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ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
30 Μαρτίου 2017

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Τροποποίηση της αριθ. 1174/27330/9-3-2015
απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και
Ενέργειας «Καθορισμός λεπτομερειών χορήγησης της συνδεδεμένης ενίσχυσης στον τομέα
των ζαχαροτεύτλων σε εκτέλεση του άρθρου 52
του Κανονισμού (Ε.Ε.) 1307/2013 του Συμβουλίου» (Β’ 430).

2

Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. Δ5/Φ1/οικ.1085/
24.01.2002 απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης
« Όροι και περιορισμοί ενιαίας άδειας παραγωγής
που χορηγείται στη Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε.» (ΦΕΚ Β’ 92/31.01.2002), όπως ισχύει.

3

Τροποποίηση της αριθ. 311/27-01-2011 (ΦΕΚ 295/
Γ/6-5-2011) του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης περί
ανάθεσης καθηκόντων Ληξιάρχων στις υποδιαιρεμένες ληξιαρχικές περιφέρειες του Δήμου Δίου
Ολύμπου.

4

Διαπίστωση ανάγκης και καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης με αμοιβή υπαλλήλων της
Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας των Περιφερειακών Ενοτήτων Μαγνησίας
και Σποράδων της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

5

Καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης έτους
2017.

Αρ. Φύλλου 1092

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 685/29008
(1)
Τροποποίηση της αριθ. 1174/27330/9-3-2015
απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Καθορισμός λεπτομερειών χορήγησης της
συνδεδεμένης ενίσχυσης στον τομέα των ζαχαροτεύτλων σε εκτέλεση του άρθρου 52 του Κανονισμού (Ε.Ε.) 1307/2013 του Συμβουλίου» (Β' 430).
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Της περ. α' της παρ. 2 του άρθρου 62 του ν. 4235/2014
«Διοικητικά μέτρα, διαδικασίες και κυρώσεις στην εφαρμογή της ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας στους τομείς των τροφίμων, των ζωοτροφών και της υγείας και
προστασίας των ζώων και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας
του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων»
(Α'32), όπως η παρ. 2 τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του
άρθρου 46 του ν. 4384/2016 «Αγροτικοί Συνεταιρισμοί,
μορφές συλλογικής οργάνωσης του αγροτικού χώρου
και άλλες διατάξεις» (Α'78).
β) Των άρθρων 13 έως 29 του ν. 2637/1998 «Σύσταση
Οργανισμού Πιστοποίησης Λογαριασμών, Οργανισμού
Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων, Οργανισμού Πιστοποίησης
και Επίβλεψης Γεωργικών Προϊόντων, Γενικών Διευθύνσεων και θέσεων προσωπικού στο Υπουργείο Γεωργίας
και «Εταιρείας Αξιοποίησης Αγροτικής Γης» Α.Ε. και άλλες
διατάξεις» (Α'200), όπως ισχύουν.
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γ) Του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά Όργανα, όπως κυρώθηκε
με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση
της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά
όργανα» (Α' 98).
2. Τους Κανονισμούς, όπως ισχύουν:
α) (ΕΕ) αριθ. 1307/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, περί
θεσπίσεως κανόνων για άμεσες ενισχύσεις στους γεωργούς βάσει καθεστώτων στήριξης στο πλαίσιο της Κοινής
γεωργικής πολιτικής και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 637/2008 και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.
73/2009 του Συμβουλίου (ΕΕ L 347, 20.12.2013, σ.608).
β) (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, σχετικά
με τη χρηματοδότηση, τη διαχείριση και την παρακολούθηση της κοινής γεωργικής πολιτικής και την κατάργηση των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 352/78, (ΕΚ) αριθ.
165/94, (ΕΚ) αριθ. 2799/98, (ΕΚ) αριθ. 814/2000, (ΕΚ) αριθ.
1290/2005 και (ΕΚ) αριθ. 485/2008 του Συμβουλίου (ΕΕ
L 347, 20.12.2013, σ. 549).
γ) Κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 639/2014
της Επιτροπής, της 11ης Μαρτίου 2014, για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1307/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί θεσπίσεως
κανόνων για άμεσες ενισχύσεις στους γεωργούς βάσει
καθεστώτων στήριξης στο πλαίσιο της κοινής γεωργικής
πολιτικής και για την τροποποίηση του παραρτήματος
Χ του εν λόγω κανονισμού (ΕΕ L 181, 20.6.2014, σ. 1).
δ) Κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 640/2014
της Επιτροπής, της 11ης Μαρτίου 2014, για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά
το ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης και ελέγχου και
τους όρους απόρριψης και ανάκτησης πληρωμών καθώς
και τις διοικητικές κυρώσεις που εφαρμόζονται στις άμεσες ενισχύσεις, τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης και
την πολλαπλή συμμόρφωση, (ΕΕ L 181, 20.06.2014, σ. 48).
ε) Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 641/2014 της Επιτροπής, της 16ης Ιουνίου 2014, για τη θέσπιση κανόνων
εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1307/2013 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί θεσπίσεως κανόνων για άμεσες ενισχύσεις στους γεωργούς
βάσει καθεστώτων στήριξης στο πλαίσιο της κοινής γεωργικής πολιτικής (ΕΕ L 181, 20.06.2014, σ.48).
στ) Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 809/2014 της Επιτροπής, της 17ης Ιουλίου 2014, για τη θέσπιση κανόνων
εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον
αφορά το ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης και ελέγχου, τα μέτρα αγροτικής ανάπτυξης και την πολλαπλή
συμμόρφωση (ΕΕ L 227, 31.07.2014, σ. 69).
3. Την αριθμ. 11226/133908/30-11-2016 απόφαση του
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίμων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Βασίλειο Κόκκαλη.»
(Β'3903/05-12-2016)
4. Το άρθρο 33 της αριθ. 104/7056/21-1-2015 απόφασης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Εθνικές επιλογές, διοικητικά μέτρα και διαδικασίες
εφαρμογής των άμεσων ενισχύσεων κατ' εκτέλεση του

