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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. πράξης Φ.000/ΑΔ.935/Σ.379
(1)
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. Φ.000/ΑΔ. 13388/Σ. 5289/16−
11−2011 διαπιστωτικής πράξης περί αυτοδίκαιης κα−
τάργησης κενών οργανικών θέσεων πολιτικού προ−
σωπικού με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου του
Μετοχικού Ταμείου Αεροπορίας, κατ’ εφαρμογή της
παρ. 1α του άρθρου 33 του Ν. 4024/2011.

Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. Φ.000/ΑΔ. 13388/Σ.
5289/16−11−2011 διαπιστωτικής πράξης περί αυτο−
δίκαιης κατάργησης κενών οργανικών θέσεων πο−
λιτικού προσωπικού με σχέση εργασίας δημοσί−
ου δικαίου του Μετοχικού Ταμείου Αεροπορίας,
κατ’ εφαρμογή της παρ. 1α του άρθρου 33 του
Ν. 4024/2011. ........................................................................................
Ορισμός αρμοδιοτήτων Υποδιοικητών 7ης Υγειονο−
μικής Περιφέρειας Κρήτης.....................................................
Τροποποίηση της συστατικής πράξης της Δημοτι−
κής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Ιωαννί−
νων (Δ.Ε.Υ.Α.Ι.) ....................................................................................
Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας υπαλλήλων των
Διευθύνσεων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας
με έδρα τη Λαμία και των Διευθύνσεων της Π. Ε.
Φθιώτιδας, για το έτος 2013.................................................
Καθιέρωση υπερωριακής (απογευματινής) εργασίας
για το μόνιμο προσωπικό του Δήμου, έτους 2013.
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 2415/16−12−2011 απόφα−
σης άδειας περί ίδρυσης και λειτουργίας παραρ−
τήματος ωδείου με την επωνυμία «ΩΔΕΙΟ ΦΙΛΙΠ−
ΠΟΣ ΝΑΚΑΣ». .....................................................................................
Καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης για το προ−
σωπικό του Κέντρου Κοινωνικής Προστασίας και
Αλληλεγγύης Δήμου Ν. Σμύρνης. .....................................
Άδεια κατοχής Β΄ θέσης μέλους Δ.Ε.Π. του Παναγιώ−
τη Τσακλόγλου. ...............................................................................
Συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. 1291/2011 Απόφασης ΡΑΕ
με σχετικά με το περιθώριο ανάπτυξης φωτοβολ−
ταϊκών σταθμών στην Εύβοια. ............................................
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Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. την παρ. 1α του άρθρου 33 του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226 Α΄)
2. το Β.Δ. 472/1964 (ΦΕΚ 138 Α΄) «Περί κυρώσεως του Ειδικού
Κανονισμού οργανώσεως υπηρεσιών του Μετοχικού Ταμείου
Αεροπορίας», όπως έχουν προσαρμοσθεί με την από 9−10−
1987 (δεν υπάρχει αριθμός κοινής υπουργικής απόφασης) –
ΦΕΚ 600/Β΄/1987 – κοινή απόφαση Υπουργού Προεδρίας της
Κυβέρνησης και Υφυπουργού Εθνικής Άμυνας.
3. τη Φ.000/ΑΔ.13388/Σ.5289/16−11−2011 Διαπιστωτική
Πράξη περί αυτοδίκαιης κατάργησης κενών οργανικών
θέσεων πολιτικού προσωπικού με σχέση εργασίας δη−
μοσίου δικαίου του Μετοχικού Ταμείου Αεροπορίας, κατ’
εφαρμογή της παρ. 1α του άρθρου 33 του Ν. 4024/2011
(ΦΕΚ 2671/Β/2−12−2011).
4. το υπ’ αριθμ. πρωτ. ΔΟΑ/Φ.14/94/οικ.1199/10−1−2013
έγγραφο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης
και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης/Γεν. Δνση Διοικητικής
Οργάνωσης και Διαδικασιών/Δνση Οργανωτικής Ανάπτυ−
ξης/Τμήμα Προγραμματισμού Ανθρώπινου Δυναμικού και
Αξιολόγησης Θέσεων, τροποποιούμε:
Τη Φ.000/ΑΔ.13388/Σ.5289/16−11−2011 Διαπιστωτική Πράξη
περί αυτοδίκαιης κατάργησης κενών οργανικών θέσεων
πολιτικού προσωπικού με σχέση εργασίας δημοσίου δι−
καίου του Μετοχικού Ταμείου Αεροπορίας, κατ’ εφαρμογή
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

της παρ. 1α του άρθρου 33 του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 2671/Β/2−12−2011), μόνο κατά το μέρος του «ΠΙΝΑΚΑ Α΄» − ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΔΕ/Κλάδος Διοικητικού – Λογιστικού / καλυμμένες, κενές, καταργούμενες θέσεις και με αντίστοιχη διαμόρφωση του
συνολικού αριθμού καλυμμένων, κενών, καταργούμενων θέσεων, ως ακολούθως:
ΠΙΝΑΚΑΣ Α
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (Ν.Π.Δ.Δ.)
ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Προβλεπόμενες
οργανικές θέσεις
(Α+Β)

Καλυμμένες
(Α)

Κενές
(Β)

Κενές που εξαιρούνται από την κατάργηση,
κατ’ εφαρμογή των περ. α ή / και β της
παρ. 1α του άρ. 33 του ν. 4024/2011
Περ. α (Γ)

Περ. β (Δ)

Καταργούμενες
κενές
[Β μείον (Γ+Δ)]

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕ Κλάδος
Διοικητικού − Λογιστικού

14

7

7

0

0

7

ΣΥΝΟΛΟ:

