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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
28 Ιουλίου 2017

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Καθορισμός του αριθμού των θέσεων των σπουδαστών Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων
(Τ.Ε.Ι.) και Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) για την πραγματοποίηση προαιρετικής
πρακτικής άσκησης σε Υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών (πλην Γ.Γ. Δημ/κης Πολιτικής) για
το έτος 2017.

2

Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων,
αποφάσεων και άλλων πράξεων «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ
ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ», στον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος,
στον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Ανάπτυξης
και Περιβάλλοντος καθώς και σε Προϊσταμένους
Τμημάτων της Διεύθυνσης Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος της Περιφερειακής Ενότητας Πέλλας
της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 2/51818/0004
(1)
Καθορισμός του αριθμού των θέσεων των σπουδαστών Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων
(Τ.Ε.Ι.) και Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) για την πραγματοποίηση προαιρετικής πρακτικής άσκησης σε Υπηρεσίες του
Υπουργείου Οικονομικών (πλην Γ.Γ. Δημ/κης Πολιτικής) για το έτος 2017.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Τις διατάξεις του άρθρου 47 του ν. 4264/2014
«Άσκηση εμπορικών δραστηριοτήτων εκτός καταστήματος και άλλες διατάξεις» (Α΄ 118).
β) Του άρθρου 12 του ν. 1351/1983 «Εισαγωγή Σπουδαστών στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και άλλες διατάξεις» (Α’ 56).
γ) Της παρ. 16 του άρθρου 20 του ν. 2753/1999 «Απλοποιήσεις και ελαφρύνσεις στη φορολογία εισοδήματος
και άλλες διατάξεις» (Α’ 249).

Αρ. Φύλλου 2646

δ) Του π.δ. 174/1985 «Άσκηση στο επάγγελμα των
σπουδαστών των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.)» (Α’ 59).
ε) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα που κυρώθηκε
με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση
της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά
Όργανα» (Α’ 98).
στ) Του π.δ. 111/2014 «Οργανισμός του Υπουργείου
Οικονομικών» (Α’ 178) όπως ισχύει.
2. Την αριθ. Ζ/1802/06.02.1996 απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων «Πρακτική
άσκηση αποφοίτων Ι.Ε.Κ.» (Β’ 104).
3. Την αριθ. 2/50514/0022/25.09.2002 απόφαση του
Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός μηνιαίας αποζημίωσης των σπουδαστών των Τεχνολογικών
Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.) και των Ινστιτούτων
Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) που πραγματοποιούν
πρακτική άσκηση σε Υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών» (Β’ 1254).
4. Την αριθ. Υ29 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη (Β΄2168/9.10.2015).
5. Την αριθ. 2/30508/0004/5-5-2015 απόφαση του
Υπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων
και εξουσιοδότησης υπογραφής “Με εντολή Υπουργού”
στους Γενικούς Γραμματείς και στον Ειδικό Γραμματέα
του Υπουργείου Οικονομικών, πλην της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων, στους Προϊσταμένους των
υπαγόμενων σε αυτούς οργανικών μονάδων καθώς και
στους Προϊσταμένους των οργανικών μονάδων που υπάγονται απευθείας στον Υπουργό Οικονομικών» (Β’ 785).
6. Την με αριθμ. 139931/Κ1/2015 κοινή υπουργική
απόφαση των Υπουργών Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας, Τουρισμού-Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Οικονομικών, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Υγείας «Πρακτική Άσκηση
ή Μαθητεία καταρτιζομένων ΙΕΚ» (Β’ 1953).
7. Τα αιτήματα των Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών (πλην Γ.Γ. Δημ/κης Πολιτικής) που υποβλήθηκαν.
8. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2017, η οποία ανέρχεται
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σε 230.000,00 € και η οποία θα καλυφθεί από τις πιστώσεις του προϋπολογισμού του Υπουργείου Οικονομικών (ΚΑΕ 0385, Ειδικός Φορέας 23-110) σύμφωνα με
το αριθ. 2/38014/ΔΠΔΑ/22-5-2017 έγγραφο της Γενικής
Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου
Οικονομικών, αποφασίζουμε:
1. Καθορίζουμε τον αριθμό των θέσεων των σπουδαστών Τ.Ε.Ι. που μπορούν να πραγματοποιήσουν προαιρετική πρακτική άσκηση διάρκειας ενός εξαμήνου, καθώς
και των σπουδαστών Ι.Ε.Κ. (Δημόσιων και Ιδιωτικών),
που μπορούν να πραγματοποιήσουν πρακτική άσκηση διάρκειας 960 ωρών, σε υπηρεσίες του Υπουργείου
Οικονομικών (πλην Γ.Γ. Δημ/κής Πολιτικής) για το έτος
2017, ως ακολούθως:
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
Μονάδα Αποκρατικοποιήσεων και
Διαχείρισης Κινητών Αξιών

