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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
7 Φεβρουαρίου 2017

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Ίδρυση Προαναχωρησιακού Κέντρου Κράτησης Κω.

2

Ανάθεση καθηκόντων Ληξιάρχου στη Δημοτική
Ενότητα Αργυρούπολης Δήμου Ελληνικού - Αργυρούπολης.

3

Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων της Γενικής Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας στους Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

4

Διαπίστωση καθορισμού του γνωστικού αντικειμένου μέλους Ε.ΔΙ.Π. του ΕΚΠΑ.

5

Διαπίστωση καθορισμού του γνωστικού αντικειμένου μέλους ΕΔΙ.Π. του ΕΚΠΑ.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 8038/23/22-ξε΄
(1)'
Ίδρυση Προαναχωρησιακού Κέντρου Κράτησης Κω.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΥΓΕΙΑΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 81 του ν. 3386/
2005 «Είσοδος, διαμονή και κοινωνική ένταξη υπηκόων
τρίτων χωρών στην Ελληνική Επικράτεια» (Α΄212).
2. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 31 και της παρ. 3
του άρθρου 35 του ν. 3907/2011 «Ίδρυση Υπηρεσίας
Ασύλου και Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής, προσαρμογής
της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2008/115/ΕΚ «σχετικά με τους κοινούς κανόνες και
τις διαδικασίες στα κράτη-μέλη για την επιστροφή των
παρανόμως διαμενόντων υπηκόων τρίτων χωρών» και
λοιπές διατάξεις» (Α΄7).
3. Τις διατάξεις των άρθρων 20, 23, 68 και 77 του ν. 4270/
2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείαςδημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α΄143), όπως
αυτές αντικαταστάθηκαν με τις διατάξεις των άρθρων
10 παρ. 3, 5, 23 και 30 περ. γ΄του ν. 4337/2015 (Α΄129).
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4. Τις διατάξεις του άρθρου 27 του ν. 4320/2015 «Ρυθμίσεις για τη λήψη άμεσων μέτρων για την αντιμετώπιση
της ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση της Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές διατάξεις» (Α΄29).
5. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που
κωδικοποιήθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005
(Α΄98).
6. Τις διατάξεις του π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» (Α΄145), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
7. Τις διατάξεις του π.δ. 123/2016 «Ανασύσταση και
μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου
Μεταναστευτικής Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής
Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, μετονομασία Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων» (Α' 208).
8. Τις διατάξεις του π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄210).
9. Τις διατάξεις της υπ' αριθ. 8038/23/22-ιγ΄ από 20-01-2015
κοινής υπουργικής απόφασης «Ίδρυση και λειτουργία
Προαναχωρησιακών Κέντρων Κράτησης Αλλοδαπών
και Κανονισμός Λειτουργίας αυτών» (Β΄118).
10. Τις διατάξεις της υπ' αριθ. 8038/23/22-λ΄ από
27.06.2015 κοινής υπουργικής απόφασης «Παράταση
λειτουργίας Προαναχωρησιακών Κέντρων Κράτησης
Αλλοδαπών» (Β΄1287).
11. Τις διατάξεις της υπ' αριθ. 8038/23/22-να΄από
31.12.2015 κοινής υπουργικής απόφασης «Παράταση
λειτουργίας Προαναχωρησιακών Κέντρων Κράτησης
Αλλοδαπών» (Β' 2952).
12. Τις διατάξεις της υπ' αριθ. Υ186 από 10.11.2016
απόφασης του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών, Νικόλαο
Τόσκα» (Β΄3671).
13. Τις διατάξεις της υπ' αριθ. Υ29 από 08.10.2015
απόφασης του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Γεώργιο
Χουλιαράκη» (Β΄2168).
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14. Τις διατάξεις της υπ' αριθ. Υ197 από 16.11.2016
απόφασης του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης, Αλέξανδρο Χαρίτση» (Β΄3722), όπως τροποποιήθηκε με την υπ' αριθ. Υ226 από 27.12.2016 απόφασης
του Πρωθυπουργού «Τροποποίηση απόφασης ανάθεσης
αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομίας
και Ανάπτυξης, Αλέξανδρο Χαρίτση» (Β΄4233).
15. Το υπ' αριθ. Φ.914.2/46/29/110 από 12/01/2017
έγγραφο του Ταμείου Εθνικής Άμυνας (Τ.ΕΘ.Α.) με θέμα
«Κατά χρήση Παραχώρηση Έκτασης 72 στρεμμ. Εκ του
Στρδου «ΚΑΠΕΤΑΝ ΛΑΖΑΡΗ» στη Ν. Κω στην ΕΑ.ΑΣ. για
τη δημιουργία ΠΡΟ.ΚΕ.ΚΑ».
16. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας
απόφασης προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2017 συνολικού, εκτιμώμενου ύψους 10.074.829,006, το οποίο αναλύεται ως εξής:
α. Αναφορικά με την προκαλούμενη οικονομική επιβάρυνση για την κατασκευή του κέντρου, εκτιμάται ότι
θα ανέλθει στο ποσό των 4.500.000,006 και θα καλυφθεί
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εξ ολοκλήρου από το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης
και Ένταξης (Τ.Α.Μ.Ε.).
β. Αναφορικά με την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας στις εγκαταστάσεις του κέντρου, η προκαλούμενη
οικονομική επιβάρυνση, εκτιμώμενου ύψους 96.804,006
θα καλυφθεί εξ ολοκλήρου από το Τ.Α.Μ.Ε. από την
09/02/2017 και εντεύθεν.
γ. Αναφορικά με την παροχή υπηρεσιών σίτισης στις
εγκαταστάσεις του κέντρου, η προκαλούμενη οικονομική επιβάρυνση, εκτιμώμενου ύψους 1.071.275,006
θα καλυφθεί εξολοκλήρου από το Τ.Α.Μ.Ε. από την
01/03/2017 και εντεύθεν.
δ. Αναφορικά με την παραχώρηση του στρατοπέδου «ΚΑΠΕΤΑΝ ΛΑΖΑΡΗ», δυνάμει του υπ' αριθ.
Φ.914.2/46/29/110 από 12/01/2017 εγγράφου του Ταμείου Εθνικής Άμυνας (Τ.ΕΘ.Α.), για χρονικό διάστημα δώδεκα (12) ετών, η προκαλούμενη οικονομική επιβάρυνση,
εκτιμώμενου ύψους 60.000,00€ ετησίως, ήτοι 5.000,00€
μηνιαίως, θα καλυφθεί εξ ολοκλήρου από το Τ.Α.Μ.Ε.
ε. Αναφορικά με τις λοιπές λειτουργικές δαπάνες που
θα προκύψουν από την λειτουργία του κέντρου, εκτιμάται ότι το συνολικό ύψος τους θα διαμορφωθεί ως εξής:
Συνολικό
Ε.Φ
Συνοπτική Περιγραφή
Τ.Α.Μ.Ε
Ποσό σε ευρώ
07-593
μισθώματα μεταφορικών μέσων
1.000,00
257,53
742,47
ταχυδρομικά
2.000,00
515,06
1.484,94
λοιπές μεταφορές
10.000,00
2.575,29
7.424,71
ύδρευση και άρδευση
15.000,00
3.862,93
11.137,07
ηλεκτρική ενέργεια
100.000,00
25.752,9
74.247,10
δαπάνες καθαριότητας (είδη)
40.000,00
10.301,16
29.698,84
συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων
8.000,00
2.060,23
5.939,77
συντήρηση λοιπού εξοπλισμού
5.000,00
1.287,64
3.712,36
συντηρήσεις-απολυμάνσεις-αποφράξεις και λοιπές ειδικές
80.000,00
10.000,00
70.000,00
αμοιβές
γραφική ύλη - χαρτί κ.τ.λ
10.000,00
2.575,29
7.424,71
υγειονομικό και φαρμακευτικό υλικό
20.000,00
5.150,58
14.849,42
είδη προσωπικής υγιεινής
40.000,00
5.000,00
35.000,00
ηλεκτρολογικό και ηλεκτρικό υλικό
60.000,00
15.451,74
44.548,26
είδη συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων
40.000,00
10.301,16
29.698,84
είδη συντήρησης λοιπού εξοπλισμού
5.000,00
1.287,64
3.712,36
είδη εστίασης και κατασκήνωσης-κουβέρτες κ.τ.λ
100.000,00
25.752,9
74.247,10
καύσιμα και λιπαντικά κίνησης
40.000,00
10.301,16
29.698,84
προμήθεια μετάλλων και ξύλων
20.000,00
5.150,58
14.849,42
λοιπές προμήθειες
10.000,00
2.575,18
7.424,82
έπιπλα
30.000,00
7.725,87
22.274,13
κλιματιστικά και συσκευές θέρμανσης
100.000,00
52.258,80
47.741,20
φωτοαντιγραφικά
10.000,00
2.575,29
7.424,71
μελάνι εκτυπωτών, Η/Υ, εκτυπωτές
29.000,00
7.468,34
21.531,66
τηλεπικοινωνιακός και λοιπός ηλεκτρικός εξοπλισμός
90.000,00
10.000,00
80.000,00
φωτογραφικές μηχανές
1.000,00
257,53
742,47
δαπάνες απέλασης αλλοδαπών
10.000,00
10.000,00
αμοιβή για ψυχολόγους, κοινωνικούς, λειτουργούς
200.000,00
200.000,00
διερμηνείς
ΣΥΝΟΛΟ
1.076.000,00 220.444,80 855.555,20
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στ. Αναφορικά με την προκαλούμενη οικονομική επιβάρυνση από την δυνητική απόσπαση εκατόν πενήντα
(150), περίπου, αστυνομικών που απαιτούνται για την ενίσχυση των αρμόδιων υπηρεσιών, τα εκτιμώμενα κόστη
διαμορφώνονται ως ακολούθως:
Κ.Α.Ε
0719
0721
0722

