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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
  Αριθμ. 13421/Δ1.4224 (1)
Σύσταση Πειθαρχικού Συμβουλίου του Υπουργείου Ερ−

γασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 146Β του Ν. 4057/2012 

«Πειθαρχικό Δίκαιο Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών 
Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νομικών Προσώπων Δημο−
σίου Δικαίου» (ΦΕΚ 54 Α΄)

2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 368/89 «Οργανισμός Υπουρ−
γείου Εργασίας», ΦΕΚ Α΄ 163), όπως έχει τροποποιηθεί 
και ισχύει σήμερα.

3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προ−
ϋπολογισμού η οποία θα καθοριστεί με κοινή απόφαση 
των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρο−
νικής Διακυβέρνησης και Οικονομικών, αποφασίζουμε:

Συνιστάται στο Υπουργείο Εργασίας Κοινωνικής 
Ασφάλισης και Πρόνοιας Πειθαρχικό Συμβούλιο με έδρα 
την Αθήνα αρμόδιο για όλο το προσωπικό της Κεντρικής 
Υπηρεσίας του Υπουργείου, των Υπηρεσιών του Σώ−
ματος Επιθεώρησης Εργασίας και των Υπηρεσιών της 
Γενικής Γραμματείας Πρόνοιας, αποτελούμενο από:

1. Τον Πρόεδρο, ο οποίος είναι Πάρεδρος του Ελε−
γκτικού Συνεδρίου ή Εφέτης ή πρόεδρος Πρωτοδικών ή 
Πρωτοδίκης των διοικητικών ή των πολιτικών δικαστηρί−
ων ή αντεισαγγελέας Πρωτοδικών με τον αναπληρωτή 
του, οι οποίοι υποδεικνύονται από τον Πρόεδρο του 
οικείου δικαστηρίου ή από τον Προϊστάμενο της οικείας 
εισαγγελίας.

2. Ένα (1) μέλος, ο οποίος είναι Πάρεδρος ή Δικαστικός 
αντιπρόσωπος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους με 
τον αναπληρωτή του, οι οποίοι υποδεικνύονται από τον 
Πρόεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.

3. Ένα (1) μέλος, ο οποίος είναι μόνιμος υπάλληλος, 
Προϊστάμενος Διεύθυνσης Υπουργείου, Αποκεντρωμέ−
νης Διοίκησης, Περιφέρειας ή Ν.Π.Δ.Δ. με τον αναπληρω−
τή του, οι οποίοι δεν υπάγονται στην αρμοδιότητα του 
Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και 
υποδεικνύονται από τον Πρόεδρο του Δευτεροβάθμιου 
Πειθαρχικού Συμβουλίου ύστερα από κλήρωση που γίνε−
ται σύμφωνα με την διαδικασία που προβλέπεται στην 
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παράγραφο 9 του άρθρου 146Β του Ν. 4057/2012 και 
υπηρετούν στην έδρα του Πειθαρχικού Συμβουλίου.

Εισηγητής στο Πειθαρχικό Συμβούλιο ορίζεται με 
πράξη του Προέδρου μέλος αυτού τακτικό ή αναπλη−
ρωματικό.

Η θητεία των μελών του Πειθαρχικού Συμβουλίου είναι 
διετής.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

   Αθήνα, 9 Ιουλίου 2012

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ

F
    Αριθμ. 6719/70643 (2)
Μερική ανάκληση της υπ’ αριθ. οικ. 14770/190085/

01−12−2010 απόφασης της Γενικής Γραμματέως Πε−
ριφέρειας Θεσσαλίας «Μετάταξη προσωπικού Τμη−
μάτων Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμων και Κοινοτήτων 
της Περιφέρειας Θεσσαλίας στο Δήμο της έδρας 
του Νομού» (ΦΕΚ Β΄/1931/14−12−2010). 

   Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ− ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

   Έχοντας υπόψη:
Τις διατάξεις: 
1. των άρθρων 95, 258, 259 και 270 του Ν. 3852/2010 

«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Απο−
κεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» 
(Α΄87).

2. του Ν. 3801/2009 «Ρυθμίσεις θεμάτων προσωπικού με 
σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου 
και άλλες διατάξεις οργάνωσης και λειτουργίας της 
Δημόσιας Διοίκησης» (Α΄ 163).

3. του Ν. 3528/2007 «Κύρωση του Κώδικα Κατάστα−
σης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και 
Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.», που αφορούν στην υπηρεσιακή 
κατάσταση των μονίμων δημοσίων υπαλλήλων (Α΄ 26).

4. του Ν. 2503/1997 «Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση 
της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την Τοπική Αυ−
τοδιοίκηση και άλλες διατάξεις (Α΄107)».

5. του άρθρου 90 του Π.Δ. 63/2005 του Κώδικα Νομο−
θεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα 
(Π.Δ. 63/2005, ΦΕΚ 98 Α΄).

6. Την με αριθμ. 482/2011 απόφαση του Β΄ Τμήματος 
του Διοικητικού Εφετείου Λαρίσης (ακυρωτικής διαδι−
κασίας).

7. Την αριθμ. 3402/34745/27.3.2012 απόφαση της Γενι−
κής Γραμματέως Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλί−
ας− Στερεάς Ελλάδας περί ορισμού προϊσταμένου στη 
Διεύθυνση Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Θεσσαλίας, για 
το χρονικό διάστημα από 4.9.2009 και για το υπόλοιπο 
της θητείας.

8. Το με αριθμό 8/2011 πρακτικό του Υπηρεσιακού 
Συμβουλίου υπαλλήλων Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Θεσσαλίας− Στερεάς Ελλάδας.

9. Την από 10.4.2012 αίτηση της υπαλλήλου.
10. Το με αριθμ. πρωτ. 14007/30.5.2012 έγγραφο του 

Υπουργείου Εσωτερικών, αποφασίζουμε:
Ανακαλούμε εν μέρει την υπ’ αριθμόν οικ. 14770/190085/ 

01−12−2010 απόφασή μας «Μετάταξη προσωπικού Τμη−
μάτων Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμων και Κοινοτήτων της 
Περιφέρειας Θεσσαλίας στο Δήμο της έδρας του Νο−
μού» (ΦΕΚ Β΄/1931/14−12−2010), κατά το μέρος που αφορά 

τη μετάταξη της Σφύρα Καλλιόπης του Ευαγγέλου, 
κλάδου ΠΕ Μηχανικών− Αρχιτεκτόνων Μηχανικών με 
βαθμό Α΄.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

   Λάρισα, 3 Ιουλίου 2012 

Η Γενική Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
 ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΓΕΡΑΚΟΥΔΗ

F
    Αριθμ. 10163/110059 (3)
Συμπλήρωση της υπ’ αριθ. οικ. 14827/190950/03−12−2010 

απόφασης της Γενικής Γραμματέως Περιφέρειας 
Θεσσαλίας «Διαπιστωτική πράξη για την αυτοδίκαιη 
μετάταξη υπαλλήλων» (ΦΕΚ Β΄, 1965/21.12.10). 

   Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ− ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις: 
 α) των άρθρων 186, 256 παρ. 2 περ. α, 260 παρ. 2 και 

270 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/7.6.2010) «Νέα Αρχι−
τεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»,

 β) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα (Π.Δ. 63/2005, 
ΦΕΚ 98 Α΄).

2. Την με αριθμό 35/2010 εγκύκλιο του Υπουργείου 
Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυ−
βέρνησης. 

3. Την με αριθμ. 482/2011 απόφαση του Β΄ Τμήματος 
του Διοικητικού Εφετείου Λαρίσης (ακυρωτικής διαδι−
κασίας).

4. Την με αριθμ. 6719/7064/27.6.2012 απόφαση της Γε−
νικής Γραμματέως Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσ−
σαλίας − Στερεάς Ελλάδας περί μερικής ανάκλησης 
της υπ’ αριθμ. οικ. 14770/190085/1.12.2010 απόφασης της 
Γενικής Γραμματέως Περιφέρειας Θεσσαλίας «Μετάταξη 
προσωπικού Τμημάτων Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμων και 
Κοινοτήτων της Περιφέρειας Θεσσαλίας στο Δήμο της 
έδρας του Νομού»

5. Την αριθμ. 3402/34745/27.3.2012 απόφαση της Γενι−
κής Γραμματέως Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλί−
ας− Στερεάς Ελλάδας περί ορισμού προϊσταμένου στη 
Διεύθυνση Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Θεσσαλίας, για 
το χρονικό διάστημα από 4.9.2009 και για το υπόλοιπο 
της θητείας.

6. Το με αριθμό 8/2011 πρακτικό του Υπηρεσιακού 
Συμβουλίου υπαλλήλων Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Θεσσαλίας− Στερεάς Ελλάδας.

7. Την από 10.4.2012 αίτηση της υπαλλήλου.
8. Το με αριθμ. πρωτ. 14007/30.5.2012 έγγραφο του 

Υπουργείου Εσωτερικών, αποφασίζουμε:
Συμπληρώνουμε την υπ’ αριθ. οικ.14827/190950/03−12−

2010 απόφαση της Γενικής Γραμματέως Περιφέρειας 
Θεσσαλίας «Διαπιστωτική πράξη για την αυτοδίκαιη 
μετάταξη υπαλλήλων», ως εξής:

 «Διαπιστώνεται η αυτοδίκαιη μετάταξη της υπαλ−
λήλου Σφύρα Καλλιόπης του Ευαγγέλου, κλάδου ΠΕ 
Μηχανικών− Αρχιτεκτόνων Μηχανικών με βαθμό Α΄ 
της κρατικής περιφέρειας Θεσσαλίας στην αιρετή 
περιφέρεια Θεσσαλίας, σε συνιστώμενη προσωπο−
παγή θέση αντίστοιχης κατηγορίας, κλάδου/ειδικό−
τητας με το βαθμό και το μισθολογικό κλιμάκιο που 
κατέχει». 
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Η διαπιστωτική πράξη αυτή, που ισχύει από 1.7.2011, να 
δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

   Λάρισα, 3 Ιουλίου 2012

 Η Γενική Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης
 ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΓΕΡΑΚΟΥΔΗ

F
(4)

Ανακλήσεις αποφάσεων του Γενικού Γραμματέα της 
πρώην Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

       Με την υπ’ αριθ. 51607/27−06−2012 απόφαση του Γενικού 
Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας 
− Θράκης ανακαλείται, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 15 παρ.4 του Ν. 3284/2004 και του άρθρου 10 παρ. 
1 του Ν. 2690/1999, η υπ’ αριθ.: 7520/22−12−2008 (ΦΕΚ 203/
Β/06−02−2009) απόφαση του Γενικού Γραμματέα της πρώ−
ην Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας περί απόκτησης 
της Ελληνικής Ιθαγένειας της ομογενούς «ΛΕΦΤΕΡΟΒΑ 
ΚΙΡΙΑΚΙΑ του ΚΟΥΖΜΑ και της ΣΟΥΣΑΝΑ», λόγω μη προ−
σέλευσης εντός αποκλειστικής προθεσμίας ενός έτους 
από τη δημοσίευση της απόφασης στην Εφημερίδα της 
Κυβέρνησης για να δώσει τον όρκο του Έλληνα πολίτη 
ενώπιον του Έλληνα Προξένου στην Τιφλίδα Γεωργίας. 

2. Με την υπ’ αριθ. 51582/27−06−2012 απόφαση του Γε−
νικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακε−
δονίας − Θράκης ανακαλείται, σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 15 παρ. 4 του Ν. 3284/2004 και του άρθρου 
10 παρ. 1 του Ν. 2690/1999, η υπ’ αριθ.: 6050/01−07−2009 
(ΦΕΚ 1648/Β/11−08−2009) απόφαση του Γενικού Γραμμα−
τέα της πρώην Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας περί 
απόκτησης της Ελληνικής Ιθαγένειας του ομογενούς 
«ΜΩΫΣΩΒ ΒΛΑΔΙΜΗΡΟΥ του ΝΙΚΟΛΑΪ και της ΕΥΓΕΝΙΑ», 
λόγω μη προσέλευσης εντός αποκλειστικής προθεσμίας 
ενός έτους από τη δημοσίευση της απόφασης στην 
Εφημερίδα της Κυβέρνησης για να δώσει τον όρκο του 
Έλληνα πολίτη ενώπιον του Έλληνα Προξένου στην Τι−
φλίδα Γεωργίας. 

3. Με την υπ’ αριθ. 51558/27−06−2012 απόφαση του 
Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Μακεδονίας − Θράκης ανακαλείται, σύμφωνα με τις δι−
ατάξεις του άρθρου 15 παρ. 4 του Ν. 3284/2004 και του 
άρθρου 10 παρ. 1 του Ν. 2690/1999, η υπ’ αριθ. 7149/16−
11−2010 (ΦΕΚ 2172/Β/31−12−2010) απόφαση της Γενικής 
Γραμματέως της πρώην Περιφέρειας Κεντρικής Μακε−
δονίας περί απόκτησης της Ελληνικής Ιθαγένειας του 
ομογενούς «ΜΟΥΡΑΤΙΔΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ του ΙΒΑΝ και της 
ΕΛΕΝΑ», λόγω μη προσέλευσης εντός αποκλειστικής 
προθεσμίας ενός έτους από τη δημοσίευση της απόφα−
σης στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης για να δώσει τον 
όρκο του Έλληνα πολίτη ενώπιον του Έλληνα Προξένου 
στην Τιφλίδα Γεωργίας. 