Τεύχος Β’ 1092/30.03.2017

Καν.(ΕΕ) 1307/2013 και του Καν. (ΕΕ) 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου» (Β΄147/
22-1-2015).
5. Την υπ’ αριθμ. 187190/23-12-2016 εισήγηση του
Ο.Π.ΕΚ.Ε.Π.Ε.
6. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή της παρούσας δεν
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Σκοπός
Με την παρούσα απόφαση τροποποιείται η υπουργική
απόφαση με αριθμ. 1174/27330/9-3-2015 υπουργική
απόφαση (ΦΕΚ Β' 430) προκειμένου να συμπεριληφθεί
διάταξη που αναφέρεται στις περιπτώσεις ανωτέρας
βίας.
Άρθρο 2
Τροποποίηση της με αριθμ. 1174/27330/9-3-2015
υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ Β' 430)
1. Στο τέλος του άρθρου 3, προστίθεται νέα παράγραφος ως εξής:
«Δικαιούχοι της συνδεδεμένης ενίσχυσης ζαχαρότευτλων είναι και οι γεωργοί που πληρούν τις ανωτέρω
προϋποθέσεις και δεν παρέδωσαν το προϊόν στη ζαχαροβιομηχανια για λόγους ανωτέρας βίας, όπως αυτοί
επιβεβαιώνονται από τους αρμόδιους φορείς.»
2. Στο άρθρο 4 προστίθεται η παράγραφος 3 ως εξής:
«3. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί, εκτός των περιπτώσεων ανωτέρας βίας, ότι δεν υπάρχει παραδοθείσα
ποσότητα από τον παραγωγό, δεν χορηγείται στον παραγωγό η συνδεδεμένη ενίσχυση.»
Κατά τα λοιπά ισχύουν όσα αναφέρονται στην υπ' αριθ.
1174/27330/9-3-2015 υπουργική απόφαση(ΦΕΚ Β' 430).
Η παρούσα απόφαση καταλαμβάνει τις αιτήσεις που
έχουν υποβληθεί εντός του ημερολογιακού έτους 2016
και εφεξής.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 14 Μαρτίου 2017
Ο Υπουργός

