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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
(1)

  Επιβολή πολλαπλών τελών για λαθρεμπορία 
στον RIAZ ALI του MASOOD ALI. 

  Με την με αριθμ. 11/03−06−2014 Καταλογιστική Πράξη 
της Διευθύντριας του Τελωνείου Αερολιμένα «Ελευθέριος 
Βενιζέλος», επιβλήθηκαν, κατ’ άρθρο 150 παρ. 1 α΄ του Ν. 
2960/2001, στον RIAZ ALI του MASOOD ALI με αριθμό δι−
αβατηρίου EG1804711, πρώην κατοίκου Αθηνών, Λ. Ιωνίας 

211 και ήδη αγνώστου διαμονής, πολλαπλά τέλη ύψους 
έξι χιλιάδες τετρακόσια εβδομήντα τέσσερα ΕΥΡΩ και 
ενενήντα εννέα λεπτά (6.474,99 €), πλέον ΤΧ και ΟΓΑ 
(2.4%) εκατόν πενήντα πέντε ευρώ και τριάντα εννέα 
λεπτά (155,39 €), ήτοι συνολικά έξι χιλιάδες εξακόσια 
τριάντα ευρώ και τριάντα οκτώ λεπτά (6.630,38 €), για 
λαθρεμπορία καπνικών καθόσον στα Σπάτα Αττικής και 
συγκεκριμένα στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών, την 09−
12−2013 και ώρα 11.30 κατά την άφιξη του στην Αθήνα από 
την Ντόχα με την πτήση QR 201, κατελήφθη να κατέχει 
στις αποσκευές του εξήντα πέντε (65) κούτες τσιγάρα 
GOLDEN FLAKE των δέκα πακέτων/ είκοσι τεμαχίων 
εκάστη, τα οποία εισήγαγε στην Ελλάδα με τρόπο που 
συνιστά το αδίκημα της λαθρεμπορίας. Με τον τρόπο 
αυτό επιχείρησε να στερήσει το Ελληνικό Δημόσιο και 
της Ευρωπαϊκή Ένωση από δασμοφορολογικές επιβα−
ρύνσεις ύψους 2.158,33 €, που αναλογούν στην παραπά−
νω ποσότητα τσιγάρων, οι συσκευασίες του οποίου δεν 
έφεραν τις ένσημες ταινίες φορολογίας του Υπουργείου 
Οικονομικών, από τις οποίες αποδεικνύεται η καταβολή 
αυτών και η νόμιμη προέλευση των καπνικών ειδών.

Η παραπάνω πράξη του αποτελεί τελωνειακή παράβα−
ση κατ’ άρθ. 142 παρ. 2 και 155 παρ. 1 α΄ του Ν. 2960/2001.

  Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης
ΙΩΑΝΝΑ ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ 

F
(2)

   Επιβολή πολλαπλών τελών για λαπρεμπορία 
στον NOUNOU HESHAM του ALI. 

  Με την με αριθμ. 277/2013/2014/04−06−2014 Καταλογι−
στική Πράξη της Διευθύντριας του Τελωνείου Αερολιμένα 
«Ελευθέριος Βενιζέλος», επιβλήθηκαν, κατ’ άρθρο 150 παρ. 
1 α΄ του Ν. 2960/2001, στον NOUNOU HESHAM του ALI με 
αριθμό αιγυπτικαού διαβατηρίου 1865407,  πρώην κατοίκου 
Αθηνών, Σφιγγός 20 και Θαρήπου 6 και ήδη αγνώστου 
διαμονής, πολλαπλά τέλη ύψους εκατόν δώδεκα χιλιά−
δες πεντακόσια δώδεκα ΕΥΡΩ και ογδόντα ένα λεπτά 
(112.512,81 €), πλέον ΤΧ & ΟΓΑ (2.4%) δύο χιλιάδες επτα−
κόσια ευρώ και τριάντα λεπτά (2.700,30 €), ήτοι συνολικά 
εκατόν δεκαπέντε χιλιάδες διακόσια δεκατρία ευρώ και 
έντεκα λεπτά (115.213,11€), για λαθρεμπορία καπνικών κα−
θόσον στα Σπάτα Αττικής και συγκεκριμένα στον Διεθνή 
Αερολιμένα Αθηνών, την 10−10−2013 και ώρα 14.00 κατά 
την άφιξη του στην Αθήνα από το Κάιρο με την πτήση 
MS 747, κατελήφθη να κατέχει στις αποσκευές του εκα−
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τόν τριάντα εννέα κιλά (139) καπνό για ναργιλέ, τα οποία 
εισήγαγε στην Ελλάδα με τρόπο που συνιστά το αδίκημα 
της λαθρεμπορίας. Με τον τρόπο αυτό επιχείρησε να 
στερήσει το Ελληνικό Δημόσιο και της Ευρωπαϊκή Ένωση 
από δασμοφορολογικές επιβαρύνσεις ύψους 37.504,27€,
που αναλογούν στην παραπάνω ποσότητα καπνού, οι 
συσκευασίες του οποίου δεν έφεραν τις ένσημες ταινίες 
φορολογίας του Υπουργείου Οικονομικών, από τις οποίες 
αποδεικνύεται η καταβολή αυτών και η νόμιμη προέλευση 
των καπνικών ειδών.

Η παραπάνω πράξη του αποτελεί τελωνειακή παράβα−
ση κατ’ άρθ. 142 παρ. 2 και 155 παρ. 1 α΄ του Ν. 2960/2001.

  Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης
ΙΩΑΝΝΑ ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ 

F
   Αριθμ. Φ. 473/57/927753 Σ.2483 (3)

Απονομή Ηθικής Αμοιβής του «ΕΠΑΙΝΟΥ» 
σε Μ.Υ. του ΥΠΕΘΑ/ΓΕΣ.  

 Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

     Έχοντας υπόψη:
α. Τις διατάξεις των άρθρων 61 και 62 του Ν. 3528/2007 

(ΦΕΚ: 26/09.02.07/τ.Α΄).
β. Την Φ.470/3/133245/Σ.96/17.01.14 πρόταση της ΑΣΔΥΣ/

ΔΜΠ/4.
γ. Τη σύμφωνη γνώμη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου 

Πολιτικού Προσωπικού ΥΠΕΘΑ/ΓΕΣ (Αριθμ. Πρακτικού 
8/15.04.2014).

