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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Αρ. Φύλλου 1252
25 Ιουνίου 2015

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Καθορισμός παγίου κατ’ αποκοπή χορηγήματος κα−
θαριότητας για την Περιφερειακή Διεύθυνση Επι−
θεώρησης Εργασιακών Σχέσεων Κεντρικής Μα−
κεδονίας στο Ν. Θεσσαλονίκης .........................................
1
Καθορισμός παγίου κατ’ αποκοπή χορηγήματος κα−
θαριότητας για το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασι−
ακών Σχέσεων Κεντρικού Τομέα Θεσσαλονίκης 2
Έγκριση Τροποποίησης Μελέτης Αντιστάθμισης Αερί−
ου Λειτουργίας του ΕΣΜΦΑ για το Έτος 2015.............. 3
Έγκριση της υπ’ αρ. 33/2015 απόφασης του Δημοτι−
κού Συμβουλίου Σαρωνικού περί σύστασης είκο−
σι πέντε (25) προσωρινών προσωποπαγών θέσε−
ων ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου στον ΟΕΥ
του Δήμου Σαρωνικού σε εφαρμογή τελεσίδικων
δικαστικών αποφάσεων ........................................................... 4

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 933
(1)
Καθορισμός παγίου κατ’ αποκοπή χορηγήματος καθα−
ριότητας για την Περιφερειακή Διεύθυνση Επιθεώ−
ρησης Εργασιακών Σχέσεων Κεντρικής Μακεδονίας
στο Ν. Θεσσαλονίκης.
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Του Ν. 2639/1998 «Ρύθμιση εργασιακών σχέσεων,
σύσταση Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας κλπ» (ΦΕΚ
205/τ.Α΄), του Π.δ. 136/1999 για την «Οργάνωση Υπη−
ρεσιών Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.)»
και του Νόμου 3996/2011 (ΦΕΚ 170 Α/5−8−2011) όπως
Ισχύει,
β. Τις διατάξεις του Π.Δ. 113/2014 «Οργανισμός Υπουρ−
γείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας».
2. Του Π.δ. 113/2010 «Περί αναλήψεως υποχρεώσεων
από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 194 A/22−11−2010).

3. Του νόμου 4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α/28−6−2014) όπως
ισχύει.
4. Την υπ’ αριθμ. οικ. 42443/10506/20−11−2014 απόφα−
ση του Υπουργού Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης
και Πρόνοιας «Ορισμός δευτερευόντων διατακτών των
πιστώσεων του προϋπολογισμού του Σ.ΕΠ.Ε. ειδικός
φορέας 33/120 − δαπάνες Σ.ΕΠ.Ε.».
5. Την υπ’ αριθμ. 40001/8107/07−11−2014 απόφαση του
Υπουργού Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοι−
ας «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στους Προϊσταμένους
των Διευθύνσεων και των Τμημάτων του Σ.ΕΠ.Ε.
6. Του Π.δ. 24/2015 (ΦΕΚ 20/Α/27−01−20151 «Σύσταση
και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά της Γενικής
Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων»
7. Του Νόμου 4311/14 (ΦΕΚ 259/12−12−14 ) Κύρωση κρα−
τικού προϋπολογισμού οικον.. Έτους 2015
8. Το άρθρο 2 της αριθ. 2/5091/0026/25−05−2012 ΦΕΚ
1741/Β/25−5−2012 απόφασης του Υπ. Οικονομικών «Καθο−
ρισμός διαδικασίας και δικαιολογητικών για την πλη−
ρωμή δαπανών πάγιων κατ’ αποκοπή χορηγημάτων και
μισθωμάτων κτιρίων δημοσίων υπηρεσιών», αποφασί−
ζουμε:
Καθορίζουμε την πάγια επιχορήγηση για καθαριό−
τητα, για το χρονικό διάστημα από 12−07−2015 έως
11−11−2015, της Περιφερειακής Διεύθυνσης Επιθεώρη−
σης Εργασιακών Σχέσεων Κεντρικής Μακεδονίας στο
Ν. Θεσσαλονίκης σε 1.200,00€ (μηνιαίο ποσό 300,00€
συνολικά).
Η δαπάνη αυτή θα βαρύνει την πίστωση του προϋπο−
λογισμού εξόδων του Ειδικού Φορέα 33−120 και Κωδικού
Εξόδου 1232 του οικ. Έτους 2015.
Η παραπάνω πίστωση θα εισπράττεται τμηματικά
από τον Διευθυντή, μέσω χρηματικού εντάλματος,
για την πληρωμή δαπανών καθαρισμού των γρα−
φείων της Περιφερειακής Διεύθυνσης Επιθεώρησης
Εργασιακών Σχέσεων Κεντρικής Μακεδονίας στο Ν.
Θεσσαλονίκης.
Μετά την λήξη του τρέχοντος έτους ο Διευθυντής
της ανωτέρω Υπηρεσίας, ως υπεύθυνος διαχειριστής
της πίστωσης αυτής υποχρεούται να αποδώσει λογα−
ριασμό σωστής διαχείρισης της, υποβάλλοντας πλήρη
δικαιολογητικά στην Υπηρεσία του.
Καταχωρήθηκε στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών
Πληρωμής με α/α 45593 της ΥΔΕ Ν./Θεσσαλονίκης.
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Θεσσαλονίκη, 5 Ιουνίου 2015
Ο Διευθυντής
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΝΤΖΟΣ
F
Αριθμ. 1210
(2)
Καθορισμός παγίου κατ' αποκοπή χορηγήματος καθα−
ριότητας για το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασιακών
Σχέσεων Κεντρικού Τομέα Θεσσαλονίκης.
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙ−
ΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ
ΤΟΜΕΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του Ν. 2639/1998 «Ρύθμιση εργασιακών σχέσε−
ων, σύσταση Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας κλπ»
(ΦΕΚ 205/τ.Α΄) και του Π.δ. 136/1999 για την «Οργά−
νωση Υπηρεσιών Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας
(Σ.ΕΠ.Ε.)» και του Νόμου 3996/2011 (ΦΕΚ 170 Α/5−8−
2011) όπως ισχύει.
β) τις διατάξεις του Π.δ. 113/2014 «Οργανισμός Υπουρ−
γείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας».
2. Του Π.Δ. 113/2010 «Περί αναλήψεως υποχρεώσεων
από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 194 Α/22−11−2014).
3. Του νόμου 4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α/28−6−2014) όπως
ισχύει
4. Την υπ’ αριθμ. οικ. 42443/10506/20−11−2014 απόφα−
ση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης
και Πρόνοιας «Ορισμός δευτερευόντων διατακτών των
πιστώσεων του προϋπολογισμού του ΣΕΠΕ ειδικός φο−
ρέας 33/120−δαπάνες ΣΕΠΕ».
5. Την υπ’ αριθμ. 40001/8107/07−11−2014 απόφαση του
Υπουργού Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοι−
ας «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στους Προϊσταμένους
των Διευθύνσεων και των Τμημάτων του ΣΕΠΕ».
6. Του Π.δ. 24/2015 (ΦΕΚ 20/Α/27−01−2015) «Σύσταση
και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά της Γενικής
Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων».
7. Του Ν. 4311/2014 (ΦΕΚ 259/Α/12−12−2014) «Κύρωση
κρατικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015».
8. Το άρθρο της αρ. 2/5091/0026/25−5−2012 ΦΕΚ 1741/
Β/25−5−2012 απόφασης του Υπ. Οικονομικών «Καθορισμός
διαδικασίας και δικαιολογητικών για την πληρωμή δαπα−
νών πάγιων κατ’ αποκοπή χορηγημάτων και μισθωμάτων
κτιρίων δημόσιων υπηρεσιών».
Αποφασίζουμε Καθορίζουμε την πάγια επιχορήγη−
ση για καθαριότητα, για το χρονικό διάστημα από
01/07/2015 έως 19/10/2015 του Τμήματος Επιθεώρησης
Εργασιακών Σχέσεων Κεντρικού Τομέα Θεσσαλονίκης
σε 1.200,00€ (μηνιαίο ποσό 330€).
Η δαπάνη αυτή θα βαρύνει την πίστωση του προϋπο−
λογισμού εξόδων του Ειδικού Φορέα 33/120 και Κωδικού
Εξόδου 1232 του Οικ. Έτος 2015.
Η παραπάνω πίστωση θα εισπράττεται τμηματικά
από την Προϊσταμένη του Τμήματος, μέσω χρηματικού
εντάλματος, για την πληρωμή δαπανών καθαρισμού
των γραφείων του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασιακών
Σχέσεων Κεντρικού Τομέα Θεσσαλονίκης.
Μετά τη λήξη του τρέχοντος έτους η Προϊσταμένη
της ανωτέρω Υπηρεσίας, ως υπεύθυνη διαχειρίστρια