28

19

9

0

0

9

Η πράξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 24 Ιανουαρίου 2013
Ο Πρόεδρος Δ.Σ.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΡΒΑΤΟΣ
F
α. Τμήμα Οικονομικής Διαχείρισης
Αριθμ. Γ.Π. 5916
(2)
και συγκεκριμένα:
Ορισμός αρμοδιοτήτων Υποδιοικητών 7ης Υγειονομικής
Τη σύνταξη προϋπολογισμού της Υ.ΠΕ. Κρήτης.
Περιφέρειας Κρήτης
Την παρακολούθηση, τον έλεγχο στην σύνταξη προϋ−
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ
πολογισμών
και των τροποποιήσεων όλων των Φορέων
Έχοντας υπόψη:
της Υ.ΠΕ. Κρήτης και την έγκρισή τους.
1. Τις διατάξεις του άρθρου 9, του Ν. 2690/1999 (Φ.Ε.Κ
Την παρακολούθηση και τον έλεγχο σε μηνιαία και
45 τ. Α΄/ 9−03−1999).
ετήσια βάση της ορθής εκτέλεσης των προϋπολογισμών
2. Τις διατάξεις του Ν. 3329/2005 παρ. 2 άρθρου 3 (Φ.Ε.Κ
όλων των Φορέων της 7ης Υ.ΠΕ. Κρήτης.
81/τ. Α΄/4−04−2005) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Την παρακολούθηση και τον έλεγχο των απολογισμών και
3. Τις διατάξεις του εδαφ. β της παρ. 2 του άρθρου 7
των ισολογισμών όλων των Φορέων της 7ης Υ.ΠΕ. Κρήτης.
του Ν. 3469/06 (Φ.Ε.Κ 131/ τ. Α΄/28−06−2006).
Την παρακολούθηση για την εφαρμογή του Διπλογρα−
4. Τις διατάξεις της παρ. 5 του Τρίτου άρθρου του
φικού συστήματος και εφαρμογή αναλυτικής λογιστικής.
Ν. 3527/07 (Φ.Ε.Κ 25/ τ. Α΄/9−02−−2007)
Τον έλεγχο της ορθής καταγραφής των οικονομικών
5. Την αριθμ Υ10β/Γ.Π.οικ. 97861/10−10−2012 (Φ.Ε.Κ 477/11−
και λειτουργικών στοιχείων στο esynet.
10−2012 τ. ΥΟΔΔ), Απόφαση του Υπουργού Υγείας με την
β. Τμήμα Προμηθειών.
οποία διορίστηκε ως Υποδιοικήτρια της 7ης Υ.ΠΕ. Κρήτης,
3. Την εποπτεία και τον έλεγχο λειτουργίας των Μο−
η Τριχοπούλου Άννα του Νικολάου.
νάδων Ψυχικής Υγείας.
6. Την αριθμ. Υ10β/Γ.Π.οικ. 97871/10−10−2012 (Φ.Ε.Κ 477/11−
4. Την εποπτεία και τον έλεγχο της Δημόσιας Υγείας –
10−2012 τ. ΥΟΔΔ), Απόφαση του Υπουργού Υγείας με την Εκπαιδευτικά Προγράμματα − Σχέδια Εκτάκτων Αναγκών.
οποία διορίστηκε ως Υποδιοικητής της 7ης Υ.ΠΕ. Κρήτης,
5. Την εποπτεία και τον έλεγχο λειτουργίας του Κέ−
ο Νεοφώτιστος Γεώργιος του Χρήστου.
ντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών σε θέματα Υγείας.
7. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 187/09.01.2013 πρόταση του Δι−
6. Ενημερώνει το Διοικητή της Υ.ΠΕ. Κρήτης για κάθε
οικητή της 7ης Υ.ΠΕ. Κρήτης.
ενέργεια σχετική με τις εκχωρηθείσες αρμοδιότητες και
8. Τις ανάγκες της Υπηρεσίας για την εύρυθμη λειτουρ− εισηγείται εγγράφως και ενυπόγραφα για τα θέματα που
γία της 7ης Υ.ΠΕ. Κρήτης.
αφορούν τις αρμοδιότητες αυτές.
9. Το γεγονός ότι από την παρούσα πρόταση δεν προ−
7. Στην περίπτωση που η Υποδιοικήτρια Τριχοπούλου
καλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, Άννα απουσιάζει ή κωλύεται, οι αρμοδιότητες που εκχω−
αποφασίζουμε:
ρούνται με την απόφαση αυτή, ασκούνται αυτοδικαίως
Α. Ορίζουμε τις αρμοδιότητες της Υποδιοικήτριας της από το Διοικητή της Υ.ΠΕ. Κρήτης.
7ης Υ.ΠΕ. Κρήτης Τριχοπούλου Άννας ως ακολούθως:
Β. Ορίζουμε τις αρμοδιότητες του Υποδιοικητή της 7ης
1. Την παρακολούθηση και τον έλεγχο λειτουργίας της Υ.ΠΕ. Κρήτης Νεοφώτιστου Γεωργίου ως ακολούθως:
Διεύθυνσης Προγραμματισμού και Ανάπτυξης Πολιτικών
1. Την παρακολούθηση και τον έλεγχο λειτουργίας της
Παροχής Υγείας που περιλαμβάνει τα τμήματα:
Διεύθυνσης Πληροφορικής που περιλαμβάνει τα τμήματα:
α. Τμήμα Περιφερειακού Χάρτη Υγείας.
α. Το Τμήμα συστημάτων Πληροφορικής.
β. Τμήμα Έρευνας και Ανάπτυξης.
β. Το Τμήμα υποδομών Πληροφορικής
γ. Τμήμα Βελτίωσης και Ελέγχου Ποιότητας,
2. Από τη Δ/νση Προγραμματισμού και Ανάπτυξης Πολι−
και την εποπτεία και παρακολούθηση των προγραμ− τικών Παροχής Υγείας την παρακολούθηση και τον έλεγχο
μάτων του ΕΣΠΑ καθώς και θεμάτων που άπτονται της
• της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης
αρμοδιότητας της Ενιαίας Τεχνικής Υπηρεσίας.
• τα φάρμακα
2. Την εποπτεία και τον έλεγχο λειτουργίας της Διεύ−
• τα θεραπευτικά πρωτόκολλα
θυνσης Οικονομικής Οργάνωσης και Υποστήριξης που
3. Την παρακολούθηση και τον έλεγχο των θεμάτων
των Κέντρων Υγείας της Υ.ΠΕ. Κρήτης.
περιλαμβάνει τα τμήματα:
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4. Την εποπτεία και τον έλεγχο των εφημεριών του
ιατρικού προσωπικού των ΦΠΥΥ της 7ης Υ.ΠΕ. Κρήτης.
5. Ενημερώνει το Διοικητή της 7ης Υ.ΠΕ. Κρήτης για
κάθε ενέργεια σχετική με τις εκχωρηθείσες αρμοδιό−
τητες και εισηγείται εγγράφως και ενυπόγραφα για τα
θέματα που αφορούν τις αρμοδιότητες αυτές.
6. Στην περίπτωση που ο Υποδιοικητής Νεοφώτιστος
Γεώργιος απουσιάζει ή κωλύεται, οι αρμοδιότητες που
εκχωρούνται με την απόφαση αυτή, ασκούνται αυτοδι−
καίως από το Διοικητή της 7ης Υ.ΠΕ. Κρήτης.
Γ. Λοιπές αρμοδιότητες:
Αρμόδιος για τον έλεγχο της νομιμότητας των δικαιολο−
γητικών και την κατάρτιση των καταλόγων του επικουρικού
προσωπικού των Νοσοκομείων της 7ης Υ.ΠΕ. Κρήτης, του
άρθρου 10 του Ν. 3329/2005 όπως αυτός τροποποιήθηκε
και ισχύει ορίζεται ο Υποδιοικητής Νεοφώτιστος Γεώργιος.
Το Διοικητή της 7ης Υ.ΠΕ. Κρήτης όταν απουσιάζει
ή κωλύεται ή αδυνατεί αναπληρώνει στην άσκηση των
καθηκόντων του η Υποδιοικήτρια Άννα Τριχοπούλου και
σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος ή αδυναμίας της
τελευταίας, ο Υποδιοικητής Νεοφώτιστος Γεώργιος.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 23 Ιανουαρίου 2013
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΥΚΟΥΡΕΝΤΖΟΣ

F
Αριθμ. 326/138
(3)
Τροποποίηση της συστατικής πράξης της Δημοτικής
Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Ιωαννίνων
(Δ.Ε.Υ.Α.Ι.)
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ − ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 1, 65, 107, 108, 109, 214, 225,
238, 254, 257, 258 και 280 παρ. 1 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρ−
χιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ. 87/τ. Α΄/7−6−
2010, όπως σήμερα ισχύουν.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 8 παρ. 4 ββ) του Π.Δ. 141/2010
(ΦΕΚ. 234/Α/27−12−2010 «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Ηπείρου − Δυτικής Μακεδονίας».
3. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθεσίας για
την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε
με το Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ. 98 Α΄), που αφορούν τον έλεγχο των
δαπανών που προκαλούν οι κανονιστικές διοικητικές πράξεις.
4. Τα Π.Δ. 1180/80 (ΦΕΚ. 303/30−12−80 τ. Α΄) και 354/85 (ΦΕΚ.
129/9−7− 1985) που αφορούν τη σύσταση της Δημοτικής Επι−
χείρησης Ύδρευσης και Αποχέτευσης του Δήμου Ιωαννιτών.
5. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 2 του Ν. 1069/80,
όπως αντικαταστάθηκαν με τις όμοιες της παρ. 7α του
άρθρου 8 του Ν. 2839/2000 και ισχύουν.
6. Τις διατάξεις των άρθρων 252 (παρ. 4) και 255 του
Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ. 114/τ.Α/8−6−2006) «Κύρωση του Κώδικα
Δήμων και Κοινοτήτων», όπως σήμερα ισχύουν.
7. Τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 20 του Ν. 2539/1997
(ΦΕΚ. 244/τ.Α/4−12−1997) και
8. Την αριθμ. 735/2012 απόφαση του Δημοτικού Συμβου−
λίου Ιωαννίνων, με την οποία αποφασίζεται η διερεύνηση
του αντικειμένου αρμοδιότητας της εν λόγω δημοτικής
επιχείρησης, με επιπλέον δραστηριότητες, αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε την αριθμ. 735/2012 απόφαση του Δημοτι−
κού Συμβουλίου Ιωαννίνων, με την οποία τροποποιείται

