
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Έγκριση της υπ’ αριθ. 318/2017 απόφασης του 
Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πειραιά περί 
σύστασης προσωποπαγών θέσεων ιδιωτικού δι-
καίου αορίστου χρόνου στο Δήμο σε συμμόρφω-
ση τελεσίδικων δικαστικών αποφάσεων.

2 Έγκριση της υπ’ αριθ. 21/2017 απόφασης του Δι-
οικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ με την επωνυ-
μία Πολιτιστικό και Αθλητικό Κέντρο Δήμου Πα-
λαιού Φαλήρου, περί σύστασης προσωποπαγών 
θέσεων ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου στο 
Δήμο σε συμμόρφωση τελεσίδικων δικαστικών 
αποφάσεων.

3 Έγκριση της αριθ. 136/2017 απόφασης του Δημο-
τικού Συμβουλίου Δελφών επί θεμάτων που αφο-
ρούν έγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων.

4 Σύσταση και συγκρότηση της Ειδικής Επιτροπής 
Αξιολόγησης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πε-
λοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου.

5 Τροποποίηση της υπ’ αρίθμ. οικ. 30140 (386)/ 
27.01.2017 απόφασης του Περιφερειάρχη Κε-
ντρικής Μακεδονίας περί μεταβίβασης αρμο-
διοτήτων της Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικής 
Οργάνωσης και Λειτουργίας και παροχής εξουσι-
οδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και 
άλλων πράξεων «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ».

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

6 Διόρθωση σφάλματος στην υπ’ αριθ. ΔΙΠΑΑΔ/ 
Φ.Κ./61/13977/15-5-2017 απόφαση της Υπουρ-
γού Διοικητικής Ανασυγκρότησης.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

  Αριθμ. 40225/15013 (1)
Έγκριση της υπ' αριθ. 318/2017 απόφασης του 

Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πειραιά περί 

σύστασης προσωποπαγών θέσεων ιδιωτικού δι-

καίου αορίστου χρόνου στο Δήμο σε συμμόρφω-

ση τελεσίδικων δικαστικών αποφάσεων.

  Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ 
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α'/2010) 

«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκε-
ντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως 
ισχύει, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του ν. 2503/1997 
(ΦΕΚ 107/Α’/1997) «Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της 
Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοί-
κηση και άλλες διατάξεις».

2) Τις διατάξεις του π.δ. 135/2010 (ΦΕΚ 228/Α'/2010) 
«Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής», 
όπως ισχύει.

3) Τις διατάξεις των άρθρων 28 και 28Α του ν. 
4325/2015 (ΦΕΚ 47/Α'/2015) «Εκδημοκρατισμός της 
Διοίκησης -Καταπολέμηση της Γραφειοκρατίας και 
Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών 
και άλλες διατάξεις» όπως συμπληρώθηκε με τις διατά-
ξεις του άρθρου 24 του ν. 4368/2016 (ΦΕΚ 21/Α’/2016) 
«Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου 
και άλλες διατάξεις».

4) Τις διατάξεις του άρθρου 10 του ν. 3584/2007 (ΦΕΚ 
143/Α'/2007) «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημο-
τικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων».

5) Τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 3068/2002 (ΦΕΚ 
274/Α'/2002) «Συμμόρφωση της διοίκησης σε δικαστικές 
αποφάσεις και λοιπές διατάξεις».

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E
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6) Την απόφαση της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνε-
δρίου της 3ης Συνεδρίασης της 17ης Φεβρουαρίου 2010.

7) Τις διατάξεις του άρθρου 54 παρ. 5 του ν. 4447/2016 
(ΦΕΚ 241/Α'/2016) «Χωρικός Σχεδιασμός - Βιώσιμη ανά-
πτυξη και άλλες διατάξεις».

8) Την υπ' αριθ. 253/2017 απόφαση του Μονομελούς 
Πρωτοδικείου Πειραιώς με την οποία έγινε δεκτή η αγω-
γή των Μαρίας Ιερεμία του Βασιλείου, Ιουλίας Τσαρδα-
κλή του Ιωάννη, Ειρήνης Ρέππα του Ιωάννη και αναγνω-
ρίζεται ότι οι ενάγοντες συνδέονται με το Δήμο Πειραιά 
με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου 
αορίστου χρόνου.

9) Το υπ' αριθ. 917/20.04.2017 πιστοποιητικό του Πρω-
τοδικείου Πειραιά από το οποίο προκύπτει ότι κατά της 
υπ' αριθ. 253/2017 απόφασης του Μονομελούς Πρω-
τοδικείου Πειραιά από 23.01.2017 μέχρι και 19.04.2017 
δεν έχει ασκηθεί ένδικο μέσο (τακτικό ή έκτακτο) από 
οποιονδήποτε.

10) Την υπ' αριθ. 56/01.03.2017 απόφαση της οικονο-
μικής επιτροπής του Δήμου Πειραιά «περί μη άσκησης 
ενδίκων μέσων» κατά της αριθ. 253/2017 αποφάσεως 
του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πειραιά (διαδικασία 
εργατικών διαφορών).

11) Την υπ' αριθ. 318/10.05.2017 απόφαση του Δη-
μοτικού Συμβουλίου Πειραιά περί σύστασης τριών (3) 
προσωποπαγών θέσεων με σχέση εργασίας ιδιωτικού 
δικαίου αορίστου χρόνου σε συμμόρφωση τελεσίδικης 
δικαστικής απόφασης.