Περιγραφή
Εισιτήρια
Ημερήσια αποζημίωση
Έξοδα διανυκτέρευσης

Ποσό σε €
1.000€ x 150 (άτομα)
150.000,00
29,35€ x 150(άτομα) x 300 (ημέρες)
1.320.750,00
40€ x 150 (άτομα) x 300 (ημέρες)
1.800.000,00
Σύνολο
3.270.750,00
Το εν λόγω ποσό των 3.270.750,00€ θα καλυφθεί από πιστώσεις του Π/Υ εξόδων του Ε.Φ. 07-593 «Δαπάνες Μεταναστευτικών Ροών Ελληνικής Αστυνομίας».
17. Την υπ' αριθ. 8000/1/2017/2-ε΄ από 20.01.2017 Εισήγηση του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών και Επιτελικού Σχεδιασμού του Υπουργείου Εσωτερικών (πρώην Υπουργείο Δημόσιας Τάξης και Προστασίας
του Πολίτη), αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
1. Ιδρύεται και λειτουργεί, έως την 31.12.2017, Προαναχωρησιακό Κέντρο Κράτησης Αλλοδαπών Κω, εντός των
εγκαταστάσεων του Στρατοπέδου «Καπετάν Λαζαρή» στην Κω. Το Προαναχωρησιακό Κέντρο του προηγούμενου
εδαφίου λειτουργεί ως Υπηρεσία της Ελληνικής Αστυνομίας, σε επίπεδο Αστυνομικού Σταθμού και υπάγεται διοικητικά στη Β΄ Διεύθυνση Αστυνομίας Δωδεκανήσου.
2. Για τα λοιπά θέματα που αφορούν στη λειτουργία του Προαναχωρησιακού Κέντρου της προηγούμενης παραγράφου, εφαρμόζοντα αναλογικά τα οριζόμενα στην υπ' αριθ. 8038/23/22-ιγ' από 20.01.2015 κοινή υπουργική
απόφαση (Β' 118).
Άρθρο 2
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από την δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 28 Ιανουαρίου 2017
Οι Υπουργοί
Αναπληρωτής Υπουργός
Εσωτερικών

