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10 Οκτωβρίου 2019

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Τμηματική έγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων
σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 195/2018 απόφαση του
Δημοτικού Συμβουλίου Δάφνης-Υμηττού.

2

Μεταβίβαση άσκησης αρμοδιοτήτων σε μέλη του
Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

3

Μεταβίβαση άσκησης αρμοδιοτήτων του Διοικητή του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. στους Υποδιοικητές.

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ
4

Διόρθωση σφάλματος στην 129899/Ν1/21.8.2018
απόφαση της Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 3386/
03.09.2019 (τ.Β΄).

5

Διορθώσεις σφαλμάτων στις 1174/592/05.09.2019,
1175/592/05-09-2019 και 1173/592/05-09-2019
αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας, που
δημοσιεύθηκαν στο ΦΕΚ 3575/τ.Β΄/26.09.2019.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 94475/707
(1)
Τμηματική έγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων
σύμφωνα με την υπ' αριθ. 195/2018 απόφαση του
Δημοτικού Συμβουλίου Δάφνης-Υμηττού.
Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις περί Διοικητικής Αποκέντρωσης ισχύουσες διατάξεις όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα.
2. Τις διατάξεις του ν. 2503/1997 (ΦΕΚ 107/Α΄/
30.05.1997) «Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την Τοπική Αυτοδιοίκηση
και άλλες διατάξεις».
3. Το ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/07.06.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης».

