηκε με την 058236/15−01−2013 όμοιά της.

18. Την 145111/01−10−2009 κοινή απόφαση των Υπουργών 
ΠΕΧΩΔΕ, Ανάπτυξης, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφί−
μων, Πολιτισμού, και Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και 
Νησιωτικής πολιτικής «Έγκριση περιβαλλοντικών όρων 
για το έργο “Αγωγός φυσικού αερίου υψηλής πίεσης 
Στεφάνη – Βαρνάβας – Αλιβέρι” για την τροφοδοσία του 
ΘΗΣ Αλιβερίου», δεκαετούς ισχύος.

19. Την οικ. 196735/09−03−2012 απόφαση του Γενικού 
Διευθυντή Περιβάλλοντος του ΥΠΕΚΑ, με την τροπο−
ποιείται η κοινή υπουργική απόφαση έγκρισης περιβαλ−
λοντικών όρων της ανωτέρω παραγράφου, προκειμένου 
να συμπεριληφθούν οι τροποποιήσεις του έργου του 
θέματος.

20. Την 52723/21−12−2012 κοινή απόφαση του Υπουργού 
και του Αναπληρωτή Υπουργού ΠΕΚΑ «Τροποποίηση της 
υπ’ αριθμ. 3906/27−01−20122 υπουργικής απόφασης “Καθο−
ρισμός χρήσης γης και όρων και περιορισμών δόμησης 
για την ανέγερση δύο κτιρίων Τηλέ−ελέγχου−Τηλεπικοι−
νωνιών του Αγωγού Φυσικού Αερίου Υψηλής Πίεσης ‘Στε−
φάνη – Βαρνάβας – Αλιβέρι’ στις εκτός σχεδίου περιοχές 
των κοινοτήτων Μαρκοπούλου Ωρωπού και Βαρνάβα (Ν. 
Αττικής)” (ΑΑΠ’ 35)» (ΦΕΚ 2/ΑΑΠ/09−01−2013).

21. Την από Απριλίου 2012 Τεχνική Περιγραφή και το 
από 25−04−2012 Ερωτηματολόγιο του έργου του θέματος.

22. Τις από 25−04−2012 υπεύθυνες δηλώσεις του νόμιμου 
εκπροσώπου του ΔΕΣΦΑ Α.Ε. και του αρμόδιου μηχανι−
κού, περί της ανάθεσης και αποδοχής, αντίστοιχα, του 
ελέγχου και υπογραφής του Βασικού Σχεδιασμού του 
εν θέματι έργου.

23. Τις από 25−04−2012 υπεύθυνες δηλώσεις του Διευ−
θυντή Δραστηριοτήτων Διαχείρισης Έργων του ΔΕΣΦΑ 
Α.Ε. και του αρμόδιου μηχανικού, περί της ανάθεσης και 
αποδοχής, αντίστοιχα, του ελέγχου και υπογραφής των 
Τοπογραφικών Σχεδίων του εν θέματι έργου, σύμφωνα 
με την υπ’ αριθμ. 76/12−07−2010 απόφασης της Διοίκησης 
του ΔΕΣΦΑ Α.Ε.

24. Την από 30−03−2011 υπεύθυνη δήλωση του Διευ−
θυντή Έργου Αλιβερίου του ΔΕΣΦΑ Α.Ε, περί ανάθεσης 
στην ΑΣΠΡΟΦΟΣ ΑΕ, με την 298/2010 σύμβαση, της επί−
βλεψη κατασκευής του χερσαίου τμήματος του ΑΦΑ 
Υψηλής Πίεσης «Στεφάνη−Βαρνάβας−Αλιβέρι και των 
εγκαταστάσεων αυτού στους Νομούς Βοιωτίας, Αττι−
κής και Ευβοίας».

25. Την Υπεύθυνη Δήλωση του Διευθύνοντος Συμβού−
λου της ΑΣΠΡΟΦΟΣ Α.Ε, περί αποδοχής της επίβλεψης 
της κατασκευής του έργου της ανωτέρω παραγράφου 
και ανάθεσης του σε μηχανικό της εταιρείας.
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26. Την από 24−11−2010 Υπεύθυνη Δήλωση του μηχα−
νικού της ΑΣΠΡΟΦΟΣ Α.Ε, περί της ανάληψης της επί−
βλεψης κατασκευής του έργου.

27. Την από 13−06−2012 έκθεση αυτοψίας της Διεύθυν−
σης Εγκαταστάσεων Πετρελαιοειδών.

28. Την από 23−01−2013 εισήγηση της Διεύθυνσης Εγκα−
ταστάσεων Πετρελαιοειδών.

29. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπο−
λογισμού, αποφασίζουμε:

Τροποποιείται η Δ3/Α/9590/11−11−2011 άδεια εγκατά−
στασης του Αγωγού Φυσικού Αερίου Υψηλής Πίεσης 
«Στεφάνη−Βαρνάβας−Αλιβέρι» καθώς και των εγκατα−
στάσεων του ως προς τμήμα αυτού στην περιοχή της 
Τοπικής Κοινότητας Βαρνάβα του Δήμου Μαραθώνα του 
Νομού Αττικής, σύμφωνα με τα υποβληθέντα σχεδια−
γράμματα, την Τεχνική Έκθεση, το Ερωτηματολόγιο και 
τα λοιπά στοιχεία που περιλαμβάνονται στο φάκελο του 
υπό στοιχείο 17 του προοιμίου της παρούσας, με την 
επιφύλαξη της τήρησης των διατάξεων που αναφέρονται 
στο σκεπτικό της απόφασης αυτής.

Κατά τα λοιπά ισχύει η Δ3/Α/9590/11−11−2011 απόφαση 
της παραγράφου 16 του προοιμίου της παρούσας.

Η παρούσα άδεια δεν απαλλάσσει τον ΔΕΣΦΑ Α.Ε. 
από την υποχρέωση να εφοδιασθεί με άλλη άδεια, αν 
από άλλες διατάξεις προκύπτει αντίστοιχη υποχρέωση.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 19 Μαρτίου 2013

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΣΗΜΑΚΗΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ   

F
 Αριθ. Δ3/Α/843 (6)
Χορήγηση άδειας λειτουργίας στο ΔΕΣΦΑ Α.Ε. για τον 

Αγωγό Φυσικού Αερίου υψηλής πίεσης «Αμπελεία−
Καρδίτσα−Τρίκαλα» καθώς και των σταθμών βαλβι−
δοστασίων, ξεστροπαγίδων και τηλε−ελέγχου αυτών. 

 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Το π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για 

την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ 98/
Α/22−04−2005).

2. Το π.δ. 86/2012 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών 
Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 141/Α/21−06−2012).

3. Την απόφαση με αριθ. 34240/06−07−2012 του Πρωθυ−
πουργού και του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και 
Κλιματικής Αλλαγής «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Υφυ−
πουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλ−
λαγής Ασημάκη Παπαγεωργίου.» (ΦΕΚ 2101/B/09−07−2012),
όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ. 15378/19−07−2012 
όμοια απόφαση (ΦΕΚ 2166/Β/19−07−2012).

4. Το άρθρο ένατο του ν. 87/1975 «Περί ιδρύσεως της “Δη−
μόσιας Επιχείρησης Πετρελαίου”» (ΦΕΚ 152/Α/25−07−1975),
όπως προστέθηκε με το άρθρο 29 του ν. 2115/1993 (ΦΕΚ 
15/Α/15−2−1993), και διατηρήθηκε σε ισχύ με το άρθρο 
δέκατο τέταρτο του ν. 2593/1998 (ΦΕΚ 59/Α/20−03−1998), 
σύμφωνα με το οποίο για την εγκατάσταση και λειτουρ−
γία των έργων μεταφοράς, αποθήκευσης, μέτρησης και 
διανομής του φυσικού αερίου, των οποίων η ανέγερση 

και η επέκταση εμπίπτει στην αρμοδιότητα της ΔΕΠΑ 
Α.Ε. (και νυν ΔΕΣΦΑ Α.Ε.), μπορεί ο Υπουργός Βιομη−
χανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας, με αποφάσεις του, 
που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, 
να χορηγεί τις σχετικές άδειες εγκατάστασης και λει−
τουργίας των έργων αυτών, κατά παρέκκλιση από κάθε 
κείμενη διάταξη.

5. Το άρθρο 7 του ν. 3428/2005 (ΦΕΚ 313/Α/27−12−2005) 
«Απελευθέρωση Αγοράς Φυσικού Αερίου», σύμφωνα με 
το οποίο μεταβιβάσθηκε από τη Δ.ΕΠ.Α. Α.Ε. με απόσπα−
ση ο κλάδος του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου 
(ΕΣΦΑ) στο Διαχειριστή Εθνικού Συστήματος Φυσικού 
Αερίου Α.Ε. με διακριτικό τίτλο «Δ.Ε.Σ.Φ.Α. Α.Ε», όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει.

6. Tο ν. 4001/2011 (ΦΕΚ179/Α/22−08−2011) «Για τη λει−
τουργία Ενεργειακών Αγορών Ηλεκτρισμού και Φυσικού 
Αερίου, για Έρευνα, Παραγωγή και δίκτυα μεταφοράς 
Υδρογονανθράκων και άλλες ρυθμίσεις».