Αναπληρωτής Υπουργός
Οικονομίας και Ανάπτυξης

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΣΚΑΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ

Αναπληρωτής Υπουργός
Οικονομικών

Υγείας

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ

Μεταναστευτικής Πολιτικής
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΟΥΖΑΛΑΣ
Ι

Αριθμ. 6144/2308
(2)
Ανάθεση καθηκόντων Ληξιάρχου στη Δημοτική
Ενότητα Αργυρούπολης Δήμου Ελληνικού - Αργυρούπολης.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Έχοντας υπόψη
1. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 2 του ν. 344/76
(ΦΕΚ 143/Α/1976) περί ληξιαρχικών πράξεων, όπως αντικαταστάθηκαν με τις διατάξεις της παρ. 15 του άρθ. 9
του ν. 2307/1995.
2. Τις διατάξεις των άρθ.1, 2, 6 και 280 του ν. 3852/2010
(ΦΕΚ 87/Α/2010)Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτ/σης και της
Αποκ/νης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης.

3. Την αριθ. Φ. 127080/57460/21-12-2010 (ΦΕΚ 1984/
Β/2010) Υποδιαίρεση ληξιαρχικής περιφέρειας Δήμων.
4. Την υπ'αρ. 47983/30-12-2016 αίτηση παραίτησης
της Κάουλα Ροζαλίας, λόγω συνταξιοδότησης.
5. Το αρ. πρωτ. 1914/20-1-2017 έγγραφο του Δήμου
Ελληνικού-Αργυρούπολης, περί ανάθεσης καθηκόντων
ληξιάρχου στην Δημοτική Ενότητα Αργυρούπολης.
6. Την αριθ. 3943/1690(ΦΕΚ/Β/597/2011) απόφαση
Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής περί «Μεταβίβασης αρμοδιότητας υπογραφής «ΜΕ
ΕΝΤΟΛΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ», αποφασίζουμε:
Α) Απαλλάσσουμε την ΚΑΟΥΛΑ ΡΟΖΑΛΙΑ του Γεωργίου, από τα καθήκοντα Ληξιάρχου Δημοτικής Ενότητας
Αργυρούπολης, λόγω συνταξιοδότησης.
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Β) Ορίζουμε ληξίαρχο για τα ληξιαρχικά γεγονότα που
συμβαίνουν στην Δημοτική Ενότητα Αργυρούπολης την
υπάλληλο του Δήμου, ΜΠΟΥΡΝΕΛΗ ΜΑΡΙΑΝΝΑ. του
Αντωνίου, κλάδου ΔΕ Διοικητικού με βαθμό Β΄.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 25 Ιανουαρίου 2017
Με εντολή Γραμματέα Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Διευθύντρια Διοίκησης
ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΒΟΓΙΑΤΖΗ
Ι

