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ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Τροποποίηση της 172877/Δ3/17-10-2016
(ΦΕΚ 3561 Β΄) υπουργικής απόφασης «Καθορισμός Διαδικασίας Σχεδιασμού, Υλοποίησης και
Αξιολόγησης Προγραμμάτων Συνεκπαίδευσης».

2

Σύσταση και συγκρότηση ομάδας εργασίας με
αντικείμενο τη βελτίωση κτιριακών υποδομών
του πρωτοδικείου Αθηνών και ειδικότερα τη διαβούλευση με εμπλεκόμενους φορείς και το σχεδιασμό αναγκαίων παρεμβάσεων και οικονομοτεχνικών μελετών.

3

Σύσταση και συγκρότηση διαρκούς επιστημονικής επιτροπής με αντικείμενο την εξέταση
των επιπτώσεων στο δικαστικό σύστημα, της
εισαγωγής της τεχνητής νοημοσύνης (artificial
intelligence).

4

Τροποποίηση - συμπλήρωση της Υ2/οικ.
478/12-2-1996 (ΦΕΚ 188/τ.Β΄/21-3-1996) υπουργικής απόφασης «Αναγνώρισης του νερού γεώτρησης ’’ΒΙΚΟΣ’’ της Ηπειρωτικής Βιομηχανίας Εμφιαλώσεως Α.Ε. ως φυσικό μεταλλικό νερό, στην
περιοχή Περιβλέπτου Ιωαννίνων».

5

Άδεια ίδρυσης και λειτουργίας ιδιωτικού ελικοδρομίου στην περιοχή «Παναγίτσα» στην Ελαφόνησο νομού Λακωνίας, ιδιοκτησίας ΠΟΡΤΟ
ΚΑΡΡΑΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ, ΤΕΧΝΙΚΗ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ,
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, με την ονομασία «ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΣ».

Αρ. Φύλλου 431

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 10537/Δ3
(1)
Τροποποίηση της 172877/Δ3/17-10-2016
(ΦΕΚ 3561 Β΄) υπουργικής απόφασης «Καθορισμός Διαδικασίας Σχεδιασμού, Υλοποίησης και
Αξιολόγησης Προγραμμάτων Συνεκπαίδευσης».
Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Την παρ. 3 του άρθρου 82 του ν. 4368/2016
(ΦΕΚ 21 Α΄) με θέμα «Ρυθμίσεις θεμάτων Ειδικής Αγωγής
και Εκπαίδευσης».
2. Την υπουργική απόφαση 172877/Δ3/17-10-2016
(ΦΕΚ 3561 Β΄) «Καθορισμός Διαδικασίας Σχεδιασμού,
Υλοποίησης και Αξιολόγησης Προγραμμάτων Συνεκπαίδευσης».
3. Το άρθρο 4 του ν. 3699/2008 (ΦΕΚ 199 Α΄) περί Διαγνωστικών, αξιολογικών και υποστηρικτικών φορέων.
4. Το άρθρο 6 του ν. 3699/2008 (ΦΕΚ 199 Α΄) περί φοίτησης των μαθητών με αναπηρία ή και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.
5. Το άρθρο 3, παρ. 1, του ν. 2430/1996 (ΦΕΚ 156 Α΄),
για την Υιοθέτηση Κανόνων Ίσων Ευκαιριών για τα Άτομα
με Ειδικές Ανάγκες (47η Ολομέλεια Γενικής Συνέλευσης
των Ηνωμένων Εθνών).
6. Τον ν. 4074/2012 (ΦΕΚ 88 Α΄) κύρωση της Σύμβασης
για τα Δικαιώματα του Παιδιού (Unicef, 2009).
7. Τις διατάξεις του ν. 4547/2018 (ΦΕΚ 102 Α΄) «Αναδιοργάνωση των δομών υποστήριξης της πρωτοβάθμιας
και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις».
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8. Την 52935/Υ1/10-03-2018 (ΦΕΚ 1227 Β΄) υπουργική
απόφαση «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Μερόπη Τζούφη».
9. Την αριθμ. 158733/ΓΔ4/24-09-2018 (ΦΕΚ 4299 Β΄)
«Ενιαίος Κανονισμός Λειτουργίας των Περιφερειακών
Κέντρων Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (ΠΕ.Κ.Ε.Σ.) και ειδικότερα καθήκοντα και αρμοδιότητες των Συντονιστών
Εκπαιδευτικού Έργου».
10. Την αριθμ. 211076/ΓΔ4/6-12-2018 (ΦΕΚ 5614 Β΄)
«Ενιαίος Κανονισμός λειτουργίας των Κέντρων Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (Κ.Ε.Σ.Υ.) και
ειδικότερα καθήκοντα και αρμοδιότητες του προσωπικού τους».
11. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού
του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων,
σύμφωνα με την αριθμ. Φ.1/Γ/022/8526/Β1/21-01-2019
εισήγηση του άρθρου 24 του ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143 Α΄),
όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 10 παρ. 6 του
ν. 4337/2015 (ΦΕΚ 129 τ.Α΄) της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευμάτων, αποφασίζουμε:
Τροποποιούμε την 172877/Δ3/17-10-2016 (ΦΕΚ 3561 Β΄)
υπουργική απόφαση «Καθορισμός Διαδικασίας Σχεδιασμού, Υλοποίησης και Αξιολόγησης Προγραμμάτων
Συνεκπαίδευσης», ως εξής:
1. Όπου στις διατάξεις της υπουργικής απόφασης
προβλέπεται η συμμετοχή στη διαδικασία σχεδιασμού,
έγκρισης και υλοποίησης των προγραμμάτων συνεκπαίδευσης αρμόδιων Σχολικών Συμβούλων νοείται η
συμμετοχή Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου Ειδικής
Αγωγής και Ενταξιακής Εκπαίδευσης και Συντονιστών
Εκπαιδευτικού Έργου αρμόδιων για την παιδαγωγική
ευθύνη των συγκεκριμένων σχολικών μονάδων.
2. Όπου στις διατάξεις της υπουργικής απόφασης αναφέρονται τα ΚΕΔΔΥ νοούνται τα Κ.Ε.Σ.Υ.
3. Όπου στις διατάξεις της υπουργικής απόφασης αναφέρονται οι ΕΔΕΑΥ νοούνται οι Ε.Δ.Ε.Α.Υ. ή οι ομάδες
εκπαιδευτικής υποστήριξης μαθητών.
4. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 3 του κεφαλαίου Β της
υπουργικής απόφασης αντικαθίσταται όπως παρακάτω:
«3. Ο σχεδιασμός και υλοποίηση των προγραμμάτων
συνεκπαίδευσης εντάσσονται στον προγραμματισμό
εκπαιδευτικού έργου των σχολικών μονάδων και τα
ανωτέρω πρακτικά υποβάλλονται στο οικείο ΠΕ.Κ.Ε.Σ.
προς έγκριση και στο οικείο Κ.Ε.Σ.Υ. προς ενημέρωση.».
5. Η παρ. 10 του κεφαλαίου Β της υπουργικής απόφασης αντικαθίσταται όπως παρακάτω:
«10. Βάσει του πρακτικού της ανωτέρω συνεδρίασης
των Συλλόγων Διδασκόντων συντάσσεται έκθεση υλοποίησης και αξιολόγησης του προγράμματος, η οποία
υποβάλλεται στο οικείο ΠΕ.Κ.Ε.Σ. κατά τη διαδικασία
αποτίμησης του εκπαιδευτικού έργου και κοινοποιείται
στο οικείο Κ.Ε.Σ.Υ.».
6. Η περ. γ του τελευταίου εδαφίου του κεφαλαίου ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ της υπουργικής απόφασης αντικαθίσταται
όπως παρακάτω:
«γ) την υποβολή του πρακτικού και του σχεδίου υλοποίησης στο οικείο ΠΕ.Κ.Ε.Σ. για την έγκριση των αρμό-
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διων Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου καθώς και στο
οικείο Κ.Ε.Σ.Υ.».
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 23 Ιανουαρίου 2019
Η Υφυπουργός
ΜΕΡΟΠΗ ΤΖΟΥΦΗ
Ι

