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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 22292
(1)
Καθορισμός διαδικασίας για την εξασφάλιση της
ισοσκέλισης του προϋπολογισμού των ΟΤΑ.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ −
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παραγράφου 1.ε του άρθρου 49
του Ν. 3943/2011 «Καταπολέμηση της φοροδιαφυγής,
στελέχωση των ελεγκτικών υπηρεσιών και άλλες δι−
ατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Οικονομικών»
(ΦΕΚ 66 Α΄).

2. Τις διατάξεις της περίπτωσης (β) της παρ. 1 του
άρθρου 264 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης −
Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α΄).
3. Τις διατάξεις του δεύτερου εδαφίου της παρ. 11
του άρθρου 18 του Ν. 3870/10 «Εκλογικές δαπάνες συν−
δυασμών και υποψηφίων και έλεγχος αυτών, κατά τις
περιφερειακές και δημοτικές εκλογές» (ΦΕΚ 138 Α΄).
4. Τις διατάξεις του Π.Δ/τος 113/2010 «Ανάληψη υπο−
χρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 194 Α΄).
5. Την υπ’ αριθμ. 43093/30−6−10 απόφαση του Υπουρ−
γού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Δι−
ακυβέρνησης «Καθορισμός του ανώτατου ορίου του
συνολικού χρέους δήμου που προβαίνει σε δανεισμό, ως
ποσοστού των συνολικών εσόδων του» (ΦΕΚ 1153 Β΄).
6. Την υπ’ αριθμ. 3966/24−1−2011 κοινή απόφαση των
Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονι−
κής Διακυβέρνησης και Οικονομικών «Οδηγίες για την
κατάρτιση προϋπολογισμού των Δήμων, οικονομικού
έτους 2011» (ΦΕΚ 141 Β΄).
7. Την υπ’ αριθμ. 3907/24−1−2011 κοινή απόφαση των
Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρο−
νικής Διακυβέρνησης και Οικονομικών «Κατάρτιση και
υποβολή προϋπολογισμού των περιφερειών, οικονομικού
έτους 2011» (ΦΕΚ 277 Β΄).
8. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθε−
σίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα,
που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005
(ΦΕΚ 98 Α΄).
9. Την υπ’ αριθμ. 2672/3−12−2009 κοινή απόφαση του
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Καθο−
ρισμός αρμοδιοτήτων του Υφυπουργού Οικονομικών
Φιλ. Σαχινίδη» (ΦΕΚ 2408 Β΄).
10. Το γεγονός ότι, από την εφαρμογή των διατάξεων
της παρούσας, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του
Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
1. Σε περίπτωση που κατά την κατάρτιση του προϋ−
πολογισμού των ΟΤΑ, αποκλειστικά για το έτος 2011,
διαπιστώνεται ότι είναι αδύνατη η ισοσκέλιση του, λόγω
της ανεπάρκειας των εσόδων για την κάλυψη των χρεών,
το ποσό που αντιστοιχεί στο ύψος της διαφοράς αυτής
καλύπτεται νομίμως με την εγγραφή ποσού αντίστοιχου
ύψους στο σκέλος των εσόδων σε ανεπτυγμένη μορφή
του Κ.Α. που αφορά στα δάνεια και συγκεκριμένα σε
Κ.Α με τίτλο «Έσοδα από δανεισμό παρ. 1ε, άρθρου 49, ν.
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

3943/2011, για την αποπληρωμή χρεών». Η πράξη ψήφισης
του προϋπολογισμού συνιστά ταυτόχρονα έγκριση για τη
σύναψη δανείου η οποία λαμβάνεται με την πλειοψηφία
που απαιτείται για τη ψήφιση του προϋπολογισμού.
2. Το ύψος του παραπάνω ποσού προκύπτει από τη
διαφορά του ύψους των νομοθετημένων εσόδων όπως
αυτά προσδιορίζονται με βάση τα πραγματικά στοιχεία
απόδοσης τους και του ύψους των νομίμων δαπανών
στις οποίες συμπεριλαμβάνονται αποκλειστικά και μόνο
δαπάνες ανελαστικού χαρακτήρα, όπως αυτές προσδι−
ορίζονται με βάση:
α) τις υποχρεωτικές δαπάνες κατά τις κείμενες νο−
μοθετικές διατάξεις,
β) τις κάθε είδους δαπάνες που αφορούν σε υποχρε−
ώσεις προηγούμενων οικονομικών ετών και αυτές που
αφορούν σε υποχρεώσεις που δημιουργήθηκαν κατά
το διάστημα από 1−1−2011 έως και τη σύνταξη του προ−
ϋπολογισμού,
γ) τις δαπάνες που αφορούν σε ειδικευμένες πιστώ−
σεις,
δ) τις δαπάνες που αφορούν σε συνεχιζόμενα έργα,
προμήθειες και υπηρεσίες καθώς και αυτές που αφο−
ρούν σε ανειλημμένες συμβατικές υποχρεώσεις που
απορρέουν από την εν γένει εκτέλεση έργων συγχρη−
ματοδοτούμενων ή μη, καθώς και δαπάνες που αφορούν
εκπόνηση μελετών για την ωρίμανση έργων.
ε) τις δαπάνες που αφορούν στις απολύτως απαραίτη−
τες επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων
κοινής χρήσεως, η μη εκτέλεση των οποίων μπορεί να
επιφέρει ζημίες ή κινδύνους.
3. Η εξασφάλιση του ποσού αυτού πραγματοποιείται
είτε με συνομολόγηση δανείου στο πλαίσιο της ένταξης
του ΟΤΑ στο Ειδικό Πρόγραμμα Εξυγίανσης του άρθρου
262 του Ν. 3852/2010, είτε, εφόσον εξασφαλιστεί η συνο−
μολόγηση αντίστοιχου δανείου έως την 30/06/2011, κατά
τα οριζόμενα ως προς τους περιορισμούς στο εδάφιο
β’ της παραγράφου 11 του άρθρου 18 του ν. 3870/2010,
αναλογικώς εφαρμοζομένων.
4. Η τήρηση των ειδικών προϋποθέσεων των παρα−
γράφων 1 έως και 3 της παρούσας, εξετάζεται από
την αρμόδια αρχή κατά τον έλεγχο νομιμότητας του
προϋπολογισμού και με το πέρας της τασσόμενης στην
προηγούμενη παράγραφο προθεσμίας.
5. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη
δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 9 Μαΐου 2011
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΥΦΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ

F
Αριθμ. Κ1−1406
(2)
Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης υπαλλήλων
του ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ.
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ,
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Π.Δ. 63/2005 «Κω−

δικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα
Κυβερνητικά όργανα» (Α΄ 98).
2. Του Π.Δ. 397/88 «Οργανισμός του Υπουργείου Εμπο−
ρίου», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (Α΄ 185).
3. Τις διατάξεις του Ν. 2081/92 (Α΄ 154) όπως τροπο−
ποιήθηκε με το Ν. 3419/2005 «Γενικό Εμπορικό Μητρώο
(Γ.Ε.ΜΗ.) και εκσυγχρονισμός της Επιμελητηριακής Νο−
μοθεσίας (Α΄ 297).
4. Τις διατάξεις του άρθρου 16 του Ν. 3205/2003 «Μι−
σθολογικές ρυθμίσεις λειτουργών και υπαλλήλων του
Δημοσίου, ΝΠΔΔ και ΟΤΑ, μονίμων στελεχών των Ενό−
πλων Δυνάμεων και αντιστοίχων της Ελληνικής Αστυ−
νομίας, του Πυροσβεστικού και Λιμενικού Σώματος και
άλλες συναφείς διατάξεις (Α΄ 297), όπως αντικαταστά−
θηκε από το αρθρ. 6 παρ. 1 του Ν. 3833/10 «Προστασία
τής Εθνικής Οικονομίας − Επείγοντα Μέτρα για την αντι−
μετώπιση της δημοσιονομικής κρίσης» (Α΄ 40).
5. Την αριθμ. 46498/ΔΙΟΕ1913/13−10−2010 κοινή απόφαση
του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας, Αντα−
γωνιστικότητας και Ναυτιλίας «Ανάθεση αρμοδιοτήτων
στον Υφυπουργό Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και
Ναυτιλίας Κωνσταντίνο Ρόβλια» (Β΄ 1642).
6. Το αριθμ. 6418/03−05−2011 έγγραφο του Επιμελητη−
ρίου Εύβοιας, που καταγράφει αναλυτικά τις υπηρεσια−
κές ανάγκες, που καθιστούν επιτακτική την υπερωριακή
απασχόληση των υπαλλήλων του.
7. Το γεγονός ότι από την πράξη αυτή δεν προκαλείται
δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, επειδή
το Επιμελητήριο είναι αυτοδύναμος οικονομικά Οργανι−
σμός και δεν επιβαρύνει τον κρατικό προϋπολογισμό.
8. Τις υπηρεσιακές ανάγκες του Επιμελητηρίου, απο−
φασίζουμε:
Εγκρίνουμε την με αμοιβή υπερωριακή απασχόληση
από τη θέση σε ισχύ τής παρούσας απόφασης για το
διάστημα από 01−06−2011 έως 31−12−2011 για έξι (6) υπαλ−
λήλους και μέχρι 40 ώρες μηνιαίως για τον καθένα.
Οι ώρες υπηρεσιακής απασχόλησης των παραπάνω
υπαλλήλων θα πραγματοποιηθούν πέραν του υποχρε−
ωτικού ωραρίου εργασίας, για την πραγματοποίηση
ημερίδων, συνεδρίων και διαφόρων εκδηλώσεων, απο−
γευματινές ώρες καθώς και τη συμμετοχή των υπαλλή−
λων στις συνεδριάσεις των Διοικητικών Συμβουλίων και
Διοικητικών Επιτροπών τους, οι οποίες γίνονται εκτός
του υποχρεωτικού ωραρίου εργασίας.
Οι παραπάνω αποζημιώσεις δεν θα υπερβαίνουν τις
πιστώσεις, που έχουν προβλεφθεί στον προϋπολογισμό
του Επιμελητηρίου.
Από τις διατάξεις αυτής της απόφασης προκαλείται
δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού τού ως άνω
Επιμελητηρίου και ειδικότερα ύψους 10.000 ΕΥΡΩ (ΚΑΕ
0261).
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως και θα ισχύει ένα μήνα πριν από την δη−
μοσίευσή της.
Αθήνα, 10 Μαΐου 2011
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΡΟΒΛΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
Αριθμ. Δ3/Α/8427
(3)
Χορήγηση άδειας λειτουργίας στο ΔΕΣΦΑ Α.Ε. για το
Μετρητικό Σταθμό (70 bar) «ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑ−
ΔΟΣ (ADG)», στην περιοχή Παραλίας της Δημοτικής
Κοινότητας Διστόμου του Δήμου «Διστόμου – Αρά−
χοβας – Αντίκυρας» του Νομού Βοιωτίας.
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ,
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Το Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/22−04−2005) «Κωδικοποί−
ηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερ−
νητικά Όργανα».
2. Το Π.Δ. 381/1989 (ΦΕΚ 168/Α/16−09−1989) «Οργανισμός
του Υπουργείου Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολο−
γίας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Το Π.Δ. 187/2009 (ΦΕΚ 214/Α/7−10−2009) «Διορισμός
Υπουργών και Υφυπουργών».
4. Το Π.Δ. 189/2009 περί καθορισμού και ανακατανο−
μής αρμοδιοτήτων των Υπουργείων (ΦΕΚ 221/Α/05−11−
2009).
5. Το Π.Δ. 24/2010 περί ανακαθορισμού των αρμοδι−
οτήτων των Υπουργείων και τροποποιήσεις του Π.Δ.
189/2009 (ΦΕΚ 56/Α/15−04−2010).
6. Την απόφαση του Πρωθυπουργού με αριθμό 2876/07−
10−2009 «Αλλαγή τίτλου Υπουργείων» (ΦΕΚ 2234/Β/07−
10−2009).
7. Τα άρθρα 6, 7 και 8 του ν. 3428/2005 (ΦΕΚ 313/Α/27−
12−2005) «Απελευθέρωση Αγοράς Φυσικού Αερίου», σύμ−
φωνα με τα οποία μεταβιβάσθηκε από τη Δ.Ε.Π.Α. Α.Ε. με
απόσπαση ο κλάδος του Εθνικού Συστήματος Φυσικού
Αερίου (ΕΣΦΑ) στο Διαχειριστή Εθνικού Συστήματος Φυ−
σικού Αερίου Α.Ε. με διακριτικό τίτλο «Δ.Ε.Σ.Φ.Α. Α.Ε».
8. Το Π.Δ. 33/2007 “Σύσταση της Ανώνυμης Εταιρείας
με την επωνυμία «Διαχειριστής Εθνικού Συστήματος
Φυσικού Αερίου Α.Ε.» και έγκριση του Καταστατικού
της” (ΦΕΚ 31/Α/20−02−2007).
9. Το ΦΕΚ 2322/τ.Α.Ε. και Ε.Π.Ε./04−04−2007 στο οποίο
δημοσιεύθηκε Ανακοίνωση καταχώρησης στο Μητρώο
Ανωνύμων Εταιρειών της σύστασης της Ανώνυμης Εται−
ρείας με την επωνυμία «Διαχειριστής Εθνικού Συστήμα−
τος Φυσικού Αερίου Ανώνυμη Εταιρεία» και το διακριτικό
τίτλο «Δ.Ε.Σ.Φ.Α. Α.Ε.» και το ΦΕΚ 3060/Τεύχος ΑΕ και
ΕΠΕ/10−05−2007 στο οποίο δημοσιεύθηκε Ανακοίνωση
καταχώρησης στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών στοι−
χείων της ως άνω εταιρείας.
10. Το ν. 3325/2005 «Ίδρυση και λειτουργία βιομηχανι−
κών−βιοτεχνικών εγκαταστάσεων στο πλαίσιο της αει−
φόρου ανάπτυξης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 68/Α/11−
03−2005), καθώς και τις (α) κοινή υπουργική απόφαση
Φ.15/οικ.7814/614/14−04−2005 «Καθορισμός παραβόλων»
των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών – Ανάπτυ−
ξης και (β) απόφαση Φ.15/οικ.7815/615/14−04−2005 του
Υπουργού Ανάπτυξης «Καθορισμός δικαιολογητικών και
διαδικασίας για τη χορήγηση αδειών εγκατάστασης
και λειτουργίας των δραστηριοτήτων του ν. 3325/2005
καθώς και για την τροποποίηση αυτών» (ΦΕΚ 542/Β/22−
04−2005), όπως η τελευταία συμπληρώθηκε και ισχύει.
11. Το Β.Δ. 15/21−10−1922 «Περί χορηγήσεως αδειών
ιδρύσεως και λειτουργίας πάσης μηχανολογικής εγκα−
ταστάσεως» (ΦΕΚ 208/Α/21−10−1922).
12. Το Β.Δ. 16/17−03−1950 «Περί διαιρέσεως κατατάξεως
και απογραφής των Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων,
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επιβλέψεως εκτελέσεως και επιβλέψεως της λειτουργί−
ας αυτών» (ΦΕΚ 82/Α/17−03−1950), το οποίο τροποποιή−
θηκε και συμπληρώθηκε με το Β.Δ. 24−11/17−12−1953 «Περί
τροποποιήσεως και συμπληρώσεως του από 16.3.1950 Β.
∆ιατάγµατος “περί διαιρέσεως, κατατάξεως και απογρα−
φής των Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων, περί αδειών
εκπονήσεως μελετών Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων,
επιβλέψεως εκτελέσεως και επιβλέψεως της λειτουργί−
