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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
  Αριθμ. 173127 (1)
 Χορήγηση άδειας λειτουργίας στον ΔΕΣΦΑ Α.Ε. για 

τον Μετρητικό / Ρυθμιστικό Σταθμό Φυσικού Αερίου 
Καρδίτσας (80/19 bar) στο Δήμο Καρδίτσας της Π. 
Ενότητας Καρδίτσας στην Περιφέρεια Θεσσαλίας.

   Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, 
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 3 του Π.δ. 24/2015 «Σύσταση και μετονο−
μασία Υπουργείων, μεταφορά της Γενικής Γραμματείας 
Κοινωνικών Ασφαλίσεων» (ΦΕΚ 20/Α΄/27−01−2015).

4. Το Π.δ. 25/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυ−
βέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυ−
πουργών» (ΦΕΚ 21/Α΄/27−01−2015).

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

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

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

8. 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).

9. 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).

10. Το Δεύτερο Μέρος του Ν. 3982/2011 «Απλοποίηση 
της αδειοδότησης τεχνικών επαγγελματικών και μετα−
ποιητικών δραστηριοτήτων και επιχειρηματικών πάρκων 
και άλλες διατάξεις.» (ΦΕΚ 143/Α΄/17−06−2011).
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11. 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), όπως ισχύει.

12. Την οικ.14684/914/Φ. 15/17−12−2012 κοινή απόφαση 
του Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού Ανά−
πτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών 
και Δικτύων «Καθορισμός παραβόλων του άρθρου 28 
παρ. 4 του Ν. 3982/2011 και καθορισμός αποζημίωσης 
των επιθεωρητών» (ΦΕΚ 3533/Β΄/31−12−2012).

13. Τα άρθρα 6, 9 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).

14. 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 
Ν. 3982/2011 "Απλοποίηση της αδειοδότησης τεχνικών 
επαγγελμάτων και μεταποιητικών δραστηριοτήτων και 
επιχειρηματικών πάρκων και άλλες διατάξεις"» (ΦΕΚ 
584/Β΄/02−03−2012).

15. Τη Δ3/Α΄/οικ.4303/22−02−2012 απόφαση του Υφυ−
πουργού ΠΕΚΑ «Τεχνικός Κανονισμός "Συστήματα με−
ταφοράς Φυσικού Αερίου με Μέγιστη Πίεση Λειτουργίας 
άνω των 16 bar"» (ΦΕΚ 603/Α΄/05−03−2012), όπως τροπο−
ποιήθηκε και ισχύει.

16. Την Δ3/Α΄/οικ.6032/17−03−2011 απόφαση του Υφυ−
πουργού ΠΕΚΑ «Χορήγηση άδειας εγκατάστασης στο 
ΔΕΣΦΑ Α.Ε. για το Μετρητικό/Ρυθμιστικό Σταθμό Φυ−
σικού Αερίου (80/19 bar) ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ στην περιοχή του 
Δήμου Καρδίτσας του Νομού Καρδίτσας» (ΦΕΚ 485/
Β΄/29−03−2011), διάρκειας τριών (3) ετών.

17. Την Δ3/Α΄/4873/14−04−2014 απόφαση του Υφυπουρ−
γού ΠΕΚΑ «Παράταση της Δ3/Α΄/οικ.6032/17−03−2011 από−
φασης χορήγησης άδειας εγκατάστασης στο ΔΕΣΦΑ 
Α.Ε. για την κατασκευή του Μετρητικού / Ρυθμιστικού 
Σταθμού Φυσικού Αερίου (80/19 bar) Καρδίτσας, στην 
περιοχή του Δήμου Καρδίτσας του Νομού Καρδίτσας.» 
(ΦΕΚ 1058/Β΄/29−04−2014).

18. Την 081558/09−03−2015 (Α.Π. ΥΠΑΠΕΝ: 173127/12−03−2015) 
αίτηση, την οποία υπέβαλε στην Υπηρεσία μας ο ΔΕΣΦΑ ΑΕ, 
για τη χορήγηση Άδειας Λειτουργίας του εν θέματι έργου.

19. Την 125563/23−01−2007 κοινή υπουργική απόφαση 
«Έγκριση περιβαλλοντικών όρων για το έργο: "Σύστη−
μα μεταφοράς Φυσικού Αερίου, αγωγός μεταφοράς 
Φυσικού Αερίου Αμπελεία − Καρδίτσα − Τρίκαλα" και 
των εγκαταστάσεων του.» των Υπουργών ΠΕΧΩΔΕ και 
Ανάπτυξης καθώς και του Υφυπουργού Αγροτικής Ανά−
πτυξης και Τροφίμων, δεκαετούς ισχύος.

20. Το 2881 Φ.701.3/ΑΜ: 2145/02−12−2014 πιστοποιητικό 
ενεργητικής πυροπροστασίας της Πυροσβεστικής Υπη−
ρεσίας Καρδίτσας.

21. Την από 18−02−2015 υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου 
εκπροσώπου του ΔΕΣΦΑ ΑΕ, με την οποία δηλώνει ότι, 
ο Μετρητικός/Ρυθμιστικός Σταθμός έχει κατασκευα−
στεί σύμφωνα με τις διατάξεις της Δ3/Α΄/οικ.4303 ΠΕ 
26510/22−02−2012 απόφασης του Υφυπουργού ΠΕΚΑ 

καθώς και τις εγκριθείσες μελέτες της Δ3/Α΄/οικ.6032/
17−03−2011 άδειας εγκατάστασης και την Δ3/Α΄/4873/
14−03−2014 παράταση αυτής.

22. Την από 18−02−2015 υπεύθυνη δήλωση του νομίμου 
εκπροσώπου του ΔΕΣΦΑ ΑΕ, με την οποία δηλώνει ότι 
δεν απορρέουν βιομηχανικά απόβλητα από τη παρα−
γωγική διαδικασία του Σταθμού.

23. Την από 26−02−2015 υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου 
εκπροσώπου του ΔΕΣΦΑ ΑΕ, με την οποία δηλώνει το 
τεχνικό προσωπικό που θα απασχοληθεί στο εν θέματι 
έργο.

24. Την από 26−02−2015 υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου 
εκπροσώπου του ΔΕΣΦΑ ΑΕ, περί της ανάθεσης σε 
αρμόδιο Τεχνικό της επίβλεψης της λειτουργίας και 
συντήρησης του Εθνικού Συστήματος Μεταφοράς Φυ−
σικού Αερίου (Ε.Σ.Μ.Φ.Α / πίεσης πάνω από 19 bar) πλην 
του Τερματικού Σταθμού Υγροποιημένου Φυσικού Αε−
ρίου στη Νήσο Ρεβυθούσα Αττικής, βάσει της υπ’ αριθμ. 
178/2014 απόφασης της Διοίκησης του ΔΕΣΦΑ Α.Ε.

