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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. Δ5−ΗΛ/Γ/Φ1/749
(1)
Τροποποίηση και συμπλήρωση της απόφασης του
Υπουργού Ανάπτυξης Δ5−ΗΛ/Γ/Φ1/οικ.15641 (ΦΕΚ Β΄
1420/15.7.2009) περί καθορισμού των λεπτομερειών της
μεθόδου υπολογισμού της ηλεκτρικής ενέργειας από
συμπαραγωγή και της αποδοτικότητας συμπαραγω−
γής και ρύθμιση θεμάτων σχετικών με την αδειοδότηση
των Μονάδων παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας από
Συμπαραγωγή και Συμπαραγωγή Υψηλής Αποδοτικό−
τητας και τη συμμετοχή τους στην Αγορά Ηλεκτρικής
Ενέργειας και το Σύστημα Εγγυημένων Τιμών ΑΠΕ και
ΣΗΘΥΑ καθώς και την αποζημίωση αυτών.

Τροποποίηση και συμπλήρωση της απόφασης του
Υπουργού Ανάπτυξης Δ5−ΗΛ/Γ/Φ1/οικ.15641 (ΦΕΚ
Β΄ 1420/15.7.2009) περί καθορισμού των λεπτομε−
ρειών της μεθόδου υπολογισμού της ηλεκτρικής
ενέργειας από συμπαραγωγή και της αποδοτικό−
τητας συμπαραγωγής και ρύθμιση θεμάτων σχε−
τικών με την αδειοδότηση των Μονάδων παρα−
γωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας από Συμπαραγωγή
και Συμπαραγωγή Υψηλής Αποδοτικότητας και τη
συμμετοχή τους στην Αγορά Ηλεκτρικής Ενέργει−
ας και το Σύστημα Εγγυημένων Τιμών ΑΠΕ και
ΣΗΘΥΑ καθώς και την αποζημίωση αυτών. ..........
1
Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης κατά τις απο−
γευματινές ώρες και απασχόλησης κατά τις Κυ−
ριακές − εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες
των τακτικών διοικητικών και εκπαιδευτικών υπαλ−
λήλων του Ο.Α.Ε.Δ. καθώς και υπαλλήλων με σχέ−
ση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου και ορι−
σμένου χρόνου για το έτος 2012...................................... 2
Χορήγηση άδειας Ίδρυσης και λειτουργίας Στέγης
Υποστηριζόμενης Διαβίωσης Οικοτροφείο (Σ.Υ.Δ.)
− Ατόμων με Αναπηρία που χαρακτηρίζονται από
Νοητική Υστέρηση, στο Εργαστήρι Ειδικής Επαγ−
γελματικής Αγωγής και αποκαταστάσεως «ΠΑΝΑ−
ΓΙΑ ΕΛΕΟΥΣΑ». ................................................................................. 3

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ
Διόρθωση σφάλματος της υπουργικής απόφασης υπ’
αριθ. Δ5/ΗΛ/Β/οικ.3982/17−02−2012 που δημοσιεύ−
τηκε στο ΦΕΚ Β΄/342/16−02−2012. ...................................... 4

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ,
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του αρ.90 του «Κώδικα Νομοθεσίας
για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδι−
κοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα
Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ Α΄ 98/22.04.2005).
2. Το π.δ. 381/89 «Οργανισμός του Υπουργείου Βιομηχα−
νίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας» (ΦΕΚ Α΄ 168/16.06.1989),
όπως τροποποιήθηκε με τα π.δ. 191/1996 (ΦΕΚ Α΄
154/10.07.1996), π.δ. 134/2005 (ΦΕΚ Α΄ 93/02.08.2005),
π.δ. 54/2006 (ΦΕΚ Α΄ 58/17.03.2006) σε συνδυασμό με το
π.δ. 27/1996 «Συγχώνευση των Υπουργείων Τουρισμού,
Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας και Εμπορί−
ου στο Υπουργείο Ανάπτυξης» (ΦΕΚ Α΄ 19/01.02.1996),
όπως τροποποιήθηκε με το π.δ. 122/2004 «Ανασύσταση
του Υπουργείου Τουρισμού» (ΦΕΚ Α΄ 85/17.03.2004) και
σε συνδυασμό με το π.δ. 185/2009 «Ανασύσταση του
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Υπουργείου Οικονομικών, συγχώνευση του Υπουργείου
Οικονομίας και Οικονομικών με τα Υπουργεία Ανάπτυ−
ξης και Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής
Πολιτικής και μετονομασία του σε «Υπουργείο Οικο−
νομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας», μετατρο−
πή του Υπουργείου Μακεδονίας – Θράκης σε Γενική
Γραμματεία Μακεδονίας – Θράκης και υπαγωγή στο
Υπουργείο Εσωτερικών της Γενικής Γραμματείας Μακε−
δονίας – Θράκης και της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου
και Νησιωτικής Πολιτικής» (ΦΕΚ Α΄ 213/07.10.2009), το
π.δ. 189/2009 «Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιο−
τήτων των Υπουργείων» (ΦΕΚ Α΄ 221/05.11.2009) και το
π.δ. 24/2010 «Ανακαθορισμός των αρμοδιοτήτων των
Υπουργείων και τροποποιήσεις του π.δ. 189/2009» (ΦΕΚ
Α΄ 56/15.04.2010).
3. Το π.δ. 109/2011 «Διορισμός του Λουκά Παπαδήμου του
Δημητρίου ως Πρωθυπουργού (ΦΕΚ Α΄ 243/ 11.11.2011)».
4. Το π.δ. 110/2011 «Διορισμός Αντιπροέδρων της Κυ−
βέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυ−
πουργών» (ΦΕΚ Α΄ 243/11.11.2011).
5. Την υπ’ αριθμ. οικ.52306/25.11.2011 απόφαση του Πρω−
θυπουργού και του Υπουργού ΠΕΚΑ «Ανάθεση αρμοδι−
οτήτων του Υφυπουργό ΠΕΚΑ Ιωάννη Μανιάτη (ΦΕΚ Β΄
2741/25.11.2011).
6. Το ν.2244/1994 (ΦΕΚ Α΄ 168/7.10.1994) «Ρύθμιση θεμά−
των ηλεκτροπαραγωγής από ανανεώσιμες πηγές ενέρ−
γειας και από συμβατικά καύσιμα και άλλες διατάξεις»,
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
7. Το ν.2773/1999 (ΦΕΚ Α΄ 286/22.12.1999) «Απελευθέρω−
ση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας – Ρύθμιση θεμά−
των ενεργειακής πολιτικής και λοιπές διατάξεις», όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.
8. Το ν.3426/2005 (ΦΕΚ Α΄ 309/22.12.2005) «Επιτάχυνση
της διαδικασίας για την απελευθέρωση της αγοράς ηλε−
κτρικής ενέργειας» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
9. Το ν.3468/2006 (ΦΕΚ Α΄ 129/27.06.2006) «Παραγωγή
Ηλεκτρικής Ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέρ−
γειας και συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και Θερμότητας
Υψηλής Απόδοσης και λοιπές διατάξεις», όπως τροπο−
ποιήθηκε και ισχύει.
10. Το ν.3734/2009 (ΦΕΚ Α΄8/28.1.2009) «Προώθηση της
συμπαραγωγής δύο ή περισσότερων χρήσιμων μορφών
ενέργειας, ρύθμιση ζητημάτων σχετικών με το Υδρο−
ηλεκτρικό Έργο Μεσοχώρας και άλλες διατάξεις» και
ειδικά τα άρθρα 6 και 7 αυτού.
11. Το ν.3851/2010 (ΦΕΚ Α΄ 85/04.06.2010 «Επιτάχυνση
της ανάπτυξης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για
την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και άλλες
διατάξεις σε θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής».
12. Το ν.4001/2011 (ΦΕΚ Α΄ 179/22.8.2011) «Για τη λει−
τουργία Ενεργειακών Αγορών, Ηλεκτρισμού και Φυσικού
Αερίου, για Έρευνα, Παραγωγή και δίκτυα μεταφοράς
Υδρογονανθράκων και άλλες ρυθμίσεις».
13. Την υπ’ αριθμ. Δ5−ΗΛ/Γ/Φ1/οικ.15641 (ΦΕΚ Β΄ 1420/
15.7.2009) απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης περί κα−
θορισμού των λεπτομερειών της μεθόδου υπολογισμού
της ηλεκτρικής ενέργειας από συμπαραγωγή και της
αποδοτικότητας συμπαραγωγής.
14. Την υπ’ αριθμ. 37/2011 γνωμοδότηση της Ρ.Α.Ε «για
την τιμολόγηση της ηλεκτρικής ενέργειας από συμπα−
ραγωγή κατά το μέρος που δεν χαρακτηρίζεται ΣΗ−
ΘΥΑ».

