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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 6517 (1) 
  Έναρξη λειτουργίας του Περιφερειακού Γραφείου Ασύ−

λου Θράκης και καθορισμός τοπικής αρμοδιότητας 
και έδρας των Περιφερειακών Γραφείων Ασύλου Αττι−
κής, Θεσσαλονίκης, Θράκης, Λέσβου, Σάμου και Ρόδου.

   Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΣΥΛΟΥ

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:
1. Των άρθρων 41, 54 και 90 του Κώδικα Νομοθεσίας 

για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που 
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005 (Α΄ 98), 
όπως ισχύουν.

2. Του Ν. 3861/2010 (Α΄ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας 
με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των 

κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων 
στο Διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις».

3. Του Ν. 4375/2016 (Α΄ 51) «Οργάνωση και λειτουργία 
Υπηρεσίας Ασύλου, Αρχής Προσφυγών, Υπηρεσία Υπο−
δοχής και Ταυτοποίησης σύσταση Γενικής Γραμματεί−
ας Υποδοχής, προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας 
προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2013/32/ΕΚ 'σχετικά με 
τις κοινές διαδικασίες για τη χορήγηση και ανάκληση 
του καθεστώτος διεθνούς προστασίας (αναδιατύπωση)» 
(L 180/29.6.2013) διατάξεις για την εργασία δικαιούχων 
διεθνούς προστασίας και άλλες διατάξεις».

4. Του στοιχείου (γ΄) της παρ. 1 του άρθρου 6 του 
Π.δ. 104/2012 (Α΄ 172) «Οργάνωση και λειτουργία Υπηρεσίας 
Ασύλου στο Υπουργείο Δημόσιας Τάξης και Προστασίας 
του Πολίτη», όπως αυτό αναριθμήθηκε και τροποποιήθηκε 
με το άρθρο 20 του Ν. 4375/2016 (ΦΕΚ Α΄ 51) και ισχύει.

5. Του Π.δ. 24/2015 (Α΄ 20), «Σύσταση και μετονομασία 
Υπουργείων, μεταφορά της Γενικής Γραμματείας των 
Κοινωνικών Ασφαλίσεων».

6. Του Π.δ. 73/2015 (Α΄ 116), «Διορισμός Αντιπροέδρου 
της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών 
και Υφυπουργών».

7. Των εδαφίων 34 και 36 του άρθρου 1 της με αριθμ. 
3782/28.4.15 (Β΄ 823) απόφασης της Αναπληρώτριας 
Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότη−
σης, «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στην Διευθύντρια της 
Υπηρεσίας Ασύλου».

8. Το γεγονός ότι, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρ−
θρου 3 του Ν. 4375/2016 σε συνδυασμό με τις διατάξεις 
του άρθρου 6 του Π.δ. 104/2012, όπως αυτό αναριθμήθη−
κε και τροποποιήθηκε με το άρθρο 20 του Ν. 4375/2016, 
αφενός καταργούνται τα Περιφερειακά Γραφεία Ασύλου 
Νοτίου Έβρου και Βορείου Έβρου και αφετέρου προ−
βλέπεται η ίδρυση Περιφερειακού Γραφείου Ασύλου 
Θράκης με τοπική αρμοδιότητα την Περιφέρεια της 
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. 

9. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προ−
ϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

1. Την έναρξη λειτουργίας του Περιφερειακού Γρα−
φείου Ασύλου Θράκης με έδρα την Αλεξανδρούπολη.

2. Στην τοπική αρμοδιότητα του Περιφερειακού Γραφεί−
ου Ασύλου Θράκης υπάγεται η εδαφική περιφέρεια της 
Περιφέρειας της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, σύμ−
φωνα με τα οριζόμενα στο στοιχείο (γ΄) της παραγράφου 
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1 του άρθρου 6 του Π.δ. 104/2012, όπως αυτό αναριθμήθηκε 
και τροποποιήθηκε με το άρθρο 20 του Ν. 4375/2016.

3. Στην τοπική αρμοδιότητα του Περιφερειακού Γρα−
φείου Ασύλου Αττικής με έδρα την Αθήνα υπάγεται 
όλη η επικράτεια, πλην των περιοχών αρμοδιότητας 
των Περιφερειακών Γραφείων: i) Θεσσαλονίκης με έδρα 
τη Θεσσαλονίκη, όπως η περιοχή αρμοδιότητας της 
ορίζεται στο στοιχείο (β΄) της παρ. 1 του άρθρου 6 του 
Π.δ. 104/2012, όπως αυτό αναριθμήθηκε και τροποποι−
ήθηκε με το Ν. 4375/2016 συμπεριλαμβανομένων των 
εδαφικών περιφερειών των Περιφερειών Ηπείρου και 
Θεσσαλίας, καθώς και της περιφερειακής ενότητας Κέρ−
κυρας της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, ii) Θράκης με έδρα 
την Αλεξανδρούπολη, όπως η περιοχή αρμοδιότητας 
της ορίζεται στο στοιχείο (γ΄) της παραγράφου του 
άρθρου 6 του Π.δ. 104/2012, όπως αυτό αναριθμήθηκε 
και τροποποιήθηκε με το άρθρο 20 του Ν. 4375/2016, 
iii) Ρόδου με έδρα την πόλη της Ρόδου, όπως αυτή ορί−
στηκε με την παρ. 1 της με αριθμ. 6880/4.8.14 (ΦΕΚ Β΄  
2198) απόφασης του Υπουργού Δημόσιας Τάξης και Προ−
στασίας του Πολίτη, iν) Λέσβου με έδρα την Μυτιλήνη, 
όπως αυτή ορίστηκε με την παρ. 1 της με αριθμ. πρωτ. 
οικ. 6415/21.7.114 (ΦΕΚ Β;  2034) απόφαση του Υπουργού 
Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, ν) Σάμου 
με έδρα το Βαθύ Σάμου, όπως η περιοχή αρμοδιότητας 
της ορίζεται στο στοιχείο (ι΄) της παραγράφου του άρ−
θρου 6 του π.δ. 104/2012, όπως αυτό αναριθμήθηκε και 
τροποποιήθηκε με το άρθρο 20 του Ν. 4375/2016.

