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ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 150373/Ι/22-09-2014
(ΦΕΚ 2635 Β΄) κοινής υπουργικής απόφασης
«Καθορισμός των όρων, των προϋποθέσεων
και της διαδικασίας επιλογής για την χορήγηση
υποτροφιών σε προπτυχιακούς φοιτητές Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της Ελλάδος,
από πόρους που διέθεσε το Υπουργείο Παιδείας
και Πολιτισμού της Κύπρου, με το ποσό που
συγκεντρώθηκε από τον έρανο των μαθητών/
μαθητριών της Κύπρου το 2012, ως έμπρακτη
χειρονομία υποστήριξης προς τους Έλληνες
συμμαθητές τους».

2

Καθορισμός του ύψους της πάγιας επιχορήγησης
δαπάνης καθαριότητας της Δημοσιονομικής Υπηρεσίας Εποπτείας και Ελέγχου Ν. Ηρακλείου έτους
2017.

3

Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 3511.1/11/2007/
09-07-2007 (Β΄ 1327/ Διορθώσεις Σφαλμάτων Β΄
1814) υπουργικής απόφασης «Επανακαθορισμός
οργανικής συνθέσεως του πληρώματος των επιβατηγών τουριστικών πλοίων και Ε/Γ-Π/Κ που εκτελούν
ημερινούς τοπικούς πλόες μέχρι 6 ν.μ. και δεν υπάγονται στις διατάξεις του ν. 2743/1999 (Α΄ 245)», όπως
τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθ. 3511.1/02/2008/
15-05-2008 απόφαση (Β΄ 1032) και τροποποιήθηκε συμπληρώθηκε με την υπ’ αριθ. 3511.1/07/2014/
07-05-2014 όμοια (Β΄ 1284)».

4

Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας στους Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Κεντρικής
Μακεδονίας.

Αρ. Φύλλου 516

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθ. 13691/Ζ1
(1)
Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 150373/Ι/22-09-2014
(ΦΕΚ 2635 Β΄) κοινής υπουργικής απόφασης «Καθορισμός των όρων, των προϋποθέσεων και της
διαδικασίας επιλογής για την χορήγηση υποτροφιών σε προπτυχιακούς φοιτητές Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της Ελλάδος, από πόρους
που διέθεσε το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού της Κύπρου, με το ποσό που συγκεντρώθηκε από τον έρανο των μαθητών/μαθητριών της
Κύπρου το 2012, ως έμπρακτη χειρονομία υποστήριξης προς τους Έλληνες συμμαθητές τους».
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τον α.ν. 1825/1951 (Α΄ 150) και του α.ν. 1859/1951
«Περί συστάσεως του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών», όπως ισχύει.
2. Το άρθρο 3 παρ. 1 του ν. 2158/1993 «Εκσυγχρονισμός του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.) και
άλλες διατάξεις» (Α΄ 109), όπως ισχύει.
3. Το π.δ. 321/1999 «Οργανισμός του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών» (Α΄ 306).
4. Το άρθρο 77 του ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143 Α΄) «Αρχές
δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και
άλλες διατάξεις», ως ισχύουν.
5. Το 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. Το π.δ. 113/2010 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους
διατάκτες» (ΦΕΚ 194/Β/22-11-2010).
