
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

 1 Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 32679/ΕΥΘΥ 333/
23-03-2015 (ΦΕΚ 714 Β΄/24-04-2015) υπουργικής 
απόφασης για την «Αναδιάρθρωση της ΕΥΔ του 
ΕΠ Περιφέρειας Ηπείρου, σύμφωνα με το άρθρο 7 
του ν. 4314/2014 και αντικατάσταση της υπ’ αριθ. 
41544/Γ ΚΠΣ 279/8-12-2000 (ΦΕΚ 1501/2000) 
ΚΥΑ, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει».

2 Ανάθεση της σύνταξης «δι-υπηρεσιακού πρωτο-
κόλλου για την αντιμετώπιση των εγκλημάτων μί-
σους και υπό-πρωτόκολλο για το σύστημα ποινικής 
δικαιοσύνης» στο πλαίσιο του προγράμματος «Οι-
κοδομώντας μια ολοκληρωμένη Ανταπόκριση της 
Ποινικής Δικαιοσύνης προς τα εγκλήματα μίσους». 

3 Ανακατανομή διοριστέων της 2ΕΓ/2016 προ-
κήρυξης του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτε-
ρικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης (Φ.Ε.Κ. 
6/10.10.2016,τ. προκηρύξεων Α.Σ.Ε.Π) στο Υπουρ-
γείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

4 Τροποποίηση της υπουργικής απόφασης «Ορ-
γάνωση, λειτουργία, σύνθεση, διάρκεια θητείας 
και γραμματειακή υποστήριξη της Επιτροπής 
Αντιστοιχίας των ωρολογίων και αναλυτικών 
προγραμμάτων των ιδρυμάτων ανώτατης εκπαί-
δευσης (Πανεπιστημιακού ή τεχνολογικού Τομέα) 
προέλευσης εσωτερικού ή εξωτερικού με τα δι-
δασκόμενα στις ΑΕΝ/Μηχανικών.

5 Εκχώρηση της εξουσιοδότησης της υπογραφής 
του Προϊσταμένου της Δ΄ Δ.Ο.Υ. Αθηνών στην 
Υποδιευθύντρια και στους Προϊσταμένους Τμη-
μάτων.

6 Αύξηση ωραρίου εργασίας υπαλλήλων του Δή-
μου Δωρίδος.

7 Συγκρότηση Γραφείων Τουρισμού στη Διεύθυνση 
Τουρισμού (ΠΚΜ) της Γενικής Διεύθυνσης Ανά-
πτυξης και Περιβάλλοντος Περιφέρειας Κεντρι-
κής Μακεδονίας.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

  Αριθμ. 97495/ΕΥΘΥ 700 (1)
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 32679/ΕΥΘΥ 333/

23-03-2015 (ΦΕΚ 714 Β΄/24-04-2015) υπουργικής 

απόφασης για την «Αναδιάρθρωση της ΕΥΔ του 

ΕΠ Περιφέρειας Ηπείρου, σύμφωνα με το άρθρο 7 

του ν. 4314/2014 και αντικατάσταση της υπ’ αριθ. 

41544/Γ ΚΠΣ 279/8-12-2000 (ΦΕΚ 1501/2000) ΚΥΑ, 

όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει».

  Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ-

βέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε 
με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/2005).

2. Το π.δ. 123/2016 (ΦΕΚ 208/Α/4-11-2016) «Ανασύ-
σταση και μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής Με-
ταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύ-
σταση του Υπουργείου Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου 
Μεταναστευτικής Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής 
Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, μετονο-
μασία Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυ-
γκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και 
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων».

3. Το π.δ. 125 (ΦΕΚ 210/Β/5-11-2016) «Διορισμός 
Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

4. Το ν. 3614/2007 (ΦΕΚ 267/Α/3-12-2007) «Διαχείρι-
ση, Έλεγχος και Εφαρμογή Αναπτυξιακών Παρεμβάσεων 
για την προγραμματική περίοδο 2007-2013», όπως έχει 
τροποποιηθεί και ισχύει.

5. Το ν. 4314/2014 (ΦΕΚ 265/Α/23-12-2014) «Α) Για τη 
διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών 
παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-
2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπα-
ϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 
2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροπο-
ποίηση του ν. 3419/2005 (Α 297) και άλλες διατάξεις».

6. Την με α.π. Ε(2007) (2007) 5332/29-10-2007 από-
φαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την έγκριση του 
Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΘΕΣΣΑΛΙΑ-ΣΤΕΡΕΑ 
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ΕΛΛΑΔΑ- ΗΠΕΙΡΟΣ» του ΕΣΠΑ 2007- 2013, όπως τρο-
ποποιήθηκε και ισχύει κάθε φορά.

