
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Χορήγηση άδειας λειτουργίας για μηχανολογικό 
εκσυγχρονισμό στις εγκαταστάσεις της εταιρείας 
με την επωνυμία «ΒΙΟΣΕΡ Α.Ε.».

2 Συμπλήρωση κατηγοριών μη επιλέξιμων δαπα-
νών που αυξάνουν την εθνική συμμετοχή.

3 Τροποποίηση της αριθ. Δ9/οικ. 16798/4325/
11-4-2016 απόφασης του Υπουργού Εργασίας 
Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγ-
γύης «Συγκρότηση Υπηρεσιακού Συμβουλίου 
του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικής Αλληλεγγύης 
(Ε.Κ.Κ.Α.)» (ΦΕΚ 1128/τ.Β΄/20.4.2016).

4 Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 14497/Δ9.3735/
29-03-2016 απόφασης συγκρότησης Υπηρεσια-
κού Συμβουλίου του Υπουργείου Εργασίας, Κοι-
νωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, 
όπως ισχύει.

5 Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας υπαλλήλων 
στην Αυτοτελή Διεύθυνση Ανθρωπίνου Δυνα-
μικού και Οργάνωσης της Γενικής Γραμματείας 
Πληροφοριακών Συστημάτων και Διοικητικής 
Υποστήριξης του Υπουργείου Οικονομικών.

6 Τροποποίηση της 176524/11-05-2016 απόφασης 
χορήγησης στην εταιρεία Trans Adriatic Pipeline 
AG άδειας εγκατάστασης για τον Διαδριατικό 
Αγωγό Φυσικού Αερίου TAP στις Περιφερειακές 
Ενότητες Έβρου, Ροδόπης, Ξάνθης, Καβάλας, 
Δράμας, Σερρών, Κιλκίς, Θεσσαλονίκης, Πέλλας, 
Κοζάνης, Φλώρινας και Καστοριάς.

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

7 Διόρθωση σφάλματος στην αριθ. 1257/15-6-2015 
απόφαση Δημάρχου Λέσβου, που δημοσιεύθηκε 
στο ΦΕΚ 1434/Β/10-7-2015.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

   Αριθμ. Φ 6.38/76780/866 (1)
Χορήγηση άδειας λειτουργίας για μηχανολογικό 

εκσυγχρονισμό στις εγκαταστάσεις της εταιρεί-

ας με την επωνυμία «ΒΙΟΣΕΡ Α.Ε.» 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟI ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ 

ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ - ΥΓΕΙΑΣ 

  Έχοντας υπόψη: 
1. τις διατάξεις:
α) Του Ν. 3982/2011 (ΦΕΚ 143 Α') «Απλοποίηση της 

αδειοδότησης τεχνικών επαγγελμάτων και μεταποιητι-
κών δραστηριοτήτων και επιχειρηματικών πάρκων και 
άλλες διατάξεις»,

β) του Ν. 3325/2005 «Ίδρυση και λειτουργία βιομη-
χανικών - βιοτεχνικών εγκαταστάσεων στο πλαίσιο της 
αειφόρου ανάπτυξης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 68 Α') 
όπως ισχύει,

γ) του άρθρου 7 του Ν. 96/1973 «Περί της εμπορίας εν 
γένει των φαρμακευτικών, διαιτητικών και καλλυντικών 
προϊόντων» (Α' 172),

δ) του άρθρου 3 παρ. 2 του Ν. 1316/1983 «Ίδρυση, 
οργάνωση και αρμοδιότητες του Εθνικού Οργανισμού 
Φαρμάκων» (Α' 3), όπως ισχύει,

ε) του άρθρου 7 του Ν. 1943/1991 «Μεταβίβαση εξου-
σίας υπογραφής» (Α' 50),

στ) την 33361/5-9-1991 κοινή υπουργική απόφαση 
«Μεταβίβαση εξουσίας υπογραφής σύμφωνα με το αρ. 
7 παρ. 1 του Ν. 1943/1991» (Β' 703),

ζ) του άρθρου 9 του Ν. 3172/2003 «Οργάνωση και εκ-
συγχρονισμός των υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας και άλ-
λες διατάξεις» (Α' 197), όπως αυτός ισχύει μέχρι σήμερα,

η) του Ν. 3370/2005 «Οργάνωση και λειτουργία των 
υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας και λοιπές διατάξεις» 
(Α' 176), όπως ισχύει μέχρι σήμερα,

θ) του Π.δ. 116/2014 «Οργανισμός του Υπουργείου 
Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας» (Α' 185), όπως ισχύει,
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ι) του Π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» (Α'98),

ια) του Π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων 
Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών 
και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ανα-
σύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και με-
τονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής 
Πολιτικής. Μετονομασία του Υπουργείου Πολιτισμού, 
Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας, 
Έρευνας και Θρησκευμάτων, του Υπουργείου Οικονο-
μίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού σε Υπουργείο 
Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και του Υπουργεί-
ου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. 
Μεταφορά Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουρ-
γείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού» (Α' 114),

ιβ) το Π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α' 116),

ιγ) την υπ' αριθμ. 107837/2015 απόφαση του Πρω-
θυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης 
και Τουρισμού (Β' 2280), περί ανάθεσης αρμοδιοτήτων 
στην Υφυπουργό Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού,

ιδ) την υπ' αριθμ. οικ. 35209/2015 απόφαση του Πρω-
θυπουργού και του Υπουργού Παραγωγικής Ανασυγκρό-
τησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας με την οποία διο-
ρίστηκε ο Ευστράτιος Ζαφείρης του Χαράλαμπου στη 
θέση του Γενικού Γραμματέα Βιομηχανίας του Υπουρ-
γείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος 
και Ενέργειας (ΥΟΔΔ 592/2015),

ιε) την υπ' αριθμ οικ. 15597/22.4.2015 απόφαση του 
Υπουργού Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλο-
ντος και Ενέργειας «Μεταβολή δικαιώματος υπογραφής 
εγγράφων «Με Εντολή Υπουργού» στον Γενικό Γραμμα-
τέα Βιομηχανίας, στους Προϊστάμενους Γενικών Διευ-
θύνσεων και στους Προϊστάμενους Διευθύνσεων, στους 
Προϊστάμενους Τμημάτων της Γενικής Γραμματείας Βιο-
μηχανίας του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότη-
σης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας» (Β' 689),

ιζ) τις διατάξεις του Π.δ. 106/2014 «Οργανισμός του 
Υπουργείου Υγείας» (Α' 173).