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7. Το π.δ. 114/2014 (ΦΕΚ 181 Α΄) «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
8. Το π.δ. 70/2015 (ΦΕΚ 114 Α΄) «Ανασύσταση των
Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού.... και Τουρισμού».
9. Το π.δ. 125/2016 (ΦΕΚ 210 Α΄) «Διορισμός Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
10. Την υπ’ αριθ. Υ29/8-10-2015 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή
Υπουργό Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη» (ΦΕΚ 2168 Β΄).
11. Την υπ’ αριθ. 150373/Ι/3-10-2014 (ΦΕΚ 2635 Β΄) κοινή
υπουργική απόφαση «Καθορισμός των όρων, των προϋποθέσεων και της διαδικασίας επιλογής για την χορήγηση
υποτροφιών σε προπτυχιακούς φοιτητές Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της Ελλάδος, από πόρους που διέθεσε
το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού της Κύπρου, με το
ποσό που συγκεντρώθηκε από τον έρανο των μαθητών/
μαθητριών της Κύπρου το 2012, ως έμπρακτη χειρονομία
υποστήριξης προς τους Έλληνες συμμαθητές τους».
12. Την υπ’ αριθ. 50317/Ζ1/24-3-2016 υπουργική απόφαση σχετικά με «Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.)
(ΦΕΚ 184 τ. ΥΟΔΔ).
13. Το Μνημόνιο Συνεργασίας στον τομέα της Παιδείας
μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυπριακής
Δημοκρατίας για τα έτη 2011-2016 (Φ.Ε.Κ. 59. τ. Α΄).
14. Την από 10/9/2014 επιστολή της Προϊσταμένης
του Γραφείου Ευρωπαϊκών και Διεθνών Υποθέσεων του
Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού της Κύπρου προς
το Υπουργείο Παιδείας της Ελλάδος, περί της διάθεσης
440.933,68 € ευρώ για υποτροφίες σε Έλληνες πρωτοετείς φοιτητές που σπουδάζουν σε Ελληνικά Ανώτατα
Εκπαιδευτικά Ιδρύματα.
15. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της παρούσας
απόφασης, δεν προκαλείται επιπρόσθετη δαπάνη σε
βάρος του προϋπολογισμού του Ι.Κ.Υ. , πέραν της καθορισθείσας με την υπ’ αριθ. 150373/Ι/22-9-2014 κοινή
υπουργική απόφαση, την υπ’ αριθ. 129/04-04-2016 δέσμευση πίστωσης (ΑΔΑ:60Α24653ΠΣ-ΖΗΛ) και το με αρ.
11529/22-9-2016 έγγραφο του Ι.Κ.Υ.
16. Τον ορισμό του Ι.Κ.Υ. ως Φορέα Διαχείρισης των
υποτροφιών, η χρηματοδότηση των οποίων καλύπτεται
από την Κυπριακή Δημοκρατία με το ποσό που συγκεντρώθηκε από τον έρανο των μαθητών/μαθητριών της
Κύπρου το 2012 ως έμπρακτη χειρονομία υποστήριξης
προς τους Έλληνες συμμαθητές τους, οι οποίοι τώρα
είναι φοιτητές.
17. Την από 19/5/2016 επιστολή της Γενικής Διευθύντριας του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού της
Κύπρου.
18. Την υπ’ αριθ. 104515/Η1/27-6-2016 επιστολή της
Γενικής Διευθύντριας του Ι.Κ.Υ.
19. Την απόφαση της 12ης συνεδρίας της 14ης Ιουνίου
2016 του Διοικητικού Συμβουλίου του Ι.Κ.Υ.
20. Την ανάγκη τροποποίησης της υπ’ αριθ. 150373/Ι/
3-10-2014 (ΦΕΚ 2635 Β΄) κοινής υπουργικής απόφασης.
21. Την υπ’αριθ. ΔΠΠΔΑΕΦΑ/653/184891/Β2/2-11-2016
εισήγηση ΓΔΟΥ.
22. Το υπ’ αριθ. 14115/12-10-2016 έγγραφο του Ι.Κ.Υ.,
αποφασίζουμε:

Τεύχος Β’ 516/21.02.2017

Τροποποιούμε την παρ. 7 του κεφαλαίου Α΄ της υπ’
αριθ. 150373/Ι/22-9-2014 κοινής υπουργικής απόφασης
(ΦΕΚ 2635 Β΄) ως εξής: «7. Για συνέχιση της υποτροφίας
και τα τέσσερα χρόνια οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν
προαχθεί στο επόμενο έτος σπουδών με μέσο όρο βαθμολογίας τουλάχιστον 6,51 σε κλίμακα βαθμολόγησης
0-10 σε μαθήματα του ενδεικτικού προγράμματος σπουδών εντός της πρώτης ή τουλάχιστον της πρώτης και της
δεύτερης εξεταστικής περιόδου».
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 27 Ιανουαρίου 2017
Οι Υπουργοί
Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευμάτων

Αναπληρωτής Υπουργός
Οικονομικών

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ

Ι

Αριθ. 496
(2)
Καθορισμός του ύψους της πάγιας επιχορήγησης δαπάνης καθαριότητας της Δημοσιονομικής Υπηρεσίας
Εποπτείας και Ελέγχου Ν. Ηρακλείου έτους 2017.
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4270/14 (ΦΕΚ 143/Α/28-6-2014)
«Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας» (Ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ - δημόσιο λογιστικό
και άλλες διατάξεις όπως τροποποιήθηκε και ισχύει).
2. Την υπ’ αριθ. 2/5091/0026/25-5-2012 απόφαση
Υπουργού Οικονομικών για την πληρωμή δαπανών παγίων κατ' αποκοπή χορηγημάτων και μισθωμάτων κτιρίων Δημοσίων Υπηρεσιών (ΦΕΚ Β΄ 1741).
3. Του ν. 4444/2016 (ΦΕΚ Α΄ 234) κύρωση του κρατικού
προϋπολογισμού 2017.
4. Την υπ’ αριθ. πρωτ.: 493/26-01-2017 (ΑΔΑ: ΩΤ63ΗΟ5Β) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης ύψους 2.040,00 €
με α/α 7700 στο βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της Δ.Υ.Ε.Ε. Ν. Ηρακλείου οικονομικού έτους 2017,
αποφασίζουμε:
Καθορίζουμε το ύψος των παγίων επιχορηγήσεων για
το έτος 2017 της Υπηρεσίας Δ.Υ.Ε.Ε. Ν. Ηρακλείου (Φ./Ε.Φ.
90-21/235) για την αντιμετώπιση δαπάνης καθαριότητας
ως ακολούθως:
Ε.Φ.:
235
Κ.Α.Ε.:
1232
ΥΠΗΡΕΣΙΑ:
Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας
και Ελέγχου Ν. Ηρακλείου
ΕΥΡΩ/ΜΗΝΑ: 170.00 €
ΜΗΝΕΣ:
x 12
ΣΥΝΟΛΟ:
2.040.00 €
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Ηράκλειο, 26 Ιανουαρίου 2017
Η Προϊσταμένη
Γ. ΜΠΑΓΙΟΥΡΟΥΚΗ
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Αριθ. 2241.2/7396/2017
(3)
Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 3511.1/11/2007/
09-07-2007 (Β΄ 1327/ Διορθώσεις Σφαλμάτων
Β΄ 1814) υπουργικής απόφασης «Επανακαθορισμός οργανικής συνθέσεως του πληρώματος των επιβατηγών τουριστικών πλοίων και
Ε/Γ-Π/Κ που εκτελούν ημερινούς τοπικούς πλόες
μέχρι 6 ν.μ. και δεν υπάγονται στις διατάξεις του
ν. 2743/1999 (Α΄ 245)», όπως τροποποιήθηκε με
την υπ’ αριθ. 3511.1/02/2008/15-05-2008 απόφαση (Β΄ 1032) και τροποποιήθηκε - συμπληρώθηκε
με την υπ’ αριθ. 3511.1/07/2014/07-05-2014 όμοια
(Β΄ 1284)».
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. της παραγράφου 2 του άρθρου 87 του Κώδικα
Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου, που κυρώθηκε με το
ν.δ. 187/1973 (Α΄ 261), όπως ισχύει,
β. των άρθρων 1 και 5 του ν. 4150/2013 «Ανασυγκρότηση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και άλλες
διατάξεις» (Α΄ 102).
γ. του άρθρου 2 του π.δ. 70/2015 (Α΄ 114),
δ. του π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 210),
ε. της παραγράφου 3 του άρθρου 2 του Κανονισμού
ειδικευμένων και εκπαιδευμένων ατόμων για το χειρισμό
των σωστικών μέσων των επιβατηγών πλοίων, που τέθηκε σε εφαρμογή με το άρθρο πρώτο του π.δ. 38/2011
(Α΄ 96),
στ. των άρθρων 21, 22 του π.δ. 103/2014 «Οργανισμός
Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου» (Α΄ 170).
2. Την ανάγκη ομαλής και αποτελεσματικής δραστηριοποίησης των πλοίων από άποψη στελέχωσης.
3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσης δεν
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.
4. Τις ειδικές συνθήκες εργασίας - δραστηριοποίησης
των Ε/Γ-Τ/Ρ και Ε/Γ-Π/Κ πλοίων που εκτελούν ημερινά
τοπικά ταξίδια μέχρι 1,5 ν.μ., αποφασίζουμε:
1. Στην παράγραφο 4 της υπ' αριθ. 3511.1/11/2007/
09-07-2007 (Β΄ 1327/Διορθώσεις Σφαλμάτων Β΄ 1814)
υπουργικής απόφασης «Επανακαθορισμός οργανικής
συνθέσεως του πληρώματος των επιβατηγών τουριστικών πλοίων και Ε/Γ-Π/Κ που εκτελούν ημερινούς τοπικούς πλόες μέχρι 6 ν.μ. και δεν υπάγονται στις διατάξεις
του ν. 2743/1999 (Α΄ 245)», όπως τροποποιήθηκε με την
υπ’ αριθ. 3511.1/02/2008/15-05-2008 απόφαση (Β΄ 1032)
και τροποποιήθηκε - συμπληρώθηκε με την υπ’ αριθ.
3511.1/07/2014/07-05-2014 όμοια (Β΄ 1284), προστίθεται πριν τον πίνακα Β΄ «ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΣ» εδάφιο
1.1 όπως παρακάτω:
«Σκάφη από «10,01 έως 25» κοχ που εκτελούν τοπικούς
πλόες συνολικής απόστασης μέχρι ενάμιση (1,5) ναυτικό
μίλι από το λιμένα αφετηρίας και εφόσον ο ελάχιστος
αριθμός ειδικευμένων ατόμων που απαιτείται για το
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χειρισμό και τη στελέχωση των σωστικών μέσων του
πλοίου δεν υπερβαίνει το ένα (01) άτομο, εξαιρούνται
από την υποχρέωση πρόσληψης του αναφερομένου
στην οργανική σύνδεση του προσωπικού καταστρώματος, Ναυτόπαιδα».
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Πειραιάς, 30 Ιανουαρίου 2017
Ο Υπουργός
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ
Ι

