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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
  Αριθμ. 57732/ΕΥΣ9288 (1)
Τροποποίηση της ΥΑ με 36318/ΕΥΣ5868/17.07.2009 του 

Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών (ΦΕΚ 1525/
Β/27.07.2009) «Διάθεση πιστώσεων από το Πρόγραμ−
μα Δημοσίων Επενδύσεων για την εφαρμογή των δρά−
σεων κρατικών ενισχύσεων στο πλαίσιο των Περιφε−
ρειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Εθνικού 
Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς 2007−2013, και ορι−
σμός των ποσών, ποσοστών και ενισχύσεων».

  Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ,
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή 

αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική πε−
ρίοδο 2007−2013 «(ΦΕΚ 267/Α/3−12−2007) όπως ισχύει.

2. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρ−
νηση και τα Κυβερνητικά όργανα», (π.δ. 63/2005 Α΄ 98).

3. Το Π.Δ. 185/2009 (ΦΕΚ 213/Α΄/7.10.2009) «Ανασύ−
σταση του Υπουργείου Οικονομικών, συγχώνευση του 
Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών με τα Υπουρ−
γεία Ανάπτυξης και Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και 
Νησιωτικής Πολιτικής και μετονομασία του σε «Υπουρ−
γείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας», 
μετατροπή του Υπουργείου Μακεδονίας− Θράκης σε 
Γενική Γραμματεία Μακεδονίας – Θράκης και υπαγωγή 
στο Υπουργείο Εσωτερικών της Γενικής Γραμματείας 
Μακεδονίας – Θράκης και της Γενικής Γραμματείας Αι−
γαίου και Νησιωτικής Πολιτικής».

4. Το Π.Δ. 187/2009 περί διορισμού Υπουργών και Υφυ−
πουργών (ΦΕΚ 214/Α΄/7.10.2009).

5. Το Π.Δ. 189/2009 «Καθορισμός και ανακατανομή αρ−
μοδιοτήτων των Υπουργείων» (ΦΕΚ 221/Α΄/5.11.2009).

6. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 του Συμβουλί−
ου της 11−7−2006 «Περί καθορισμού γενικών διατάξεων 
για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το 
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής και 
την κατάργηση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1260/1999» 
όπως ισχύει.

7. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1828/2006 της Επιτροπής 
της 8ης Δεκεμβρίου 2006 για τη θέσπιση κανόνων σχετι−
κά με την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.1083/2006 
του Συμβουλίου περί καθορισμού γενικών διατάξεων 
για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το 
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής και 
του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ.1080/2006 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για το Ευρωπαϊκό 
Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.

8. Τα άρθρα 87, 88 και 89 περί κρατικών ενισχύσεων 
της Συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινό−
τητας (ΣυνθΕΚ).

9. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 994/1998 του Συμβουλίου 
της 7ης Μαρτίου 1998 για την εφαρμογή των άρθρων 
92 και 93 της Συνθήκης για την ίδρυση των Ευρωπαϊ−
κών Κοινοτήτων σε ορισμένες κατηγορίες οριζόντιων 
κρατικών ενισχύσεων, όπως αυτά τροποποιήθηκαν με 
τα άρθρα 87 και 88 της Συνθήκης αντίστοιχα.

10. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 800/2008 της Επιτρο−
πής της 6ης Αυγούστου 2008 σχετικά με την κήρυξη 
ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων ως συμβατών με 
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την κοινή αγορά κατ΄ εφαρμογή των άρθρων 87 και 
88 της Συνθήκης (Γενικός κανονισμός απαλλαγής κατά 
κατηγορία).

11. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1998/2006 της Επιτροπής 
της 15ης Δεκεμβρίου 2006 σχετικά με την εφαρμογή των 
άρθρων 87 και 88 της συνθήκης ΕΚ για στις ενισχύσεις 
ήσσονος σημασίας.

12. Την με αρ. (2009/C 16/01) Ανακοίνωση της Επιτρο−
πής – Προσωρινό κοινοτικό πλαίσιο για τη λήψη μέτρων 
κρατικής ενίσχυσης με σκοπό να στηριχθεί η πρόσβαση 
στη χρηματοδότηση κατά τη διάρκεια της τρέχουσας 
χρηματοπιστωτικής και οικονομικής κρίσης.

13. Την με αριθμό Ε (2007) 6015/29.11.2007 από−
φαση της Επιτροπής για την έγκριση του Εθνικού 
Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) (Κωδικός 
CCI2007GR6UN5001).

14. Το Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου του Συστή−
ματος, όπως εγκρίθηκε με την υπ’ αριθ. 124125/22−12−08 
πράξη αποδοχής της Γενικής Διεύθυνσης Περιφερειακής 
Πολιτικής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

15. Την υπ’ αριθ. 14053/ΕΥΣ1749/27.3.2008 (ΦΕΚ 540/
Β/27.3.2008) Υπουργική Απόφαση Σ.Δ.Ε. (ΥΠΑΣΥΔ), όπως 
ισχύει.

16. Την υπ’ αριθ. Ε(2007) 5443/5.11.2007 Απόφαση της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής περί έγκρισης του ΠΕΠ Αττική 
(Κωδικός CCI 2007GR161PO006).

17. Την υπ’ αριθ. Ε(2007) 5441/5.11.2007 Απόφαση της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής περί έγκρισης του ΠΕΠ Δυτι−
κή Ελλάδα−Πελοπόννησος−Ιόνιοι Νήσοι (Κωδικός CCI 
2007GR161PO007).

18. Την υπ’ αριθ. Ε(2007) 5337/26.10.2007 Απόφαση της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής περί έγκρισης του ΠΕΠ Μακε−
δονία – Θράκη (Κωδικός CCI 2007GR161PO008).

19. Την υπ’ αριθ. Ε(2007) 5332/26.10.2007 Απόφαση 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής περί έγκρισης του ΠΕΠ 
Θεσσαλία−Στερεά Ελλάδα−Ήπειρος (Κωδικός CCI 
2007GR16UPO001).

20. Την υπ’ αριθ. Ε(2007) 5439/5.11.2007 Απόφαση της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής περί έγκρισης του ΠΕΠ Κρήτη 
& Νήσοι Αιγαίου (Κωδικός CCI 2007GR16UPO002).

21. Την Κοινή Υπουργική Απόφαση με αριθμό 3850/
ΕΥΣ523 απόφαση (ΦΕΚ 333/Β/29.02.08) για την τροπο−
ποίηση (αναδιάρθρωση) της απόφασης σύστασης της 
Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού της Εφαρμογής των 
Επιχειρησιακών Προγραμμάτων όπως ισχύει.

22. Την υπ’ αριθ. πρωτ. 34704/ΕΥΣ5269/9.07.2009 
Υπουργική Απόφαση «Ρύθμιση θεμάτων σχετικά με την 
εφαρμογή μέτρων ενίσχυσης με τη μορφή άμεσης επι−

δότησης στο πλαίσιο των συγχρηματοδοτούμενων προ−
γραμμάτων βάσει του Προσωρινού Πλαισίου» (ΦΕΚ1418/
Β/15/07/2009).

23. Το καθεστώς ενίσχυσης Ν304/2009, που κοινο−
ποιήθηκε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και εγκρίθηκε από 
αυτήν.