Αριθμ. 11229
(2)
Σύσταση και συγκρότηση ομάδας εργασίας με
αντικείμενο τη βελτίωση κτιριακών υποδομών
του πρωτοδικείου Αθηνών και ειδικότερα τη διαβούλευση με εμπλεκόμενους φορείς και το σχεδιασμό αναγκαίων παρεμβάσεων και οικονομοτεχνικών μελετών.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 5 παρ. 6 του ν. 2408/1996 (ΦΕΚ 104 Α΄),
όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 10 του ν. 3060/2002
(ΦΕΚ 242 Α΄) «Ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας του
Υπουργείου Δικαιοσύνης»,
β) του άρθρου 2 υποπαρ. Δ9 του ν. 4336/2015 «Συνταξιοδοτικές διατάξεις - Κύρωση του Σχεδίου Σύμβασης
Οικονομικής Ενίσχυσης από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό
Σταθερότητας και ρυθμίσεις για την υλοποίηση της Συμφωνίας Χρηματοδότησης» (ΦΕΚ 94 Α΄),
γ) του άρθρου 41 παρ. 2 του ν. 1756/1988 «Κώδικας
Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών
Λειτουργών» (ΦΕΚ 35 Α΄), όπως ισχύει,
δ) του άρθρου 7 παρ. 6 περ. δ΄ του ν. 3469/2006 «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και άλλες
διατάξεις» (ΦΕΚ 131 Α΄), όπως αντικαταστάθηκε με το
άρθρο 20 παρ. 3 του ν. 4368/2016 (ΦΕΚ 21 Α΄) και
ε) του π.δ. 88/2018 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 160 Α΄),
στ) του π.δ. 96/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Δικαιοσύνης Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
(ΦΕΚ Α΄ 136).
2) Το αριθμ. 984/22-1-2019 έγγραφο της Ολομέλειας των Δικηγορικών Συλλόγων της Χώρας, τα αριθμ.
12530/7-1-2019, 790/24-1-2019 και 790/24-1-2019 έγγραφα του Πρωτοδικείου Αθηνών, το αριθμ. 185724/
31-12-2018 έγγραφο της Εισαγγελίας Πρωτοδικών
Αθηνών, το αριθμ. 1404/1-2-2019 έγγραφο των Κτιριακών Υποδομών Α.Ε., το αριθμ. 7/18-1-2019 έγγραφο
της Ο.Δ.Υ.Ε., το αριθμ. 32573/28-12-2018 έγγραφο του
ΤΑΧΔΙΚ, το αριθμ. 7/7-1-2019 έγγραφο της Επιτελικής
Δομής ΕΣΠΑ και το αριθμ. 91163/3-1-2019 έγγραφο της
Διεύθυνσης Τεχνικής Υπηρεσίας.
3) Την ανάγκη σύστασης και συγκρότησης της εν θέματι ομάδας εργασίας.
4) Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του

