
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 76546/ΥΠΕ/4/00926/
Ε/ν. 3299/2004/23.12.2014 απόφασης Αναμόρφω-
σης κόστους - τροποποίησης της υπ’ αριθμ. 8944/
ΥΠΕ/4/00926/Ε/ν. 3299/2004/23.2.2012 (ΦΕΚ 548/
Β΄/2012) απόφασης του Υφυπουργού Ανάπτυξης 
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, με την οποία 
πιστοποιήθηκε η ολοκλήρωση - οριστικοποίηση 
του κόστους και η έναρξη παραγωγικής λειτουρ-
γίας επένδυσης της εταιρείας «Λ. ΣΤΑΥΡΟΠΟΥ-
ΛΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ» η οποία έχει υπαχθεί στις διατάξεις 
του ν. 3299/2004.

2 Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, 
αποφάσεων και άλλων πράξεων του τομέα Οικο-
νομικών, Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρ-
νησης της Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικής Οργά-
νωσης και Λειτουργίας της Περιφέρειας Κεντρικής 
Μακεδονίας, «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ 
ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ», στον Προϊστάμενο της Διεύ-
θυνσης Οικονομικού (ΠΚΜ), στους Προϊσταμένους 
των Υποδιευθύνσεων Οικονομικού - Ανθρωπίνων 
Πόρων των Περιφερειακών Ενοτήτων, καθώς και 
στον Προϊστάμενο του Τμήματος Προμηθειών 
(ΠΚΜ) της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

3 Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, 
αποφάσεων και άλλων πράξεων του τομέα Αγροτι-
κής Οικονομίας της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής 
Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφέρειας Κε-
ντρικής Μακεδονίας, «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙ-
ΑΡΧΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ», στον Προϊστάμε-
νο της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας 
και Κτηνιατρικής, στον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης 
Αγροτικής Οικονομίας και Αλιείας ΠΚΜ, στον Προϊ-
στάμενο της Διεύθυνσης Κτηνιατρικής ΠΚΜ, καθώς 
και στους Προϊσταμένους των Τμημάτων τους.

4 Υπερωριακή απασχόληση εργαζομένων Δημοτι-
κής Επιχείρησης Ύδρευσης - Αποχέτευσης Γρεβε-
νών.

5 Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης τακτικών 
υπαλλήλων του Ν.Π. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗ-
ΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΙΛΙΑΤΩΝ το έτος 2017.

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

6 Διόρθωση σφάλματος στην αριθμ. 221/2017 από-
φαση του Δημάρχου Κερατσινίου - Δραπετσώνας, 
που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1875/τ.Β΄/30.5.2017.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

(1)
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 76546/ΥΠΕ/4/00926/

Ε/ν. 3299/2004/23.12.2014 απόφασης Αναμόρ-

φωσης κόστους - τροποποίησης της υπ’ αριθμ. 

8944/ΥΠΕ/4/00926/Ε/ν. 3299/2004/23.2.2012 

(ΦΕΚ 548/Β΄/2012) απόφασης του Υφυπουργού 

Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, 

με την οποία πιστοποιήθηκε η ολοκλήρωση - ορι-

στικοποίηση του κόστους και η έναρξη παραγω-

γικής λειτουργίας επένδυσης της εταιρείας «Λ. 

ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ» η οποία έχει υπαχθεί 

στις διατάξεις του ν. 3299/2004.

Με την υπ’ αριθμ. 62181/ΥΠΕ/5/00926/Ε/ν. 3299/2004/
2.6.2017 απόφαση του Υπουργού και του Αναπληρωτή 
Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης, τροποποιείται η υπ’ 
αριθμ. 76546/ΥΠΕ/4/00926/Ε/ν. 3299/2004/23.12.2014 
(ΦΕΚ 3565/Β΄/2014) απόφαση Αναμόρφωσης κόστους - 
τροποποίησης της υπ’ αριθμ. 8944/ΥΠΕ/4/00926/Ε/
ν. 3299/2004/23.2.2012 (ΦΕΚ 548/Β΄/2.3.2012) απόφασης 
του Υφυπουργού Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας και 
Ναυτιλίας της επένδυσης της εταιρείας Λ. ΣΤΑΥΡΟΠΟΥ-
ΛΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ με δ.τ. STAMENCO, που υλοποιήθηκε σύμ-
φωνα με τις διατάξεις του ν. 3299/2004, με τον εξής όρο:

1. Την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 76546/ΥΠΕ/4/00926/
Ε/ν. 3299/2004/23.12.2014 (ΦΕΚ 3565/Β΄/2014) απόφα-
σης του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότη-
τας ως εξής

«Η επωνυμία του φορέα του επενδυτικού σχεδίου είναι 

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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STAMENCO ΕΝΕΡΓΕΙΑ Ε.Ε. (πρώην Λ. ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ 
ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. με δ.τ. STAMENCO), και η εταιρική του σύν-
θεση έχει ως εξής:

Μέτοχος Ποσοστό Συμμετοχής

Λεωνίδας Σταυρόπουλος 59,90%

Κωνσταντίνος Μιχαηλίδης 40,00%

Πολυτίμη Σταυροπούλου 0,10%

Σύνολο 100,00%
»
Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αριθμ. 76546/ΥΠΕ/4/00926/

Ε/ν. 3299/2004/23.12.2014 (ΦΕΚ 3565/Β΄/2014) απόφαση 
του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας.

Για την έκδοση της απόφασης δεν απαιτείται Γνωμο-
δοτική Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 27 και 85 παρ. 2 
του νόμου 4399/2016 και την υπ’ αριθμ. 77685/21.7.2016 
υπουργική απόφαση «Σύσταση της Γνωμοδοτικής Επι-
τροπής του άρθρου 27 του ν. 4399/2016 και καθορισμός 
του τρόπου λειτουργίας της» (Β΄ 2335).

Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Ο Υπουργός Ο Αναπληρωτής Υπουργός

ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ  ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ

Ι

Αριθμ. οικ.221857(3593) (2)
Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, 

αποφάσεων και άλλων πράξεων του τομέα Οι-

κονομικών, Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής Δια-

κυβέρνησης της Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερι-

κής Οργάνωσης και Λειτουργίας της Περιφέρειας 

Κεντρικής Μακεδονίας, «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΑΝΤΙΠΕ-

ΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ», στον Προ-

ϊστάμενο της Διεύθυνσης Οικονομικού (ΠΚΜ), 

στους Προϊσταμένους των Υποδιευθύνσεων Οι-

κονομικού - Ανθρωπίνων Πόρων των Περιφερει-

ακών Ενοτήτων, καθώς και στον Προϊστάμενο 

του Τμήματος Προμηθειών (ΠΚΜ) της Περιφέ-

ρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Η ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ 
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 160 και 186 του 

ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης 
και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλ-
λικράτης» (ΦΕΚ 87/τ.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΄/11.4.2012).

3. Τις διατάξεις του ν. 3528/2007 «Κύρωση του Κώδικα 

Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλή-
λων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ». (ΦΕΚ 26/τ.Α΄/9.2.2007), 
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 Κυβερ-
νήσεως και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 131/τ.Α΄/28.6.2006).

5. Τις διατάξεις των άρθρων 9 και 18 του ν. 2690/1999 
«Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας» (ΦΕΚ 45/τ.Α΄/
9.3.1999) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

6. Τις υπ’ αριθμ. 81320 και 77909 / 1.12.2016 αποφάσεις 
του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Μακεδονίας - Θράκης (ΦΕΚ 4302/τ.Β΄/30.12.2016), με τις 
οποίες εγκρίθηκε η τροποποίηση του Οργανισμού της 
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (π.δ. 133/2010, ΦΕΚ 
226/τ.Α΄/27.12.2010).

7. Τις διατάξεις των άρθρων 54 και 90 του π.δ. 63/2005 
(ΦΕΚ 98/τ.Α΄/22.4.2005) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας 
για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα».

8. Τις υπ’ αριθμ. Γ.Π.Κ.Μ./οικ1827/8.6.2016 και Γ.Π.Κ.Μ/
οικ. 642/20.2.2017 αποφάσεις του Περιφερειάρχη Κ.Μ. 
περί ορισμού Αντιπεριφερειαρχών και ανάθεσης τομέων 
ευθύνης σε όλους τους Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέ-
ρειας Κεντρικής Μακεδονίας (ΦΕΚ 321/Υ.Ο.Δ.Δ./21.6.2016 
και 102/Υ.Ο.Δ.Δ./6.3.2017).

9. Την υπ’ αριθμ. 30140(386)/27.1.2017 απόφαση του 
Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας περί μεταβίβασης 
αρμοδιοτήτων της Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικής Ορ-
γάνωσης και Λειτουργίας στους Αντιπεριφερειάρχες και 
στον Εκτελεστικό Γραμματέα της Περιφέρειας Κεντρικής 
Μακεδονίας καθώς και παροχής εξουσιοδότησης υπο-
γραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων «ΜΕ 
ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ», στους Αντιπεριφερειάρχες, 
στον Εκτελεστικό Γραμματέα, στον Προϊστάμενο της 
Γενικής Διεύθυνσης, στους Προϊσταμένους των Διευ-
θύνσεων, Υποδιευθύνσεων και Τμημάτων της Γενικής 
Διεύθυνσης Εσωτερικής Οργάνωσης και Λειτουργίας 
της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (ΦΕΚ 335/τ.Β΄/
8.2.2017).

10. Την αριθμ. ΔΟΑ/οικ.26601/10.10.2007 εγκύκλιο 
του Υπουργείου Εσωτερικών και την αριθμ. ΔΟΑ/οικ. 
8638/26.3.2013 εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής 
Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης περί 
μείωσης υπογραφών στις διοικητικές πράξεις και στα 
διοικητικά έγγραφα.

11. Την ανάγκη απλούστευσης διαδικασιών, για τη 
σύντομη διεκπεραίωση υπηρεσιακών θεμάτων και την 
εξασφάλιση της εύρυθμης και αποδοτικής λειτουργίας 
της Διεύθυνσης Οικονομικού (ΠΚΜ) της Γενικής Διεύθυν-
σης Εσωτερικής Οργάνωσης και Λειτουργίας.

12. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρους του Κρατικού Προϋ-
πολογισμού ή της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, 
αποφασίζουμε:

1) Την παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής πράξεων 
και εγγράφων του τομέα Οικονομικών, Διαφάνειας και 
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, αρμοδιότητας της Γενικής 
Διεύθυνσης Εσωτερικής Οργάνωσης και Λειτουργίας, 
«ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΔΙ-
ΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ», στον 
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Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Οικονομικού (ΠΚΜ), στους 
Προϊσταμένους των Υποδιευθύνσεων Οικονομικού - Αν-
θρωπίνων Πόρων των Περιφερειακών Ενοτήτων, καθώς 
και στον Προϊστάμενο του Τμήματος Προμηθειών (ΠΚΜ) 
της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας ως ακολούθως:

Α) Διεύθυνση Οικονομικού ΠΚΜ
Α.1) Στον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Οικονομικού 

ΠΚΜ της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για:
1. Τις επιστολές συμφωνίας υπολοίπων Ελεγκτικών 

Μηχανισμών
2. Τις αποφάσεις και τα έγγραφα προς τις Τράπεζες 

συνεργασίας για τη μεταφορά πιστώσεων μεταξύ τρα-
πεζικών λογαριασμών της Διεύθυνσης Οικονομικού κα-
θώς και για την απόδοση κρατήσεων της Περιφέρειας 
Κεντρικής Μακεδονίας.

Α.2) Στον Προϊστάμενο του Τμήματος Προμηθειών 
(ΠΚΜ) της Διεύθυνσης Οικονομικού (ΠΚΜ) για:

1. Τις διευκρινήσεις προς ενδιαφερόμενους υποψήφι-
ους διαγωνισμών επί όρων δημοσιευμένων διακηρύξεων

Β) Υποδιευθύνσεις Οικονομικού - Ανθρωπίνων Πόρων 
των Περιφερειακών Ενοτήτων

Β.1) Στους Προϊσταμένους των Υποδιευθύνσεων Οι-
κονομικού - Ανθρωπίνων Πόρων των Περιφερειακών 
Ενοτήτων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για:

1. Τις αποφάσεις και τα έγγραφα προς τις Τράπεζες 
συνεργασίας για τη μεταφορά πιστώσεων μεταξύ τρα-
πεζικών λογαριασμών της Διεύθυνσης Οικονομικού κα-
θώς και για την απόδοση κρατήσεων της Περιφέρειας 
Κεντρικής Μακεδονίας.

