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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 ∆ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ −

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 ∆ιοίκησης − 
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.∆/τος 113/2010 «Ανάληψη υπο−
χρεώσεων από τους ∆ιατάκτες» (ΦΕΚ 194 Α΄). 

5. Την υπ’ αριθµ. 43093/30−6−10 απόφαση του Υπουρ−
γού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ι−
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 ∆ιακυβέρνησης και Οικονοµικών «Οδηγίες για την 
κατάρτιση προϋπολογισµού των ∆ήµων, οικονοµικού 
έτους 2011» (ΦΕΚ 141 Β΄).

7. Την υπ’ αριθµ. 3907/24−1−2011 κοινή απόφαση των 
Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρο−
νικής ∆ιακυβέρνησης 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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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 ∆ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΥΦΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

 ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙ∆ΗΣ 

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.∆. 63/2005 «Κω−

δικοποίηση της νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα 
Κυβερνητικά όργανα» (Α΄ 98).

2. Του Π.∆. 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 
∆ηµοσίου, ΝΠ∆∆ και ΟΤΑ, µονίµων στελεχών των Ενό−
πλων ∆υνάµεων 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/∆ΙΟΕ1913/13−10−2010 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 ∆ιοικητικών Συµβουλίων και 
∆ιοικητικών 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
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Αριθµ. ∆3/Α/8427 (3)  
    Χορήγηση άδειας λειτουργίας στο ∆ΕΣΦΑ Α.Ε. για το 

Μετρητικό Σταθµό (70 bar) «ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑ−
∆ΟΣ (ADG)», στην περιοχή Παραλίας της ∆ηµοτικής 
Κοινότητας ∆ιστόµου του ∆ήµου «∆ιστόµου – Αρά−
χοβας – Αντίκυρας» του Νοµού Βοιωτίας. 

  Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Το Π.∆. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/22−04−2005) «Κωδικοποί−

ηση της νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερ−
νητικά Όργανα».

2. Το Π.∆. 381/1989 (ΦΕΚ 168/Α/16−09−1989) «Οργανισµός 
του Υπουργείου Βιοµηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολο−
γίας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

3. Το Π.∆. 187/2009 (ΦΕΚ 214/Α/7−10−2009) «∆ιορισµός 
Υπουργών και Υφυπουργών». 

4. Το Π.∆. 189/2009 περί καθορισµού και ανακατανο−
µής αρµοδιοτήτων των Υπουργείων (ΦΕΚ 221/Α/05−11−
2009).

5. Το Π.∆. 24/2010 περί ανακαθορισµού των αρµοδι−
οτήτων των Υπουργείων και τροποποιήσεις του Π.∆. 
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 ∆.Ε.Π.Α. Α.Ε. µε 
απόσπαση ο κλάδος του Εθνικού Συστήµατος Φυσικού 
Αερίου (ΕΣΦΑ) στο ∆ιαχειριστή Εθνικού Συστήµατος Φυ−
σικού Αερίου Α.Ε. µε διακριτικό τίτλο «∆.Ε.Σ.Φ.Α. Α.Ε».

8. Το Π.∆. 33/2007 “Σύσταση της Ανώνυµης Εταιρείας 
µε την επωνυµία «∆ιαχειριστής 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 «∆ιαχειριστής Εθνικού Συστήµα−
τος Φυσικού Αερίου Ανώνυµη Εταιρεία» και το διακριτικό 
τίτλο «∆.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.∆. 15/21−10−1922 «Περί χορηγήσεως αδειών 
ιδρύσεως και λειτουργίας πάσης µηχανολογικής εγκα−
ταστάσεως» (ΦΕΚ 208/Α/21−10−1922).

12. Το Β.∆. 16/17−03−1950 «Περί διαιρέσεως κατατάξεως 
και απογραφής των Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων, 