25. Την από 12−02−2015 υπεύθυνη δήλωση του αρμόδιου 
Τεχνικού του ΔΕΣΦΑ ΑΕ, περί της αποδοχής της επί−
βλεψης της λειτουργίας και συντήρησης του εν θέματι 
έργου.

26. Το υποβληθέν Πρόγραμμα Επιτήρησης και Συντή−
ρησης του Σταθμού.

27. Το υποβληθέν Πρόγραμμα Εποπτείας και Επέμβα−
σης του Σταθμού.

28. Το τελικό πιστοποιητικό επιθεώρησης της TUV 
Hellas TUV Η−2879/14, Rev.0, με το οποίο πιστοποιείται 
ότι ο Μετρητικός και Ρυθμιστικός Σταθμός U−6240 στην 
Καρδίτσα κατασκευάστηκε και ελέγχθηκε σύμφωνα με 
τις προδιαγραφές του έργου.

29. Την 21/2012/24−04−2012 άδεια οικοδομής του Τμή−
ματος Πολεοδομίας του Δήμου Καρδίτσας.

30. Το διπλότυπο είσπραξης με αριθμό Η 8450277/
06−03−2015 της ΦΑΕ Αθηνών, ύψους €150,00.

31. Την από 27−04−2015 έκθεση αυτοψίας του Τμήματος 
Εγκαταστάσεων της Διεύθυνσης Υδρογονανθράκων του 
ΥΠΕΚΑ.

32. Την από 27−05−2015 εισήγηση του Τμήματος Εγκα−
ταστάσεων της Διεύθυνσης Υδρογονανθράκων του 
ΥΠΑΠΕΝ.

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

Χορηγείται στον ΔΕΣΦΑ Α.Ε. άδεια λειτουργίας, αόρι−
στης χρονικής διάρκειας, για τον Μετρητικό/Ρυθμιστικό 
Σταθμό Φυσικού Αερίου Καρδίτσας (80/19 bar) στο Δήμο 
Καρδίτσας της Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας, 
στην Περιφέρεια Θεσσαλίας, με την επιφύλαξη της τή−
ρησης των διατάξεων που μνημονεύονται στο προοίμιο−
σκεπτικό της απόφασης αυτής, καθώς και με τους εξής 
όρους και περιορισμούς:

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

2. Να ανανεώνεται το πιστοποιητικό πυροπροστασίας 
πριν από τη λήξη του και να προσκομίζεται αντίγρα−
φο στη Διεύθυνση Υδρογονανθράκων του Υπουργεί−
ου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας.

3. Να τηρούνται οι όροι της απόφασης που μνημονεύ−
εται στο στοιχείο 19 του προοιμίου της παρούσας. Η 
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απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων να ανανεώ−
νεται πριν από τη λήξη της και να προσκομίζεται αντί−
γραφο στη Διεύθυνση Υδρογονανθράκων του Υπουρ−
γείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος 
και Ενέργειας.

4. Η παρακολούθηση της λειτουργίας των εγκατα−
στάσεων και ιδιαίτερα η συντήρηση τους να γίνεται 
σύμφωνα με τον Τεχνικό Κανονισμό που μνημονεύεται 
στο στοιχείο 15 του προοιμίου της παρούσας.

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

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 και συντήρησης της εγκατά−
στασης πρέπει να απασχολείται πρόσωπο το οποίο να 
έχει τα προβλεπόμενα προσόντα.

7. Να τηρούνται κατά τη λειτουργία της εγκατάστασης 
οι εκάστοτε ισχύουσες αστυνομικές και υγειονομικές 
διατάξεις καθώς και οι διατάξεις του Υπουργείου Ερ−
γασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας.

8. Σε περίπτωση αλλαγής οποιωνδήποτε εκ των λει−
τουργικών παραμέτρων του εν θέματι έργου, η εταιρεία 
θα πρέπει να υποβάλει αίτημα για τη χορήγηση σχε−
τικής άδειας από την αρμόδια Διεύθυνση του Υπουρ−
γείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος 
και Ενέργειας.

9. Το Υπουργείο Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Πε−
ριβάλλοντος και Ενέργειας διατηρεί το δικαίωμα να 
επιβάλει την εκτέλεση μεταρρυθμίσεων στην υπόψη 
εγκατάσταση σε κάθε περίπτωση που θα διαπιστωθεί 
ότι τούτο είναι αναγκαίο για να εκπληρωθούν οι επι−
διωκόμενοι σκοποί που προβλέπονται από το άρθρο 2 
του β.δ. 15/21−10−1922, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

10. Η παρούσα άδεια δεν απαλλάσσει την ενδιαφερό−
μενη εταιρεία από την υποχρέωση να εφοδιασθεί με 
άλλη άδεια, αν από άλλες διατάξεις προκύπτει αντί−
στοιχη υποχρέωση της.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

   Αθήνα, 18 Ιουνίου 2015 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ

F
    Αριθμ. 173128 (2)
 Χορήγηση άδειας λειτουργίας στον ΔΕΣΦΑ Α.Ε. για τον 

Μετρητικό / Ρυθμιστικό Σταθμό Φυσικού Αερίου Τρι−
κάλων (80/19 bar) στο Δήμο Τρικκαίων της Π. Ενότη−
τας Τρικάλων στην Περιφέρεια Θεσσαλίας.

   Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, 
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 3 του Π.δ. 24/2015 «Σύσταση και μετονο−
μασία Υπουργείων, μεταφορά της Γενικής Γραμματείας 
Κοινωνικών Ασφαλίσεων» (ΦΕΚ 20/Α΄/27−01−2015).

4. Το Π.δ. 25/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυ−
βέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυ−
πουργών» (ΦΕΚ 21/Α΄/27−01−2015).

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

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

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

8. 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).

9. 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).

10. Το Δεύτερο Μέρος του Ν. 3982/2011 «Απλοποίηση 
της αδειοδότησης τεχνικών επαγγελματικών και μετα−
ποιητικών δραστηριοτήτων και επιχειρηματικών πάρκων 
και άλλες διατάξεις.» (ΦΕΚ 143/Α΄/17−06−2011).

11. Το Ν.3325/2005 «Ίδρυση και λειτουργία βιομηχανικών−
βιοτεχνικών εγκαταστάσεων στο πλαίσιο της αειφόρου 
ανάπτυξης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 68/Α΄/11−03−2005), 
όπως ισχύει.