Αρ. Φύλλου 3746

4. Τις διατάξεις των άρθρων 28 και 28Α του ν. 4325/2015
(ΦΕΚ 47/Α΄/11.05.2015) «Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης - Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική
Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις» όπως συμπληρώθηκε με τις διατάξεις του άρθρου
24 του ν. 4368/2016 (ΦΕΚ 21/Α΄/21.02.2016) «Μέτρα
για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και άλλες
διατάξεις».
5. Το άρθρο 52 του ν. 2696/1999 (ΦΕΚ 57/Α΄/
23.03.1999), που αφορά στην κύρωση του Κώδικα Οδικής
Κυκλοφορίας (ΚΟΚ), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο
48 παρ. 9 του ν. 4313/2014 (ΦΕΚ 261/Α΄/17.12.2014).
6. Το άρθρο 109 του ν. 2696/1999 (ΦΕΚ 57/Α΄/
23.03.1999) περί δημοσίευσης αποφάσεων που εκδίδονται κατ' εξουσιοδότηση των διατάξεων του Κώδικα
Οδικής Κυκλοφορίας στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
7. Το άρθρο 90 του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α΄/22.04.2005)
"Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και
τα κυβερνητικά όργανα".
8. Το π.δ. 135/2010 (ΦΕΚ 228/Α΄/27.12.2010) "»Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής».
9. Την αριθ. 15869/15.05.2017 απόφαση του Υπουργού
Εσωτερικών (ΦΕΚ 250/Υ.Ο.Δ.Δ./26.05.2017) με την οποία
ο Σπυρίδων Κοκκινάκης διορίστηκε στη θέση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.
10. Την αριθ. οικ. 47601/17682/08.06.2017 (ΦΕΚ 2056/
Β/14.06.2017, ΑΔΑ: ΩΒΝΔΟΡ1Κ-Θ4Ν) απόφαση του
Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής περί
μεταβίβασης δικαιώματος υπογραφής.
11. Το αριθ. 15109/13.05.2013 έγγραφο της Δ/νσης
Οργάνωσης και Λειτουργίας OTA του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα «Εγκρίσεις αποφάσεων συλλογικών οργάνων των OTA που αφορούν μέτρα ρύθμισης οδικής
κυκλοφορίας από τους Γενικούς Γραμματείς Αποκεντρωμένων Διοικήσεων».
12. Τις αριθ. 1115/2012, 49/2012 και 819/2013 αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας.
13. Την αριθ. οικ. 47870/39280/10.09.2013 (ΑΔΑ:
ΒΛ9ΛΟΡ1Κ-ΔΞΩ) απόφαση του Γενικού Γραμματέα της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με θέμα: «Άσκηση
αρμοδιότητας έγκρισης αποφάσεων των OTA που αφορούν μέτρα ρύθμισης οδικής κυκλοφορίας και λήψης
αποφάσεων αναφορικά με τα μέτρα του άρθρου 52Α
του ν. 2696/1999» όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ.
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οικ. 22769/12259/19.03.2015 (ΑΔΑ: 7ΞΦΔΟΡ1Κ-ΙΡΚ) απόφαση του Γ.Γ.Α.Δ.Α.
14. Το αριθ. 48823/39998/18.09.2013 έγγραφο του Γ.Γ.
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με θέμα: «Διευκρινίσεις - Οδηγίες περί Εγκρίσεων Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων οδικών δικτύων στους OTA και στους χερσαίους
χώρους λιμένων».
15. Την αριθμ. απόφαση Δ13/ο/1372 (ΦΕΚ 85/Β΄/
23.01.2018) του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών με θέμα: «Έγκριση της Τεχνικής Οδηγίας για τη
χρήση αναλάμποντος φωτεινού σηματοδότη ενός πεδίου σε διαβάσεις πεζών» και την αριθμ. ΔΜΕΟ/Ο/3050
(ΦΕΚ 2302/Β΄/16.09.2013) απόφαση του Υπουργού
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων με θέμα: «Έγκριση Τεχνικών Οδηγιών κυκλοφοριακών παρεμβάσεων
στο αστικό περιβάλλον για την εφαρμογή τους σε
περιοχές σχολικών συγκροτημάτων και περιοχές με
αυξημένη κίνηση στα πλαίσια βελτίωσης της οδικής
ασφάλειας».
16. Το αριθ. 22303/6569/11.04.2019 έγγραφο της Δ/
νσης Διοίκησης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής
με το οποίο διαβιβάστηκε στη Δ/νση Τεχνικού Ελέγχου
η νομοτύπως ληφθείσα, όπως αναφέρει η παραπάνω
αρμόδια Υπηρεσία, αριθ. 195/30.10.2018 απόφαση του
Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Δάφνης-Υμηττού, για
κυκλοφοριακές ρυθμίσεις επί της οδού Εθν. Αντιστάσεως, με τα συνημμένα της.