7. Το π.δ. 33/2007 «Σύσταση της Ανώνυμης Εταιρείας 
με την επωνυμία “Διαχειριστής Εθνικού Συστήματος Φυ−
σικού Αερίου Α.Ε.” και έγκριση του Καταστατικού της» 
(ΦΕΚ 31/Α/20−02−2007).

8. Το άρθρο 29 του ν. 3734/2009 «Προώθηση της συ−
μπαραγωγής δύο ή περισσότερων χρήσιμων μορφών 
ενέργειας, ρύθμιση ζητημάτων σχετικών με το Υδροη−
λεκτρικό Έργο Μεσοχώρας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 
8/Α/28−01−2009).

9. Το Δεύτερο Μέρος του ν. 3982/2011 «Απλοποίηση της 
αδειοδότησης τεχνικών επαγγελματικών και μεταποιη−
τικών δραστηριοτήτων και επιχειρηματικών πάρκων και 
άλλες διατάξεις.» (ΦΕΚ 143/Α/17−06−2011) και ειδικότερα 
την παρ. 3 του άρθρου 39.

10. Το ν. 3325/2005 «Ίδρυση και λειτουργία βιομηχα−
νικών−βιοτεχνικών εγκαταστάσεων στο πλαίσιο της 
αειφόρου ανάπτυξης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 68/Α/
11−3−2005), όπως ισχύει, καθώς και τις (α) κοινή απόφαση 
Φ.15/οικ.7814/614/14−04−2005 των Υπουργών Οικονομίας 
και Οικονομικών – Ανάπτυξης «Καθορισμός παραβό−
λων» και (β) την απόφαση Φ.15/οικ.7815/615/14−04−2005 
του Υπουργού Ανάπτυξης «Καθορισμός δικαιολογητικών 
και διαδικασίας για τη χορήγηση αδειών εγκατάστασης 
και λειτουργίας των δραστηριοτήτων του ν. 3325/2005 
καθώς και για την τροποποίηση αυτών» (ΦΕΚ 542/Β/
22−04−2005).

11. Την οικ. 2219/146/Φ.15 κοινή απόφαση των Υπουρ−
γών Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και 
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής «Μη−
χανολογικές εγκαταστάσεις παροχής υπηρεσιών που 
υπάγονται στις διατάξεις των άρθρων 17−40 του ν 3982/11 
“Απλοποίηση της αδειοδότησης τεχνικών επαγγελμάτων 
και μεταποιητικών δραστηριοτήτων και επιχειρηματικών 
πάρκων και άλλες διατάξεις”» (ΦΕΚ 584/Β/02−03−2012).

12. Την Δ3/Α/οικ.4303/22−02−2012 απόφαση του Υφυ−
πουργού ΠΕΚΑ «Τεχνικός Κανονισμός “Συστήματα μετα−
φοράς Φυσικού Αερίου με Μέγιστη Πίεση Λειτουργίας 
άνω των 16 bar”» (ΦΕΚ 603/Α/05−03−2012), όπως τροπο−
ποιήθηκε και ισχύει.

13. Την Δ3/Α/15131/19−09−2008 απόφαση του Υφυπουρ−
γού Ανάπτυξης, με την οποία χορηγήθηκε στον ΔΕΣΦΑ 
Α.Ε. άδεια εγκατάστασης διάρκειας τριών (3) ετών για 
την κατασκευή για την κατασκευή του αγωγού Φυσικού 
Αερίου υψηλής πίεσης «Αμπελεία−Καρδίτσα−Τρίκαλα» 
καθώς και των σταθμών βαλβιδοστασίων, ξεστροπαγί−
δων και τηλε−ελέγχου αυτών (ΦΕΚ 2163/Β/20−10−2008).
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14. Την 045624/09−09−2011 αίτηση (Α.Π. ΥΠΕΚΑ: 21487/
16−09−2011), την οποία υπέβαλε στην Υπηρεσία μας ο 
ΔΕΣΦΑ ΑΕ για χορήγηση Άδειας Λειτουργίας του εν 
θέματι έργου, όπως συμπληρώθηκε με την 058216/
11−01−2013 όμοιά της.

15. Την 125563/23−01−07 κοινή απόφαση των Υπουργών 
ΠΕΧΩΔΕ, Ανάπτυξης και του Υφυπουργού Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων «Έγκριση περιβαλλοντικών 
όρων για το έργο “Σύστημα Μεταφοράς Φυσικού Αερίου, 
Αγωγός Φυσικού Αερίου Αμπελεία−Καρδίτσα−Τρίκαλα” 
και των εγκαταστάσεών του», ισχύος μέχρι τις 23−01−2017.