15. Το γεγονός ότι με την παρούσα δεν προκαλείται
δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, απο−
φασίζουμε:
Άρθρο 1
Το άρθρο 1 της υπ’ αριθμ. Δ5−ΗΛ/Γ/Φ1/οικ.15641 (ΦΕΚ
Β΄ 1420/15.7.2009) απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης
αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«Σκοπός
Σκοπός της απόφασης είναι ο καθορισμός της λεπτο−
μερούς μεθόδου υπολογισμού της ηλεκτρικής ενέργειας
από συμπαραγωγή και της αποδοτικότητας της συ−
μπαραγωγής, που αναφέρονται στο άρθρο 6, παράγρ.
4, περίπτωση (β) του ν.3734/2009, καθώς επίσης και ο
καθορισμός της διαδικασίας, τα ειδικότερα θέματα και
κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την τιμολόγηση της
ηλεκτρικής ενέργειας από συμπαραγωγή κατά το μέρος
που δεν χαρακτηρίζεται ΣΗΘΥΑ κατά τις προβλέψεις
της παραγράφου 2, του άρθρου 7 του ν. 3734/2009».
Άρθρο 2
Το άρθρο 2 της υπ’ αριθμ. Δ5−ΗΛ/Γ/Φ1/οικ. 15641 (ΦΕΚ
1420/Β/15.7.2009) απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης,
αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«Ορισμοί
Για την εφαρμογή της παρούσας απόφασης οι όροι
που χρησιμοποιούνται έχουν την ακόλουθη έννοια, σύμ−
φωνα με τον ν. 3734/2009:
«Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και Θερμότητας (ΣΗΘ)»:
Η ταυτόχρονη παραγωγή χρήσιμης θερμικής ενέργειας
και ηλεκτρικής ή/και μηχανικής ενέργειας από την ίδια
αρχική ενέργεια, στο πλαίσιο μόνο μίας διεργασίας.
Όπου στην παρούσα απόφαση αναφέρεται ο όρος «συ−
μπαραγωγή», νοείται η Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και
Θερμότητας (ΣΗΘ), όπως εδώ ορίζεται.
«Χρήσιμη θερμική ενέργεια, HCHP»: Η θερμική ενέργεια
που παράγεται στο πλαίσιο διεργασίας συμπαραγωγής,
προκειμένου να ικανοποιήσει οικονομικά δικαιολογημένη
ζήτηση για θέρμανση ή ψύξη, η οποία καθορίζεται ως
η ζήτηση που δεν υπερβαίνει τις ανάγκες θέρμανσης ή
ψύξης και η οποία διαφορετικά θα ικανοποιείτο, σύμ−
φωνα με τις συνθήκες της αγοράς, από διαδικασίες
παραγωγής χρήσιμων μορφών ενέργειας διαφορετικές
από τη συμπαραγωγή.
«Μονάδα συμπαραγωγής»: Η μονάδα ή ο Σταθμός με
μονάδες σε λειτουργική αλληλεξάρτηση ή η Εγκατάστα−
ση με μονάδα ή μονάδες σε λειτουργική αλληλεξάρτηση,
όπου υπάρχει ταυτόχρονη παραγωγή χρήσιμης θερμικής
ενέργειας και ηλεκτρικής ή/και μηχανικής ενέργειας
από την ίδια αρχική ενέργεια, στο πλαίσιο μόνο μίας
διεργασίας (Ν. 3734/2009, Άρθρο 3).
«Ηλεκτρική ενέργεια από τη μονάδα συμπαραγωγής,
Εc»: Η ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται από τη μο−
νάδα συμπαραγωγής. Εάν μια μονάδα συμπαραγωγής
παράγει και μηχανική ενέργεια, αυτή προστίθεται στην
ηλεκτρική ενέργεια και συμπεριλαμβάνεται στην Εc.
«Ηλεκτρική ενέργεια από συμπαραγωγή, ΕCHP»: Η
ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται στο πλαίσιο μιας
διεργασίας συνδεόμενης με την παραγωγή χρήσιμης
θερμικής ενέργειας και υπολογίζεται σύμφωνα με τη
μεθοδολογία που περιγράφεται στο άρθρο 6. Όπου
στην παρούσα απόφαση αναφέρεται ηλεκτρική ενέρ−
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γεια από συμπαραγωγή, νοείται ότι περιλαμβάνεται και
η μηχανική ενέργεια που ενδεχομένως παράγεται από
τη συμπαραγωγή.
«Ενέργεια καυσίμου, Fc»: Το σύνολο της ενέργειας
καυσίμου (ή καυσίμων) που καταναλώθηκε από τη μο−
νάδα συμπαραγωγής για την παραγωγή της ηλεκτρικής
ενέργειας, Εc, και της χρήσιμης θερμικής ενέργειας, HCHP.
Διευκρινίζεται ότι η ενέργεια αυτή υπολογίζεται με βάση
την κατώτερη θερμογόνο ικανότητα του καυσίμου.
«Ηλεκτρικός βαθμός απόδοσης ηe»: Ο λόγος της
ηλεκτρικής ενέργειας που προέρχεται από τη μονά−
δα συμπαραγωγής προς την ενέργεια καυσίμου που
καταναλώθηκε από τη μονάδα συμπαραγωγής για την
παραγωγή της ηλεκτρικής ενέργειας, Εc, και της χρή−
σιμης θερμικής ενέργειας, HCHP:
ηe =