12) Το υπ' αριθ. 30275/07-10-2014 έγγραφο του 
Υπουργείου Εσωτερικών, σύμφωνα με το οποίο εφό-
σον η απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου, με την 
οποία αναγνωρίζεται ότι η έννομη σχέση που συνδέει 
τους ενάγοντες με τον εναγόμενο Δήμο είναι σχέση ερ-
γασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, έχει καταστεί 
τελεσίδικη, παράγει δεδικασμένο ως προς την κριθείσα 
έννομη σχέση και εκτελεστότητα και η Διοίκηση υποχρε-
ούται να την εφαρμόσει, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 1 του ν. 3068/2002 σε συνδυασμό με τα άρθρα 
321, 324, 904 παρ. 2 περ. α' του Κώδικα Πολιτικής Δικο-
νομίας, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την υπ' αριθ. 318/10.05.2017 απόφαση του 
Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πειραιά περί σύστα-
σης τριών (3) προσωποπαγών θέσεων με σχέση εργασίας 
ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου σε συμμόρφωση 
τελεσίδικης δικαστικής απόφασης ως εξής:
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΘΕΣΕΙΣ

ΙΕΡΕΜΙΑ ΜΑΡΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΥΕ
ΕΡΓΑΤΩΝ 

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
1

ΤΣΑΡΔΑΚΛΗ ΙΟΥΛΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΥΕ
ΕΡΓΑΤΩΝ 

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
1

ΡΕΠΠΑ ΕΙΡΗΝΗ ΙΩΑΝΝΗΣ ΥΕ
ΕΡΓΑΤΩΝ 

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
1

Οι παραπάνω θέσεις θα συμπεριληφθούν στον οργα-
νισμό εσωτερικής υπηρεσίας (ΟΕΥ) του Δήμου Πειραιά. 
Οι εν λόγω θέσεις καταργούνται μόλις κενωθούν με 
οποιονδήποτε τρόπο.

Από την απόφαση αυτή θα προκληθεί δαπάνη για το 
κόστος μισθοδοσίας του παραπάνω προσωπικού ύψους 

15.000,00€ στον προϋπολογισμό του Δήμου Πειραιά 
οικονομικού έτους 2017 σε βάρος του ΚΑ 20.6021.01. 
Ανάλογη δε δαπάνη ύψους 30.000,00 €περίπου θα προ-
βλεφθεί στους αντίστοιχους ΚΑ των προϋπολογισμών 
των επόμενων οικονομικών ετών.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 11 Ιουλίου 2017 

Ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗΣ

    Ι 

 Αριθμ. 42458/15763 (2)
Έγκριση της υπ' αριθ. 21/2017 απόφασης του Δι-

οικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ με την επωνυ-

μία Πολιτιστικό και Αθλητικό Κέντρο Δήμου Πα-

λαιού Φαλήρου, περί σύστασης προσωποπαγών 

θέσεων ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου στο 

Δήμο σε συμμόρφωση τελεσίδικων δικαστικών 

αποφάσεων.

  Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ 
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α'/2010) 

«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκε-
ντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως 
ισχύει, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του ν. 2503/1997 
(ΦΕΚ 107/Α/1997) «Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της 
Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοί-
κηση και άλλες διατάξεις».

2) Τις διατάξεις του π.δ. 135/2010 (ΦΕΚ 228/Α'/2010) 
«Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής», 
όπως ισχύει.

3) Τις διατάξεις των άρθρων 28 και 28Α του ν. 4325/2015 
(ΦΕΚ 47/Α'/2015) «Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης -Κα-
ταπολέμηση της Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυ-
βέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις» 
όπως συμπληρώθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 24 
του ν. 4368/2016 (ΦΕΚ 21/Α'/2016) «Μέτρα για την επι-
τάχυνση του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις».

4) Τις διατάξεις του άρθρου 10 του ν. 3584/2007 (ΦΕΚ 
143/Α'/2007) «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημο-
τικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων».

5) Τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 3068/2002 (ΦΕΚ 
274/Α'/2002) «Συμμόρφωση της διοίκησης σε δικαστικές 
αποφάσεις και λοιπές διατάξεις».

6) Την απόφαση της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνε-
δρίου της 3ης Συνεδρίασης της 17ης Φεβρουαρίου 2010.

7) Τις διατάξεις του άρθρου 54 παρ. 5 του ν. 4447/2016 
(ΦΕΚ 241/Α'/2016) «Χωρικός Σχεδιασμός - Βιώσιμη ανά-
πτυξη και άλλες διατάξεις».

8) Την υπ' αριθ. 1741/2013 απόφαση του Μονομελούς 
Πρωτοδικείου Αθηνών (τμήμα εργατικών διαφορών) 
με την οποία έγινε δεκτή η αγωγή των Μαρία Πάγκου 
του Αντωνίου, Φιλίας Σγαρδέλη του Δημητρίου, Ιωάν-
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νη Καποδουκάκη του Γεωργίου, Χαρούλα Κωστάρα του 
Γεωργίου, Ηλία Ματρίκη του Ιωάννη, Ιωάννη Γερακου-
λάκου του Μιχαήλ, Νικόλαος Χρυσοβερίδης του Γεωρ-
γίου, Ευάγγελος Ζώης του Δημητρίου και αναγνωρίζεται 
ότι οι ενάγοντες συνδέονται με το εναγόμενο ΝΠΔΔ με 
την επωνυμία «Πολιτιστικό και Αθλητικό Κέντρο Δήμου 
Παλαιού Φαλήρου» στο οποίο συγχωνεύθηκε το ΝΠΔΔ 
με την επωνυμία «Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο Παλαιού 
Φαλήρου» εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου.

