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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθµ. Π1/2235 (1)
  Εξαίρεση από την ένταξη στο Ενιαίο Πρόγραµµα Προ−

µηθειών (Ε.Π.Π.) µέχρι 31.12.2013, των προµηθειών των 
εγκεκριµένων έργων/υποέργων του προγράµµατος 
«ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ ΠΟΛΕΩΝ 2012−2015» του 
Πράσινου Ταµείου.

  Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

   Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις:
1. Του άρθρου 90 του «Κώδικα Νοµοθεσίας για την 

Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε 
µε το άρθρο πρώτο του Π.∆ 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/2005) 
«Κωδικοποίηση της νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και 
τα κυβερνητικά όργανα».

2. Του άρθρου 5 του Ν. 2286/95 (ΦΕΚ. 19/Α/1995) «Προ−
µήθειες του ∆ηµόσιου Τοµέα και ρυθµίσεις συναφών 
θεµάτων», όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 8 του 
Ν. 2741/99 (ΦΕΚ 199/Α/1999) «Ενιαίος Φορέας Ελέγχου 
Τροφίµων, άλλες ρυθµίσεις θεµάτων αρµοδιότητας του 
Υπουργείου Ανάπτυξης και λοιπές διατάξεις».

3. Του Π.∆. 397/88 (ΦΕΚ 185/Α/88) «Περί Οργανισµού 
του Υπουργείου Εµπορίου».

4. Του Π.∆. 195/95 (ΦΕΚ 102/Α/95) «Οργανισµός της 
Γενικής ∆ιεύθυνσης Κρατικών Προµηθειών Υπουργείου 
Εµπορίου».

5. Του Π.∆. 59/96 (ΦΕΚ 51/Α/96) «Σύσταση Γενικής 
Γραµµατείας Εµπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης και 
καθορισµός των αρµοδιοτήτων της».

6. Του Π.∆. 27/1996/ (ΦΕΚ 19/Α/96) «Συγχώνευση των 
Υπουργείων Τουρισµού, Βιοµηχανίας, Ενέργειας και 
Τεχνολογίας και Εµπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυ−
ξης», όπως τροποποιήθηκε µε το Π.∆. 122/2004 (ΦΕΚ 
85/Α/2004).

7. Του Π.∆. 60/07 (ΦΕΚ 64/Α/07) Προσαρµογή της Ελλη−
νικής νοµοθεσίας ον,ς διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ 
«Περί συντονισµού των διαδικασιών σύναψης δηµοσίων 
συµβάσεων και υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε µε 
την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 
2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµ−
βουλίου της 16ης Νοεµβρίου 2005.

8. Του Π.∆. 118/07 (ΦΕΚ 150/Α/07) «Κανονισµός Προµη−
θειών ∆ηµοσίου» (Κ.Π.∆.) κατά το µέρος που δεν αντί−
κειται στις διατάξεις του Π.∆. 60/07 (ΦΕΚ 64/Α/2007).

9. Του Π.∆. 185/09 (ΦΕΚ 213/Α/09) «Ανασύσταση του 
Υπουργείου Οικονοµικών, συγχώνευση του Υπουργείου 
Οικονοµίας και Οικονοµικών µε τα Υπουργεία Ανάπτυ−
ξης και Εµπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής 
και µετονοµασία του σε «Υπουργείο Οικονοµίας Αντα−
γωνιστικότητας και Ναυτιλίας».

10. Του Π.∆. 189/09 (ΦΕΚ 221/Α/2009) «Καθορισµός και 
ανακατανοµή αρµοδιοτήτων των Υπουργείων», και των 
Π.∆. 28/10 (ΦΕΚ. 64/Α/10) και Π.∆. 50/10 (ΦΕΚ. 89/A/10) 
«Ανακατανοµή αρµοδιοτήτων των Υπουργείων και τρο−
ποποιήσεις του Π.∆. 189/ 2009»

11. Του Π.∆. 65/2011 (ΦΕΚ 147/Α/27−6−2011) «∆ιάσπαση 
του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλε−
κτρονικής ∆ιακυβέρνησης στα Υπουργεία α) Εσωτερικών 
και β) ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής ∆ι−
ακυβέρνησης, συγχώνευση των Υπουργείων Οικονοµίας, 
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και θαλάσσιων Υπο−
θέσεων, Νήσων και Αλιείας στο Υπουργείο Ανάπτυξης, 
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και µεταφορά στον 
Πρωθυπουργό των Γενικών Γραµµατειών Ενηµέρωσης 
και Επικοινωνίας και στο Υπουργείο Παιδείας, ∆ία Βίου 
Μάθησης και Θρησκευµάτων της Γενικής Γραµµατείας 
Νέας Γενιάς».

12. Του Π.∆. 85/2012 (ΦΕΚ 141/Α/2012) «Ίδρυση και µε−
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τονοµασία Υπουργείων, µεταφορά και κατάργηση υπη−
ρεσιών», όπως τροποποιήθηκε µε το Π.∆. 88/2012 (ΦΕΚ 
143/Α/2012).

13. Του Π.∆. 90/2012 (ΦΕΚ 144/Α/2012) «∆ιορισµός 
Υπουργού και Υφυπουργών».

14. Του Π.∆. 118/2013 (ΦΕΚ 152/Α/2013) «Τροποποίηση 
του Π.∆. 85/2012 (Α΄ 141) − Ίδρυση Υπουργείου Υποδοµών 
Μεταφορών και ∆ικτύων και Υπουργείου Πολιτισµού και 
Αθλητισµού και µετονοµασία των Υπουργείων Ανάπτυ−
ξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και 
∆ικτύων και Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και 
Αθλητισµού σε Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστι−
κότητας και σε Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευµάτων 
αντιστοίχως».

15. Του Π.∆. 119/2013 (ΦΕΚ 153/Α/2013 «∆ιορισµός Αντι−
προέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών 
Υπουργών και Υφυπουργών».

16. Την µε αριθµ. Π1/6650/23−11−1999 (ΦΕΚ 79/Β/99) 
απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης «Κανονισµός 
Λειτουργίας της Επιτροπής Πολιτικής και Προγραµµα−
τισµού Προµηθειών» στο Υπουργείο Ανάπτυξης − Γενική 
Γραµµατεία Εµπορίου.

