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1 Σχετικά με τη διαδικασία χορήγησης άδειας για 
την άσκηση της δραστηριότητας Εκπροσώπησης 
παραγωγών Α.Π.Ε. στην αγορά ηλεκτρικής ενέρ-
γειας.

2 Τροποποίηση της συστατικής πράξης της «Δημοτικής 
Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Σικυωνίων».

3 Μερική ανάκληση της αριθμ. 10395/10-02-1962 
(ΦΕΚ Β΄ 80/07-03-1962) απόφασης του Νομάρ-
χη Ιωαννίνων περί μεταβιβάσεως κοινοχρήστων 
εκτάσεων στην Κοινότητα Κουκλιών Ν. Ιωαννίνων.

4 Υπερωρίες προσωπικού του Ιδρύματος Τηνιακού 
Πολιτισμού (Ι.ΤΗ.Π.) κατά το 2ο εξάμηνο του 2018.

5 Εγκρίσεις υπερωριών υπαλλήλων έτους 2018 της 
Α.Ε.ΔΙ.Κ. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΩΡΥΓΟΣ ΚΟΡΙΝ-
ΘΟΥ.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ.   αποφ. 640/2018 (1)
Σχετικά με τη διαδικασία χορήγησης άδειας για 

την άσκηση της δραστηριότητας Εκπροσώπη-

σης παραγωγών Α.Π.Ε. στην αγορά ηλεκτρικής 

ενέργειας.

  Η ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
(συνεδρίαση στις 25 Ιουνίου 2018
η οποία συνεχίστηκε στις 27, 28 και 29 Ιουνίου)

  Λαμβάνοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4512/2018 «Ρυθμίσεις για την 

εφαρμογή των Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων του 
Προγράμματος Οικονομικής Προσαρμογής και άλλες 
διατάξεις», και ιδίως το άρθρο 98 του Κεφαλαίου Β (ΦΕΚ 
Α΄ 5/17.01.2018).

2. Τις διατάξεις του ν. 4414/2016 «Νέο καθεστώς στή-
ριξης των σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας 
από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και Συμπαραγωγή 
Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης - Δια-
τάξεις για το νομικό και λειτουργικό διαχωρισμό των κλά-
δων προμήθειας και διανομής στην αγορά του φυσικού 

αερίου και άλλες διατάξεις» και ιδίως το άρθρο 5, όπως 
ισχύει (ΦΕΚ Α’ 149/09.08.2016) (εφεξής και ο «Νόμος»).

3. Τις διατάξεις του ν. 4001/2011 «Για τη λειτουργία 
Ενεργειακών Αγορών Ηλεκτρισμού και Φυσικού Αερίου, 
για Έρευνα, Παραγωγή και δίκτυα μεταφοράς Υδρογο-
νανθράκων και άλλες ρυθμίσεις» (ΦΕΚ Α’ 179/22.08.2011), 
όπως ισχύει.

4. Τις διατάξεις του ν. 3468/2006 «Παραγωγή Ηλε-
κτρικής Ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας 
και Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής 
Απόδοσης και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 129/27.06.2006), 
όπως ισχύει.

5. Την Οδηγία 2009/28/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινο-
βουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Απριλίου 2009, 
σχετικά με την «προώθηση της χρήσης ενέργειας από 
ανανεώσιμες πηγές και την τροποποίηση και τη συνακό-
λουθη κατάργηση των οδηγιών 2001/77/ΕΚ και 2003/30/
ΕΚ» (ΕΕ L 140, σελ. 16-62).

6. Την αριθμ. Δ5-ΗΛ/Β/Φ1.20/543/οικ.20506 από-
φαση του Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και 
Κλιματικής Αλλαγής «Έκδοση του Πρώτου Μέρους του 
Κανονισμού Αδειών «Άδεια Προμήθειας και Εμπορίας 
Ηλεκτρικής Ενέργειας» κατ’ εφαρμογή του άρθρου 135 
του ν. 4001/2011» (ΦΕΚ Β’ 2940/2012), όπως ισχύει.

7. Τον Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΦΕΚ 
Β' 2310/18.06.2018), (εφεξής «ΚΣΗΕ»), όπως ισχύει.

8. Τον Κώδικα Διαχείρισης του Ελληνικού Συστήμα-
τος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΦΕΚ Β' 103/
31.01.2012), (εφεξής «ΚΔΣ»), όπως ισχύει.

9. Τον Κώδικα Διαχείριστη ΑΠΕ και Εγγυήσεων Προέ-
λευσης (ΦΕΚ Β’ 2307/18.06.2018), (εφεξής «ΚΔΑΠΕΕΠ»), 
όπως ισχύει.

10. Την απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής C(2016)/
7272/16.11.2016 επί της κοινοποίησης του εθνικού σχή-
ματος λειτουργικής ενίσχυσης Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. SA 
44666 (εφεξής η «Έγκριση νέου μηχανισμού στήριξης 
Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α».)

11. Τις Κατευθυντήριες Γραμμές (ΚΓ) της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής για τις κρατικές ενισχύσεις στους τομείς του 
περιβάλλοντος και της ενέργειας (2014-2020) (2014/C 
200/01, 28.06.2014).

12. Την αριθμ. 8/2018 Γνώμη της ΡΑΕ σχετικά με τον 
ορισμό του Φορέα Σωρευτικής Εκπροσώπησης Τελευ-
ταίου Καταφυγίου (Φο.Σ.Ε.Τε.Κ.)

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
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13. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις τις παρούσας δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπο-
λογισμού.

Σκέφτηκε ως εξής:
Επειδή, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 3 και 5 

του ν. 4414/2016, οι κάτοχοι σταθμών παραγωγής ηλε-
κτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α., οι οποίοι συ-
νάπτουν Σύμβαση λειτουργικής Ενίσχυσης Διαφορικής 
Προσαύξησης (εφεξής η «ΣΕΔΠ»), έχουν υποχρέωση 
συμμετοχής στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας.