της πίστωσης αυτής, υποχρεούται να αποδώσει λογα−
ριασμό σωστής διαχείρισης της, υποβάλλοντας πλήρη
δικαιολογητικά στην Υπηρεσία της. Καταχωρήθηκε στο
Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής με α/α 46119
της Υ.Δ.Ε. Νομού Θεσσαλονίκης.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Θεσσαλονίκη, 5 Ιουνίου 2015
Η Προϊσταμένη Τμήματος
ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
F
Αριθμ. απόφ. 198/2015
(3)
Έγκριση Τροποποίησης Μελέτης Αντιστάθμισης
Αερίου Λειτουργίας του ΕΣΜΦΑ για το Έτος 2015.
Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας
(συνεδρίαση την 7η Μαΐου 2015)
Λαμβάνοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του N. 2773/1999 (ΦΕΚ Α΄ 286) και ιδίως
το εδάφιο (δ) παρ. 1 του άρθρου 5.
2. Τις διατάξεις του Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ Α΄ 45/09.03.1999).
3. Τις διατάξεις του Ν. 3428/2005 (ΦΕΚ Α΄ 313/27.12.2005).
4. 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.
5. Τη διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 9 του Ν. 4001/2011
(ΦΕΚ Α΄ 179) «Για τη λειτουργία Ενεργαακών Αγορών
Ηλεκτρισμού και Φυσικού Αερίου, για Έρευνα, Παραγωγή
και δίκτυα μεταφοράς Υδρογονανθράκων και άλλες
ρυθμίσεις», σύμφωνα με την οποία «Σε περίπτωση κω−
λύματος ή απουσίας του Προέδρου της ΡΑΕ, αυτός ανα−
πληρώνεται από τον Α΄ Αντιπρόεδρο και, σε περίπτωση
κωλύματος ή απουσίας αυτού, από τον Β΄ Αντιπρόεδρο.»
6. Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. Δ1/Α/5346/22.03.2010
απόφασης του Υφυπουργού Περιβάλλοντος Ενέργει−
ας και Κλιματικής Αλλαγής με θέμα «Κώδικας Διαχεί−
ρισης του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου» (ΦΕΚ
Β΄ 379/2010) (εφεξής «Κώδικας»), όπως τροποποιήθη−
κε με τις υπ’ αριθμ. 1096/2011 (ΦΕΚ Β' 2227/04.10.02011)
και υπ' αριθμ. 526/2013 (ΦΕΚ Β'3131/09.12.2013) απο−
φάσεις της ΡΑΕ, και ιδίως τα άρθρα 45, 46, 57, 58,
59 και 60 αυτής.
7. Την υπ’ αριθμ. 1295/12.10.2011 απόφαση της ΡΑΕ
για την έγκριση της Μελέτης Αντιστάθμισης Αερίου
Λειτουργίας του ΕΣΜΦΑ για το Έτος 2012 (ΦΕΚ Β'
2511/7.11.2011).
8. Την υπ’ αριθμ. 1601/28.12.2011 απόφαση της ΡΑΕ για
την έγκριση Τροποποίησης Μελέτης Αντιστάθμισης Αε−
ρίου Λειτουργίας του ΕΣΜΦΑ για το Έτος 2012 (ΦΕΚ Β'
3253/30.12.2011).
9. Την υπ' αριθμ. 744/06.09.2012 απόφαση της ΡΑΕ
για την έγκριση της Μελέτης Αντιστάθμισης Αερίου
Λειτουργίας του ΕΣΜΦΑ για το Έτος 2013 (ΦΕΚ Β΄
2550/19.09.2012).
10. Την υπ’ αριθμ. 342/18.07.2013 απόφαση της ΡΑΕ
για την έγκριση της Μελέτης Αντιστάθμισης Αερί−
ου Λατουργίαςτου ΕΣΜΦΑ για το έτος 2014 (ΦΕΚ Β΄
1974/13.08.2013).
11. Την υπ’ αριθμ. 589/06.12.2013 απόφαση της ΡΑΕ για
την έγκριση Τροποποίησης Μελέτης Αντιστάθμισης Αε−
ρίου Λειτουργίας του ΕΣΜΦΑ για το ετος 2013 (ΦΕΚ Β'
3319/27.12.2013).