17. Την µε αριθµ. Π1/428/19−2−2013 απόφαση του Υφυ−
πουργού Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας Υποδοµών 
Μεταφορών και ∆ικτύων «Συγκρότηση της Επιτροπής 
Πολιτικής και Προγραµµατισµού Προµηθειών» στο 
Υπουργείο Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας Υποδοµών 
Μεταφορών και ∆ικτύων στη Γενική Γραµµατεία Εµπο−
ρίου, όπως ισχύει.

18. Την µε αριθµ. Π1/806/4−5−2012 (ΦΕΚ 1609/Β/2012) 
απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης Αντα−
γωνιστικότητας και Ναυτιλίας «Εφαρµογή Ενιαίου Προ−
γράµµατος Προµηθειών έτους 2012».

19. Την µε αριθµ. 27858/∆ΙΟΕ/546/26−6−2013 (ΦΕΚ 1653/
Β/4−7−2013) απόφαση του Πρωθυπουργού και του 
Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας «Ανά−
θεση αρµοδιοτήτων στον Υφυπουργού Ανάπτυξης και 
Ανταγωνιστικότητας Αθανάσιο Σκορδά».

20. Το µε αριθµ. 2626/20−05−2013 έγγραφο του Πρά−
σινου Ταµείου µε το οποίο αιτείται, για τους λόγους 
που αναφέρονται σ' αυτό, την εξαίρεση από την ένταξη 
στο Ε.Π.Π για το τρέχον έτος και µέχρι 31−12−2013, των 
προµηθειών των εγκεκριµένων έργων/υποέργων του 
Προγράµµατος «Αστική Αναζωογόνηση Πόλεων 2012−
2015» του Πράσινου Ταµείου,

21. Την µε αριθµ. πρωτ. 3113/8−8−2013 απόφαση (ορθή 
επανάληψη ως προς το συνηµµένο πίνακα 29−8−2013) 
µε την οποία ο Πρόεδρος του ∆.Σ του Πράσινου Ταµεί−
ου αποφάσισε (52.1/25−7−2013 πρακτικό ∆.Σ), την ένταξη 
έργων στο Χρηµατοδοτικό Πρόγραµµα του Πράσινου 
Ταµείου «Αστική Αναζωογόνηση 2012 − 2015» για το έτος 
2013 στους άξονες προτεραιότητας 2,3 και 4, σύµφωνα 
µε το συνηµµένο πίνακα.

22. Την από 16/9/2013 εισήγηση της Υπηρεσίας µας 
προς την Ε.Π.Π.Π σχετικά µε το ανωτέρω αίτηµα του 
Πράσινου Ταµείου. 

23. Την από 17/9/2013 οµόφωνη γνωµοδότηση της Επι−
τροπής Πολιτικής και Προγραµµατισµού Προµηθειών 
πρακτικό της ΕΠΠΠ (No 9/2013).

24. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού 
Προϋπολογισµού.

Αποδεχόµενοι την από 17−9−2013 οµόφωνη γνωµοδό−

τηση της Επιτροπής Πολιτικής και Προγραµµατισµού 
Προµηθειών αποφασίζουµε:

1. Εγκρίνουµε την εξαίρεση, σύµφωνα µε την παρ. 3.γ. 
του άρθρου 2 του Ν. 2286/95, από την ένταξη στο Ενιαίο 
Πρόγραµµα Προµηθειών (Ε.Π.Π.) µέχρι την 31.12.2013 των 
προµηθειών των εγκεκριµένων έργων/υποέργων του 
Προγράµµατος «Αστική Αναζωογόνηση 2012−2015» που 
αναφέρονται στη µε αριθµ. πρωτ. 3113/8−8−2013 απόφα−
ση (ορθή επανάληψη 29−8−2013) του Προέδρου του ∆.Σ. 
του Πράσινου Ταµείου για το έτος 2013 στους άξονες 
προτεραιότητας 2,3 και 4. (Α∆Α: ΒΛΩ846Ψ844−Ω2Α).

2. Η προµήθεια των εν λόγω έργων/υποέργων θα γίνει 
σύµφωνα µε τις κείµενες περί Κρατικών Προµηθειών 
διατάξεις.

3. Οι φορείς που θα διενεργήσουν τους διαγωνισµούς 
υποχρεούνται να αποστέλλουν στη Γενική Γραµµατεία 
Εµπορίου στη ∆ιεύθυνση Πολιτικής Προµηθειών, απο−
λογιστικά στοιχεία, σύµφωνα µε την παρ. 16, άρθρο 2 
του Ν. 2286/95.

4. Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δηµοσίευσή 
της στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 9 Οκτωβρίου 2013 

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΚΟΡ∆ΑΣ

F

Αριθµ. Φ.122.1/1137/145793/Β2 (2)
    Ανάπτυξη και λειτουργία ηλεκτρονικού συστήµατος 

ολοκληρωµένης διαχείρισης διαδικασιών εκλογής και 
εξέλιξης καθηγητών καθώς και κατάρτισης και τή−
ρησης µητρώων εσωτερικών και εξωτερικών µελών. 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − 

ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) των άρθρων 9, 19 και 21 του Ν. 4009/2011 «∆οµή, 

λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και 
διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυµάτων» 
(Α΄195), όπως η παρ. 5 του  πρώτου αντικαταστάθηκε 
από την παράγραφο 4 του άρθρου 3 του Ν. 4076/2012 
«Ρυθµίσεις θεµάτων Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυµά−
των και άλλες διατάξεις» (Α΄159) και όπως η παρ. 4 του 
δεύτερου τροποποιήθηκε από την παράγραφο 13 του 
άρθρου 34 του Ν. 4115/2013 «Οργάνωση και λειτουργία 
Ιδρύµατος Νεολαίας και ∆ια Βίου Μάθησης και Εθνικού 
Οργανισµού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελµα−
τικού Προσανατολισµού και άλλες διατάξεις» (Α΄ 24).

β) του άρθρου 21 του Ν. 3871/2010 «∆ηµοσιονοµική 
διαχείριση και ευθύνη» (Α΄ 141).

γ) του άρθρου 90 του «Κώδικα Νοµοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», που κυρώθηκε 
µε το άρθρο πρώτο του Π.∆. 63/2005 (Α΄ 98).

δ) του Π.∆. 147/1976 «Περί του Οργανισµού της Κε−
ντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας 
και Θρησκευµάτων» (Α΄ 56), όπως αντικαταστάθηκε 
στο άρθρο 1 παρ. 1 µε την παρ. 1 του άρθρου 29 του 
Ν. 4027/2011 (Α΄ 233).