ΤΕΙ

ΙΕΚ

0

1

Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Περιουσίας και
Κοινωφελών Περιουσιών
Δ/νση Δημόσιας Περιουσίας

2

2

Δ/νση Κοινωφελών Περιουσιών

3

3

Περιφ. Δ/νση Δημόσιας Περιουσίας
Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας

7

4

2

4

9

4

Περιφερειακή Δ/νση Δημόσιας
Περιουσίας Αιγαίου
Περιφερειακή Δ/νση Δημόσιας
Περιουσίας Πελ/νήσου, Δυτ. Ελλάδας και
Ιονίου
Περιφερειακή Δ/νση Δημόσιας
Περιουσίας Μακεδονίας - Θράκης

7

4

Αυτοτελές Τμήμα Νομοθετικού Έργου και
Δικαστικών Ενεργειών

2

2

ΣΥΝΟΛΟ

32

24

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΑΓΟΜΕΝΕΣ ΣΤΟΝ
ΥΠΟΥΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΤΕΙ

ΙΕΚ

Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου

1

0

ΣΥΝΟΛΟ

1

0

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΤΕΙ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
Αυτοτελής Δ/νση Ανθρώπινου Δυναμικού
0
και Οργάνωσης
Γ. Δ/νση Υποδομών και Υπηρεσιών
Πληροφορικής - Επικοινωνίας

10

ΙΕΚ

2
12

Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
Δ/νση Πρϋπολογισμού και
1
Δημοσιονομικών Αναφορών

1

Δ/νση Οικονομικής Διαχείρισης
ΣΥΝΟΛΟ

2
17

1
12
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ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΤΕΙ

ΙΕΚ

Δ/νση Ε.Ε. και Διεθνών Σχέσεων

1

0

ΣΥΝΟΛΟ

1

0

ΤΕΙ

ΙΕΚ

2

0

1

1

3

1

Γενική Διεύθυνση Οικονομικής Πολιτικής

ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΩΜΑΤΟΣ ΔΙΩΞΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ (Σ.Δ.Ο.Ε.)
Περιφ. Δ/νση Σ.Δ.Ο.Ε. Κεντρικής και
Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης
(έδρα Καλοχώρι)
Περ. Δ/νση Σ.Δ.Ο.Ε. Αττικής - Αιγαίου
(Υποδιεύθυνση Α΄)
ΣΥΝΟΛΟ
ΙΕΚ-ΤΕΙ 2017

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΕΝΙΚΗΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΑΓΟΜΕΝΕΣ
ΣΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΕΝΙΚΗΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΕΝΙΚΗΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΙΔΙΚΗΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ Σ.Δ.Ο.Ε.
ΣΥΝΟΛΟ
ΚΟΣΤΟΣ
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ
(συμπεριλαμβανομένων των
ασφαλιστικών εισφορών)