4. Με την υπ’ αριθ. 51534/27−06−2012 απόφαση του 
Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Μακεδονίας − Θράκης ανακαλείται, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 15 παρ. 4 του Ν. 3284/2004 και 
του άρθρου 10 παρ. 1 του Ν. 2690/1999, η υπ’ αριθ.: 
16215/24−08−2004 (ΦΕΚ 1492/Β/04−10−2004) απόφαση του 
Γενικού Γραμματέα της πρώην Περιφέρειας Κεντρικής 
Μακεδονίας περί απόκτησης της Ελληνικής Ιθαγένειας 
της ομογενούς «ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ ΖΙΝΑ του ΑΛΕΞΑΝΤΡ της 
ΤΑΣΟ», λόγω μη προσέλευσης εντός αποκλειστικής προ−
θεσμίας ενός έτους από τη δημοσίευση της απόφασης 
στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης για να δώσει τον όρκο 
του Έλληνα πολίτη ενώπιον του Έλληνα Προξένου στο 
Ερεβάν Αρμενίας. 

5. Με την υπ’ αριθ. 51636/27−06−2012 απόφαση του Γε−
νικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακε−
δονίας − Θράκης ανακαλείται, σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 15 παρ. 4 του Ν. 3284/2004 και του άρθρου 
10 παρ. 1 του Ν. 2690/1999, η υπ’ αριθ.: 991/24−02−2010 
(ΦΕΚ 517/Β/26−04−2010) απόφαση της Γενικής Γραμματέ−
ως της πρώην Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας περί 
απόκτησης της Ελληνικής Ιθαγένειας της ομογενούς 
«ΣΑΡΙΕΒΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ του ΑΝΤΩΝ και της ΑΡΕΤΗ», 
λόγω μη προσέλευσης εντός αποκλειστικής προθεσμί−
ας ενός έτους από τη δημοσίευση της απόφασης στην 
Εφημερίδα της Κυβέρνησης για να δώσει τον όρκο του 
Έλληνα πολίτη ενώπιον του Έλληνα Προξένου στην Τι−
φλίδα Γεωργίας. 

6. Με την υπ’ αριθ. 51646/27−06−2012 απόφαση του Γε−
νικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μα−
κεδονίας − Θράκης ανακαλείται, σύμφωνα με τις δια−
τάξεις του άρθρου 15 παρ. 4 του Ν. 3284/2004 και του 
άρθρου 10 παρ. 1 του Ν. 2690/1999, η υπ’ αριθ. 990/
24−02−2010 (ΦΕΚ 517/Β/26−04−2010) απόφαση της Γενικής 
Γραμματέως της πρώην Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 
περί απόκτησης της Ελληνικής Ιθαγένειας της ομογενούς 
«ΣΑΡΙΕΒΑ ΣΒΕΤΛΑΝΑ του ΑΝΤΩΝ και της ΑΡΕΤΗ», λόγω 
μη προσέλευσης εντός αποκλειστικής προθεσμίας ενός 
έτους από τη δημοσίευση της απόφασης στην Εφημερίδα 
της Κυβέρνησης για να δώσει τον όρκο του Έλληνα πολίτη 
ενώπιον του Έλληνα Προξένου στην Τιφλίδα Γεωργίας. 

7. Με την υπ’ αριθ. 51594/27−06−2012 απόφαση του 
Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Μακεδονίας − Θράκης ανακαλείται, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 15 παρ. 4 του Ν. 3284/2004 και 
του άρθρου 10 παρ. 1 του Ν. 2690/1999, η υπ’ αριθ. 823/
01−07−2009 (ΦΕΚ 1648/Β/11−08−2009) απόφαση της Γε−
νικής Γραμματέως της πρώην Περιφέρειας Κεντρικής 
Μακεδονίας περί απόκτησης της Ελληνικής Ιθαγένειας 
της ομογενούς «ΤΣΙΡΙΠΙΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗΣ του ΜΙΧΑΗΛ και 
της ΕΛΕΝΗ», λόγω μη προσέλευσης εντός αποκλειστικής 
προθεσμίας ενός έτους από τη δημοσίευση της απόφα−
σης στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης για να δώσει τον 
όρκο του Έλληνα πολίτη ενώπιον του Έλληνα Προξένου 
στην Τιφλίδα Γεωργίας. 

   Με εντολή Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης

 Ο Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης
 Εσωτερικής Λειτουργίας

 ΗΛΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ 
F

Αριθμ. 7753 (5)
Τροποποίηση της συστατικής πράξης της Δημοτικής 

Επιχείρησης Ύδρευσης – Αποχέτευσης Δήμου Κιλ−
κίς (Δ.Ε.Υ.Α.Κ.)». 

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ − ΘΡΑΚΗΣ

Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 2 του ν.1069/1980, 

όπως συμπληρώθηκε με τις όμοιες της παρ. 7 του άρ−
θρου 57 του ν.2218/1994.

2. Τις διατάξεις του άρθρου 8 του ν. 2839/2000.
3. Τις διατάξεις των άρθρων 6, 107, 225, 280 και της 

παρ. 6 του άρθρου 109 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/
7−6−2010), όπως αντικαταστάθηκε από τις διατάξεις 
του άρθρου 10, παρ. 6 του ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/Α΄/
11−4−2012).
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4. Τις διατάξεις του Π.Δ. 142/2010 (ΦΕΚ 235/ τεύχος 
Α΄/27−12−2010) Οργανισμός της Απο−κεντρωμένης Διοί−
κησης Μακεδονίας – Θράκης.

5. Το υπ’ αριθμ. 292/1994 (ΦΕΚ 158/Α΄/27−9−1994) π.δ. 
«περί σύστασης ενιαίας Επιχείρησης Ύδρευσης – Απο−
χέτευσης με την επωνυμία «Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευ−
σης – Αποχέτευσης Κιλκίς του Νομού Κιλκίς», όπως 
τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 3886/10−9−2004 (ΦΕΚ 
1633/Β΄/3−11−2004) και διόρθωση σφάλματος (ΦΕΚ1010/
Β΄/19−7−2005) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περι−
φέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και την υπ’ αριθμ. 3779/
22−7−2009 (ΦΕΚ 1732/Β΄/20−8−2009) απόφαση του Γενικού 
Γραμματέα Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

6. Την υπ’ αριθ. 8/2012 απόφαση του Διοικητικού Συμ−
βουλίου της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς.

7. Την υπ’ αριθ. 80/2012 απόφαση του Δημοτικού Συμ−
βουλίου του Δήμου Κιλκίς περί τροποποί−ησης της συ−
στατικής πράξης της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης 
– Αποχέτευσης Δήμου Κιλκίς (Δ.Ε.Υ.Α.Κ.).

8. Το υπ’ αριθμ.37759/9−7−2012 έγγραφο του Δήμου 
Κιλκίς, με το οποίο μας διαβιβάστηκε το υπ’ αριθμ. 
Δ77178/19−6−2012 έγγραφο του Εθνικού Τυπογραφείου 
με θέμα: «Επιστροφή εγγράφου», αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την υπ’ αριθμ. 80/2012 απόφαση του Δη−
μοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κιλκίς.