24. Την υπ’ αριθ. πρωτ. 32842/ΕΥΣ 5239/30.06.2009 
Υπουργική Απόφαση, «Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν 
τη διαχείριση δράσεων ενίσχυσης επιχειρήσεων στο 
πλαίσιο Επιχειρησιακών Προγραμμάτων της Προγραμ−
ματικής Περιόδου 2007−2013 σύμφωνα με τα άρθρα 4 και 
17 του Ν. 3614/2007 (ΦΕΚ 267 Α΄)» (ΦΕΚ 1299/Β/01.07.2009), 
όπως εκάστοτε ισχύει.

25. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή της απόφασης 
αυτής προκαλείται δαπάνη, η οποία βαρύνει τον προϋ−
πολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Οι−
κονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, ΣΑΕ 424/8, 
η οποία εκτιμάται ότι μπορεί να ανέρχεται έως το ποσό 
των πεντακοσίων εκατομμυρίων Ευρώ (500.000.000€), 
αποφασίζουμε:

Την τροποποίηση της ΥΑ με 39449/ΕΥΣ6448/07−08−09 
του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών (ΦΕΚ 1525/
Β/27.07.2009) «Διάθεση πιστώσεων από το Πρόγραμμα 
Δημοσίων Επενδύσεων για την εφαρμογή των δράσεων 
κρατικών ενισχύσεων στο πλαίσιο των Περιφερειακών 
Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Εθνικού Στρατη−
γικού Πλαισίου Αναφοράς 2007−2013, και ορισμός των 
ποσών, ποσοστών και ενισχύσεων», όπως ακολουθεί.

Άρθρο 1

Το άρθρο 1 αντικαθίσταται με το ακόλουθο κείμενο:

«Άρθρο 1
Συνολικός προϋπολογισμός

Ο προϋπολογισμός δημόσιας δαπάνης για την υλο−
ποίηση δράσεων κρατικών ενισχύσεων στο πλαίσιο των 
Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του 
Ε.Σ.Π.Α. εκτιμάται ότι μπορεί να ανέρχεται έως το ποσό 
των πεντακοσίων εκατομμυρίων Ευρώ (500.000.000€) 
και περιλαμβάνεται στα πέντε (5) Περιφερειακά Επι−
χειρησιακά Προγράμματα. Σε κάθε περίπτωση, ο συνο−
λικός προϋπολογισμός των δράσεων οριστικοποιείται 
με τις αποφάσεις ένταξης και έγκρισης των έργων των 
τελικών αποδεκτών στο πλαίσιο των Π.Ε.Π. Το περιε−
χόμενο των δράσεων αυτών εξειδικεύεται στην ΚΥΑ 
Προκήρυξης.»

Άρθρο 2

Το «Παράρτημα Α» αντικαθίσταται με το ακόλουθο 
Παράρτημα Α:

Περιφέρεια Εμπόριο Υπηρεσίες Μεταποίηση Τουρισμός franchise

ΑΜΘ 5.400.000 € 4.050.000 € 14.000.000 € 5.000.000 € 1.050.000,00 €

Αττική 23.400.000 € 26.550.000 € 34.000.000 € 7.500.000 € 5.550.000,00 €

Β. Αιγαίο 3.150.000 € 2.700.000 € 8.000.000 € 8.000.000 € 650.000,00 €

Δυτ. Ελλάδα 4.950.000 € 4.950.000 € 12.000.000 € 3.500.000 € 1.100.000,00 €

Δυτ. Μακεδονία 3.150.000 € 3.150.000 € 9.000.000 € 2.000.000 € 700.000,00 €

Ήπειρος 4.050.000 € 3.600.000 € 9.000.000 € 4.500.000 € 850.000,00 €

Θεσσαλία 6.750.000 € 6.750.000 € 15.000.000 € 7.500.000 € 1.500.000,00 €

Ιόνια 3.150.000 € 3.150.000 € 3.000.000 € 13.500.000 € 700.000,00 €
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    Αριθμ. Δ3/Α/20558 (2)
Χορήγηση άδειας λειτουργίας στο ΔΕΣΦΑ Α.Ε. για το 

Μετρητικό/Ρυθμιστικό Σταθμό (70/19 bar) Κοκκίνας 
(Περίβλεπτου), στην περιοχή του Δήμου Φερών του 
Νομού Μαγνησίας.

  Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ 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. 381/1989 «Οργανισμός του Υπουργείου Βι−
ομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας» (ΦΕΚ 168/Α/
16−06−1989), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.

3. Το π.δ. 187/2009 περί διορισμού Υπουργών και Υφυ−
πουργών της Κυβέρνησης (ΦΕΚ 214/Α/07−10−2009).

4. Το π.δ. 189/2009 περί καθορισμού και ανακατανομής 
αρμοδιοτήτων των Υπουργείων (ΦΕΚ 221/Α/05−11−2009).

5. Τα άρθρα 6,7 και 8 του ν. 3428/2005 (ΦΕΚ 313/Α/
27−12−2005) «Απελευθέρωση Αγοράς Φυσικού Αερίου», 
σύμφωνα με τα οποία μεταβιβάσθηκε από τη Δ.ΕΠ.
Α. Α.Ε. με απόσπαση ο κλάδος του Εθνικού Συστήμα−
τος Φυσικού Αερίου (ΕΣΦΑ) στο Διαχειριστή Εθνικού 
Συστήματος Φυσικού Αερίου Α.Ε. με διακριτικό τίτλο 
«Δ.Ε.Σ.Φ.Α. Α.Ε».

6. Το π.δ. 33/2007 «Σύσταση της Ανώνυμης Εταιρείας 
με την επωνυμία “Διαχειριστής Εθνικού Συστήματος 
Φυσικού Αερίου Α.Ε.” και έγκριση του Καταστατικού 
της» (ΦΕΚ 31/Α/20−02−2007) καθώς και το 6667/07/30−
03−2007 έγγραφο της Διεύθυνσης Ανωνύμων Εταιρειών 
του Κεντρικού Τομέα της Νομαρχίας Αθηνών, για την 
Ανακοίνωση καταχώρησης στο Μητρώο Ανωνύμων Εται−
ρειών με βάση τις διατάξεις του κωδ. ν. 2190/1920 της 
Απόφασης Σύστασης της Ανώνυμης Εταιρείας με την ως 
άνω επωνυμία και το διακριτικό τίτλο «ΔΕΣΦΑ» Α.Ε.

7. Το ΦΕΚ 2322/Τ.Α.Ε. & Ε.Π.Ε./04−04−2007 στο οποίο 
δημοσιεύθηκε Ανακοίνωση καταχώρησης στο Μητρώο 
Ανωνύμων Εταιρειών της σύστασης της Ανώνυμης Εται−
ρείας με την επωνυμία «Διαχειριστής Εθνικού Συστήμα−
τος Φυσικού Αερίου Ανώνυμη Εταιρεία» και το διακριτικό 
τίτλο «Δ.Ε.Σ.Φ.Α. Α.Ε.» και το ΦΕΚ 3060/Τεύχος ΑΕ και 
ΕΠΕ/10−05−2007 στο οποίο δημοσιεύθηκε Ανακοίνωση 
καταχώρησης στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών στοι−
χείων της ως άνω εταιρείας.

