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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 5165/B.203 (1)
  Καθορισμός συμπληρωματικής αποζημίωσης των πλη−

γέντων από τις πλημμύρες του Οκτωβρίου 2006 σε 
περιοχές των Νομών Θεσσαλονίκης και Χαλκιδικής.

   ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − OΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, 

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ KAI ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ − 
ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 36 του Ν.2459/97 (ΦΕΚ 

17/τ.A΄/18.2.97) κατάργηση φορολογικών απαλλαγών και 
άλλες διατάξεις.

2. Τα άρθρα 41 παρ. 1 και 5, 47 παρ. 3, και 90 του Κώ−
δικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά 
Όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 
63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρ−
νηση και τα Κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ 98/Α).

3. Το άρθρο 22 του ν.2362/95 (ΦΕΚ 247/τ.Α΄/27−11−1995) 
«Περί Κωδικός Δημοσίου Λογιστικού».

4. Την υπ’ αριθμ. 938/ΑΖ 11/15−4−1998 εγκύκλιο του Υπ. 
Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημ. Έργων «Αποκατά−
σταση ζημιών κτιρίων που επλήγησαν από πλημμύρες, 
πυρκαγιές και κατολισθήσεις».

5. Την υπ’ αριθμ. 633/Α32/7−2−2007 ΚΥΑ των Υπουρ−
γών Οικονομίας και Οικονομικών και ΠΕΧΩΔΕ, και των 
Υφυπουργών Εσωτερικών Δημοσίας Διοίκησης και Απο−
κέντρωσης, Οικονομίας και Οικονομικών, με την οποία 
οριοθετούνται περιοχές των Νομών Θεσσαλονίκης και 
Χαλκιδικής που επλήγησαν από τις πλημμύρες του 
Οκτωβρίου 2006.

6. Την υπ’ αριθμ. 36089/Β 1627/20−8−2007 ΚΥΑ (ΦΕΚ 
1657/τ.Β΄/21−8−2007) των Υπουργών Οικονομίας και Οι−
κονομικών, Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας 
και Δημοσίων Έργων.

7. Την υπ’ αριθμ. 1112/Β 65/10−1−2008 ΚΥΑ (ΦΕΚ 58/
τ.Β΄/21−1−2008) των Υπουργών Οικονομίας και Οικονο−
μικών, Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και 
Δημοσίων Έργων.

8. Το υπ’ αριθμ πρωτ. Φ311.3/503/31−8−2009 έγγραφο 
της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Θεσσαλονίκης.

9. Την ανάγκη υποστήριξης των επιχειρήσεων που 
είναι εγκατεστημένες και λειτουργούν σε περιοχές των 
Νομών Θεσσαλονίκης και Χαλκιδικής και υπέστησαν 
ζημιές από τις πλημμύρες του Οκτωβρίου 2006, απο−
φασίζουμε: 

Άρθρο 1

1. Παρέχεται συμπληρωματική επιχορήγηση για την 
αντιμετώπιση των ζημιών που προκλήθηκαν από τις 
πλημμύρες του Οκτωβρίου 2006 σε περιοχές των Νομών 
Θεσσαλονίκης και Χαλκιδικής, οι οποίες έχουν οριο−
θετηθεί με την υπ’ αριθμ. 633/Α32/7−2−2007 ΚΥΑ των 
Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και ΠΕΧΩΔΕ, και 
των Υφυπουργών Εσωτερικών Δημοσίας Διοίκησης και 
Αποκέντρωσης, Οικονομίας και Οικονομικών σε βιομηχα−
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νικές και βιοτεχνικές μονάδες, εμπορικά καταστήματα, 
αγροτικές εκμεταλλεύσεις, άλλες επιχειρήσεις και μη 
κερδοσκοπικού χαρακτήρα φορείς.

Η επιχορήγηση παρέχεται για την αντιμετώπιση ζη−
μιών που αφορούν σε κτιριακές εγκαταστάσεις, μηχα−
νολογικό εξοπλισμό, πρώτες ύλες, εμπορεύματα και 
φορτηγά αυτοκίνητα δημόσιας και ιδιωτικής χρήσης, 
τα οποία κατεγράφησαν από την αρμόδια Επιτροπή ως 
ολοσχερώς κατεστραμμένα από τις πλημμύρες.

2. Η επιχορήγηση συνίσταται σε δωρεάν χρηματική 
ενίσχυση του Δημοσίου και είναι ίση με το 30% του 
συνόλου της κατά περίπτωση εκτιμηθείσας ζημίας, από 
την αρμόδια Νομαρχιακή Επιτροπή εντοπισμού, κατα−
γραφής και αποτίμησης ζημιών από τις πλημμύρες, σύμ−
φωνα με τις διατάξεις του άρθρου 36 του ν.2459/97 .

3. Η επιχορήγηση καταβάλλεται στους δικαιούχους 
απευθείας από τον Ελληνικό Οργανισμό Μικρομεσαίων 
Επιχειρήσεων και Χειροτεχνίας (ΕΟΜΜΕΧ), μετά από 
προσκόμιση βεβαίωσης της αρμόδιας Νομαρχίας στην 
οποία εμφανίζεται το συνολικό ύψος των ζημιών.

4. Η βεβαίωση αυτή παρέχεται από την αρμόδια Υπη−
ρεσία της Νομαρχίας, ή σε περίπτωση δευτεροβάθμιας 
Επιτροπής από την Περιφέρεια, με βάση τις ζημιές που 
κατέγραψαν οι αρμόδιες επιτροπές.

Άρθρο 2

Η δαπάνη που προκαλείται από τις διατάξεις της πα−
ρούσας απόφασης, ανέρχεται στο ποσό των 15.000 ευρώ 
περίπου και θα βαρύνει τις πιστώσεις του Προγράμμα−
τος των Δημοσίων Επενδύσεων του Υπ. Οικονομίας, 
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 1 Φεβρουαρίου 2010

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, 
  ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

 ΓΕΩΡΓ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ  ΛΟΥΚΙΑ − ΤΑΡ. ΚΑΤΣΕΛΗ

ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΕΠΠΑΣ

F

Αριθμ. 5168/Β.204 (2)
    Καθορισμός αποζημίωσης των πληγέντων από τις πλημ−

μύρες της 2ας Οκτωβρίου 2008 σε περιοχές του Νο−
μού Αιτωλοακαρνανίας.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − OΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, 

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ KAI ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ − 
ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

     Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 36 του ν.2459/97 «κατάρ−

γηση φορολογικών απαλλαγών και άλλες διατάξεις» 
(ΦΕΚ 17/τ.Α΄).