Τροποποιούμε το Π.Δ. 292/1994, όπως τροποποιήθηκε 
με την υπ’ αριθμ. 3886/10−9−2004 (ΦΕΚ 1633/Β΄/3−11−2004) 
και διόρθωση σφάλματος (ΦΕΚ1010/Β΄/19−7−2005) από−
φαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Κεντρικής 
Μακεδονίας και την υπ’ αριθμ. 3779/22−7−2009 (ΦΕΚ 1732/
Β΄/20−8−2009) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περι−
φέρειας Κεντρικής Μακεδονίας ως προς την περ. 4 του 
άρθρου 1, η οποία αντικαθίσταται ως εξής:

«4. Περιοχή τοπικής αρμοδιότητας και ορίων ευθύνης της 
«Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης – Αποχέτευσης Δήμου 
Κιλκίς (Δ.Ε.Υ.Α.Κ.)» αποτελεί ο Δήμος Κιλκίς, όπως συστή−
θηκε με την περ. 26, παρ. 2, του άρθρου 1 του ν. 3852/2010 
«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκε−
ντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».

Κατά τα λοιπά ισχύει ως έχει το π.δ. 292/1994, όπως 
τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 3886/10−9−2004 (ΦΕΚ 
1633/Β΄/3−11−2004) και διόρθωση σφάλματος (ΦΕΚ 1010/
Β΄/19−7−2005) και την υπ’ αριθμ. 3779/22−7−2009 (ΦΕΚ 
1732/Β΄/20−8−2009) απόφαση του Γενικού Γραμματέα 
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλεί−
ται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου 
Κιλκίς.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Κιλκίς, 9 Ιουλίου 2012

Ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΣΩΚΟΣ

F
   Αριθμ. αποφ. 1945 (6)
Καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης υπαλλήλων για 

την τήρηση και σύνταξη των πρακτικών των συμβου−
λίων των Δημοτικών & Τοπικών Κοινοτήτων Δήμου 
Βέροιας για το 2° εξάμηνο του έτους 2012.

   Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ

   Έχοντας υπόψη:
1. Την αριθ. 1989/57456/25−10−2011 απόφασή μας, όπως 

αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει, περί κατανομής και το−

ποθέτησης του προσωπικού, με την οποία ορίσθηκαν οι 
υπάλληλοι για τη γραμματειακή υποστήριξη, την τήρηση 
και σύνταξη των πρακτικών συμβουλίων Δημοτικών και 
Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου μας.

2. Τις διατάξεις του άρθρου 48 του Ν. 3584/2007 «Κύ−
ρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτι−
κών Υπαλλήλων».

3. Ότι στον προϋπολογισμό του Δήμου έτους 2012 και 
στον ΚΑ. 10/6012 «Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας 
και λοιπές πρόσθετες αμοιβές» υπάρχει γραμμένη η 
σχετική πίστωση.

4. Τις διατάξεις των άρθρων 48 και 49 του Ν. 3584/2007, 
καθώς και αυτές του άρθρου 20 του Ν. 4024/2011 (όπως 
τροποποιήθηκε με αυτές της παρ. 1 του άρθρου 45 του 
Ν. 4071/2012), καθώς και της αριθ. οικ. 2/78400/0022/14−
11−2011 εγκυκλίου του Υπουργείου Οικονομικών, απο−
φασίζουμε:

Καθιερώνουμε από 1−7−2012 έως 31−12−2012 υπερωρι−
ακή, με αμοιβή, εργασία, για τους τακτικούς υπαλλή−
λους του Δήμου Βέροιας, που ορίσθηκαν με την αριθ. 
1989/57456/25−10−2011 απόφασή μας, όπως αυτή τροπο−
ποιήθηκε και ισχύει, για την τήρηση και σύνταξη των 
πρακτικών των συμβουλίων των Δημοτικών και Τοπικών 
Κοινοτήτων Δήμου Βέροιας, ως εξής:

1) Έως είκοσι (20) ώρες μηνιαίως, για κάθε έναν από 
τους δύο (2) ορισθέντες υπαλλήλους για την τήρηση και 
σύνταξη των πρακτικών των συμβουλίων των Δημοτι−
κών Κοινοτήτων Βέροιας και Μακροχωρίου του Δήμου 
μας.

2) Έως δέκα (10) ώρες μηνιαίως για κάθε ένα από 
τους έξι (6) ορισθέντες υπαλλήλους για την τήρηση και 
σύνταξη των πρακτικών των συμβουλίων των Τοπικών 
Κοινοτήτων Γεωργιανών, Υυκογιάννης, Ν. Νικομήδειας, 
Βεργίνας. Παλατιτσίων, Πατρίδας.

3) Έως είκοσι (20) ώρες μηνιαίως για τους κάθε ένα 
από τους πέντε (5) ορισθέντες υπαλλήλους για την 
τήρηση και σύνταξη των πρακτικών των συμβουλίων 
των Τοπικών Κοινοτήτων Αγ. Βαρβάρας και Ασωμά−
των, Διαβατού και Κουλούρας, Ράχης και Τριποτάμου, 
Δασκίου και Ριζωμάτων, Αγ. Μαρίνας, Τριλόφου και 
Φυτείας.

Οι σχετικές δαπάνες, συνολικού ποσού € 7.100,00 πε−
ρίπου, θα βαρύνουν την πίστωση του προϋπολογισμού 
του Δήμου Βέροιας έτους 2012 και τον Κ.Α. 10/6012 «Απο−
ζημίωση υπερωριακής εργασίας και λοιπές πρόσθετες 
αμοιβές».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

   Βέροια, 2 Ιουλίου 2012

Η Δήμαρχος
ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΟΥΣΟΥΛΤΖΟΓΛΟΥ − ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ

F
    Αριθμ. 13717 (7)

Ίδρυση Σχολών στο Δημοτικό Ωδείο Αταλάντης
 του Δήμου Λοκρών.

   Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΟΚΡΩΝ

Έχοντες υπόψιν :
1) Τις διατάξεις του Νόμου 3852/2010 περί της Νέας 

Αρχ/κής της Αυτ/σης και της Αποκεντρωμένης Διοίκη−
σης, πρόγραμμα «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ», άρθρο 94 παραγ. 28, 
βάση των οποίων μεταβιβάστηκαν στους Δήμους οι 
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αρμοδιότητες χορήγησης αδειών ίδρυσης Μουσικών 
Σχολών στα Ωδεία, κ.λπ.

2) Την αριθμ. 4/5−3−2012 έγγραφη εισήγηση του Προέ−
δρου Ν.Π Δημοτικού Ωδείου Αταλάντης για την ίδρυση 
σχολών α) Σαξόφωνου, β) Δ/νσης Χορωδίας και γ) Πα−
ραδοσιακής Μουσικής,

3) Την ανάγκη ίδρυσης των ανωτέρω σχολών για την 
νομιμοποίηση των μαθητών που φοιτούν στο Δ.Ω.Α..