9) Την υπ' αριθ. 3071/2013 απόφαση του Μονομελούς 
Πρωτοδικείου Αθηνών (τμήμα εργατικών διαφορών) με 
την οποία έγινε δεκτή η αγωγή των Ειρήνη Βενάρδου 
του Νικολάου, Αθανάσιου Μαχαίρα του Γεωργίου και 
αναγνωρίζεται ότι οι ενάγουσες συνδέονται με το εναγό-
μενο ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Πολιτιστικό και Αθλητικό 
Κέντρο Δήμου Παλαιού Φαλήρου» στο οποίο συγχω-
νεύθηκε το ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Κέντρο Πολιτισμού 
και Άθλησης Δήμου Παλαιού Φαλήρου» εξαρτημένης 
εργασίας αορίστου χρόνου.

10) Το υπ' αριθ. 505049/19.05.2017 πιστοποιητικό του 
Πρωτοδικείου Αθηνών από το οποίο προκύπτει ότι κατά 
της υπ' αριθ. 1741/2013 απόφασης του Μονομελούς 
Πρωτοδικείου Αθηνών έχει ασκηθεί έφεση από το πρώην 
Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο (ΔΑΚ) Παλαιού Φαλήρου.

11) Το υπ' αριθ. 505051/19.05.2017 πιστοποιητικό του 
Πρωτοδικείου Αθηνών από το οποίο προκύπτει ότι κατά 
της υπ' αριθ. 3071/2013 απόφασης του Μονομελούς 
Πρωτοδικείου Αθηνών έχει ασκηθεί έφεση από το πρώην 
Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο (ΔΑΚ) Παλαιού Φαλήρου.

12) Την υπ' αριθ. 583/16/26.01.2017 έκθεση κατάθεσης 
παραίτησης από δικόγραφο εφέσεως του ΝΠΔΔ «Πολι-
τιστικό και Αθλητικό Κέντρο Δήμου Παλαιού Φαλήρου» 
κατά της υπ' αριθ. 3071/2013 απόφασης του Μονομε-
λούς Πρωτοδικείου Αθηνών.

13) Την υπ' αριθ. 569/11/26.01.2017 έκθεση κατάθεσης 
παραίτησης από δικόγραφο εφέσεως του ΝΠΔΔ «Πολι-
τιστικό και Αθλητικό Κέντρο Δήμου Παλαιού Φαλήρου» 
κατά της υπ' αριθ. 1741/2013 απόφασης του Μονομε-
λούς Πρωτοδικείου Αθηνών.

14) Την υπ' αριθ. 21/28.02.2017 απόφαση του Διοικητι-
κού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Πολιτιστι-
κό και Αθλητικό Κέντρο Δήμου Παλαιού Φαλήρου» περί 
σύστασης δέκα (10) προσωποπαγών θέσεων με σχέση 
εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου σε συμ-
μόρφωση τελεσίδικων δικαστικών αποφάσεων.

15) Το υπ' αριθ. 30275/07-10-2014 έγγραφο του 
Υπουργείου Εσωτερικών, σύμφωνα με το οποίο εφό-
σον η απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου, με την 
οποία αναγνωρίζεται ότι η έννομη σχέση που συνδέει 
τους ενάγοντες με τον εναγόμενο Δήμο είναι σχέση ερ-
γασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, έχει καταστεί 
τελεσίδικη, παράγει δεδικασμένο ως προς την κριθείσα 
έννομη σχέση και εκτελεστότητα και η Διοίκηση υποχρε-
ούται να την εφαρμόσει, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 1 του ν. 3068/2002 σε συνδυασμό με τα άρθρα 
321, 324, 904 παρ. 2 περ. α' του Κώδικα Πολιτικής Δικο-
νομίας, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την υπ' αριθ. 21/28.02.2017 απόφαση του 
Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ με την επωνυμία "Πο-

λιτιστικό και Αθλητικό Κέντρο Δήμου Παλαιού Φαλή-
ρου" περί σύστασης δέκα (10) προσωποπαγών θέσεων 
με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου 
σε συμμόρφωση τελεσίδικων δικαστικών αποφάσεων 
ως εξής:

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΘΕΣΕΙΣ

ΚΑΠΑΔΟΥΚΑΚΗΣ 

ΙΩΑΝΝΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ ΓΥΜΝΑΣΤΩΝ 1

ΜΑΧΑΙΡΑΣ 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΕ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 

ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ 

ΑΓΩΓΗΣ

1

ΒΕΝΑΡΔΟΥ 

ΕΙΡΗΝΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 1

ΚΩΣΤΑΡΑ 

ΧΑΡΟΥΛΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 1

ΣΓΑΡΔΕΛΗ ΦΙΛΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 1

ΓΕΡΑΚΟΥΛΑΚΟΣ 

ΙΩΑΝΝΗΣ
ΜΙΧΑΗΛ ΔΕ ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΩΝ 1

ΖΩΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΕ ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΩΝ 1

ΜΟΥΡΙΚΗΣ ΗΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕ ΦΥΛΑΚΩΝ 1

ΧΡΥΣΟΒΕΡΙΔΗΣ 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕ ΦΥΛΑΚΩΝ 1

ΠΑΓΚΟΥ ΜΑΡΙΑ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ 1

Οι παραπάνω θέσεις θα συμπεριληφθούν στον οργα-
νισμό εσωτερικής υπηρεσίας (ΟΕΥ) του ΝΠΔΔ «Πολιτι-
στικό και Αθλητικό Κέντρο Δήμου Παλαιού Φαλήρου». 
Οι εν λόγω θέσεις καταργούνται μόλις κενωθούν με 
οποιονδήποτε τρόπο.

