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 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 4637 (1)
  Υπέρβαση του ανωτάτου αριθμού επιτρεπομέ-
νων ημερών μετακίνησης εκτός έδρας υπαλλή-
λου της Περιφέρειας Θεσσαλίας/Περιφερειακή 
Ενότητα Λάρισας.

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 3 της υποπαραγράφου Δ9 

της παραγράφου Δ του άρθρου 2 του ν.4336/2015 «Συ-
νταξιοδοτικές διατάξεις - Κύρωση του Σχεδίου Σύμβασης 
Οικονομικής Ενίσχυσης από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό 
Σταθερότητας και ρυθμίσεις για την υλοποίηση της Συμ-
φωνίας Χρηματοδότησης» (Α΄94).

2. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση 

της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά 
όργανα» (Α'98),

β) του π.δ. 105/2014 «Οργανισμός του Υπουργείου 
Εσωτερικών» (Α΄172),

γ) του άρθρου 1 του π.δ. 123/2016 «Ανασύσταση και 
μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμι-
σης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και μετονομασία 
του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυ-
γκρότησης» (Α΄208),

δ) του π.δ.125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπλη-
ρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄210),

3. Τη με αριθμό Υ29/8-10-2015 Απόφαση του Πρωθυ-
πουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή 
Υπουργό Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη» (Β΄2168),

4. Το υπ'αριθμ.πρωτ.32979/27-10-2016 έγγραφο της 
Περιφέρειας Θεσσαλίας, με το οποίο:

α) ζητείται η έγκριση υπέρβασης κατά είκοσι (20) 
ημέρες λόγω έκτακτων υπηρεσιακών αναγκών του 
ανωτάτου ορίου των επιτρεπόμενων ημερών μετακί-
νησης εκτός έδρας για την υπάλληλο του κλάδου ΠΕ 
Μηχανικών Παπαδοπούλου Δέσποινας, Προϊσταμένης 
της Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών της Πε-
ριφερειακής Ενότητας Λάρισας.

β) Βεβαιώνεται ότι το ανώτατο όριο επιτρεπόμενων 
ημερών μετακίνησης εκτός έδρας το οποίο έχει οριστεί 
σε εξήντα (60) ημέρες με την αριθμ. 4303/48868/28-3-16 
(ΦΕΚ Β΄987 ) έχει εξαντληθεί για την ανωτέρω υπάλληλο.

5. Την αριθμ. 1714/9-5-2016 Απόφαση του Περιφερει-
άρχη Θεσσαλίας, περί ανάθεσης παράλληλης άσκησης 
καθηκόντων Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Μεταφορών 
και Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησί-
ας και Σποράδων στην ανωτέρω υπάλληλο.

6. Την αριθμ.7967/19-12-2014 Απόφαση του Περιφε-
ρειάρχη Θεσσαλίας, με την οποία η ανωτέρω υπάλληλος 
ορίζεται ως τακτικό μέλος της επιτροπής για τη διεξα-
γωγή εξετάσεων χορήγησης επαγγελματικών αδειών 
χειριστών μηχανημάτων έργου.

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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7. Το γεγονός ότι λόγω των ανωτέρω Αποφάσεων και 
λόγω εκτάκτων υπηρεσιακών αναγκών επιβάλλονται οι 
μετακινήσεις της ανωτέρω υπαλλήλου εκτός έδρας για 
τη διεξαγωγή εξετάσεων απόκτησης αδειών χειριστών 
μηχανημάτων έργου, για επιθεωρήσεις-αυτοψίες σε 
εγκαταστάσεις εξυπηρέτησης οχημάτων κλ.π.

8. Τις αριθμ.Α/Α 371 (Α.Π.524/26.1.2017), αριθ.Α/Α 372 
(Α.Π.525/26.1.2017) και αριθμ.Α/Α373 (Α.Π.526/ 26.1.2017) 
αποφάσεις του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας, με τις 
οποίες δεσμεύονται από τους ΚΑΕ 01.073.0721.02, 
01.073.0722.02 και 01.073.0719.02 του προϋπολογισμού 
έτους 2017 της Περιφέρειας πιστώσεις τριών χιλιάδων 
πεντακοσίων (3.500) ευρώ συνολικά για πληρωμή εκτός 
έδρας μετακινήσεων υπαλλήλων της Π.Ε. Λάρισας, απο-
φασίζουμε:

Εγκρίνουμε την υπέρβαση του ανωτάτου ορίου ημε-
ρών μετακίνησης εκτός έδρας της Παπαδοπούλου Δέ-
σποινας, Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Μεταφορών 
και Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας, 
κατά έξι (6) ημέρες για το έτος 2016.

Η ισχύς της παρούσης αρχίζει δύο (2) μήνες πριν τη 
δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 14 Φεβρουαρίου 2017

Οι Υπουργοί

       Αναπληρωτής Υπουργός
Εσωτερικών       Οικονομικών
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ       ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ

ι

    Αριθμ. οικ. 11080 (2)
Σύσταση - Συγκρότηση Υπηρεσιακού Συμβουλί-

ου του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών. 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) των άρθρων 159 - 162 του ν. 3528/2007 «Κύρωση 

του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητι-
κών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.» (ΦΕΚ Α΄26), 
όπως ισχύουν,

β) του άρθρου 30 (Μεταβατικές διατάξεις) παρ. 1, 2 και 3 
του ν. 4369/2016 (ΦΕΚ 33 Α΄) «Εθνικό Μητρώο Επιτελι-
κών Στελεχών Δημόσιας Διοίκησης, βαθμολογική διάρ-
θρωση θέσεων, συστήματα αξιολόγησης, προαγωγών 
και επιλογής προϊσταμένων (διαφάνεια - αξιοκρατία και 
αποτελεσματικότητα της Δημόσιας Διοίκησης) και άλ-
λες διατάξεις», όπως αυτές ισχύουν μετά το άρθρο 72 
παρ. 3, 4 και 5 του ν. 4370/2016 (ΦΕΚ 37 Α΄) «Συστήματα 
Εγγύησης Καταθέσεων (ενσωμάτωση Οδηγίας 2014/49/ΕΕ), 
Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων και άλλες 
διατάξεις» και το άρθρο 171 του ν. 4389/2016 «Επείγου-
σες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημο-
σιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων 
και άλλες διατάξεις». (ΦΕΚ 94 Α΄),

γ) της παραγράφου Β 4 του άρθρου 40 του ν. 1884/ 
1990 (ΦΕΚ 81 Α΄),

δ) του ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής 
Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 45 Α΄).

2. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού γιατί, βάσει της παρ. 1 του άρθρου 7 
του ν. 3833/2010 (ΦΕΚ 40 Α΄) τα Υπηρεσιακά Συμβού-
λια λειτουργούν εντός του κανονικού ωραρίου εργασίας 
των οικείων Υπηρεσιών ή σε χρόνο που καλύπτεται από 
υπερωριακή απασχόληση και δεν καταβάλλεται καμία 
πρόσθετη αμοιβή ή αποζημίωση στα μέλη τους.

3. Τις διατάξεις του π.δ. 109/2014 «Οργανισμός του 
Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων» (ΦΕΚ 
176 Α΄), όπως ισχύει.

4. Τις διατάξεις του π.δ. 123/2016 «Ανασύσταση και 
μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθ-
μισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση 
του Υπουργείου Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου Με-
ταναστευτικής Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής Πο-
λιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, μετονομασία 
Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότη-
σης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Υποδο-
μών, Μεταφορών και Δικτύων» (ΦΕΚ 208 Α΄).

5. Τις διατάξεις του π.δ. 125/2016 «Διορισμός, Υπουρ-
γών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 
210 Α΄), αποφασίζουμε:

1. Συνιστάται στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφο-
ρών Υπηρεσιακό Συμβούλιο, με έδρα την Αθήνα, αρ-
μόδιο για την υπηρεσιακή κατάσταση όλων των υπη-
ρετούντων υπαλλήλων στο Υπουργείο Υποδομών και 
Μεταφορών.

2. Το Υπηρεσιακό Συμβούλιο είναι πενταμελές και 
αποτελείται από:

α) Τρεις (3) μόνιμους υπαλλήλους και τους αναπλη-
ρωτές αυτών, που ασκούν καθήκοντα προϊσταμένου 
Διεύθυνσης, έχουν τον περισσότερο χρόνο άσκησης 
καθηκόντων προϊσταμένου Διεύθυνσης, υπάγονται στην 
αρμοδιότητα του Υπηρεσιακού Συμβουλίου και υπηρε-
τούν στην έδρα του ή στο Νομό Αττικής, 

β) Δύο (2) αιρετούς εκπροσώπους των υπαλλήλων και 
τους αναπληρωτές αυτών, οι οποίοι έχουν αναδειχθεί 
από τις τελευταίες εκλογές για την ανάδειξη αιρετών 
εκπροσώπων.

3. Τα υπό στοιχεία 2 α' τακτικά μέλη του Υπηρεσιακού 
Συμβουλίου με τους αναπληρωτές τους ορίζονται με 
απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών.

4. Εισηγητής στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο, χωρίς δικαί-
ωμα ψήφου, ορίζεται ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης 
Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού του Υπουργείου 
Υποδομών και Μεταφορών, με αναπληρωτή του αυτόν 
που νομίμως τον αναπληρώνει στα υπηρεσιακά του κα-
θήκοντα.

5. Γραμματέας του Υπηρεσιακού Συμβουλίου και νόμι-
μος αναπληρωτής του ορίζεται υπάλληλος του Υπουρ-
γείου Υποδομών και Μεταφορών κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ με 
τουλάχιστον Γ΄ βαθμό.
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6. Η θητεία των υπό στοιχεία 2 α΄ μελών του Υπηρεσια-
κού Συμβουλίου, που συγκροτείται με την παρούσα, λή-
γει σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παρ. 3 εδάφιο εε) 
του άρθρου 171 του ν. 4389/2016 με την επιλογή και 
τοποθέτηση Προϊσταμένων Διευθύνσεων που επιλέγο-
νται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Κατάστασης 
Δημόσιων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλ-
λήλων Ν.Π.Δ.Δ., οπότε και συγκροτούνται τα Υπηρεσια-
κά Συμβούλια του άρθρου 159 του Κώδικα Κατάστασης 
Δημόσιων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλ-
λήλων Ν.Π.Δ.Δ..

7. Η θητεία των υπό στοιχεία 2 β΄ αιρετών μελών του 
Υπηρεσιακού Συμβουλίου λήγει την 31 Δεκεμβρίου 2018.

8. Όταν το Υπηρεσιακό Συμβούλιο κρίνει θέματα προ-
σωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, αντί των 
δύο αιρετών εκπροσώπων των μονίμων υπαλλήλων με-
τέχουν οι δύο αιρετοί εκπρόσωποι του προσωπικού με 
σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου.

9. Η αριθμ. οικ.19715/17-03-2016 (ΦΕΚ 909 Β΄) όμοια 
απόφαση παύει να ισχύει.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 15 Φεβρουαρίου 2017

Ο Υπουργός

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ

Ι

    Αριθμ. 132/2017 (3)
Έγκριση Τροποποίησης Μελέτης Αντιστάθμισης 

Αερίου Λειτουργίας του ΕΣΜΦΑ για το Έτος 2016.

  Η ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

  Λαμβάνοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4001/2011 (ΦΕΚ Α΄179/22.08.2011) 

και ιδίως το άρθρο 68, παρ. 2 εδάφιο (γ), το άρθρο 69 
παρ. 2 εδάφιο (θ) και το άρθρο 91 παρ.1 αυτού.