2. Τις διατάξεις των άρθρων 41 παρ. 1 και 5, 47 παρ. 3, 
και 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και 
Κυβερνητικά Όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο 
του Π.Δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ 98/Α).

3. Τις διατάξεις του άρθρου 22 του ν.2362/95 «Περί 
Κωδικός Δημοσίου Λογιστικού» (ΦΕΚ 247/τ.Α΄).

4. Τις διατάξεις του π.δ 185/2009 «Ανασύσταση του 
Υπουργείου Οικονομικών, συγχώνευση του Υπουργείου 
Οικονομίας και Οικονομικών με τα Υπουργεία Ανάπτυξης 
και Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής πολι−
τικής και μετονομασία του σε «Υπουργείο Οικονομίας, 
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας», μετατροπή του 
Υπουργείου Μακεδονίας−Θράκης σε Γενική Γραμματεία 
Μακεδονίας−Θράκης και υπαγωγή στο Υπουργείο Εσω−
τερικών της Γενικής Γραμματείας Μακεδονίας−Θράκης 
και της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής 
Πολιτικής» (ΦΕΚ 213/τ.Α΄).

5. Τις διατάξεις του π.δ. 189/2009 «Καθορισμός και 
ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων» (ΦΕΚ 
221/τ.Α΄).

6. Την υπ’ αριθμ. 2030/Α32/19−3−2009 ΚΥΑ των Υπουρ−
γών Οικονομίας και Οικονομικών και ΠΕΧΩΔΕ, με την 
οποία οριοθετούνται περιοχές του Νομού Αιτωλοα−
καρνανίας που επλήγησαν από τις πλημμύρες της 2ας 
Οκτωβρίου 2008.

7. Την υπ’ αριθμ. 938/ΑΖ 11/15−4−1998 εγκύκλιο του 
Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημ. Έρ−
γων «Αποκατάσταση ζημιών κτιρίων που επλήγησαν από 
πλημμύρες, πυρκαγιές και κατολισθήσεις».

8. Το υπ’ αριθμ πρωτ. 880/16−11−2009 έγγραφο της 
Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Αιτωλοακαρνανίας.

9. Την ανάγκη υποστήριξης των επιχειρήσεων που 
είναι εγκατεστημένες και λειτουργούν σε περιοχές του 
Νομού Αιτωλοακαρνανίας και υπέστησαν ζημιές από τις 
πλημμύρες της 2ας Οκτωβρίου 2008, αποφασίζουμε:

 Άρθρο 1

1. Παρέχεται επιχορήγηση για την αντιμετώπιση των 
ζημιών που προκλήθηκαν από τις πλημμύρες της 2ας 
Οκτωβρίου 2008 σε περιοχές του Νομού Αιτωλοακαρ−
νανίας, οι οποίες έχουν οριοθετηθεί με την υπ’αριθμ. 
2030/Α32/19−3−2009 ΚΥΑ των Υπουργών Οικονομίας και 
Οικονομικών και ΠΕΧΩΔΕ, σε βιομηχανικές και βιοτεχνι−
κές μονάδες, εμπορικά καταστήματα, αγροτικές εκμε−
ταλλεύσεις, άλλες επιχειρήσεις και μη κερδοσκοπικού 
χαρακτήρα φορείς.

Η επιχορήγηση παρέχεται για την αντιμετώπιση ζη−
μιών που αφορούν σε κτιριακές εγκαταστάσεις, μηχα−
νολογικό εξοπλισμό, πρώτες ύλες, εμπορεύματα και 
φορτηγά αυτοκίνητα δημόσιας και ιδιωτικής χρήσης, 
τα οποία κατεγράφησαν από την αρμόδια Επιτροπή ως 
ολοσχερώς κατεστραμμένα από τις πλημμύρες.

2. Η επιχορήγηση συνίσταται σε δωρεάν χρηματική 
ενίσχυση του Δημοσίου και είναι ίση με το 30% του 
συνόλου της κατά περίπτωση εκτιμηθείσας ζημίας, από 
την αρμόδια Νομαρχιακή Επιτροπή εντοπισμού, κατα−
γραφής και αποτίμησης ζημιών από τις πλημμύρες, σύμ−
φωνα με τις διατάξεις του άρθρου 36 του ν.2459/97 .

3. Η επιχορήγηση καταβάλλεται στους δικαιούχους 
απευθείας από τον Ελληνικό Οργανισμό Μικρομεσαίων 
Επιχειρήσεων και Χειροτεχνίας (ΕΟΜΜΕΧ), μετά από 
προσκόμιση βεβαίωσης της αρμόδιας Νομαρχίας στην 
οποία εμφανίζεται το συνολικό ύψος των ζημιών, καθώς 
και βεβαίωσης της Υπηρεσίας Αποκατάστασης Σεισμο−
πλήκτων Βορείου Ελλάδος του Υπουργείου Υποδομών, 
Μεταφορών και Δικτύων ότι δεν έχει εγκριθεί δωρεάν 
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κρατική αρωγή για τις ίδιες ζημιές κτισμάτων με βάση 
το άρθρο 10 του ν. 2576/1998 ούτε εκκρεμεί σε αυτήν 
σχετική αίτηση.

4. Η βεβαίωση περί του ύψους των ζημιών παρέχεται 
από την αρμόδια Υπηρεσία της Νομαρχίας, ή σε πε−
ρίπτωση δευτεροβάθμιας Επιτροπής από την Περιφέ−
ρεια, με βάση τις ζημιές που κατέγραψαν οι αρμόδιες 
επιτροπές.

Άρθρο 2

Η δαπάνη που προκαλείται από τις διατάξεις της πα−
ρούσας απόφασης, ανέρχεται στο ποσό των 195.000 
ευρώ περίπου και θα βαρύνει τον Προϋπολογισμό Δη−
μοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Οικονομίας, Αντα−
γωνιστικότητας και Ναυτιλίας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 1 Φεβρουαρίου 2010
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, 
  ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

 ΓΕΩΡΓ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ  ΛΟΥΚΙΑ − ΤΑΡ. ΚΑΤΣΕΛΗ

ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΕΠΠΑΣ

F

    Αριθμ. 222 (3)
    Διόρθωση Ο.Ε.Υ. του Δήμου Κατερίνης Ν. Πιερίας ως 

προς το άρθρο 26.

   Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 9, 12 και 18 του Ν. 2503/97 

(ΦΕΚ 107/τ.Α΄/30−5−97) «Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση 
της Περ/ρειας, ρύθμιση διατάξεων για την Τοπ. Αυτ/ση 
και άλλες διατάξεις». 