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
12. 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»
13. 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).
14. Το υπ’ αριθμ. 081532/06.03.2015 (ΡΑΕ 1−193465/
10.03.2015) έγγραφο του ΔΕΣΦΑ με θέμα «Τροποποίη−
ση της Ενότητας Δ της Μελέτης Αντιστάθμισης Αερίου
Λειτουργίας Έτους 2015».
15. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσης
δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προ−
ϋπολογισμού.
Σκέφτηκε ως εξής:
Α. Σχετικές διατάξεις
1) Στις διατάξεις της παραγράφου 2γ, του άρθρου
68, του Ν. 4001/2011 (σχετικό υπ’ αριθμ. 4) ορίζεται, με−
ταξύ άλλων, ότι ο ΔΕΣΦΑ Α.Ε. (Διαχειριστής) «... έχει
την ευθύνη για την εξισορρόπηση του φορτίου και την
αντιστάθμιση φυσικών απωλειών και ιδιοκατανάλωσης
του ΕΣΦΑ, κατά τα οριζόμενα στον Κώδικα Διαχείρι−
σης 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 Φυσικού Αερίου. Τις συμβάσεις αυτές
συνομολογεί μετά την έγκριση του ετήσιου προγράμ−
ματος εξισορρόπησης φορτίου και αντιστάθμισης φυ−
σικών απωλειών και ιδιοκατανάλωσης 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 παρα−
γράφων 1, 4 και 5 του Άρθρου 46 του Κώδικα (σχετικό
υπ’ αριθμ. 6) «Έως την 1η Μαΐου κάθε Έτους, ο Διαχει−
ριστής υποβάλλει στη ΡΑΕ Μελέτη Αντιστάθμισης Αε−
ρίου Λειτουργίας για το επόμενο Έτος, η οποία, όπως
και κάθε τροποποίηση της, εγκρίνεται από τη ΡΑΕ και
δημοσιεύεται με ευθύνη του Διαχειριστή». Σχετικά με
το περιεχόμενο της Μελέτης Αντιστάθμισης Αερίου
Λειτουργίας αυτό θα πρέπει να περιλαμβάνει:
i. Μεθοδολογία υπολογισμού του Αερίου Λειτουργί−
ας στο Σύστημα Μεταφοράς και ιδίως των Φυσικών
Απωλειών.
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 προσδιορισμού 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 Ποσότη−
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τα Φυσικού Αερίου που υπολογίζεται ως το άθροισμα
α) της Ποσότητας Φυσικού Αερίου που καταναλώθηκε
κατά τη λειτουργία του ΕΣΜΦΑ στη διάρκεια της συ−
γκεκριμένης χρονικής περιόδου (Ιδιοκατανάλωση Φυ−
σικού Αερίου), και β) της Ποσότητας Φυσικού Αερίου
που με φυσικό τρόπο χάθηκε κατά τη λειτουργία του
ΕΣΜΦΑ στη διάρκεια της συγκεκριμένης χρονικής πε−
ριόδου, ιδίως λόγω διαρροής από μετρητικές διατάξεις
και διατάξεις ρύθμισης της πίεσης (Φυσικές Απώλειες
Φυσικού Αερίου)».
4) Σχετικά με την εξεύρεση των απαραίτητων ποσοτή−
των αερίου για την αντιστάθμιση φυσικών απωλειών και
ιδιοκατανάλωσης του ΕΣΦΑ, σύμφωνα με τις διατάξεις
του άρθρου 91 παρ. 1 του Ν. 4001/2011, ο Διαχειριστής
μπορεί (α) να συνάπτει συμβάσεις προμήθειας φυσικού
αερίου σύμφωνα με τη διαδικασία της παραγράφου
2γ του άρθρου 68 του Ν. 4001/2011 ή (β) να συναπτά
συμβάσεις προμήθειας ΥΦΑ με τη ΔΕΠΑ Α.Ε. χωρίς
διαγωνισμό και να χρησιμοποιεί τις ποσότητες αυτές
κατά προτεραιότητα, σε σχέση με ποσότητες φυσικοί)
αερίου τις οποίες έχει στη διάθεση του μέσω άλλων
συμβάσεων προμήθειας.
5) Περαιτέρω, σύμφωνα με τις διατάξεις των παρα−
γράφων 1 και 3 του άρθρου 57 του Κώδικα Διαχείρι−
σης ΕΣΦΑ «ο Διαχειριστής δύναται να συνάπτει μία η
περισσότερες συμβάσεις για την προμήθεια και πα−
ράδοση στο ΕΣΜΦΑ Αερίου Λειτουργίας (Συμβάσεις
Αντιστάθμισης Αερίου Λειτουργίας). Οι συμβάσεις αυτές
συνάπτονται είτε κατόπιν σχετικού διαγωνισμού που
διεξάγει ο Διαχειριστής είτε σύμφωνα με τη διάταξη
της παραγράφου 1 του άρθρου 91 του Νόμου». Σχετικά
με τις συμβάσεις «ο Διαχειριστής υποβάλλει στη ΡΑΕ
αντίγραφα των Συμβάσεων Αντιστάθμισης Αερίου ΛΏ−
τουργίας το αργότερο εντός τριάντα (30) ημερών από
τη σύναψη τους.»
Β. Τροποποίηση Μελέτης Αντιστάθμισης Αερίου Λει−
τουργίας για το Έτος 2015
1) Η ΡΑΕ με την υπ' αριθμ. 716/2014 απόφαση της (σχε−
τικό υπ’ αριθμ. 13) ενέκρινε τη Μελέτη Αντιστάθμισης
Αερίου Λειτουργίας για το Έτος 2015.