Αριθ. οικ. 30158 (388)
(4)
Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος 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, Εφημερίδα 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’ αριθ. 81320 και 77909/01-12-2016 αποφάσεις
του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Μακεδονίας - Θράκης περί έγκρισης τροποποίησης του
Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας
Κεντρικής Μακεδονίας (ΦΕΚ. 4302/τ.Β΄/30-12-2016).
6. 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».
7. Την υπ’ αριθ. 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’ αριθ. 461114(9980)/18-11-2014 απόφαση
του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας περί μεταβίβασης συγκεκριμένων αρμοδιοτήτων και παροχή
εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων
και άλλων πράξεων «Με εντολή Περιφερειάρχη», 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’ αριθ. οικ. 19759(331)/15-01-2016 και οικ.
563171(9593)/22-12-2015 αποφάσεις του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας (ΦΕΚ 2978/τ.Β΄/31-12-2015,
ΦΕΚ 63/τ.Β΄/22-01-2016) περί εξουσιοδότηση υπογραφής «με εντολή Περιφερειάρχη» και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες.
10. Την υπ’ αριθ. ΔΟΑ/οικ.26601/10-10-2007 εγκύκλιο
του Υπουργείου Εσωτερικών και την υπ’ αριθ. 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 Ανάπτυξης και
Περιβάλλοντος 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 Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος της Περιφέρειας
Κεντρικής Μακεδονίας στους Αντιπεριφερειάρχες της
Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης και των Περιφερειακών Ενοτήτων Ημαθίας, Κιλκίς, Πέλλας, Πιερίας,
Σερρών και Χαλκιδικής, στον Αντιπεριφερειαρχη τομέα
ευθύνης Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, στον Αντιπεριφερειαρχη τομέα ευθύνης Παιδείας και Κοινωνίας Πολιτών, στον Αντιπεριφερειαρχη τομέα ευθύνης Τουρισμού
και Πολιτισμού καθώς και στον Αντιπεριφερειαρχη τομέα
ευθύνης Βιομηχανίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας ως εξής:
A.1) Στους Αντιπεριφερειάρχες της Μητροπολιτικής
Ενότητας Θεσσαλονίκης και των Περιφερειακών Ενοτήτων Ημαθίας, Κιλκίς, Πέλλας, Πιερίας, Σερρών και Χαλκιδικής, ως ακολούθως:
1. Την εφαρμογή μέτρων, στρατηγικών, προγραμμάτων και δράσεων θεμάτων βιομηχανίας, ενέργειας και
φυσικών πόρων, και προστασίας περιβάλλοντος χωρικής
τους αρμοδιότητας.
2. Τον έλεγχο της τήρησης των περιβαλλοντικών όρων
για δραστηριότητες και έργα χωρικής τους αρμοδιότητας.
3. Την προστασία και διαχείριση των υδάτων, χωρικής
τους αρμοδιότητας.
4. Τις ενέργειες που αφορούν σε θέματα αδειοδότησης,
εγκατάστασης, λειτουργίας, ελέγχου, επιβολής κυρώσεων σε εργοστάσια, ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις, βιομηχανικές και βιοτεχνικές εγκαταστάσεις,
αποθήκες, επαγγελματικά εργαστήρια, δραστηριότητες
και έργα, και κάθε άλλη ενέργεια που αφορά σε θέματα
βιομηχανίας, ενέργειας, φυσικών πόρων και περιβάλλοντος, χωρικής τους αρμοδιότητας, πλην όσον ανήκουν
στην οδηγία SEVESO.
5. Την έκδοση, τον έλεγχο και τη χορήγηση αδειών
άσκησης τεχνικών επαγγελμάτων σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, καθώς και τη χορήγηση, ανανέωση,
τροποποίηση και ανάκληση των αδειών συνεργείων
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συντήρησης ανελκυστήρων, χωρικής τους αρμοδιότητας.
6. Τη χορήγηση αδειών πωλητών πετρελαίου θέρμανσης, άδειας διανομής εμφιαλωμένου υγραερίου, άδειας
εμφιάλωσης υγραερίων κ.λπ. κατά τις διατάξεις του «Κανονισμού Αδειών» (ΦΕΚ 1306 Β΄/2005), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
7. Τις ενέργειες που αφορούν σε θέματα εμπορίου,
ανωνύμων εταιριών και απασχόλησης χωρικής τους
αρμοδιότητας.
8. Τις ενέργειες που αφορούν θέματα παιδείας όπως
