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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
  Αριθμ. 2/33198/0025 (1)
Έκδοση Αργυρού Συλλεκτικού Νομίσματος, κοπής 2014, 

ονομαστικής αξίας 10€, με θεματολογία «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ 
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ: ΤΡΑΓΩΔΟΙ − ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ».

 Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ −
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1) Το Ν.Δ. 488/1974 «Περί κυρώσεως της μεταξύ του 

Ελληνικού Δημοσίου και της Τραπέζης της Ελλά−
δος υπογραφείσης την 21η Ιουνίου 1973 Συμβάσεως 
δι' ης ρυθμίζονται τα της κοπής μεταλλικών κερμάτων 
του Δημοσίου και άλλων τινών διατάξεων» (ΦΕΚ 203/ 
τ.Α΄/19.7.1974).

2) Τις διατάξεις του άρθρου 2, παρ. 5 του Ν. 1266/1982 
«Όργανα ασκήσεως της νομισματικής, πιστωτικής 
και συναλλαγματικής πολιτικής και άλλες διατάξεις» 
(ΦΕΚ 81/τ.Α΄/2.7.1982).

3) Τις διατάξεις του άρθρου 45 του Ν. 1473/1984 «Με−
ταρρυθμίσεις στην άμεση και έμμεση φορολογία και 
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 127/τ.Α΄/7.9.1984) όπως συμπλη−
ρώθηκαν με την παρ. 2 του άρθρου 6 του Ν, 2948/2001 
«Κυκλοφορία τραπεζογραμματίων και κερμάτων ευρώ 
και φορολογικές ρυθμίσεις για την εισαγωγή του ευρώ» 
(ΦΕΚ 242/τ.Α΄/19.10.2001).

4) Το Π.Δ. 284/1988 άρθρο 27 (ΦΕΚ 128/τ.Α΄/14.6.1988), 
σε συνδυασμό με το Π.Δ. 37/1997 άρθρο 1, εδάφιο β΄ 
(ΦΕΚ 37/τ.Α΄/14.3.1997).

5) Το Π.Δ. 86/2012 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών 
Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 141/τ.Α΄/21.6.2012).

6) Την αριθ. Υ48/9.7.2012 Απόφαση του Πρωθυπουργού 
«Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουρ−
γού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα» (ΦΕΚ 2105/ 
τ.Β΄/9.7.2012).

7) Την από 6 Δεκεμβρίου 2013 (ΕΚΤ/2013/46) απόφαση 
της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, σχετικά με την 
έγκριση της ποσότητας των κερμάτων ευρώ που πρό−
κειται να εκδοθούν το 2014.

8) Την από 24.04.2014 Σύμβαση μεταξύ του Ελληνι−
κού Δημοσίου και της Τράπεζας της Ελλάδος για την 
έκδοση αργυρού συλλεκτικού νομίσματος, κοπής 2014, 
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Προϋπολογισμού και των εκτός του Κρατικού Προϋπο−
λογισμού φορέων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 210).

4. Τις διατάξεις του άρθρου 21 παρ. 3 του Ν. 4024/
27−10−2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθο−
λόγιο − βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες 
διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου 
δημοσιονομικής στρατηγικής 2012−2015». (ΦΕΚ Α΄/226/ 
27−10−2011).

5. Την αριθμ. 2/49837/0004/2−7−2008 (ΦΕΚ Β΄ 1334) από−
φαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Κα−
θορισμός αρμοδιοτήτων και ρύθμιση θεμάτων λειτουρ−
γίας της Επιτροπής Δημοσιονομικού Ελέγχου (άρθρο 15 
Ν. 3614/2007)».

6. Την αριθμ. 2/49840/0004/2−7−2008 (ΦΕΚ Β΄ 1334) 
απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών 
σχετικά με την κατανομή των αρμοδιοτήτων των υπο−
στηρικτικών της ΕΔΕΛ Διευθύνσεων Προγραμματισμού 
και Ελέγχων κ.λπ. (Δ51 και Δ56).

7. Την αριθμ. 2/46430/0004/24−7−2012 (ΦΕΚ Β΄ 2183) 
απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών 
«Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και της εξουσίας να υπο−
γράφουν «Με εντολή Αναπληρωτή Υπουργού» στο 
Γενικό Γραμματέα Δημοσιονομικής Πολιτικής, στους 
Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων 
και Τμημάτων της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομι−
κής Πολιτικής/Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους του 
Υπουργείου Οικονομικών» (Άρθρο 2, στοιχ. Β, παρ. 2, 
περιπτ. ιβ).