17. Την από 26/09/2018 Τεχνική Περιγραφή Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του
Δήμου Δάφνης-Υμηττού με θέμα «Χωροθέτηση πινακίδων οδικής σήμανσης επί της οδού Εθν. Αντιστάσεως
στη Δ.Κ. Δάφνης» βάσει της οποίας λήφθηκε η υπ' αριθ.
25/30.10.2018 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
για τις υπόψη κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.
18. Την αριθ. 25/30.10.2018 απόφαση της Επιτροπής
Ποιότητας Ζωής με την οποία εγκρίνονται οι υπόψη κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.
19. Την αριθ. 195/30.10.2018 απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου του Δήμου Δάφνης-Υμηττού με την οποία
εγκρίνονται οι υπόψη κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.
20. Το με αριθ. 3048/25.02.2019 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Δάφνης-Υμηττού.
21. Το με αριθ. 41831/292/16.07.2019 έγγραφο και με
αριθ. 12627/18.09.2019 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών
Υπηρεσιών του Δήμου Δάφνης-Υμηττου.
22. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος
του προϋπολογισμού του έτους 2019 του Δήμου Δάφνης-Υμηττού, όπως βεβαιώνεται στο ως άνω 20 σχετικό,
και επειδή:
Οι προτεινόμενες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις συμβάλλουν στη βελτίωση των κυκλοφοριακών συνθηκών της
περιοχής, αποφασίζουμε:
Την έγκριση των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, της
αριθμ. 195/2018 απόφασης του Δ.Σ. του Δήμου Δάφνης-Υμηττού και συγκεκριμένα:
Καθορισμός μέγιστης ταχύτητας κίνησης των οχημάτων τα 30χλμ/ώρα, στην οδό Εθν. Αντιστάσεως με την
τοποθέτηση ρυθμιστικής πινακίδας (Ρ-32).
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Κατασκευή διάβασης πεζών επί της οδού Εθν. Αντιστάσεως στο 4ο Ολοήμερο Νηπιαγωγείο με λευκή διαγράμμιση πλάτους 3,00 μ. με έναρξη τα 22,00 μ. και τέλος τα
25,00 μ. από τη ρυμοτομική γραμμή της οδού Ίμβρου.
Η εν λόγω έγκριση χορηγείται με τις εξής προϋποθέσεις:
1. Να τοποθετηθούν όλες οι κατακόρυφες σημάνσεις
(πινακίδες) με την υπόδειξη της Τεχνικής Υπηρεσίας
του Δάφνης-Υμηττού σε κατάλληλες θέσεις εκτός του
οδοστρώματος, ώστε να εξασφαλίζεται χωρίς εμπόδια
η κίνηση των οχημάτων αλλά και των πεζών.
2. Να λαμβάνεται μέριμνα έτσι ώστε με την εφαρμογή
των προτεινόμενων κυκλοφοριακών ρυθμίσεων να μην
επηρεάζονται οι υπηρεσίες των μέσων οδικής μαζικής
μεταφοράς.
3. Οι προτεινόμενες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις να
υποστηρίζουν και τις ανάγκες των Ατόμων με Αναπηρία (ΑμεΑ).
4. Τα μέτρα που λαμβάνονται με την παρούσα απόφαση να ισχύουν από την τοποθέτηση των οικείων πινακίδων σήμανσης, των σηματοδοτών ή των διαγραμμίσεων
στο οδόστρωμα, εκτός αν κατά το χρόνο ισχύος των μέτρων αυτών η κυκλοφορία ρυθμίζεται από στελέχη της
αρμόδιας Αστυνομικής Αρχής.
5. Μη νομιμοποίησης τυχόν παράνομων ενεργειών.
6. Παρακολούθησης της ακριβούς εκτέλεσης των
όρων που έχουν τεθεί με αυτή από τις Αρχές προς τις
οποίες αυτή αποστέλλεται στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους.
7. Ότι τηρούνται απαρέγκλιτα τα όσα αναγράφονται
στην Τεχνική Έκθεση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών
του Δήμου Δάφνης-Υμηττού με θέμα: «Χωροθέτηση
πινακίδων οδικής σήμανσης επί της οδού Εθν. Αντιστάσεως στη Δ.Κ. Δάφνης» βάσει της οποίας λήφθηκε η
195/30.10.2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου
του Δήμου.
8. Η τοποθέτηση άλλης, πλην ρυθμιστικής, σήμανσης
(πληροφοριακή σήμανση ή σήμανση που διευκολύνει
τη ρύθμιση της κυκλοφορίας και βελτιώνει την οδική
ασφάλεια) μπορεί να γίνει με ευθύνη του Δήμου σύμφωνα με τις εγκεκριμένες προδιαγραφές.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 30 Σεπτεμβρίου 2019
Ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗΣ
Ι