Τεύχος Β’ 431/14.02.2019

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων, αποφασίζουμε:
Α) Τη σύσταση και συγκρότηση ομάδας εργασίας
με αντικείμενο τη βελτίωση κτιριακών υποδομών του
πρωτοδικείου Αθηνών και ειδικότερα τη διαβούλευση
με εμπλεκόμενους φορείς και το σχεδιασμό αναγκαίων
παρεμβάσεων και οικονομοτεχνικών μελετών κ.λπ.
Η ομάδα εργασίας αποτελείται από τους:
1. Γεώργιο Σάρλη του Αθανασίου, Γενικό Γραμματέα
Υπουργείου Δικαιοσύνης Διαφάνειας και Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων, ως Πρόεδρο.
2. Ελένη Χαλβατζή του Δομένικου, Πρόεδρο Πρωτοδικών Αθηνών, με αναπληρωτή τον Ιωάννη Βαλμαντώνη
του Κωνσταντίνου Πρόεδρο Πρωτοδικών Αθηνών.
3. Παναγιώτη - Δαυίδ Τριαντάφυλλου του Κωνσταντίνου, Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών με αναπληρωτή
τον Δημήτριο Νομικό του Νικολάου, Αντεισαγγελέα
Πρωτοδικών Αθηνών.
4. Μαρινέττα Γούναρη - Χατζησαράντου του Νικολάου,
Σύμβουλο - ταμία του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών
με αναπληρωτή τον Ιωάννη Κάπο του Χαραλάμπους,
Σύμβουλο του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών.
5. Αικατερίνη Πιτσαρή του Δημοσθένη, Προϊσταμένη
του Τμήματος Προμηθειών Διαχειρίσεως Υλικού - Συντηρήσεως Κτιρίων και του Γραφείου Επιτροπής Διαχείρισης
της Επιχορήγησης με αναπληρώτρια την Μαριάννα Καβάκα του Ιωάννη, Προϊσταμένη Διοικητικού της Γραμματείας του Πρωτοδικείου Αθηνών.
6. Ευάγγελο Τράκα του Μιχαήλ, με αναπληρώτρια την
Σοφία Σδράκα του Θωμά, υπαλλήλους της Διεύθυνσης
Τεχνικής Υπηρεσίας της Κ.Υ. του Υπουργείου Δικαιοσύνης Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.
7. Νικόλαο Βασιλείου του Χρήστου, με αναπληρωτή
τον Περικλή Παπαβασιλείου του Κωνσταντίνου, υπαλλήλους της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ του Υπουργείου
Δικαιοσύνης Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.
8. Παναγιώτη Φράγκο του Κωνσταντίνου, Προϊστάμενο Διεύθυνσης ΤΑΧΔΙΚ με αναπληρώτριά του την
Χρυσαυγή Τρίμμη του Νικολάου, υπάλληλο του ΤΑΧΔΙΚ.
9. Γεώργιο Παρασκευά του Βασιλείου, με αναπληρωτή
τον Γεώργιο Κουφογιώτη του Νικολάου, υπαλλήλους της
Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών.
10. Ευρυδίκη Αντωνίου του Λάμπρου με αναπληρωτή
τον Αθανάσιο Παπαδόπουλο του Αντωνίου εκπροσώπους των Κτιριακών Υποδομών Α.Ε. ως μέλη.
Χρέη γραμματέα της ομάδας εργασίας θα εκτελεί η
Παρασκευή Φλώρου με αναπληρώτρια αυτής την Γεωργία Ταρίφα υπάλληλοι του Υπουργείου Δικαιοσύνης,
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.
Η ομάδα εργασίας οφείλει να περατώσει το έργο της
έως τις 31-03-2019.
Β) Στον Πρόεδρο, τα μέλη και την εκτελούσα χρέη
γραμματέα της ανωτέρω ομάδας εργασίας ουδεμία
αποζημίωση καταβάλλεται.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 5 Φεβρουαρίου 2019
Ο Υπουργός
ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ
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Αριθμ. 8056
(3)
Σύσταση και συγκρότηση διαρκούς επιστημονικής επιτροπής με αντικείμενο την εξέταση
των επιπτώσεων στο δικαστικό σύστημα, της
εισαγωγής της τεχνητής νοημοσύνης (artificial
intelligence).
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 5 παρ. 6 στοιχείο α΄ του ν. 2408/1996
(ΦΕΚ 104 Α΄) «Ρύθμιση θεμάτων του σωφρονιστικού συστήματος και του Υπουργείου Δικαιοσύνης»,
β) του άρθρου 21 του ν. 4354/2015 (ΦΕΚ 176 Α΄) «Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές
ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της
συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών
μεταρρυθμίσεων»,
γ) του άρθρου 41 παρ. 2 του ν. 1756/1988 «Κώδικας
Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών
Λειτουργών» (ΦΕΚ 35 Α΄), όπως ισχύει,
δ) του άρθρου 7 παρ. 2 περ. β΄ του ν. 3469/2006 «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές
διατάξεις» (ΦΕΚ 131 Α΄), όπως ισχύει και
ε) του π.δ. 88/2018 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 160 Α΄).
2) Το αριθμ. Γ619/1-11-2018 έγγραφο της Προέδρου
του Συμβουλίου της Επικρατείας.
3) Το αριθμ. 3480/31-10-2018 έγγραφο της Γενικής
Επιτροπείας της Επικρατείας των Τακτικών Διοικητικών
Δικαστηρίων.
4) Το αριθμ. 3250/2-11-2018 έγγραφο του Προέδρου
του Αρείου Πάγου.
5) Το αριθμ. 12109/30-10-2018 έγγραφο της Εισαγγελέως του Αρείου Πάγου.
6) Το αριθμ. 109/6-11-2018 έγγραφο του Κοσμήτορος
της Σχολής Επιστημών και Τεχνολογίας της Πληροφορίας
του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.
7) Το αριθμ. 400/28-11-2018 έγγραφο του Προέδρου
του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών.
8) Το αριθμ. 2493/9-11-2018 έγγραφο του Προέδρου
του Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιά.
9) Το αριθμ. 13/16-1-2019 έγγραφο του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης.
10) Το από 30-10-2018 ηλεκτρονικό μήνυμα της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουργείου
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.