2. Τις διατάξεις του ν. 3428/2005 (ΦΕΚ Α΄313/27.12.2005).
3. Τις διατάξεις του ν. 2773/1999 (ΦΕΚ Α΄286).
4. Τις διατάξεις του ν. 2690/1999 (ΦΕΚ Α΄45/09.03.1999).
5. Τις διατάξεις της υπ' αριθμ. Δ1/Α/5346/22.03.2010 

απόφασης του Υφυπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας 
και Κλιματικής Αλλαγής με θέμα «Κώδικας Διαχείρισης 
του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου» (ΦΕΚ Β΄ 
379/2010) (εφεξής «Κώδικας»), όπως τροποποιήθηκε 
με τις υπ' αριθμ. 1096/2011 (ΦΕΚ Β' 2227/04.10.2011) και 
υπ' αριθμ. 526/2013 (ΦΕΚ Β'3131/09.12.2013) αποφάσεις 
της ΡΑΕ, και ιδίως τα άρθρα 45,46, 57, 58, 59 και 60 αυτής.

6. Την υπ' αριθμ. 1295/12.10.2011 απόφαση της 
ΡΑΕ για την έγκριση της Μελέτης Αντιστάθμισης Αερί-
ου Λειτουργίας του ΕΣΜΦΑ για το Έτος 2012 (ΦΕΚ Β΄ 
2511/7.11.2011).

7. Την υπ' αριθμ. 1601/28.12.2011 απόφαση της ΡΑΕ 
για την έγκριση Τροποποίησης Μελέτης Αντιστάθμισης 
Αερίου Λειτουργίας του ΕΣΜΦΑ για το Έτος 2012 (ΦΕΚ 
Β΄3253/30.12.2011).

8. Την υπ' αριθμ. 744/06.09.2012 απόφαση της ΡΑΕ 

για την έγκριση της Μελέτης Αντιστάθμισης Αερί-
ου Λειτουργίας του ΕΣΜΦΑ για το Έτος 2013 (ΦΕΚ Β΄ 
2550/19.09.2012).

9. Την υπ' αριθμ. 342/18.07.2013 απόφαση της ΡΑΕ 
για την έγκριση της Μελέτης Αντιστάθμισης Αερί-
ου Λειτουργίας του ΕΣΜΦΑ για το Έτος 2014 (ΦΕΚ Β΄ 
1974/13.08.2013).

10. Την υπ' αριθμ. 589/06.12.2013 απόφαση της ΡΑΕ 
για την έγκριση Τροποποίησης Μελέτης Αντιστάθμισης 
Αερίου Λειτουργίας του ΕΣΜΦΑ για το Έτος 2013 (ΦΕΚ Β΄ 
3319/27.12.2013).

11. Το υπ' αριθμ. 069894/04.03.2014 (ΡΑΕ 1-181592/ 
06.03.2014) έγγραφο του ΔΕΣΦΑ με θέμα «Υποβολή Σύμ-
βασης 649/13 κατ' εφαρμογή της παρ. 03 του άρθρου 57
του Κώδικα Διαχείρισης του ΕΣΦΑ».

12. Την υπ' αριθμ. 716/04.12.2014 απόφαση της 
ΡΑΕ για την έγκριση της Μελέτης Αντιστάθμισης Αερί-
ου Λειτουργίας του ΕΣΜΦΑ για το Έτος 2015 (ΦΕΚ Β΄ 
3558/30.12.2014).

13. Το υπ' αριθμ. 081532/06.03.2015 (PAE 1-193465/ 
10.03.2015) έγγραφο του ΔΕΣΦΑ με θέμα «Τροποποίη-
ση της Ενότητας Δ της Μελέτης Αντιστάθμισης Αερίου 
Λειτουργίας Έτους 2015».

14. Την υπ' αριθμ. 256/10.07.2015 απόφαση της 
ΡΑΕ για την έγκριση της Μελέτης Αντιστάθμισης Αε-
ρίου Λειτουργίας του ΕΣΜΦΑ για το έτος 2016 (ΦΕΚ Β' 
1728/18.08.2015).

15. Το υπ' αριθμ. ΠΛ/943/01.04.2016 (ΡΑΕ 1-205144/ 
05.04.2016) έγγραφο του ΔΕΣΦΑ με θέμα «Τροποποίη-
ση της Ενότητας Δ της Μελέτης Αντιστάθμισης Αερίου 
Λειτουργίας Έτους 2016».

16. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσης δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπο-
λογισμού.

Σκέφτηκε ως εξής: 
Α. Σχετικές διατάξεις
1) Στις διατάξεις της παραγράφου 2γ, του άρθρου 68, 

του ν. 4001/2011 (σχετικό υπ' αριθμ. 1) ορίζεται, μεταξύ 
άλλων, ότι ο ΔΕΣΦΑ Α.Ε. (Διαχειριστής) «...έχει την ευθύνη 
για την εξισορρόπηση του φορτίου και την αντιστάθμι-
ση φυσικών απωλειών και ιδιοκατανάλωσης του ΕΣΦΑ, 
κατά τα οριζόμενα στον Κώδικα Διαχείρισης αυτού. Για το 
σκοπό αυτόν μπορεί να συνάπτει, κατόπιν διαγωνισμού, 
με διαφανείς διαδικασίες, που δεν εισάγουν διακρίσεις 
και βασίζονται στους κανόνες της αγοράς, συμβάσεις 
με Προμηθευτές για την προμήθεια και παράδοση Φυ-
σικού Αερίου. Τις συμβάσεις αυτές συνομολογεί μετά 
την έγκριση του ετήσιου προγράμματος εξισορρόπησης 
φορτίου και αντιστάθμισης φυσικών απωλειών και ιδιο-
κατανάλωσης από τη ΡΑΕ και επιβάλλει στους Χρήστες 
χρεώσεις για την κάλυψη των σχετικών δαπανών του, 
όπως προβλέπεται στον Κώδικα Διαχείρισης αυτού.»