8. Την αριθμ. 2/78378/0022/29−12−2011 απόφαση του 
Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός απο−
ζημίωσης στις ελεγκτικές ομάδες της παρ. 8 του άρθρου 
16 του Ν. 3614/2007». (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 20/19−1−2012).

9. Την αριθμ. 2/39054/0022/08/18−8−2009 απόφαση του 
Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός 
του ύψους εκτός έδρας αποζημίωσης και των εξόδων 
μετακίνησης των μετακινούμενων προσώπων με τα άρ−
θρα 15 και 16 του Ν. 3614/2007» (ΦΕΚ Β΄ 1850/03.09.2009), 
όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ. 2/33481/0022/
27−4−2011 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Δαπά−
νες Μετακινήσεων» (ΦΕΚ Β΄/1069/31−5−2011).

10. Το ετήσιο Πρόγραμμα Τεχνικής Υποστήριξης της 
εφαρμογής Ε.Δ.ΕΛ. για το έτος 2014.

11. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής της από−
φασης προκαλείται, δαπάνη 942,96 € για την αμοιβή 
των ελεγκτών, πλέον εργοδοτικών εισφορών, η οποία 
βαρύνει τις πιστώσεις του Π/Υ Δημοσίων Επενδύσεων 
(Πρόγραμμα Τεχνικής Υποστήριξης της εφαρμογής της 
ΕΔΕΛ − Υποπρόγραμμα Β΄).

12. Την εγκεκριμένη στην αριθμ. 587/19−02−2014 συνε−
δρίαση της ΕΔΕΛ Στρατηγική Ελέγχων και το εγκεκρι−
μένο στην αριθμ. 586/12−02−2014 συνεδρίαση Πρόγραμ−
μα Ελέγχων για την ελεγκτική περίοδο 01/07/2013 έως 
30.06.2014.

13. Την ανάγκη τροποποίησης της αριθμ. 203/0056/
19−3−2014 απόφασης του Προέδρου της ΕΔΕΛ «Σύ−
σταση και Συγκρότηση Ομάδας Ελέγχου για τη διε−
νέργεια ελέγχου της ΕΔΕΛ σε Πράξεις/Υποέργα του 
Ε.Π. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ/ΕΚΤ, στο 
πλαίσιο του ΕΣΠΑ»,λόγω αλλαγής προγράμματος, 
αποφασίζουμε:

Την τροποποίηση του αποφασιστικού μέρους της 
αριθ. 203/0056/19−03−2014 απόφασης του Προέδρου 
της ΕΔΕΛ «Σύσταση και Συγκρότηση Ομάδας Ελέγ−

χου για τη διενέργεια ελέγχου της ΕΔΕΛ σε Πράξεις/
Υποέργα του Ε.Π. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ/
ΕΚΤ, στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ» ως εξής:

«3.γ) στις 07.04.2014 έλεγχος στην έδρα της Διεύθυν−
σης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 
της Σπάρτης και μετακίνηση της ελεγκτικής ομάδας 
στο Ναύπλιο.

3.δ) στις 08.04.2014 έλεγχος στην έδρα της Διεύθυν−
σης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 
στο Ναύπλιο και επιστροφή στην Αθήνα.

Κατά τα λοιπά ισχύει ως έχει η ανωτέρω τροποποι−
ούμενη απόφαση.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

*Δημοσιεύθηκε αρχικά στο ΦΕΚ 213 ΥΟΔΔ/15−4−2014.

 Αθήνα, 31 Μαρτίου 2014

Ο Πρόεδρος
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΤΡΙΒΕΣΗΣ

F
        Αριθμ. οικ.25134/1659 (4)
Τροποποίηση της Απόφασης με Αριθμ. οικ. 46885/3403 

(ΦΕΚ Β΄ 2927 1.11.2012) «Καθορισμός πρόσθετων προ−
στατευτικών μέτρων για τη μείωση της ελάχιστης 
απόστασης ασφαλείας μικτών και αμιγώς υγραερίου 
πρατηρίων, νεοϊδρυόμενων και λειτουργούντων, από 
κτίρια και χώρους όπως ορίζονται στα εδάφια δ΄, ε΄ 
και στ΄ της παρ. 2 του άρθρου 4 του Π.Δ. 595/1984, 
όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει».