δ. Την Αριθμ. 252375/26−7−13 απόφαση ΥΕΘΑ «Μετα−
βίβαση Αρμοδιοτήτων Υπουργού Εθνικής Άμυνας στον 
Ειδικό Γραμματέα του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας» 
(ΦΕΚ: 1971/τ.Β΄/13−8−13), αποφασίζουμε:

1. Απονέμουμε την ηθική αμοιβή του «ΕΠΑΙΝΟΥ» στους 
παρακάτω μονίμους υπαλλήλους του 307 ΤΣΥΑΥ, λαμ−
βάνοντας υπόψη ότι από τη μελέτη του περιεχομένου 
της σχετικής πρότασης προκύπτει ότι οι προτεινόμενοι, 
εργαζόμενοι με μεθοδικότητα, πέραν του ωραρίου εργα−
σίας και των καθηκόντων τους ολοκλήρωσαν με επιτυχία 
πιλοτικό πρόγραμμα το οποίο αφορά τη γενική επισκευή 
και συντήρηση ανθυποβρυχιακού Ε/Π ΑΒ−212 ASW του 
Πολεμικού Ναυτικού προάγοντας τη διακλαδική συνεργα−
σία των κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων, προβάλλοντας 
τις τεχνικές δυνατότητες του Στρατού Ξηράς και εξοι−
κονομώντας για την υπηρεσία το ποσό των 435.000 €:

α. Φελουτζή Λάμπρο του Γεωργίου (AM: 13651), με βαθ−
μό Β΄ καί κλάδου TE Εργοδηγών/ Εργοδηγός,

β. Κοφίδη Δημήτριο του Παύλου (AM: 14078), με βαθμό 
Γ΄ και κλάδου TE Εργοδηγών/ Εργοδηγός,

γ. Γκαλαφάγκα Γεώργιο του Βασιλείου (AM: 21862) με 
βαθμό Δ΄ και κλάδου ΔΕ Τεχνικών Αερ/φων & Ελικ/ρων 
/Τεχνίτης Α/Φ Σταθ. & Περιστρ. Πτ. και

δ. Καπίρνα Νικόλαο του Ευάγγελου (AM: 21864) με 
βαθμό Δ΄ και κλάδου ΔΕ Τεχνικών Αερ/φων & Ελικ/ρων 
/Τεχνίτης Α/Φ Σταθ. & Περιστρ. Πτ.

2. Η παρούσα να δημοσιευθεί με μέριμνα της ΔΠΠ/ΓΕΣ 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (τεύχος Β΄) σύμφωνα 
με το άρθρο 62 παρ. 2 του Ν. 3528/2007 και στη συνέ−
χεια να κοινοποιηθεί σε όλες τις Μονάδες−Υπηρεσίες 
του ΥΠΕΘΑ/ΓΕΣ.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 16 Μαΐου 2014
Ο Ειδικός Γραμματέας
ΑΝΤΩΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

Αριθμ. Φ.473/48/927750/Σ.2481 (4)
    Απονομή Ηθικής Αμοιβής του «ΕΠΑΙΝΟΥ» 

σε Μ.Υ. του ΥΠΕΘΑ/ΓΕΣ»  

 Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

      Έχοντας υπόψη:
α. Τις διατάξεις των άρθρων 61 και 62 του Ν. 3528/2007 

(ΦΕΚ: 26/09.02.07/τ.Α΄).
β. Την Φ.447/72/30615/Σ.2606/23.10.2013/88 ΣΔΙ «ΛΗ−

ΜΝΟΣ»/1ο ΕΓ.
γ. Την Φ. 447/13/66979/Σ.1501/27.11.2013/ΑΣΔΕΝ/ΔΙΠΡΟ/

ΤΠΠ.
δ. Τη σύμφωνη γνώμη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου 

Πολιτικού Προσωπικού ΥΠΕΘΑ/ΓΕΣ (Αριθμ. Πρακτικού 
4/20.02.2014).

ε. Την αριθμ. 252375/26−7−13 απόφαση ΥΕΘΑ «Μετα−
βίβαση Αρμοδιοτήτων Υπουργού Εθνικής Άμυνας στον 
Ειδικό Γραμματέα του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας» 
(ΦΕΚ: 1971/τ.Β΄/13−8−13), αποφασίζουμε:

1. Απονέμουμε την ηθική αμοιβή του «ΕΠΑΙΝΟΥ», στο 
MY Μαλισσιόβα Δημήτριο του Χρήστου (AM: 14224), με 
βαθμό Γ΄ και κλάδου TE Εργοδηγών του 88 ΛΔΒ λαμ−
βάνοντας υπόψη ότι από τη μελέτη του περιεχομένου 
της σχετικής πρότασης προκύπτει ότι ο προτεινόμενος 
ανέλαβε και διεκπεραίωσε την επανατοποθέτηση−επι−
σκευή 50 καμερών παρακολούθησης−καταγραφής στα 
στρατόπεδα ΠΕ/88 ΣΔΙ «ΛΗΜΝΟΣ», επισκευής ηλεκτρονι−
κών συστημάτων ελέγχου, ρολών υπόστεγων, καθώς και 
συναγερμών αποθηκών οπλισμού, τις οποίες και αποκα−
θιστά άμεσα σε κάθε βλάβη ανεξαρτήτως ωραρίου ερ−
γασίας εξοικονομώντας για την υπηρεσία το ποσό των 
24.000 € τουλάχιστον, ποσό το οποίο θα δίνονταν σε 
ιδιωτική εταιρία, ενώ για το έργο δαπανήθηκε το ποσό 
των 635 €. Επιπρόσθετα ο υπάλληλος εργαζόμενος με 
ζήλο και υπευθυνότητα συμβάλει τα μέγιστα στην καλή 
λειτουργία των υλικών που αφορούν την ειδικότητα του 
χωρίς να υπολογίζει κόπο και πέραν του ωραρίου, όπου 
αυτό κρίνεται απαραίτητο.

2. Η παρούσα να δημοσιευθεί με μέριμνα της ΔΠΠ/ΓΕΣ 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (τεύχος Β΄) σύμφωνα 
με το άρθρο 62 παρ. 2 του N. 3528/2007 και στη συνέ−
χεια να κοινοποιηθεί σε όλες τις Μονάδες−Υπηρεσίες 
του ΥΠΕΘΑ/ΓΕΣ.

   Αθήνα, 16 Μαΐου 2014

Ο Ειδικός Γραμματέας
ΑΝΤΩΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

F
Aριθμ. ΥΠΑ/Δ3/Α/17758/470 (5)
    Τροποποίηση της Άδειας Ίδρυσης και Λειτουργίας του 

ιδιωτικού ελικοδρομίου στη θέση «Βλύχα» του Δή−
μου Μάνδρας−Ειδυλλίας Aττικής.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

     Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του ν.δ. 714/70 (ΦΕΚ A΄/238) «Περί ιδρύσεως Διευ−

θύνσεως Εναερίων Μεταφορών παρά  τω Υπουργείω 
Συγκοινωνιών και οργανώσεως ΥΠΑ», όπως τροποποι−
ήθηκε με το Ν. 1340/1983 (ΦΕΚ Α΄/35).
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β) Του Ν. 3913/2011 περί «Αναδιοργάνωσης της Υπηρε−
σίας Πολιτικής Αεροπορίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 
Α΄/18).

γ) Του Ν. 1815/88 (ΦΕΚ Α΄/250) «περί Κύρωσης του 
Κώδικα Αεροπορικού Δικαίου».

δ) Του Π.Δ. 56/89 άρθρ. 7 (ΦΕΚ Α΄/28) «Οργανισμός της 
Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ) του Υπουργείου. 
Μεταφορών και Επικοινωνιών» όπως τροποποιήθηκε 
μεταγενέστερα και ισχύει.

ε) Του Π.Δ. 118/2013 (ΦΕΚ Α΄/141) περί τροποποίησης 
του Π.Δ. 85/2012 (ΦΕΚ Α΄/141) και «Ίδρυσης Υπουργείου 
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων....».

στ) Του Π.Δ. 119/2013 (ΦΕΚ Α΄/152) περί Διορισμού Αντι−
προέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών 
Υπουργών και Υφυπουργών».