4391

η συστατική πράξη της Δ.Ε.Υ.Α. Ιωαννίνων, ως προς την
παρ. 4 αυτής, η οποία έχει ως ακολούθως:
Διευρύνεται το αντικείμενο αρμοδιότητας της Δ.Ε.Υ.Α.
Ιωαννίνων με τις ακόλουθες δραστηριότητες:
α) Τη συγκέντρωση, μεταφορά και διάθεση απορριμ−
μάτων
β) Τη μελέτη, κατασκευή, συντήρηση, εκμετάλλευση,
διοίκηση και λειτουργία των δικτύων τηλεθέρμανσης
γ) Τη μελέτη, κατασκευή, συντήρηση, εκμετάλλευση,
επίβλεψη, διοίκηση και λειτουργία των δικτύων φυσικού
αερίου, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και
δ) Τη διαχείριση, αξιοποίηση και εμπορία των ανανεώ−
σιμων πηγών ενέργειας, που προέρχονται από τα αντι−
κείμενα δραστηριότητας των δημοτικών επιχειρήσεων
ύδρευσης και αποχέτευσης ή των δραστηριοτήτων των
οικείων Ο.Τ.Α., σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
Με αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου θα ρυθμίζο−
νται τα θέματα της μεταβίβασης αρμοδιοτήτων, αναγκαί−
ων για την άσκηση των ανωτέρω αρμοδιοτήτων.
Κατά τα λοιπά ισχύει το Π.Δ. 1180/80 (ΦΕΚ. 303/30−12−
80 τ.Α΄).
Κάλυψη δαπάνης: (Άρθρο 27 Ν. 2081/92)
Με την παρούσα κανονιστική πράξη δεν επιβαρύνεται
ο Δήμος Ιωαννιτών με καμία δαπάνη.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

Ιωάννινα, 18 Ιανουαρίου 2013
Ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΗΛΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ
F
Αριθμ. 3334/102
(4)
Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας υπαλλήλων των Δι−
ευθύνσεων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας με
έδρα τη Λαμία και των Διευθύνσεων της Π. Ε. Φθιώ−
τιδας, για το έτος 2013.
Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του Π.Δ. 148/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Στε−
ρεάς Ελλάδας» (ΦΕΚ 241/Α΄).
β) Της παρ. 7 του άρθρου 25 του Ν. 2738/1999 «Συλλο−
γικές Διαπραγματεύσεις στη Δημόσια Διοίκηση, μονι−
μοποιήσεις συμβασιούχων αορίστου χρόνου και άλλες
διατάξεις» (ΦΕΚ 180/Α΄).
δ) Του άρθρου 29 του ν. 3528/2007 «Κύρωση του Κώδικα
Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλή−
λων και Υπαλλήλων ΝΠΔΔ» ( ΦΕΚ 26/A΄).
ε) Του άρθρου 282 του N. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική
της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
− Πρόγραμμα Καλλικράτης» ( ΦΕΚ 87/Α΄).
στ) Του άρθρου 6 του Ν. 3833/2010 «Προστασία της
Εθνικής Οικονομίας –Επείγοντα μέτρα για την αντιμετώ−
πιση της δημοσιονομικής κρίσης» (ΦΕΚ 40/Α΄).
ζ) Του άρθρου 20 του N. 4024/2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμί−
σεις , ενιαίο μισθολόγιο – βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία
και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου
δημοσιονομικής στρατηγικής 2012−2015» (ΦΕΚ 226/Α΄).
η) Της υπ’ αριθμ. 2/78400/0022/14−11−2011 εγκυκλίου του
Υπουργείου Οικονομικών «Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή
των διατάξεων του Δεύτερου Κεφαλαίου του Ν. 4024/2011».
2. Την αριθμ. πρωτ. (οικ.) 25903/1371/18−5−2011 (ΦΕΚ
1270/τ.Β΄/16−6−2011) απόφαση Περιφερειάρχη Στερεάς Ελ−
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

λάδας με την οποία ο Αντιπεριφερειάρχης Θωμάς Στάι−
κος ορίστηκε αναπληρωτής του Περιφερειάρχη Στερεάς
Ελλάδας σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος.
3. Την αριθμ. 17217/194011/5−12−2012 απόφαση της Γενικής
Γραμματέως Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας−
Στερεάς Ελλάδας περί καθορισμού ωραρίου εργασίας
σε 24ωρη βάση καθώς και κατά τις Κυριακές και εξαιρέ−
σιμες ημέρες των υπαλλήλων της Περιφέρειας Στερεάς
Ελλάδας (ΦΕΚ 3448/τ.Β΄/27−12−2012).
4. Τις έκτακτες, εποχικές ή επείγουσες υπηρεσιακές ανά−
γκες που προκύπτουν από: α) την έλλειψη προσωπικού β) την
ανάγκη άμεσης διεκπεραίωσης διοικητικών και οικονομικών
θεμάτων (μισθοδοσία , αρχειοθέτηση , ηλεκτρονικό αρχείο
μητρώου υπαλλήλων), γ) την ανάγκη διενέργειας κάθε εί−
δους ελέγχων και επιθεωρήσεων, δ) τις ανάγκες επίβλεψης
έργων ε) την συγκρότηση συνεργείων επιφυλακής για την
αντιμετώπιση εκτάκτων καιρικών φαινομένων στο εθνικό και
επαρχιακό δίκτυο, πλημμυρικών φαινομένων στα υδατορέ−
ματα της Π. Ε. Φθιώτιδας, αντιμετώπισης πυρκαγιών κ.ο.κ., στ)
τις υπηρεσιακές ανάγκες των Γραφείων Αντιπεριφερειαρχών
και του Γραφείου Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων (εκδηλώσεις
εθιμοτυπίας κ. λ. π.) και κάθε άλλη έκτακτη ανάγκη που είναι
δυνατόν να προκύψει, με την οποία ασχολούνται οι υπάλ−
ληλοι των Διευθύνσεων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας
με έδρα τη Λαμία και των Διευθύνσεων της Περιφερειακής
Ενότητας Φθιώτιδας, πέραν του ωραρίου εργασίας τους,
ΑΡΙΘΜΟΣ
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΩΡΩΝ (ΣΥΝΟΛΟ)

315

32.000

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ
ΓΙΑ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ
ΕΡΓΑΣΙΑ
200.000,00€

