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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
  Αριθ. 10393/7354 (1)
Τροποποίηση της συστατικής πράξης της Κοινωφελούς 

∆ηµοτικής Επιχείρησης µε την επωνυµία «Κοινωφε−
λής Επιχείρηση ∆ήµου Ωρωπίων».

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ
∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Το Π.∆. 135/2010 (ΦΕΚ 228/27−12−2010) «Οργανισµός 

της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Αττικής».
2.  Τις διατάξεις του Ν. 3852/10 «Νέα Αρχιτεκτονική 

της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης −
Πρόγραµµα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α΄/07−06−2010).

3. Τις διατάξεις των άρθρων 252 έως 264 και 269 έως 
270  του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων και 
Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 114/Α΄/8−6−2006).

4. Την υπ’ αριθ. 08/∆ΤΑ/18626/29−12−2010 απόφαση του 
Γενικού Γραµµατέα Περιφέρειας Αττικής (Φ.Ε.Κ. 2147/
Β΄/31−12−2010) µε την οποία συστάθηκε η «Κοινωφελής 
Επιχείρηση ∆ήµου Ωρωπίων» µε απόσχιση κλάδων της 
∆ηµοτικής Επιχείρησης Ανάπτυξης ∆ήµου Ωρωπίων 
(∆ΕΑ∆Ω). 

5. Την υπ’ αριθ. 29/2011 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµ−
βουλίου του ∆ήµου Ωρωπού, σχετικά µε την τροποποί−
ηση του καταστατικού της «Κοινωφελούς Επιχείρησης 
∆ήµου Ωρωπίων» ως προς την επωνυµία, την έδρα, τη 
διοίκηση και το σκοπό, αποφασίζουµε: 

Τροποποιούµε τη συστατική πράξη της ∆ηµοτικής 
Επιχείρησης µε την επωνυµία «Κοινωφελής Επιχείρηση 
∆ήµου Ωρωπίων» ως προς την Επωνυµία, την Έδρα, τη 
∆ιοίκηση και το Σκοπό και τα αντίστοιχα άρθρα δια−
µορφώνονται ως εξής:

Άρθρο 1 – Επωνυµία

Επωνυµία του Νοµικού Προσώπου είναι: «ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ∆ΗΜΟΥ ΩΡΩΠΟΥ» και ο σύντοµος διακριτός 
τίτλος (ΚΕ∆Ω).

Άρθρο 2 – Έδρα 

Ως έδρα της επιχείρησης ορίζεται ο ∆ήµος Ωρωπού 
και συγκεκριµένα τα γραφεία της ∆ηµοτικής Κοινότητας 
Νέων Παλατίων (Αγ.  Γεωργίου 29).

Άρθρο 7 – ∆ιοίκηση της Επιχείρησης 

Η κοινωφελής επιχείρηση του ∆ήµου Ωρωπού θα διοι−
κείται από 11µελές ∆ιοικητικό Συµβούλιο, που θα οριστεί 
από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µαζί µε τους αναπληρωτές 
τους.

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο θα απαρτίζεται από τέσσερις 
(4) αιρετούς εκπροσώπους του ∆ήµου (ένας τουλάχι−
στον από τη µειοψηφία), έναν (1) εκπρόσωπο Κοινωνικού 
φορέα της περιοχής και έξι (6) ∆ηµότες του ∆ήµου που 
έχουν πείρα ή γνώσεις σχετικές µε το αντικείµενο της 
επιχείρησης.

Στην περίπτωση που οι εργαζόµενοι της Κοινωφελούς 
επιχείρησης είναι περισσότεροι από είκοσι (20) τότε 
η Γενική Συνέλευση των Εργαζοµένων θα πρέπει να 
αναδείξει τον εκπρόσωπό της στο ∆ιοικητικό Συµβού−
λιο της Επιχείρησης, όπως ορίζεται στον ∆ηµοτικό και 
Κοινοτικό Κώδικα.  Με την επιλογή του εκπροσώπου 
των εργαζοµένων στο ∆.Σ. της επιχείρησης αυτός θα 
αντικαταστήσει έναν αιρετό από την πλειοψηφία. 
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Από τα παραπάνω αυτά µέλη το ∆ηµοτικό Συµβούλιο 
ορίζει δύο (2) άτοµα για την κάλυψη των θέσεων του 
Προέδρου και Αντιπροέδρου του ∆ιοικητικού Συµβου−
λίου.

Άρθρο 8 – Σκοπός της Επιχείρησης 

Σκοπός της κοινωφελούς επιχείρησης του ∆ήµου 
Ωρωπού είναι η οργάνωση λειτουργιών, δραστηριοτή−
των και παροχή υπηρεσιών που αφορούν τους ακόλου−
θους τοµείς:

Α. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης στον 
οποίο περιλαµβάνεται ιδίως:

1. Η εφαρµογή πολιτικών ή η συµµέτοχη σε δράσεις 
που αποσκοπούν στην υποστήριξη και κοινωνική φρο−
ντίδα της τρίτης ηλικίας, µε την ίδρυση και λειτουργία 
∆οµών όπως, βρεφοκοµείων, ορφανοτροφείων, κέντρων 
ανοικτής περίθαλψης και ηµερήσιας φροντίδας, ψυχα−
γωγίας και αναψυχής ηλικιωµένων, γηροκοµείων κ.λπ. 
και τη µελέτη και εφαρµογή σχετικών κοινωνικών προ−
γραµµάτων.

2. Η εφαρµογή πολιτικών ή η συµµετοχή σε δράσεις 
και προγράµµατα, που στοχεύουν στη µέριµνα, υποστή−
ριξη και φροντίδα ευπαθών κοινωνικών οµάδων µε την 
παροχή υπηρεσιών υγείας και την προαγωγή ψυχικής 
υγείας, όπως δηµιουργία ιατρείων, κέντρων αγωγής 
υγείας, υποστήριξης και αποκατάστασης ατόµων µε 
αναπηρία, κέντρων ψυχικής υγείας, συµβουλευτικής στή−
ριξης των θυµάτων ενδοοικογενειακής βίας και βίας 
συνοικούντων προσώπων και κέντρων πρόληψης εξαρ−
τησιογόνων ουσιών.

