ΑΔΑ: ΒΙΗΧ0-Τ5Θ

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ
ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΔΝΔΡΓΔΗΑ
ΚΑΗ ΚΛΗΜΑΣΗΚΖ ΑΛΛΑΓΖ
ΔΗΓΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΑΧΝ
ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ &
ΠΡΟΣΑΗΑ ΓΑΧΝ & Φ.Π.
ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΡΟΣΑΗΑ ΓΑΧΝ & Φ.Π
ΣΜΖΜΑ ΠΡΟΛΖΦΖ & ΚΑΣΑΣΟΛΖ
ΠΤΡΚΑΓΗΧΝ & ΛΟΗΠΧΝ ΚΗΝΓΤΝΧΝ
Ταρ.Γ/λζε
:Φαιθνθνλδχιε 31
Τ.Κ
:10164 - Αζήλα
Πιεξνθνξίεο
:Σ. Κνιιάξνπ, Δ. Γθνπληνχθαο
Τειέθσλν
:210 2124564, 4695
E-mail
:s.kollarou@prv.ypeka.gr

Αθήνα 7 - 04 - 2014
Απ. ππυη.: 107772/2244

Ππορ: ΠΗΝΑΚΑ ΑΠΟΓΔΚΣΧΝ

Θέμα: Καθιέπυζη ςπεπυπιακήρ κλπ επγαζίαρ για ηην εξςπηπέηηζη ηος Ππογπάμμαηορ
Γαζοπποζηαζίαρ 2014 και καηανομή πιζηώζευν