2) Τελικές διατάξεις
α.) Τα αναφερόμενα στην παρούσα απόφαση στην 

παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΑΝΤΙ-
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕ-
ΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ», στον Προϊστάμενο της 
Διεύθυνσης Οικονομικού (ΠΚΜ), στους Προϊσταμένους 
των Υποδιευθύνσεων Οικονομικού - Ανθρωπίνων Πόρων 
των Περιφερειακών Ενοτήτων, καθώς και στον Προϊστά-
μενο του Τμήματος Προμηθειών (ΠΚΜ), ισχύει σε κάθε 
περίπτωση έλλειψης, απουσίας ή κωλύματός τους και 
για τους νόμιμους αναπληρωτές τους. Σε περίπτωση 
έλλειψης, απουσίας ή κωλύματος και των νόμιμων ανα-
πληρωτών τους, η παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής 
επέρχεται στα ιεραρχικά ανώτερα αυτών υπηρεσιακά / 
διοικητικά όργανα.

β.) Οι εξουσιοδοτούμενοι, με την παρούσα απόφα-
ση, να υπογράφουν «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡ-
ΧΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ 
ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ» υποχρεούνται να ενημερώνουν τα 
ανώτερα αυτών υπηρεσιακά ή διοικητικά όργανα για 
κάθε σοβαρό θέμα και δύναται να προσκομίζουν σε αυτά 
για υπογραφή σχετικές αποφάσεις, πράξεις ή έγγραφα, 
που αφορούν τα θέματα αυτά.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Θεσσαλονίκη, 2 Ιουνίου 2017

Η Αντιπεριφερειάρχης 

ΑΘΗΝΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ - ΑΗΔΟΝΑ

Αριθμ. οικ. 222529(3622) (3)
Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγρά-

φων, αποφάσεων και άλλων πράξεων του τομέα 

Αγροτικής Οικονομίας της Γενικής Διεύθυνσης 

Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Πε-

ριφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ 

ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ», 

στον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Αγρο-

τικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής, στον Προϊ-

στάμενο της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας 

και Αλιείας ΠΚΜ, στον Προϊστάμενο της Διεύθυν-

σης Κτηνιατρικής ΠΚΜ, καθώς και στους Προϊ-

σταμένους των Τμημάτων τους.

O ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ 
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 160 και 186 του 

ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης 
και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλ-
λικράτης» (ΦΕΚ 87/τ.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΄/11.4.2012).

3. Τις διατάξεις του ν. 3528/2007 «Κύρωση του Κώδικα 
Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλή-
λων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ». (ΦΕΚ 26/τ.Α΄/9.2.2007), 
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 Κυβερ-
νήσεως και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 131/τ.Α΄/28.6.2006).

5. Τις διατάξεις των άρθρων 9 και 18 του ν. 2690/1999 
«Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας» (ΦΕΚ 45/τ.Α΄/
9.3.1999) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

6. Τις υπ’ αριθμ. 81320 και 77909 /1.12.2016 αποφάσεις 
του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Μακεδονίας - Θράκης (ΦΕΚ 4302/τ.Β΄/30.12.2016), με τις 
οποίες εγκρίθηκε η τροποποίηση του Οργανισμού της 
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (π.δ. 133/2010, ΦΕΚ 
226/τ.Α΄/27.12.2010).

7. Τις διατάξεις των άρθρων 54 και 90 του π.δ. 63/2005 
(ΦΕΚ 98/τ.Α΄/22.4.2005) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας 
για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα.».

8. Τις υπ’ αριθμ. Γ.Π.Κ.Μ./οικ1827/8.6.2016 και Γ.Π.Κ.Μ/
οικ. 642/20.2.2017 αποφάσεις του Περιφερειάρχη Κ.Μ. 
περί ορισμού Αντιπεριφερειαρχών και ανάθεσης τομέων 
ευθύνης σε όλους τους Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέ-
ρειας Κεντρικής Μακεδονίας (ΦΕΚ 321/Υ.Ο.Δ.Δ./21.6.2016 
και ΦΕΚ 102/Υ.Ο.Δ.Δ./6.3.2017).

9. Την υπ’ αριθμ. 30197(392)/27.1.2017 απόφαση του 
Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας περί μεταβίβασης 
αρμοδιοτήτων της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Οικο-
νομίας και Κτηνιατρικής στους Αντιπεριφερειάρχες της 
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και παροχής εξουσι-
οδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων 
πράξεων «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ», στον Προϊστά-
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μενο της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και 
Κτηνιατρικής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 
(ΦΕΚ 229/τ.Β΄/1.2.2017).

10. Την αριθμ. ΔΟΑ/οικ.26601/10.10.2007 εγκύκλιο 
του Υπουργείου Εσωτερικών και την αριθμ. ΔΟΑ/οικ. 
8638/26.3.2013 εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής 
Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης περί 
μείωσης υπογραφών στις διοικητικές πράξεις και στα 
διοικητικά έγγραφα.

11. Την ανάγκη απλούστευσης διαδικασιών, για τη 
σύντομη διεκπεραίωση υπηρεσιακών θεμάτων και την 
εξασφάλιση της εύρυθμης και αποδοτικής λειτουργίας 
της Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Αλιείας ΠΚΜ 
και της Διεύθυνσης Κτηνιατρικής ΠΚΜ της Γενικής Διεύ-
θυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής.

12. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρους του Κρατικού Προϋ-
πολογισμού της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, 
αποφασίζουμε:

1) Την παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής πράξεων 
και εγγράφων του τομέα Αγροτικής Οικονομίας, αρμο-
διότητας της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομί-
ας και Κτηνιατρικής, «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ 
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ», στον Προϊστάμενο της Γενι-
κής Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής, 
στον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομί-
ας και Αλιείας ΠΚΜ, στον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης 
Κτηνιατρικής ΠΚΜ, καθώς και στους Προϊσταμένους των 
Τμημάτων τους ως ακολούθως:

Α.) Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Αλιείας ΠΚΜ
Α.1) Στον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Αγρο-

τικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφέρειας Κε-
ντρικής Μακεδονίας για:

1. Την έκδοση απόφασης ορισμού υπαλλήλων για τη 
συμμετοχή στην ομάδα ελεγκτών, σε συνεργασία με 
ΟΠΕΓΕΠ για την εξυπηρέτηση των ελέγχων προϊόντων 
Προστασίας Ονομασίας Προέλευσης (ΠΟΠ) και Προστα-
τευμένης Γεωγραφικής Ένδειξης (ΠΓΕ).

Α.2) Στον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Αγροτικής Οι-
κονομίας και Αλιείας (ΠΚΜ) της Περιφέρειας Κεντρικής 
Μακεδονίας για:

1. Την αλληλογραφία για τη διοργάνωση και το συντο-
νισμό ενημερωτικών συναντήσεων - ημερίδων για την 
προώθηση των μέτρων του Προγράμματος Αγροτικής 
Πολιτικής και λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας της Διεύ-
θυνσης, καθώς και για την ενημέρωση και κατάρτιση 
των αγροτών.

2. Τα έγγραφα για τη συμμετοχή στο σχεδιασμό του 
Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης, το συντονισμό, 
εφαρμογή και παρακολούθηση μέτρων και δράσεων 
που προκύπτουν για την ΠΚΜ.

3. Τα έγγραφα για τον καθορισμό ενιαίων διαδικασιών 
και τη διαμόρφωση ενιαίων εντύπων και διοικητικών 
πράξεων καθώς και για τον συντονισμό και την παρο-
χή κατευθυντήριων οδηγιών σε υπηρεσίες της ΠΚΜ για 
κοινή αντιμετώπιση θεμάτων.

4. Τα έγγραφα σχετικά με το συντονισμό δράσεων 
προβολής αγροτικών προϊόντων.

5. Τη γνωμοδότηση επί Μελετών Σχεδιασμού και 
Εφαρμογής για την επαναχρησιμοποίηση επεξεργασμέ-

νων υγρών αποβλήτων, για άρδευση και τροφοδότηση 
ή εμπλουτισμό υπόγειων υδροφορέων.

6. Την αλληλογραφία σχετικά με την τήρηση μητρώου 
Αγροτικών και Αλιευτικών Συνδικαλιστικών Οργανώσε-
ων, Συνεταιρισμών και Ομάδων Παραγωγών.

7. Τον ορισμό υπαλλήλων για τη συμμετοχή σε τριμελή 
Συμβούλια εκδίκασης αλιευτικών προσφυγών.

8. Τη σύμφωνη γνώμη για την εισαγωγή από το εξωτε-
ρικό ζώντων υδρόβιων ζώων και φυτών ή φυκιών ή των 
αυγών τους για τεχνητή εκτροφή ή εμπλουτισμό υδάτων.

9. Την έκδοση απόφασης διενέργειας εμπλουτισμού 
εσωτερικών υδάτων.

10. Την έκδοση απόφασης χορήγησης άδειας σε αλι-
ευτικά σκάφη για διενέργεια δοκιμαστικής αλιείας και 
χρήσης αλιευτικών εργαλείων.

11. Την έκδοση απόφασης χορήγησης άδειας χρήσης 
καταδυτικών συσκευών σε περιπτώσεις διεξαγωγής 
ερευνών.

12. Την έκδοση απόφασης καθορισμού προστατευ-
τικής ζώνης πέριξ των εκμισθούμενων ιχθυοτρόφων 
υδάτων.

Α.3) Στον Προϊστάμενο του Τμήματος Αγροτικής Οικο-
νομίας της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Αλιείας 
(ΠΚΜ) της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για:

1. Τα έγγραφα για την κατάρτιση περιφερειακών Ανα-
πτυξιακών Προγραμμάτων και Διαχειριστικών Σχεδίων 
στον τομέα Φυτικής και Ζωικής Παραγωγής.

2. Την αλληλογραφία για την παρακολούθηση λει-
τουργίας των Οργανώσεων Παραγωγών και Ομάδων 
Παραγωγών ΠΚΜ.

3. Την αλληλογραφία σχετικά με τη συγκέντρωση στοι-
χείων των μητρώων για τους τομείς Φυτικής και Ζωικής 
Παραγωγής.

4. Τα έγγραφα σχετικά με τον έλεγχο, την παρακολού-
θηση και τη συμμετοχή σε Κλιμάκια Ελεγκτών για την 
παραγωγή, συσκευασία και εμπορία προϊόντων Προστα-
τευόμενης Ονομασίας Προέλευσης (Π.Ο.Π.) και Προστα-
τευόμενης Γεωγραφικής Ένδειξης (Π.Γ.Ε.).

Α.4) Στον Προϊστάμενο του Τμήματος Αλιείας της Δι-
εύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Αλιείας (ΠΚΜ) της 
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για:

1. Την εισήγηση για τη λήψη μέτρων για την προστασία 
των υδάτινων οικοσυστημάτων και των ιχθυαποθεμάτων 
αυτών και για την ανάπτυξη της αλιείας και των υδατο-
καλλιεργειών σε περιφερειακό επίπεδο.

2. Την εισήγηση ή/και εκπόνηση μελετών για την δια-
χείριση των υδάτινων οικοσυστημάτων, την ορθολογική 
άσκηση της αλιευτικής δραστηριότητας και την ανάπτυ-
ξη των υδατοκαλλιεργειών και της μεταποίησης.

3. Την εισήγηση για την κατασκευή και λειτουργία 
αλιευτικών καταφυγίων, υποδομών και εξοπλισμών σε 
λιμένες αλιευτικούς ή λιμένες που εξυπηρετούν αλιευ-
τικά σκάφη.

4. Την εισήγηση μέτρων για την άσκηση της ερασιτε-
χνικής αλιείας στα εσωτερικά νερά.

5. Την εισήγηση για τον χαρακτηρισμό ως γεωργικών 
επιχειρήσεων βιοτεχνικών και βιομηχανικών εγκαταστά-
σεων που αφορούν υδατοκαλλιεργητικές εκμεταλλεύ-
σεις.



