
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Καθορισμός θέσεων πρακτικής άσκησης φοιτη-
τών Τ.Ε.Ι. στο Ν.Π.Δ.Δ. Υγείας, Πρόνοιας, Κοινωνι-
κής Προστασίας, Αλληλεγγύης του Δήμου Παιονί-
ας του Νομού Κιλκίς.

2 Καθορισμός θέσεων πρακτικής άσκησης φοιτη-
τών Τ.Ε.Ι. στο Δήμο Λέρου Ν. Δωδεκανήσου.

3 Καθορισμός θέσεων πρακτικής άσκησης φοιτη-
τών Τ.Ε.Ι. στο Δήμο Λουτρακίου-Περαχώρας-Αγί-
ων Θεοδώρων του Νομού Κορινθίας.

4 Καθορισμός θέσεων πρακτικής άσκησης φοιτη-
τών ΤΕΙ στο Νοσοκομείο Θείας Πρόνοιας «Η ΠΑΜ-
ΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ».

5 Τροποποίηση της Δ3/Α/οικ.4303/22-02-2012 
υπουργικής απόφασης Τεχνικού Κανονισμού 
«Συστήματα μεταφοράς Φυσικού Αερίου με Μέ-
γιστη Πίεση Λειτουργίας άνω των 16 bar» (ΦΕΚ 
603/Β/05-03-2012), ως προς τα άρθρα 11, 12 και 
13 αυτής.

6 Εξαίρεση από την υποβολή, σύμφωνα με την 
1065606/7222/ΔΕ-Β/18.7.2000 (ΦΕΚ 951/Β’) ΑΥΟ 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, συμφωνητικών 
ενοικίασης επιβατικών οχημάτων που καταρτίζο-
νται μεταξύ της εταιρείας Κ. Κ. ΚΑΛΔΗΣ Ε.Π.Ε. με 
Α.Φ.Μ. 999249647 και των πελατών της.

7 Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης για τους 
υπαλλήλους της ΕΡΤ Α.Ε. κατά το έτος 2019 (Α΄ και 
Β΄ εξάμηνο).

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

8 Διόρθωση σφάλματος στην περίληψη της 
188/2016/06-07-2018 καταλογιστικής πράξης 
του Τελωνείου Χανίων που δημοσιεύθηκε στο 
ΦΕΚ 2999/25-07-2018 (τ.Β).

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

(1)
  Καθορισμός θέσεων πρακτικής άσκησης φοιτη-

τών Τ.Ε.Ι. στο Ν.Π.Δ.Δ. Υγείας, Πρόνοιας, Κοινω-

νικής Προστασίας, Αλληλεγγύης του Δήμου Παι-

ονίας του Νομού Κιλκίς.

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ -

ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ -

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

   Έχοντας υπόψη:
1. Tα εδάφια β, γ, δ της παρ. 1 του άρθρου 12 του 

ν. 1351/1983 (ΦΕΚ Α΄ 56) «Εισαγωγή σπουδαστών στην 
Τριτοβάθμια Εκπ/ση και άλλες διατάξεις», όπως τροπο-
ποιήθηκε και ισχύει.

2. Tην παρ. 4 του άρθρου 11 του ν. 2327/1995 (ΦΕΚ 
Α΄ 156) «Εθνικό Συμβούλιο Παιδείας, ρύθμιση θεμάτων 
έρευνας παιδείας και μετεκπαίδευσης εκπαιδευτικών 
και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

3. Tα άρθρα 20, 24, 66 και 77 του ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143 
Α΄) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας 
(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογι-
στικό και άλλες διατάξεις.», ως ισχύουν.

4. Tην παρ. 10 του άρθρου 15 του ν. 3232/04 (ΦΕΚ 48/
Α΄) «Θέματα κοινωνικής ασφάλισης και άλλες διατάξεις».

5. Το στοιχείο β της παρ. 1 του άρθρου 36 του 
ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195/Α΄) «Δομή, λειτουργία, διασφά-
λιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των 
ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων».

6. Το άρθρο 40 του ν. 849/1978 (ΦΕΚ 232/Α΄), όπως 
συμπληρώθηκε με το άρθρο 8 του ν. 2129/1993 (ΦΕΚ 
57/Α΄).