ας αυτών”» (ΦΕΚ 346/Α/17−12−1953).
13. Το ν. 6422/1934 «περί ασκήσεως του επαγγέλματος
του Μηχανολόγου, του Ηλεκτρολόγου και του Μηχανο−
λόγου−Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ως και του Ναυπηγού»
(ΦΕΚ 412/Α/28−11−1934).
14. Το άρθρο 29 του ν. 3734/2009 «Προώθηση της
συμπαραγωγής δύο ή περισσότερων χρήσιμων μορφών
ενέργειας, ρύθμιση ζητημάτων σχετικών με το Υδροη−
λεκτρικό Έργο Μεσοχώρας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ
8/Α/28−01−2009).
15. Το άρθρο ένατο του ν. 87/1975 «Περί ιδρύσεως της
“Δημόσιας Επιχείρησης Πετρελαίου” (ΦΕΚ 152/Α/25−07−
1975), όπως προστέθηκε με το άρθρο 29 του ν. 2115/1993
«Τροποποίηση, αντικατάσταση και συμπλήρωση διατά−
ξεων του ν. 1428/1984 “Εκμετάλλευση λατομείων αδρα−
νών υλικών και άλλες διατάξεις”» (ΦΕΚ 15/Α/15−2−1993),
σύμφωνα με το οποίο για την εγκατάσταση και λειτουρ−
γία των έργων μεταφοράς, αποθήκευσης, μέτρησης και
διανομής του φυσικού αερίου, των οποίων η ανέγερση
και η επέκταση εμπίπτει στην αρμοδιότητα της ΔΕΠΑ
Α.Ε. (και νυν ΔΕΣΦΑ Α.Ε.), μπορεί ο Υπουργός Βιομη−
χανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας, με αποφάσεις του,
που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως,
να χορηγεί τις σχετικές άδειες εγκατάστασης και λει−
τουργίας των έργων αυτών, κατά παρέκκλιση από κάθε
κείμενη διάταξη.
16. Τη Δ3/Α/18135 (ΦΕΚ B 1621/03.11.2006) απόφαση του
Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Ανάπτυξης, με την
οποία χορηγήθηκε στην Α.Ε. ΔΕΠΑ άδεια εγκατάστα−
σης διάρκειας τριών (3) ετών για την κατασκευή του
Μετρητικού Σταθμού (70 bar) «ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛ−
ΛΑΔΟΣ (ADG)», στην περιοχή Παραλίας της Δημοτικής
Κοινότητας Διστόμου του Δήμου «Διστόμου – Αράχοβας
– Αντίκυρας» του Νομού Βοιωτίας.
17. Την 027059/30−10−2009 αίτηση (Α.Π. ΥΠΑΝ: 22867/02−
11−2009), την οποία υπέβαλε στην Υπηρεσία μας ο ΔΕ−
ΣΦΑ ΑΕ για χορήγηση Άδειας Λειτουργίας του εν θέματι
έργου.
18. Την 041827/08−04−2011 (Α.Π. ΥΠΕΚΑ: 8427/11−04−2011)
επιστολή του ΔΕΣΦΑ Α.Ε., με την οποία υπεβλήθησαν
τα απαραίτητα δικαιολογητικά, τα οποία εκκρεμούσαν
από το φάκελο στοιχείων της αιτήσεως της ανωτέρω
παραγράφου, ήτοι, Πιστοποιητικό Πυροπροστασίας της
αρμόδιας Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, Υπεύθυνες Δη−
λώσεις, θεωρημένη οικοδομική άδεια από την αρμόδια
Πολεοδομική Υπηρεσία και τελικό πιστοποιητικό επιθε−
ώρησης από ανεξάρτητο φορέα.
19. Την 33845/11−05−1994 κοινή υπουργική απόφαση
«Έγκριση περιβαλλοντικών όρων για τον αγωγό φυσι−
κού αερίου και τους κλάδους του πλην του κλάδου
Λαυρίου, από τα Ελληνοβουλγαρικά σύνορα μέχρι τις
εγκαταστάσεις της νήσου Ρεβυθούσας», των Υπουρ−
γών ΠΕΧΩΔΕ, Βιομηχανίας Έρευνας και Τεχνολογίας,
Γεωργίας, Πολιτισμού και Εμπορικής Ναυτιλίας, ισχύος
μέχρι τις 31−05−1999.
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20. Το 123049/05−03−2004 έγγραφο της Ειδικής Υπηρε−
σίας Περιβάλλοντος του ΥΠΕΧΩΔΕ, με το οποίο εγκρί−
νεται η παράταση ισχύος της ως άνω κοινή υπουργική
απόφαση μέχρι τις 30−06−2009, της οποίας το έγγραφο
αυτό αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα.
21. Το οικ. 124724/06−04−2004 έγγραφο της Ειδικής Υπη−
ρεσίας Περιβάλλοντος του ΥΠΕΧΩΔΕ, με το οποίο βεβαι−
ώνεται ότι, δεν απαιτείται νέα διαδικασία έγκρισης Περι−
βαλλοντικών Όρων για το εν θέματι έργο και ότι, ισχύουν
οι όροι που αναφέρονται στην κοινή υπουργική απόφαση
33845/11−05−1994 του κύριου αγωγού Φυσικού Αερίου.
22. Τη 141990/08−07−2009 κοινή υπουργική απόφαση
των Υπουργών ΠΕΧΩΔΕ, Ανάπτυξης, Πολιτισμού, Εμπο−
ρικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και
του Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων,
σύμφωνα με την οποία ανανεώνεται η κοινή υπουργική
απόφαση 33845/11−05−1994, μέχρι τις 30−06−2019.
23. Την από 30−10−2009 υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου
εκπροσώπου του ΔΕΣΦΑ ΑΕ, με την οποία δηλώνει ότι,
η εγκατάσταση του Μετρητικού Σταθμού Φυσικού Αε−
ρίου (70 bar) «ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ Της ΕΛΛΑΔΟΣ (ADG)», στην
περιοχή Παραλίας της Δημοτικής Κοινότητας Διστόμου
του Δήμου Διστόμου – Αράχοβας – Αντίκυρας του Νομού
Βοιωτίας έγινε σύμφωνα με την Άδεια Εγκατάστασης
της παραγράφου 16 και ότι, τα προβλεπόμενα έργα
εκτελέστηκαν σύμφωνα με τις εγκριθείσες μελέτες.
24. Την από 30−10−2009 υπεύθυνη δήλωση του νομίμου
εκπροσώπου του ΔΕΣΦΑ ΑΕ, με την οποία δηλώνει ότι,
δεν απορρέουν βιομηχανικά απόβλητα από την παρα−
γωγική διαδικασία του Μετρητικού Σταθμού Φυσικού
Αερίου (70 bar) «ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ Της ΕΛΛΑΔΟΣ (ADG)»,
στην περιοχή Παραλίας της Δημοτικής Κοινότητας Δι−
στόμου του Δήμου Διστόμου – Αράχοβας – Αντίκυρας
του Νομού Βοιωτίας.
25. Την από 04−04−2011 υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου
εκπροσώπου του φορέα, με την οποία δηλώνεται το
τεχνικό προσωπικό που θα απασχοληθεί στο εν θέματι
έργο.
26. Την από 04−04−2011 υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου
εκπροσώπου του ΔΕΣΦΑ ΑΕ, περί ανάθεσης σε αρμόδιο
Τεχνικό της επίβλεψης της λειτουργίας και συντήρησης
του Εθνικού Συστήματος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου
(Ε.Σ.Μ.Φ.Α/πίεσης πάνω από 19 bar) πλην του Τερματι−
κού Σταθμού Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου στη Νήσο
Ρεβυθούσα Αττικής, βάσει της υπ’ αριθμ. 062/08.06.2010
Απόφασης της Διοίκησης του ΔΕΣΦΑ Α.Ε.
27. Την από 04−04−2011 υπεύθυνη δήλωση του αρμοδί−
ου Τεχνικού του ΔΕΣΦΑ ΑΕ, περί αποδοχής της επίβλε−
ψης της λειτουργίας και συντήρησης του Μετρητικού
Σταθμού Φυσικού Αερίου (70 bar) «ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛ−
ΛΑΔΟΣ (ADG)», στην περιοχή Παραλίας της Δημοτικής
Κοινότητας Διστόμου του Δήμου Διστόμου – Αράχοβας
– Αντίκυρας του Νομού Βοιωτίας.
28. Το 690 Φ.701.4.Α.Μ.50/10/04−04−2011 πιστοποιητικό
ενεργητικής πυροπροστασίας, οκταετούς ισχύος, της
Π.Υ. Λιβαδειάς, με το οποίο πιστοποιείται ότι ο Μετρητι−
κός Σταθμός Φυσικού Αερίου (70 bar) «ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ
ΕΛΛΑΔΟΣ (ADG)», που βρίσκεται στον Άγιο Νικόλαο της
Δημοτικής Κοινότητας Διστόμου του Νομού Βοιωτίας
και το οποίο καταλαμβάνει ισόγειο χώρο, ιδιοκτησίας
ΔΕΣΦΑ, έλαβε όλα τα προβλεπόμενα μέτρα και μέσα
πυροπροστασίας που αναφέρονται στην υπ’ αριθ. 50/10
(Φ15) εγκεκριμένη μελέτη πυροπροστασίας.