Εc
−−−−
Fc

(2.1)

«Θερμικός βαθμός απόδοσης ηh»: Ο λόγος της χρήσι−
μης θερμικής ενέργειας που προέρχεται από συμπαρα−
γωγή, HCHP, προς την ενέργεια καυσίμου που καταναλώ−
θηκε/ από τη μονάδα συμπαραγωγής για την παραγωγή
της ηλεκτρικής ενέργειας, Εc, και της χρήσιμης θερμι−
κής ενέργειας, HCHP:
HCHP
nh = −−−−−−−−−−−−
Fc

(2.2)

«Ολικός βαθμός απόδοσης»: Το άθροισμα του ηλεκτρι−
κού και του θερμικού βαθμού απόδοσης:
η = ηe+ ηh

(2.3)

«Τιμή αναφοράς του βαθμού απόδοσης για χωριστή
παραγωγή»: Ο βαθμός απόδοσης της χωριστής παρα−
γωγής θερμικής ενέργειας και ηλεκτρικής ενέργειας,
την οποία αποσκοπεί να υποκαταστήσει η διεργασία
συμπαραγωγής:
ηer είναι η τιμή αναφοράς του βαθμού απόδοσης για
τη χωριστή παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας
ηhr είναι η τιμή αναφοράς του βαθμού απόδοσης για
τη χωριστή παραγωγή θερμικής ενέργειας όπως οι τιμές
αυτών καθορίζονται σε χωριστή Υπουργική απόφαση
(α/α 11 του προοιμίου)
«Αποδοτικότητα συμπαραγωγής»: Το ποσοστό εξοικο−
νόμησης πρωτογενούς ενέργειας, που επιτυγχάνεται με
τη συμπαραγωγή σε σύγκριση με τη χωριστή παραγω−
γή χρήσιμης θερμικής και ηλεκτρικής ή και μηχανικής
ενέργειας.
«Συμπαραγωγή ηλεκτρισμού και θερμότητας υψηλής
αποδοτικότητας (ΣΗΘΥΑ)»: Η συμπαραγωγή που εξα−
σφαλίζει εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας του−
λάχιστον κατά δέκα τοις εκατό (10%) σε σύγκριση με
τη χωριστή παραγωγή θερμικής και ηλεκτρικής ενέρ−
γειας.
Η παραγωγή από μονάδες συμπαραγωγής μικρής και
πολύ μικρής κλίμακας που εξασφαλίζει εξοικονόμηση
πρωτογενούς ενέργειας, ανεξαρτήτως ποσοστού, χαρα−
κτηρίζεται ως συμπαραγωγή υψηλής αποδοτικότητας.
«Λόγος ηλεκτρικής προς θερμική ενέργεια, C»: Ο λό−
γος της ηλεκτρικής ενέργειας από συμπαραγωγή προς
τη χρήσιμη θερμική ενέργεια, όπως υπολογίζεται στην
παρούσα.
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«Παραγωγή από συμπαραγωγή»: Το άθροισμα της
ηλεκτρικής και μηχανικής ενέργειας και της χρήσιμης
θερμικής ενέργειας που παράγονται από τη συμπαρα−
γωγή.
Επί πλέον των προηγουμένων χρησιμοποιούνται οι
ακόλουθοι ορισμοί.
«Κατάσταση λειτουργίας πλήρους συμπαραγωγής»:
Η κατάσταση λειτουργίας κατά την οποία η μονάδα
συμπαραγωγής παράγει τη μέγιστη τεχνικά δυνατή χρή−
σιμη θερμότητα και, συγκεκριμένα, όταν επιτυγχάνει
ολικό βαθμό απόδοσης τουλάχιστον ίσο με 80% εάν
είναι τύπου (α) ή (γ), ή τουλάχιστον ίσο με 75% εάν είναι
οποιουδήποτε άλλου τύπου, όπως οι τύποι αναφέρονται
στο Άρθρο 3 της παρούσης.
«Κατώφλι του ολικού βαθμού απόδοσης, ηκατ»: Η ελά−
χιστη τιμή του ολικού βαθμού απόδοσης μονάδας συ−
μπαραγωγής, προκειμένου να θεωρηθεί ότι η μονάδα
βρίσκεται σε κατάσταση λειτουργίας πλήρους συμπα−
ραγωγής.
Για συστήματα τύπου (α) ή (γ): ηκατ = 0,80
Για συστήματα οποιουδήποτε άλλου τύπου: ηκατ= 0,75
«Συντελεστής απώλειας ηλεκτρικής ισχύος, β»: Ο συ−
ντελεστής που ορίζεται από τη σχέση
−ΔΕc
Β = −−−−−−−−−−−−−−
ΔΗCHP

(2.4)