2) Ο Διαχειριστής, με το σχετικό υπ’ αριθμ. 14, ειση−
γείται την τροποποίηση της Μελέτης Αντιστάθμισης
Αερίου Λειτουργίας για το Έτος 2015 ως προς τη διαδι−
κασία προμήθειας Αερίου Λειτουργίας για διαφορετικά
χρονικά διαστήματα του Έτους 2015 και συγκεκριμένα:
α) Την παράταση της υπ' αριθμ. 649/2013 σύμβασης
προμήθειας φυσικού αερίου με τη ΔΕΠΑ Α.Ε., διάρκειας
τριών μηνών σύμφωνα με το άρθρο 4 αυτής, για την
κάλυψη των αναγκών του συστήματος σε Αέριο Λει−
τουργίας τη χρονική περίοδο 1.1.2015 8:00 − 1.4.2015 8:00.
β) Τη σύναψη σύμβασης προμήθειας φυσικού αερίου
με την εταιρεία ΔΕΠΑ Α.Ε. η οποία επελέγη ως μειοδό−
της του υπ’ αριθμ. 465/14 διεθνούς διαγωνισμού, σύμφω−
να με τις διατάξεις της παραγράφου 2γ του άρθρου 68
του Ν. 4001/2011, για την προμήθεια Αερίου Λειτουργίας
κατά το χρονικό διάστημα 1.4.2015 8:00 −1.1.2016 8:00.
Αναφορικά με την αιτιολογία της προτεινόμενης τρο−
ποποίησης, ο Διαχειριστής αναφέρει στο σχετικό 14 ότι,
μέχρι την 31η. 12.2014 δεν είχε ολοκληρωθεί η διενέργεια
του προσυμβατικού ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο
επί της διαγωνιστικής διαδικασίας του υπ’ αριθμ. 465/14/
ΔΔΠ διαγωνισμού, που προκήρυξε ο Διαχειριστής για
την προμήθεια Αερίου Λειτουργίας για το Έτος 2015.
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3) Η ΡΑΕ αναγνωρίζει ότι η ολοκλήρωση της διαδι−
κασίας προμήθειας Αερίου Λειτουργίας μέσω διεθνούς
διαγωνισμού από το Διαχειριστή, απαιτεί εύλογο χρο−
νικό διάστημα το οποίο δύναται να υπερβεί το τέλος
του 2014, για τους λόγους που παράθετα ο Διαχειρι−
στής. Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, η ΡΑΕ κρίνει
εύλογη την παράταση της υπ’ αριθμ. 649/13 σύμβασης
προμήθειας Αερίου Λειτoυργíας με τη ΔΕΠΑ Α.Ε για
το πρώτο τρίμηνο του 2015. Κατά τα λοιπά ισχύουν
τα αναφερόμενα στην υπ’ αριθμ. 716/2014 απόφαση
της ΡΑΕ.
Κατόπιν των ανωτέρω και σύμφωνα με αυτά, απο−
φασίζει:
Εγκρίνει την Τροποποίηση της Μελέτης Αντιστάθμισης
Αερίου Λειτουργίας για το Έτος 2015, στο μέρος που
αφορά στη διαδικασία προμήθειας αερίου λειτουργίας,
σύμφωνα με την ακόλουθη εισήγηση του ΔΕΣΦΑ Α.Ε.:
«Διαχειριστής Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου
(ΔΕΣΦΑ) Α.Ε. ΕΙΣΗΓΗΣΗ για την τροποποίηση της ενότη−
τας Δ της Μελέτης Αντιστάθμισης Αερίου Λειτουργίας
του Ε.Σ.Μ.Φ.Α Έτους 2015
ΜΑΡΤΙΟΣ 2015
Εισαγωγή
Η παρούσα Εισήγηση για την τροποποίηση της ενότη−
τας Δ της Μελέτης Αντιστάθμισης Αερίου Λειτουργίας
Έτους 2015, όπως αυτός εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ.
716/2014 Απόφαση της ΡΑΕ με θέμα: « Έγκριση Μελέτης
Αντιστάθμισης Αερίου Λειτουργίας του ΕΣΜΦΑ για το
Έτος 2015», 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 τροποποίηση της, βάσει των οριζομένων στο
εδάφιο Β της παραγράφου 1 του Άρθρου 46 του Κώδικα
Διαχείρισης του ΕΣΦΑ.
Η προτανόμενη τροποποίηση της ενότητας Δ της Με−
λέτης Αντιστάθμισης Αερίου Λειτουργίας Έτους 2015
κρίνεται αναγκαία δεδομένου ότι δεν είχε ολοκληρωθεί
έως 31.12.2014 η διενέργεια του προσυμβατικού ελέγχου
από το Ελεγκτικό Συνέδριο επί της διαγωνιστικής δι−
αδικασίας του υπ' αριθμ. 465/14/ΔΔΠ διαγωνισμού, που
προκήρυξε ο Διαχειριστής για την προμήθεια Αερίου
Λατουργίας κατά το Έτος 2015.
Δ. ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗ ΑΕΡΙΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2015
Κατά το Έτος 2015 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
εκτιμάται ότι θα απαιτηθεί κατά το Έτος 2015, 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.12.2014 δεν είχε ολοκλη−
ρωθεί η διαδικασία του προσυμβατικού ελέγχου επί της
διαγωνιστικής διαδικασίας του υπ’ αριθμ. 465/14/ΔΔΠ
διαγωνισμού, που προκήρυξε ο Διαχειριστής για την
προμήθεια Αερίου Λειτουργίας κατά το Έτος 2015, και
με στόχο την ασφαλή, ομαλή και αποδοτική λειτουργία