29. Το 11246/7137/23−04−2009 τελικό πιστοποιητικό
επιθεώρησης της MOODY HELLAS, με το οποίο πιστο−
ποιείται ότι ο Μετρητικός Σταθμός ADG έχει πραγμα−
τοποιηθεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις του κύριου του
έργου.
30. Την 238/11−06−2007 Άδεια οικοδομής, θεωρημέ−
νη για σύνδεση με δίκτυα ΔΕΗ − ΔΕΥΑΛ, τετραετούς
ισχύος, της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας, η οποία
αναφέρεται στην ανέγερση του Μετρητικού Σταθμού
Φυσικού Αερίου ADG, από τη ΔΕΠΑ Α.Ε.
31. Το διπλότυπο είσπραξης με αριθμό ΣΤ 85115206/06−
04−2011 της ΔΟΥ Γαλατσίου, ύψους €98,00.
32. Την από 19−04−2011 έκθεση αυτοψίας της Δ/νσης
Εγκαταστάσεων Πετρελαιοειδών.
33. Την από 05−05−2011 εισήγηση της Δ/νσης Εγκατα−
στάσεων Πετρελαιοειδών.
34. Την απόφαση με αριθμό οικ. 46098/25−10−2010
του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής «Ανάθεση αρμοδιο−
τήτων στους Υφυπουργούς Περιβάλλοντος, Ενέργειας
και Κλιματικής Αλλαγής Aθανάσιο Μωραΐτη και Ιωάννη
Μανιάτη.» (ΦΕΚ 1696/B/27−10−2010).
35. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπο−
λογισμού, αποφασίζουμε:
Χορηγείται άδεια λειτουργίας στο ΔΕΣΦΑ Α.Ε., αόρι−
στης χρονικής διάρκειας, για το Μετρητικό Σταθμό (70
bar) «ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (ADG)», στην περιο−
χή Παραλίας της Δημοτικής Κοινότητας Διστόμου του
Δήμου Διστόμου – Αράχοβας – Αντίκυρας του Νομού
Βοιωτίας, με τους παρακάτω όρους και περιορισμούς:
1. Η παρούσα άδεια τελεί υπό επανεξέταση σύμφω−
να με τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 10 του ν.
3325/2005 (ΦΕΚ 68/Α/11−03−2005) ύστερα από τη συ−
μπλήρωση πενταετίας από την έκδοσή της παρούσας
καθώς και έπειτα από μεταβολή του μηχανολογικού
εξοπλισμού.
2. Να τηρούνται σε ετοιμότητα όλα τα μέτρα πυρο−
προστασίας που προβλέπονται από την εγκεκριμένη
μελέτη πυρασφάλειας.
3. Να ανανεώνεται το πιστοποιητικό πυροπροστασίας
πριν από τη λήξη του και να προσκομίζεται αντίγρα−
φο στη Δ/νση Εγκαταστάσεων Πετρελαιοειδών του
Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής
Αλλαγής.
4. Να τηρούνται οι όροι που αναφέρονται στην Κοινή
Υπουργική Απόφαση υπό στοιχείο 19 του προοιμίου της
παρούσας. Οι κοινές υπουργικές αποφάσεις έγκρισης
περιβαλλοντικών όρων να ανανεώνονται πριν από τη
λήξη τους και να προσκομίζεται αντίγραφο στη Δ/νση
Εγκαταστάσεων Πετρελαιοειδών του Υπουργείου Περι−
βάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.
5. Η παρακολούθηση της λειτουργίας των εγκατα−
στάσεων και ιδιαίτερα η συντήρησή τους να γίνεται
σύμφωνα με τους διεθνείς κανονισμούς, που ισχύουν
για παρόμοια συστήματα μεταφοράς φυσικού αερίου
και που έχουν προδιαγραφεί στη μελέτη του έργου.
6. Για την απαιτούμενη, σύμφωνα με τις διατάξεις
των Β.Δ. 16/17−03−1950 και Β.Δ. 24−11/17−12−1953 υπεύθυνη
επίβλεψη της λειτουργίας της ανωτέρω εγκατάστασης
πρέπει να απασχολείται πρόσωπο, που να έχει τα προ−
βλεπόμενα προσόντα.
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7. Το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιμα−
τικής Αλλαγής διατηρεί το δικαίωμα να επιβάλλει την
εκτέλεση μεταρρυθμίσεων στην υπόψη εγκατάσταση,
σε κάθε περίπτωση που θα διαπιστωθεί ότι τούτο είναι
αναγκαίο για να εκπληρωθούν οι επιδιωκόμενοι σκοποί
που προβλέπονται από το άρθρο 2 του Β.Δ. 15/21−10−1922,
όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει.
8. Να τηρούνται κατά τη λειτουργία της εγκατάστα−
σης οι εκάστοτε ισχύουσες αστυνομικές και υγειονομι−
κές διατάξεις καθώς και οι διατάξεις του Υπουργείου
Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.
9. Η παρούσα άδεια δεν απαλλάσσει την ενδιαφερόμε−
νη εταιρεία από την υποχρέωση να εφοδιασθεί με άλλη
άδεια, αν από άλλες διατάξεις προκύπτει αντίστοιχη
υποχρέωσή της.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 13 Μαΐου 2011
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ

F
Αριθμ. 40168
(4)
Τοποθέτηση Συμβούλου Επιμόρφωσης για θέματα ευ−
ρωπαϊκού δικαίου στην Εθνική Σχολή Δικαστικών Λει−
τουργών.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις του άρθρου 7 του ν. 3689/2008 «Εθνι−
κή Σχολή Δικαστικών Λειτουργών και άλλες διατάξεις»
(Α΄ 164) όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 6 του ν.
3910/2011 (Α΄ 11).
2) Το γεγονός ότι η απόφαση αυτή δεν προκαλεί δα−
πάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, απο−
φασίζουμε:
Τοποθετούμε την Ευγενία Σαχπεκίδου του Ροδίου,
Καθηγήτρια Δικαίου Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Τμήμα
Νομικής της Σχολής Νομικών, Οικονομικών και Πολι−
τικών Επιστημών του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου
Θεσσαλονίκης, ως Σύμβουλο Επιμόρφωσης για θέμα−
τα ευρωπαϊκού δικαίου στην Εθνική Σχολή Δικαστικών
Λειτουργών.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 12 Μαΐου 2011

υποδίκων για εργασία ή απασχόληση σε προγράμματα
ή σπουδές», όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με
τα Π.Δ. 378/2001 (ΦΕΚ Α΄ 252), 333/2003 (ΦΕΚ Α΄ 285),
75/2005 (ΦΕΚ Α΄ 114) και 240/2007 (ΦΕΚ Α΄ 283).
3. Την αριθ. 82478/5−8−1993 απόφασή μας με την οποία
έγινε καθορισμός του αριθμού θέσεων των εργαζομέ−
νων κρατουμένων στο Κατάστημα Κράτησης Κω με
ευεργετικό υπολογισμό ημερών εργασίας, όπως αυτή
τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τις αριθ. 183921/2−
12−1998, 75489/15−5−2001 και 111199/8−7−2002 όμοιες απο−
φάσεις.
4. Την αριθ. 5/3−2−2011 πρόταση του Συμβουλίου Εργα−
σίας Κρατουμένων του Καταστήματος Κράτησης Κω.
5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας
απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρα−
τικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Αυξάνουμε κατά πέντε (5) τις θέσεις εργασίας κρα−
τουμένων, ειδικότητας καθαριστών, του Καταστήματος
Κράτησης Κω.
Με την ανωτέρω αύξηση ο συνολικός αριθμός των
θέσεων εργασίας στο εν λόγω Κατάστημα ανέρχεται
σε σαράντα πέντε (45), οι οποίες κατανέμονται, ως ακο−
λούθως:
1
ΘΕΣΕΙΣ ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ
15
2
ΘΕΣΕΙΣ ΠΛΥΝΤΩΝ
1
3
ΘΕΣΕΙΣ ΚΟΥΡΕΙΟΥ
1
4
ΘΕΣΕΙΣ ΚΑΦΕΝΕΙΟΥ
2
5
ΘΕΣΕΙΣ ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ
1
6
ΘΕΣΕΙΣ ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΩΝ
1
7
ΘΕΣΕΙΣ ΞΥΛΟΥΡΓΩΝ
1
8
ΘΕΣΕΙΣ ΚΗΠΟΥΡΩΝ
3
9
ΘΕΣΕΙΣ ΜΑΓΕΙΡΕΙΩΝ
6
10
ΘΕΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ
2
11
ΘΕΣΕΙΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ
2
12
ΘΕΣΕΙΣ ΣΥΝΤΗΡΗΤΩΝ
6
13
ΘΕΣΕΙΣ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ
2
14
ΘΕΣΕΙΣ ΣΙΔΗΡΟΥΡΓΩΝ
2
ΣΥΝΟΛΟ
45
Οι κρατούμενοι που τοποθετούνται για εργασία στις
ανωτέρω θέσεις, δικαιούνται ευεργετικό υπολογισμό
ημερών εργασίας, σύμφωνα με τους όρους και προϋ−
ποθέσεις των σχετικών διατάξεων του Π.Δ/τος 107/2001
(ΦΕΚ Α΄ 97) «Ευεργετικός υπολογισμός ημερών ποινής
καταδίκων και υποδίκων για εργασία ή απασχόληση σε
προγράμματα ή σπουδές», όπως ισχύει σήμερα.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 6 Μαΐου 2011