επιβλέψεως εκτελέσεως και επιβλέψεως της λειτουργί−
ας αυτών» (ΦΕΚ 82/Α/17−03−1950), το οποίο τροποποιή−
θηκε και συµπληρώθηκε µε το Β.∆. 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 
“∆ηµόσιας 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 ∆ΕΠΑ 
Α.Ε. (και νυν ∆ΕΣΦΑ 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 ∆3/Α/18135 (ΦΕΚ B 1621/03.11.2006) απόφαση του 
Γενικού Γραµµατέα του Υπουργείου Ανάπτυξης, µε την 
οποία χορηγήθηκε στην Α.Ε. ∆ΕΠΑ άδεια εγκατάστα−
σης διάρκειας τριών (3) ετών για την κατασκευή του 
Μετρητικού Σταθµού (70 bar) «ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛ−
ΛΑ∆ΟΣ (ADG)», στην περιοχή Παραλίας της ∆ηµοτικής 
Κοινότητας ∆ιστόµου του ∆ήµου «∆ιστόµου – 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 ∆Ε−
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 ∆ΕΣΦΑ 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 ∆η−
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 ΠΕΧΩ∆Ε, 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 ΥΠΕΧΩ∆Ε, 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 ΥΠΕΧΩ∆Ε, 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 ΠΕΧΩ∆Ε, 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 ∆ΕΣΦΑ ΑΕ, µε την οποία δηλώνει ότι, 
η εγκατάσταση του Μετρητικού Σταθµού Φυσικού Αε−
ρίου (70 bar) «ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ Της ΕΛΛΑ∆ΟΣ (ADG)», στην 
περιοχή Παραλίας της ∆ηµοτικής Κοινότητας ∆ιστόµου 
του ∆ήµου ∆ιστόµου – 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 ∆ΕΣΦΑ ΑΕ, µε την οποία δηλώνει ότι, 
δεν απορρέουν βιοµηχανικά απόβλητα από την παρα−
γωγική διαδικασία του Μετρητικού Σταθµού Φυσικού 
Αερίου (70 bar) «ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ Της ΕΛΛΑ∆ΟΣ (ADG)», 
στην περιοχή Παραλίας της ∆ηµοτικής Κοινότητας ∆ι−
στόµου του ∆ήµου ∆ιστόµου – 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 ∆ΕΣΦΑ 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 ∆ιοίκησης του ∆ΕΣΦΑ Α.Ε.

27. Την από 04−04−2011 υπεύθυνη δήλωση του αρµοδί−
ου Τεχνικού του ∆ΕΣΦΑ ΑΕ, περί αποδοχής της επίβλε−
ψης της λειτουργίας και συντήρησης του Μετρητικού 
Σταθµού Φυσικού Αερίου (70 bar) «ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛ−
ΛΑ∆ΟΣ (ADG)», στην περιοχή Παραλίας της ∆ηµοτικής 
Κοινότητας ∆ιστόµου του ∆ήµου ∆ιστόµου – 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 
ΕΛΛΑ∆ΟΣ (ADG)», που βρίσκεται στον Άγιο Νικόλαο της 
∆ηµοτικής Κοινότητας ∆ιστόµου του Νοµού Βοιωτίας 
και το οποίο καταλαµβάνει ισόγειο χώρο, ιδιοκτησίας 
∆ΕΣΦΑ, 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 ∆ΕΗ − ∆ΕΥΑΛ, τετραετούς 
ισχύος, της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας, η οποία 
αναφέρεται στην ανέγερση του Μετρητικού Σταθµού 
Φυσικού Αερίου ADG, από τη ∆ΕΠΑ Α.Ε. 

31. Το διπλότυπο είσπραξης µε αριθµό ΣΤ 85115206/06−
04−2011 της ∆ΟΥ Γαλατσίου, ύψους €98,00.

32. Την από 19−04−2011 έκθεση αυτοψίας της ∆/νσης 
Εγκαταστάσεων Πετρελαιοειδών.

33. Την από 05−05−2011 εισήγηση της ∆/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 ∆ΕΣΦΑ Α.Ε., αόρι−
στης χρονικής διάρκειας, για το Μετρητικό Σταθµό (70 
bar) «ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ (ADG)», στην περιο−
χή Παραλίας της ∆ηµοτικής Κοινότητας ∆ιστόµου του 
∆ήµου ∆ιστόµου – 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 ∆/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 ∆/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.∆. 16/17−03−1950 και Β.∆. 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.∆. 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 ∆ικαστικών Λει−
τουργών. 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ∆ΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ∆ΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις του άρθρου 7 του ν. 3689/2008 «Εθνι−

κή Σχολή ∆ικαστικών 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 ∆ικαίου 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 ∆ικαστικών 
Λειτουργών.

Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 12 Μαΐου 2011

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ  

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΣΤΑΝΙ∆ΗΣ

F

Αριθµ. 12028 (5)  
    Αύξηση Θέσεων Εργασίας Κρατουµένων 

στο Κατάστηµα Κράτησης Κω.  

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ∆ΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ∆ΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

  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.∆/τος 107/2001 (ΦΕΚ Α΄ 97) «Ευ−

εργετικός υπολογισµός ηµερών ποινής καταδίκων και 

υποδίκων για εργασία ή απασχόληση σε προγράµµατα 
ή σπουδές», όπως τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε µε 
τα Π.∆. 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 Υ∆ΡΑΥΛΙΚΩΝ  2
12 ΘΕΣΕΙΣ ΣΥΝΤΗΡΗΤΩΝ  6
13 ΘΕΣΕΙΣ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ 2
14 ΘΕΣΕΙΣ ΣΙ∆ΗΡΟΥΡΓΩΝ  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.∆/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 

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΣΤΑΝΙ∆ΗΣ

F

Αριθµ. 13867/10748 (6)  
    Τροποποίηση της συστατικής πράξης της Κοινωφελούς 

∆ηµοτικής Επιχείρησης µε την επωνυµία «∆ηµοτική 
Κοινωφελής Επιχείρηση Αγίας Βαρβάρας».