Αριθμ. Οικ. 30194(391)
(3)
Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων της Γενικής Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας στους Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 113,159,160,186,282 και
283 του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα
Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α/7-6-2010), όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει.
2. Τις διατάξεις του ν.3528/2007 «Κύρωση του Κώδικα
Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ».(ΦΕΚ 26/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 Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις» ( ΦΕΚ 131/Α/28-6-2006)
4. Τις διατάξεις των άρθρων 9 και 18 του ν.2690/1999
«Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας» (ΦΕΚ 45/Α/09-03-1999)
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
5. Τις υπ' αρίθμ. 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.63/2005
(ΦΕΚ 98 Α/22-4-05) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για
την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα.».
7. Την υπ'αριθμ. Γ.ΠΚΜ/οικ. 1827/08-06-2016 απόφαση του Περιφερειάρχη περί ορισμού Αντιπεριφερειαρχών και ανάθεσης τομέων ευθύνης τους (ΦΕΚ 321/
Υ.Ο.Δ.Δ/21-06-2016).
8. Την υπ' αριθμ. 461114(9980)/18-11-2014 απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας περί μεταβίβασης συγκεκριμένων αρμοδιοτήτων και παροχή
εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και
άλλων πράξεων «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ», στους
Αντιπεριφερειάρχες, στον Εκτελεστικό Γραμματέα και
στους Προϊστάμενους Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων, Τμημάτων και Γραφείων της Περιφέρειας Κεντρικής
Μακεδονίας (ΦΕΚ. 3129/τ.Β/21-11-2014), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε.
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9. Τις υπ' αριθμ. οικ. 19759(331 )/15-01-2016 και οικ.
563171 (9593)/22-12-2015 αποφάσεις του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας (ΦΕΚ 63/τ.Β΄/22-01-2016, ΦΕΚ
2978/τ.Β΄/31-12-2015) περί εξουσιοδότησης υπογραφής
«με εντολή Περιφερειάρχη» και μεταβίβασης αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες.
10. Την αρίθμ.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.
11. Την ανάγκη απλούστευσης διαδικασιών, για τη
σύντομη διεκπεραίωση υπηρεσιακών θεμάτων και την
εξασφάλιση της εύρυθμης και αποδοτικής λειτουργίας
των υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης Μεταφορών και
Επικοινωνιών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
12. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν
προκαλείται δαπάνη σε βάρους του κρατικού προϋπολογισμού ή της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας,
αποφασίζουμε:
Α.) Τη μεταβίβαση αρμοδιοτήτων της Γενικής Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφέρειας
Κεντρικής Μακεδονίας στους Αντιπεριφερειάρχες της
Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης και των Περιφερειακών Ενοτήτων Ημαθίας, Κιλκίς, Πέλλας, Πιερίας,
Σερρών και Χαλκιδικής, της Περιφέρειας Κεντρικής, ως
ακολούθως:
1. Τον καθορισμό μεγίστου αριθμού αδειών κυκλοφορίας των επιβατηγών οχημάτων Δημόσιας Χρήσης ανά
έδρα, καθώς και την άδεια για νέα θέση σε κυκλοφορία
Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων ΤΑΞΙ ή ΕΙΔΜΙΣΘ, ή ΑΜΕΑ και μετατροπή υφιστάμενης άδειας, χωρικής τους αρμοδιότητας.
2. Τη σύσταση και συγκρότηση επιτροπών και πειθαρχικών συμβουλίων που αφορούν σε θέματα Μεταφορών
και Επικοινωνιών χωρικής τους αρμοδιότητας.
3. Την παραχώρηση απωλεσθέντος δικαιώματος ιδανικού μεριδίου αυτοκινήτου δημόσιας χρήσης.
4. Τον καθορισμό λειτουργίας των ΚΤΕΛ, χωρικής τους
αρμοδιότητας.
5. Τις άδειες κυκλοφορίας οχημάτων οχημάτων ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης χωρικής τους αρμοδιότητας, καθώς και την ανάκληση τους, χωρικής τους αρμοδιότητας.
6. Την εισήγηση για κατ' εξαίρεση χορήγηση οριστικών αδειών κυκλοφορίας φορτηγών ιδιωτικής χρήσης
αυτοκινήτων σε ημεδαπά ή αλλοδαπά φυσικά ή νομικά
πρόσωπα, χωρικής τους αρμοδιότητας.
7. Την απόφαση καθορισμού Περιμετρικής Ζώνης ΕΔΧ
αυτοκινήτων (taxi)
8. Τη βεβαίωση αναγγελίας έναρξης σχολής Π.Ε.Ι.
9. Τη χορήγηση άδειας ίδρυσης λειτουργίας τροποποίηση-ανάκληση σχολών οδηγών, ΚΕΘΕΥΟ και υποκαταστημάτων, καθώς και των σχολών επαγγελματικής κατάρτισης
μεταφορέων και μεταφορέων επικίνδυνων υλικών.
10. Την απόφαση ορισμού υπαλλήλων για τη συμμετοχή σε σεμινάριο εξεταστών υποψηφίων οδηγών, χωρικής
τους αρμοδιότητας.
11. Την εποπτεία, τον έλεγχο και την αδειοδότηση της
κυκλοφορίας οχημάτων χερσαίων μεταφορών δημόσιου και ιδιωτικού χαρακτήρα, καθώς και πλωτών μέσων,
χωρικής τους αρμοδιότητας.
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12. Την εποπτεία, τον έλεγχο και την αδειοδότηση
εγκαταστάσεων εξυπηρέτησης οχημάτων χωρικής τους
αρμοδιότητας, πλην αυτών που ανατίθενται από διάταξη
νόμου σε άλλο διοικητικό / υπηρεσιακό όργανο.
13. Την εποπτεία, τον έλεγχο και τη χορήγηση αδειών
οδήγησης και ειδικών αδειών οδήγησης οχημάτων κάθε
κατηγορίας και δικύκλων ιδιωτών και επαγγελματιών,
χωρικής τους αρμοδιότητας
14. Την οργάνωση και διαχείριση θεμάτων εκπαιδευτών υποψηφίων οδηγών.
15. Την οργάνωση και διαχείριση τεχνικών θεμάτων
σταθμών εξυπηρέτησης οχημάτων, τεχνικών στοιχείων αυτοκινήτων, καθώς και θεμάτων επικοινωνιών, και ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας χωρικής τους αρμοδιότητας.
16. Την οργάνωση και διαχείριση θεμάτων τεχνικού
ελέγχου των οχημάτων χερσαίας μεταφοράς για τη
διασφάλιση της ικανότητας ασφαλούς μεταφοράς και
κυκλοφορίας, χωρικής τους αρμοδιότητας.
17. Την εποπτεία, τον έλεγχο και την αδειοδότηση
εγκαταστάσεων σχολών οδηγών, όλων των κατηγοριών.
Β.) Τελικές διατάξεις
1. Κάθε άλλη αρμοδιότητα που από το νόμο απονέμεται στον Περιφερειάρχη αλλά δεν αναφέρεται ρητά
στην παρούσα, μεταβιβάζεται στους Αντιπεριφερειάρχες
σύμφωνα με τη χωρική τους αρμοδιότητα
2. Από τη δημοσίευση της παρούσας καταργούνται, οι
διατάξεις των άρθρων 23 και 24 του κεφαλαίου ΣΤ΄ της
υπ' 46114(9980)/18-11-2014 απόφασης του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας (ΦΕΚ 3129/τ.Β΄/21-11-2014)
περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων και εξουσιοδότησης
υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων
«ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ» στους Αντιπεριφερειάρχες, στον Εκτελεστικό Γραμματέα και στους Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων, Τμημάτων
και Γραφείων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
Καταργείται δε αυτοδικαίως και κάθε άλλη σχετική με
το παρόν ζήτημα απόφαση.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Θεσσαλονίκη 27 Ιανουαρίου 2017
Ο Περιφερειάρχης
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΖΙΤΖΙΚΩΣΤΑΣ
Ι