Αριθμ. οικ. 598788(8065)
(2)
Μεταβίβαση άσκησης αρμοδιοτήτων σε μέλη του
Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 159,171 και 186 του
ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης
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και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/07.06.2010), όπως τροποποιήθηκε,
συμπληρώθηκε και ισχύει.
2. 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).
3. 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.
4. Τις 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).
5. Τις διατάξεις του άρθρου και 90 του π.δ. 63/2005
(ΦΕΚ 98/τ.A΄/22.04.2005) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα».
6. Την αριθμ. 7281/2019 απόφαση του Πολυμελούς
Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, για την επικύρωση των
αποτελεσμάτων των περιφερειακών εκλογών της 26ης
Μαΐου 2019 και ανακήρυξη του επιτυχόντος και των επιλαχόντων συνδυασμών, του εκλεγέντος Περιφερειάρχη
και των μελών του Περιφερειακού Συμβουλίου της Κεντρικής Μακεδονίας.
7. Το από 31.08.2019 Πρακτικό Ορκωμοσίας του Περιφερειάρχη και των Περιφερειακών Συμβούλων της
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
8. Την αριθ. Γ.Π.Κ.Μ./οικ. 2555/10.09.2019 απόφαση
του Περιφερειάρχη περί ορισμού τομεαρχών (ΑΔΑ:
78ΥΡ7λλ-19Σ).
9. Τις αριθ. οικ.30110(385)/27.01.2017, οικ. 30158
(388)/27.01.2017 και οικ. 30168(389)/27.01.2017 αποφάσεις του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας,
περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων και παροχής εξουσιοδότησης υπογραφής «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ,
όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν (ΦΕΚ 390/
τ.Β΄/10.02.2017, ΦΕΚ 516/τ.Β΄/21.02.2017 και ΦΕΚ 229/
τ.Β΄/01.02.2017).
10. Την αριθμ. 26/2008 γνωμοδότηση του Νομικού
Συμβουλίου του Κράτους.
11. 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.
12. Την ανάγκη απλούστευσης διαδικασιών, για τη
σύντομη διεκπεραίωση υπηρεσιακών θεμάτων και την
εξασφάλιση της εύρυθμης και αποδοτικής λειτουργίας
των υπηρεσιών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
13. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού ή της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας,
αποφασίζουμε:
1) Τη μεταβίβαση άσκησης συγκεκριμένων αρμοδιοτήτων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας στους
Περιφερειακούς Συμβούλους, Δημήτριο Ασλανίδη του
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Γεωργίου, Αικατερίνη Περιστέρη του Γεωργίου και Αλέξανδρο Θάνου του Αθανασίου, ως ακολούθως:
1) Στον Περιφερειακό Σύμβουλο Δημήτριο Ασλανίδη
του Γεωργίου μεταβιβάζεται η άσκηση των κάτωθι αρμοδιοτήτων της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας ΠΚΜ, που αφορούν θέματα Κοινωνικής
Αλληλεγγύης ως εξής:
1. Η εποπτεία και υποστήριξη συλλόγων και φορέων
κοινωνικής φροντίδας, επί θεμάτων Κοινωνικής Μέριμνας σε υπερτοπικό επίπεδο.
2. Ο σχεδιασμός, η υποβολή προτάσεων, και η παρακολούθηση δράσεων Κοινωνικής Μέριμνας σε υπερτοπικό
επίπεδο.
3. Η εισήγηση για τη σκοπιμότητα της αναγνώρισης/
ανανέωσης ή μη φορέα κοινωνικής φροντίδας ως πιστοποιημένου.
4. Η εφαρμογή προγραμμάτων στεγαστικής, οικονομικής και κοινωνικής επανένταξης ευπαθών ομάδων σε
υπερτοπικό επίπεδο.
5. Τα προγράμματα προαγωγής της κοινωνικής μέριμνας και η συνεργασία με άλλους φορείς για την εκπλήρωση του στόχου.
6. Η επίβλεψη των φορέων κοινωνικής φροντίδας στην
οργάνωση, τη λειτουργία και την εν γένει ποιότητα των
παρεχόμενων υπηρεσιών τους.
2) Στην Περιφερειακή Σύμβουλο Αικατερίνη Περιστέρη του Γεωργίου μεταβιβάζεται η άσκηση των κάτωθι
αρμοδιοτήτων της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και
Κοινωνικής Μέριμνας ΠΚΜ και της Διεύθυνσης Εμπορίου και Απασχόλησης ΠΚΜ, που αφορούν σε θέματα
Πολιτισμού ως εξής:
1. Ο συντονισμός δράσεων των πολιτιστικών φορέων
σε υπερτοπικό επίπεδο.
2. Τα προγράμματα προαγωγής του πολιτισμού σε
υπερτοπικό επίπεδο.
3. Η διοργάνωση και η εποπτεία πολιτιστικών δρώμενων σε υπερτοπικό επίπεδο.
4. Η έκδοση απόφασης συγκρότησης δευτεροβάθμιων
συμβουλίων επιθεώρησης ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων σε υπερτοπικό επίπεδο.
5. Η απόφαση για το διορισμό και την αντικατάσταση
διοικητών ιδρυμάτων που χορηγούν υποτροφίες στη
χωρική αρμοδιότητα της Περιφέρειας και όλες τις συναφείς πράξεις.
6. Η έγκριση της αδελφοποίησης σχολείων της Περιφέρειας με σχολεία όλης της χώρας ή με σχολεία της
