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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
(1)

  * Μεταφορά θέσης στο Βρεφονηπιακό Σταθμό 
Ηγουμενίτσας.

  Με την αριθμ. 27122/1415/13−8−2013 κοινή απόφαση των 
Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής 
Διακυβέρνησης και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης 
και Πρόνοιας μετατάσσεται η Σταυρούλα Φωτιάδη του 
Ευαγγέλου, μόνιμη υπάλληλος του κλάδου TE Βρεφο−
νηπιοκόμων, από το «Αναρρωτήριο Πεντέλης» (Παράρ−
τημα του Κέντρου Προστασίας του Παιδιού Αττικής «Η 
ΜΗΤΕΡΑ») στον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού 
Δυναμικού και συγκεκριμένα στο Βρεφονηπιακό Σταθμό 
Ηγουμενίτσας, σε θέση κλάδου TE Βρεφονηπιοκόμων, 
με μεταφορά της θέσης που κατέχει και με τον βαθμό 
που κατέχει, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 72 
και 74 του Ν. 3528/2007.

Η μετατασσόμενη υποχρεούται να παραμείνει στην 
Υπηρεσία τοποθέτησής της για μία (1) τουλάχιστον 
δεκαετία, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 72 του 
Ν. 3528/2007.

(Αριθμ. βεβ. της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του 
ΟΑΕΔ: 43002/23−5−2013).

* Δημοσιεύθηκε αρχικά στο Φ.Ε.Κ. 997/Γ΄/6−9−2013.
  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ

 ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

 ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ

F
Αριθμ. Φ.80000/24451/2752 (2)
    Τροποποίηση της Φ.80000/6180/736/20−03−2013 (ΦΕΚ 641 

Β΄) απόφασης μεταφοράς προσωπικού του ΟΑΕΔ σε 
Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 35, παρ. 3 του ν. 4111/2013 

(ΦΕΚ 18 Α).
2. Τη Φ.80000/6180/736/20−03−2013 (ΦΕΚ 641 Β΄) από−

φαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης 
και Πρόνοιας, με την οποία μεταφέρθηκε προσωπικό 
του ΟΑΕΔ σε Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης.

3. Την από 12−08−2013 αίτηση του ΒΑΓΓΕΛΗ ΣΠΥΡΙ−
ΔΩΝΑ του ΙΩΣΗΦ, κλάδου ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανι−
κών, με την οποία δηλώνει: α) ότι τα καθήκοντα που 
του ανατέθηκαν μετά τη μεταφορά του στο ΙΚΑ−ΕΤΑΜ 
Ηγουμενίτσας, δεν είναι συναφή με τον κλάδο του, και 
ότι β) στο εν λόγω υποκατάστημα το Ίδρυμα δεν έχει 
ανάγκη για υπαλλήλους του κλάδου αυτού.

4. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκύ−
πτει δαπάνη εις βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, 
αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε τη Φ.80000/6180/736/20−03−2013 (ΦΕΚ 
641 Β΄) απόφαση μεταφοράς προσωπικού του ΟΑΕΔ σε 
Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης και ανακαλούμε τη μετα−
φορά του ΒΑΓΓΕΛΗ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ του ΙΩΣΗΦ υπαλλήλου 
με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου 
του ΟΑΕΔ, κλάδου ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, στο 
ΙΚΑ−ΕΤΑΜ Ηγουμενίτσας.
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 17 Σεπτεμβρίου 2013 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ

F
(3)

    * Σύσταση θέσης στο Κέντρο Εκπαίδευσης και Απο−
κατάστασης Τυφλών (Κ.Ε.Α.Τ.).

  Με την αριθμ. Δ30/28588/837/3−9−2013 απόφαση του 
Υφυπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρό−
νοιας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 
του άρθρου 44 του ν. 3918/2011 (Φ.Ε.Κ. 31 Α΄) και της παρ. 5 
του άρθρου 9 του ν. 4052/2012 (Φ.Ε.Κ. 41 Α΄), τροποποιείται 
η Π4/Π.Γ.οικ.82556/20−7−2011 (Φ.Ε.Κ. 543/Γ΄) διαπιστωτική 
πράξη του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης 
κατά το μέρος που αφορά την αυτοδίκαιη μεταφορά 
στο ΚΕΑΤ, του υπαλλήλου ΧΑΤΖΗΔΑΦΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ του 
Ιωάννη σε συνιστώμενη προσωποπαγή θέση ιδιωτικού 
δικαίου αορίστου χρόνου, εκπαιδευτικής βαθμίδας ΠΕ ει−
δικότητας Πληροφορικής και διαπιστώνεται η αυτοδίκαιη 
μεταφορά του στο ΚΕΑΤ, σε συνιστώμενη προσωποπαγή 
θέση Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου εκπαιδευτικής 
βαθμίδας ΠΕ ειδικότητας Διδακτικού Πληροφορικής, η 
οποία καταργείται με την, για οποιοδήποτε λόγο, απο−
χώρηση του υπαλλήλου από την Υπηρεσία.

Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αριθ. Π4/Γ.Π. οικ.82556/
20−7−2011 διαπιστωτική πράξη ως έχει.

* Δημοσιεύθηκε αρχικά στο Φ.Ε.Κ. 997/Γ΄/6−9−2013.
  Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ

F
Αριθμ. 135982/1975 (4)

Οικονομική ενίσχυση ρητινεργατών.

ΟΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ 

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 29 Α του Ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυ−

βερνητικά Όργανα» (Α΄ 137), όπως προστέθηκε με το άρθρο 
27 του Ν. 2081/1992 ρύθμιση του θεσμού των επιμελητηρίων, 
τροποποίηση διατάξεων του Ν. 1712/1987 για τον εκσυγ−
χρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, 
βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις 
(Α΄ 154) που τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 του Ν. 2469/1997 
«Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των 
κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις» (Α΄ 38).

β) Του Ν.Δ. 131/74 (Α΄ 320) «Περί παροχής οικονομι−
κών ενισχύσεων στη γεωργική, δασική, κτηνοτροφική 
και αλιευτική παραγωγή» όπως τροποποιήθηκε με το 
Ν. 1409/1983 (Α΄ 199).

γ) Της παρ. 10 του άρθρου 39 του Ν. 2065/1992 «Ανα−
μόρφωση της άμεσης φορολογίας και άλλες διατάξεις» 
(Α΄ 113).

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

ε) Το Π.Δ. 113/2010 «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους 
Διατάκτες» (Α΄ 194).

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

3. Την Υ 46/2012 απόφαση του Πρωθυπουργού «Καθο−
ρισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Περι−
βάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Σταύρου 
Καλαφάτη» (Β΄ 2101), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

4. Την Υ 48/2012 απόφαση του Πρωθυπουργού «Κα−
θορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού 
Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα» (Β΄ 2105).

5. Το Π.Δ. 189/2009 «Καθορισμός και ανακατανομή αρ−
μοδιοτήτων των Υπουργείων» με το οποίο η Γενική Δ/
νση Ανάπτυξης και Προστασίας Δασών και Φ.Π. μετα−
φέρεται στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και 
Κλιματικής Αλλαγής (Α΄221).

6. Το γεγονός ότι έχει εγγραφεί στον Κ.Α. 2111: “Οικο−
νομικές ενισχύσεις γεωργικού χαρακτήρα” του Κρατι−
κού Προϋπολογισμού του Υπουργείου Περιβάλλοντος, 
Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, πίστωση ύψους 
2.060.000 €, με ποσοστό διάθεσης στο 100% της συνολι−
κής πίστωσης (σύμφωνα με την 000 31 000104/21−6−2013
απόφαση του Υπουργού Οικονομικών).

7. Την 43332/A/22−7−2013 απόφαση Ανάληψης Υποχρέ−
ωσης η οποία καταχωρήθηκε με α/α 73470 στο Βιβλίο 
Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της Υπηρεσίας Δη−
μοσιονομικού Ελέγχου στο ΥΠΕΚΑ (ΑΔΑ: ΒΛΒΠ0−ΟΣΥ).

8. Το γεγονός ότι το 2012 παρήχθησαν στα ελληνικά 
δάση από τους ρητινεργάτες και παραδόθηκαν στις εγχώ−
ριες βιομηχανίες επεξεργασίας ρητίνης 4.755.626 κιλά ρη−
τίνης σύμφωνα με τα σχετικά έγγραφα των βιομηχανιών.

9. Την αριθμ. 9518/20−07−95 απόφαση της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής σχετική με κρατικές ενισχύσεις στην Ελλάδα 
για την προστασία των δασών από πυρκαγιές.

10. Το ενημερωτικό σημείωμα της αρμόδιας υπηρεσίας 
του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιμα−
τικής Αλλαγής. 

11. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσης 
προκαλείται εφάπαξ δαπάνη ποσού 2.060.000 € περίπου 
σε βάρος του Κ/Π, η οποία θα αντιμετωπιστεί από τον 
Ειδ. Φ. 31−130 ΚΑ 2111, αποφασίζουμε:

Την παροχή ενίσχυσης στους ρητινεργάτες που πραγ−
ματοποίησαν εργασίες πυροπροστασίας των δασών, 
κατά το έτος 2012, σύμφωνα με τους παρακάτω όρους 
και προϋποθέσεις: 

1) Στόχοι: Προστασία των δασών από πυρκαγιές και κα−
θαρισμός υπορόφου των πυρόπληκτων δασών σε ποσο−
στό 20% περίπου, που πραγματοποιήθηκε το έτος 2012.

2) Δικαιούχοι: Ρητινεργάτες μέλη Αγροτοδασικών Συ−
νεταιρισμών καθώς και μεμονωμένοι ρητινεργάτες, οι 
οποίοι πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

2.1 Είναι μόνιμοι κάτοικοι Δήμων και Κοινοτήτων των 
περιοχών του άρθρου 3 της οδηγίας 75/268/Ε.Ε. των 
νομών Ευβοίας, Κορινθίας, Βοιωτίας, Χαλκιδικής, Ηλείας, 
Αχαΐας, Λέσβου, Φθιώτιδας, Αργολίδας, Μαγνησίας και 
Αττικής και εργάζονται σε ορεινές περιοχές.

2.2 Κατέχουν ή ασκούν το δικαίωμα της δουλείας ή 
ενοικιάζουν τα ρητινευόμενα δάση και αξιοποιούν έκτα−
ση πευκοδάσους στις παραπάνω ορεινές περιοχές.

2.3 Έχουν επαρκή επαγγελματική ικανότητα.
2.4 Δεν ενισχύθηκαν για την ίδια δραστηριότητα από 

άλλο πρόγραμμα για το έτος 2012.
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2.5 Ανέλαβαν την υποχρέωση και καθάρισαν τον υπό−
ροφο του πευκοδάσους, σε ποσοστό περίπου 20% της 
συνολικής έκτασης που ρητίνευσαν, οσάκις δε εκδη−
λώθηκε πυρκαγιά επενέβησαν αμέσως, αμισθί, και σύμ−
φωνα με τις υποδείξεις των αρμοδίων υπηρεσιών για 
την καταστολή της.

Δεν αύξησαν την παραγωγή ρητίνης σε σχέση με 
τον μέσο όρο της τελευταίας τριετίας και δέχθηκαν 
ανεπιφύλακτα ελέγχους από εθνικά όργανα.

3) Ύψος ενίσχυσης για τον καθαρισμό των δασών 
έτους 2012

Το ύψος ενίσχυσης, ανά δικαιούχο, καθορίζεται σε 
0,43€ ανά κιλό ρητίνης (2.060.000€/4.755.626 κιλά ρη−
τίνης).

4) Επιπτώσεις από την αθέτηση των όρων και προ−
ϋποθέσεων

Οι δικαιούχοι οι οποίοι θα αθετήσουν τους όρους, 
ή δηλώσουν ψευδή στοιχεία, ή διώκονται για πράξεις 
εξαπάτησης του Δημοσίου, για εμπορία ή καλλιέργεια 
ναρκωτικών, κλοπή ή καταστροφή του περιβάλλοντος, 
αποβάλλονται από την ενίσχυση και υποχρεούνται στην 
επιστροφή εντόκως των ενισχύσεων που έχουν λάβει 
σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 356/1974 «Περί 
Κώδικος Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων».

5) Συνολική πίστωση του προγράμματος
Εγκρίνεται η διάθεση πίστωσης ύψους μέχρι 2.060.000 

ευρώ για την υλοποίηση του προγράμματος και θα βα−
ρύνει τις πιστώσεις του Τακτικού Προϋπολογισμού του 
Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής 
Αλλαγής, Κ.Α. 2111 έτους 2013.

6) Γενικά
6.1 Εξουσιοδοτείται ο Αναπληρωτής Υπουργός Περι−

βάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, όπως με 
απόφασή του καθορίσει κάθε λεπτομέρεια που αφορά 
στην εκτέλεση της παρούσης.

6.2 Η πληρωμή των δικαιούχων θα γίνει από την Τρά−
πεζα Πειραιώς – ΑΤΕ bank της οποίας η αμοιβή ορίζεται 
σε 0,25% επί του συνολικού ύψους των πληρωμών που 
θα πραγματοποιηθούν.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 13 Σεπτεμβρίου 2013

ΟΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

   ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

 ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ

F
Αριθμ. απόφ. 422/2013 (5)
Αποσαφήνιση του όρου “Shah Deniz II Gas” στο Μέρος 

4 του εγγράφου με τίτλο Final Joint Opinion το οποίο 
προσαρτάται στην υπ’ αριθμ. 269/2013 απόφαση της 
ΡΑΕ για την εξαίρεση του αγωγού TAP AG από τις 
διατάξεις των άρθρων 9, 32 και 41(6), (8) και (10) της 
Οδηγίας 2009/73/ΕΚ.