ΤΕΙ

ΙΕΚ

32

24

1

0

12

17

1

ο

3

1

49
42
130.653,60 88.704,00
219.357,60

2. Οι ειδικότητες των αποφοίτων (Ι.Ε.Κ. και Τ.Ε.Ι.) θα
είναι συναφείς με τα αντικείμενα εργασίας των παραπάνω υπηρεσιών.
3. α) Υπέρβαση του κατά υπηρεσία καθορισμένου ως
ανωτέρω αριθμού των αποφοίτων Ι.Ε.Κ. και. Τ.Ε.Ι. δεν
επιτρέπεται.
β) Σε κάθε περίπτωση μη προσέλευσης σπουδαστών
Τ.Ε.Ι. μπορούν οι θέσεις αυτές να καλύπτονται από αποφοίτους Ι.Ε.Κ.
4. Σε ότι αφορά στις Περιφερειακές Υπηρεσίες επισημαίνεται ότι, η μεταφορά πίστωσης και η σχετική Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης, θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να προηγούνται της υπογραφής της Σύμβασης
έναρξης απασχόλησης.
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Τεύχος Β’ 2646/28.07.2017

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 7 Ιουλίου 2017
Με εντολή Υπουργού Οικονομικών
Ο Γενικός Γραμματέας Πληροφοριακών
Συστημάτων και Διοικητικής Υποστήριξης
ΠΕΤΡΟΣ ΤΡΙΑΡΧΗΣ
Ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ
Ι

Αριθμ. ΠΚΜ Οικ. 288560/2368
(2)
Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων,
αποφάσεων και άλλων πράξεων «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ
ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ», στον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος,
στον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Ανάπτυξης
και Περιβάλλοντος καθώς και σε Προϊσταμένους
Τμημάτων της Διεύθυνσης Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος της Περιφερειακής Ενότητας Πέλλας
της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ
ΠΕΛΛΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 160 και 186 του ν. 3852/
2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/τ. Α΄/07.06.2010), όπως τροποποιήθηκε,
συμπληρώθηκε και ισχύει.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 11 του ν. 4071/2012
«Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση
και την αποκεντρωμένη διοίκηση. Ενσωμάτωση οδηγίας
2009/50/ΕΚ» (ΦΕΚ. 85/τ. Α΄/11.04.2012).
3. Τις διατάξεις του ν. 3528/2007 «Κύρωση του Κώδικα
Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ» (ΦΕΚ 26/τ. Α΄/09.02.2007),
όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις των άρθρων 5 και 7 παρ. 2 περ. β. του
ν. 3469/2006 «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 131/τ. Α΄/28.06.2006).
5. 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.
6. Τις υπ’ αριθμ. 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).
7. Τις διατάξεις των άρθρων 54 και 90 του π.δ. 63/2005
(ΦΕΚ. 98/τ. Α’/22.04.2005) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα».
8. Την αριθμ. Γ.Π.Κ.Μ./οικ. 3141/24.10.2016 (ΦΕΚ
3592/Β/4.11.2016 ΑΔΑ: ΩΓΝΖ7ΛΛ-ΨΡ9 απόφαση του