Ιδρύουμε στο Δημοτικό Ωδείο Αταλάντης τις εξής 
επιπλέον Σχολές:

− Σαξόφωνου
− Δ/νσης Χορωδίας
− Παραδοσιακής Μουσικής
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.

Αταλάντη, 29 Ιουνίου 2012

Ο Δήμαρχος
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΛ. ΛΙΟΛΙΟΣ

F
Αριθμ. απόφ. 212 (8)
     Τροποποίηση απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου 

Ρόδου αρ. 610/2011 που αφορά ορισμό νέας ονομα−
σίας Ωδείου.

   Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΡΟΔΟΥ 

  Έχοντας υπόψη:
1. Την περίπτωση 28 της παρ. 1 του άρθρου 1 του 

άρθρου 75 του ν. 3463/2006, όπως αυτή προστέθηκε με 
το άρθρο 94 παρ. 4 του ν. 3852/2010 στην αρμοδιότητα 
των Δήμων υπάγεται και «Η Χορήγηση αδειών ίδρυσης 
και λειτουργίας ιδιωτικών μουσικών ιδρυμάτων (ωδείων 
μουσικών σχολείων, χορωδιών, συμφωνικών ορχηστρών 
και συγκροτημάτων μουσικής δωματίου).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 28 του Β.Δ. 16/1966 (ΦΕΚ 
7Α), «Περί ιδρύσεως ιδιωτικών μουσικών ιδρυμάτων» 
3.την παράγραφο 13γ του Ν. 3207/2003 «περί ιδρύσεως 
ιδιωτικών μουσικών ιδρυμάτων (ΦΕΚ 302/24−12−2003, 
τ.Α).

4. Τη με αριθμό ΚΑΤΕΧΝ/Δ/53005/12−1−1993 απόφα−
ση του Υπουργείου Πολιτισμού, που δημοσιεύτηκε στο 
(ΦΕΚ 124/5−3−1993, τ.Β), χορηγήθηκε άδεια ίδρυσης και 
λειτουργίας ωδείου με την επωνυμία «Ωδείο Πολιτι−
στικού Οργανισμού Δήμου Ρόδου», στο Ν.Π.Δ.Δ. με την 
επωνυμία «Εκπολιτιστικός Οργανισμός Δήμου Ρόδου» 
που συστάθηκε με τον αριθμό 402/1968 Β.Δ., του οποίου 
η επωνυμία τροποποιήθηκε σε «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙ−
ΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ» με την με αριθμό 15888/27−8−1984 
που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 646/13−9−1984, τ.Β.

5. Την με αριθμό 65/2011 απόφαση του Δ.Σ. του Δήμου 
Ρόδου, η οποία θεωρήθηκε νόμιμη με την με αριθμ. 
708/27−4−2011 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου και η οποία δημο−
σιεύτηκε στο (ΦΕΚ 1205/14−6−2011 τ.Β), συγχωνεύτηκε 
σε ένα ίδιο και ενιαίο Δημοτικό ΝΠΔΔ με την επωνυμία 
«ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 
ΡΟΔΟΥ − Δ.Ο.Π.Α.Ρ.» μεταξύ των άλλων και ο «Πολιτιστι−
κός Οργανισμός Δήμου Ρόδου».

6. Την υπ’ αριθμ. 610/1−9−2011 απόφαση του Δ.Σ. του 
Δήμου Ρόδου που αφορά «Νέα επωνυμία στο Ωδείο του 
Οργανισμού του Δ.Ο.Π.Α.Ρ.

Το Δημοτικό Συμβούλιο έχοντας υπόψη τα ανωτέρω, 
αποφασίζει ομόφωνα:

Εγκρίνει την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 610/2011 
απόφασης του Δ.Σ του Δήμου Ρόδου που αφορά «Νέα 
επωνυμία στο Ωδείο του Οργανισμού του Δ.Ο.Π.Α.Ρ.» 
ως προς το Διδακτικό μέρος της απόφασης που δια−
μορφώνεται ως εξής:

«Εγκρίνει τον Οργανισμό της νέας ονομασίας του 
Ωδείου ως «ΩΔΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙ−
ΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΡΟΔΟΥ −Δ.Ο.Π.Α.Ρ» το οποίο ανή−
κει στο Δημοτικό Οργανισμό Πολιτισμού Αθλητισμού 
Ρόδου −Δ.Ο.Π.Α.Ρ.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Ρόδος, 30 Μαρτίου 2012

Ο Πρόεδρος
ΜΑΝΟΛΗΣ Σ. ΓΛΥΝΟΣ

F
    Αριθμ. απόφ. 185 (9)
Τροποποίηση Συστατικής πράξης του «Νομικού Προσώ−

που Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης, Πολιτι−
σμού και Αθλητισμού Δήμου Σαρωνικού».

   ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ

   Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις των άρθρων 65 και 103 του Ν. 3852/10 

«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και Αποκεντρω−
μένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης (ΦΕΚ 87/
7−6−2010 τ.Α΄), σε συνδυασμό με τις διατάξεις των άρ−
θρων 252−263 του Ν. 3463/2006.

2) Τις διατάξεις των άρθρων 239,240 του Ν. 3463/2006 
(ΦΕΚ Α΄ 114/2006) ΚΔΚ.

3) Τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 
Α΄ 85/2012).

4) Την 44/2011 απόφαση του δημοτικού συμβουλίου 
του Δήμου Σαρωνικού περί σύστασης νπδδ «ΝΟΜΙΚΟ 
ΠΡΟΣΩΠΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, 
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ».

 5) Την αριθμ. 28775/5883/26−6−2012 απόφαση του Γε−
νικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής 
ελέγχου νομιμότητας της αριθμ. 185/2012 απόφασης Δ.Σ. 
Σαρωνικού, αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε τη συστατική πράξη του νομικού Προ−
σώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «Νομικό Πρό−
σωπο Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης, Πολιτισμού 
και Αθλητισμού Δήμου Σαρωνικού» ως εξής:

1. ΟΝΟΜΑ 
«Αριστόδικος Δήμου Σαρωνικού»
2. ΣΚΟΠΟΣ: Σκοπός του Νομικού Προσώπου είναι η 

οργάνωση και η λειτουργία των κάτωθι υπηρεσιών με 
γνώμονα την καλύτερη εξυπηρέτηση των αναγκών των 
κατοίκων:

Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης στον οποίο 
περιλαμβάνεται, ιδίως (Άρθρο 75 παρ 1 περιπτ δ’): 

Προστίθεται:
Η δημιουργία και λειτουργία:
− βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών
Τομέας παιδείας στον οποίο περιλαμβάνεται, ιδίως 

(Άρθρο 75 παρ 1 περιπτ στ’)
Προστίθεται:
− η λειτουργία θεατρικού εργαστηρίου
4. Πόροι
Το άρθρο 4 Πόροι του Νομικού Προσώπου διαμορ−

φώνεται ως εξής:
α) η ετήσια τακτική επιχορήγηση του Δήμου Σαρωνι−

κού η οποία ανέρχεται σε 750.000,00 ευρώ και η τυχόν 
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έκτακτη επιχορήγηση η οποία θα καθοριστεί με από−
φαση Δημοτικού Συμβουλίου και θα προβλέπεται στον 
ετήσιο προϋπολογισμό του Δήμου.

