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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ.  2/85252/0026 (1)
Καθορισμός δικαιολογητικών για την πληρωμή ειδι−

κής επιδότησης κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέρ−
γειας καταναλωτών μέσω των προμηθευτών ηλε−
κτρικής ενέργειας (άρθρο 1 της αριθ. Δ5/ΗΛ/Β/Φ29/
οικ.238/3.1.2014 κ.υ.α. (Β΄ 5).  

  Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις: α) του άρθρου 26, παρ.1 του Ν. 2362/1995 

«Περί Δημόσιου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του 
Κράτους και άλλες διατάξεις» (Α΄ 247), όπως αντικα−
ταστάθηκε με το ταυτάριθμο άρθρο του Ν. 3871/2010 
(Α΄ 141),

β) του άρθρου 53 του Ν. 4001/2011 «Για τη λειτουργία 
Ενεργειακών Αγορών Ηλεκτρισμού και Φυσικού Αερίου, 
για Έρευνα, Παραγωγή και δίκτυα μεταφοράς Υδρογο−
νανθράκων και άλλες ρυθμίσεις» (Α΄ 179),

γ) του άρθρου 90 του Κώδικα, ο οποίος κυρώθηκε 
με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση 
της νομοθεσίας για την κυβέρνηση και τα κυβερνητικά 
όργανα» (Α΄ 98).

2. Την αριθμ. οικ. 70601/23.12.2013 κοινή απόφαση 
των Υπουργών Οικονομικών, Εσωτερικών, Ανάπτυξης 
και Ανταγωνιστικότητας, Παιδείας και Θρησκευμάτων, 

Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυ−
βέρνησης, Υγείας, Υποδομών Μεταφορών και δικτύων, 
Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Δη−
μόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, Ναυτιλίας 
και Αιγαίου «Βραχυπρόθεσμα σχέδια δράσης για την 
αντιμετώπιση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης από αιω−
ρούμενα σωματίδια» (Β΄ 3272).

3. Την αριθ. Δ5/ΗΛ/Β/Φ.29/οικ. 238/3−1−2014 κοινή από−
φαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών και του 
Υπουργού και Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας 
και Κλιματικής Αλλαγής «Ειδική επιδότηση οικιακής κα−
τανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος για την αντιμετώπιση 
ατμοσφαιρικής ρύπανσης από αιωρούμενα σωματίδια» 
(Β΄ 5).

4. Την αριθ. Υ48/9−7−2012 απόφαση του Πρωθυπουργού 
«Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού 
Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα» (Β΄ 2105).

5. Το γεγονός ότι από την απόφαση δεν προκαλείται 
πρόσθετη δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολο−
γισμού.

6. Την υφιστάμενη υπηρεσιακή ανάγκη για τον καθο−
ρισμό της διαδικασίας και των δικαιολογητικών για την 
πληρωμή των δαπανών που αφορούν στην επιδότηση 
Προμηθευτών Ηλεκτρικής Ενέργειας (Π.Η.Ε.) για την 
επίπτωση στα έσοδα αυτών της ειδικής τιμολογιακής 
χρέωσης οικιακών καταναλωτών σε περίπτωση εφαρ−
μογής μέτρων μείωσης των εκπομπών αιωρούμενων 
σωματιδίων για την αντιμετώπιση της ατμοσφαιρικής 
ρύπανσης, καθώς και όλων των λεπτομερειών για την 
εφαρμογή των σχετικών διατάξεων, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1 
Δικαιούχοι επιδότησης

Δικαιούχοι της ανωτέρω επιδότησης είναι οι Προ−
μηθευτές Ηλεκτρικής Ενέργειας, νομικά πρόσωπα, τα 
οποία έχουν αποκτήσει άδεια προμήθειας ηλεκτρικής 
ενέργειας από τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (Ρ.Α.Ε.) 
και είναι εγγεγραμμένα στο Μητρώο Προμηθευτών Ηλε−
κτρικής Ενέργειας του Λειτουργού Αγοράς Ηλεκτρικής 
Ενέργειας (Λ.ΑΓ.Η.Ε.) (άρθρο 2 του ν. 4001/2011, Α΄ 179).