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 20931Τεύχος Β’ 2091/19.06.2017

6. Την εισήγηση για την εισαγωγή από το εξωτερικό 
ζώντων υδρόβιων ζώων και φυτών ή φυκιών ή των αυ-
γών τους για τεχνητή εκτροφή ή εμπλουτισμό υδάτων.

7. Την αλληλογραφία για την κατάρτιση προγραμμά-
των ελέγχου ποιότητας υδάτων για την ανάπτυξη των 
υδατοκαλλιεργειών.

8. Την αλληλογραφία σχετικά με τη συγκέντρωση όλων 
των στοιχείων των μητρώων για τον τομέα Αλιείας.

Α.5) Στον Προϊστάμενο του Τμήματος Προβολής Αγρο-
τικών Προϊόντων της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας 
και Αλιείας (ΠΚΜ) της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδο-
νίας για:

1. Τα έγγραφα για τη μελέτη και ανάδειξη τοπικών και 
παραδοσιακών προϊόντων, με σκοπό τη δυνατότητα χα-
ρακτηρισμού τους ως προϊόντων ΠΟΠ, ΠΓΕ και ιδιότυ-
πων παραδοσιακών προϊόντων.

2. Τα έγγραφα για την ανάδειξη περιπτώσεων άυλης 
πολιτιστικής κληρονομιάς στον αγροδιατροφικό τομέα.

3. Τα έγγραφα για την προώθηση συνεργασιών μεταξύ 
παραγωγών και διαφόρων φορέων και τη δημιουργία 
δικτύων διακίνησης - εμπορίας προϊόντων.

4. Τα έγγραφα για το σχεδιασμό και την υλοποίηση 
δράσεων για την προβολή προϊόντων φυτικής, ζωικής 
παραγωγής και προϊόντων μεταποίησης αυτών.

5. Τα έγγραφα για το σχεδιασμό και την υλοποίηση 
επιχειρηματικών αποστολών και συναντήσεων, σε συ-
νεργασία με επίσημους φορείς όπως προξενεία, πρε-
σβείες, εμπορικές αντιπροσωπείες άλλων χωρών και 
επιμελητήρια.

6. Τα έγγραφα για το σχεδιασμό και την υλοποίηση συ-
νεργασιών μεταξύ παραγωγών και λοιπών φορέων του 
πρωτογενούς και δευτερογενούς τομέα με φορείς που 
δραστηριοποιούνται στον εμπορικό, στον εξαγωγικό, 
στον τουριστικό και στον κλάδο μαζικής εστίασης, με 
σκοπό την προώθηση τοπικών προϊόντων.

7. Τα έγγραφα για τον προγραμματισμό και τη διοργά-
νωση εκθέσεων προβολής αγροτικών προϊόντων εσωτε-
ρικού και εξωτερικού και λοιπών εκδηλώσεων.

8. Την αλληλογραφία σχετικά με τη συγκέντρωση και 
αξιοποίηση στοιχείων σχετικών με την αναγνώριση, 
διάκριση και βράβευση προϊόντων και την περαιτέρω 
ανάδειξη αυτών.

Β.) Διεύθυνση Κτηνιατρικής ΠΚΜ
Β.1) Στον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Κτηνιατρικής 

(ΠΚΜ) της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για:
1. Τα έγγραφα που αφορούν στους κοινοτικούς ελέγ-

χους σε επίπεδο Περιφέρειας στα αντικείμενα αρμοδι-
ότητας των κτηνιατρικών υπηρεσιών.

2. Την έκδοση απόφασης επιβολής διοικητικών κυ-
ρώσεων για μη εφαρμογή της Ενωσιακής και Εθνικής 
νομοθεσίας στον τομέα τροφίμων, ζωοτροφών, υγείας 
και προστασίας των ζώων.

3. Τη χορήγηση άδειας λειτουργίας εγκαταστάσεων 
τροφίμων ζωικής προέλευσης και διαχείρισης ζωικών 
υποπροϊόντων (κατηγορίας 1, 2 3) και παράγωγων προ-
ϊόντων.

4. Τα έγγραφα σχετικά με την εποπτεία, το συντονι-
σμό, την αξιολόγηση και την παροχή κατευθυντήριων 
οδηγιών στις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες της Π.Κ.Μ. για την 

εφαρμογή των διαφόρων προγραμμάτων επιτήρησης, 
ελέγχου, παρακολούθησης, εκρίζωσης, εξάλειψης, κα-
ταπολέμησης νόσων των ζώων (χερσαίων ή υδρόβιων) 
και πτηνών που άπτονται της προστασίας της δημόσιας 
υγείας και της εξυγίανσης του ζωικού κεφαλαίου.

5. Τον ορισμό υπαλλήλων και λοιπά έγγραφα που 
σχετίζονται με την εφαρμογή σχεδίων αντιμετώπισης 
έκτακτης ανάγκης για την καταπολέμηση διαφόρων νο-
σημάτων υποχρεωτικής δηλώσεως και την εξυγίανση 
του ζωικού κεφαλαίου.

6. Τη σύνταξη και διαρκή ενημέρωση μητρώου των 
ιδιωτών κτηνιάτρων, που θα υλοποιούν προγράμματα 
εκρίζωσης νοσημάτων στην Περιφέρεια.

7. Την απόφαση συγκρότησης επιτροπής και τη δια-
βίβαση στην αρμόδια κεντρική αρχή του πορίσματος 
σχετικά με την εφαρμογή του προγράμματος περισυλ-
λογής και διαχείρισης των νεκρών βοοειδών, αιγών και 
προβάτων, στα οποία έχει διενεργηθεί δειγματοληψία 
για ΜΣΕ, στην περιοχή αρμοδιότητας της Π.Κ.Μ.

8. Τη χορήγηση άδειας λειτουργίας νεκροταφείων 
ζώων.

9. Τα έγγραφα για την παροχή κατευθυντήριων οδη-
γιών στις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες της Π.Κ.Μ. και για την 
εφαρμογή των νομοθετικών απαιτήσεων αναφορικά με 
θέματα υγείας ζώων, κτηνιατρικής αντίληψης, φαρμάκων 
και εφαρμογών και κτηνιατρικής δημόσιας υγείας.