Ο Υφυπουργός

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΚΚΑΛΗΣ
Ι

Αριθμ. απόφ. 186/2017
(2)
Τροποποίηση της υπ' αριθμ. Δ5/Φ1/οικ.1085/
24.01.2002 απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης « Όροι και περιορισμοί ενιαίας άδειας παραγωγής που χορηγείται στη Δημόσια Επιχείρηση
Ηλεκτρισμού Α.Ε.» (ΦΕΚ Β' 92/31.01.2002), όπως
ισχύει.
Η ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
(Συνεδρίαση την 23η Φεβρουαρίου 2017)
Λαμβάνοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4001/2011 «Για τη λειτουργία
Ενεργειακών Αγορών Ηλεκτρισμού και Φυσικού Αερίου,
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για Έρευνα, Παραγωγή και δίκτυα μεταφοράς Υδρογονανθράκων και άλλες ρυθμίσεις» (ΦΕΚ Α΄179), όπως ισχύει και ιδίως το άρθρο 13 παρ. 1 και το άρθρο 196 παρ. 13.
2. Τις διατάξεις της υπουργικής απόφασης Δ5-ΗΛ/Β/
Φ1/οικ.17951/6.12.2000 «Κανονισμός Αδειών Παραγωγής και Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας-(Έκδοση 1)»
(ΦΕΚ 1498 Β').
3. Τις διατάξεις του ν. 1650/1986 «Για την προστασία
του περιβάλλοντος» (ΦΕΚ Α' 160), όπως ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Κώδικα Διαχείρισης ΕΣΜΗΕ, ο οποίος εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. 57/31.01.2012 απόφαση
ΡΑΕ (ΦΕΚ Β' 103), όπως τροποποιηθείς ισχύει.
5. Την υπ' αριθμ. Δ5/Φ1/οικ. 1085/24.01.2002 απόφαση
του Υπουργού Ανάπτυξης «Όροι και περιορισμοί ενιαίας
άδειας παραγωγής που χορηγείται στη Δημόσια Επιχείρηση
Ηλεκτρισμού Α.Ε.», (ΦΕΚ Β' 92/31.01.2002), με την οποία
καθορίστηκαν οι όροι και οι περιορισμοί της ενιαίας άδειας
παραγωγής (εφεξής «Ενιαία Άδεια Παραγωγής») που είχε
χορηγηθεί στην ΔΕΗ Α.Ε. σύμφωνα με το άρθρο 42 του ν.
2773/1999 για τις μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας οι οποίες, κατά τη θέση σε ισχύ του νόμου αυτού, είτε
βρίσκονταν σε λειτουργία, είτε κατασκευάζονταν, σύμφωνα με τα εγκεκριμένα πενταετή ή δεκαετή αναπτυξιακά
προγράμματα της εταιρείας στο ηπειρωτικό Σύστημα και
στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά, προκειμένου για τη διασφάλιση του ενεργειακού εφοδιασμού των νησιών αυτών.
6. Την υπ' αριθ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ5/ΗΛ/Α/Φ.17/522/
8573/29.05.2003 απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης με
την οποία τροποποιήθηκε η Ενιαία Άδεια Παραγωγής.
7. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ5/ΗΛ/Α/Φ7/1315/
12560/26.06.2008 απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης (υπ'
αριθ. πρωτ. ΡΑΕ Ι-74762/04.07.2008) με την οποία τροποποιήθηκε η Ενιαία Άδεια Παραγωγής ως προς τον ΑΗΣ Μελίτης και χορηγήθηκε άδεια διανομής θερμικής ενέργειας
στον ΑΗΣ Μελίτης της ΔΕΗ Α.Ε. θερμικής ισχύος 70 MWth.
8. Την υπ' αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ5/ΗΛ./Α/Φ7/1824/
οικ.20602/24.09.2009 υπουργική απόφαση με την οποία
τροποποιήθηκε η Ενιαία Άδεια Παραγωγής, ως προς την
Μονάδα Ι του ΑΗΣ Λιπτόλ και χορηγήθηκε άδεια διανομής θερμικής ενέργειας για τη μονάδα αυτή, θερμικής
ισχύος 25 MWth.
9. Την υπ' αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ5/ΗΛ./Α/Φ7/1824/
οικ.20603/24.09.2009 απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης,, με την οποία τροποποιήθηκε η Ενιαία Άδεια Παραγωγής ως προς τις μονάδες III και ΙV του ΑΗΣ Καρδιάς και
χορηγήθηκε άδεια διανομής θερμικής ενέργειας για τις
μονάδες III και ΙV του ΑΗΣ Καρδιάς συνολικής θερμικής
ισχύος 100 MWth.
10. Την υπ' αριθμ. πρωτ. ΥΠΕΚΑ Δ5/ΗΛ/Α/Φ17/2128/
οικ.25897/15.12.2009 απόφαση, με την οποία με την
οποία τροποποιήθηκε η Ενιαία Άδεια Παραγωγής ως
προς την ισχύ του ΑΣΠ Λήμνου, και ειδικότερα την
αποξήλωση του Η/Ζ SUMITOMO NIGATA 8L40X ισχύος
2 MW (έτος αποξήλωσης, 2011). Επιπλέον, με την ανωτέρω απόφαση χορηγήθηκε άδεια παραγωγής ηλεκτρικής
ενέργειας στη ΔΕΗ Α.Ε. για την εγκατάσταση ενός Η/Ζ
ισχύος 8 MW.
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11. Την υπ' αριθμ. πρωτ. ΥΠΕΚΑ Δ5/ΗΛ/Α/Φ17/14/
1863/01.02.2010 απόφαση, με την οποία τροποποιήθηκε
η Ενιαία Άδεια Παραγωγής ως προς την ισχύ του ΤΣΠ
Ανάφης, και ειδικότερα την αποξήλωση δύο Η/Ζ MAN
2566ME ισχύος 0,090MW έκαστο (έτος αποξήλωσης,
2010). Επιπλέον, με την ανωτέρω απόφαση χορηγήθηκε
άδεια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη ΔΕΗ Α.Ε. για
την εγκατάσταση ενός Η/Ζ ισχύος 0,212MW.
12. Την υπ' αριθμ. πρωτ. ΥΠΕΚΑ Δ5/ΗΛ/Α/Φ17/13/οικ.
1858/01.02.2010 υπουργική απόφαση, με την οποία αποφασίστηκε η τροποποίηση της Ενιαίας Άδειας Παραγωγής της ΔΕΗ Α.Ε. ως προς την ισχύ του ΑΣΠ Καρπάθου.
Επιπλέον, με την ανωτέρω απόφαση χορηγήθηκε άδεια
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη ΔΕΗ Α.Ε. για την
εγκατάσταση 3 Η/Ζ ισχύος 4 MW έκαστο.
13. Την υπ' αριθμ. 184/2015 απόφαση της ΡΑΕ «Τροποποίηση της υπ' αριθμ. Α5/Φ1/οικ.1085/24.01.2002 απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης (ΦΕΚ Β' 92/31.01.2002),
«Όροι και περιορισμοί ενιαίας άδειας παραγωγής που
χορηγείται στη Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε.»,
όπως ισχύει» (ΦΕΚ Β΄ 1054/2015).
14. Την υπ' αριθμ. 405/2016 απόφαση της ΡΑΕ «Απόσυρση των μονάδων ΑΗΣ Αλιβερίου 3 και 4, ΑΗΣ Λαυρίου-Κερατέας Ι και II, ΑΗΣ Aγ. Γεωργίου 8, ΑΗΣ Πτολεμαΐδας III και IV κατόπιν αιτήματος της “ΔΕΗ Α.Ε.”».
15. Το γεγονός ότι δεν προκαλείται από την παρούσα
απόφαση δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
Επείδη, με την υπ' αριθ. 405/2016 απόφαση της ΡΑΕ,
αποφασίστηκε η οριστική απόσυρση των μονάδων ΑΗΣ
Αλιβερίου 3 και 4, ΑΗΣ Λαυρίου-Κερατέας Ι και ΙΙ, ΑΗΣ Αγ.
Γεωργίου 8, ΑΗΣ Πτολεμάΐδας III και IV και ως εκ τούτου
κρίνεται σκόπιμη η απάλειψή τους από την Ενιαία Άδεια
Παραγωγής της ΔΕΗ Α.Ε..
Επειδή, σε συνέχεια των ανωτέρω, με την από
13.12.2016 ανακοίνωση της, η ΡΑΕ δημοσιοποίησε την
πρόθεσή της για τροποποίηση της Ενιαίας Άδειας Παραγωγής και χορηγήθηκε προθεσμία για την υποβολή
αντιρρήσεων σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
Επειδή, με βάση το σύνολο των εγγράφων και στοιχείων του φακέλου που υποβλήθηκαν και εξετάσθηκαν
κατά την από 23.02.2017 συνεδρίαση της Ολομέλειας
ΡΑΕ και δεδομένου ότι δεν υποβλήθηκαν αντιρρήσεις,
διαπιστώθηκε ότι ικανοποιούνται τα κριτήρια του νόμου
και του οικείου Κανονισμού Αδειών, αποφασίζει:
1. Την τροποποίηση της υπ' αριθμ. Δ5/Φ1/οικ.1085/
24.01.2002 απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης (ΦΕΚ
Β' 92/31.01.2002), «Όροι και περιορισμοί ενιαίας άδειας
παραγωγής που χορηγείται στη Δημόσια Επιχείρηση
Ηλεκτρισμού Α.Ε.», όπως ισχύει, ως ακολούθως:
Την αντικατάσταση του Πίνακα 1 «Θερμικές Μονάδες
σε λειτουργία - Σύστημα», όπως εμπεριέχεται στην υπ'
αριθμ. 184/2015 απόφαση της ΡΑΕ, «Τροποποίηση της
υπ' αριθμ. Δ5/Φ1/οικ.1085/24.01.2Ο02 απόφασης του
Υπουργού Ανάπτυξης (ΦΕΚ Β' 92/31.01.2002), “Όροι και
περιορισμοί ενιαίας άδειας παραγωγής που χορηγείται
στη Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε.”, όπως ισχύει.», με τον ακόλουθο Πίνακα:
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Πίνακας 1: Θερμικές Μονάδες σε λειτουργία - Σύστημα
ΜΟΝΑΔΑ