2. Τη με Α.Π. Φ 6.38/11902/562/10-10-2011 Υφιστάμε-
νη Άδεια Λειτουργίας αορίστου χρονικής διάρκειας στο 
εργοστάσιο παραγωγής φαρμακευτικών προϊόντων της 
μονάδας «ΒΙΟΣΕΡ Α.Ε.».

3. Τη με Α.Π. 107507/1506/20-10-2015 αίτηση της εται-
ρείας «ΒΙΟΣΕΡ Α.Ε.» για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας 
λόγω επικείμενου μηχανολογικού εκσυγχρονισμού της 
μονάδας που βρίσκεται στο 9° χλμ της Εθνικής οδού ΤΡΙ-
ΚΑΛΩΝ - ΛΑΡΙΣΗΣ, στα Τρίκαλα Θεσσαλίας.

4. Το με Α.Π. 107507/1506/Φ 6.38/30-10-2015 έγγραφο 
της υπηρεσίας για κατάθεση ερωτηματολογίου (Συμπλη-
ρωματικά στοιχεία).

5. Το με Α.Π. 122721/1652/30-11-2015 θεωρημένο 
ερωτηματολόγιο.

6. Το με Α.Π. 122721/1652/Φ6.38/01-12-2015 έγγραφο 
της Υπηρεσίας με τον προσδιορισμό των δικαιολογητικών.

7. Το με α.π. 29606/323/16-3-2016 θεωρημένο ερωτη-
ματολόγιο με συνημμένα δικαιολογητικά.

8. Το με α.π. 43924/485/22-4-2016 διαβιβαστικό της 
εταιρείας με το τεχνικό υπόμνημα και τα αρχιτεκτονικά 
σχεδιαγράμματα της μονάδας.

9. Την από 12-05-2016 (52446/597/19-5-2016) υπεύ-
θυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου για υπαγωγή 
του εκσυγχρονισμού της μονάδας στην παράγραφο 2β 
του αρ. 20 του Ν. 3982/2011.

10. Την από 16-05-2016 (52446/597/19-5-2016) υπεύ-
θυνη δήλωση του αρμόδιου κατά νόμο μηχανικού με 
πρόσθετα στοιχεία ως προς την ισχύ μηχανημάτων που 
δε σχετίζονται με την παραγωγική διαδικασία.

11. Τη με α.π. 40371/27-05-2016 (61523/681/9-6-2016) 
γνωμάτευση του ΕΟΦ. 

12. Την από 22-06-2016 εισήγηση της Δ/νσης Αδει-
οδότησης Επιχειρήσεων και Επιχειρηματικών Πάρκων 
της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας, αποφασίζουμε:

1. Χορηγούμε άδεια λειτουργίας για μηχανολογικό 
εκσυγχρονισμό διάρκειας αορίστου χρονικής διάρκει-
ας στο εργοστάσιο της «ΒΙΟΣΕΡ Α.Ε.» που εικονίζεται 
στα σχεδιαγράμματα που θεωρήσαμε με την παρούσα 
απόφαση και έχει τα κάτωθι στοιχεία:

Φορέας: «ΒΙΟΣΕΡ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 
ΟΡΡΩΝ».

Θέση εγκατάστασης: ΠΑΛΑΙΟΓΕΦΥΡΟ, 9° χλμ Ε.Ο. ΤΡΙ-
ΚΑΛΩΝ - ΛΑΡΙΣΗΣ, ΤΡΙΚΑΛΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ.

Είδος δραστηριότητας: Παρασκευή ορρών και συ-
σκευών έγχυσης.

ΚΑΔ 2008: 21.10
Όχληση: Μέση
Παραγωγικός μηχανολογικός εξοπλισμός:

ΚΙΝΗ-
ΤΗΡΙΑ 
ΙΣΧΥΣ 
(KW)

ΘΕΡ-
ΜΙΚΗ 
ΙΣΧΥΣ 
(KW)

ΑΞΙΑ (ευρώ)

Εγκεκριμένος 
(στην άδεια 
λειτουργίας) 

2084,66  
247,70

16.797.077,00

Καταργούμενος - 25,60 30.000,00

Εκσυγχρονισμού 
(αιτούμενος)

38,38 17,90 599.520,02

Σύνολο 2.123,04 240,00 17.366.597,02
Μηχανολογικός εξοπλισμός για την προστασία του 

περιβάλλοντος: 0.00 Kw Μηχανολογικός εξοπλισμός για 
την εξυπηρέτηση κτιρίων και εργαζομένων: 284,27 Kw 
αξίας 149.682,00 €.

Με την παρούσα, παύει η ισχύς της Φ 6.38/11902/ 
562/10-10-2011 απόφασης.

2. Η άδεια αυτή χορηγείται με την επιφύλαξη της τή-
ρησης των κειμένων διατάξεων και με τους εξής όρους:

α) Να υπάρχει και να διατηρείται σε καλή κατάσταση ο 
αναγκαίος εξοπλισμός και να λαμβάνονται μέτρα ώστε 
να μη δημιουργείται κίνδυνος σε βάρος της υγείας των 
εργαζομένων (π.χ. τοποθέτηση προστατευτικών περι-
φραγμάτων στα μέρη των μηχανημάτων που κινούνται 
επικίνδυνα, εξασφάλιση επαρκούς φωτισμού και αερι-
σμού στο χώρο εργασίας, χορήγηση και χρήση ΜΑΠ, 
πρόχειρο φαρμακείο, χώρος υγιεινής κ.λπ.),
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β) να λαμβάνονται όλα τα κατάλληλα μέτρα ώστε από 
τη λειτουργία της μονάδας να μην προκαλούνται δυ-
σμενείς επιδράσεις σε βάρος της υγείας, ησυχίας και της 
ασφάλειας των περιοίκων και των εργαζομένων,