12. Την οικ.14684/914/Φ.15/17−12−2012 κοινή απόφαση του 
Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού Ανάπτυ−
ξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και 
Δικτύων «Καθορισμός παραβόλων του άρθρου 28 παρ. 
4 του Ν. 3982/2011 και καθορισμός αποζημίωσης των 
επιθεωρητών» (ΦΕΚ 3533/Β΄/31−12−2012).

13. Τα άρθρα 6, 9 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).
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14. 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 
Ν. 3982/2011 "Απλοποίηση της αδειοδότησης τεχνικών 
επαγγελμάτων και μεταποιητικών δραστηριοτήτων και 
επιχειρηματικών πάρκων και άλλες διατάξεις"» (ΦΕΚ 
584/Β΄/02−03−2012).

15. Τη Δ3/Α΄/οικ.4303/22−02−2012 απόφαση του Υφυ−
πουργού ΠΕΚΑ «Τεχνικός Κανονισμός "Συστήματα με−
ταφοράς Φυσικού Αερίου με Μέγιστη Πίεση Λειτουργίας 
άνω των 16 bar"» (ΦΕΚ 603/Α΄/05−03−2012), όπως τροπο−
ποιήθηκε και ισχύει.

16. Την Δ3/Α΄/οικ.6033/17−03−2011 απόφαση του Υφυ−
πουργού ΠΕΚΑ «Χορήγηση άδειας εγκατάστασης στο 
ΔΕΣΦΑ Α.Ε. για το Μετρητικό/Ρυθμιστικό Σταθμό Φυ−
σικού Αερίου (80/19 bar) Τρικάλων στην περιοχή του 
Δήμου Τρικκαίων του Νομού Τρικάλων» (ΦΕΚ 485/Β΄/
29−03−2011), διάρκειας τριών (3) ετών.

17. Την Δ3/Α΄/4874/14−04−2014 απόφαση του Υφυπουρ−
γού ΠΕΚΑ «Παράταση της Δ3/Α΄/οικ.6033/17−03−2011 από−
φασης χορήγησης άδειας εγκατάστασης στο ΔΕΣΦΑ 
Α.Ε. για την κατασκευή του Μετρητικού / Ρυθμιστικού 
Σταθμού Φυσικού Αερίου (80/19 bar) Τρικάλων, στην πε−
ριοχή του Δήμου Τρίκκαιων του Νομού Τρικάλων» (ΦΕΚ 
1058/Β΄/29−04−2014).

18. Την 081559/09−03−2015 (Α.Π. ΥΠΑΠΕΝ: 173128/12−03−2015) 
αίτηση, την οποία υπέβαλε στην Υπηρεσία μας ο ΔΕΣΦΑ 
ΑΕ, για τη χορήγηση Άδειας Λειτουργίας του εν θέματι 
έργου.

19. Την 125563/23−01−2007 κοινή υπουργική απόφαση 
«Έγκριση περιβαλλοντικών όρων για  το έργο: "Σύστη−
μα μεταφοράς Φυσικού Αερίου, αγωγός μεταφοράς 
Φυσικού Αερίου Αμπελεία − Καρδίτσα − Τρίκαλα" και 
των εγκαταστάσεων του.» των Υπουργών ΠΕΧΩΔΕ και 
Ανάπτυξης καθώς και του Υφυπουργού Αγροτικής Ανά−
πτυξης και Τροφίμων, δεκαετούς ισχύος.

20. Το 5254 Φ.701.4/02−12−2014 πιστοποιητικό ενεργη−
τικής πυροπροστασίας της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας 
Τρικάλων.

21. Την από 18−02−2015 υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου 
εκπροσώπου του ΔΕΣΦΑ ΑΕ, με την οποία δηλώνει ότι, 
ο Μετρητικός/Ρυθμιστικός Σταθμός έχει κατασκευα−
στεί σύμφωνα με τις διατάξεις της Δ3/Α΄/οικ.4303 ΠΕ 
26510/22−02−2012 απόφασης του Υφυπουργού ΠΕΚΑ 
καθώς και τις εγκριθείσες μελέτες της Δ3/Α΄/οικ.6033/
17−03−2011 άδειας εγκατάστασης και την Δ3/Α΄/4874/
14−03−2014 παράταση αυτής.

22. Την από 18−02−2015 υπεύθυνη δήλωση του νομίμου 
εκπροσώπου του ΔΕΣΦΑ ΑΕ, με την οποία δηλώνει ότι 
δεν απορρέουν βιομηχανικά απόβλητα από τη παρα−
γωγική διαδικασία του Σταθμού.

23. Την από 26−02−2015 υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου 
εκπροσώπου του ΔΕΣΦΑ ΑΕ, με την οποία δηλώνει το 
τεχνικό προσωπικό που θα απασχοληθεί στο εν θέματι 
έργο.

24. Την από 26−02−2015 υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου 
εκπροσώπου του ΔΕΣΦΑ ΑΕ, περί της ανάθεσης σε 
αρμόδιο Τεχνικό της επίβλεψης της λειτουργίας και 
συντήρησης του Εθνικού Συστήματος Μεταφοράς Φυ−
σικού Αερίου (Ε.Σ.Μ.Φ.Α / πίεσης πάνω από 19 bar) πλην 

του Τερματικού Σταθμού Υγροποιημένου Φυσικού Αε−
ρίου στη Νήσο Ρεβυθούσα Αττικής, βάσει της υπ’ αριθμ. 
178/2014 απόφασης της Διοίκησης του ΔΕΣΦΑ Α.Ε.

25. Την από 12−02−2015 υπεύθυνη δήλωση του αρμόδιου 
Τεχνικού του ΔΕΣΦΑ ΑΕ, περί της αποδοχής της επί−
βλεψης της λειτουργίας και συντήρησης του εν θέματι 
έργου.

26. Το υποβληθέν Πρόγραμμα Επιτήρησης και Συντή−
ρησης του Σταθμού.

27. Το υποβληθέν Πρόγραμμα Εποπτείας και Επέμβα−
σης του Σταθμού.

28. Το τελικό πιστοποιητικό επιθεώρησης της TUV 
Hellas TUV Η−Ι.02880/14, Rev.0, με το οποίο πιστοποιείται 
ότι ο Μετρητικός και Ρυθμιστικός Σταθμός U−6260 στα 
Τρίκαλα κατασκευάστηκε και ελέγχθηκε σύμφωνα με 
τις προδιαγραφές του έργου.

29. Την 103/2012/30−10−2012 άδεια οικοδομής της Διεύ−
θυνσης Πολεοδομίας του Δήμου Τρικάλων.

30. Το διπλότυπο είσπραξης με αριθμό Η 8450278/
06−03−2015 της ΦΑΕ Αθηνών, ύψους €150,00.

31. Την από 27−04−2015 έκθεση αυτοψίας του Τμήματος 
Εγκαταστάσεων της Διεύθυνσης Υδρογονανθράκων του 
ΥΠΕΚΑ.