ζ) Του Π.Δ. 19/2009 (ΦΕΚ Α΄/35) για την «Ίδρυση, κα−
τασκευή, εξοπλισμό, λειτουργία και εκμετάλλευση ελι−
κοδρομίων».

2. Τα περιλαμβανόμενα στο ANNEX 14 – Vol II «Heliports» 
(fourth edition − July 2013) της Σύμβασης του Σικάγο.

3. Την υπ’ αριθμ. ΥΠΑ/Ε2/Α/35151/6352/22−9−1976 (ΦΕΚ 
Β΄/1215) απόφαση των Υπουργών Συντονισμού, Οικονο−
μικών και Βιομηχανίας και Ενέργειας περί «εγκρίσεως 
λειτουργίας Ιδιωτικού Ελικοδρομίου «ΠΕΤΡΟΛΑ ΕΛΛΑΣ 
Α.Ε.» στη θέση «Βλύχα» του Δήμου Μάνδρας Αττικής.

4. Την ανακοίνωση καταχώρησης στο Μητρώο Ανωνύ−
μων Εταιρειών της συγχώνευσης των ανωνύμων εταιρει−
ών «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.» και «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟ−
ΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΤΡΟΛΑ ΕΛΛΑΣ» με 
απορρόφηση της δεύτερης εταιρείας από την πρώτη 
(ΦΕΚ 10163/30−9−2003).

5. Το με αρ. Γ.Ε.Μ.Η 296601000/28−01−2013 καταστατικό 
της εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ 
Α.Ε.».

6. Την με αρ. πρωτ. 162459/30−4−2014 απόφαση πα−
ράτασης ισχύος της υπ’ αρ. 146393/3−6−08 απόφασης 
Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων λειτουργίας του δι−
υλιστηρίου της Α.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ, η οποία 
αφορά το σύνολο των εγκαταστάσεων αυτού, και που 
λειτουργεί στο 27 χλμ. της Παλαιάς Εθνικής Οδού Αθη−
νών – Κορίνθου, στην Ελευσίνα Αττικής (ΕΛ.ΠΕ./ΒΕΕ). 

7.  Την με αρ. πρωτ. 172/2−4−2013 αίτηση της εταιρείας 
«ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.» περί τροποποίησης της 
άδειας του ελικοδρομίου.

8. Την με αρ. πρωτ. ΥΠΑ/Δ3/Α/8142/2209/20−3−2014 
έκθεση επιθεώρησης του ελικοδρομίου από κλιμάκιο 
υπαλλήλων της ΥΠΑ.

9. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρα−
τικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την τροποποίηση της με αρ. πρωτ. ΥΠΑ/
Ε2/Α/35151/6352/22−9−1976 (ΦΕΚ Β΄/1215) απόφασης περί 
«εγκρίσεως λειτουργίας ιδιωτικού Ελικοδρομίου «ΠΕ−
ΤΡΟΛΑ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.» στη θέση «Βλύχα» του Δήμου Μάν−
δρας Αττικής.

Ειδικότερα:
Α. Oι παράγραφοι 1 και 5 συμπτύσσονται σε μία πα−

ράγραφο (Παράγραφος 1) και τροποποιούνται ως ακο−
λούθως:

1. Χορηγούμε στην εταιρεία «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ 
Α.Ε.» άδεια ίδρυσης και λειτουργίας ιδιωτικού Ελικοδρο−
μίου στη θέση «Βλύχα» του Δήμου Μάνδρας−Ειδυλλίας 
Αττικής, και εντός των εγκαταστάσεων της εταιρείας.

Το ελικοδρόμιο είναι κατάλληλο για χρήση από ελι−
κόπτερα μέγιστου ολικού μήκους 14 μ.,για πτήσεις σε 
μετεωρολογικές συνθήκες εξ όψεως (VMC) κατά τη δι−
άρκεια της ημέρας. 

I. ΦΥΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
α) Περιοχή προσέγγισης−απογείωσης κύκλος διαμέ−

τρου 21μ., από οπλισμένο σκυρόδεμα.
β) Ζώνη ασφαλείας πλάτους 3,50μ.
γ) Επίπεδα προσέγγισης, κλίσης 8%, σε αζιμούθιο 020ο 

και 170ο (σε σχέση με το γεωγραφικό βορρά) από το 
κέντρο του ελικοδρομίου, ελεύθερα εμποδίων, τα οποία 
εκτείνονται σε μήκος 1500 μ. από τα εξωτερικά όρια της 
ζώνης ασφαλείας.

δ) Υψόμετρο ελικοδρομίου: 86,60 μέτρα (284,25 πόδια) 
από Μ.Σ.Θ.

ε) Συντεταγμένες κέντρου ελικοδρομίου: 38ο 02΄ 56,38΄΄ 
Β και 23ο 30΄ 27,60'' Α (WGS 84).

II. ΟΠΤΙΚΑ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ
α) Ημερήσια σήμανση ελικοδρομίου με το γράμμα (Η), 

στο κέντρο του δαπέδου, λευκού χρώματος.
β) Ημερήσια σήμανση περιοχής προσγείωσης−ανύψω−

σης με περιμετρική γραμμή λευκού χρώματος. 
γ) Ημερήσια σήμανση ζώνης επαφής με κυκλική γραμ−

μή κίτρινου χρώματος.
δ) Ανεμούριο τοποθετημένο δυτικά−νοτιοδυτικά του 

δαπέδου του ελικοδρομίου.
III. ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ
Η πυρασφάλεια του ελικοδρομίου αντιστοιχεί στην 

κατά ICAO κατηγορία πυρασφάλειας H1 και περιλαμ−
βάνει :

 2 σταθερές υδροληψίες, αντιδιαμετρικά του δα−
πέδου

 2 συστήματα εκτόξευσης υγραφρού (κανονάκια) με 
παρεχόμενο ρυθμό εκροής 250 λίτρα ανά λεπτό.

 1 τροχήλατος πυροσβεστήρας ξηράς κόνεως 23 
κιλών

 1 φορητός πυροσβεστήρας CO2 5 κιλών
 τον προβλεπόμενο διασωστικό εξοπλισμό

IV. ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
 Πλησίον του ελικοδρομίου υπάρχει υπόστεγο για 

τη στέγαση των ελικοπτέρων της εταιρείας .
Β. Οι παράγραφοι 2, 3, 4, 6, 7, 8 και 9 τροποποιούνται 

και συμπληρώνονται ως ακολούθως:
2. Το ελικοδρόμιο θα χρησιμοποιείται αποκλειστικά 

για την εξυπηρέτηση πτήσεων για λογαριασμό της εται−
ρείας «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.» καθώς και προσώπων 
τα οποία έχουν εξασφαλίσει την έγκρισή της.

3. Ο κάτοχος της παρούσας άδειας είναι υπεύθυνος 
για τη λειτουργία και τη συντήρηση του ελικοδρομίου 
και θα ενημερώνει την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας 
για κάθε μεταβολή της επιχειρησιακής του κατάστα−
σης, σύμφωνα με τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 14 του 
Π.Δ. 19/2009 (Α΄/35), προκειμένου η Υπηρεσία Πολιτικής 
Αεροπορίας να προβεί σε έκδοση σχετικής αεροναυ−
τικής αγγελίας.

4. Οι λοιπές υποχρεώσεις του φορέα διαχείρισης κα−
θορίζονται στο Π.Δ. 19/2009 και ειδικότερα στα άρθρα 
13, 14, 15 και 17 αυτού.