γ) να τηρούνται οι περιβαλλοντικοί όροι που εγκρί-
θηκαν με την Δ.Α./Φ 14.835/382/27-03-2009 απόφαση 
της Δ/νσης Ανάπτυξης της Ν.Α. Τρικάλων όπως αυτοί 
παρατάθηκαν βάσει της με α.π. 322/18803/10-2-2016 
απόφασης της Δ/νσης Περιβάλλοντος και χωρικού σχε-
διασμού Θεσσαλίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας,

δ) ο κάτοχος της μονάδας υποχρεώνεται να ανανεώνει 
έγκαιρα το με α.π. 666/Φ 701.4/24-2-2011 πιστοποιητικό 
πυροπροστασίας διάρκειας οκτώ ετών της ΠΥ Τρικάλων,

ε) η διάθεση των υγρών αποβλήτων να γίνεται σύμ-
φωνα με την 236/13-1-2006 απόφαση της Δ/νσης Υγείας 
της Ν.Α. Τρικάλων.

στ) να τηρούνται οι όροι και οι δεσμεύσεις των με α.π. 
707/15943/18-3-2009 και 707/15947/18-03-2019 απο-
φάσεων χορήγησης άδειας χρήσης νερού της Δ/νσης 
Υδάτων της Περιφέρειας Θεσσαλίας

3. Η θεώρηση των σχεδιαγραμμάτων αφορά μόνο θέ-
ματα σχετικά με την εφαρμογή της βιομηχανικής νομο-
θεσίας και γίνεται με την προϋπόθεση της τήρησης των 
πολεοδομικών διατάξεων χωρίς παρεκκλίσεις.

4. Η άδεια αυτή δεν απαλλάσσει τον φορέα της από την 
υποχρέωση να εφοδιασθεί με άλλη άδεια για την οποία 
προκύπτει αντίστοιχη υποχρέωση από άλλες διατάξεις.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβέρνησης. 

 Αθήνα ,19 Ιουλίου 2016

Με εντολή Υπουργού Οικονομίας, 
Ανάπτυξης και Τουρισμού

Ο Γενικός Γραμματέας Βιομηχανίας

ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΖΑΦΕΙΡΗΣ 

Ο Υπουργός Υγείας
ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ

Ι   

  Αριθμ. 76835/ΕΥΘΥ739 (2)
Συμπλήρωση κατηγοριών μη επιλέξιμων δαπα-

νών που αυξάνουν την εθνική συμμετοχή. 

 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρ-

νηση και τα κυβερνητικά όργανα», που κυρώθηκε με το 
άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/τ.Α΄/22.04.2005).

2. Το Ν. 4314/2014 (ΦΕΚ 265/τ.Α'/23.12.2014) «Α) Για 
τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξι-
ακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 
2014- 2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης 
Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, 

τροποποίηση του Ν. 3419/2005 (ΦΕΚ 297/τ.Α') και άλλες 
διατάξεις», όπως ισχύει και ειδικότερα το άρθρο 33 παρ. 
2 αυτού.

3. Το Π.δ. 116/2014 (ΦΕΚ 185/τ.Α'/03.09.2014) «Ορ-
γανισμός του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστι-
κότητας».

4. Το Π.δ. 70/2015 (ΦΕΚ 114/τ.Α'/22.09.2015) περί ανα-
σύστασης και μετονομασίας Υπουργείων.

5. Το Π.δ. 73/2015 (ΦΕΚ 116/τ.Α'/23.09.2015) περί δι-
ορισμού Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, 
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών.

6. Την υπ' αριθμ. 105755/14.10.2015 (ΦΕΚ 2222/τ.Β'/ 
15.10.2015) απόφαση περί ανάθεσης αρμοδιοτήτων 
στον Υφυπουργό Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, 
Αλέξανδρο Χαρίτση.

7. Την υπ' αριθμ. 16/οικ.578/ΕΥΣΕΚΤ/66166 (ΦΕΚ 
1850/τ.Β/24.06.2016) κοινή υπουργική απόφαση με θέμα 
«Σύστημα Διαχείρισης, Αξιολόγησης, Παρακολούθησης 
και Ελέγχου - Διαδικασία Εφαρμογής της Δράσης «Εναρ-
μόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής» έτους 
2016-2017, συγχρηματοδοτούμενης από το Ευρωπαϊκό 
Κοινωνικό Ταμείο στο πλαίσιο του Εταιρικού Συμφώνου 
για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) για την Προγραμματική 
Περίοδο 2014-2020» και τις εκεί αναφερόμενες αποφά-
σεις ένταξης της πράξης «Εναρμόνιση οικογενειακής και 
επαγγελματικής ζωής στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 
«ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 
ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ 2014-2020» και στα 13 Περιφε-
ρειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα (άρθρο 1).

8. Την αλληλογραφία με τη Γενική Διεύθυνση Απα-
σχόλησης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, και συγκεκριμέ-
να (α) την επιστολή του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων 
Επενδύσεων και ΕΣΠΑ και του Ειδικού Γραμματέα ΕΚΤ 
προς τη Γενική Διεύθυνση Απασχόλησης και Κοινωνικής 
Ένταξης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στις 3/6/2015 με αρ. 
πρωτ. 5.15303/οικ. 3.409 και (β) την επιστολή της Γενικής 
Διεύθυνσης Απασχόλησης και Κοινωνικής Ένταξης της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής στις 12/6/2015 Ref. Ares (2015) 
2475998 - 12/06/2015

9. Το γεγονός ότι πρόκειται για έργο βαρύνουσας κοι-
νωνικής σημασίας.

10. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπο-
λογισμού, αποφασίζουμε:

Στις κατηγορίες των μη επιλέξιμων δαπανών, που 
βαρύνουν τους εθνικούς πόρους του Προγράμματος 
Δημοσίων Επενδύσεων, όπως προβλέπεται στην παρ. 
2 του άρθρου 33 του Ν. 4314/2014 προστίθεται και η 
ακόλουθη:

«η. Οι εθνικοί πόροι που απαιτούνται, πέραν της εγκε-
κριμένης συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης, 
για την υλοποίηση της δράσης «Εναρμόνιση Οικογενει-
ακής και Επαγγελματικής Ζωής» για την Προγραμμα-
τική Περίοδο 2014-2020. Ειδικότερα οι μη επιλέξιμες 
για συγχρηματοδότηση δαπάνες που περιλαμβάνονται 
στις οικείες αποφάσεις ένταξης των πράξεων «Εναρ-
μόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» που 
εκδίδονται, στο πλαίσιο του ΕΠ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙ-
ΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ 
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2014-2020» και των ΠΕΠ 2014-2020, θα καλυφθούν με 
αύξηση της εθνικής συμμετοχής».

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 19 Ιουλίου 2016

Ο Υφυπουργός
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ

Ι   

    Αριθμ. Δ9/οικ.33566/8732 (3)
Τροποποίηση της αριθ. Δ9/οικ. 16798/4325/

11-4-2016 απόφασης του Υπουργού Εργασίας 

Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλλη-

λεγγύης «Συγκρότηση Υπηρεσιακού Συμβουλί-

ου του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικής Αλληλεγγύ-

ης (Ε.Κ.Κ.Α.)» (ΦΕΚ 1128/τ.Β΄/20.4.2016). 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 

ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Των παρ.2 και 3 του άρθρου 30 του Ν. 4369/2016 

(Α 33), όπως η παρ.3 τροποποιήθηκε με τις παρ. 3, 4 και 
5 του άρθρου 72 του Ν. 4370/2016 (Α 37) και αντικατα-
στάθηκε με το άρθρο 171 του Ν. 4389/2016 (Α 94),

β) του άρθρου πέμπτου (μεταβατικές διατάξεις) του 
Ν. 3839/2010 (Α' 51) «Σύστημα επιλογής προϊσταμένων 
οργανικών μονάδων με αντικειμενικά και αξιοκρατικά 
κριτήρια - Σύσταση Ειδικού Συμβουλίου Επιλογής Προ-
ϊσταμένων (Ε.Ι.Σ.Ε.Π.) και λοιπές διατάξεις», όπως ισχύει.

γ) των άρθρων 159 και 162 του Ν. 3528/2007 (Α' 26) «Κύ-
ρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικη-
τικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.», όπως ισχύουν,

δ) της παραγράφου Β4 του άρθρου 40 του Ν. 
1884/1990 «Διαρρυθμίσεις στην έμμεση φορολογία και 
άλλες διατάξεις» (Α' 81),

ε) του άρθρου 6 του Ν. 3801/2009 (Α' 163) «Ρυθμίσεις 
θεμάτων προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού 
δικαίου αορίστου χρόνου και άλλες διατάξεις οργάνω-
σης και λειτουργίας της Δημόσιας Διοίκησης»,

στ) του άρθρου 27 του Ν. 4320/2015 «Ρυθμίσεις για 
τη λήψη άμεσων μέτρων για την αντιμετώπιση της αν-
θρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση της Κυβέρνησης και 
των Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές διατάξεις» (Α 29),

ζ) του Π.δ/τος 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α 116).

2. Την αριθ. Δ9/οικ 16798/4325/11-4-2016 απόφαση 
του Υπουργού Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοι-
νωνικής Αλληλεγγύης «Συγκρότηση Υπηρεσιακού Συμ-
βουλίου του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικής Αλληλεγγύης 
(Ε.Κ.Κ.Α.)» (Β΄ 1128).

3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού ούτε του προϋπολογισμού του Ε.Κ.Κ.Α., 

γιατί, βάσει της παρ.1 του άρθρου 21 του Ν. 4354/2015 
(Α' 176) τα Υπηρεσιακά Συμβούλια λειτουργούν εντός 
του κανονικού ωραρίου εργασίας των οικείων υπηρε-
σιών ή σε χρόνο που καλύπτεται από υπερωριακή απα-
σχόληση και δεν καταβάλλεται καμία πρόσθετη αμοιβή 
ή αποζημίωση στα μέλη τους, αποφασίζουμε:

Τροποποιείται η αριθ. Δ9/οικ. 16798/4325/11-4-2016 
απόφαση του Υπουργού Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλι-
σης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ως εξής:

α. Στο τέλος της παρ. 1 προστίθεται εδάφιο ως εξής:
Αν δεν επαρκούν οι υπάλληλοι που αναφέρονται στις 

περιπτώσεις α και β τότε ορίζονται υπάλληλοι από άλλη 
δημόσια υπηρεσία ή νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου 
που πληρούν τις προϋποθέσεις αυτές.

β. Οι παρ. 2 και 3 αντικαθίστανται:
2. Εισηγητής στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο ορίζεται ο 

Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών 
του Κέντρου, με αναπληρωτή του αυτόν που νομίμως τον 
αναπληρώνει στα υπηρεσιακά του καθήκοντα.

3. Γραμματέας του Υπηρεσιακού Συμβουλίου και νόμι-
μος αναπληρωτής του ορίζεται υπάλληλος του Κέντρου 
κατηγορίας ΠΕ ή TE με βαθμό τουλάχιστον Γ.

γ. Προστίθενται παρ. 5 και 6 ως εξής:
5. Η λειτουργία του Υπηρεσιακού Συμβουλίου γίνεται 

σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 162 του Υπαλ-
ληλικού Κώδικα (Ν. 3528/2007), όπως ισχύει.

6. Η θητεία των μελών του Υπηρεσιακού Συμβουλίου 
που συγκροτείται με την παρούσα λήγει, με την επιλογή 
και τοποθέτηση προϊσταμένων Δ/νσεων που επιλέγονται 
σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Δημοσίων Πολι-
τικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. 
(Ν. 3528/2007) οπότε και συγκροτούνται τα υπηρεσιακά 
συμβούλια του άρθρου 159 του ίδιου νόμου.