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΣΤΑΝΙΔΗΣ

F
Αριθμ. 12028
Αύξηση Θέσεων Εργασίας Κρατουμένων
στο Κατάστημα Κράτησης Κω.
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ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΣΤΑΝΙΔΗΣ

(5)

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 40, 41 και 43 παρ. 3 του
ν. 2776/1999 (ΦΕΚ Α΄ 291) «Σωφρονιστικός Κώδικας».
2. Τις διατάξεις του Π.Δ/τος 107/2001 (ΦΕΚ Α΄ 97) «Ευ−
εργετικός υπολογισμός ημερών ποινής καταδίκων και

F
Αριθμ. 13867/10748
(6)
Τροποποίηση της συστατικής πράξης της Κοινωφελούς
Δημοτικής Επιχείρησης με την επωνυμία «Δημοτική
Κοινωφελής Επιχείρηση Αγίας Βαρβάρας».
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Το Π.Δ. 135/2010 (ΦΕΚ 228/Α΄/27−12−2010) «Οργανισμός
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής».
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2. Τις διατάξεις του άρθρ. 107 του Ν. 3852/10 «Νέα Αρ−
χιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α΄/07−
06−2010).
3. Τις διατάξεις των άρθρων 252 έως 264 και 269 έως
270 του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και
Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 114/Α΄/8−6−2006).
4. Την υπ’ αριθ. 1519/999/20.01.2010 απόφαση του Γε−
νικού Γραμματέα Περιφέρειας Αττικής (ΦΕΚ 120/Β΄/09−
02−2010) με την οποία συστάθηκε η «Δημοτική Κοινω−
φελής Επιχείρηση Αγίας Βαρβάρας» και τροποποιήθηκε
μεταγενέστερα με την υπ’ αριθ. 18904/10893/04−06−2010
απόφαση του ιδίου (ΦΕΚ 883/Β΄/21−06−2010), μετά από
μετατροπή της αμιγούς δημοτικής επιχείρησης με την
επωνυμία «Δημοτική Επιχείρηση Ανάπτυξης Δήμου Αγί−
ας Βαρβάρας» η οποία είχε συσταθεί με την υπ’ αριθ.
30890/1−9−1997 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περι−
φέρειας (ΦΕΚ 916/Β΄/17−10−1997) και τροποποιήθηκε με
τις υπ’ αριθ. 13729/16−4−1999 και 8057/13−3−2007 όμοιες
της (ΦΕΚ 811/Β΄/21−5−1999 και 527/Β΄/13−4−2007).
5. Την υπ’ αριθ. 43/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμ−
βουλίου του Δήμου Αγίας Βαρβάρας, σχετικά με την
τροποποίηση του καταστατικού της «Δημοτικής Κοινω−
φελούς Επιχείρησης Αγίας Βαρβάρας» ως προς τους
σκοπούς, αποφασίζουμε:
Τροποποιούμε τη συστατική πράξη της Δημοτικής
Επιχείρησης με την επωνυμία «Δημοτική Κοινωφελής
Επιχείρηση Αγίας Βαρβάρας» ως προς το «Σκοπό της
Επιχείρησης» ως εξής:
• Στο άρθρο 1.4 «Σκοπός της Επιχείρησης» προστί−
θενται στο τέλος τα αντικείμενα δράσης 16 και 17 ως
εξής:
16. Η επίβλεψη και λειτουργία της Ανώτερης Σχολής
Δραματικής Τέχνης, των τμημάτων παραδοσιακών χο−
ρών καθώς και το Σκάκι, που έχει μέχρι την κατάργη−
ση του το Ν.Π.Δ.Δ. «Πνευματικό Κέντρο» Δήμου Αγίας
Βαρβάρας−Αττικής.
17. Η επίβλεψη και λειτουργία όλων των αθλητικών
τμημάτων, που έχει μέχρι την κατάργηση του το Ν.Π.Δ.Δ.
«Δημοτικός Αθλητικός Οργανισμός» (Δ.Α.Ο.) Δήμου Αγί−
ας Βαρβάρας Αττικής. Η αρίθμηση των αντικειμένων
δράσης του άρθρου αυτού, μετά τις πιο πάνω προστι−
θέμενες δράσεις, αριθμούνται από το 1 έως και το 17.
Τα υπόλοιπα άρθρα της συστατικής πράξης της επι−
χείρησης ισχύουν ως έχουν.
Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκα−
λείται επιπλέον δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού
του Δήμου Αγίας Βαρβάρας− Αττικής.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 6 Μαΐου 2011
Ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΗΛΙΑΣ ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
F
Αριθμ. Οικ. 1439
(7)
Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας με αμοιβή υπαλ−
λήλων της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου για το
έτος 2011.
Η ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΕΒΡΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 16 του Ν. 3205/2003 (ΦΕΚ