Επειδή, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 5 του ν. 4414/
2016, για τη διευκόλυνση της συμμετοχής όλων των 
υπόχρεων παραγωγών από ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ στην αγορά 
ηλεκτρικής ενέργειας, δίνεται η δυνατότητα συμμετο-
χής στο Σύστημα Συναλλαγών Ημερήσιου Ενεργειακού 
Προγραμματισμού (εφεξής «ΗΕΠ») και στο Σύστημα Συ-
ναλλαγών Διαχειριστή Συστήματος μέσω Φορέων Σω-
ρευτικής Εκπροσώπησης (εφεξής «Φο.Σ.Ε.»), στους οποί-
ους μεταβιβάζονται, στο πλαίσιο σύναψης Σύμβασης 
Εκπροσώπησης με τους κατόχους σταθμών παραγωγής 
ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ, τα δικαιώμα-
τα και οι υποχρεώσεις αναφορικά με τη συμμετοχή των 
τελευταίων στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, συμπερι-
λαμβανομένων της εκκαθάρισης, της τιμολόγησης και 
του διακανονισμό των συναλλαγών τους, όπως αυτά 
καθορίζονται στον Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής 
Ενέργειας (εφεξής «ΚΣΗΕ»), στον Κώδικα Διαχείρισης του 
Συστήματος (εφεξής «ΚΔΣ»), καθώς και στους οικείους 
Κώδικες και εγχειρίδια που τίθενται σε εφαρμογή με τη 
λειτουργία του υποδείγματος-στόχου της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης για την εγχώρια αγορά ηλεκτρικής ενέργειας.

Επειδή, περαιτέρω στην παρ. 3 του εν λόγω άρθρου 
προβλέπεται ότι «Οι Φο.Σ.Ε. εγγράφονται στο Μητρώο 
Συμμετεχόντων που τηρεί ο Λειτουργός της Αγοράς. Η 
διαδικασία εγγραφής των Φορέων Σωρευτικής Εκπρο-
σώπησης στο Μητρώο Συμμετεχόντων και τα απαιτού-
μενα δικαιολογητικά αναφέρονται στον Κώδικα Συναλ-
λαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας, στον Κώδικα Διαχείρισης 
του Συστήματος και τα εν ισχύι Εγχειρίδια τους, καθώς 
και στους αντίστοιχους οικείους Κώδικες και Εγχειρίδια 
που τίθενται σε εφαρμογή με τη λειτουργία του υποδείγ-
ματος-στόχου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εγχώρια 
αγορά ηλεκτρικής ενέργειας».

Επειδή, σύμφωνα με την περίπτωση η’ της παρ. 1 του 
άρθρου 2 του ν. 4001/2011 η «Εκπροσώπηση δυνητικά 
Συμμετεχόντων παραγωγών ή καταναλωτών ηλεκτρι-
κής ενέργειας για ένα η περισσότερα σημεία σύνδεσης 
στην αγορά Ηλεκτρικής Ενέργειας» αποτελεί Ενεργειακή 
Δραστηριότητα.

Επειδή, σύμφωνα με τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 13 
του ν. 4001/2011 «η ΡΑΕ αποφασίζει για τη χορήγηση, 
την τροποποίηση και την ανάκληση των αδειών για την 
άσκηση Ενεργειακών Δραστηριοτήτων, σύμφωνα με 
τις ειδικότερες διατάξεις του παρόντος νόμου, υπό την 
προϋπόθεση της τήρησης των αρχών της διαφάνειας 
και της ίσης μεταχείρισης και λαμβάνοντας υπόψη τα 
ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των αιτούντων, την Προστασία 
των Καταναλωτών, την προστασία του περιβάλλοντος 
και τη διασφάλιση συνθηκών υγιούς ανταγωνισμού. ... 2. 

Η διαδικασία χορήγησης, τροποποίησης και ανάκλησης 
των αδειών για την άσκηση των Ενεργειακών Δραστη-
ριοτήτων, καθώς και οι όροι και οι προϋποθέσεις της 
άσκησης των Δραστηριοτήτων αυτών καθορίζονται με 
τους Κανονισμούς Αδειών που εκδίδονται σύμφωνα με 
το άρθρο 90 για το φυσικό αέριο και το άρθρο 135 για 
την ηλεκτρική ενέργεια.

Επειδή, με το άρθρο 98 του ν. 4512/2018 προστέ-
θηκε εδάφιο στο τέλος της παρ. 2 του άρθρου 13 του 
ν. 4001/2011 στο οποίο προβλέπεται ότι: «Ειδικά για την 
Ενεργειακή Δραστηριότητα της Εκπροσώπησης στην 
αγορά ηλεκτρικής ενέργειας δυνητικά Συμμετεχόντων 
παραγωγών ή καταναλωτών Ηλεκτρικής Ενέργειας, η δι-
αδικασία χορήγησης, τροποποίησης και ανάκλησης των 
αδειών για την άσκηση της δραστηριότητας τους καθώς 
και οι όροι και προϋποθέσεις της άσκησης της δραστη-
ριότητας αυτής, μέχρι την έκδοση σχετικού Κανονισμού, 
γίνεται, κατά αναλογία, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον 
Κανονισμό Άδειας Προμήθειας και Εμπορίας Ηλεκτρικής 
Ενέργειας».