4. Την αντικατάσταση της παρ. 1 της με αριθμ. πρωτ. 
οικ. 5927/23.9.2013 (ΦΕΚ Β΄ 2565) απόφασης της Διευθύ−
ντριας της Υπηρεσίας Ασύλου ως εξής:

«Την ίδρυση Αυτοτελούς Κλιμακίου Φυλακίου, το οποίο 
θα εδρεύει και θα λειτουργεί στο Κέντρο Υποδοχής και 
Ταυτοποίησης του Φυλακίου του Δήμου Ορεστιάδας 
της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου».

5. Με την παρούσα καταργείται η παρ. 2 της με αριθμ. 
πρωτ. οικ. 6794/23.6.15 (ΦΕΚ Β΄ 1411) απόφασης της Δι−
ευθύντριας της Υπηρεσίας Ασύλου, η παρ. 3 της με 
αριθμ. πρωτ. οικ. 19/4.1.2016 (ΦΕΚ Β΄ 21) Απόφασης της 
Διευθύντριας της Υπηρεσίας Ασύλου, οι με αριθμ. πρωτ. 
οικ./4813/25.7.13 (ΦΕΚ Β΄ 1841) και οικ. 4329/9.7.13 απο−
φάσεις της Διευθύντριας της Υπηρεσίας Ασύλου (ΦΕΚ 
Β΄ 1703), καθώς και κάθε γενική ή ειδική διάταξη που 
αντίκειται στην παρούσα απόφαση.

6. Οι διατάξεις της παρούσας ισχύουν από τη δημο−
σίευση της.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 25 Απριλίου 2016

Η Διευθύντρια
ΜΑΡΙΑ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ

F
Aριθμ. Φ.493/1/157718 (2)
    Τροποποίηση Υπουργικής Απόφασης περί Έκδοσης Ει−

δικού Δελτίου Ταυτότητας στους Εφέδρους σε Εφε−
δρεία Αξιωματικούς και Ανθυπασπιστές και των τρι−
ών Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων

   Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

Έχοντας υπόψη:
α. Τις διατάξεις του άρθρου 9 του Ν. 1301/1982 «Ενώ−

σεις Εφέδρων σε εφεδρεία Αξιωματικών των Ενόπλων 
Δυνάμεων» (ΦΕΚ τ.Α΄ 132/29 Οκτ 82).

β. Την Φ.493/109/287090/10 Οκτ 83 (ΦΕΚ τ.Β΄/628/ 
02.11.1983) απόφαση ΥΕΘΑ «Έκδοση νέου δελτίου ταυ−
τότητας στους εφέδρους σε εφεδρεία Αξιωματικούς 
και Ανθυπασπιστές και των τριών Κλάδων των Ενόπλων 
Δυνάμεων»

γ. Τα περί των Στρατιωτικών Δελτίων Ταυτότητος 
(ΣΔΤ) του Στρατιωτικού Προσωπικού των Ενόπλων Δυ−
νάμεων, όπως αυτά καθορίζονται στην ΠαΔ υπ’ αριθμ. 
4−10/1999/ΓΕΕΘΑ/ΔΙΔΥΠ.

δ. Την υπ’ αριθμ. Υ24/06.10.2015 απόφαση Πρωθυ−
πουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρω−
τή Υπουργό Εθνικής Άμυνας Δημήτριο Βίτσα» (ΦΕΚ 
τ.Β΄/2144/06.10.2015).

ε. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων 
της παρούσας απόφασης, δεν προκαλείται οικονομική 
επιβάρυνση του Κρατικού Προϋπολογισμού.

στ. Την από 21.03.2016 σχετική εισήγηση της ΔΕΠΑΘΑ, 
αποφασίζουμε:

Έκδοση Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας στους Εφέδρους 
σε Εφεδρεία Αξιωματικούς και Ανθυπασπιστές και 

των τριών Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων

Άρθρο 1

1. Όλοι οι Έφεδροι σε Εφεδρεία Αξιωματικοί και Ανθυ−
πασπιστές και των τριών κλάδων των Ενόπλων Δυνάμε−
ων που είναι εκτός των τάξεων του ενεργού Στρατού και 
εγγράφονται μέλη των Συνδέσμων Εφέδρων Αξιωματι−
κών Νομών (ΣΕΑΝ), εφοδιάζονται με δελτίο ταυτότητας 
που αποδεικνύει την ιδιότητα τους και που εκδίδεται 
από τη ΓΔΟΣΥ/ΔΕΠΑΘΑ.

2.Το δελτίο ταυτότητας αποτελείται από χαρτί δι−
αστάσεων 8εκ. χ 5,1εκ. χρώματος πορτοκαλί, με περί−
γραμμα μαιάνδρου χρώματος μπλε, στο οποίο καταχω−
ρούνται τα παρακάτω στοιχεία:

ΕΜΠΡΟΣΘΙΑ ΟΨΗ
α. Η ένδειξη «ΔΕΛΤΙΟ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ
ΕΦΕΔΡΟΥ ΣΕ ΕΦΕΔΡΕΙΑ ΑΞ/ΚΟΥ ή ΑΝΘΥΠΑΣΠΙΣΤΟΥ»
β. Η ένδειξη «ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ»
γ. Η ένδειξη «ΓΔΟΣΥ/ΔΕΠΑΘΑ»
δ. ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ σε σύντμηση: «ΑΡ. ΤΑΥΤ.»
ε. Στρατιωτικός Αριθμός σε σύντμηση: «Σ.Α.»
στ. «ΒΑΘΜΟΣ» και εντός παρενθέσεως θα τίθεται το 

«Όπλο ή Σώμα ή Ειδικότητα» στο οποίο ανήκει.
ζ. «ΕΠΩΝΥΜΟ»
η. «ΟΝΟΜΑ»
θ. ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ σε σύντμηση «ΟΝ. ΠΑΤ.»
ι. ΟΝΟΜΑ ΜΗΤΕΡΑΣ σε σύντμηση «ΟΝ. ΜΗΤ.»
ια. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ σε σύντμηση «ΗΜ. ΓΕΝ.»
ιβ. ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ σε σύντμηση «ΤΟΠ. ΓΕΝ.»
ιγ. «ΔΗΜΟΤΗΣ»
ιδ. ΟΝΟΜΑ ΣΥΖΥΓΟΥ σε σύντμηση «ΟΝ. ΣΥΖ.»
ιε. «ΥΨΟΣ»
ιστ. ΣΧΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΟΥ σε σύντμηση «ΣΧ. ΠΡΟΣ.»
ιζ. «ΧΡΩΜΑ ΚΟΜΗΣ»
ιη. ΧΡΩΜΑ ΟΦΘΑΛΜΩΝ σε σύντμηση «ΧΡΩΜΑ ΟΦΘ.»
ιθ. ΟΜΑΔΑ ΑΙΜΑΤΟΣ σε σύντμηση «ΟΜ. AIM.» (με με−

