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 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. απόφ. 363.30−3/2014/ΑΣ/9386 (1)
 Τροποποίηση της αριθ. 363.30/39980/4.12.2012 κοινής 

απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Ναυτι−
λίας και Αιγαίου, «Έγκριση λειτουργίας και καθορι−
σμός ορίου δαπανών συνδέσεων κινητής τηλεφωνί−
ας» (Β΄ 3373).  

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ

  Έχοντας υπόψη 
1. Τις διατάξεις:
α) Της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 7 του άρθρου 

9 του ν. 2575/1998 « Περί ρυθμίσεως θεμάτων αρμοδιό−
τητας Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας» (Α΄ 23)

β) Του ν. 2286/1995 «Προμήθειες του δημόσιου το−
μέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» (Α΄ 19), όπως 
ισχύει.

γ) Του π.δ. 394/1996 «Κανονισμός Προμηθειών Δημο−
σίου» (Α΄ 266), όπως ισχύει.

δ) Του π.δ. 113/2010 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους 
διατάκτες» (Α΄ 194).

ε) Του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε με 
το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).

στ) Του ν.3922/2011 (Φ.Ε.Κ. 35 Α΄/04−03−2011) περί «Σύ−
στασης Αρχηγείου Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής 
Ακτοφυλακής και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιή−
θηκε και ισχύει.

ζ) Του ν.4150/13 «Ανασυγκρότηση του Υπουργείου Ναυ−
τιλίας και Αιγαίου και άλλες διατάξεις» (Α΄ 102). 

η) Του π.δ. 67/2011 περί «Οργάνωσης των Υπηρεσι−
ών του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής» 
(Α΄149).

θ) Του άρθρου 5 του π.δ. 85/2012 «Ίδρυση και μετο−
νομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση Υπη−
ρεσιών» (Α΄ 141) όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 
του π.δ. 94/2012 ( Α΄149) και το άρθρο 3 του π.δ. 98/2012 
(Α΄160).
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(3)
Επιβολή πολλαπλού τέλους για λαθρεμπορία

στον ΛΑΜΠΡΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ του ΙΩΑΝΝΗ.

    Με την αριθ. 65/2008/2014 Καταλογιστική Πράξη του 
Προϊσταμένου του Ε' Τελωνείου Εισαγωγής Πειραιά, από 
το ιστορικό της οποίας προκύπτει απόπειρα εισαγωγής 
λαθραίων τσιγάρων κατά παράβαση του άρθρου 142 
παρ. 2 σε συνδυασμό με το άρθρο 155 παρ. 1β΄ του ν. 
2960/01 «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας», χαρακτηρίζεται 
ως υπαίτιος ο ΛΑΜΠΡΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ του ΙΩΑΝΝΗ, 
κάτοχος του υπ’ αριθ. 750726/2007 Δ.Α.Τ Κύπρου και του 
υπ’ αριθ. Ε060755/2003 Διαβατηρίου με ελληνικό Α.Φ.Μ. 
147752751, αγνώστου διαμονής στην Ελλάδα και το εξω−
τερικό και επιβάλλεται σε αυτόν σύμφωνα με το άρθρο 
150 παρ. 1, πολλαπλό τέλος ίσο με το τριπλάσιο των 
αναλογούντων δασμών − φόρων, ήτοι ποσό 3.358.572,00€ 
πλέον 2,4% Τ.Χ. και Ο.Γ.Α

  Ο Προϊστάμενος

ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΦΛΩΡΑΤΟΣ
F

    Αριθμ. οικ. 14982 (4)
Χορήγηση άδειας εισαγωγής, αποθήκευσης, διάθε−

σης και διανομής ιστικών μοσχευμάτων σκελετού 
στην ετερρόρυθμη εταιρία με την επωνυμία «ΚΩΝ−
ΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ Ε.Ε.» και διακριτικό τίτλο 
«BIOGENESYS.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 52−55 του Ν. 3984/2011 

(Α150), «Μεταμοσχεύσεις Ανθρωπίνων Ιστών και Οργά−
νων και άλλες διατάξεις», ως τροποποιηθείσα ισχύει.