Από την απόφαση αυτή θα προκληθεί δαπάνη για το 
κόστος μισθοδοσίας του παραπάνω προσωπικού ύψους 
155.000,00€ στον προϋπολογισμό του του ΝΠΔΔ με 
την επωνυμία «Πολιτιστικό και Αθλητικό Κέντρο Δήμου 
Παλαιού Φαλήρου» οικονομικού έτους 2017 σε βάρος 
των ΚΑ 15-6021.01 και 15-6051.01, ανάλογη δε δαπάνη 
ύψους 310.000,00 € θα προβλεφθεί στους αντίστοιχους 
ΚΑ των προϋπολογισμών των επόμενων οικονομικών 
ετών.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

 Αθήνα, 10 Ιουλίου 2017 

Ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗΣ

  Ι 

    Αριθμ. 1422/73568 (3)
Έγκριση της αριθ. 136/2017 απόφασης του Δη-

μοτικού Συμβουλίου Δελφών επί θεμάτων που 

αφορούν έγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων.

  Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α’) «Νέα Αρ-

χιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης».



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ27146 Τεύχος Β’ 2640/28.07.2017

2. Τις διατάξεις του ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114Α’) «Κώδικας 
Δήμων και Κοινοτήτων» ως ισχύει.

3. Τις διατάξεις του π.δ. 138/2010 (ΦΕΚ 231 Α’) «Ορ-
γανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας 
- Στερεάς Ελλάδας».

4. Τις διατάξεις του ν. 2503/1997 (ΦΕΚ 107Α’) «Διοίκη-
ση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση 
θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατά-
ξεις» ως ισχύει.

5. Τις διατάξεις του ν. 2696/1999 (ΦΕΚ 57Α’) «Κύρωση 
του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας» και ειδικότερα του 
άρθρου 52 παρ. 1 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 
48 παρ. 9 του Νόμου 4313/2014 (ΦΕΚ 261Α’).

6. Την αριθ. ΔΜΕΟ/Ο/3050/2013 (ΦΕΚ 2302Β’/
16-9-2013) απόφαση Υπουργού Υποδομών Μεταφορών 
και Δικτύων «Έγκριση Τεχνικών Οδηγιών κυκλοφορια-
κών παρεμβάσεων στο αστικό περιβάλλον για την εφαρ-
μογή τους σε περιοχές σχολικών συγκροτημάτων...».

7. Το αριθ. 15109/13-5-2013 έγγραφο της Δ/νσης Ορ-
γάνωσης και Λειτουργίας ΟΤΑ του Υπουργείου Εσωτε-
ρικών με θέμα «Εγκρίσεις αποφάσεων συλλογικών ορ-
γάνων των ΟΤΑ που αφορούν μέτρα ρύθμισης οδικής 
κυκλοφορίας από τους Γενικούς Γραμματείς Αποκεντρω-
μένων Διοικήσεων».

8. Την αριθ. 9663/97430/2-9-2013 απόφαση Γενικής 
Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στε-
ρεάς Ελλάδας με θέμα «Άσκηση αρμοδιότητας έγκρισης 
αποφάσεων Ο.Τ.Α. α' και β' βαθμού περί κυκλοφοριακών 
ρυθμίσεων».

9. Την αριθ. 1122/9732/28-1-2014 απόφαση Γενικής Γραμ-
ματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς 
Ελλάδας με θέμα «Τροποποίηση της αρ. 9663/97430/2-9-
2013 απόφασης της Γενικής Γραμματέα Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας αναφορικά με 
Άσκηση αρμοδιότητας έγκρισης αποφάσεων Ο. ΤΑ. α' και 
β' βαθμού περί κυκλοφοριακών ρυθμίσεων».

10. Το αριθ. 5932/253077/19-12-2013 έγγραφο της Δ/
νσης ΠΕΧΩΣ Στερεάς Ελλάδας Αποκεντρωμένης Διοίκη-
σης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας με θέμα «Διευκρινίσεις 
- οδηγίες περί εγκρίσεων κυκλοφοριακών ρυθμίσεων 
Ο.Τ.Α. Α’ βαθμού και Χερσαίας Ζώνης Λιμένα».

11. Την αριθ. 13917 απόφαση του Υπουργού Εσωτε-
ρικών περί« Διορισμού του Νικολάου Ντίτορα του Ευ-
αγγέλου ως Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκη-
σης Θεσσαλίας- Στερεάς Ελλάδας» (Φ.Ε.Κ. 250 τ. ΥΟΔΔ 
26-5-2017).

12. Την αριθ. 17/2017 απόφαση της Επιτροπής Ποιό-
τητας Ζωής Δήμου Δελφών.

13. Το αριθ. 9718/4-5-2017 έγγραφο του γρ. Προέ-
δρου Δημ. Συμβουλίου με το οποίο υποβλήθηκε στην 
υπηρεσία μας η αρ. 136/2017 απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου κ.λπ. στοιχεία σχετικά με κυκλοφοριακές 
ρυθμίσεις στην πόλη της Άμφισσας.

14. Το από 28-4-2017 αποδεικτικό δημοσίευσης της 
αριθ. 136/2017 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου 
Δελφών.

15. Την από 9-5-2017 δημοσίευση στον τύπο της αρ. 
136/2017 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δελ-
φών.

16. Το γεγονός ότι οι προτεινόμενες κυκλοφοριακές 
ρυθμίσεις της αρ. 136/2017 απόφασης του Δ.Σ. αιτιολο-
γούνται επαρκώς στην Τεχνική Περιγραφή της Δ/νσης 
Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Δελφών, με παρεμβά-
σεις κυκλοφοριακού χαρακτήρα που έχουν στόχο την 
καλύτερη κυκλοφοριακή ρύθμιση στην πόλη της Άμ-
φισσας.