αλλοδαπής και της συνεργασίας αυτών.
7. Η υλοποίηση προγραμμάτων δράσεων και πρωτοβουλιών που αφορούν σε θέματα παιδείας και υποστήριξης της εκπαίδευσης, για θέματα της πέραν του τυπικού
εκπαιδευτικού συστήματος δια βίου μάθησης και της
σύνδεσης αυτών με την απασχόληση, σε υπερτοπικό
επίπεδο.
3) Στον Περιφερειακό Σύμβουλο Αλέξανδρο Θάνου
του Αθανασίου μεταβιβάζεται η άσκηση των κάτωθι αρμοδιοτήτων της Διεύθυνσης Τουρισμού ΠΚΜ, ως εξής:
1. Η ανάθεση κάθε είδους σύμβασης (προμηθειών,
υπηρεσιών, έργων, προγραμματικών κ.λπ.), που αφορά την υπηρεσία Έδρας, σε περισσότερες της μίας
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Περιφερειακές Ενότητες/Μητροπολιτικής Ενότητας
ή στο σύνολο της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας
του τομέα ευθύνης του, πλην αυτών που ανατίθενται
με διάταξη νόμου, απόφαση Συλλογικού Οργάνου ή
όμοια διοικητική πράξη σε άλλο διοικητικό/υπηρεσιακό όργανο.
2. Ο σχεδιασμός και η 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.
3. Η υλοποίηση δράσεων του προγράμματος τουριστικής προβολής.
4. Η 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.
5. Η υλοποίηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων τουρισμού της ΠKM.
6. Η συμμετοχή σε ευρωπαϊκά δίκτυα τουρισμού.
7. Οι ενέργειες για το χαρακτηρισμό και την οριοθέτηση περιοχών ολοκληρωμένης τουριστικής ανάπτυξης
(ΠΟΤΑ).
Στους Περιφερειακούς Συμβούλους, Δημήτριο Ασλανίδη του Γεωργίου, Αικατερίνη Περιστέρη του Γεωργίου
και Αλέξανδρο Θάνου του Αθανασίου, μεταβιβάζεται η
άσκηση των κάτωθι αρμοδιοτήτων ως εξής:
1. Η επιβολή κυρώσεων και εφαρμογή μέτρων που
αφορούν σε περισσότερες της μίας Περιφερειακές Ενότητες/Μητροπολιτικής Ενότητας ή στο σύνολο της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας του τομέα ευθύνης τους,
πλην αυτών που ανατίθενται με διάταξη νόμου ή όμοια διοικητική πράξη σε άλλο διοικητικό/υπηρεσιακό όργανο.
2. Η συγκέντρωση στοιχείων, ο σχεδιασμός και η εισήγηση του προϋπολογισμού των υπηρεσιών αρμοδιότητάς τους προς την Εκτελεστική Επιτροπή και τα λοιπά
αρμόδια συλλογικά όργανα, καθώς και η παρακολούθηση αυτού.
3. Η συγκέντρωση στοιχείων, ο σχεδιασμός και οι εισηγήσεις για «επιχειρησιακά προγράμματα» στα οποία
συμμετέχει η υπηρεσία του τομέα ευθύνης τους προς την
Εκτελεστική Επιτροπή και τα λοιπά αρμόδια συλλογικά
όργανα, καθώς και η παρακολούθηση υλοποίησης των
εγκεκριμένων προγραμμάτων.
4. Οι εισηγήσεις προς την Εκτελεστική Επιτροπή και
λοιπά Συλλογικά Όργανα/Επιτροπές της ΠKM, πλην
αυτών που ανατίθενται με διάταξη νόμου ή όμοια διοικητική πράξη σε άλλο διοικητικό/υπηρεσιακό όργανο .
5. Η συγκρότηση επιτροπών/κλιμακίων ή ομάδων
εργασίας για δραστηριότητες των υπηρεσιών του τομέα ευθύνης τους, καθώς και τον ορισμό μελών αυτών
προερχομένων από υπηρεσίες αρμοδιότητάς τους, πλην
αυτών που ανατίθενται με διάταξη νόμου ή όμοια διοικητική πράξη σε άλλο διοικητικό/υπηρεσιακό όργανο.
6. Η συμμετοχή των υπαλλήλων του γραφείου τους σε
εκπαιδευτικά - επιμορφωτικά προγράμματα, σεμινάρια
κ.λπ. στο εσωτερικό.
7. Ο ορισμός υπαλλήλων του Γραφείου τους ως υπεύ-
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θυνων για την επικύρωση αντιγράφων εγγράφων και
τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής, για την τήρηση του εμπιστευτικού πρωτοκόλλου, την επικύρωση
αντιγράφων και τη διακίνηση εγγράφων εμπιστευτικού
χαρακτήρα, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις νόμου.
Β) Στους Περιφερειακούς Συμβούλους, Δημήτριο
Ασλανίδη του Γεωργίου, Αικατερίνη Περιστέρη του Γεωργίου και Αλέξανδρο Θάνου του Αθανασίου, παρέχεται
εξουσιοδότηση υπογραφής «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ», για:
1. Τη μετακίνηση εντός/εκτός έδρας στο εσωτερικό
των υπαλλήλων που υπηρετούν στα γραφεία τους.
2) Από τη δημοσίευση της παρούσας καταργούνται, οι
ενότητες Α.2) και A3.) της αριθμ. 30168(389)/27.01.2017
απόφασης του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας
(ΦΕΚ 229/τ.Β΄/01.02.2017), όπως τροποποιήθηκε με
την αριθμ. οικ. 243015(3916)/16.06.2017 (ΦΕΚ 2172/
τ.Β΄/26.06.2017) όμοιά του, καθώς και η ενότητα Α.3)
της αριθμ. 30158(388)/27.01.2017 απόφασης (ΦΕΚ 516/
τ.Β΄/21.02.2017).
Η παρούσα απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα
της Κυβερνήσεως.
Θεσσαλονίκη, 25 Σεπτεμβρίου 2019
Ο Περιφερειάρχης
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΖΙΤΖΙΚΩΣΤΑΣ
Ι