ε) του Π.∆. 85/2012 «Ίδρυση και µετονοµασία Υπουργεί−
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ων, µεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών» (Α΄ 141), όπως 
αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 2 του Π.∆. 118/2013 «Τρο−
ποποίηση του Π.∆. 85/2012 (Α΄ 141) − Ίδρυση Υπουργείου 
Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων και Υπουργείου 
Πολιτισµού και Αθλητισµού και µετονοµασία των Υπουρ−
γείων Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Με−
ταφορών και ∆ικτύων και Παιδείας και Θρησκευµάτων, 
Πολιτισµού και Αθλητισµού σε Υπουργείο Ανάπτυξης 
και Ανταγωνιστικότητας και σε Υπουργείο Παιδείας και 
Θρησκευµάτων αντιστοίχως» (Α΄ 152).

στ) του Π.∆. 119/2013 «∆ιορισµός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α΄ 153). 

ζ) του Π.∆. 29/1998 περί σύστασης Ανωνύµου Εταιρείας 
µε την επωνυµία «Εθνικό ∆ίκτυο Έρευνας Τεχνολογίας 
Α.Ε.» (Α΄ 34) όπως τροποποιήθηκε από το Π.∆. 308/2001 
(Α΄ 209), το Π.∆. 145/2003 (Α΄ 121) και το Ν. 3438/2006 
(Α΄ 33). 

η) Την αριθµ. Υ48/9−7−2012 απόφαση του Πρωθυ−
πουργού «Καθορισµός αρµοδιοτήτων του Αναπληρωτή 
Υπουργού Οικονοµικών Χρήστου Σταϊκούρα» (Β΄ 2105). 

θ) την υπ’ αριθµ. 4179/14.7.2011 ένταξη της Πράξης µε 
τίτλο «Ηλεκτρονικοποίηση και απλούστευση διαδικασι−
ών για την ακαδηµαϊκή κοινότητα» στο Επιχειρησιακό 
Πρόγραµµα “∆ιοικητική Μεταρρύθµιση 2007−2013”», µε 
κωδικό ΟΠΣ 349601. 

ι) το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
δεν προκαλείται επιπρόσθετη δαπάνη σε βάρος του 
κρατικού προϋπολογισµού, αποφασίζουµε:

Άρθρο 1

Υπό την εποπτεία του Υπουργείου Παιδείας και 
Θρησκευµάτων συστήνεται το πληροφοριακό σύστη−
µα ΑΠΕΛΛΑ, στην διαδικτυακή διεύθυνση http://apella.
minedu.gov.gr, µε φορέα διαχείρισης το Εθνικό ∆ίκτυο 
Έρευνας και Τεχνολογίας Α.Ε. Μέσω αυτού του συ−
στήµατος καταρτίζονται και τηρούνται τα εσωτερικά 
και εξωτερικά µητρώα των Ανώτατων Εκπαιδευτικών 
Ιδρυµάτων (Α.Ε.Ι.), κατά την έννοια του άρθρου 1 του 
Ν. 4009/2011 (Α΄195), υποβάλλονται αιτήσεις υποψηφι−
ότητας για την πλήρωση θέσεων που προκηρύχθηκαν 
µαζί µε τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά, δη−
µοσιοποιούνται οι διαδικασίες εκλογής ή εξέλιξης και 
αναρτάται το κανονιστικό πλαίσιο που διέπει τις ανω−
τέρω διαδικασίες.

Άρθρο 2
Υπεύθυνος του Ιδρύµατος

1. Με απόφαση του Πρύτανη ή του Προέδρου του οι−
κείου Ιδρύµατος ορίζεται ο υπεύθυνος του Ιδρύµατος, 
ο οποίος χειρίζεται το πληροφοριακό σύστηµα για δύο 
έτη και προέρχεται από τους υπαλλήλους που υπηρε−
τούν στο διοικητικό προσωπικό του Α.Ε.Ι. Με την ίδια 
απόφαση ορίζεται ο αναπληρωτής του σε περίπτωση 
που παραιτηθεί,  εκλείψει ή αδυνατεί να εκτελέσει τα 
καθήκοντά του για οποιοδήποτε λόγο κατά τον χρόνο 
της θητείας του.

Άρθρο 3
Μητρώα εσωτερικών και εξωτερικών µελών

1. Τα µέλη της επιτροπής επιλογής ή εξέλιξης καθηγη−
τών επιλέγονται από µητρώα εσωτερικών και εξωτερι−
κών µελών. Τα µητρώα αυτά καταρτίζονται ανά γνωστι−

κό αντικείµενο από την Κοσµητεία µετά από εισήγηση 
των Συνελεύσεων των Τµηµάτων και εγκρίνονται από 
την Σύγκλητο. Οι πράξεις του προηγούµενου εδαφίου 
αναρτώνται αµελλητί στο πληροφοριακό σύστηµα µε 
ευθύνη του υπεύθυνου του Ιδρύµατος.

2. Τα πρόσωπα που θα στελεχώσουν τα µητρώα επι−
λέγονται από το γενικό µητρώο του πληροφοριακού 
συστήµατος. Προκειµένου να συσταθεί το γενικό µη−
τρώο οι καθηγητές πρώτης βαθµίδας ή οι αναπληρω−
τές καθηγητές των Α.Ε.Ι της ηµεδαπής, οφείλουν να 
εγγράφονται στο πληροφοριακό σύστηµα. Παράλληλα 
δύνανται να εγγράφονται οι καθηγητές πρώτης βαθµί−
δας ή οι αναπληρωτές καθηγητές των οµοταγών Α.Ε.Ι 
της αλλοδαπής καθώς και οι ερευνητές ερευνητικών 
Ιδρυµάτων της ηµεδαπής και της αλλοδαπής αντίστοι−
χων βαθµίδων.