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ −

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 185 του ν. 4070/12 (ΦΕΚ 

Α΄ 82).
2. Τις διατάξεις της Απόφασης με Αρ. οικ. 46885/3403 

(ΦΕΚ Β΄ 2927/1.11.2012) «Καθορισμός πρόσθετων προ−
στατευτικών μέτρων για τη μείωση της ελάχιστης 
απόστασης ασφαλείας μικτών και αμιγώς υγραερίου 
πρατηρίων, νεοϊδρυόμενων και λειτουργούντων, από 
κτίρια και χώρους όπως ορίζονται στα εδάφια δ΄, ε΄ και 
στ΄ της παρ. 2 του άρθρου 4 του Π.Δ. 595/1984, όπως 
έχει τροποποιηθεί και ισχύει».

3. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα νομο−
θεσίας για την κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργα−
να» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/05 
(ΦΕΚ 98 Α΄).

4. Το π.δ. 85/2012 (ΦΕΚ Α΄ 141) (άρθρο 5), «Ίδρυση και 
μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση 
υπηρεσιών».

5. Το π.δ. 94/2012 (ΦΕΚ Α΄ 149) (άρθρο 1), «Τροποποίη−
ση Π.Δ. 85/2012 " Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, 
μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών"».

6. Την με Αριθμό 329 Απόφαση του Πρωθυπουργού 
και του Υπουργού Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων 
«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Υποδομών 
Μεταφορών και Δικτύων Μιχαήλ Παπαδόπουλο» (ΦΕΚ 
1655/Β΄/2013), όπως έχει τροποποιηθεί από την Απόφαση 
με Αριθμό 1208/12−07−13 (ΦΕΚ 1718 Β΄).

7. Την υπ’ αριθμ. Υ436/03−04−2014 (ΦΕΚ Β΄ 831) Από−
φαση του Πρωθυπουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων 
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του Αναπληρωτού Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας 
και Κλιματικής Αλλαγής Νικόλαου Ταγαρά», όπως τρο−
ποποιήθηκε από την Απόφαση του Πρωθυπουργού με 
αρ. Υ447/23−04−2014 (ΦΕΚ Β΄ 1015).

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

Η Υπουργική Απόφαση με Αρ. οικ. 46885/3403 (ΦΕΚ 
Β΄ 2927 1.11.2012) τροποποιείται ως εξής:

Το εδάφιο η της παραγράφου 2 του Άρθρου 1 αντι−
καθίσταται ως εξής:

« η. Υποβολή στην αρμόδια Διεύθυνση Μεταφορών 
και Επικοινωνιών σχεδιαγράμματος κατανομής ζωνών 
αντιεκρηκτικότητας (0, 1, 2), το οποίο θα συνοδεύεται 
από την κατηγοριοποίηση του χρησιμοποιούμενου εξο−
πλισμού του πρατηρίου ή σταθμού ανάλογα με την 
αντιεκρηκτική ζώνη. Το σχεδιάγραμμα θα συνοδεύεται 
από Υπεύθυνη Δήλωση του επιβλέποντος Μηχανικού 
στην οποία θα αναφέρεται υποχρεωτικά ότι τηρήθη−
καν τα αναγραφόμενα στην κείμενες διατάξεις περί 
αντιεκρηκτικής προστασίας καθώς και τα ευρωπαϊκά ή 
διεθνή πρότυπα που λήφθηκαν υπόψη για την σύνταξη 
του σχεδιαγράμματος αυτού».

Η Απόφαση αυτή ισχύει από την δημοσίευσή της στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 24 Απριλίου 2014

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ
 ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

 ΜIΧΑΗΛ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΑΓΑΡΑΣ

F
    Αριθμ. οικ.17874/1152 (5)
Τροποποίηση της Απόφασης με Αρ. 59555/2459/18.10.2000 

(Β΄ 1261) «Καθορισμός της διαδικασίας και του τρόπου 
σφράγισης των εγκαταστάσεων υγρών καυσίμων».

  Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν.Δ. 869/71 (Α΄ 79) 

«περί επιβολής διοικητικών και ποινικών κυρώσεων κατά 
των κυρίων ή εκμεταλλευτών πρατηρίων διαθέσεως 
υγρών καυσίμων και λοιπών συναφών εγκαταστάσεων 
λειτουργουσών άνευ αδείας λειτουργίας ή κατά παρά−
βασιν των όρων των κειμένων διατάξεων», όπως αυτές 
αντικαταστάθηκαν από την παράγραφο 2 του άρθρου 
3 του ν. 2465/97 (Α΄ 28).

2. Τις διατάξεις της Απόφασης με Αρ. 59555/2459/ 
18.10.2000 (Β΄ 1261) «Καθορισμός της διαδικασίας και 
του τρόπου σφράγισης των εγκαταστάσεων υγρών 
καυσίμων».

3. Τις διατάξεις της Φ2−1617/21−12−2010 (1980 Β΄) όπως 
ισχύει «Διαδικασίες και προδιαγραφές εγκατάστασης, 
και ελέγχου ολοκληρωμένων συστημάτων παρακολού−
θησης εισροών−εκροών στα πρατήρια υγρών καυσίμων. 
Απαιτήσεις συμμόρφωσης, καταγραφής, λειτουργίας 
και διασφάλισης των μετρήσεων και ηλεκτρονική απο−
στολής δεδομένων.» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

4. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθεσί−
ας για την κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» που 
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/05 (ΦΕΚ 98 Α΄).

5. Το π.δ. 85/2012 (ΦΕΚ Α΄ 141) (άρθρο 5), «Ίδρυση και 
μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση 
υπηρεσιών».

6. Το π.δ. 94/2012 (ΦΕΚ Α΄ 149) (άρθρο 1), «Τροποποίη−
ση Π.Δ. 85/2012 " Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, 
μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών"».

7. Την με Αριθμό 329 Απόφαση του Πρωθυπουργού 
και του Υπουργού Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων 
«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Υποδομών 
Μεταφορών και Δικτύων Μιχαήλ Παπαδόπουλο» (ΦΕΚ 
1655/Β/2013), όπως έχει τροποποιηθεί από την Απόφαση 
με Αριθμό 1208/12−07−13 (ΦΕΚ 1718 Β΄).

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

Η Υπουργική Απόφαση με Αρ. 59555/2459/18−10−2000 
(Β΄1261) τροποποιείται ως εξής:

1. Το πρώτο εδάφιο αντικαθίσταται ως εξής:
«Καθορίζουμε, όπως περιγράφεται παρακάτω, τα εξής:
α) Την διαδικασία και τον τρόπο σφράγισης τμήμα−

τος των εγκαταστάσεων παροχής υγρών καυσίμων που 
βρίσκονται σε πρατήρια και σταθμούς αυτοκινήτων. Η 
διαδικασία αυτή αφορά τις περιπτώσεις που εξοπλισμός 
τίθεται εκτός λειτουργίας ύστερα από αίτημα του εκ−
μεταλλευτή του πρατηρίου ή του σταθμού με αντλίες 
καυσίμων. Στην περίπτωση αυτή δεν έχουν εφαρμογή 
οι παρ. 4, 5, 6 και 7 της παρούσας.

β) Την διαδικασία και τον τρόπο σφράγισης του συ−
νόλου των εγκαταστάσεων παροχής υγρών καυσίμων 
που βρίσκονται σε πρατήρια και σταθμούς αυτοκινήτων. 
Η διαδικασία αυτή αφορά τις περιπτώσεις που αυτά 
λειτουργούν είτε χωρίς άδεια είτε μετά την λήξη του 
χρόνου που ισχύει η άδεια λειτουργίας τους, είτε μετά 
από την προσωρινή ή οριστική αφαίρεσή της.»

2. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 τροποποιείται ως εξής:
«1. Εάν διαπιστωθεί ότι κάποια από τις παραπάνω 

εγκαταστάσεις λειτουργεί χωρίς τη σχετική άδεια λει−
τουργίας ή ότι παραβιάζει τους όρους που προβλέπο−
νται από τις διατάξεις που ισχύουν, σφραγίζεται, μετά 
από προειδοποίηση είκοσι (20) ημερολογιακών ημερών, 
κατόπιν απόφασης, συνταγμένης σύμφωνα με το επισυ−
ναπτόμενο υπόδειγμα "A" στη παρούσα και με μέριμνα 
της αρμόδιας για τη χορήγηση της άδειας λειτουργίας 
υπηρεσίας Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφέ−
ρειας του τόπου, όπου βρίσκεται η εγκατάσταση. Σε 
περίπτωση που παρίσταται ανάγκη, η επιτροπή μπορεί 
να καλεί για συνδρομή την οικεία αστυνομική αρχή.»

3. Προστίθεται νέο εδάφιο στο τέλος της παρ. 1 ως εξής:
«Εντός του διαστήματος που ορίζεται στην παρού−

σα, με ευθύνη του εκμεταλλευτή, έχει ολοκληρωθεί η 
απομάκρυνση τυχόν καυσίμων που βρίσκονται εντός 
των δεξαμενών προϊόντων του πρατηρίου, έχει γίνει 
καθαρισμός των δεξαμενών από τυχόν κατάλοιπα από 
κατάλληλα αδειοδοτημένη εταιρία, καθώς και οι δεξαμε−
νές γίνονται ελεύθερες αερίων. Στην συνέχεια με ευθύνη 
του εκμεταλλευτή αποκόπτονται ή αποσυνδέονται οι 
σωληνώσεις εντός των φρεατίων των δεξαμενών και 
τοποθετούνται πώματα.»
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4. Προστίθεται νέο εδάφιο στο τέλος της παρ. 3 ως εξής:
«Η σφράγιση των δεξαμενών υγρών καυσίμων εκτός 

της σφράγισης του ανωτέρω πώματος με το στόμιο 
πλήρωσης των δεξαμενών θα γίνεται εφεξής σε όλες τις 
σωληνώσεις που εισέρχονται και εξέρχονται από την δε−
ξαμενή με την πρόσδεση γαλβανισμένου σύρματος στα 
πώματα και στα αντίστοιχα στόμια των σωληνώσεων»

5. Η παρ. 11 αντικαθίσταται ως εξής:
«Στην περίπτωση που ο εκμεταλλευτής επιθυμεί την 

σφράγιση τμήματος του εξοπλισμού του πρατηρίου 
οικειοθελώς όπως π.χ δεξαμενή, ακολουθείται η εξής 
διαδικασία.

Απομακρύνονται από την δεξαμενή τα καύσιμα, τυ−
χόν υπολείμματα καυσίμου καθώς και τα αέρια των 
καυσίμων από αυτήν. Αποκόπτονται οι εισερχόμενες 
και οι εξερχόμενες σωληνώσεις της δεξαμενής εντός 
του φρεατίου αυτής και τοποθετείται πώμα στα στόμια 
αυτών, ανεξάρτητα της ύπαρξης ηλεκτρονικού συστή−
ματος μέτρησης στάθμης της δεξαμενής. Στην συνέ−
χεια κατατίθεται αίτηση στην περιφερειακή Υπηρεσία 
Μεταφορών και Επικοινωνιών για την τροποποίηση της 
άδειας λειτουργίας, στην οποία οι δεξαμενές που δεν 
επιθυμεί ο εκμεταλλευτής να λειτουργεί φαίνονται ως 
ανενεργές ή απενεργοποιημένες. Στην αίτηση αυτή 
υποβάλλεται επιπρόσθετα η βεβαίωση του Μηχανικού 
ότι η δεξαμενή είναι ελεύθερη αερίων. Μετά γίνεται 
υποχρεωτική αυτοψία από την Υπηρεσία Μεταφορών 
και Επικοινωνιών η οποία σφραγίζει την δεξαμενή με 
τον τρόπο που περιγράφεται στην παρ. 3 της παρού−
σας. Για να τεθεί ξανά η δεξαμενή εντός λειτουργίας 
θα πρέπει να συνδεθεί με το σύστημα εισροών−εκροών, 
αν έχει γίνει τυχόν αποσύνδεσή της, και στην συνέχεια 
να γίνει αίτηση τροποποίησης της άδειας λειτουργί−
ας του πρατηρίου λόγω ενεργοποίησης δεξαμενής, με 
ταυτόχρονη υποβολή όλων των δικαιολογητικών που 
προβλέπονται για την ένταξη της δεξαμενής στο σύ−
στημα εισροών−εκροών».

