
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Μεταβολή γνωστικού αντικειμένου Καθηγητή 
του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου 
Αθηνών.

2 Τροποποίηση της Δ3/Α/οικ.4303/22-02-2012 
(ΦΕΚ 603/Β’/05-03-2012) υπουργικής απόφασης 
«Τεχνικός Κανονισμός “Συστήματα Μεταφοράς 
Φυσικού Αερίου με Μέγιστη Πίεση Λειτουργίας 
άνω των 16 bar”».

3 Ίδρυση σχολής Προπονητών Πάλης Γ΄ Κατηγορί-
ας στην Αθήνα.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

   Αριθμ. Φ. 146/49/Z2/189359 (1)
Μεταβολή γνωστικού αντικειμένου Καθηγητή 
του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημί-
ου Αθηνών.

  Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

  Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις: 
α. Της περιπτ. γ΄ της παρ. 2 του άρθρου 21 του ν. 4485/ 

2017 «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαί-
δευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» 
(ΦΕΚ 114 Α΄).

β. Του άρθρου 79 του ν. 4310/2014 «Έρευνα, Τεχνο-
λογική Ανάπτυξη και Καινοτομία και άλλες διατάξεις» 
(ΦΕΚ 258 Α΄).

γ. Του άρθρου 90 του π.δ. 63/05 «Κωδικοποίηση της 
νομοθεσίας για την κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όρ-
γανα» (ΦΕΚ 98 Α΄). 

δ. Του π.δ. 18/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, 
Έρευνας και Θρησκευμάτων» (ΦΕΚ 31 Α΄), όπως τροπο-
ποιήθηκε και ισχύει. 

ε. Του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση ……. -Με-
ταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργεί-
ων» (ΦΕΚ 119 Α΄).

στ. Του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (ΦΕΚ 121 Α΄).

ζ. Του π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών 
Γραμματειών και ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων διοικη-
τικών Τομέων Υπουργείων» (ΦΕΚ 123 Α΄). 

η. Την αριθ. 6632/Υ1/25.7.2019 απόφαση «Ανάθεση 
αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Παιδείας και Θρησκευ-
μάτων, Βασίλειο Διγαλάκη» (ΦΕΚ 3009 Β΄).

θ. Την αριθ. 122797/Γ1/30.7.2019 «Ανάθεση καθηκό-
ντων Γενικού Γραμματέα Ανώτατης Εκπαίδευσης του 
Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων» (ΦΕΚ 523 
Υ.Ο.Δ.Δ.).

2. Την αριθμ. 932/21.1.2013 πράξη του Πρύτανη του 
Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, 
(ΦΕΚ τ. Γ΄ 158/12.2.2013) για το διορισμό του Λεωνίδα 
Στεφανή στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας 
με γνωστικό αντικείμενο «Νευρολογία-Νευροβιολογία».

3. Την αρ. πρωτ. 276/12.6.19 αίτηση του Καθηγητή 
Λεωνίδα Στεφανή για τη μεταβολή του γνωστικού του 
αντικειμένου.

4. Την από 4.7.2019 απόφαση της επαναληπτικής συνε-
δρίασης της Συνέλευσης του Τμήματος Ιατρικής της Σχο-
λής Επιστημών Υγείας του Εθνικού και Καποδιστριακού 
Πανεπιστημίου Αθηνών, η οποία εγκρίνει τη μεταβολή 
του γνωστικού αντικειμένου του ως άνω Καθηγητή κα-
θώς και την από 28.6.2019 σύμφωνη γνώμη του Τομέα 
Κοινωνικής Ιατρικής, Ψυχιατρικής και Νευρολογίας.

5. Το αριθ. πρωτ. 1920007042/30.10.2019 έγγραφο της 
Πρυτανείας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπι-
στημίου Αθηνών που αφορά στη μεταβολή γνωστικού 
αντικειμένου του Λεωνίδα Στεφανή.