σε 24ωρη βάση και με εργασία τις απογευματινές, νυκτερι−
νές ώρες, ημέρες αργίας και Κυριακές.
5. Το γεγονός ότι για την αντιμετώπιση των παραπάνω
αναγκών, καθώς και κάθε άλλη έκτακτη υπηρεσιακή ανάγκη
που προκύπτει, επιβάλλεται το προσωπικό των Διευθύνσεων
της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας με έδρα τη Λαμία και
των Διευθύνσεων της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας να
απασχολείται υπερωριακά, τις απογευματινές και νυκτερινές
ώρες καθώς και τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες.
6. Την εγγεγραμμένη πίστωση στον προϋπολογισμό της
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας οικονομικού έτους 2013
για τις Διευθύνσεις της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας
με έδρα τη Λαμία και τις Διευθύνσεις της Περιφερειακής
Ενότητας Φθιώτιδας, και ειδικότερα στον φορέα 073 ΚΑΕ
0511 διακοσίων χιλιάδων ευρώ (200.000,00€) και ΚΑΕ 0512
σαράντα χιλιάδων ευρώ (40.000, 00€), όπως προκύπτει
από την υπ’ αριθμ. 138/9−1−2013 βεβαίωση της Διεύθυνσης
Οικονομικού Π. Σ. Ε. σχετικά με την ύπαρξη της απαιτού−
μενης πίστωσης, αποφασίζουμε:
Καθιερώνουμε για το έτος 2013 υπερωριακή εργασία με
αμοιβή πέραν του κανονικού ωραρίου εργασίας, καθώς
και κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες ή κατά τις
νυκτερινές ώρες, για τους υπαλλήλους των Διευθύνσεων
της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας με έδρα τη Λαμία και
των Διευθύνσεων της Π. Ε. Φθιώτιδας Π. Σ. Ε., για την
αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών, ως ακολούθως:
ΑΜΟΙΒΗ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΤΑ
ΤΙΣ ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΚΑΙ
ΝΥΧΤΕΡΙΝΕΣ ΩΡΕΣ
40.000,00€

ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ
240.000,00€

Η διαπίστωση της ανάγκης για υπερωριακή απασχόληση και η συγκρότηση των συνεργείων θα γίνεται με ευθύνη
του Προϊσταμένου Γενικής Δ/νσης Εσωτερικής Λειτουργίας, η ονομαστική κατάσταση των υπαλλήλων που θα προ−
σφέρουν υπερωριακή εργασία και η κατανομή κατά είδος (απογευματινής, νυκτερινής, εξαιρέσιμων και των Κυριακών)
των ανωτέρω ωρών, θα γίνεται με ευθύνη των Προϊσταμένων Δ/νσεων, ανάλογα με τις εκάστοτε παρουσιαζόμενες
ανάγκες, και δεν μπορεί να υπερβαίνει τις είκοσι (20) ώρες απογευματινής εργασίας κατά μήνα και τις δέκα έξι (16)
ώρες κατά μήνα για τις νυχτερινές, Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες, για κάθε υπάλληλο.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Λαμία, 10 Ιανουαρίου 2013
Ο Περιφερειάρχης κ.α.α.
Ο Αναπληρωτής Περιφερειάρχης
ΘΩΜΑΣ ΣΤΑΪΚΟΣ
F
Αριθμ. αποφ. 2/2013
(5)
Καθιέρωση υπερωριακής (απογευματινής) εργασίας
για το μόνιμο προσωπικό του Δήμου, έτους 2013.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΟΡΕΙΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ
226/τ.Α/27−10−2011) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο
μισθολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις
εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομι−
κής στρατηγικής 2012−2015».
2. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/
τ.Α/07−06−2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης».
3. Τις διατάξεις των άρθρων 36, 48 & 49 του Ν. 3584/2007
(ΦΕΚ 143/τ.Α/28−06−2007) «Κύρωση του Κώδικα Κατάστα−
σης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων».
4. Τις διατάξεις του άρθρου 12 του Ν. 2503/1997 (ΦΕΚ
107/τ.Α/30−05− 1997) «Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της

Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοί−
κηση και άλλες διατάξεις».
5. Την αριθμ. οικ. 2/78400/0022/14−11−2011 εγκύκλιο του
Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, «Παροχή οδηγιών για
την εφαρμογή των διατάξεων του Δεύτερου Κεφαλαίου
του ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226/Α) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις,
ενιαίο μισθολόγιο−βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και
άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαι−
σίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012−2015».
6. Το γεγονός ότι απαιτείται το μόνιμο προσωπικό
του Δήμου να απασχοληθεί υπερωριακά και πέραν του
κανονικού ωραρίου εργασίας για την αντιμετώπιση
εποχικών, εκτάκτων ή επειγουσών υπηρεσιακών ανα−
γκών.
7. Το γεγονός ότι κατά την διάρκεια του έτους προ−
κύπτουν ενδεικτικά οι παρακάτω εποχικές, έκτακτες ή
επείγουσες ανάγκες:
−Η φύλαξη των εγκαταστάσεων του Δήμου.
−Η αποκομιδή των απορριμμάτων και η συνεχής λει−
τουργία της υπηρεσίας καθαριότητας.