ΚΑΥΣΙΜΟ

ΟΝΟΜ.
ΙΣΧΥΣ
(MW)

ΑΠΟΔ.
ΙΣΧΥΣ
(MW)

1

ΛΙΓΝΙΤΗΣ

300

274

1984

2029

2

ΛΙΓΝΙΤΗΣ

300

274

1984

2029

3

ΛΙΓΝΙΤΗΣ

310

283

67

1985

2030

4

ΛΙΓΝΙΤΗΣ

310

283

67

1986

2031

5

ΛΙΓΝΙΤΗΣ

375

342

70

1997

2042

1

ΛΙΓΝΙΤΗΣ

300

273

25

1987

2032

ΑΗΣ
ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΦΙΛΩΤΑ

2

ΛΙΓΝΙΤΗΣ

300

273

25

1987

2032

ΑΗΣ ΜΕΛΙΤΗΣ

1

ΛΙΓΝΙΤΗΣ

330

289

70

2003

2048

1

ΛΙΓΝΙΤΗΣ

300

275

1975

2020

2

ΛΙΓΝΙΤΗΣ

300

275

1975

2020

3

ΛΙΓΝΙΤΗΣ

306

280

50

(1980)1990

2035

4

ΛΙΓΝΙΤΗΣ

306

280

50

(1981)1991

2036

ΑΗΣ ΛΑΥΡΙΟΥ

4 [Μεγάλο
Λαύριο (ΣΚ) ΦΥΣΙΚΟ
3 Α/Σ και 1
ΑΕΡΙΟ
ATM]

559,9

550,2

1999

2034

ΑΗΣ
ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

[Συνδυασμένος
ΦΥΣΙΚΟ
Κύκλος (ΣΚ)
ΑΕΡΙΟ
2 Α/Σ και 1
ATM]

484,6

476,3

(2001)2002

2037

(1975)
1980

2025

1991

2036

ΣΤΑΘΜΟΣ

ΑΗΣ
ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

ΑΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ

ΑΗΣ
ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ

3

ΛΙΓΝΙΤΗΣ

300

255

ΑΗΣ
ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ
Β

4

ΛΙΓΝΙΤΗΣ

300

256

ΘΕΡΜ.
ΙΣΧΥΣ
(MWth)

20

ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ ΕΤΟΣ
ΕΝΤΑΞΗΣ

ΕΤΟΣ
ΠΑΡΑΤΗΡΗΛΗΞΗΣ
ΣΕΙΣ/ΣΧΟΛΙΑ
ΑΠ

Συνολική
απόδοση
θερμότητας
137 MWth
από τις 2 εκ
των 3 μονάδων
Η θερμότητα των 25
MWth αποδίδεται εναλλακτικά από
τη 1 εκ των 2
μονάδων

