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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 2/96108/0022 (1)
  Αύξηση ημερών εκτός έδρας δύο (2) υπαλλήλων του 

Κέντρου Ελέγχου και Πιστοποίησης Πολλαπλασι−
αστικού Υλικού και Ελέγχου Λιπασμάτων Κιάτου 
(Κ.Ε.Π.Π.Υ.Ε.Λ. Κιάτου), αποκεντρωμένης υπηρεσίας 
του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

    Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 

98/Α΄/22−4−2005) «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα».

2. Το Π.Δ. 402/1988 «Οργανισμός Υπουργείου Γεωρ−
γίας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (ΦΕΚ 187/Α΄/
26−8−1988).

3. Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 2 του Ν. 2685/1999 
(ΦΕΚ 35/Α΄/18−2−1999) «Κάλυψη δαπανών μετακινούμενων 
υπαλλήλων εντός και εκτός Επικράτειας και άλλες διατά−
ξεις», οι οποίες καθορίστηκαν με τις διατάξεις της παρ. 
1 του άρθρου 9 του Ν. 3833/2010 (ΦΕΚ 40/Α΄/15−3−2010) 
«Προστασία της Εθνικής Οικονομίας−Επείγοντα μέτρα 
για την αντιμετώπιση της δημοσιονομικής κρίσης» και 
συμπληρώθηκαν με τις όμοιες του άρθρου 49 του Ν. 
3871/2010 (ΦΕΚ 141/Α΄/17−8−2010) «Δημοσιονομική Διαχεί−
ριση και Ευθύνη», οι οποίες αντικαταστάθηκαν με τις 
διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 27 του Ν. 4024/2011 
(ΦΕΚ Α΄/226/27−10−2011) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο 
μισθολόγιο−βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες 
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διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δη−
μοσιονομικής στρατηγικής 2012−2015».

4. Τις ανάγκες υλοποίησης των προγραμμάτων και των 
λοιπών δραστηριοτήτων του εν γένει γεωργικού τομέα.

5. Την αριθμ. Υ48/9−7−2012 απόφαση του Πρωθυπουργού 
«Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού 
Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα» (ΦΕΚ 2105/Β΄/9−7−2012).

6. Την αριθμ. πρωτ. 2/88360/0022/27−1−2011 κοινή από−
φαση των Υπουργών Οικονομικών και Αγροτικής Ανά−
πτυξης και Τροφίμων «Έγκριση ανώτατου ορίου αριθμού 
ημερών κίνησης εκτός έδρας υπαλλήλων Υπηρεσιών του 
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και 
λοιπών προσώπων, που μετακινούνται για λογαριασμό 
του» (ΦΕΚ 241/Β΄/11−2−2011).

7. Τα με αριθμ. πρωτ. 766/05−07−2013 και 843/06−08−2013 
έγγραφα του Κέντρου Ελέγχου και Πιστοποίησης Πολ−
λαπλασιαστικού Υλικού και Ελέγχου Λιπασμάτων Κιάτου.

8. Το γεγονός ότι από την προώθηση της απόφασης 
αυτής προκαλείται δαπάνη για το τρέχον έτος, ύψους 
500,00 € στον Προϋπολογισμό του Ταμείου Γεωργίας 
και Κτηνοτροφίας, Α΄ Παράρτημα Σποροπαραγωγής 
(02), Ειδικός Φορέας 100, Κ.Α.Ε. 0711, όπου υπάρχουν 
σχετικές πιστώσεις (αριθμ. δέσμευσης 18536/93634/
29−07−2013 ΑΔΑ: ΒΛΒΠΒ−ΟΥ5), αποφασίζουμε:

Αυξάνουμε το ανώτατο όριο του αριθμού ημερών 
εκτός έδρας, πέραν αυτού που εγκρίθηκε με την αριθμ. 
2/88360/0022/27−1−2011 (ΦΕΚ 241/Β΄/11−2−2011) απόφαση των 
Υπουργών Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων, κατά δέκα (10) ημέρες για το έτος 2013 για δύο 
(2) υπαλλήλους κλάδου ΔΕ04 του Κέντρου Ελέγχου και 
Πιστοποίησης Πολλαπλασιαστικού Υλικού και Ελέγχου 
Λιπασμάτων Κιάτου, προκειμένου οι υπάλληλοι αυτοί να 
έχουν τη δυνατότητα να αποδώσουν τα εισπραττόμενα 
έσοδα από διπλότυπα τύπου Β΄ στη Δ.Ο.Υ. Κορίνθου.

Λόγω της ιδιομορφίας των εργασιών που εκτελούνται 
από τους ανωτέρω υπαλλήλους και οι οποίες δεν είναι 
δυνατόν να προγραμματιστούν εκ των προτέρων, επιτρέ−
πεται ο συμψηφισμός των κατά μήνα ημερών εκτός έδρας.

Από την προώθηση της απόφασης αυτής προκαλείται 
δαπάνη ύψους 500,00 €, η οποία θα βαρύνει τον προ−
ϋπολογισμό που αναφέρεται στην παράγραφο (8) του 
σκεπτικού της παρούσας.

Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθμ. 2/88360/0022/27−1−2011 
απόφαση.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 18 Νοεμβρίου 2013

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

 ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΑΥΤΑΡΗΣ

F
    Αριθμ. 33154 (2)
Εξαίρεση Ειδικού Συνεργάτη του Υφυπουργού Πολιτι−

σμού και Αθλητισμού από τον περιορισμό της παρ. 8, 
του άρθρου 57, του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α΄).

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ − 

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

      Έχοντας υπόψη:
 1. Τις διατάξεις:
α) Της παρ. 8 του άρθρου 57 του Π.Δ. 63/2005 «Κω−

δικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα 
κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ 98/Α΄/22−04−2005) και των 
άρθρων 55 και 56 αυτού.

β) Του Π.Δ. 118/2013 «Τροποποίηση του Π.Δ. 85/2012 
(Α΄/141) − Ίδρυση Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών 
και Δικτύων και Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού 
και μετονομασία των Υπουργείων Ανάπτυξης, Ανταγω−
νιστικότητας, Μεταφορών, Υποδομών και Δικτύων και 
Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού 
σε Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και 
σε Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων αντιστοίχως» 
(ΦΕΚ 152/Α΄/25−6−2013).

γ) Του Π.Δ. 119/2013 «Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (ΦΕΚ 153/Α΄/25−6−2013).