3. Ο σχεδιασµός και εφαρµογή προγραµµάτων ή συµ−
µετοχή σε προγράµµατα και δράσεις για την ένταξη 
αθιγγάνων, παλιννοστούντων οµογενών µεταναστών και 
προσφύγων στην κοινωνική, οικονοµική και πολιτιστική 
ζωή της τοπικής κοινωνίας.

4. Η προώθηση και ανάπτυξη του εθελοντισµού και 
κοινωνικής αλληλεγγύης µε τη δηµιουργία τοπικών δι−
κτύων κοινωνικής αλληλεγγύης, εθελοντικών οργανώσε−
ων και οµάδων εθελοντών που θα δραστηριοποιούνται 
για την επίτευξη των στόχων και την υποβοήθηση του 
έργου της κοινωνικής προστασίας και αλληλεγγύης του 
∆ήµου.

Β.  Απασχόλησης, στον οποίο περιλαµβάνεται ιδίως:
1. Η υλοποίηση ή η συµµετοχή σε ολοκληρωµένα τοπι−

κά σχέδια και προγράµµατα δράσης και πρωτοβουλίες 
για την εφαρµογή και ανάπτυξη πολιτικών προώθησης 
της απασχόλησης και της κοινωνικής ενσωµάτωσης δια−
φόρων κατηγοριών ανέργων, στο πλαίσιο των εθνικών 
και ευρωπαϊκών πολιτικών.

2. Προώθηση και ενίσχυσης επιχειρηµατικότητας και 
υπηρεσιών επαγγελµατικής κατάρτισης, µε την ίδρυση 
και λειτουργία Κέντρων επαγγελµατικού Προσανατολι−
σµού και ΚΕΚ, προσαρµοσµένα στις τοπικές ανάγκες και 
ιδιαιτερότητες στο πλαίσιο του εθνικού και ευρωπαϊκού 
σχεδιασµού.

3. Συµβολή στην απορρόφηση του εργατικού δυνα−
µικού της περιοχής µε την ανάπτυξη συµβουλευτικών 
δράσεων που προέρχονται  δωρεάν προς τους ανέρ−
γους,  µε στόχο την υποστήριξη και την ενθάρρυνση 
τους για την εξερεύνηση απασχόλησης, καθώς και 
στην προώθηση ίσων ευκαιριών πρόσβασης στην αγο−
ρά εργασίας, µε την δηµιουργία δηµοτικών γραφείων 

ενηµέρωσης για την απασχόληση σε συνεργασία µε 
τους αρµόδιους δηµόσιους φορείς και τις επιχειρήσεις 
της περιοχής.

Γ.  Αθλητισµός στον οποίο περιλαµβάνεται ιδίως:
1. Η δηµιουργία, λειτουργία, διαχείριση, συντήρηση 

αθλητικών κέντρων, γυµναστηρίων, γηπέδων, κολυµβη−
τηρίων, και γενικά χώρων αθλητικών εγκαταστάσεων, 
των οποίων η χρήση ανήκει ή έχει παραχωρηθεί στον 
∆ήµο Ωρωπού, η εξασφάλιση της υλικοτεχνικής υποδο−
µής και του απαραίτητου εξοπλισµού για την κάλυψη 
των αναγκών ελεύθερης και οργανωµένης άθλησης των 
κατοίκων του ∆ήµου Ωρωπού και ιδιαίτερα των νέων.

2. Η ίδρυση και λειτουργία τµηµάτων κατ’ άθληµα, 
ακαδηµιών για την παιδική και εφηβική ηλικία και οµά−
δων µε ελεύθερη συµµετοχή των δηµοτών σε διάφορα 
σπορ (τζόκινγκ, περίπατο, κ.λ.π.).

3. Η καλλιέργεια και η ανάπτυξη του µαζικού αθλη−
τισµού (ελεύθερου, οργανωµένου), η αξιοποίηση των 
σχετικών προγραµµάτων και η λειτουργία ειδικών τµη−
µάτων για την συµµετοχή και άθληση ατόµων µε ειδικές 
ανάγκες.

4. Η ανάπτυξη ευγενούς άµιλλας, του αθλητικού πνεύ−
µατος για την σωµατική, πνευµατική και πολιτιστική 
καλλιέργεια των ∆ηµοτών.

5. Η αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου των ∆ηµοτών 
και ιδιαίτερα των νέων, η καλλιέργεια φίλαθλου πνεύ−
µατος, συλλογικότητας και συνεργασίας και η ενίσχυση 
των κοινωνικών προσπαθειών και επιδιώξεων για την 
υγεία, την ψυχολογική ισορροπία, την αναψυχή και την 
αποµάκρυνση από τα ναρκωτικά.

6. Η µέσω του αθλητισµού διάδοση των παραδόσεων 
και των φιλειρηνικών αισθηµάτων του λαού µας και 
η προώθηση µέσα από τους αθλητικούς αγώνες της 
φιλίας µεταξύ των λαών.

7. Η οργάνωση και η ανάπτυξη κάθε είδους αθλητικής 
δραστηριότητας στον ∆ήµο Ωρωπού (Αθλητικές εκ−
δηλώσεις, αγώνες, επιµορφωτικά σεµινάρια, διαλέξεις, 
συζητήσεις, κ.λ.π.) µε σκοπό την καλλιέργεια φίλαθλου 
αγωνιστικού πνεύµατος για τον αποκλεισµό και την 
εξάλειψη της βίας στους αθλητικούς χώρους, ανταγω−
νισµούς και κερδοσκοπικούς στόχους.

8. Η συνεργασία µε τους αθλητικούς ∆ηµόσιους Φο−
ρείς, τα Σχολεία και τους Καθηγητές Φυσικής Αγωγής, 
τους αθλητικούς φορείς της πόλης και της ευρύτερης 
περιοχής µε κάθε δυνατό τρόπο ηθικής και υλικής βοή−
θειας και τεχνικής υποστήριξης µε στόχο την ενίσχυση 
και την διεύρυνση του πεδίου των πρωτοβουλιών και των 
παρεµβάσεών τους για την ανάπτυξη του αθλητισµού.