λάνι κόκκινου χρώματος).
κ. «RHESUS» (με μελάνι κόκκινου χρώματος)
ΟΠΙΣΘΙΑ ΟΨΗ
α. Η ένδειξη «HELLENIC MINISTRY OF NATIONAL 

DEFENSE»
β. Η ένδειξη «ΓΔΟΣΥ/ΔΕΠΑΘΑ» στην επάνω αριστερή 

γωνία της ταυτότητας.
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γ. Η ένδειξη «Αθήνα» και δίπλα θα τίθεται η ημερο−
μηνία έκδοσης.

δ. Η ένδειξη «Ο Διευθυντής» και από κάτω θα τίθεται 
η υπογραφή του Δντού ΔΕΠΑΘΑ ή του αντ’ αυτού υπο−
γράφοντος επί της σφραγίδος της Διεύθυνσης.

ε. Το έμβλημα του ΥΠΕΘΑ στην κάτω αριστερή 
πλευρά της ταυτότητας.

στ. Η ένδειξη «Δεν υποκαθιστά το δελτίο Αστυνομικής 
Ταυτότητας» στην κάτω αριστερή γωνία της ταυτότη−
τας.

ζ. IDENTITY CARD NUMBER σε σύντμηση: «ID. CARD 
NUM.»

η. SERIAL NUMBER σε σύντμηση: «SERIAL NUM.»
θ. «RANK»
ι. «SURNAME»
ια. «NAME»
ιβ. «FATHER'S NAME»
ιγ. «DATE OF BIRTH»
ιδ. «COLOUR OF HAIR»
ιε. «COLOUR OF EYES»
ιστ. «HEIGHT»
ιζ. «BLOOD TYPE» (με μελάνι κόκκινου χρώματος)
ιη. «RHESUS» (με μελάνι κόκκινου χρώματος)

Άρθρο 2

1. Τα δελτία θα χορηγούνται δωρεάν.
2. Για την αρχική χορήγηση δελτίου ταυτότητας στους 

δικαιούχους, απαιτούνται τα παρακάτω δικαιολογητικά:
α. Συμπληρωμένη − δακτυλογραφημένη Αίτηση − Έντυ−

πο απαιτουμένων στοιχείων με μικρά γράμματα, όπως 
στο Παράρτημα «Α».

β. Πιστοποιητικό Τύπου Α΄ του αρμόδιου Στρατολο−
γικού Γραφείου (η ημερομηνία έκδοσης του πιστοποι−
ητικού να μην είναι προγενέστερη των τριών μηνών 
από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για έκδοση 
ταυτότητας).

γ. Δύο (2) φωτογραφίες του δικαιούχου, έγχρωμες, 
πρόσφατες, καθαρές, με πολιτική περιβολή, χωρίς κά−
λυμμα κεφαλής, κατά μέτωπο (ανφάς) και διαστάσεων 
3εκ. x 3εκ. Οι φωτογραφίες πρέπει να εκτυπώνονται στο 
λεπτότερο φωτογραφικό χαρτί και στην πίσω πλευρά 
τους πρέπει απαραίτητα να αναγράφεται με μολύβι το 
ονοματεπώνυμο και ο ΣΑ του εικονιζόμενου Εφέδρου σε 
Εφεδρεία Αξκού. Η μία (1) από τις δύο (2) φωτογραφίες 
θα επικολλάται στην πίσω πλευρά του Πιστοποιητικού 

Τύπου Α΄ και θα βεβαιώνεται, από τον Πρόεδρο ή τον 
Γραμματέα του ΣΕΑΝ, η ταυτοπροσωπία.

Άρθρον 3

Για την έκδοση νέου δελτίου ταυτότητας, εξαιτίας 
προαγωγής, φθοράς του παλαιού δελτίου ή αλλαγής 
στοιχείων, οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να προσκομίσουν 
τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την αρχική χο−
ρήγηση, στην οποία θα αναγράφεται το αιτιολογικό της 
έκδοσης του νέου Δελτίου Ταυτότητας.

Άρθρο 4

Ο αριθμός ταυτότητας, ο οποίος αναγράφεται για 
πρώτη φορά στη βάση δεδομένων της Εκδίδουσας Αρ−
χής (ΓΔΟΣΥ/ΔΕΠΑΘΑ) και δίδεται στον δικαιούχο, θα 
επαναλαμβάνεται πάντοτε, σε περίπτωση εκδόσεως 
νέου Δελτίου Ταυτότητας.

Άρθρο 5

1. Σε περίπτωση απώλειας, του Δελτίου ταυτότητας, 
θα ενεργείται Ένορκη Διοικητική Εξέταση (ΕΔΕ) από τις 
Στρατιωτικές ή Αστυνομικές Αρχές ύστερα από Διαταγή 
του Διευθυντού της ΓΔΟΣΥ/ΔΕΠΑΘΑ.

2. Η πιστοποίηση της απώλειας, θα πρέπει να γίνεται 
με υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 που θα υποβάλει ο 
απωλέσας, στον ΣΕΑΝ στον οποίο είναι εγγεγραμμένος.

3. Σε περίπτωση κλοπής να συνυποβάλλεται και η 
δήλωση συμβάντος στην αρμόδια αστυνομική αρχή.

4. Αν η απώλεια του δελτίου είναι αδικαιολόγητη ο 
κάτοχος θα τιμωρείται με στέρηση αυτού για χρονι−
κό διάστημα από (6) μήνες μέχρι δύο (2) χρόνια κατά 
την κρίση του Διευθυντού της ΓΔΟΣΥ/ΔΕΠΑΘΑ και θ' 
αποτελεί επιβαρυντικό στοιχείο για την προαγωγή του 
Εφέδρου Αξιωματικού.