11) Το αριθμ. 76628/24-10-2018 έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, Διοικητικής
Υποστήριξης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του
Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων.
12) Την ανάγκη σύστασης και συγκρότησης της αναφερομένης στο θέμα διαρκούς επιστημονικής επιτροπής.
13) Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν
προκαλείται δαπάνη, αποφασίζουμε:
Α) Τη σύσταση και συγκρότηση διαρκούς επιστημονικής επιτροπής με αντικείμενο την εξέταση των επι-
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πτώσεων στο δικαστικό σύστημα, της εισαγωγής της
τεχνητής νοημοσύνης, η οποία μεταξύ άλλων θα υποβάλλει προτάσεις στον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για εκσυγχρονισμό
του νομοθετικού πλαισίου που θα λαμβάνει υπόψη τις
νέες τεχνολογικές εξελίξεις και θα δημιουργεί διατάξεις
προστασίας των δικαιωμάτων των εμπλεκομένων.
Η διαρκής επιτροπή αποτελείται από τους:
1. Κωνσταντίνο Κουσούλη του Δημητρίου, Σύμβουλο
Επικρατείας, ως Πρόεδρο, με αναπληρωτή τον Χρήστο
Λιάκουρα του Φωτίου, Σύμβουλο Επικρατείας.
2. Ιωάννη Συμεωνίδη του Λαζάρου, Αντεπίτροπο Επικρατείας των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων, με
αναπληρώτρια την Παναγιώτα Τσατσάνη - Αντιπάτη,
Αντεπίτροπο Επικρατείας των Τακτικών Διοικητικών
Δικαστηρίων.
3. Θεόδωρο Κανελλόπουλο του Γεωργίου, Αρεοπαγίτη,
με αναπληρωτή τον Κυριάκο Οικονόμου του Γεωργίου,
Αρεοπαγίτη.
4. Ιωάννη Αγγελή του Εμμανουήλ, Αντεισαγγελέα του
Αρείου Πάγου, με αναπληρωτή τον Ιωάννη Προβατάρη
του Χρήστου, Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου.
5. Χρήστο Παπανικολάου του Νικολάου, Πάρεδρο του
Συμβουλίου της Επικρατείας, με αναπληρώτρια την Χάιδω Ευαγγελίου του Ιωάννη, Πάρεδρο του Συμβουλίου
της Επικρατείας.
6. Ιωάννη Ανδρουτσόπουλο του Ανδρέα, Αναπληρωτή Καθηγητή του Τμήματος Πληροφορικής της Σχολής
Επιστημών και Τεχνολογίας της Πληροφορίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, με αναπληρωτή τον
Βασίλειο Βασσάλο του Αντωνίου, Καθηγητή Α΄ Βαθμίδας
του Τμήματος Πληροφορικής της Σχολής Επιστημών και
Τεχνολογίας της Πληροφορίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.
7. Βασίλειο - Μιχαήλ Καρκατζούνη του Στυλιανού, Δικηγόρο Αθηνών, με αναπληρωτή τον Ευστάθιο Μίχο του
Γεωργίου, Δικηγόρο Αθηνών.
8. Γρηγόριο Τσόλια του Βασιλείου, Δικηγόρο Αθηνών.
9. Εμμανουήλ Δημογεροντάκη του Γεωργίου, Δικηγόρο Αθηνών.
10. Χριστίνα Δημητροπούλου του Νικολάου, Δικηγόρο
Αθηνών.
11. Γεώργιο Καραμιζάρη του Παναγιώτη, Αντιπρόεδρο
του Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιά, με αναπληρωτή τον
Πολύχρονη Περιβολάρη του Γεωργίου, Σύμβουλο του
Δ.Σ. του Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιά.
12. Αθανάσιο Βαλιάκο του Κωνσταντίνου, υπάλληλο
της Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού, Προτύπων
και Αξιολόγησης της Γενικής Γραμματείας Ψηφιακής Πολιτικής του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, με αναπληρωτή τον Ευάγγελο
Μουτσελάκη του Βασιλείου, υπάλληλο της Διεύθυνσης
Στρατηγικού Σχεδιασμού, Προτύπων και Αξιολόγησης της Γενικής Γραμματείας Ψηφιακής Πολιτικής του
Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και
Ενημέρωσης.
13. Χριστόφορο Ζαρκάδα του Γεωργίου, υπάλληλο του
Τμήματος Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Έργων ΤΠΕ της
Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, με αναπληρωτή
τον Ανδρέα Δρακόπουλο του Γρηγορίου, υπάλληλο του
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Τμήματος Υποστήριξης και Λειτουργίας Πληροφοριακών
Συστημάτων και Υπηρεσιών της Κεντρικής Υπηρεσίας
του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.
14. Ελύνα Καπλάνη του Κωνσταντίνου, Προϊσταμένη
Τμήματος Ευρωπαϊκής Ένωσης και Διεθνών Οργανισμών
της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Δικαιοσύνης,
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, με αναπληρώτρια την Αικατερίνη Βερεντζιώτη του Ιωάννη, υπάλληλο του Τμήματος Ευρωπαϊκής Ένωσης και Διεθνών
Οργανισμών της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.
Χρέη γραμματέα θα εκτελεί η Κωνσταντίνα Χατζή του
Χαραλάμπους, υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού με Βαθμό Α΄, της Κεντρικής Υπηρεσίας του
Υπουργείου Δικαιοσύνης. Διαφάνειας και Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων, με αναπληρώτρια αυτής την Γαβριέλα Σαρρή του Λαζάρου, υπάλληλο του Κλάδου ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού με Βαθμό Α΄, της Κεντρικής Υπηρεσίας του
Υπουργείου Δικαιοσύνης. Διαφάνειας και Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων.
Β) Στον Πρόεδρο, τα μέλη και την εκτελούσα χρέη
γραμματέα της ανωτέρω ειδικής νομοπαρασκευαστικής
επιτροπής ουδεμία αποζημίωση καταβάλλεται.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 5 Φεβρουαρίου 2019
Ο Υπουργός
ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ
Ι