9. Η παροχή κάθε υλικής και τεχνικής βοήθειας και η 
συνεργασία µε τους Καθηγητές Φυσικής Αγωγής, για 
την ανάπτυξη του σχολικού αθλητισµού.

10. Η βράβευση αριστούχων µαθητών – αθλητών και 
σπουδαστών – αθλητών.

11. Η προώθηση δράσεων και προγραµµάτων εθελο−
ντισµού και αλληλεγγύης σε ζητήµατα κοινωνικού και 
αθλητικού ενδιαφέροντος, µε την συµµετοχή και την 
συνεργασία της νεολαίας, φορέων της πόλης και γενι−
κότερα της κοινωνίας των πολιτών.

12. Η ενθάρρυνση και η διεξαγωγή δράσεων και πρω−
τοβουλιών οικολογίας και περιβαλλοντικής πρόνοιας, σε 
συνεργασία µε τις αρµόδιες αρχές, τις Μη Κυβερνητικές 
Οργανώσεις (ΜΚΟ), την νεολαία, µε φορείς και ενώσεις 
πολιτών σε τοπικό και παναττικό επίπεδο.
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∆.  Παιδεία στην οποία περιλαµβάνεται ιδίως:
1. Η λειτουργία κέντρου δηµιουργικής απασχόλησης 

παιδιών.
2. Η λειτουργία πάρκου κυκλοφοριακής αγωγής.
3. Η λειτουργία σχολής χορού, ζωγραφικής και γλυ−

πτικής.
4. Η λειτουργία ωδείου.
5. Η λειτουργία φιλαρµονικής.
Τα υπόλοιπα άρθρα της συστατικής πράξης της επι−

χείρησης ισχύουν ως έχουν.  
Από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε 

βάρος του προϋπολογισµού του ∆ήµου Ωρωπού.
Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της 

Κυβερνήσεως.   

Αθήνα, 3 Μαjου 2011

Ο Γενικός Γραµµατέας Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης 
ΗΛΙΑΣ ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

F

Αριθ. 3702 (2)
   Σύσταση − συγκρότηση επιτροπής του άρθρου 24 του 

Ν. 3386/2005 (Φ.Ε.Κ 212/τ.Α΄/23−08 2005).

  Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ
∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ − ∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 2503/97 (Φ.Ε.Κ 107/τ.Α΄/30−05−

1997) «∆ιοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρει−
ας, ρύθµιση θεµάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και 
άλλες διατάξεις».

2. Τις διατάξεις του άρθρου 24 του Ν. 3386/05 (Φ.Ε.Κ 
212/τ.Α΄/23−08−2005) «Είσοδος, διαµονή και κοινωνική 
ένταξη υπηκόων τρίτων χωρών στην Ελληνική Επικρά−
τεια» όπως τροποποιήθηκαν µε το άρθρ. 9 παρ. 1 του Ν. 
3536/2007 και αντικαταστάθηκαν µε την παρ. 4 του άρθρ. 
26 του Ν. 3938/2011 (Φ.Ε.Κ. 61 τ.Α΄) «Σύσταση Γραφείου 
Αντιµετώπισης Περιστατικών Αυθαιρεσίας στο Υπουρ−
γείο Προστασίας του Πολίτη και άλλες διατάξεις».

3. Τις διατάξεις του Ν. 3833/10 (Φ.Ε.Κ.40/τ.Α΄/15−3−2010 
«Προστασία της Εθνικής οικονοµίας− Επείγοντα µέτρα 
για την αντιµετώπιση της δηµοσιονοµικής κρίσης», τις 
διατάξεις του Ν. 3845/10 (Φ.Ε.Κ 65/τ.Α΄/06−05−2010 «Μέ−
τρα για την εφαρµογή του µηχανισµού στήριξης της 
Ελληνικής οικονοµίας από τα κράτη−µέλη της Ζώνης 
του ευρώ και το διεθνές Νοµισµατικό Ταµείο».

4. Τις διατάξεις του Ν. 3852/10 (Φ.Ε.Κ 87/τ.Α΄/7−06−2010 
«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκε−
ντρωµένης ∆ιοίκησης − Πρόγραµµα Καλλικράτης».

5. Τις διατάξεις του Π.∆. 141/10 (Φ.Ε.Κ 234/τ.Α΄/27−12−2010) 
«Οργανισµός της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Ηπείρου−
∆υτικής Μακεδονίας», αποφασίζουµε:

Συστήνουµε − Συγκροτούµε στην Αποκεντρωµένη ∆ι−
οίκηση Ηπείρου − ∆υτικής Μακεδονίας δύο (2) επιτροπές 
ως εξής:

−Επιτροπή του άρθρου 24 του Ν. 3386/2005 Περιφέ−
ρειας Ηπείρου ( Έδρα ΙΩΑΝΝΙΝΑ).

−Επιτροπή του άρθρου 24 του Ν. 3386/2005 Περιφέ−
ρειας ∆υτικής Μακεδονίας (Εδρα ΚΟΖΑΝΗ).

Οι ανωτέρω επιτροπές είναι επταµελής (7) και συ−
γκροτούνται ως εξής:

α) Τον προϊστάµενο της Υπηρεσίας Αλλοδαπών και 
Μετανάστευσης της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης, ως 
πρόεδρο.

β) Έναν υπάλληλο της ∆ιεύθυνσης Περιβάλλοντος και 
χωρικού Σχεδιασµού της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης.

γ) Έναν υπάλληλο της υπηρεσίας της περιφέρειας, της 
αρµόδιας για το σχεδιασµό και την ανάπτυξη.

δ) Έναν υπάλληλο της ∆ηµόσιας Οικονοµικής Υπηρε−
σίας (∆.Ο.Υ) της έδρας της Επιτροπής.

ε) Έναν αιρετό εκπρόσωπο της οικίας περιφέρειας.
στ) Έναν εκπρόσωπο της Περιφερειακής Ένωσης ∆ή−

µων (Π.Ε.∆)µε την επιφύλαξη των ρυθµίσεων της παρα−
γράφου 10 του άρθρου 282 του Ν. 3852/2010 και

ζ) Έναν εκπρόσωπο Επιµελητηρίου της έδρας της Επι−
τροπής ως τακτικά µέλη, µαζί µε τα υποδεικνυόµενα 
αντίστοιχα αναπληρωµατικά τους.