2) Περαιτέρω, σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγρά-
φων 1, 4 και 5 του Άρθρου 46 του Κώδικα (σχετικό υπ' 
αριθμ. 5) «Έως την 1η Μαίου κάθε Έτους, ο Διαχειριστής 
υποβάλλει στη ΡΑΕ Μελέτη Αντιστάθμισης Αερίου Λει-
τουργίας για το επόμενο Έτος, η οποία, όπως και κάθε 
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τροποποίησή της, εγκρίνεται από τη ΡΑΕ και δημοσιεύ-
εται με ευθύνη του Διαχειριστή». Σχετικά με το περιεχό-
μενο της Μελέτης Αντιστάθμισης Αερίου Λειτουργίας, 
αυτό θα πρέπει να περιλαμβάνει:

i. Μεθοδολογία υπολογισμού του Αερίου Λειτουργίας 
στο Σύστημα Μεταφοράς και ιδίως των Φυσικών Απω-
λειών.

ii. Πρόβλεψη σχετικά με τις αναγκαίες Ποσότητες Φυ-
σικού Αερίου που θα απαιτηθούν το επόμενο Έτος για 
την αντιστάθμιση Αερίου Λειτουργίας.

iii. Προσδιορισμό των απαιτούμενων χαρακτηριστικών 
της Σύμβασης ή του συνδυασμού Συμβάσεων Αντιστάθ-
μισης Αερίου Λειτουργίας που απαιτείται να συνάψει ο 
Διαχειριστής.

Σχετικά με την εκπόνηση της Μελέτης Αντιστάθμισης 
Αερίου Λειτουργίας, «ο Διαχειριστής λαμβάνει υπόψη 
του ιδίως τις διεθνείς πρακτικές και μεθοδολογίες προσ-
διορισμού απωλειών σε Συστήματα Φυσικού Αερίου, 
τους συντελεστές απωλειών ανά τύπο εξοπλισμού, τις 
καταναλώσεις Φυσικού Αερίου ανά τύπο εξοπλισμού 
που χρησιμοποιείται για τη λειτουργία του ΕΣΜΦΑ και 
τα προγράμματα Συντήρησης του ΕΣΜΦΑ».

3) Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του 
Άρθρου 45 του Κώδικα «Ως Αέριο Λειτουργίας κατά τη 
διάρκεια μιας χρονικής περιόδου ορίζεται η Ποσότητα 
Φυσικού Αερίου που υπολογίζεται ως το άθροισμα α) της 
Ποσότητας Φυσικού Αερίου που καταναλώθηκε κατά τη 
λειτουργία του ΕΣΜΦΑ στη διάρκεια της συγκεκριμένης 
χρονικής περιόδου (Ιδιοκατανάλωση Φυσικού Αερίου), 
και β) της Ποσότητας Φυσικού Αερίου που με φυσικό 
τρόπο χάθηκε κατά τη λειτουργία του ΕΣΜΦΑ στη διάρ-
κεια της συγκεκριμένης χρονικής περιόδου, ιδίως λόγω 
διαρροής από μετρητικές διατάξεις και διατάξεις ρύθ-
μισης της πίεσης (Φυσικές Απώλειες Φυσικού Αερίου)».

4) Σχετικά με την εξεύρεση των απαραίτητων ποσο-
τήτων αερίου για την αντιστάθμιση φυσικών απωλειών 
και ιδιοκατανάλωσης του ΕΣΦΑ, ο Διαχειριστής μπορεί 
(α) να συνάπτει συμβάσεις προμήθειας φυσικού αερίου 
σύμφωνα με τη διαδικασία της παραγράφου 2γ του άρ-
θρου 68 του ν. 4001/2011 ή (β) να συνάπτει συμβάσεις 
προμήθειας ΥΦΑ με τη ΔΕΠΑ ΑΈ. χωρίς διαγωνισμό και 
να χρησιμοποιεί τις ποσότητες αυτές κατά προτεραιό-
τητα, σε σχέση με ποσότητες φυσικού αερίου τις οποίες 
έχει στη διάθεσή του μέσω άλλων συμβάσεων προμή-
θειας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 91 παρ. 1 
του ν. 4001/2011.

5) Περαιτέρω, σύμφωνα με τις διατάξεις των παρα-
γράφων 1 και 3 του άρθρου 57 του Κώδικα Διαχείρισης 
ΕΣΦΑ «ο Διαχειριστής δύναται να συνάπτει μία ή περισ-
σότερες συμβάσεις για την προμήθεια και παράδοση στο 
ΕΣΜΦΑ Αερίου Λειτουργίας (Συμβάσεις Αντιστάθμισης 
Αερίου Λειτουργίας). Οι συμβάσεις αυτές συνάπτονται 
είτε κατόπιν σχετικού διαγωνισμού που διεξάγει ο Δια-
χειριστής είτε σύμφωνα με τη διάταξη της παραγράφου 
1 του άρθρου 91 του Νόμου». Σχετικά με τις συμβάσεις 
«ο Διαχειριστής υποβάλλει στη ΡΑΕ αντίγραφα των Συμ-

βάσεων Αντιστάθμισης Αερίου Λειτουργίας το αργότερο 
εντός τριάντα (30) ημερών από τη σύναψή τους.»

Β. Τροποποίηση Μελέτης Αντιστάθμισης Αερίου Λει-
τουργίας για το Έτος 2016

1) Η ΡΑΕ με την υπ' αριθμ. 256/2015 απόφασή της (σχε-
τικό υπ' αριθμ. 14) ενέκρινε τη Μελέτη Αντιστάθμισης 
Αερίου Λειτουργίας για το Έτος 2016.