η έγκριση σχολικών εκδρομών εσωτερικού και εξωτερικού, η συγκρότηση σχολικών εφορειών, και κάθε άλλη
ενέργεια επί θεμάτων απασχόλησης και υποστήριξης
της εκπαίδευσης και διοικητικής υποστήριξης των υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας, για την υποστήριξη
του τυπικού εκπαιδευτικού συστήματος, για θέματα της
πέραν του τυπικού εκπαιδευτικού συστήματος δια βίου
μάθησης και της σύνδεσης αυτών με την απασχόληση
που έχουν ανατεθεί στις περιφέρειες σύμφωνα με την
κείμενη νομοθεσία, χωρικής τους αρμοδιότητας.
9. Την υλοποίηση δράσεων τουριστικής ανάπτυξης και
προβολής χωρικής τους αρμοδιότητας.
10. Τη διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας του
εμπορίου και την προστασία του καταναλωτή και του
εμπορίου από αθέμιτες πρακτικές.
11. Τη διενέργεια περιοδικών και έκτακτων ελέγχων
αναφορικά με τον τρόπο λειτουργίας των μέσων και των
προϊόντων ή υπηρεσιών που προσφέρονται στον καταναλωτή, πλην όσων δια της παρούσης ή με άλλη διάταξη
νόμου ανατίθενται σε άλλο όργανο.
12. Τις ενέργειες που αφορούν στην άσκηση εμπορικών δραστηριοτήτων, καθώς και στην άσκηση υπαίθριου, πλανοδίου εμπορίου, λαϊκών αγορών, και λοιπών
υπαιθρίων οργανωμένων αγορών χωρικής τους αρμοδιότητας, πλην όσων δια της παρούσης ή με άλλη διάταξη
νόμου ανατίθενται σε άλλο όργανο.
13. Τις αποφάσεις συγκρότησης επιτροπών για θέματα
λαϊκών αγορών και υπαιθρίου εμπορίου χωρικής τους
αρμοδιότητας, πλην όσων δια της παρούσης ή με άλλη
διάταξη νόμου ανατίθενται σε άλλο όργανο.
14. Την απόφαση έγκρισης της απόφασης Δημοτικού
Συμβουλίου για τον καθορισμό του ανώτατου αριθμού
θέσεων πωλητών λαϊκών και επαγγελματικών αδειών για
όλες τις λαϊκές αγορές που λειτουργούν στη χωρική του
αρμοδιότητα, πλην όσων δια της παρούσης ή με άλλη
διάταξη νόμου ανατίθενται σε άλλο όργανο.
15. Την απόφαση έγκρισης της απόφασης Δημοτικών
Συμβουλίων των ΠΕ για την προκήρυξη επαγγελματικών
αδειών πωλητών λαϊκών αγορών από το Περιφερειακό
Συμβούλιο πλην όσων δια της παρούσης ή με άλλη διάταξη νόμου ανατίθενται σε άλλο όργανο.
16. Την απόφαση του συστήματος διακριτότητας (διαχωρισμός παραγωγών - επαγγελματιών) στις λαϊκές
αγορές των Δήμων των ΠΕ σύμφωνα με την παρ. 2, του
άρθρου 5, του ν. 4264/2014 και της υπουργικής απόφασης Α2-639/2014, πλην όσων δια της παρούσης ή με
άλλη διάταξη νόμου ανατίθενται σε άλλο όργανο.
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17. Την αδειοδότηση επαγγελματιών πωλητών/παραγωγών σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, πλην αυτών
που ανατίθενται δια της παρούσης ή με άλλη διάταξη
νόμου σε άλλο όργανο.
18. Την εφαρμογή των διατάξεων ρύθμισης και επιβολής κανόνων ανταγωνισμού και λειτουργίας των εταιρειών, χωρικής τους αρμοδιότητας.
19. Την αδειοδότηση και τον έλεγχο νομιμότητας και
λειτουργίας και λοιπές ενέργειες επί θεμάτων Ανωνύμων
Εταιρειών που έχουν ανατεθεί στις περιφέρειες, χωρικής
τους αρμοδιότητας.
20. Την υλοποίηση προγραμμάτων, δράσεων και πρωτοβουλιών προώθησης της απασχόλησης και της κοινωνικής ενσωμάτωσης διαφόρων κατηγοριών ανέργων στο
πλαίσιο των εθνικών και ευρωπαϊκών πολιτικών, χωρικής
τους αρμοδιότητας.
21. Τις εισηγήσεις επί των Μελετών Περιβαλλοντικών
Επιπτώσεων, κατά τη διαδικασία έγκρισης περιβαλλοντικών όρων.
22. Την έγκριση ή απόρριψη των ομαδικών απολύσεων
από τον εργοδότη, καθώς και την παράταση των διαβουλεύσεων μεταξύ εργοδότη και εργαζομένων.
23. Την απόφαση για το διορισμό και την αντικατάσταση διοικητών ιδρυμάτων που χορηγούν υποτροφίες
χωρικής τους αρμοδιότητας.
24. Τη χορήγηση άδειας εργασίας σε αλλοδαπούς, που
έχουν στην κατοχή τους βεβαίωση αναβολής απομάκρυνσης του άρθρου 24 του ν. 3386/2005 ή βεβαίωση
περί μη απομάκρυνσης για ανθρωπιστικούς λόγους του
άρθρου 78Α του ιδίου νόμου.