27201

Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας «Περί Αναπλήρωσης του Αντιπεριφειάρχη της Π.Ε. Πέλλας».
9. Την αριθ. 30158(388)/27.01.2017, απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας περί μεταβίβασης
αρμοδιοτήτων της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης και
Περιβάλλοντος στους Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (ΦΕΚ 516/21-2-2017).
10. Την αριθμ. ΔΟΑ/οικ.26601/10-10-2007 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών και την αριθμ. 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
της Διεύθυνσης Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος της Περιφερειακής Ενότητας Πέλλας.
12. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν
προκαλείται δαπάνη σε βάρους του Κρατικού Προϋπολογισμού, της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας ή της
Περιφερειακής Ενότητας Πέλλας, αποφασίζουμε:
1.) Την παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής πράξεων και εγγράφων «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ»
στον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης
και Περιβάλλοντος, στον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης
Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος καθώς και σε Προϊσταμένους Τμημάτων της Διεύθυνσης Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος της Περιφερειακής Ενότητας Πέλλας της
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας ως ακολούθως:
Α.1) Στον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος για:
1. Την απόφαση συγκρότησης δευτεροβάθμιων συμβουλίων επιθεώρησης θεάτρων και κινηματογράφων.
2. Την απόφαση συγκρότησης μικτού κλιμακίου σύμφωνα με το άρθρο 11 της αριθμ. ΦΑ/9.2/
οικ.28425/1245/22-12-2008 κοινής υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 2604/Β΄).
3. Την απόφαση συγκρότησης του «Διμελούς οργάνου ελέγχου ποιότητας παρεχόμενων υπηρεσιών του
άρθρου 11 του ν. 3982/2011».
4. Τις αποφάσεις για το διορισμό των μελών των εκτιμητικών Επιτροπών, την αποδοχή και δημοσίευση των
εκθέσεων εκτίμησης της επιτροπής σύμφωνα με τις διατάξεις του κ.ν. 2190/1920 όπως ισχύει.
Α.2) Στον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Ανάπτυξης και
Περιβάλλοντος της Περιφερειακής Ενότητας Πέλλας για:
1. Τα έγγραφα που απαιτούνται για την ολοκλήρωση
του έργου της μεταφοράς των μαθητών, προς συναρμόδιες υπηρεσίες της Περιφέρειας και των αντίστοιχων
Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
2. Την απόφαση ορισμού Ιατρών στα βαθμολογικά κέντρα διενέργειας Πανελληνίων Εξετάσεων για μαθητές
με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.
3. Την απόφαση συγκρότησης σχολικών εφορειών
Ανωτέρων Εκκλησιαστικών Σχολών.
4. Την απόφαση συγκρότησης πρωτοβάθμιων συμβουλίων επιθεώρησης θεάτρων και κινηματογράφων
πόλεως και υπαίθρου.
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5. Την απόφαση επέκτασης της τήρησης ημερολογίου
μέτρων ασφαλείας στις οικοδομές και σε πόλεις με πληθυσμό κάτω των 10.000 κατοίκων.
6. Την απόφαση επέκτασης της δικαιοδοσίας των Επιτροπών Ρύθμισης Φορτοεκφορτώσεων Ξηράς (Ε.Ρ.Φ.Ξ)
μέχρι τα όρια της δικαιοδοσίας της οικείας Επιθεώρησης
Εργασίας, καθώς και η επέκταση των διατάξεων περί
φορτοεκφορτωτικών εργασιών σε Δήμους, εν γένει η
συγκρότηση συμβουλίων και επιτροπών αρμοδιότητας
Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.
7. Την απόφαση έγκρισης πρόσληψης διευθυντή ή
καθηγητή σε ερασιτεχνική σχολή χορού.