Άρθρο 2 
Καταβολή επιδότησης

1.α. Οι δαπάνες για την πληρωμή της επιδότησης του 
άρθρου 1 της αριθ. Δ5/ΗΛ/Β/Φ.29/οικ.238/3−1−2014 κ.υ.α. 
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(Β΄ 5), ελέγχονται, εκκαθαρίζονται και εντέλλονται προς 
πληρωμή από την Υπηρεσία Δημοσιονομικού Ελέγχου 
(Υ.Δ.Ε.) στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και 
Κλιματικής Αλλαγής, με χρηματικά εντάλματα.

β. Οι ανωτέρω δαπάνες αναλαμβάνονται κατά τη δι−
αδικασία της παρ. 2, του άρθρου 9, του π.δ. 113/2010 
(Α΄ 194 και 209).

2. Οι δαπάνες για την καταβολή της ανωτέρω επι−
δότησης βαρύνουν τον προϋπολογισμό του Υπουργεί−
ου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής 
(Ε.Φ.:31−120 και Κ.Α.Ε.: 2135).

Άρθρο 3 
Υπολογισμός ύψους επιδότησης − 

Αποζημίωση προμηθευτών

1. Οι Π.Η.Ε. δικαιούνται επιδότησης σε βάρος του Κρα−
τικού Προϋπολογισμού (αριθ. Δ5/ΗΛ/οικ.5475/26−3−2014 
εγκύκλιος, ΑΔΑ: ΒΙΞΡΟ−ΞΙ3) για τους καταναλωτές ηλε−
κτρικού ρεύματος − πελάτες τους που δεν είναι ενταγμέ−
νοι στο Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο (Κ.Ο.Τ.) προμήθειας 
ηλεκτρικής ενέργειας, σύμφωνα με το άρθρο 1 της αριθ. 
Δ5/ΗΛ/Β/Φ29/οικ.238/03.01.2014 υπουργικής απόφασης 
(Β΄ 5). Τα καταβαλλόμενα ποσά αφορούν τόσο στο αντα−
γωνιστικό όσο και στο ρυθμιζόμενο σκέλος του λογα−
ριασμού ηλεκτρικού ρεύματος των υπόψη καταναλωτών.

2. Ο υπολογισμός του ύψους της δικαιούμενης επι−
δότησης διενεργείται μηνιαίως απολογιστικά από τη 
Διεύθυνση Ηλεκτροπαραγωγής του ΥΠΕΚΑ μετά από 
αίτηση του οικείου προμηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας 
που υποβάλλεται στη Διεύθυνση αυτή στην αρχή κάθε 
ημερολογιακού μήνα t, συνοδευόμενη από τα προβλε−
πόμενα αναλυτικά στοιχεία και τις απαραίτητες πληρο−
φορίες κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας για χρονικό 
διάστημα έως και την τελευταία ημέρα του ημερολογι−
ακού μήνα t−5 και σχετικού κόστους.

3. Απαραίτητη προϋπόθεση για την εφαρμογή της 
παρ.2 είναι η έγκαιρη υποβολή των στοιχείων από τον 
Διαχειριστή Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής 
Ενέργειας (ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ), καθώς και η τιμολόγηση της 
δικαιούμενης επιδότησης ηλεκτρικής ενέργειες και η 
παροχή των εκπτώσεων στους καταναλωτές. 

4. α. Σε περίπτωση αχρεώστητης καταβολής της επι−
δότησης (λανθασμένες μετρήσεις ή/και χρεώσεις), που 
διαπιστώνεται κατόπιν ελέγχου από την Διεύθυνση Ηλε−
κτροπαραγωγής του ΥΠΕΚΑ, το ποσό της εισπραχθεί−
σας επιδότησης καταλογίζεται κατά τις κείμενες διατά−
ξεις μαζί με το νόμιμο τραπεζικό τόκο που υπολογίζεται 
επ' αυτής από την ημερομηνία είσπραξης της, βάσει του 
επιτοκίου της Ε.Κ.Τ. για τις πλέον πρόσφατες βασικές 
πράξεις αναχρηματοδότησης της, προσαυξημένο κατά 
οκτώ (8) επιπλέον ποσοστιαίες μονάδες.