25. Την αλληλογραφία με τις αρμόδιες συμβουλευτικές
επιτροπές του ΟΑΕΔ, που αφορά επιβολή προστίμων
σε εργοδότες για μη έγκαιρη αναγγελία πρόσληψης εργαζομένου.
26. Την έκδοση αποφάσεων, βεβαιώσεων και αδειών,
συγκρότησης συμβουλίων που αφορούν Ανώτερες Σχολές Δραματικής Τέχνης, Χορού, Κινηματογραφίας και
Ερασιτεχνικές Σχολές Χορού, Θεάτρων και Κινηματογράφων πλην αυτών που ανατίθενται δια της παρούσης
ή με άλλη διάταξη νόμου σε άλλο όργανο.
27. Τη χορήγηση αδειών μεταλλευτικών ερευνών και
την άσκηση συναφών αρμοδιοτήτων.
28. Τη χορήγηση Άδειας Εκμετάλλευσης Λατομείου
Αδρανών Υλικών εκτός λατομικής περιοχής (αρ. 8, ν. 2115/
1993).
29. Τη χορήγηση παράτασης αδειών λειτουργίας λατομείων αδρανών υλικών, που λειτουργούν εκτός λατομικών περιοχών, εφόσον συντρέχουν προϋποθέσεις
εφαρμογής του άρθρου 20 του ν. 2115/1993 (ΦΕΚ 15 Α΄).
30. Την απόφαση για τη συνέχιση της λειτουργίας των
δημοτικών, κοινοτικών, ιδιωτικών και Ν.Π.Δ.Δ. λατομείων
αδρανών υλικών, με αποκλειστικό σκοπό την αποκατάσταση 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.
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31. Τη χορήγηση αδειών εκμετάλλευσης σε ιδιόκτητα λατομεία αδρανών υλικών, καθώς και σε δημοτικά,
κοινοτικά και λατομεία Ν.Π.Δ.Δ., λατομείων αργίλων και
μαργών πλινθοποιίας και κεραμοποιίας, λατομείων σχιστολιθικών πλακών, καθώς και την παράταση αυτών.
32. Την εισήγηση για διακοπή μαθημάτων λόγω εκτάκτων συνθηκών ή επιδημικής νόσου στο σύνολο της
χωρικής τους αρμοδιότητας.
33. Την απόφαση για την προαιρετική λειτουργία εμπορικών καταστημάτων για επιπλέον Κυριακές, πλην των
αναφερόμενων στο ν. 4177/2013.
34. Την απόφαση Συγκρότησης Τριμελούς Επιτροπής
Ποιοτικής Εξέτασης Άρτου.
35. Την εισήγηση προς το Περιφερειακό Συμβούλιο για
την παράταση του εθνικού ενιαίου πλαισίου λειτουργίας
των καταστημάτων κάθε είδους.
36. Την έκδοση απόφασης Κατάρτισης Μητρώου Μελών Ανά Περιφερειακή Ενότητα των ΚΕΛΑΥΕ.
37. Τη συγκρότηση και τις εντολές ελέγχων του Κλιμακίου Ελέγχου Ποιότητας Περιβάλλοντος. (Κ.Ε.Π.ΠΕ.)
χωρικής τους αρμοδιότητας.
38. Τον προγραμματισμό των εξετάσεων τεχνικών
επαγγελμάτων, τη διενέργεια του θεωρητικού και πρακτικού μέρους αυτών καθώς και τη συγκρότηση της εξεταστικής επιτροπής για τη χορήγηση αδειών άσκησης
επαγγέλματος, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
39. Τη γνωμοδότηση προς την αρμόδια αρχή για έργα
και δραστηριότητες Υποκατηγορίας Α2 ομάδας 5 «Εξορυκτικές δραστηριότητες».
40. Την υποβολή φακέλου ΠΠ (Περιβαλλοντικού Προελέγχου) καθώς και ΣΜΠΕ (Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων) προς την αρμόδια αρχή, στα
πλαίσια αξιολόγησης σχεδίου καθορισμού λατομικών
περιοχών.
41. Την εισήγηση/γνωμοδότηση στα πλαίσια της διαδικασίας του Προκαταρκτικού Προσδιορισμού Περιβαλλοντικών Απαιτήσεων (Π.Π.Π.Α.) για έργα και δραστηριότητες που ανήκουν στην Α΄ κατηγορία χωρικής
τους αρμοδιότητας.
42. Την απόφαση κήρυξης εφαρμογής βραχυπρόθεσμων μέτρων μείωσης εκπομπών αιωρούμενων σωματιδίων για την αντιμετώπιση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, χωρικής τους
αρμοδιότητας.
43. Τις αποφάσεις Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων
(Α.Ε.Π.Ο.) για έργα και δραστηριότητες κατηγορίας Β΄
εντός της Π.Ε.
Α.2) Στον Αντιπεριφερειάρχη τομέα ευθύνης Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας ως ακολούθως:
1. Την εφαρμογή μέτρων και την επιβολή κυρώσεων
για την προστασία του περιβάλλοντος και την αντιμετώπιση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης σε πέραν της μίας
Περιφερειακής Ενότητας ή στο σύνολο της ΠKM.
2. Την επιβολή όλων των αναγκαίων προληπτικών
μέτρων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών στον
τομέα διαχείρισης υδάτων όταν αυτά ανήκουν σε δύο
ή περισσότερες Π.Ε. ή είναι τμήμα προστατευόμενων