όπου ΔΕc είναι η μεταβολή της ηλεκτρικής ή μηχανι−
κής ενέργειας εξαιτίας μεταβολής ΔHCHP της χρήσιμης
θερμικής ενέργειας της μονάδας συμπαραγωγής. Σε μο−
νάδες συμπαραγωγής με ατμοστρόβιλο συμπύκνωσης
– απομάστευσης, θετικό ΔHCHP προκαλεί αρνητικό ΔΕc.
Για τον λόγο αυτόν τίθεται το αρνητικό πρόσημο στην
Εξ. (2.4), ώστε η τιμή του β να είναι θετική. Αν και ο συ−
ντελεστής β ορίζεται αρχικά για μονάδες με ατμοστρό−
βιλο συμπύκνωσης – απομάστευσης, ο ορισμός ισχύει
και για οποιοδήποτε σύστημα στο οποίο η αύξηση της
παραγωγής χρήσιμης θερμότητας προκαλεί μείωση της
παραγωγής ηλεκτρικής ή μηχανικής ενέργειας.
«Περίοδος αναφοράς»: Η χρονική περίοδος για την
οποία ζητείται ο υπολογισμός της ηλεκτρικής ενέρ−
γειας από συμπαραγωγή και της αποδοτικότητας της
συμπαραγωγής.
«24ωρη Χαρακτηριστική Κατάσταση Μονάδας Συμπα−
ραγωγής»: Είναι η Χαρακτηριστική 24ωρη κατάσταση
λειτουργίας που προκύπτει με την αποτύπωση σε σχε−
τική δήλωση του Παραγωγού ανά ώρα (για i=1 έως 24): α)
της Χρήσιμης Θερμότητας HCHPi που απαιτεί η Θερμική
Διεργασία, β) της Ελάχιστης απαιτούμενης Ηλεκτρικής
Ενέργειας ECi min για να παραχθεί η αντίστοιχη Χρήσι−
μη Θερμότητα, γ) της απαιτούμενης ενέργειας καυσί−
μου FCi, και δ) ενός εκ των δύο ακόλουθων μεγεθών:
i) του συντελεστή απώλειας ηλεκτρικής ισχύος (βi) ή
ii) του λόγου ηλεκτρικής προς θερμική ενέργειας του
συμπαραγωγικού μέρους (Ci). Ο παραγωγός οφείλει
να έχει μεριμνήσει έτσι ώστε τα στοιχεία της παρα−
πάνω δήλωσης και συνεπώς ο ορισμός της χαρακτη−
ριστικής 24ωρης κατάστασης λειτουργίας να αποτελεί
αναπόσπαστο μέρος του λεπτομερούς σχεδιασμού της
μονάδας. Στην περίπτωση μονάδας η οποία έχει ήδη
κατασκευασθεί και λειτουργεί η Χαρακτηριστική 24ωρη
κατάσταση λειτουργίας προκύπτει με την αποτύπωση
σε σχετική βεβαίωση του Παραγωγού των ανωτέρω α)
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έως γ) και επιπλέον της μέγιστης τιμής της Ηλεκτρικής
Ενέργειας ECi MAX σε κατάσταση πλήρους εκμετάλλευσης
της παραγόμενης θερμότητας για ηλεκτροπαραγωγή. Η
ανωτέρω βεβαίωση πρέπει να εκδίδεται από πιστοποιη−
μένο φορέα μετά από πραγματικές μετρήσεις κατά την
διάρκεια 24ωρης προσομοίωσης της χαρακτηριστικής
λειτουργίας της μονάδας.
«Μονάδα Πλήρους Συμπαραγωγής»: Η Μονάδα Συμπα−
ραγωγής που σε «24ωρη Χαρακτηριστική Κατάσταση
Μονάδας Συμπαραγωγής» επιτυγχάνει ολικό βαθμό
απόδοσης τουλάχιστον ίσο με το κατώφλι του ολικού
βαθμού απόδοσης, σύμφωνα με τα άρθρα 2 και 3 της
ΥΑ αριθμ. Δ5−ΗΛ/Γ/Φ1/οικ.15641 (ΦΕΚ Β΄ 1420/15.7.2009)
με αποτέλεσμα το σύνολο της παραγόμενης ηλεκτρικής
ενέργειας δηλαδή η Ηλεκτρική ενέργεια από τη μονάδα
συμπαραγωγής, EC, να χαρακτηρίζεται ως Ηλεκτρική
ενέργεια από συμπαραγωγή, ECHP, ήτοι, EC = ECHP.
«Μονάδα Μερικής Συμπαραγωγής»: Η Μονάδα Συμπα−
ραγωγής που σε «24ωρη Χαρακτηριστική Κατάσταση
Μονάδας Συμπαραγωγής» επιτυγχάνει ολικό βαθμό από−
δοσης μικρότερο από το κατώφλι του ολικού βαθμού
απόδοσης, σύμφωνα με τα Άρθρα 2 και 3 της ΥΑ αριθμ.
Δ5−ΗΛ/Γ/Φ1/οικ.15641 – ΦΕΚ 1420/15.7.2009 με αποτέλε−
σμα μέρος της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας δη−
λαδή μέρος της Ηλεκτρικής ενέργειας από τη μονάδα
συμπαραγωγής, EC, να χαρακτηρίζεται ως Ηλεκτρική
ενέργεια από συμπαραγωγή, ECHP, ήτοι, ECHP < EC.
«Μονάδα ή Σταθμός ή Εγκατάσταση Συμπαραγωγής
Υψηλής Απόδοσης»: ορίζεται η Μονάδα Συμπαραγωγής
που σε «24ωρη Χαρακτηριστική Κατάσταση Μονάδας
Συμπαραγωγής» εξασφαλίζει εξοικονόμηση πρωτογε−
νούς ενέργειας του συμπαραγωγικού μέρους (PESRCHP)
τουλάχιστον 10 % σε σχέση με τη θερμική και ηλεκτρική
ενέργεια που παράγεται στο πλαίσιο διακριτών διεργα−
σιών, καθώς και η Μονάδα Συμπαραγωγής Μικρής και
Πολύ Μικρής Κλίμακας με εγκατεστημένη ηλεκτρική
ισχύ μικρότερη ή ίση του ενός (1) ΜWe που εξασφαλίζει
εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας, ανεξάρτητα από
το ποσοστό της εξοικονόμησης.
«Κατανεμόμενη Μονάδα ΣΗΘΥΑ»: Ορίζεται η Μονάδα
ΣΗΘΥΑ, η οποία είναι Μονάδα Μερικής Συμπαραγωγής,
είναι κατανεμόμενη σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώ−
δικα Διαχείρισης ΕΣΜΗΕ και εγγράφεται στο Μητρώο
Μονάδων του Συστήματος Συναλλαγών Ηλεκτρικής
Ενέργειας.
«Ποσότητα Προτεραιότητας Κατανεμόμενης Μονάδας
ΣΗΘΥΑ, EP»: Ορίζεται η ελάχιστη ποσότητα της ηλεκτρι−
κής ενέργειας EC, σε MWh η οποία δύναται να παραχθεί
εντός μίας ώρας από μία Κατανεμόμενη Μονάδα ΣΗΘΥΑ,
έτσι ώστε να είναι δυνατή η παραγωγή της απαιτούμε−
νης Χρήσιμης Θερμότητας HCHP. H ποσότητα ενέργειας
EP έχει δικαίωμα προτεραιότητας, σε εφαρμογή της
παραγράφου 2, του Άρθρου 197 του Ν.4001/2011.
Άρθρο 3
Το άρθρο 5 της υπουργικής απόφασης Δ5−ΗΛ/Γ/Φ1/
οικ.15641 (ΦΕΚ Β΄ 1420/15.07.2009 καταργείται, και τα
επόμενα άρθρα 6, 7 και 8 αναριθμούνται σε 5, 6 και 7
αντιστοίχως.
Άρθρο 4
Μετά το αναριθμημένο άρθρο 7 της υπουργικής από−
φασης ΥΠΑΝ Δ5−ΗΛ/Γ/Φ1/οικ.15641, προστίθενται το άρ−
θρα 8, 9, 10, 11, 12, 13, και 14 ως εξής:

«Άρθρο 8
Έγκριση Ειδικών Λειτουργικών Όρων
για Κατανεμόμενη μονάδα ΣΗΘΥΑ
1. Αν Μονάδα Συμπαραγωγής διαθέτει άδεια παρα−
γωγής με την οποία έχει χαρακτηρισθεί ως Μονάδα
Μερικής Συμπαραγωγής και ταυτόχρονα Μονάδα ΣΗ−
ΘΥΑ, υποβάλλεται στη ΡΑΕ από τον κάτοχο της άδειας
παραγωγής αίτηση για χορήγηση Έγκρισης Ειδικών Λει−
τουργικών Όρων για Κατανεμόμενη μονάδα ΣΗΘΥΑ.
2. Η αίτηση για χορήγηση Έγκρισης Ειδικών Λειτουρ−
γικών Όρων για Κατανεμόμενη μονάδα ΣΗΘΥΑ περι−
λαμβάνει όλα τα στοιχεία των Τεχνικών Τευχών Λε−
πτομερούς Σχεδιασμού της Μονάδας Συμπαραγωγής,
τα οποία κρίνονται απαραίτητα προκειμένου η ΡΑΕ να
μπορεί να εφαρμόσει τα οριζόμενα στην παράγραφο
4 ακολούθως.
3. Τα στοιχεία που περιλαμβάνει η Έγκριση Ειδικών
Λειτουργικών Όρων για Κατανεμόμενη μονάδα ΣΗΘΥΑ
είναι τα ακόλουθα:
α) η Ισχύς Προτεραιότητας της Μονάδας Συμπαρα−
γωγής (EP)
β) η χρονική περίοδος του έτους για την οποία ισχύει
η «24ωρη Χαρακτηριστική Κατάσταση Μονάδας Συμπα−
ραγωγής»
γ) οι τυχόν παρεκκλίσεις των τεχνικών χαρακτηριστι−
κών της μονάδας από τις πάγιες διατάξεις του Κώδικα
Διαχείρισης ΕΣΜΗΕ,
4. Η ΡΑΕ ορίζει την Ισχύ Προτεραιότητας EP σε εφαρ−
μογή της Ποσότητας Προτεραιότητας Κατανεμόμενης
Μονάδας ΣΗΘΥΑ, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 2 της
παρούσας, υπό την προϋπόθεση ότι η Ισχύς Προτε−
ραιότητας EP δε διαφέρει σημαντικά από το τεχνικό
ελάχιστο της Μονάδας συμπαραγωγής, άλλως ορίζεται
EP =0.
5. Η Έγκριση Ειδικών Λειτουργικών Όρων για Κατα−
νεμόμενη μονάδα ΣΗΘΥΑ αποτελεί προϋπόθεση για τη
χορήγηση από τον ΑΔΜΗΕ της Προσφοράς Σύνδεσης.
Σε περίπτωση που μια μονάδα κατά την έναρξη ισχύος
της παρούσας διαθέτει Προσφορά Σύνδεσης, οφείλει
εντός μηνός από την θέση σε ισχύ της παρούσας να
υποβάλει αίτηση για χορήγηση Έγκρισης Ειδικών Λει−
τουργικών Όρων για Κατανεμόμενη μονάδα ΣΗΘΥΑ.
6. Μετά την έναρξη δοκιμαστικής λειτουργίας της
Μονάδας Συμπαραγωγής, και πριν την έναρξη της
εμπορικής λειτουργίας της, ο κάτοχος της άδειας
παραγωγής υποβάλει έκθεση από τον πιστοποιημένο
φορέα που προβλέπεται στην υπουργική απόφαση Δ6/
Φ1/οικ.8786/6−5−2010, στην οποία περιλαμβάνονται οι
υπολογισμοί όλων των απαραίτητων μεγεθών βάσει
πραγματοποιηθεισών μετρήσεων, τα οποία λαμβάνονται
υπόψη για τον επανέλεγχο της Έγκρισης Ειδικών Λει−
τουργικών Όρων για Κατανεμόμενη μονάδα ΣΗΘΥΑ. Αν
διαπιστωθεί απόκλιση από την εν ισχύ Έγκριση Ειδικών
Λειτουργικών Όρων για Κατανεμόμενη μονάδα ΣΗΘΥΑ,
με τεκμηριωμένη, για την απόκλιση αυτή, αίτησή της,
αιτείται την τροποποίηση της Έγκρισης Ειδικών Λει−
τουργικών με βάση τα νέα λειτουργικά στοιχεία της
Μονάδας Συμπαραγωγής.
7. Η έκθεση της παραγράφου 6 υποβάλλεται ετησίως
από τον κάτοχο της άδειας παραγωγής, και η ΡΑΕ, αν
το κρίνει απαραίτητο, προβαίνει στην τροποποίηση της
απόφασής της, με βάση τα νέα απολογιστικά στοιχεία
λειτουργίας της Μονάδας Συμπαραγωγής.
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Άρθρο 9
Τιμολόγηση παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας
από Μονάδες Συμπαραγωγής
του Μητρώου ΑΠΕ και ΣΗΘ/ΣΗΘΥΑ

Άρθρο 12
Πιστοποίηση Διατάξεων Μέτρησης,
καθορισμός χωρικών ορίων του Συστήματος
και πιστοποίηση σημείων μέτρησης

Σε εφαρμογή της παραγράφου 2 του άρθρου 7 του
Ν.3734/2009 ορίζεται ότι για τις Μονάδες Συμπαραγω−
γής του Μητρώου ΑΠΕ και ΣΗΘ/ΣΗΘΥΑ, η ηλεκτρική
ενέργεια που μηνιαία δεν χαρακτηρίζεται ΣΗΘΥΑ θα
τιμολογείται με τη μέση Οριακή Τιμή Συστήματος σταθ−
μισμένη ως προς την συνολική παραγωγή του αντί−
στοιχου μήνα όπως τα μεγέθη αυτά ορίζονται στον
Ημερήσιο Ενεργειακό Προγραμματισμό (εφεξής «Μέση
Μηνιαία Τιμή»). Στην περίπτωση Αυτοπαραγωγού το
πλεόνασμα της ηλεκτρικής ενέργειας που εγχέεται στο
Σύστημα ή το Δίκτυο και υπό τους περιορισμούς του
άρθρου 197 του Ν. 4001/2011 αποζημιώνεται αναλογικά
σύμφωνα με την αναλογία των συνολικών ποσοτήτων
που χαρακτηρίζονται ΣΗΘΥΑ και μη ΣΗΘΥΑ και των
οποίων το άθροισμα αποτελεί την αντίστοιχη μηνιαία
συνολική παραγωγή της μονάδας.
Για τις Μονάδες του Μητρώου ΑΠΕ και ΣΗΘ/ΣΗΘΥΑ,
η τιμολόγηση της ηλεκτρικής ενέργεια που μηνιαία χα−
ρακτηρίζεται ΣΗΘΥΑ, γίνεται με την εγγυημένη τιμή,
σύμφωνα με την παρ.1, άρθρο 13 του Νόμου 3468/2006,
όπως ισχύει.

