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Αγωγών Κακοδικίας και επίλυσης διαφορών του άρθρου
88 παρ. 2 του Συντάγματος για το έτος 2015» (257 Β΄).
3. Τη με αριθμό 48283/22−6−2015 απόφαση του Υπουρ−
γού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμά−
των με την οποία αντικαταστάθηκε ο Μιχαήλ Παναγιω−
τόπουλος του Ευσταθίου, Δικηγόρος Θεσσαλονίκης και
πρώτο τακτικό μέλος της εκ των Δικηγόρων συνθέσεως
του Ειδικού Δικαστηρίου Εκδικάσεως Αγωγών Κακοδι−
κίας από τον Μάριο Πομόνη του Αναστασίου, Δικηγόρο
Αθηνών, (Β΄ 1388), αποφασίζουμε:
Ορίζουμε, για το υπόλοιπο χρονικό διάστημα ήτοι μέχρι
31−12−2015, ως πρώτο τακτικό μέλος της εκ των Δικηγόρων
συνθέσεως του Ειδικού Δικαστηρίου Εκδικάσεως Αγωγών
Κακοδικίας του άρθρου 99 και 88 παρ. 2 του Συντάγματος,
τον Μάριο Πομόνη του Αναστασίου, Δικηγόρο Αθηνών, σε
αντικατάσταση του παραιτηθέντος Μιχαήλ Παναγιωτό−
πουλου του Ευσταθίου, Δικηγόρου Θεσσαλονίκης.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 29 Ιουλίου 2015

6

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθ. οικ. 57378
(1)
Αντικατάσταση τακτικού μέλους του Ειδικού Δικαστη−
ρίου του άρθρου 99 και 88 παρ. 2 του Συντάγματος
για το έτος 2015.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ,
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Των άρθρων 88 παρ. 2 και 99 του Συντάγματος.
β) Των άρθρων 1 και 2 παρ. 1 και 2 του Ν. 693/1977
(262 Α΄) όπως αντικαταστάθηκαν από το άρθρο 38 του
Ν.2172/1993 (207 Α΄).
γ) Του άρθρου 2 παρ. 1 του Ν. 3038/2002 «Για την
επίλυση των διαφορών του άρθρου 88 παρ. 2 του Συ−
ντάγματος και άλλες διατάξεις (180 Α΄)».
2. Τη με αριθμό 233/18−2−2015 απόφαση του Υπουργού
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων με
θέμα «Συγκρότηση του Ειδικού Δικαστηρίου Εκδικάσεως

F
(2)
Αποδοχή δωρεάς κινητών προς το Ελληνικό Δημόσιο
(Υπουργείο Οικονομικών – Γενική Δ/νση Τελωνείων
και Ε.Φ.Κ. − Τελωνείο Προμαχώνα Σερρών).
Με πράξη του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, με
αριθ. πρωτ. ΔΚΠ 0011850 ΕΞ 2015 της 31−7−2015 που εκδόθη−
κε σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 1 και 4 του άρθρου
3 του Ν. 4182/2013, όπως αναδιατυπώθηκαν και ισχύουν με
το άρθρο 32 παρ. 2 του Ν. 4223/2013, έγιναν αποδεκτές
οι από 24−11−2014 και 29−7−2015 επιστολές της Ελληνικής
Συνομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας, με
τις οποίες προτείνεται στο Ελληνικό Δημόσιο (Υπουργείο
Οικονομικών – Γενική Δ/νση Τελωνείων και Ε.Φ.Κ. − Τελω−
νείο Προμαχώνα Σερρών) η δωρεά:
(α) μίας σύμμεικτης υπόγειας γεφυροπλάστιγγας τύ−
που ES 18X3,0 (80 Tn, με 8 δυναμοκυψέλες), συμπερι−
λαμβανομένου ψηφιακού ενδείκτη Μ4−2Α και εκτυπωτή
LX−350 EPSON, με επισκέψιμο λάκκο (μετά των σχετικών
οικοδομικών και χωματουργικών εργασιών) και
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(β) ενός οικίσκου εμβαδού 10,66 τ.μ. και εξωτερικών
διαστάσεων 4,10 Χ 2,60 X 2,50 m (ΜχΠχΥ),
συνολικής αξίας τριάντα δύο χιλιάδων επτακοσίων
πενήντα (32.750) ευρώ, πλέον ΦΠΑ 23%, ήτοι επτά χιλιά−
δων πεντακοσίων τριάντα δύο και 0,50 (7.532,50) ευρώ.
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΤΡΥΦΩΝΑΣ ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ

F
Αριθ. 765/084
(3)
Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Προϊστάμενο του
Τμήματος Νομικών Υπηρεσιών της ΕΕΤΤ.
Η ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ (ΕΕΤΤ)
Έχοντας υπόψη:
α. Το Ν. 4070/2012 «Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών Επικοι−
νωνιών, Μεταφορών, Δημοσίων Έργων και άλλες δια−
τάξεις», (ΦΕΚ 82/Α΄/10.04.2012), ιδίως το άρθρο 11, παρ.
3, το άρθρο 12, στοιχείο μγ΄ αυτού,
β. το Ν. 4053/2012 «Ρύθμιση λειτουργίας της ταχυδρο−
μικής αγοράς, θεμάτων ηλεκτρονικών επικοινωνιών και
άλλες διατάξεις», (ΦΕΚ 44/Α΄/07.03.2012),
γ. το Ν. 2801/2000 «Ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας
του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών και άλλες
διατάξεις» (ΦΕΚ 46/Α),
δ. το Ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Δι−
αδικασίας και άλλες διατάξεις», (ΦΕΚ 44/Α), όπως ισχύει,
ε. το Π.δ. 387/2002, «Εσωτερική Διάρθρωση της Εθνικής
Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, προ−
σόντα και τρόπος επιλογής προϊσταμένων και άλλες
συναφείς διατάξεις», (ΦΕΚ 335 Α΄/31.12.2002),
στ. την κοινή υπουργική απόφαση με αριθ. 62189/
18.10.2001 «Κανονισμός Οικονομικής Διαχείρισης της
Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων
(Ε.Ε.Τ.Τ.)», (ΦΕΚ 1391/Β΄/22.10.2001),
ζ. την απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επι−
κοινωνιών αριθ. 69452/5−6−1995 «Κανονισμός Εσωτερικής
Λειτουργίας της ΕΕΤΤ», (ΦΕΚ 505/Β΄/7−6−1995), ιδίως το
άρθρο 3,
η. την απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ 709/79/6−3−2014 «Με−
ταβίβαση αρμοδιοτήτων της Ολομέλειας της Εθνικής
Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ)
στον Πρόεδρο, τους Αντιπροέδρους και Προϊσταμένους
οργανικών μονάδων της ΕΕΤΤ», ΦΕΚ 797/Β΄/1−4−2014,
θ. την απόφαση ΑΠ 687/327/2013 «Κανονισμός περί
διαδικασιών επίλυσης διαφορών που αναφύονται με−
ταξύ των φορέων παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών,
μεταξύ αυτών και των χρηστών, καθώς και περί διαδικα−
σιών εξέτασης παραπόνων των χρηστών», (ΦΕΚ 1874/Β΄/
31−7−2013),
ι. την απόφαση ΑΠ 686/63/2013 «Κανονισμός για τη δι−
ενέργεια Ακροάσεων της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοι−
νωνιών και Ταχυδρομείων (Ε.Ε.Τ.Τ.), για τη συγκρότηση
και λειτουργία Διαρκών Επιτροπών επί ταχυδρομικών
θεμάτων, για τη λήψη άμεσων και επειγόντων μέτρων
για τη διαφύλαξη της ομαλής λειτουργίας της ταχυ−
δρομικής αγοράς, καθώς και τον καθορισμό του είδους
και της διαδικασίας διενέργειας ερευνών ή άλλων ελε−
γκτικών πράξεων από την Ε.Ε.Τ.Τ., για τη διαπίστωση
παραβάσεων του N. 4053/2012» (ΦΕΚ 1805/Β΄/25−07−2013),
ια. την απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ. 280/127/4−4−2003, «Πα−
ροχή Εξουσιοδοτήσεων στους Προϊσταμένους Διευ−