β) Οι επιχορηγήσεις και κάθε είδους παροχή από το 
Κράτος ή από οποιονδήποτε άλλο Οργανισμό, Νομικό ή 
Φυσικό Πρόσωπο, είτε απευθείας προς το Νομικό

Πρόσωπο, είτε προς το Δήμο Σαρωνικού για λογα−
ριασμό του.

β) κάθε είδους εισφορές, επιχορηγήσεις, δωρεές, κλη−
ρονομιές και κληροδοσίες,

γ) εισπράξεις από το αντίτιμο των πραγμάτων ή των 
υπηρεσιών, που παρέχει το Ν.Π.Δ.Δ.

δ) πρόσοδοι από τη δική του περιουσία, καθώς και από 
τη συμμετοχή του σε προγράμματα χρηματοδότησης.

ε) Κάθε είδους κινητή και ακίνητη περιουσία των Νο−
μικών Προσώπων που συγχωνεύονται και που μεταβι−
βάζονται στο Νέο Νομικό Πρόσωπο (παρ. 5 άρθρου 103 
Ν. 3852/10)

Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης προκα−
λείται αναμόρφωση του προϋπολογισμού με μείωση 
κατά 250.000 ευρώ του ΚΑ 00−6715.001 και μεταφορά 
αντίστοιχου ποσού στο ΚΑ − 9111 Αποθεματικό. Επομέ−
νως η προϋπολογισθείσα δαπάνη σε βάρος του προϋ−
πολογισμού του Δήμου Σαρωνικού στον ΚΑ 00−6715.001 
ανέρχεται στο ποσό των 750.000,00 ευρώ.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

   Καλύβια, 10 Ιουλίου 2012

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
ΜΑΡΙΑ ΚΟΛΛΙΑ
F

Αριθμ. απόφ. 371 (10)
Καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης έτους 2012 στο 

Δημοτικό Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου «ΔΗΜΟ−
ΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ − ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ − ΠΕ−
ΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ − ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ».

     Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ

ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ «ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ − ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ − ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ − ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ»

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του άρ−

θρου 48, καθώς και τις όμοιες του άρθρου 176 του
Ν. 3584/2007 (Φ.Ε.Κ. 143/28−06−2007, τ.Α΄), με τίτλο «Κύ−
ρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτι−
κών Υπαλλήλων».

2. Τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 20 του 
Ν. 4024/2011 (Φ.Ε.Κ. 226/27−10−2011, τ.Α΄), με τίτλο «Συντα−
ξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο − βαθμολόγιο, 
εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής 
του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατη−
γικής 2012 − 2015», σε συνδυασμό με τις διατάξεις του 
άρθρου 45 του Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85 Α΄/11.04.2012) με 
τίτλο «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδι−
οίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση 
Οδηγίας 2009/50/ΕΚ».

3. Την υπ’ αριθ. οικ. 2/78400/0022/14−11−2011 εγκύκλιο 
του Υπουργείου Οικονομικών (Γενικό Λογιστήριο του 
Κράτους), με θέμα «Παροχή οδηγιών για την εφαρ−
μογή των διατάξεων του Δευτέρου Κεφαλαίου του 
Ν. 4024/2011 (Φ.Ε.Κ. 226/Α΄) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, 
ενιαίο μισθολόγιο − βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία 

και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου 
πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012 − 2015».

4. Τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 58 του 
Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/07−06−2010, τ.Α΄), με τίτλο «Νέα 
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρω−
μένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης».

5. Τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 233 
του Ν. 3463/2006 (Φ.Ε.Κ. 114/08−06−2006, τ.Α΄), με τίτλο 
«Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων».

6. Τον αριθμό των υπηρετούντων υπαλλήλων στο Νο−
μικό Πρόσωπο.

7. Τις υπηρεσιακές ανάγκες που δημιουργούνται για 
το υπόλοιπο του έτους 2012, οι οποίες επιβάλλουν την 
απασχόληση προσωπικού πέραν του κανονικού ωρα−
ρίου εργασίας. Οι ανάγκες αυτές προκύπτουν από την 
εφαρμογή του Ν. 3852/2010 και τη συγχώνευση των 
3 (τριών) Ν.Π.Δ.Δ. των τέως Δήμων Λουτρακίου − Πε−
ραχώρας και Αγίων Θεοδώρων, που αφορούσαν τους 
τομείς πολιτισμού, αθλητισμού και περιβάλλοντος, με 
αποτέλεσμα οι αυξημένες αρμοδιότητες, σε συνδυα−
σμό και με την έλλειψη ικανού αριθμού υπαλλήλων, να 
δημιουργούν όγκο εργασίας, ο οποίος έχει επιμεριστεί 
στους υπηρετούντες υπαλλήλους. Επιπλέον οι εν λόγω 
ανάγκες αυξάνονται κατακόρυφα, λόγω της πληθώρας 
των πολιτιστικών εκδηλώσεων, οι οποίες πραγματοποι−
ούνται κατά τη διάρκεια των καλοκαιρινών μηνών και 
λόγω των προγραμματισμένων αθλητικών εκδηλώσεων 
και αγώνων όλων των αθλημάτων, που διεξάγονται στα 
πλαίσια της επίσημης αγωνιστικής περιόδου, με έναρξη 
τον μήνα Σεπτέμβριο.

8. Το γεγονός ότι η δαπάνη που θα προκύψει από την 
ως άνω απασχόληση θα ανέλθει στο ποσό των 4.000,00 
(τεσσάρων χιλιάδων) ευρώ και θα καλυφθεί από τις 
εγγεγραμμένες πιστώσεις στους Κ.Α. 15−6012.001 και 15−
6022.001 του εγκεκριμένου προϋπολογισμού του Νομικού 
Προσώπου οικονομικού έτους 2012, αποφασίζουμε:

Καθιερώνουμε κατά το έτος 2012 την εργασία με αμοι−
βή, πέρα από τις ώρες της υποχρεωτικής απασχόλησης, 
για το μόνιμο, καθώς και για το με σχέση εργασίας 
Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου προσωπικό του 
Δημοτικού Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου «ΔΗ−
ΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ − ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 
− ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ − ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ», 
ως ακολούθως:

1. Για τους Τομείς Μουσικής, Χορού, Θεάτρου, Κινημα−
τογράφου. Καλών Τεχνών − Εικαστικών, Εφαρμοσμένων 
Τεχνών, Λαογραφικού Μουσείου − Πινακοθήκης και Πο−
λιτιστικών Εκδηλώσεων υπερωριακή εργασία (απογευ−
ματινή) για 4 (τέσσερις) υπαλλήλους και συγκεκριμένα 
για δύο μόνιμους υπαλλήλους κλάδου ΔΕ1 και για δύο 
υπαλλήλους με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αο−
ρίστου Χρόνου, εκπαιδευτικής βαθμίδας ΥΕ και ειδικό−
τητας Εργατών.