3. Η εγγραφή των καθηγητών των Α.Ε.Ι και των ερευνη−
τών των ερευνητικών Ιδρυµάτων της ηµεδαπής ολοκλη−
ρώνεται µε την ηλεκτρονική καταχώριση των ατοµικών 
τους στοιχείων, της βαθµίδας της θέσης τους, της Σχο−
λής ή και του Τµήµατος του Α.Ε.Ι. στο οποίο υπηρετούν 
ή του ερευνητικού Ιδρύµατος στο οποίο απασχολούνται 
αντίστοιχα. Προκειµένου να καταστεί δυνατή η υπαγωγή 
των καθηγητών ή ερευνητών σε µητρώο οφείλουν να 
αναρτούν και ένα σύντοµο βιογραφικό σηµείωµα. Περαι−
τέρω οι καθηγητές ή ερευνητές οφείλουν να αναρτούν 
σε ηλεκτρονική µορφή την πράξη διορισµού τους, όπως 
δηµοσιεύτηκε στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ) 
και να καταχωρίζουν το προκύπτον από αυτήν γνωστικό 
αντικείµενο. Εάν το γνωστικό αντικείµενο προκύπτει 
από µεταγενέστερη πράξη δηµοσιευθείσα στην Εφηµε−
ρίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ) θα αναρτάται και αυτή.  Σε 
περίπτωση που το γνωστικό αντικείµενο δεν αναφέρε−
ται σε κάποια από τις πράξεις των δύο προηγούµενων 
εδαφίων ο καθηγητής ή ερευνητής θα καταχωρίζει µε 
δική του ευθύνη το γνωστικό του αντικείµενο, όπως 
αυτό απορρέει από το εν γένει επιστηµονικό του έργο. 
Η καταχώριση της πράξης διορισµού συνιστά όρο του 
ενεργού της συµµετοχής τους στο γενικό µητρώο. Η 
καταχώριση του βιογραφικού σηµειώµατος δεν είναι 
υποχρεωτική, εάν ο καθηγητής ή ερευνητής συµπλη−
ρώσει στο οικείο πεδίο τον ενιαίο εντοπιστή πόρων 
(URL) του Ιδρύµατος  στον ιστότοπο του οποίου  έχει 
αναρτηθεί το βιογραφικό του σηµείωµα.

4. Η εγγραφή των καθηγητών των Α.Ε.Ι. και των ερευ−
νητών της αλλοδαπής ολοκληρώνεται µε την ηλεκτρο−
νική καταχώριση της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυ−
δροµείου (e−mail),  που τους χορήγησε το Ίδρυµα στο 
οποίο υπηρετούν, και του ενιαίου εντοπιστή πόρων (URL) 
που είναι αναρτηµένο το βιογραφικό τους σηµείωµα. 
Στην περίπτωση που στον ιστότοπο του Ιδρύµατος δεν  
υφίσταται το βιογραφικό σηµείωµα του εγγεγραµµένου 
καθηγητή ή ερευνητή, αναρτάται µε ευθύνη του.

5. Οι καταχωρίσεις των προηγούµενων παραγράφων 
του αυτού άρθρου επικαιροποιούνται µε ευθύνη των 
καθηγητών και ερευνητών.

Άρθρο 4
Προκήρυξη θέσεων καθηγητών 

και αίτηση υποψηφιότητας

1. Η προκήρυξη εκλογής ή εξέλιξης καθηγητών, όπως 
δηµοσιεύτηκε στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), 
αναρτάται αµελλητί στο πληροφοριακό σύστηµα από 
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τον υπεύθυνο του Ιδρύµατος. Η προθεσµία υποβολής 
υποψηφιοτήτων ορίζεται κατ’ ελάχιστο στις 30 ηµέρες. 
Η ανωτέρω προθεσµία καταχωρίζεται σε ξεχωριστό 
πεδίο από τον υπεύθυνο του Ιδρύµατος.

2. Όσοι επιθυµούν να υποβάλουν αίτηση υποψηφιό−
τητας σε θέση εκλογής εγγράφονται στο σύστηµα και 
υποβάλλουν ηλεκτρονικά την αίτηση υποψηφιότητας 
µαζί µε όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά. 
Ως τέτοια νοούνται ενδεικτικά το βιογραφικό σηµείω−
µα,  το αντίγραφο των πτυχίων και των τίτλων σπου−
δών τους, τα επιστηµονικά τους δηµοσιεύµατα και το 
αναλυτικό υπόµνηµα αυτών. Επιπλέον καταχωρίζουν 
ηλεκτρονικά αντίγραφο δελτίου αστυνοµικής ταυτότη−
τας ή διαβατηρίου και εφόσον πρόκειται για άρρενες 
υποψηφίους, υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986, όπου 
δεσµεύονται ότι θα έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές 
τους υποχρεώσεις ή θα έχουν απαλλαγεί νόµιµα από 
αυτές πριν την έκδοση της πρυτανικής πράξης διορι−
σµού τους. Οι υποψήφιοι οφείλουν να καταχωρίζουν και 
κάθε πρόσθετο δικαιολογητικό που κρίνεται απαραί−
τητο από το Ίδρυµα σύµφωνα µε τον Οργανισµό του.

3. Όσοι επιθυµούν να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότη−
τας σε θέση εξέλιξης, υποβάλουν ηλεκτρονικά αίτηση 
υποψηφιότητας και καταχωρίζουν τα δικαιολογητικά 
που προβλέπονται στην προηγούµενη παράγραφο, 
εξαιρουµένων όσων έχουν ήδη καταχωρίσει κατά την 
εγγραφή τους στο γενικό µητρώο και όσων δε χρήζουν 
επικαιροποίησης.

4. Οι υποψήφιοι σε θέση εκλογής ή εξέλιξης, αφού 
υποβάλουν την αίτηση και τα δικαιολογητικά που προ−
βλέπονται στις προηγούµενες παραγράφους, δύνανται 
να καταχωρίζουν στο πληροφοριακό σύστηµα τα ατοµι−
κά στοιχεία δύο καθηγητών ή ερευνητών της επιλογής 
τους, οι οποίοι θα συνδράµουν την επιτροπή στο έργο 
αξιολόγησης. Τα υποδεικνυόµενα από τον υποψήφιο 
πρόσωπα θα πρέπει να ανήκουν υποχρεωτικά στα µη−
τρώα του Ιδρύµατος, εξαιρουµένων όσων περιλαµβάνο−
νται στα τακτικά ή αναπληρωµατικά µέλη της επιτροπής 
επιλογής ή εξέλιξης.