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
−Η συντήρηση όλων των κτιρίων και εγκαταστάσεων
του Δήμου, καθώς και των σχολικών κτιρίων.
−Η κάλυψη εποχιακών αναγκών, όπως ή άμεση αποκα−
τάσταση και επισκευή των οδοστρωμάτων, η οποία επι−
βάλλεται να γίνεται κατά τους θερινούς μήνες, διανοίξεις
οδών και αποκαταστάσεις βλαβών στα δημοτικά δίκτυα.
−Η αντιμετώπιση προβλημάτων που δημιουργούνται από
ακραία φαινόμενα, θεομηνίες και φυσικές καταστροφές
(χιονοπτώσεις, πλημμύρες).
−Το κλάδεμα των υψηλών δένδρων, αποκομιδή κλαδιών
από τις κλαδεύσεις, ανάγκες αρδεύσεων των πάρκων
κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, καταστάσεις θεομηνιών
και εκτάκτων γεγονότων, καθαρισμός χώρων πρασίνου.
−Η αποκατάσταση βλαβών στα δίκτυα ηλεκτροφωτι−
σμού, παροχές ρεύματος, τοποθετήσεις και συντήρηση
εορταστικού διακόσμου.
−Η διοργάνωση πολιτιστικών, ψυχαγωγικών, επετειακών
και κοινωνικών εκδηλώσεων, η υλοποίηση επιμορφωτικών
και εκπαιδευτικών προγραμμάτων.
−Η υποδοχή και φιλοξενία αντιπροσωπειών εσωτερικού
και εξωτερικού, προσκεκλημένων, αδελφοποιήσεις.
−Η σύνταξη του ετήσιου απολογισμού, ισολογισμού και
οικονομικών εγκαταστάσεων.
−Ο έλεγχος και συντήρηση δικτύων πληροφορικής και
Η/Υ του Δήμου και Δημοτικών Ενοτήτων.
−Η προετοιμασία εθνικών εκλογών − μεταδημοτεύσεις
ετεροδημότες − αναθεώρηση εκλογικών καταλόγων.
−Τήρηση πρακτικών συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμ−
βουλίου, Συμβουλίου Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτή−
των, Οικονομικής Επιτροπής, Επιτροπής Ποιότητας Ζωής,
Εκτελεστικής Επιτροπής.
−Η έκδοση αδειών ταφής από τους Ληξίαρχους του Δήμου.
−Η γραμματειακή υποστήριξη των Νομικών προσώπων.
−Επισκευή, συντήρηση και καλή λειτουργία των υδραυ−
λικών έργων ύδρευσης, αποχέτευσης ακαθάρτων και όμ−
βριων και των εγκαταστάσεων επεξεργασίας πόσιμου
και ακαθάρτου νερού (γεωτρήσεις, δίκτυο ύδρευσης,
υδατοδεξαμενές, δίκτυο αποχέτευσης, βιολογικός κα−
θαρισμός κλπ.).
−Σχεδιασμός, μελέτη, κατασκευή, δικτύων ύδρευσης και
αποχέτευσης του Δήμου και των αντίστοιχων εγκατα−
στάσεων επεξεργασίας νερού αποβλήτων.
−Καταγραφή των καταναλώσεων νερού στους υδρο−
μετρητές.
−Μελέτη, εκτέλεση και συντήρηση των κάθε είδους τεχνι−
κών έργων του Δήμου (συγκοινωνιακά έργα, κτιριακά έργα,
έργα διαμόρφωσης, διαρρύθμισης και εξοπλισμού των κοι−
νόχρηστων χώρων, υδραυλικά και εγγειοβελτιωτικά έργα).
−Επίβλεψη εκτέλεσης των έργων που εκτελούνται με
αυτεπιστασία.
−Μεριμνά για τις διαδικασίες παραλαβής των έργων
που εκτελούνται από τρίτους.
−Αρμοδιότητες πολιτικής προστασίας.
−Αρμοδιότητες σε θέματα εγκαταστάσεων και αδειο−
δοτήσεων.
9. Η εφαρμογή του Ν. 4024/2011, ενημέρωση Μητρώου
μισθοδοτούμενων Εκλογικού Δημοσίου, ενέργειες έντα−
ξης και αποστολής αρχείων στην Ενιαία Αρχή Πληρωμών,
υπηρεσιακές μεταβολές των υπαλλήλων, προκηρύξεις
πλήρωσης θέσεων προσωπικού κλπ.
Τον αριθμό των υπηρετούντων μονίμων υπαλλήλων του
Δήμου ανά κατηγορία ως εξής:
−08 Υπάλληλοι ΠΕ −04 Υπάλληλοι TE −14 Υπάλληλοι ΔΕ
και −03 Υπάλληλοι ΥΕ
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10. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας
απόφασης προκαλείται δαπάνη ύψους 12.000,00€ κατ’
ανώτατο όριο, η οποία θα βαρύνει τον προϋπολογισμό
του Δήμου, οικονομικού έτους 2013 στον κάτωθι αναφε−
ρόμενο: Κ.Α.: 10−6012, αποφασίζει:
1. Καθιερώνει έως 31−12−2013 υπερωριακή (απογευμα−
τινή) εργασία, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι δι−
ατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 4027/2011, για το μόνιμο
προσωπικό του Δήμου και συγκεκριμένα για (08) υπαλ−
λήλους κατηγορίας ΠΕ, (04) υπαλλήλους κατηγορίας TE,
(14) Υπαλλήλους κατηγορίας ΔΕ και (03) Υπαλλήλους ΥΕ.
Οι ώρες απογευματινής υπερωριακής εργασίας δεν μπο−
ρούν να υπερβαίνουν τις είκοσι (20) ανά υπάλληλο μηνιαίως.
2. Όταν προκύπτει η έκταση, εποχιακή ή επείγουσα ανάγκη,
ο Δήμαρχος με απόφασή του θα ορίζει τα άτομα που θα
απασχοληθούν για την κάλυψη της σχετικής ανάγκης καθώς
επίσης θα βεβαιώνει τον αριθμό των ωρών απασχόλησης του
κάθε ατόμου με ημερήσια δελτία υπερωριακής απασχόλησης.
3. Υπεύθυνοι για την παρακολούθηση και τον έλεγχο
της πραγματικής παροχής της υπερωριακής εργασίας
ορίζονται οι αρμόδιοι Διευθυντές του Δήμου.
4. Η προκύπτουσα δαπάνη δεν μπορεί σε καμιά περί−
πτωση να υπερβαίνει κατά μήνα το ένα δωδέκατο (1/12)
των εγγεγραμμένων στον προϋπολογισμό πιστώσεων.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

Πράμαντα, 2 Ιανουαρίου 2013
Ο Δήμαρχος
ΙΩΑΝΝΗΣ Α. ΣΕΝΤΕΛΕΣ
F
Αριθμ. 1026
(6)
Τροποποίηση της υπ' αριθμ. 2415/16−12−2011 απόφασης
περί άδειας ίδρυσης και λειτουργίας παραρτήματος
ωδείου με την επωνυμία «ΩΔΕΙΟ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΝΑΚΑΣ».
Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ,
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ
ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΥΓΕΙΑΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 75 παρ. I τομέας στ στοιχείο 28 του Ν.
3463/06, όπως προστέθηκε με την παρ. 4 του άρθρου
94 του Ν. 3852/2010.
2. Την παρ. 1ζ του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010.
3. Την παρ. Ι του άρθρου 280 του Ν. 3852/2010.
4. Τις διατάξεις του Ν. 299/1976 «Περί ρυθμίσεως θε−
μάτων αφορούντων εις τον κανονισμό λειτουργίας των
ιδιωτικών μουσικών ιδρυμάτων (ΦΕΚ 90/Α/1976).
5. Τις διατάξεις του Β.Δ/τος 16/1966 «Περί ιδρύσεως
ιδιωτικών μουσικών ιδρυμάτων» (ΦΕΚ 7/Α/1966).
6. Την ΥΠΠΟΤ/οικ. 38573/1216/31.03.2011 κοινή υπουργική
απόφαση (ΦΕΚ 693/29.04.2011 τεύχος Β΄).
7. το άρθρο 10 του Ν. 3207/2003 «Ρύθμιση θεμάτων
Ολυμπιακής προετοιμασίας και άλλες διατάξεις».
8. Την αρ. ΥΠΠΟ/78036/2473/19.10.2004 υπουργική από−
φαση «Καθορισμός προδιαγραφών κτιρίων για στέγαση
Μουσικού Εκπαιδευτηρίου» (ΦΕΚ 1595/Β/2004).
9. Την αρ. ΥΠΠΟ/ΚΑΤΕΧΝ/Δ/7388/7.2.1994 απόφαση
«Καθορισμός παραβόλου για ίδρυση Ανώτερων Σχολών
Καλλιτεχνικής Εκπαίδευσης και ιδιωτικών Μουσικών Εκ−
παιδευτηρίων» (ΦΕΚ 123/Β/23.2.1994).
10. Την υπ’ αριθμ. 1/2011 απόφαση του Δημάρχου Πεντέ−
λης για ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Αντιδημάρχους.
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11. Την υπ’ αριθμ. 8965/3−5−2011 αίτηση της «ΦΙΛΙΠΠΟΣ
ΝΑΚΑΣ ΑΒΕΕΤΕ» για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας
παραρτήματος Ωδείου.
12. Την υπ’ αριθμ. 2415/16−12−2011 απόφαση άδειας ίδρυ−
σης και λειτουργίας Παραρτήματος Ωδείου με την επω−
νυμία «ΩΔΕΙΟ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΝΑΚΑΣ» (ΦΕΚ Β΄208/9−2−2012).
13. Την υπ’ αριθμ. 29045/29−11−2012 αίτηση της «ΦΙΛΙΠ−
ΠΟΣ ΝΑΚΑΣ ΑΒΕΕΤΕ» για τη διόρθωση της υπ’ αριθμ.
2415/16−12−2011 άδειας λειτουργίας παραρτήματος Ωδείου
για να συμπεριληφθεί η σχολή Βυζαντινής μουσικής
14. Την υπ’ αριθμ. 29867/10−12−2012 συμπληρωματική
αίτηση της «ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΝΑΚΑΣ ΑΒΕΕΤΕ» για να συμπε−
ριληφθούν οι σχολές σαξοφώνου, διεύθυνσης χορωδίας
και διεύθυνσης ορχήστρας.
15. Το από 22−11−2011 πρακτικό αυτοψίας της Επιτροπής
Ελέγχου Καταλληλότητας Κτιριακών Εγκαταστάσεων
Μουσικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, τροποποιούμε:
Την υπ' αριθμ. 8965/3−5−2011 απόφαση και χορηγούμε στην
εταιρεία «ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΝΑΚΑΣ ΑΒΕΕΤΕ», άδεια ίδρυσης και λει−
τουργίας παραρτήματος Ωδείου, το οποίο θα στεγαστεί σε
κτίριο της οδού Ανδρέα Παπανδρέου 2 και Σερίφου στα Με−
λίσσια και θα έχει την επωνυμία «ΩΔΕΙΟ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΝΑΚΑΣ».
Α. Το Ωδείο θα λειτουργήσει τις εξής σχολές και τμή−
ματα:α) Σχολή Ανωτέρων Θεωρητικών Μαθημάτων και
Συνθέσεως, με τμήματα:
1) Ωδικής
2) Αρμονίας.
3) Ενοργάνωσης Πνευστών Οργάνων
4) Αντιστίξεως
5) Φυγής.
6) Συνθέσεως.
β) Σχολή ενόργανης μουσικής με τμήματα:
1) Πλήκτρων
2) Εγχόρδων
3) Πνευστών
4) Κρουστών οργάνων
5) Κλαβικύμβαλου (τσέμπαλου)
6) Κλασσικής κιθάρας
γ) Σχολή Μονωδίας με τμήματα:
1) Μονωδίας
2) Μελοδραματικής
δ) Σχολή Βυζαντινής μουσικής.
ε) Σχολή Σαξοφώνου
στ) Σχολή Διεύθυνσης Ορχήστρας
ζ) Σχολή Διεύθυνσης Χορωδίας
Β. Από τις διατάξεις της παρούσης δεν προκαλείται
δαπάνη σε βάρος του Δήμου Πεντέλης.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