8. Το ν. 3325/2005 «Ίδρυση και λειτουργία βιομηχα−
νικών−βιοτεχνικών εγκαταστάσεων στο πλαίσιο της 

αειφόρου ανάπτυξης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 68/Α/
11−03−2005), καθώς και τις (α) κοινή υπουργική απόφαση 
Φ.15/οικ.7814/614/14−04−2005 «Καθορισμός παραβόλων» 
των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών – Ανάπτυ−
ξης 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), όπως η τελευταία συμπληρώθηκε και ισχύει.

9. Το β.δ. 15/21−10−1922 «Περί χορηγήσεως αδειών ιδρύ−
σεως και λειτουργίας πάσης μηχανολογικής εγκατα−
στάσεως» (ΦΕΚ 208/Α/21−10−1922).

10. Το β.δ. 16/17−03−1950 «Περί διαιρέσεως κατατάξεως 
και απογραφής των Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων, 
επιβλέψεως εκτελέσεως και επιβλέψεως της λειτουργί−
ας αυτών» (ΦΕΚ 82/Α/17−03−1950), το οποίο τροποποιή−
θηκε 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 λειτουργί−
ας αυτών”» (ΦΕΚ 346/Α/17−12−1953).

11. Το ν. 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).

12. 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).

13. Το άρθρο 29 του ν. 2115/1993 «Τροποποίηση, αντι−
κατάσταση και συμπλήρωση διατάξεων του ν. 1428/1984 
“Εκμετάλλευση λατομείων αδρανών υλικών και άλλες 
διατάξεις”» (ΦΕΚ 15/Α/15−2−1993) και το άρθρο «δέκα−
το τέταρτο» παρ. 1 του ν. 2593/1998 «Αναδιοργάνωση 
της Δημόσιας Επιχείρησης Πετρελαίου (Δ.Ε.Π. Α.Ε.) και 
των θυγατρικών της εταιρειών, καταστατικό αυτής και 
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 59/Α/20−3−1998) 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 ΔΕ−
ΣΦΑ Α.Ε.), μπορεί ο Υπουργός Βιομηχανίας, Ενέργειας 
και Τεχνολογίας, με αποφάσεις του, που δημοσιεύονται 

Κ. Μακεδονία 14.400.000 € 14.400.000 € 42.000.000 € 9.500.000 € 3.200.000,00 €

Κρήτη 6.750.000 € 6.750.000 € 11.000.000 € 10.000.000 € 1.500.000,00 €

Ν. Αιγαίο 4.500.000 € 3.600.000 € 7.000.000 € 17.000.000 € 900.000,00 €

Πελοποννησος 5.400.000 € 5.400.000 € 16.000.000 € 6.500.000 € 1.200.000,00 €

Στ.Ελλάδα 4.950.000 € 4.950.000 € 20.000.000 € 5.500.000 € 1.100.000,00 €

ΣΥΝΟΛΑ ΧΩΡΑΣ 90.000.000 € 90.000.000 € 200.000.000 € 100.000.000 € 20.000.000 €

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 11 Δεκεμβρίου 2009

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΛΟΥΚΙΑ ΤΑΡΣΙΤΣΑ ΚΑΤΣΕΛΗ

F
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στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, να χορηγεί τις σχε−
τικές άδειες εγκατάστασης και λειτουργίας των έργων 
αυτών, κατά παρέκκλιση από κάθε κείμενη διάταξη.

14. Τη Δ3/Α/12346/22−12−2000 απόφαση του Γενικού 
Γραμματέα Ανάπτυξης με την οποία χορηγήθηκε άδεια 
λειτουργίας αγωγού υψηλής πίεσης κλάδου Βόλου και 
μετρητικού και ρυθμιστικού σταθμού Βόλου (U−2680) του 
συστήματος μεταφοράς φυσικού αερίου της ΔΕΠΑ Α.Ε. 
(ΦΕΚ 9/Β/10−01−2001).

15. Τη Δ3/Α/3268/16−03−2005 απόφαση του Γενικού 
Γραμματέα Ανάπτυξης με την οποία χορηγήθηκε στην 
Α.Ε. ΔΕΠΑ άδεια εγκατάστασης για την κατασκευή του 
Μετρητικού/Ρυθμιστικού Σταθμού Κοκκίνας (70/19 bar) 
εντός του χώρου του βαλβιδοστασίου Κοκκίνας (Περί−
βλεπτου) στην περιοχή του Δήμου Φερρών του Νομού 
Μαγνησίας (ΦΕΚ 399/Β/28−03−2005).

16. Την 007663/12−03−2008 αίτηση (Α.Π. ΥΠΑΝ: 6225/13−
03−2008), όπως συμπληρώθηκε με την 025964/21−09−2009 
(Α.Π. ΥΠΑΝ: 20558/23−09−2009) όμοιά της, συνοδευόμενη 
από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, που υπέβαλε στην 
Υπηρεσία μας ο ΔΕΣΦΑ ΑΕ, για χορήγηση Άδειας Λει−
τουργίας του εν θέματι έργου.

17. Την 33845/11−05−1994 κοινή υπουργική απόφαση 
«Έγκριση περιβαλλοντικών όρων για τον αγωγό φυσι−
κού αερίου και τους κλάδους του πλην του κλάδου 
Λαυρίου, από τα ελληνοβουλγαρικά σύνορα μέχρι τις 
εγκαταστάσεις της νήσου Ρεβυθούσας» των Υπουργών 
ΠΕΧΩΔΕ, Βιομηχανίας Έρευνας και Τεχνολογίας, Γεωρ−
γίας, Πολιτισμού και Εμπορικής Ναυτιλίας, ισχύος μέχρι 
τις 31−05−1999.

18. Το 123049/05−03−2004 έγγραφο της Ειδικής Υπη−
ρεσίας Περιβάλλοντος του ΥΠΕΧΩΔΕ με το οποίο 
εγκρίνεται η παράταση ισχύος της ως άνω ΚΥΑ μέχρι 
τις 30−06−2009, της οποίας το έγγραφο αυτό αποτελεί 
αναπόσπαστο τμήμα.

19. Το 140051/26−01−2005 έγγραφο της Ειδικής Υπη−
ρεσίας Περιβάλλοντος του ΥΠΕΧΩΔΕ με το οποίο βε−
βαιώνεται ότι δεν απαιτείται νέα διαδικασίας έγκρισης 
Περιβαλλοντικών Όρων για το εν θέματι έργο και ότι 
ισχύουν οι όροι που αναφέρονται στην ΚΥΑ 33845/11−
05−1994 του κύριου αγωγού Φυσικού Αερίου.

20. Τη 141990/08−07−2009 κοινή υπουργική απόφαση 
των Υπουργών ΠΕΧΩΔΕ, Ανάπτυξης, Πολιτισμού, Εμπο−
ρικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και 
του Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, 
σύμφωνα με την οποία ανανεώνεται η ανωτέρω ΚΥΑ 
33845/11−05−1994, μέχρι τις 30−06−2019.

21. Την από 12−03−2008 υπεύθυνη δήλωση του Νόμιμου 
εκπροσώπου του ΔΕΣΦΑ ΑΕ με την οποία δηλώνει ότι 
η εγκατάσταση του Μετρητικού/Ρυθμιστικού Σταθμού 
(70/19 bar) Κοκκίνας (Περίβλεπτου), στην περιοχή του 
Δήμου Φερρών του Νομού Μαγνησίας έγινε σύμφωνα 
με την Δ3/Α/3268/16−03−2005 Άδεια Εγκατάστασης του 
Γενικού Γραμματέα Ανάπτυξης.