ΑΠΟΦΑΖ
Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΔΝΔΡΓΔΗΑ
ΚΑΗ ΚΛΗΜΑΣΗΚΖ ΑΛΛΑΓΖ
Έσονηαρ ςπότη:
1. Τηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 90 ηνπ «Κψδηθα λνκνζεζίαο γηα ηελ Κπβέξλεζε θαη ηα Κπβεξλεηηθά
Όξγαλα» πνπ θπξψζεθε κε ην άξζξν πξψην ηνπ Π.Γ.63/2005 (ΦΔΚ Α΄ 98).
2. Τν Π.Γ. 189/2009 (ΦΔΚ Α΄ 221) «Καζνξηζκφο θαη αλαθαηαλνκή ησλ αξκνδηνηήησλ ησλ
Υπνπξγείσλ», φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην ΠΓ 24/2010 (ΦΔΚ Α΄ 56) «Αλαθαζνξηζκφο ησλ
αξκνδηνηήησλ ησλ Υπνπξγείσλ θαη ηξνπνπνηήζεηο ηνπ Π.Γ. 189/2009».
3. Τελ αξηζκ. 2877/2009 (ΦΔΚ Β΄ 2234) απφθαζε ηνπ Πξσζππνπξγνχ «Αιιαγή ηίηινπ
Υπνπξγείσλ».
4. Τηο δηαηάμεηο ηνπ αξζ. 3 ηνπ Π.Γ. 85/2012 (ΦΔΚ Α΄ 141) «Ίδξπζε θαη κεηνλνκαζία Υπνπξγείσλ,
κεηαθνξά θαη θαηάξγεζε ππεξεζηψλ».
5. Τηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ. 86/2012 (ΦΔΚ Α΄ 141) «Γηνξηζκφο Υπνπξγψλ, Αλαπιεξσηψλ
Υπνπξγψλ θαη Υθππνπξγψλ», θαζψο θαη ηελ αξηζ. Υ 436/2014 (ΦΔΚ Β΄ 831) απφθαζε ηνπ
Πξσζππνπξγνχ «Καζνξηζκφο αξκνδηνηήησλ ηνπ Αλαπιεξσηή Υπνπξγνχ Πεξηβάιινληνο,
Δλέξγεηαο & Κιηκαηηθήο Αιιαγήο Νηθνιάνπ Ταγαξά».
6. Τηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 20 ηνπ Ν. 4024/2011 (ΦΔΚ Α΄ 226) «Σπληαμηνδνηηθέο ξπζκίζεηο,
εληαίν κηζζνιφγην − βαζκνιφγην, εξγαζηαθή εθεδξεία θαη άιιεο δηαηάμεηο εθαξκνγήο ηνπ
κεζνπξφζεζκνπ πιαηζίνπ δεκνζηνλνκηθήο ζηξαηεγηθήο 2012−2015», φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη
ηζρχεη.
7. Τηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 16 ηνπ Ν. 3205/2003 (ΦΔΚ Α΄ 297) «Μηζζνινγηθέο ξπζκίζεηο
ιεηηνπξγψλ θαη ππαιιήισλ ηνπ δεκνζίνπ, Ν.Π.Γ.Γ. θαη Ο.Τ.Α., κνλίκσλ ζηειερψλ ησλ
Δλφπισλ Γπλάκεσλ θαη αληίζηνηρσλ ηεο Διιεληθήο Αζηπλνκίαο, ηνπ Ππξνζβεζηηθνχ θαη
Ληκεληθνχ Σψκαηνο θαη άιιεο ζπλαθείο δηαηάμεηο», φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη.
8. Τηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 280 ηνπ Ν.3852/2010 (ΦΔΚ Α΄ 87) «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο
απηνδηνίθεζεο θαη απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο –Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο», φπσο
ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη.
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9. Τηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 998/1979, (ΦΔΚ Α΄ 289) «Πεξί πξνζηαζίαο ησλ δαζψλ θαη ησλ δαζηθψλ ελ
γέλεη εθηάζεσλ ηεο Φψξαο», φπσο ηξνπνπνηήζεθαλ θαη ηζρχνπλ, ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο δηαηάμεηο