Άρθρο 5
Oρισµός ειδικής επταµελούς 

επιτροπής και εισηγητών − αξιολογητών

1. Τα τακτικά και αναπληρωµατικά µέλη της ειδικής 
επταµελούς επιτροπής, άλλως επιτροπής επιλογής ή 
εξέλιξης, ορίζονται µε απόφαση της Συνέλευσης του 
Τµήµατος, κατόπιν σύµφωνης γνώµης της Κοσµητείας. 
Οι ανωτέρω πράξεις αναρτώνται αµελλητί στο πληρο−
φοριακό σύστηµα µε ευθύνη του υπεύθυνου του Ιδρύ−
µατος.

2. Η κατάσταση επιλογής των µελών της επιτροπής 
επιλογής ή εξέλιξης, όπως αποτυπώνεται στην απόφα−
ση της Συνέλευσης του Τµήµατος, απεικονίζεται ηλε−
κτρονικά στο πληροφοριακό σύστηµα µε ευθύνη του 
υπεύθυνου του Ιδρύµατος.

3. Η ειδική επταµελής επιτροπή οφείλει να ζητήσει από 
δύο εισηγητές − αξιολογητές της επιλογής της γραπτή 
αξιολόγηση για κάθε υποψήφιο. Η ηµεροµηνία συνεδρί−
ασης της επιτροπής για την ανάδειξη των εισηγητών − 
αξιολογητών, αλλά και το πρακτικό επιλογής αυτών, 
θα αναρτώνται αµελλητί µε ευθύνη του υπεύθυνου του 
Ιδρύµατος στο πληροφοριακό σύστηµα.

4. Οι εισηγητές − αξιολογητές της προηγούµενης 
παραγράφου και όσοι τυχόν υποδεικνύονται από τον 

υποψήφιο, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 4 πα−
ράγραφος 4 του νόµου 4009/2011, εκπονούν γραπτή 
αξιολόγηση ύστερα από σχετικό αίτηµα της επιτρο−
πής επιλογής ή εξέλιξης. Το αίτηµα της επιτροπής και 
οι γραπτές αξιολογήσεις του προηγούµενου εδαφίου 
αναρτώνται αµελλητί στο πληροφοριακό σύστηµα µε 
ευθύνη του υπεύθυνου του Ιδρύµατος.

Άρθρο 6
Εκλογή ή εξέλιξη καθηγητών

1. Η ειδική επταµελής επιτροπή  συνέρχεται προκει−
µένου  να εκλέξει ή εξελίξει τον  καταλληλότερο για 
την θέση υποψήφιο. Η ηµεροµηνία της συνεδρίασης 
καθορίζεται από τον Πρόεδρο του οικείου Τµήµατος 
και αναρτάται αµελλητί στο πληροφοριακό σύστηµα 
µε ευθύνη του υπεύθυνου του Ιδρύµατος.

2. Ύστερα από διαβούλευση και αξιολόγηση όλων των 
υποψηφίων τα µέλη της επιτροπής ψηφίζουν και επι−
λέγουν τον καταλληλότερο από τους υποψηφίους που 
διαθέτουν τα ουσιαστικά ακαδηµαϊκά προσόντα για την 
κατάληψη της θέσης που προκηρύχθηκε. Περαιτέρω 
αναδεικνύουν  σε ξεχωριστή ψηφοφορία έναν δεύτερο 
επιλαχόντα για την κατάληψη της θέσης. Η ανωτέρω 
διαδικασία καταγράφεται σε πρακτικό, το οποίο αναρ−
τάται αµελλητί µε ευθύνη του υπευθύνου του Ιδρύµατος 
στο πληροφοριακό σύστηµα.

Άρθρο 7
∆ιορισµός καθηγητών

1. Το πρακτικό εκλογής ή εξέλιξης διαβιβάζεται από 
τον Κοσµήτορα στον Πρύτανη ή τον Πρόεδρο του οι−
κείου Ιδρύµατος προκειµένου να διενεργήσει έλεγχο 
νοµιµότητας και  να προβεί στις απαραίτητες ενέρ−
γειες για τον διορισµό του υποψηφίου. Ο υπεύθυνος 
του Ιδρύµατος οφείλει να καταχωρίζει αµελλητί στο 
πληροφοριακό σύστηµα το διαβιβαστικό έγγραφο.

2. Ο έλεγχος νοµιµότητας από τον Πρύτανη ή τον 
Πρόεδρο του οικείου Ιδρύµατος ολοκληρώνεται είτε 
µε την έκδοση της πράξης διορισµού του επιλεγέντος 
υποψηφίου είτε µε την αναποµπή του φακέλου της επι−
λογής στην οικεία Σχολή ή Τµήµα για επανάληψη της 
διαδικασίας. Η πράξη διορισµού ή η απόφαση του Πρύ−
τανη ή του Προέδρου του οικείου Ιδρύµατος σχετικά µε 
την αναποµπή του φακέλου της επιλογής, αναρτώνται 
αµελλητί στο πληροφοριακό σύστηµα µε ευθύνη του 
υπευθύνου του Ιδρύµατος.

3. Η διαδικασία διορισµού περατούται µε την δη−
µοσίευση της πράξης διορισµού του Πρύτανη ή του 
Προέδρου του οικείου Ιδρύµατος στην Εφηµερίδα της 
Κυβερνήσεως.  Η εν λόγω πράξη αναρτάται αµελλητί 
στο πληροφοριακό σύστηµα µε ευθύνη του υπευθύνου 
του Ιδρύµατος.

Άρθρο 8
Κανονιστικό πλαίσιο

1. Ο υπεύθυνος του Ιδρύµατος οφείλει να αναρτά στο 
πληροφοριακό σύστηµα τον Οργανισµό και τον Εσωτε−
ρικό Κανονισµό του Ιδρύµατος, όπως τροποποιούνται 
και ισχύουν.

Άρθρο 9
Πρόσβαση στο πληροφοριακό σύστηµα

1. Οι διαδικασίες εκλογής ή εξέλιξης των άρθρων 5−7 
της παρούσης είναι προσβάσιµες από τον υπεύθυνο του 
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Ιδρύµατος και τους υποψηφίους για την πλήρωση της 
θέσης που προκηρύσσεται.

2. Οι προκηρύξεις, τα µητρώα εσωτερικών και εξωτε−
ρικών µελών και το κανονιστικό πλαίσιο των Ιδρυµάτων 
είναι προσβάσιµα από το σύνολο των εγγεγραµµένων 
χρηστών στο πληροφοριακό σύστηµα.

Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

  Μαρούσι, 9 Οκτωβρίου 2013

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

 ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ 

F

Αριθµ. 145588/∆4 (3)
   Μετονοµασία και προσθήκη προσωνυµίας 

σχολικών µονάδων Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης.

   Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ.2 κεφ. Β΄ του 

Ν.2817/2000 «Εκπαίδευση των ατόµων µε ειδικές εκπαι−
δευτικές ανάγκες και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 78 τ.Α΄/14−
3−2000).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 59 παρ. 15 του Ν. 3966/2011 
«Θεσµικό πλαίσιο των Πρότυπων Πειραµατικών Σχολεί−
ων, Ίδρυση Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Οργά−
νωση του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και 
Εκδόσεων «∆ΙΟΦΑΝΤΟΣ» και λοιπές διατάξεις».

3. Τις διατάξεις του άρθρου 2  παρ. 5 του αριθµ. 
201/1998 Προεδρικού ∆ιατάγµατος «Οργάνωση και λει−
τουργία ∆ηµοτικών Σχολείων» (ΦΕΚ 161 τ.Α΄/13−7−1998).

4. Τις διατάξεις του άρθρου 2  παρ. 1, 2 και 3 του 
αριθµ. 200/1998 Προεδρικού ∆ιατάγµατος «Οργάνωση 
και Λειτουργία Νηπιαγωγείων» (ΦΕΚ 161/τ.Α΄/13−07−1998).

5. Την αριθµ. 90595/ΣΤ5/05−07−2013 (ΦΕΚ 1667/τ.Β΄/05−
07−2013) Κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του 
Υπουργού Παιδείας  και Θρησκευµάτων µε θέµα «Κα−
θορισµός αρµοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Παιδείας 
και Θρησκευµάτων, Κωνσταντίνο Γκιουλέκα και Συµεών 
Κεδίκογλου».

6. Το αριθµ. Φ.2.1/4205/18−12−2012 έγγραφο της ∆ιεύ−
θυνσης ΠΕ ∆ράµας.

7. Το αριθµ. 4396/09−11−2012 έγγραφο της ∆ιεύθυνσης 
ΠΕ Θεσπρωτίας.

8. Το αριθµ. 230/15−01−2013 έγγραφο της ∆ιεύθυνσης 
ΠΕ Ιωαννίνων.

9. Το αριθµ. Φ.2/2123/21−02−2013 έγγραφο της ∆ιεύθυν−
σης ΠΕ ∆΄ Αθήνας.

10. Τα αριθµ. 2536/05−04−2013 και 4573/02−07−2013 έγ−
γραφα της ∆ιεύθυνσης ΠΕ Γ΄ Αθήνας.

11. Το αριθµ. 1722/01−04−2013 έγγραφο της ∆ιεύθυνσης 
ΠΕ Λέσβου.

12. Το αριθµ. 5586/28−06−2013 έγγραφο της ∆ιεύθυνσης 
ΠΕ Πέλλας.

13. Το αριθµ. 6737/05−12−2012 έγγραφο της ∆ιεύθυνσης 
ΠΕ Τρικάλων. 

14. Τα αριθµ. 3208/03−10−2012 και 1706/12−04−2013 έγ−
γραφα της ∆ιεύθυνσης ΠΕ Φλώρινας.

15. Το αριθµ. Φ.2.1/1762/13−03−2013 έγγραφο της Περιφε−

ρειακής ∆ιεύθυνσης ΠΕ και ∆Ε Ανατολικής Μακεδονίας 
και Θράκης.

16. Τα αριθµ. Φ.2.1/1460/14−03−2013 και Φ.2.1/247/16−01−
2013 έγγραφα της Περιφερειακής ∆ιεύθυνσης ΠΕ και 
∆Ε Ηπείρου.

17. Τα αριθµ. 3474/11−03−2013, 4090/22−03−2013 και 
5904/24−04−2013 έγγραφα της Περιφερειακής ∆ιεύθυν−
σης ΠΕ και ∆Ε Αττικής.

18. Το αριθµ. 1778/22−03−2013 έγγραφο της Περιφερει−
ακής ∆ιεύθυνσης ΠΕ και ∆Ε Βορείου Αιγαίου.

19. Το αριθµ. 2186/20−03−2013 έγγραφο της Περιφερει−
ακής ∆ιεύθυνσης ΠΕ και ∆Ε Θεσσαλίας.

20. Το αριθµ. 1433/10−04−2013 έγγραφο της Περιφε−
ρειακής ∆ιεύθυνσης ΠΕ και ∆Ε ∆υτικής Μακεδονίας.

21. Το αριθµ. 9537/23−07−2013 έγγραφο της Περι−
φερειακής ∆ιεύθυνσης ΠΕ και ∆Ε Κεντρικής Μακε−
δονίας.

22. Την αριθµ. 293/2012 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµ−
βουλίου του ∆ήµου ∆οξάτου του Ν. ∆ράµας.

23. Την αριθµ. 272/2012 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµ−
βουλίου του ∆ήµου Σουλίου του Ν/ Θεσπρωτίας.

24. Την αριθµ. 526/2012 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµ−
βουλίου του ∆ήµου Ζίτσας του Ν. Ιωαννίνων.

25. Την αριθµ. 76/2013 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµ−
βουλίου του ∆ήµου Πετρούπολης του Ν. Αττικής.

26. Την αριθµ. 92/2013 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµ−
βουλίου του ∆ήµου Αλίµου του Ν. Αττικής.

27. Την αριθµ. 305/2012 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµ−
βουλίου του ∆ήµου Αιγάλεω του Ν. Αττικής.

28. Την αριθµ 97/2013 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµ−
βουλίου του ∆ήµου Λήµνου του Ν. Λέσβου.

29. Την αριθµ. 119/2013 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµ−
βουλίου του ∆ήµου Αλµωπίας του Ν. Πέλλας.

30. Την αριθµ. 491/2012 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµ−
βουλίου του ∆ήµου Τρικκαίων Ν. Τρικάλων.

31. Τις αριθµ. 397/2011 και 182/2012 αποφάσεις του 
∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου Φλώρινας Ν. Φλώ−
ρινας.

32. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής δεν προκύπτει δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισµού, αποφασίζουµε:

Α)  Μετονοµάζονται από το σχολικό έτος 2013−2014 
οι παρακάτω σχολικές µονάδες Πρωτοβάθµιας Εκπαί−
δευσης ως ακολούθως:

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ∆ΡΑΜΑΣ
Το Νηπιαγωγείο Παλαιού Κεφαλαρίου (9090211) σε 

Νηπιαγωγείο Κεφαλαρίου.
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ΘΕΣΠΡΩ−

ΤΙΑΣ
Το 4ο Νηπιαγωγείο Παραµυθιάς (9180249) σε 2ο Νη−

πιαγωγείο Παραµυθιάς.
Β) Στις παρακάτω σχολικές µονάδες προστίθεται από 

το σχολικό έτος 2013−2014 προσωνυµία ως ακολούθως:
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ Γ΄ ΑΘΗ−

ΝΑΣ
Στο 4ο ∆ηµοτικό Σχολείο Αιγάλεω (9050360)  προστί−

θεται προσωνυµία «Μίκης Θεοδωράκης».
Στο 12ο ∆ηµοτικό Σχολείο Πετρούπολης (9051650) 

προστίθεται προσωνυµία «Αντώνης Σαµαράκης».
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ∆΄ ΑΘΗ−

ΝΑΣ
Στο 3ο ∆ηµοτικό Σχολείο Αλίµου (9050175) προστίθε−

ται προσωνυµία «Λεωνίδας Κωνσταντάρας».
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∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ΙΩΑΝ−
ΝΙΝΩΝ

Στο 2ο ∆ηµοτικό Σχολείο Ελεούσας (9521632) προστί−
θεται προσωνυµία «Γρηγόριος Παλιουρίτης».

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ΛΕΣΒΟΥ
Στο 3ο Νηπιαγωγείο Μύρινας (9330210) προστίθεται 

προσωνυµία «Μποβολέτειο».
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ΠΕΛΛΑΣ
Στο ∆ηµοτικό Σχολείο Φούστανης  (9380063) προστί−

θεται προσωνυµία «Κωνσταντίνος Μαντάς».
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ΤΡΙΚΑ−

ΛΩΝ
Στο 27ο ∆ηµοτικό Σχολείο Τρικάλων (9450325) προ−

στίθεται προσωνυµία «Αριστείδης Παππάς».
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ΦΛΩΡΙ−

ΝΑΣ
Στο 5ο ∆ηµοτικό Σχολείο Φλώρινας (9470180) προστί−

θεται προσωνυµία «Θεόδωρος Κάστανος».
Στο 6ο ∆ηµοτικό Σχολείο Φλώρινας (9470077) προ−

στίθεται προσωνυµία «Ίων ∆ραγούµης». 
Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της 

Κυβερνήσεως.

Μαρούσι, 9 Οκτωβρίου 2013

  Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΣΥΜΕΩΝ ΚΕ∆ΙΚΟΓΛΟΥ

F

Αριθµ. απόφ. 461/2013 (4)
    Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης 

εργαζοµένων ∆.Ε.Υ.Α.Τ. έτους 2013.

  Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) της παραγράφου Γ υποπαραγράφου Γ1 του 

Ν. 4093/2012 (ΦΕΚ 222/τ. Α΄12−11−2012),
β) του άρθρου 20 του Ν. 4024/11 (ΦΕΚ 226/τ.Α΄27/−10−

2011),
γ) του άρθρου 45 παρ. 1 του Ν. 4071/2012,
δ) τη σύσταση πράξη ίδρυσης της ∆ηµοτικής Επι−

χείρησης Ύδρευσης − Αποχέτευσης ∆ήµου Τρικκαίων 
(ΦΕΚ αρ. φύλλου 302/30−12−1980 τευχ. Α), καθώς και τις 
τροποποιήσεις αυτής,

ε) τον Ο.Ε.Υ. της ∆.Ε.Υ.Α.Τ. (ΦΕΚ αρ. φύλλου 559/12−
04−2000 τευχ. Β΄),

στ) την 19/2013 απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου ∆ή−
µου Τρικκαίων περί ορισµού του Νέου ∆ιοικητικού Συµ−
βουλίου ∆.Ε.Υ.Α.Τ. και συγκρότησής του σε σώµα,

ζ) την υπ’ αριθµ. 2/85127/0022/22−11−2012 εγκύκλιο 
Υπουργείου Οικονοµικών,

η) την καθιέρωση εξαιρέσεων υπό την πενθήµερη ερ−
γασία και 24ωρη λειτουργία υπηρεσιών της ∆ηµοτικής 
Επιχείρησης Ύδρευσης − Αποχετεύσεως Τρικάλων (ΦΕΚ 
αρ. φύλλου 2226/10−09−2013 τευχ. Β΄).

2. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή θα προ−
κληθεί δαπάνη ύψους 20.000,00 € η οποία θα καλυ−
φθεί από πιστώσεις του προϋπολογισµού τρέχοντος 
οικονοµικού έτους 2013 και ειδικότερα από τον Κ.Α. 
60.00.002.

3. Τις υπηρεσιακές ανάγκες της ∆.Ε.Υ.Α.Τ. για την αντι−
µετώπιση εποχικών, έκτακτων και επειγουσών εργασιών, 
αποφασίζει:

Εγκρίνει την υπερωριακή απασχόληση υπαλλήλων της 
∆.Ε.Υ.Α.Τ. οι οποίοι θα απασχοληθούν για υπερωριακή ερ−
γασία το έτος 2013 ως εξής: πενήντα (50) υπάλληλοι για 
υπερωριακή εργασία κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιµες 
ηµέρες ή κατά τις νυχτερινές ώρες µέχρι (16) ώρες ανά 
υπάλληλο µηνιαίως. Η δαπάνη που προκύπτει από την ανω−
τέρω υπηρωριακή εργασία δεν υπερβαίνει το ύψος της 
εγγεγραµµένης πίστωσης προϋπολογισµού οικ. έτους 2013.

Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Τρίκαλα, 8 Οκτωβρίου 2013

Ο ∆ήµαρχος
ΧΡΗΣΤΟΣ ΛΑΠΠΑΣ

F

Αριθµ. απόφ. 462/2013 (5)
   Έγκριση Ποσών Εγγυήσεων Συµµετοχής στον ΗΕΠ 

 Η ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
(τακτική συνεδρίασή της, στην έδρα της, 

την 7η Οκτωβρίου 2013) 

 Λαµβάνοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις του Ν. 4001/2011 «Για τη λειτουργία των 

Ενεργειακών Αγορών Ηλεκτρισµού και Φυσικού Αερίου, 
για Έρευνα, Παραγωγή και δίκτυα µεταφοράς Υδρογο−
νανθράκων και άλλες ρυθµίσεις» (ΦΕΚ Α΄ 179) όπως ισχύει 
και ειδικότερα τις διατάξεις των Άρθρων 22 και 120.