Η απόφαση αυτή ισχύει από την δημοσίευσή της στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 17 Απριλίου 2014

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΜΙΧΑΗΛ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

F
    Αριθμ. Α−12278/911 (6)
Τροποποίηση του Οργανογράμματος της Ο.ΣΥ. Α.Ε.

  Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ 

 Έχοντας υπόψη,
1. Τις διατάξεις:
α) της παρ. 1 του άρθρου 11 του Ν. 3920/2011 «Εξυγί−

ανση, αναδιάρθρωση και ανάπτυξη των αστικών συ−
γκοινωνιών Περιφέρειας Αττικής και άλλες διατάξεις» 
(Α΄ 33),

β) του Ν. 3429/2005 «περί ΔΕΚΟ» (Α΄ 314), όπως ισχύει,
γ) του άρθρου 90 του Π.Δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση 

της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά 
όργανα» (Α΄ 98),

δ) του άρθρου 1 του π.δ. 118/2013 «τροποποίηση του 
π.δ. 85/2012 (Α΄141) − Ίδρυση Υπουργείου Υποδομών, Με−
ταφορών και Δικτύων και Υπουργείου Πολιτισμού και 
Αθλητισμού και μετονομασία των Υπουργείων Ανάπτυ−
ξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και 
Δικτύων και Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και 
Αθλητισμού σε Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστι−
κότητας και σε Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων 
αντιστοίχως» (Α΄ 152),

ε) του π.δ. 119/2013 «Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α΄ 153),

στ) της αριθ. 329/2013 κοινής απόφαση του Πρωθυ−
πουργού και του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και 
Δικτύων «Καθορισμός αρμοδιοτήτων Υφυπουργού Υπο−
δομών, Μεταφορών και Δικτύων Μιχαήλ Παπαδοπούλου» 
(Β΄ 1655),

ζ) της υπ’ αριθμ. 28738/2638/10−6−2011 περί «Πράξης 
Συγχώνευσης των Ανωνύμων Εταιρειών ΕΘΕΛ Α.Ε. και 
ΗΛΠΑΠ Α.Ε. – Μετονομασία νέας Ανώνυμης Εταιρείας 
σε ΟΣΥ Α.Ε.» κ.υ.α. (Β΄ 1454).

2. Την υπ’ αριθμ. Α−24013/2426/24.05.2013 «Θέση σε 
ισχύ του Οργανογράμματος της Ο.ΣΥ.Α.Ε.» απόφαση 
του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υπο−
δομών, Μεταφορών και Δικτύων (Β΄ 1342).

3. Τη με αριθ. 268/23.12.2013 ομόφωνη Απόφαση του Δι−
οικητικού Συμβουλίου της Ο.ΣΥ. Α.Ε., με την οποία απο−
φασίστηκε η μετονομασία του Αμαξοστασίου Πειραιά.

4. Τη με αριθ. 2988/28.01.2014 ομόφωνη Απόφαση του 
Διοικητικού Συμβουλίου του Ο.Α.Σ.Α., με την οποία εγκρί−
θηκε η υπ’ αριθ. 268/23.12.2103 απόφαση του Δ.Σ. της 
Ο.ΣΥ. Α.Ε.

5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη σε βάρος του 
Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Την τροποποίηση της υπ’ αριθ. 24013/2426/24.05.2013 
απόφασης «Θέση σε ισχύ του Οργανογράμματος της 
Ο.ΣΥ. Α.Ε.» (Β΄ 1342) ως προς τη μετονομασία του αμα−
ξοστασίου Πειραιά, όπου αυτό αναφέρεται, σε αμαξο−
στάσιο Αγ. Ι. Ρέντη.

Η παρούσα ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφη−
μερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 17 Απριλίου 2014

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

MΙΧΑΗΛ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

F
    Αριθ. 2271 (7)
Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας κατά τις απογευ−

ματινές ώρες καθώς και τις Κυριακές και εξαιρέσι−
μες ημέρες, πέραν του κανονικού ωραρίου, για το 
έτος 2014, για το μόνιμο και το με σχέση εργασίας 
ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου προσωπικό, που 
υπηρετεί στη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστα−
σίας του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστα−
σίας του Πολίτη

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του Ν. 2362/1995 "Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγ−

χου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις" 