β. Τυχόν καταλογιζόμενα κατά τα ανωτέρω ποσά ει−
σπράττονται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.δ. 356/1974 
(Α΄ 90) (Κ.Ε.Δ.Ε.) και αποδίδονται ως έσοδα στον κρατικό 
προϋπολογισμό (Κ.Α.Ε.: 3249).

Άρθρο 4 
Διαδικασία και δικαιολογητικά

Καθορίζουμε τη διαδικασία και τα απαιτούμενα δικαι−
ολογητικά για την έκδοση των σχετικών χρηματικών 
ενταλμάτων και την καταβολή της ανωτέρω επιδότησης, 
ως ακολούθως: 

Α. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

1.α. Οι αιτήσεις των δικαιούχων, στις οποίες αναφέρο−
νται όλα τα στοιχεία της περ. (iii), της παρ. 3α της ενό−
τητας (Β΄) του παρόντος άρθρου, μαζί με τα δικαιολογη−
τικά των παρ. 5 − 8 της ενότητας αυτής, υποβάλλονται 
στη Διεύθυνση Ηλεκτροπαραγωγής του Υπουργείου 
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.

β. Προκειμένου να εκδοθεί η, κατά την ενότητα (Β) 
παρ.4, του παρόντος άρθρου Βεβαίωση πιστοποίησης 
της Διεύθυνσης Ηλεκτροπαραγωγής του ΥΠΕΚΑ, ο Προ−
μηθευτής υποβάλλει στη Διεύθυνση αυτή τα στοιχεία 
που απαιτούνται, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. Δ5/ΗΛ/
οικ.5475/26−3−2014 Εγκύκλιο). Η Βεβαίωση εκδίδεται σύμ−
φωνα με τις παρ.2 και 3 του άρθρου 3 της παρούσας 
απόφασης.

γ. Η ανωτέρω Υπηρεσία, μετά την πιστοποίηση και 
βεβαίωση της ακρίβειας των υποβαλλόμενων στοιχείων, 
διαβιβάζει πλήρη φάκελο, καθώς και όλα τα απαιτούμε−
να στοιχεία για την σύνταξη της κατάστασης πληρω−
μής, στη Δ/νση Οικονομικής Διαχείρισης του ΥΠΕΚΑ, η 
οποία μεριμνά για την έκδοση απόφασης ανάληψης της 
σχετικής υποχρέωσης, συντάσσει την κατάσταση πλη−
ρωμής (ενότητα Β, παρ. 3α), ελέγχει την πληρότητα των 
δικαιολογητικών και τα προωθεί στην αρμόδια Υ.Δ.Ε. για 
την έκδοση του σχετικού χρηματικού εντάλματος στο 
όνομα κάθε δικαιούχου.

δ. Η αποζημίωση καταβάλλεται με χρηματικά εντάλμα−
τα που εκδίδονται από την αρμόδια Υπηρεσία Δημοσιο−
νομικού Ελέγχου, μετά την υποβολή των αναφερομένων 
στην ενότητα (Β΄) δικαιολογητικών. 

Β. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
1. Αίτηση του δικαιούχου για την καταβολή της επι−

δότησης.
2. Αντίγραφο απόφασης του αρμόδιου, για την ανά−

ληψη της σχετικής υποχρέωσης, οργάνου.
3.α. Κατάσταση πληρωμής της δαπάνης [ως συνημ−

μένο υπόδειγμα του παραρτήματος της παρούσας], σε 
δύο (2) αντίτυπα, που περιλαμβάνει:

i) το Φορέα/Ειδικό Φορέα/Κ.Α.Ε.,
ii) το οικονομικό έτος τον προϋπολογισμό του οποίου 

βαρύνει η δαπάνη, 
iii) τα στοιχεία του δικαιούχου [επωνυμία εταιρείας, 

διεύθυνση/έδρα εταιρείας, Αριθμό Φορολογικού Μητρώ−
ου (Α.Φ.Μ.), αριθμό τραπεζικού λογαριασμού σε μορφή 
ΙΒΑΝ κ.λπ.],

iv) την αιτιολογία πληρωμής της δαπάνης, 
ν) το ποσό της δικαιούμενης επιδότησης, 
β. Η ανωτέρω κατάσταση θεωρείται από τον Προϊστά−

μενο της Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης του ΥΠΕΚΑ.
4. Βεβαίωση πιστοποίησης της Διεύθυνσης Ηλεκτροπα−

ραγωγής του ΥΠΕΚΑ περί της ακρίβειας των υποβαλλόμε−
νων στοιχείων, καθώς και αναλυτική κατάσταση επιδοτή−
σεων ανά περιφέρεια για το ελεγχόμενο χρονικό διάστημα

5. Πρωτότυπο τιμολόγιο (άρθρο 6, ΚΦΑΣ) ισόποσο της 
δικαιούμενης επιδότησης.

6. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986, όπως ισχύει, 
υπογεγραμμένη από το νόμιμο εκπρόσωπο της δικαιού−
χο εταιρείας από την οποία προκύπτει ότι τα υποβαλλό−
μενα στοιχεία (πίνακες 2 και 3 του παραρτήματος της 
αριθ. Δ5/ΗΛ/οικ.5475/26−3−2014 εγκυκλίου) είναι ακριβή 
και αληθή, καθώς και ότι η αιτούμενη επιδότηση έχει 
ήδη χορηγηθεί στους καταναλωτές έχουν ενημερωθεί 
για τη χορήγηση της επιδότησης, με ειδική αναγραφή 
στους λογαριασμούς.
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7. Ανακοίνωση κήρυξης εφαρμογής βραχυπρόθεσμων 
μέτρων μείωσης των εκπομπών αιωρούμενων σωματιδί−
ων (ΑΣ10) από εστίες καύσης και συγκεκριμένα έκδοσης 
σύστασης για διακοπή της χρήσης τζακιών, θερμαστρών 
στερεών καυσίμων και θερμαστρών βιομάζας, από τον 
Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής 
Αλλαγής για το χωρικό πεδίο της Περιφέρειας Αττι−
κής ή τον αρμόδιο Περιφερειάρχη για το χωρικό πεδίο 
των λοιπών Περιφερειών της Χώρας, σύμφωνα με την 
κ.υ.α.70601/23.12.2013 (Β΄ 3272).

8. Βεβαιώσεις: α) της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας 
(Ρ.Α.Ε.) περί του ότι ο δικαιούχος − Π.Η.Ε. έχει αποκτήσει 
άδεια προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας και β) του Λει−
τουργού Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας ότι αυτός είναι 
εγγεγραμμένος στο Μητρώο Προμηθευτών Ηλεκτρικής 
Ενέργειας.

Άρθρο 5 
Τελικές διατάξεις

Οι διατάξεις της παρούσας εφαρμόζονται για την κα−
ταβολή επιδοτήσεων που χορηγούνται μετά την έναρξη 
ισχύος της παρούσας.
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Eφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

  Αθήνα, 31 Οκτωβρίου 2014 

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ 

F
   Αριθμ.128889/12042 (2)
Τροποποίηση Συστατικής Πράξης του Ν.Π.Δ.Δ. με την 

επωνυμία «Οργανισμός Πολιτισμού, Αθλητισμού και 
Περιβάλλοντος». 

   Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 240 του Ν. 3463/2006 περί 

του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων 
2. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Πρόγραμμα ΚΑΛΛΙ−

ΚΡΑΤΗΣ» και του Ν. 2503/1997.
3. 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.

4. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθε−
σίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», 
που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ/τος 63/2005 
(ΦΕΚ 98 Α΄).

5. Την αριθμ. 53/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμ−
βουλίου Ανδραβίδας – Κυλλήνης (ΦΕΚ 2072/19−9−2011 τ. 
Β΄) περί συγχώνευσης, κατά τις διατάξεις του αρ.103 
του Ν. 3852/2010, των Νομικών Προσώπων Δημοσίου 
Δικαίου: α1) «Πνευματικό και Πολιτιστικό Κέντρο Δήμου 
Ανδραβίδας» α2) «Πνευματικό Κέντρο Δήμου Βουπρασί−
ας» α3) «Πνευματικό και Πολιτιστικό Κέντρο Δήμου Κά−
στρου−Κυλλήνης» α4) «Πολιτιστικό Κέντρο Κοινότητας 
Μυρσίνης» α5) «Πολιτιστικό Κέντρο Δήμου Λεχαινών» 
β1) «Δημοτικό Γυμναστήριο Ανδραβίδας» β2) «Δημοτικά 
Γυμναστήρια Δήμου Βουπρασίας» β3) «Δημοτικό Αθλη−
τικό Κέντρο Νεοχωρίου» β4) «Δημοτικό Γυμναστήριο 
Λεχαινών» σε ένα Ν.Π.Δ.Δ. με την ονομασία «Οργανισμός 
Πολιτισμού, Αθλητισμού και Περιβάλλοντος» Δήμου Αν−
δραβίδας−Κυλλήνης.