Πεντέλη, 16 Ιανουαρίου 2013
Ο Αντιδήμαρχος
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΟΥΣΤΡΗΣ
F
Αριθμ. απόφ. 1
(7)
Καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης για το προσω−
πικό του Κέντρου Κοινωνικής Προστασίας και Αλλη−
λεγγύης Δήμου Ν. Σμύρνης.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 Ν. 3852/2010 και του
άρθρου 48 του Ν. 3584/2007.

2. Τις διατάξεις των άρθρων 16 του Ν. 3205/03 και 12
παράγραφος 10 του Ν. 2503/97 σχετικά με την καθιέρωση
υπερωριών στους ΟΤΑ και τα Ν.Π.Δ.Δ. αυτών.
3. Τις διατάξεις του άρθου 20 του Ν.4024/2011, όπως έχει
τροποποιηθεί με το άρθρο 45 του Ν.4071/2012..
4. Την ανάγκη υπερωριακής απασχόλησης των υπαλ−
λήλων για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των
τμημάτων και γραφείου του Κέντρου Κοινωνικής Προ−
στασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Ν. Σμύρνης.
5. Το γεγονός ότι οι σχετικές πιστώσεις έχουν προβλεφθεί
στον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2013, αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε να εργάζονται κατά το χρονικό διάστημα έως
31−12−2013 εξήντα τρείς (63) υπάλληλοι σε απογευματινή εργα−
σία για την αντιμετώπιση των αυξημένων αναγκών λειτουρ−
γίας του Κέντρου Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης
Δήμου Ν. Σμύρνης Ν.Π.Δ.Δ. − ΟΤΑ για:
1. Κάλυψη απογευματινών συγκεντρώσεων μελών εκτός
αυτών που προβλέπονται από τον κανονισμό.
2. Κάλυψη Χριστουγεννιάτικης εορτής.
3. Κάλυψη καλοκαιρινής εορτής.
4. Κάλυψη απογευματινών εκδηλώσεων− εκδρομών−πε−
ριπάτων (ΚΑΠΗ).
5. Απογευματινή υπερωριακή εργασία για την κάλυψη των
αυξημένων αναγκών της Διοικητικής−Οικονομικής υπηρεσίας.
Ειδικότερα:
α) Καθορίζουμε απογευματινή απασχόληση για τους
τριάντα οκτώ (38) μόνιμους υπαλλήλους για το 2013 μέχρι
8.500 ώρες ετησίως. Οι ώρες αυτές δεν θα υπερβαίνουν
τις 20 ώρες μηνιαίως ανά υπάλληλο. Η δαπάνη που θα
προκύψει θα επιβαρύνει τον ΚΑΕ 15.6012.0001 του προϋ−
πολογισμού οικ. έτους 2013 με ποσόν 50.000 €. Οι τριάντα
οκτώ (38) μόνιμοι υπάλληλοι είναι ως κάτωθι:
5 υπάλληλοι κλάδου ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΠΕ
7 υπάλληλοι του κλάδου ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΙΑΣ ΤΕ
4 υπάλληλοι του κλάδου ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΤΕ
10 υπάλληλοι του κλάδου ΒΟΗΘΟΣ ΒΡΕΦΟΚΟΜΟΥ−
ΠΑΙΔΟΚΟΜΟΥ ΔΕ
2 υπάλληλοι του κλάδου ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΕ
2 υπάλληλοι του κλάδου ΜΑΓΕΙΡΩΝ ΔΕ
6 υπάλληλοι του κλάδου ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΥΕ 16
2 υπάλληλοι του κλάδου Βοηθών Μαγείρων ΥΕ 14
β) Καθορίζουμε απογευματινή απασχόληση για τους τρεις
(3) υπαλλήλους αορίστου χρόνου − του κλάδου ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΥΕ − για το 2013 μέχρι 660 ώρες ετησίως. Οι
ώρες αυτές δεν θα υπερβαίνουν τις 20 ώρες μηνιαίως ανά
υπάλληλο. Η δαπάνη που θα προκύψει θα επιβαρύνει τον
ΚΑΕ 15.6022.0001 του προϋπολογισμού 2013 με ποσό 3.500 €.
γ) Καθορίσουμε απογευματινή απασχόληση για τους
είκοσι δυο (22) υπαλλήλους ορισμένου χρόνου για το 2013
μέχρι 5.500 ώρες ετησίως. Οι ώρες αυτές δεν θα υπερ−
βαίνουν τις 20 ώρες μηνιαίως ανά υπάλληλο. Η δαπάνη
που θα προκύψει θα επιβαρύνει τον ΚΑΕ 15.6042.0001 με
ποσό 25.000€. Οι 22 υπάλληλοι είναι ως κάτωθι:
12 υπάλληλοι του κλάδου ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΙΑΣ ΤΕ
9 υπάλληλοι του κλάδου ΒΟΗΘΟΣ ΒΡΕΦΟΚΟΜΟΥ−ΠΑΙ−
ΔΟΚΟΜΟΥ ΔΕ
Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