2. Κατά τα λοιπά εξακολουθεί να ισχύει η υπ' αριθμ. Δ5/Φ1/οικ. 1085/24.01.2002 απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης (ΦΕΚ Β' 92/31.01.2002), «Όροι και περιορισμοί ενιαίας άδειας παραγωγής που χορηγείται στη Δημόσια
Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε.», όπως τροποποιηθείσα ισχύει.
3. Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή αναρτάται στην ιστοσελίδα της ΡΑΕ. Κατά της παρούσας απόφασης χωρεί ενδικοφανής προσφυγή εντός τριάντα ημερών από τη δημοσίευση ή την κοινοποίησή της, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων
32 και 33 του ν. 4001/2011 (ΦΕΚ Α' 179).
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 23 Φεβρουαρίου 2017
Ο Πρόεδρος
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΟΥΛΑΞΗΣ
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Αριθμ. 1865
(3)
Τροποποίηση της αριθ. 311/27-01-2011 (ΦΕΚ
295/Γ/6-5-2011) του Γενικού Γραμματέα της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης περί ανάθεσης καθηκόντων Ληξιάρχων στις
υποδιαιρεμένες ληξιαρχικές περιφέρειες του Δήμου Δίου Ολύμπου.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 3852/04-06-2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α/
07-06-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Τις διατάξεις του π.δ. 142/23-12-2010 (ΦΕΚ 235/τ.A/
27-12-2010 «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης».
3. Τις διατάξεις α) της παρ. 2 του άρθρου 2 του
ν. 344/1976 (ΦΕΚ 143Α΄) «περί ληξιαρχικών πράξεων»
β) των ν. 2307/1995 (ΦΕΚ 113Α') και 2503/1997 (ΦΕΚ
107Α').
4. Την αριθμ. 127080/57510/14-12-2010 (ΦΕΚ
1984/τ.Β/ 22-12-2010) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
«περί Υποδιαίρεσης ληξιαρχικής περιφέρειας Δήμων
που συνιστώνται από συνένωση Ο.Τ.Α. σύμφωνα με τον
ν.3852/2010».
5. Την αριθμ. 127080/57510/εγκ. 65/21-12-2010 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
6. Την αριθ. 311/27-01-2011(ΦΕΚ 295/Γ/6-5-2011) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης περί ανάθεσης καθηκόντων
ληξιάρχων στις Υποδιαιρεμένες ληξιαρχικές περιφέρειες
του Δήμου Δίου Ολύμπου.
7. Την αριθ. 265/18-01-2013(ΦΕΚ 340/Β΄/19-02-2013)
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης περί τροποποίησης
ανάθεσης καθηκόντων ληξιάρχων στις Υποδιαιρεμένες
ληξιαρχικές περιφέρειες του Δήμου Δίου Ολύμπου.
8. Την αριθ. 8148/06-10-2016 (ΦΕΚ 3503/Β/31-10-2016)
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης περί τροποποίησης ανάθεσης καθηκόντων ληξιάρχων στις Υποδιαιρεμένες ληξιαρχικές περιφέρειες του Δήμου Δίου Ολύμπου.
9. Την αριθ. 3267/09-03-2016 απόφαση του Δημάρχου Δίου-Ολύμπου, με την οποία τροποποιεί την υπ'
αριθ. 24/2014 απόφασή του ως προς την ανάθεση καθηκόντων ληξιάρχου της υποδιαιρεμένης Ληξιαρχικής
Περιφέρειας Δημοτικής Ενότητας Δίου στον Ελευθέριο
Κουτρουλό του Κων/νου, λόγω φόρτου εργασίας της
υπαλλήλου Ανθούσα Γουϊδου του Εμμανουήλ.
10. Την αριθ. 99386/06-11-2014 (ΦΕΚ 3105/Β/
18-11 -2014) απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης, «Ανάθεση
άσκησης αρμοδιοτήτων σε οργανικές μονάδες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής πράξεων και εγγράφων
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«Με εντολή Γενικού Γραμματέα» στους προϊσταμένους
των οργανικών μονάδων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας -Θράκης», όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει, αποφασίζουμε:
Τροποποιούμε την αριθμ. 311/27-01-2011 (ΦΕΚ
295/Γ/6-5-2011) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης και αναθέτουμε την άσκηση καθηκόντων Ληξιάρχου στην Υποδιαιρεμένη ληξιαρχική περιφέρεια Δημοτικής Ενότητας
Δίου, Ελευθέριο Κουτρουλό του Κωνσταντίνου, κλάδου
ΔΕ1 Διοικητικού, με βαθμό Β', υπάλληλο του Δήμου Δίου
Ολύμπου.
Από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε
βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου Δίου Ολύμπου.
Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθ. 311/27-01-2011 (ΦΕΚ
295/Γ/6-5-2011), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Κατερίνη, 14 Μαρτίου 2017
Με εντολή Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Προϊσταμένη Τμήματος Τοπικής Αυτ/σης και
ΝΠ Θεσ/νίκης
ΣΟΥΛΤΑΝΑ ΤΣΕΛΕΝΤΗ
Ι