16. Την από 09−09−2011 υπεύθυνη δήλωση του νόμι−
μου εκπροσώπου του ΔΕΣΦΑ ΑΕ, με την οποία δηλώνει 
ότι, η εγκατάσταση του Αγωγού Φυσικού Αερίου Υψη−
λής Πίεσης «Αμπελεία – Καρδίτσα – Τρίκαλα» καθώς 
και των Σταθμών Βαλβιδοστασίων, Ξεστροπαγίδων και 
Τηλ−ελέγχου στους Νομούς Λάρισας, Καρδίτσας και 
Τρικάλων έγιναν σύμφωνα με την απόφαση που μνημο−
νεύεται στο στοιχείο 13 και ότι τα προβλεπόμενα έργα 
εκτελέστηκαν σύμφωνα με τις εγκριθείσες μελέτες.

17. Την από 06−09−2011 υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου 
εκπροσώπου του ΔΕΣΦΑ ΑΕ, με την οποία δηλώνει το 
τεχνικό προσωπικό που θα απασχοληθεί στο εν θέματι 
έργο.

18. Την από 06−09−2011 υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου 
εκπροσώπου του ΔΕΣΦΑ ΑΕ, περί ανάθεσης σε αρμόδιο 
Τεχνικό της επίβλεψης της λειτουργίας και συντήρησης 
του Εθνικού Συστήματος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου 
(Ε.Σ.Μ.Φ.Α / πίεσης πάνω από 19 bar) πλην του Τερματι−
κού Σταθμού Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου στη Νήσο 
Ρεβυθούσα Αττικής, βάσει της υπ’ αριθμ.062/08.06.2010 
απόφασης της Διοίκησης του ΔΕΣΦΑ Α.Ε.

19. Την από 06−09−2011 υπεύθυνη δήλωση του αρμοδίου 
Τεχνικού του ΔΕΣΦΑ ΑΕ, περί αποδοχής της επίβλεψης 
της λειτουργίας και συντήρησης του Αγωγού Φυσικού 
Αερίου Υψηλής Πίεσης «Αμπελεία – Καρδίτσα – Τρίκαλα» 
καθώς και των Σταθμών Βαλβιδοστασίων, Ξεστροπαγί−
δων και Τηλ−ελέγχου στους Νομούς Λάρισας, Καρδίτσας 
και Τρικάλων.

20. Τα έγγραφα 4390Φ.701.4/18−07−2012 και 3569Φ.701.4/ 
27−07−2012 των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Λάρισας 
και Τρικάλων, αντίστοιχα, καθώς και τα 1620Φ.701.4/
ΑΜ2145/14−08−2012 και 1619Φ.701.4/ΑΜ2130/14−08−2012 
όμοια τους της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Καρδίτσας, 
με τα οποία τα έργα κατασκευής σταθμών τηλέ−ελέγχου 
απαλλάσσονται από την υποχρέωση έκδοσης πιστοποι−
ητικού ενεργητικής πυροπροστασίας.

21. Το 5702−C−08/Αναθ.1/10−11−2008 τελικό πιστοποιητικό 
επιθεώρησης της ΕΒΕΤΑΜ, με το οποίο πιστοποιείται 
ότι το εν θέματι έργο κατασκευάστηκε και ελέγχθηκε 
σύμφωνα με τις προδιαγραφές του έργου.

22. Τις 67/25−05−2010, 41/31−05−2010, 3/29−01−2010 και 
47/02−03−2010 Οικοδομικές Άδειες, θεωρημένες για το 
πέρας των εργασιών, των Διευθύνσεων Πολεοδομίας των 
Δήμων Τρικάλων, Καρδίτσας, Πολυδάμαντος και Κάμπου 
αντίστοιχα, για την ανέγερση των κτιρίων τηλεπικοινω−
νιών στις εν λόγω περιοχές.

23. Το διπλότυπο είσπραξης με αριθμό Ζ 7071727/11−
01−2013 της ΔΟΥ Μεγάλων Επιχειρήσεων, ύψους €195,00.

24. Την από 30−10−2012 έκθεση αυτοψίας της Διεύθυν−
σης Εγκαταστάσεων Πετρελαιοειδών.

25. Την από 07−03−2013 εισήγηση της Διεύθυνσης Εγκα−
ταστάσεων Πετρελαιοειδών.

26. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπο−
λογισμού, αποφασίζουμε:

Χορηγείται στο ΔΕΣΦΑ Α.Ε. άδεια λειτουργίας, αόρι−
στης χρονικής διάρκειας, για τον Αγωγό Φυσικού Αερί−
ου υψηλής πίεσης «Αμπελεία−Καρδίτσα−Τρίκαλα» καθώς 
και των σταθμών βαλβιδοστασίων, ξεστροπαγίδων και 
τηλε−ελέγχου αυτών, με τους παρακάτω όρους και πε−
ριορισμούς:

1. Να τηρούνται οι όροι της απόφασης που μνημονεύ−
ονται στο στοιχείο 15 του προοιμίου της παρούσας. Η 
απόφαση περιβαλλοντικών όρων να ανανεώνεται πριν 
από τη λήξη της και να προσκομίζεται αντίγραφο στη 
Διεύθυνση Εγκαταστάσεων Πετρελαιοειδών του Υπουρ−
γείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.

2. Η παρακολούθηση της λειτουργίας των εγκατα−
στάσεων και ιδιαίτερα η συντήρησή τους να γίνεται 
σύμφωνα με τον Τεχνικό Κανονισμό που μνημονεύεται 
στο στοιχείο 12 του προοιμίου της παρούσας.

3. Να λαμβάνονται τα απαραίτητα μέτρα για την προ−
στασία των εργαζομένων, των περιοίκων, του κοινού και 
του περιβάλλοντος, από κάθε κίνδυνο βλάβης της υγείας 
ή ενόχλησης ή ρύπανσης, που μπορεί να προκληθεί από 
την λειτουργία της εγκατάστασης.

4. Για την απαιτούμενη, σύμφωνα με τις διατάξεις των 
β.δ. 16/17−03−1950 και β.δ. 24−11/17−12−1953 υπεύθυνη επί−
βλεψη της συντήρησης και λειτουργίας της ανωτέρω 
εγκατάστασης πρέπει να απασχολείται πρόσωπο που 
να έχει τα προβλεπόμενα προσόντα.

5. Το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιμα−
τικής Αλλαγής διατηρεί το δικαίωμα να επιβάλλει την 
εκτέλεση μεταρρυθμίσεων στην υπόψη εγκατάσταση, 
σε κάθε περίπτωση που θα διαπιστωθεί ότι τούτο είναι 
αναγκαίο για να εκπληρωθούν οι επιδιωκόμενοι σκοποί 
που προβλέπονται στο άρθρο 2 του β.δ. 15/21−10−1922.

6. Να τηρούνται κατά τη λειτουργία της εγκατάστασης 
οι εκάστοτε ισχύουσες αστυνομικές και υγειονομικές 
διατάξεις καθώς και οι διατάξεις του Υπουργείου Εργα−
σίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας.

7. Η παρούσα άδεια δεν απαλλάσσει την ενδιαφερόμε−
νη εταιρεία από την υποχρέωση να εφοδιασθεί με άλλη 
άδεια, αν από άλλες διατάξεις προκύπτει αντίστοιχη 
υποχρέωσή της.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 19 Μαρτίου 2013

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΣΗΜΑΚΗΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ   

F
 Αριθ. απόφ. 685/16 (7)
Τροποποίηση της ΑΠ. ΕΕΤΤ 677/03/8−1−2012 «Τροποποίη−

ση και κωδικοποίηση της ΑΠ. ΕΕΤΤ 441/121/21−6−2007 
«Κανονισμός Διαχείρισης και Εκχώρησης των Αριθ−
μοδοτικών Πόρων του Εθνικού Σχεδίου Αριθμοδότη−
σης»» (ΦΕΚ 170/Β/31−1−2013). 

 H ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ (ΕΕΤΤ) 

 Έχοντας υπόψη:
α. το Νόμο τον Ν. 4070/2012 “Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών 

Επικοινωνιών, Μεταφορών, Δημοσίων Έργων και άλλες 
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διατάξεις’’, (ΦΕΚ 82/Α/10−04−2012), ιδίως το άρθρο 12, στοι−
χεία κα και μγ και άρθρα 22 και 26 αυτού,

β. την υπ’ αριθ. Οικ. 26634/924/3−5−2007 απόφαση του 
Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών «Εθνικό Σχέδιο 
Αριθμοδότησης των Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Επικοινω−
νιών» (ΦΕΚ 768/Α/2007), όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ 
αριθ. Οικ. 26073/937/26−5−2010 απόφαση του Υφυπουργού 
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων «Τροποποίηση της 
υπουργικής απόφασης υπ’ αριθμ. Οικ. 26634/924/3−5−2007 
Εθνικό Σχέδιο Αριθμοδότησης των Υπηρεσιών Ηλεκτρο−
νικών Επικοινωνιών» (ΦΕΚ 805/Β/9−6−2010) και με την υπ’ 
αριθ. Οικ. 20509/541 «Τροποποίηση της υπουργικής από−
φασης υπ’ αριθμ. Οικ. 26634/924/3−5−2007 «Εθνικό Σχέδιο 
Αριθμοδότησης των Υπηρεσιών ηλεκτρονικών Επικοινω−
νιών», ως ισχύει» (ΦΕΚ 1284/Β/16−6−2011),