7. Tην παρ. 1 του άρθρου 2 του π.δ. 174/1985 (ΦΕΚ 
59/Α΄) «Άσκηση στο επάγγελμα των σπουδαστών των 
Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.)».

8. Το π.δ. 18/2018 (ΦΕΚ 31/Α΄) «Οργανισμός Υπουργεί-
ου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων», όπως ισχύει.

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E
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8. Το π.δ. 73/2015 (ΦΕΚ 116/Α’) «Διορισμός Αντιπρο-
έδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Aναπληρωτών 
Υπουργών και Υφυπουργών» όπως ισχύει.

9. Το άρθρο 90 του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α΄) «Κώδι-
κας Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά 
όργανα».

10. Tο π.δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145/Α΄) «Ανάληψη υποχρεώ-
σεων από τους Διατάκτες», ως ισχύει.

11. Tο π.δ. 86/2018 (ΦΕΚ 159/Α΄) «Aνασύσταση του 
Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολί-
τη και μετονομασία του σε Υπουργείο Προστασίας του 
Πολίτη».

12. Tο π.δ. 87/2018 (ΦΕΚ 160/Α΄) «Αποδοχή παραίτησης 
Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

13. Tο π.δ. 88/2018 (ΦΕΚ 160 Α΄) «Διορισμός Υπουργών, 
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

14. Την αριθμ. Υ29/8-10-2015 (ΦΕΚ 2168/Β΄) απόφαση 
του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Ανα-
πληρωτή Υπουργό Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη». 

15. Την αριθμ.Υ25/6-10-1015 (ΦΕΚ 2144/Β’) απόφαση 
του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Ανα-
πληρωτή Υπουργό Υγείας Παύλο Πολάκη».

16. Tη με αριθμ. Ε5/1258/86 (ΦΕΚ 133 Β΄) κοινή υπουρ-
γική απόφαση «Ορισμός αποζημίωσης ασκουμένων στο 
επάγγελμα σπουδαστών της τριτοβάθμιας τεχνικής και 
επαγγελματικής εκπαίδευσης» Κ.Υ.Α., όπως τροποποιή-
θηκε με τις με αρ. 2040776/4589/0022/94 (ΦΕΚ 502 Β') 
και 2025805/2917/0022/93 (ΦΕΚ 307/Β΄) κοινές υπουρ-
γικές αποφάσεις.

17. Tη με αριθμ. Ε5/1303/03-03-1986 (ΦΕΚ 168 Β΄) κοι-
νή υπουργική απόφαση «Ασφάλιση σπουδαστών Τ.Ε.Ι. 
κατά τη διάρκεια της πρακτικής τους άσκησης».

18. Tη με αριθμ. Α42/5/2008 εγκύκλιο του ΙΚΑ «Νέα 
όρια ημερησίων μισθών και νέα τεκμαρτά ημερομίσθια 
των ασφαλιστικών κλάσεων».

19. Tη με αριθμ. 71/2018 απόφαση του Διοικητικού 
Συμβουλίου του Νοσοκομείου Θείας Πρόνοιας «Η ΠΑΜ-
ΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ», η οποία διαβιβάστηκε με το με αρ. πρωτ. 
5303/22-5-2018 έγγραφο του Νοσοκομείου «Η ΠΑΜΜΑ-
ΚΑΡΙΣΤΟΣ» -Τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού.

20. Τη με αριθμ. πρωτ. 6577/20-6-2018 Βεβαίωση του 
Οικονομικού Τμήματος του Νοσοκομείου «Η ΠΑΜΜΑ-
ΚΑΡΙΣΤΟΣ» για τη δέσμευση της πίστωσης της δαπάνης.

21. Tη με αριθμ. πρωτ. 901/20-6-2018 (ΑΔΑ: 
6ΟΔΥ46907Γ-Γ4Φ) απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης του 
Νοσοκομείου «Η ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ» για τη δέσμευση 
της οικονομικής πίστωσης και η αριθμ. 10649/22-10-2018 
απόφαση έγκρισης Ανάληψης Πολυετούς Υποχρέωσης.