6. Το γεγονός ότι με την παρούσα δεν προκαλείται 
δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, απο-
φασίζουμε:

Εγκρίνουμε τη μεταβολή του γνωστικού αντικειμένου 
του Λεωνίδα Στεφανή του Κωνσταντίνου, Καθηγητή 
πρώτης βαθμίδας, του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής 
Επιστημών Υγείας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πα-
νεπιστημίου Αθηνών, από «Νευρολογία-Νευροβιολογία» 
σε «Νευρολογία». 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

  Μαρούσι, 2 Δεκεμβρίου 2019 

Ο Υφυπουργός 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΙΓΑΛΑΚΗΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E
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Αριθμ.     ΥΠΕΝ/ΔΥΔΡ/113189/3147 (2)
Τροποποίηση της Δ3/Α/οικ.4303/22-02-2012 

(ΦΕΚ 603/Β’/05-03-2012) υπουργικής απόφασης 

«Τεχνικός Κανονισμός “Συστήματα Μεταφοράς 

Φυσικού Αερίου με Μέγιστη Πίεση Λειτουργίας 

άνω των 16 bar”».

  Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τον ν. 4622/2019 «Επιτελικό κράτος: οργάνωση, λει-

τουργία και διαφάνεια της κυβέρνησης, των κυβερνητι-
κών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» 
(ΦΕΚ 133/Α’/07-08-2019).

2. 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.

3. Το ν. 3982/2011 «Απλοποίηση της αδειοδότησης 
τεχνικών επαγγελματικών και μεταποιητικών δραστη-
ριοτήτων και επιχειρηματικών πάρκων… » (ΦΕΚ 143/Α’/ 
17-06-2011) καθώς και την οικ.483/35/Φ.15/17-01-2012 
απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστι-
κότητας και Ναυτιλίας «Καθορισμός τύπου, δικαιολο-
γητικών και διαδικασίας για την εγκατάσταση και τη 
λειτουργία των μεταποιητικών δραστηριοτήτων του 
ν. 3982/2011…» (ΦΕΚ 158/Β’/03-02-2012), όπως τροπο-
ποιήθηκαν και ισχύουν.

4. Το άρθρο 90 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της 
νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όρ-
γανα» (ΦΕΚ 98/Α/22-04-2005).

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

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

7. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυ-
βέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών.» (ΦΕΚ 121/Α’/09-07-2019).

8. 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).

9. Το ΥΠΕΝ/ΔΥΔΡ/62173/1726/04-07-2019 έγγραφο 
της υπηρεσίας, με το οποίο ζητήθηκε από την εταιρεία 
ΔΕΣΦΑ Α.Ε, σύμφωνα με το άρθρο 70 του ν. 4001/2011, 

η υποβολή σχετικής εισήγησης για την τροποποίηση του 
ανωτέρω Τεχνικού Κανονισμού.

10. Την 125197/26-07-2019 επιστολή της εταιρείας 
ΔΕΣΦΑ Α.Ε, με την οποία εισηγήθηκε υπέρ της τροπο-
ποίησης του ανωτέρω Τεχνικού Κανονισμού.

11. Την ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/67864/8352/24-07-2019 απόφαση 
του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Περιβάλλοντος 
και Ενέργειας «Ανάθεση καθηκόντων μετακλητού Γενι-
κού Γραμματέα Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών 
του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας» (ΦΕΚ 510/ 
Υ.Ο.Δ.Δ/02-08-2029).

12. Την ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/67404/8288/23-07-2019 απόφα-
ση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Περιβάλλο-
ντος και Ενέργειας «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυ-
πουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Γεράσιμο Θωμά» 
(ΦΕΚ 3107/Β’/02-08-2019).

13.Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπο-
λογισμού, αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε τη Δ3/Α/οικ.4303/22-02-2012 από-
φαση του Υφυπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας και 
Κλιματικής Αλλαγής «Τεχνικός Κανονισμός “Συστήματα 
μεταφοράς Φυσικού Αερίου με Μέγιστη Πίεση Λειτουρ-
γίας άνω των 16 bar”» (ΦΕΚ 603/Β/05-03-2012), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει, ως ακολούθως:

Στο τέλος της περ. (γ) του άρθρου 6 προστίθεται εδά-
φιο ως εξής:

«Τυχόν περιορισμένου βαθμού διαφοροποιήσεις ως 
προς τις ανωτέρω Αναγνωρισμένες Τεχνικές Προδια-
γραφές, σχετικά με την κατασκευή, την επέκταση ή την 
τροποποίηση ενός Συστήματος Μεταφοράς Φυσικού 
Αερίου, οι οποίες, παρά ταύτα, εξασφαλίζουν αντίστοιχο 
ή ανώτερο επίπεδο ασφάλειας, εξετάζονται στο πλαίσιο 
της διαδικασίας χορήγησης άδειας εγκατάστασης του 
ως άνω Συστήματος Μεταφοράς ή, εφόσον έχει ήδη 
χορηγηθεί άδεια εγκατάστασης, στο πλαίσιο τροπο-
ποίησης της εν λόγω άδειας εγκατάστασης, έπειτα από 
την υποβολή, εκ μέρους του ενδιαφερομένου, σχετικού 
αιτήματος συνοδευόμενου από έγγραφη τεκμηρίωση 
Ανεξάρτητου Φορέα του άρθρου 12 της παρούσας. Με 
την ανωτέρω έγγραφη τεκμηρίωση του ως άνω Ανεξάρ-
τητου Φορέα επιβεβαιώνεται ότι, οι σχετικές διαφορο-
ποιήσεις ως προς τις Αναγνωρισμένες Τεχνικές Προδια-
γραφές εξασφαλίζουν το αντίστοιχο ή ανώτερο επίπεδο 
ασφάλειας ως προς την προστασία των εργαζομένων, 
των περιοίκων, του κοινού και του περιβάλλοντος από 
κινδύνους βλάβης της υγείας ή ενόχλησης ή ρύπανσης, 
που δύναται να προκληθούν από τη λειτουργία του εν 
λόγω Συστήματος Μεταφοράς. Ο ως άνω Ανεξάρτητος 
Φορέας θα πρέπει να είναι διαπιστευμένος ως προς τις 
διατάξεις του παρόντος Τεχνικού Κανονισμού από τον 
Ε.ΣΥ.Δ ή από οργανισμό διαπίστευσης που έχει αναγνω-
ρισθεί ως ισότιμος του ανωτέρω, βάσει των οριζομένων 
στο άρθρο 12 της παρούσας.»

Κατά τα λοιπά ισχύει η Δ3/Α/οικ.4303/22-02-2012 από-
φαση της παραγράφου 8 του προοιμίου της παρούσας, 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 4 Δεκεμβρίου 2019

Ο Υφυπουργός
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΘΩΜΑΣ

Ι

Αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ΔΑΑ/ΤΠΕΑ/ 
              671277/22593/12046/3042 (3)
    Ίδρυση σχολής Προπονητών Πάλης Γ΄ Κατηγο-

ρίας στην Αθήνα.

  O ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

  Έχοντας υπόψη
1. Τις διατάξεις:
α) Του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, 

λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερ-
νητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» 
(ΦΕΚ Α΄ 133/7-8-2019), όπως ισχύει.

β) Του άρθρου 136 παρ. 6 του ν. 2725/1999 (ΦΕΚ Α΄121), 
όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 78 παρ. 2 του 
ν. 4170/2013 «Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/16/ΕΕ, 
ρύθμιση θεμάτων της ΕΛ.Τ.Ε., αναμόρφωση Οργανισμού 
του Ν.Σ.Κ. και άλλες διατάξεις».

γ) Του ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112 Α΄) «Ενίσχυση της διαφά-
νειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων 
των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών ορ-
γάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες 
διατάξεις».

δ) Του π.δ. 4/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Πολιτι-
σμού και Αθλητισμού», όπως ισχύει (ΦΕΚ/7/Α’/2018).

ε) Του π.δ. 70/2015 (ΦΕΚ 114/Α΄) «Ανασύσταση των 
Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, 
Μεταφορών και Δικτύων».

στ) Του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτ. Υπουργών και 
Υφυπουργών» (ΦΕΚ 121/Α’/9-7-2019).

2. Την υπ’ αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΡΥΠ/410721/8291/29-7-2019 
απόφαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Πολι-
τισμού και Αθλητισμού, «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον 
Υφυπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού Ελευθέριο Αυ-
γενάκη».

3. Τα με αρ. πρ. ΥΠΠΟΑ/392541/18-07-2019, ΥΠΠΟΑ/ 
389969/17-07-2019, ΥΠΠΟΑ/480835/09-09-2019 και 
ΥΠΠΟΑ/480835/09-09-2019 εισερχόμενα έγγραφα της 
Ελληνικής Ομοσπονδίας Πάλης.

4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπο-
λογισμού.