5. Ο κάτοχος της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας ελι−
κοδρομίου καθίσταται υπεύθυνος για την πιστή τήρηση 
των εγκριθέντων περιβαλλοντικών όρων και περιορι−
σμών, όπως καθορίζονται στη σχετική απόφαση.
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6. Οι πτήσεις προς και από το ελικοδρόμιο θα πραγ−
ματοποιούνται σύμφωνα με:

 τις ισχύουσες διατάξεις των οικείων Νόμων, Δια−
ταγμάτων, Κανονιστικών Αποφάσεων και Κανονισμών, 
διαδικασιών−οδηγιών της ΥΠΑ και τις ευθύνες των χει−
ριστών των ελικοπτέρων που απορρέουν από αυτές.

 τις επιδόσεις και τους περιορισμούς των ελικο−
πτέρων, ως προς τον τύπο και τα βάρη προσγείωσης−
απογείωσης.

 τις εκάστοτε καιρικές συνθήκες που επικρατούν 
στην περιοχή.

7. Ειδικότερα τονίζεται ότι, επειδή το ελικοδρόμιο 
βρίσκεται εντός της ΤΜΑ Αθηνών και της ΑΤΖ του αε−
ροδρομίου της Ελευσίνας, οι πτήσεις των ελικοπτέρων 
από και προς το ελικοδρόμιο θα πραγματοποιούνται 
σύμφωνα με τους ισχύοντες περιορισμούς και διαδικα−
σίες ΕΕΚ της τερματικής περιοχής Αθηνών και του Α/Δ 
Ελευσίνας, όπως περιγράφονται στη σχετική σελίδα του 
ΑΙΡ GREECE (AD 3.20.21).

8. Παράβαση των όρων και περιορισμών των από τις 
οικείες διατάξεις καθοριζομένων θεμάτων Δημόσιας 
Ασφάλειας, Εθνικής Άμυνας και Εναέριας Κυκλοφορίας, 
καθώς και κάθε μη σύννομη χρησιμοποίηση του ελικο−
δρομίου, βαρύνει απευθείας τον ιδιοκτήτη ή το χειριστή 
του ελικοπτέρου κατά περίπτωση.

9. Eιδικά μνημονεύεται η κατά νόμο απαγόρευση της 
απευθείας από και προς το εξωτερικό πτήσης των ελι−
κοπτέρων χωρίς προηγούμενη στάθμευση σε Διεθνή 
Αερολιμένα.

10. Η λειτουργία του ελικοδρομίου αναστέλλεται 
σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 18 του Π.Δ. 
19/2009

11. Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας δημοσιεύει τα 
επιχειρησιακά δεδομένα της παρούσης απόφασης στο 
Εγχειρίδιο Αεροναυτικών Πληροφοριών Ελλάδος (ΑΙΡ 
GREECE).

12. Η εποπτεία των ελικοδρομίων και ο εν γένει έλεγ−
χός τους με βάση τις εκάστοτε ισχύουσες διεθνείς και 
εθνικές απαιτήσεις για τη λειτουργία και ασφάλεια ελι−
κοδρομίων, ανήκουν στην αρμοδιότητα της Υπηρεσίας 
Πολιτικής Αεροπορίας.

13. Θέματα αναγόμενα στην εν γένει ασφάλεια των 
πτήσεων, στον περαιτέρω εξοπλισμό του ελικοδρομίου, 
στις εγκαταστάσεις του κλπ. ρυθμίζονται με απόφαση 
του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων μετά 
από σχετική εισήγηση της ΥΠΑ. Τροποποίηση στα φυ−
σικά χαρακτηριστικά, στα οπτικά βοηθήματα και στον 
πάσης φύσεως εξοπλισμό θα πραγματοποιείται μετά 
από σύμφωνη γνώμη της ΥΠΑ.

14. Δημιουργία τυχόν εμποδίων στις επιφάνειες περιο−
ρισμού των εμποδίων του ελικοδρομίου και εφόσον δεν 
υπάρχει δυνατότητα αλλαγής των επιφανειών αυτών, θα 
επιφέρει τη μείωση της επιχειρησιακής ικανότητας του 
ελικοδρομίου ή ακόμη και την άρση της λειτουργίας του.

15. Η άδεια έχει αόριστη ισχύ και δύναται να μεταβι−
βασθεί ή να εκχωρηθεί μετά από έγκριση του Υπουργού 
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων (άρθρο 11 § 1 του 
Π.Δ. 19/2009). 

16. Η απόφαση αυτή ανακαλείται σύμφωνα με τα προ−
βλεπόμενα στα άρθρα 19, 23 του Π.Δ. 19/2009, χωρίς 
καμία επιβάρυνση του Δημοσίου. 

17. Τα ελικοδρόμια επιτάσσονται σύμφωνα με τις δι−
ατάξεις της κείμενης νομοθεσίας. Τα ελικοδρόμια μπο−

ρούν να χρησιμοποιηθούν σε περιπτώσεις έκτακτων 
αναγκών, όπως θεομηνίες ή αεροδιακομιδές ασθενών, 
από τις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες και αρχές, χωρίς 
άδεια του φορέα διαχείρισης.

18. Η παρούσα απόφαση καθώς και η απόφαση Έγκρι−
σης Περιβαλλοντικών Όρων, θα πρέπει σε κάθε έλεγχο 
να βρίσκονται στο χώρο του ελικοδρομίου και να επι−
δεικνύονται σε κάθε αρμόδιο, σύμφωνα με την κείμενη 
νομοθεσία.

19. Η ισχύς της παρούσης άρχεται από την δημοσίευσή 
της και αποτελεί ακέραιο και αναπόσπαστο τμήμα της 
αρχικής άδειας με αριθ. πρωτ. ΥΠΑ/Ε2/Α/35151/6352/22−
9−1976 (ΦΕΚ Β΄/1215/1−10−76) απόφαση του Υπουργού 
Μεταφορών και Επικοινωνιών. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Ελληνικό, 13 Ιουνίου 2014

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ

F
Αριθμ. Δ1/Β/10233 (6)
    Επέκταση Ορισμού Προστατευόμενων Καταναλω−

τών Κατ’ Εφαρμογή του Ν. 4001/2011 (ΦΕΚ Α΄/179 
19.08.2011) όπως ισχύει.

  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΄/22.4.2005).

2. Το Π.Δ. 381/1989 «Οργανισμός του Υπουργείου Βιο−
μηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας (νυν Ανάπτυξης)» 
(ΦΕΚ 168/Α΄/1989).

3. Tο Π.Δ 27/1996 «Περί συγχωνεύσεως των Υπουργεί−
ων Τουρισμού, Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογί−
ας και Εμπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης» (ΦΕΚ 19/
Α΄/12.2.1996) όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει σήμε−
ρα, με την έκδοση του Π.Δ 122/2004 «Ανασύσταση του 
Υπουργείου Τουρισμού» (ΦΕΚ 85/Α΄/17.3.2004)

4. Την απόφαση του Πρωθυπουργού με αριθ. 
2876/7.10.2009 «Αλλαγή τίτλου Υπουργείων» (ΦΕΚ 2234/Β΄).