θύνσεων και Τμημάτων της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπι−
κοινωνιών και Ταχυδρομείων» (ΦΕΚ 460/Β΄/17−4−2003),
ιβ. την απόφαση ΑΠ 272/64/2003 «Κανονισμός σχετικός
με τη Διαδικασία λήψης από την ΕΕΤΤ Ασφαλιστικών
Μέτρων κατ’ εφαρμογή της παραγράφου 4 του άρθρου
12 του Ν. 2867/2000, η οποία προστέθηκε με το άρθρο
δωδέκατο, παρ. 2 του Ν. 3082/2002 (ΦΕΚ 316/Α΄/2002)»,
(ΦΕΚ 158/Β΄//14−2−2003),
ιγ. την απόφαση ΕΕΤΤ ΑΠ. 249/115/29−03−2002 «Κανο−
νισμός Ακροάσεων για Θέματα Τηλεπικοινωνιών», (ΦΕΚ
642/Β΄/23−5−2002),
ιδ. την ανάγκη διασφάλισης της εύρυθμης, ταχείας
και αποτελεσματικής λειτουργίας της ΕΕΤΤ,
ιε. το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας Απόφα−
σης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋ−
πολογισμού ούτε σε βάρος του προϋπολογισμού της ΕΕΤΤ,
και ύστερα από προφορική Εισήγηση του Αντιπροέδρου
της ΕΕΤΤ, αρμόδιου για τον τομέα των ηλεκτρονικών επι−
κοινωνιών, Δρ Ν. Παπαουλάκη, αποφασίζει:
Άρθρο 1
Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Προϊστάμενο
του Τμήματος Νομικών Υπηρεσιών της ΕΕΤΤ
1. Μεταβιβάζει στον εκάστοτε Προϊστάμενο, ή, ελλείψει
αυτού, στον οριζόμενο Συντονιστή του Τμήματος Νομικών
Υπηρεσιών της ΕΕΤΤ την αρμοδιότητα υπογραφής «με
εντολή Προέδρου» των «Εντολών προς επίδοση» προς
τους δικαστικούς επιμελητές, σε όλες εκείνες τις περιπτώ−
σεις που τούτο είναι αναγκαίο κατά τις κείμενες διατάξεις.
2. Την παραπάνω αρμοδιότητα μπορούν να ασκούν
παράλληλα ο Πρόεδρος και εκάτερος των Αντιπροέ−
δρων της ΕΕΤΤ.
Άρθρο 2
Λοιπές Διατάξεις
1. Η ισχύς της παρούσας Απόφασης αρχίζει από την
ημερομηνία δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυ−
βερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 23 Ιουνίου 2015
Ο Αντιπρόεδρος
ΝΙΚ. ΠΑΠΑΟΥΛΑΚΗΣ
F
Αριθ. 57590/31816
(4)
Καθιέρωση διαφορετικού ωραρίου εργασίας σε
ορισμένες υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων.
Η ΑΣΚΟΥΣΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Π.δ. 135/2010 «Οργανισμός της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής» (ΦΕΚ 228/Α΄/
27−12−2010).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 280 του Ν. 3852/2010 «Νέα
αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρω−
μένης Διοίκησης» (ΦΕΚ 87/Α΄/07−06−2010).
3. Τις διατάξεις του άρθρου 36 του Ν. 3584/2007 «Κύ−
ρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτι−
κών Υπαλλήλων» (ΦΕΚ 143/Α΄/28−06−2007).
4. Τις διατάξεις του άρθρου 56 του Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ
93/Α΄/2014) «Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουρ−
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γείου Εσωτερικών» σε συνδυασμό με το άρθρο 28 του
Ν. 4325/2015 (ΦΕΚ 47/Α΄/2015) «Εκδημοκρατισμός της Διοίκη−
σης – Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Δι−
ακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις».
5. Την υπ’ αρ. 4/06−02−2015 Πράξη του Υπουργικού
Συμβουλίου (ΦΕΚ 24/Α΄/06−02−2015) περί αποδοχής πα−
ραιτήσεως του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Αττικής.
6. Την υπ’ αριθμ. 1612/04−12−2014 απόφαση του Δημο−
τικού Συμβουλίου Αθηναίων περί καθιέρωσης διαφο−
ρετικού ωραρίου λειτουργίας σε ορισμένες υπηρεσίες
του Δήμου.
7. Την υπ’ αρ. πρωτ. 80988/53321/16−12−2014 απόφαση,
περί καθιέρωσης διαφορετικού ωραρίου εργασίας σε
ορισμένες υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων (ΦΕΚ 3448/
B/22−12−2014).
8. Την υπ’ αριθμ. 787/2015 απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου Αθηναίων με την οποία τροποποιείται η υπ’
αρ. 1612/04−12−2014 απόφαση ως προς το μόνιμο προσω−
πικό που θα απασχολείται με διαφορετικό ωράριο στη
Δ/νση Καθαριότητας – Ανακύκλωσης και Συντήρησης
Μηχανολογικού Εξοπλισμού.
9. Την υπ’ αριθμ. 788/2015 απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου Αθηναίων με την οποία τροποποιείται η
υπ’ αρ. 1612/04−12−2014 απόφαση ως προς το προσωπικό
με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου
που θα απασχολείται με διαφορετικό ωράριο στη Δ/
νση Καθαριότητας – Ανακύκλωσης και Συντήρησης Μη−
χανολογικού Εξοπλισμού, αποφασίζουμε:
Τροποποιούμε την υπ’ αρ. πρωτ. 80988/53321/16−12−
2014 προηγούμενη απόφαση (ΦΕΚ 3448/B/22−12−2014),
με θέμα την καθιέρωση διαφορετικού ωραρίου εργα−
σίας σε ορισμένες υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων ως
προς την προκαλούμενη δαπάνη, εφόσον προστίθεται
επιπρόσθετο προσωπικό μόνιμο και με σχέση εργασίας
ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου που θα απασχολεί−
ται με διαφορετικό ωράριο στη Δ/νση Καθαριότητας
– Ανακύκλωσης και Συντήρησης Μηχανολογικού Εξο−
πλισμού του Δήμου Αθηναίων και συγκεκριμένα η επι−
πρόσθετη δαπάνη που προκαλείται είναι 890.000,00 €
σε βάρος του προϋπολογισμού οικονομικού έτους
2015 του Δήμου Αθηναίων, στους ΚΑ: Φ.20 6012.001 και
6012.002, 6022.001, 6042.001, ανάλογη δε δαπάνη ύψους
1.780.000,00 € προκαλείται για τα επόμενα έτη σε βάρος
των ιδίων κωδικών του προϋπολογισμού του Δήμου.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 31 Ιουλίου 2015
Η Ασκούσα καθήκοντα Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΚΑΡΔΑΜΙΤΣΗ
F
Αριθ. 2148/136357
(5)
Παράταση Ισχύος χρόνου απαγόρευσης, της με αριθμ.
2190/04−08−2005 (Φ.Ε.Κ. 1174/τ.Β΄/24−08−2005) απόφα−
σης περί «Απαγόρευσης κυνηγίου και αλιείας στη Λί−
μνη Δύστου Ν. Ευβοίας».
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/τ.Α΄/07−06−2010)
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περί «Νέας Αρχιτεκτονικής της Αυτοδιοίκησης και της Απο−
κεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Τις διατάξεις του Π.δ. 138/2010 (Φ.Ε.Κ. 231/τ.Α΄/
27−12−2010) περί «Οργανισμού της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας.
3. Τις διατάξεις του Π.δ. 94/93 (Φ.Ε.Κ. 40/τ.Α΄/1993) περί
«καθορισμού αρμοδιοτήτων που διατηρούνται και τις
περιφερειακές αρχές ή όργανα διανομαρχιακού επιπέ−
δου του Υπουργείου Γεωργίας».
4. Τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 258 του Ν.δ. 86/
1969 (Φ.Ε.Κ. 7/18−01−1969) περί «Δασικού Κώδικα» όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις της παρ. 3
του άρθρου 7 του Ν. 177/1975 περί «Αντικαταστάσεως
και συμπληρώσεων τινών διατάξεων του Ν.Δ. 86/69 περί
Δασικού Κώδικα».
5. Τις διατάξεις του κεφ. Γ του άρθρου 3 του από
26−01−1990 (Φ.Ε.Κ. 60/τ.Δ/08−02−1990) Προεδρικού Δια−
τάγματος, σύμφωνα με τις απαγορεύεται η άσκηση του
κυνηγίου και της αλιείας, εντός της Ζώνης Οικιστικού
Ελέγχου.
6. Τις διατάξεις της με αριθμ. 414985/1985 (Φ.Ε.Κ. 757/
τ.Β΄/18−12−1985) κοινής υπουργικής απόφασης των Υφυ−
πουργών Εθνικής Οικονομίας και Αναπληρωτή Υπουρ−
γού Γεωργίας περί «Μέτρων Διαχείρισης της άγριας
πτηνοπανίδας», όπως τροποποιήθηκε με τις αριθμ.
366599/16−12−1996 (Φ.Ε.Κ. 1188/τ.Β΄/31−12−1996), 294283/
23−12−1997 (Φ.Ε.Κ. 68/τ.Β΄/04−02−1998) και 331794/12−03−1999
(Φ.Ε.Κ. 281/τ.Β΄/31−03−1999) κοινές αποφάσεις των Υπουρ−
γών Εθνικής Οικονομίας και Γεωργίας, όπως τροποποι−
ήθηκε με την αριθμ. ΗΠ 37338/1807/Ε.103/2010 (Φ.Ε.Κ.
1495/τ.Β΄/2010) κοινή υπουργική απόφαση, των Υπουρ−
γών Οικονομικών, Οικονομίας − Ανταγωνιστικότητας και
Ναυτιλίας και Περιβάλλοντος − Ενέργειας και Κλιματι−
κής Αλλαγής, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την
αριθμ. ΗΠ 8353/276/Ε.103/2012 (Φ.Ε.Κ. 415/τ.Β΄/2012) κοινή
υπουργική απόφαση.
7. Τη με αριθμ. 1669/33104/31−03−2011 (Φ.Ε.Κ. 648/τ.Β΄/
19−04−2011) απόφαση της Γενικής Γραμματέως Αποκε−
ντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας
περί «Μεταβίβασης δικαιώματος υπογραφής στον Προ−
ϊστάμενο της Γενικής Δ/νσεως Δασών και Αγροτικών
Υποθέσεων και στους Προϊσταμένους Διευθύνσεων και
Δασαρχείων της ανωτέρω Γενικής Δ/νσεως.
8. Τη με αριθμ. 2190/04−08−2005 (Φ.Ε.Κ. 1174/τ.Β΄/
24−08−2005) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέ−
ρειας Στερεάς Ελλάδας περί «απαγόρευσης κυνηγίου
και αλιείας στη Λίμνη Δύστου Ν. Ευβοίας».
9. Το με αριθμ. 1810/124873/10−07−2015 έγγραφο του
Δασαρχείου Αλιβερίου σύμφωνα με το οποίο εισηγείται
την παράταση ισχύος της αναφερόμενης στο σημείο (8)
της παρούσας, απόφασης, για χρονικό διάστημα δέκα
(10) ετών, αποφασίζουμε:
Παρατείνουμε την ισχύ του χρόνου απαγόρευσης της
με αριθμ. 2190/04−08−2005 (Φ.Ε.Κ. 1174/τ.Β΄/24−08−2005)
απόφασης του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Στερε−
άς Ελλάδας περί «απαγόρευσης κυνηγίου και αλιείας
στη Λίμνη Δύστου Ν. Ευβοίας» και ειδικότερα εντός
της Ζώνης Οικιστικού Ελέγχου, (περιοχές 1 και 2) της
περιοχής υγροβιοτόπου Λίμνης Δύστου για δέκα (10)
έτη, ήτοι έως και 31−07−2025.
Τοπογραφικό διάγραμμα δεν συνοδεύει την παρούσα
αφού δεν υπάρχει καμία μεταβολή επί της έκτασης για
την οποία εκδίδεται η παρούσα απόφαση και ισχύει το
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ίδιο το οποίο συνοδεύει τη με αριθμ. 2190/04−08−2005
(Φ.Ε.Κ. 1174/τ.Β΄/24−08−2005) απόφαση του Γενικού Γραμ−
ματέα Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
Το Δασαρχείο Αλιβερίου, παρακαλείται για την έκ−
δοση της σχετικής Δασικής Απαγορευτικής Διάταξης
(Δ.Α.Δ.) Θήρας και Αλιείας και την ευρεία κοινοποίησή
της, στις αρμόδιες Δασικές Αρχές καθώς και Κυνηγε−
τικές Οργανώσεις.
Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης, δεν προ−
καλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογι−
σμού.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Χαλκίδα, 31 Ιουλίου 2015
Με εντολή Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης Δασών Ευβοίας
ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΚΟΜΙΛΗ
F
Αριθ. οικ. 343470(6128)
(6)
Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφά−
σεων και άλλων πράξεων «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕ−
ΡΕΙΑΡΧΗ», στους Προϊστάμενους των Γενικών Διευ−
θύνσεων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
Η ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 160 παρ. 2 και 186 του
Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης
και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης−Πρόγραμμα Καλ−
λικράτης» (ΦΕΚ 87/Α΄/7−6−2010), όπως τροποποιήθηκε,
συμπληρώθηκε και ισχύει.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 11 του Ν. 4071/2012
«Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση
και την αποκεντρωμένη διοίκηση. Ενσωμάτωση οδηγίας
2009/50/ΕΚ» (ΦΕΚ. 85/τ.Α΄/11−04−2012)
3. Τις διατάξεις του Ν.3528/2007 «Κύρωση του Κώδικα
Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλ−
λήλων και Υπαλλήλων Ν.ΠΔΔ».(ΦΕΚ. 26/Α΄/09−02−2007),
όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις των άρθρων 5 και 7 παρ. 2 περ. β. του
Ν. 3469/2006 «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυ−
βερνήσεως και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ. 131/Α΄/28−6−2006)
5. Τις διατάξεις των άρθρων 9 και 18 του Ν.2690/1999 «Κώ−
δικας Διοικητικής Διαδικασίας» (ΦΕΚ 45/Α΄/09−03−1999)
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
6. Τις διατάξεις του Π.δ. 133/2010 «Οργανισμός της
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» (ΦΕΚ 226/τ.Α΄/
27−12−2010), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
7. Τις διατάξεις των άρθρων 54 και 90 του Π.δ. 63/2005
(ΦΕΚ. 98 Α΄/22−4−2005) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας
για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα.».
8. Την υπ’ αριθ. 461114 (9980)/18−11−2014 απόφαση του
Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας περί μεταβίβασης
συγκεκριμένων αρμοδιοτήτων και παροχή εξουσιοδό−
τησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων
πράξεων «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ», στους Αντιπε−
ριφερειάρχες, στον Εκτελεστικό Γραμματέα και στους
Προϊστάμενους Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων,
Τμημάτων και Γραφείων της Περιφέρειας Κεντρικής
Μακεδονίας (ΦΕΚ. 3129/τ.Β΄/21−11−2014), όπως συμπλη−
ρώθηκε και τροποποιήθηκε με τις υπ' αριθμ. 217324