ηνπ ΠΓ 575/1980 «Πεξί θεξχμεσο ηδηαηηέξσο επαίζζεησλ εηο ππξθαγηάο πεξηνρψλ δαζψλ θαη
δαζηθψλ εθηάζεσλ σο επηθηλδχλσλ».
10. Τηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.1845/1989 (ΦΔΚ Α΄ 102) «Αλάπηπμε θαη αμηνπνίεζε ηεο αγξνηηθήο έξεπλαο
θαη ηερλνινγίαο -Γαζνπξνζηαζία θαη άιιεο δηαηάμεηο», φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη.
11. Τηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.3938/2011 (ΦΔΚ Α΄ 61), άξζξν 21 «Δλζσκάησζε ηεο Διιεληθήο
Αγξνθπιαθήο ζηε Γαζηθή Υπεξεζία».
12. Τηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 41 Ν.3979/2011 (ΦΔΚ Α΄ 138) «Γηα ηελ ειεθηξνληθή δηαθπβέξλεζε
θαη ινηπέο δηαηάμεηο».
13. Τελ κε αξ. πξ. νηθ. 2/78400/0022/14.11.2011 εγθχθιην ηνπ Υπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ «Παξνρή
νδεγηψλ γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Γεχηεξνπ Κεθαιαίνπ ηνπ Ν. 4024/2011 (ΦΔΚ Α΄
226) «Σπληαμηνδνηηθέο ξπζκίζεηο, εληαίν κηζζνιφγην - βαζκνιφγην, εξγαζηαθή εθεδξεία θαη
άιιεο δηαηάμεηο εθαξκνγήο ηνπ κεζνπξφζεζκνπ πιαηζίνπ δεκνζηνλνκηθήο ζηξαηεγηθήο».
14. Τε δηάηαμε ηεο παξαγξάθνπ 3, ζηνηρείν δ ηνπ άξζξνπ 1 ηεο κε αξ. πξση.
ΓΙΑΓΠ/Γ2γ/νηθ/1692/27.06.2006 (ΦΔΚ Β΄ 769) απφθαζεο ηνπ Υπνπξγνχ Γηνηθεηηθήο
Μεηαξξχζκηζεο & Ηιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο «Καζηέξσζε σξψλ πξνζέιεπζεο θαη
απνρψξεζεο ησλ ππαιιήισλ ησλ δεκνζίσλ ππεξεζηψλ θαη ησλ Ν.Π.Γ.Γ.», φπσο ε σο άλσ
δηάηαμε πξνζηέζεθε κε ηελ αξ. ΓΙΑΓΠ/Φ.Β.10/1492/11.02.13 (ΦΔΚ Β΄ 388) ηξνπνπνηεηηθή ΥΑ.
15. Τν ππ’ αξηζ. 2/88864/0022/18-1-13 έγγξαθν ηνπ Γ.Λ.Κ. ην νπνίν εθδφζεθε ζε απάληεζε ηνπ ππ’
αξηζ. 178589/4847/6-12-12 δηθνχ καο εγγξάθνπ.
16. Τα Π.Γ. 135/2010 (ΦΔΚ Α΄ 228), 136/2010 (ΦΔΚ Α΄ 229), 138/2010 (ΦΔΚ Α΄ 231), 139/2010
(ΦΔΚ Α΄ 232), 141/2010 (ΦΔΚ Α΄ 234), 142/2010 (ΦΔΚ Α΄ 235), 143/2010 (ΦΔΚ Α΄ 236) πεξί
«Οξγαληζκψλ Απνθεληξσκέλσλ Γηνηθήζεσλ», φπσο ηξνπνπνηήζεθαλ θαη ηζρχνπλ.
17. Τν γεγνλφο φηη απφ ηελ απφθαζε απηή πξνθαιείηαη δαπάλε χςνπο 4.103.140 €, ε νπνία ζα
βαξχλεη ηηο πηζηψζεηο ηνπ Ταθηηθνχ Πξνυπνινγηζκνχ Υπ. Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη
Κιηκαηηθήο Αιιαγήο, έηνπο 2014, Δ.Φ. 31/130, ΚΑΔ 5242 «Γαπάλεο Γαζνπξνζηαζίαο-ππφ
θαηαλνκή» νη νπνίεο ζα κεηαθεξζνχλ αληίζηνηρα ζηνπο πξνυπνινγηζκφ εμφδσλ ησλ
απνθεληξσκέλσλ δηνηθήζεσλ.
18. Τν γεγνλφο φηη ην αλσηέξσ θφζηνο πινπνίεζεο ησλ κέηξσλ απηψλ είλαη πνιιάθηο κηθξφηεξν ηεο
βιάβεο πνπ πξνθαιείηαη ζηα Γαζηθά Οηθνζπζηήκαηα ηεο ρψξαο καο θαη ζηελ Δζληθή Οηθνλνκία.