Άρθρο 6

1. Απαγορεύεται με οποιονδήποτε τρόπο η επανεγ−
γραφή, προσθήκη ή αφαίρεση στοιχείων στο Δελτίο 
Ταυτότητας Εφέδρου σε Εφεδρεία Αξιωματικού.

2. Η αντικατάσταση του παλαιού τύπου Δελτίου Ταυ−
τότητας Εφέδρου σε Εφεδρεία Αξιωματικού, να ρυθμι−
στεί με μέριμνα της ΓΔΟΣΥ/ΔΕΠΑΘΑ.

Άρθρο 7

1. Κάθε προηγούμενη απόφαση ή διαταγή, για το αντι−
κείμενο που ρυθμίζεται με την παρούσα, καταργείται.

2. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη 
δημοσίευση της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

   Αθήνα, 4 Μαΐου 2016
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΤΣΑΣ

F
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Aριθμ. 70828/δ2 (3)
     Ίδρυση Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης 

Διρφύων − Μεσσαπίων

   Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Το Νόμο 1892/90 (ΦΕΚ 101/τ.Α΄) άρθρο 111 παρ. 13 περί 

της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης.
2. Το Νόμο 2986/2002 (ΦΕΚ 24/τ.Α΄/13−2−2002) άρθρο 8 

παρ. 2 περί οργανωτικών θεμάτων υπηρεσιών και σχο−
λικών μονάδων.

3. Την υπ’ αριθμ. 83691/Γ7/1−8−2011 (ΦΕΚ 1981/τ.Β΄/7−9−
2011) Υ.Α. με θέμα «Διαδικασίες Στελέχωσης και Καθή−
κοντα των Εκπαιδευτικών στα Κέντρα Περιβαλλοντικής 
Εκπαίδευσης (ΚΠΕ)»

4. Την υπ’ αριθμ. 83688/Γ7/2−8−2011 Υ.Α. με θέμα: «Πλή−
ρωση κενών θέσεων Υπευθύνων και Μελών των Παιδα−
γωγικών Ομάδων (Π.Ο.) των Κέντρων Περιβαλλοντικής 
Εκπαίδευσης Κ.Π.Ε.»

5. Την κοινή υπουργική απόφαση υπ’ αριθμ. 2/36695/ 
0022/18.7.2002 (ΦΕΚ 988/τ.Β΄/31.7.2002) των Υπουργεί−

ων Εθνικής Παιδείας, Οικονομίας και Οικονομικών περί 
καθορισμού αποζημιώσεων εκπαιδευτικών ΚΠΕ και του 
τρόπου διαχείρισης δαπανών με διαχειριστική επιτροπή.

6. Το προεδρικό διάταγμα υπ. αρ. 73 (ΦΕΚ 116/τ.α'/23−
11−2015) περί διορισμού Κυβέρνησης, Υπουργών, Αν. 
Υπουργών, Υφυπουργών

7. Την υπ’ αριθμ. 197109/Α1/4−12−2015 Υ.Α. (ΦΕΚ 2654Β/
τ.β'/9−12−2015) με θέμα «Μεταβίβαση δικαιώματος υπο−
γραφής «Με εντολή Υπουργού», «Με εντολή Αναπληρωτή 
Υπουργού» και «Με εντολή Υφυπουργού» στο Γενικό 
Γραμματέα του ΥΠ.Π.Ε.Θ. και στους Προϊσταμένους Γενι−
κών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων και Τμημάτων ΥΠ.Π.Ε.Θ.»

8. Το αίτημα του Δήμου Διρφύων−Μεσσαπίων
9. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 

δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋ−
πολογισμού αποφασίζουμε:

Την ίδρυση του Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευ−
σης (ΚΠΕ) Διρφύων−Μεσσαπίων.

Το ΚΠΕ Διρφύων−Μεσσαπίων, θα στελεχωθεί και θα 
λειτουργήσει σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από την 
υπ’ αριθμ. 83691/Γ7/22−7−2011 Υ.Α. με θέμα «Διαδικασίες 
Στελέχωσης και Καθήκοντα των Εκπαιδευτικών στα 
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Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΚΠΕ)» όταν οι 
υποδομές είναι έτοιμες προς χρήση.

Επίσης θα υπογραφεί σύμβαση δεκαπενταετούς πα−
ραχώρησης των εγκαταστάσεων και λειτουργίας του 
ΚΠΕ μεταξύ του Δήμου Διρφύων−Μεσσαπίων και του 
ΥΠ.Π.Ε.Θ σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις των νό−
μων και των υπουργικών αποφάσεων που διέπουν τη 
λειτουργία των ΚΠΕ.

Το Υ.Π.Π.Ε.Θ διατηρεί το δικαίωμα της ανάκλησης της 
απόφασης ίδρυσης του ΚΠΕ Διρφύων−Μεσσαπίων, σε 
περίπτωση που ο Δήμος δεν ανταποκριθεί στις υπο−
χρεώσεις που ανέλαβε, ως προς τις υποδομές και τον 
εξοπλισμό.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Μαρούσι, 26 Απριλίου 2016

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΛΗΣ

F

    Αριθμ. 71990/Δ2 (4)
Μετονομασία σχολικής μονάδας 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

   O ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

  Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις των παρ. 6 και 7 του άρθρου 5 του 

Ν. 1566/1985 (Α΄ 167) «Δομή και λειτουργία της Πρωτο−
βάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και άλλες 
διατάξεις», όπως ισχύουν.

2) Τις διατάξεις της παρ. 15 του άρθρου 59 του Ν. 
3966/2011 (Α΄ 118) «Θεσμικό πλαίσιο των Πρότυπων Πει−
ραματικών Σχολείων, Ίδρυση Ινστιτούτου Εκπαιδευτι−
κής Πολιτικής, Οργάνωση του Ινστιτούτου Τεχνολογίας 
Υπολογιστών και Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» και λοιπές 
διατάξεις».

3) Τo Π.δ. 73/2015 (Α΄ 116) με θέμα «Διορισμός Αντι−
προέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών 
Υπουργών και Υφυπουργών».