Αριθμ. Οικ. 1674
(4)
Διαπίστωση ανάγκης και καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης με αμοιβή υπαλλήλων της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας των Περιφερειακών Ενοτήτων Μαγνησίας
και Σποράδων της Περιφέρειας Θεσσαλίας.
Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/07-06-2010)
«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Τις διατάξεις του π.δ. 129/2010 (ΦΕΚ 222/Α/
27-12-2010) «Οργανισμός Περιφέρειας Θεσσαλίας»,
όπως ισχύει.
3. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του κεφαλαίου Β' του
ν. 4354/2015 (ΦΕΚ 176/Α/16-12-2015) «Μισθολογικές
ρυθμίσεις των υπαλλήλων του Δημοσίου, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) πρώτου και
δεύτερου βαθμού, των Νομικών Προσώπων Δημοσίου
(Ν.Π.Δ.Δ.) και Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.), καθώς και των
Δ.Ε.Κ.Ο. του Κεφαλαίου Α' του ν. 3429/2005 (Α' 314) και
άλλες μισθολογικές διατάξεις».
4. Την αριθμ. 2/31029/ΔΕΠ/06-05-2016 (ΑΔΑ: ΩΛ9ΣΗ0ΝΜ) εγκύκλιο του Γ.Λ.Κ «Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων του Κεφαλαίου Β' του ν. 4354/2015
(176/Α')».
5. Την 168/2017 (Πρακτικό 7ο/22-02-2017) (ΑΔΑ:
752Ν7ΛΡ-ΖΑΞ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της
Περιφέρειας Θεσσαλίας «Διάθεση πίστωσης και έγκριση
δαπάνης υπερωριακής απασχόλησης των υπαλλήλων
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της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας των Π.Ε Μαγνησίας και Σποράδων».
6. Το γεγονός ότι για την υπερωριακή απασχόληση
έχουν προβλεφθεί σχετικές πιστώσεις στον Προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2017 της Περιφέρειας Θεσσαλίας- Περιφερειακές Ενότητες Μαγνησίας και Σποράδων.
7. Τη με Α/Α: 624/24-02-2017 (ΑΔΑ: 6ΗΑΣ7ΛΡ-ΝΩΓ)
απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (ΚΑΕ: 02.073.0511.01)
του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας.
8. Τις έκτακτες και αυξημένες υπηρεσιακές ανάγκες της
Δ/νσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας, των
Π.Ε. Μαγνησίας και Σποράδων της Περιφέρειας Θεσσαλίας για την αντιμετώπιση των οποίων απαιτείται η απασχόληση των υπαλλήλων πέραν του κανονικού ωραρίου
εργασίας. Ενδεικτικά οι ανάγκες αυτές αφορούν:
• Την ανάγκη εφαρμογής υγειονομικών διατάξεων και
νόμων α) Υ1γ/Γ.Π./οικ. 96967/08-10-2012 (ΦΕΚ 2718/
Β/08-10-2012), β) Α5/3010/85 (ΦΕΚ 593/Β/2-10-1985),
γ) ν. 3868/2010 (ΦΕΚ 129/Α/03-08-2010) κ.λπ.
• Την εφαρμογή του διεθνούς υγειονομικού κανονισμού ν. 3991/2011 (ΦΕΚ 162/Α/25-07-2011).
• Τον υγειονομικό έλεγχο των καταστημάτων μαζικής
εστίασης και των κέντρων Διασκέδασης, τα περισσότερα
τα οποία λειτουργούν εκτός της διάρκειας ωραρίου των
δημοσίων υπηρεσιών ή μόνον εξαιρέσιμες ημέρες και
Κυριακές, (κέντρα διασκέδασης).
• Τον έλεγχο τροφίμων και των συνθηκών υγιεινής σε
τοπικές πολιτιστικές εκδηλώσεις, σε εμποροπανηγύρεις
οι οποίες πραγματοποιούνται εξαιρέσιμες ημέρες και
Κυριακές.
• Τον έλεγχο εφαρμογής αντικαπνιστικού νόμου.
• Τη διαχείριση διατροφικών κρίσεων κατά τις οποίες
απαιτείται άμεση διενέργεια ελέγχου σε χώρους παραγωγής, παρασκευής ή και προσφοράς τροφίμων.
• Την αντιμετώπιση εκτάκτων περιπτώσεων ρύπανσης
του παρεχόμενου νερού ανθρώπινης κατανάλωσης.
• Τη διενέργεια υγειονομικού ελέγχου καταστημάτων
και τροφίμων με αυξημένη συχνότητα κατά την καλοκαιρινή και εορταστικές περιόδους.
• Τη διενέργεια ελέγχων καταστημάτων και τροφίμων,
ηχομετρήσεων, καταγγελιών, στα νησιά των Σποράδων,
ιδιαίτερα την καλοκαιρινή περίοδο.
• Την πρόληψη και άμεση αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών σε θέματα δημόσιας υγείας, επιδημιολογικές διερευνήσεις, έλεγχο μεταδοτικών -λοιμωδών νοσημάτων,
έλεγχο μονάδων φροντίδας ηλικιωμένων και φορέων
παιδικής προστασίας.
• Την παρ. Η 11-19, άρθρο 186, του ν. 3852/2010 περί
Νέας Αρχιτεκτονικής Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης. Συμμετοχή σε προγράμματα πολιτιστικών και αθλητικών φορέων της περιφέρειας και των δήμων, καθώς και
υλοποίηση αθλητικών προγραμμάτων σε συνεργασία με
το αρμόδιο Υπουργείο και τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, αθλητικούς συλλόγους, δήμους, καθώς και με
άλλους φορείς του Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου.
• Το συντονισμό δράσεων των πολιτιστικών φορέων
της περιφέρειας, την υλοποίηση πολιτιστικών προγραμμάτων και εκδηλώσεων υπερτοπικής σημασίας, την κοινή οργάνωση με τοπικούς φορείς πολιτιστικών εκδηλώ-
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σεων με σκοπό τη διατήρηση της τοπικής πολιτιστικής
κληρονομιάς και τη διάδοσή της στους νέους.
• Τις διατάξεις του π.δ. 219/2006 (ΦΕΚ 221/Α/2006),
«Περί καθορισμού των όρων και των προϋποθέσεων
ίδρυσης και λειτουργίας Ιδιωτικών Γυμναστηρίων ή ιδιωτικών σχολών εκμάθησης αθλημάτων».
• Τη με αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1/33565/9-12-2013 (ΦΕΚ
3169/τ.Β/12-12-2013) κοινή υπουργική απόφαση
«Απλούστευση και Προτυποποίηση των διοικητικών
διαδικασιών γνωστοποίησης ίδρυσης και λειτουργίας
Ιδιωτικών Γυμναστηρίων ή Ιδιωτικών Σχολών εκμάθησης αθλήματος, αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας
Αθλητισμού - Ένταξη των διαδικασιών στα Κέντρα εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) που λειτουργούν ως Ενιαία
Κέντρα Εξυπηρέτησης (Ε.Κ.Ε.)».
• Τη με αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.2/802/13-1-2014 εγκύκλιο
του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης με θέμα: «Απλούστευση και
Προτυποποίηση των διοικητικών διαδικασιών ίδρυσης
και λειτουργίας Ιδιωτικών Γυμναστηρίων ή ιδιωτικών
Σχολών εκμάθησης αθλήματος - Σύστημα Γνωστοποίησης».
• Την άσκηση αρμοδιοτήτων σχετικών με τον Κοινωνικό Σύμβουλο, κατ' εφαρμογή της παρ. 4 του άρθρου 1
του ν. 2345/1995 (Α' 213) σε θέματα ελέγχου φορέων μη
υπαγόμενων στο δημόσιο τομέα κερδοσκοπικού και μη
χαρακτήρα που έχουν σχέση με την προστασία παιδιών,
ηλικιωμένων, ΑΜΕΑ κ.λπ., περιλαμβανομένης της σύνταξης σχετικών εκθέσεων και διατύπωσης αντίστοιχων
προτάσεων.
• Την ανάγκη οργάνωσης, εκκαθάρισης και καταγραφής του αρχείου παλαιοτέρων ετών που τηρείται στο
υπόγειο του διοικητηρίου, αποφασίζουμε:
Α) Διαπιστώνουμε την ανάγκη για υπερωριακή απασχόληση δέκα επτά (17) υπαλλήλων της Διεύθυνσης
Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας των Π.Ε
Μαγνησίας και Σποράδων κατά το πρώτο εξάμηνο του
έτους 2017 για την κάλυψη των ανωτέρω αυξημένων
υπηρεσιακών αναγκών.
Β) Καθιερώνουμε με αμοιβή υπερωριακή εργασία
κατά τις απογευματινές ώρες των εργασίμων ημερών
το πρώτο εξάμηνο του έτους 2017 και μέχρι 2.040 ώρες
συνολικά για δέκα επτά (17) υπαλλήλους της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας των Π.Ε
Μαγνησίας και Σποράδων ως κατωτέρω:
Υπερωρίες: δέκα επτά (17) υπάλληλοι με εκατόν είκοσι
(120) ώρες για το πρώτο εξάμηνο του 2017 = 17 Χ 120 =
2.040 ώρες.
Η συγκρότηση συνεργείου υπερωριακής απασχόλησης, στην οποία θα αναφέρονται ονομαστικά οι συμμετέχοντες υπάλληλοι, το αντικείμενο απασχόλησης, το
χρονικό διάστημα και οι ώρες απασχόλησης για τον κάθε
υπάλληλο κατά το πρώτο εξάμηνο, θα γίνει με απόφασή
μας ανάλογα με τις εκάστοτε παρουσιαζόμενες ανάγκες.
Η δαπάνη, η οποία ανέρχεται στο ποσό των 12.000
ευρώ, θα καλυφθεί από πιστώσεις του προϋπολογισμού
οικονομικού έτους 2017, του φορέα 073 και του ΚΑΕ 0511.
Υπεύθυνος για την παρακολούθηση και τον έλεγχο
πραγματικής παροχής υπερωριακής απασχόλησης ορί-
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ζεται η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας των Π.Ε. Μαγνησίας
και Σποράδων.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Βόλος, 9 Μαρτίου 2017
Ο Περιφερειάρχης
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ
Ι