(3671)/12−05−2015 (ΦΕΚ. 929/τ.Β΄/21−05−2015) και 267831
(4468)/11−06−2015 (ΦΕΚ 1392/τ.Β΄/07−07−2015) όμοιες απο−
φάσεις και ισχύει.
9. Την αριθμ. ΔΟΑ/οικ.26601/10−10−2007 εγκύκλιο του
Υπουργείου Εσωτερικών και την αρίθμ. ΔΟΑ/οικ. 8638/
26−03−2013 εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Με−
ταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης περί
μείωσης υπογραφών στις διοικητικές πράξεις και στα
διοικητικά έγγραφα.
10. Την ανάγκη απλούστευσης διαδικασιών, για τη
σύντομη διεκπεραίωση υπηρεσιακών θεμάτων και την
εξασφάλιση της εύρυθμης και αποδοτικής λειτουργίας
των υπηρεσιών της Περιφερειακής/Μητροπολιτικής Ενό−
τητας Θεσσαλονίκης και των υπηρεσιών Έδρας.
11. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν
προκαλείται δαπάνη σε βάρους του κρατικού προϋπο−
λογισμού, της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας ή της
Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης, αποφασίζουμε:
Α) Την παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής πράξεων
και εγγράφων «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΠΕΡΙ−
ΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ» στους Προϊ−
σταμένους των Γενικών Διευθύνσεων της Περιφέρειας
Κεντρικής Μακεδονίας, που αφορούν αρμοδιότητες των
υπηρεσιών της Έδρας και της Περιφερειακής Ενότητας
Θεσσαλονίκης ως ακολούθως:
1.) Στους Προϊσταμένους των Γενικών Διευθύνσεων
της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για:
1. Τις εισηγήσεις προς τα Συλλογικά Όργανα/Επιτρο−
πές της Π.Κ.Μ για θέματα αρμοδιότητας των υπηρεσιών
της Έδρας και της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλο−
νίκης που υπάγονται στη Γενική τους Διεύθυνση, με
εξαίρεση τις εισηγήσεις που αφορούν περισσότερες
της μίας Περιφερειακής Ενότητας ή την Περιφέρεια
Κεντρικής Μακεδονίας στο σύνολο και αυτών που έχουν
ανατεθεί με την υπ’ αρίθ. 461114 (9980)/18−11−2014 από−
φαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας, όπως
συμπληρώθηκε, τροποποιήθηκε και ισχύει, ή με άλλες
διατάξεις νόμων σε άλλα διοικητικά/υπηρεσιακά όργανα.
2.) Στον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Αναπτυ−
ξιακού Προγραμματισμού Περιβάλλοντος και Υποδομών
για:
α) Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού
1. Τις αποφάσεις Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων
(Α.Ε.Π.Ο.) για έργα και δραστηριότητες κατηγορίας Β΄
εντός της Π.Ε.
2. Τις εντολές ελέγχων και την συγκρότηση του Κλι−
μάκιου Ελέγχου Ποιότητας Περιβάλλοντος. (Κ.Ε.Π.ΠΕ.)
της Π.Ε.
3. Την επιβολή μέτρων και κυρώσεων για την προστα−
σία των υδάτων και την αντιμετώπιση αυξητικών τάσεων
που προκύπτουν από ανθρώπινες δραστηριότητες στις
συγκεντρώσεις ουσιών στα υπόγεια ύδατα.
4. Τις εντολές για έκτακτες Περιβαλλοντικές επι−
θεωρήσεις για τον έλεγχο τήρησης των Αποφάσεων
Εγκρίσεων Περιβαλλοντικών Όρων (Α.Ε.Π.Ο.) ή Πρότυπων
Περιβαλλοντικών Δεσμεύσεων (Π.Π.Δ.) και της εν γένει
περιβαλλοντικής νομοθεσίας.
3.) Στον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Εσω−
τερικής Λειτουργίας για:
α) Διεύθυνση Διοίκησης
1. Την προκήρυξη και την απόφαση πρόσληψης ια−
τρού εργασίας ή τεχνικού εργασίας, τη σύμβαση και
λύση σύμβασης καθώς και την αποδοχή παραίτησης,
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για τις ανάγκες της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσα−
λονίκης και Έδρας, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύ−
ουσα νομοθεσία.
2. Τον ορισμό υπαλλήλων της Διεύθυνσης για τη χο−
ρήγηση της υποσημείωσης της Σύμβασης της Χάγης σε
έγγραφα των υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας
Θεσσαλονίκης και Έδρας.
3. Τις συμβάσεις και τα πρωτόκολλα συνεργασίας για
την πρακτική άσκηση σπουδαστών ΑΕΙ και ΤΕΙ.
β) Διεύθυνση Οικονομικού
1. Την υπογραφή μισθωτηρίων συμβολαίων της Έδρας
και της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης.
2. Τη διαπίστωση εκτέλεσης έργου Μεταφοράς Μαθη−
τών Α/μιας και Β/μιας Εκπαίδευσης της Περιφερειακής
Ενότητας Θεσσαλονίκης.
3. Τη χορήγηση βεβαιώσεων υλοποίησης των προ−
γραμμάτων κοινωφελούς εργασίας ή άλλων προγραμ−
μάτων απασχόλησης καθώς και τις μηνιαίες καταστά−
σεις πληρωμής των ωφελουμένων.
4. Την απόφαση χορήγησης αποζημίωσης σε υπαλλή−
λους Ι.Δ.Α.Χ και την απόφαση χορήγησης εφάπαξ στους
ασφαλισμένους μόνιμους υπαλλήλους της Έδρας και
της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης, σύμφωνα
με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.
4.) Στον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Περι−
φερειακής Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής για:
α) Διεύθυνση Πολιτικής Γης
1. Την Κατάρτιση ετησίου προγράμματος εργασιών
αναδασμού.
2. Την απόφαση συγκρότησης Επιτροπών Κτηματο−
λογίου.
3. Την απόφαση διάλυσης αναγκαστικών Συνεταιρι−
σμών Ακτημόνων Κτηνοτρόφων.
4. Την απόφαση συγκρότησης Επιτροπών Εκτιμήσεων.
5. Την απόφαση σύστασης Επιτροπής Θεμάτων Γης
και Επίλυσης Διαφορών.
6. Την απόφαση ορισμού εκπροσώπου κατά την σύνα−
ψη συμβάσεων μεταβίβασης ακινήτων (οριστικά συμβό−
λαια) που ανήκουν στην κυριότητα του Ελληνικού Δημο−
σίου και διαχειρίζονται από το Υπουργείου Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων και την Περιφέρεια.
7. Την απόφαση συγκρότησης Επιτροπών Αναδασμού
και Εμπειρογνωμόνων.
8. Την απόφαση κύρωσης αναδασμού.
9. Την απόφαση αναπομπής του αναδασμού στην Επι−
τροπή Αναδασμού.
10. Την απόφαση πράξης κατάτμησης για ενιαίο ακί−
νητο.
11. Την απόφαση ανάκλησης της παραχώρησης ακινή−
των κατά κυριότητα ή κατά χρήση.
12. Την ανάκληση απόφασης Επιτροπής Απαλλοτριώ−
σεων σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης εξόφλησης οφει−
λών από παραχωρήσεις ακινήτων.
β) Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής
Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης
1. Την απόφαση συγκρότησης Οργάνων Επιτόπιας
επαλήθευσης Μέτρων ή Επιτροπών ελέγχου Επιχειρη−
σιακών Προγραμμάτων Αλιείας (ΕΠΑΛ).
2. Την απόφαση συγκρότησης Επιτροπής Διενέργειας