Αριθμ. 203938
(3)
Μεταβίβαση άσκησης αρμοδιοτήτων του Διοικητή του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. στους Υποδιοικητές.
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ
ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΠΑΞ
ΠΑΡΟΧΩΝ (Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.)
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 35-48 του ΙΑ΄ κεφαλαίου
του ν. 4052/2012 (ΦΕΚ 41/Α΄/2012)«Νόμος αρμοδιότητας Υπουργείων Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και
Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης για εφαρμογή του
νόμου «Έγκριση των Σχεδίων Συμβάσεων Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής
Δημοκρατίας και της Τράπεζας της Ελλάδος, του Σχεδίου
του Μνημονίου Συνεννόησης μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Τράπεζας
της Ελλάδος και άλλες επείγουσες διατάξεις για τη μείωση του δημοσίου χρέους και τη διάσωση της εθνικής
οικονομίας» και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει, μετά τις
τροποποιήσεις που επέφεραν και τα άρθρα 74-84 και 90
του ν. 4387/2016 (ΦΕΚ 85/τ.Α΄/12.05.2016).
2. Τις διατάξεις του εδαφίου 2 της παρ. 2 του άρθρου
80 «Διοίκηση του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.» του ν. 4387/2016«Ενιαίο
Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας- Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού-συνταξιοδοτικού συστήματος-Ρυθμίσεις φο-
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ρολογίας εισοδήματος και τυχερών παιγνίων και άλλες
διατάξεις» (ΦΕΚ 85/τ.Α΄/12.05.2016), σύμφωνα με τις
οποίες: «Ο Διοικητής του ΕΤΕΑΕΠ με απόφαση του που
δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως καθορίζει τις αρμοδιότητες των Υποδιοικητών».
3. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 9 του ν. 2690/
1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 45/τ.A΄/09.03.1999).
4. Την αριθμ. Φ.21250/οικ. 8290/945/27.03.2013 απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης
και Πρόνοιας «Αρμοδιότητες Προέδρου του Ενιαίου
Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης (ΕΤΕΑ)» (ΦΕΚ 861/
τ.Β΄/10.04.2013).
5. Την αριθμ. Δ9/58093/15421/28.12.2016 (ΦΕΚ 729/
τ. ΥΟΔΔ/30.12.2016) απόφαση του Υφυπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Ορισμός Προέδρου, Κυβερνητικού Επιτρόπου και
Μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ενιαίου Ταμείου
Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών (ΕΤΕΑΕΠ)».
6. Την αριθ. Δ1/39251/13133/18.9.2019 απόφαση του
Υφυπουργού Εργασίας, και Κοινωνικών Υποθέσεων «Διορισμός Διοικητή στο Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών (ΕΤΕΑΕΠ) και τροποποίηση της
Δ9/58093/15421/28.12.2016 απόφασης του Υφυπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης «Ορισμός Προέδρου, Κυβερνητικού Επιτρόπου και μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ενιαίου
Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών
(ΕΤΕΑΕΠ) (ΥΟΔΔ 729)»(ΦΕΚ 771/τ. ΥΟΔΔ/23.09.2019),
με την οποία ο Ευάγγελος-Απόστολος Κωνσταντίνουτου Δημητρίου: α) διορίζεται ως Διοικητής του Ταμείου
(Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.), με τετραετή θητεία και β) τροποποιείται η
αριθμ. Δ9/58093/15421/28.12.2016 απόφαση του ως
άνω Υφυπουργού και διορίζεται ως Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Φορέα.
7. Την αριθ. Δ1/39451/13208/13.9.2019 απόφαση
του Υφυπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων
«Διορισμός Υποδιοικητή στο Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής
Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών (ΕΤΕΑΕΠ) και τροποποίηση της Δ9/58093/15421/28.12.2016 απόφασης
του Υφυπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Ορισμός Προέδρου, Κυβερνητικού Επιτρόπου και μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο
του Ενιαίου Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ
Παροχών (ΕΤΕΑΕΠ) (ΥΟΔΔ 729) με την οποία ο Επαμεινώνδας Ατσαβές του Γεωργίου, διορίστηκε ως Υποδιοικητής του Ενιαίου Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης
και Εφάπαξ Παροχών (Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.), με τετραετή θητεία
(ΦΕΚ 742/τ. ΥΟΔΔ/16.09.2019).
8. Την αριθ. Δ1/39450/13207/13.09.2019 απόφαση του Υφυπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων«Διορισμός Υποδιοικητή στο Ενιαίο Ταμείο
Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών (ΕΤΕΑΕΠ)
και τροποποίηση της Δ9/58093/15421/28.12.2016 απόφασης του Υφυπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Ορισμός Προέδρου,
Κυβερνητικού Επιτρόπου και μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ενιαίου Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης και
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Εφάπαξ Παροχών (ΕΤΕΑΕΠ) (ΥΟΔΔ 729) με την οποία ο
Νικόλαος Παγώνης του Χρήστου, διορίστηκε ως Υποδιοικητής του Ενιαίου Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης
και Εφάπαξ Παροχών (Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.), με τετραετή θητεία
(ΦΕΚ 740/τ. ΥΟΔΔ /16.09.2019).
9. Την αναγκαιότητα μεταβίβασης άσκησης αρμοδιοτήτων του Διοικητή του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π., στους Υποδιοικητές για
την εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία του Φορέα.
10. Το γεγονός ότι με την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Προϋπολογισμού του
Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π, αποφασίζουμε:
Μεταβιβάζουμε την άσκηση των παρακάτω αρμοδιοτήτων ως εξής:
Ι. Στον Υποδιοικητή Επαμεινώνδα Ατσαβέ για:
α) Θέματα της Γεν. Διεύθυνσης Επικουρικής Ασφάλισης
και Εφάπαξ Παροχών :
1. Της Α΄ Δ/νσης Επικ. Ασφάλισης
2. Της Β΄ Δ/νσης Επικ. Ασφάλισης
3. Της Ε΄ Δ/νσης Επικ. Ασφάλισης
4. Της Α΄ Δ/νσης Εφάπαξ Παροχών και
5. Της Γ΄ Δ/νσης Εφάπαξ Παροχών
β) Θέματα των Περιφερειακών Υπηρεσιών,
γ) Τη δυνατότητα υποβολής ερωτημάτων στο Αυτοτελές Τμήμα Νομικών Υποθέσεων, για θέματα των παραπάνω Διευθύνσεων.
II. Στον Υποδιοικητή Νικόλαο Παγώνη για:
α) Θέματα της Γεν. Διεύθυνσης Επικουρικής Ασφάλισης
και Εφάπαξ Παροχών :
1. Της Γ΄ Δ/νσης Επικ. Ασφάλισης
2. Της Δ΄ Δ/νσης Επικ. Ασφάλισης
3. Της ΣΤ΄ Δ/νσης Επικ. Ασφάλισης
4. Της Ζ΄ Δ/νσης Επικ. Ασφάλισης
5. Της Β΄ Δ/νσης Εφάπαξ Παροχών
6. Της Δ΄ Δ/νσης Εφάπαξ Παροχών
β) Τη δυνατότητα υποβολής ερωτημάτων στο Αυτοτελές Τμήμα Νομικών Υποθέσεων, για θέματα των παραπάνω Διευθύνσεων.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 30 Σεπτεμβρίου 2019
Ο Διοικητής
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ - ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
Ι