δ) Του Π.Δ. 77/1985 «Οργανισμός της Γενικής Γραμ−
ματείας Αθλητισμού» (ΦΕΚ 28/Α΄/1−3−1985), όπως ισχύει.

ε) Τις διατάξεις του Π.Δ. 65/2011 (ΦΕΚ 147/Α΄).
2. Την υπ’ αριθμ. 26071/24−09−2013 (ΦΕΚ 487/ΥΟΔΔ/

09−10−2013) απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και 
Αθλητισμού, με την οποία διορίσθηκε ο Χατζόπουλος 
Ιωάννης του Δημητρίου σε θέση Ειδικού Συνεργάτη 
στο Πολιτικό Γραφείο του Υφυπουργού Πολιτισμού και 
Αθλητισμού, Ιωάννη Ανδριανού.

3. Την αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΔΥ/ΔΙΟΙΚ/ΔΠΕΦ/114952/18350/
15269/892/3−7−2013 απόφαση του Πρωθυπουργού και 
του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού, περί ανά−
θεσης αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Πολιτισμού και 
Αθλητισμού Ιωάννη Ανδριανό (ΦΕΚ 1655/Β΄/4−7−2013), 
αποφσίζουμε:

Εξαιρούμε τον Χατζόπουλο Ιωάννη του Δημητρίου, (με 
Α.Δ.Τ. ΑΙ 672918), Δικηγόρο, ο οποίος διορίσθηκε από 
04−09−2013, σε θέση Ειδικού Συνεργάτη στο Πολιτικό 
Γραφείο του Υφυπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού,  
Ιωάννη Ανδριανού, από τον περιορισμό της παρ. 8 του 
άρθρου 57 του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α΄) και του επι−
τρέπουμε να ασκεί από 04−09−2013, παράλληλα με τα 
καθήκοντα του Ειδικού Συνεργάτη στο Πολιτικό Γρα−
φείο του Υφυπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού, το 
επάγγελμα του Δικηγόρου.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 19 Νοεμβρίου 2013

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
 ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΝΡΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

 ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ

F
    Αριθμ. ΔΥ1δ/οικ. 105462 (3)
Σύσταση Ομάδας Εργασίας για την αξιολόγηση του 

Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας 
(Ε.Ο.Π.Υ.Υ.) στο πλαίσιο της Διοικητικής Μεταρρύθ−
μισης».

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ 

ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ − ΥΓΕΙΑΣ

     Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Της παραγράφου 18 του άρθρου 18 του Ν. 2503/1997 

«Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθ−
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μιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες 
διατάξεις» (ΦΕΚ 107/Α΄/1997).

β. Της παρ. 4 του άρθρου 35 του Ν. 4024/2011 «Συντα−
ξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο−βαθμολάγιο, 
εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής 
του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρα−
τηγικής 2012−2015» (ΦΕΚ 220/Α΄/2011).

γ. Του άρθρου 21 του Ν. 4024/2011 «Συνταξιοδοτικές 
ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο−βαθμολόγιο, εργασιακή 
εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσο−
πρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012−
2015» (ΦΕΚ 220/Α΄/2011).

δ. Του άρθρου 17 παρ 1 του Ν. 3918/2011 έτσι όπως τρο−
ποποιήθηκε και ισχύει μετά την έκδοση του Ν. 4052/2012 
(άρθρο 10 παρ. 1).

ε. Των άρθρων 13−15 του Ν. 2690/1999 «Κύρωση του 
Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» 
(ΦΕΚ 45/Α΄/1999).

στ. του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε 
με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α΄/2005).

2. Την από 7/11/2013 πρόταση του Γραφείου του Γενι−
κού Γραμματέα του Υπουργείου Υγείας.

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

Α. Τη σύσταση Ομάδας Εργασίας για αξιολόγηση 
του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας 
(Ε.Ο.Π.Υ.Υ.) στο πλαίσιο της Διοικητικής Μεταρρύθμισης 
και ορίζουμε ως μέλη αυτής τους κατωτέρω:

1. Πελοπίδα Καλλίρη του Ιωάννη, Γενικό Γραμματέα 
Υπουργείου Υγείας, με Α.Δ.Τ. ΑΒ 612371 ως Συντονιστή.

2. Παύλο Θεοδωράκη του Νικολάου, Πρόεδρο της 
Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, με Α.Δ.Τ. 
ΑΚ 229037 ως τακτικό μέλος.

3. Κωνσταντίνο Μαυρίκη του Παναγιώτη, υπάλληλο 
του κλάδου ΠΕ Διοικητικού, που υπηρετεί στη Δ/νση 
Οικονομικής Εποπτείας Φορέων Γενικής Κυβέρνησης 
του Υπουργείου Υγείας, με Α.Δ.Τ Φ 043607, ως τακτικό 
μέλος.

4. Ιωάννη Βαφειάδη του Νικολάου, Γενικό Διευθυντή 
Στρατηγικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Υπηρεσιών 
Υγείας Ε.Ο.Π Υ.Υ., με Α.Δ.Τ. ΑΒ 799142, ως τακτικό μέλος.

5. Χρήστο Πέτρου του Χαράλαμπου, Προϊστάμενο Δ/
νσης Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού Ε.Ο.Π.Υ.Υ., με 
Α.Δ.Τ. ΑΙ 118303, ως τακτικό μέλος.

6. Τρύφωνα Καββαθά του Αλεξάνδρου, Ειδικό Επιθε−
ωρητή ΓΕΔΔ, με Α.Δ.Τ, ΑΚ 554869, ως τακτικό μέλος.

7. Ιωάννα Τηραϊδή του Αθανασίου, Επιθεωρητή − Ελε−
γκτή Σ.Ε.Ε.Δ., με Α.Δ.Τ. ΑΙ 139472, ως τακτικό μέλος.

8. Ευάγγελο Κυριαζόπουλο του Δημητρίου, Συνεργάτη 
του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρο−
νικής Διακυβέρνησης, με Α.Δ.Τ. ΑΚ 106292, ως τακτικό 
μέλος.

Β. Έργο της Ομάδας Εργασίας είναι η ανάπτυξη με−
ταρρυθμιστικών προτάσεων για την αναδιάρθρωση του 
Ε.Ο.Π.Υ.Υ. στο σύνολο του, συμπεριλαμβανομένων των 
μονάδων υγείας.

Γ. Η θητεία των μελών της Ομάδας Εργασίας λήγει 
με την ολοκλήρωση του έργου της και την κατάθεση 
Έκθεσης Αξιολόγησης το αργότερο μέχρι τις 6.12.2013. 