2. Την αριθμ. 3322/28−4−99 (ΦΕΚ 1009/Β΄/1−9−99) απόφα−
ση μας με την οποία εγκρίθηκε η αριθμ. 109/99 απόφαση 
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου «περί εγκρίσεως 
του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας».

3. Τις αριθμ. 6566/24−07−2003 (ΦΕΚ 1109/τ.Β΄/08−08−03) 
11666/29−11−2005 (ΦΕΚ 1796/τ.Β΄/21−12−2005) και 2284/31−
3−2009 (ΦΕΚ 843/τ.Β΄/6−5−2009) αποφάσεις μας με τις 
οποίες εγκρίθηκαν οι τροποποιήσεις−συμπληρώσεις του 
ανωτέρω ΟΕΥ Δήμου Κατερίνης.

4. Την αριθμ. 38/2009 απόφαση της 2ης Ειδικής Επιτρο−
πής του άρθρου 152 του Ν. 3463/2006 «περί ακύρωσης 
της αριθμ. 2284/31−3−2009 απόφασής μας στο άρθρο 26 
αναφορικά με τις οργανικές θέσεις του Δήμου με σχέση 
εργασίας δημοσίου δικαίου».

5. Την αριθ. 696/2009 απόφαση του ανωτέρω Δη−
μοτικού Συμβουλίου περί τροποποίησης του ΟΕΥ του 
Δήμου.

6. Την αριθ. 71/2009 σύμφωνη γνώμη του Υπηρεσια−
κού Συμβουλίου Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων 
Νομού.

7. Τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν.3584 (ΦΕΚ 143/
τ.Α΄/28−6−07) ‘’Κώδικας Κατάστασης Δημοτικών και Κοι−
νοτικών Υπαλλήλων‘’.

8. Τις διατάξεις Ν.3013/2002 (ΦΕΚ 102/Α΄/01−05−2002) 
«Αναβάθμιση της Πολιτικής Προστασίας και Λοιπές Δι−
ατάξεις». 

9. Τις διατάξεις του Ν.3172/2003 (ΦΕΚ 197/Α΄/06−08−
2003) «Οργάνωση και Εκσυγχρονισμός των Υπηρεσιών 
Δημόσιας Υγείας και άλλες Διατάξεις».

10. Τις διατάξεις του Ν.3230/2004 (ΦΕΚ 44/Α΄/11−02−
2004) «Καθιέρωση Συστήματος Διοίκησης με Στόχους, 
Μέτρηση της Αποδοτικότητας και άλλες Διατάξεις» 

11. Τις διατάξεις του Ν.3260/2004 (ΦΕΚ 151/Α΄/06−08−
2004) «Ρυθμίσεις του Συστήματος Προσλήψεων και Θε−
μάτων Δημόσιας Διοίκησης». 

12. Τις διατάξεις του Ν.3274/2004 (ΦΕΚ 195/Α΄/19−10−
2004) «Οργάνωση και Λειτουργία των Οργανισμών Το−
πικής Αυτοδιοίκησης Πρώτου και Δεύτερου Βαθμού». 

13. Τις διατάξεις του Ν.3200/2003 (ΦΕΚ 281/Α΄/9−12−
2003) «Τροποποιήσεις του Ν.1388/1983 «Ίδρυση Εθνικού 
Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης», ίδρυση Εθνικής Σχολής 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης και άλλες διατάξεις.

14. Τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθ. 8 του Ν. 2307/95 
(ΦΕΚ 113/τ.Α΄/15−6−95)‘’ Προσαρμογή νομοθεσίας αρμο−
διοτήτων Υπ. Εσωτερικών στις διατάξεις για την Νο−
μαρχιακή Αυτ/ση‘’.

15. Τις διατάξεις του άρθρου 34 του Ν. 2190/94 (ΦΕΚ 
28/Α’/3−3−94) ‘’Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επι−
λογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων Δ/σης‘’.

16. Τις διατάξεις των Π.Δ. 37α/1987 και τις όμοιες του 
Π.Δ. 22/1990.

17. Τις διατάξεις του Ν. 2470 (ΦΕΚ 40/τ.Α΄/21−3−97).’’ 
Αναμόρφωση μισθολογίου προσωπικού Δημ. Δ/σης − 
Δημοσίου − Ν.Π.Δ.Δ. − ΟΤΑ).

18. Τις διατάξεις των άρθρων 11 και 18 παρ. 2 του 
Ν. 2539/97 (ΦΕΚ 244/Α΄/4−12−1997) ‘’Συγκρότηση της Πρω−
τοβάθμιας Τοπικής Αυτ/σης’’, όπως αντικαταστάθηκαν 
με τις όμοιες του άρθρου 13 του Ν. 2672/98 (ΦΕΚ 290/
Α’/28−12−98) ‘’Οικονομικοί πόροι της Νομ/κής Αυτ/σης και 
άλλες διατάξεις‘’.

19. Tις διατάξεις του αρθ. 27 του Ν.2081/92 (ΦΕΚ 54/
τ.Δ΄/10−9−92) αναφορικά με τον έλεγχο που προκαλούν 
οι κανονιστικές διοικητικές πράξεις, αποφασίζουμε:

 Διορθώνουμε την αριθμ. 3322/28−4−99 (ΦΕΚ 1009/Β΄/1−
9−99) απόφασή μας «περί τροποποίησης του Οργανισμού 
Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Κατερίνης», όπως τρο−
ποποιήθηκε με τις αρίθμ. 6566/24−07−2003 (ΦΕΚ 1109/
τ.Β΄/08−08−03) 11666/29−11−2005 (ΦΕΚ 1796/τ.Β΄/21−12−2005) 
και 2284/31−3−2009 (ΦΕΚ 843/τ.Β΄/6−5−2009) όμοιές μας ως 
προς το άρθρο 26 που αφορά στις οργανικές θέσεις του 
Δήμου με σχέση εργασίας Δημοσίου Δικαίου της Δημο−
τικής Αστυνομίας ως προς τον κλάδο αυτών ως εξής:

Από το εσφαλμένο

Κατηγορία/
Κλάδος 

Οργανικές 
θέσεις 

Προσωποπαγείς 
θέσεις (4) 

Σύνολο
θέσεων

ΠΕ 23 Ειδικού 
Προσωπικού 

6 (έξι) 1 (μία) 7 (επτά)

ΤΕ 23 Ειδικού 
Προσωπικού 

4 (τέσσερις) − 4 (τέσσερις)

ΔΕ 23 Ειδικού 
Προσωπικού 

39 (τριάντα
εννιά) 