4) Το με αριθμ. πρωτ. Φ.2.1/5793/07−04−2016 έγγραφο 
της Περιφερειακής Διεύθυνσης Π/θμιας και Δ/θμιας Εκ−
παίδευσης Αττικής.

5) Το με αριθμ. πρωτ. 7719/31−03−2016 έγγραφο της 
Διεύθυνσης Δ/θμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Αττικής.

6) Την με αριθμ. 83/2016 Απόφαση του Δημοτικού Συμ−
βουλίου του Δήμου Ωρωπού.

7) Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν 
προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού Προϋπο−
λογισμού αποφασίζουμε:

Μετονομάζουμε την παρακάτω σχολική μονάδα ως 
εξής:

Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Αττικής

Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 
Ανατολικής Αττικής

Το 2ο Γυμνάσιο Σκάλας Ωρωπού (0502112) 
σε 1ο Γυμνάσιο Χαλκουτσίου

Η ισχύς της παρούσης αρχίζει από τη δημοσίευσή 
της.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 28 Απριλίου 2016

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΛΗΣ

F
Aριθμ. 71991/Δ2 (5)

      Αναστολή Εφαρμογής Απόφασης Κατάργησης 
Σχολικής Μονάδας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των παρ. 4 και 5 του άρθρου 5 του 

Ν. 1566/1985 «Δομή και λειτουργία της Πρωτοβάθμιας και 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» (Α΄ 
167) σε συνδυασμό με τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 11 του 
Ν. 1966/1991 «Μεταγραφές φοιτητών ΑΕΙ., σπουδαστών 
Τ.Ε.Ι. και άλλες διατάξεις» (Α΄ 147), όπως ισχύουν.

2. Τις διατάξεις του άρθρου 94 του Ν.3852/2010 «Νέα 
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρω−
μένης Διοίκησης− Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α΄ 87)

3. Τις διατάξεις της παρ. 15 του άρθρου 59 του 
Ν. 3966/2011 «Θεσμικό Πλαίσιο των Πρότυπων Πειρα−
ματικών Σχολείων, Ίδρυση Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής 
Πολιτικής, Οργάνωση του Ινστιτούτου Τεχνολογίας 
Υπολογιστών και Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» και λοιπές 
διατάξεις» (Α΄ 118)

4. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθε−
σίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα 
(κωδικοποιητικό Π.δ. 63/2005, Α΄ 98)

5. Το Π.δ. 73/2015 (Α΄ 116) με θέμα «Διορισμός Αντι−
προέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών 
Υπουργών και Υφυπουργών».

6. Την αριθμ. 71327/Δ4/24−06−2011 (Β΄ 1575) υπουργική 
απόφαση.

7. Την με αριθμ. 8065/04−04−2016 πρόταση της Δι−
εύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής 
Αττικής.

8. Την με αριθμ. Φ.2.1/6288/08−04−2016 εισήγηση της 
Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Αττικής.

9. Την με αριθμ. 9/03−02−2015 απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου του Δήμου Σαρωνικού.

10. Το γεγονός ότι με την απόφαση αυτή δεν προκα−
λείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, 
αποφασίζουμε:

Αναστέλλουμε για το σχολικό έτος 2015−2016 την 
αριθμ. 71327/Δ4/24−06−2011 (Β΄ 1575) υπουργική από−
φαση με θέμα «Κατάργηση σχολικών μονάδων Δευ−
τεροβάθμιας Εκπαίδευσης» κατά το μέρος που αφορά 
στην κατάργηση του Γυμνασίου Κουβαρά (0502076) της 
Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής 
Αττικής της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας 
και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 28 Απριλίου 2016

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΛΗΣ
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Aριθμ. 2133.1/37836/2016 (6)
     Έγκριση του Γενικού Κανονισμού Λιμένων αριθμ. 60 

«Αντικατάσταση διατάξεων του Γενικού Κανονισμού 
Λιμένων αριθμ. 20»

   Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) της περίπτωσης (α) του άρθρου 156 του Κώδικα 

Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου, που κυρώθηκε με το άρθρο 
μόνον του N.δ. 187/1973 (Α΄ 261), όπως έχει τροποποιηθεί 
και ισχύει.

β) του N. 4150/2013 «Ανασυγκρότηση του Υπουργείου 
Ναυτιλίας και Αιγαίου και άλλες διατάξεις» (Α΄ 102), όπως 
έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

γ) του άρθρου 2 του Π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση των 
Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, 
Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων. Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και 
Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας 
και Νησιωτικής Πολιτικής. Μετονομασία του Υπουργείου 
Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο 
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, του Υπουργεί−
ου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού σε 
Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και 
του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Πε−
ριβάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλλο−
ντος και Ενέργειας. Μεταφορά Γενικής Γραμματείας 
Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και 
Τουρισμού» (Α΄ 114).

δ) της περίπτωσης (α) της παραγράφου 4 του άρθρου 
15 του π.δ. 103/2014 «Οργανισμός Υπουργείου Ναυτιλίας 
και Αιγαίου» (Α΄ 170).

ε) του π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α΄ 116).

στ) του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», που κυρώθηκε 
με το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).

2. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο Πρώτο

Εγκρίνουμε τον παρακάτω Γενικό Κανονισμό Λιμένων 
με αριθμό 60

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΩΝ ΑΡΙΘΜ. 60 

«Αντικατάσταση διατάξεων του Γενικού Κανονισμού 
Λιμένων αριθμ. 20»

Ο ΑΡΧΗΓΟΣ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ − 
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) της περίπτωσης (α) του άρθρου 156 του Κώδικα 

Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου, που κυρώθηκε με το άρθρο 
μόνον του Ν.δ. 187/1973 (Α΄ 261), όπως έχει τροποποιηθεί 
και ισχύει.

β) του Ν.δ. 444/1970 «Περί αρμοδιοτήτων Λιμενικού 
Σώματος και σχέσεων προς τας αρμοδιότητας των Σω−
μάτων Ασφαλείας» (Α΄ 39).