Δ. Τα μέλη της Ομάδα Εργασίας δεν αμείβονται. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 15 Οκτωβρίου 2013

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ 
 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΝΡΗΣΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

 ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ−ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ

F
    Αριθμ. Υ7α/Γ.Π.οικ. 106423 (4)
Αναγνώριση της Πανεπιστημιακής Χειρουργικής κλινι−

κής του ΠΓΝ Ιωαννίνων ως κατάλληλη για άσκηση 
των ιατρών στην ειδικότητα της Αγγειοχειρουργικής.

  Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

    Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Του άρθρου 6 του Ν.Δ. 3366/1955 «Περί ειδικοτήτων» 

(ΦΕΚ Α΄/258).
β. Του άρθρου 3 του Ν. 1278/1982 «Για σύσταση Κε−

ντρικού Συμβουλίου Υγείας» (ΦΕΚ Α΄/105), όπως επανα−
φέρθηκαν σε ισχύ με τις διατάξεις του άρθρου 1 του 
Ν. 2194/1994 «Αποκατάσταση του Εθνικού Συστήματος 
Υγείας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄/34).

γ. Του άρθρου 31 του Ν. 1397/1983 «Εθνικό σύστημα 
Υγείας» (ΦΕΚ Α΄/143) όπως συμπληρώθηκε με τις διατά−
ξεις του άρθρου 20 παρ. 2 του Ν. 2519/1997 «Ανάπτυξη 
και εκσυγχρονισμός του Εθνικού Συστήματος Υγείας, 
οργάνωση των υγειονομικών υπηρεσιών, ρυθμίσεις για 
το φάρμακο και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄/165).

δ. Του άρθρου 49 του Ν. 3370/2005 «Οργάνωση και 
λειτουργία των υπηρεσιών δημόσιας υγείας και λοιπές 
διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 176), όπως τροποποιήθηκε με το αρ. 
50 του Ν. 3918/2011 «Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα 
υγείας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄/31).

ε. Του Π.Δ. 95/2000 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγεί−
ας και Πρόνοιας» (ΦΕΚ Α΄/76).

στ. του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε 
με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α΄/98) και 
το γεγονός, ότι από την εφαρμογή των διατάξεων της 
απόφασης αυτής δεν θα προκληθεί δαπάνη σε βάρος 
του κρατικού προϋπολογισμού.

2. Την αριθμ. οικ. 3402/3−7−2013 απόφαση του Πρωθυ−
πουργού και του Υπουργού Υγείας «Ανάθεση αρμοδιο−
τήτων στον Υφυπουργό Υγείας Αντώνιο Μπέζα» (ΦΕΚ 
1642/Β΄) όπως έχει τροποποιηθεί με την αριθμ. οικ. 6161/
30−10−2013 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουρ−
γού Υγείας και ισχύει σήμερα.

3. Το με αρ. πρωτ. 1015/23−07−2009 απόφαση Διοικητή 
της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πελοποννήσου − Ιο−
νίων Νήσων − Ηπείρου και Δυτικής Ελλάδας.

4. Την αριθμ. απόφαση 5419/6−11− 2013, της Εκτελεστι−
κής Επιτροπής του ΚΕ.Σ.Υ., αποφασίζουμε:

Κυρώνουμε την ανωτέρω (4) σχετική απόφαση του 
ΚΕ.Σ.Υ με την οποία αναγνωρίζεται η καταλληλότητα 
της Πανεπιστημιακής Χειρουργικής Κλινικής του ΠΓΝ 
Ιωαννίνων για ειδίκευση γιατρών στην ειδικότητα της 
Αγγειοχειρουργικής (πλήρης χρόνος ειδίκευσης), καθώς 
θεωρείται ότι η εν λόγω κλινική του Νοσοκομείου πλη−
ροί τις σχετικές προϋποθέσεις.

SPIROS
Highlight
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

   Αθήνα 14 Νοεμβρίου 2013 

Ο ΥΦΥΠΟYΡΓΟΣ

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΠΕΖΑΣ

F
        Αριθμ. 211.25/13384 (5)
Κύρωση Κανονισμού «Τροποποίηση του πίνακα κα−

τανομής προσωπικού Λιμενικού Σώματος−Ελληνι−
κής Ακτοφυλακής στις έδρες Ναυτιλιακών Ακο−
λούθων, ως προς το μέρος που αφορά στην έδρα 
της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στην Ευ−
ρωπαϊκή Ένωση, όπως αυτός παρατίθεται στον υπ’ 
αριθμ. 65/2002 Κανονισμό, ο οποίος κυρώθηκε με 
την υπ’  αριθ. 1118.8/49/2002 υπουργική απόφαση 
(ΦΕΚ Β΄/344) και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 4 
του υπ’ αριθμ. 66/2002 Κανονισμού, ο οποίος κυρώ−
θηκε με την υπ’ αριθμ. 1141.1/44/2002 υπουργική από−
φαση (ΦΕΚ Β΄/1186), το άρθρο μόνο του υπ’ αριθμ. 
70/2006 Κανονισμού, ο οποίος κυρώθηκε με την υπ’ 
αριθμ. 1141.1/02/2006 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ Β΄/127), 
το άρθρο 3 του υπ’ αριθμ. 73/2008 Κανονισμού, ο 
οποίος κυρώθηκε με την υπ’ αριθμ. 1141.1/05/2008 
(ΦΕΚ Β΄/1339) υπουργική απόφαση, το άρθρο 1 του 
υπ’ αριθμ. 75/2013 Κανονισμού, ο οποίος κυρώθηκε με 
την υπ’ αριθμ. 211.25/4640/2013 υπουργική απόφαση 
(ΦΕΚ Β΄/1050) και το άρθρο μόνο του υπ’ αριθμ. 76 Κα−
νονισμού, ο οποίος κυρώθηκε με την υπ’ αριθμ. 211.25/
Σχεδ. 6281/2013 (ΦΕΚ 1482/Β΄) υπουργική απόφαση. 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ 

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Της παραγράφου 2α του άρθρου 126 του 

Ν. 3079/2002 «Κύρωση του Κώδικα Προσωπικού Λ.Σ.» 
(ΦΕΚ Α΄/311), όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 3 
του άρθρου 41 του Ν. 4029/2011 (ΦΕΚ Α΄/245) και ισχύει 
σήμερα.