8. Την έγκριση τροποποίησης καταστατικών Ανωνύμων Εταιρειών με μετοχικό κεφάλαιο άνω των 3.000.000
ευρώ.
9. Την απόφαση για την παροχή άδειας εγκατάστασης
στην Περιφερειακή Ενότητα Πέλλας υποκαταστήματος
ή πρακτορείου αλλοδαπής ΑΕ ή ΕΠΕ και τις προβλεπόμενες από την κείμενη νομοθεσία μεταβολές και δημοσιεύσεις.
10. Την εντολή για την άσκηση ελέγχου επί των Α.Ε.,
σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
11. Την έγκριση σύστασης Ανωνύμων Εταιρειών δια
μετατροπής ή συγχώνευσης επιχειρήσεων άλλης μορφής (ατομικές, Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε. κ.λπ.).
12. Την έγκριση συγχώνευσης Ανωνύμων Εταιρειών.
13. Την έγκριση διάσπασης Ανωνύμων Εταιρειών ή
μετατροπή τους σε άλλης μορφής εταιρείες.
14. Τη δημοσίευση εκθέσεων εκτίμησης για την απόκτηση παγίων περιουσιακών στοιχείων σύμφωνα με το
άρθρο 10 του κ.ν. 2190/1920 όπως ισχύει.
15. Την έκδοση εγκριτικών εγγράφων προς το Γ.Ε.ΜΗ.,
για καταχώρηση και δημοσίευση των στοιχείων και αποφάσεων των Α.Ε.
16. Την απόφαση για την περιοδικότητα της διενέργειας τιμοληψίας που αφορά στη μέση τιμή των υγρών
καυσίμων και τροφίμων, καθώς και το Δελτίο Τιμών.
17. 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.
18. Την απόφαση ανανέωσης των υφισταμένων και σε
ισχύ αδειών παραγωγών πλανοδίου εμπορίου σύμφωνα
με την κείμενη νομοθεσία.
19. Τη θεώρηση, ανανέωση, τροποποίηση, επέκταση,
ακύρωση και χορήγηση όλων των αδειών άσκησης επαγγέλματος μηχανολογικών και ηλεκτρολογικών ειδικοτήτων όπως σε μηχανοτεχνίτες, χειριστές μηχανημάτων,
ηλεκτροσυγκολλητές, ηλεκτρολόγων κάθε τάξης και
ειδικότητας κ.τ.λ., σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
20. Τη χορήγηση ανανέωση, τροποποίηση και ανάκληση των αδειών συνεργείων συντήρησης ανελκυστήρων.
21. Τη χορήγηση επαγγελματικής άδειας γομωτή –
πυροδότη.
22. Το έγγραφο για τη διακοπή ηλεκτροδότησης
εγκατάστασης που αδειοδοτείται στα πλαίσια του
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ν. 3982/2011 προς το Διαχειριστή του Δικτύου του συστήματος ηλεκτροδότησης.
23. Την απόφαση συνέχισης λειτουργίας εγκατάστασης για την οποία έχει εκδοθεί απόφαση παύσης σύμφωνα με το άρθρο 29 παρ. 1 του ν. 3982/2011.
24. Την απόφαση για την μείωση των αποστάσεων
ασφαλείας σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία περί
«Κανονισμοί για παραγωγή, αποθήκευση και διάθεση
σε κατανάλωση εκρηκτικών υλών».
25. Τη χορήγηση ειδικών αδειών εργοστασίων κατασκευής και επισκευής ατμολεβήτων.
26. Τις αποφάσεις για την επιβολή κυρώσεων για την
επεξεργασία ιατρικών αποβλήτων εντός ή εκτός υγειονομικών μονάδων της Περιφερειακής Ενότητας Πέλλας.
27. Την πράξη παράτασης ισχύος ΑΕΠΟ Β κατηγορίας,
σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
28. Τις προβλεπόμενες αποφάσεις χορήγησης βεβαίωσης απαλλαγής από Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων
(Α.Ε.Π.Ο) εντός της Περιφερειακής Ενότητας Πέλλας.
29. Τις περιβαλλοντικές δεσμεύσεις ΠΠΔ για έργα και
δραστηριότητες κατηγορίας Β΄ εντός της Περιφερειακής Ενότητας Πέλλας που δεν προβλέπεται η χορήγηση
άδειας λειτουργίας από την κείμενη νομοθεσία.
30. Τις αποφάσεις Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων
(Α.Ε.Π.Ο.) για έργα και δραστηριότητες κατηγορίας Β΄
εντός της Περιφερειακής Ενότητας Πέλλας.
31. Τις αποφάσεις για την επιβολή κυρώσεων για εφεδρικά ηλεκτροπαραγωγό ζεύγη και γεωθερμία σύμφωνα
με την κείμενη νομοθεσία.
32. Τις αποφάσεις για την επιβολή κυρώσεων σε διυλιστήρια και σε εταιρείες εμπορίας με εγκαταστάσεις