Ο Γραµµατέας και ο Εισηγητής ορίζονται από τη Γε−
νικό Γραµµατέα της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης κατά 
τη συγκρότηση της επιτροπής από υπαλλήλους της 
Υπηρεσίας Αλλοδαπών και Μετανάστευσης.

Με την παρούσα δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος 
των πιστώσεων της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Ηπεί−
ρου − ∆υτικής Μακεδονίας.

Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της 
Κυβερνήσεως.

   Ιωάννινα, 23 Απριλίου 2011

Η Γενική Γραµµατέας Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης
∆ΗΜΗΤΡΑ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ − ΜΠΑΣΤΑ

F

     Αριθ. 1218/38463 (3)
Πενταετής ανανέωση απαγόρευσης θήρας σε έκταση 

2.397 στρεµµάτων των ∆ηµοτικών Κοινοτήτων Μου−
ζακίου και Μαυροµµατίου και της Τοπικής Κοινότη−
τας Γελάνθης του ∆ήµου Μουζακίου.

   Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ
∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ − ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΑΑΣ

   Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις του άρθρου 258 παρ. 5 του Ν.∆. 86/69 

που προστέθηκε µε το άρθρο 7 παρ. 3 του Ν. 177/75 
«περί αντικαταστάσεως και συµπληρώσεως διατάξεων 
τινών του Ν.∆. 86/69 περί ∆ασικού Κώδικα».

2) Τις διατάξεις της αριθµ. 414985/29−11−1985 (ΦΕΚ 757/
Β/18−12−1985) Κοινής απόφασης των Υφυπουργού Εθνικής 
Οικονοµίας και αναπληρωτή Υπουργού Γεωργίας «περί 
µέτρων διαχείρισης της άγριας πτηνοπανίδας».

3) Το άρθρο 29 Α΄ του Ν. 1558/86 «Κυβέρνηση και 
κυβερνητικά όργανα» που προστέθηκε µε το άρθρο 27 
του Ν. 2081/92 (ΦΕΚ 154/Α/10−9−1992).

4) Τις διατάξεις του Π.∆. 94/1993 (ΦΕΚ 40/Α/22−3−1993) 
«περί καθορισµού αρµοδιοτήτων από τον Υπουργό και 
τις Περιφερειακές αρχές ή Όργανα ∆ιανοµαρχιακού 
επιπέδου του Υπουργού Γεωργίας».

5) Τις διατάξεις του Ν. 2240/1994 (ΦΕΚ 153/Α/16−9−1994) 
«Συµπλήρωση διατάξεων για την Νοµαρχιακή Αυτοδιοί−
κηση και άλλες διατάξεις».

6) Την αριθµ. 2644/07−6−2006 απόφαση Γ.Γ.Π. Θεσσα−
λίας για πενταετή απαγόρευση θήρας σε έκταση 1.736 
στρεµµάτων στις θέσεις «Νησί − Αµυγδαλιές − Κοµπού−
ρι» των ∆.∆. Μαυροµµατίου και Γελάνθης του ∆ήµου 
Μουζακίου.

7) Την αριθµ. 2361/03−6−2009 απόφαση Γ.Γ.Π. Θεσσα−
λίας περί τροποποίησης των ορίων της αριθµ. 2644/
07−6−2006 απόφασης Γ.Γ.Π. Θεσσαλίας για πενταετή 
απαγόρευση θήρας.
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8) Την αριθµ. 1669/33104/31−3−2011 (ΦΕΚ 648/τ.Β΄/19−
4−2011) απόφαση της Γ.Γ.Α.∆.Θ−Σ.Ε. «περί µεταβίβασης 
δικαιώµατος υπογραφής στον Προϊστάµενο της Γενικής 
∆ιεύθυνσης ∆ασών και Αγροτικών Υποθέσεων και στους 
Προϊσταµένους ∆ιευθύνσεων και ∆ασαρχείων της ανω−
τέρω Γενικής ∆ιευθύνσεως».

9) Το αριθµ 13/10−4−2011 έγγραφο του Κυνηγετικού 
Συλλόγου Μουζακίου σε συνδυασµό µε τη σκοπιµό−
τητα ανανέωσης της απαγόρευσης κυνηγίου για την 
προστασία, ανάπτυξη, αναπαραγωγή και εκµετάλλευση 
του θηραµατικού πλούτου και της άγριας πανίδας της 
περιοχής, αποφασίζουµε: 

− Απαγορεύουµε τη θήρα όλων των θηραµάτων για 
πέντε χρόνια ήτοι από 20−8−2011 έως 20−8−2016 σε έκταση 
2.397 στρεµµάτων διότι είναι απαραίτητα για τη διατροφή, 
διαχείµανση, αναπαραγωγή και διάσωση των ειδών της 
άγριας πανίδας και της αυτοφυούς χλωρίδας καθώς και α) 
για την προστασία του πυρήνα προσαρµογής πτερωτών 
θηραµάτων του Κυνηγετικού Συλλόγου Μουζακίου και β) 
την προστασία του αρχαιολογικού χώρου που βρίσκεται 
εντός των ορίων της έκτασης στις θέσεις «Νησί −Αµυγδα−
λιές − Κοµπούρι» της ∆ηµοτικής Κοινότητας Μουζακίου 
και Μαυροµµατίου και της Τοπικής Κοινότητας Γελάνθης 
του ∆ήµου Μουζακίου η οποία ορίζεται ως εξής:

− Αρχίζει από τη θέση «Κόκκινο Λιθάρι» επί της επαρχι−
ακής οδού Μουζακίου − Λαζαρίνας, ακολουθεί την ανωτέ−
ρω οδό µε κατεύθυνση ανατολική την οποία και παρακά−
µπτει για να ακολουθήσει τα όρια των Νοµών Καρδίτσας 
− Τρικάλων µέχρι να καταλήξει στον επαρχιακό δρόµο 
«Λαζαρίνας − Γελάνθης». Ακολουθεί τον ανωτέρω δρόµο 
µε κατεύθυνση νότια, περνάει τη γέφυρα Γελάνθης στον 
ποταµό «Πάµισο» και µε κατεύθυνση δυτική ακολουθεί τη 
νότια όχθη του ποταµού για 500 µ. περίπου. Ακολουθεί 
τον αγροτικό δρόµο µε κατεύθυνση νότια στα όρια του 
οικισµού Γελάνθης µέχρι να συναντήσει την επαρχιακή 
οδό «Γελάνθη − Μουζάκι» όπου και την ακολουθεί µε 
κατεύθυνση δυτική µέχρι τη θέση «Μάντρα Τσουλούφα». 
Από εκεί περνάει στη βόρεια όχθη του ποταµού Παµίσου 
και µε κατεύθυνση ανατολική ακολουθεί τον αγροτικό 
δρόµο επί της βόρειας όχθης µέχρι να συναντήσει τη 
θέση «Κόκκινο Λιθάρι» από όπου άρχισε.

− Από τις διατάξεις αυτής της απόφασης δεν προκαλεί−
ται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισµού.

Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της 
Κυβερνήσεως και θα ισχύει από το κυνηγετικό έτος 
2011−2012.

   Μουζάκι, 2 Μαΐου 2011

Με εντολή Γενικού Γραµµατέα
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης

Ο ∆ασάρχης Μουζακίου
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΑΛΑΣΚΑΣ

F

     Αριθ. 4163 (4)
Τροποποίηση συστατικής πράξης ∆.Ε.Υ.Α.

Αρκαλοχωρίου 

  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ
∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010, «Νέα Αρχιτεκτονική 

της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης− 
Πρόγραµµα Καλλικράτης».

2. Τις διατάξεις του Π∆ 136/2010, «Οργανισµός της 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Κρήτης».

3. Τις διατάξεις του Ν. 1069/80 «Περί κινήτρων δια την 
ίδρυσιν επιχειρήσεων υδρεύσεως και αποχετεύσεως».

4. Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006, «Κύρωση του Κώδικα 
∆ήµων και Κοινοτήτων», όπως ισχύουν.

5. Την αριθ. 35374+24073/21−12−2000 απόφαση του Γενι−
κού Γραµµατέα της Περιφέρειας Κρήτης (ΦΕΚ B΄ 1638/29−
12−2000), µε την οποία συστήθηκε η ∆ηµοτική Επιχείρηση 
Ύδρευσης Αποχέτευσης Αρκαλοχωρίου (∆.Ε.Υ.ΑΡ.)

6. Την αριθ. 14/2011 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβου−
λίου Μινώα Πεδιάδας, µε την οποία αποφασίστηκε η 
τροποποίηση της ιδρυτικής πράξης της ∆.Ε.Υ.Α. Αρκα−
λοχωρίου, αποφασίζουµε:

Τροποποιούµε την αριθ. 35374+24073/21−12−2000 από−
φαση του Γενικού Γραµµατέα της Περιφέρειας Κρήτης 
(ΦΕΚ B΄ 1638/29−12−2000), µε την οποία συστήθηκε η 
∆ηµοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Αρκαλο−
χωρίου (∆.Ε.Υ.ΑΡ.), ως κατωτέρω: 

Παρ. 1 Η επωνυµία της επιχείρησης είναι «∆ηµοτική 
Επιχείρηση Ύδρευσης−Αποχέτευσης Μινώα Πεδιάδας» 
µε το διακριτικό τίτλο ∆.Ε.Υ.Α. Μινώα Πεδιάδας.

Παρ. 5 Η περιοχή δραστηριότητας και ευθύνης της 
∆.Ε.Υ.Α. Μινώα Πεδιάδας εκτείνεται σε όλη την εδαφική 
περιφέρεια του ∆ήµου Μινώα Πεδιάδας.

∆ιοίκηση
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο αποτελείται από 11 µέλη. Σύµ−

φωνα µε την παρ. 1 του άρθρου 255 του Ν.3463/2006, 
οι Κοινωφελείς Επιχειρήσεις διοικούνται από ∆ιοικητικό 
Συµβούλιο αποτελούµενο από 7−11 µέλη τα οποία ορίζο−
νται µαζί µε τους αναπληρωτές τους από το ∆ηµοτικό 
Συµβούλιο. Από τα µέλη αυτά τουλάχιστον:

α) τρεις (3) είναι εκπρόσωποι του ∆ήµου. Στην περί−
πτωση των αιρετών µελών τουλάχιστον ένα µέλος εξ’ 
αυτών προέρχεται από τη µειοψηφία.

β) Ένας (1) είναι εκπρόσωπος κοινωνικού φορέα της 
περιοχής.

γ) Τα υπόλοιπα µέλη είναι δηµότες ή κάτοικοι του 
∆ήµου.

Η διάρκεια της θητείας του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 
ακολουθεί τη δηµοτική περίοδο και λήγει το αργότερο 
τρεις (3) µήνες µετά την εγκατάσταση του νέου ∆ηµο−
τικού Συµβουλίου. 

Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθ. αριθ. 35374+24073/21−12−
2000 απόφαση του Γενικού Γραµµατέα της Περιφέρειας 
Κρήτης (ΦΕΚ B΄ 1638/29−12−2000).

Από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη 
σε βάρος του προϋπολογισµού του ∆ήµου Μινώα Πεδι−
άδας για το παρόν έτος καθώς και για τα επόµενα.

Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της 
Κυβερνήσεως.

   Ηράκλειο, 2 Μαΐου 2011 

Με εντολή Γενικού Γραµµατέα
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης

Η Γενική ∆ιευθύντρια
ΜΑΝΕΛΙΑ ∆ΙΑΛΥΝΑ 

F

    Αριθ. οικ. 27557/2037 (5)
Σύσταση − συγκρότηση υπηρεσιακού συµβουλίου της 

Περιφέρειας Ηπείρου.

  Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ

   Έχοντας υπόψη:
Α. Τις διατάξεις:
1) Της παρ. 5 του άρθρου 26 του Ν. 3938/2011 (ΦΕΚ61/

Α/31−3−2011).
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«Σύσταση Γραφείου Αντιµετώπισης Περιστατικών Αυ−
θαιρεσίας στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και 
άλλες διατάξεις».