− 39 (τριάντα 
εννιά)
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Στο ορθό

Κατηγορία/ 
Κλάδος

Οργανικές 
θέσεις 

Προσωποπαγείς 
θέσεις (4) 

Σύνολο
θέσεων

ΠΕ Δημοτικής 
Αστυνομίας 

6 (έξι) 1 (μία) 7 (επτά)

ΤΕ Δημοτικής 
Αστυνομίας 

4 (τέσσερις) − 4 (τέσσερις)

ΔΕ Δημοτικής 
Αστυνομίας 

39 (τριάντα
 εννιά)

 − 39 (τριάντα 
εννιά)

Από την απόφασή μας αυτή δεν προκαλείται δαπάνη 
σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου Κατερίνης.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

   Κατερίνη, 18 Ιανουαρίου 2010

Η Γενική Γραμματέας Περιφέρειας
ΜΑΡΙΑ ΛΙΟΝΗ
F

Αριθμ. οικ. 212 (4)
    Καθιέρωση υπεριωριακής απασχόλησης με

αμοιβή υπαλλήλων.

   Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΣΕΡΡΩΝ

   ΄Εχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του π.δ/τος 30/1996 «Κώδικας Νομαρχι−

ακής Αυτοδιοίκησης» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 16 του ν. 3205/2003 (ΦΕΚ 

297/τ.Α΄/23−12−2003) «Μισθολογικές ρυθμίσεις λειτουρ−
γών και υπαλλήλων του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α, 
μονίμων στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και αντι−
στοίχων της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού 
και Λιμενικού Σώματος και άλλες συναφείς διατάξεις», 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, σε συνδυασμό με το 
άρθρο 25,παρ. 7 του ν. 2738/1999.

3. Τις διατάξεις του άρθρου 29 του ν. 3528/2007 «Κύ−
ρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών 
Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.».

4. Τις ειδικές έκτακτες υπηρεσιακές ανάγκες που πα−
ρουσιάζονται από χιονοπτώσεις, πλημμύρες, πυρκαγιές 
κ.λ.π., για την αντιμετώπιση των οποίων απασχολούνται 
οι υπάλληλοι του Τμήματος Η/Μ Εργων και Τεχνικού 
Εξοπλισμού για τον σκοπό αυτό, πέραν του ωραρίου 
εργασίας και με εργασία σε απογευματινές ώρες.

5. Το γεγονός ότι για την κάλυψη της δαπάνης που θα προ−
κληθεί από την υπερωριακή απασχόληση υπάρχει εγγεγραμ−
μένη πίστωση στον προϋπολογισμό της Ν.Α. Σερρών έτους 
2010, και ειδικά στον φορέα 310 και 0511 Κ.Α.Ε. και μπορεί να 
καλύψει την προκαλούμενη δαπάνη, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την απογευματινή υπερωριακή απασχόληση 
οκτώ (8) υπαλλήλων (4 χειριστές, 2 οδηγοί, 2 Μηχ/γοι Μηχ/
κοί TE) της Ν.Α. Σερρών για το έτος 2010, για την αντιμετώ−
πιση εκτάκτων Υπηρεσιακών αναγκών, που παρουσιάζονται 
από χιονοπτώσεις, πλημμύρες, πυρκαγιές κ.λ.π.

Η διαπίστωση της προσφοράς υπερωριακής απασχό−
λησης θα γίνει από εμάς, ανάλογα με τις προαναφερό−
μενες υπηρεσίες, κατά την αντιμετώπιση των εκτάκτων 
αναγκών, η οποία δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη από 
960 ώρες απογευματινής εργασίας κατά τον μήνα Ια−
νουάριο και Φεβρουάριο 2010 .

Το ύψος της προκαλούμενης δαπάνης συνολικού πο−
σού 7000,00 Ευρώ θα βαρύνει τον Φορέα 310 (Τεχνικών 
Υπηρεσιών) και Κ.Α.Ε. 0511 του προϋπολογισμού της Ν.Α. 
Σερρών οικονομικού έτους 2010. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως και η ισχύς της να αρχίζει ένα μήνα πριν 
από την δημοσίευσή της. 

  Σέρρες, 5 Ιανουαρίου 2010 

Ο Νομάρχης 
ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΦΩΤΙΑΔΗΣ

F
Αριθμ. 548/19 (5)
    Κανονισμός για τον Καθορισμό των Υποχρεώσεων των 

Φορέων Εκμετάλλευσης σχετικά με την Πρόσβαση στις 
Διεπαφές Προγράμματος Εφαρμογής (API) και στους 
Ηλεκτρονικούς Οδηγούς Προγραμμάτων (EPG).

  H ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 
ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ (ΕΕΤΤ)

   Έχοντας υπόψη:
α. Το Νόμο 3431/2006 «Περί Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών 

και άλλες διατάξεις», (ΦΕΚ 13/Α΄) και ιδίως το άρθρο 17 
και το άρθρο 42 παρ. 1 αυτού, όπως τροποποιήθηκε με 
το άρθρο 16 παρ. 4 του Νόμου 3592/2007 «Συγκέντρωση 
και αδειοδότηση Επιχειρήσεων Μέσων Ενημέρωσης και 
άλλες διατάξεις», (ΦΕΚ 161/Α΄), 

β. Την απόφαση ΕΕΤΤ:ΑΠ. 375/10/14−2−2006, «Κανονι−
σμός Διαδικασίας Δημόσιας Διαβούλευσης», (ΦΕΚ 460/
Β΄/17−4−2003), 

γ. Την απόφαση ΕΕΤΤ ΑΠ. 530/170/14−7−09, «Διεξαγωγή 
Δημόσιας Διαβούλευσης σχεδίου Κανονισμού για τον 
Καθορισμό των Υποχρεώσεων των Φορέων Εκμετάλ−
λευσης σχετικά με την Πρόσβαση στις Διεπαφές Προ−
γράμματος Εφαρμογής (API) και στους Ηλεκτρονικούς 
Οδηγούς Προγραμμάτων(EPG)», 

δ. Τα αποτελέσματα της σχετικής δημόσιας διαβού−
λευσης η οποία διενεργήθηκε από την ΕΕΤΤ στο διά−
στημα 20−07−2009 έως και 04−09−2009,

ε. Την εισήγηση ΕΕΤΤ: ΑΠ. 19128/Φ.600/14−01−2010, «Έκ−
δοση Κανονισμού για τον Καθορισμό των Υποχρεώσεων 
των Φορέων Εκμετάλλευσης σχετικά με την Πρόσβα−
ση στις Διεπαφές Προγράμματος Εφαρμογής (API) και 
στους Ηλεκτρονικούς Οδηγούς Προγραμμάτων (EPG)»,

στ. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσης 
απόφασης δεν επιβαρύνεται ο κρατικός προϋπολογι−
σμός ούτε ο προϋπολογισμός της ΕΕΤΤ, αποφασίζει :

Άρθρο 1
Σκοπός και Πεδίο Εφαρμογής

Με τον παρόντα Κανονισμό καθορίζονται οι υποχρεώ−
σεις των φορέων εκμετάλλευσης που παρέχουν πρόσβα−
ση στις Διεπαφές Προγράμματος Εφαρμογής (API) και 
στους Ηλεκτρονικούς Οδηγούς Προγραμμάτων (EPG).