2. Τις διατάξεις των άρθρων 1−6 του Π.Δ. 26/2008
(Α 151) «Εναρμόνιση της Ελληνικής Νομοθεσίας προς 
την οδηγία 2004/23/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου της 31.3.2004 για τη θέσπιση προ−
τύπων, ποιότητας και ασφάλειας για τη δωρεά, την 
προμήθεια, τον έλεγχο, την επεξεργασία, τη συντήρηση, 
την αποθήκευση και τη διανομή ανθρώπινων ιστών και 
κυττάρων (EEL102/7.4.2004) και τις συναφείς προς αυτήν 
οδηγίες 2006/17/ΕΚ (EEL 38/9.2.2006) και 2006/86/ΕΚ 
(EEL 294/25.10.2006)» καθώς και του παραρτήματος VI 
του ως άνω διατάγματος.

3. Το Π.Δ. 6/01 (Α /01 ) «Κανονισμός Λειτουργίας του 
Εθνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων».

4. Το υπ’ αρ. πρωτ. 2610/15.5.2013 έγγραφο του Υπουρ−
γείου Υγείας.

5. Την υπ’ αρ. πρωτ. 2400/11.6.2013 αίτηση με τα επι−
συναπτόμενα, καθώς και τα συμπληρωματικά δικαιολο−
γητικά και λοιπά στοιχεία που υπέβαλε στον Ε.Ο.Μ. με 
το υπ’ αρ. πρωτ. 4603/30.10.2013 έγγραφο η ετερόρυθμη 
εταιρεία με την επωνυμία «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ 
Ε.Ε.» και διακριτικό τίτλο «BIOGENESYS» για άδεια ει−
σαγωγής, αποθήκευσης, διάθεσης και διανομής ιστικών 
μοσχευμάτων σκελετού.

6. Το υπ’ αρ. πρωτ. Ε.Ο.Μ.οικ./5329/16.12.2013 έγγραφο 
του Εθνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων με το οποίο 
διαβιβάστηκε συνημμένα το απόσπασμα πρακτικού του 
Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΟΜ της από 15.10.2013 συ−
νεδρίασης με την πρόταση του Ε.Ο.Μ. κατά τα άρθρα 6 

του Π.Δ. 26/2008 και 53 του ν. 3984/2011, η οποία είναι 
θετική με τον όρο ότι όταν εκδοθούν οι προβλεπόμε−
νες υπουργικές αποφάσεις του άρθρου 53 Ν. 3984/11 
θα πρέπει να συμπληρωθεί τυχόν ο φάκελος και να 
εναρμονιστεί με τις προϋποθέσεις των εκδοθησομένων 
αποφάσεων.

7. Το επισυναπτόμενο στα πρακτικά έγγραφο του 
Τμήματος Γ΄ Ιστών προς Μεταμόσχευση, Ιστοσυμβα−
τότητας και Τραπεζών Ιστών προς Μεταμόσχευση του 
ΕΟΜ, από το οποίο προκύπτει ότι η εν λόγω εταιρεία 
πληροί τα απαιτούμενα του παραρτήματος VI «Απαι−
τήσεις για τη διαπίστευση, τον ορισμό, την έγκριση 
ή την αδειοδότηση ιδρυμάτων ιστών σύμφωνα με το 
άρθρο 30 του παρόντος» του Π.Δ. 26/2008 (Α 151) «Εναρ−
μόνιση της Ελληνικής Νομοθεσίας προς την οδηγία 
2004/23/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 31.3.2004 για τη θέσπιση προτύπων, 
ποιότητας και ασφάλειας για τη δωρεά, την προμή−
θεια, τον έλεγχο, την επεξεργασία, τη συντήρηση, την 
αποθήκευση και τη διανομή ανθρώπινων ιστών και κυτ−
τάρων (EEL102/7.4.2004) και τις συναφείς προς αυτήν 
οδηγίες 2006/17/ΕΚ (EEL 38/9.2.2006) και 2006/86/ΕΚ 
(EEL 294/25.10.2006)» και τις διατάξεις των άρθρων 57, 
παρ. 3 και 64, παρ. 2, του ν.3984/11 (Α 150) «Δωρεά και 
μεταμόσχευση οργάνων και άλλες διατάξεις», όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει.

8. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ−
βέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα», που κυρώθηκε 
με το άρθρο πρώτο του Π.Δ/τος 63/2000 (Α΄98) και το 
γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων της πα−
ρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος 
του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Χορηγούμε άδεια εισαγωγής, αποθήκευσης, διάθεσης 
και διανομής ιστικών μοσχευμάτων σκελετού στην ετε−
ρόρρυθμη εταιρία με την επωνυμία «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ Ε.Ε.» και διακριτικό τίτλο «BIOGENESYS», 
με τον όρο ότι όταν εκδοθούν οι υπουργικές αποφά−
σεις του άρθρου 53, παρ. 2, του ν.3984/11 θα πρέπει να 
κατατεθεί νέος φάκελος, εναρμονισμένος με τα προ−
βλεπόμενα.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 13 Φεβρουαρίου 2014 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ−ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ

F
    Αριθμ. οικ. Α110/11017/1509 (5)

Καθορισμός τιμής διάθεσης του εγχειριδίου 
«Οδική Μεταφορά Επικινδύνων Εμπορευμάτων».

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − ΥΠΟΔΟΜΩΝ,
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Του Π.Δ. 355/94 (ΦΕΚ 189/Α/94) «Προσαρμογή της 

ελληνικής Νομοθεσίας προς τις διατάξεις της οδηγίας 
89/684/ΕΟΚ/21.12.1989, που αφορά στην επαγγελματι−
κή κατάρτιση των οδηγών οχημάτων που μεταφέρουν 
οδικώς επικίνδυνα εμπορεύματα», όπως τροποποιήθηκε 
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με τα Π.Δ. 32/96, 106/98 και το μέρος II, του άρθρου 16, 
του ν.3534/07 (Α΄ 40).

β. Της κοινής υπουργικής απόφασης 35043/2524/10 (Β΄ 
1385) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς 
τις διατάξεις της οδηγίας 2008/68/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και Συμβουλίου της 24ης Σεπτεμβρίου 
2008 σχετικά με τις εσωτερικές μεταφορές επικίνδυνων 
εμπορευμάτων», όπως κάθε φορά ισχύει.

γ. Του κεφαλαίου 8.2. της ανωτέρω κοινής υπουργι−
κής απόφασης, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύουν, οι 
οποίες αναφέρονται στις απαιτήσεις που αφορούν στην 
εκπαίδευση του πληρώματος του οχήματος μεταφοράς 
επικίνδυνων εμπορευμάτων και στις εξετάσεις προκει−
μένου να αποκτήσουν Πιστοποιητικό Επαγγελματικής 
Κατάρτισης ADR.

δ. Του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα», που κωδικοποι−
ήθηκε με το άρθρο πρώτο του ΠΔ 63/05 «Κωδικοποίηση 
της Νομοθεσίας» (Α΄ 98).

ε. Του π.δ. 85/2012 (Α΄ 141) «Ίδρυση και μετονομασία 
Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών», 
όπως έχει τροποποιηθεί με το π.δ. 118/2013 (Α΄ 152).

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

ζ. Της αριθμ. 329/03−07−2013 (Β΄ 1655) απόφασης του 
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Υποδομών, Μεταφο−
ρών & Δικτύων «Καθορισμός αρμοδιοτήτων Υφυπουργού 
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων Μιχαήλ Παπαδό−
πουλου».

η. Της αριθμ. Υ48/9−7−2012 (ΦΕΚ Β΄2105) απόφασης του 
Πρωθυπουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Ανα−
πληρωτή Υπουργού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα».

2. Την ανάγκη καθορισμού της τιμής διάθεσης του 
εγχειριδίου «Οδική Μεταφορά Επικινδύνων Εμπορευ−
μάτων», που αφορά στην εκπαίδευση και εξέταση των 
υποψηφίων οδηγών για την απόκτηση πιστοποιητικού 
επαγγελματικής κατάρτισης.

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

1. Καθορίζουμε την τιμή διάθεσης του εγχειριδίου 
«Οδική Μεταφορά Επικινδύνων Εμπορευμάτων» στο 
χρηματικό ποσό των πέντε (5) ευρώ.

2. Το παραπάνω εγχειρίδιο θα διατίθεται με μέριμνα 
και ευθύνη των Διευθύνσεων Μεταφορών και Επικοι−
νωνιών των Περιφερειακών Ενοτήτων της Χώρας, μετά 
την πληρωμή από τους ενδιαφερομένους του παρα−
πάνω ποσού μέσω της νέας ηλεκτρονικής υπηρεσίας 
«e−παράβολο» σε πίστωση του ΚΑΕ 3741 «Παράβολα 
από κάθε αιτία».