2) Ο Διαχειριστής, με το σχετικό υπ' αριθμ. 15, εισηγεί-
ται την τροποποίηση της Μελέτης Αντιστάθμισης Αερίου 
Λειτουργίας για το Έτος 2016 ως προς τη διαδικασία προ-
μήθειας Αερίου Λειτουργίας (Ενότητα Δ) για διαφορετικά 
χρονικά διαστήματα του Έτους 2016 και συγκεκριμένα:

α) Την παράταση της υπ' αριθμ. 766/2014 σύμβασης 
προμήθειας φυσικού αερίου με τη ΔΕΠΑ Α.Ε., διάρκειας 
τριών μηνών σύμφωνα με το άρθρο 4 αυτής, για την κά-
λυψη των αναγκών του συστήματος σε Αέριο Λειτουρ-
γίας τη χρονική περίοδο 1.1.2016 8:00 - 1.4.2016 8:00.

β) Τη σύναψη σύμβασης προμήθειας φυσικού αερίου 
με το μειοδότη του υπ' αριθμ. 555/15 διεθνούς διαγω-
νισμού, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2γ 
του άρθρου 68 του ν. 4001/2011, και την παράγραφο 2 
του Άρθρου 57 του Κώδικα Διαχείρισης του ΕΣΦΑ για 
την προμήθεια Αερίου Λειτουργίας κατά το χρονικό δι-
άστημα 1.4.2016 8:00 -1.1.2017 8:00.

Αναφορικά με την αιτιολογία της προτεινόμενης τρο-
ποποίησης, ο Διαχειριστής αναφέρει στο σχετικό 15 
ότι, μέχρι την 31η.12.2015 δεν είχε ολοκληρωθεί η δι-
ενέργεια της διαγωνιστικής διαδικασίας του υπ' αριθμ. 
555/15/ΔΔΠ Φορτίου, που προκήρυξε ο Διαχειριστής 
για την προμήθεια Αερίου Λειτουργίας για το Έτος 2016.

3) Η ΡΑΕ αναγνωρίζει ότι η ολοκλήρωση της διαδι-
κασίας προμήθειας Αερίου Λειτουργίας μέσω διεθνούς 
διαγωνισμού από το Διαχειριστή, απαιτεί εύλογο χρονικό 
διάστημα το οποίο δεν μπορεί σε κάθε περίπτωση να 
προβλεφθεί με απόλυτη ακρίβεια εκ των προτέρων και 
άρα δύναται πράγματι να υπερβεί το τέλος του έτους 
2015 εν προκειμένω για τους λόγους που παραθέτει ο 
Διαχειριστής. Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, η ΡΑΕ 
κρίνει εύλογη την παράταση της υπ' αριθμ. 766/14 σύμ-
βασης προμήθειας Αερίου Λειτουργίας με τη ΔΕΠΑ Α.Ε. 
για σύντομο χρονικό διάστημα, ήτοι για το πρώτο τρί-
μηνο του 2016. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα 
στην υπ' αριθμ. 256/2015 απόφαση της ΡΑΕ.

Κατόπιν των ανωτέρω και σύμφωνα με αυτά, αποφασίζει:
Εγκρίνει την Τροποποίηση της Μελέτης Αντιστάθμισης 

Αερίου Λειτουργίας για το Έτος 2016, στο μέρος που 
αφορά στη διαδικασία προμήθειας αερίου λειτουργίας 
(Ενότητα Δ), σύμφωνα με την ακόλουθη εισήγηση του 
ΔΕΣΦΑ Α.Ε.:

«Διαχειριστής Εθνικού Συστήματος 
Φυσικού Αερίου (ΔΕΣΦΑ) Α.Ε.

ΕΙΣΗΓΗΣΗ για την τροποποίηση της ενότητας Δ 
της Μελέτης Αντιστάθμισης Αερίου 

Λειτουργίας του Ε.Σ.Μ.Φ.Α Έτους 2016
ΜΑΡΤΙΟΣ 2016
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Εισαγωγή
Η παρούσα Εισήγηση για την τροποποίηση της ενό-

τητας Δ της Μελέτης Αντιστάθμισης Αερίου Λειτουργί-
ας Έτους 2016, όπως αυτός εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. 
256/2015 απόφαση της ΡΑΕ με θέμα: « Έγκριση Μελέτης 
Αντιστάθμισης Αερίου Λειτουργίας του ΕΣΜΦΑ για το 
Έτος 2016», ερείδεται επί της διάταξης της παραγρά-
φου 2.γ του άρθρου 68 του νόμου 4001/2011, σύμφω-
να με την οποία ο Διαχειριστής Εθνικού Συστήματος 
Φυσικού Αερίου (ΔΕΣΦΑ) Α.Ε. έχει την ευθύνη για την 
αντιστάθμιση φυσικών απωλειών και ιδιοκατανάλωσης 
του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου (ΕΣΦΑ) κατά 
τα οριζόμενα στον Κώδικα Διαχείρισης αυτού, και υπο-
βάλλει προς έγκριση στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, 
τη Μελέτη Αντιστάθμισης Αερίου Λειτουργίας καθώς 
και κάθε τροποποίησή της, βάσει των οριζομένων στο 
εδάφιο Β της παραγράφου 1 του Άρθρου 46 του Κώδικα 
Διαχείρισης του ΕΣΦΑ.

Η προτεινόμενη τροποποίηση της ενότητας Δ της Με-
λέτης Αντιστάθμισης Αερίου Λειτουργίας Έτους 2016 
κρίνεται αναγκαία δεδομένου ότι δεν είχε ολοκληρωθεί 
έως 31.12.2015 η υπ’αριθμ. 555/15/ΔΔΠ διαγωνιστική 
διαδικασία, που προκήρυξε ο Διαχειριστής για την προ-
μήθεια Αερίου Λειτουργίας κατά το Έτος 2016.