β) Της παραγράφου 1 του άρθρου 120 του Ν. 3079/2002 
(ΦΕΚ Α΄/311), όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 
3 του άρθρου 13 του Ν. 3490/2006 (Α΄/206) και ισχύει 
σήμερα.

γ) Του άρθρου 5 του Π.Δ. 85/2012 «Ίδρυση και μετονο−
μασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσι−
ών» (ΦΕΚ Α΄/141), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 
του Π.Δ. 94/2012 «Τροποποίηση Π.Δ. 85/2012» (ΦΕΚ Α΄/149) 
και με το άρθρο 3 του Π.Δ. 98/2012 «Τροποποίηση Π.Δ. 
85/2012» (ΦΕΚ Α΄/160) και ισχύει σήμερα.

δ) Του άρθρου 90 του Π.Δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση 
της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά 
όργανα» (ΦΕΚ Α΄/98).

ε) Της αριθ. 1141.1/29/02/20−2−2002 υπουργική απόφα−
ση «Καθορισμός κριτηρίων επιλογής Αξιωματικών ΛΣ 
που αποσπώνται σε Διεθνείς Οργανισμούς, Υπηρεσίες 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) στην Μόνιμη Ελληνική 
Αντιπροσωπεία (ΜΕΑ) στην Ε.Ε. ή σε ΜΕΑ άλλου Διε−
θνούς Οργανισμού» (ΦΕΚ 257/Β΄), όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει σήμερα.

2. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της υπουργικής 
απόφασης αυτής, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος 
του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Κυρώνεται ο υπ’ αριθμ. 77/2013 Κανονισμός που εκ−
δόθηκε από τον Αρχηγό Λ.Σ. «Τροποποίηση του πίνακα 
κατανομής προσωπικού Λιμενικού Σώματος−Ελληνικής 
Ακτοφυλακής στις έδρες Ναυτιλιακών Ακολούθων, ως 
προς το μέρος που αφορά στην έδρα της Μόνιμης Ελ−
ληνικής Αντιπροσωπείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως 
αυτός παρατίθεται στον υπ’ αριθμ. 65/2002 Κανονισμό, 
ο οποίος κυρώθηκε με την υπ’ αριθμ. 1118.8/49/2002 
υπουργική απόφαση (Β΄/344) και αντικαταστάθηκε με 
το άρθρο 4 του υπ’ αριθμ. 66/2002 Κανονισμού, ο οποί−
ος κυρώθηκε με την υπ’ αριθμ. 1141.1/44/2002 υπουργι−
κή απόφαση (Β΄/1186), το άρθρο μόνο του υπ’ αριθμ. 
70/2006 Κανονισμού, ο οποίος κυρώθηκε με την υπ’ 
αριθμ. 1141.1/02/2006 υπουργική απόφαση (Β΄127), το 
άρθρο 3 του υπ’ αριθμ. 73/2008 Κανονισμού, ο οποί−
ος κυρώθηκε με την υπ’ αριθμ. 1141.1/05/2008 (Β΄/1339) 
υπουργική απόφαση, το άρθρο 1 του υπ’ αριθμ. 75/2013 
Κανονισμού, ο οποίος κυρώθηκε με την υπ’ αριθμ. 
211.25/4640/2013 υπουργική απόφαση (Β΄/1050) και το 
άρθρο μόνο του υπ’ αριθμ. 76 Κανονισμού, ο οποίος κυ−
ρώθηκε με την υπ’ αριθμ. 211.25/Σχεδ. 6281/2013 (Β΄/1482) 
υπουργική απόφαση».

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

«Τροποποίηση του πίνακα κατανομής προσωπικού Λι−
μενικού Σώματος−Ελληνικής Ακτοφυλακής στις έδρες 
Ναυτιλιακών Ακολούθων, ως προς το μέρος που αφορά 
στην έδρα της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως αυτός παρατίθεται στον υπ’ 
αριθμ. 65/2002 Κανονισμό, ο οποίος κυρώθηκε με την 
υπ’ αριθμ. 1118.8/49/2002 υπουργική απόφαση (Β΄/344) 
και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 4 του υπ’ αριθμ. 
66/2002 Κανονισμού, ο οποίος κυρώθηκε με την υπ’ 
αριθμ. 1141.1/44/2002 υπουργική απόφαση (Β΄/1186), το 
άρθρο μόνο του υπ’ αριθμ. 70/2006 Κανονισμού, ο οποίος 
κυρώθηκε με την υπ’ αριθμ. 1141.1/02/2006 υπουργική 
απόφαση (Β΄/127), το άρθρο 3 του υπ’ αριθμ. 73/2008 
Κανονισμού, ο οποίος κυρώθηκε με την υπ’ αριθμ. 
1141.1/05/2008 (Β΄/1339) υπουργική απόφαση, το άρθρο 1 
του υπ’ αριθμ. 75/2013 Κανονισμού, ο οποίος κυρώθηκε 
με την υπ’ αριθμ. 211.25/4640/2013 υπουργική απόφαση 
(Β΄/1050) και το άρθρο μόνο του υπ’ αριθμ 76 Κανονι−
σμού, ο οποίος κυρώθηκε με την υπ’ αριθμ. 211.25/Σχεδ. 
6281/2013 (Β΄/1482) υπουργική απόφαση».

ΑΡΘΡΟ ΜΟΝΟ

Η κατανομή προσωπικού ΛΣ−ΕΛΑΚΤ στην Έδρα της 
Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στην Ευρωπαϊ−
κή Ένωση, όπως αυτή εμφαίνεται στον παρατιθέμενο 
πίνακα του υπ’ αριθμ. 65/2002 Κανονισμού, ο οποίος 
κυρώθηκε με την υπ’ αριθμ. 1118.8/49/2002 υπουργική 
απόφαση (Β΄/344) και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 
4 του υπ’ αριθμ. 66/2002 Κανονισμού, ο οποίος κυρώ−
θηκε με την υπ’ αριθμ. 1141.1/44/2002 υπουργική από−
φαση (Β΄/1186), το άρθρο μόνο του υπ’ αριθμ. 70/2006 
Κανονισμού, ο οποίος κυρώθηκε με την υπ’ αριθμ. 
1141.1/02/2006 υπουργική απόφαση (Β΄/127), το άρθρο 3 
του υπ’ αριθμ. 73/2008 Κανονισμού, ο οποίος κυρώθηκε 
με την υπ’  αριθμ. 1141.1/05/2008 (Β΄/1339) υπουργική από−
φαση, στο άρθρο 1 του υπ’ αριθμ. 75/2013 Κανονισμού, 
ο οποίος κυρώθηκε με την υπ’ αριθμ. 211.25/4640/2013 
υπουργική απόφαση (Β΄1050) και την παράγραφο 2 του 
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μόνου άρθρου του υπ’ αριθμ. 76 Κανονισμού, ο οποίος κυρώθηκε με την υπ’ αριθμ. 211.25/Σχεδ. 6281/2013 (Β΄/1482) 
υπουργική απόφαση τροποποιείται ως κατωτέρω:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΛΣ−ΕΛΑΚΤ 
ΣΤΗΝ ΕΔΡΑ ΤΗΣ ΜΟΝΙΜΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΪΑΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΕΔΡΕΣ  ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΩΝ 
(Ε.Ν.Α.)

ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΟ
ΑΚΟΛΟΥΘΟΙ

ΒΟΗΘΟΙ ΝΑΥ−
ΤΙΛΙΑΚΩΝ ΑΚΟ−

ΛΟΥΘΩΝ

Ενιαίες Θέσεις 
Κατωτέρων Α/Ξ−
ΑΝΘΣΤΩΝ−Υ/Ξ 
από ΣΔΥΛΣ ή 
Σχολή Λ/Φ

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

3530 Μ.Α. Ε. ΕΝΩΣΗΣ Π2 ΠΧΟΙ ή ΑΝΠΧΟΙ ΠΧΕΣ ή ΥΠΧΟΙ

2 1 1 4

Ο ΑΡΧΗΓΟΣ

ΔΗΜ. Π. ΜΠΑΝΤΙΑΣ
ΑΝΤΙΝΑΥΑΡΧΟΣ ΛΣ

Η ισχύς των διατάξεων της παρούσης, αρχίζει από την δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

 Πειραιάς, 19 Νοεμβρίου 2013
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ 

F

   Αριθμ. απόφ. 489/2013 (6)
Τροποποίηση των διατάξεων του Κώδικα Διαχείρισης 

Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΦΕΚ 
Β΄/103/31−01−2012).

  Η ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
(Συνεδρίαση 16η Οκτωβρίου 2013)

   Λαμβάνοντας υπόψη:
1. Τον Κανονισμό ΕΚ αριθμ. 994/2010 (EC No 994/

2010/20.10.2010).
2. Το Ν. 4001/2011 «Για τη λειτουργία Ενεργειακών 

Αγορών Ηλεκτρισμού και Φυσικού Αερίου, για Έρευνα, 
Παραγωγή και δίκτυα μεταφοράς Υδρογονανθράκων 
και άλλες ρυθμίσεις» (ΦΕΚ Α΄/179), όπως ισχύει, και ει−
δικότερα τις διατάξεις του Άρθρου 96.

3. Τον Κώδικα Διαχείρισης του Ελληνικού Συστήματος 
Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας, που εγκρίθηκε με 
την Απόφαση ΡΑΕ 57/2012 (ΦΕΚ Β΄/103), όπως τροπο−
ποιήθηκε και ισχύει, και ειδικότερα τις διατάξεις του 
Άρθρου 159. 

4. Την εισήγηση του ΑΔΜΗΕ Α.Ε. (αρ. πρωτ. ΡΑΕ 
Ι−173577/22.7.2013) με θέμα «Λειτουργία Μονάδων κατό−
πιν Εντολής του Διαχειριστή».

5. Τη Δημόσια Διαβούλευση που διεξήγαγε η ΡΑΕ 
μεταξύ 19ης Απριλίου και 8ης Μαΐου 2013, στο πλαίσιο 
της οποίας υποβλήθηκαν οι εξής απόψεις:

α. επιστολή της εταιρείας ΔΕΗ (αρ. πρωτ. ΡΑΕ 
Ι−171362/09.05.2013)

β. επιστολή της εταιρείας Elpedison (αρ. πρωτ. ΡΑΕ 
Ι−171467/13.05.2013)

γ. επιστολή της εταιρείας Protergia (αρ. πρωτ. ΡΑΕ 
Ι− 171262/17.05.2013),

καθώς και επιστολή ενός συμμετέχοντος που αιτήθη−
κε τη μη δημοσιοποίηση του περιεχομένου της και των 
στοιχείων της εταιρείας του. 

6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 

δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προ−
ϋπολογισμού.

Σκέφθηκε ως εξής:

Επειδή, σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 22 του 
Ν. 4001/2011, η ΡΑΕ, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, 
δύναται να εισηγείται προς τα αρμόδια όργανα τη λήψη 
κάθε αναγκαίου μέτρου, συμπεριλαμβανομένης και της 
έκδοσης ατομικών και κανονιστικών πράξεων.

Επειδή, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 
1 του Άρθρου 96 του Ν. 4001/2011, ο Κώδικας Διαχείρι−
σης του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής 
Ενέργειας (εφεξής «ΚΔΣ») τροποποιείται με Απόφαση 
της ΡΑΕ, είτε με πρωτοβουλία της ΡΑΕ είτε κατόπιν 
αιτήματος του Διαχειριστή του Συστήματος ή τρίτων 
προσώπων που έχουν έννομο συμφέρον, κατ’ εφαρμο−
γήν της διαδικασίας που περιγράφεται στην ανωτέρω 
παράγραφο.

Επειδή, στο πλαίσιο της εφαρμογής του Σχεδίου Προλη−
πτικής Δράσης, που καταρτίστηκε από τη ΡΑΕ βάσει του 
Κανονισμού 994/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, και 
της σχετικής διαβούλευσης που διεξήγαγε η ΡΑΕ επί της 
πρότασης νομοθετικής ρύθμισης και επί του σκεπτικού 
για τον προσδιορισμό του Τέλους Ασφάλειας Εφοδια−
σμού, αναδείχθηκε η ανάγκη για την αποζημίωση των 
μονάδων ηλεκτροπαραγωγής που λειτουργούν με εναλ−
λακτικό καύσιμο (diesel), σε έκτακτες συνθήκες, στο πλαί−
σιο του Μηχανισμού Ανάκτησης Μεταβλητού Κόστους.