Η ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
(τακτική συνεδρίαση, στην έδρα της, στις 13.9.2013)

Λαμβάνοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 2773/1999 (ΦΕΚ Α΄ 286), όπως 

ισχύει.

2. Τις διατάξεις του ν. 3426/2005 (ΦΕΚ Α΄ 309), όπως 
ισχύει.

3. Τα άρθρα 32 και 76 του ν. 4001/2011 (ΦΕΚ Α΄ 179), 
όπως ισχύει.

4. Τις διατάξεις του ν. 2690/1999 «Κώδικας Διοικητικής 
Διαδικασίας» (ΦΕΚ Α΄45).

5. Τις διατάξεις του π.δ. 139/2001 «Κανονισμός Εσωτε−
ρικής Λειτουργίας και Διαχείρισης της ΡΑΕ» (ΦΕΚ Α΄ 121).

6. Τις διατάξεις του άρθρου 36 της Οδηγίας 2009/73/
ΕΚ (εφεξής «Οδηγία») και του Κανονισμού αριθ. 715/2009.

7. Την από 12 Ιουνίου 2013 υπ’ αριθ. 269/2013 απόφαση 
της ΡΑΕ «Συμμόρφωση της ΡΑΕ κατά την παράγρα−
φο 9 του άρθρου 36 της Οδηγίας 2009/73/ΕC με την 
από 16.05.2013 απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής υπ’ 
αριθμ. C(2013)2949 final για την εξαίρεση του αγωγού 
TAP AG από τις διατάξεις των άρθρων 9, 32 και 41(6), (8) 
και (10) της Οδηγίας 2009/73/ΕΚ και τροποποίηση της 
υπ’ αριθμ. 111/2013 απόφασης της ΡΑΕ» (εφεξής «Απόφα−
ση Εξαίρεσης») με την οποία εγκρίθηκε το κείμενο με 
τίτλο «Final Joint Opinion of the Energy Regulators on TAP 
AG’s Exemption Application: Autorita per l’energia elettrica 
e il gas (Italy), Enti Rregullator I Energjise (Albania), Ρυθμι−
στική Αρχή Ενέργειας (Greece)» το οποίο προσαρτάται 
στην εν λόγω Απόφαση και αποτελεί αναπόσπαστο τμή−
μα αυτής (εφεξής «Προσάρτημα»). Η εν λόγω απόφαση 
έχει δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως 
(ΦΕΚ Β΄ 1833/29.07.2013).

8. Την από 6 Ιουνίου 2013, υπ’ αριθ. 249/2013/R/gas από−
φαση της Ιταλικής Ρυθμιστικής Αρχής (εφεξής «AEEG») 
με την οποία εγκρίθηκε το ως άνω υπό στοιχείο (7) 
αναφερόμενο Προσάρτημα. 

9. Την από 13 Ιουνίου 2013, υπ’ αριθ. 64 απόφαση 
της Αλβανικής Ρυθμιστικής Αρχής (ERE), με την οποία 
εγκρίθηκε το ως άνω υπό στοιχείο (7) αναφερόμενο 
Προσάρτημα. 

10. Το από 12 Αυγούστου 2013 έγγραφο της εται−
ρείας με την επωνυμία TRANS ADRIATIC PIPELINE 
AG (εφεξής «TAP AG») με τίτλο «Request pursuant to 
section 4.1.1 (origin of gas) of the Final Joint Opinion» (ΡΑΕ: 
Ι−174210/14.08.2013, TAP: LT−TAP−RAE−00022/12.08.2013).

11. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. ΡΑΕ I−143197/31.08.2011 έγγρα−
φο της εταιρείας με την επωνυμία TRANS ADRIATIC 
PIPELINE AG (εφεξής «TAP AG») με τίτλο «Υποβολή επι−
καιροποιημένου φακέλου αίτησης για την χορήγηση 
άδειας ανεξάρτητου συστήματος φυσικού αερίου σύμ−
φωνα με το άρθρο 74 του ελληνικού νόμου 4001/2011 
για τη λειτουργία των ενεργειακών αγορών ηλεκτρισμού 
και φυσικού αερίου για έρευνα, παραγωγή και δίκτυα 
μεταφοράς υδρογονανθράκων και άλλες ρυθμίσεις και 
των κανονισμό αδειών φυσικού αερίου (υπουργική από−
φαση δ1/α/5815/19.04.2010)» στο οποίο περιλαμβάνεται 
αίτηση εξαίρεσης (εφεξής «Αίτηση Εξαίρεσης») κατά 
το άρθρο 36 της Οδηγίας, το οποίο υποβλήθηκε στη 
ΡΑΕ και στις ρυθμιστικές αρχές ενέργειας Ιταλίας (αρ. 
πρωτ AEEG 22591/29.08.2011) και Αλβανίας (αρ. πρωτ. 
ERE 478/01.09.2011).