αποθήκευσης και διακίνησης υγρών καυσίμων, υγραερίων, λιπαντικών και ασφάλτου, στις μονάδες εμφιάλωσης
υγραερίου και στους πωλητές πετρελαίου θέρμανσης.
33. Τις αποφάσεις για την επιβολή κυρώσεων λόγω
παράβασης του ν. 3982/2011.
34. Την έγκριση παραγωγής εκρηκτικών υλών και την
απόφαση για την επιβολή προστίμων σε βάρος οποιουδήποτε παράγει, κατέχει ή διαθέτει στην αγορά εκρηκτικά τα οποία δεν πληρούν τις νόμιμες απαιτήσεις.
35. Την έγκριση ατελούς εισαγωγής μηχανημάτων, που
προορίζονται για μεταλλευτικές και λατομικές εγκαταστάσεις και ειδικών μηχανημάτων για τις ανάγκες των
μεταλλείων.
36. Τη χορήγηση αδειών πωλητών πετρελαίου θέρμανσης, άδειας διανομής εμφιαλωμένου υγραερίου, άδειας
εμφιάλωσης υγραερίων κ.λπ. κατά τις κείμενες διατάξεις
του «Κανονισμού Αδειών».
37. Την απόφαση που αφορά στην εξαίρεση απαλλαγής υποχρέωσης άδειας εγκατάστασης και λειτουργίας,
σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
38. Τη χορήγηση αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας εφεδρικών σταθμών ηλεκτροπαραγωγής σε ιδιώτες.
39. Τη χορήγηση αδειών εγκατάστασης για ίδια χρήση
ενεργειακών συστημάτων θέρμανσης ή ψύξης χώρων,
μέσω της εκμετάλλευσης της θερμότητας των γεωλογικών σχηματισμών και των νερών επιφανειακών και
υπογείων, που δεν χαρακτηρίζονται γεωθερμικό υλικό
σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3175/2003 (ΦΕΚ 207Α΄).
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40. Την απόφαση εκτίμησης της αξίας μηχανημάτων
για τον προσδιορισμό της φορολογητέας αξίας τους για
επιχειρήσεις.
41. Την απόφαση συγκρότησης επιτροπής σύμφωνα με τις διατάξεις της κοινής υπουργικής απόφασης
Φ.15/1589/104/30.01.2006 (ΦΕΚ 90/Β΄/2006) - Λήψη μέτρων πυροπροστασίας στις βιομηχανικές, βιοτεχνικές
εγκαταστάσεις, επαγγελματικά εργαστήρια, αποθήκες,
μηχανολογικές εγκαταστάσεις παροχής υπηρεσιών που
υπάγονται στις διατάξεις του ν. 3325/2005 (ΦΕΚ 68Α΄).
42. Τις αποφάσεις για το χαρακτηρισμό των λατομικών
επιχειρήσεων αδρανών υλικών.
43. Τους χρηματικούς καταλόγους και τις καταστάσεις
βεβαίωσης προστίμων.
44. Την έκδοση αδειών έναρξης δραστηριότητας/
άσκησης επαγγέλματος, παροχής υπηρεσιών αρμοδιότητας Διεύθυνσης, που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας 2006/123/Ε.Κ, όπως ενσωματώθηκε
στο εθνικό δίκαιο με το ν. 3844/2010, όπου προβλέπεται
και εφόσον δεν ανατίθενται με διάταξη νόμου σε άλλο
διοικητικό/υπηρεσιακό/συλλογικό όργανο.
45. Την έκδοση απόφασης άδειας εγκατάστασης,
λειτουργίας, επέκτασης, τροποποίησης, ανάκλησης,
παύσης λειτουργίας των βιομηχανικών και βιοτεχνικών
εγκαταστάσεων και αποθηκών, επαγγελματικών εργαστηρίων δραστηριοτήτων και έργων, κατ’ εφαρμογή
της κείμενης νομοθεσίας. Στις παραπάνω εγκαταστάσεις συμπεριλαμβάνονται και οι βιομηχανίες πετρελαιοειδών, αποθήκευσης και διακίνησης υγρών καυσίμων,
υγραερίων, λιπαντικών και ασφάλτου, οι εγκαταστάσεις
αναγέννησης ορυκτελαίων, εμφιαλώσεως υγραερίων, οι
εγκαταστάσεις ερευνών και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων, αποθήκευσης, διακίνησης και διανομής φυσικού αερίου πλην αυτών που εμπίπτουν στις διατάξεις
της οδηγίας SEVESO.
Α.3) Στον Προϊστάμενο του Τμήματος Χορήγησης
Αδειών Βιομηχανίας, Ενέργειας, Φυσικών Πόρων και
Επαγγελμάτων της Διεύθυνσης Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος της Περιφερειακής Ενότητας Πέλλας για:
1. Την έγκριση ατελούς εισαγωγής μηχανημάτων που