Επειδή, η λειτουργία μονάδων των οποίων το Ελάχι−
στο Μεταβλητό Κόστος είναι μεγαλύτερο από τη Διοι−
κητικά Οριζόμενη Μέγιστη Τιμή Προσφοράς Ενέργειας 
υπερβαίνει τις προβλέψεις του υφιστάμενου ρυθμιστι−
κού πλαισίου. Συνεπώς, κρίνεται εύλογο να επεκταθεί το 
ρυθμιστικό πλαίσιο ώστε να αντιμετωπιστούν οι ειδικές 
αυτές περιπτώσεις, οι οποίες υπερβαίνουν τις προβλέ−
ψεις των υφιστάμενων διατάξεων. 
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Επειδή, ο ΑΔΜΗΕ με το υπ’ αριθμ. πρωτ. ΡΑΕ Ι−173577/
22.7.2013 έγγραφό του, με θέμα «Λειτουργία Μονάδων 
κατόπιν Εντολής του Διαχειριστή» εισηγείται τροποποι−
ήσεις του ΚΣΗΕ και του ΚΔΣ, ώστε να καταστεί εφικτή 
η αποζημίωση της λειτουργίας μονάδων που λαμβάνουν 
εντολή κατανομής από τον ΑΔΜΗΕ ακόμα και στην περί−
πτωση κατά την οποία κάποια βαθμίδα της προσφοράς 
έγχυσης υπερβαίνει τη Διοικητικά Οριζόμενη Μέγιστη 
Τιμή Προσφοράς Ενέργειας.

Επειδή, παρά τη μικρή συχνότητα εμφάνισής τους, 
οι προαναφερθείσες περιπτώσεις είναι υπαρκτές και 
έχουν ανακύψει στο παρελθόν, σε έκτακτες συνθήκες 
που προκλήθηκαν για διάφορους λόγους. 

Επειδή, κρίνεται σκόπιμο, σε ειδικές συνθήκες να καθί−
σταται εφικτή η αποζημίωση των μονάδων των οποίων 
τα μεταβλητά κόστη, λόγω του ύψους τους, δεν δύνα−
νται να αποτυπωθούν πλήρως στην Τεχνικοοικονομική 
τους Δήλωση, ώστε, εν τέλει, οι εν λόγω μονάδες να 
έχουν επαρκές οικονομικό κίνητρο να είναι διαθέσιμες 
και να μπορούν να συμβάλουν στην αντιμετώπιση κρί−
σεων και έκτακτων συνθηκών. 

Επειδή, στις προαναφερθείσες περιπτώσεις, η εκ των 
υστέρων αποζημίωση των μονάδων, μέσω του Μηχα−
νισμού Ανάκτησης Μεταβλητού Κόστους, κρίθηκε ότι 
αποτελεί μια εύλογη προσέγγιση, η οποία συνάδει με 
θεμελιώδεις αρχές της εγχώριας αγοράς ηλεκτρικής 
ενέργειας, χωρίς να εισάγει περίπλοκες διαδικασίες, 
ασυμμετρίες και πρόσθετα κόστη. Ειδικότερα, η εκ 
των υστέρων αποζημίωση των μονάδων δεν εγείρει 
την ανάγκη για εκ των προτέρων εκτίμηση κοστολογι−
κών μεγεθών που ενέχουν σημαντική μεταβλητότητα, 
επηρεαζόμενα σε καταλυτικό βαθμό από το εύρος του 
χρονικού διαστήματος λειτουργίας των μονάδων, και 
δη από τον αριθμό των ωρών λειτουργίας τους σε με−
τέπειτα χρονικά διαστήματα. Αποφεύγεται, επομένως, 
το ενδεχόμενο για τυχόν εκ των υστέρων διορθωτικές 
επιλύσεις του ΗΕΠ και με πιθανότατα αθέμιτες συνέ−
πειες, όπως οι μεταβολές εγγυημένων διασυνδετικών 
προγραμμάτων. Παράλληλα, η εκ των υστέρων αποζη−
μίωση των μονάδων δεν δημιουργεί ασυμμετρίες ως 
προς τις εισαγωγές ενέργειας, αποφεύγοντας, επί της 
ουσίας, τη «μερική» άρση του υφιστάμενου ανώτατου 
ορίου προσφορών για ένα υποσύνολο μόνο των συμ−
μετεχόντων, την οποία θα συνεπαγόταν η ένταξή τους 
μέσω ΗΕΠ, με δεδομένο το υφιστάμενο ανώτατο όριο, 
όπως εισηγήθηκε ο ΑΔΜΗΕ. 

Επειδή, επιπλέον, η εκ των υστέρων αποζημίωση των 
εν λόγω μονάδων δεν στερεί από το Διαχειριστή του 
Συστήματος τη δυνατότητα να αξιοποιήσει πιο οικονο−
μικές επιλογές για την αντιμετώπιση κρίσεων και έκτα−
κτων συνθηκών, βάσει των οικονομικών και τεχνικών 
κριτηρίων που εφαρμόζει.

Επειδή, η επικείμενη εναρμόνιση του ελληνικού μο−
ντέλου αγοράς με τις απαιτήσεις του μοντέλου της 
ενιαίας ευρωπαϊκής αγοράς (Target Model) θα δημιουρ−
γήσει την ανάγκη για εναρμόνιση του ανωτάτου ορίου 
τιμών με συζευγμένες αγορές. Λαμβάνοντας υπ’ όψη 
την επικείμενη αναπροσαρμογή του, και μέχρι αυτή να 
οριστικοποιηθεί, δεν κρίνεται σκόπιμη μια μεταβολή 
του ανώτατου ορίου προσφορών, μονομερώς για την 
ελληνική αγορά, στην παρούσα χρονική συγκυρία, κατά 

την οποία η ελαχιστοποίηση του κόστους ενέργειας 
συνιστά θεμελιώδη παραδοχή.

Επειδή, έκτακτα γεγονότα, όπως ενδεχόμενη κρίση 
στο Εθνικό Σύστημα Φυσικού Αερίου (ΕΣΦΑ) επιπέδου 
έκτακτης ανάγκης θα μπορούσαν να δημιουργήσουν 
έλλειμμα ισχύος ή άλλα τεχνικά προβλήματα (π.χ. στην 
ευστάθεια του Συστήματος), τα οποία ο Διαχειριστής 
του Συστήματος πρέπει να είναι σε θέση να αντιμετω−
πίσει, μέσω των εντολών κατανομής που εκδίδει. 

Επειδή, για τους παραπάνω λόγους, κρίνεται εύλογο 
να διευρυνθεί, ως προς τις περιπτώσεις που αφορά, 
η προσθήκη στο Άρθρο 159 που τέθηκε σε δημόσια 
διαβούλευση, ώστε να αναφέρεται πλέον σε κάθε πε−
ρίπτωση λειτουργίας μονάδας κατόπιν εντολής του 
Διαχειριστή για την αντιμετώπιση έκτακτων συνθηκών, 
εφ’ όσον η κάλυψη του μεταβλητού της κόστους δεν 
δύναται να προκύψει από τη Δήλωση Τεχνικοοικονομι−
κών Στοιχείων. 