γ) του Ν. 4150/2013 «Ανασυγκρότηση του Υπουργείου 
Ναυτιλίας και Αιγαίου και άλλες διατάξεις» (Α΄ 102), όπως 
έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

δ) του άρθρου 2 του Π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση των 
Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, 
Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων. Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και 
Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας 
και Νησιωτικής Πολιτικής. Μετονομασία του Υπουργείου 
Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο 
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, του Υπουργεί−
ου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού σε 
Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και 
του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Πε−
ριβάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλλο−
ντος και Ενέργειας. Μεταφορά Γενικής Γραμματείας 
Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και 
Τουρισμού» (Α΄ 114).

ε) της περίπτωσης (α) της παραγράφου 4 του άρθρου 
15 του π.δ. 103/2014 «Οργανισμός Υπουργείου Ναυτιλίας 
και Αιγαίου» (Α΄ 170).

στ) του Π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α΄ 116).

ζ) του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», που κυρώθηκε 
με το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).

2. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του Κανονισμού 
αυτού δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, εκδίδουμε τον ακόλουθο Γενικό Κα−
νονισμό Λιμένων:

Άρθρο 1
Όρια ισχύος

Ο παρών Γενικός Κανονισμός Λιμένων ισχύει στην πε−
ριφέρεια δικαιοδοσίας κάθε Λιμενικής Αρχής της χώρας, 
όπως αυτή καθορίζεται από τις ισχύουσες διατάξεις.

Άρθρο 2 
Αντικατάσταση διατάξεων του Γενικού Κανονισμού 

Λιμένων αριθμ. 20

1. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρ−
θρου 22 του Γενικού Κανονισμού Λιμένων αριθμ. 20, που 
εγκρίθηκε με την αριθμ. 3131.1/03/99/06−4−1999 απόφαση 
Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας (Β΄ 444), όπως έχει τρο−
ποποιηθεί και ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

«Στο πρώτο στάδιο ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει στη 
Λιμενική Αρχή αίτηση στην οποία περιγράφει λεπτομε−
ρώς όλα τα θαλάσσια μέσα αναψυχής που θα χρησιμο−
ποιήσει, αναγράφει τη συγκεκριμένη θέση (πόστο) και 
τις εναλλακτικές, εφ’ όσον επιθυμεί, θέσεις που ζητά να 
δραστηριοποιηθεί ή το συγκεκριμένο σημείο θαλασσίου 
χώρου, προσδιοριζόμενο με γεωγραφικό στίγμα, όπου 
ζητά να δραστηριοποιηθεί, καθώς και το σημείο (χώρο − 
θέση) εκκίνησης των θαλάσσιων μηχανοκίνητων μέσων 
αναψυχής (από τον αιγιαλό, εφόσον υφίσταται, πλωτή 
εξέδρα, ναύδετο, πλοίο).».

2. Το όγδοο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 
22 του Γενικού Κανονισμού Λιμένων αριθμ. 20, που 
εγκρίθηκε με την αριθμ. 3131.1/03/99/06−4−1999 Απόφα−
ση Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας (Β' 444), όπως έχει 
τροποποιηθεί και ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

«Ακριβές και θεωρημένο από τη Λιμενική Αρχή αντί−
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γραφο της παραπάνω αίτησης υποβάλλει ο ενδιαφερό−
μενος και στο φορέα που έχει την οικονομική εκμετάλ−
λευση της θέσης ή των θέσεων, εφ' όσον υφίστανται, 
που ζητά να δραστηριοποιηθεί.».

3. Μετά την περίπτωση ι) της παραγράφου 2 του άρ−
θρου 22 του Γενικού Κανονισμού Λιμένων αριθμ. 20, που 
εγκρίθηκε με την αριθμ. 3131.1/03/99/06−4−1999 Απόφα−
ση Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας (Β' 444), όπως έχει 
τροποποιηθεί και ισχύει, προστίθεται νέα περίπτωση 
κ) ως εξής:

«κ) Υπεύθυνη δήλωση με θεωρημένο το γνήσιο της 
υπογραφής του από αρμόδια αρχή ή φορέα στην οποία 
δηλώνει ότι δεν καταλαμβάνει χώρο − θέση επί του 
αιγιαλού.».

4. Η παράγραφος 3 του άρθρου 22 του Γενικού Κανο−
νισμού Λιμένων αριθμ. 20, που εγκρίθηκε με την αριθμ. 
3131.1/03/99/06−4−1999 Απόφαση Υπουργού Εμπορικής 
Ναυτιλίας (Β΄ 444), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, 
αντικαθίσταται ως εξής:

«3. Η Λιμενική Αρχή μετά τον έλεγχο των δικαιολογητι−
κών, τη διαπίστωση ότι ο αιτών κατέχει τα απαραίτητα 
προσόντα και πληρούνται οι λοιπές προϋποθέσεις και 
εφ' όσον η κρίση της Επιτροπής επί του συγκεκριμένου 
αιτήματος είναι θετική, ενημερώνει σχετικά εγγράφως 
το φορέα (EOT, Δήμο, Κοινότητα κ.λπ.) που έχει την οι−
κονομική εκμετάλλευση του χώρου, εφ' όσον υφίσταται, 
και τον αιτούντα.».

5. Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης α) της παραγράφου 
4 του άρθρου 22 του Γενικού Κανονισμού Λιμένων αριθμ. 
20, που εγκρίθηκε με την αριθμ. 3131.1/03/99/06−4−1999 από−
φαση Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας (Β΄ 444), όπως έχει 
τροποποιηθεί και ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

«Βεβαίωση/πράξη του φορέα για την παραχώρηση χρή−
σης χώρου επί του αιγιαλού, εφ’ όσον υφίσταται τέτοια.».

6. Η παράγραφος 6 του άρθρου 22 του Γενικού Κανο−
νισμού Λιμένων αριθμ. 20, που εγκρίθηκε με την αριθμ. 
3131.1/03/99/06−4−1999 Απόφαση Υπουργού Εμπορικής 
Ναυτιλίας (Β΄ 444), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, 
αντικαθίσταται ως εξής:

«6. Για λόγους προστασίας των λουσμένων, ασφάλει−
ας της ναυσιπλοΐας, αποφυγής οποιασδήποτε μορφής 
ατυχημάτων αλλά και για λόγους αποφυγής προστριβών 
μεταξύ των εκμισθωτών, η απόσταση μεταξύ των θέσε−
ων (πόστων) επί του αιγιαλού ή των σημείων θαλασσίου 
χώρου δραστηριοποίησης των εκμισθωτών, απαγορεύ−
εται να είναι μικρότερη των τριακοσίων (300) μέτρων.