Αριθμ. Δ1δ/Γ.Π. 86922/18
(4)
Τροποποίηση - συμπλήρωση της Υ2/οικ. 478/
12-2-1996 (ΦΕΚ 188/τ.Β΄/21-3-1996) υπουργικής
απόφασης «Αναγνώρισης του νερού γεώτρησης
’’ΒΙΚΟΣ’’ της Ηπειρωτικής Βιομηχανίας Εμφιαλώσεως Α.Ε. ως φυσικό μεταλλικό νερό, στην περιοχή Περιβλέπτου Ιωαννίνων».
O YΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Το π.δ. 121/2017 (ΦΕΚ 148/τ.Α΄/9-10-2017) περί Οργανισμού του Υπουργείου Υγείας, όπως ισχύει.
2. Το π.δ. 433/1983 (ΦΕΚ 163/τ.Α΄/9-11-1983) «Όροι
εκμεταλλεύσεως και κυκλοφορίας στο εμπόριο των
φυσικών μεταλλικών νερών», όπως τροποποιήθηκε
με την κοινή υπουργική απόφαση Υ2/01Κ.329/1998
(ΦΕΚ 114/τ.Β΄/12-2-1998) και ισχύει.
3. Την Α1β/Γ.Π.86484/16/23-3-2017 απόφαση του
Υπουργού Υγείας με την οποία συγκροτήθηκε η Επιτροπή για την αναγνώριση νερών ως Φυσικών Μεταλλικών Νερών κατά το άρθρο 1, παρ. 2, του π.δ. 433/1983
(ΦΕΚ 163/τ.Α΄/9-11-1983).
4. Την 56591/9-6-2004 κοινή υπουργική απόφαση
(ΦΕΚ 887/τ.Β΄/15-6-2004) «Καθορισμός του καταλόγου
των οριακών τιμών συγκεντρώσεων και των ενδείξεων
για την επισήμανση των φυσικών μεταλλικών νερών, ...».
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5. Την Γ1(δ)/Γ.Π. οικ88061/22-11-2016 εγκύκλιο με θέμα
«Ονομασία με την οποία κυκλοφορούν τα φυσικά μεταλλικά νερά στο εμπόριο» (Α.Δ.Α.: ΩΩΛΠ465ΦΥΟ-ΧΥΙ).
6. Τα αριθμ. 2800/2-10-2018 και 3196/1-11-2018 έγγραφα της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής
Μέριμνας Π.Ε. Ηρακλείου και το ΕΕΠ/92/18/11-9-2018
αίτημα της Εταιρείας ΒΙΚΟΣ ΑΕ.
7. Το αριθμ. 116/19-10-2018 πρακτικό της Επιτροπής που προβλέπεται από το π.δ. 433/1983 (άρθρο 1
παρ. 2) με το οποίο η Επιτροπή γνωμοδότησε θετικά για τη συμπλήρωση της Υ2/οικ. 478/12-2-1996
(ΦΕΚ 188/τ.Β΄/21-3-1996) υπουργικής απόφασης «Αναγνώρισης του νερού γεώτρησης ’’ΒΙΚΟΣ’’ της Ηπειρωτικής Βιομηχανίας Εμφιαλώσεως Α.Ε. ως φυσικό μεταλλικό
νερό, στην περιοχή Περιβλέπτου Ιωαννίνων».
8. Την αριθμ. Β1α/οικ. 9061/4-2-2019 εισήγηση της Γεν.
Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου
Υγείας ότι από το περιεχόμενο της παρούσας υπουργικής απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του
κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Τροποποιούμε - συμπληρώνουμε την Υ2/οικ. 478/
12-2-1996 (ΦΕΚ 188/τ.Β΄/21-3-1996) υπουργική απόφαση
«Αναγνώρισης του νερού γεώτρησης ’’ΒΙΚΟΣ’’ της Ηπειρωτικής Βιομηχανίας Εμφιαλώσεως Α.Ε. ως φυσικό μεταλλικό
νερό, στην περιοχή Περιβλέπτου Ιωαννίνων», ως κάτωθι:
Στο τέλος της πρώτης παραγράφου προστίθεται νέα
παράγραφος ως εξής:
Το Φυσικό μεταλλικό νερό «ΒΙΚΟΣ» μπορεί να κυκλοφορεί και ως «ΒΙΚΟΣ» φυσικό μεταλλικό νερό με προσθήκη διοξειδίου του άνθρακα, χαμηλή περιεκτικότητα
σε άλατα, κατάλληλο για δίαιτα πτωχή σε νάτριο, και την
αντίστοιχη χημική ανάλυση, από την πηγή υδροληψίας
με την ονομασία «ΒΙΚΟΣ» στην περιοχή Περιβλέπτου της
Δ.Ε. Περάματος του Δήμου Ιωαννίνων.
Η ετικέτα πρέπει να είναι σύμφωνη με την ισχύουσα
νομοθεσία.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως και ισχύει από την ημερομηνία δημοσίευσής της.
Αθήνα, 5 Φεβρουαρίου 2019
Ο Υπουργός
ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ
Ι