Επειδή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 134 του 
ν. 4001/2011 «1. Η Προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας σε 
Επιλέγοντες Πελάτες …, επιτρέπεται σε όσους έχει χορη-
γηθεί άδεια προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας, σύμφωνα 
με την παράγραφο 2. Η εμπορία ηλεκτρικής ενέργειας 
στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, σύμφωνα με το άρθρο 
120, επιτρέπεται σε όσους έχει χορηγηθεί άδεια Προμή-
θειας ηλεκτρικής ενέργειας ή άδεια Εμπορίας ηλεκτρι-
κής ενέργειας σύμφωνα με την παράγραφο 4. …2. Με 
την επιφύλαξη της παραγράφου 6, η άδεια Προμήθειας 
ηλεκτρικής ενέργειας χορηγείται από τη ΡΑΕ, σύμφωνα 
με τους ειδικότερους όρους και προϋποθέσεις που προ-
βλέπονται στον Κανονισμό Αδειών, εφόσον ο υποψήφιος 
Προμηθευτής: (α) έχει τη μορφή ανώνυμης εταιρείας 
ή εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με εταιρικό κεφά-
λαιο τουλάχιστον εξακοσίων χιλιάδων (600.000) ευρώ 
ή είναι Ε.Κοιν. με συνεταιριστικό κεφάλαιο τουλάχιστον 
εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ. (β) διαθέτει οργανωτι-
κή και διοικητική δομή κατάλληλη να εξασφαλίσει την 
αξιόπιστη, συνετή και χρηστή άσκηση δραστηριότητας 
προμήθειας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κανονισμό 
Αδειών και (γ) έχει την αναγκαία χρηματοοικονομική ευ-
ρωστία και φερεγγυότητα, η οποία αποδεικνύεται από 
τα στοιχεία της αίτησης, σύμφωνα με τον Κανονισμό 
Αδειών. 3. Πέραν των προϋποθέσεων που απαιτούνται 
κατά την προηγούμενη παράγραφο για τη χορήγηση 
της άδειας Προμήθειας, ο κάτοχος αυτής οφείλει, κατά 
την άσκηση της δραστηριότητας Προμήθειας, να προ-
σκομίζει ικανοποιητικές μακροχρόνιες εγγυήσεις για 
την εξασφάλιση διαθεσιμότητας επαρκούς ισχύος πα-
ραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για έγχυση στο ΕΣΜΗΕ, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Διαχείρισης του 
ΕΣΜΗΕ. 4. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 6, η άδεια 
Εμπορίας ηλεκτρικής ενέργειας χορηγείται από τη ΡΑΕ, 
σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους και προϋποθέσεις 
που προβλέπονται στον Κανονισμό Αδειών, εφόσον ο 
υποψήφιος έμπορος: α) έχει τη μορφή ανώνυμης εται-
ρείας ή εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με εταιρικό 
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κεφάλαιο τουλάχιστον εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ, β) 
διαθέτει οργανωτική και διοικητική δομή κατάλληλη να 
εξασφαλίσει την αξιόπιστη, συνετή και χρηστή άσκηση 
της δραστηριότητας εμπορίας, σύμφωνα με τα οριζό-
μενα στον Κανονισμό Αδειών και γ) έχει την αναγκαία 
χρηματοοικονομική ευρωστία και φερεγγυότητα, που 
αποδεικνύεται από τα στοιχεία της αίτησης, σύμφωνα 
με τον Κανονισμό Αδειών.

Επειδή, κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 135 του 
ν. 4001/2011 εκδόθηκε με την αριθμ. Δ5-ΗΛ/Β/Φ.120/
543/οικ.20506 απόφαση του Υφυπουργού Περιβάλλο-
ντος και Ενέργειας το πρώτο μέρος του Κανονισμού 
Αδειών (εφεξής ο «Κανονισμός Αδειών Προμήθειας και 
Εμπορίας») ο οποίος διέπει τη χορήγηση, τροποποίη-
ση και ανάκληση της άδειας προμήθειας και της άδειας 
εμπορίας ηλεκτρικής ενέργειας.

Επειδή, καίτοι στην παρ. 2 του άρθρου 13 του ν. 4001/
2011 προβλέπεται ότι, η διαδικασία χορήγησης, τροπο-
ποίησης και ανάκλησης των αδειών για την ενεργειακή 
δραστηριότητα της Εκπροσώπησης στην αγορά ηλε-
κτρικής ενέργειας γίνεται, μέχρι την έκδοση του σχετικού 
Κανονισμού, κατ’ αναλογία των οριζόμενων στον Κανονι-
σμό Αδειών Προμήθειας και Εμπορίας, δεν προσδιορίζε-
ται η αντιστοίχιση της δραστηριότητας Εκπροσώπησης 
με μία από τις δύο αυτές δραστηριότητες.

Επειδή, με το ν. 4001/2011 και τον Κανονισμό Αδειών 
Προμήθειας και Εμπορίας τίθεται διαφορετικό πλαίσιο 
ως προς τις απαιτούμενες προϋποθέσεις για τη χορή-
γηση της άδειας προμήθειας και για τη χορήγηση της 
άδειας εμπορίας ηλεκτρικής ενέργειας.

Επειδή, λαμβάνοντας υπόψη τις υποχρεώσεις που ανα-
λαμβάνουν οι συμμετέχοντες στην αγορά ηλεκτρικής 
ενέργειας, και τις απαιτούμενες εγγυήσεις που οφείλουν 
να καταβάλλουν για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών 
τους από τη συμμετοχή τους σε αυτή, η Εκπροσώπηση 
των παραγωγών ΑΠΕ στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας 
προσιδιάζει περισσότερο στη δραστηριότητα της εμπο-
ρίας ηλεκτρικής ενέργειας σε σχέση με τη δραστηριό-
τητα της προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας, αποφασίζει:

1. Μέχρι την έκδοση του Κανονισμού Αδειών Εκπρο-
σώπησης συμμετεχόντων στην αγορά ηλεκτρικής ενέρ-
γειας, την κατ’ αναλογική εφαρμογή των ρυθμίσεων που 
προβλέπονται στο άρθρο 134 του ν. 4001/2011 και στον 
Κανονισμό Αδειών Προμήθειας και Εμπορίας Ηλεκτρικής 
Ενέργειας για την άσκηση της δραστηριότητας εμπορίας 
ηλεκτρικής ενέργειας, κατά τη διαδικασία χορήγησης, 
τροποποίησης και ανάκλησης των αδειών για την άσκη-
ση της δραστηριότητας Εκπροσώπησης παραγωγών 
Α.Π.Ε. από Φορείς Σωρευτικής Εκπροσώπησης.

2. Η αίτηση για χορήγηση άδειας Εκπροσώπησης θα 
πρέπει να περιλαμβάνει την αιτούμενη ισχύ η οποία αντι-
στοιχεί στην συνολική ισχύ των παραγωγών Α.Π.Ε. τους 
οποίους ο δυνητικός Φορέας Σωρευτικής Εκπροσώπη-
σης πρόκειται να εκπροσωπεί στην αγορά ηλεκτρικής 
ενέργειας, και να συνοδεύεται από όλα τα έγγραφα και 
στοιχεία που ορίζονται στον Κανονισμό Αδειών Προ-
μήθειας και Εμπορίας Ηλεκτρικής Ενέργειας και στα 
Παραρτήματα αυτού τα οποία αφορούν την εμπορία 
ηλεκτρικής ενέργειας καθώς και από απόδειξη για την 

καταβολή του προβλεπόμενου ανταποδοτικού τέλους 
βάσει του άρθρου 38 του ν. 4001/2011.

3. Την ανάρτηση της παρούσας απόφασης στην επί-
σημη ιστοσελίδα της ΡΑΕ και τη δημοσίευσή της στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 29 Ιουνίου 2018

Ο Πρόεδρος

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΟΥΛΑΞΗΣ

Ι

    Αριθμ. 134240 (2)
Τροποποίηση της συστατικής πράξης της «Δη-

μοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Σι-

κυωνίων».

  Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ,
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν.2503/1997 (ΦΕΚ 107/τ.Α΄/30-5-1997)

«Διοίκηση, Οργάνωση, Στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθ-
μιση θεμάτων για την Τοπικής Αυτοδιοίκηση και άλλες 
διατάξεις».

2. Τις διατάξεις του άρθρου 1 και 2 του ν. 1069/1980 
(ΦΕΚ 291/τ.Α΄) «Περί κινήτρων για την ίδρυσης επιχειρή-
σεων υδρεύσεως και αποχετεύσεως» όπως ισχύει.

3. Τις διατάξεις των άρθρων 252 παρ. 4, 253 και 255 
του ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/τ.Α΄/8-6-2006) «Κύρωση του 
Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων».

4. Τις διατάξεις του άρθρου 90 της «Κωδικοποίησης 
της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά 
Όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 
63/2005 (ΦΕΚ 98/τ.Α΄/22-4-2005).

5. Τις διατάξεις του ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/7-6-2010) 
«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκε-
ντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» και 
ιδίως των άρθρων 107 και 280 παρ. Ι.

6. Τις διατάξεις του άρθρου 16 του ν.4147/2013 (ΦΕΚ 
98/τ.Α΄/26-4-2013).

7. Τις διατάξεις του άρθρου 8 του π.δ. 139/2010 (ΦΕΚ 
232/τ.Α΄/27-12-2010) «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου».

8. Τις διατάξεις των άρθρων 28 και 28Α του ν.4325/2015 
(ΦΕΚ 47/τ.Α΄/11-5-2015) «Εκδημοκρατισμός της Διοίκη-
σης - Καταπολέμησης Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική 
Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και άλλες δια-
τάξεις».

9. Την αριθμ. 15870/15-5-2017 (ΦΕΚ 250/τ.Υ.Ο.Δ.Δ./
26-5-2017) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών αναφο-
ρικά με το διορισμό Συντονιστή στην Αποκεντρωμένη 
Διοίκηση Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου.

10. Την αριθμ. 140634/22-6-2017 (ΦΕΚ 2208/τ.Β΄/
29-6-2017) απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονί-
ου «Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή 
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Συντονιστή» στον Προϊστάμενο της Γενικής Δ/νσης 
Εσωτερικής Λειτουργίας και στους Προϊσταμένους των 
Υπηρεσιών της Γενικής Δ/νσης Εσωτερικής Λειτουργίας, 
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτι-
κής Ελλάδας και Ιονίου», όπως τροποποιήθηκε με την 
αριθμ. 304768/4.12.2017 (ΦΕΚ 4409/τ.Β΄/14.12.2017) 
όμοια απόφαση του.

11. Το π.δ/γμα 136/1996(ΦΕΚ 107/τ.Α΄/10-6-1996) 
αναφορικά με τη σύσταση στο Δήμο Σικυώνος Ν. Κο-
ρινθίας ενιαίας επιχείρησης ύδρευσης - αποχέτευσης 
με την επωνυμία «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΙΑΤΟΥ Ν.ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ».

12. Την αριθμ. 11072/12-7-2000 (ΦΕΚ 1070/τ.Β΄/
30-8-2000) απόφαση Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας 
Πελοποννήσου αναφορικά με την επέκταση της περιο-
χής αρμοδιότητας της ανωτέρω Επιχείρησης και αλλαγή 
της επωνυμίας της, σε Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης 
Αποχέτευσης Σικυωνίων Ν. Κορινθίας.

13. Την αριθμ. 441/2016 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ απόφαση 
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σικυωνίων με την 
οποία αποφασίστηκε η επέκταση της αρμοδιότητας της 
Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης - Αποχέτευσης Σικυ-
ωνίων στο σύνολο της εδαφικής περιφέρειας του Καλ-
λικρατικού Δήμου Σικυωνίων σύμφωνα με το άρθρο 4
της από 31-12-2012 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου 
(ΦΕΚ 256/τ.Α΄/31-12-2012).

14. Την αριθμ. 239165/23-12-2016 (ΦΕΚ 4538/τ.Β΄/
30.12.2016) απόφαση του Ασκούντος Καθήκοντα Γενικού 
Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου 
Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου με την οποία εγκρίθηκε η 
ανωτέρω (441/2016 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) απόφαση του 
Δημοτικού Συμβουλίου Σικυωνίων.

15. Την αριθμ. 178/2018 απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου του Δήμου Σικυωνίων αναφορικά με την 
τροποποίηση της συστατικής πράξης της «Δημοτικής 
Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Σικυωνίων», ως 
προς το άρθρο 3 αυτής, που αναφέρεται στην περιουσία 
της Επιχείρησης, αποφασίζουμε:

Α. Εγκρίνουμε την αριθμ. 178/2018 απόφαση του Δη-
μοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σικυωνίων με την οποία 
τροποποιείται η συστατική πράξη της «Δημοτικής Επι-
χείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Σικυωνίων », που: 1) 
συστάθηκε με τις διατάξεις του π.δ/τος 136/1996 (ΦΕΚ 
107/τ.Α΄/10-6-1996), 2) τροποποιήθηκε ως προς την επω-
νυμία και την περιοχή αρμοδιότητας της με την αριθμ. 
11072/12-7-2000 (ΦΕΚ 1070/τ.Β΄/30-8-2000) απόφαση 
του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Πελοποννήσου και 
3) επεκτάθηκε η χωρική της αρμοδιότητα σε όλη την 
εδαφική περιφέρεια του Καλλικρατικού Δήμου Σικυω-
νίων (ν. 3852/2010) με την αριθμ. 239165/23-12-2016 
(ΦΕΚ 4538/τ.Β΄/30.12.2016) απόφαση του Ασκούντος 
Καθήκοντα Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκη-
σης Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου (κατόπιν 
της αριθμ. 441/2016 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ απόφαση του 
Δημοτικού Συμβουλίου Σικυωνίων).