10. Τη χορήγηση άδειας και κωδικού εγκαταστάσεων 
χρήσης, εκτροφής και προμήθειας πειραματόζωων και 
την εντολή διενέργειας ελέγχου εκ μέρους των Π.Ε. σε 
αυτές.

11. Την έκδοση απόφασης συγκρότησης Επιτροπής 
Αξιολόγησης Πρωτοκόλλων πειραματισμού (ΕΑΠ) σε 
κάθε εγκατάσταση χρήσης πειραματόζωων.

12. Την έκδοση αποφάσεων έγκρισης πρωτοκόλλου 
πειραματισμού για ερευνητικούς ή εκπαιδευτικούς σκο-
πούς με βάση τη γνωμοδότηση της ΕΑΠ και την εντολή 
διενέργειας ελέγχων εκ μέρους των Π.Ε. των όρων έγκρι-
σης των πρωτοκόλλων πειραματισμού που αφορούν 
στην ευζωία και προστασία των ζώων εργαστηρίου.

13. Την εντολή παρακολούθησης όλων των προγραμ-
μάτων ευζωίας και προστασίας των ζώων και πτηνών, 
που εφαρμόζονται εκ μέρους των κτηνιατρικών υπη-
ρεσιών των Π.Ε. τόσο στις εκτροφές (μόσχους, χοίρους, 
ωοτόκες όρνιθες, πουλερικά κρεοπαραγωγής), όσο και 
κατά τη μεταφορά και σφαγή, από τα τμήματα Κτηνια-
τρικής των Περιφερειακών Ενοτήτων.

14. Την έκδοση αδειών εισαγωγής και εξαγωγής πει-
ραματόζωων.

15. Τη χορήγηση άδειας σκοπιμότητας για εγκατάστα-
ση σύνθετου ακτινολογικού κτηνιατρικού μηχανήματος 
και τη χορήγηση άδειας λειτουργίας ακτινολογικού κτη-
νιατρικού μηχανήματος.

16. Τη χορήγηση άδειας λειτουργίας στις εγκαταστά-
σεις παραγωγής, επεξεργασίας, μεταποίησης και συντή-
ρησης τροφίμων ζωικής προέλευσης ή στις εγκαταστά-
σεις διαχείρισης ζωικών υποπροϊόντων και παράγωγων 
προϊόντων και τη διαβίβασή της στην αρμόδια αρχή για 
τη χορήγηση κωδικού αριθμού.
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17. Την αλληλογραφία για τη διοργάνωση εκπαιδεύσε-
ων προσωπικού των Π.Ε. ή των επαγγελματικών κλάδων 
που εμπλέκονται με αντικείμενα της Δ/νσης, καθώς και 
για τη διοργάνωση ενημερωτικών συναντήσεων με Κτη-
νιατρικές Υπηρεσίες και φορείς.

18. Την εντολή για τη διενέργεια ελέγχων αρμοδιότη-
τας της Δ/νσης.

Β.2) Στον Προϊστάμενο του Τμήματος Υγείας Ζώων και 
Κτηνιατρικής Αντίληψης Φαρμάκων (ΚΑΦΕ) της Διεύ-
θυνσης Κτηνιατρικής (ΠΚΜ) της Περιφέρειας Κεντρικής 
Μακεδονίας για:

1. Την εποπτεία, το συντονισμό και την αξιολόγηση 
της εφαρμογής των προγραμμάτων εκρίζωσης νόσων 
των ζώων και ζωοανθρωπονόσων και όποιων άλλων 
προγραμμάτων Υγείας Ζώων και ΚΑΦΕ εφαρμόζονται 
από τις Π.Ε..

2. Τα έγγραφα για την παρακολούθηση της εφαρμογής 
των σχεδίων αντιμετώπισης έκτακτης ανάγκης για την 
καταπολέμηση νοσημάτων υποχρεωτικής δηλώσεως.

3. Τα έγγραφα για τη συγκέντρωση στοιχείων επί της 
εφαρμογής των προγραμμάτων και των ενεργειών επί 
θεμάτων υγείας ζώων, κτηνιατρικής αντίληψης, φαρμά-
κων και εφαρμογών.

4. Τη σύνταξη και διαρκή ενημέρωση μητρώου των 
ιδιωτών κτηνιάτρων, που θα υλοποιούν προγράμματα 
εκρίζωσης νοσημάτων στην Περιφέρεια.

5. Την εισήγηση για την έκδοση απόφασης συγκρό-
τησης Επιτροπής Αξιολόγησης Πρωτοκόλλων πειραμα-
τισμού (ΕΑΠ) σε κάθε εγκατάσταση χρήσης πειραμα-
τόζωων.

6. Την εισήγηση για την έκδοση αποφάσεων έγκρισης 
πρωτοκόλλου πειραματισμού για ερευνητικούς ή εκπαι-
δευτικούς σκοπούς με βάση τη γνωμοδότηση της ΕΑΠ.

7. Την εισήγηση χορήγησης άδειας, την εντολή πα-
ρακολούθησης πειραματισμού για ερευνητικούς ή εκ-
παιδευτικούς σκοπούς και την εντολή ελέγχου των πει-
ραμάτων σε θέματα ευζωίας και προστασίας των ζώων 
εργαστηρίου.

8. Την εισήγηση χορήγησης άδειας σκοπιμότητας για 
εγκατάσταση σύνθετου ακτινολογικού κτηνιατρικού μη-
χανήματος και άδειας λειτουργίας ακτινολογικού κτηνι-
ατρικού μηχανήματος.

9. Την εισήγηση χορήγησης άδειας για ίδρυση και λει-
τουργία νεκροταφείων ζώων.

10. Την εισήγηση για την αδειοδότηση και χορήγηση 
του κωδικού εγκαταστάσεων χρήσης, εκτροφής και προ-
μήθειας πειραματόζωων.

11. Την εισήγηση χορήγησης άδειας εισαγωγής πειρα-
ματόζωων από τρίτες χώρες.