7. Την με α.π. Ε(2014) 10172 final/18.12.2014 απόφαση 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την έγκριση του Επιχειρη-
σιακού Προγράμματος «ΗΠΕΙΡΟΣ» του ΕΣΠΑ 2014-2020, 
όπως ισχύει κάθε φορά.

8. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοι-
νοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 
2013 περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το Ευρω-
παϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό 
Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό 
Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπα-
ϊκό Ταμείο θάλασσας και Αλιείας και περί καθορισμού 
γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφε-
ρειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, 
το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας 
και Αλιείας και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 1083/2006.

9. Την υπ’ αριθμ. 32679/ΕΥΘΥ 333/23-03-2015 (ΦΕΚ 
714 Β΄/24-04-2015) υπουργικής απόφασης για την 
«Αναδιάρθρωση της ΕΥΔ του ΕΠ Περιφέρειας Ηπείρου, 
σύμφωνα με το άρθρο 7 του ν. 4314/2014 και αντικατά-
σταση της υπ’ αριθ. 41544/Γ ΚΠΣ 279/8-12-2000 (ΦΕΚ 
1501/2000) κοινής υπουργικής απόφασης, όπως έχει 
τροποποιηθεί και ισχύει».

10. Την υπ’ αριθμ. Υ197/16-11-2016 (ΦΕΚ 3722/Β/
17-11-2016) απόφαση του Πρωθυπουργού για Ανάθεση 
αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομίας 
και Ανάπτυξης, Αλέξανδρο Χαρίτση.

11. Την από 01-09-2017 εισήγηση - ενημερωτικό ση-
μείωμα του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Επενδύσεων 
και ΕΣΠΑ για την έγκριση και υπογραφή της υπουργικής 
απόφασης από τον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομίας 
και Ανάπτυξης.

12. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται 
πρόσθετη δαπάνη για τον κρατικό προϋπολογισμό.

13. Τις ανάγκες της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του 
ΕΠ Περιφέρειας Ηπείρου, αποφασίζουμε:

Την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 32679/ΕΥΘΥ 333/
23-03-2015 υπουργικής απόφασης αναδιάρθρωσης της 
ΕΥΔ του ΕΠ Περιφέρειας Ηπείρου (ΦΕΚ 714 Β΄/24-04-
2015), ως ακολούθως:

Άρθρο 1

Στο άρθρο 3 της υπ’ αριθμ. 32679/ΕΥΘΥ 333/23-03-
2015 υπουργικής απόφασης αναδιάρθρωσης της ΕΥΔ 
του ΕΠ Περιφέρειας Ηπείρου μετά την παράγραφο 
ΙΙ.2.16, προστίθεται παράγραφος ΙΙ.2.17 ως ακολούθως:

«ΙΙ.2.17. Διενεργεί διοικητικές και επιτόπιες επαληθεύ-
σεις- επιθεωρήσεις στους ενδιάμεσους φορείς του ΕΠ, 
προκειμένου να επιβεβαιωθεί η διατήρηση της ικανό-
τητας να ασκεί τα καθήκοντα του, σύμφωνα με το ΣΔΕ, 
κυρίως σε ότι αφορά τις λειτουργικές περιοχές της αξιο-
λόγησης, επιλογής και παρακολούθησης πράξεων, των 
επιτόπιων επαληθεύσεων που διενεργούν οι ίδιοι, την επι-
βολή δημοσιονομικών διορθώσεων και τις πληρωμές».

Άρθρο 2

Κατά τα λοιπά εξακολουθεί να ισχύει η υπ’ αριθμ. 
32679/ΕΥΘΥ 333/23-03-2015 υπουργική απόφαση.

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δη-
μοσίευσή της. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 12 Σεπτεμβρίου 2017

Ο Αναπληρωτής Υπουργός

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ

Ι

    Αριθμ. 64972 οικ. (2)
Ανάθεση της σύνταξης «δι-υπηρεσιακού πρωτο-

κόλλου για την αντιμετώπιση των εγκλημάτων μί-

σους και υπό-πρωτόκολλο για το σύστημα ποινι-

κής δικαιοσύνης» στο πλαίσιο του προγράμματος 

«Οικοδομώντας μια ολοκληρωμένη Ανταπόκρι-

ση της Ποινικής Δικαιοσύνης προς τα εγκλήμα-

τα μίσους».  

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ 

ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
1.1 του ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112 Α΄) «Ενίσχυση της δια-

φάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πρά-
ξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητι-
κών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και 
άλλες διατάξεις»,

1.2 του άρθρου 7 παρ. 2 περ. β΄ του ν. 3469/2006 «Εθνι-
κό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές 
διατάξεις» (ΦΕΚ 131 Α΄), όπως ισχύει,

1.3 των άρθρων 118 παρ.1 και 3, 66 και 38 παρ. 4 του 
ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α΄) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, 
Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 
2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»,

1.4 του ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 247  Α΄), όπως τροποποιή-
θηκε με τον ν. 4337/2015, «περί Δημοσίου Λογιστικού, 
ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις», 
όπως ισχύει,

1.5 του π.δ. 125/5.11.2016 «Διορισμός Υπουργών, Ανα-
πληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 210 Α΄).