Δ. ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗ ΑΕΡΙΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2016
Κατά το Έτος 2016 και λαμβάνοντας υπ' όψιν:
i. τις προβλέψεις των άρθρων 45, 57,58, 59 και 60 του 

Κώδικα Διαχείρισης του ΕΣΦΑ,
ii. το ύψος της ποσότητας Αερίου Λειτουργίας που εκτι-

μάται ότι θα απαιτηθεί κατά το Έτος 2016, σύμφωνα με 
τα αναφερόμενα στην ενότητα Γ ανωτέρω,

iii. τη διαθέσιμη δυναμικότητα παράδοσης στα Σημεία 
Εισόδου του ΕΣΜΦΑ,

iv. το γεγονός ότι έως την 31η.12.2015 δεν είχε ολοκλη-
ρωθεί η υπ' αριθμ. 555/15/ΔΔΠ διαγωνιστική διαδικασία, 
που προκήρυξε ο Διαχειριστής για την προμήθεια Αερί-
ου Λειτουργίας κατά το Έτος 2016,

και με στόχο την ασφαλή, ομαλή και αποδοτική λει-
τουργία του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου, ο 
Διαχειριστής εισηγείται η προμήθεια Φυσικού Αερίου 
για την αντιστάθμιση Αερίου Λειτουργίας κατά το Έτος 
2016, να λάβει χώρα ως ακολούθως:

α) μέσω παράτασης της διάρκειας της υπ' αριθμ. 766/ 
2014 σύμβασης προμήθειας Αερίου Λειτουργίας που έχει 
συναφθεί μεταξύ των εταιρειών ΔΕΠΑ Α.Ε. και ΔΕΣΦΑ Α.Ε. 
και για χρονικό διάστημα 01.01.2016 08:00 - 01.04.2016 
08:00, κατ' ενάσκηση του συμβατικού δικαιώματος του 
ΔΕΣΦΑ, όπως ρητά προβλέπεται στο άρθρο 4 αυτής,

β) μέσω σύμβασης που θα συνάψει ο Διαχειριστής 
με την εταιρεία η οποία θα επιλεγεί στο πλαίσιο του υπ' 
αριθμ. 555/15/ΔΔΠ διεθνούς διαγωνισμού, κατά τα ορι-
ζόμενα στην παράγραφο 2.γ του Άρθρου 68 του νόμου 
4001/2011 και στην παράγραφο 2 του Άρθρου 57 του 
Κώδικα Διαχείρισης του ΕΣΦΑ, για την προμήθεια Αε-
ρίου Λειτουργίας κατά το διάστημα 01.04.2016 08:00- 
01.01.2017 08:00.

Στην αναφερόμενη στο σημείο β) ανωτέρω σύμβαση 
Αντιστάθμισης Αερίου Λειτουργίας θα προβλέπεται η 
Ημερήσια παράδοση των απαραίτητων για την αντι-

στάθμιση του Αερίου Λειτουργίας, Ποσοτήτων Φυσικού 
Αερίου από τον Προμηθευτή, σε τουλάχιστον ένα εκ των 
Σημείων Εισόδου Σιδηρόκαστρο» ή / και «Κήποι» που 
επιλέγει ο ίδιος, κατόπιν γνωστοποίησης (σε Ημερήσια 
βάση) της Μεταφορικής Ικανότητας Παράδοσης που πα-
ραμένει διαθέσιμη προς το σκοπό αυτόν στα εν λόγω Ση-
μεία Εισόδου, εκ μέρους του Διαχειριστή. Επιπροσθέτως, 
στην προαναφερθείσα Σύμβαση θα περιγράφεται και η 
διαδικασία έγκαιρης γνωστοποίησης στον Προμηθευτή 
των εκτιμήσεων του Διαχειριστή σχετικά:

(α) με την Ποσότητα Αερίου Λειτουργίας που θα απαι-
τηθεί σε Μηνιαία και Ημερήσια βάση, καθώς και

(β) με τη διαθέσιμη Μεταφορική Ικανότητα Παράδο-
σης σε Ημερήσια βάση, στα Σημεία Εισόδου «Σιδηρόκα-
στρο» και «Κήποι», κατά τα ανωτέρω.

Σημειώνεται ότι η Ημερήσια Ποσότητα Αερίου Λει-
τουργίας που θα απαιτηθεί κατά το Έτος 2016 δύναται 
να ανέλθει έως το επίπεδο των 5.000 MWh/Ημέρα.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 9 Φεβρουαρίου 2017
Ο Πρόεδρος 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΟΥΛΑΞΗΣ

Ι

    Αριθμ: 107 (4)
Χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Μονά-

δας Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής.

  Η ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ 
ΙΑΤΡΙΚΩΣ ΥΠΟΒΟΗΘΟΥΜΕΝΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 19, 20 και 21 του ν. 3305/2005 (ΦΕΚ Α΄17/ 

27.1.2005) «Εφαρμογή της Ιατρικώς Υποβοηθούμενης 
Αναπαραγωγής».

2. Το π.δ.2/2013 (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 638/20.12.2013) «Διορισμός 
Προέδρου και αναπληρωτή Προέδρου της Εθνικής Αρχής 
Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής (Αρχή Ι.Υ.Α.)».

3. Η υπ' αρ. ΔΥ1δ/Γ.Π.οικ.21142/2014 (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 124/ 
11.3.2014) «Διορισμός μελών της Εθνικής Αρχής Ιατρικώς 
Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής (Αρχή Ι.Υ.Α.».

4. Το άρθρο 16 παρ. 2 του ν. 3305/2005 (ΦΕΚ Α΄17/ 
27.1.2005), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 18 παρ. 2 
του ν. 4272/2014 (ΦΕΚ Α΄145/11.7.2014) «Εφαρμογή της 
Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής».

5. Τις διατάξεις του π.δ.10/2016 (ΦΕΚ Α΄20/18.2.2016) 
«Άδεια Ίδρυσης και λειτουργίας Μονάδων Ιατρικώς 
Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής (M.I.Y.A.). Όροι και 
προϋποθέσεις».