Αριθμ. πράξης 35
(4)
Διαπίστωση καθορισμού του γνωστικού αντικειμένου μέλους Ε.ΔΙ.Π. του ΕΚΠΑ.
Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ
ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1 Τις διατάξεις των άρθρων 8 παρ. 18 και 29 του
ν. 4009/2011.
2. Τη διάταξη του άρθ. 27 παρ. 7 του ν. 4386/2016 «Ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις».
3. Την υπ' αριθ. 6345/19-5-2014 πρυτανική πράξη ένταξης της Χριστίνας Αρμπιλιά σε θέση Ε.ΔΙ.Π. (ΦΕΚ 1392/
30-5-14 τ.Β΄).
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4. Την από 29-9-2016 απόφαση της Συνέλευσης του
Κλινικοεργαστηριακού Τομέα.
5. Την από 9-12-16 απόφαση της Συνέλευσης της Ιατρικής Σχολής 6.-Την από 12-12-16 απόφαση της Κοσμητείας της Σχολής Επιστημών Υγείας.
7. Το υπ' αριθ. 633/12-12-16 έγγραφο της Σχολής Επιστημών Υγείας.
8. Την σχετική αίτηση της ενδιαφερόμενης,
διαπιστώνουμε
ότι το γνωστικό αντικείμενο της Χριστίνας Αρμπιλιά
του Ιωάννη, μέλους Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) της Ιατρικής Σχολής της Σχολής Επιστημών
Υγείας του Ιδρύματος καθορίζεται σε «Ιατρική ΦυσικήΑκτινοφυσική».
Η πράξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 27 Ιανουαρίου 2017
Ο Πρύτανης
ΜΕΛΕΤΙΟΣ - ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ
Ι