Επειδή, στόχος της διάταξης που προστίθεται με την 
παρούσα στο Άρθρο 159 είναι η ανάκτηση του κόστους 
σε ενιαία βάση, ώστε να μην περιορίζεται στη λειτουρ−
γία μονάδων με εναλλακτικό καύσιμο, και να μην εισάγει 
ασυμμετρίες ως προς τη φύση των έκτακτων συνθηκών, 
ούτε και ασυμμετρίες μεταξύ τεχνολογιών. Η εν λόγω 
διάταξη δύναται να εφαρμοστεί, για παράδειγμα, και σε 
πετρελαϊκές μονάδες, υπό την προϋπόθεση βέβαια ότι 
αυτές δεν έχουν υπαχθεί σε άλλη ρύθμιση, όπως η έντα−
ξή τους σε καθεστώς εφεδρείας εκτάκτων αναγκών. 

Επειδή, για την εκπόνηση της παρούσας, έχουν εξε−
ταστεί και ληφθεί υπόψη οι απόψεις που υποβλήθηκαν 
στο πλαίσιο της Δημόσιας Διαβούλευσης που διεξήγαγε 
η ΡΑΕ επί του θέματος, αποφασίζει:

Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της ΡΑΕ κατά το Άρ−
θρο 96 του Ν. 4001/2011, για την τροποποίηση και συ−
μπλήρωση των διατάξεων του Κώδικα Διαχείρισης του 
Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργει−
ας (ΦΕΚ Β΄/103/31.01.2012) όπως ισχύει, ως ακολούθως: 

1. Στο τέλος της παραγράφου 2 του Άρθρου 159, προ−
στίθεται εδάφιο ως εξής:

«Σε περίπτωση κατά την οποία Μονάδα λειτουργήσει 
κατόπιν εντολής του Διαχειριστή του Συστήματος, σε 
περιπτώσεις έκτακτων συνθηκών, και τα μεταβλητά κό−
στη αυτής, λόγω του ύψους τους, δεν είναι δυνατό να 
προκύψουν από τη Δήλωση Τεχνικοοικονομικών Στοιχεί−
ων, η Κάλυψη Μεταβλητού Κόστους πραγματοποιείται 
κατόπιν έγκρισης του Διαχειριστή του Συστήματος, βά−
σει των σχετικών παραστατικών προμήθειας καυσίμου, 
τα οποία υποβάλλονται στη συνέχεια αλλά και άμεσα 
από τον Παραγωγό στο Διαχειριστή του Συστήματος. 
Τα στοιχεία αυτά πρέπει να κοινοποιούνται στη ΡΑΕ 
και να τεκμηριώνουν το κόστος του καυσίμου που κα−
ταναλώθηκε από την εν λόγω Μονάδα στο αντίστοιχο 
χρονικό διάστημα».

Η παρούσα υπόκειται στον ακυρωτικό έλεγχο του Συμ−
βουλίου της Επικρατείας, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 33 του Ν. 4001/2011.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 16 Οκτωβρίου 2013

Ο Πρόεδρος 
 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΑΣΙΛΑΚΟΣ
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    Αριθμ. οικ. Λ 18430 (7)
Τροποποίηση απόφασης επανακαθορισμού παλαιών και 

καθορισμού νέων χώρων στάθμευσης ταξί (πιάτσες) 
στην πόλη της Αλεξανδρούπολης. 

  Η ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΕΒΡΟΥ 

    Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄) «Νέα Αρ−

χιτεκτονική της Αυτοδ/κησης και της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης».

2. Το Π.Δ. 144/2010 (ΦΕΚ 237/Α΄/27−12−2010) «Οργανι−
σμός της Περιφέρειας Α.Μ.−Θ»

3. Την με αριθ. 39/14−01−2011 (ΦΕΚ 122/Β΄/2011 απόφαση 
του Περιφερειάρχη Α.Μ.−Θ. περί μεταβίβασης αρμοδιο−
τήτων στους άμεσα εκλεγμένους Αντιπεριφερειάρχες.

4. Τις διατάξεις του άρθρου 5 του Π.Δ. 244/1987 (ΦΕΚ/
Α΄/104) « Κανονισμός λειτουργίας Επιβατικών Αυτοκινή−
των Δημοσίας Χρήσης (Ταξί − Αγοραία) όλης της χώρας, 
εκτός εκείνων που έχουν έδρα την περιοχή Αθηνών και 
περιχώρων».

5. Της προηγούμενη σχετική μας Απόφαση αριθ. 
Λ−7874/21−06−2011 (ΦΕΚ 1600/Β΄/7−7−11) ΑΔΑ 45017ΛΒ−ΥΦΣ 
με την οποία έγινε ο επανακαθορισμός παλαιών και ο 
καθορισμός νέων χώρων στάθμευσης (πιάτσες) στην 
πόλη της Αλεξ/πολης των Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων (ΤΑΞΙ και 
ΡΑΔΙΟΤΑΞΙ), που έχουν έδρα την Αλεξ/πολη. 

6. Την με αριθμό 213/2012 απόφαση του Περιφερειακού 
Συμβουλίου A.M. − Θ. (ΦΕΚ 2376/Β΄/2012) «Καθορισμός 
εδρών Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 83 του Ν. 4070/2012 στην Περιφέρεια Α.Μ.−Θ.», 
σύμφωνα με την οποία καθορίστηκαν στην Περιφερεια−
κή Ενότητα Έβρου οι 38 έδρες των Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων.

7. Την σχετική αίτηση του Σωματείου Ιδιοκτητών Ταξί 
Αλεξ/πολης «Η ΟΜΟΝΟΙΑ», που πρωτοκολλήθηκε στην 
Υπηρεσία μας με αριθ. πρωτ. Λ−18340/07−11−2013 με την 
οποία ζητείται η τροποποίηση της παραπάνω Απόφα−
σης καθορισμού του αριθμού των χώρων στάθμευσης, 
μόνο όσον αφορά τις καθορισθείσες θέσεις στάθμευσης 
επί της οδού Καραολή και Δημητρίου.