γ. την απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ. 677/03/8−1−2013 «Τροπο−
ποίηση και κωδικοποίηση της ΑΠ. ΕΕΤΤ 441/121/21−6−2007 
«Κανονισμός Διαχείρισης και Εκχώρησης των Αριθμο−
δοτικών Πόρων του Εθνικού Σχεδίου Αριθμοδότησης»» 
(ΦΕΚ 170/Β/31−1−2013),

δ. την απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ 566/016/3−6−2010 «Τρο−
ποποίηση και Κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο του 
Κανονισμού της Φορητότητας Αριθμών στην Ελληνική 
Αγορά» (ΦΕΚ 967/Β/30.6.2010), όπως ισχύει τροποποιη−
θείσα με τις αποφάσεις της ΕΕΤΤ ΑΠ. 586/05/30−11−2010 
(ΦΕΚ 2052/Β/31−12−2010), ΑΠ. ΕΕΤΤ 598/010/31−5−2011 (ΦΕΚ 
967/Β/30−6−2010) και ΑΠ. ΕΕΤΤ 586/06/30−11−2010 (ΦΕΚ 
987/Β/26−5−2011)

ε. το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού προ−
ϋπολογισμού.

Επειδή:
α. Στην παράγραφο 3β του άρθρου 9 της απόφασης 

της Ε.Ε.Τ.Τ. Α.Π. 677/003/8−1−13, το οποίο αναφέρεται στη 
διαδικασία διακανονισμού των ετήσιων τελών χρήσης αριθ−
μών, στο δεύτερο εδάφιο εκ παραδρομής αναφέρθηκε ότι 
«Για την επίτευξη του διακανονισμού, ο ενδιαφερόμενος /
υπόχρεος οφείλει να καταβάλει το 30% των διοικητικών 
τελών με την αίτηση διακανονισμού» αντί του ορθού «Για 
την επίτευξη του διακανονισμού, ο ενδιαφερόμενος /υπό−
χρεος οφείλει να καταβάλει το 30% των ετήσιων τελών 
χρήσης αριθμών με την αίτηση διακανονισμού».

β. Στην παράγραφο 3β του άρθρου 9 της απόφασης 
της Ε.Ε.Τ.Τ. Α.Π. 677/003/8−1−13, στο τέταρτο εδάφιο εκ 
παραδρομής αναφέρθηκε ότι «Η καταβολή των ετήσιων 
τελών χρήσης με διακανονισμό επιβαρύνει τον υπόχρεο 
με τόκους υπερημερίας, οι οποίοι υπολογίζονται, σύμφω−
να με την παράγραφο 5, για τα ποσά που καταβάλλονται 
μετά την 30η Ιουνίου» αντί του ορθού «Η καταβολή των 
ετήσιων τελών χρήσης με διακανονισμό επιβαρύνει τον 
υπόχρεο με τόκους υπερημερίας, οι οποίοι υπολογίζο−
νται, σύμφωνα με την παράγραφο 3α, για τα ποσά που 
καταβάλλονται μετά την 31η Μαρτίου». Τούτο άλλωστε 
προκύπτει από τα οριζόμενα στο τέταρτο εδάφιο της 
παραγράφου 2 του άρθρου 9 της ως άνω απόφασης 
σύμφωνα με το οποίο: «Τα ετήσια τέλη χρήσης για κάθε 
επόμενο ημερολογιακό έτος καταβάλλονται μέχρι τις 31 
Μαρτίου του έτους αυτού», αποφασίζει:

Την τροποποίηση της απόφασης της ΕΕΤΤ ΑΠ:.677/03/
8−1−2013 «Τροποποίηση και κωδικοποίηση της ΑΠ. ΕΕΤΤ 
441/121/21−6−2007 «Κανονισμός Διαχείρισης και Εκχώρη−
σης των Αριθμοδοτικών Πόρων του Εθνικού Σχεδίου 
Αριθμοδότησης»» (ΦΕΚ 170/Β/31−1−2013, όπως ισχύει, ως 
ακολούθως:

Άρθρο 1

1. Η παράγραφος 3β του άρθρου 9 της απόφασης της 
Ε.Ε.Τ.Τ. Α.Π. 677/003/8−1−13, τροποποιείται και έχει ως 
εξής: «Για την επίτευξη του διακανονισμού, ο ενδιαφε−
ρόμενος /υπόχρεος οφείλει να καταβάλει το 30% των 
ετήσιων τελών χρήσης αριθμών με την αίτηση διακα−
νονισμού».