Δημοπρασιών μίσθωσης Δημοσίων Ιχθυοτρόφων Υδάτων.
3. Την απόφαση καθορισμού περιορισμών κατά τη
διενέργεια αλιείας εντός των τεχνητών λιμνών για την
προστασία των έργων που υπάρχουν σε αυτές.
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4. Την απόφαση απαγόρευσης ή έγκρισης χρησιμο−
ποίησης ορισμένων αλιευτικών εργαλείων στις λίμνες
της ΠΚΜ.
5. Την απόφαση συγκρότησης Ομάδων Ελέγχου και
διαπίστωσης πραγματοποιηθεισών πληρωμών και οικο−
νομικών ενισχύσεων σε δικαιούχους.
6. Την απόφαση συγκρότησης επιτροπής σταυλισμού.
7. Την απόφαση υπερωριακής απασχόλησης των υπαλ−
λήλων για ποιοτικό έλεγχο εισαγόμενων – εξαγόμενων,
αποσυρόμενων ή διακινούμενων νωπών Οπωροκηπευτι−
κών ή μεταποιημένων προϊόντων φυτικής προέλευσης.
8. Την απόφαση συγκρότησης Επιτροπής για γνωμά−
τευση εμπορικής υποδομής.
9. Την απόφαση δοκιμαστικής εγκατάστασης θυννείων
και της εν συνεχεία μίσθωσης της έκτασης.
10. Την απόφαση συγκρότησης Τοπικής Επιτροπής
Αγροτικού Εξηλεκτρισμού.
11. Την απόφαση συγκρότησης επιτροπής για την εξέ−
ταση ενστάσεων κατά της επιβολή διοικητικών κυρώ−
σεων, λόγω μη εφαρμογής της Ενωσιακής και εθνικής
νομοθεσίας.
12. Την απόφαση για έκτακτη αναστολή των αδει−
ών αλιείας για ορισμένη περίοδο, όταν το επιβάλλει
η προστασία της ιχθυοπαραγωγής και η ρύθμιση της
αλιείας γενικά.
13. Την απόφαση συγκρότησης Επιτροπής Χωροταξίας
και Περιβάλλοντος.
14. Τη συγκρότηση επιτροπών παραλαβής και διά−
θεσης οπωροκηπευτικών προϊόντων σε εφαρμογή της
Εθνικής και Κοινοτικής Νομοθεσίας.
15. Τις αποφάσεις για ένταξη ή μη στο Πρόγραμμα
της Πρόωρης Συνταξιοδότησης.
16. Την απόφαση συγκρότησης β' βάθμιας Επιτροπής
επιβολής κυρώσεων στους φορείς για τους οποίους
διαπιστώνονται παραβάσεις υπουργικών αποφάσεων
στα πλαίσια άσκησης ποιοτικού και φυτοϋγειονομικού
ελέγχου στα νωπά οπωροκηπευτικά και μεταποιημένα
τρόφιμα φυτικής προέλευσης.
17. Την απόφαση συγκρότησης Επιτροπής του
Ν.2520/1997 «Μέτρα για τους Νέους Αγρότες».
18. Την απόφαση συγκρότησης Εισηγητικής Επιτροπής
για χορήγηση άδειας χρησιμοποίησης επεξεργασμένης
Ιλύος σε αγροτικές εκμεταλλεύσεις.
19. Την απόφαση συγκρότησης Επιτροπής που αφορά
στη διαδικασία χορήγησης έγκρισης αναγραφής της
προέλευσης ελαιολάδου.
20. Την απόφαση λήψης μέτρων για την προστασία
των εσωτερικών υδάτινων οικοσυστημάτων καθώς και
του καθορισμού της απαγορευτικής περιόδου αλιείας
στις λίμνες, λόγω αναπαραγωγής ιχθύων.
21. Την απόφαση συγκρότησης Πρωτοβάθμιας και
Δευτεροβάθμιας Επιτροπής Αμπελοοινικών θεμάτων.
22. Την απόφαση συγκρότησης Πρωτοβάθμιας Επι−
τροπής Αναγνώρισης Οργανώσεων Παραγωγών (ΟΠ)
και Ενώσεων Οργανώσεων Παραγωγών (ΕΟΠ).
23. Την απόφαση συγκρότησης Επιτροπής για «Έγκρι−
ση εγκαταστάσεων θερμικής μεταχείρισης των ξύλινων
μέσων συσκευασίας».
5.) Στον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Ανά−
πτυξης για:
α) Διεύθυνση Ανάπτυξης Περιφερειακής Ενότητας
Θεσσαλονίκης
1. Την απόφαση κατάπτωσης εγγυητικών επιστο−
λών, σύμφωνα με την κοινή υπουργική απόφαση αριθ.
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12311/2008 (εγγυητικές επιστολές που είχαν κατατεθεί
στην Υπηρεσία για την μετάκληση εργαζομένων από
χώρες εκτός Ε.Ε κατά τα έτη 2001 έως το πρώτο εξάμη−
νο του 2006, σύμφωνα με το Ν. 2910/2001 και η τήρηση
του αρχείου.)
2. Την εκδίκαση εφέσεων κατά ποινών, που επιβάλ−
λονται στους εργαζόμενους με βάση τους κανονισμούς
εργασίας που έχουν κυρωθεί κατά τη διαδικασία του
Ν.δ/τος 3789/1957.
3. Την απόφαση για τη χορήγηση αναπληρωματικής
ανάπαυσης των μισθωτών.
4. Την απόφαση επιβολής Διοικητικών προστίμων και
λοιπών ποινών στους παραβάτες των παραπάνω απο−
φάσεων.
5. Την απόφαση συγκρότησης Επιτροπής του άρθρου
6 παρ. 4 του Ν.1158/1981 (καταλληλότητας σχολών χορού)
6. Την απόφαση για το διορισμό και την αντικατάστα−
ση διοικητών ιδρυμάτων που χορηγούν υποτροφίες στη
χωρική αρμοδιότητα των Περιφερειακών Ενοτήτων της
Π.Κ.Μ. και όλες τις συναφείς πράξεις (έγκριση προκήρυ−
ξης υποτροφιών, ανακήρυξης δικαιούχων, κ.α.).
7. Την απόφαση μετάθεσης της 24ης ημέρας ανά−
παυσης των μισθωτών γενικά των επιχειρήσεων θε−
άτρου από την Δευτέρα, την εξαίρεση επιχειρήσεων
εκμεταλλεύσεων, υπηρεσιών ή εργασιών, γενικά από
τις διατάξεις περί αναπαύσεως κατά Κυριακή και κατά
ημέρες αργίας.
8. Την απόφαση συγκρότησης τριμελών Επιτρο−
πών διενέργειας κλήρωσης του άρθρου 22 παρ. 2 του
Ν.4264/2014.
9. Την απόφαση για τον ακριβή χρόνο τόπο και διαδι−
κασία διενέργειας της κλήρωσης των αδιάθετων αδειών
υπαιθρίου εμπορίου.
10. Την απόφαση για τη χορήγηση αδειών παραγωγών
πλανόδιου εμπορίου του Π.δ. 254/2005, κατ΄εφαρμογή
της ερμηνευτικής εγκυκλίου Κ1−929/2014.
11. Τις αποφάσεις για το διορισμό των μελών των
εκτιμητικών Επιτροπών του άρθρου 9 Κ.Ν. 2190/1920
όπως ισχύει και την αποδοχή και δημοσίευση κατά το
άρθρο 7β του Κ.Ν. 2190/20 των εκθέσεων εκτίμησης της
επιτροπής του άρθρου 9.
12. Την απόφαση Κατάρτισης Μητρώου Μελών του
ΚΕΛΑΥΕ. της Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης
13. Τη χορήγηση αδειών εγκατάστασης και λειτουργί−
ας ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων λατομείων
αδρανών υλικών, την ανάκληση αυτών και την έκδοση
απόφασης σφράγισης.
14. Τη χορήγηση Άδειας Εκμετάλλευσης Λατομείου
Αδρανών Υλικών εκτός λατομικής περιοχής (αρ. 8, Ν. 2115/
1993).
15. Την έγκριση εισφοράς σε εταιρεία του συνόλου
των μισθωτικών δικαιωμάτων, επί ιδιωτικών λατομείων.
16. Την απόφαση άδειας, επέκτασης, τροποποίησης,
ανάκλησης, παύσης λειτουργίας των βιομηχανικών
και βιοτεχνικών εγκαταστάσεων και αποθηκών, κατ`
εφαρμογή της κείμενης νομοθεσίας. Στις παραπάνω
εγκαταστάσεις συμπεριλαμβάνονται και οι βιομηχανίες
πετρελαιοειδών, αποθήκευσης και διακίνησης υγρών
καυσίμων, υγραερίων, λιπαντικών και ασφάλτου, οι εγκα−
ταστάσεις αναγέννησης ορυκτελαίων, εμφιαλώσεως
υγραερίων, οι εγκαταστάσεις ερευνών και εκμετάλλευ−
σης υδρογονανθράκων, αποθήκευσης, διακίνησης και
διανομής φυσικού αερίου πλην SEVESO.