Συγκεκριμένα τροποποιείται το άρθρο 3 του π.δ/τος 
136/1996 (ΦΕΚ 107/τ.Α΄/10-6-1996) που αφορά την πε-
ριουσία της Επιχείρησης ως εξής:

Άρθρο 3
Περιουσία

Στην περιουσία της Επιχείρησης ανήκουν τα έργα 
ύδρευσης, αποχέτευσης και εκμετάλλευσης των επε-
ξεργασμένων υδάτων των βιολογικών καθαρισμών, για 
άρδευση της περιοχής αρμοδιότητας της επιχείρησης, 
τα οποία εκτελέστηκαν ή θα εκτελεστούν, βάσει των 
μελετών που εγκρίθηκαν ή θα εγκριθούν, όλοι οι υπό-
νομοι που υπάρχουν και οι εγκαταστάσεις ύδρευσης, 
αποχέτευσης ακαθάρτων, ομβρίων υδάτων και βιολο-
γικών καθαρισμών, όλοι οι υπόνομοι ή ανοικτοί αγωγοί 
που εκβάλλουν άμεσα ή έμμεσα στο δίκτυο, οι μονάδες 
επεξεργασίας πόσιμου ύδατος και υγρών αποβλήτων 
(άρθρο 8 παρ. 1 ν. 1069/1980), καθώς και τα δίκτυα άρ-
δευσης του επεξεργασμένου ύδατος των βιολογικών 
καθαρισμών.

Β. Κατά τα λοιπά ισχύει το π.δ/γμα 136/1996 που δη-
μοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 107/τ.Α΄/10-6-1996 όπως τροπο-
ποιήθηκε με: α) την αριθμ. 11072/12-7-2000 (ΦΕΚ 1070/
τ.Β΄/30-8-2000) απόφαση Γενικού Γραμματέα Περιφέ-
ρειας Πελοποννήσου, β) την αριθμ. 239165/23-12-2016 
(ΦΕΚ 4538/τ.Β΄/30.12.2016) απόφαση του Ασκούντος Κα-
θήκοντα Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου.

Γ. Από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται επιπλέ-
ον δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου 
Σικυωνίων.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Τρίπολη 13 Ιουλίου 2018

Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Αναπληρώτρια Γενική Διευθύντρια
Εσωτερικής Λειτουργίας

ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΑΤΑΚΙΑΡΑ 

Ι

Αριθμ. 60805/2081 (3)
   Μερική ανάκληση της αριθμ. 10395/10-02-1962 

(ΦΕΚ Β΄ 80/07-03-1962) απόφασης του Νομάρ-

χη Ιωαννίνων περί μεταβιβάσεως κοινοχρήστων 

εκτάσεων στην Κοινότητα Κουκλιών Ν. Ιωαννί-

νων.

  Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις γενικές αρχές του Διοικητικού Δικαίου περί «ανα-

κλήσεως, τροποποιήσεως, διορθώσεως κ.λπ. διοικητι-
κών πράξεων».

2. Το άρθρο 159 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 τ. Α’) «Νέα 
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρω-
μένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης».

3. Το π.δ. 140/27-12-2010 «Οργανισμός Περιφέρειας 
Ηπείρου (ΦΕΚ Α’ 233/27-12-2010)».

4. Το άρθρο 10 παρ. 8 του ν. 2503/1997 «Διοίκηση, ορ-
γάνωση στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων 
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για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 
107/Α΄/30-5-1997).

5. Το άρθρο 197 του Αγροτικού Κώδικα (ΦΕΚ 342/
Α΄/1949).

6. Το άρθρο 36 παρ. 6 του ν. 4061/2012 «Διαχείριση και 
προστασία ακινήτων Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης 
και Τροφίμων - Ρύθμιση εμπραγμάτων δικαιωμάτων και 
λοιπές διατάξεις (ΦΕΚ 66/Α΄/22-3-2012).

7. Τα κτηματολογικά στοιχεία της οριστικής διανομής 
του αγροκτήματος «Κουκλιών» έτους 1934.

8. Την αριθμ. 4/2018 (ΑΔΑ: 6062Ω1Ω-Ε1Χ) απόφαση 
του Δήμου Πωγωνίου με την οποία εγκρίθηκε το από 
22-1-2018 Πρακτικό της Επιτροπής Προστασίας Δημο-
τικής Περιουσίας σχετικά με την υπόθεση: «Συναίνεση 
σε απόφαση μερικής ανάκλησης παραχώρησης αγρο-
κτήματος Κουκλιών».

9. Την από 30-05-2017 (αριθ. εισερχομένου εγγράφου 
49101/2269/30-05-2017) αίτηση του Θεοχάρη Φλίντρα.

10. Την αριθμ. 10395/10-02-1962 (ΦΕΚ Β’ 80/07-03-1962)
απόφαση Νομάρχη Ιωαννίνων περί μεταβιβάσεως κοι-
νοχρήστων εκτάσεων στην Κοινότητα Κουκλιών Ν. Ιω-
αννίνων, στην οποία εσφαλμένα συμπεριλαμβάνεται το 
αριθμ. 1756 τεμάχιο διανομής του αγροκτήματος Κου-
κλιών-Ιωαννίνων, το οποίο είχε ήδη παραχωρηθεί στον 
κληρούχο Ρούπα Αθανασίου του Βασιλείου λόγω ολο-
σχερούς καταστροφής από χείμαρρο των αριθμ. 1472 
και 1473, που του είχαν αρχικά παραχωρηθεί.

11. Την αριθμ. Ε41024/8-11-1958 απόφαση Υπουργού 
Γεωργίας, με την οποία τα αριθμ. 1472 και 1473 κληροτε-
μάχια του κληρούχου Ρούπα Αθανασίου του Βασιλείου 
λόγω ολοσχερούς καταστροφής από χείμαρρο αντικα-
ταστάθηκαν από το αριθμ. 1756 κοινόχρηστο τεμάχιο 
της διανομής του αγροκτήματος Κουκλιών-Ιωαννίνων 
εμβαδού 3.250 τ.μ.

12. Τον αριθμ. 97045/19-11-1956 τίτλο κυριότητας 
Υπουργείου Γεωργίας με τον οποίο παραχωρήθηκαν 
μεταξύ άλλων στον δικαιούχο Αθανάσιο Ρούπα του Βα-
σιλείου τα αριθ. 1472 και 1473 τεμάχια Ο.Δ. Αγροκτήμα-
τος «Κουκλιών».