8. Την με αριθ. 711/2013 σχετική Απόφαση του Δημο−
τικού Συμβουλίου Αλεξ/πολης, η οποία περιλαμβάνεται 
στο απόσπασμα Πρακτικού της Συνεδρίασης του Δ.Σ. 
με αριθ. 28/2013 με συνημμένο θεωρημένο σχετικό σχε−
διάγραμμα με τις θέσεις στάθμευσης.

9. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή της παρούσας 
Απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρα−
τικού προϋπολογισμού ή στο προϋπολογισμό της Περι−
φέρειας ΑΜ−Θ, αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε την απόφαση μας αριθ. Λ−7874/21−06−2011 
(ΦΕΚ 1600/Β΄/07−07−2011) ΑΔΑ 45017ΑΒ−ΥΦΣ, με την οποία 
έγινε ο επανακαθορισμός παλαιών και ο καθορισμός νέων 
χώρων στάθμευσης (πιάτσες) στην πόλη της Αλεξ/πολης 
των Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων (ΤΑΞΙ και ΡΑΔΙΟΤΑΞΙ), που έχουν 
έδρα την Αλεξ/πολη, μόνο όσον αφορά τον αριθμό των 
θέσεων στάθμευσης επί της οδού Καραολή και Δημητρί−
ου, στην δεξιά πλευρά της, έμπροσθεν της εισόδου του 
Επιβατικού Σιδηροδρομικού Σταθμού Αλεξανδρούπολης, 
οι οποίες από τρεις (3) θέσεις, καθορίζονται πλέον σε 
οκτώ (8) θέσεις στάθμευσης. Κατά της απόφασης επιτρέ−
πεται προσφυγή ενώπιον του Περιφερειάρχη της Αποκε−
ντρω¬μένης Διοίκησης Μακεδονίας − Θράκης, εντός των 
προβλεπομένων προθεσμιών.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αλεξανδρούπολη, 8 Νοεμβρίου 2013

Η Αντιπεριφερειάρχης
ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΑΥΡΑΝΕΖΟΥΛΗ−ΝΙΚΟΛΑΟΥ 
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   Αριθμ. 78049/25716 (8)
Λειτουργία εμπορικών καταστημάτων τις Κυριακές 

στην Περιφερειακή ενότητα Αρκαδίας .

 Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ 

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονικής 

της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης−
Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α΄/07−06−2010).

2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 131/2010 «Οργανισμός της 
Περιφέρειας Πελοποννήσου (ΦΕΚ 224/Α΄/27−12−2010).

3. Τις διατάξεις του άρθρου 12 του Ν. 3337/2005 (ΦΕΚ 
202/Α΄/19−08−2005) «Αρχές και κανόνες για την εξυγίαν−
ση της λειτουργίας και την ανάπτυξη βασικών τομέων 
του εμπορίου και της αγοράς», όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει.

4. Τις διατάξεις του άρθρου 16 του Ν. 4177/2013 (ΦΕΚ 
173/Α΄/08−08−2013) «Κανόνες ρύθμισης της αγοράς προϊ−
όντων και της παροχής υπηρεσιών και άλλες διατάξεις».

5. Τις απόψεις των εμπλεκόμενων φορέων, οι οποίες δι−
ατυπώθηκαν στη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στις 16 
Οκτωβρίου 2013 στο γραφείο του Αντιπεριφερειάρχη της 
Π.Ε. Αρκαδίας και των εμπορικών συλλόγων του Νομού.

6. Το γεγονός ότι τις τελευταίες ημέρες του έτους, 
εκδηλώνεται ιδιαίτερα αυξημένο καταναλωτικό ενδια−
φέρον.

7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού Προ−
ϋπολογισμού ή του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας 
Πελοποννήσου, αποφασίζουμε:

Επιτρέπουμε τη λειτουργία των εμπορικών καταστη−
μάτων προαιρετικά και άλλες Κυριακές, πέραν των υπό 
του νόμου προβλεπομένων, ως εξής:

1. Την τελευταία Κυριακή του έτους σε όλη την Περι−
φερειακή Ενότητα Αρκαδίας.

2. Όλες τις Κυριακές του έτους στις λοιπές περιοχές 
της Π.Ε. Αρκαδίας, εκτός των περιοχών της Τρίπολης, 
Μεγαλόπολης, Άστρους, Λεωνιδίου, στις οποίες θα λει−
τουργούν σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Νόμο.

Τα εμπορικά καταστήματα θα λειτουργούν τις Κυ−
ριακές, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 16 του 
Ν. 4177/2013, εντός του πλαισίου ωραρίου, ήτοι από τις 
11:00 έως τις 20:00, με τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

α. Να έχουν συνολική επιφάνεια εμβαδού, όπως αυτό 
αναγράφεται στο λογαριασμό παροχής ηλεκτρικού ρεύ−
ματος, μέχρι διακόσια πενήντα (250) τετραγωνικά μέτρα,

β. να μην ανήκουν υπό οποιαδήποτε νομική σχέση σε 
αλυσίδα καταστημάτων, εξαιρουμένων των περιπτώσε−
ων συμβάσεων δικαιόχρησης (franchise),

γ. να μην λειτουργούν με συμφωνίες συνεργασίας 
τύπου «κατάστημα εντός καταστήματος» (shops−in−a−
shop) και να μη βρίσκονται σε εκπτωτικά καταστήματα 
(outlet), εμπορικά κέντρα ή εκπτωτικά χωριά.
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Η απόφαση αυτή δύναται να αναθεωρείται ετησίως 
με απόφαση που εκδίδεται κατά το μήνα Ιανουάριο και 
με πρώτη εφαρμογή τον Ιανουάριο 2015. Σε περίπτω−
ση μη έκδοσης νέας απόφασης, θεωρείται ότι ισχύει η 
προηγούμενη ρύθμιση.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

  Τρίπολη, 7 Νοεμβρίου 2013

Ο Αντιπεριφερειάρχης
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΡΑΣ  

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ
(9)

Στην υπ’ αριθμ. Υ4α/100317/30.10.2013 υπουργική από−
φαση που έχει δημοσιευθεί στο ΦΕΚ Β΄2877/14.11.2013, 
αντικαθίσταται

το εσφαλμένο σημείο «Επιστημονικός υπεύθυνος ορί−
ζεται ο Αν. Καθηγητής Νικ. Παπαδόπουλος»

με το ορθό «Επιστημονικός υπεύθυνος ορίζεται ο Αν. 
Καθηγητής Βασ. Παπανικολάου».

(Από το Υπουργείο Υγείας)

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
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