22. Tο γεγονός ότι από την απόφαση αυτή προκαλείται 
δαπάνη (αποζημιώσεις + ασφαλιστικές εισφορές των 
ασκούμενων φοιτητών ΤΕΙ) σε βάρος του προϋπολογι-
σμού του Νοσοκομείου «Η ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ», ύψους 
1.303,33ΕΥΡΩ (7 θέσεις × 186,19 ευρώ × 1 μήνας) για το 
έτος 2018, και 15.639,96 ΕΥΡΩ (7 θέσεις × 186,19 ευρώ × 
12 μήνες) για καθένα από τα επόμενα πέντε οικονομικά 
έτη στους ΚΑΕ 0289 και 0561.

23. Τη με αριθμ. πρωτ. ΓΔΟΥΔΥ Β2.α/Γ.Π.οικ.66524/
5-9-2018 εισήγηση της ΓΔΟΥΔΥ του Υπουργείου Υγείας, 
αποφασίζουμε:

Καθορίζουμε επτά (7) θέσεις πρακτικής άσκησης 
φοιτητών ΤΕΙ ανά εξάμηνο, διαφόρων ειδικοτήτων, με 
ημερομηνία έναρξης από 1/12/2018, στο Νοσοκομείο 
Θείας Πρόνοιας «Η ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ».

Οι αποζημιώσεις και οι ασφαλιστικές εισφορές των 
ασκούμενων φοιτητών Τ.Ε.Ι. βαρύνουν τον προϋπολο-
γισμό του ανωτέρω Νοσοκομείου.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Μαρούσι, 29 Νοεμβρίου 2018

Οι Υπουργοί

Παιδείας, Έρευνας Αναπληρωτής Υπουργός
και Θρησκευμάτων Οικονομικών

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ

Αναπληρωτής Υπουργός 
Υγείας

ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΥΛΑΚΗΣ

Ι

Αριθμ: ΥΠΕΝ/ΔΥΔΡ/89630/650 (5)
    Τροποποίηση της Δ3/Α/οικ.4303/22-02-2012 

υπουργικής απόφασης Τεχνικού Κανονισμού «Συ-

στήματα μεταφοράς Φυσικού Αερίου με Μέγιστη 

Πίεση Λειτουργίας άνω των 16 bar» (ΦΕΚ 603/Β/

05-03-2012), ως προς τα άρθρα 11, 12 και 13 αυτής.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

   Έχοντας υπόψη:
1. Το π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για 

την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ 98/
Α΄/22-04-2005).

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

3. Το π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Ανα-
πληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 210/Α/
05-11-2016).

4. Το π.δ. 132/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Περιβάλ-
λοντος και Ενέργειας (Υ.Π.ΕΝ)» (ΦΕΚ 160/Α/30-10-2017).

5. Το ν. 4001/2011 «Για τη λειτουργία Ενεργειακών Αγο-
ρών Ηλεκτρισμού και Φυσικού Αερίου, .… » (ΦΕΚ 179/
Α/22-08-2011) και ειδικότερα το άρθρο 70, σύμφωνα με 
το οποίο με απόφαση του Υπουργού Π.Ε.Κ.Α., η οποία 
εκδίδεται μετά από εισήγηση του ΔΕΣΦΑ ΑΕ, θεσπίζονται 
Τεχνικοί Κανονισμοί Εξωτερικών Εγκαταστάσεων Αερίου 
που θα αφορούν στη μελέτη, στα υλικά, στην εγκατά-
σταση, στην επιθεώρηση, στις δοκιμές, στην ασφάλεια 
και στη λειτουργία των Συστημάτων Μεταφοράς και 
καθορίζονται τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και τεχνι-
κά έγγραφα, για την έκδοση αδειών εγκατάστασης και 
λειτουργίας, που αφορούν στα Συστήματα Μεταφοράς.