32. Την από 27−05−2015 εισήγηση του Τμήματος Εγκα−
ταστάσεων της Διεύθυνσης Υδρογονανθράκων του 
ΥΠΑΠΕΝ.

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

Χορηγείται στον ΔΕΣΦΑ Α.Ε. άδεια λειτουργίας, αόρι−
στης χρονικής διάρκειας, για τον Μετρητικό/Ρυθμιστικό 
Σταθμό Φυσικού Αερίου Τρικάλων (80/19 bar) στο Δήμο 
Τρικκαίων της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων, στην 
Περιφέρεια Θεσσαλίας, με την επιφύλαξη της τήρησης 
των διατάξεων που μνημονεύονται στο προοίμιο−σκε−
πτικό της απόφασης αυτής, καθώς και με τους εξής 
όρους και περιορισμούς:

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

2. Να ανανεώνεται το πιστοποιητικό πυροπροστασίας 
πριν από τη λήξη του και να προσκομίζεται αντίγρα−
φο στη Διεύθυνση Υδρογονανθράκων του Υπουργεί−
ου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας.

3. Να τηρούνται οι όροι της απόφασης που μνημονεύ−
εται στο στοιχείο 19 του προοιμίου της παρούσας. Η 
απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων να ανανεώ−
νεται πριν από τη λήξη της και να προσκομίζεται αντί−
γραφο στη Διεύθυνση Υδρογονανθράκων του Υπουρ−
γείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος 
και Ενέργειας.

4. Η παρακολούθηση της λειτουργίας των εγκατα−
στάσεων και ιδιαίτερα η συντήρηση τους να γίνεται 
σύμφωνα με τον Τεχνικό Κανονισμό που μνημονεύεται 
στο στοιχείο 15 του προοιμίου της παρούσας.

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

6. Για την απαιτούμενη, σύμφωνα με τις διατάξεις 
των β.δ. 16/17−03−1950 και β.δ. 24−11/17−12−1953, υπεύθυνη 
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επίβλεψη της λειτουργίας και συντήρησης της εγκατά−
στασης πρέπει να απασχολείται πρόσωπο το οποίο να 
έχει τα προβλεπόμενα προσόντα.

7. Να τηρούνται κατά τη λειτουργία της εγκατάστασης 
οι εκάστοτε ισχύουσες αστυνομικές και υγειονομικές 
διατάξεις καθώς και οι διατάξεις του Υπουργείου Ερ−
γασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας.

8. Σε περίπτωση αλλαγής οποιωνδήποτε εκ των λει−
τουργικών παραμέτρων του εν θέματι έργου, η εταιρεία 
θα πρέπει να υποβάλει αίτημα για τη χορήγηση σχε−
τικής άδειας από την αρμόδια Διεύθυνση του Υπουρ−
γείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος 
και Ενέργειας.

9. Το Υπουργείο Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Πε−
ριβάλλοντος και Ενέργειας διατηρεί το δικαίωμα να 
επιβάλει την εκτέλεση μεταρρυθμίσεων στην υπόψη 
εγκατάσταση σε κάθε περίπτωση που θα διαπιστωθεί 
ότι τούτο είναι αναγκαίο για να εκπληρωθούν οι επι−
διωκόμενοι σκοποί που προβλέπονται από το άρθρο 2 
του β.δ. 15/21−10−1922, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

10. Η παρούσα άδεια δεν απαλλάσσει την ενδιαφερό−
μενη εταιρεία από την υποχρέωση να εφοδιασθεί με 
άλλη άδεια, αν από άλλες διατάξεις προκύπτει αντί−
στοιχη υποχρέωσή της.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

 Αθήνα, 18 Ιουνίου 2015 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ

F
    Αριθμ. οικ. 177979 (3)
 Χορήγηση άδειας λειτουργίας στον ΔΕΣΦΑ Α.Ε. για 

τον Μετρητικό/Ρυθμιστικό Σταθμό Φυσικού Αερίου 
Αγ. Θεοδώρων (80/19 bar) στη Δημοτική Ενότητα Αγ. 
Θεοδώρων του Δήμου Λουτρακίου − Αγ. Θεοδώρων 
της Π. Ενότητας Κορινθίας.

    Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, 
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 3 του Π.δ. 24/2015 «Σύσταση και μετονο−
μασία Υπουργείων, μεταφορά της Γενικής Γραμματείας 
Κοινωνικών Ασφαλίσεων» (ΦΕΚ 20/Α΄/27−01−2015).

4. Το Π.δ. 25/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυ−
βέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυ−
πουργών» (ΦΕΚ 21/Α΄/27−01−2015).

5. Το άρθρο ένατο του Ν. 87/1975 «Περί ιδρύσεως της 
"Δημόσιας Επιχείρησης Πετρελαίου" (ΦΕΚ 152/Α΄/25−07−1975), 
όπως προστέθηκε με το άρθρο 29 του Ν. 2115/1993 (ΦΕΚ 15/
Α΄/15−2−1993), και διατηρήθηκε σε ισχύ με το άρθρο δέκατο 
τέταρτο του Ν. 2593/1998 (ΦΕΚ 59/Α΄/20−03−1998), σύμφω−
να με το οποίο για την εγκατάσταση και λειτουργία των 
έργων μεταφοράς, αποθήκευσης, μέτρησης και διανομής 
του φυσικού αερίου, των οποίων η ανέγερση και η επέ−
κταση εμπίπτει στην αρμοδιότητα της ΔΕΠΑ Α.Ε. (και νυν 

ΔΕΣΦΑ Α.Ε.), μπορεί ο Υπουργός Βιομηχανίας, Ενέργειας 
και Τεχνολογίας, με αποφάσεις του, που δημοσιεύονται 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, να χορηγεί τις σχετικές 
άδειες εγκατάστασης και λειτουργίας των έργων αυτών, 
κατά παρέκκλιση από κάθε κείμενη διάταξη.

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

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

8. 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).

9. 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).

10. Το Δεύτερο Μέρος του ν. 3982/2011 «Απλοποίηση 
της αδειοδότησης τεχνικών επαγγελματικών και μετα−
ποιητικών δραστηριοτήτων και επιχειρηματικών πάρκων 
και άλλες διατάξεις.» (ΦΕΚ 143/Α΄/17−06−2011).

11. 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), όπως ισχύει.

12. Την οικ.14684/914/Φ.15/17−12−2012 κοινή απόφαση του 
Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού Ανάπτυ−
ξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και 
Δικτύων «Καθορισμός παραβόλων του άρθρου 28 παρ. 
4 του Ν. 3982/2011 και καθορισμός αποζημίωσης των 
επιθεωρητών» (ΦΕΚ 3533/Β΄/31−12−2012).