ΑΠΟΦΑΗΕΟΤΜΔ
1. Καζηεξψλνπκε ηελ ππεξσξηαθή εξγαζία θαηά ηηο απνγεπκαηηλέο ψξεο ησλ εξγαζίκσλ εκεξψλ,
ηηο Κπξηαθέο θαη εμαηξέζηκεο εκέξεο θαη ηηο λπρηεξηλέο ψξεο, πέξαλ ησλ νξίσλ ηεο ππνρξεσηηθήο
απαζρφιεζεο, γηα ηε ιεηηνπξγία ησλ Γαζηθψλ Υπεξεζηψλ ησλ Απνθεληξσκέλσλ Γηνηθήζεσλ ηηο κε
εξγάζηκεο ψξεο θαη εκέξεο ζχκθσλα κε ην πξφγξακκα δαζνπξνζηαζίαο πνπ εθπνλήζεθε απφ ην
Υπνπξγείν Πεξηβάιινληνο Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο θαη πινπνηείηαη απφ ηηο Γαζηθέο
Υπεξεζίεο ησλ Απνθεληξσκέλσλ Γηνηθήζεσλ ηεο ρψξαο. Η εξγαζία πξνο ζπκπιήξσζε ηεο
εβδνκαδηαίαο ππνρξεσηηθήο (Κπξηαθέο θαη εμαηξέζηκεο ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο), ζα
παξέρεηαη απφ ηνπο θιάδνπο ηνπ ππεξεηνχληνο πξνζσπηθνχ ζηηο Γαζηθέο Υπεξεζίεο πνπ
αλαθέξνληαη ζηηο εθάζηνηε ηζρχνπζεο ζρεηηθέο απνθάζεηο ησλ Γεληθψλ Γξακκαηέσλ ησλ
Απνθεληξσκέλσλ Γηνηθήζεσλ ηεο ρψξαο πεξί «Καζνξηζκνχ σξαξίνπ εξγαζίαο θιάδσλ κνλίκνπ θαη
κε ΣΔΙΓ πξνζσπηθνχ ησλ Γαζηθψλ Υπεξεζηψλ θαηά ηηο απνγεπκαηηλέο ψξεο ησλ εξγαζίκσλ
εκεξψλ, ηηο λπρηεξηλέο ψξεο, θαζψο θαη ηα Σάββαηα, ηηο Κπξηαθέο θαη ηηο εμαηξέζηκεο εκέξεο».
2. Η δηάξθεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο νξίδεηαη γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα απφ 14.04.2014 έσο
31.12.2014.
3. Γηα ηνπο ππαιιήινπο ησλ Γαζηθψλ Υπεξεζηψλ πνπ ζα απαζρνιεζνχλ, ηφζν κε ηελ παξνρή
εξγαζίαο πξνο ζπκπιήξσζε ηεο εβδνκαδηαίαο ππνρξεσηηθήο φζν θαη ππεξσξηαθά, γηα ηελ
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εμππεξέηεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο δαζνπξνζηαζίαο ζε 24σξε βάζε, απφ 14.04.2014 κέρξη θαη
31.12.2014, ζθνπφο είλαη λα πξνζηαηεπζνχλ απνηειεζκαηηθά ηα δάζε, νη δαζηθέο εθηάζεηο θαη ε
παλίδα ηνπο απφ ηνπο πάζεο θχζεσο θηλδχλνπο πνπ ηα απεηινχλ θαη εηδηθά απφ ππξθαγηέο,
θαηαπαηήζεηο, εθρεξζψζεηο, παξάλνκε ζήξα, φπσο επίζεο ν έιεγρνο δηελέξγεηαο παξάλνκσλ
πινηνκηψλ θαη δηαθίλεζεο δαζηθψλ πξντφλησλ αιιά θαη ε επίηεπμε ηεο αζηπλφκεπζεο ηνπ
αγξνηηθνχ πεξηβάιινληνο κε ηελ ηήξεζε θαη εθαξκνγή ησλ Γαζηθψλ θαη Αγξνλνκηθψλ
Αζηπλνκηθψλ δηαηάμεσλ, ε εθηέιεζε αλαδαζσηηθψλ θιπ εξγαζηψλ θαζψο θαη ε ζπγθξφηεζε