Ο Παραγωγός σε εφαρμογή των οριζόμενων σχετικά
με την μέτρηση των μεγεθών EC, HCHP, και FC της παρού−
σας και κάθε άλλης απαραίτητης σήμανσης υποβάλει
βεβαίωση στο ΛΑΓΗΕ από πιστοποιημένο φορέα ότι:
α) οι διατάξεις μέτρησης και σήμανσης, πληρούν τις
προδιαγραφές όπως αυτές καθορίζονται στο άρθρο
4 της υπουργικής απόφασης Δ6/Φ1/οικ.8786 ΦΕΚ Β΄
646/ 14.05.2010 και υπουργικής απόφασης Δ5−ΗΛ/Γ/Φ1/
οικ.15641 ΦΕΚ Β΄ 1420/15.07.2009 και
β) ότι ο καθορισμός των χωρικών ορίων του συστή−
ματος και τα σημεία μέτρησης πληρούν τις προϋποθέ−
σεις των υπουργικών αποφάσεων Δ5−ΗΛ/Γ/Φ1/οικ.15641
ΦΕΚ Β΄ 1420/15.07.2009 και Δ6/Φ1/οικ.8786 ΦΕΚ Β΄ 646/
14.05.2010. Επίσης στην περίπτωση που αξιοποιούνται
τα καυσαέρια για γεωργικούς σκοπούς κατ’ εφαρμογή
του πέμπτου εδαφίου της περίπτωσης β΄ της παραγρά−
φου 1 του άρθρου 13 του νόμου 3468/2006 όπως ισχύει
ο Παραγωγός υποχρεούται να υποβάλει στο ΛΑΓΗΕ
σχετική βεβαίωση από πιστοποιημένο φορέα.

Άρθρο 10
Τιμολόγηση παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από
Κατανεμόμενες Μονάδες ΣΗΘΥΑ
Για το μέρος της εγχεόμενης στο Σύστημα ηλεκτρικής
ενέργειας και εφόσον αυτό χαρακτηρίζεται ηλεκτρική
ενέργεια από ΣΗΘΥΑ ο ΛΑΓΗΕ συνάπτει Συμπληρω−
ματική Σύμβαση Συναλλαγών ηλεκτρικής ενέργειας με
Κατανεμόμενη Μονάδα ΣΗΘΥΑ με τον κάτοχο της αντί−
στοιχης άδειας παραγωγής.
Η ηλεκτρική ενέργεια από ΣΗΘΥΑ αποζημιώνεται
αποκλειστικά και μόνο με την αντίστοιχη Εγγυημένη
Τιμή όπως αυτή ορίζεται από το ισχύον νομοθετικό
πλαίσιο.
Το υπόλοιπο μέρος της εγχεόμενης στο Σύστημα ηλε−
κτρικής ενέργειας, ανεξάρτητα εάν αυτό χαρακτηρίζεται
ως συμπαραγωγικό ή μη, εκκαθαρίζεται σύμφωνα με το
Σύστημα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας και οποια−
δήποτε πρόσθετη αμοιβή στα πλαίσια του Συστήματος
αυτού εφαρμόζεται αποκλειστικά στο τμήμα αυτό και
στο τμήμα ισχύος που αντιστοιχεί.
Άρθρο 11
Μητρώα Μονάδων
Στο Μητρώο ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ το οποίο μετονομάζεται
σε Μητρώο ΑΠΕ και ΣΗΘ/ΣΗΘΥΑ, δηλαδή το Μητρώο
Μονάδων οι οποίες εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής
του άρθρου 35 του Ν.2773/1999, όπως ισχύει, εντάσ−
σονται α) οι Μονάδες Συμπαραγωγής που δεν είναι
κατανεμόμενες, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα
Διαχείρισης ΕΣΜΗΕ και β) οι Μονάδες που έχουν χα−
ρακτηρισθεί στην άδεια παραγωγής που ήδη κατέχουν
ως Μονάδες ΣΗΘΥΑ και ταυτόχρονα Μονάδες Πλήρους
Συμπαραγωγής.
Αντίστοιχα, στο Μητρώο Μονάδων του Συστήματος
Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας, εντάσσονται οι Κα−
τανεμόμενες Μονάδες ΣΗΘΥΑ.

Άρθρο 13
Ορισμός Περιόδου Αναφοράς Μέτρησης
και συστήματα τηλεμέτρησης και τηλεσήμανσης
Ως περίοδος αναφοράς για την μέτρηση των μεγεθών
EC, HCHP, και FC καθώς και κάθε άλλης απαραίτητης σή−
μανσης για τον υπολογισμό της ηλεκτρικής ενέργειας
από ΣΗΘΥΑ σύμφωνα με το άρθρο 6 της υπουργικής
απόφασης Δ5−ΗΛ/Γ/Φ1/οικ.15641 ΦΕΚ Β΄ 1420/15.07.2009
ορίζεται η μία (1) ώρα στην περίπτωση των Κατανεμό−
μενων Μονάδων ΣΗΘΥΑ ενώ στις Μονάδες ΣΗΘΥΑ του
Μητρώου ΑΠΕ και ΣΗΘ/ΣΗΘΥΑ ως περίοδος αναφοράς
για την μέτρηση των μεγεθών EC, HCHP, και FC ορίζεται ο
ένας (1) μήνας και για κάθε απαραίτητη σήμανση η μία (1)
ώρα. Ο Παραγωγός αναλαμβάνει όλα τα έξοδα (αγοράς,
βαθμονόμησης, εγκατάστασης, και λειτουργίας) για το
σύστημα τηλεμέτρησης / τηλεσήμανσης των παραπάνω
μεγεθών και στοιχείων.
Άρθρο 14
Άλλες διατάξεις
Οι κάτοχοι άδειας παραγωγής Μονάδων ΣΗΘ και ΣΗ−
ΘΥΑ του Μητρώου ΑΠΕ ΣΗΘ/ΣΗΘΥΑ που έχουν συνάψει
συμβάσεις αγοραπωλησίας μέχρι έναρξης ισχύος της
παρούσας υποχρεούνται εντός έξι (6) μηνών να εκπλη−
ρώσουν όλες τις υποχρεώσεις τους όπως αυτές ορίζο−
νται στα άρθρα 12 και 13 της παρούσας. Εφόσον μετά
την παρέλευση των έξι (6) μηνών δεν είναι εφικτή από
τον ΛΑΓΗΕ η πιστοποιημένη μέτρηση της ηλεκτρικής
ενέργειας από ΣΗΘΥΑ τότε το σύνολο της παραγόμενης
ηλεκτρικής ενέργειας λογίζεται ως μη συμπαραγωγικό
και αποζημιώνεται στο εξής και μέχρι την συμμόρφωση
των κατόχων άδειας παραγωγής σύμφωνα με το Άρθρο
9 της παρούσας.
Οι κάτοχοι άδειας παραγωγής Κατανεμόμενων Μονά−
δων ΣΗΘΥΑ υποχρεούνται άμεσα να εκπληρώσουν όλες
τις υποχρεώσεις τους όπως αυτές ορίζονται στα Άρθρα
12 και 13 της παρούσας και σε κάθε περίπτωση πριν την
σύναψη της Συμπληρωματικής Σύμβασης Συναλλαγών
ηλεκτρικής ενέργειας Κατανεμόμενης Μονάδας ΣΗΘΥΑ
με τον ΛΑΓΗΕ.»
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
Άρθρο 5
Έναρξη ισχύος