13. Την αριθμ. 70363/4554/4-10-2011 (ΑΔΑ: 45ΒΝ7Λ9-
ΕΜ0) απόφαση Περιφερειάρχη Ηπείρου «περί μεταβι-
βάσεως αρμοδιοτήτων και παροχή εξουσιοδότησης 
υπογραφής εγγράφων «Με εντολή Περιφερειάρχη» 
στην Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Πολιτικής Γης της 
Περιφέρειας Ηπείρου», αποφασίζουμε:

- Ανακαλούμε μερικώς την αριθμ. 10395/10-02-1962 
(ΦΕΚ Β’ 80/07-03-1962) απόφαση του Νομάρχη Ιωαννί-
νων περί μεταβιβάσεως κοινοχρήστων εκτάσεων στην 
Κοινότητα Κουκλιών Ν. Ιωαννίνων, ως προς την μεταβίβα-
ση του αριθμ. 1756 τεμαχίου, εμβαδού 3.250 τ.μ. της Ορι-
στικής Διανομής Αγροκτήματος Κουκλιών έτους 1934.

- Από την παρούσα απόφαση δεν προκύπτει δαπάνη 
εις βάρος του ελληνικού δημοσίου.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

 Ιωάννινα, 12 Ιουλίου 2018

Με εντολή Περιφερειάρχη
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΕΥΘΥΜΙΑ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΥ 

    Αριθμ. απόφ. 8/2/6.7.2018 (4)
    Υπερωρίες προσωπικού του Ιδρύματος Τηνιακού 

Πολιτισμού (Ι.ΤΗ.Π.) κατά το 2° εξάμηνο του 2018.

  ΤΟ Δ.Σ. ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ
ΤΗΝΙΑΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ (Ι.ΤΗ.Π.) 

  Αφού έλαβε υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 4354/2015 (ΦΕΚ 

Α΄ 176).
2. Ότι το «Ίδρυμα Τηνιακού Πολιτισμού» είναι κοι-

νωφελές, μη κερδοσκοπικό Ν.Π.Ι.Δ., που επιχορηγεί-
ται σε ποσοστό που υπερβαίνει το 50% του ετήσιου 
προϋπολογισμού του από το Πανελλήνιο Ιερό Ίδρυμα 
Ευαγγελιστρίας Τήνου, που αποτελεί Ν.Π.Δ.Δ. κατά τον 
ιδρυτικό του ν.349/1976, - εμπίπτον στις διατάξεις τού 
από 2/10/2002 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 1282.
Β΄.2002) όπως αυτό τροποποιήθηκε το 2006 (ΦΕΚ 1481.
Β΄.2006) και το 2017 (ΦΕΚ 2432.Β.2017). Ως εκ τούτου, το 
Ι.ΤΗ.Π. υπάγεται στις διατάξεις του άρθρου 20 του νόμου 
4354/2015 (ΦΕΚ Α΄ 176).

3. Την με αριθμό πρωτοκόλλου ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΥ/ΔΟΥ/
ΤΑΤΠ/205560/24944/23805/13259 απαντητική επιστολή 
του ΥΠ.ΠΟ.Α. που επιβεβαιώνει την υπαγωγή του Ι.ΤΗ.Π. 
και στις διατάξεις του αρθρ. 20 του ν. 4024/2011 περί 
εγκρίσεως της υπερωριακής εργασίας και εργασίας σε 
Κυριακές, αργίες και νυκτερινές ώρες των υπαλλήλων 
του Ι.ΤΗ.Π.

4. Τον προγραμματισμό κατά το έτος 2018 μεγάλου 
αριθμού εκδηλώσεων, εκθέσεων, σεμιναρίων και εκπαι-
δευτικών προγραμμάτων στο Ι.ΤΗ.Π. που θα υποχρε-
ώσουν τους υπαλλήλους του σε υπερωριακή εργασία.

5. Τη λειτουργία της μόνιμης έκθεσης του Ι.ΤΗ.Π. 6 ημέ-
ρες την εβδομάδα και τη λειτουργία όλου του Ιδρύματος 
7 ημέρες την εβδομάδα κατά τους μήνες αυξημένης του-
ριστικής κίνησης, και περιόδους διεξαγωγής συνεδρίων 
και πολιτιστικών δράσεων του Ιδρύματος.

6. Την ανάγκη υπερωριακής απασχόλησης των υπαλ-
λήλων του Ι.ΤΗ.Π. για την ομαλή και ασφαλή λειτουργία 
των υπηρεσιών του και την εξυπηρέτηση συνέδρων, 
εκθετών, επισκεπτών και καλλιτεχνών.

7. Τον μικρό αριθμό υπαλλήλων σε σχέση με το πλήθος 
των κατ' έτος πραγματοποιούμενων εκδηλώσεων και 
των πολλαπλών παρεχόμενων υπηρεσιών και δραστη-
ριοτήτων του Ι.ΤΗ.Π.

8. Το γεγονός ότι οι δραστηριότητες αυτές του Ι.ΤΗ.Π. 
προσφέρουν στην κοινωνία της Τήνου υψίστης ποιό-
τητας και αισθητικής εκδηλώσεις, έγκαιρη και έγκυρη 
πληροφόρηση για σύγχρονες επιστημονικές εξελίξεις 
και επιτεύγματα και ενισχύει ποικιλοτρόπως την τοπική 
οικονομία, ενώ επιπλέον επιτυγχάνεται η προβολή του 
γεωγραφικού, πολιτιστικού και πνευματικού πλούτου 
του νησιού.

Αποφασίζει ομόφωνα την υπερωριακή εργασία των 
υπαλλήλων του Ι.ΤΗ.Π. κατά το δεύτερο εξάμηνο του 
2018 (από Ιούλιο έως 31.12.2018), ως ακολούθως:
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Α) Για υπερωριακή απογευματινή εργασία καθημερι-
νών (μέχρι την 22α ώρα).

• Ενός (1) υπαλλήλου κατηγορίας ΠΕ για 110 ώρες
• Ενός (1) υπαλλήλου κατηγορίας TE για 120 ώρες
• Μιας (1) υπαλλήλου κατηγορίας ΔΕ (Α.Ψ.) για 110 ώρες
• Μιας (1) υπαλλήλου κατηγορίας ΔΕ (Α.Π.) για 110 

ώρες
• Μιας (1) υπαλλήλου κατηγορίας ΥΕ για 110 ώρες
• Υπαλλήλου (1) κατηγορίας YE για 60 ώρες
Β) Για εργασία Κυριακών και εξαιρέσιμων ημερών πέ-

ραν της εβδομαδιαίας υποχρεωτικής
• Ενός (1) υπαλλήλου κατηγορίας ΠΕ για 32 ώρες
• Ενός (1) υπαλλήλου κατηγορίας TE για 24 ώρες
• Μιας (1) υπαλλήλου κατηγορίας ΔΕ (Α.Ψ.) για 16 ώρες
• Μιας (1) υπαλλήλου κατηγορίας ΔΕ (Α.Π.) για 8 ώρες
• Μιας (1) υπαλλήλου κατηγορίας ΥΕ για 16 ώρες
• Υπαλλήλου (1) κατηγορίας ΥΕ για 16 ώρες
Γ) Για εργασία προς συμπλήρωση της εβδομαδιαίας 

υποχρεωτικής σε Κυριακές και εξαιρέσιμες, ημερήσια 
και νυκτερινή.