ζπλεξγείσλ, πεξηπφισλ θαη ηε ζηειέρσζε επηηειηθψλ νξγάλσλ. Τα παξαπάλσ πξνβιέπνληαη ζηηο
δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 36, 37 θαη 38 ηνπ Ν. 1845/1989, ηνπ Ν.998/79, ηνπ Ν.2612/98 θαη ησλ
άξζξσλ 1 & 3 ηνπ Π.Γ. 242/93 (ΦΔΚ Α΄ 107). Οξίδνπκε γηα ην αλσηέξσ ρξνληθφ δηάζηεκα ηηο ψξεο
α) ηεο ππεξσξηαθήο απαζρφιεζεο ζε 188.670 ψξεο, απφ ηηο νπνίεο, 135.705 ψξεο γηα απνγεπκαηηλή
ππεξσξηαθή εξγαζία θαη 52.965 ψξεο γηα ππεξσξηαθή εξγαζία θαηά ηηο Κπξηαθέο θαη Δμαηξέζηκεο
εκέξεο θαη β) ηεο εξγαζίαο πξνο ζπκπιήξσζε ηεο εβδνκαδηαίαο ππνρξεσηηθήο ζε 152.440 ψξεο.
4. Η δαπάλε απφ ηελ δηάζεζε ζπλνιηθά ησλ αλσηέξσ σξψλ ππεξσξηαθήο απαζρφιεζεο ζα βαξχλεη
ηηο πηζηψζεηο ηνπ Ταθηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ εμφδσλ ηνπ Δ.Φ 31/130, σο αθνινχζσο:
Πξνβιέπεηαη ζχλνιν σξψλ εξγαζίαο κέρξη 341.110 ψξεο θαη ζπλνιηθφ θφζηνο 4.103.140 €, απφ
ηηο νπνίεο 135.705 ψξεο ππεξσξηαθήο απνγεπκαηηλήο εξγαζίαο ζε βάξνο ηνπ Κ.Α.Δ 0511 κε δαπάλε
κέρξη πνζνχ 807.935 € θαη 205.405 ψξεο εξγαζίαο ηηο Κπξηαθέο θαη εμαηξέζηκεο εκέξεο (πνπ
αληηζηνηρνχλ ζε 52.965 ψξεο ππεξσξίαο θαη 152.440 ψξεο πξνο ζπκπιήξσζε ηεο εβδνκαδηαίαο
ππνρξεσηηθήο) ζε βάξνο ηνπ ΚΑΔ 0512 κε δαπάλε κέρξη πνζνχ 908.005 €. Δπηπιένλ ζην
πξφγξακκα δαζνπξνζηαζίαο πξνβιέπνληαη δαπάλεο εθηφο έδξαο (νδνηπνξηθά, εκεξήζηεο
απνδεκηψζεηο, δηαλπθηεξεχζεηο, ρηιηνκεηξηθέο απνδεκηψζεηο) ζε βάξνο ηνπ ΚΑΔ 0711 κέρξη πνζνχ
1.972.800 €, θαζψο θαη δαπάλεο γηα πξνκήζεηα θαπζίκσλ ζε βάξνο ηνπ ΚΑΔ 1511 κέρξη πνζνχ
414.400 €.
5. Η ππεξσξηαθή εξγαζία ζα παξέρεηαη ζηηο έδξεο θαη ζηηο πεξηνρέο επζχλεο ησλ αλσηέξσ δαζηθψλ
ππεξεζηψλ, φιεο ηηο εκέξεο ηεο εβδνκάδνο ζχκθσλα κε ζπγθεθξηκέλεο νδεγίεο πινπνίεζεο ηνπ ελ
ιφγσ πξνγξάκκαηνο πνπ ζα εθδνζνχλ απφ ηελ Δηδηθή Γξακκαηεία Γαζψλ θαη ηα ζρεηηθά
πξνγξάκκαηα ησλ απνθεληξσκέλσλ δαζηθψλ ππεξεζηψλ.
Οη ψξεο ππεξσξηαθήο απαζρφιεζεο θαηά κήλα θαη ππάιιειν γηα ηελ πξναλαθεξφκελε πεξίνδν
δελ κπνξνχλ λα ππεξβνχλ ηα φξηα πνπ ηίζεληαη κε ην άξζξν 20 «Υπεξσξηαθή Δξγαζία», ηνπ λφκνπ
4024/2011 (ΦΔΚ Α΄ 226) «Σπληαμηνδνηηθέο ξπζκίζεηο, εληαίν κηζζνιφγην, εξγαζηαθή εθεδξεία θαη
άιιεο δηαηάμεηο εθαξκνγήο ηνπ κεζνπξφζεζκνπ πιαηζίνπ δεκνζηνλνκηθήο ζηξαηεγηθήο 2012-2015»
φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη, ζην νπνίν πξνβιέπεηαη φηη νη ψξεο απνγεπκαηηλήο ππεξσξηαθήο
εξγαζίαο δελ κπνξεί λα ππεξβαίλνπλ ηηο 20 αλά ππάιιειν κεληαίσο.
Τν ζχλνιν ησλ ππαιιήισλ πνπ ζα απαζρνιεζνχλ ππεξσξηαθά θαη θαηά ηηο Κπξηαθέο, λχρηεο,
θαη εμαηξέζηκεο εκέξεο, δελ ππεξβαίλεη ηνπο 4.000 ππαιιήινπο.
Υπεχζπλνη γηα ηελ παξαθνινχζεζε θαη ηνλ έιεγρν ηεο πξαγκαηηθήο παξνρήο ηεο ππεξσξηαθήο
απαζρφιεζεο νξίδνληαη νη εθάζηνηε πξντζηάκελνη ηεο νξγαληθήο κνλάδαο πνπ πξναλαθέξακε, νη
νπνίνη :
α.- Θα ζπληάμνπλ πίλαθα ππαιιήισλ νη νπνίνη ζα ζπγθξνηνχλ θάζε κήλα ηα ζπλεξγεία
επηθπιαθήο θαη ηα επνρνχκελα πεξίπνια, ζχκθσλα κε αλαιπηηθή εγθχθιην νδεγηψλ εθαξκνγήο ηεο
Δηδηθήο Γξακκαηείαο Γαζψλ, πνπ ζα εθδνζεί ζε εθαξκνγή ηεο παξνχζαο.
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β.- Θα ηξνπνπνηνχλ ηνλ πίλαθα ππαιιήισλ, ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ επηβάιιεηαη ε πξνζζήθε ή
αληηθαηάζηαζή ηνπο ζε απηφλ, αλάινγα κε ηηο ππεξεζηαθέο αλάγθεο θαη ηε θχζε ηνπ επηηεινχκελνπ
έξγνπ ή ζπλεπεία κεηαζέζεσλ, αζζελείαο, θ.ι.π.
Σχκθσλα κε ην άξζξν 20 παξ. 1 ηνπ Ν.4024/2011 (ΦΔΚ Α΄ 226), νη Πξντζηάκελνη νξγαληθψλ
κνλάδσλ επηπέδνπ Γηεχζπλζεο (ζηηο νπνίεο αλήθνπλ θαη ηα Γαζαξρεία) θαη Γεληθήο Γηεχζπλζεο δελ
δηθαηνχληαη ππεξσξίεο, δχλαηαη φκσο λα ζπκκεηέρνπλ ζηε ζπγθξφηεζε ησλ ζπλεξγείσλ πεξηπφισλ,
κε απνδεκίσζε εθηφο έδξαο.
Η δαπάλε πνπ ζα πξνθιεζεί απφ ηε δξαζηεξηφηεηα απηή ζα βαξχλεη ηηο πηζηψζεηο ηνπ Ταθηηθνχ
Πξνυπνινγηζκνχ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2014 ηνπ Υπ. Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο
Αιιαγήο Δ.Φ 31/130, ΚΑΔ 5242, ¨Γαπάνερ Γαζοπποζηαζίαρ ςπό καηανομή¨, οι οποίερ και θα
μεηαθεπθούν ανηίζηοισα ζηον πποϋπολογιζμό εξόδυν ηυν Αποκενηπυμένυν Γιοικήζευν
Φ.073, Κ.Α.Δ 0511, 0512, 0711 και 1511.
Ο αθφινπζνο πίλαθαο θαηαλνκήο ησλ δηαηηζέκελσλ πηζηψζεσλ ζηηο Απνθεληξσκέλεο Γηνηθήζεηο
γηα ηελ πινπνίεζε ησλ αλσηέξσ, απνηειεί αλαπφζπαζην κέξνο απηήο ηεο απφθαζεο.
Πίνακαρ καηανομήρ διαηιθέμενυν πιζηώζευν ανά Αποκενηπυμένη Γιοίκηζη
για ηην ςλοποίηζη ηος ππογπάμμαηορ Γαζοπποζηαζίαρ έηοςρ 2014
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ΑΠΟΚΔΝΣΡΧΜΔΝΖ
ΓΗΟΗΚΖΖ