22. Την από 01−12−2008 υπεύθυνη δήλωση του Νόμιμου 
εκπροσώπου του ΔΕΣΦΑ ΑΕ περί ανάθεσης σε αρμόδιο 
Τεχνικό της λειτουργίας και συντήρησης του Εθνικού 
Συστήματος Φυσικού Αερίου (Ε.Σ.Φ.Α.) πλην του Τερ−
ματικού Σταθμού Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου στη 
Νήσο Ρεβυθούσα Αττικής.

23. Την από 04−12−2008 Υπεύθυνη Δήλωση του αρ−
μοδίου Τεχνικού του ΔΕΣΦΑ ΑΕ περί αποδοχής της 
επίβλεψης λειτουργίας και συντήρησης του Μετρητικού/

Ρυθμιστικού Σταθμού Φυσικού Αερίου (70/19 bar) Κοκ−
κίνας (Περίβλεπτου), στην περιοχή του Δήμου Φερρών 
του Νομού Μαγνησίας.

24. Την από 24−09−2009 (Α.Π. ΥΠEKA: 23395/11−11−2009) 
υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου του φορέα 
με την οποία δηλώνεται το τεχνικό προσωπικό που θα 
απασχοληθεί στο εν θέματι έργο.

25. Την από 12−03−2008 υπεύθυνη δήλωση του Νόμιμου 
εκπροσώπου του ΔΕΣΦΑ ΑΕ με την οποία δηλώνει ότι 
δεν απορρέουν βιομηχανικά λύματα από την παραγω−
γική διαδικασία και δεν απαιτείται η κατασκευή συστή−
ματος διάθεσης λυμάτων.

26. Το ΦΜΠ 3033β/24−03−2006 πιστοποιητικό πυροπρο−
στασίας οκταετούς ισχύος, της Π.Υ. Βόλου, με το οποίο 
πιστοποιείται ότι η Δ/νση της επιχείρησης ΔΕΠΑ Α.Ε. ιδι−
οκτησίας ΔΕΠΑ Α.Ε. που βρίσκεται στη θέση Καπνοτόπι 
Κοκκίνας Δ.Δ. Περίβλεπτου Δήμου Φερών έλαβε όλα τα 
μέτρα και μέσα πυρασφάλειας που προβλέπονται στη 
3033 β Μελέτη Πυρασφάλειας.

27. Το TUV H−010/008/17−12−2008 τελικό πιστοποιητικό 
επιθεώρησης της TUV HELLAS με το οποίο πιστοποιεί−
ται ότι ο Μετρητικός Σταθμός στη Κοκκίνα κατασκευ−
άστηκε και ελέγχθηκε σύμφωνα με τις προδιαγραφές 
του έργου.

28. Την 52/09−02−2006 Άδεια οικοδομής τετραετούς 
ισχύος της Δ/νσης Πολεοδομίας Μαγνησίας, που ανα−
φέρεται στην ανέγερση υποστέγου του Μετρητικού−
Ρυθμιστικού σταθμού Φυσικού Αερίου Κοκκίνας, από 
τη ΔΕΠΑ Α.Ε.

29. Το διπλότυπο είσπραξης με αριθμό ΣΤ 68156390/ 
6027/21−09−2009 της ΔΟΥ Ψυχικού, ύψους €49,00.

30. Την από 25−09−2008 έκθεση αυτοψίας της Δ/νσης 
Εγκαταστάσεων Πετρελαιοειδών.

31. Το από 16−11−2009 εισηγητικό σημείωμα της Δ/νσης 
Εγκαταστάσεων Πετρελαιοειδών.

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

Χορηγείται άδεια λειτουργίας στο ΔΕΣΦΑ Α.Ε., αόρι−
στης χρονικής διάρκειας, για το Μετρητικο/Ρυθμιστικό 
Σταθμό (70/19 bar) Κοκκίνας (Περίβλεπτου), στην περι−
οχή του Δήμου Φερών του Νομού Μαγνησίας, με τους 
παρακάτω όρους και περιορισμούς:

1. Η παρούσα άδεια τελεί υπό επανεξέταση σύμ−
φωνα με τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 10 του 
ν. 3325/2005 (ΦΕΚ 68/Α/11−03−2005) ύστερα από τη συ−
μπλήρωση πενταετίας από την έκδοσή της παρούσας 
καθώς και έπειτα από μεταβολή του μηχανολογικού 
εξοπλισμού.

2. Να τηρούνται σε ετοιμότητα όλα τα μέτρα πυρο−
προστασίας που προβλέπονται από την εγκεκριμένη 
μελέτη πυρασφάλειας.

3. Να ανανεώνεται το πιστοποιητικό πυροπροστασίας 
πριν από τη λήξη του και να προσκομίζεται αντίγρα−
φο στη Δ/νση Εγκαταστάσεων Πετρελαιοειδών του 
Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής 
Αλλαγής.

4. Να τηρούνται οι όροι που αναφέρονται στην κοινή 
υπουργική απόφαση του υπό στοιχείου 20 του προοι−
μίου της παρούσας. Οι Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις 
έγκρισης περιβαλλοντικών όρων να ανανεώνονται πριν 
από τη λήξη τους και να προσκομίζεται αντίγραφο στη 
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Δ/νση Εγκαταστάσεων Πετρελαιοειδών του Υπουργείου 
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.

5. Η παρακολούθηση της λειτουργίας των εγκατα−
στάσεων και ιδιαίτερα η συντήρησή τους να γίνεται 
σύμφωνα με τους διεθνείς κανονισμούς που ισχύουν για 
παρόμοια συστήματα μεταφοράς φυσικού αερίου και 
που έχουν προδιαγραφεί στη μελέτη του έργου.

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

7. 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 από το άρθρο 2 του β.δ. 15/21−10−1922 
όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει.

8. Να τηρούνται κατά τη λειτουργία της εγκατάστα−
σης οι εκάστοτε ισχύουσες αστυνομικές και υγειονομι−
κές διατάξεις καθώς και οι διατάξεις του Υπουργείου 
Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.

9. 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.

10. Η παρούσα απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφη−
μερίδα της Κυβερνήσεως δυνάμει του άρθρου 29 του 
ν. 2115/1993 και του άρθρου «δέκατο τέταρτο» παρ. 1 του 
ν. 2593/1998 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., όπως προβλέπεται 
στο άρθρο 29 του ν. 3734/2009 − μπορεί ο Υπουργός 
Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας, με αποφάσεις 
του, που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνή−
σεως, να χορηγεί τις σχετικές άδειες εγκατάστασης και 
λειτουργίας των έργων αυτών, κατά παρέκκλιση από 
κάθε κείμενη διάταξη.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 10 Δεκεμβρίου 2009

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΜΠΙΡΜΠΙΛΗ

F
      Αριθμ. Δ3/Α/20557 (3)
Χορήγηση άδειας λειτουργίας στο ΔΕΣΦΑ Α.Ε. για το 

Μετρητικό/Ρυθμιστικό Σταθμό (70/19 bar) ΒΙ.ΠΕ. (Μα−
κρυχωρίου) Λάρισας, στην περιοχή του Δήμου Μα−
κρυχωρίου του Νομού Λάρισας.

  Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ 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. 381/1989 «Οργανισμός του Υπουργείου Βι−
ομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας» (ΦΕΚ 168/Α/
16−06−1989), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.

3. Το π.δ. 187/2009 περί διορισμού Υπουργών και Υφυ−
πουργών της Κυβέρνησης (ΦΕΚ 214/Α/07−10−2009).

4. Το π.δ. 189/2009 περί καθορισμού και ανακατανομής 
αρμοδιοτήτων των Υπουργείων (ΦΕΚ 221/Α/05−11−2009).

5. Τα άρθρα 6,7 και 8 του ν. 3428/2005 (ΦΕΚ 313/Α/
27−12−2005) «Απελευθέρωση Αγοράς Φυσικού Αερίου», 
σύμφωνα με τα οποία μεταβιβάσθηκε από τη Δ.ΕΠ.Α. Α.Ε. 
με απόσπαση ο κλάδος του Εθνικού Συστήματος Φυσικού 
Αερίου (ΕΣΦΑ) στο Διαχειριστή Εθνικού Συστήματος Φυ−
σικού Αερίου Α.Ε. με διακριτικό τίτλο «Δ.Ε.Σ.Φ.Α. Α.Ε».

6. Το π.δ. 33/2007 «Σύσταση της Ανώνυμης Εταιρείας 
με την επωνυμία “Διαχειριστής Εθνικού Συστήματος 
Φυσικού Αερίου Α.Ε.” και έγκριση του Καταστατικού 
της» (ΦΕΚ 31/Α/20−02−2007) καθώς και το 6667/07/30−
03−2007 έγγραφο της Διεύθυνσης Ανωνύμων Εταιρειών 
του Κεντρικού Τομέα της Νομαρχίας Αθηνών, για την 
Ανακοίνωση καταχώρησης στο Μητρώο Ανωνύμων Εται−
ρειών με βάση τις διατάξεις του κωδ. ν. 2190/1920 της 
Απόφασης Σύστασης της Ανώνυμης Εταιρείας με την ως 
άνω επωνυμία και το διακριτικό τίτλο «ΔΕΣΦΑ» Α.Ε.

7. Το ΦΕΚ 2322/Τ.Α.Ε. και Ε.Π.Ε./04−04−2007 στο οποίο 
δημοσιεύθηκε Ανακοίνωση καταχώρησης στο Μητρώο 
Ανωνύμων Εταιρειών της σύστασης της Ανώνυμης Εται−
ρείας με την επωνυμία «Διαχειριστής Εθνικού Συστήμα−
τος Φυσικού Αερίου Ανώνυμη Εταιρεία» και το διακριτικό 
τίτλο «Δ.Ε.Σ.Φ.Α. Α.Ε.» και το ΦΕΚ 3060/Τεύχος ΑΕ και 
ΕΠΕ/10−05−2007 στο οποίο δημοσιεύθηκε Ανακοίνωση 
καταχώρησης στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών στοι−
χείων της ως άνω εταιρείας.

8. Το ν. 3325/2005 «Ίδρυση και λειτουργία βιομηχα−
νικών−βιοτεχνικών εγκαταστάσεων στο πλαίσιο της 
αειφόρου ανάπτυξης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 68/Α/ 
11−03−2005), καθώς και τις (α) κοινή υπουργική απόφαση 
Φ.15/οικ.7814/614/14−04−2005 «Καθορισμός παραβόλων» 
των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών – Ανάπτυ−
ξης 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), όπως η τελευταία συμπληρώθηκε και ισχύει.

9. Το β.δ. 15/21−10−1922 «Περί χορηγήσεως αδειών ιδρύ−
σεως και λειτουργίας πάσης μηχανολογικής εγκατα−
στάσεως» (ΦΕΚ 208/Α/21−10−1922).

10. Το β.δ. 16/17−03−1950 «Περί διαιρέσεως κατατάξεως 
και απογραφής των Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων, 
επιβλέψεως εκτελέσεως και επιβλέψεως της λειτουργί−
ας αυτών» (ΦΕΚ 82/Α/17−03−1950), το οποίο τροποποιή−
θηκε 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 λειτουργί−
ας αυτών”» (ΦΕΚ 346/Α/17−12−1953).

11. Το ν. 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).

12. 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).



30002 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 

13. Το άρθρο 29 του ν. 2115/1993 «Τροποποίηση, αντι−
κατάσταση και συμπλήρωση διατάξεων του ν. 1428/1984 
“Εκμετάλλευση λατομείων αδρανών υλικών και άλλες 
διατάξεις”» (ΦΕΚ 15/Α/15−2−1993) και το άρθρο «δέκα−
το τέταρτο» παρ. 1 του ν. 2593/1998 «Αναδιοργάνωση 
της Δημόσιας Επιχείρησης Πετρελαίου (Δ.Ε.Π. Α.Ε.) και 
των θυγατρικών της εταιρειών, καταστατικό αυτής και 
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 59/Α/20−3−1998) 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 ΔΕ−
ΣΦΑ Α.Ε.), μπορεί ο Υπουργός Βιομηχανίας, Ενέργειας 
και Τεχνολογίας, με αποφάσεις του, που δημοσιεύονται 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, να χορηγεί τις σχε−
τικές άδειες εγκατάστασης και λειτουργίας των έργων 
αυτών, κατά παρέκκλιση από κάθε κείμενη διάταξη.

14. Τη Δ3/Α/6014/04−04−1997 απόφαση του Γενικού 
Γραμματέα Ανάπτυξης με την οποία χορηγήθηκε άδεια 
λειτουργίας του συστήματος μεταφοράς φυσικού αερί−
ου (κύριος αγωγός υψηλής πίεσης, μετρητικός και ρυθ−
μιστικός σταθμός Βόρειας Λάρισας, κτίρια λειτουργίας 
και συντήρησης Βόρειου Τομέα – Ν. Μεσημβρία Θεσσα−
λονίκης, κτίρια λειτουργίας και συντήρηση Κεντρικού 
Τομέα – Αμπελιά Φαρσάλων, κτίρια λειτουργίας και συ−
ντήρησης Νότιου Τομέα – Στρίφι Ελευσίνας, μεθοριακός 
μετρητικός σταθμός Στρυμονοχωρίου) της ΔΕΠΑ Α.Ε. 
(ΦΕΚ 298/Β/11−04−1997).

15. Τη Δ3/Α/3340/01−07−2003 απόφαση του Γενικού 
Γραμματέα Ανάπτυξης με την οποία χορηγήθηκε άδεια 
λειτουργίας (ανανέωση) του συστήματος μεταφοράς 
φυσικού αερίου της ΔΕΠΑ Α.Ε. (κύριος αγωγός υψηλής 
πίεσης, μετρητικός και ρυθμιστικός σταθμός Βόρειας 
Λάρισας, κτίρια λειτουργίας και συντήρησης Βόρειου 
Τομέα – Ν. Μεσημβρία Θεσσαλονίκης, κτίρια λειτουργί−
ας και συντήρηση Κεντρικού Τομέα – Αμπελιά Φαρσά−
λων, κτίρια λειτουργίας και συντήρησης Νότιου Τομέα 
– Στρίφι Ελευσίνας, μεθοριακός μετρητικός σταθμός 
Στρυμονοχωρίου) (ΦΕΚ 907/Β/04−07−2003).