περιοχών.
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3. Την έκδοση αποφάσεων για την επιβολή περιορισμών ή άλλων μέτρων για τη χρήση των υδάτων και τη
διαμόρφωση προτάσεων για την εκτέλεση έργων αξιοποίησης τους και αφορούν σε περισσότερες της μίας Περιφερειακές Ενότητες ή σε προστατευόμενες περιοχές.
4. Το σχέδιο Συμμόρφωσης για έργα και δραστηριότητες, σε περιπτώσεις που διαπιστώνονται παραβάσεις,
που προκάλεσαν ή δύνανται να προκαλέσουν περιβαλλοντική ζημιά ή ενέχουν κίνδυνο ευρείας οικολογικής
διατάραξης.
5. Την επιβολή κυρώσεων σε επιχειρήσεις που η δραστηριότητα τους περικλείει κινδύνους από ατυχήματα
μεγάλης έκτασης σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
6. Την κατάρτιση του περιφερειακού σχεδιασμού διαχείρισης των στερεών αποβλήτων στο πλαίσιο του αντίστοιχου εθνικού σχεδιασμού, καθώς και στην εφαρμογή
μέτρων, προγραμμάτων και δράσεων της Περιφέρειας,
σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
7. Την απόφαση πρόσθετων όρων σε Προκαταρκτικές Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (Π.Π.Δ.) για έργα και
δραστηριότητες κατηγορίας Β΄, στην περίπτωση που
υπόκεινται σε ειδική οικολογική αξιολόγηση και προκύπτει ότι ενδέχεται να κινδυνεύει η ακεραιότητα της
προστατευόμενης περιοχής.
8. Τις εντολές για έκτακτες Περιβαλλοντικές επιθεωρήσεις 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.
9. Τη συγκρότηση και τις εντολές ελέγχων των Κλιμακίων Ελέγχου Ποιότητας Περιβάλλοντος (Κ.Ε.Π.ΠΕ.) της
ΠΚΜ.
10. Την έκδοση άδειας και την έγκριση παύσης λειτουργίας Χ.Υ.Τ.Α.
11. Τις άδειες εγκατάστασης, επέκτασης, εκσυγχρονισμού, λειτουργίας και επιβολής κυρώσεων εγκαταστάσεων που ανήκουν στην οδηγία SEVESO.
12. Τον καθορισμό και τον αποχαρακτηρισμό λατομικών περιοχών σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
13. Τη συγκρότηση και λειτουργία των επιτροπών καθορισμού λατομικών περιοχών που προβλέπεται από
το άρθρο 3 του ν. 1428/1984 όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει.
14. Την έκδοση απόφασης επιβολής προστίμου σε εργοδότες, βάσει εισηγήσεως της οικείας συμβουλευτικής
επιτροπής.
15. Την απόφαση για τον ακριβή χρόνο τόπο και διαδικασία διενέργειας της κλήρωσης των αδιάθετων αδειών
υπαιθρίου πλανόδιου εμπορίου της ΠΚΜ.
16. Την έκδοση απόφασης για την παράταση ωραρίου
λειτουργίας καταστημάτων τις Κυριακές σε χαρακτηρισμένες τουριστικές περιοχές.
17. Την έκδοσης απόφασης Ορισμού Γενικού συντονιστή και τοπικών συντονιστών για τα ΚΕΛΑΥΕ.
18. Την έκδοση απόφασης συγκρότησης της Γραμματειακής υποστήριξης των ΚΕΛΑΥΕ (κεντρική γραμματεία).
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19. Τη συγκρότηση και το συντονισμό μικτών κλιμακίων ελέγχου από τις αρμόδιες υπηρεσίες όπως αυτές
αναφέρονται στο άρθρο 30 του ν. 4264/2014.
20. Την έκδοση όλων των διοικητικών πράξεων που
αφορούν στην ίδρυση, λειτουργία, την εποπτεία και
έλεγχο και την οργάνωση των λαϊκών αγορών της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης.
21. Τις εισηγήσεις σε συλλογικά όργανα - επιτροπές
που αφορούν σε θέματα λαϊκών αγορών της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης καθώς και τις εγκρίσεις
αποφάσεων συλλογικών οργάνων, όπου αυτό προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία.
22. Τις αποφάσεις συγκρότησης επιτροπών για θέματα
λαϊκών αγορών Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης.
23. Την απόφαση έγκρισης της απόφασης Δημοτικού
Συμβουλίου για τον καθορισμό του ανώτατου αριθμού
θέσεων πωλητών λαϊκών και επαγγελματικών αδειών για
όλες τις λαϊκές αγορές που λειτουργούν στη χωρική αρμοδιότητα της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης.
24. Την απόφαση έγκρισης της απόφασης Δημοτικών
Συμβουλίων της ΜΕΘ για την προκήρυξη επαγγελματικών αδειών πωλητών λαϊκών αγορών από το Περιφερειακό Συμβούλιο.