δ. Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθμ. Δ9/οικ 16798/4325/
11-4-2016 απόφαση (Β 1128).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 20 Ιουλίου 2016

Ο Υπουργός
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΣ

Ι   

 Αριθμ. 33537/Δ9.8730 (4)
Τροποποίηση της υπ' αριθμ. 14497/Δ9.3735/

29-03-2016 απόφασης συγκρότησης Υπηρεσια-

κού Συμβουλίου του Υπουργείου Εργασίας, Κοι-

νωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύ-

ης, όπως ισχύει 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 

ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 3528/2007 «Κύρωση του Κώδικα 

Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλή-
λων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.» (ΦΕΚ Α' 26), όπως ισχύουν.

2. Τις διατάξεις των παρ. 2 και 3 του άρθρου 30 του 
Ν. 4369/2016 «Εθνικό Μητρώο Επιτελικών Στελεχών 
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Δημόσιας Διοίκησης, βαθμολογική διάρθρωση θέσε-
ων, συστήματα αξιολόγησης, προαγωγών και επιλογής 
προϊσταμένων (διαφάνεια - αξιοκρατία και αποτελεσμα-
τικότητα της Δημόσιας Διοίκησης) και άλλες διατάξεις» 
(ΦΕΚ Α'33), όπως τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις των 
παραγράφων 3, 4 και 5 του άρθρου 72 του Ν. 4370/2016 
(ΦΕΚ Α' 37) και του άρθρου 171 του Ν. 4389/2016 
(ΦΕΚ Α' 94)

3. Τις διατάξεις του άρθρου 9 του Ν. 4052/2012 (ΦΕΚ 41 Α').
4. Τις διατάξεις του Π.δ. 85/2012 (ΦΕΚ 141 Α') «Ίδρυση 

και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση 
Υπηρεσιών», όπως αυτό τροποποιήθηκε με το Π.δ. 88/ 
2012 (ΦΕΚ 143 Α').

5. Τις διατάξεις της παρ. 10 του άρθρου 9 του Ν. 4109/ 
2013 «Κατάργηση και Συγχώνευση Νομικών Προσώπων 
του δημοσίου και του ευρύτερου δημοσίου τομέα - Σύ-
σταση Γενικής Γραμματείας για το Συντονισμό του Κυ-
βερνητικού Έργου και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 16 Α').

6. Τις διατάξεις του Π.δ. 113/2014 «Οργανισμός Υπουρ-
γείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας» 
(ΦΕΚ 180 Α')

7. Τις διατάξεις του Π.δ. 24/2015 (ΦΕΚ 20 Α') «Σύστα-
ση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά της Γενικής 
Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων», όπως τροποποι-
ήθηκε με το Ν. 4320/2015 (ΦΕΚ 29 Α') «Ρυθμίσεις για τη 
λήψη άμεσων μέτρων για την αντιμετώπιση της ανθρω-
πιστικής κρίσης, την οργάνωση της Κυβέρνησης και των 
Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές διατάξεις».

8. Τις διατάξεις του Π.δ. 73/2015 (ΦΕΚ 116 Α') «Διορι-
σμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Ανα-
πληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

9. Την αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.37.19/1152/οικ. 18242/05-07-
2016 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικη-
τικής Ανασυγκρότησης (ΑΔΑ:ΨΓΟ7465ΦΘΕ-346).

10. Την υπ'αριθμ. 14497/Δ9.3735/29-03-2016 απόφα-
ση (ΦΕΚ 1066/τ.Β/2016) συγκρότησης του Υπηρεσια-
κού Συμβουλίου του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής 
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, όπως τροπο-
ποιήθηκε με την υπ'αριθμ. 19321/Δ9.4985/25-04-2016 
όμοια απόφαση (ΦΕΚ 1423/τ.Β/2016).

11. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκα-
λείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, 
αποφασίζουμε:

Τροποποιείται η υπ' αριθμ. 14497/Δ9.3735/29-03-2016 
απόφαση (ΦΕΚ 1066/τ.Β'/2016 συγκρότησης του Υπη-
ρεσιακού Συμβουλίου του Υπουργείου Εργασίας, Κοι-
νωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης όπως 
ισχύει, κατά το μέρος που αφορά τις παραγράφους Β, Γ 
και Δ ως εξής:

Β. Εισηγητής στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο ορίζεται ο 
Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Υποστήριξης Ανθρώπι-
νου Δυναμικού και Υπηρεσιών του Υπουργείου Εργασί-
ας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, 
με αναπληρωτή του αυτόν που νομίμως τον αναπληρώ-
νει στα υπηρεσιακά του καθήκοντα.

Γ. Γραμματέας του Υπηρεσιακού Συμβουλίου και νόμι-
μος αναπληρωτής του ορίζεται υπάλληλος του Υπουργεί-
ου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλ-
ληλεγγύης, κατηγορίας ΠΕ ή TE με βαθμό τουλάχιστον Γ'.

Δ. Η θητεία των τακτικών - μη αιρετών - μελών λήγει 
με την επιλογή και τοποθέτηση Προϊσταμένων Διευθύν-
σεων σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 84-86 του 
Υπαλληλικού Κώδικα (Ν. 3528/2007).

Η λειτουργία του Υπηρεσιακού Συμβουλίου γίνεται 
σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 162 του Υπαλ-
ληλικού Κώδικα (Ν. 3528/2007), όπως ισχύει.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

  Αθήνα, 20 Ιουλίου 2016

Ο Υπουργός 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΣ

   Ι

  Αριθμ.2/62974/0004 (5)
Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας υπαλλήλων 

στην Αυτοτελή Διεύθυνση Ανθρωπίνου Δυνα-

μικού και Οργάνωσης της Γενικής Γραμματείας 

Πληροφοριακών Συστημάτων και Διοικητικής 

Υποστήριξης του Υπουργείου Οικονομικών. 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1 Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθε-

σίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα 
που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005 
(ΦΕΚ 98/Α/22.4.2005).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 4354/2015 
(ΦΕΚ 176/Α/16-12-2015) «Διαχείριση των μη εξυπηρε-
τούμενων δανείων. Μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες 
επείγουσες διατάξεις της εφαρμογής της συμφωνίας 
δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθ-
μίσεων».