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ
(4)
Στην 129899/Ν1/21.8.2018 απόφαση της Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, που δημοσιεύτηκε στο
ΦΕΚ 3386/03-09-2019 (τ.Β΄) στη σελίδα 40021, στη Β΄
στήλη, στον 21 στίχο εκ των άνω, διορθώνεται:
από το εσφαλμένο: «Μαρούσι, 21 Αυγούστου 2018»,
στο ορθό: «Μαρούσι, 21 Αυγούστου 2019».
(Από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων)
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(5)
Στις 1174/592/05-09-2019, 1175/592/05-09-2019
και 1173/592/05-09-2019 αποφάσεις του Διοικητικού
Συμβουλίου του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας, που δημοσιεύθηκαν στο ΦΕΚ 3575/τ.Β΄/
26.09.2019, γίνονται οι εξής διορθώσεις:
1. Στη 1174/592/5-09-2019, απόφαση του Διοικητικού
Συμβουλίου του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας, στη σελίδα 41620, στον 30ο στίχο, έκτων
κάτω, διορθώνεται:
από το εσφαλμένο:
«(Αριθμ. απόφ. 1174/592/2.09.2019)»,
στο ορθό:
«(Αριθμ. απόφ. 1174/592/5-09-2019)».
2. Στη 1175/592/5-09-2019 απόφαση του Διοικητικού