6. Το ν. 3982/2011 «Απλοποίηση της αδειοδότησης τεχνι-
κών επαγγελματικών και μεταποιητικών δραστηριοτήτων 
και επιχειρηματικών πάρκων… » (ΦΕΚ 143/Α/17-06-2011) 
καθώς και την οικ. 483/35/Φ.15/17-01-2012 απόφαση του 
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Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας 
«Καθορισμός τύπου, δικαιολογητικών και διαδικασίας για 
την εγκατάσταση και τη λειτουργία των μεταποιητικών δρα-
στηριοτήτων του ν. 3982/2011…» (ΦΕΚ 158/Β/03-02-2012), 
όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

7. Τη Δ3/Α/οικ.4303/22-02-2012 απόφαση του Υφυ-
πουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλ-
λαγής «Τεχνικός Κανονισμός “Συστήματα μεταφοράς 
Φυσικού Αερίου με Μέγιστη Πίεση Λειτουργίας άνω 
των 16 bar”» (ΦΕΚ 603/Β/05-03-2012), όπως τροποποι-
ήθηκε με την Δ3/Α/8857//15-06-2012 όμοιά της. (ΦΕΚ 
2026/Β/20-06-2012)

8. Την 115641/22-05-2018 (Α.Π. ΥΠΕΝ: 175294/23-05-2018) 
επιστολή του ΔΕΣΦΑ Α.Ε, με την οποία κοινοποιήθηκαν προς 
τη Διεύθυνση Υδρογονανθράκων τα 1244/18/883925/
03-05-2018 και 16285 οικ. Φ.702.1/09-05-2018 έγγραφα του 
Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας και του Αρχηγείου του 
Πυροσβεστικού Σώματος, αντίστοιχα.

9. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προ-
καλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογι-
σμού, αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε τη Δ3/Α/οικ.4303/22-02-2012 από-
φαση της παραγράφου 7 του προοιμίου της παρούσας 
«Τεχνικός Κανονισμός “Συστήματα μεταφοράς Φυσικού 
Αερίου με Μέγιστη Πίεση Λειτουργίας άνω των 16 bar”» 
(ΦΕΚ 603/Β/05-03-2012), όπως τροποποιήθηκε και ισχύ-
ει, ως ακολούθως:

Άρθρο 1
Α. Το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 11 αντικαθίσταται 

ως εξής:
«Ο έλεγχος του τεχνικού φακέλου που σχετίζεται με τις 

δοκιμές του κάθε Μέρους και Τμήματος, η αξιολόγηση της 
καταλληλότητας των εξαρτημάτων σύμφωνα με τις ανα-
φερόμενες απαιτήσεις στα Άρθρα 5 και 8 και η επίβλεψη, 
επιθεώρηση και πιστοποίηση των δοκιμών πραγματο-
ποιείται από φορείς, οι οποίοι έχουν διαπιστευτεί για το 
σκοπό αυτό, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Άρθρο 12.»

Β. Το άρθρο 12 αντικαθίσταται ως εξής:

Άρθρο 12
Ανεξάρτητος φορέας επιθεώρησης και πιστοποί-
ησης κατασκευής

Ο αναφερόμενος στο Άρθρο 11 φορέας θα πρέπει να 
έχει αποκτήσει διαπίστευση από το Εθνικό Σύστημα Δι-
απίστευσης (Ε.ΣΥ.Δ) ή από ένα οργανισμό διαπίστευσης 
που έχει αναγνωρισθεί ως ισότιμος του ανωτέρω, βάσει 
του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17020 με τίτλο «Γενικά 
κριτήρια για τη λειτουργία διαφόρων τύπων φορέων 
που εκτελούν έλεγχο», όπως αυτό ισχύει.

Ο Διαπιστευμένος Φορέας θα πρέπει:
1. Να πραγματοποιεί τις απαραίτητες επιθεωρήσεις 

εκτέλεσης δοκιμών και να παρέχει τις αντίστοιχες πιστο-
ποιήσεις καλής λειτουργίας του Συστήματος Μεταφοράς 
Φυσικού Αερίου πριν την έναρξη της λειτουργίας του.