13. Τα άρθρα 6, 9 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).

14. 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 
Ν. 3982/2011 "Απλοποίηση της αδειοδότησης τεχνικών 
επαγγελμάτων και μεταποιητικών δραστηριοτήτων και 
επιχειρηματικών πάρκων και άλλες διατάξεις"» (ΦΕΚ 
584/Β΄/02−03−2012).

15. Τη Δ3/Α΄/οικ.4303/22−02−2012 απόφαση του Υφυ−
πουργού ΠΕΚΑ «Τεχνικός Κανονισμός "Συστήματα με−
ταφοράς Φυσικού Αερίου με Μέγιστη Πίεση Λειτουργίας 
άνω των 16 bar"» (ΦΕΚ 603/Α΄/05−03−2012), όπως τροπο−
ποιήθηκε και ισχύει.

16. Τη Δ3/Α΄/5340/15−10−2010 απόφαση του Υφυπουργού 
ΠΕΚΑ "Χορήγηση άδειας εγκατάστασης στο ΔΕΣΦΑ Α.Ε. 
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για τον Μετρητικό/Ρυθμιστικό Σταθμό Φυσικού Αερίου 
(80 bar) Αγ. Θεοδώρων στην περιοχή του Δήμου Αγίων 
Θεοδώρων του Νομού Κορινθίας (ΦΕΚ 1664/Β΄/19−10−2010), 
διάρκειας τριών (3) ετών.

17. Τη Δ3/Α΄/18832/22−10−2013 απόφαση του Υφυπουργού 
ΠΕΚΑ "Παράταση της Δ3/Α΄/5340/15−10−2010 απόφασης 
χορήγησης άδειας εγκατάστασης στο ΔΕΣΦΑ Α.Ε. για 
τη κατασκευή του Μετρητικού/Ρυθμιστικού Σταθμού Φυ−
σικού Αερίου (80/19) bar, στην περιοχή της Δημοτικής 
Κοινότητας Αγ. Θεοδώρων του Δήμου Λουτρακίου − Αγ. 
Θεοδώρων του Νομού Κορινθίας." (ΦΕΚ 2807/Β΄/05−11−
2013).

18. Τη 076717/14−10−2014 (Α.Π. ΥΠΕΚΑ: 16227/14−10−2014) 
αίτηση, την οποία υπέβαλε στην Υπηρεσία μας ο ΔΕΣ−
ΦΑ ΑΕ, για τη χορήγηση Άδειας Λειτουργίας του εν 
θέματι έργου.

19. Το Δ3/Α΄/16227/24−10−2014 έγγραφο της Διεύθυν−
σης Εγκαταστάσεων Πετρελαιοειδών του ΥΠΕΚΑ, με το 
οποίο ζητήθηκε η προσκόμιση δικαιολογητικών.

20. Τη 077910/18−11−2014 (Α.Π. ΥΠΕΚΑ: 20130/18−11−2014) 
επιστολή της εταιρείας, όπως συμπληρώθηκε με την 
079004/16−12−2014 (ΑΠ ΥΠΕΚΑ: 23301/18−12−2014) όμοια 
της, με τις οποίες η εταιρεία υπέβαλε δικαιολογητικό.

21. Την 101977/07−03−2006 κοινή υπουργική απόφαση 
«Έγκριση περιβαλλοντικών όρων για το έργο: "Αγωγός 
μεταφοράς Φυσικού Αερίου Υψηλής Πίεσης προς Κό−
ρινθο και των εγκαταστάσεων του".» των Υπουργών 
ΠΕΧΩΔΕ, Ανάπτυξης, Πολιτισμού και του Υφυπουργού 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, δεκαετούς ισχύος.

22. Το οικ. 120533/15−01−2010 έγγραφο της Ειδικής 
Υπηρεσίας Περιβάλλοντος (ΕΥΠΕ) με θέμα «Κατασκευή 
και Λειτουργία Μετρητικού/Ρυθμιστικού Σταθμού (Μ/Σ) 
Φυσικού Αερίου Αγίων Θεοδώρων στο χώρο του Βαλ−
βιδοστασίου του Αγωγού Φυσικού Αερίου (ΑΦΑ) προς 
Κόρινθο» σύμφωνα με το οποίο ισχύουν οι όροι της κοι−
νής υπουργικής απόφασης της ανωτέρω παραγράφου.

23. Το 926 Φ.701.4/16/19−03−2014 πιστοποιητικό ενεργη−
τικής πυροπροστασίας της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας 
Κορίνθου.

24. Την από 15−10−2014 υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου 
εκπροσώπου του ΔΕΣΦΑ ΑΕ, με την οποία δηλώνει ότι, 
ο Μετρητικός/Ρυθμιστικός Σταθμός έχει κατασκευαστεί 
σύμφωνα με τις εγκριθείσες μελέτες καθώς και την Δ3/
Α΄/5340/15−10−2010 άδειας εγκατάστασης και την Δ3/
Α΄/18832/22−10−2013 παράτασή της.

25. Την από 15−10−2014 υπεύθυνη δήλωση του νομίμου 
εκπροσώπου του ΔΕΣΦΑ ΑΕ, με την οποία δηλώνει ότι 
δεν απορρέουν βιομηχανικά απόβλητα από τη παρα−
γωγική διαδικασία του Σταθμού.

26. Την από 03−11−2014 υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου 
εκπροσώπου του ΔΕΣΦΑ ΑΕ, με την οποία δηλώνει το 
τεχνικό προσωπικό που θα απασχοληθεί στο εν θέματι 
έργο.

27. Την από 03−11−2014 υπεύθυνη δήλωση του νόμι−
μου εκπροσώπου του ΔΕΣΦΑ ΑΕ, περί της ανάθεσης 
σε αρμόδιο Τεχνικό της επίβλεψης της λειτουργίας 
και συντήρησης του Εθνικού Συστήματος Μεταφοράς 
Φυσικού Αερίου (Ε.Σ.Μ.Φ.Α / πίεσης πάνω από 19 bar) 
πλην του Τερματικού Σταθμού Υγροποιημένου Φυσικού 
Αερίου στη Νήσο Ρεβυθούσα Αττικής, βάσει της υπ’ 
αριθμ.178/2014 απόφασης της Διοίκησης του ΔΕΣΦΑ Α.Ε.

28. Την από 22−10−2014 υπεύθυνη δήλωση του αρμό−
διου Τεχνικού του ΔΕΣΦΑ ΑΕ, περί της αποδοχής της 

επίβλεψης της λειτουργίας και συντήρησης του εν θέ−
ματι έργου.

29. Το υποβληθέν Πρόγραμμα Επιτήρησης και Συντή−
ρησης του Σταθμού.