5. Το άρθρο 2 του Π.Δ. 185/2009 «Ανασύσταση του 
Υπουργείου Οικονομικών, συγχώνευση του Υπουργείου 
Οικονομίας και Οικονομικών με τα Υπουργεία Ανάπτυ−
ξης και Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής 
Πολιτικής και μετονομασία του σε «Υπουργείο Οικονομί−
ας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας» μετατροπή του 
Υπουργείου Μακεδονίας − Θράκης σε Γενική Γραμματεία 
Μακεδονίας – Θράκης και υπαγωγή στο Υπουργείο Εσω−
τερικών της Γενικής Γραμματείας Μακεδονίας – Θράκης 
και της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής 
Πολιτικής» (ΦΕΚ 213/Α΄).

6. Το άρθρο 6 του Π.Δ. 189/2009 «Περί καθορισμού και 
ανακατανομής αρμοδιοτήτων των Υπουργείων» (ΦΕΚ 
221/Α΄), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 2 του Π.Δ. 
24/2010 «Ανακαθορισμός των αρμοδιοτήτων των Υπουρ−
γείων και τροποποιήσεις του Π.Δ. 189/2009» (ΦΕΚ 56/Α΄).

7. Το Π.Δ. 119/2013 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυ−
βέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυ−
πουργών» (ΦΕΚ Α΄/153) σε συνδυασμό με το Π.Δ. 86/2012 
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(ΦΕΚ 141/Α΄) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών 
Υπουργών και Υφυπουργών».

8. Την υπ’ αριθ. 13829/15.07.2013 απόφαση του Πρωθυ−
πουργού και του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας 
και Κλιματικής Αλλαγής «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του 
Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής 
Αλλαγής Ασημάκη Παπαγεωργίου» (ΦΕΚ Β΄/1785).

9. Το άρθρο 2 παράγραφος 2 στοιχείο κβ1, του 
Ν. 4001/2011 (ΦΕΚ Α΄/179 19.08.2011) «Για τη λειτουργία 
Ενεργειακών Αγορών Ηλεκτρισμού και Φυσικού Αερίου, 
για Έρευνα, Παραγωγή και δίκτυα μεταφοράς Υδρο−
γονανθράκων και άλλες ρυθμίσεις» όπως προστέθηκε 
με το άρθρο 17 παράγραφος 12 του Ν. 4203/2013 (ΦΕΚ 
Α΄/235/01 Νοεμβρίου 2013). 

10. Τον Κανονισμό 994/2010 για τα μέτρα κατοχύ−
ρωσης της ασφάλειας εφοδιασμού με αέριο και την 
κατάργηση της οδηγίας 2004/67/ΕΚ του Συμβουλίου.

11. Το γεγονός ότι οι διατάξεις της απόφασης αυτής 
δεν προκαλούν δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋ−
πολογισμού, αποφασίζουμε:

1. Ως προστατευόμενοι καταναλωτές φυσικού αερίου 
πέραν των αναφερομένων στις διατάξεις του σημείου 
9 του προοιμίου, ορίζονται οι παρακάτω κατηγορίες 
καταναλωτών,:

α) οι κάτωθι φορείς που παρέχουν βασικές κοινωνι−
κές υπηρεσίες, υπό την προϋπόθεση ότι συνδέονται με 
δίκτυο διανομής αερίου 

i) Νοσοκομεία, μονάδες πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθ−
μιας και τριτοβάθμιας φροντίδας υγείας,

ii) Σχολικά συγκροτήματα, παιδικοί σταθμοί, νηπιαγω−
γεία, σχολεία όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης,

iii) Αεροδρόμια,
iv) Σταθμοί πλήρωσης καυσίμου οχημάτων μέσων μα−

ζικής μεταφοράς και αποκομιδής απορριμμάτων,
v) Κτήρια όπου στεγάζονται υπηρεσίες του Δημοσίου 

τομέα κατά τα οριζόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 14 
του Ν. 2190/1994 (Α΄/28),

β) Όλοι οι εμπορικοί και βιομηχανικοί καταναλωτές, 
όπως αυτοί προσδιορίζονται από τις κατά περίπτωση 
Εταιρείες Παροχής Αερίου ή τους προμηθευτές αερίου, 
οι οποίοι αποτελούν μικρομεσαίες επιχειρήσεις, όπως 
αυτές νοούνται σύμφωνα με τη σύσταση της Ευρωπα−
ϊκής Επιτροπής της 6ης Μαΐου 2003 (2003/361/ΕΚ) και 
με ετήσια συμβολαιοποιημένη κατανάλωση μικρότερη 
των 10.000 Mwh ετησίως.

γ) Οι εγκαταστάσεις τηλεθέρμανσης, στο βαθμό που 
παρέχουν θέρμανση στους οικιακούς πελάτες και τους 
πελάτες που αναφέρονται στα σημεία (α) και (β), υπό 
την προϋπόθεση ότι οι εγκαταστάσεις αυτές δεν έχουν 
τη δυνατότητα εναλλαγής καυσίμων και είναι συνδεδε−
μένες είτε με κάποιο δίκτυο διανομής φυσικού αερίου 
είτε με το δίκτυο μεταφοράς φυσικού αερίου.

2. Οι Εταιρείες που τροφοδοτούν προστατευόμενους 
καταναλωτές αποστέλλουν μέχρι τις 20 του μηνός Φε−
βρουαρίου εκάστου έτους, στην αρμόδια Διεύθυνση του 
Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής 
Αλλαγής, στατιστικό δελτίο με τις συνολικές κατανα−
λώσεις αερίου του προηγουμένου έτους, καθώς και τις 
καταναλώσεις των προστατευόμενων καταναλωτών.

3. Η ανωτέρω αρμόδια Διεύθυνση ελέγχει, μέσω των 
υποβληθέντων δελτίων ότι η κατανάλωση των επιπρό−
σθετων προστατευόμενων καταναλωτών των περιπτώ−
σεων (α) και (β) της παραγράφου 1 δεν αντιπροσωπεύ−

ουν πάνω από το 20 % της τελικής χρήσης αερίου, όπως 
αυτή ορίζεται στον Κανονισμό (ΕΚ) 1099/2008 για τις 
στατιστικές ενέργειας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

   Αθήνα, 13 Ιουνίου 2014 

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΣΗΜΑΚΗΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

F
    Αριθμ. 29311 οικ. Φ. 109.1 (7)
Σύσταση Γραφείου Προμηθειών μέσω Ειδικών Διαγωνι−

στικών Διαδικασιών στη Διεύθυνση Οικονομικών του 
Επιτελείου Πυροσβεστικού Σώματος.

  Ο ΑΡΧΗΓΟΣ ΤΟΥ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ

     Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Της παρ. 5 του άρθρου 67 του Ν. 4249/2014 «Αναδιορ−

γάνωση της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού 
Σώματος και της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προ−
στασίας, αναβάθμιση Υπηρεσιών του Υπουργείου Δημό−
σιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, ρύθμιση λοιπών 
θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και 
Προστασίας του Πολίτη και άλλες διατάξεις (Α΄/73).

β. Του π.δ/τος 85/2012 «Ίδρυση και μετονομασία Υπουρ−
γείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών» (Α΄/141).

γ. Του π.δ/τος 101/2012 «Υπαγωγή του Πυροσβεστικού 
Σώματος στη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας 
του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του 
Πολίτη και τροποποίηση του Π.Δ. 215/2007» (Α΄/167).