297/τ.Α΄/2003) «Μισθολογικές ρυθμίσεις λειτουργών και
υπαλλήλων του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ και ΟΤΑ κλπ».
2. Την με αριθμ. 2/72757/0022/31−12−2003 ερμηνευτική
εγκύκλιο του Γ.Λ.Κ που αφορά στην παροχή οδηγιών
για την εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 3205/2003 (ΦΕΚ
297/τ.Α΄/2003).
3. Τις διατάξεις του άρθρου 25, παραγρ. 7 του Ν.
2738/1999 (ΦΕΚ 180/τ.Α΄) σε συνδυασμό με τις διατά−
ξεις του άρθρου 34, παραγράφου 5 του Ν. 2768/1999
(ΦΕΚ 273 /τ.Α΄).
4. Τις διατάξεις του Ν. 3833/2010 «προστασία της εθνι−
κής οικονομίας− Επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση
της δημοσιονομικής κρίσης» (ΦΕΚ 40/Α/15−3−2010).
5. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄) «Νέα Αρ−
χιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης−Πρόγραμμα Καλλικράτης».
6. Τις διατάξεις του Π.Δ. 144/2010 (ΦΕΚ 237/τ.Α΄/21−12−
2010) «Οργανισμός Περιφέρειας Α.Μ.Θ».
7. Την υπ’ αριθμ. 39/14−1−2011 απόφαση του Περιφε−
ρειάρχη Α.Μ.Θ. περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων στους
άμεσα εκλεγμένους Αντιπεριφερειάρχες.
8. Την αριθμ. 51670/19−12−2001 απόφαση του Υπουργεί−
ου Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης
περί καθιέρωσης λειτουργίας των υπηρεσιών τεχνικού
εξοπλισμού των Ν.Α. σε 24ωρη βάση η οποία δίνει την
δυνατότητα αποζημίωσης για τους υπαλλήλους που
εργάσθηκαν υπηρωριακά και κατά τις νυκτερινές ώρες
καθώς και τις ημέρες αργίας και Κυριακής.
9. Τις ειδικές, έκτακτες ή επείγουσες υπηρεσιακές
ανάγκες που παρουσιάζονται (χιονοπτώσεις − πλημμύ−
ρες − πυρκαγιές κ.λ.π.) για την αντιμετώπιση των οποίων
απασχολείται το προσωπικό του Τμήματος Πολιτικής
Προστασίας, της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφε−
ρειακής Ενότητας Έβρου, του αποκεντρωμένου Τμήμα−
τος Τεχνικών Έργων Ορεστιάδας, καθώς και οδηγών
του Γραφείο Κίνησης οχημάτων πέρα από το κανονικό
ωράριο εργασίας σε 24ωρη και κατά τις Κυριακές και
εξαιρέσιμες ημέρες.
10. Την ανάγκη υπερωριακής απασχόλησης ενός (1)
οδηγού κατά τις εργάσιμες ημέρες, τις εξαιρέσιμες και
τις αργίες για τις ανάγκες μετακίνησης της Αντιπερι−
φερειάρχη Π.Ε. Έβρου.
11. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή προκαλείται
δαπάνη που ανέρχεται στο ποσό των 48.176 € (σαρά−
ντα οκτώ χιλιάδες εκατόν εβδομήντα έξι ευρώ) και θα
αντιμετωπισθεί από την πίστωση που έχει εγγραφεί
για το σκοπό αυτό στον προϋπολογισμό της Περιφέ−
ρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης έτους 2011,
αποφασίζουμε:
Ι. Την καθιέρωση υπερωριακής εργασίας με αμοιβή
των παρακάτω υπαλλήλων ως ακολούθως:
Α) Του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας της Περι−
φερειακής Ενότητας Έβρου, της Διεύθυνσης Τεχνικών
Έργων της Π.Ε Έβρου και του Τμήματος Τεχνικών Έρ−
γων Ορεστιάδας κατά τις απογευματινές και νυχτερινές
ώρες των εργάσιμων ημερών, Κυριακών και εξαιρέσιμων,
για την αντιμετώπιση ειδικών, εκτάκτων και επειγουσών
αναγκών (χιονοπτώσεις, πλημμύρες κ.λ.π.) για το έτος
2011
Αριθμός υπαλλήλων: 35
Απογευματινή εργασία: 3.640 ώρες
Νυχτερινή εργ. και εργ. Κυριακών και Εξαιρέσιμων
ημερών: 3.360

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
Απαιτούμενη συνολική δαπάνη: 45.360 €
Β) Ενός (1) οδηγού για τις ανάγκες μετακίνησης της
Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Έβρου
Απογευματινή εργασία: 320 ώρες
Εξαιρέσιμες και αργίες: 128 ώρες
Απαιτούμενη συνολική δαπάνη: 2.816 €
II. Η ονομαστική και η κατανομή κατ’ είδος (καθημε−
ρινές−Κυριακές και εξαιρέσιμες απογευματινές− νυχτε−
ρινές) θα γίνει με απόφαση της Αντιπεριφερειάρχη της
Περιφερειακής Ενότητας Έβρου και δεν θα ξεπερνούν
τις 40 ώρες καθημερινές απογευματινές και τις 16 ώρες
Κυριακές−εξαιρέσιμες ανά υπάλληλο μηνιαίως.
Η δαπάνη θα βαρύνει τους Ε.Φ. 4311 με ΚΑΕ 0511−
0512 και 4072 με ΚΑΕ 0511 − 0512 και υπάρχει η σχετική
πίστωση στον προϋπολογισμό της Περιφέρειας Α.Μ.Θ
έτους 2011.
Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει ένα μήνα πριν τη
δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αλεξανδρούπολη, 6 Μαΐου 2011
Η Αντιπεριφερειάρχης
ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΑΥΡΑΝΕΖΟΥΛΗ−ΝΙΚΟΛΑΟΥ
F
Αριθμ. 4628
(8)
Καθορισμός υπερωριακής εργασίας υπαλλήλων της
Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας της Περιφέρειας Βο−
ρείου Αιγαίου.
Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
Έχοντας υπόψη:
Τις διατάξεις:
1 Του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοί−
κησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα
Καλλικράτης.
2. Του Π.Δ. 137/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας
Βορείου Αιγαίου».
3. Τις ανάγκες του προγράμματος δακοκτονίας έτους
2011.
4. Ότι η διάρκεια των εργασιών δακοκτονίας ορίζεται
από 1ης Μαρτίου μέχρι 31 Δεκεμβρίου κάθε χρόνου (από−
φαση Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών−Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων Α.Π. 123877, ΦΕΚ 775/Β/9−6−
2005).
5. Του άρθρου 16 Ν. 3205/2003 βάσει των οποίων επι−
τρέπεται η καθιέρωση με αμοιβή εργασίας πέρα από τις
ώρες της υποχρεωτικής απασχόλησης των υπαλλήλων
του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. και των Ο.Τ.Α. μόνο για
την αντιμετώπιση εποχικών, εκτάκτων και επειγουσών
υπηρεσιακών αναγκών.
6. Του άρθρου 6 του Ν. 3833/2010 (ΦΕΚ 40/Α/15−03−2010)
σύμφωνα με τις οποίες ο αριθμός ωρών απογευματινής
υπερωριακής με αμοιβή εργασίας δεν μπορεί να υπερ−
βαίνει τις σαράντα (40) ώρες ανά υπάλληλο μηνιαίως. Η
απασχόληση δε κατά τις νυκτερινές ώρες, τις Κυριακές
και τις εξαιρέσιμες ημέρες δεν μπορεί κατά μήνα να
υπερβαίνει τις 16 ώρες, μέσα στο όριο των 40 ωρών.
7. Την αναγκαιότητα που προκύπτει για την υπερω−
ριακή απασχόληση εξαιρέσιμων ημερών και Κυριακών
από την φύση του αντικειμένου της Δακοκτονίας, (μι−
σθοδοσία Τομεαρχών και εργατοτεχνικού προσωπικού,
διενέργεια όλων των διαγωνισμών, αναγκαιότητα επεμ−