3. Κάθε Δ/νση Μεταφορών και Επικοινωνιών κατα−
γράφει σε ιδιαίτερη κατάσταση τους αριθμούς διπλο−
τύπου είσπραξης για κάθε εγχειρίδιο που πωλείται και 
σε ιδιαίτερο φάκελο θα αποθηκεύονται τα αντίστοι−
χα διπλότυπα είσπραξης. Ο χρόνος διατήρησης των 
παραπάνω φακέλων είναι 2 χρόνια μετά την πώληση 
και του τελευταίου εγχειριδίου από κάθε παρτίδα που 
αποστέλλεται από το Υπουργείο Υποδομών Μεταφορών 
και Δικτύων.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως και ισχύει από την ημερομηνία δημοσί−
ευσής της.

  Παπάγου, 4 Φεβρουαρίου 2014

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΦΥΠ. ΥΠΟΔΟΜΩΝ.
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

 ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ ΜΙΧΑΗΛ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

F
    Αριθμ. απόφ. 41/2014 (6)
Έγκριση Μοναδιαίου Κόστους Απωλειών για το Έτος 

2014 στο Πλαίσιο της Εφαρμογής του Μηχανισμού 
Αντιστάθμισης μεταξύ των Διαχειριστών των Συστη−
μάτων Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας.

  Η ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
(Τακτική συνεδρίαση την 28η Ιανουαρίου 2014) 

 Λαμβάνοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 4001/2011 (ΦΕΚ Α΄ 179/22−8−2011), 

όπως ισχύουν, και ειδικότερα το Άρθρο 94.
2. Τον Κανονισμό ΕΚ αριθμ. 714/2009 (EC No 714/ 

2009/13.07.2009).
3. Τον Κανονισμό ΕΕ αριθμ. 838/2010 (EU No 838/ 

2010/23.09.2010).
4. Τις διατάξεις του Κώδικα Διαχείρισης του Ελληνικού 

Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΦΕΚ Β΄ 
103/31.01.2012), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, και 
ειδικότερα τα Άρθρα 168 και 178.

5. Την απόφαση ΡΑΕ υπ’ αριθμ. 21/2013 σχετικά με την 
«Έγκριση Μοναδιαίου Κόστους Απωλειών για το έτος 
2013 στο Πλαίσιο της Εφαρμογής του Μηχανισμού Αντι−
στάθμισης μεταξύ των Διαχειριστών των Συστημάτων 
Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας».

6. Την απόφαση ΡΑΕ υπ’ αριθμ. 338/2013 σχετικά με την 
«Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα Διαχείρισης του 
Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργει−
ας (ΦΕΚ Β΄ 103/31−1−2012) και του Κώδικα Συναλλαγών 
Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΦΕΚ Β΄ 104/31−1−2012)».

7. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 20182/16.01.2014 έγγραφο της 
ΑΔΜΗΕ Α.Ε. (αριθμ. πρωτ. ΡΑΕ I−179943/20.01.2014) με 
θέμα «Έγκριση Μοναδιαίου Κόστους Απωλειών για το 
έτος 2014 στο πλαίσιο της εφαρμογής του μηχανισμού 
αντιστάθμισης μεταξύ των Διαχειριστών των Συστημά−
των Μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας».

8. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προ−
ϋπολογισμού.

Σκέφθηκε ως εξής:
Ι. Αντιστάθμιση για το Κόστος των Απωλειών
Επειδή, σύμφωνα με το Άρθρο 94 στοιχείο 2.ι του 

Ν.4001/2011 (σχετικό υπ’ αριθμ. 1), ο Διαχειριστής του Συ−
στήματος «εισπράττει τα τέλη πρόσβασης στο Σύστημα 
και διευθετεί τις χρεοπιστώσεις που του αναλογούν στο 
πλαίσιο του μηχανισμού αντιστάθμισης μεταξύ διαχει−
ριστών συστημάτων μεταφοράς, σύμφωνα με το άρθρο 
13 του Κανονισμού (ΕΚ) 714/2009».

Επειδή, σύμφωνα με τον Κανονισμό 714/2009 του Ευ−
ρωπαϊκού Κοινοβουλίου (σχετικό υπ’ αριθμ. 2), σχετικά 
με τους όρους πρόσβασης στο δίκτυο για τις διασυνο−
ριακές συναλλαγές ηλεκτρικής ενέργειας, καθορίστηκε 
ο Μηχανισμός Αντιστάθμισης μεταξύ των Διαχειριστών 
των Συστημάτων Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργει−