Αριθμ. απόφ. 11/2017
(5)
Καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης έτους
2017.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΔΗΜΟΥ ΖΙΤΣΑΣ
ΝΟΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 58 του
ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης
και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Τις διατάξεις των παρ.2 και 3 του άρθρου 48 και των
άρθρων 10 και 49 του ν. 3584/2007 « Κώδικας Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων».
3. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 4354/2015 (ΦΕΚ
176/16-12-2015/τ.Α) «Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων».
4. Τις διατάξεις της παρ. 10 του άρθρου 12 του
ν. 2503/1997
5. Την υπ' αριθμ. οικ. 2/31029/ΔΕΠ/6-5-2016 εγκύκλιο
του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους «Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων του κεφ. Β του
ν. 4354/2015 (176/Α') Μισθολογικές ρυθμίσεις των υπαλλήλων του Δημοσίου, των Ο.Τ.Α. πρώτου και δεύτερου
βαθμού, των Ν.Π.Δ.Δ και Ν.Π.Ι.Δ., καθώς και των Δ.Ε.Κ.Ο.
του κεφ Α του ν. 3429/2005 (Α΄ 314) και άλλες μισθολογικές διατάξεις.
6. Την υπ’ αριθμ. 87/2011 απόφαση σύστασης του
Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Ζίτσας (ΦΕΚ 984/26-5-2011/τ.Β΄).
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7. Τις επείγουσες υπηρεσιακές ανάγκες που δημιουργούνται για την αντιμετώπιση αναγκών οι οποίες επιβάλλουν την απασχόληση προσωπικού της υπηρεσίας,
πέραν του κανονικού ωραρίου εργασίας.
8. Ότι η δαπάνη που θα προκύψει από την ως άνω
απασχόληση δεν θα υπερβαίνει τα ετήσια όρια για κάθε
υπάλληλο, που καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού
Οικονομικών.
9. Από την απόφαση αυτή θα προκύψει δαπάνη που
θα βαρύνει το ΚΑ 10- 6012., (ποσό 3.000,00€) του Προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. Δ. Ζίτσας οικονομικού έτους
2017, αποφασίζουμε:
Α. Εγκρίνουμε την καθιέρωση εργασίας με αμοιβή
για την τήρηση των πρακτικών των συνεδριάσεων του
Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Ζίτσας για
το έτος 2017 για δύο (2) υπαλλήλους (τακτικό και αναπληρωματικό), με ειδικότητα ΠΕ Νηπιαγωγών οι οποίοι
πέραν από το υποχρεωτικό ωράριο εργασίας των, τηρούν τα πρακτικά συνεδριάσεων
Β. Η κατανομή των ωρών απασχόλησης του προσωπικού θα γίνεται κάθε φορά ανάλογα με τις ανάγκες της
υπηρεσίας.
Γ. Οι ώρες της υπερωριακής απασχόλησης δεν θα
υπερβαίνουν τις είκοσι (20) ώρες μηνιαίως ανά υπάλληλο
και θα βεβαιώνονται από το αρμόδιο όργανο.
Δ. Η ωριαία αμοιβή είναι ίση με εκείνη που καταβάλλεται κάθε φορά στους δημοσίους υπαλλήλους όπως
ορίζεται στο άρθρο 20 του ν. 4354/2015.
Ε. Από την παρούσα απόφαση θα προκληθεί δαπάνη
ύψους ποσού τριών χιλιάδων (3.000,00) ευρώ που δεν
θα υπερβαίνει το ύψος της εγγεγραμμένης πίστωσης
ύψους ποσού τριών χιλιάδων (3.000,00) ευρώ του ΚΑ106012, αποζημίωση υπερωριακής εργασίας του Προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Ζίτσας, οικονομικού
έτους 2017.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Ελεούσα, 20 Φεβρουαρίου 2017
Ο Πρόεδρος
ΑΝΕΣΤΗΣ ΚΑΡΑΤΑΣΙΤΣΑΣ
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Την ευθύνη για την εκτύπωση, διαχείριση και κυκλοφορία των φύλλων της Εφημερίδας
της Κυβερνήσεως, (ΦΕΚ) στην έντυπη και ηλεκτρονική έκδοση, έχει το Εθνικό Tυπογραφείο
το οποίο αποτελεί δημόσια υπηρεσία η οποία υπάγεται στο Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης. Το Εθνικό Τυπογραφείο έχει επίσης την ευθύνη για την κάλυψη των εκτυπωτικών
αναγκών του Δημοσίου. (ν. 3469/2006, Α΄ 131).