30. Το υποβληθέν Πρόγραμμα Εποπτείας και Επέμ−
βασης του Σταθμού.

31. Το τελικό πιστοποιητικό επιθεώρησης της TUV 
Hellas TUV Η−31/14, με το οποίο πιστοποιείται ότι ο Με−
τρητικός και Ρυθμιστικός Σταθμός U−7045 στους Αγ. 
Θεοδώρους κατασκευάστηκε και ελέγχθηκε σύμφωνα 
με τις προδιαγραφές του έργου.

32. Την 336/2011/26−08−2011 άδεια οικοδομής της Δι−
εύθυνσης Πολεοδομίας − Αστικής Ανάπτυξης και Περι−
βάλλοντος του Δήμου Κορινθίων.

33. Το διπλότυπο είσπραξης με αριθμό Η 7372575/
16−12−2014 της ΦΑΕ Αθηνών, ύψους € 150,00.

34. Την από 20−01−2015 έκθεση αυτοψίας του Τμήματος 
Εγκαταστάσεων της Διεύθυνσης Υδρογονανθράκων του 
ΥΠΕΚΑ.

35. Την από 02−03−2015 εισήγηση του Τμήματος Εγκα−
ταστάσεων της Διεύθυνσης Υδρογονανθράκων του 
ΥΠΑΠΕΝ.

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

Χορηγείται στον ΔΕΣΦΑ Α.Ε. άδεια λειτουργίας, αόρι−
στης χρονικής διάρκειας, για τον Μετρητικό/Ρυθμιστικό 
Σταθμό Φυσικού Αερίου Αγ. Θεοδώρων (80/19 bar) στη 
Δημοτική Ενότητα Αγ. Θεοδώρων του Δήμου Λουτρακί−
ου − Αγ. Θεοδώρων της Π. Ενότητας Κορινθίας, με την 
επιφύλαξη της τήρησης των διατάξεων που μνημονεύ−
ονται στο σκεπτικό της απόφασης αυτής, καθώς και με 
τους εξής όρους και περιορισμούς:

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

2. Να ανανεώνεται το πιστοποιητικό πυροπροστασίας 
πριν από τη λήξη του και να προσκομίζεται αντίγρα−
φο στη Διεύθυνση Υδρογονανθράκων του Υπουργεί−
ου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας.

3. Να τηρούνται οι όροι της απόφασης που μνημονεύ−
εται στο στοιχείο 21 του προοιμίου της παρούσας. Η 
απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων να ανανεώ−
νεται πριν από τη λήξη της και να προσκομίζεται αντί−
γραφο στη Διεύθυνση Υδρογονανθράκων του Υπουρ−
γείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος 
και Ενέργειας.

4. Η παρακολούθηση της λειτουργίας των εγκατα−
στάσεων και ιδιαίτερα η συντήρηση τους να γίνεται 
σύμφωνα με τον Τεχνικό Κανονισμό που μνημονεύεται 
στο στοιχείο 15 του προοιμίου της παρούσας.

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

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 και συντήρησης της εγκατά−
στασης πρέπει να απασχολείται πρόσωπο το οποίο να 
έχει τα προβλεπόμενα προσόντα.
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7. Να τηρούνται κατά τη λειτουργία της εγκατάστασης 
οι εκάστοτε ισχύουσες αστυνομικές και υγειονομικές 
διατάξεις καθώς και οι διατάξεις του Υπουργείου Ερ−
γασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας.

8. Σε περίπτωση αλλαγής οποιωνδήποτε εκ των λει−
τουργικών παραμέτρων του εν θέματι έργου, η εταιρεία 
θα πρέπει να υποβάλει αίτημα για τη χορήγηση σχετικής 
άδειας από την αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Παρα−
γωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

9. Το Υπουργείο Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Πε−
ριβάλλοντος και Ενέργειας διατηρεί το δικαίωμα να 
επιβάλει την εκτέλεση μεταρρυθμίσεων στην υπόψη 
εγκατάσταση σε κάθε περίπτωση που θα διαπιστωθεί 
ότι τούτο είναι αναγκαίο για να επιδιωκόμενοι σκοποί 
που προβλέπονται από το άρθρο 2 του β.δ. 15/21−10−1922, 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

10. Η παρούσα άδεια δεν απαλλάσσει την ενδιαφερό−
μενη εταιρεία από την υποχρέωση να εφοδιασθεί με 
άλλη άδεια, αν από άλλες διατάξεις προκύπτει αντί−
στοιχη υποχρέωσή της.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

 Αθήνα, 18 Ιουνίου 2015 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ

F
      Αριθμ. 8686 (4)
*5η Τροποποίηση − Συμπλήρωση της με αριθ. 4115/ 

26.03.2012 (ΦΕΚ Β 947) υπουργικής απόφασης, όπως 
αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει για τη σύσταση 
και συγκρότηση Πρωτοβάθμιων και Δευτεροβάθμι−
ων Γνωμοδοτικών Επιτροπών για τα επενδυτικά σχέ−
δια στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις (Μέτρο 121: «ΕΚ−
ΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ»).

   Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
1.1 Του Π.δ. 107 (ΦΕΚ Α΄ 174/2014) σχετικά με τον Ορ−

γανισμό του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 45 του 
Ν. 4305/2014 (ΦΕΚ Α΄ 237).

1.2 Του Π.δ. 24/2015 «Σύσταση και Μετονομασία Υπουρ−
γείων, μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων» (ΦΕΚ Α΄ 20)

1.3 Του Π.δ. 25/2015 (ΦΕΚ Α΄ 21) περί διορισμού Αντι−
προέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, αναπληρωτών 
Υπουργών και Υφυπουργών.

1.4 Του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε με 
το πρώτο άρθρο του Π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α΄ 98).

1.5 Του Ν. 3614/2007 (ΦΕΚ Α΄ 267) «Διαχείριση, έλεγ−
χος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για 
την προγραμματική περίοδο 2007−2013» και ειδικότε−
ρα το άρθρο 37, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 
10 παρ.22 του Ν. 3840/2010 (ΦΕΚ Α΄ 53) και το άρθρο 
1 παρ. 11 του Ν. 4128/2013 (ΦΕΚ Α΄ 51) και ισχύει και το 
Ν. 4314/23.12.2014 (ΦΕΚ Α΄ 265) «Για τη διαχείριση, τον 
έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων 
για την προγραμματική περίοδο 2014−2020».

1.6 Της αριθ. Υ103/2015 απόφασης του Πρωθυπουργού 
«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό 
Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας, Ευάγγελο Αποστόλου, του Δημητρίου» (ΦΕΚ 
Β΄ 309).