του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου, ο Διαχειρι−
στής εισηγείται η προμήθεια Φυσικού Αερίου για την
αντιστάθμιση Αερίου Λειτουργίας κατά το Έτος 2015,
να λάβει χώρα ως ακολούθως:
α) μέσω παράτασης της διάρκειας της υπ’ αριθμ.
649/2013 σύμβασης προμήθειας Αερίου Λειτουργίας
που έχει συναφθεί μεταξύ των εταιρειών ΔΕΠΑ Α.Ε.
και ΔΕΣΦΑ Α.Ε. και για χρονικό διάστημα 01.01.2015
08:00 − 01.04.2015 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 ΔΕΠΑ Α.Ε., η οποία επελέγη στο πλαίσιο
του υπ’ αριθμ. 465/14 διεθνούς διαγωνισμού, κατά τα
οριζόμενα 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
Αερίου Λειτουργίας κατά το διάστημα 01.04.2015 08:00
− 01.01.2016 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 Ημε−
ρήσια βάση) της Μεταφορικής Ικανότητας Παράδοσης
που παραμένει διαθέσιμη προς το σκοπό αυτόν στα
εν λόγω Σημεία Εισόδου, εκ μέρους του Διαχειριστή.
Επιπροσθέτως, στην προαναφερθείσα Σύμβαση θα πε−
ριγράφεται 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 Παράδοσης
σε Ημερήσια βάση, στα Σημεία Εισόδου «Σιδηρόκαστρο»
και «Κήποι», κατά τα ανωτέρω.
Για την έγχυση Ποσοτήτων Φυσικού Αερίου για την
αντιστάθμιση του Αερίου Λειτουργίας θα διατίθεται /
δεσμεύεται Ημερησίως από το Διαχειριστή τμήμα ή το
σύνολο της Μεταφορικής Ικανότητας Παράδοσης στα
Σημεία Εισόδου «Σιδηρόκαστρο» και «Κήποι», το οποίο
δεν έχει δεσμευθεί και παραμένει διαθέσιμο την Ημέρα
κατά την οποία λαμβάνει χώρα η έγχυση Φ.Α. για την
αντιστάθμιση του Αερίου Λειτουργίας. Σε περίπτωση
όπου η προαναφερθείσα Μεταφορική Ικανότητα Παρά−
δοσης στα Σημεία Εισόδου «Σιδηρόκαστρο» και «Κήποι»
δεν είναι επαρκής, ο Διαχειριστής δύναται να προβαίνει
στην επαναγορά της απαιτούμενης Μεταφορικής Ικα−
νότητας Παράδοσης, σύμφωνα με τις προβλέψεις του
άρθρου 20ΑΒ του Κώδικα Διαχείρισης του ΕΣΦΑ. Το
κόστος χρήσης του ΕΣΦΑ για σκοπούς αντιστάθμισης
του Αερίου Λειτουργίας κατά το Έτος 2015 θα ανακτάται
από τους Χρήστες Μεταφοράς μέσω χρεώσεων που θα
επιβάλλει ο Διαχειριστής κατόπιν εγκρίσεως σχετικής
εισήγησης του από τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας. Ση−
μειώνεται ότι η Ημερήσια Ποσότητα Αερίου Λειτουργίας
που θα απαιτηθεί κατά το Έτος 2015 εκτιμάται ότι θα
κυμανθεί περί τις 500 MWh/Ημέρα, ενώ δύναται να ανέλ−
θα έως το επίπεδο των 5.000 MWh/Ημέρα, προκειμένου
για την αντιμετώπιση καταστάσεων εκτάκτου ανάγκης
(π.χ. θραύση αγωγού).».
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 7 Μαΐου 2015
Ο Β΄ Αντιπρόεδρος
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΑΣΛΑΝΟΓΛΟΥ
F
Αριθμ. 38863/21232
(4)
Έγκριση της υπ’ αρ. 33/2015 απόφασης του Δημοτικού
Συμβουλίου Σαρωνικού περί σύστασης είκοσι πέντε
(25) προσωρινών προσωποπαγών θέσεων ιδιωτικού
δικαίου αορίστου χρόνου στον ΟΕΥ του Δήμου Σα−
ρωνικού σε εφαρμογή τελεσίδικων δικαστικών απο−
φάσεων.
Η ΑΣΚΟΥΣΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του Π.δ. 135/2010 (ΦΕΚ 228/Α΄/27−1−2010) «Οργανι−
σμός Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής».
β) του άρθρου 225 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/2010)
«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκε−
ντρωμένης Διοίκησης».
γ) του άρθρου 10 του Ν. 3584/2007 (ΦΕΚ 143/Α΄/2007)
«Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοι−
νοτικών Υπαλλήλων».
δ) του άρθρου 1 του Ν. 3068/2002 (ΦΕΚ 274/Α΄/14−11−
2002) «Συμμόρφωση της διοίκησης σε δικαστικές απο−
φάσεις και λοιπές διατάξεις»
ε) την απόφαση της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνε−
δρίου της 3ης Συνεδρίασης της 17ης Φεβρουαρίου 2010.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 56 του Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ
93/Α΄/2014) «Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουρ−
γείου Εσωτερικών», σε συνδυασμό με το άρθρο 28 του
Ν. 4325/2015 (ΦΕΚ 47/Α΄/2015) «Εκδημοκρατισμός της
Διοίκησης − Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλε−
κτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και
άλλες διατάξεις».
3. Την υπ’ αριθ. 4/06−02−2015 Πράξη του Υπουργικού
Συμβουλίου (ΦΕΚ 24/Α΄/06−02−2015) περί αποδοχής πα−
ραίτησης του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Δι−
οίκησης Αττικής.
4. Την υπ’ αρ. 900/2014 απόφαση του Μονομελούς
Πρωτοδικείου Αθηνών (Τμήμα Εργατικών Διαφορών)
με την οποία αναγνωρίστηκε ότι οι ενάγουσες Φανού−
λα Ντόκου του Ευστρατίου, Σμαράγδα Μακροδημήτρη,
του Κωνσταντίνου, συνδέονται με το Δήμο Σαρωνικού,
με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου
αορίστου χρόνου.
5. Την υπ’ αρ. 971/2014 απόφαση του Μονομελούς Πρω−
τοδικείου Αθηνών (Τμήμα Εργατικών Διαφορών) με την
οποία αναγνωρίστηκε ότι οι ενάγοντες Μητρογιάννη Αι−
κατερίνη του Κωνσταντίνου, Δημήτριος, Φιλίππου Δημή−
τριος του Σωτηρίου, Σταμάτιος Δρίτσας του Αθανασίου,
Σωτήρχος Παναγιώτης του Γεωργίου συνδέονται με το
Δήμο Σαρωνικού, με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας
ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου.
6. Την υπ’ αρ. 972/2014 απόφαση του Μονομελούς Πρω−
τοδικείου Αθηνών (Τμήμα Εργατικών Διαφορών) με την
οποία αναγνωρίστηκε ότι οι ενάγοντες Τάτσης Βασί−
λειος του Μιχαήλ, Χαρίτος Παναγιώτης του Γεωργίου,
Κορομπίλη Άντζελα του Πολύζου, Παρθενίου Μιχάλης
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του Παρθένη, Ιωάννης Μιχαηλίδης του Κοσμά, συνδέο−
νται με το Δήμο Σαρωνικού, με σύμβαση εξαρτημένης
εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου.
7. Την υπ’ αρ. 973/2014 απόφαση του Μονομελούς
Πρωτοδικείου Αθηνών (Τμήμα Εργατικών Διαφορών)
με την οποία αναγνωρίστηκε ότι οι ενάγοντες Χατζής
Σταμάτιος του Κοσμά, Μυλωνόπουλος Χαράλαμπος
του Ευαγγέλου, συνδέονται με το Δήμο Σαρωνικού, με
σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου αο−
ρίστου χρόνου.
8. Την υπ’ αρ. 1420/2014 απόφαση του Μονομελούς
Πρωτοδικείου Αθηνών (Τμήμα Εργατικών Διαφορών)
με την οποία αναγνωρίστηκε ότι οι ενάγοντες Φωτεινή
Φιλίππου του Ανέστη, Βασίλειος Μπούτσης του Λεω−
νίδα, Διπλάρης Άγγελος του Γεωργίου, συνδέονται με
το Δήμο Σαρωνικού, με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας
ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου.
9. Την υπ’ αρ. 1994/2014 απόφαση του Μονομελούς
Πρωτοδικείου Αθηνών (Τμήμα Εργατικών Διαφορών)
με την οποία αναγνωρίστηκε ότι οι ενάγοντες Σπυρί−
δων Έξαρχος του Ευαγγέλου, Γεώργιος Συρίγας του
Ευαγγέλου, Χρήστος Στυλιανόπουλος του Σπυρίδωνος,
συνδέονται με το Δήμο Σαρωνικού, με σύμβαση εξαρ−
τημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου.
10. Την υπ’ αρ. 2035/2014 απόφαση του Μονομελούς
Πρωτοδικείου Αθηνών (Τμήμα Εργατικών Διαφορών) με
την οποία αναγνωρίστηκε ότι οι ενάγοντες Λαμπρινή
Βάσιου του Αριστείδη, Διονύσιος Σολδάτος του Επαμει−
νώνδα, Δημήτριος Ξυπτεράς του Θεοδοσίου, Σταμάτιος
Πρίφτης του Δημητρίου, συνδέονται με το Δήμο Σα−
ρωνικού, με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού
δικαίου αορίστου χρόνου.
11. Την υπ’ αρ. 3314/2013 απόφαση του Μονομελούς
Πρωτοδικείου Αθηνών (Τμήμα Εργατικών Διαφορών) με
την οποία αναγνωρίστηκε ότι ο ενάγων Κωνσταντίνος
Κόλλιας του Δημητρίου , συνδέεται με το Δήμο Σα−
ρωνικού, με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού
δικαίου αορίστου χρόνου.
12. Την υπ’ αρ. 3049/2013 απόφαση του Μονομελούς
Πρωτοδικείου Αθηνών (Τμήμα Εργατικών Διαφορών) με
την οποία αναγνωρίστηκε ότι ο ενάγων Χρήστος Τρά−
γκας του Γεωργίου, συνδέεται με το Δήμο Σαρωνικού,
με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου
αορίστου χρόνου.
13. Την υπ’ αριθμ. 78/2014 απόφαση της οικονομικής
επιτροπής Δήμου Σαρωνικού «περί μη άσκησης ενδίκων
μέσων κατά της αριθμ. 3049/13 απόφαση του Μονομε−
λούς Πρωτοδικείου Αθηνών».
14. Την υπ’ αριθμ. 79/2014 απόφαση της οικονομικής
επιτροπής Δήμου Σαρωνικού «περί μη άσκησης ενδίκων
μέσων κατά της αριθμ. 3314/2013 απόφαση του Μονο−
μελούς Πρωτοδικείου Αθηνών».
15. Την υπ’ αριθμ. 158/2014 απόφαση της οικονομικής
επιτροπής Δήμου Σαρωνικού «περί μη άσκησης ενδίκων
μέσων κατά της αριθμ. 900/2014 απόφαση του Μονομε−
λούς Πρωτοδικείου Αθηνών».
16. Την υπ’ αριθμ. 202/2014 απόφαση της οικονομικής
επιτροπής Δήμου Σαρωνικού «περί μη άσκησης ενδίκων
μέσων κατά της αριθμ. 971/2014 απόφαση του Μονομε−
λούς Πρωτοδικείου Αθηνών».
17. Την υπ’ αριθμ. 203/2014 απόφαση της οικονομικής
επιτροπής Δήμου Σαρωνικού «περί μη άσκησης ενδίκων
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μέσων κατά της αριθμ. 972/2014 απόφαση του Μονομε−
λούς Πρωτοδικείου Αθηνών».
18. Την υπ’ αριθμ. 204/2014 απόφαση της οικονομικής
επιτροπής Δήμου Σαρωνικού «περί μη άσκησης ενδίκων
μέσων κατά της αριθμ. 973/2014 απόφαση του Μονομε−
λούς Πρωτοδικείου Αθηνών».
19. Την υπ’ αριθμ. 206/2014 απόφαση της οικονομικής
επιτροπής Δήμου Σαρωνικού «περί μη άσκησης ενδίκων
μέσων κατά της αριθμ. 1994/2014 απόφαση του Μονο−
μελούς Πρωτοδικείου Αθηνών».
20. Την υπ’ αριθμ. 294/2014 απόφαση της οικονομικής
επιτροπής Δήμου Σαρωνικού «περί μη άσκησης ενδίκων
μέσων κατά της αριθμ. 1420/2014 απόφαση του Μονο−
μελούς Πρωτοδικείου Αθηνών».
21. Την υπ’ αριθμ. 338/2014 απόφαση της οικονομικής
επιτροπής Δήμου Σαρωνικού «περί μη άσκησης ενδίκων
μέσων κατά της αριθμ. 2035/13 απόφαση του Μονομε−
λούς Πρωτοδικείου Αθηνών».
22. Το υπ’ αρ. πρωτ. 2635/10−03−2015 Πιστοποιητικό του
Πρωτοδικείου Αθηνών από το οποίο προκύπτει ότι κατά
της ανωτέρω απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου
Αθηνών έχει ασκηθεί ένδικο μέσο (τακτικό ή έκτακτο)
κατά της αποφάσεως με αρ. 3314/2013 του Μονομελούς
Πρωτοδικείου Αθηνών (Τμήμα Εργατικών Διαφορών) και
εκτός αυτής της έφεσης κανένα άλλο ένδικο μέσο δεν έχει
ασκηθεί από οποιονδήποτε κατά της ανωτέρω απόφασης
Καθώς επίσης και η από 27/02/2014 έφεση του Αναστάσι−
ου και του Ιωάννη Μαρίνη κατά της υπ’ αριθμ. 3314/2013
αποφάσεως του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών σύμ−
φωνα με την οποία η αγωγή γινεται δεκτή για τον Κόλλια
Κωνσταντίνο και όχι για τους εν λόγω αναφερομένους.
23. Το υπ’ αρ. πρωτ. 2636/10−03−2015 Πιστοποιητικό
του Πρωτοδικείου Αθηνών από το οποίο προκύπτει ότι
κατά της ανωτέρω απόφασης του Μονομελούς Πρωτο−
δικείου Αθηνών δεν έχει ασκηθεί ένδικο μέσο (τακτικό
ή έκτακτο) από οποιονδήποτε, κατά της αποφάσεως με
αρ. 3324/2014 του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών
(Τμήμα Εργατικών Διαφορών).
24. Το υπ’ αρ. πρωτ. 2637/10−03−2015 Πιστοποιητικό
του Πρωτοδικείου Αθηνών από το οποίο προκύπτει ότι
κατά της ανωτέρω απόφασης του Μονομελούς Πρωτο−
δικείου Αθηνών δεν έχει ασκηθεί ένδικο μέσο (τακτικό
ή έκτακτο) από οποιονδήποτε, κατά της αποφάσεως
με αρ. 900/2014 του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών
(Τμήμα Εργατικών Διαφορών).
25. Το υπ’ αρ. πρωτ. 2639/10−03−2015 Πιστοποιητικό
του Πρωτοδικείου Αθηνών από το οποίο προκύπτει ότι
κατά της ανωτέρω απόφασης του Μονομελούς Πρωτο−
δικείου Αθηνών δεν έχει ασκηθεί ένδικο μέσο (τακτικό
ή έκτακτο) από οποιονδήποτε, κατά της αποφάσεως
με αρ. 971/2014 του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών
(Τμήμα Εργατικών Διαφορών).
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΤΡΑΓΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΚΟΛΛΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΜΑΚΡΟΔΗΜΗΤΡΗ ΣΜΑΡΑΓΔΑ
ΝΤΟΚΟΥ ΦΑΝΟΥΛΑ
ΔΡΙΤΣΑΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ
ΜΗΤΡΟΓΙΑΝΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΣΩΤΗΡΧΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΥΕ
ΔΕ
ΥΕ
ΥΕ
ΥΕ
ΠΕ
ΔΕ
ΔΕ