Νέα Σμύρνη, 8 Ιανουαρίου 2013
Ο Πρόεδρος
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΣΤΟΡΗΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
Αριθμ. 445
(8)
Άδεια κατοχής Β΄ θέσης μέλους Δ.Ε.Π. του Παναγιώτη
Τσακλόγλου.
Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 27 του Ν. 3549/2007 (ΦΕΚ 69/20−3−2007 τ/Α΄),
β) των άρθρων 8 παρ. 18 και 23 παρ. 4, 5 και 6 του
Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195/06−09−2011 τ. Α΄).
2. Το με αριθμ. πρωτ. 106639/Β1/15−9−2011 έγγραφο του
Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμά−
των, Δ/νσης Μελετών Στατιστικής και Οργάνωσης Ανώ−
τατης Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, περί λειτουργίας
οργάνων διοίκησης.
3. Την με αριθμ. πρωτ. 1341/03−09−2012 αίτηση του Κα−
θηγητή του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονο−
μικών Σπουδών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών,
Παναγιώτη Τσακλόγλου για χορήγηση άδειας κατοχής
Β΄ θέσης με αναδρομική ισχύ από 13−07−2012, ημερομηνία
κατά την οποία διορίστηκε με τριετή θητεία στη θέση
του Προέδρου του Συμβουλίου Οικονομικών Εμπειρογνω−
μόνων (Σ.Ο.Ε.) του Υπουργείου Οικονομικών (ΦΕΚ 333/
13−07−2012 τ. Υ.Ο.Δ.Δ.), και μέχρι τη λήξη της θητείας του.
4. Το απόσπασμα πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης του
Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών
του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. (συνεδρία: 3η/
25−09−2012)
5. Το απόσπασμα πρακτικών της Συγκλήτου του Πανε−
πιστημίου (συνεδρία: 2η/13−12−2012), αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε τη χορήγηση άδειας κατοχής Β΄ θέσης, στον
Καθηγητή του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικο−
νομικών Σπουδών, Παναγιώτη Τσακλόγλου του Ομήρου,
με αναδρομική ισχύ από 13−07−2012 και μέχρι τη λήξη της
θητείας του, προκειμένου να κατέχει και τη θέση του
Προέδρου του Συμβουλίου Οικονομικών Εμπειρογνωμόνων
(Σ.Ο.Ε.) του Υπουργείου Οικονομικών (ΦΕΚ 333/13−07−2012
τ. Υ.Ο.Δ.Δ.).
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 21 Ιανουαρίου 2013
Ο Πρύτανης
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΤΣΙΟΣ
F
Αριθμ. απόφ. 2/2013
(9)
Συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. 1291/2011 Απόφασης ΡΑΕ με
σχετικά με το περιθώριο ανάπτυξης φωτοβολταϊκών
σταθμών στην Εύβοια.
Η ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Κατά την τακτική συνεδρίασή της, στην έδρα της, τη
10η Ιανουαρίου 2013 και
Λαμβάνοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4001/2011 «Για τη λειτουργία των
Ενεργειακών Αγορών Ηλεκτρισμού και Φυσικού Αερίου
για Έρευνα, Παραγωγή και δίκτυα μεταφοράς Υδρογο−
νανθράκων και άλλες ρυθμίσεις», (ΦΕΚ Α΄ 179).
2. Τις διατάξεις του ν. 2690/1999 «Κώδικας Διοικητικής
Διαδικασίας» (ΦΕΚ Α΄45), όπως ισχύει.
3. Τις διατάξεις και τα Παραρτήματα της υπ’ αριθμ.
πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/14810/04.10.2011 Απόφασης του Υφυ−
πουργού ΠΕΚΑ «Κανονισμός αδειών παραγωγής ηλε−
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κτρικής ενέργειας με χρήση ΑΠΕ και Σ.Η.Θ.Υ.Α.» (ΦΕΚ Β΄
2373/25.10.2011) (εφεξής «Κανονισμός Αδειών»)
4. Τις διατάξεις του Κώδικα Διαχείρισης του Ελληνικού
Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας, Απόφαση
ΡΑΕ 57/2012, ΦΕΚ Β΄ 103/31.01.2012, όπως ισχύει.
5. Τις διατάξεις του ν. 3468/2006 «Παραγωγή Ηλεκτρικής
Ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και Συμπα−
ραγωγή Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης
και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 129), όπως ισχύει και ιδίως
το άρθρο 3 παρ. 5α και το άρθρο 14.
6. Την υπ’ αριθμ. 96/24.5.2007 απόφαση ΡΑΕ με θέμα
«Καθορισμός περιοχών με κορεσμένα δίκτυα, προσδιο−
ρισμός περιθωρίων ανάπτυξης σταθμών ΑΠΕ σε αυτές,
καθορισμός μεθοδολογίας επιμερισμού της ισχύος και
πρόσκληση για υποβολή αιτήσεων για χορήγηση απόφα−
σης εξαίρεσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις
των παρ. 1 και 2 του άρθρου 4 και της παρ. 1 του άρθρου
23 του Κανονισμού Αδειών Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέρ−
γειας από ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ» (ΦΕΚ Β΄ 448/2007).
7. Τις διατάξεις του ν. 3851/2010 «Επιτάχυνση της Ανά−
πτυξης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για την αντι−
μετώπιση της κλιματικής αλλαγής και άλλες διατάξεις σε
θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής» (ΦΕΚ Α΄ 85/04.06.2010)
και ιδίως την παρ. 12 του άρθρου 2 (η οποία τροποποιεί το
άρθρο 4 του Ν. 3468/2006), σχετικά με τη δυνατότητα της
ΡΑΕ για χορήγηση νέων αδειών παραγωγής σε περιοχές
που έχουν χαρακτηρισθεί ως κορεσμένες.
8. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. Α.Υ./Φ1/οικ19598/1.10.2010 Από−
φαση ΥΠΕΚΑ σχετικά με την «επιδιωκόμενη αναλογία
εγκατεστημένης ισχύος και την κατανομή της στον χρόνο
μεταξύ των διαφόρων τεχνολογιών ΑΠΕ».
9. Την κοινή υπουργική απόφαση «Ειδικό Πρόγραμμα ανά−
πτυξης ΦΒ συστημάτων σε κτιριακές εγκαταστάσεις και ιδίως
σε δώματα και στέγες κτιρίων» ΦΕΚ Β΄ 1079/04.062009.
10. Την υπ’ αριθμ. 1252/29.7.2010 απόφαση ΡΑΕ με θέμα
«Τροποποίηση του προγράμματος Ανάπτυξης Φωτοβολ−
ταϊκών Σταθμών (ΦΕΚ Β΄ 694/2007), όπως ισχύει».
11. Την υπ’ αριθμ. 1253/10.11.2010 απόφαση ΡΑΕ με θέμα
«Αξιοποίηση των περιθωρίων ισχύος για φωτοβολταϊκούς
σταθμούς στα Διασυνδεδεμένα Νησιά από σταθμούς που
εντάσσονται στο Ειδικό Πρόγραμμα της παρ. 3 του άρ−
θρου 14 του ν. 3468/2006, όπως ισχύει, καθώς και από
σταθμούς που εμπίπτουν στην παράγραφο 1 του άρθρου
4 του Ν. 3468/2006, όπως ισχύει».
12. Την από 24.12.2010 απόφαση Υ.Α.Π.Ε./Φ1/οικ.27904
της ΥΠΕΚΑ με θέμα «Τροποποίηση της Δ6/Φ1/οικ.
8684/24.4.2007 (ΦΕΚ Β΄ 694) απόφασης του Υπουργού
Ανάπτυξης, όπως τροποποιήθηκε με την Δ6/Φ1/οικ.
15450/18.7.2007 (ΦΕΚ Β΄ 1276) απόφαση του υπουργού
Ανάπτυξης για την Έγκριση της Α΄ Φάσης του κατ’ άρθρο
14. παρ. 1 του Ν. 3468/2006 Προγράμματος Ανάπτυξης
Φωτοβολταϊκών Σταθμών» (ΦΕΚ Β΄ 2143/2010).
13. Την υπ' αριθμ. 21/2011 Γνωμοδότηση ΡΑΕ προς τον
Υπουργό Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής
με θέμα «Έκδοση του Κανονισμού Αδειών Παραγωγής Ηλε−
κτρικής Ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α κατ’ εφαρμογή της
παραγράφου 3 του άρθρου 5 του Ν. 3468/2006 (ΦΕΚ Α΄129)»
14. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΡΑΕ/Ι−143115/30.8.2011 επιστολή
της ΔΕΗ Α.Ε. με θέμα «Αίτημα για διεύρυνση του πε−
ριθωρίου ισχύος για Φ/Β σταθμούς στην Εύβοια» (ΦEK
Β΄2675/9.11.2011).
15. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΡΑΕ Ι−144237/26.9.2011 εισήγηση
του ΔΕΣΜΗΕ με θέμα «Διερεύνηση περιθωρίου απορρό−
φησης ισχύος από Φ/Β σταθμούς στην Εύβοια».
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16. Την υπ’ αριθμ. 1291/12.10.2011 απόφαση ΡΑΕ με θέμα
«Περιθώριο ανάπτυξης φωτοβολταϊκών σταθμών στην Εύ−
βοια» (ΦΕΚ Β΄2675/9.11.2011).
17. Την ΥΑΠΕ/Φ1/2300/οικ.16932 με θέμα «Αναστολή
διαδικασίας αδειοδότησης και χορήγησης προσφο−
ρών σύνδεσης για ΦΒ σταθμούς, λόγω κάλυψης των
στόχων που έχουν τεθεί με την απόφαση Α.Υ./Φ1/
οικ.19598/01.10.2010»
18. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΡΑΕ/Ι−166605/21.12.2012 επιστολή
της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. με θέμα «Επαύξηση του περιθωρίου
ανάπτυξης για Φ/Β σταθμούς στην Εύβοια και Ειδικό
Πρόγραμμα στεγών».
Σκέφτηκε ως εξής:
Επειδή, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 96/2007 απόφαση
της ΡΑΕ, η περιοχή της Εύβοιας έχει χαρακτηρισθεί ως
περιοχή με κορεσμένο δίκτυο για την ανάπτυξη έργων
ΑΠΕ. Ωστόσο, με την υπ΄ αριθμ. 1253/2010 Απόφαση ΡΑΕ
και σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 4 και 23 του
Κανονισμού Αδειών, η ΡΑΕ διαπίστωσε περιθώριο απορ−
ρόφησης ισχύος και αποφάσισε την αξιοποίηση αυτού
από φωτοβολταϊκούς (Φ/Β) σταθμούς σύμφωνα με τα
ειδικότερα οριζόμενα σε ως άνω απόφαση και την από−
φαση Υ.Α.Π.Ε./Φ1/οικ.27904 της ΥΠΕΚΑ (ΦΕΚ Β΄ 2143/2010).
Ειδικότερα, η ΡΑΕ διαπίστωσε, μεταξύ άλλων, περιθώριο
απορρόφησης ισχύος ίσο με 12 MW επί της νήσου Εύβοιας
και από 4 MW σε κάθε ένα από τα διασυνδεδεμένα με
αυτή νησιά (Άνδρο και Τήνο).
Επειδή, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 1291/2011 απόφαση
της ΡΑΕ, το ως άνω περιθώριο αυξήθηκε κατά 32 MW,
το οποίο επιμερίζεται ως εξής:
α. 8 MW για Φ/Β σταθμούς που συνδέονται επί της
νήσου Εύβοιας στην περιοχή νοτίως του Υ/Σ Αλιβερίου
(συμπεριλαμβανομένων των διασυνδεδεμένων νησιών
Άνδρου και Τήνου) και το οποίο θα αφορά ιδίως σε Φ/Β
έργα του Ειδικού Προγράμματος Φ/Β σταθμών σε κτιρι−
ακές εγκαταστάσεις, όπως δώματα και στέγες κτιρίων.
β. 24 MW για Φ/Β σταθμούς που συνδέονται επί της
νήσου Εύβοιας, μη συμπεριλαμβανομένης της ανωτέρω
περιοχής νοτίως του Υ/Σ Αλιβερίου.
Επειδή, σε συνέχεια της ΥΑΠΕ/Φ1/2300/οικ.16932 με θέμα
«Αναστολή διαδικασίας αδειοδότησης και χορήγησης
προσφορών σύνδεσης για ΦΒ σταθμούς, λόγω κάλυψης
των στόχων που έχουν τεθεί με την απόφαση Α.Υ./Φ1/
οικ.19598/01.10.2010»
• δεν υποβάλλονται πλέον αιτήματα χορήγησης αδει−
ών παραγωγής από ΦΒ σταθμούς καθώς και αιτήματα
χορήγησης προσφορών σύνδεσης ΦΒ σταθμών που εξαι−
ρούνται από την υποχρέωση λήψης άδειας παραγωγής.