17. Τη χορήγηση αδειών μεταλλευτικών ερευνών και
η άσκηση συναφών αρμοδιοτήτων.
18. Τη χορήγηση αδειών εκμετάλλευσης σε ιδιόκτη−
τα λατομεία αδρανών υλικών, καθώς και σε δημοτικά,
κοινοτικά και λατομεία Ν.Π.Δ.Δ, λατομείων αργίλων και
μαργών πλινθοποιίας και κεραμοποιίας,λατομείων σχι−
στολιθικών πλακών, καθώς και την παράταση αυτών.
19. Την απόφαση για τη συνέχιση της λειτουργίας των
δημοτικών, κοινοτικών, ιδιωτικών και Ν.Π.Δ.Δ. λατομείων
αδρανών υλικών, με αποκλειστικό σκοπό την αποκατά−
σταση του περιβάλλοντος κατά τα προβλεπόμενα από
τις διατάξεις του άρθρου 7 του Ν. 2837/2000 (ΦΕΚ 178 Α΄),
του άρθρου 19 του Ν. 3190/2003 (ΦΕΚ 249 Α΄) και του
άρθρου 17 του Ν. 3335/ 2005 (ΦΕΚ 95 Α΄) καθώς και την
παράταση αυτής.
20. Την καταχώριση και δημοσιοποίηση της μελέτης
ασφαλείας (SEVESO) των επιχειρήσεων, σύμφωνα με
την ισχύουσα νομοθεσία.
21. Τη χορήγηση εφόσον συντρέχουν προϋποθέσεις
εφαρμογής του άρθρου 20 του Ν. 2115/1993 (ΦΕΚ 15 Α΄).
22. Τις αποφάσεις για την επιβολή κυρώσεων για θέ−
ματα περιβάλλοντος των επιχειρήσεων που αδειοδο−
τούνται από την Υπηρεσία, σύμφωνα με την κείμενη
νομοθεσία.
6.) Στον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Μετα−
φορών και Επικοινωνιών για:
α) Διευθύνσεις Μεταφορών και Επικοινωνιών Δυτικής
και Ανατολικής Θεσσαλονίκης
1. Την Οριστική ανάκληση δικαιώματος Φορτηγού Δη−
μοσίας Χρήσεως.
2. Τον ορισμό ανώτατων ημερησίων επιτροπών εξε−
τάσεων προσόντων – συμπεριφοράς.
3. Την ποινή απομάκρυνσης εξεταστή που παραβαίνει
υποχρεώσεις και δεν ασκεί καθήκοντα μετά από σύμ−
φωνη γνώμη Προϊσταμένου Οικείας Δ/νσης Μεταφορών.
4. Την απόφαση συγκρότησης δευτεροβάθμιας ιατρι−
κής επιτροπής (Δ.Ι.Ε.) εξέτασης υποψηφίων οδηγών και
οδηγών αυτοκινήτων και μοτοσικλετών.
5. Την παραχώρηση απωλεσθέντος δικαιώματος ιδα−
νικού μεριδίου αυτοκινήτου δημόσιας χρήσης.
6. Την απόφαση συγκρότησης γνωμοδοτικής Επιτρο−
πής για τον καθορισμό μεγίστου αριθμού αδειών κυ−
κλοφορίας ΕΔΧ αυτοκινήτων (ΤΑΞΙ και ΕΙΔΜΙΣΘ) ανά
έδρα, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθ. 85
του Ν. 4070/2012.
7. Την έκδοση, διάθεση, τροποποίηση αδειών κυκλο−
φορίας οχημάτων και δικύκλων σε δικαιούχους καθώς
και την έκδοση αντιγράφων απώλειας και πρακτικών
αποχαρακτηρισμού.
8. Τη βεβαίωση αναγγελίας έναρξης σχολής Π.Ε.Ι.
9. Την απόφαση σύστασης και συγκρότησης επιτροπών
για τη διενέργεια θεωρητικών – πρακτικών εξετάσεων
υποψηφίων οδηγών για τη χορήγηση αδειών οδήγησης.
β) Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Δυτικής
Θεσσαλονίκης
1. Τη συγκρότηση ομάδος για τη λειτουργία της κινη−
τής μονάδας ελέγχου πεδίου.
7.) Στον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Δημό−
σιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας για:
α) Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέρι−
μνας Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης
1. Την οριστική ή μερική ανάκληση άδειας λόγω σοβα−
ρών παραβάσεων των γυμναστηρίων ή των αθλητικών
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σχολών που έχουν αδειοδοτηθεί ή αναγγελθεί και την
οριστική παύση ή μερική διακοπή λειτουργίας των γυ−
μναστηρίων ή των αθλητικών σχολών, που λειτουργούν
με το καθεστώς της γνωστοποίησης.
2. Τη χορήγηση και τροποποίηση αδειών ίδρυσης και
λειτουργίας φαρμακείων.
3. Τη χορήγηση και τροποποίηση αδειών χονδρικής
πώλησης φαρμακευτικών προϊόντων.
4. Τη χορήγηση και τροποποίηση αδειών ίδρυσης και
λειτουργίας των προνοιακών δομών ιδιωτικού χαρα−
κτήρα.
5. Την έγκριση διεξαγωγής αρχαιρεσιών του φαρμα−
κευτικού συλλόγου και την έγκριση προϋπολογισμού−
ισολογισμού του.
6. Την έγκριση πινάκων διευρυμένου ωραρίου και διη−
μερευόντων και διανυκτερευόντων φαρμακείων χωρικής
αρμοδιότητάς τους.
β) Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Υγιεινής και Υγειονο−
μικού Ελέγχου Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης
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1. Την απόφαση μείωσης ελάχιστων αποστάσεων γε−
ωτρήσεων νερού εργοστασίων εμφιάλωσης από πηγές
ρύπανσης.
2. Την ετήσια απόφαση χαρακτηρισμού ποιότητας
θαλασσινού νερού των ακτών κολύμβησης.
3. Την απόφαση απαγόρευσης λειτουργίας επιχείρη−
σης υγειονομικού ενδιαφέροντος, μετά από εισήγηση
της Υγειονομικής Υπηρεσίας,
Β) Η κατά τα ανωτέρω παροχή εξουσιοδότησης υπο−
γραφής «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ» στους Προ−
ϊστάμενους των Γενικών Διευθύνσεων ισχύει σε κάθε
περίπτωση έλλειψης, απουσίας ή κωλύματός τους και
για τους νόμιμους αναπληρωτές τους.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Θεσσαλονίκη, 31 Ιουλίου 2015
Η Αντιπεριφερειάρχης
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΠΑΤΟΥΛΙΔΟΥ
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ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