16. Τη Δ3/Α/2465/16−03−2005 απόφαση του Γενικού 
Γραμματέα Ανάπτυξης με την οποία χορηγήθηκε στην 
Α.Ε. ΔΕΠΑ άδεια εγκατάστασης για την κατασκευή του 
Μετρητικού/Ρυθμιστικού Σταθμού (70/19 bar) ΒΙ.ΠΕ. Μα−
κρυχωρίου Λάρισας, στην περιοχή του Δήμου Μακρυχω−
ρίου του Νομού Λάρισας (ΦΕΚ 399/Β/28−03−2005).

17. Την 007643/11−03−2008 αίτηση (Α.Π. ΥΠΑΝ: 6224/13−
03−2008), όπως συμπληρώθηκε με την 025963/21−09−2009 
(Α.Π. ΥΠΑΝ: 20557/23−09−2009) όμοιά της, συνοδευόμενη 
από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, που υπέβαλε στην 
Υπηρεσία μας ο ΔΕΣΦΑ ΑΕ, για χορήγηση Άδειας Λει−
τουργίας του εν θέματι έργου.

18. Την 33845/11−05−1994 κοινή υπουργική απόφαση 
«Έγκριση περιβαλλοντικών όρων για τον αγωγό φυσι−
κού αερίου και τους κλάδους του πλην του κλάδου 
Λαυρίου, από τα ελληνοβουλγαρικά σύνορα μέχρι τις 
εγκαταστάσεις της νήσου Ρεβυθούσας» των Υπουργών 
ΠΕΧΩΔΕ, Βιομηχανίας Έρευνας και Τεχνολογίας, Γεωρ−
γίας, Πολιτισμού και Εμπορικής Ναυτιλίας, ισχύος μέχρι 
τις 31−05−1999.

19. Το 123049/05−03−2004 έγγραφο της Ειδικής Υπη−
ρεσίας Περιβάλλοντος του ΥΠΕΧΩΔΕ με το οποίο 
εγκρίνεται η παράταση ισχύος της ως άνω ΚΥΑ μέχρι 
τις 30−06−2009, της οποίας το έγγραφο αυτό αποτελεί 
αναπόσπαστο τμήμα.

20. Το 140051/26−01−2005 έγγραφο της Ειδικής Υπη−
ρεσίας Περιβάλλοντος του ΥΠΕΧΩΔΕ με το οποίο βε−
βαιώνεται ότι δεν απαιτείται νέα διαδικασίας έγκρισης 
Περιβαλλοντικών Όρων για το εν θέματι έργο και ότι 
ισχύουν οι όροι που αναφέρονται στην ΚΥΑ 33845/11−
05−1994 του κύριου αγωγού Φυσικού Αερίου.

21. Τη 141990/08−07−2009 κοινή υπουργική απόφαση 
των Υπουργών ΠΕΧΩΔΕ, Ανάπτυξης, Πολιτισμού, Εμπο−
ρικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και 
του Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, 
σύμφωνα με την οποία ανανεώνεται η ανωτέρω ΚΥΑ 
33845/11−05−1994, μέχρι τις 30−06−2019.

22. Την από 11−03−2008 υπεύθυνη δήλωση του Νόμιμου 
εκπροσώπου του ΔΕΣΦΑ ΑΕ με την οποία δηλώνει ότι 
η εγκατάσταση του Μετρητικού/Ρυθμιστικού Σταθμού 
(70/19 bar) ΒΙ.ΠΕ. (Μακρυχωρίου) Λάρισας, στην περιοχή 
του Δήμου Μακρυχωρίου του Νομού Λάρισας έγινε σύμ−
φωνα με την Δ3/Α/2465/16−03−2005 Άδεια Εγκατάστασης 
του Γενικού Γραμματέα Ανάπτυξης.

23. Την από 01−12−2008 υπεύθυνη δήλωση του Νόμιμου 
εκπροσώπου του ΔΕΣΦΑ ΑΕ περί ανάθεσης σε αρμόδιο 
Τεχνικό της λειτουργίας και συντήρησης του Εθνικού 
Συστήματος Φυσικού Αερίου (Ε.Σ.Φ.Α.) πλην του Τερ−
ματικού Σταθμού Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου στη 
Νήσο Ρεβυθούσα Αττικής.

24. Την από 04−12−2008 Υπεύθυνη Δήλωση του αρ−
μοδίου Τεχνικού του ΔΕΣΦΑ ΑΕ περί αποδοχής της 
επίβλεψης λειτουργίας και συντήρησης του Μετρητικού/
Ρυθμιστικού Σταθμού (70/19 bar) ΒΙ.ΠΕ. (Μακρυχωρίου) 
Λάρισας, στην περιοχή του Δήμου Μακρυχωρίου του 
Νομού Λάρισας.

25. Την από 03−12−2008 υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου 
εκπροσώπου του φορέα με την οποία δηλώνεται το 
τεχνικό προσωπικό που θα απασχοληθεί στο εν θέματι 
έργο.

26. Την από 11−03−2008 υπεύθυνη δήλωση του Νόμιμου 
εκπροσώπου του ΔΕΣΦΑ ΑΕ με την οποία δηλώνει ότι 
δεν απορρέουν βιομηχανικά λύματα από την παραγω−
γική διαδικασία και δεν απαιτείται η κατασκευή συστή−
ματος διάθεσης λυμάτων.

27. Το 2140/Φ.701.4/14−03−2006 πιστοποιητικό πυρο−
προστασίας πενταετούς ισχύος, της Π.Υ. Λάρισας, με 
το οποίο πιστοποιείται ότι ο Μετρητικός−Ρυθμιστικός 
σταθμός Φυσικού Αερίου στη ΒΙ.ΠΕ. Μακρυχωρίου, Δ. 
Μακρυχωρίου, έλαβε όλα τα προβλεπόμενα μέσα και 
μέτρα πυροπροστασίας που προβλέπονται στη Γ΄ 3813 
εγκεκριμένη μελέτη πυροπροστασίας.

28. Το TUV H−011/008/17−12−2008 τελικό πιστοποιητι−
κό επιθεώρησης της TUV HELLAS με το οποίο πιστο−
ποιείται ότι ο Μετρητικός Σταθμός στη ΒΙΠΕ Λάρισας 
κατασκευάστηκε και ελέγχθηκε σύμφωνα με τις προ−
διαγραφές του έργου.

29. Την 172/24−05−2005 Άδεια οικοδομής τετραετούς 
ισχύος της Δ/νσης Πολεοδομίας της Νομαρχιακής Αυ−
τοδιοίκησης Λάρισας, που αναφέρεται στην ανέγερση 
υποστέγου Μετρητικού−Ρυθμιστικού σταθμού ΒΙ.ΠΕ. Λά−
ρισας, από τη ΔΕΠΑ Α.Ε.

30. Το διπλότυπο είσπραξης με αριθμό ΣΤ 
68156389/6026/21−09−2009 της ΔΟΥ Ψυχικού, ύψους 
€49,00.

31. Την από 25−09−2008 έκθεση αυτοψίας της Δ/νσης 
Εγκαταστάσεων Πετρελαιοειδών.