17813

βάσεων βάσει δεδομένων του δακοπληθυσμού και όχι
προγραμματισμένων επεμβάσεων, αναγκαιότητα ελέγ−
χου, εποπτείας και παρακολούθησης των συνεργείων
ψεκασμού καθώς και του εποχικού προσωπικού).
8. Την υπ’ αριθμ. 4318/28−4−2011 απόφαση Περιφερειάρ−
χη για ορισμό υπευθύνων Δακοκτονίας έτους 2011.
9. Την αριθ. 51/2011 απόφαση (Πρακτικού No 6) του Πε−
ριφερειακού Συμβουλίου Βορείου Αιγαίου περί έγκρισης
υπερωριακής εργασίας και εκτός έδρας μετακινήσεις
Υπαλλήλων που ασχολούνται με το πρόγραμμα Δακο−
κτονίας έτους 2011.
10. Την με αρ. πρωτ. 8291/903/05−05−2011 απόφαση
Ανάληψης Υποχρέωσης της Δ/νσης Οικονομικού της
Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου περί έγκρισης δέσμευσης
πίστωσης για την πληρωμή δαπάνης σε βάρος της πί−
στωσης του προϋπολογισμού εξόδων του Ειδικού Φορές
(0295) Κ.Α.Ε. 0511 οικ. έτους 2011 για πληρωμή υπερωριών
για τις ανάγκες δακοκτονίας έτους 2011.
11. Την με αρ. πρωτ. 8292/904/05−05−2011 Απόφαση
Ανάληψης Υποχρέωσης της Δ/νσης Οικονομικού της
Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου περί έγκρισης δέσμευ−
σης πίστωσης για την πληρωμή δαπάνης σε βάρος της
πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του Ειδικού
Φορές (0295) Κ.Α.Ε. 0512 οικ. έτους 2011 για πληρωμή
υπερωριών για τις ανάγκες δακοκτονίας έτους 2011,
αποφασίζουμε:
Καθορίζουμε:
1. Για τον Δ/ντη Δακοκτονίας, τους επόπτες Δακο−
κτονίας, τον λογιστή Δακοκτονίας, τον γραμματέα
Δακοκτονίας της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας της
Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου υπερωριακή εργασία,
εξαιρέσιμων ημερών και Κυριακών με αμοιβή εντός του
χρονικού διαστήματος από 1−4−2011 έως 31−12−2011 ως
ακολούθως:
α) Δ/ντής δακοκτονίας μέχρι 250 ώρες
β) Επόπτες δακοκτονίας μέχρι 400 ώρες για κάθε
επόπτη
γ) Λογιστής μέχρι 300 ώρες
δ) Γραμματέας μέχρι 300 ώρες
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 του νόμου
3833 (ΦΕΚ 40/Α/15−03−2010) ο αριθμός των ωρών απο−
γευματινής υπερωριακής με αμοιβή εργασίας δεν μπο−
ρεί να υπερβαίνει τις σαράντα (40) ώρες ανά υπάλληλο
μηνιαίως.
Η απασχόληση κατά τις νυκτερινές ώρες, τις Κυριακές
και τις εξαιρέσιμες ημέρες δεν μπορεί κατά μήνα να
υπερβαίνει τις 16 ώρες, μέσα στο όριο των 40 ωρών.
Η υπερωριακή απασχόληση τις Κυριακές και τις εξαι−
ρέσιμες ημέρες προκύπτει:
α) από τη φύση του αντικειμένου της δακοκτονίας
και
β) από τα αναφερόμενα στο άρθρο 10 του Νόμου 2732
(ΦΕΚ 154/Α/30−7−1999) και στο άρθρο 16 του Νόμου 3205
(ΦΕΚ 297/Α/23−12−2003).
2. Ο Δ/ντης Δακοκτονίας, οι επόπτες Δακοκτονίας, ο
λογιστής Δακοκτονίας και ο γραμματέας Δακοκτονίας,
οι οποίοι θα εφαρμόσουν το πρόγραμμα δακοκτονίας
έτους 2011 (του καταργηθέντος Ταμείου Προστασίας
Ελαιοπαραγωγής), είναι υπάλληλοι της Δ/νσης Αγρο−
τικής Οικονομίας της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου και
έχουν ορισθεί με την αριθμ 4318/28−4−2011 απόφαση
Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου.
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

3. Με απόφαση του Δ/ντή Δακοκτονίας Λέσβου θα
καθορίζονται οι μήνες της ως άνω υπερωριακής απα−
σχόλησης με αμοιβή και ο αριθμός των ωρών κατά
μήνα για τον κάθε υπάλληλο ανάλογα με τις ανάγκες
εφαρμογής του προγράμματος δακοκτονίας.
4. Η απογευματινή υπερωριακή εργασία θα εκτελείται
κάθε εργάσιμη ημέρα από ώρα 15.00 έως 22.00, εξαιρέ−
σιμων ημερών και Κυριακών από ώρα 09.00 έως 13.00.
Υπεύθυνος για την παρακολούθηση και τον έλεγχο της
πραγματικής προσφοράς της προαναφερόμενης εργα−
σίας είναι ο Δ/ντής Δακοκτονίας Λέσβου στον οποίο
ανήκουν οι απασχολούμενοι υπάλληλοι.
5. Η προκαλούμενη δαπάνη θα καλυφθεί από πιστώ−
σεις του προγράμματος Δακοκτονίας έτους 2011 βάσει
κατανομής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων που έχουν εγγραφεί στον κρατικό προϋπο−
λογισμό του έτους 2011 και αφορούν τους Αυτοτελείς

Κοινοτικούς Πόρους των Περιφερειών και συγκεκριμένα
από τους κωδικούς 0511 και 0512 του προϋπολογισμού
της Υπηρεσίας μας. Η συνολική δαπάνη ανέρχεται σε
Δέκα οκτώ χιλιάδες ΕΥΡΩ (18.000 ΕΥΡΩ).
6. Την έγκριση αμοιβής για εκτός έδρας μετακινή−
σεις για τους τακτικούς υπαλλήλους Δ/ντή δακοκτο−
νίας, Επόπτη δακοκτονίας, Λογιστή και Γραμματέα ή
τους αναπληρωτές τους σε περίπτωση απουσίας των
τακτικών, για το χρονικό διάστημα εφαρμογής του προ−
γράμματος. Κωδικός 0711 του προϋπολογισμού.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Μυτιλήνη, 6 Μαΐου 2011
Ο Περιφερειάρχης
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΙΑΚΑΛΗΣ

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
*02012561606110008*

ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * FAX 210 52 21 004