17. Το γεγονός ότι: α) από τις κανονιστικές διατάξεις 
αυτής της απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος 
του κρατικού προϋπολογισμού και του προϋπολογισμού 
του οικείου Ο.Τ.Α. και β) η παρούσα απόφαση αφορά 
μόνο την έγκριση των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων που 
αναφέρονται παρακάτω, δεν απαλλάσσει τον Δήμο από 
τυχόν άλλες εγκρίσεις που απαιτούνται για την υλοποί-
ηση των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων και δεν αποτελεί 
έγκριση χρηματοδότησης των έργων που απαιτούνται 
για την υλοποίησή τους, αποφασίζουμε:

Την έγκριση της αριθ. 136/2017 απόφασης του Δημο-
τικού Συμβουλίου Δελφών, με την οποία αποφασίζονται 
οι παρακάτω κυκλοφοριακές ρυθμίσεις: 

«α. Να απαγορεύεται η στάση και η στάθμευση των 
οχημάτων επί της οδού Δεδούση.

β. Να επιτρέπεται η κίνηση των οχημάτων από την οδό 
Βασιλοπούλου προς την οδό Δεδούση με κατεύθυνση 
προς την οδό Γιδογιάννου και όχι προς την αντίθετη 
φορά.

γ. Τα οχήματα που κινούνται από τη Γιδογιάννου προς 
την Λ. Καραμανλή να απαγορεύεται να κατευθύνονται 
προς τη Δεδούση.

δ. Τα οχήματα που κινούνται από τη Λ. Καραμανλή 
προς τη Γιδογιάννου να απαγορεύεται να κατευθύνονται 
προς τη Δεδούση.

ε. Τα οχήματα που κινούνται από τη Δελφών προς τη 
Γιδογιάννου να απαγορεύεται να κατευθύνονται προς 
τη Δεδούση.

Επίσης επί των ανωτέρω οδών θα τοποθετηθούν απα-
γορευτικές Πινακίδες (κάθετη σήμανση): (Ρ-40), (Ρ-28), 
(Ρ-7), (Ρ-27).»

Η εν λόγω έγκριση χορηγείται με τις εξής προϋποθέ-
σεις:

Οι αναγκαίες παρεμβάσεις για την υλοποίηση των εν 
λόγω κυκλοφοριακών ρυθμίσεων (π.χ. τοποθέτηση κα-
τάλληλης οριζόντιας και κάθετης σήμανσης, χρήση κα-
τάλληλων υλικών κ.λπ.) θα είναι σύμφωνες με τον Κ.Ο.Κ. 
και ειδικότερα των απαιτήσεων του αρθ. 34 αυτού, καθώς 
και με τις προδιαγραφές του Υπουργείου Υποδομών Με-
ταφορών και Δικτύων (Γενική Δ/νση Συγκοινωνιακών 
έργων, Δ/νση Μελετών Έργων Οδοποιίας).

Να λαμβάνεται μέριμνα ώστε με την εφαρμογή των 
προτεινόμενων κυκλοφοριακών ρυθμίσεων να μην 
επηρεάζονται οι υπηρεσίες των μέσων οδικής μαζικής 
μεταφοράς.

Οι προτεινόμενες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις να υπο-
στηρίζουν και τις ανάγκες των ατόμων με αναπηρία 
(ΑμεΑ).

Η υλοποίηση των ρυθμίσεων θα γίνει με ευθύνη του 
Δήμου Δελφών, ο οποίος καθ όλη την χρονική διάρκεια 
εφαρμογής των εν λόγω κυκλοφοριακών ρυθμίσεων 
υποχρεούται να αξιολογεί την αποτελεσματικότητα των 
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μέτρων σε σχέση με το ευρύτερο δίκτυο κυκλοφορίας 
της πόλης, παρακολουθώντας και συντηρώντας τα σχε-
τικά έργα (οδόστρωμα - σήμανση κ.λπ.).

Αυτοδίκαιης ανάκλησής της, σε περίπτωση μη τήρη-
σης των όρων και των προϋποθέσεων που έχουν τεθεί 
από τους αρμόδιους φορείς και με την απόφαση αυτή.

Με την παρούσα απόφαση δεν νομιμοποιούνται τυ-
χόν παράνομες ενέργειες ούτε υποκαθίστανται άλλες 
αδειοδοτήσεις & εγκρίσεις που τυχόν απαιτούνται για 
την υλοποίηση των εν λόγω κυκλοφοριακών ρυθμίσεων.

Παρακολούθησης της ακριβούς εκτέλεσης των όρων 
που έχουν τεθεί με αυτή, από τις Αρχές προς τις οποίες 
αποστέλλεται, στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων τους.

Να τηρούνται απαρέγκλιτα τα όσα αναγράφονται 
στη Τεχνική Περιγραφή η οποία θεωρήθηκε από την Δ/
νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Δελφών, βάσει της 
οποίας λήφθηκε η 136/2017 απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου.

Η παρούσα ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφη-
μερίδα της Κυβέρνησης.

Κατά της παρούσας Απόφασης μπορεί να ασκηθεί 
προσφυγή για παράβαση Νόμου στην Ειδική Επιτροπή 
του άρθρου 152 του ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114 Α) καθώς και 
στον Υπουργό Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων, μέσα 
σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από τη λήψη της. 
Επίσης κατά της παρούσας μπορεί να ασκηθεί προσφυγή 
στα Διοικητικά Δικαστήρια και ενώπιον του Συμβουλίου 
της Επικράτειας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Λαμία, 7 Ιουλίου 2017 

Ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΤΙΤΟΡΑΣ

    Ι 

 Αριθμ. 156963 (4)
Σύσταση και συγκρότηση της Ειδικής Επιτρο-

πής Αξιολόγησης της Αποκεντρωμένης Διοίκη-

σης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου.

  Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΔΑΣ 
ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 6 και 280 του ν.3852/2010 

«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκε-
ντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως 
ισχύουν (ΦΕΚ 87/Α').

2. Τις διατάξεις του π.δ. 139/2010 (ΦΕΚ 232/τ.Α'/ 
27-12-2010) «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκη-
σης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου».

3. Τις διατάξεις του άρθρου 28 του ν.4325/2015 «Εκ-
δημοκρατισμός της Διοίκησης - Καταπολέμηση Γραφειο-
κρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνησης. Αποκατάστα-
ση αδικιών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 47/Α').

4. Τις διατάξεις του άρθρου 24 του ν.4368/2016 (ΦΕΚ 
21/Α') «Μέτρα για την επιτάχυνση του Κυβερνητικού Έρ-
γου και άλλες διατάξεις», με το οποίο προστέθηκε άρθρο 
28 Α στο ν.4325/2015 (ΦΕΚ 47/Α').

5. Την υπ' αριθ. 15870/15-05-2017 απόφαση του 
Υπουργού Εσωτερικών περί διορισμού Συντονιστή της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελ-
λάδας και Ιονίου η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 250/τ.
ΥΟΔΔ/26-05-2017 και έλαβε αριθμό διαδικτυακής ανάρ-
τησης ΑΔΑ:ΩΨΦΒ465ΧΘ7-Τ4Γ.

6. Τις διατάξεις του άρθρου 21 του ν. 4369/2016 (ΦΕΚ 
33/Α') «Εθνικό Μητρώο Επιτελικών Στελεχών Δημόσιας 
Διοίκησης, βαθμολογική διάρθρωση θέσεων, συστήματα 
αξιολόγησης, προαγωγών και επιλογής προϊσταμένων 
και άλλες διατάξεις».

7. Τις διατάξεις του άρθρου 162 του ν. 3528/2007 
(ΦΕΚ 26/Α') «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσί-
ων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων 
Ν.Π.Δ.Δ.», όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο δεύτε-
ρο του ν. 3839/2010 (ΦΕΚ 51/Α') και το άρθρο 2 του ν. 
4275/2014 (ΦΕΚ 149/Α').

8. Τις διατάξεις του ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45/Α') «Κύρωση 
του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατά-
ξεις», όπως ισχύουν.

9. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του κώδικα νομοθεσί-
ας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που 
κυρώθηκε με το άρθρο 1 του π.δ. 60/2005 (ΦΕΚ 98/Α').

10. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας από-
φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

1. Συνιστάται στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελο-
ποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου Ειδική Επιτροπή 
Αξιολόγησης, με έδρα την Πάτρα.

2. Η Ειδική Επιτροπή Αξιολόγησης της Αποκεντρω-
μένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και 
Ιονίου αποτελείται από:

α) τον Προϊστάμενο Γενικής Διεύθυνσης αρμοδιότητας 
θεμάτων προσωπικού, ως Πρόεδρο,

β) έναν προϊστάμενο Γενικής Διεύθυνσης του οικείου 
φορέα

γ) έναν προϊστάμενο Γενικής Διεύθυνσης άλλου φορέα
με ισάριθμους ομοιόβαθμους αναπληρωτές τους από 

τον οικείο ή από άλλους φορείς.
Η επιλογή του μέλους της Επιτροπής από τον οικείο 

φορέα εκτός του Προέδρου γίνεται με δημόσια κλήρω-
ση. Για την επιλογή του μέλους που προέρχεται από άλλο 
φορέα διενεργείται υποχρεωτικά δημόσια κλήρωση με-
ταξύ τουλάχιστον πέντε (5) υποψηφίων που προέρχονται 
από πέντε (5) διαφορετικούς φορείς.

3. Γραμματέας στην Ειδική Επιτροπή Αξιολόγησης 
ορίζεται υπάλληλος της Διεύθυνσης Διοίκησης της 
ΑΠ.Δ.Π.Δ.Ε. & Ι. με τον αναπληρωτή του.

4. Στην Ειδική Επιτροπή Αξιολόγησης μετέχουν, χωρίς 
δικαίωμα ψήφου και δύο (02) αιρετοί εκπρόσωποι των 
μονίμων υπαλλήλων ή των υπαλλήλων με σχέση εργα-
σίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (Ι.Δ.Α.Χ.) της 
ΑΠ.Δ.Π.Δ.Ε. & Ι., αναλόγως της υπηρεσιακής σχέσης του 
αξιολογούμενου.
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5. Έργο της Ειδικής Επιτροπής Αξιολόγησης είναι 
η αξιολόγηση των ενστάσεων του άρθρου 20 του 
ν. 4369/2016, καθώς και των εξαιρετικών επιδόσεων 
κατά τα οριζόμενα στις παραγράφους 5 και 12 του άρ-
θρου 17, στις παραγράφους 5 και 11 του άρθρου 18 και 
στην παράγραφο 4 του άρθρου 16 του αυτού νόμου.

Αν η Επιτροπή κληθεί να αξιολογήσει ενστάσεις ή τις 
εξαιρετικές επιδόσεις υπαλλήλων ή προϊσταμένων που 
έχουν αξιολογηθεί από μέλος της Επιτροπής, το συγκε-
κριμένο μέλος της Επιτροπής κωλύεται να συμμετάσχει 
στην εξέταση του εν λόγω θέματος από την Επιτροπή 
και τη θέση του παίρνει ο αναπληρωτής του.