2. Για τον Τομέα Λειτουργίας Αθλητικών Εγκαταστά−
σεων υπερωριακή εργασία (απογευματινή) για 6 (έξι) 
μόνιμους υπαλλήλους και συγκεκριμένα για τρεις υπαλ−
λήλους κλάδου ΥΕ16 (Προσωπικό Καθαριότητας), για 
δύο υπαλλήλους κλάδου ΥΕ (Φυλάκων) και για έναν 
υπάλληλο κλάδου ΥΕ1 (Γενικών Καθηκόντων).

3. Για τις ανάγκες των συνεδριάσεων του Διοικητικού 
Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου υπερωριακή εργα−
σία (απογευματινή) για 1 (μία) υπάλληλο με σχέση εργα−
σίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου, εκπαιδευτικής 
βαθμίδας ΔΕ και ειδικότητας Προσωπικού Η/Υ, προς 
τήρηση των πρακτικών των ανωτέρω συνεδριάσεων.
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Οι κατά τα ανωτέρω ώρες απογευματινής υπερωρια−
κής εργασίας δεν μπορεί να υπερβαίνουν τις 20 (είκοσι) 
ώρες ανά υπάλληλο μηνιαίως, με καταβολή της προβλε−
πόμενης από το Νόμο αποζημίωσης, προς κάλυψη των 
προμνημονευμένων υπηρεσιακών αναγκών του Νομικού 
Προσώπου.

Η κατανομή των ωρών απασχόλησης του προσωπικού, 
ως ανωτέρω, θα γίνεται κάθε φορά, ανάλογα με τις 
ανάγκες του Νομικού Προσώπου.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Λουτράκι, 6 Ιουνίου 2012

Ο Πρόεδρος
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΟΗΣ
F

Αριθμ. απόφ. 524/2012 (11)
    Διοικητικά Οριζόμενη Οριακή Τιμή Συστήματος 

για την 10η Φεβρουαρίου 2012.

   Η ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
(συνεδρίαση της 14.6.2012)

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4001/2011 (ΦΕΚ Α΄ 179), όπως 

ισχύει και ιδίως το άρθρο 120 αυτού.
2. Τις διατάξεις του Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής 

Ενέργειας (ΦΕΚ Β΄ 104), όπως ισχύουν, και ειδικότερα 
των άρθρων 70 και 71.

3. Τις διατάξεις του Κώδικα Διαχείρισης του Συστήμα−
τος Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΦΕΚ Β΄ 103), όπως ισχύουν 
και ειδικότερα του άρθρου 41.

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

Σκέφτηκε ως εξής:
Επειδή, την Πέμπτη, 9 Φεβρουαρίου 2012, δεν κατέστη 

εφικτή η πρόσβαση του αρμόδιου προσωπικού του ΑΔ−
ΜΗΕ στο Σύστημα Διαχείρισης Πληροφοριών Συναλλα−
γών Ηλεκτρικής Ενέργειας, λόγω κινητοποιήσεων της 
ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ−ΚΗΕ, με συνέπεια ο ΛΑΓΗΕ και ο ΑΔΜΗΕ να 
εκδώσουν Δήλωση Έκτακτης Ανάγκης σχετικά με την 
αδυναμία επίλυσης του Ημερήσιου Ενεργειακού Προ−
γραμματισμού για την Παρασκευή, 10 Φεβρουαρίου 2012, 
και επιπρόσθετα, να μην πραγματοποιηθούν ανταλλαγές 
ενέργειας μέσω των διεθνών διασυνδέσεων.

Επειδή, λόγω της αδυναμίας επίλυσης του ΗΕΠ δεν κα−
τέστη εφικτός ο υπολογισμός της Οριακής Τιμής Συστή−
ματος (ΟΤΣ) αλλά και των Μοναδιαίων Τιμών Πληρωμής 
για την Εφεδρεία Πρωτεύουσας και το Εύρος Δευτερεύ−
ουσας Ρύθμισης για την εν λόγω ημέρα κατανομής.

Επειδή, σύμφωνα με τον ΚΣΗΕ και τον ΚΔΕΣΜΗΕ, παρ. 
5 των άρθρων 70 και 41 αντιστοίχως, «για τον υπολογι−
σμό των πληρωμών και εισπράξεων που αντιστοιχούν 
στις Δηλώσεις Φορτίου και τις Προσφορές Έγχυσης 
στο πλαίσιο Κατάστασης Έκτακτης Ανάγκης και εφό−
σον δεν είναι δυνατόν να γίνει υπολογισμός έστω και 
μερικώς με βάση το Σύστημα Διαχείρισης Πληροφορια−
κών Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας εφαρμόζεται η 
Διοικητικά Οριζόμενη Οριακή Τιμή του Συστήματος και 
η εκκαθάριση πραγματοποιείται μέσω του Συστήματος 
Εκκαθάρισης Αποκλίσεων».

Επειδή, σύμφωνα με τον ΚΣΗΕ, άρθρο 71 παρ. 2 «Η Διοι−
κητικά Οριζόμενη Οριακή Τιμή του Συστήματος καθορίζε−
ται με απόφαση της ΡΑΕ για κάθε Κατάσταση Έκτακτης 

Ανάγκης και μπορεί να εκδίδεται μετά την έκδοση Δήλω−
σης Αποκατάστασης Ομαλής Λειτουργίας ΗΕΠ».

Επειδή, τα ενεργειακά δεδομένα (όπως το φορτίο συ−
στήματος, οι καιρικές συνθήκες, οι διαθεσιμότητες των 
μονάδων και οι εγχύσεις ΑΠΕ) της 10ης Φεβρουαρίου 
2012 εξετάστηκαν αναλυτικά σε ωριαία βάση τόσο από 
τον ΑΔΜΗΕ όσο και από τη ΡΑΕ και αντιπαραβλήθηκαν 
με τις υπόλοιπες ημέρες του Φεβρουαρίου 2012. Από 
τη σύγκριση αυτή δεν προέκυψαν ομοειδείς ημέρες 
με σαφή αντιστοιχία επιμέρους χαρακτηριστικών, ενώ 
τονίζεται η σημαντική διαφοροποίηση που απορρέει 
από τη μη διενέργεια διασυνοριακού εμπορίου κατά τη 
συγκεκριμένη ημέρα κατανομής.

Επειδή προσεγγιστικές προσομοιώσεις της εν λόγω 
ημέρας κατανομής οδηγούν σε ημερήσια επίπεδα που 
προσεγγίζουν το μέσο όρο του Φεβρουαρίου, δηλαδή 
ένα κοινό σημείο αναφοράς, το οποίο δεν υπόκειται σε 
παραδοχές και προσεγγίσεις. Επειδή, ωστόσο, προκύ−
πτει σημαντική ενδοημερήσια διακύμανση της ΟΤΣ ανά−
λογα με τις υποθέσεις εργασίας που θα υιοθετηθούν.