12. Την αλληλογραφία για τη διοργάνωση ενημερωτι-
κών συναντήσεων, συσκέψεων, ημερίδων με Κτηνιατρι-
κές Υπηρεσίες και φορείς για θέματα που άπτονται των 
αντικειμένων του Τμήματος.

13. Την αλληλογραφία για την εκπόνηση και εφαρμογή 
προγραμμάτων εκπαίδευσης επαγγελματιών σε θέματα 
αντιμετώπισης και καταπολέμησης ζωοανθρωπονόσων 
ή επιζωοτιών, τεχνητής σπερματέγχυσης, ευζωίας και 
προστασίας των ζώων στις εκτροφές, τη μεταφορά αυ-
τών και κατά τη σφαγή.

14. Τη σύνταξη και αποστολή Δελτίων Τύπου αρμοδι-
ότητας του Τμήματος.

Β.3) Στον Προϊστάμενο του Τμήματος Κτηνιατρικής 
Δημόσιας Υγείας της Διεύθυνσης Κτηνιατρικής (ΠΚΜ) 
της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για:

1. Την εισήγηση χορήγησης άδειας ίδρυσης και άδειας 
λειτουργίας εγκαταστάσεων τροφίμων παραγωγής, επε-
ξεργασίας, τυποποίησης και αποθήκευσης τροφίμων 
ζωικής προέλευσης.

2. Την εισήγηση χορήγησης άδειας εγκατάστασης και 
λειτουργίας μονάδων διαχείρισης ζωικών υποπροϊόντων 
κατηγορίας 1, 2, 3 και παράγωγων προϊόντων.

3. Την εισήγηση για χορήγηση Κωδικού Αριθμού Κτη-
νιατρικής Έγκρισης σε εγκαταστάσεις τροφίμων παρα-
γωγής, επεξεργασίας, τυποποίησης και αποθήκευσης 
τροφίμων ζωικής προέλευσης.

4. Την εισήγηση για χορήγηση Κωδικού Αριθμού Κτη-
νιατρικής Έγκρισης σε μονάδες διαχείρισης ζωικών υπο-
προϊόντων κατηγορίας 1, 2, 3 και παράγωγων προϊόντων.

5. Τη γνωμοδότηση σε θέματα αρμοδιότητας του τμή-
ματος, επί των Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, 
που ζητούνται από τις Υπηρεσίες Περιβάλλοντος.

6. Τα έγγραφα για την κατάρτιση και εποπτεία προ-
γράμματος εκτέλεσης επιθεώρησης του κρέατος στα 
σφαγεία και την κατάρτιση και εποπτεία προγράμματος 
εκτέλεσης επιθεώρησης εγκαταστάσεων τροφίμων ζωι-
κής προέλευσης που ελέγχονται από τα Τμήματα των ΠΕ.

7. Τα έγγραφα για τη συγκέντρωση στοιχείων για τα 
προγράμματα και τους ελέγχους που εκτελούνται από 
τις Π.Ε. σε θέματα αρμοδιότητας του τμήματος.

2) Τελικές διατάξεις
α.) Τα αναφερόμενα στην παρούσα απόφαση στην 

παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΑΝΤΙ-
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ», στον Προϊ-
στάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας 
και Κτηνιατρικής, στον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης 
Αγροτικής Οικονομίας και Αλιείας (ΠΚΜ), στον Προϊ-
στάμενο της Διεύθυνσης Κτηνιατρικής (ΠΚΜ), καθώς 
και στους Προϊσταμένους των Τμημάτων τους ισχύει σε 
κάθε περίπτωση έλλειψης, απουσίας ή κωλύματός τους 
και για τους νόμιμους αναπληρωτές τους. Σε περίπτωση 
έλλειψης, απουσίας ή κωλύματος και των νόμιμων ανα-
πληρωτών τους, η παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής 
επέρχεται στα ιεραρχικά ανώτερα αυτών υπηρεσιακά / 
διοικητικά όργανα.

β.) Οι εξουσιοδοτούμενοι, με την παρούσα απόφα-
ση, να υπογράφουν «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ 
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ» υποχρεούνται να ενημερώ-
νουν τα ανώτερα αυτών υπηρεσιακά ή διοικητικά όργα-
να για κάθε σοβαρό θέμα και δύναται να προσκομίζουν 
σε αυτά για υπογραφή σχετικές αποφάσεις, πράξεις ή 
έγγραφα, που αφορούν τα θέματα αυτά.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Θεσσαλονίκη, 2 Ιουνίου 2017

Ο Αντιπεριφερειάρχης

ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΠΑΠΑΣ
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Αριθμ. απόφ. 61/2017 (4)
Υπερωριακή απασχόληση εργαζομένων Δημοτικής 

Επιχείρησης Ύδρευσης - Αποχέτευσης Γρεβενών. 

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 
ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 

Έχοντας υπόψη: 
Α) Το άρθρο 20 του ν. 4354/2015. 
Β) Το άρθρο 52 του ν. 4384/2016 ΦΕΚ Α΄ 78/26.4.2016. 
Γ) Τις ανάγκες της επιχείρησης για υπερωριακή απασχόλη-

ση τις απογευματινές ώρες για το έτος 2017, αποφασίζουμε: 
Α) Εγκρίνει υπερωριακή απασχόληση, για την αντιμε-

τώπιση εποχικών, έκτακτων ή επειγουσών υπηρεσιακών 
αναγκών που προκύπτουν από την απρόσκοπτη και εύ-
ρυθμη λειτουργία των δικτύων ύδρευσης και αποχέτευ-
σης και του Βιολογικού καθαρισμού με την υπερωριακή 
απασχόληση των κατωτέρω ειδικοτήτων: 

Α/Α ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 

1 Ηλεκτρολόγος Τ.Ε. 