2. Η παράγραφος 3β του άρθρου 9 της απόφασης της 
Ε.Ε.Τ.Τ. Α.Π. 677/003/8−1−13, τροποποιείται και έχει ως 
εξής: «Η καταβολή των ετήσιων τελών χρήσης με διακα−
νονισμό επιβαρύνει τον υπόχρεο με τόκους υπερημερίας, 
οι οποίοι υπολογίζονται, σύμφωνα με την παράγραφο 3α, 
για τα ποσά που καταβάλλονται μετά την 31η Μαρτίου».

Άρθρο 2

Η ισχύς της παρούσας άρχεται από τη δημοσίευσή της 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Μαρούσι, 12 Μαρτίου 2013

Ο Πρόεδρος
ΛΕΩΝΙΔΑΣ Ι. ΚΑΝΕΛΛΟΣ   

F
 Αριθ. απόφ. 683/2 (8)
Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων της ΕΕΤΤ στον προϊστάμε−

νο της Διεύθυνσης Φάσματος της ΕΕΤΤ .

 Η ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ (ΕΕΤΤ) 

 Έχοντας υπόψη:
1. Το Ν.4070/2012, «Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνι−

ών, Μεταφορών, Δημοσίων Έργων και άλλες διατάξεις» 
(ΦΕΚ 82/Α/10−4−2012), ιδίως τα άρθρα 11, παρ. 3, 12, στοιχ. 
ιη΄ και μγ΄ και 21.

2. Την απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ 676/30/20−12−2012 “Κα−
νονισμός Χρήσης και Χορήγησης Δικαιωμάτων Χρήσης 
Ραδιοσυχνοτήτων υπό Καθεστώς Γενικής Άδειας για την 
Παροχή Δικτύων ή/και Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Επικοι−
νωνιών”, (ΦΕΚ 110/Β/24−01−2013).

3. Την ανάγκη εύρυθμης και αποτελεσματικής λειτουρ−
γίας της ΕΕΤΤ,

4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προ−
ϋπολογισμού, ούτε σε βάρος του προϋπολογισμού της 
ΕΕΤΤ, αποφασίζει:

Άρθρο 1

1. Μεταβιβάζεται στον προϊστάμενο της Διεύθυνσης 
Φάσματος της ΕΕΤΤ η άσκηση των παρακάτω αρμοδι−
οτήτων της ΕΕΤΤ προς έκδοση ατομικών διοικητικών 
πράξεων που αφορούν αποκλειστικά και μόνο σε ζεύξεις 
της Σταθερής Υπηρεσίας που χορηγούνται σε παρόχους 
δημόσιων δικτύων σταθερών και κινητών επικοινωνιών 
καθώς και σε δικαιώματα χρήσης σε προσωρινή βάση:

Των εξής διατάξεων της απόφασης της ΕΕΤΤ ΑΠ 
676/30/20−12−2012 (ΦΕΚ 110/Β/24−01−2013), όπως ισχύει:

− Του άρθρου 7, με εξαίρεση τα εδάφια β΄ και γ΄ της 
παραγράφου 12 και την παράγραφο 14,

− Του άρθρου 12,
− Του άρθρου 13, με εξαίρεση την παράγραφο 4,
− Του άρθρου 15, παράγραφος 3, και
− Του άρθρου 16
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2. Τις παραπάνω αρμοδιότητες μπορεί να ασκεί και ο 
εκάστοτε οριζόμενος νόμιμος αναπληρωτής του προϊ−
σταμένου της Διεύθυνσης Φάσματος της ΕΕΤΤ.

Άρθρο 2

1. Ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Φάσματος της ΕΕΤΤ 
δεν μπορεί να μεταβιβάσει περαιτέρω τις κατά το άρθρο 
1 της παρούσας αρμοδιότητές του.

2. Οι μεταβιβαζόμενες δυνάμει του άρθρου 1 της πα−
ρούσας αρμοδιότητες μπορούν να ασκούνται παράλληλα 
και από την Ολομέλεια της ΕΕΤΤ και από τον αρμόδιο 
για τον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών Αντιπρό−
εδρο της ΕΕΤΤ.

3. Από την έναρξη ισχύος της παρούσας καταργείται η 
απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ 652/2/11−5−2012, “Μεταβίβαση αρ−
μοδιοτήτων της ΕΕΤΤ στον προϊστάμενο της Διεύθυνσης 
Φάσματος της ΕΕΤΤ” (ΦΕΚ 2070/B/3−7−2012).

Άρθρο 3

Η παρούσα απόφαση, η ισχύς της οποίας θα αρχίζει 
από τη δημοσίευσή της, να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως. 