3. Το Π.δ. 111/2014 «Οργανισμός του Υπουργείου Οι-
κονομικών» (ΦΕΚ Α' 178/29.08.2014)

4. Την με αριθμ. 2/1015/ΔΕΠ/5-1-2016 εγκύκλιο της 
Δ/νσης Εισοδηματικής Πολιτικής.

5. Την αριθμ. 2/30508/0004/5-5-2015 απόφαση του 
Υπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων 
και εξουσιοδότησης υπογραφής «Με εντολή Υπουρ-
γού» στους Γενικούς Γραμματείς και στον Ειδικό Γραμ-
ματέα του Υπουργείου Οικονομικών, πλην της Γενικής 
Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων, στους Προϊσταμένους 
των υπαγόμενων σε αυτούς οργανικών μονάδων κα-
θώς και στους Προϊσταμένους των οργανικών μονάδων 
που υπάγονται απευθείας στον Υπουργό Οικονομικών» 
(785/Β/5-5-2015).

6. Το γεγονός ότι παρίσταται ανάγκη παροχής εργα-
σίας πέρα από το κανονικό ωράριο, υπαλλήλων στην 
Αυτοτελή Διεύθυνση Ανθρωπίνου Δυναμικού και Ορ-
γάνωσης του Υπουργείου Οικονομικών, προκειμένου η 
Υπηρεσία να αντιμετωπίσει το μεγάλο φόρτο εργασίας 
και ιδίως για την έγκαιρη: α) ολοκλήρωση της διαδικα-
σίας κατατάξεων των υπαλλήλων λόγω εφαρμογής του 
νέου μισθολογίου και βαθμολογίου στο Δημόσιο, β) 
τροποποίηση του οργανισμού του Υπουργείου Οικονο-
μικών (Π.δ. 111/2014) σε εφαρμογή των διατάξεων του 
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Ν. 4337/2015 γ) επανέκδοση αποφάσεων κατανομής 
θέσεων στις υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών, 
αρμοδιότητας της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Ανθρωπίνου 
Δυναμικού και Οργάνωσης γ) υποστήριξη των Πολιτικών 
Γραφείων του Υπουργού, Αναπληρωτών Υπουργών και 
των Γενικών Γραμματέων, δ) ολοκλήρωση ελέγχου των 
προσωπικών μητρώων όλων των υπαλλήλων που διο-
ρίζονται, μετατάσσονται ή απολύονται και προκειμένου 
να ελεγχθεί η γνησιότητα των τίτλων σπουδών τους, ε) 
ολοκλήρωση αποσπάσεων, μετατάξεων και μεταθέσεων 
λόγω του μεγάλου όγκου των υπηρεσιακών μεταβολών 
ζ) εισαγωγή μεγάλου αριθμού θεμάτων στα αρμόδια 
Υπηρεσιακά Συμβούλια και η) ολοκλήρωση των εκκρε-
μών πειθαρχικών υποθέσεων.

7. Το με αριθ. 2/54806/0004/13-6-2016 έγγραφο της 
Δ/νσης Ανθρωπίνου Δυναμικού και Οργάνωσης.

8. Την αριθ. 2/54806/ΔΠΔΑ/6-7-2016 απόφαση δέ-
σμευσης πίστωσης της Δ/νσης Οικονομικής Διαχείρισης 
του Υπουργείου Οικονομικών που αφορά υπερωριακή 
εργασία υπαλλήλων της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Αν-
θρωπίνου Δυναμικού και Οργάνωσης της Γενικής Γραμ-
ματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Διοικητικής 
Υποστήριξης (ΑΔΑ: ΩΚΘ5Η-4ΝΜ).

9. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή προκαλεί-
ται συνολική δαπάνη εβδομήντα επτά χιλιάδων ευρώ 
(77.000€) περίπου η οποία θα καλυφθεί από τις εγγε-
γραμμένες πιστώσεις Ειδικού Φορέα 23-150 και ΚΑΕ 
0511 του Υπουργείου Οικονομικών, αποφασίζουμε:

1. Εγκρίνουμε την καθιέρωση απογευματινής υπερω-
ριακής εργασίας για εκατόν δέκα (110) υπαλλήλους στη 
Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού και Οργάνωσης, για 
το χρονικό διάστημα από τη δημοσίευση της παρούσης 
σε ΦΕΚ και έως 31-12-2016, για μέχρι 120 ώρες συνολικά 
ο καθένας.

2. Οι ανωτέρω υπάλληλοι δικαιούνται υπερωριακής 
αποζημίωσης, μόνο στην περίπτωση που δεν είναι δικαι-
ούχοι άλλης υπερωριακής αποζημίωσης από οποιονδή-
ποτε φορέα για το ίδιο χρονικό διάστημα.

Στην ανωτέρω υπερωριακή εργασία η οποία θα πραγ-
ματοποιείται κατά τις εργάσιμες ημέρες, μπορούν να με-
τέχουν και περισσότεροι καθώς και αποσπασμένοι υπάλ-
ληλοι εντός του ανωτέρω συνολικού αριθμού ωρών, που 
εγκρίνονται με την παρούσα απόφαση.

Η κατανομή των ωρών, η συγκρότηση των συνεργείων 
και η περιγραφή των συγκεκριμένων εργασιών που θα 
πραγματοποιηθούν θα γίνει με ευθύνη του Προϊσταμέ-
νου της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Ανθρωπίνου Δυναμικού 
και Οργάνωσης.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 20 Ιουλίου 2016

Με εντολή Υπουργού

Ο Γενικός Γραμματέας Πληροφοριακών 
Συστημάτων και Διοικητικής Υποστήριξης

ΠΕΤΡΟΣ ΤΡΙΑΡΧΗΣ

    Αριθμ. 179565 (6)
Τροποποίηση της 176524/11-05-2016 απόφα-

σης χορήγησης στην εταιρεία Trans Adriatic 

Pipeline AG άδειας εγκατάστασης για τον Δια-

δριατικό Αγωγό Φυσικού Αερίου TAP στις Περι-

φερειακές Ενότητες Έβρου, Ροδόπης, Ξάνθης, 

Καβάλας, Δράμας, Σερρών, Κιλκίς, Θεσσαλονί-

κης, Πέλλας, Κοζάνης, Φλώρινας και Καστοριάς. 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

  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. 100/2014 «Οργανισμός Υπουργείου Περιβάλ-
λοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής» (ΦΕΚ 167/ 
Α/21-11-2014).