øîñì õðì÷ì÷ úùððò øì÷ êúìñêöîç÷ øì÷ ïùèêöòì÷ê÷
Σε έντυπη μορφή:
• Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 € προσαυξανόμενη κατά 0,20 € για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.
• Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 € ανά σελίδα.
Σε μορφή DVD/CD:

Τεύχος

Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Τεύχος

Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Α΄

150 €

40 €

15 €

Α.Α.Π.

110 €

30 €

-

Β΄

300 €

80 €

30 €

Ε.Β.Ι.

100 €

−

-

Γ΄

50 €

−

−

Α.Ε.Δ.

5€

−

-

Υ.Ο.Δ.Δ.

50 €

−

−

Δ.Δ.Σ.

200 €

−

20 €

Δ΄

110 €

−

Α.Ε.−Ε.Π.Ε.

−

−

100 €

30 €

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

êøì÷îê÷ ÷ùòöôñê÷ ú.ê.ï.
Τεύχος

Έντυπη μορφή

Τεύχος

Έντυπη μορφή

Τεύχος

Έντυπη μορφή

Α΄

225 €

Δ΄

160 €

Α.Ε.−Ε.Π.Ε.

2.250 €

Β΄

320 €

Α.Α.Π.

160 €

Δ.Δ.Σ.

225 €

Γ΄

65 €

Ε.Β.Ι.

65 €

Α.Σ.Ε.Π.

70 €

Υ.Ο.Δ.Δ.

65 €

Α.Ε.Δ.

10 €

Ο.Π.Κ.

−

• Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70 €, ποσό το οποίο αφορά
τα ταχυδρομικά έξοδα.
• Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/28.2.2005
2η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται
στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32 Αθήνα).
• Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά
και θα επιστρέφονται.
• Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου
Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά όργανα και οι τρι−
τοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής.
• Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. (5% επί του ποσού συνδρομής), καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκ−
πτωση.
• Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση.

Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρίζονται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: 210 5279000.
Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: τηλ.: 210 8220885.

Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή
από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr)
Hλεκτρονική Διεύθυνση: http://www.et.gr − e−mail: webmaster.et@et.gr
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