δ. Του άρθρου 90 του Κώδικα που κυρώθηκε με το 
άρθρο πρώτο του π.δ/τος 63/2005 «Κωδικοποίηση της 
νομοθεσίας για την κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όρ−
γανα» (Α΄/98).

ε. Της υπ’ αριθ. 18386 οικ. Φ. 109.1/09−04−2014 απόφασης 
Υπουργού Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη 
«Οργάνωση, διάρθρωση και λειτουργία των Κεντρικών 
Υπηρεσιών του Πυροσβεστικού Σώματος». (Α΄/942).

2. Την ανάγκη επανακαθορισμού του σχήματος οργα−
νωτικής διάρθρωσης και του τρόπου λειτουργίας του 
Επιτελείου Πυροσβεστικού Σώματος και ειδικότερα της 
Διεύθυνσης Οικονομικών με στόχο την ορθολογικότερη 
και πληρέστερη αντιμετώπιση των ζητημάτων που προ−
κύπτουν κατά τη διαδικασία προμηθειών μέσω ειδικών 
διαγωνιστικών διαδικασιών.

3. Το γεγονός ότι με τις διατάξεις της παρούσας από−
φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

1. Συστήνεται στη Διεύθυνση Οικονομικών του Επιτε−
λείου του Πυροσβεστικού Σώματος Γραφείο Προμηθειών 
μέσω Ειδικών Διαγωνιστικών Διαδικασιών. Στο Γραφείο 
αυτό ανήκει:

α) Η μέριμνα για τη σύνταξη αποφάσεων και λοιπών 
εγγράφων που αφορούν την εκάστοτε ειδική διαγωνι−
στική διαδικασία.

β) Η μέριμνα για τον εκτελωνισμό των προμηθευό−
μενων μέσων και υλικών από το εξωτερικό καθώς και 
γενικά για λοιπά διαδικαστικά θέματα (άδειες, διαμονή 
προσωπικού που τυχόν απαιτείται για την εκτέλεση της 
προμήθειας/υπηρεσίας κ.λπ.) για την ομαλή εξέλιξη της 
ειδικής διαγωνιστική ς διαδικασίας.
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γ) Η τήρηση αρχείου αλληλογραφίας μεταξύ του 
Πυροσβεστικού Σώματος και του τυχόν εμπλεκόμενου 
Διεθνούς Οργανισμού.

δ) Η μέριμνα για τον ορισμό των επιτροπών που τυχόν 
απαιτούνται κατά τη διάρκεια της ειδικής διαγωνιστικής 
διαδικασίας.

2. Το προσωπικό που υπηρετεί στο Γραφείο Προμη−
θειών μέσω Ειδικών Διαγωνιστικών Διαδικασιών έχει 
καθήκον εχεμύθειας, η παράβαση του οποίου τιμωρείται 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις των άρθρων 
252 και 253 Π.Κ, με την επιφύλαξη των διατάξεων περί 
πειθαρχικής και αστικής ευθύνης.

3. Το ως άνω προσωπικό κατά τη διάρκεια της θητείας 
του στο Γραφείο και για πέντε χρόνια μετά την μετακί−
νηση του από αυτό, δεν επιτρέπεται να συμμετέχει σε 
επιτροπές που συστήνονται στο πλαίσιο διεξαγωγής 
της ειδικής διαγωνιστικής διαδικασίας, ως επίσης δεν 
εισηγείται ή γνωμοδοτεί σχετικά με την προσφυγή σε 
ειδική διαγωνιστική διαδικασία αλλά και σε οποιοδήποτε 
στάδιο αυτής.

4. Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημο−
σίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 13 Ιουνίου 2014

Ο Αρχηγός
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΝ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

F
    Αριθμ. 1291 (8)
Απονομή ηθικής αμοιβής του επαίνου σε υπάλληλο της 

Αρχής Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινω−
νιών (Α.Δ.Α.Ε.). 

O ANTIΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 
ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

      Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Της παρ. 8 του άρθρου 8 του Ν. 3115/2003 «Αρχή 

Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών» (ΦΕΚ 
47/Α΄/27.2.2003).

β) Των άρθρων 61 και 62 του Ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 26/
Α΄/9.2.2007) σύμφωνα με τις οποίες για πράξεις εξαι−
ρετικές κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας τους, που 
δεν επιβάλλονται από τα καθήκοντα τους, μπορεί να 
απονέμονται στους υπαλλήλους ηθικές αμοιβές.

2. Το με αρ. πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.64/1147/33440/17.4.2014 έγ−
γραφο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και 
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης αναφορικά με την αρμο−
διότητα έκδοσης πράξης απονομής της ηθικής αμοιβής 
του επαίνου από τον Πρόεδρο της Αρχής.

3. Το με αρ. πρωτ. ΑΔΑΕ: 154/21.1.2013 υπηρεσιακό ση−
μείωμα της Διοίκησης προς το Τμήμα Διοικητικών και 
Οικονομικών Υπηρεσιών της Αρχής, υπέρ της απονομής 
της ηθικής αμοιβής του επαίνου στην υπάλληλο της 
Αρχής Αργυρώ Φραγκούλη.

4. Τη γνωμοδότηση του Υπηρεσιακού Συμβουλίου της 
Α.Δ.Α.Ε. υπέρ της απονομής της ηθικής αμοιβής του 
επαίνου στην εν λόγω υπάλληλο της Αρχής, όπως αυτή 
διατυπώθηκε κατά τη συνεδρίαση κατά τη συνεδρίαση 
της 22ας Μαΐου 2013, αποφασίζουμε:

Την απονομή της ηθικής αμοιβής του «Επαίνου», σύμ−
φωνα με τα προβλεπόμενα στην ισχύουσα νομοθεσία, 

αλλά και τις οικείες διατάξεις της Αρχής, στην Φρα−
γκούλη Αργυρώ του Πολυκράτη, υπάλληλο του κλάδου 
ΠΕ Διοικητικού−Οικονομικού με Βαθμό Ε΄, επειδή ως 
Γραμματέας της Ολομέλειας επέδειξε ιδιαίτερη εργα−
τικότητα και ζήλο, απασχολούμενη πέραν των τυπικών 
υπηρεσιακών καθηκόντων της, προκειμένου να διεκπε−
ραιωθεί το έργο της έγκαιρης λήψης και κοινοποίησης 
σημαντικής απόφασης από την Ολομέλεια της Αρχής.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Μαρούσι, 13 Μαΐου 2014 

 Ο Αντιπρόεδρος
Κ. ΜΑΡΑΒΕΛΑΣ
F

    Αριθμ. οικ: 119640 (9)
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 248107/16−12−2013 απόφα−

σης σχετικά με την καθιέρωση υπερωριακής απα−
σχόλησης με αμοιβή, για το προσωπικό της Περιφέ−
ρειας Αττικής για το έτος 2014.

   Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

     Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 20 «Υπερωριακή Απα−

σχόληση» του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226/27−10−2011) όπως 
τροποποιήθηκε με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 
176 του Ν. 4261/2014 (ΦΕΚ 107/τ.Α΄/05−05−2014).

2. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 176 του 
Ν. 4261/2014 (ΦΕΚ 107/τ.Α΄/05−05−2014), οι οποίες αντι−
κατέστησαν τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 20 του 
Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226/27−10−2011).

3. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική 
της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
− Πρόγραμμα Καλλικράτης (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/07−06−2010).

4. Τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 25 του 
Ν. 2738/1999.

5. Τις διατάξεις του άρθρου 38 «Δημοσιονομικές Ρυθ−
μίσεις» του Ν. 3986/2011 (ΦΕΚ 152/τ.Α΄/01−07−2011).

6. Τις διατάξεις της με υπ’ αρ. 44403/20−10−2011 απόφα−
σης του Υπουργού Εσωτερικών (ΦΕΚ 2494/τ.Β΄/14−12−2011, 
όπως διορθώθηκε με το ΦΕΚ 2822/τ.Β΄/14−12−2011), με 
την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του Π.Δ. 145/2010 
«Οργανισμός Περιφέρειας Αττικής».

7. Την ανάγκη κάλυψης εκτάκτων υπηρεσιακών ανα−
γκών του συνόλου σχεδόν των Υπηρεσιών της Περιφέ−
ρειας Αττικής.

8. Το γεγονός ότι για την υπερωριακή απασχόληση 
έχουν προβλεφθεί σχετικές πιστώσεις στον προϋπολο−
γισμό οικονομικού έτους 2014 της Περιφέρειας Αττικής.

9. Την υπ’ αριθμ. 248107/16−12−2013 απόφαση του Πε−
ριφερειάρχη Αττικής (ΦΕΚ 3263/20−12−2013) σχετικά με 
την καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης με αμοιβή, 
κατά τις απογευματινές ώρες, για το προσωπικό της 
Περιφέρειας Αττικής για το έτος 2014, αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε την ανωτέρω υπό στοιχείο 9 απόφασή 
μας σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 176 
του Ν. 4261/2014 (ΦΕΚ 107/τ.Α΄/05−05−2014) όσον αφορά 
το ανώτερο όριο απασχόλησης κάθε υπαλλήλου και 
ειδικότερα ορίζουμε ότι οι ώρες απογευματινής υπερω−
ριακής απασχόλησης, είναι κατ’ ανώτερο όριο, εκατόν 
είκοσι (120) ανά υπάλληλο ανά εξάμηνο. Με πλήρως 
αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου για την έγκριση 
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της υπερωριακής απασχόλησης οργάνου είναι δυνατή η 
αύξηση των κατά εξάμηνο ωρών υπερωριακής απογευ−
ματινής απασχόλησης μέχρι τις εκατόν πενήντα (150) 
ώρες κατ’ άτομο με ισόποση μείωση των ορίων του 
άλλου εξαμήνου.

Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αριθμ. 248107/16−12−2013 
απόφασή μας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 13 Ιουνίου 2014

Ο Περιφερειάρχης
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΓΟΥΡΟΣ

F
    Αριθμ. οικ. 56029/21551 (10)
Μεταβίβαση επιπλέον αρμοδιοτήτων στους άμεσα 

εκλεγμένους Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας 
Ιονίων Νήσων.

  Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

    Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 3, παρ. 3 περ. στ΄, 113, 

114, 160, 186, 268 και 282 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/
7−6−2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης».

2. Τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 6 του 
Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/Α΄) όπως αντικαταστάθηκαν από τις 
διατάξεις του άρθρου 60 του ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/Α΄).

3. Τις διατάξεις του άρθρου 2 του Π.Δ. 113/2010 (ΦΕΚ 
194/Α΄, ΦΕΚ 209/Α΄).

4. Τις διατάξεις του Π.Δ. 147/2010 (ΦΕΚ 240/τ.A΄/27−12−10) 
«Οργανισμός της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων» όπως όπως 
τροποποιήθηκε με την αριθμ. 44233/17−12−2013 απόφαση 
του Υπουργού Εσωτερικών (ΦΕΚ 3328/τ.Β΄/7−12−2013).

5. Την αριθμ. 42/14−12−2010 εγκύκλιο του ΥΠΕΣΑΗΔ 
(Α.Π. 71352/14−12−2010).

6. Τις διατάξεις του άρθρου 7 παρ. 2 περ. β του 
Ν. 3469/2006 (ΦΕΚ 131/Α΄/28−6−2006) «Εθνικό Τυπογρα−
φείο Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις».

7. Την αριθμ. 22/2010 απόφαση του Πολυμελούς Πρω−
τοδικείου Κέρκυρας με την οποία ανακηρύχθηκαν ο 
Περιφερειάρχης, οι Αντιπεριφερειάρχες Περιφερειακών 
Ενοτήτων και οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι της Περιφέ−
ρειας Ιονίων Νήσων για την περίοδο 2011−2014.

8. Την αριθμ. πρωτ. οικ. 7834/2928/2−3−2011 απόφαση 
του Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων με την οποία ανα−
τέθηκε η άσκηση αρμοδιοτήτων στους εκλεγμένους 
Αντιπεριφερειάρχες και τους Αντιπεριφερειάρχες που 
ορίστηκαν από τον Περιφερειάρχη της Περιφέρειας Ιο−
νίων Νήσων, (ΦΕΚ 510/Β΄).

9. Την αριθμ. πρωτ. οικ. 18772/6770/12−5−2011 απόφαση 
του Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων με την οποία ανατέ−
θηκε η άσκηση επιπλέον αρμοδιοτήτων στους εκλεγμέ−
νους Αντιπεριφερειάρχες και τους Αντιπεριφερειάρχες 
που ορίστηκαν από τον Περιφερειάρχη της Περιφέρειας 
Ιονίων Νήσων, (ΦΕΚ 1288/Β΄).

10. Την αριθμ. πρωτ. οικ. 42948/17338/3−8−2012 από−
φαση του Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων με την οποία 
ανατέθηκε η άσκηση επιπλέον αρμοδιοτήτων στους 
εκλεγμένους Αντιπεριφερειάρχες και τους Αντιπεριφε−
ρειάρχες που ορίστηκαν από τον Περιφερειάρχη της 
Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, (ΦΕΚ 2378/Β΄).

11. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
απόφασης δεν προκύπτει επιπλέον δαπάνη που θα βα−
ρύνει τις πιστώσεις του προϋπολογισμού Περιφέρειας 
Ιονίων Νήσων, αποφασίζουμε:

Συμπληρώνουμε την υπ’ αριθμ. 42948/17338/3−8−2012, 
(ΦΕΚ 2378/Β΄) απόφασή μας και μεταβιβάζουμε στους 
άμεσα εκλεγμένους Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρει−
ας Ιονίων Νήσων την παρακάτω αρμοδιότητα:

Α) Στον Αντιπεριφερειαρχη της Περιφερειακής Ενότη−
τας Κέρκυρας της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων Σκούρτη 
Χρήστο − Ηρακλή του Πέτρου:

Την αρμοδιότητα να αναθέτει απευθείας, σύμφωνα 
με τις διατάξεις της παραγράφου 7 του άρθρου 6 του 
Ν. 4071/2012 όπως αντικαταστάθηκαν από τις διατάξεις 
του άρθρου 60 του Ν. 4257/2014, προμήθειες, παροχή 
υπηρεσιών, έργα και μελέτες που δεν υπάγονται στις 
διατάξεις του του Ν. 3316/2005 (ΦΕΚ Α΄/420, στα πλαί−
σια της Περιφερειακής Ενότητας Κέρκυρας, μέχρι του 
ποσού των 5.000,00 €. Στην περίπτωση αυτή τα συντασ−
σόμενα τεύχη εγκρίνονται από τον Αντιπεριφερειαρχη.