26. Το υπ’ αρ. πρωτ. 2640/10−03−2015 Πιστοποιητικό
του Πρωτοδικείου Αθηνών από το οποίο προκύπτει ότι
κατά της ανωτέρω απόφασης του Μονομελούς Πρωτο−
δικείου Αθηνών δεν έχει ασκηθεί ένδικο μέσο (τακτικό
ή έκτακτο) από οποιονδήποτε, κατά της αποφάσεως
με αρ. 972/2014 του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών
(Τμήμα Εργατικών Διαφορών).
27. Το υπ’ αρ. πρωτ. 2641/10−03−2015 Πιστοποιητικό του
Πρωτοδικείου Αθηνών από το οποίο προκύπτει ότι κατά
της ανωτέρω απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου
Αθηνών δεν έχει ασκηθεί ένδικο μέσο (τακτικό ή έκτα−
κτο) από οποιονδήποτε, κατά της αποφάσεως με αρ.
973/2014 του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (Τμήμα
Εργατικών Διαφορών).
28. Το υπ’ αρ. πρωτ. 2643/10−03−2015 Πιστοποιητικό
του Πρωτοδικείου Αθηνών από το οποίο προκύπτει ότι
κατά της ανωτέρω απόφασης του Μονομελούς Πρωτο−
δικείου Αθηνών δεν έχει ασκηθεί ένδικο μέσο (τακτικό
ή έκτακτο) από οποιονδήποτε, κατά της αποφάσεως με
αρ. 1420/2014 του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών
(Τμήμα Εργατικών Διαφορών).
29. Το υπ’ αρ. πρωτ. 2644/10−03−2015 Πιστοποιητικό
του Πρωτοδικείου Αθηνών από το οποίο προκύπτει ότι
κατά της ανωτέρω απόφασης του Μονομελούς Πρωτο−
δικείου Αθηνών δεν έχει ασκηθεί ένδικο μέσο (τακτικό
ή έκτακτο) από οποιονδήποτε, κατά της αποφάσεως με
αρ. 1994/2014 του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών
(Τμήμα Εργατικών Διαφορών).
30. Το υπ’ αρ. πρωτ. 2645/10−03−2015 Πιστοποιητικό
του Πρωτοδικείου Αθηνών από το οποίο προκύπτει ότι
κατά της ανωτέρω απόφασης του Μονομελούς Πρωτο−
δικείου Αθηνών δεν έχει ασκηθεί ένδικο μέσο (τακτικό
ή έκτακτο) από οποιονδήποτε, κατά της αποφάσεως με
αρ. 2035/2014 του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών
(Τμήμα Εργατικών Διαφορών).
31. Την υπ’ αριθ. 33/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμ−
βουλίου Αχαρνών περί σύστασης εικοσιπέντε (25) προσω−
ρινών προσωποπαγών θέσεων ιδιωτικού δικαίου αορίστου
χρόνου στον ΟΕΥ του Δήμου Σαρωνικού, σε εφαρμογή των
υπ’ αρ. 3049/2013, 3314/2014, 900/2014, 971/2014, 972/2014,
973/2014, 1994/2014, 1420/2014, 2035/2014, τελεσίδικων δικα−
στικών αποφάσεων του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθη−
νών (Τμήμα Εργατικών Διαφορών), αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε την υπ’ αριθ. 33/2015 απόφαση του Δημο−
τικού Συμβουλίου Σαρωνικού περί σύστασης εικοσιπέντε
(25) προσωρινών προσωποπαγών θέσεων ιδιωτικού δι−
καίου αορίστου χρόνου στον ΟΕΥ του Δήμου Σαρωνικού,
σε εφαρμογή των υπ’ αρ. 3049/2013, 900/2014, 971/2014,
972/2014, 973/2014, 1420/2014, 1994/2014, 2035/2014
3314/2014, τελεσίδικων δικαστικών αποφάσεων του
Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (Τμήμα Εργατικών
Διαφορών), ως εξής:

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
ΥΕ ΕΡΓΑΤΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ
ΥΕ ΕΡΓΑΤΡΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
ΥΕ ΕΡΓΑΤΡΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
ΥΕ ΕΡΓΑΤΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ
ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ Μ.Ε.
ΔΕ ΟΔΗΓΟΣ

ΑΡ. ΘΕΣΕΩΝ
1
1
1
1
1
1
1
1
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ΧΑΡΙΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΚΟΡΟΜΠΙΛΗ ΑΝΤΖΕΛΑ
ΠΑΡΘΕΝΙΟΥ ΜΙΧΑΛΗΣ
ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΤΑΤΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΜΥΛΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΧΑΤΖΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ
ΣΥΡΙΓΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΕΞΑΡΧΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ
ΔΙΠΛΑΡΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
ΜΠΟΥΤΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΒΑΣΙΟΥ ΛΑΜΠΡΙΝΗ
ΣΟΛΔΑΤΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΞΥΠΤΕΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΡΙΦΤΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ

ΥΕ
ΥΕ
ΔΕ
ΔΕ
ΥΕ
ΥΕ
ΔΕ
ΔΕ
ΔΕ
ΥΕ
ΔΕ
ΥΕ
ΥΕ
ΔΕ
ΔΕ
ΥΕ
ΥΕ

ΥΕ ΕΡΓΑΤΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
ΥΕ ΕΡΓΑΤΡΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
ΔΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ
ΔΕ ΟΔΗΓΟΣ
ΥΕ ΕΡΓΑΤΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
ΥΕ ΕΡΓΑΤΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ
ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ
ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ Μ.Ε.
ΔΕ ΟΔΗΓΟΣ
ΥΕ ΕΡΓΑΤΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ
ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ
ΥΕ ΕΡΓΑΤΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ
ΥΕ ΕΡΓΑΤΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ
ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ Μ.Ε.
ΔΕ ΟΔΗΓΟΣ
ΥΕ ΕΡΓΑΤΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ
ΥΕ ΕΡΓΑΤΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Οι παραπάνω θέσεις θα συμπεριληφθούν στον οργανισμό εσωτερικής υπηρεσίας (ΟΕΥ) του Δήμου. Οι εν λόγω
θέσεις καταργούνται μόλις κενωθούν με οποιονδήποτε τρόπο.
Από την απόφαση αυτή θα προκληθεί δαπάνη για το κόστος μισθοδοσίας του παραπάνω προσωπικού ύψους
162.563,00 € περίπου, η οποία έχει προβλεφθεί στον προϋπολογισμό του Δήμου οικονομικού έτους 2015 σε βάρος
των Κ.Α. 00−6492.005, 00−6492.007, 00−6492.005, 00−6492.007, 00−6492.005, 00−6492.007. Ανάλογη δαπάνη ύψους
325.126,00 € περίπου θα προβλεφθεί στους αντίστοιχους ΚΑ των προϋπολογισμών των επόμενων οικονομικών ετών.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 8 Ιουνίου 2015
Η Ασκούσα καθήκοντα Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΚΑΡΔΑΜΙΤΣΗ
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ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

øîñì õðì÷ì÷ úùððò øì÷ êúìñêöîç÷ øì÷ ïùèêöòì÷ê÷
Σε έντυπη μορφή:
• Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 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/CD:

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 €

−

Α.Ε.−Ε.Π.Ε.

−

−

100 €

30 €

• 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.

êøì÷îê÷ ÷ùòöôñê÷ ú.ê.ï.
Τεύχος

Έντυπη μορφή

Τεύχος

Έντυπη μορφή

Τεύχος

Έντυπη μορφή

Α΄

225 €

Δ΄

160 €

Α.Ε.−Ε.Π.Ε.

2.250 €

Β΄

320 €

Α.Α.Π.

160 €

Δ.Δ.Σ.

225 €

Γ΄

65 €

Ε.Β.Ι.

65 €

Α.Σ.Ε.Π.

70 €

Υ.Ο.Δ.Δ.

65 €

Α.Ε.Δ.

10 €

Ο.Π.Κ.

−

• 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.
• 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 τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά όργανα και οι τρι−
τοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής.
• Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. (5% επί του ποσού συνδρομής), καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκ−
πτωση.
• Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση.

Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρίζονται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: 210 5279000.
Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: τηλ.: 210 8220885.

Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή
από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr)
Hλεκτρονική Διεύθυνση: http://www.et.gr − e−mail: webmaster.et@et.gr
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