7. Μετά την παράγραφο 11 του άρθρου 22 του Γενικού 
Κανονισμού Λιμένων αριθμ. 20, που εγκρίθηκε με την 
αριθμ. 3131.1/03/99/06−4−1999 απόφαση Υπουργού Εμπο−
ρικής Ναυτιλίας (Β΄ 444), όπως έχει τροποποιηθεί και 
ισχύει, προστίθεται παράγραφος 11.α. ως ακολούθως:

«11.α. Εφόσον δε γίνεται χρήση θέσης (πόστου) επί 
του αιγιαλού, η άδεια εκμίσθωσης ισχύει για ένα (01) 
έτος από την έκδοση της. Η άδεια ανανεώνεται εντός 
τριμήνου πριν τη λήξη της, για ένα (01) ακόμη έτος, με 
την υποβολή στη Λιμενική Αρχή των δικαιολογητικών 
των υποπαραγράφων (β) και (θ) της παραγράφου 2 και 
της υποπαραγράφου (β) της παραγράφου 4.».

8. Μετά το άρθρο 22 του Γενικού Κανονισμού Λιμένων 
αριθμ. 20, που εγκρίθηκε με την αριθμ. 3131.1/03/99/06−4−
1999 Απόφαση Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας (Β' 444), 
όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, προστίθεται νέο 
άρθρο 22Α ως ακολούθως:

«Άρθρο 22Α

«Όπου στον παρόντα Κανονισμό αναφέρεται η φράση 
"από το, επί του αιγιαλού, πόστο του εκμισθωτή" προ−
στίθεται η φράση "εφόσον αυτό υφίσταται"».

Άρθρο 3 
Κυρώσεις

Οι παραβάτες του κανονισμού αυτού, ανεξάρτητα από 
τις ποινικές και αστικές ευθύνες που συντρέχουν κατά 
την ισχύουσα νομοθεσία, υπόκεινται και στις διοικητικές 
κυρώσεις του άρθρου 157 του Κώδικα Δημοσίου Ναυτι−
κού Δικαίου, που κυρώθηκε με το άρθρο μόνον του ν.δ. 
187/1973 «Περί Κωδικός Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου» (Α' 
261), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Πειραιάς, 27 Απριλίου 2016

Ο Αρχηγός
Αντιναύαρχος Λ.Σ.

ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ ΡΑΠΤΗΣ

Άρθρο Δεύτερο 
Έναρξη ισχύος

Η εφαρμογή του Κανονισμού αυτού αρχίζει από την 
ημερομηνία δημοσίευσης του στην Εφημερίδα της Κυ−
βερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Πειραιάς, 28 Απριλίου 2016

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΘEΟΔΩΡOΣ ΔΡΙΤΣΑΣ
F

    Αριθμ. 2928/72657 (7)
Ανώτατο όριο επιτρεπομένων ημερών μετακίνησης 

εκτός έδρας, υπαλλήλων υπηρετούντων στο Δήμο 
Δωρίδος Νομού Φωκίδας, για το έτος 2016.

   Ο ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοί−

κησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα 
Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/07−06−2010) και ιδίως των 
άρθρων 1, 6, 58 και 280.

β) του Ν. 4336/2015 «Συνταξιοδοτικές διατάξεις− Κύρωση 
του Σχεδίου Σύμβασης Οικονομικής Ενίσχυσης από τον 
Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας και ρυθμίσεις για 
την υλοποίηση της Συμφωνίας Χρηματοδότησης» (ΦΕΚ 
94/τ.Α΄/14−08−2015) και ιδίως των άρθρων 2 και 3 της 
υποπαραγράφου Δ.9, της παραγράφου Δ του άρθρου 2.

γ) του Ν. 3469/2006 «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς 
της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 131/τ.Α΄/28−
06−2006) και ιδίως της παραγράφου 2, περίπτωση θ 
του άρθρου 5 και της παραγράφου 2, περίπτωση β του 
άρθρου 7.

δ) του άρθρου 56 του Ν. 4257/2014 «Επείγουσες ρυθ−
μίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών» (ΦΕΚ 
93/τ.Α΄).

ε) της Πράξης 4 της 06−02−2015 του Υπουργικού Συμ−
βουλίου «Αποδοχή παραιτήσεων των Γενικών Γραμμα−
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τέων των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της Χώρας» 
(ΦΕΚ 24/τ.Α΄).

στ) του Π.δ. 138/2010 «Οργανισμός της Αποκεντρωμέ−
νης Διοίκησης Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας» (ΦΕΚ 
231/τ.Α΄/27−12−2010) και ιδίως της παραγράφου 4, περί−
πτωση γγ του άρθρου 8.

2. Το αριθμ. 3803/14−04−2016 έγγραφο του Δήμου Δω−
ρίδος.

3. Τις ανάγκες του Δήμου Δωρίδος για μετακίνηση 
εκτός έδρας των δημοτικών υπαλλήλων (για τη διεκπε−
ραίωση υποθέσεων του Δήμου, επιβλέψεων Δημ. Έργων, 
εποπτείες, αυτοψίες, μεταφορές, συλλογής στοιχείων, 
τη συμμετοχή σε σεμινάρια, κλπ) αλλά και την έκτα−
κτη ανάγκη μετακίνησης υπαλλήλων της Υπηρεσίας 
Καθαριότητας σε όμορους Νομούς για την μεταφορά 
απορριμμάτων (Χυτά Ναυπάκτου).

4. Το γεγονός ότι έχουν εγγραφεί οι απαιτούμενες πιστώ−
σεις στον προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2016 του 
Δήμου Δωρίδος, ως εξής: 10−6422.001 1.500,00 €, 20−6622.001 
1.500,00 €, και 30−6622.001 5.000,00 €, αποφασίζουμε:

Ορίζουμε το ανώτατο όριο των επιτρεπομένων κατ’ 
έτος ημερών μετακίνησης εκτός έδρας των υπηρετού−
ντων υπαλλήλων στο Δήμο Δωρίδος, για το έτος 2016, 
σε εξήντα (60) ημέρες, για έκαστο εκ των υπηρετούντων 
με σχέση εργασίας Δημοσίου Δικαίου ή Ιδιωτικού Δικαί−
ου Αορίστου Χρόνου ή Ορισμένου Χρόνου υπαλλήλων 
του Δήμου Δωρίδος Νομού Φωκίδας.