  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Το Π.∆. 135/2010 (ΦΕΚ 228/Α΄/27−12−2010) «Οργανισµός 

της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Αττικής».
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2. Τις διατάξεις του άρθρ. 107 του Ν. 3852/10 «Νέα Αρ−
χιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης 
∆ιοίκησης − 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 ∆ήµων 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 «∆ηµοτική 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 «∆ηµοτική Επιχείρηση Ανάπτυξης ∆ήµου 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 ∆ηµοτικού Συµ−
βουλίου του ∆ήµου Αγίας Βαρβάρας, σχετικά µε την 
τροποποίηση του καταστατικού της «∆ηµοτικής Κοινω−
φελούς Επιχείρησης Αγίας Βαρβάρας» ως προς τους 
σκοπούς, αποφασίζουµε:

Τροποποιούµε τη συστατική πράξη της ∆ηµοτικής 
Επιχείρησης µε την επωνυµία «∆ηµοτική 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 
∆ραµατικής Τέχνης, των τµηµάτων παραδοσιακών χο−
ρών καθώς και το Σκάκι, που έχει µέχρι την κατάργη−
ση του το Ν.Π.∆.∆. «Πνευµατικό Κέντρο» ∆ήµου Αγίας 
Βαρβάρας−Αττικής.

17. Η επίβλεψη και λειτουργία όλων των αθλητικών 
τµηµάτων, που έχει µέχρι την κατάργηση του το Ν.Π.∆.∆. 
«∆ηµοτικός Αθλητικός Οργανισµός» (∆.Α.Ο.) ∆ήµου 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 ∆ήµου Αγίας Βαρβάρας− Αττικής.

Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 6 Μαΐου 2011 

Ο Γενικός Γραµµατέας Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης 
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 ∆ηµοσίου, Ν.Π.∆.∆ 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 
∆ιοίκησης−Πρόγραµµα Καλλικράτης».

6. Τις διατάξεις του Π.∆. 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 ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης 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 ∆/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 ∆ιεύθυνσης 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
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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 

∆/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 ∆ιοίκησης − Πρόγραµµα 
Καλλικράτης.

2. Του Π.∆. 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 ∆εκεµβρίου 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 ∆ηµοσίου, των Ν.Π.∆.∆. 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 ∆ακοκτονίας, (µι−
σθοδοσία Τοµεαρχών και εργατοτεχνικού προσωπικού, 
διενέργεια όλων των διαγωνισµών, αναγκαιότητα επεµ−

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 ∆ακοκτονίας 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 ∆ακο−
κτονίας έτους 2011.

10. Την µε αρ. πρωτ. 8291/903/05−05−2011 απόφαση 
Ανάληψης Υποχρέωσης της ∆/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 ∆/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 ∆/ντη ∆ακοκτονίας, τους επόπτες ∆ακο−

κτονίας, τον λογιστή ∆ακοκτονίας, τον γραµµατέα 
∆ακοκτονίας της ∆/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) ∆/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 ∆/ντης ∆ακοκτονίας, οι επόπτες ∆ακοκτονίας, ο 
λογιστής ∆ακοκτονίας και ο γραµµατέας ∆ακοκτονίας, 
οι οποίοι θα εφαρµόσουν το πρόγραµµα δακοκτονίας 
έτους 2011 (του καταργηθέντος Ταµείου Προστασίας 
Ελαιοπαραγωγής), είναι υπάλληλοι της ∆/νσης Αγρο−
τικής Οικονοµίας της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου και 
έχουν ορισθεί µε την αριθµ 4318/28−4−2011 απόφαση 
Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου.



17814 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ∆ΕΥΤΕΡΟ) 

3. Με απόφαση του ∆/ντή ∆ακοκτονίας 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 ∆/ντής ∆ακοκτονίας Λέσβου στον οποίο 
ανήκουν οι απασχολούµενοι υπάλληλοι.

5. Η προκαλούµενη δαπάνη θα καλυφθεί από πιστώ−
σεις του προγράµµατος ∆ακοκτονίας 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 
∆έκα οκτώ χιλιάδες ΕΥΡΩ (18.000 ΕΥΡΩ).

6. Την έγκριση αµοιβής για εκτός έδρας µετακινή−
σεις για τους τακτικούς υπαλλήλους ∆/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  
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