6. Την υπ' αρ. 305/2016 Απόφαση της Ε.Α.Ι.Υ.Α. (ΦΕΚ Β' 
2908/13.9.2016) «Καθορισμός διαδικασίας και οργάνων 
ελέγχου της Ε.Α.Ι.Υ.Α. για την αδειοδότηση των Μ.Ι.Υ.Α.».

7. Την υπ' αρ. πρ. 540/8.8.2016 αίτηση του ΓΕΝΙΚΟΥ 
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ με Α.Φ.Μ. 090074403 
Δ.Ο.Υ. Ε΄ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ, καθώς και τον φάκελο των συνημ-
μένων δικαιολογητικών.

8. Το με αρ. συν. 469/27.7.2016 απόσπασμα πρακτικών 
ΔΣ του Γ.Ν. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ. 
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9. Η υπ' αρ. πρ. 27/17.1.2017 Εισήγηση Επιτροπής Ελέγχου.
10. Το υπ' αρ. πρ. 66/2.2.2017 πρακτικό Αυτοψίας της 

Επιτροπής Ελέγχου.
11. Την από 2.2.2017 απόφαση της 3ης Συνεδρίασης 

της Εθνικής Αρχής Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπα-
ραγωγής για χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας 
Μονάδας Ι.Υ.Α.

12. Το γεγονός ότι από την έκδοση της παρούσας από-
φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Χορηγούμε στο ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΠΑΓΕΩΡ-
ΓΙΟΥ με Α.Φ.Μ. 090074403 Δ.Ο.Υ. Ε΄ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ άδεια 
ίδρυσης και λειτουργίας Μ.Ι.Υ.Α. σύμφωνα με τις διατά-
ξεις του ν. 3305/2005 και του π.δ.10/2016. Η άδεια ισχύει 
για τρία χρόνια.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 15 Φεβρουαρίου 2017
Ο Πρόεδρος

ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΑΝΤΣΑΚΛΗΣ

Ι

      Αριθμ.: 109  (5)
Χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Τρά-

πεζας Κρυοσυντήρησης. 

 Η ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ 
ΙΑΤΡΙΚΩΣ ΥΠΟΒΟΗΘΟΥΜΕΝΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 19, 20 και 21 του ν. 3305/2005 (ΦΕΚ Α΄17/ 

27.1.2005) «Εφαρμογή της Ιατρικώς Υποβοηθούμενης 
Αναπαραγωγής».

2. Το π.δ. 2/2013 (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 638/20.12.2013) «Διορισμός 
Προέδρου και αναπληρωτή Προέδρου της Εθνικής Αρχής 
Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής (Αρχή Ι.Υ.Α.)».

3. Η υπ' αρ. ΔΥ1δ/Γ.Π.οικ.21142/2014 (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 124/ 
11.3.2014) «Διορισμός μελών της Εθνικής Αρχής Ιατρικώς 
Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής (Αρχή Ι.Υ.Α.)».

4. Το άρθρο 17 παρ. 3 του ν. 3305/2005 (ΦΕΚ Α΄17/ 
27.1.2005), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 19 παρ. 2 
του ν. 4272/2014 (ΦΕΚ Α΄145/11.7.2014) «Εφαρμογή της 
Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής».

5. Τις διατάξεις της υπ' αρ. Οικ. 6901/2015 (ΦΕΚ Β΄2639/ 
8.12.2015) «Άδεια Ίδρυσης και λειτουργίας Τραπεζών 
Κρυοσυντήρησης. Όροι και προϋποθέσεις».

6. Την υπ' αρ. 306/2016 απόφαση της Ε.Α.Ι.Υ.Α. (ΦΕΚ Β΄2875/ 
9.9.2016) «Καθορισμός διαδικασίας και οργάνων ελέγ-
χου της Ε.Α.Ι.Υ.Α. για την αδειοδότηση των Τραπεζών 
Κρυοσυντήρησης».

7. Την υπ' αρ. πρ. 541/8.8.2016 αίτηση του ΓΕΝΙΚΟΥ 
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ με Α.Φ.Μ. 090074403 
Δ.Ο.Υ. Ε' ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ, καθώς και τον φάκελο των συνημ-
μένων δικαιολογητικών.

8. Το με αρ. συν. 469/27.7.2016 Απόσπασμα Πρακτικών 
ΔΣ του Γ.Ν. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ.

9. Η υπ' αρ. πρ. 27/17.1.2017 Εισήγηση Επιτροπής Ελέγχου.
10. Το υπ' αρ. πρ. 66/2.2.2017 πρακτικό Αυτοψίας της 

Επιτροπής Ελέγχου.

11. Την από 2.2.2017 απόφαση της 3ης Συνεδρίασης 
της Εθνικής Αρχής Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπα-
ραγωγής για χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας 
Τράπεζας Κρυοσυντήρησης.

12. Το γεγονός ότι από την έκδοση της παρούσας από-
φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Χορηγούμε στο ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΠΑΓΕΩΡ-
ΓΙΟΥ με Α.Φ.Μ. 090074403 Δ.Ο.Υ. Ε΄ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ άδεια 
ίδρυσης και λειτουργίας Τράπεζας Κρυοσυντήρησης 
σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3305/2005 και της Υ.Α. 
Οικ. 6901/2015. Η άδεια ισχύει για τρία χρόνια.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 15 Φεβρουαρίου 2017
Ο Πρόεδρος

ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΑΝΤΣΑΚΛΗΣ

Ι

    Αριθμ.: 372 (6)
Καθιέρωση απασχόλησης Κυριακών και εξαιρέ-

σιμων ημερών προς συμπλήρωση της εβδομα-

διαίας υποχρεωτικής για το μόνιμο προσωπικό 

του Συνδέσμου Δήμων Δυτικής Θεσσαλονίκης.

  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΔΗΜΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 247 του ν.3463/2006 «Κώ-

δικας Δήμων και Κοινοτήτων»(ΦΕΚ 114/ τ.Α΄/8.6.2006), 
περί αρμοδιοτήτων των οργάνων διοίκησης σε συνδυ-
ασμό με τις διατάξεις του άρθρου 58 του ν.3852 / 2010.