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΕΙ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ)
Η ηλεκτρονική μορφή των ΦΕΚ διατίθεται δωρεάν από την ιστοσελίδα www.et.gr. Για
τα ΦΕΚ που δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωρισθεί στην πιο πάνω ιστοσελίδα δίνεται η
δυνατότητα δωρεάν αποστολής με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, μετά από αίτηση που υποβάλλεται ηλεκτρονικά με τη συμπλήρωση ειδικής φόρμας.
Η έντυπη μορφή των ΦΕΚ διατίθεται για μεμονωμένα φύλλα με το ανάλογο κόστος από
το τμήμα Πωλήσεων απευθείας ή με ταχυδρομική αποστολή μέσω αίτησης παραγγελίας στα
ΚΕΠ, ενώ για ετήσια συνδρομή από το τμήμα Συνδρομητών. Tο κόστος για ασπρόμαυρο ΦΕΚ
από 1 έως 16 σελίδες είναι 1€, προσαυξανόμενο κατά 0,20€ για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή
μέρος αυτού. Το κόστος για έγχρωμο ΦΕΚ είναι 1,50€ από 1 έως 16 σελίδες, προσαυξανόμενο
κατά 0,30€ για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.
Τρόπος αποστολής κειμένων προς δημοσίευση
- Τα κείμενα για δημοσίευση στο ΦΕΚ, από όλες τις δημόσιες υπηρεσίες και τους φορείς
του δημόσιου τομέα, αποστέλλονται στην διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση
προηγμένης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης.
- Οι περιλήψεις Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων, αποστέλλονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση dds@et.gr με τη χρήση απλού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
- Κατ’ εξαίρεση, πολίτες οι οποίοι δεν έχουν αποκτήσει προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή, μπορούν να αποστέλλουν ταχυδρομικά ή να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς δημοσίευση αποτυπωμένα σε χαρτί, στο Τμήμα Παραλαβής Δημοσιευτέας Ύλης.
Πληροφορίες σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την
πώληση των τευχών και τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες θα βρείτε
στην ιστοσελίδα μας και στη διαδρομή Εξυπηρέτηση κοινού - τμήμα πωλήσεων ή συνδρομητών. Επίσης στην ιστοσελίδα μπορείτε να αναζητήσετε πληροφορίες σχετικά με την
πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, εφόσον γνωρίζετε τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Τον ΚΑΔ εκδίδει το Εθνικό Tυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης.
2. ΚΑΛΥΨΗ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ του Δημοσίου και των φορέων του
Το Εθνικό Τυπογραφείο μετά από αίτημα φορέα του Δημοσίου αναλαμβάνει να σχεδιάσει
και να εκτυπώσει κάρτες, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους, φακέλους
αλληλογραφίας, κ.ά. Επίσης σχεδιάζει και κατασκευάζει σφραγίδες.

EΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054
ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ
Πωλήσεων: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Συνδρομητών: (Ημιόροφος, τηλ. 210 5279136)
Πληροφοριών: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000)
Παραλαβής Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139)
Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Ιστοσελίδα: www.et.gr
Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία
της ιστοσελίδας: helpdesk.et@et.gr
Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ:
webmaster.et@et.gr
Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr
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