• Περαιτέρω, στην αναστολή δεν υπάγονται οι ΦΒ
σταθμοί των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 2 της
Απόφασης ΥΠΕΚΑ Α.Υ./Φ1/οικ.19598/1.10.2010 (Β΄1630)
Επειδή, η ΔΕΣΜΗΕ Α.Ε., ως ο τότε Διαχειριστής Συστήμα−
τος, με την ανωτέρω υπ΄ αριθμ. πρωτ. ΡΑΕ Ι−144237/26.9.2011
εισήγησή της προς τη ΡΑΕ με θέμα «Διερεύνηση περιθωρί−
ου απορρόφησης ισχύος από Φ/Β σταθμούς στην Εύβοια»,
εκτίμησε ότι υφίσταται δυνατότητα εγκατάστασης Φ/Β
σταθμών, συνολικής ισχύος της τάξεως των 8 MW στη
νότια Εύβοια και τις διασυνδεδεμένες Κυκλάδες (Άνδρος,
Τήνος), το οποίο προκύπτει από το γεγονός ότι οι ΦΒ σταθ−
μοί αποδίδουν ισχύ μόνο κατά τις ώρες της ημέρας, και
επομένως δύναται ευλόγως να θεωρηθεί ότι οι σταθμοί
αυτοί εκμεταλλεύονται δυνατότητες του προϋπάρχοντος
δικτύου της περιοχής
Επειδή, στην υπ’ αριθμ. 1291/2011 απόφαση της ΡΑΕ, ο
υπολογισμός του ορίου απορρόφησης ισχύος από φ/β
σταθμούς βορείως και ανατολικά του Υ/Σ του Αλιβερίου
έγινε κατ’ αναλογία με τη διεύρυνση που προτείνει ο
ΔΕΣΜΗΕ Α.Ε., ως ο τότε Διαχειριστής Συστήματος, στην
ανωτέρω υπ’ αριθμ. πρωτ. ΡΑΕ Ι−144237/26.9.2011 εισήγησή
του, και επομένως εύλογα μπορεί επίσης να θεωρηθεί
ότι και αυτοί οι ΦΒ σταθμοί (δηλ. βορείως και ανατολικά
του Υ/Σ του Αλιβερίου) εκμεταλλεύονται δυνατότητες
του προϋπάρχοντος δικτύου της περιοχής
Επειδή, κατά τα ανωτέρω, οι δυνατότητες πρόσθετης
απορρόφησης ισχύος που διαπιστώθηκαν με την 1291/2011
Απόφαση ΡΑΕ προκύπτουν από το υφιστάμενο δίκτυο
της περιοχής της Εύβοιας και όχι από επεκτάσεις του
Συστήματος (για ενίσχυση ή σύνδεση)
Για τους λόγους αυτούς, αποφασίζει:
1. Σε συνέχεια της υπ’ αριθμ. 1291/2011 Απόφασης ΡΑΕ, με
την οποία αυξήθηκε το περιθώριο απορρόφησης ισχύος επί
της νήσου Εύβοιας και σε κάθε ένα από τα διασυνδεδεμένα
με αυτή νησιά (Άνδρο και Τήνο), συνολικά κατά 32 MW, οι
Φ/Β σταθμοί που θα εγκαθίστανται επί της Εύβοιας, και
μέχρι του ανωτέρω ορίου ισχύος, δεν θα επιβαρύνονται με
επιπλέον κόστος για την πρόσβαση των ανωτέρω σταθμών
στα δίκτυα της Εύβοιας, πέραν του κόστους σύνδεσης που
απαιτείται για τη σύνδεση από το όριο των εγκαταστάσεων
των σταθμών μέχρι το Σύστημα ή το διασυνδεδεμένο Δίκτυο.
2. Την κοινοποίηση της παρούσας στους αρμόδιους
Διαχειριστές ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ και ΑΔΜΗΕ ΑΕ
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 10 Ιανουαρίου 2013
Ο Πρόεδρος
NΙΚΟΣ ΒΑΣΙΛΑΚΟΣ
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