6. Η θητεία των μελών της Ειδικής Επιτροπής Αξιολό-
γησης είναι διετής.

7. Για τη συγκρότηση, τη σύνθεση, τις συνεδριάσεις, 
τη λειτουργία και τις πράξεις του Τριμελούς Ειδικού 
Υπηρεσιακού Συμβουλίου εφαρμόζονται, κατά τα λοι-
πά, οι διατάξεις του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας 
(ν. 2690/1999).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Πάτρα, 12 Ιουλίου 2017

Ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ

    Ι 

 Αριθμ. οικ. 287381(4573) (5)
Τροποποίηση της υπ' αρίθμ. οικ. 30140 (386)/ 

27.01.2017 απόφασης του Περιφερειάρχη Κε-

ντρικής Μακεδονίας περί μεταβίβασης αρμο-

διοτήτων της Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικής 

Οργάνωσης και Λειτουργίας και παροχής εξουσι-

οδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και 

άλλων πράξεων «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ».

  Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 113,159,160,186, 242, 

282 και 283 του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της 
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρό-
γραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/τ.Α’/07.06.2010), όπως 
τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει.

2. Τις διατάξεις του ν.3528/2007 «Κύρωση του Κώδικα 
Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλή-
λων και Υπαλλήλων ΝΠΔΔ» (ΦΕΚ 26/τ.Α’/09.02.2007), 
όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει.

3. 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’/28.06.2006).

4. Τις διατάξεις των άρθρων 9 και 18 του ν.2690/1999 
«Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας» (ΦΕΚ 45/τ.Α’/ 
09.03.1999) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

5. Τις υπ'αριθ. 81320 και 77909/01.12.2016 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).

6. Τις διατάξεις των άρθρων 54 και 90 του π.δ. 63/05 
(ΦΕΚ 98 Α/22-4-05) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για 
την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα».

7. Τις υπ'αριθ. Γ.Π.Κ.Μ./οικ1827/08-06-2016 και 
Γ.Π.Κ.Μ/οι κ. 642/20.02.2017 αποφάσεις του Περιφερει-
άρχη περί ορισμού Αντιπεριφερειαρχών και ανάθεσης 
τομέων ευθύνης (ΦΕΚ 321//Υ.Ο.Δ.Δ./21.06.2016 και 
102/Υ.Ο.Δ.Δ./06.03.2017).

8. Την υπ' αρίθμ. οικ. 30140 (386)/27.01.2017 απόφαση 
του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας περί μετα-
βίβασης αρμοδιοτήτων της Γενικής Διεύθυνσης Εσω-
τερικής Οργάνωσης και Λειτουργίας της Περιφέρειας 
Κεντρικής Μακεδονίας στους Αντιπεριφερειάρχες και 
στον Εκτελεστικό Γραμματέα της Περιφέρειας Κεντρικής 
Μακεδονίας καθώς και παροχή εξουσιοδότησης υπο-
γραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων «ΜΕ 
ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ», στους Αντιπεριφερειάρχες, 
στον Εκτελεστικό Γραμματέα, στον Προϊστάμενο της 
Γενικής Διεύθυνσης, καθώς και στους Προϊσταμένους 
των Διευθύνσεων, Υποδιευθύνσεων και Τμημάτων της 
Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικής Οργάνωσης και Λει-
τουργίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (ΦΕΚ 
335/τ.Β'/08.02.2017)

9. Την αριθ. ΔΟΑ/οικ.26601/10.10.2007 εγκύκλιο 
του Υπουργείου Εσωτερικών και την αρίθμ. ΔΟΑ/οικ. 
8638/26.03.2013 εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής 
Μεταρρύθμισης 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 
της Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικής Οργάνωσης και Λει-
τουργίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

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

Α) Την τροποποίηση της υπ' αριθ. 30140 (386)/ 
27.01.2017 απόφασης του Περιφερειάρχη Κεντρικής 
Μακεδονίας περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων της Γενι-
κής Διεύθυνσης Εσωτερικής Οργάνωσης και Λειτουργί-
ας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας στους Αντι-
περιφερειάρχες και στον Εκτελεστικό Γραμματέα της 
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας καθώς και παροχή 
εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και 
άλλων πράξεων «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ», στους 
Αντιπεριφερειάρχες, στον Εκτελεστικό Γραμματέα, στον 
Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης, καθώς και στους 
Προϊσταμένους των Διευθύνσεων, Υποδιευθύνσεων και 
Τμημάτων της Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικής Οργάνω-
σης και Λειτουργίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακε-
δονίας ως ακολούθως:

1) Στην ενότητα Α.1), προστίθεται παράγραφος «24.» 
ως εξής:
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«24. Την έκθεση - εισήγηση αναγκαιότητας για διορι-
σμό, πρόσληψη, μετάταξη, μεταφορά, απόσπαση, κι-
νητικότητα κ.α. υπαλλήλων σε υπηρεσίες χωρικής τους 
αρμοδιότητας.».

2) Στην ενότητα Α.3), η παράγραφος 1. αντικαθίσταται 
ως εξής:

«1. Τη σύμφωνη γνώμη και τις αποφάσεις διορι-
σμών, προσλήψεων, μετατάξεων, μεταφοράς, από-
σπασης, κινητικότητας κ.α. υπαλλήλων από και προς 
την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας καθώς και την 
έκθεση αναγκαιότητας εφόσον αφορά την ΠKM στο 
σύνολο».