Σκοπός αυτού είναι να διασφαλιστεί η δυνατότητα 
πρόσβασης των τελικών χρηστών σε συγκεκριμένες 
υπηρεσίες ψηφιακών ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών και 
ότι η κατά τα ανωτέρω πρόσβαση θα γίνεται υπό δίκαι−
ους εύλογους, διαφανείς και αμερόληπτους όρους. 

Άρθρο 2
Ορισμοί

1. α. «Προηγμένος ψηφιακός τηλεοπτικός εξοπλισμός»: 
οι περιφερειακές συσκευές και οι σύνθετοι ψηφιακοί 
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τηλεοπτικοί δέκτες για τη λήψη υπηρεσιών ψηφιακής 
αλληλεπιδραστικής τηλεόρασης.

 β. «Διεπαφή Προγράμματος Εφαρμογής (API)»: η δι−
ασύνδεση λογισμικού μεταξύ των εξωτερικών εφαρ−
μογών, που διαθέτουν οι ραδιοτηλεοπτικοί φορείς και 
οι πάροχοι υπηρεσιών, και του προηγμένου ψηφιακού 
τηλεοπτικού εξοπλισμού για την λήψη ψηφιακών ραδι−
οτηλεοπτικών υπηρεσίων.

 γ. «Αμφίδρομη ή αλληλεπιδραστική τηλεόραση»: τη−
λεόραση που περιλαμβάνει υπηρεσίες που παρέχονται 
προς τον τελικό χρήστη με οποιοδήποτε δίκτυο και που 
επιτρέπουν την επικοινωνία του χρήστη με τον πάροχο 
της υπηρεσίας με χρήση του ίδιου ή άλλου μέσου.

2. Οποιοιδήποτε άλλοι όροι χρησιμοποιούνται στο 
παρόντα Κανονισμό, και οι οποίοι δεν ορίζονται δια−
φορετικά σε αυτόν, θα έχουν την έννοια που αποδίδεται 
στους Νόμους 3592/2007 και 3431/2006.

Άρθρο 3
Γενικές Αρχές

1. Η παροχή πρόσβασης από τους φορείς εκμετάλ−
λευσης στις Διεπαφές Προγράμματος Εφαρμογής (API) 
γίνεται υπό δίκαιους, εύλογους, διαφανείς και αμερό−
ληπτους όρους. 

2. Η παροχή πρόσβασης από τους φορείς εκμετάλ−
λευσης στους Ηλεκτρονικούς Οδηγούς Προγραμμάτων 
(EPG) γίνεται υπό δίκαιους, εύλογους και αμερόληπτους 
όρους.

Άρθρο 4
Παροχή πρόσβασης από φορείς εκμετάλλευσης 

Διεπαφών Προγράμματος Εφαρμογής (API)

1. Η παροχή πρόσβασης από τους φορείς εκμετάλ−
λευσης στις Διεπαφές Προγράμματος Εφαρμογής (API) 
ακολουθεί την αρχή της διαφάνειας και της μη διακρι−
τικής μεταχείρισης.

2. Κατά την παροχή πρόσβασης οι φορείς εκμετάλ−
λευσης οφείλουν: 

α) να διαθέτουν υπό δίκαιους, εύλογους και αμερόλη−
πτους όρους, όλες τις απαιτούμενες πληροφορίες που 
επιτρέπουν στους παρόχους αμφίδρομων υπηρεσιών 
ψηφιακής τηλεόρασης την παροχή όλων των υπηρεσιών 
που υποστηρίζονται από τις Διεπαφές Προγράμματος 
Εφαρμογής (API) κατά τρόπο πλήρη και λειτουργικό,

β) να δημοσιεύουν πριν από την έναρξη της παρεχό−
μενης υπηρεσίας και εντός ευλόγου χρονικού διαστήμα−
τος, το οποίο δύναται να καθορίζεται από την ΕΕΤΤ:

1. τα τεχνικά χαρακτηριστικά και τις προδιαγραφές 
των Διεπαφών Προγράμματος Εφαρμογής (API), 

2. πάσης φύσεως τροποποίηση σε ήδη δημοσιευμένη 
Διεπαφή και 

3. κάθε απόφαση περί απόσυρσης δημοσιευθείσης Διε−
παφής ενημερώνοντας σε κάθε περίπτωση την EETT. 

Στην δημοσίευση πρέπει να περιλαμβάνονται τουλά−
χιστον τα ακόλουθα στοιχεία: 

α. πλήρη στοιχεία επωνυμίας, διακριτικός τίτλος (και 
αριθμός μητρώου εταιρείας, όπου απαιτείται)

β. διεύθυνση έδρας
γ. τηλέφωνο, αριθμός τηλεομοιοτυπίας, διεύθυνση 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τόσο του οργανισμού όσο 
και του αρμόδιου τμήματος ή προσώπου για ζητήματα 
σχετικά με τη δημοσίευση διεπαφών, 

γ) τα χαρακτηριστικά των διεπαφών δημοσιεύονται 
με αναφορά σε δημοσιευμένα πρότυπα ή/και προδια−
γραφές, όπου αυτό είναι δυνατό.

Οι φορείς εκμετάλλευσης προβαίνουν στη δημοσίευση 
υποχρεωτικά στην Ελληνική, και προαιρετικά στην Αγ−
γλική γλώσσα, με σχετική καταχώρηση στην ιστοσελίδα 
τους στο Διαδίκτυο. Σε περίπτωση που δεν διαθέτουν 
ιστοσελίδα, υποχρεούνται να διαθέτουν αντίγραφα των 
τεχνικών προδιαγραφών στα γραφεία της εταιρείας 
τους χωρίς χρέωση, σε έντυπη ή/ και ηλεκτρονική μορ−
φή, παρέχοντας ταυτόχρονα την μέγιστη δυνατή πλη−
ροφόρηση στους ενδιαφερόμενους.