 Μαρούσι, 19 Φεβρουαρίου 2013

Ο Πρόεδρος
ΛΕΩΝΙΔΑΣ Ι. ΚΑΝΕΛΛΟΣ   

F
 Αριθ. απόφ. 682/4 (9)
Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων της ΕΕΤΤ στον αρμόδιο για 

τον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών Αντιπρό−
εδρο της ΕΕΤΤ. 

 Η ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ (ΕΕΤΤ) 

 Έχοντας υπόψη:
1. Το Ν.4070/2012, «Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνι−

ών, Μεταφορών, Δημοσίων Έργων και άλλες διατάξεις» 
(ΦΕΚ 82/Α/10−4−2012), ιδίως τα άρθρα 11, παρ. 3, 12, στοιχ. 
ιη΄ και μγ΄ και 21.

2. Την απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ 676/30/20−12−2012 “Κα−
νονισμός Χρήσης και Χορήγησης Δικαιωμάτων Χρήσης 
Ραδιοσυχνοτήτων υπό Καθεστώς Γενικής Άδειας για την 
Παροχή Δικτύων ή/και Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Επικοι−
νωνιών”, (ΦΕΚ 110/Β/24−01−2013).

3. Την ανάγκη εύρυθμης και αποτελεσματικής λειτουρ−
γίας της ΕΕΤΤ.

4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προ−
ϋπολογισμού, ούτε σε βάρος του προϋπολογισμού της 
ΕΕΤΤ, αποφασίζει:

Άρθρο 1

Μεταβιβάζεται στον αρμόδιο για τον τομέα των ηλε−
κτρονικών επικοινωνιών Αντιπρόεδρο της ΕΕΤΤ η άσκηση 
των παρακάτω αρμοδιοτήτων της ΕΕΤΤ προς έκδοση 
ατομικών διοικητικών πράξεων:

Των εξής διατάξεων της απόφασης της ΕΕΤΤ ΑΠ 
676/30/20−12−2012 (ΦΕΚ 110/Β/24−01−2013), όπως ισχύει:

− Του άρθρου 7, με εξαίρεση τα εδάφια β΄ και γ΄ της 
παραγράφου 12 και την παράγραφο 14,

− Του άρθρου 12,
− Του άρθρου 13, με εξαίρεση την παράγραφο 4,
− Του άρθρου 15, παράγραφος 3, και
− Του άρθρου 16

Άρθρο 2

1. Ο αρμόδιος για τον τομέα των ηλεκτρονικών επι−
κοινωνιών Αντιπρόεδρος της ΕΕΤΤ δεν μπορεί να μετα−
βιβάσει περαιτέρω τις κατά το άρθρο 1 της παρούσας 
αρμοδιότητές του.

2. Οι μεταβιβαζόμενες δυνάμει του άρθρου 1 της πα−
ρούσας αρμοδιότητες μπορούν να ασκούνται παράλληλα 
και από την Ολομέλεια της ΕΕΤΤ.

3. Από την έναρξη ισχύος της παρούσας καταργείται 
η απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ 540/23/12−11−2009, “Μεταβίβαση 
αρμοδιοτήτων της ΕΕΤΤ στον αρμόδιο για τον τομέα 
των ηλεκτρονικών επικοινωνιών Αντιπρόεδρο της ΕΕΤΤ” 
(ΦΕΚ 2414/B/7−12−2009).

Άρθρο 3

Η ισχύς της παρούσας απόφασης άρχεται από τη δη−
μοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

 Μαρούσι, 14 Φεβρουαρίου 2013

Ο Πρόεδρος
ΛΕΩΝΙΔΑΣ Ι. ΚΑΝΕΛΛΟΣ   

F

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ
(10)

 Στην αριθ. 3122.1/4631/24958 απόφαση των Υπουργών 
Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών 
και Δικτύων και Ναυτιλίας και Αιγαίου, που δημοσιεύθηκε 
στο ΦΕΚ 441/τ.Β΄/25.2.2013, στη σελίδα 9159, γίνεται η 
εξής διόρθωση:

Από το εσφαλμένο: «3122.2/4631/24958».
Στο ορθό: «3122.1/4631/24958». 

 (Από το Εθνικό Τυπογραφείο)   

F
 (11)

  Στη με αριθμό 937 απόφαση του Περιφερειάρχη Πελο−
ποννήσου, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 515/τ.Β΄/6.3.2013, 
στη σελίδα 9904, γίνεται η εξής διόρθωση:

Από το εσφαλμένο: «3. Λογιστής Δακοκτονίας (1) κα−
θημερινές 160 ώρες»

Στο ορθό: «3. Λογιστής Δακοκτονίας (1) καθημερινές 
200 ώρες» 

 (Από το Εθνικό Τυπογραφείο)  
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