3) Στην ενότητα Β.8), στο πρώτο εδάφιο αντικαθίσταται 
η φράση «...της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού ...» 
από τη φράση «....της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμι-
κού και Διαχείρισης Ποιότητας.».

Β) Κατά τα λοιπά η υπ' αρίθμ. οικ. 30140 (386)/ 
27.01.2017 (ΦΕΚ 335/τ.Β’/08.02.2017) απόφαση του Πε-
ριφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας περί μεταβίβασης 
αρμοδιοτήτων και παροχής εξουσιοδότησης υπογραφής 
εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ» παραμένει σε ισχύ.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Θεσσαλονίκη, 10 Ιουλίου 2017 

Ο Περιφερειάρχης

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΖΙΤΖΙΚΩΣΤΑΣ  

I

 ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

(6)
 Στην υπ’ αριθ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./61/13977/15-5-2017 από-

φαση της Υπουργού Διοικητικής Ανασυγκρότησης με 
θέμα: «Κατανομή προσωπικού έτους 2017» που δημο-
σιεύθηκε στο ΦΕΚ 1810/Β/2017, στη σελίδα 18291, στη 
δεύτερη στήλη, στο στίχο 32, διορθώνεται:

Το εσφαλμένο: «ΠΕ Διοικητικού»,
στο ορθό: «ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού».

(Από το Υπουργείο 
Διοικητικής Ανασυγκρότησης)    



*02026402807170008*

Την ευθύνη για την εκτύπωση, διαχείριση και κυκλοφορία των φύλλων της Εφημερίδας 
της Κυβερνήσεως, (ΦΕΚ) στην έντυπη και ηλεκτρονική έκδοση, έχει το Εθνικό Tυπογραφείο 

το οποίο αποτελεί δημόσια υπηρεσία η οποία υπάγεται στο Υπουργείο Διοικητικής Ανασυ-
γκρότησης. Το Εθνικό Τυπογραφείο έχει επίσης την ευθύνη για την κάλυψη των εκτυπωτικών 
αναγκών του Δημοσίου. (ν. 3469/2006, Α΄ 131).

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΕΙ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ)
Η ηλεκτρονική μορφή των ΦΕΚ διατίθεται δωρεάν από την ιστοσελίδα www.et.gr. Για 

τα ΦΕΚ που δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωρισθεί στην πιο πάνω ιστοσελίδα δίνεται η 
δυνατότητα δωρεάν αποστολής με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, μετά από αίτηση που υποβάλ-
λεται ηλεκτρονικά με τη συμπλήρωση ειδικής φόρμας.

Η έντυπη μορφή των ΦΕΚ διατίθεται για μεμονωμένα φύλλα με το ανάλογο κόστος από 
το τμήμα Πωλήσεων απευθείας ή με ταχυδρομική αποστολή μέσω αίτησης παραγγελίας στα 
ΚΕΠ, ενώ για ετήσια συνδρομή από το τμήμα Συνδρομητών. Tο κόστος για ασπρόμαυρο ΦΕΚ 
από 1 έως 16 σελίδες είναι 1€, προσαυξανόμενο κατά 0,20€ για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή 
μέρος αυτού. Το κόστος για έγχρωμο ΦΕΚ είναι 1,50€ από 1 έως 16 σελίδες, προσαυξανόμενο 
κατά 0,30€ για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.

Τρόπος αποστολής κειμένων προς δημοσίευση

-  Τα κείμενα για δημοσίευση στο ΦΕΚ, από όλες τις δημόσιες υπηρεσίες και τους φορείς 
του δημόσιου τομέα, αποστέλλονται στην διεύθυνση webmaster.et@et.gr με  χρήση 
προηγμένης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης.

-  Οι περιλήψεις Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων, αποστέλλονται στην ηλεκτρονική δι-
εύθυνση dds@et.gr με τη χρήση απλού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

-  Κατ’ εξαίρεση, πολίτες οι οποίοι δεν έχουν αποκτήσει προηγμένη ηλεκτρονική υπογρα-
φή, μπορούν να αποστέλλουν ταχυδρομικά ή να καταθέτουν  με εκπρόσωπό τους κείμε-
να προς δημοσίευση αποτυπωμένα σε χαρτί, στο Τμήμα Παραλαβής Δημοσιευτέας Ύλης.

Πληροφορίες σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την 

πώληση των τευχών και τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες θα βρείτε 

στην ιστοσελίδα μας και στη διαδρομή Εξυπηρέτηση κοινού - τμήμα πωλήσεων ή συν-

δρομητών. Επίσης στην ιστοσελίδα μπορείτε να αναζητήσετε πληροφορίες σχετικά με την 

πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, εφόσον γνωρίζετε τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύμα-

τος (ΚΑΔ). Τον ΚΑΔ εκδίδει το Εθνικό Tυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προ-
ϋποθέσεις δημοσίευσης. 

2. ΚΑΛΥΨΗ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ του Δημοσίου και των φορέων του 

Το Εθνικό Τυπογραφείο μετά από αίτημα φορέα του Δημοσίου αναλαμβάνει να σχεδιάσει 
και να εκτυπώσει κάρτες, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους, φακέλους 
αλληλογραφίας, κ.ά. Επίσης σχεδιάζει και κατασκευάζει σφραγίδες. 

EΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ 

Πωλήσεων: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Συνδρομητών: (Ημιόροφος, τηλ. 210 5279136) 
Πληροφοριών: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000) 
Παραλαβής Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139) 
Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Ιστοσελίδα: www.et.gr 

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία 
της ιστοσελίδας:  helpdesk.et@et.gr 
Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων 
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ: 
webmaster.et@et.gr 
Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο 
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr
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