2). Του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ87/Α/7−6−2010) «Νέα Αρχιτε−
κτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης 
∆ιοίκησης−Πρόγραµµα Καλλικράτης».

3) Του Π.∆ 140/2010 «Οργανισµός Περιφέρειας Ηπεί−
ρου» , που δηµοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 233/τ.Α΄/27−12−2010.

4) Του άρθρου 2 του Ν. 3839/2010 (ΦΕΚ 51/29−3−2010) 
«Σύστηµα επιλογής προϊσταµένων οργανικών µονάδων 
µε αντικειµενικά και αξιοκρατικά κριτήρια − Σύσταση 
Ειδικού Συµβουλίου επιλογής Προϊσταµένων (ΕΙΣΕΠ) και 
άλλες διατάξεις.

5) Των άρθρων 36 και 43 του Π.∆. 410/88 (ΦΕΚ191/
Α/1988) «Κώδικας προσωπικού µε σύµβαση εργασίας 
ιδιωτικού δικαίου του ∆ηµοσίου, των ΟΤΑ και των λοι−
πών Ν.Π.∆.∆.» και της παρ. Β4 του άρθρου 40 του Ν. 
1884/1990 (ΦΕΚ81/Α).

6) Του άρθρου 6 του Ν. 2839/2000 (ΦΕΚ196/Α).
7) Των άρθρων 158 και 159 3528/2007 (ΦΕΚ 26 τ. Α/

9−2−2007) Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης ∆ηµοσί−
ων Πολιτικών ∆ιοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων 
Ν.Π.∆.∆.».

Β. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισµού γιατί, βάσει της παρ. 1 του άρθρου 7 του 
Ν.3833/2010 (ΦΕΚ 40 Α΄) τα Υπηρεσιακά Συµβούλια λειτουρ−
γούν εντός του κανονικού ωραρίου εργασίας των οικείων 
Υπηρεσιών ή σε χρόνο που καλύπτεται από υπερωριακή 
απασχόληση και δεν καταβάλλεται καµία πρόσθετη αµοιβή 
ή αποζηµίωση στα µέλη τους, αποφασίζουµε:

1. Συστήνουµε στην έδρα της Περιφέρειας Ηπείρου 
πενταµελές υπηρεσιακό συµβούλιο αρµόδιο για την εν 
γένει υπηρεσιακή κατάσταση των υπαλλήλων της Πε−
ριφέρειας Ηπείρου.

2. Το ανωτέρω υπηρεσιακό συµβούλιο συγκροτείται 
από:

α) Τρεις (3) µονίµους υπαλλήλους στους οποίους έχουν 
ανατεθεί καθήκοντα προϊσταµένων ∆ιεύθυνσης από τον 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, οι οποίοι λαµβάνονται µεταξύ 
των δέκα (10) υπαλλήλων που έχουν τον περισσότερο 
χρόνο άσκησης καθηκόντων προϊσταµένου ∆ιεύθυνσης. 
Τα µέλη αυτά ορίζονται µε ισάριθµους αναπληρωτές. 
Ένα τουλάχιστον από τα τακτικά µέλη θα είναι διαφο−
ρετικού φύλου από τα λοιπά, εφόσον υπάρχει και έχει 
τις νόµιµες προϋποθέσεις.

β) Τους δύο (2) αιρετούς εκπροσώπους των υπαλλή−
λων οι οποίοι έχουν εκλεγεί στο υπηρεσιακό συµβούλιο 
της καταργούµενης Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης της 
έδρας της Περιφέρειας ήτοι της πρώην Νοµαρχιακής 
Αυτοδιοίκησης Ιωαννίνων, των οποίων η θητεία παρα−
τείνεται µέχρι την ανάδειξη των νέων αιρετών µελών. 
Η αναπλήρωση των ανωτέρω αιρετών µελών γίνεται 
από τα µέλη που είχαν οριστεί ως αναπληρωτές τους 
στο υπηρεσιακό συµβούλιο της ως άνω καταργούµενης 
Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης. Εάν τα ανωτέρω αιρετά 
µέλη έχουν αποβάλλει την ιδιότητα του υπαλλήλου της 
Περιφέρειας, τακτικά και αναπληρωµατικά µέλη ορίζο−
νται οι αιρετοί εκπρόσωποι που είχαν εκλεγεί στο υπη−
ρεσιακό συµβούλιο της καταργούµενης Νοµαρχιακής 
Αυτοδιοίκησης του πολυπληθέστερου κατά σειρά νοµού 
της οικείας Περιφέρειας, ήτοι της πρώην Νοµαρχιακής 
Αυτοδιοίκησης Ιωαννίνων.

γ) Εισηγητή στο Υπηρεσιακό Συµβούλιο ορίζεται ο 
προϊστάµενος της ∆/νσης ∆ιοίκησης.

δ) Χρέη γραµµατέα ασκεί υπάλληλος της Περιφέρειας 
Ηπείρου κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ που ορίζεται µε τον ανα−
πληρωτή του µε την απόφαση ορισµού των µελών.

ε) Η θητεία των µελών του Υπηρεσιακού Συµβουλί−
ου που συγκροτείται µε την παρούσα λήγει, σύµφωνα 
µε τα αναφερόµενα στην παρ. 5 του άρθρου 26 του 
Ν. 3938/2011, µε τη συγκρότηση των νέων υπηρεσια−
κών συµβουλίων των υπαλλήλων των Περιφερειών των 
άρθρων 158 και 159 του 3528/2007 (ΦΕΚ26/Α), όπως 
αντικαταστάθηκαν µε το άρθρο δεύτερο του Ν. του 
Ν. 3839/2010 και η οποία δεν µπορεί να υπερβεί την 31 
∆εκεµβρίου 2011. 

στ) Όταν το υπηρεσιακό συµβούλιο κρίνει θέµατα 
προσωπικού µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, αντί 
των δύο αιρετών εκπροσώπων των µονίµων υπαλλήλων 
µετέχουν οι δύο αιρετοί εκπρόσωποι του προσωπικού 
µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρό−
νου, της ως άνω πρώην Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης 
Ιωαννίνων.

Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της 
Κυβερνήσεως.

   Ιωάννινα, 5 Μαΐου 2011

Ο Περιφερειάρχης
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ

F

      Αριθ. 20 (6)
Άδεια µεταστέγασης  Ερασιτεχνικής Σχολής Κλασικού 

Χορού. 

    Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τα άρθρα του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της 

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης−Πρό−
γραµµα Καλλικράτης»

2. Το Π∆ 130/2010 (ΦΕΚ 223/τ.A/27.12.2010) «Οργανισµός 
της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου»

3. Τη µε αριθ. 330/ 2011 (ΦΕΚ 408/τ.Β/2011) απόφαση 
περί µεταβίβασης αρµοδιοτήτων στους Αντιπεριφερει−
άρχες Νοτίου Αιγαίου

4. Το Π.∆. 941/77 «περί Οργανισµού του Υπουργείου 
Πολιτισµού και Επιστηµών»

5. Το Π.∆. 347/86 περί «µεταβίβασης αρµοδιοτήτων 
στους Νοµάρχες... »

6. To N. 1158/81 «Περί οργανώσεως και ∆ιοικήσεως 
Σχολών Ανωτέρας Καλλιτεχνικής Εκπαιδεύσεως κ.λπ.» 
(ΦΕΚ 127/α/13.5.81) και ειδικότερα το άρθρο 6 περί στέ−
γασης και καταλληλότητας του κτιρίου

7. Το άρθρο 15 του Ν. 1348/1983 «∆ιάλυση του Ν.Π.∆.∆. 
µε την επωνυµία Άρµα Θέσπιδος και άλλες διατάξεις» 
(ΦΕΚ 47/7/14.4.83)

8. Το Π.∆. 457/83 «Ίδρυση και λειτουργία Ερασιτεχνικών 
Σχολών Χορού» (ΦΕΚ 174/α/28.11.83)

9. Την από 18/3/2011 αίτηση της Κυριακής Σπ. Τζούµπα 
περί χορήγησης άδειας µεταστέγασης της υπό την ιδι−
οκτησία της σχολής κλασικού χορού

10. Την από 18/4/2011 τελική έκθεση της Επιτροπής 
Ελέγχου Καταλληλότητας, του αρ.6 παρ. 4 του Ν. 1158/81 
όπως αυτός τροποποιήθηκε µεταγενέστερα µε την αρ. 
2436/15.1.85 κοινή απόφαση των Υπουργών Προεδρίας 
της Κυβέρνησης και Πολιτισµού, αποφασίζουµε:
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1. Χορηγούµε στην Τζούµπα Κυριακή άδεια µετα−
στέγασης και λειτουργίας της Ερασιτεχνικής Σχολής 
Κλασικού Χορού µε την επωνυµία «Ερασιτεχνική Σχολή 
Κλασικού Χορού Κυριακής Σπ. Τζούµπα» στην περιοχή 
Ξηροποτάµου της Νάουσας Πάρου.

Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Ερµούπολη, 3 Μαΐου 2011

Ο Αντιπεριφερειάρχης
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΟΥΣΣΑΙΟΣ

F

    Αριθ. οικ. 20956/1164 (7)
Συµπλήρωση της αριθ. 1/3.11.2011 (ΦΕΚ 156/Β΄) απόφασης 

κατάταξης υπαλλήλων Νοµαρχιακών Αυτοδιοικήσε−
ων στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας.

   Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ

   Έχοντας υπόψη:
1. Την αριθ. 1/3.11.2011 (ΦΕΚ 156/Β΄) απόφαση του Περι−

φερειάρχη Στερεάς Ελλάδας (ΦΕΚ 156/Β΄) περί «κατά−
ταξης υπαλλήλων Νοµαρχιακών Αυτοδιοικήσεων στην 
Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας».

2. Τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 255 
και των άρθρων 159, 200, 201 και 260 του Ν. 3852/2010 
(Φ.Ε.Κ. 87/τεύχος Α΄/7−6−2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της 
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης −
Πρόγραµµα Καλλικράτης».

3. Τις διατάξεις της παραγράφου (γ) του άρθρου 33 
του Π∆. 148/2010 (Φ.Ε.Κ. 241/τεύχος Α΄ / 27−12−2010) «Ορ−
γανισµός της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας».

4. Τις διατάξεις της παραγράφου (ιδ) του άρθρου 18 
του Ν. 3870/2010 (Φ.Ε.Κ. 138/τεύχος Α΄/9−8−2010).

5. Τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 9 του 
Ν. 3899/2010 (Φ.Ε.Κ. 219 /τεύχος A΄/17−12−2010).

6. Την υπ’ αριθµ. 74608/28−12−2010 Εγκύκλιο (αριθµ. 
52) του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και 
Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης.

7. Την υπ’ αριθµ. 345/28−03−2011 απόφαση του Μονο−
µελούς Πρωτοδικείου Λαµίας.

8. Τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 691 
του Κ. Πολ. ∆.

9. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 3068/2002 (Φ.Ε.Κ. 
274/τεύχος Α΄/14−11−2002), αποφασίζουµε: 

Συµπληρώνουµε την αριθ. 1/3.11.2011 απόφασή µας και 
κατατάσσουµε, σύµφωνα µε την αριθ. 345/28−3−2011 
απόφαση του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Λαµίας, από 
1−1−2011 στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας του Ευθυµίου 
Καραΐσκου του Κωνσταντίνου, ∆ικηγόρου παρ’ Αρείω 
Πάγω, ως Νοµικού Συµβούλου Περιφέρειας Στερεάς 
Ελλάδας µε πάγια µηνιαία αντιµισθία και µε σχέση έµ−
µισθης εντολής αορίστου χρόνου.

Η παρούσα απόφαση ισχύει αναδροµικά από τις
1−1−2011.

Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της 
Κυβερνήσεως.