Η απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυ−
βερνήσεως.

  Λαμία, 5 Μαΐου 2016

Ο Ασκών καθήκοντα Γενικού Γραμματέα 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ΗΛΙΑΣ ΤΣΕΛΙΓΚΑΣ
F

Αριθμ. απόφ. 303 (8)
Ανάκληση της υπ’ αριθμ. 353/11−4−2014 απόφασης Διοικη−

τή του Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης Ιπποκρά−
τειο που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1219/τ.Β΄/14.05./2014, 
μεταβίβαση αρμοδιότητας.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ

     Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν.2889/2001
2. Τις διατάξεις του Ν.3204/2003
3. Τις διατάξεις των άρθρων 9 και 18 του Ν. 2690/1999 

«Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας», περί μεταβίβασης 
αρμοδιότητας διοικητικού οργάνου και δημοσίευση των 
κανονιστικών πράξεων της Διοίκησης.

4. Τις διατάξεις άρθρου 7 παρ. 8 περ. 26 του 
Ν. 3329/2005

5. Τις διατάξεις του άρθρου 60 του Ν. 4342/2015 (ΦΕΚ 
143/τ.A΄/09.11.2015).

5. Την υπ’ αριθμ. 134/17−02−2014 απόφαση του Διοικητή 
της 4ης Υ.ΠΕ. Μακεδονίας και Θράκης με την οποία 
ορίστηκε ως Διευθυντής της Ιατρικής Υπηρεσίας του 
Γ.Ν.Θ. Ιπποκράτειο ο Ιωάννης Βενιζέλος του Δημητρίου, 
ειδικότητας Παθολογικής Ανατομικής, Συντονισιης Δι−

ευθυντής του Παθολογοανατομικού Εργαστηρίου του 
Νοσοκομείου μας (ΑΔΑ: ΒΙΕΟΟΡ10−ΑΓ6/17.02.2014).

6. Τις διατάξεις του αρθρ. 7 παρ. 4 του Ν. 3329/2005 
περί αναπλήρωσης του Διοικητή του νοσοκομείου στα 
καθήκοντα του ως Διοικητή.

7. Τον Οργανισμό του Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλο−
νίκης «Ιπποκράτειο» (ΦΕΚ 3485/τ.Β΄/31.12.2012).

8. Τον Ενοποιημένο Οργανισμό του Γενικού Νοσοκο−
μείου Θεσσαλονίκης και του Νοσοκομείου Αφροδισί−
ων και Δερματικών Νόσων Θεσσαλονίκης (ΦΕΚ 3515/τ.
Β΄/31.12.2012).

9. Την υπ’ αριθμό 353/11.4.2014 προηγούμενη απόφαση 
του Διοικητή του νοσοκομείου η οποία δημοσιεύτηκε 
στο ΦΕΚ 1219/B΄/14.05.2014 σύμφωνα με την οποία: «....
Αποφασίζουμε την μεταβίβαση της προβλεπόμενης 
στο άρθρο 7 παράγραφος 8 «περί Αρμοδιότητας Δι−
οικητή...» περ. 26, του Νόμου 3329/2005 αρμοδιότητας 
στο σκέλος παραλαβής πάσης φύσεως δικογράφων, 
δικαστικών αποφάσεων, εξώδικων δηλώσεων, συμβά−
σεων εκχώρησης απαιτήσεων και κάθε αναγκαστική 
κατάσχεση εις χείρας τρίτου, στη Γραμματεία Νομικής 
Συμβούλου του Νοσοκομείου μας Σαχινίδου Χριστίνα, 
μόνιμης Υπαλλήλου κατηγορίας και κλάδου ΤΕ Ιατρικών 
Εργαστηρίων, (πτυχιούχο Νομικής) και εν απουσία αυ−
τής, στη Γραμματεία του Διοικητού Σόλα Γεωργία υπαλ−
λήλου Ιδιωτικού Δικαίου αορίστου χρόνου, κατηγορίας 
και κλάδου ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων. Εν απουσία 
όλων των προαναφερθέντων η παραλαβή θα γίνεται 
από τον/την Διευθυντή−τρια της Ιατρικής Υπηρεσίας 
του Νοσοκομείου μας».

11. Τις ανάγκες της Υπηρεσίας μας για την εύρυθμη 
λειτουργία της

12. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της Απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται καμία δαπάνη, αποφασίζουμε:

Α) Την ανάκληση της υπ’ αριθμ. 353/11−4−2014 από−
φασης του Διοικητή η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 
1219/τ.Β΄/14.05.2014

Β) Τη μεταβίβαση της προβλεπόμενης στο άρθρο 7 
παράγραφος 8 «περί Αρμοδιότητας Διοικητή...» περ. 26, 
του Νόμου 3329/2005 αρμοδιότητας στο σκέλος πα−
ραλαβής πάσης φύσεως δικογράφων, δικαστικών απο−
φάσεων, εξώδικων δηλώσεων, συμβάσεων εκχώρησης 
απαιτήσεων και κάθε αναγκαστική κατάσχεση εις χεί−
ρας τρίτου, στην Γραμματέα του Διοικητού Χριστίνα 
Σαχινίδου, μόνιμη υπάλληλο κατηγορίας και κλάδου ΠΕ 
Διοικητικού − Οικονομικού και εν απουσία αυτής στους 
παρακάτω κατά σειρά προτεραιότητας, Υποδιευθύντρια 
Διοικητικού Ευαγγελία Κουντουρά, μόνιμη υπάλληλο 
κατηγορίας και κλάδου ΠΕ Διοικητικού −Οικονομικού, 
και Προϊστάμενη του Τμήματος Διαχείρισης Ανθρωπί−
νου Δυναμικού Μαρία Ξεπαπαδάκη, μόνιμη υπάλληλο 
κατηγορίας και κλάδου ΠΕ Διοικητικού −Οικονομικού. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

   Θεσσαλονίκη 27 Απριλίου 2016

Ο Διοικητής κ.α.α.
Ο Διευθυντής Ιατρικής Υπηρεσίας
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