5. Τις υπάρχουσες ανάγκες σε προπονητικό δυναμικό 
στο άθλημα, αποφασίζουμε:

Ιδρύεται σχολή προπονητών Γ΄ κατηγορίας στο άθλη-
μα της Πάλης, η οποία θα λειτουργήσει στην Αθήνα στο 
διάστημα από 10/02/2020 έως 12/04/2021 με σύνολο 
εκπαιδευτικών ωρών κατά ελάχιστο όπως ορίζεται από 
τον παρακάτω πίνακα:

Επίπεδο
Διδακτικές 

ώρες

Διπλωμα-

τική εργα-

σία/άλλες 

εργασίες

Πρακτική 

άσκηση

Διάρκεια 

λειτουργί-

ας σχολής 

(ελάχιστη)

Συνολική 

διάρκεια

Γ 300 (270)* (30)* 50 6 μήνες 350

*Το σύνολο των ωρών είναι 300. Οι αριθμοί σε παρέν-
θεση απεικονίζουν τη δυνατότητα συνδυασμού διδακτι-
κών ωρών και εργασιών.

Η διοίκηση, η διεύθυνση, η λειτουργία της σχολής και 
κάθε άλλη λεπτομέρεια καθορίζονται ως εξής:

ΑΡΘΡΟ 1
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ - ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

Η σχολή διοικείται από πενταμελή επιτροπή, που συ-
γκροτείται από τους:

1. ΤΣΑΟΥΣΟΓΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ, υπάλληλος ΠΕ Διοικη-
τικού-Οικονομικού της ΓΓΑ, ως Πρόεδρος.

2. ΚΟΥΛΟΥΡΙΔΑΚΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ, υπάλληλος ΠΕ Διοικη-
τικού - Οικονομικού της ΓΓΑ., ως μέλος.

3. ΣΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ, υπάλληλος ΠΕ Διοικη-
τικού - Οικονομικού της Γ.Γ.Α. ως μέλος.

4. ΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ ΜΥΡΩΝ, Γ’ Αντιπρόεδρος της Ελληνι-
κής Ομοσπονδίας Πάλης, ως μέλος.

5. ΦΥΛΑΚΤΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, Εκπρόσωπος προπο-
νητών, ως μέλος.

Γραμματέας της Επιτροπής ορίζεται η ΜΠΟΥΛΟΥΓΟΥ-
ΡΗ ΑΝΤΙΓΟΝΗ, υπάλληλος ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού 
της Γ.Γ.Α.

Στα μέλη της επιτροπής και στους γραμματείς δεν 
καταβάλλεται αποζημίωση, θα παρέχουν τις υπηρεσίες 
τους αμισθί.

Η Επιτροπή Διοίκησης έχει τις ακόλουθες αρμοδιό-
τητες:

1. α. Εγκρίνει το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών και 
το διδακτικό προσωπικό.

β. Ελέγχει τα υποβληθέντα δικαιολογητικά των υπο-
ψηφίων. Παρακολουθεί τη λειτουργία της σχολής και 
τη διεξαγωγή των εξετάσεων. Λαμβάνει αποφάσεις για 
οποιοδήποτε θέμα αφορά την εύρυθμη λειτουργία της 
σχολής. Μετά την υποβολή των αποτελεσμάτων από 
τον Διευθυντή, η επιτροπή διοίκησης προβαίνει στην 
επικύρωση των αποτελεσμάτων και καταρτίζει πίνακες 
επιτυχόντων και αποτυχόντων (συντάσσοντας σχετικό 
πρακτικό).

γ. Επίσης, δημιουργεί και παραδίδει αρχείο με τα απο-
τελέσματα των εξετάσεων (γραπτών και προφορικών) 
ανά εξεταζόμενο μάθημα (γραπτά εξετάσεων, βαθμο-
λογίες εξεταστών στα πρακτικά μαθήματα, κλπ).

δ. Αποφασίζει για τους χώρους υλοποίησης του θεω-
ρητικού και πρακτικού μέρους που πληρούν τις προδια-
γραφές και ειδικά για τους αθλητικούς χώρους θα πρέπει 
να έχουν άδεια λειτουργίας.

ε. Εγκρίνει το πρόγραμμα και τη διαδικασία των εξε-
τάσεων λαμβάνοντας όλα τα αναγκαία μέτρα για την 
αντικειμενική αξιολόγηση των υποψηφίων. Ενδεικτικά 
αναφέρεται ότι οι γραπτές εξετάσεις και οι αξιολογή-
σεις θα πρέπει να γίνονται με καλυμμένα τα ονόματα 
των υποψηφίων, οι προφορικές εξετάσεις από τριμελή 