Τεύχος B’ 3746/10.10.2019

Συμβουλίου του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας, στη σελίδα 41621, στην Α΄ στήλη, στον 7ο
στίχο, εκ των άνω, διορθώνεται:
από το εσφαλμένο:
«(Αριθμ. απόφ. 1175/592/2.09.2019)»,
στο ορθό:
«(Αριθμ. απόφ. 1175/592/5-09-2019)».
3. Στη 1173/592/5-09-2019 απόφαση του Διοικητικού
Συμβουλίου του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας, στη σελίδα 41621, στη β΄ στήλη, στον 6ο
στίχο, εκ των άνω, διορθώνεται:
από το εσφαλμένο: «(Αριθμ. απόφ. 1173/592/2.09.2019)»,
στο ορθό: «(Αριθμ. απόφ. 1173/592/5-09-2019)».
(Από το Εθνικό Τυπογραφείο)
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ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Τεύχος B’ 3746/10.10.2019

Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στο Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και
κυκλοφορία των Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη
των εκτυπωτικών - εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα
(ν. 3469/2006/Α΄ 131 και π.δ. 29/2018/Α΄58).
1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ)
r Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αίτησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον
ιστότοπο www.et.gr.
r Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμήμα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας
μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και Συνδρομητών.
Tο κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον
οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξάνεται κατά 0,30 €. To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

r Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση:
Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του
δημοσίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση
προηγμένης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης.
Β. Κατ’ εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν
είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς
δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων.

r Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημερήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες μας, περιλαμβάνονται στoν ιστότοπο (www.et.gr). Επίσης μέσω
του ιστότοπου δίδονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με
βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνικό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης.
2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου
αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.
Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

Ιστότοπος: www.et.gr

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία
του ιστότοπου: helpdesk.et@et.gr

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ
Πωλήσεις - Συνδρομές: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Πληροφορίες: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000)
Παραλαβή Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139)

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ:
webmaster.et@et.gr

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

Πείτε μας τη γνώμη σας,
για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας, συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

*02037461010190008*