Β) Στον Αντιπεριφερειαρχη της Περιφερειακής Ενότη−
τας Κεφαλληνίας της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων Κουρή 
Ευστάθιο − Σωτήριο του Σπυρίδωνος: Την αρμοδιότητα 
να αναθέτει απευθείας, σύμφωνα με τις διατάξεις της 
παραγράφου 7 του άρθρου 6 του Ν. 4071/2012 όπως 
αντικαταστάθηκαν από τις διατάξεις του άρθρου 60 
του Ν. 4257/2014, προμήθειες, παροχή υπηρεσιών, έργα 
και μελέτες που δεν υπάγονται στις διατάξεις του του 
Ν. 3316/2005 (ΦΕΚ Α΄/420, στα πλαίσια της Περιφερει−
ακής Ενότητας Κεφαλληνίας, μέχρι του ποσού των 
5.000,00 €. Στην περίπτωση αυτή τα συντασσόμενα 
τεύχη εγκρίνονται από τον Αντιπεριφερειαρχη.

Γ) Στον Αντιπεριφερειαρχη της Περιφερειακής Ενότη−
τας Ζακύνθου της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων Μυλωνά 
Διονύσιο του Νικολάου:

Την αρμοδιότητα να αναθέτει απευθείας, σύμφωνα 
με τις διατάξεις της παραγράφου 7 του άρθρου 6 του 
Ν. 4071/2012 όπως αντικαταστάθηκαν από τις διατάξεις 
του άρθρου 60 του Ν. 4257/2014, προμήθειες, παροχή 
υπηρεσιών, έργα και μελέτες που δεν υπάγονται στις 
διατάξεις του του Ν. 3316/2005 (ΦΕΚ Α΄/420, στα πλαί−
σια της Περιφερειακής Ενότητας Ζακύνθου, μέχρι του 
ποσού των 5.000,00 €. Στην περίπτωση αυτή τα συντασ−
σόμενα τεύχη εγκρίνονται από τον Αντιπεριφερειαρχη.

Δ) Στον Αντιπεριφερειαρχη της Περιφερειακής Ενότη−
τας Λευκάδας της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων Βερύκιο 
Θεόδωρο του Δημητρίου:

Την αρμοδιότητα να αναθέτει απευθείας, σύμφωνα 
με τις διατάξεις της παραγράφου 7 του άρθρου 6 του 
Ν. 4071/2012 όπως αντικαταστάθηκαν από τις διατάξεις 
του άρθρου 60 του Ν. 4257/2014, προμήθειες, παροχή 
υπηρεσιών, έργα και μελέτες που δεν υπάγονται στις 
διατάξεις του του Ν. 3316/2005 (ΦΕΚ Α΄/420, στα πλαί−
σια της Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδας, μέχρι του 
ποσού των 5.000,00 €. Στην περίπτωση αυτή τα συντασ−
σόμενα τεύχη εγκρίνονται από τον Αντιπεριφερειάρχη.

Η ισχύς της ανωτέρω απόφασης αρχίζει από τη δημο−
σίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Κέρκυρα, 6 Ιουνίου 2014

Ο Περιφερειάρχης
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΣΠΥΡΟΥ
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Τροποποίηση της αριθμ. Φ.ΔΔ.1/8.10/1030/31−3−2014 (ΦΕΚ 887/Β΄/9−4−2014) 

Διαπιστωτικής Πράξης του Προέδρου του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

     Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 29 του Ν. 4009/6−9−2011 (ΦΕΚ 195/2011/τ.Α΄) «Δομή, Λειτουργία, διασφάλιση της ποι−

ότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων».
2. Τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 68 του Ν. 4235/11−2−2014 (ΦΕΚ 32/2014/τ.Α΄).
3. Τις διατάξεις του άρθρου 55 του Ν. 4264/15−05−2014 (ΦΕΚ 118/2014/τ.Α΄).
4. Τις διατάξεις του Π.Δ. 160/2008 (ΦΕΚ 220/2008 τ.Α΄) «Πρότυπος Γενικός Εσωτερικώς Κανονισμός Λειτουργίας 

των Α.Ε.Ι.».
5. Την αριθμ. Φ.ΔΔ.1/8.10/1030/31−3−2014 (ΦΕΚ 887/Β΄/9−4−2014) Διαπιστωτική Πράξη του Προέδρου του Τ.Ε.Ι. Δυ−

τικής Μακεδονίας με την οποία εντάχθηκε όλο το Ε.Τ.Π. του Ιδρύματος σε θέσεις Ε.Τ.Ε.Π.
6. Το έγγραφο του Προέδρου του συμβουλίου Διοίκησης του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας σύμφωνα με το οποίο 

ο Νικόλαος Ασημόπουλος του Δημητρίου, Καθηγητής, ανέλαβε τα καθήκοντα του Προέδρου του Τ.Ε.Ι. Δυτικής 
Μακεδονίας, για τετραετή θητεία (ΦΕΚ διορισμού αριθμ. 119/21−3−2013, τ. Υ.Ο.Δ.Δ.), από 8−4−2013 μέχρι 31−8−2017 
(Ν. 4115/2013, άρθρο 34 παρ. 6 − ΦΕΚ 24/Α΄/30−1−2013).

7. Τις υφιστάμενες εξήντα επτά (67) οργανικές θέσεις Ειδικού Τεχνικού Προσωπικού (Ε.Τ.Π.) που ανήκουν στο 
Ίδρυμα.

8. Το γεγονός ότι με την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του τακτικού προϋπολογισμού, 
διαπιστώνουμε:

Τροποποιούμε την παραπάνω Διαπιστωτική Πράξη ως προς το σημείο «Β. την αυτοδίκαιη ένταξη από 11−02−2014» 
ως μη γενόμενο και εντάσσουμε από 5−05−2014 (ημερομηνία δημοσίευσης του Ν. 4264/15−5−2014) το παρακάτω μέλος 
Ειδικού Τεχνικού Προσωπικού (Ε.Τ.Π.) που υπηρετεί στο Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας, σε αντίστοιχη προσωποπαγή 
θέση της προβλεπόμενης στο άρθρο 29 του Ν. 4009/2011 κατηγορίας Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού 
(Ε.Τ.Ε.Π.), ως ακολούθως:

ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΚΛΑΔΟΣ ΒΑΘΜΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΤΟ 
ΒΑΘΜΟ ΣΤΙΣ 5−05−2014

ΕΤΗ ΜΗΝΕΣ ΗΜΕΡΕΣ

ΜΠΑΛΙΑΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΕ1 Β 3 0 17

Το παραπάνω μέλος του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) διατηρεί τη βαθμολογική και 
μισθολογική του κατάσταση μέχρι την έκδοσή του, κατά τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 29 του Ν. 4009/2011, 
Προεδρικού Διατάγματος.

Κατά τα λοιπά ισχύει η απόφαση αριθμ. Φ.ΔΔ. 1/8.10/1030/31−3−2014 (ΦΕΚ 887/Α΄/9−4−2014).
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

  Κοζάνη, 12 Ιουνίου 2014

Ο Πρόεδρος

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΣΗΜΟΠΟΥΛΟΣ  
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