Αριθμ. ΥΠΑ/Δ3/Α/3141/804
(5)
Άδεια ίδρυσης και λειτουργίας ιδιωτικού ελικοδρομίου στην περιοχή «Παναγίτσα» στην Ελαφόνησο νομού Λακωνίας, ιδιοκτησίας ΠΟΡΤΟ
ΚΑΡΡΑΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ, ΤΕΧΝΙΚΗ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ,
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, με την ονομασία «ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΣ».
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του ν.δ. 714/1970, άρθρο 11 εδάφ. στ (ΦΕΚ 238/τ.Α΄/
1970) «Περί ιδρύσεως ΔΕΜ και οργανώσεως ΥΠΑ», όπως
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τροποποιήθηκε με τον ν. 1340/1983, άρθρο 2 (ΦΕΚ 35/
τ.Α΄/1983),
β) του ν. 3913/2011 (ΦΕΚ 18/τ.Α΄/17-2-2011) περί «Αναδιοργάνωσης της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας και
άλλες διατάξεις», όπως ισχύει,
γ) του π.δ. 56/1989 (ΦΕΚ 28/τ.Α΄/01-02-1989) «Οργανισμός της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών», όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα,
δ) του ν. 4146/2013 (ΦΕΚ 90/τ.Α΄/18-04-2013) περί
«Διαμόρφωσης Φιλικού Περιβάλλοντος για τις Στρατηγικές και Ιδιωτικές Επενδύσεις και άλλες διατάξεις»,
όπως ισχύει,
ε) του ν. 4427/2016 (ΦΕΚ 188 Α΄) «Σύσταση Αρχής
Πολιτικής Αεροπορίας, Αναδιάρθρωση της Υπηρεσίας
Πολιτικής Αεροπορίας και άλλες διατάξεις»,
στ) τα π.δ. 84/2018 (ΦΕΚ 156 Α΄) «Οργάνωση της Αρχής
Πολιτικής Αεροπορίας», ιδίως το άρθρο 43 παρ. 20 και
το π.δ. 85/2018 (ΦΕΚ 157 Α΄) «Οργανισμός Υπηρεσίας
Πολιτικής Αεροπορίας».
2. Το π.δ. 19/2009 (ΦΕΚ Α΄ 35/2009) για την «Ίδρυση,
κατασκευή, εξοπλισμό, λειτουργία και εκμετάλλευση
ελικοδρομίων».
3. To DOC 8168 - OPS 611 Vol II του ICAO «Procedures
for air navigation services - aircraft operations».
4. Τα περιλαμβανόμενα στο Παράρτημα 14 της Σύμβασης του Σικάγο, όπως ενσωματώθηκε στην Εθνική Νομοθεσία με την ΥΠΑ/Δ3/Α/2467/490/21-1-2002 απόφαση
του υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών (ΦΕΚ 177/
τ.Β΄/2002).
5. Την ΥΠΑ/Δ2/1614/514/14-1-2008 απόφαση Διοικητή ΥΠΑ Παράρτημα (ANNEX) 2 της Σύμβασης του Σικάγο
«Κανόνες Αέρος (Rules of the Air)», που δημοσιεύθηκε
στο ΦΕΚ 87/τ.Β΄/2008.
6. Το DOC 9261 - ΑΝ/903 HELIPORT MANUAL Third
edition - 1995 του ICAO.
7. Την από 5-8-2016 υποβληθείσα αίτηση άδειας και
λειτουργίας του ελικοδρομίου.
8. Το αριθμ. Φ.555/ΑΔ.284/Σ.73/31-1-2017 φύλλο αποστολής τηλεομοιοτυπίας (Fαx) του ΓΕΑ, στο οποίο αναφέρεται ότι δεν υφίσταται αντίρρηση για την κατασκευή
και λειτουργία του ελικοδρομίου.
9. Την αριθμ. 17810/16/25-11-2016 «Χορήγηση βεβαίωσης» του Δήμου Μονεμβασιάς, όπου αναφέρεται
ότι δεν υφίσταται αντίρρηση για την κατασκευή και λειτουργία ελικοδρομίου.
10. Το αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΕΦΑΛΑΚ/354568/231450/
4484/27-9-2017 έγγραφο της Εφορείας Αρχαιοτήτων
Λακωνίας.
11. Το αριθμ. 22827/16/24-1-2017 έγγραφο της Διεύθυνσης Δασών Π.Ε. Λακωνίας.
12. Το αριθμ. 308/8-12-2009 πιστοποιητικό μεταγραφής στο υποθηκοφυλακείο Βοΐων Λακωνίας.
13. Την από 30-10-2017 δήλωση υπαγωγής σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις.
15. Το αριθμ. ΥΠΑ/Δ4/217/3-2-2017 έγγραφο της Διεύθυνσης Κανονιστικής Λειτουργίας Υπηρεσιών Αεροναυτιλίας της ΥΠΑ.
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15. Το αριθμ. ΥΠΑ/Δ3/Α/25694/9034/2-11-2016 έγγραφο περί εξέτασης αρχικής καταλληλότητας χώρου
για κατασκευή ελικοδρομίου.
16. Το αριθμ. ΥΠΑ/Δ3/Α/22743/8468/27-10-2017 πιστοποιητικό καταλληλότητας χώρου για την κατασκευή
ελικοδρομίου.
17. Το αριθμ. ΥΠΑ/Δ3/Α/33870/8611/13-12-2018 έντυπο τελικού ελέγχου του αναφερόμενου ελικοδρομίου
από αρμόδιους υπαλλήλους της ΥΠΑ.
18. Την αριθμ. ΥΠΑ/Δ3/Α/500/22-01-2019 εισήγηση
της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας προς τον Υπουργό
Υποδομών και Μεταφορών.
19. Το γεγονός ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις που
θέτουν τα άρθρα 3 και 4 του π.δ. 19/2009.
20. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
1. Χορηγούμε άδεια ίδρυσης και λειτουργίας ιδιωτικού
ελικοδρομίου στην περιοχή «Παναγίτσα» στην Ελαφόνησο νομού Λακωνίας, ιδιοκτησίας ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ, ΤΕΧΝΙΚΗ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ, ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ,