6. Την αριθμ. 131/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμ−
βουλίου του Δήμου Ανδραβίδας –Κυλλήνης, περί τρο−
ποποίησης της Συστατικής Πράξης του πιο πάνω Ν. Π..

7. Την αριθμ. 15650/1253/2011 (ΦΕΚ 480/τ.Β΄/29−3−2011) 
απόφασης του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Πελ/σου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου «περί με−
ταβίβασης αρμοδιοτήτων και παροχής εξουσιοδότησης 
υπογραφής στον Γενικό Διευθυντή και τους Προϊσταμέ−
νους των Υπηρεσιών – με εντολή Γενικού Γραμματέα», 
αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την αριθμ. 131/2014 απόφαση του Δημο−
τικού Συμβουλίου του Δήμου Ανδραβίδας − Κυλλήνης 
περί τροποποίησης της Συστατικής πράξης Ν.Π.Δ.Δ. με 
την επωνυμία «Οργανισμός Πολιτισμού, Αθλητισμού και 
Περιβάλλοντος» και τροποποιεί το άρθρο 5 της συστα−
τική πράξη του Ν.Π. το οποίο διαμορφώνεται ως εξής:

«Η Διοίκηση του Νομικού Προσώπου θα ασκείται από 
εννεαμελές (9), διοικητικό συμβούλιο τα οποίο θα απο−
τελείται το δήμαρχο ή άλλο αιρετό ή μη μέλος που 
ορίζεται από το Δημοτικό συμβούλιο, επτά (7) Δημο−

τικούς Συμβούλους, εκ των οποίων δύο (2) ορίζονται 
από τη μειοψηφία του Δημοτικού Συμβουλίου και έναν 
(1) εκπρόσωπο των εργαζομένων (εφόσον το νομικό 
πρόσωπο απασχολεί περισσότερα από δέκα (10) άτομα 
προσωπικό). Σε περίπτωση που η μειοψηφία δεν ορίσει 
συμβούλους, δημότες ή κατοίκους, ή εκείνοι που έχουν 
οριστεί παραιτηθούν, χωρίς να αντικατασταθούν, με−
τέχουν σύμβουλοι, δημότες ή κάτοικοι που ορίζονται 
από την πλειοψηφία. Σε περίπτωση που δεν εκλέγεται 
εκπρόσωπος εργαζομένων (δέκα ή λιγότερα απασχο−
λούμενα άτομα στο νομικό πρόσωπο) τότε δύναται να 
οριστεί κάτοικος ή δημότης ή χρήστης των Υπηρεσιών, 
αναγνωρισμένου κύρους και να διαθέτει επαγγελματική 
ή κοινωνική δράση ή ειδικές γνώσεις και εμπειρία σε 
θέματα σχετικά με τους τομείς δραστηριοτήτων του 
νομικού προσώπου.

Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του 
Νομικού Προσώπου ακολουθεί τη δημοτική περίοδο 
και λήγει με την εγκατάσταση του νέου Διοικητικού 
Συμβουλίου. Τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου 
σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος αναπληρώνει ο 
Αντιπρόεδρος. Το νομικό πρόσωπο εκπροσωπείται στα 
δικαστήρια και σε κάθε δημόσια αρχή από τον Πρόεδρο 
του Διοικητικού Συμβουλίου και όταν αυτός κωλύεται ή 
απουσιάζει από τον Αντιπρόεδρο.».

Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθμ. 53/2011 απόφαση του 
Δημοτικού Συμβουλίου Ανδραβίδας – Κυλλήνης (ΦΕΚ 
2072/19−9−2011 τ. Β΄).