Επειδή, οι μέσες ημερήσιες τιμές ΟΤΣ στις γειτνι−
άζουσες ημέρες κατανομής (9η και 11η Φεβρουαρίου 
2012) ήταν υψηλότερες από το μηνιαίο μέσο όρο (κατά 
17% και 15% αντιστοίχως), αποτυπώνοντας δυσμενείς 
καιρικές συνθήκες, με τάσεις υποχώρησης, αλλά και την 
απαγόρευση εξαγωγών από τη Βουλγαρία που ίσχυε 
από τη 10η Φεβρουαρίου.

Επειδή, την εν λόγω ημέρα κατανομής, δεν διενεργή−
θηκε διασυνοριακό εμπόριο, και δη εξαγωγές, οι οποίες 
επιδρούν αυξητικά στην ΟΤΣ, θα αναμενόταν ωστόσο, 
ενίσχυση των εισαγωγών από την Ιταλία, οι οποίες θα 
ασκούσαν ανοδική πίεση στην ΟΤΣ.

Επειδή, η Οριακή Τιμή Συστήματος κατά την ημέρα 
κατανομής 10 Φεβρουαρίου 2012 θεωρήθηκε ότι θα υπε−
ρέβαινε σε ωριαία βάση τους μηνιαίους μέσους όρους 
Φεβρουαρίου, και ότι μια προσαύξηση κατά 10% θα ήταν 
εύλογη, ώστε να αποτυπωθεί η παρεμβολή της ως άνω 
ημέρας κατανομής στο συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, 
και επομένως ο επηρεασμός της από τη βραχυπρόθε−
σμη δυναμική θεμελιωδών μεγεθών.

Επειδή, στον ΚΣΗΕ και στον ΚΔΕΣΜΗΕ δεν γίνεται 
αναφορά σε Διοικητικά Οριζόμενη Μοναδιαία Τιμή Πλη−
ρωμής για την Εφεδρεία Πρωτεύουσας και το Εύρος 
Δευτερεύουσας Ρύθμισης, είναι ωστόσο εμφανής η 
αντιστοιχία με την Διοικητικά Οριζόμενη Οριακή Τιμή 
Συστήματος και η ανάγκη συμπλήρωσης των κωδίκων 
κατά αντιστοιχία.

Επειδή, ανάλογη με την ως άνω συλλογιστική θα μπο−
ρούσε να εφαρμοστεί στην συγκεκριμένη περίπτωση και 
για τις πληρωμές εφεδρειών, για λόγους πληρότητας, 
αλληλουχίας, αλλά και λόγω των σοβαρών προβλημά−
των ρευστότητας που αντιμετωπίζει η αγορά ηλεκτρι−
κής ενέργειας κατά την παρούσα συγκυρία.

Για τους παραπάνω λόγους αποφασίζει:
Η διοικητικά οριζόμενη Οριακή Τιμή Συστήματος για 

την ημέρα κατανομής 10 Φεβρουαρίου 2012 τίθεται για 
κάθε ώρα κατανομής ίση με τον αντίστοιχο ωριαίο μέσο 
όρο του Φεβρουαρίου 2012 προσαυξημένο κατά 10%.

Κατ’ αναλογία με την προαναφερθείσα πρακτική, οι 
Μοναδιαίες Τιμές Πληρωμής για την Εφεδρεία Πρω−
τεύουσας και το Εύρος Δευτερεύουσας Ρύθμισης για 
την εν λόγω ημέρα κατανομής τίθενται για κάθε ώρα 
κατανομής ίσες με τον αντίστοιχο ωριαίο μέσο όρο του 
Φεβρουαρίου 2012 προσαυξημένο κατά 10%.
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Ειδικότερα, οι τιμές που προαναφέρθηκαν ανά ώρα κατανομής παρατίθενται στον ακόλουθο Πίνακα σε €/MWh.

Ώρα
 Κατανομής

ΟΤΣ Πρωτεύουσα 
Ρύθμιση

Εύρος 
Δευτερεύουσας

Η1 71,715 0,135 6,553
Η2 58,867 0,123 4,325
Η3 55,118 0,127 3,665
Η4 49,521 0,088 3,622
Η5 46,253 0,081 3,618
Η6 44,972 0,069 3,618
Η7 56,167 0,115 4,286
Η8 75,370 0,288 8,843
Η9 92,904 1,824 9,122
Η10 104,715 2,617 9,935
Η11 110,593 2,417 9,480
Η12 106,432 1,698 9,935
Η13 110,633 2,464 9,880
Η14 112,897 2,425 9,747
Η15 102,016 1,313 9,205
Η16 98,096 1,222 9,169
Η17 109,108 1,273 9,484
Η18 109,514 2,094 9,653
Η19 113,265 2,833 8,996
Η20 118,770 2,864 8,305
Η21 119,099 3,563 8,879
Η22 109,002 1,839 10,155
Η23 96,929 1,027 7,669
Η24 83,412 0,758 8,026

Μέσος Όρος 89,807 1,386 7,757

Η παρούσα να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

   Αθήνα, 14 Ιουνίου 2012

Ο Πρόεδρος

ΝΙΚΟΣ ΒΑΣΙΛΑΚΟΣ
F

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ
(12)

    Στην υπ’ αριθμ. 198015/4.5.2012 κοινή υπουργική απόφαση για ΠΠΔ για Σταθμούς Βάσης Κινητής Τηλεφωνίας που 
δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β΄ 1510/2012 γίνονται οι παρακάτω διορθώσεις:

  1. Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 3 της εν λόγω κοινής υπουργικής απόφασης
από το εσφαλμένο: «Η δήλωση υπαγωγής σε ΠΠΔ συνοδεύεται από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά του άρθρου 

7 της παρούσας»,
στο ορθό: «Η δήλωση υπαγωγής σε ΠΠΔ συνοδεύεται από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά του άρθρου 6 της 

παρούσας».
2. Το άρθρο 4 της κοινής υπουργικής απόφασης
από το εσφαλμένο: «Οι δεσμεύσεις στις οποίες υπάγεται ο φορέας λειτουργίας του έργου με την παρούσα, 

έχουν τη χρονική ισχύ της άδειας εγκατάστασης που χορηγείται κατά τις κείμενες διατάξεις και τροποποιούνται 
αυτοδίκαια εφόσον τροποποιούνται τα άρθρα 5, 6 και 7 της παρούσας»,

στο ορθό: «Οι δεσμεύσεις στις οποίες υπάγεται ο φορέας λειτουργίας του έργου με την παρούσα, έχουν τη 
χρονική ισχύ της άδειας εγκατάστασης που χορηγείται κατά τις κείμενες διατάξεις και τροποποιούνται αυτοδί−
καια εφόσον τροποποιούνται τα άρθρα 5 και 6 της παρούσας».

   (Από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, 
Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής)  

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
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