3. Το άρθρο 4 του Π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση των 
Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών...» 
(ΦΕΚ 114/Α/22-09-2015).

4. Το Π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυ-
βέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (ΦΕΚ 116/Α/23-09-2015).

5. Το Ν. 4001/2011 «Για τη λειτουργία Ενεργειακών 
Αγορών Ηλεκτρισμού και Φυσικού Αερίου, για Έρευνα, 
Παραγωγή και δίκτυα μεταφοράς Υδρογονανθράκων και 
άλλες ρυθμίσεις» (ΦΕΚ 179/Α/22-08-2011).

6. Τον Ν. 4145/2013 «Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ 
της Δημοκρατίας της Αλβανίας, της Ελληνικής Δημο-
κρατίας και της Ιταλικής Δημοκρατίας αναφορικά με 
τον Αγωγό Φυσικού Αερίου The Trans Adriatic Pipeline 
Project μετά του Παραρτήματος αυτής» (ΦΕΚ 89/Α/
18-04-2013).

7. Το Ν. 4217/2013 «Κύρωση Συμφωνίας Φιλοξενούσας 
Χώρας μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της TRANS 
ADRIATIC PIPELINE AG» (ΦΕΚ 267/A/10-12-2013).

8. Το δεύτερο μέρος του Ν. 3982/2011 «Απλοποίηση 
της αδειοδότησης τεχνικών επαγγελματικών και μετα-
ποιητικών δραστηριοτήτων και επιχειρηματικών πάρ-
κων και άλλες διατάξεις.» (ΦΕΚ 143/Α/17-06-2011) και 
ιδίως το άρθρο 17, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

9. Το άρθρο 45 του Ν. 4277/2014 «Νέο Ρυθμιστικό Σχέ-
διο Αθήνας-Αττικής και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 156/Α/
01-08-2014), σύμφωνα με τον οποίο οι άδειες εγκατά-
στασης και λειτουργίας των έργων ΑΣΦΑ χορηγούνται 
με απόφαση του Υπουργού ΠΕΚΑ.

10. Τα άρθρα 4, 5 και 10 της οικ.483/35/Φ.15/17-01-2012 
απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότη-
τας και Ναυτιλίας «Καθορισμός τύπου, δικαιολογητικών 
και διαδικασίας για την εγκατάσταση και τη λειτουργία 
των μεταποιητικών δραστηριοτήτων του Ν. 3982/2011 
(ΦΕΚ Α' 143), την τροποποίηση και ανανέωση των αδειών 
και την προθεσμία για μεταφορά ή τεχνική ανασυγκρό-
τηση» (ΦΕΚ 158/Β/03-02-2012).

11. Την οικ. 2219/146/Φ.15 κοινή απόφαση των Υπουρ-
γών Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας 
και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής 
«Μηχανολογικές εγκαταστάσεις παροχής υπηρεσιών 
που υπάγονται στις διατάξεις των άρθρων 17-40 του 
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Ν. 3982/2011 "Απλοποίηση της αδειοδότησης τεχνι-
κών επαγγελμάτων και μεταποιητικών δραστηριοτή-
των και επιχειρηματικών πάρκων και άλλες διατάξεις"» 
(ΦΕΚ 584/Β/02-03-2012).

12. Την Δ3/Α/οικ.4303/22-02-2012 απόφαση του 
Υφυπουργού ΠΕΚΑ «Τεχνικός Κανονισμός "Συστήματα 
μεταφοράς Φυσικού Αερίου με Μέγιστη Πίεση Λειτουρ-
γίας άνω των 16 bar"» (ΦΕΚ 603/Α/05-03-2012), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει.

13. Τις από 13-01-2016 αποφάσεις του Υπουργού Πε-
ριβάλλοντος και Ενέργειας, με τις οποίες καθορίσθηκε 
η εγκατάσταση και διαδρομή του Ελληνικού Τμήματος 
του Διαδριατικού Αγωγού Φυσικού Αερίου Υψηλής Πίε-
σης (TAP) στις Περιφερειακές Ενότητες Έβρου, Ροδόπης, 
Ξάνθης, Καβάλας, Δράμας, Σερρών, Κιλκίς, Θεσσαλονί-
κης, Πέλλας, Ημαθίας, Φλώρινας, Κοζάνης και Καστοριάς, 
όπως τροποποιήθηκαν με την 178701/09-06-2016 καθώς 
τις από 06-07-2016 οικ.180513, οικ.180514, οικ.180515, 
οικ.180516, οικ.180517, οικ.180518, οικ.180519, 
οικ.180520, οικ.180521, οικ.180522, οικ.180523, 
οικ.180524 όμοιές τους.

14. Την 176524/11-05-2016 απόφαση του Υπουργού 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας με την οποία χορηγήθηκε 
άδεια εγκατάστασης στην εταιρεία Trans Adriatic Pipeline 
AG για τον Διαδριατικό Αγωγό Φυσικού Αερίου TAP στις 
Περιφερειακές Ενότητες Έβρου, Ροδόπης, Ξάνθης, Κα-
βάλας, Δράμας, Σερρών, Κιλκίς, Θεσσαλονίκης, Πέλλας, 
Ημαθίας, Φλωρίνης, Κοζάνης και Καστοριάς.

15. Το 63617/15-06-2016 (ΑΠ ΥΠΕΝ: 179565/
15-06-2016) έγγραφο της Δ/νσης Αδειοδοτήσεων του 
Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, με το 
οποίο υποβλήθηκε ο φάκελος τροποποίησης της άδειας 
εγκατάστασης του Διαδριατικού Αγωγού TAP.

16. Την LT-TAPGR-GRG-00444/10-06-2016 (ΑΠ. ΥΠΕΝ: 
179268/10-06-2016) επιστολή της εταιρείας TAP, με την 
οποία ζητήθηκε η τροποποίηση της 176524/11-05-2016 
άδειας εγκατάστασης.