Από την δημοσίευση της παρούσας στο ΦΕΚ δεν προ−
καλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογι−
σμού, ούτε σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου 
Ανδραβίδας – Κυλλήνης.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

   Πάτρα, 3 Νοεμβρίου 2014 

Με εντολή Γενικού Γραμματέα 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης

Η Αναπληρώτρια  Γενική Διευθύντρια
ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΑΤΑΚΙΑΡΑ

F
    Αριθμ. οικ. 3716 (3)
Μεταβίβαση άσκησης αρμοδιοτήτων Πολιτικής Προστα−

σίας της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας στον Κα−
λομπάτσιο Χρήστο, μέλος του Περιφερειακού Συμ−
βουλίου Περιφέρειας Θεσσαλίας 

  Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 3,113,159 και 186 του 

Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτο−
διοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρό−
γραμμα Καλλικράτης».

2. Τις διατάξεις του άρθρου 9 του Κώδικα Διοικητικής 
Διαδικασίας (Ν. 2690/1999).

3. Τις διατάξεις του άρθρου 7 παρ. 2 περ. β του 
Ν. 3469/2006 «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυ−
βερνήσεως και λοιπές διατάξεις».

4. Τις διατάξεις του άρθρου 90 παρ. 3 του Κώδικα 
Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όρ−
γανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 
«Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και 
τα κυβερνητικά όργανα».
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5. Τις διατάξεις του π.δ. 129/2010 «Οργανισμός της 
Περιφέρειας Θεσσαλίας».

6. Την αριθμ.56/2014 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτο−
δικείου Λάρισας, όπως τροποποιήθηκε με αριθμ.68/2014 
διορθωτική απόφαση, με την οποία ανακηρύχτηκαν ο 
Περιφερειάρχης, οι Αντιπεριφερειάρχες Περιφερειακών 
Ενοτήτων και οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι της Περιφέ−
ρειας Θεσσαλίας για την περίοδο από 1−9−2014 έως 
31−8−2019

7. Τα από 29−8−2014,31−8−2014 και 2−9−2014 πρακτικά 
ορκωμοσίας των ανωτέρω.

8. Τον υπάρχοντα υπηρεσιακό φόρτο εργασίας και 
την επιβαλλόμενη για το λόγο αυτό ανάγκη άσκησης 
από τον Περιφερειάρχη ορισμένων μόνο αρμοδιοτήτων,

9. Την ανάγκη διασφάλισης του συντονισμού και της 
επίβλεψης του έργου της Πολιτικής Προστασίας, την 
ανάγκη απλούστευσης των διαδικασιών για ταχύτερη 
διεκπεραίωση των υπηρεσιακών θεμάτων και καλύτερη 

εξυπηρέτηση των πολιτών στην Περιφερειακή Ενότητα 
Λάρισας.

10. Το γεγονός ότι η παρούσα απόφαση δεν προκαλεί 
δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Κράτους ή 
της Περιφέρειας Θεσσαλίας, αποφασίζουμε:

Μεταβιβάζουμε στον Καλομπάτσιο Χρήστο του Στυ−
λιανού, μέλος του Περιφερειακού Συμβουλίου Θεσσαλί−
ας, την άσκηση των αρμοδιοτήτων Πολιτικής Προστα−
σίας της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας.

Η ισχύς της παρούσας άρχεται από της δημοσίευσής της.
Η παρούσα απόφαση δεν προκαλεί δαπάνη σε βάρος 

του προϋπολογισμού του Κράτους ή της Περιφέρειας 
Θεσσαλίας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.  

  Λάρισα, 4 Νοεμβρίου 2014
Ο Περιφερειάρχης

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ 
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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.Δ. 5 € − -

Υ.Ο.Δ.Δ. 50 € − − Δ.Δ.Σ. 200 € − 20 €

Δ΄ 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.Δ.Δ. 65 €

Τεύχος Έντυπη μορφή

Δ΄ 160 €

Α.Α.Π. 160 €

Ε.Β.Ι. 65 €

Α.Ε.Δ. 10 €

Τεύχος Έντυπη μορφή

Α.Ε.−Ε.Π.Ε. 2.250 €

Δ.Δ.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 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)

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

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