με την ονομασία «ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΣ», κατάλληλο για χρήση
από ελικόπτερα μέγιστου μήκους έως 13,5 μέτρα για
πτήσεις εξ όψεως (VMC) κατά τη διάρκεια της ημέρας, με
τα κατωτέρω στοιχεία ελικοδρομίου τα οποία πληρούν
τις απαιτήσεις του Παραρτήματος 14, Τόμος II (Annex 14,
Volume II), της Σύμβασης του Σικάγο:
Ι. ΦΥΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΚΑ
α) Κυκλικό δάπεδο προσέγγισης - απογείωσης διαμέτρου 13,5 μέτρων, από τσιμεντοκονία βιομηχανικής
αντοχής.
β) Ζώνη ασφαλείας διαμέτρου 27 μέτρων, που περιβάλλει την περιοχή προσέγγισης - απογείωσης.
γ) Επίπεδα προσέγγισης - απογείωσης με κλίση 8% σε
αζιμούθιο 25° και 265° από το κέντρο του ελικοδρομίου,
ελεύθερα εμποδίων σε απόσταση 1.500 m.
δ) Υψόμετρο ελικοδρομίου 9 μέτρα από Μ.Σ.Θ.
ε) Συντεταγμένες κέντρου ελικοδρομίου: 36° 29΄
14,38" Β και 22° 56΄ 27,06" Α.
II. ΟΠΤΙΚΑ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ
α) Ημερήσια σήμανση ελικοδρομίου στο κέντρο του
δαπέδου με το γράμμα (Η) λευκού χρώματος.
β) Ημερήσια σήμανση περιοχής προσγείωσης - ανύψωσης με γραμμή λευκού χρώματος πάχους 30 εκατοστών.
γ) Ανεμούριο τοποθετημένο δυτικά του δαπέδου και
εκτός των επιπέδων προσέγγισης - απογείωσης.
III. ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
α) Ο κινητός εξοπλισμός του ελικοδρομίου, φαρμακείο
και άλλα ανταλλακτικά αποθηκεύονται σε στεγασμένο
χώρο.
β) Ο χώρος του ελικοδρομίου και των εγκαταστάσεων,
βρίσκεται εντός οικίας που είναι περιφραγμένη.
IV. ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ
Η πυρασφάλεια του ελικοδρομίου αντιστοιχεί στην
κατά ICAO κατηγορία πυρασφάλειας H1 και περιλαμβάνει:
α) Αυτόνομη πετρελαιοκίνητη αντλία πυρόσβεσης με
συσκευή παραγωγής υγραφρού και με ρυθμό εκροής
250 λίτρων/λεπτό.
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β) Παροχή ύδατος μέσω δεξαμενής νερού.
γ) Φορητό πυροσβεστήρα ξηράς κόνεως 25 κιλών.
δ) Φορητό πυροσβεστήρα CΟ2 5 κιλών.
ε) Διασωστικό εξοπλισμό.
2. Ο ιδιοκτήτης είναι υπεύθυνος για τη σωστή λειτουργία και τη συντήρησή του. Ο ιδιοκτήτης υποχρεούται να
ενημερώνει την ΥΠΑ για κάθε μεταβολή που θα αφορά
το ελικοδρόμιο προκειμένου η ΥΠΑ να προβεί σε ενέργειες αρμοδιότητάς της.
3. Το ελικοδρόμιο θα χρησιμοποιείται αποκλειστικά για
την εξυπηρέτηση πτήσεων για λογαριασμό του ιδιοκτήτη του καθώς και προσώπων τα οποία έχουν εξασφαλίσει
την έγκρισή του.
4. Οι προς και από το ελικοδρόμιο πτήσεις θα πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις των
οικείων Νόμων, Διαταγμάτων, Κανονιστικών Αποφάσεων
και Κανονισμών, Διαδικασιών και Οδηγιών της ΥΠΑ, τις
ευθύνες των χειριστών των ελικοπτέρων που απορρέουν από αυτές, τις επιδόσεις και τους περιορισμούς του
ελικοπτέρου ως προς τον τύπο και τα βάρη προσγείωσης - απογείωσης και τις εκάστοτε καιρικές συνθήκες
που επικρατούν στην περιοχή.
5. Οι πτήσεις προς και από το ελικοδρόμιο θα πραγματοποιούνται σύμφωνα με:
5.1 Εφαρμογή των διαλαμβανόμενων στο Εγχειρίδιο
Αεροναυτικών Πληροφοριών Ελλάδος (AIP GREECE)
ENR 1.2 Visual Flight Rules.
5.2 Οι πτητικές δραστηριότητες του ελικοδρομίου θα
πραγματοποιούνται κατά τη διάρκεια της αεροπορικής
ημέρας.
5.3 Έγκαιρη υποβολή σχεδίου πτήσης σύμφωνα με τα
διαλαμβανόμενα στο Εγχειρίδιο Αεροναυτικών πληροφοριών Ελλάδος (AIP GREECE) ENR 1.2.14 και ENR 1.10.2.3
και αμφίπλευρη R/T επικοινωνία του χειριστή του ελικοπτέρου με τις υπηρεσίες Ε.Ε.Κ. Α/Δ Καλαμάτας για επιβεβαίωση λήψης και αποδοχής του σχεδίου πτήσης. Όταν
δεν είναι δυνατή η R/T επικοινωνία, απαιτείται τηλεφωνική επαφή, πριν την αναχώρηση ή μετά την άφιξη για
ενεργοποίηση - κλείσιμο του σχεδίου πτήσεως.
5.4 Τις ισχύουσες διατάξεις των οικείων Νόμων, Διαταγμάτων, Κανονιστικών Αποφάσεων και Κανονισμών,
διαδικασιών οδηγιών της ΥΠΑ και τις ευθύνες των χειριστών των ελικοπτέρων που απορρέουν από αυτές.
5.5 Τις επιδόσεις και τους περιορισμούς του ελικοπτέρου ως προς τον τύπο και τα βάρη προσγείωσης - απογείωσης, την τήρηση των εν ισχύ ΝΟΤΑΜ και τις εκάστοτε
καιρικές συνθήκες που επικρατούν στην περιοχή.
6. Παράβαση των όρων και περιορισμών των από τις
οικείες διατάξεις καθοριζομένων θεμάτων Αερολιμενικού, Τελωνειακού και Δασμολογικού ελέγχου, Δημόσιας