2. Τις διατάξεις του Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής 
Ενέργειας, όπως ισχύουν µετά την υπ’ αριθµ. 461/2013 
απόφαση ΡΑΕ «Τροποποίηση του Κώδικα Συναλλαγών 
Ηλεκτρικής Ενέργειας και του Εγχειριδίου του Κώδικα 
Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας», µε την οποία εγκρί−
θηκε η εισήγηση της «ΛΑΓΗΕ Α.Ε.» για το Μηχανισµό 
Περιορισµού Χρηµατοοικονοµικού Κινδύνου της «ΛΑΓΗΕ 
ΑΕ» στον Ηµερήσιο Ενεργειακό Προγραµµατισµό (ΗΕΠ) 
και ειδικότερα το άρθρο 91.

3. Τις διατάξεις του Εγχειριδίου του Κώδικα Συναλ−
λαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΦΕΚ Β΄ 1982/14.08.2013), 
όπως ισχύει µετά την υπ’ αριθµ. 461/2013 απόφαση ΡΑΕ 
«Τροποποίηση του Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής 
Ενέργειας και του Εγχειριδίου του Κώδικα Συναλλαγών 
Ηλεκτρικής Ενέργειας». 

4. Την υπ’ αριθµ. πρωτ. ΡΑΕ Ι−175957/1.10.2013 εισήγηση 
της «ΛΑΓΗΕ Α.Ε.» για τον Πίνακα Ποσών Εγγυήσεων 
Συµµετοχής στον ΗΕΠ.

5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προ−
καλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισµού.

Σκέφθηκε ως εξής:
Επειδή, σύµφωνα µε τη διάταξη της παραγράφου 2 του 

Άρθρου 91 του Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργει−
ας, όπως ισχύει: «Ο Λειτουργός της Αγοράς καθορίζει το 
ποσό των απαιτούµενων εγγυήσεων κάθε Συµµετέχοντα 
βάσει του ισχύοντος Πίνακα Ποσών Εγγύησης και µε 
µεθοδολογία, όπως αυτή περιγράφεται στο Εγχειρί−
διο του Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας. Το 
ποσό αυτό δεν δύναται να είναι µικρότερο της Ελάχιστης 
Εγγύησης Συµµετοχής ΗΕΠ όπως αυτή ορίζεται στον 
Πίνακα Ποσών Εγγύησης και αναπροσαρµόζεται µετά 
από εισήγηση του Λειτουργού της Αγοράς και σχετική 
απόφαση της ΡΑΕ».

Επειδή, η µεθοδολογία καθορισµού του ύψους του πο−
σού των οφειλόµενων εγγυήσεων βάσει Πίνακα Ποσών 
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Εγγυήσεως Συµµετοχής στον ΗΕΠ καθορίστηκε στο Εγχειρίδιο του Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας 
µε σχετική απόφαση της ΡΑΕ (βλ. σχετικό 3).

Επειδή, η «ΛΑΓΗΕ Α.Ε.» µε σχετικό (4) έγγραφό της απέστειλε στη ΡΑΕ προς έγκριση την εισήγησή της για τον 
Πίνακα Ποσών Εγγυήσεως Συµµετοχής στον ΗΕΠ για το έτος 2013, αποφασίζει:

1. Tην έγκριση του Πίνακα Ποσών Εγγύησεως Συµµετοχής στον ΗΕΠ για το έτος 2013 ως εξής:

Πίνακας Ποσών Εγγύησεως για το έτος 2013

Κατηγορία Κάτω ΄Οριο
Κατηγορίας 

ΣΠΕ
(MWh)

Συντελεστής
Οικονοµικού

Κινδύνου
(%)

Πάνω Όριο
Κατηγορίας

ΣΠΕ
(MWh)

Συντελεστής
Οικονοµικού

Κινδύνου
(%)

1 0 100% 7.000 95%

2 7.000 95% 30.000 85%

3 30.000 85% 100.000 70%

4 100.000 70% 300.000 55%

5 300.000 55% 1.000.000 45%

6 1.000.000 45% 4.000.000 35%

7 4.000.000 35% 42.016.567 20%

Ελάχιστο Ποσοστό Συντελεστή ∆ιάρκειας, ΠΣ∆ min (%): 80%
Προσαύξηση Συντελεστή Ποινής (%/ηµέρα): 0.1%
Αριθµός ισοδύναµων ηµερών κάλυψης, ΝΗ: 14
Ποσό ελάχιστης εγγύσης συµµετοχής ΗΕΠ, ΕΕΣ−ΗΕΠ: 50.000 (€)
Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 7 Οκτωβρίου 2013

Ο Πρόεδρος 
ΝΙΚΟΣ ΒΑΣΙΛΑΚΟΣ 
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ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * FAX 210 52 21 004
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ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

      

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.∆. 5 € − �

Υ.Ο.∆.∆. 50 € − − ∆.∆.Σ. 200 € − 20 €

∆΄ 110 € 30 € − Α.Ε.−Ε.Π.Ε. − − 100 €

•  Η τιµή πώλησης µεµονωµένων Φ.Ε.Κ. σε µορφή cd−rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή µορφή και µέχρι 100 σελίδες, σε 5 € 
προσαυξανόµενη κατά 1 € ανά 50 σελίδες.

  . . .

Τεύχος Έντυπη µορφή

Α΄ 225 €

Β΄ 320 €

Γ΄ 65 €

Υ.Ο.∆.∆. 65 €

Τεύχος Έντυπη µορφή

∆΄ 160 €

Α.Α.Π. 160 €

Ε.Β.Ι. 65 €

Α.Ε.∆. 10 €

Τεύχος Έντυπη µορφή

Α.Ε.−Ε.Π.Ε. 2.250 €

∆.∆.Σ. 225 €

Α.Σ.Ε.Π. 70 €

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 ∆ηµόσιες Οικονοµικές Υπηρεσίες (∆.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)

ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ 08:00 ΜΕΧΡΙ 13:30

Hλεκτρονική ∆ιεύθυνση: http://www.et.gr − e−mail: webmaster.et@et.gr