Η παρούσα ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφη−
μερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 21 Μαρτίου 2012
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ

Ö
Αριθμ. 842/79
(2)
Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης κατά τις απογευ−
ματινές ώρες και απασχόλησης κατά τις Κυριακές −
εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες των τακτι−
κών διοικητικών και εκπαιδευτικών υπαλλήλων του
Ο.Α.Ε.Δ. καθώς και υπαλλήλων με σχέση εργασίας
ιδιωτικού δικαίου αορίστου και ορισμένου χρόνου
για το έτος 2012.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 18 του Ν.2224/94 «Ρύθμιση
θεμάτων εργασίας, συνδικαλιστικών δικαιωμάτων κλπ»
(ΦΕΚ 112/Α).
2. Τις διατάξεις του Ν.2956/2001 «Αναδιάρθρωση του
ΟΑΕΔ και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 258/Α).
3. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 3833/2010 «Προ−
στασία της εθνικής οικονομίας − Επείγοντα μέτρα για
την αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης» (ΦΕΚ 40/Α).
4. Τις διατάξεις του αρθρ. 20 του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ
226/Α/27−10−11) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μι−
σθολόγιο − βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες
διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δη−
μοσιονομικής στρατηγικής 2012/2015».
5. Τις διατάξεις του Π.Δ.63/2005 «Κωδικοποίηση της
Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όρ−
γανα» (ΦΕΚ 98/Α).
6. Τις διατάξεις του Π.Δ. 360/97 «Διατήρηση της επο−
πτείας Ν.Π.Δ.Δ. από τον Υπουργό Εργασίας και Κοινω−
νικών Ασφαλίσεων» (ΦΕΚ 240/Α).
7. Το υπ’ αριθμ. οικ. 2/78400/0022/14−11−2011 έγγραφο
του Υπ. Οικονομικών «Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή
των διατάξεων του Δευτέρου Κεφαλαίου του ν.4024/2011
“Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο − βαθμο−
λόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρ−
μογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής
στρατηγικής 2012/2015”».
8. Τη αρ. οικ. 2/7093/0022/5−2−04 κοινή υπουργική από−
φαση «Επέκταση των διατάξεων του Ν. 3205/2003 στο
προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου που
ασχολείται στο Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α.»
9. Το υπ’ αριθμ. 2/1606/0022/24−4−2009 έγγραφο του
Υπ. Οικονομικών «Υπερωριακή απασχόληση προσωπικού
με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου του Δημοσίου,
ΝΠΔΔ και ΟΤΑ».
10. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή προκα−
λείται δαπάνη ύψους περίπου 4.600.000,00€ σε βάρος
του προϋπολογισμού του Οργανισμού Απασχολήσεως
Εργατικού Δυναμικού οικονομικού έτους 2012. Η δαπάνη
θα καλυφθεί από την πίστωση που έχει προβλεφθεί

στον προϋπολογισμό του ΟΑΕΔ οικονομικού έτους 2012
με τα στοιχεία ΚΑΕ 0261 «Αποζημίωση για υπερωριακή
εργασία» ύψους 5.000.000,00€ και ΚΑΕ 0263 «Αμοιβή
για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες και νυκτερινές ώρες»
ύψους 200.000,00€.
11. Το αριθμ. Β101534/13−1−2011 έγγραφο του Ο.Α.Ε.Δ.
με το οποίο μας διαβιβάστηκε η αριθμ. 45/01/10−01−2012
απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΑΕΔ.
12. Τις ανάγκες του Ο.Α.Ε.Δ. για αντιμετώπιση επει−
γουσών, έκτακτων και εποχιακών υπηρεσιακών αναγκών,
αποφασίζουμε:
1) Την έγκριση της υπερωριακής απασχόλησης του
προσωπικού του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού
Δυναμικού για την κάλυψη εποχιακών, έκτακτων και
επειγουσών υπηρεσιακών αναγκών του Οργανισμού για
το έτος 2012 ως εξής:
Α) Για τους τακτικούς υπαλλήλους:
Δύο χιλιάδες εννιακόσιοι σαράντα επτά (2.947) τακτι−
κοί υπάλληλοι (ήτοι 2.194 διοικητικοί και 753 εκπαιδευ−
τικοί) για υπερωριακή εργασία πέρα από το κανονικό
ωράριο εργασίας και μέχρι της 22ας μ.μ. ώρας, μέχρι 20
ώρες μηνιαίως για τον κάθε υπάλληλο και για 707.280
ώρες συνολικά για όλους τους υπαλλήλους. Σε αυτούς
περιλαμβάνονται εννέα (9) υπάλληλοι που υπηρετούν
με απόσπαση στον Οργανισμό από άλλες υπηρεσίες,
έντεκα (11) υπάλληλοι του Οργανισμού που υπηρετούν
με απόσπαση στη Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου
Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και στη Γενική
Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων.
Β) Για τους φύλακες:
Διαπιστώνουμε τις ανάγκες που επιβάλλουν την υπε−
ρωριακή απασχόληση υπαλλήλων κατηγορίας ΥΕ και
άλλων κλάδων διαφόρων ειδικοτήτων, οι οποίοι απα−
σχολούνται κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες
και τις νυχτερινές ώρες με τη φύλαξη του εξοπλισμού
των κτιριακών εγκαταστάσεων συγκεκριμένων ΕΠΑΣ
Μαθητείας του Οργανισμού και εγκρίνουμε την υπε−
ρωριακή απασχόληση τους ως εξής:
α) Για νυκτερινή εργασία εργάσιμων ημερών που πα−
ρέχεται από την 22α ώρα μέχρι την 6η πρωινή, πέρα από
την υποχρεωτική, για δέκα (10) υπαλλήλους συνολικά
160 ώρες.
β) Για εργασία ημερήσια που παρέχεται Κυριακές και
εξαιρέσιμες ημέρες πέραν της υποχρεωτικής, από την
6η πρωινή μέχρι την 22η ώρα για δέκα (10) υπαλλήλους
συνολικά 140 ώρες.
γ) Για εργασία νυκτερινή που παρέχεται Κυριακές και
εξαιρέσιμες ημέρες πέραν της υποχρεωτικής, από την
22η ώρα μέχρι την 6η πρωινή για δέκα (10) υπαλλήλους
συνολικά 70 ώρες.
δ) Για εργασία νυκτερινή εργάσιμων ημερών που πα−
ρέχεται προς συμπλήρωση της υποχρεωτικής εβδο−
μαδιαίας εργασίας για δέκα (10) υπαλλήλους συνολικά
2.380 ώρες και
ε) Για εργασία νυχτερινή ή ημερήσια Κυριακών και
λοιπών εξαιρέσιμων ημερών, που παρέχεται για τη συ−
μπλήρωση της υποχρεωτικής εβδομαδιαίας εργασίας,
για δέκα (10) υπαλλήλους συνολικά 1.570 ώρες.
Γ) Για υπαλλήλους με σχέση εργασίας ιδιωτικού δι−
καίου:
Διακόσιους σαράντα (240) υπαλλήλους του Οργανι−
σμού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου και
ορισμένου χρόνου (ως τη λήξη των συμβάσεών τους)
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διαφόρων ειδικοτήτων, μέχρι 20 ώρες το μήνα για τον
καθένα και συνολικά ετησίως 57.600 ώρες.
2) Η κατανομή των ωρών και ο αριθμός των υπαλλή−
λων που θα απασχοληθούν υπερωριακά κατά Υπηρεσία
θα γίνει με απόφαση του Διοικητή του Οργανισμού.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 21 Μαρτίου 2012
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗΣ

Ö
Αριθμ. 246978/611
(3)
Χορήγηση άδειας Ίδρυσης και λειτουργίας Στέγης Υπο−
στηριζόμενης Διαβίωσης Οικοτροφείο (Σ.Υ.Δ.) − Ατό−
μων με Αναπηρία που χαρακτηρίζονται από Νοητική
Υστέρηση, στο Εργαστήρι Ειδικής Επαγγελματικής
Αγωγής και αποκαταστάσεως «ΠΑΝΑΓΙΑ ΕΛΕΟΥΣΑ».
Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1.α) Τις διατάξεις Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 τ.Α΄/17/6/10 «Νέα
αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρω−
μένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης».
β) Τις διατάξεις του Π.Δ. 132/2010 (ΦΕΚ 225 τ.Α΄/27.12.10)
«Οργανισμός Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
γ) Τις διατάξεις του Ν.2345/95 (ΦΕΚ 213/τ.Α΄/12−10−1995)
«Οργανωμένες Υπηρεσίες παροχής προστασίας από
φορείς Κοινωνικής Πρόνοιας».
2. α) Τις διατάξεις του αρ. 22 του Ν.3329/05 (ΦΕΚ 81 τ.Α΄
(4−4−05) περί Ίδρυσης και Λειτουργίας Σ.Υ.Δ ΑμεΑ,
β) Την αριθμ. Π3β/Φ, ΓΕΝ/Γ.Π.οικ.3394 κοινή υπουργική
απόφαση (ΦΕΚ 74/29−1−2007 τ.Β΄) «Προϋποθέσεις Ίδρυ−
σης και Λειτουργίας Σ.Υ.Δ ΑμεΑ που χαρακτηρίζονται
από Νοητική Υστέρηση».
3. Την υπ’ αριθμ. οικ 191209/3232/26−10−11 (ΦΕΚ 2513/
τ.Β΄/7−11−2011) απόφαση του Περιφερειάρχη της Περιφέ−
ρειας Δυτικής Ελλάδας, περί μεταβίβασης αρμοδιοτή−
των στους αντιπεριφερειάρχες.
4. Τον Ν. 3861/10 (ΦΕΚ 112 τ.Α΄/13−7−10) «Ενίσχυση της
διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και
πράξεων των Κυβερνητικών, διοικητικών και αυτ/κών
οργάνων στο διαδίκτυο − Πρόγραμμα Διαύγεια και άλ−
λες διατάξεις.
5. Την αριθ. ΔΠα 1/3898/4−9−1990 (ΦΕΚ 648/12−10−1990)
απόφαση αναγνώρισης ως ειδικώς Φιλανθρωπικού
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Σωματείου του με την Επωνυμία «Εργαστήρι Ειδικής
Επαγγελματικής Αγωγής και Αποκατάστασης «ΠΑΝΑΓΙΑ
Η ΕΛΕΟΥΣΑ» Φιλανθρωπικού Σωματείου με έδρα το
Μεσολόγγι.
6. Την αριθμ. 208744/492/17−11−2011 απόφαση Περιφε−
ρειάρχη Δυτικής Ελλάδας «περί συγκρότησης Επιτρο−
πών γνωμοδότησης για χορήγηση αδειών ίδρυσης και
λειτουργίας Σ.Υ.Δ.
7. Την με αριθμ. 1177/23−12−2011 αίτηση του Εργαστη−
ρίου Επαγγελματικής αγωγής και αποκαταστάσεως
«ΠΑΝΑΓΙΑ ΕΛΕΟΥΣΑ».
8. Την από 10−02−2012 έκθεση αυτοψίας και γνωμο−
δότησης, της καθ’ ύλην αρμόδιας επιτροπής για την
χορήγηση άδειας Ίδρυσης και Λειτουργίας των Σ.Υ.Δ
ΑμεΑ με θετική γνωμοδότηση, αποφασίζουμε:
Χορηγούμε άδεια Ίδρυσης και Λειτουργίας Στέγης
Υποστηριζόμενης Διαβίωσης Ατόμων με Αναπηρία
(προσώπων με Νοητική Υστέρηση) − Οικοτροφείο δυ−
ναμικότητας εννέα (9) Ατόμων στο Εργαστήρι Ειδικής
Επαγγελματικής αγωγής και αποκατάστασης «ΠΑΝΑΓΙΑ
ΕΛΕΟΥΣΑ» με έδρα το Μεσολόγγι, στην οδό Κύπρου και
Αρχ. Δαμασκηνού.
Διοικητικός Διευθυντής ορίζεται ο Χειμαριώτης Δημή−
τριος του Σπυρίδωνος. Από την παρούσα δεν προκύπτει
δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
Η παρούσα απόφαση έχει αναδρομική ισχύ ένα μήνα
πριν από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυ−
βερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Πάτρα, 7 Μαρτίου 2012
Ο Αντιπεριφερειάρχης
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ
Ö

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ
(4)
Στην υπ’ αριθ. Δ5/ΗΛ/Β/οικ.3982/17−02−2012 απόφαση
του Υφυπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματι−
κής Αλλαγής που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Β΄/342/16.2.2012
στη σελίδα 7152 στην στήλη Β΄ διορθώνεται:
Το εσφαλμένο: «Αθήνα, 17 Φεβρουαρίου 2012»,
στο ορθό: «Αθήνα, 16 Φεβρουαρίου 2012».
(Από το Υπουργείο Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής)

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

14834

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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