2 Τεχνίτης Υδραυλικός 

3 Τεχνίτης Υδραυλικός 

4 Τεχνίτης Υδραυλικός 

5 Τεχνίτης Υδραυλικός 

6 Τεχνίτης Υδραυλικός 

7 Τεχνίτης Υδραυλικός 

8 Βοηθός Υδραυλικός 

9 Εργάτης Ύδρευσης 

10 Εργάτης - 
Συγκολλητής 

11 Εργάτης 

12 Χειριστής 
Μηχανήματος 

13 Χειριστής 
Μηχανήματος 

14 Οδηγός - Χειριστής Μηχανήματος 

15 Τεχνίτης Υδραυλικός (8 μήνες) 

16 Τεχνίτης Υδραυλικός (8 μήνες) 

17 Εργάτης (8 μήνες) 

18 Εργάτης (8 μήνες) 
Β) Εγκρίνει για το ανωτέρω προσωπικό μέχρι 20 ώρες 

ανά υπάλληλο ανά μήνα για υπερωριακή απασχόληση.
Συγκεντρωτικά για όλο το 2017:
1) Έναν (1) Ηλεκτρολόγο Τ.Ε.
2) Έξι (6) Τεχνίτες Υδραυλικούς
3) Έναν (1) Βοηθό Υδραυλικό
4) Έναν (1) Εργάτη Ύδρευσης
5) Έναν (1) Εργάτη
6) Δύο (2) Χειριστές Μηχανήματος
7) Έναν (1) Οδηγό - Χειριστή Μηχανήματος
Και για οχτώ μήνες του 2017:
1) Δύο (2) Τεχνίτες Υδραυλικούς

2) Δύο (2) Εργάτες
Γ) Αναλαμβάνει την δαπάνη και ψηφίζει πίστωση σε 

βάρος του προϋπολογισμού του έτους 2017 ποσού 
20.000,00 € για την κάλυψη της αμοιβής για υπερωρι-
ακή εργασία των εργαζομένων της Δ.Ε.Υ.Α. Γρεβενών, η 
οποία είναι εγγεγραμμένη στον Κωδικό Λογαριασμό 60 
«Αμοιβές και έξοδα προσωπικού».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Γρεβενά, 18 Μαΐου 2017

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΑΣΤΑΜΑΝΗΣ

Ι

Αριθμ. αποφ. 30/2017 (5)
Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης τακτικών 
υπαλλήλων του Ν.Π. Ο.Κ.Π.Π.Π.Α.ΔΗ.Φ. το έτος 
2017.

 Ο ΠΡOΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ν.Π. 
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 
ΔΗΜΟΥ ΦΙΛΙΑΤΩΝ 

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του αρ. 58 του ν. 3852/2010 περί αρ-

μοδιότητες του Προέδρου.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 49 του ν. 3584/2007 «Κώδι-

κας Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων» 
σχετικά με την εκτέλεση πρόσθετης υπηρεσίας και την 
αποζημίωση των υπαλλήλων.

3. Την υπ’ αριθμ. 2/31029/ΔΕΠ/6.5.2016 εγκύκλιο του 
Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους για την παροχή οδη-
γιών για την εφαρμογή των διατάξεων του Κεφαλαίου 
Β του ν. 4354/2015 (176/Α΄).

4. Της παρ. 10 του αρ. 12 του ν. 2503/1997.
5. Του άρθρου 20 του ν.4354/2015 (ΦΕΚ 176/Α΄).
6. Την με αριθμ. 2/70738/0022/28.9.2012 εγκύκλιο του 

Υπουργείου Οικονομικών «Κοινοποίηση μισθολογικών 
διατάξεων».

7. Τις διατάξεις του άρθρου 15 του ν. 4147/26.4.2013 περί 
κύρωσης της από 31.12.2012 Πράξης Νομοθετικού Περιε-
χομένου «Ρυθμίσεις κατεπειγόντων θεμάτων αρμοδιότητας 
των Υπουργείων Εσωτερικών, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφά-
λισης και Πρόνοιας, Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του 
Πολίτη, της Γενικής Γραμματείας της Κυβέρνησης και του 
Υπουργείου Επικρατείας» και άλλες διατάξεις.

8. Την απόφαση 23/2017 Προέδρου περί ανάθε-
σης πρόσθετων καθηκόντων σε υπάλληλο του Ν.Π. 
Ο.Κ.Π.Π.Π.Α.ΔΗ.Φ. για τήρηση των πρακτικών των συ-
νεδριάσεων του Δ.Σ. Ο.Κ.Π.Π.Π.Α.ΔΗ.Φ..

9. Τις υπηρεσιακές ανάγκες του Ν.Π. Ο.Κ.Π.Π.Π.Α.ΔΗ.Φ., 
αποφασίζουμε:

Α) Εγκρίνουμε για το Β΄ εξάμηνο έτους 2017 καθιέρωση 
υπερωριακής απασχόλησης τακτικών υπαλλήλων, με αμοι-
βή κατά τις απογευματινές ώρες για την κάλυψη υπηρεσι-
ακών αναγκών του Ν.Π. Ο.ΚΠ.Π.Π.Α.ΔΗ.Φ. ως ακολούθως:

Υπηρεσίες Νομικού Προσώπου του Δήμου Φιλιατών 
(Πρακτικογράφος)
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Απογευματινή εργασία

Αριθμός Υπαλλήλων Άτομα/Ώρες κατά άτομο

1 110
Β) Ο αριθμός των δεδουλευμένων ωρών της υπαλλή-

λου θα βεβαιώνεται με υπηρεσιακό σημείωμα από τον 
Πρόεδρο του Νομικού Προσώπου.

Γ) Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής προκαλείται 
δαπάνη 3.600,00 € σε βάρος του υπό κατάρτιση προϋ-
πολογισμού του Νομικού Προσώπου και συγκεκριμένα 
στον ΚΑ 10-6012.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

 Φιλιάτες, 25 Μαΐου 2017

Ο Πρόεδρος

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΠΑΠΠΑΣ

 ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

(6)

Στην αριθμ. 221/2017 απόφαση του δημάρχου Κε-

ρατσινίου - Δραπετσώνας, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 

1875/τ.Β΄/30.5.2017, στη σελίδα 19096, στον 1ο πίνακα 

της σελίδας, στο κελί της 3ης από το τέλος γραμμής του 

πίνακα (α/α 19.) και της τελευταίας στήλης, συμπληρώ-

νεται ο παραλειφθείς αριθμός ωρών νυχτερινής απα-

σχόλησης “96”.

(Από το Εθνικό Τυπογραφείο)

Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα 
Τηλ. Κέντρο 210 5279000
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