Στην περίπτωση που για τη χρήση κάποιας υπηρεσίας 
απαιτείται ειδικό λογισμικό, κατά τη δημοσίευση των 
αντίστοιχων διεπαφών πρέπει να αναφέρεται ρητά ότι 
για τη συγκεκριμένη χρήση απαιτείται η προμήθεια του 
συγκεκριμένου λογισμικού.

δ) να δημοσιεύουν τα τεχνικά χαρακτηριστικά των 
Διεπαφών Προγράμματος Εφαρμογής (API) λεπτομερώς, 
με πληρότητα και επάρκεια ώστε: 

• να είναι εφικτός ο σχεδιασμός ή επαναπρογραμ−
ματισμός (firmware update) του ψηφιακού τηλεοπτικού 
εξοπλισμού λήψης, ο οποίος να μπορεί να χρησιμοποιεί 
όλες τις υπηρεσίες που παρέχονται μέσω της αντίστοι−
χης διεπαφής, 

• να δύνανται οι κατασκευαστές να πραγματοποιούν 
δοκιμές των εφαρμοστέων βασικών (ουσιωδών) απαιτή−
σεων για τον ψηφιακό τηλεοπτικό εξοπλισμό, 

• να διασφαλίζεται η αποτελεσματική διαλειτουργι−
κότητα του ψηφιακού τηλεοπτικού εξοπλισμού με το 
δίκτυο του οποίου τα χαρακτηριστικά των διεπαφών 
δημοσιεύονται, καθώς και η σωστή λειτουργία αυτού 

ε) να συμμορφώνονται προς τις παρεχόμενες από την 
ΕΕΤΤ κατευθύνσεις. 

3. Η συμμόρφωση με την υποχρέωση δημοσίευσης των 
τεχνικών χαρακτηριστικών των Διεπαφών Προγράμμα−
τος Εφαρμογής (API) τίθεται σε ισχύ έξι (6) μήνες μετά 
την ημερομηνία δημοσίευσης του παρόντος Κανονισμού 
στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.

Άρθρο 5
Παροχή πρόσβασης από φορείς εκμετάλλευσης 

Ηλεκτρονικών Οδηγών Προγραμμάτων (EPG)

1. Η παροχή πρόσβασης από τους φορείς εκμετάλ−
λευσης στους Ηλεκτρονικούς Οδηγούς Προγραμμάτων 
(EPG) ακολουθεί την αρχή της διαφάνειας και της μη 
διακριτικής μεταχείρισης.

2. Οι φορείς εκμετάλλευσης που παρέχουν πρόσβαση 
στους Ηλεκτρονικούς Οδηγούς Προγραμμάτων (EPG) 
υποχρεούνται: 

α) να εξασφαλίζουν ότι οποιαδήποτε συμφωνία με ρα−
διοτηλεοπτικούς φορείς ή μη για την παροχή υπηρεσιών 
Ηλεκτρονικών Οδηγών Προγραμμάτων (EPG) γίνεται με 
δίκαιους, εύλογους και αμερόληπτους όρους,

β) να διασφαλίζουν ότι η σειρά παρουσίασης των 
προγραμμάτων (περιεχομένου) που παρέχουν γίνεται με 
αντικειμενικό τρόπο και να δημοσιεύουν τη βασική αρχή 
που ακολουθούν για την παρουσίαση των προγραμμά−
των. Ο Πάροχος Περιεχομένου φέρει την ευθύνη του 
περιεχομένου που εμφανίζεται στους Ηλεκτρονικούς 
Οδηγούς Προγραμμάτων (EPG),
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γ) να διασφαλίζουν στους τηλεθεατές ισότιμη ευχέρεια 
της λήψης των πληροφοριών που περιέχονται στους 
Ηλεκτρονικούς Οδηγούς Προγραμμάτων (EPG), υπό τον 
όρο της κατοχής του απαραίτητου εξοπλισμού, 

δ) να διευκολύνουν την πρόσβαση από και προς όλες 
τις τηλεοπτικές υπηρεσίες που περιέχονται στις υπη−
ρεσίες Ηλεκτρονικών Οδηγών Προγραμμάτων (EPG), 
οι οποίες θα πρέπει να είναι εύκολα διαθέσιμες σε 
όλους τους τηλεθεατές που κατέχουν τον κατάλληλο 
εξοπλισμό, 

ε) να λαμβάνουν ιδιαίτερη μέριμνα προκειμένου οι 
υπηρεσίες που διαθέτουν να είναι προσβάσιμες από 
Άτομα με Ειδικές Ανάγκες (ΑΜΕΑ), εφόσον αυτό εί−
ναι τεχνικά εφικτό, και να χορηγούν με εύκολα προ−
σβάσιμο τρόπο προς τα ΑΜΕΑ όλες τις απαραίτητες 
πληροφορίες για τον τρόπο χρήσης των Ηλεκτρονικών 
Οδηγών Προγραμμάτων (EPG). Στις κατηγορίες ΑΜΕΑ 
περιλαμβάνονται άτομα με προβλήματα ακοής/κώφω−
ση, όρασης/τύφλωση, με κινητική αναπηρία άνω άκρων/
τετραπληγία και συνδυασμός αυτών και τέλος,

στ) να συμμορφώνονται με τις σχετικές κατευθυντή−
ριες γραμμές που εκδίδει η ΕΕΤΤ.

Άρθρο 6
Συμμόρφωση− Ενημέρωση 

1. Οι φορείς εκμετάλλευσης οι οποίοι παρέχουν πρό−
σβαση στις Διεπαφές Προγράμματος Εφαρμογής (API) 
και στους Ηλεκτρονικούς Οδηγούς Προγραμμάτων 
(EPG) οφείλουν να τηρούν και να συμμορφώνονται με 
τις διατάξεις του παρόντος Κανονισμού. Σε περίπτωση 
μη συμμόρφωσης προς αυτές εφαρμόζεται το άρθρο 
63 του Ν. 3431/2006, όπως εκάστοτε ισχύει.

2. Για τη διασφάλιση ή/και τον έλεγχο της συμμόρφωσης 
των ενδιαφερομένων μερών με τις υποχρεώσεις που απορ−
ρέουν από τις διατάξεις του παρόντος Κανονισμού, η ΕΕΤΤ 
μπορεί να ζητεί την παροχή σχετικών πληροφοριών.