Σκέφτηκε ως εξής:
Επειδή, με τις ως άνω, υπό στοιχεία (7) έως (9) απο−

φάσεις χορηγείται εξαίρεση στην εταιρεία ΤΑΡ AG από 
τις διατάξεις των άρθρων 9, 32 και 41(6), (8) και (10) 
της Οδηγίας 2009/73/ΕΚ για τον αγωγό Trans Adriatic 
Pipeline (TAP), σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους και 
προϋποθέσεις του Προσαρτήματος. 
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Επειδή, σύμφωνα με το ως άνω, υπό στοιχείο (10), 
έγγραφό της, η εταιρεία TAP AG αιτήθηκε την αποσα−
φήνιση του όρου Shah Deniz II gas όπως αυτός ορίζε−
ται στην παράγραφο 4.1.1 του Προσαρτήματος ως «gas 
transported through the TAP produced from the gas fields 
in the territory of the Republic of Azerbaijan and supplied 
under the relevant Shah Deniz Gas Sales Agreements».

Επειδή, η ως άνω αποσαφήνιση δεν σχετίζεται και δεν 
επηρεάζει τα κριτήρια υπό τα οποία χορηγήθηκε η ως 
άνω απόφαση Εξαίρεσης και κατά τούτο δεν επηρεάζει 
τους όρους και τις προϋποθέσεις αυτής. 

Επειδή, σύμφωνα με την παράγραφο 4.1.1 του Προσαρ−
τήματος, για την ενσωμάτωση της συγκεκριμένης διευ−
κρίνησης απαιτείται η έγκριση των ρυθμιστικών αρχών 
ενέργειας Ιταλίας, Αλβανίας και Ελλάδας. 

Επειδή, οι ρυθμιστικές αρχές Ιταλίας, Αλβανίας και 
Ελλάδας συνεργάστηκαν για την εξέταση του ως άνω 
υπό στοιχείου (11) αιτήματος και κατά τη διαδικασία 
αυτή διατυπώθηκαν κοινές θέσεις.

Για τους παραπάνω λόγους, αποφασίζει:
1. Την έγκριση της αιτούμενης από την εταιρεία TAP 

A.G. αποσαφήνισης του όρου Shah Deniz II gas όπως αυ−
τός χρησιμοποιείται στo Προσάρτημα συμπεριλαμβανο−
μένων των παραγράφων 4.1.1, 4.1.3 και 4.1.4 ως εξής «gas 
transported through the TAP produced from the gas fields 
in the territory of the Republic of Azerbaijan and supplied 
under the relevant Shah Deniz Gas Sales Agreements».

2. Την κοινοποίηση της παρούσας στις Ρυθμιστικές 
Αρχές της Ιταλίας και της Αλβανίας, στο ΥΠΕΚΑ και 
το MSE.

3. Την ανάρτηση της παρούσας στην ιστοσελίδα της 
ΡΑΕ.

Η παρούσα υπόκειται σε προσφυγή κατά τα οριζόμενα 
στο άρθρο 33 του ν. 4001/2011.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 13 Σεπτεμβρίου 2013

Ο Πρόεδρος
ΝΙΚΟΣ ΒΑΣΙΛΑΚΟΣ

F

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ
(6)

      Στην υπ’ αριθμόν 499/8−8−2013 απόφαση του Πρύτανη 
του Πανεπιστημίου που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2225/
10−9−2013 (τεύχος Β΄), στη σελίδα 31259 στην Β΄ στήλη, 
στην παράγραφο 9 διορθώνεται το εσφαλμένο «της 
Σχολής Επιστημών Αγωγής» στο ορθό «του Πανεπιστη−
μίου Κρήτης» καθώς επίσης και στη σελίδα 31261 στη 
Β΄ στήλη διορθώνεται η υπογραφή του υπογράφοντος 
την απόφαση από το εσφαλμένο «Ο Κοσμήτορας της 
Σχολής ΑΝΤΩΝΗΣ ΧΟΥΡΔΑΚΗΣ» στο ορθό «Ο ΠΡΥΤΑ−
ΝΗΣ ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ».

  (Από το Πανεπιστήμιο Κρήτης)  

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
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