Αριθμ. πράξης 34
(5)
Διαπίστωση καθορισμού του γνωστικού αντικειμένου μέλους ΕΔΙ.Π. του ΕΚΠΑ.
Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ
ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 8 παρ. 18 και 29 του
ν. 4009/2011.
2. Τη διάταξη του άρ9. 27 παρ. 7 του ν. 4386/2016 «Ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις».
3. Την υπ' αριθ. 2432/25-2-2016 πρυτανική πράξη
ένταξης του Χρήστου Αντύπα σε θέση Ε.ΔΙ.Π. (ΦΕΚ 632/
9-3-2016 τ.Β΄).
4. Την από 29-9-2016 απόφαση της Συνέλευσης του
Κλινικοεργαστηριακού Τομέα.
5. Την από 9-12-2016 απόφαση της Συνέλευσης της
Ιατρικής Σχολής.
6. Την από 12-12-2016 απόφαση της Κοσμητείας της
Σχολής Επιστημών Υγείας.
7. Το υπ' αριδ. 634/12-12-2016 έγγραφο της Σχολής
Επιστημών Υγείας.
8. Την σχετική αίτηση του ενδιαφερόμενου
διαπιστώνουμε:
ότι το γνωστικό αντικείμενο του Χρήστου Αντύπα του
Ευαγγέλου, μέλους Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) της Ιατρικής Σχολής της Σχολής Επιστημών
Υγείας του Ιδρύματος καθορίζεται σε «Ιατρική ΦυσικήΑκτινοφυσική».
Η πράξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 27 Ιανουαρίου 2017
Ο Πρύτανης
ΜΕΛΕΤΙΟΣ - ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ
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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 Ανασυγκρότησης. 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 υποβάλλεται 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 διεύθυνση dds@et.gr με τη χρήση απλού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
- Κατ’ εξαίρεση, πολίτες οι οποίοι δεν έχουν αποκτήσει προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή, μπορούν να αποστέλλουν ταχυδρομικά ή να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα 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 συνδρομητών. Επίσης στην ιστοσελίδα μπορείτε να αναζητήσετε πληροφορίες σχετικά με την
πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, εφόσον γνωρίζετε τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Τον ΚΑΔ εκδίδει το Εθνικό Tυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις 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

*02003220702170008*