2. Τις διατάξεις των άρθρων 36 και 48 του ν. 3584/2007 
«Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοι-
νοτικών Υπαλλήλων», περί τοποθέτησης μετακίνησης 
υπαλλήλων.

3. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν.43 54/2015.
4. Την υπ’ αρίθμ 44945 (ΦΕΚ 2593/τ.Β΄/25.9.2012) 

απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης περί καθιέρωσης λει-
τουργίας υπηρεσιών του Συνδέσμου σε όλες τις ημέρες 
του μήνα καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.

5. Την με αριθμό 10 / 2015 απόφαση του Δ.Σ. του Συν-
δέσμου (περί τροποποίησης της απόφ.14/2012 του ΔΣ για 
την λειτουργία ορισμένων υπηρεσιών του Κοιμητηρίου).

6. Την υπ'αρίθμ 25050 (ΦΕΚ 1540 /τ.Β΄/22.7.2015) από-
φαση του Γ.Γ. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδο-
νίας - Θράκης περί έγκρισης της απόφ. 10/15 του ΔΣ 
του Συνδέσμου (συμπλήρωση ωραρίου εργασίας για το 
προσωπικό του Συνδέσμου).

7. Το γεγονός πως επιβάλλεται η καθιέρωση απασχό-
λησης κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες προς 
συμπλήρωση της εβδομαδιαίας υποχρεωτικής, για τους 
εργαζόμενους του Συνδέσμου, στους τομείς της ταφής-
εκταφής των νεκρών και της λειτουργίας του φυλακίου 
της Πύλης του Κοιμητηρίου, λόγω της ιδιαίτερης φύσης 
της εργασίας.
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8. Το γεγονός ότι το Κοιμητήριο λειτουργεί όλες τις 
ημέρες του μήνα, καθ’ όλο το έτος.

9. Το γεγονός ότι στον προϋπολογισμό του Συνδέσμου 
του οικονομικού έτους 2017 υπάρχει εγγεγραμμένη πί-
στωση για την κάλυψη της δαπάνης που θα προκύψει, 
αποφασίζει:

Εγκρίνει για το μόνιμο προσωπικό του Συνδέσμου, 
του τμήματος Κοινωνικής Εξυπηρέτησης την καθιέρωση 
ωρών εργασίας κατά τη διάρκεια Κυριακών και εξαιρέσι-
μων ημερών, προς συμπλήρωση της εβδομαδιαίας υπο-
χρεωτικής, κατά το χρονικό διάστημα του έτους 2017, 
όπως φαίνεται στον πίνακα που ακολουθεί:

Α/Α
ΤΜΗΜΑ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ

ΩΡΕΣ ΚΥΡΙΑΚΩΝ 
και ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΩΝ 

προς 
ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ

1. ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ 2 480
2. ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ 

ΤΑΦΩΝ-ΕΚΤΑΦΩΝ
5 1.200

3. ΔΕ ΕΠΟΠΤΩΝ 
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

1 240

4. ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

1 240

ΣΥΝΟΛΟ 9 2.160

Ο αριθμός των δεδουλευμένων ωρών βεβαιώνεται 
από τον αρμόδιο προϊστάμενο.

Η συνολική δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 4.500,00 € 
σε βάρος του Κ.Α. 02.45.6012.01 «Αποζημίωση υπερωρι-
ακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές 
ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Θεσσαλονίκη 15 Δεκεμβρίου 2016
Ο Πρόεδρος 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΕΛΙΔΗΣ
Ι

 ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

(7)
      Στις αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΔΥΗΔ/ΔΔΑΑΔ/ΤΔΑΔΤΠ/418692/ 

40434/36889/ 28998, ΥΠΠΟΑ/ΓΔΔΥΗΔ/ΔΔΑΑΔ/ΤΔΑΔ
ΤΠ/418693/40435/36890/28999, ΔΙΟΙΚ/Α/17291 και ΔΙ-
ΟΙΚ/Α/17290 αποφάσεις της Υπουργού Πολιτισμού και 
Αθλητισμού, που δημοσιεύθηκαν στο ΦΕΚ 4202/τ.Β΄/ 
27.12.2016, στους μεσότιτλους, διορθώνεται

Το εσφαλμένο:
«Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ»
Στο ορθό:
«Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ».

(Από το Εθνικό Τυπογραφείο)
Ι

(8)
      Στην αριθμ. 2242.5/5568/2017/24.1.2017 απόφαση 

του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής που 
δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 355/09.02.2017 (τ.Β΄/2017) στη 
σελίδα 2807 στην α΄ στήλη, στον 6ο στίχο εκ των άνω 
διορθώνεται το εσφαλμένο «ΑΙΓΑΙΟΥ» στο ορθό «ΝΗ-
ΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ».

(Από το Υπουργείο Ναυτιλίας 
και Νησιωτικής Πολιτικής)  
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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 Ανασυ-
γκρότησης. 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 υποβάλ-
λεται 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 δι-
εύθυνση dds@et.gr με τη χρήση απλού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

-  Κατ’ εξαίρεση, πολίτες οι οποίοι δεν έχουν αποκτήσει προηγμένη ηλεκτρονική υπογρα-
φή, μπορούν να αποστέλλουν ταχυδρομικά ή να καταθέτουν  με εκπρόσωπό τους κείμε-
να 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 συν-

δρομητών. Επίσης στην ιστοσελίδα μπορείτε να αναζητήσετε πληροφορίες σχετικά με την 

πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, εφόσον γνωρίζετε τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύμα-

τος (ΚΑΔ). Τον ΚΑΔ εκδίδει το Εθνικό Tυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προ-
ϋποθέσεις 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


		2017-03-17T10:34:38+0200
	Athens, Ethniko Typografio
	Signed PDF (embedded)