32. Το από 16−11−2009 εισηγητικό σημείωμα της Δ/νσης 
Εγκαταστάσεων Πετρελαιοειδών.
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33. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπο−
λογισμού, αποφασίζουμε:

Χορηγείται άδεια λειτουργίας στο ΔΕΣΦΑ Α.Ε., αόρι−
στης χρονικής διάρκειας, για το Μετρητικο/Ρυθμιστικό 
Σταθμό (70/19 bar) ΒΙ.ΠΕ. (Μακρυχωρίου) Λάρισας, στην 
περιοχή του Δήμου Μακρυχωρίου του Νομού Λάρισας, 
με τους παρακάτω όρους και περιορισμούς:

1. Η παρούσα άδεια τελεί υπό επανεξέταση σύμ−
φωνα με τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 10 του 
ν. 3325/2005 (ΦΕΚ 68/Α/11−3−2005) ύστερα από τη συ−
μπλήρωση πενταετίας από την έκδοσή της παρούσας 
καθώς και έπειτα από μεταβολή του μηχανολογικού 
εξοπλισμού.

2. Να τηρούνται σε ετοιμότητα όλα τα μέτρα πυρο−
προστασίας που προβλέπονται από την εγκεκριμένη 
μελέτη πυρασφάλειας.

3. Να ανανεώνεται το πιστοποιητικό πυροπροστασίας 
πριν από τη λήξη του και να προσκομίζεται αντίγρα−
φο στη Δ/νση Εγκαταστάσεων Πετρελαιοειδών του 
Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής 
Αλλαγής.

4. Να τηρούνται οι όροι που αναφέρονται στην κοινή 
υπουργική απόφαση του υπό στοιχείου 21 του προοι−
μίου της παρούσας. Οι Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις 
έγκρισης περιβαλλοντικών όρων να ανανεώνονται πριν 
από τη λήξη τους και να προσκομίζεται αντίγραφο στη 
Δ/νση Εγκαταστάσεων Πετρελαιοειδών του Υπουργείου 
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.

5. Η παρακολούθηση της λειτουργίας των εγκατα−
στάσεων και ιδιαίτερα η συντήρησή τους να γίνεται 
σύμφωνα με τους διεθνείς κανονισμούς που ισχύουν για 
παρόμοια συστήματα μεταφοράς φυσικού αερίου και 
που έχουν προδιαγραφεί στη μελέτη του έργου.

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

7. 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 από το άρθρο 2 του β.δ. 15/21−10−1922 
όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει.

8. Να τηρούνται κατά τη λειτουργία της εγκατάστα−
σης οι εκάστοτε ισχύουσες αστυνομικές και υγειονομι−
κές διατάξεις καθώς και οι διατάξεις του Υπουργείου 
Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.

9. 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.

10. Η παρούσα απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφη−
μερίδα της Κυβερνήσεως δυνάμει του άρθρου 29 του 
ν. 2115/1993 και του άρθρου «δέκατο τέταρτο» παρ. 1 του 
ν. 2593/1998 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., όπως προβλέπεται 
στο άρθρο 29 του ν. 3734/2009), μπορεί ο Υπουργός 

Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας, με αποφάσεις 
του, που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνή−
σεως, να χορηγεί τις σχετικές άδειες εγκατάστασης και 
λειτουργίας των έργων αυτών, κατά παρέκκλιση από 
κάθε κείμενη διάταξη.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 10 Δεκεμβρίου 2009

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΜΠΙΡΜΠΙΛΗ 

F

   Αριθμ. 8064/5/38 (4)
Αναπροσαρμογή της χορηγούμενης εφάπαξ οικονομι−

κής ενίσχυσης από τον Ειδικό Λογαριασμό Αρωγής 
Αστυνομικού και Πολιτικού Προσωπικού της Ελληνι−
κής Αστυνομίας στους μετόχους του.

  Ο ΑΡΧΗΓΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 1481/1984 (Α΄−152), όπως ισχύ−

ουν.
2. Τις διατάξεις του Ν. 2800/2000 (Α΄−41), όπως ισχύ−

ουν.
3. Τις διατάξεις των παραγράφων 5 και 6 του άρθρου 

31 του Ν. 2168/1993 (Α΄−147).
4. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του κώδικα νομοθεσίας 

για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, (π.δ. 
63/2005, Α΄ 98).

5. Το υπ. αριθ. 2 Πρακτικό της 9ης Συνεδρίασης του 
έτους 2009 του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος 
«Εξοχές Ελληνικής Αστυνομίας».

6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας, 
δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋ−
πολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Το ύψος της χορηγούμενης εφάπαξ οικονομικής ενί−
σχυσης που προβλέπεται από τις διατάξεις της πα−
ραγράφου 5 του άρθρου 31 του Ν. 2168/1993 (Α΄−147), 
όπως αναπροσαρμόσθηκαν με τις διατάξεις της υπ’ 
αριθ.8064/5/25−ζ από 12−2−2003 απόφασής μας (Β΄ − 204), 
καθορίζεται ως ακολούθως:

(α) Για θάνατο ή σοβαρό τραυματισμό από τρομοκρα−
τική ενέργεια ή άλλο βίαιο γεγονός κατά τη διάρκεια 
διατεταγμένης υπηρεσίας και ένεκα αυτής, μέχρι του 
ποσού των πενήντα χιλιάδων (50.000,00) ευρώ.

(β) Για θάνατο ή σοβαρό τραυματισμό, κατά τη διάρ−
κεια διατεταγμένης υπηρεσίας και ένεκα αυτής πλην 
των περιπτώσεων της περ. (α), μέχρι του ποσού των 
σαράντα χιλιάδων (40.000,00) ευρώ.

(γ) Για λοιπές περιπτώσεις θανάτου, ασθενειών, ατυ−
χημάτων και κάθε άλλη περίπτωση, μέχρι του ποσού 
των είκοσι πέντε χιλιάδων (25.000,00) ευρώ.

Άρθρο 2

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από 1−1−
2010.

Για συμβάντα που τελέστηκαν ή πρόκειται να συμ−
βούν μέχρι την 31−12−2009 έχει εφαρμογή η υπ αριθ. 
8064/5/25−ζ από 12−2−2003 απόφασή μας (Β΄ − 204).
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα 12 Δεκεμβρίου 2009

Ο Αρχηγός
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

F
    Aριθμ. οικ. 22836 (5)
Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση μίσθω−

σης έργου από το Δημοτικό Αθλητικό Οργανισμό 
Ηρακλείου Κρήτης.

  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις: του όρθρου 6 του Ν. 2527/1997 «Τρο−

ποποίηση και συμπλήρωση του Ν. 2190/94 και άλλες 
διατάξεις».

2. Τις εγκυκλίους του ΥΠ.ΕΣ. αριθμ. 4607/23−1−08, οικ. 
2278/12−1−09 και ΔΙΠΠ/Φ.2.9/818/14−1−09.

3. Την αριθ. 6730/12−8−03 εξουσιοδοτική απόφαση του 
Γεν. Γραμματέα Περιφέρειας Κρήτης (ΦΕΚ 1288/12−09−
2003 τ.Β΄) όπως τροποποιήθηκε με τις αριθμ. 8548/14−
04−04 (ΦΕΚ 615/27−04−04 τ.Β΄) και 9928/17−12−04 (ΦΕΚ 
1983/31−12−2004 τ.Β΄), όμοιες.