25. Τη απόφαση του συστήματος διακριτότητας (διαχωρισμός παραγωγών - επαγγελματιών) στις λαϊκές
αγορές των Δήμων της ΜΕΘ, σύμφωνα με την παρ. 2,
του άρθρου 5, του ν. 4264/2014 και της υπουργικής απόφασης Α2-639/2014.
26. Την παρακολούθηση και συντονισμό της υλοποίησης προγραμμάτων και αξιοποίησης των ήπιων μορφών
ενέργειας όπως η ηλιακή, αιολική, γεωθερμία καθώς και
την παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης αναπτυξιακών προγραμμάτων και υποβολή προτάσεων αρμοδιότητας του ΥΠΕΚΑ.
Α.3) Στον Αντιπεριφερειάρχη τομέα ευθύνης Τουρισμού και Πολιτισμού της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας ως ακολούθως:
1. Το σχεδιασμό και την κατάρτιση προγραμμάτων για
τον τουριστικό σχεδιασμό, καθώς και την τουριστική
ανάπτυξη και προβολή της Περιφέρειας, σε συνεργασία
με τον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού (Ε.Ο.Τ.) και τους
Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού της περιφέρειας.
2. Την υλοποίηση δράσεων του προγράμματος τουριστικής προβολής.
3. Την εισήγηση προγραμμάτων για τον τουριστικό
σχεδιασμό, καθώς και την τουριστική ανάπτυξη και προβολή της Περιφέρειας, σε συνεργασία με τον Ελληνικό
Οργανισμό Τουρισμού (Ε.Ο. Τ.) και τους Ο. Τ.Α. α΄ βαθμού
της περιφέρειας στο Περιφερειακό Συμβούλιο.
4. Την υλοποίηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων τουρισμού της ΠΚΜ.
5. Τη συμμετοχή σε ευρωπαϊκά δίκτυα και σε λοιπές
δράσεις εξωστρέφειας.
6. Τις ενέργειες για το χαρακτηρισμό και την οριοθέτηση περιοχών ολοκληρωμένης τουριστικής ανάπτυξης
(ΠΟΤΑ).
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7. Την έκδοση απόφασης συγκρότησης δευτεροβάθμιων συμβουλίων επιθεώρησης θεάτρων και κινηματογράφων πόλεως και υπαίθρου.
8. Την έκδοση απόφασης συγκρότησης δευτεροβάθμιου συμβουλίου θεάτρων - Κινηματογράφων και Καταστημάτων άνω των διακοσίων (200) καθισμάτων.
Α.4) Στον Αντιπεριφερειάρχη τομέα ευθύνης Παιδείας
και Κοινωνίας Πολιτών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας ως ακολούθως:
1. Την έκδοση απόφασης για το διορισμό και την αντικατάσταση διοικητών ιδρυμάτων που χορηγούν υποτροφίες στη χωρική αρμοδιότητα της Περιφέρειας και όλες
τις συναφείς πράξεις.
2. Τις εισηγήσεις για τη διακοπή μαθημάτων, λόγω
έκτακτων συνθηκών ή επιδημικής νόσου, όταν αυτή
αφορά στο σύνολο της χωρικής αρμοδιότητας της Περιφέρειας.
Α.5) Στον Αντιπεριφερειάρχη τομέα ευθύνης Βιομηχανίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας ως ακολούθως:
1. Την υποβολή προτάσεων στο αρμόδιο Υπουργείο
και την εισήγηση στο Περιφερειακό Συμβούλιο ή άλλο
συλλογικά όργανα σχετικά με την ενίσχυση της επιχειρηματικής δραστηριότητας στην Περιφέρεια, με τις
διαμορφούμενες τάσεις οικονομικής δραστηριότητας,
με την υπαγωγή των μεταποιητικών επιχειρήσεων και
των επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών σε αναπτυξιακά
προγράμματα και σχέδια, καθώς και με τη βελτίωση των
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διαδικασιών αδειοδότησης των μεταποιητικών επιχειρήσεων.
2. Την εισήγηση στα αρμόδια Περιφερειακά Όργανα
για θέματα Βιομηχανίας.
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 ή θεματική τους αρμοδιότητα.
2) Από τη δημοσίευση της παρούσας καταργούνται,
οι διατάξεις των άρθρων 20, 21 και 22 του κεφαλαίου
Ε΄ της υπ' αριθ. 46114(9980)/18-11-2014 απόφασης του
Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας (ΦΕΚ 3129/τ.Β΄/
21-11-2014) περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων και εξουσιοδότηση 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
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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
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