3. Τα ενδιαφερόμενα μέρη οφείλουν να ενημερώνουν 
την ΕΕΤΤ για οποιαδήποτε προβλήματα προκύψουν σε 
σχέση με την τήρηση των υποχρεώσεων τους, όπως 
αυτές απορρέουν από τον παρόντα Κανονισμό, και τα 
οποία ενδέχεται να δυσχεράνουν την συμμόρφωση τους 
προς αυτές. 

Άρθρο 7
Έναρξη ισχύος

Ο παρών Κανονισμός τίθεται σε ισχύ από την ημερο−
μηνία δημοσίευσής του στην Εφημερίδα της Κυβέρνη−
σης, εκτός αν ρητά προβλέπεται άλλως. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Μαρούσι, 15 Ιανουαρίου 2010

Ο Πρόεδρος
ΛΕΩΝΙΔΑΣ Ι. ΚΑΝΕΛΛΟΣ

F
Αριθμ. 4/2010 (6)
    Έγκριση Παραμέτρων για τον υπολογισμό των Ωρών Αυ−

ξημένης Πιθανότητας Απώλειας Φορτίου για το Έτος 
Αξιοπιστίας Οκτώβριος 2009 − Σεπτέμβριος 2010.

  Η ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Κατά την τακτική συνεδρίαση της, στην έδρα της, την 
11η Ιανουαρίου 2010 και   λαμβάνοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 2773/1999 (ΦΕΚ Α΄ 286), όπως 
τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

2. Τις διατάξεις του Κώδικα Διαχείρισης του Συστή−
ματος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΦΕΚ Β΄ 
655/2005), και ειδικά του Άρθρου 223 παράγραφος (1), 
όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

3. Την υπ’ αριθμ. 2418/2008 απόφαση της ΡΑΕ επί της 
έγκρισης παραμέτρων για τον υπολογισμό των Ωρών 
Αυξημένης Πιθανότητας Απώλειας Φορτίου για το Έτος 
Αξιοπιστίας Οκτώβριος 2007 − Σεπτέμβριος 2008.

4. Την υπ’ αριθμ. 1969/2009 απόφαση της ΡΑΕ επί της 
έγκρισης παραμέτρων για τον υπολογισμό των Ωρών 
Αυξημένης Πιθανότητας Απώλειας Φορτίου για το Έτος 
Αξιοπιστίας Οκτώβριος 2008 − Σεπτέμβριος 2009.

5. Το από 23.10.2009 έγγραφο του ΔΕΣΜΗΕ Α.Ε. με αρ. 
πρωτ. 7202 (ΡΑΕ/Ι−99605/23.10.2009) με θέμα «Εγκριση 
παραμέτρων για τον υπολογισμό των Ωρών Αυξημένης 
Πιθανότητας Απώλειας Φορτίου για το Έτος αξιοπιστίας 
Οκτώβριος 2009 −Σεπτέμβριος 2010».

6. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προ−
καλείται επιβάρυνση στον Κρατικό Προϋπολογισμό, 
σκέφθηκε ως εξής:

Επειδή κατά τις διατάξεις του Κώδικα Διαχείρισης του 
Συστήματος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας, και 
ειδικότερα κατά το Άρθρο 223 παράγραφος (1) αυτού, 
περιγράφεται σχέση βάσει της οποίας καθορίζονται οι 
Ώρες Αυξημένης Απώλειας Φορτίου, δηλαδή οι Περίοδοι 
Κατανομής ενός Έτους Αξιοπιστίας που συνιστούν τις 
ώρες αναφοράς για τον υπολογισμό της Υποχρέωσης 
Επάρκειας Ισχύος των Εκπροσώπων Φορτίου.

Επειδή για τον καθορισμό των Ωρών Αυξημένης Απώ−
λειας Φορτίου απαιτείται ο καθορισμός των αριθμητι−
κών τιμών κάποιων παραμέτρων ώστε να δύναται να 
εφαρμοστεί η σχέση του Άρθρου 223 παράγραφος (1). 
Ειδικότερα απαιτείται ο καθορισμός των αριθμητικών 
τιμών του Ρυθμού Μη Προβλεπόμενων Διακοπών, της 
απομείωση της διαθέσιμης ισχύος των μονάδων κατά 
τους θερινούς μήνες, της εκτιμώμενης δυνατότητας 
παραγωγής των Υδροηλεκτρικών Μονάδων, της δυνατό−
τητας καθαρών εισαγωγών και των απαιτούμενων ποσο−
τήτων πρωτεύουσας και δευτερεύουσας εφεδρείας.

Επειδή οι αριθμητικές τιμές των ως άνω παραμέτρων 
καθορίζονται με απόφαση της ΡΑΕ μετά από σχετική 
εισήγηση του Διαχειριστή του Συστήματος. Η εισήγηση 
του ΔΕΣΜΗΕ έγινε με το από 23.10.2009 έγγραφο του, οι 
αριθμητικές τιμές της οποίας ταυτίζονται με αυτές της υπ’ 
αριθμ. 1969/2009 απόφασης της ΡΑΕ για το Έτος Αξιοπι−
στίας Οκτώβριος 2008 − Σεπτέμβριος 2009, αποφασίζει:

1. Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της κατά το Άρ−
θρο 223 παράγραφος (1) του Κώδικα Διαχείρισης του 
Συστήματος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας, 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, για τον καθορισμό 
των αριθμητικών τιμών των παρακάτω παραμέτρων, 
που θα χρησιμοποιηθούν για τον προσδιορισμό των 
Ωρών Αυξημένης Πιθανότητας Απώλειας Φορτίου για 
το Έτος Αξιοπιστίας Οκτώβριος 2009 − Σεπτέμβριος 
2010, ως ακολούθως:

i. Για τον υπολογισμό της βραχυχρονίως πραγματικά 
διαθέσιμης ισχύος των θερμικών μονάδων παραγωγής 
λαμβάνονται υπόψη η Καθαρή Ισχύ των μονάδων πα−
ραγωγής (NCAP), καθώς και:
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α) Το πρόγραμμα συντήρησης των μονάδων, και οι 
απρόβλεπτες βλάβες που εμφανίστηκαν,

β) Ο Βραχυχρόνιος Ρυθμός Μη Προβλεπόμενων Δια−
κοπών, λαμβάνεται ίσος με 3%.