17. Την οικ. 174848/12-09-2014 απόφαση του Υπουργού 
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής «Έγκρι-
ση Περιβαλλοντικών Όρων (ΕΠΟ) για την Κατασκευή και 
Λειτουργία του έργου "Διαδριατικός Αγωγός Φυσικού 
Αερίου Υψηλής Πίεσης (TAP) και Συνοδευτικές Εγκατα-
στάσεις - Ελληνικό Τμήμα"», δεκαετούς ισχύος, όπως 
τροποποιήθηκε με τις οικ.153482/17-11-2015, οικ.23069/
05-05-2016 και οικ.30727/16-06-2016 όμοιές της.

18. Την από 15-06-2016 τροποποιημένη Μελέτη Ασφα-
λείας του Διαδριατικού Αγωγού TAP, ως προς τις αλλαγές 
όδευσης του αγωγού και της χωροθέτησης των βανο-
στασίων.

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

Τροποποιούμε την 176524/11-05-2016 απόφαση χο-
ρήγησης στην εταιρεία Trans Adriatic Pipeline AG άδειας 
εγκατάστασης για τον Διαδριατικό Αγωγό Φυσικού Αε-
ρίου TAP στις Περιφερειακές Ενότητες Έβρου, Ροδόπης, 
Ξάνθης, Καβάλας, Δράμας, Σερρών, Κιλκίς, Θεσσαλονί-
κης, Πέλλας, Κοζάνης, Φλωρίνης και Καστοριάς, ως προς 
την αλλαγή της όδευσης του αγωγού καθώς και τη χωρο-

θέτηση των βανοστασίων, σύμφωνα με τα υποβληθέντα 
σχέδια, την τροποποιημένη Μελέτη Ασφαλείας και τα 
λοιπά στοιχεία του φακέλου, με την επιφύλαξη της τή-
ρησης των διατάξεων που μνημονεύονται στο σκεπτικό 
της παρούσας.

Κατά τα λοιπά ισχύει η 176524/11-05-2016 απόφαση 
της παραγράφου 14 του προοιμίου της παρούσας.

Η παρούσα άδεια δεν απαλλάσσει την εταιρεία Trans 
Adriatic Pipeline AG από την υποχρέωση να εφοδιασθεί 
με άλλη άδεια, αν από άλλες διατάξεις προκύπτει αντί-
στοιχη υποχρέωση.

Η παρούσα απόφαση ισχύει και εφαρμόζεται από την 
δημοσίευση των από 06-07-2016 οικ.180513, οικ.180514, 
οικ.180515, οικ. 180516, οικ.180517, οικ.180518, οικ. 
180519, οικ.180520, οικ.180521, οικ.180522, οικ.180523, 
οικ.180524 αποφάσεών μας, με τις οποίες τροποποιή-
θηκαν οι από 13-01-2016 όμοιές τις, με τις οποίες καθο-
ρίσθηκε η εγκατάσταση και διαδρομή του Ελληνικού 
Τμήματος του Διαδριατικού Αγωγού Φυσικού Αερίου 
Υψηλής Πίεσης (TAP) στις Περιφερειακές Ενότητες 
Έβρου, Ροδόπης, Ξάνθης, Καβάλας, Δράμας, Σερρών, 
Κιλκίς, Θεσσαλονίκης, Πέλλας, Κοζάνης, Φλωρίνης και 
Καστοριάς.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 19 Ιουλίου 2016

Ο Υπουργός 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ

Ι   

 ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ
(7)

 Στην αριθ. 1257/15-6-2015 απόφαση του Δημάρχου 
Λέσβου που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1434/Β/10.7.2015 
και αφορά στη χορήγηση «Άδεια Ίδρυσης και Λειτουρ-
γίας Μουσικής Σχολής» με τον διακριτικό τίτλο εντός 
«Μουσική Σχολή Καλλονής- Λέσβου» στο όνομα του 
Ευθυμίου Πατσαντζόπουλου του Κων/νου, στις σελίδες 
15551 και 15552 διορθώνεται το εσφαλμένο:

«Η μουσική Σχολή θα λειτουργήσει τις εξής σχολές 
και τμήματα:

α) Σχολή Ανωτέρων Θεωρητικών Μαθημάτων και Συν-
θέσεως, με τμήματα:

1. Ωδικής
2. Αρμονίας
3. Ενοργανώσεως πνευστών οργάνων
4. Αντιστίξεως
5. Φυγής
6. Ενορχηστρώσεως
7. Συνθέσεως
β) Σχολή Διευθύνσεως Μουσικών συγκροτημάτων με 

τμήματα:
1. Διευθύνσεως Φιλαρμονικής
γ) Σχολή Διευθύνσεως Χορωδίας
δ) Σχολή ενόργανου μουσικής με τμήματα:
1. Πλήκτρων
2. Εγχόρδων
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3. Πνευστών
ε) Σχολή κλασικής κιθάρας
στ) Σχολή κρουστών οργάνων
ζ) Σχολή Μονωδίας, με τμήματα:
1. Μονωδίας
η) Σχολή Εκκλησιαστικής Μουσικής, με τμήματα:
1) Βυζαντινής Μουσικής»,
στο ορθό:
«Η Μουσική Σχολή θα λειτουργήσει τις εξής σχολές 

και τμήματα:
α) Σχολή Ανωτέρων Θεωρητικών Μαθημάτων, με τμή-

ματα:
1. Ωδικής
2. Αρμονίας
3. Αντιστίξεως

4. Φυγής
β) Σχολή ενόργανου μουσικής με τμήματα:
1. Πληκτών
2. Εγχόρδων
3. Πνευστών
4. Κλασικής κιθάρας
γ) Σχολή Μονωδίας με τμήματα:
1. Μονωδίας
δ) Σχολή Σαξόφωνου
Από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δα-

πάνη σε βάρος του Δημοσίου.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως».  

(Από το Δήμο Λέσβου)

Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα 
Τηλ. Κέντρο 210 5279000

Κείμενα προς δημοσίευση:   webmaster.et@et.gr *02023600108160008*


		2016-08-01T17:33:39+0300
	Athens, Ethniko Typografio
	Signed PDF (embedded)