   Λαµία, 29 Απριλίου 2011

Ο Περιφερειάρχης
ΚΛΕΑΡΧΟΣ ΠΕΡΓΑΝΤΑΣ

Αριθ. 470Α/2011 (8)
Καθορισµός µοναδιαίων χρεώσεων, συντελεστών προ−

σαύξησης και λοιπών παραµέτρων για τον υπολο−
γισµό των Χρεώσεων Μη Συµµόρφωσης λόγω Μη 
Νόµιµων Προσφορών και ∆ηλώσεων για το ηµερο−
λόγιακό έτος 2011. 

Η ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Κατά την τακτική συνεδρίασή της, στην έδρα της, την 
30η Μαρτίου 2011 και

Λαµβάνοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις του Ν. 2773/1999 (ΦΕΚ Α’ 286), όπως 

τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
2. Τις διατάξεις του Κώδικα ∆ιαχείρισης του Συστή−

µατος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΦΕΚ 
Β΄655/2005) (Κ∆Σ&ΣΗΕ), όπως τροποποιήθηκαν και 
ισχύουν.

3. Την απόφαση ΡΑΕ 606/2010 σχετικά µε τον Καθορι−
σµό µοναδιαίων χρεώσεων, συντελεστών προσαύξησης 
και λοιπών παραµέτρων για τον υπολογισµό των Χρεώ−
σεων Μη Συµµόρφωσης λόγω Μη Νόµιµων Προσφορών 
και ∆ηλώσεων για το ηµερολογιακό έτος 2010.

4. Την υπ’ αριθµ. Ι−133316/18.02.2011 απολογιστική έκθε−
ση του ∆ΕΣΜΗΕ σχετικά µε την εισήγηση παραµέτρων 
και συντελεστών για τον υπολογισµό των Χρεώσεων 
λόγω Μη Νόµιµων Προσφορών και ∆ηλώσεων.

Σκέφθηκε ως εξής:
Επειδή κατά τις διατάξεις του Κώδικα ∆ιαχείρισης 

του Συστήµατος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας 
(ΦΕΚ Β΄655/2005) (Κ∆Σ&ΣΗΕ), όπως τροποποιήθηκαν 
και ισχύουν, οι Συµµετέχοντες στον ΗΕΠ υποχρεούνται 
να υποβάλλουν τις ∆ηλώσεις και τις Προσφορές που 
περιγράφονται στο άρθρο 13, σύµφωνα µε τη µορφή και 
τους όρους που περιγράφονται στις σχετικές διατάξεις 
του Κ∆Σ&ΣΗΕ, καθώς και να συµµορφώνονται µε τις 
Εντολές Κατανοµής του ∆ιαχειριστή του Συστήµατος.

Επειδή κατά τις διατάξεις των άρθρων 21, 32, 38, 40, 
46, 92 και 148, σε περίπτωση που οι Συµµετέχοντες είτε 
δεν υποβάλουν νόµιµα τις ως άνω ∆ηλώσεις ή Προ−
σφορές τους είτε δεν συµµορφωθούν µε τις Εντολές 
Κατανοµής χρεώνονται από το ∆ιαχειριστή του Συστή−
µατος χρηµατικά ποσά τα οποία υπολογίζονται βάσει 
των σχέσεων που περιγράφονται στα σχετικά άρθρα. 
Οι σχέσεις αυτές περιλαµβάνουν µοναδιαίες χρεώσεις, 
συντελεστές προσαύξησης και άλλες παραµέτρους, οι 
αριθµητικές τιµές των οποίων καθορίζονται για κάθε 
ηµερολογιακό έτος µε απόφαση του ∆ιαχειριστή του 
Συστήµατος η οποία εγκρίνεται από τη ΡΑΕ.

Επειδή µε την από 18.02.2011 απολογιστική του έκθεση 
του ο ∆ΕΣΜΗΕ εισηγήθηκε τις αριθµητικές τιµές αυτών, 
τις οποίες η ΡΑΕ έκρινε ως εύλογες για την εφαρµογή 
των σχετικών άρθρων, αποφασίζει:

Στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων της κατά τα Άρθρα 
21, 32, 38, 40, 46, 92 και 148 του Κώδικα ∆ιαχείρισης του 
Συστήµατος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας για 
τον καθορισµό των αριθµητικών τιµών των µοναδιαί−
ων χρεώσεων, των συντελεστών προσαύξησης και των 
λοιπών παραµέτρων των Χρεώσεων Μη Συµµόρφωσης 
λόγω Μη Νόµιµων Προσφορών και ∆ηλώσεων για το 
ηµερολογιακό έτος 2011, ως ακολούθως:
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Άρθρο Συντελεστής / Παράµετρος Αριθµητική Τιµή

Άρθρο 21, παράγραφος 2 UNCER_S Ίση µε την Οριακή Τιµή Αποκλίσεων

Άρθρο 21, παράγραφος 2 A_Ε 0

Άρθρο 21, παράγραφος 4 BAL_S 150 €/MWh

Άρθρο 21, παράγραφος 4 BAL_TOL 1−20 ΜW 1

20−50 MW 0,3

50−100 MW 0.2

>100 MW 0,1

Άρθρο 21, παράγραφος 4 A_B 0

Άρθρο 21, παράγραφος 4 ND 35

Άρθρο 32, παράγραφος 1 UNCIR_S Ίση µε την Οριακή Τιµή Αποκλίσεων

Άρθρο 32, παράγραφος 1 A_I 0

Άρθρο 32, παράγραφος 3 UNCIO_G 10 €/MWh

Άρθρο 32, παράγραφος 3 A_G 0

Άρθρο 38, παράγραφος 1 UNCRO_G 10 €/MWh

Άρθρο 38, παράγραφος 1 AR_G 0

Άρθρο 40, παράγραφος 3 UNCNAD_G 50 €/MWh

Άρθρο 40, παράγραφος 3 A_D 0

Άρθρο 46, παράγραφος 4 UNCTED_G 10 €/MWh

Άρθρο 46, παράγραφος 4 A_TD 0

  Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 30 Μαρτίου 2011 

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*02012031406110008*

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

 !"# $%&#'#' ()&&%*  #' +(#"+,!-.'  #' /)0+,*#'+%'

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.

+ #'!+' ')*-,1"+' (.+./.

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.: Μάρνη 8, τηλ.: 210 8220885, 210 8222924, 210 5279050.

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 13:00

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