γ) Κατά τους θερινούς μήνες, η απομείωση της διαθέ−
σιμης ισχύος των μονάδων λαμβάνεται ίση με 3% για τις 
λιγνιτικές μονάδες, με 1% για τις πετρελαϊκές μονάδες 
και με 10 % για τις μονάδες φυσικού αερίου.

ii. Ως εκτιμώμενη δυνατότητα παραγωγής κάθε Υδρο−
ηλεκτρικής Μονάδας λαμβάνεται η Μηνιαία Διαθέσιμη 
Ισχύς (UCAP) των υδροηλεκτρικών μονάδων, η οποία 
υπολογίζεται κατά αντιστοιχία με τη δημοσιευμένη Δι−
αθέσιμη Ισχύ, σύμφωνα με το Άρθρο 219 του ΚΔΣΣΗΕ, 
για κάθε μήνα του έτους.

iii. Η συνολική εκτιμώμενη δυνατότητα καθαρών εισα−
γωγών λαμβάνεται ίση με 400MW.

ίν. Η απαιτούμενη ποσότητα πρωτεύουσας και δευ−
τερεύουσας εφεδρείας, με την οποία προσαυξάνεται η 
συνολική μετρούμενη ωριαία ζήτηση του Συστήματος 
λαμβάνεται ίση με 650MW.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

   Αθήνα, 11 Ιανουαρίου 2010

Ο Πρόεδρος της ΡΑΕ
ΣΙΜΟΣ Ε. ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ

    F

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ
(7)

      Στην υπ’ αριθμ. 17/2009 απόφαση του Νομαρχιακού 
Διαμερίσματος Αθηνών (Συνεδρίαση 22/12/2009), που 
δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 48/22.1.2010 τ. Β΄ και αφορά το 
καθορισμό τελών και συντελεστών χρήσεως στο Πεδίο 
του Άρεως και το Αττικό Άλσος για το έτος 2010, επι−
φέρεται η πιο κάτω διόρθωση:

Στη σελίδα 574 στήλη 2η και στίχο 20ο εκ των άνω 
από το λανθασμένο: «… (Τάδες,….......»

στο σωστό: «… (Υάδες,…».

  (Από το Εθνικό Τυπογραφείο)  
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ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * FAX 210 52 21 004
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: http://www.et.gr  –  e-mail: webmaster.et@et.gr*02001611902100008*

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ Φ.Ε.Κ.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ − Βασ. Όλγας 227 23104 23956 ΛΑΡΙΣΑ − Διοικητήριο 2410 597449
ΠΕΙΡΑΙΑΣ − Ευριπίδου 63 210 4135228 ΚΕΡΚΥΡΑ − Σαμαρά 13 26610 89122
ΠΑΤΡΑ − Κορίνθου 327 2610 638109 ΗΡΑΚΛΕΙΟ − Πεδιάδος 2 2810 300781
ΙΩΑΝΝΙΝΑ − Διοικητήριο 26510 87215 ΜΥΤΙΛΗΝΗ − Πλ. Κωνσταντινουπόλεως 1 22510 46654
ΚΟΜΟΤΗΝΗ − Δημοκρατίας 1 25310 22858

ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΦΥΛΛΩΝ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
Σε έντυπη μορφήη μ ρφή

• Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 μέχρι 16 σελίδες σε 1 €, προσαυξανόμενη κατά 0,20 € για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.
• Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 € ανά σελίδα.
 Σε μορφή DVD/CDμ ρφή

Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Α΄ 150 € 40 € 15 € Α.Α.Π. 110 € 30 € −

Β΄ 300 € 80 € 30 € Ε.Β.Ι. 100 € − −

Γ΄ 50 € − − Α.Ε.Δ. 5 € − −

Υ.Ο.Δ.Δ. 50 € − − Δ.Δ.Σ. 200 € − 20 €

 Δ΄ 110 € 30 € − Α.Ε. − Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. − − 100 €

• Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd−rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 € προσαυξανόμενη κατά 1 € ανά 50 σελίδες.
• Η τιμή πώλησης σε μορφή cd−rom/dvd, δημοσιευμάτων μιας εταιρείας στο τεύχος Α.Ε.−Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. σε 5 € ανά έτος.
 ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ Φ.Ε.Κ.: Τηλεφωνικά: 210 4071010 − fax: 210 4071010 − internet: http://www.et.gr

ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ Φ.Ε.Κ.

Τεύχος Έντυπη μορφή Ψηφιακή Μορφή Τεύχος Έντυπη μορφή Ψηφιακή Μορφή

Α΄ 225 € 190 € Α.Ε.Δ. 10 € Δωρεάν

Β΄ 320 € 225 € Α.Ε. − Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. 2.250 € 645 €

Γ΄ 65 € Δωρεάν Δ.Δ.Σ. 225 € 95 €

Υ.Ο.Δ.Δ. 65 € Δωρεάν Α.Σ.Ε.Π. 70€ Δωρεάν

Δ΄ 160 € 80 € Ο.Π.Κ. − Δωρεάν

Α.Α.Π. 160 € 80 € Α΄+ Β΄+ Δ΄ + Α.Α.Π. − 450 €

Ε.Β.Ι. 65 € 33 €

• Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70 €, ποσό το οποίο αφορά τα ταχυδρομικά έξοδα.
•  Για την παροχή πρόσβασης μέσω διαδικτύου σε Φ.Ε.Κ. προηγουμένων ετών και συγκεκριμένα στα τεύχη: α) Α, Β, Δ, Α.Α.Π., Ε.Β.Ι. και Δ.Δ.Σ., η τιμή προσαυξάνεται,

πέραν του ποσού της ετήσιας συνδρομής του 2007, κατά 40 € ανά έτος και ανά τεύχος και β) για το τεύχος Α.Ε.−Ε.Π.Ε. & Γ.Ε.ΜΗ., κατά 60 € ανά έτος παλαιότητας.

* Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/28.2.2005 2η Υπηρεσία
Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34,
Τ.Κ. 104 32 Αθήνα).

* Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά και θα επιστρέφονται.
* Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεο−

πτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α., τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά Όργανα και οι τριτοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα
τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής (τρέχον έτος + παλαιότητα).

* Το ποσό υπέρ Τ.Α.Π.Ε.Τ. [5% επί του ποσού συνδρομής (τρέχον έτος + παλαιότητα)], καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκπτωση.
* Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση.

Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρούνται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: 210 5279000.
Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: Μάρνη 8 τηλ.: 210 8220885, 210 8222924, 210 5279050.

Οι πολίτες έχουν τη δυνατότητα ελεύθερης ανάγνωσης των δημοσιευμάτων που καταχωρούνται σε όλα τα τεύχη της Εφημερίδας της 
Κυβερνήσεως πλην εκείνων που καταχωρούνται στο τεύχος Α.Ε.−Ε.Π.Ε και Γ.Ε.ΜΗ., από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr).

Οι υπηρεσίες εξυπηρέτησης πολιτών λειτουργούν καθημερινά από 08:00 μέχρι 13:00
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