προορίζονται για μεταλλευτικές και λατομικές εγκαταστάσεις και ειδικών μηχανημάτων για τις ανάγκες των
λατομείων της Περιφερειακής Ενότητας Πέλλας.
2. Την εκτίμηση της αξίας μηχανημάτων προορισμό
της φορολογητέας αξίας τους για τις επιχειρήσεις της
Περιφερειακής Ενότητας Πέλλας.
Α.4) Στον Προϊστάμενο του Τμήματος Εμπορίου και
Ανωνύμων Εταιρειών της Διεύθυνσης Ανάπτυξης και
Περιβάλλοντος της Περιφερειακής Ενότητας Πέλλας για:
1. Τη θεώρηση των μπλοκ παρεχόμενων υπηρεσιών
από σωματεία εμπορικού χαρακτήρα.
2. Τη θεώρηση των προβλεπόμενων τηρουμένων βιβλίων των επιχειρήσεων, όπως αυτά προβλέπονται από
τους κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.
3. Τη θεώρηση του κανονικού της τιμής των τιμολογίων των υγρών καυσίμων και τροφίμων για προμήθειες
του Δημοσίου, Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων, ΝΠΔΔ κ.λπ.
της Περιφερειακής Ενότητας Πέλλας.
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4. Τα εγκριτικά έγγραφα για την νομιμότητα των στοιχείων και των αποφάσεων των Α.Ε.
5. Την ανάκληση στοιχείων και δεδομένων από το
μητρώο Α.Ε. και τη διαβίβασή τους στο Γ.Ε.ΜΗ., για την
έκδοση πιστοποιητικών Α.Ε., την εκτέλεση εισαγγελικών
παραγγελιών, τη χορήγηση αντιγράφων πρακτικών Γενικών Συνελεύσεων σε έχοντες έννομο συμφέρον και τη
χορήγηση βεβαιώσεων σε μετόχους και μέλη Δ.Σ. Α.Ε.
Α.5) Στον Προϊστάμενο του Τμήματος Απασχόλησης
και Υποστήριξης της Εκπαίδευσης της Διεύθυνσης Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος Περιφερειακής Ενότητας Πέλλας για:
1. Την απόφαση για έγκριση της εγκατάστασης, μεταφοράς ή επισκευής οποιασδήποτε κατηγορίας τηλεφωνικών συνδέσεων για τις περιφερειακές υπηρεσίες του
Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων εντός
της Περιφερειακής Ενότητας Πέλλας.
2. Την αλληλογραφία με τον ΟΑΕΔ, που αφορά στην
επιβολή προστίμων σε εργοδότες για μη έγκαιρη αναγγελία πρόσληψης εργαζομένου.
Α.6) Στον Προϊστάμενο του Τμήματος Περιβάλλοντος
και Υδροοικονομίας της Διεύθυνσης Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος της Περιφερειακής Ενότητας Πέλλας για:
1. Την έγκριση εργασιών αποξήλωσης αμιάντου.
2. Την εισήγηση προς τις αρμόδιες Υπηρεσίες για
χορήγηση αδειών χρήσης νερού και εκτέλεσης έργων
αξιοποίησης υδατικών πόρων εντός της Περιφερειακής
Ενότητας Πέλλας.
3. Τις γνωμοδοτήσεις του Τμήματος σε θέματα αρμοδιότητάς του.
2) Τελικές διατάξεις
α) Τα αναφερόμενα στην παρούσα απόφαση στην παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ» στον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, στον Προϊστάμενο
της Διεύθυνσης Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος καθώς
και στους Προϊσταμένους των Τμημάτων της Διεύθυνσης Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος της Περιφερειακής
Ενότητας Πέλλας ισχύει σε κάθε περίπτωση έλλειψης,
απουσίας ή κωλύματός τους και για τους νόμιμους αναπληρωτές τους. Σε περίπτωση έλλειψης, απουσίας ή κωλύματος και των νόμιμων αναπληρωτών τους, η παροχή
εξουσιοδότησης υπογραφής επιστρέφει στα ιεραρχικά
ανώτερα αυτών υπηρεσιακά/διοικητικά όργανα.
β) Οι εξουσιοδοτούμενοι, με την παρούσα απόφαση,
να υπογράφουν «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ»
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.
Έδεσσα, 12 Ιουλίου 2017
Η Αναπληρώτρια Αντιπεριφερειάρχης
ΑΘΗΝΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΑΗΔΟΝΑ
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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

*02026462807170008*