1.7 Της αριθ. 4985/21.6.2010 (ΦΕΚ Β΄ 1026) κοινής υπουρ−
γικής απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέ−
ντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Οικονομικών, 
Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Αγρο−
τική Ανάπτυξης και Τροφίμων που αφορά τα Καθε−
στώτα Ενισχύσεων του Μέτρου 121: «Εκσυγχρονισμός 
των γεωργικών εκμεταλλεύσεων» του Προγράμματος 
«Αγροτική Ανάπτυξη τους Ελλάδας 2007−2013», όπως 
αυτή τροποποιήθηκε με τις αριθ. 5719/2.6.2011 (ΦΕΚ Β΄ 
1145), 2970/6.3.2012 (ΦΕΚ Β΄ 645), 2176/28.01.2014 (ΦΕΚ 
Β΄ 250), 26610/19.12.2014 (ΦΕΚ Β΄ 3554) όμοιες αποφά−
σεις και ιδίως τα άρθρα 2 και 1 των 2970/6.3.2012 και 
2176/28.01.2014 υπουργικών αποφάσεων.

1.8 Της αριθ. 2049/20.04.2011 (ΦΕΚ Β΄ 1183) απόφασης 
του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 
θέσπισης του Συστήματος Διαχείρισης και Έλεγχου 
του ΠΑΑ 2007−2013, όπως τροποποιήθηκε με την αριθ. 
2181/10.05.2013 (Β 1147) όμοια απόφαση και ισχύει.

1.9 Της αριθ. 11308/16−11−2010 (ΦΕΚ Β΄ 1964) απόφασης 
Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για την 
«θέσπιση λεπτομερειών εφαρμογής για την υποβολή 
αιτήσεων ενίσχυσης στο πλαίσιο του καθεστώτος ενι−
σχύσεων για την ενθάρρυνση των επενδύσεων στις γε−
ωργικές εκμεταλλεύσεις» όπως ισχύει κάθε φορά, και 
ιδίως το άρθρο 30 αυτής.

1.10 Της αριθ. 4115/26.03.2012 (ΦΕΚ Β΄ 947) υπουργικής 
απόφασης για τη Σύσταση και συγκρότηση Πρωτοβάθ−
μιων και Δευτεροβάθμιων Γνωμοδοτικών Επιτροπών για 
τα επενδυτικά σχέδια στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις, 
όπως αυτή τροποποιήθηκε − συμπληρώθηκε με τις αριθ. 
9959/05.07.2012 (ΦΕΚ Β΄ 2124), 14740/19.10.2012 (ΦΕΚ Β΄ 
2979) και 7171/20.4.2014 (ΦΕΚ Β΄ 931), 17076/27.8.2014 (ΦΕΚ 
Β΄ 562) όμοιες αποφάσεις.

1.11 Της με αριθ. Ε(2007) 6015/29−11−2007 απόφασης της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την έγκριση του «Προγράμ−
ματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007−2013», 
όπως αυτή ισχύει κάθε φορά, καθώς και τις τροπο−
ποιήσεις του ΠΑΑ που δεν απαιτούν τροποποίηση της 
παραπάνω απόφασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για 
την έγκριση του ΠΑΑ.

2. Το γεγονός ότι: 
2.1 οι αυξημένες υπηρεσιακές ανάγκες απαιτούν τη 

σύσταση και νέων Δευτεροβάθμιων Γνωμοδοτικών Επι−
τροπών με έδρα στις Διευθύνσεις Αγροτικών Υποθέσεων 
Κεντρικής Μακεδονίας, Δυτικής Μακεδονίας και Δυτικής 
Ελλάδας των αντίστοιχων Αποκεντρωμένων Διοικήσεων.

2.2 Από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη 
σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζει:

Τροποποιείται – συμπληρώνεται η αριθ. πρωτ. 
4115/26.03.2012 (ΦΕΚ Β΄ 947) υπουργική απόφαση (ΥΑ) 
για τη σύσταση και συγκρότηση Πρωτοβάθμιων και Δευ−
τεροβάθμιων Γνωμοδοτικών Επιτροπών για τα επεν−
δυτικά σχέδια στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις, όπως 
αυτή τροποποιήθηκε – συμπληρώθηκε με τις αριθ. πρωτ. 
9959/05.07.2012 (ΦΕΚ Β΄ 2124), 14740/19.10.2012 (ΦΕΚ Β΄ 
2979), 7171/20.4.2014 (ΦΕΚ Β΄ 931)και 17076/27.8.2014 (ΦΕΚ 
Β΄ 562) όμοιες αποφάσεις, ως εξής: 
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Άρθρο 1

1. Στην παράγραφο ΙΙ με τίτλο «Δευτεροβάθμιες Γνω−
μοδοτικές Επιτροπές για την εξέταση περιπτώσεων 
άσκησης απλής διοικητικής προσφυγής επί των ατομι−
κών διοικητικών πράξεων που αφορούν στις εγκρίσεις/
προεγκρίσεις δικαιούχων, βάσει του Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 
45/Α΄/99)», του άρθρου 3 της αριθ. 4115/26.03.2012 (ΦΕΚ 
Β΄ 947) υπουργικής απόφασης, όπως αυτό τροποποι−
ήθηκε  − συμπληρώθηκε με την υπουργική απόφαση 
7171/20.4.2014 (ΦΕΚ Β΄ 931) και 17076/27.8.2014 (ΦΕΚ Β΄ 
562) προστίθενται οι κάτωθι Δευτεροβάθμιες Γνωμο−
δοτικές Επιτροπές:

«Γ. Δευτεροβάθμια Γνωμοδοτική Επιτροπή (έδρα Κο−
ζάνη)

1. Μούντζιας Αντώνιος−Περικλής του Τηλέμαχου, 
με Α.Δ.Τ. ΑΗ−293220, Γεωπόνος, προϊστάμενος της 
Διεύθυνσης Αγροτικών Υποθέσεων Δυτικής Μακε−
δονίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου−Δυ−
τικής Μακεδονίας, ως Πρόεδρος της Επιτροπής, με 
αναπληρώτρια την Ιακωβίδου Βασιλική του Ηρακλή, 
Γεωπόνο, με Α.Δ.Τ. Ν−395414 αναπληρώτρια προϊ−
σταμένη του Τμήματος Εποικισμού Αναδασμού της 
ίδιας Διεύθυνσης.

2. Ζιώγου Μελούλα του Βασιλείου, με Α.Δ.Τ. ΑΖ−788316, 
Γεωπόνος της Διεύθυνσης Αγροτικών Υποθέσεων Δυτι−
κής Μακεδονίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπεί−
ρου−Δυτικής Μακεδονίας, ως μέλος, με αναπληρώτρια 
τη Σαρροπούλου Αναστασία του Βασιλείου, με Α.Δ.Τ. 
ΑΒ−110741, Γεωπόνο της ίδιας Διεύθυνσης.