Ασφάλειας, Εθνικής Άμυνας και Εναέριας Κυκλοφορίας,
καθώς και κάθε μη σύννομη χρησιμοποίηση του ελικοδρομίου, βαρύνει απευθείας τον ιδιοκτήτη του ελικοδρομίου ή τον χειριστή του ελικοπτέρου κατά περίπτωση.
7. Ειδικά μνημονεύεται η κατά νόμο απαγόρευση της
απευθείας από και προς το εξωτερικό πτήσης των ελικοπτέρων χωρίς προηγούμενη στάθμευση σε Διεθνή
Αερολιμένα.
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8. Η ΥΠΑ δημοσιεύει τα επιχειρησιακά δεδομένα της
παρούσας απόφασης στο Εγχειρίδιο Αεροναυτικών Πληροφοριών Ελλάδος (AIP GREECE), καθώς και κάθε μεταβολή της επιχειρησιακής κατάστασης του ελικοδρομίου
(μέσω της έκδοσης ΝΟΤΑΜ).
9. Ο εν γένει έλεγχος της επιχειρησιακής κατάστασης
του ελικοδρομίου ανήκει στην αρμοδιότητα της ΥΠΑ.
10. Θέματα αναγόμενα στην εν γένει ασφάλεια των
πτήσεων, στον περαιτέρω εξοπλισμό του ελικοδρομίου,
στις εγκαταστάσεις του κ.λπ., ρυθμίζονται με απόφαση
του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών μετά από
σχετική εισήγηση της ΥΠΑ. Τροποποίηση στα φυσικά
χαρακτηριστικά, στα οπτικά βοηθήματα και στον πάσης
φύσεως εξοπλισμό θα πραγματοποιείται μετά από σύμφωνη γνώμη της ΥΠΑ.
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11. Η παρούσα απόφαση και η δήλωση υπαγωγής σε
πρότυπες περιβαλλοντικές δεσμεύσεις (Π.Π.Δ.) θα πρέπει
σε κάθε έλεγχο να βρίσκονται στο χώρο του ελικοδρομίου και να επιδεικνύονται σε κάθε αρμόδιο σύμφωνα
με την κείμενη νομοθεσία.
12. Η απόφαση αυτή ανακαλείται ελεύθερα χωρίς καμία επιβάρυνση του Δημοσίου.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αργυρούπολη, 1 Φεβρουαρίου 2019
Ο Υπουργός
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ
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Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στο Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και
κυκλοφορία των Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη
των εκτυπωτικών - εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα
(ν. 3469/2006/Α΄ 131 και π.δ. 29/2018/Α΄58).
1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ)

r Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αίτησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον
ιστότοπο www.et.gr.
r Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμήμα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας
μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και Συνδρομητών.
Tο κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον
οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξάνεται κατά 0,30 €. To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

r Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση:
Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του
δημοσίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση
προηγμένης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης.
Β. Κατ’ εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν
είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς
δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων.

r Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημερήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες μας, περιλαμβάνονται στoν ιστότοπο (www.et.gr). Επίσης μέσω
του ιστότοπου δίδονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με
βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνικό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης.
2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου
αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.
Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

Ιστότοπος: www.et.gr

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία
του ιστότοπου: helpdesk.et@et.gr

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ
Πωλήσεις - Συνδρομές: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Πληροφορίες: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000)
Παραλαβή Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139)

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ:
webmaster.et@et.gr

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

Πείτε μας τη γνώμη σας,
για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας, συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

*02004311402190008*