• Ενός (1) υπαλλήλου κατηγορίας ΠΕ για 24 ώρες
• Ενός (1) υπαλλήλου κατηγορίας TE για 56 ώρες
• Μιας (1) υπαλλήλου κατηγορίας ΔΕ (Α.Ψ.) για 16 ώρες
• Μιας (1) υπαλλήλου κατηγορίας ΔΕ (Α.Π.) για 114 

ώρες
• Μιας (1) υπαλλήλου κατηγορίας ΥΕ για 136 ώρες
• Υπαλλήλου (1) κατηγορίας ΥΕ για 40 ώρες
Δ) Για εργασία προς συμπλήρωση της εβδομαδιαίας 

υποχρεωτικής νυκτερινή εργάσιμων ημερών, από 10η 
ώρα νυκτερινή έως 6η πρωινή της επομένης.

• Ενός (1) υπαλλήλου κατηγορίας ΠΕ για 20 ώρες
• Ενός (1) υπαλλήλου κατηγορίας TE για 20 ώρες
• Μιας (1) υπαλλήλου κατηγορίας ΔΕ (Α.Ψ.) για 12 ώρες
• Μιας (1) υπαλλήλου κατηγορίας ΔΕ (Α.Π.) για 12 ώρες
• Μιας (1) υπαλλήλου κατηγορίας ΥΕ για 16 ώρες
• Υπαλλήλου (1) κατηγορίας ΥΕ για 16 ώρες
Η κατανομή των ωρών στους υπαλλήλους και ο έλεγ-

χος πραγματοποιήσεως της ανωτέρω υπερωριακής 
απασχόλησης θα γίνει από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. του 
Ι.ΤΗ.Π. και τον Προϊστάμενο του Ιδρύματος κατά περί-
πτωση. Η συνολική δαπάνη που προκαλείται από την 
ανωτέρω υπερωριακή απασχόληση ανέρχεται στο ποσό 
των 6.798,60 ευρώ και σχετικές πιστώσεις 5.400,00€ 
στο κεφάλαιο δαπανών Β1 ΚΑΕ (μισθοδοσία τακτικού 
προσωπικού) συνολικού ποσού 80.000€ και 1.398,60€ 
στο Β5 ΚΑΕ (εισφορές) συνολικού ποσού 45.000€ έχουν 
εγγραφεί στον προϋπολογισμό του Ι.ΤΗ.Π. έτους 2018. 
Το Δ.Σ. δέσμευσε τα απαραίτητα προς τούτο κονδύλια, 
μέσα από τα οποία θα καταβληθεί η σχετική δαπάνη.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Ο Πρόεδρος

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ-ΓΚΙΖΗΣ

Αριθμ. 384 (5)
    Εγκρίσεις υπερωριών υπαλλήλων έτους 2018 της 

Α.Ε.ΔΙ.Κ. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΩΡΥΓΟΣ ΚΟ-

ΡΙΝΘΟΥ.

  Η ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
ΔΙΩΡΥΓΟΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Κεφαλαίου Β' του 

ν.4354/2015 (176/Α') «Μισθολογικές ρυθμίσεις των Υπαλ-
λήλων του Δημοσίου, των ΟΤΑ πρώτου και δεύτερου 
βαθμού, των Νομικών Προσώπων Δημοσίου (ΝΠΔΔ) και 
Ιδιωτικού Τομέα (ΝΠΙΔ) καθώς και των ΔΕΚΟ του κεφ. 
Α' του ν. 3429/2005 (Α' 314) και άλλες μισθολογικές δι-
ατάξεις».

2. Το αριθμ. 194/12-4-2016 ΦΕΚ διορισμού της Σακισλή 
Ελένης ως Διευθύνουσα Σύμβουλο της ΑΕΔΙΚ.

3. Το άρθρο. 15 της αριθμ. 18810/318/9-3-1988 (ΦΕΚ 
194/Β΄/6-4-1988) υπουργική απόφαση.

4. Το άρθρο 1 και 11 του κανονισμού Ναυσιπλοΐας και 
Χωρητικότητας της Διώρυγας Κορίνθου, που κυρώθη-
κε με την αριθμ. 7448/22-4-1972 υπουργική απόφαση 
(Β΄ 436).

5. Το γεγονός ότι παρίσταται ανάγκη παροχής εργα-
σίας καθ' υπέρβαση του υποχρεωτικού ωραρίου, αλλά 
και ανάγκη παροχής εργασίας για συμπλήρωση του υπο-
χρεωτικού ωραρίου με αποζημίωση κατά τις Νυχτερινές 
ώρες ή κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες, σε διά-
φορες κατηγορίες προσωπικού της Α.Ε.ΔΙ.Κ και προκει-
μένου η εταιρεία να επιτελέσει τον σκοπό της που είναι 
η απρόσκοπτη λειτουργία της Διώρυγας της Κορίνθου.

6. Το γεγονός ότι έχουν προκύψει έκτακτες εργασίες 
επισκευών και συντήρησης στις οποίες θα απασχοληθεί 
υπερωριακά το προσωπικό της Τεχνικής Υπηρεσίας.

7. Το γεγονός ότι υπάρχει σημαντική έλλειψη προσω-
πικού λόγω αποχωρήσεων - συνταξιοδοτήσεων.

8. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή προκαλείται 
δαπάνη ύψους εκατόν οκτώ χιλιάδων ευρώ (108.000) 
περίπου σε βάρος του Προϋπολογισμού της ΑΕΔΙΚ του 
έτους 2018, η οποία θα καλυφθεί από πιστώσεις ήδη 
προϋπολογισμένες σε αυτόν.