3. Τσανίδης Νικόλαος του Γεωργίου, με Α.Δ.Τ. AE−
816218 Τεχνολόγος Γεωπονίας της Διεύθυνσης Αγροτικών 
Υποθέσεων Δυτικής Μακεδονίας της Αποκεντρωμένης Δι−
οίκησης Ηπείρου−Δυτικής Μακεδονίας, ως μέλος, με ανα−
πληρώτρια την Καρυπίδου Μακρίνα του Θεοχάρη, με Α.Δ.Τ. 
ΑΙ−326279, Τεχνολόγο Γεωπονίας της ίδιας Διεύθυνσης.

Δ. Δευτεροβάθμια Γνωμοδοτική Επιτροπή (έδρα Θεσ−
σαλονίκη)

1. Ελισάβετ Χρυσίδου του Κωνσταντίνου με Α.Δ.Τ 
Τ−200887, Γεωπόνος της Διεύθυνσης Αγροτικών Υπο−
θέσεων Κεντρικής Μακεδονίας της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης, ως Πρόεδρος της Επι−
τροπής, με αναπληρωτή τον Γεώργιο Κωφίδη του Κυριά−
κου με Α.Δ.Τ ΑΙ−326231 Γεωπόνο της ίδιας Διεύθυνσης.

2. Παπαδοπούλου Δήμητρα του Γεωργίου με Α.Δ.Τ. 
ΑΖ−196034, Γεωπόνος της Διεύθυνσης Αγροτικών Υπο−
θέσεων Κεντρικής Μακεδονίας της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Μακεδονίας − Θράκης, ως μέλος, με αναπλη−
ρωτή τον Σύρο Θωμά του Δημητρίου με Α.Δ.Τ.ΑΖ−154060, 
Γεωπόνο της ίδιας Διεύθυνσης.

3. Ταχματζίδου Βασιλική του Ιωάννη με Α.Δ.Τ. ΑΚ−
276557, Γεωπόνος της Διεύθυνσης Αγροτικών Υποθέσε−
ων Κεντρικής Μακεδονίας της Αποκεντρωμένης Διοίκη−
σης Μακεδονίας − Θράκης, ως μέλος, με αναπληρώτρια 
την Χριστοφορίδου Ειρήνη του Νικολάου με Α.Δ.Τ. ΑΒ−
717591, Γεωπόνο της ίδιας Διεύθυνσης.

Ε. Δευτεροβάθμια Γνωμοδοτική Επιτροπή (έδρα Θεσ−
σαλονίκη)

1. Αγγελάκη Μαρία του Δημητρίου με Α.Δ.Τ. ΑΖ−858057, 
Γεωπόνος της Διεύθυνσης Αγροτικών Υποθέσεων Κε−
ντρικής Μακεδονίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Μακεδονίας − Θράκης, ως Πρόεδρος της Επιτροπής, 
με αναπληρώτρια την Βάλλα Γεωργία του Νικολάου με 
Α.Δ.Τ. ΑΗ−651170, Γεωπόνο της ίδιας Διεύθυνσης.

2. Ιωαννίδου Δέσποινα του Κλεάνθη με Α.Δ.Τ. Φ−276594, 
Γεωπόνος της Διεύθυνσης Αγροτικών Υποθέσεων Κε−
ντρικής Μακεδονίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Μακεδονίας – Θράκης, ως μέλος, με αναπληρώτρια την 
Λιονάτου Μαρία του Δημητρίου με Α.Δ.Τ ΑΗ−693840 
Γεωπόνο της ίδιας Διεύθυνσης.

3. Μυστακίδου Ελπινίκη του Γεωργίου με Α.Δ.Τ. 
Ξ−052871, Γεωπόνος της Διεύθυνσης Αγροτικών Υπο−
θέσεων Κεντρικής Μακεδονίας της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Μακεδονίας − Θράκης, ως μέλος, με ανα−
πληρώτρια την Αρσενίου Ζωή του Γεωργίου με Α.Δ.Τ. 
ΑΚ931716, Γεωπόνο της ίδιας Διεύθυνσης.

ΣΤ. Δευτεροβάθμια Γνωμοδοτική Επιτροπή (έδρα Πάτρα)
1. Δεληγιάννης Ευάγγελος του Αναστασίου, με Α.Δ.Τ. 

ΑΜ−311405, Γεωπόνος της Διεύθυνσης Αγροτικών Υπο−
θέσεων Δυτικής Ελλάδας της Αποκεντρωμένης Διοί−
κησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδος και Ιονίου, ως 
Πρόεδρος της Επιτροπής, με αναπληρωτή τον Νάτση 
Γεώργιο του Βασιλείου, με Α.Δ.Τ. ΑΕ−234420, Γεωπόνο 
της ίδιας Διεύθυνσης.

2. Κοτσάκου Γεωργία του Θεοδώρου, με Α.Δ.Τ. 
Σ−655153, Γεωπόνος της Διεύθυνσης Αγροτικών Υπο−
θέσεων Δυτικής Ελλάδας της Αποκεντρωμένης Διοί−
κησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδος και Ιονίου, ως 
μέλος, με αναπληρώτρια την Παραλίκα Βασιλική του 
Ευαγγέλου, με Α.Δ.Τ. ΑΒ− 201270, Ιχθυολόγο της ίδιας 
Διεύθυνσης.

3. Βλάχος Χρήστος του Σπυρίδωνα, με Α.Δ.Τ. Χ−814567, 
Γεωπόνος της Διεύθυνσης Αγροτικών Υποθέσεων Δυ−
τικής Ελλάδας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελο−
ποννήσου, Δυτικής Ελλάδος και Ιονίου, ως μέλος, με 
αναπληρώτρια την Κοναξή Αντωνία του Πέτρου με Α.Δ.Τ. 
ΑΚ−338722, Γεωπόνο της ίδιας Διεύθυνσης.

Άρθρο 2

Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθ. 4115/26.03.2012 (ΦΕΚ Β΄ 
947) υπουργική απόφαση όπως τροποποιήθηκε − συ−
μπληρώθηκε με τις αριθ. 9959/05.07.2012 (ΦΕΚ Β΄ 2124), 
14740/19.10.2012 (ΦΕΚ Β΄ 2979), 7171/20.4.2014 (ΦΕΚ Β΄ 931) 
και 17076/27.8.2014 (ΦΕΚ Β΄ 562) όμοιες αποφάσεις.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

*Δημοσιεύθηκε αρχικά στο ΦΕΚ 420/ΥΟΔΔ/11.06.2015

Αθήνα, 12 Μαΐου 2015
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