ΚΟΣΟ
ΤΠΔΡΧΡΗΑΚΖ
ΑΠΑΥΟΛΖΖ
ΤΝΔΡΓΔΗΧΝ
ΔΠΗΦΤΛΑΚΖ
ΚΑΗ ΠΔΡΗΠΟΛΧΝ
(Απογεςμαηινέρ)

1
2
3
4
5
6
7

Μαθεδνλίαο-Θξάθεο
Ηπείξνπ-Γπη. Μαθεδνλίαο
Θεζζαιίαο-Σηεξεάο Διιάδαο
Γπη. Διιάδαο-Πει/ζνπ-Ινλίσλ
Αηηηθήο
Αηγαίνπ
Κξήηεο

217.168
83.426
197.563
175.760
70.485
30.144
33.389

ΚΟΣΟ
ΤΠΔΡΧΡΗΑΚΖ
ΑΠΑΥΟΛΖΖ
ΤΝΔΡΓΔΗΧΝ
ΔΠΗΦΤΛΑΚΖ
ΚΑΗ
ΠΔΡΗΠΟΛΧΝ
(Κςπιακέρ και
εξαιπέζιμερ)
233.563
99.518
213.256
206.402
65.186
44.471
45.609

807.935

908.005

ΤΝΟΛΟ:

ΓΑΠΑΝΔ
ΔΚΣΟ
ΔΓΡΑ

ΓΑΠΑΝΔ
ΓΗΑ
ΚΑΤΗΜΑ

ΤΝΟΛΟ

479.134
224.109
441.439
434.549
161.676
128.954
102.939

107.053
47.186
98.190
95.512
29.185
18.646
18.629

1.036.918
454.239
950.448
912.223
326.531
222.214
200.566

1.972.800

414.400

4.103.140

Η παξνχζα απφθαζε λα δεκνζηεπηεί ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο.
Ο ΑΝΑΠΛΖΡΧΣΖ ΤΠΟΤΡΓΟ
ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΔΝΔΡΓΔΗΑ &
ΚΛΗΜΑΣΗΚΖ ΑΛΛΑΓΖ

ΝΗΚΟΛΑΟ ΣΑΓΑΡΑ
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ΠΗΝΑΚΑ ΑΠΟΓΔΚΣΧΝ:
(Αλήθεη ζηελ αξηζκ. 107772/2244/07-4-2014 Απφθαζε Υπνπξγείνπ Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο
θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο)
Α. ΠΡΟ ΔΝΔΡΓΔΗΑ
Αποκενηπυμένερ Γιοικήζειρ Κπάηοςρ
1) Γενικέρ Γ/νζειρ Γαζών και Αγποηικών Τποθέζευν
2) Γ/νζειρ Γαζών ςνηονιζμού και Δπιθεώπηζηρ
3) Γ/νζειρ Γαζών Νομών
4) Γ/νζειρ Αναδαζώζευν
- Αηηικήρ
- Θεζζαλονίκηρ
- Κομοηηνήρ
5) Γαζαπσεία
Έδπερ ηοςρ
Β. ΚΟΗΝΟΠΟΗΖΖ
1) Γενική Γπαμμαηεία ηηρ Κςβέπνηζηρ
2) Τποςπγείο Πεπιβάλλονηορ, Δνέπγειαρ και Κλιμαηικήρ Αλλαγήρ
- Γπαθείο Τποςπγού
- Γπαθείο Αναπληπυηή Τποςπγού
Αμαλιάδορ 17 Αθήνα
- Γ/νζη Οικονομικού
Μεζογείυν 119, ΣΚ 10192 Αθήνα
3) Δζυηεπική Γιανομή
- Γπαθείο Διδικού Γπαμμαηέα
- Γπαθείο Γενικού Γ/νηή Ανάπηςξηρ και Πποζηαζίαρ Γαζών και Φ.Π.
- Γ/νζειρ Κενηπικήρ Τπηπεζίαρ
Δνηαύθα
4) Δθνικό Tςπογπαθείο (για ηη δημοζίεςζη)
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