9. Την απόφαση του Δ.Σ. Α.Ε.ΔΙ.Κ αριθμ. 497, αποφα-
σίζουμε:

Την καθιέρωση υπερωριακής εργασίας καθ' υπέρβαση 
του υποχρεωτικού ωραρίου καθώς και την καθιέρωση 
εργασίας κατά τις νυχτερινές ώρες ή κατά τις Κυριακές 
και εξαιρέσιμες ημέρες, προς συμπλήρωση της υποχρε-
ωτικής εβδομαδιαίας εργασίας για το προσωπικό της 
ΑΕΔΙΚ, από την δημοσίευση της παρούσας και μέχρι την 
31.12.2018 σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:
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Κατηγορία Εργαζομένων Αποζημίωση καθ' υπέρβαση του υπο-
χρεωτικού ωραρίου Β’ εξαμήνου

Αποζημίωση για εργασία προς συμπλή-
ρωση του υποχρεωτικού ωραρίου Β' εξα-
μήνου

Εργαζόμενοι της Α.Ε.ΔΙ.Κ 
σε βάρδιες

α)Απογευματινή Υπερωριακή εργασία 
μέχρι εκατόν είκοσι (120) ώρες ανά 
υπάλληλο.
β) Υπερωριακή εργασία για τις νυχτερι-
νές ώρες μέχρι ενενήντα έξι (96) ώρες 
ανά υπάλληλο.
γ) Υπερωριακή εργασία για τις Κυριακές 
και εξαιρέσιμες ημέρες μέχρι ενενήντα 
έξι (96) ώρες ανά υπάλληλο.

α) Ώρες Νυχτερινής εργασίας για το Τμή-
μα Εξυπηρέτησης Πελατών, το Τμήμα 
Ελέγχου. Κίνησης, Τα Τμήματα βυθιζόμε-
νων Γεφυρών Ισθμίας και Ποσειδωνίας, 
το Τμήμα Πλοηγών και το Τμήμα Κίνησης 
Οχημάτων που λειτουργούν σε 24ωρη 
βάση έως 1.440 ώρες. (30ημέρες Χ 6 μή-
νες Χ 8 ώρες).
β) Ώρες Κυριακών και εξαιρέσιμων αργιών, 
για το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών, το 
Τμήμα Κίνησης Πύργου ελέγχου, Τα Τμή-
ματα βυθιζόμενων Γεφυρών Ισθμίας και 
Ποσειδωνίας, το Τμήμα Πλοηγών και το 
Τμήμα Κίνησης Οχημάτων που λειτουρ-
γούν σε 24ωρη βάση έως 240 ώρες. (5 μ.ο 
Κυριακών-Αργιών Χ 6 μήνες Χ 8 ώρες)
γ) Ώρες Νυχτερινής εργασίας για το 
Πλήρωμα Ρυμουλκού (4 άτομα) που λει-
τουργεί σε 24ωρη βάση έως 5.760 ώρες. 
(30ημέρες Χ 6 μήνες Χ 8 ώρες Χ 4 άτομα)
δ) Ώρες Κυριακών και εξαιρέσιμων αργι-
ών, για το Πλήρωμα Ρυμουλκού (4 άτομα) 
που λειτουργεί σε 24ωρη βάση έως 960 
ώρες. (5 μ.ο Κυριακών-Αργιών Χ 6 μήνες 
Χ 8 ώρες Χ 2 άτομα)
ε) Ώρες Νυχτερινής εργασίας για το Πλή-
ρωμα Ακάτου (2 άτομα) που λειτουργεί σε 
24ωρη βάση έως 2.880 ώρες. (30ημέρες 
Χ 6 μήνες Χ 8 ώρες Χ 4 άτομα)
στ) Ώρες Κυριακών και εξαιρέσιμων αρ-
γιών, για το Πλήρωμα Ακάτου (2 άτομα) 
που λειτουργεί σε 24ωρη βάση έως 480 
ώρες. (5 μ.ο Κυριακών-Αργιών Χ 6 μήνες 
Χ 8 ώρες Χ 2 άτομα)

Εργαζόμενοι σε Διοικη-
τικά τμήματα/Υπηρεσί-
ες της Α.Ε.ΔΙ.Κ που δεν 
λειτουργούν σε 24ωρη 
βάση.

α) Απογευματινή Υπερωριακή εργασία 
μέχρι εκατόν είκοσι (120) ώρες ανά 
υπάλληλο.

Εργαζόμενοι σε Τεχνικά 
τμήματα/Υπηρεσίες της 
Α.Ε.ΔΙ.Κ που δεν λειτουρ-
γούν σε 24ωρη βάση. 
(Επτά (7) εργαζόμενοι)

α) Απογευματινή Υπερωριακή εργασία 
μέχρι διακόσιες είκοσι (120) ώρες ανά 
υπάλληλο.

Η απόφαση αυτή, που ισχύει από τη δημοσίευση της, να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

  Κόρινθος, 6 Ιουλίου 2018

Η Διευθύνουσα Σύμβουλος

ΕΛΕΝΗ ΣΑΚΙΣΛΗ  
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*02034101008180008*

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ 

Πωλήσεις - Συνδρομές: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Πληροφορίες: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000) 
Παραλαβή Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139) 

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Ιστότοπος: www.et.gr 

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία  
του ιστότοπου: 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

Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στο Υπουργείο Διοικητι-
κής Ανασυγκρότησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και 
κυκλοφορία των Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη 
των εκτυπωτικών - εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα  
(ν. 3469/2006/Α΄ 131 και π.δ. 29/2018/Α΄58). 

1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ) 

 Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστο-
σελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην 
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αί-
τησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον 
ιστότοπο www.et.gr. 

 Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμή-
μα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας 
μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και Συνδρομητών. 
Tο κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον 
οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προ σαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από 
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξά-
νεται κατά 0,30 €.  To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

 Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση: 

Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του 
δημο σίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση 
προηγμέ νης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης. 

Β. Κατ’ εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν 
είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς 
δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων. 

 Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημε-
ρήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλό-
γους για όλες τις υπη ρεσίες μας, περιλαμβάνονται στoν ιστότοπο (www.et.gr). Επίσης μέσω 
του ιστότοπου δίδονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με 
βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνι-
κό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης. 

2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 

Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου 
αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανο-
γραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.  

Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.

Πείτε μας τη γνώμη σας, 
για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας,  συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

Πείτε μας τη γνώμη σας,
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