4. Την αριθμ. 1/2009 απόφαση του Δ.Σ. με την οποία 
αποφασίζεται η πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση 
μίσθωσης έργου για το έτος 2009.

5. Την από 12−02−09 γνωμοδότηση του Νομικού Τμή−
ματος του Δήμου από την οποία προκύπτει ότι η πρό−
σληψη του αναφερόμενου στις παραπάνω αποφάσεις 
προσωπικού δεν υποκρύπτει εξαρτημένη εργασία.

6. Το αριθμ. οικ. 47756/29−07−2009 έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ. 
με το οποίο μας γνωστοποιείται ότι, με την αριθμ. οικ. 
46974/27−07−2009 απόφαση της Επιτροπής του άρθρου 2 
παρ. 1 της ΠΥΣ 6/05−05−09 (ΦΕΚ 70/Α/7−5−09), εγκρίθηκε 
η σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου στο Δημοτικό 
Αθλητικό Οργανισμό Ηρακλείου Κρήτης.

7. Την αριθμ. 645/2009 απόφαση του Δημοτικού Συμ−
βουλίου Ηρακλείου με την οποία καθορίζεται η ειδι−
κότητα του προσλαμβανόμενου προσωπικού, αποφα−
σίζουμε:

Εγκρίνουμε τη σύναψη από το Δημοτικό Αθλητικό Ορ−
γανισμό Ηρακλείου Κρήτης, σύμβασης μίσθωσης έργου 
για το έτος 2009 ως κατωτέρω:

Α) Αριθμός ατόμων ιτου θα απασχοληθούν.
1. Ενός (1) Ιατρού, Αθλητίατρου ή Παθολόγου ή Ιατρών 

Γενικής Ιατρικής ή Γενικού Χειρουργού ή Ορθοπεδικού 
ΠΕ

2. Ενός (1) Οικονομολόγου ΠΕ και ελλείψει αυτού ενός 
TE Διοικητικού − Λογιστικού.

3. Ενός (1) υπαλλήλου ΠΕ Μέσων Μαζικής Επικοινω−
νίας.

4. Έξι (6) Καθηγητών Φυσικής Αγωγής ΠΕ
5. Δύο (2) υπαλλήλων ΔΕ Διοικητικού − υπηρεσίες 

γραφείου.
6. Τεσσάρων (4) ΥΕ Γενικών Καθηκόντων (Φροντι−

στών).
7. Δύο (2) ΥΕ Γενικών Καθηκόντων.
8. Ενός (1) ΔΕ Ηλεκτροτεχνίτη.
Β) Χρονική διάρκεια απασχόλησης: Από την υπογραφή 

της σύμβασης μέχρι ένα έτος.

Γ) Έργο που θα εκτελεσθεί:
α) Η οργάνωση και η λειτουργία Ιατρείου στο Κλειστό 

Αθλητικό Κέντρο Πατελών και η παροχή ιατρικών υπη−
ρεσιών στους αθλούμενους στα Προγράμματα Μ.Α.,

β) η διεκπεραίωση των δαπανών του ΔΑΟΗ και η συ−
ναλλαγή του με τα Δημόσια Ταμεία και Ασφαλιστικούς 
Οργανισμούς καθώς και η κατάρτιση του προϋπολογι−
σμού και απολογισμού του Οργανισμού, η διεκπεραίωση 
οικονομικώς μελετών των εγκαταστάσεων των αθλητι−
κών έργων στις συνοικίες της πόλης, καθώς επίσης και 
στα αθλητικά κέντρα στα τοπικά διαμερίσματα,

γ) οι δημόσιες σχέσεις και η προβολή δράσεων του 
ΔΑΟΗ, και των πολιτιστικών και αθλητικών δραστη−
ριοτήτων, η προβολή της πόλης και η ανάπτυξη του 
αθλητικού τουρισμού,

δ) η υλοποίηση αθλητικών διοργανώσεων και προ−
γραμμάτων Μ.Α. και κυρίως η λειτουργία του Δημοτικού 
Γυμναστηρίου, οι ανάγκες του οποίου στην τρέχουσα 
περίοδο είναι πολύ αυξημένες. λειτουργία του γυμνα−
στηρίου αυξάνει τις υποχρεώσεις και τις ανάγκες σε 
εξειδικευμένο προσωπικό όπως οι Καθηγητές Φυσικής 
Αγωγής, αφού ήδη οι εγγραφές δημοτών στο γυμναστή−
ριο ξεπερνούν τις 6000 με αυξημένο συνεχώς ρυθμό,

ε) η γραμματειακή υποστήριξη των αυξανόμενων δρά−
σεων του Οργανισμού, η παρακολούθηση και ενημέρωση 
της ιστοσελίδας του ΔΑΟΗ καθώς και η υποστήριξη των 
προγραμμάτων μηχανογράφησης του Οργανισμού,

στ) η καθημερινή και ολοήμερη λειτουργία της υποδο−
χής (reception) και την επιστασία των χώρων του Δημο−
τικού Αθλητικού Πνευματικού Κέντρου Ηρακλείου.

ζ) η καθαριότητα των εσωτερικών και εξωτερικών χώρων 
του Δημοτικού Αθλητικού Πνευματικού Κέντρου Ηρακλείου, 
η καθημερινή φροντίδα των αθλητικών χώρων και η επιστα−
σία της λειτουργίας της εγκατάστασης γενικότερα και

η) η συνολική συντήρηση του ΔΑΠΚΗ και άλλων αθλη−
τικών εγκαταστάσεων.

Δ) Συνολικό ποσό αμοιβής: 298.500,00 €, όπως ορίζεται 
ειδικότερα στην αριθμ. 1/2009 απόφαση του Δ.Σ. του 
Οργανισμού.

Ε) Τόπος εκτέλεσης του έργου: Δημοτικός Αθλητικός 
Οργανισμός Ηρακλείου Κρήτης.

Στ) Το ανωτέρω έργο δεν ανάγεται στον κύκλο καθη−
κόντων του προσωπικού που υπηρετεί στον Δημοτικό 
Αθλητικό Οργανισμό Ηρακλείου Κρήτης.

Με την παρούσα προκαλείται δαπάνη σε βάρος του 
προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2009 του ΔΑΟΗ και 
του Κ.Α. 00−6117.002 συνολικού ποσού 298.500,00 €.

Απαγορεύεται η ανανέωση ή η παράταση της σύμβα−
σης που θα συναφθεί με την παρούσα.

Ο Δημοτικός Αθλητικός Οργανισμός Ηρακλείου Κρή−
της που κοινοποιείται η παρούσα, παρακαλείται σε πε−
ρίπτωση που οι ανωτέρω ανάγκες έχουν καλυφθεί σε 
προσωπικό είτε με μετάταξη είτε με πρόσληψη μόνιμου 
προσωπικού, να ενημερώσει απευθείας το ΥΠ.ΕΣ. εντός 
πέντε ημερών από λήψεως της παρούσας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Ηράκλειο, 11 Δεκεμβρίου 2009

Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας
Ο Γενικός Διευθυντής

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΡΑΣΥΡΗΣ  
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