2. Να υποβάλει στην Αδειοδοτούσα Υπηρεσία αναφο-
ρά των δραστηριοτήτων που έχουν εκτελεστεί κατά τη 
διάρκεια του κάθε ημερολογιακού έτους, σε σχέση με τις 
δοκιμές αντοχής και στεγανότητας καθώς και σε σχέση 

με τα εξαρτήματα που προβλέπονται στα Άρθρα 5 και 
8, με την επιφύλαξη του δικαιώματος της Υπηρεσίας να 
ζητηθούν οποιεσδήποτε συμπληρωματικές πληροφο-
ρίες σχετικές με τη δραστηριότητα του φορέα αυτού.

3. Να αναλαμβάνει την πλήρη ευθύνη για το σύνολο 
των δραστηριοτήτων που του έχουν ανατεθεί ακόμη 
και στην περίπτωση που χρησιμοποιεί υπεργολάβους, 
κατά την έννοια του προαναφερομένου Προτύπου ΕΛΟΤ 
ΕΝ ISO/IEC 17020. Ο Διαπιστευμένος Φορέας φέρει την 
πλήρη ευθύνη για την επιλογή του κατάλληλου υπεργο-
λάβου, ο οποίος θα έχει την ικανότητα να πραγματοποι-
ήσει τις εργασίες που του ανατίθενται.

4. Να ενημερώνει εγγράφως αμέσως το Διαχειριστή 
Συστήματος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου και την αδειο-
δοτούσα αρχή σε περίπτωση που διαπιστωθούν αστοχίες 
κατά τη διεξαγωγή των δοκιμών αντοχής και στεγανότητας.

5. Να τηρεί σε αρχείο, τουλάχιστον για δέκα (10) έτη, 
το σύνολο των εγγράφων που σχετίζονται με τις δρα-
στηριότητες που έχει εκτελέσει.

6. Να ενημερώνει, εντός ενός (1) μήνα, την αδειοδο-
τούσα αρχή σε περίπτωση διακοπής ή ανάκλησης της 
διαπίστευσης.

Γ. Η παρ. 9 του άρθρου 13 αντικαθίσταται ως εξής:
«9. Πρόγραμμα εποπτείας και επέμβασης καταρτισμέ-

νο σύμφωνα με το σχετικό Τεχνικό Εγχειρίδιο. Το εν λόγω 
πρόγραμμα, παράλληλα με την υποβολή του στην αδει-
οδοτούσα αρχή, κοινοποιείται στην κατά τόπους Πυρο-
σβεστική Υπηρεσία και στην αρμόδια Υπηρεσία Πολιτικής 
Προστασίας της Περιφερειακής Διοίκησης, συνοδευόμενο 
απαραιτήτως με το σχέδιο της χάραξης του Συστήματος 
Μεταφοράς Φυσικού Αερίου σε χάρτη και, εάν είναι δυνατό, 
σε ψηφιακή μορφή. Το πρόγραμμα εποπτείας και επέμβα-
σης υποδεικνύει κυρίως το εύρος των περιοχών που επη-
ρεάζονται από τα διαφορετικά πιθανά τυχαία συμβάντα.

Η παρούσα ισχύει από την ημερομηνία δημοσίευσής της.
Κατά τα λοιπά ισχύει η Δ3/Α/οικ.4303/22-02-2012 από-

φαση της παραγράφου 7 του προοιμίου της παρούσας.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 6 Δεκεμβρίου 2018

Ο Υπουργός 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ

Ι

Αριθμ. ΔΕΛ Β 1169092 (6)
    Εξαίρεση από την υποβολή, σύμφωνα με την 

1065606/7222/ΔΕ-Β/18.7.2000 (ΦΕΚ 951/Β’) ΑΥΟ 

όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, συμφωνητικών 

ενοικίασης επιβατικών οχημάτων που καταρτίζο-

νται μεταξύ της εταιρείας Κ. Κ. ΚΑΛΔΗΣ Ε.Π.Ε. με 

Α.Φ.Μ. 999249647 και των πελατών της.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ 
ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 16 του άρθρου 8 του 

ν. 1882/1990 (ΦΕΚ 43/Α’) με τις οποίες ορίζεται ότι συμ-
φωνητικά που καταρτίζονται μεταξύ επιτηδευματιών ή 