1.6 του π.δ. 101/2014 «Οργανισμός του Υπουργείου 
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων» 
(ΦΕΚ 168 Α΄).

2. Το από 16/2/2016 έντυπο δήλωσης συνεργασίας 
του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων με το οποίο εξουσιοδοτεί τον Οργανισμό 
για την Ασφάλεια και την Συνεργασία στην Ευρώπη 
(OSCE), Γραφείο για τους Δημοκρατικούς Θεσμούς και 
τα Ανθρώπινα Δικαιώματα (ODIHR) να υπογράψει εξ ονό-
ματος και για λογαριασμό του Υπουργείου Δικαιοσύνης, 
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων τη χρηματο-
δοτική συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το 
έργο «Οικοδομώντας μια ολοκληρωμένη Ανταπόκριση 
της Ποινικής Δικαιοσύνης προς τα εγκλήματα μίσους» 
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(Building a Comprehensive Criminal Justice Response 
to Hate Crime).

3. Την με αριθμό JUST/2015/RRAC/AG/TRAI/9025/
16-12-2016 υπογραφείσα σύμβαση μεταξύ του Οργανι-
σμού για την Ασφάλεια και την Συνεργασία στην Ευρώπη 
(OSCE), Γραφείο για τους Δημοκρατικούς Θεσμούς και 
τα Ανθρώπινα Δικαιώματα (ODIHR) και της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής για το έργο «Οικοδομώντας μια ολοκληρω-
μένη Ανταπόκριση της Ποινικής Δικαιοσύνης προς τα 
εγκλήματα μίσους» (Building a Comprehensive Criminal 
Justice Response to Hate Crime).

4. Τη με αριθμό 11/16-5-2017 συμφωνία μεταξύ 
Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων και του Οργανισμού για την Ασφάλεια και 
την Συνεργασία στην Ευρώπη (OSCE), Γραφείο για τους 
Δημοκρατικούς Θεσμούς και τα Ανθρώπινα Δικαιώματα 
(ODIHR) για την εφαρμογή του έργου «Οικοδομώντας μια 
ολοκληρωμένη Ανταπόκριση της Ποινικής Δικαιοσύνης 
προς τα εγκλήματα μίσους» (Building a Comprehensive 
Criminal Justice Response to Hate Crime).

5. To από 19 Ιουνίου 2017 βιογραφικό σημείωμα του 
Χρήστου Πετράκου, Δικηγόρου, με την αποστολή του 
οποίου εκδήλωσε το ενδιαφέρον του να αναλάβει τη 
σύνταξη «δι-υπηρεσιακού πρωτοκόλλου για την αντι-
μετώπιση των εγκλημάτων μίσους και υπό-πρωτόκολλο 
για το σύστημα ποινικής δικαιοσύνης».

6. Το γεγονός ότι ο Χρήστος Πετράκος είναι νομικός 
εμπειρογνώμονας, καθώς διαθέτει πτυχίο του Νομικών 
Επιστημών Γαλλικού Πανεπιστημίου (1995) και ασκεί 
σχετική επαγγελματική δράση από το 1999 έως και σή-
μερα.

7. Το γεγονός ότι το εγκριθέν έργο «Οικοδομώντας μια 
ολοκληρωμένη Ανταπόκριση της Ποινικής Δικαιοσύνης 
προς τα εγκλήματα μίσους» (Building a Comprehensive 
Criminal Justice Response to Hate Crime) έχει συνολι-
κό προϋπολογισμό είκοσι επτά χιλιάδες εξακόσια ευρώ 
(27.600 €), ενώ για το σύνολο της αμοιβής της εξειδι-
κευμένης νομικής συνδρομής έχει καθοριστεί το ποσό 
των δεκαοκτώ χιλιάδων ευρώ (18.000 €) από το ως άνω 
προυπολογισθέν ποσό.

8. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας προ-
καλείται μέγιστη δαπάνη δεκαοκτώ χιλιάδων 18.000 
ευρώ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. η οποία θα καλυ-
φθεί εξ ολοκλήρου από τον Οργανισμό για την Ασφάλεια 
και την Συνεργασία στην Ευρώπη (ΟΑΣΕ/OSCE).

9. Το γεγονός ότι έχει ήδη κατατεθεί από τον Οργανι-
σμό για την Ασφάλεια και την Συνεργασία στην Ευρώ-
πη (OSCE), Γραφείο για τους Δημοκρατικούς θεσμούς 
και τα Ανθρώπινα Δικαιώματα (ODIHR) στον αρμόδιο 
Κωδικό Αριθμό Εξόδου του Υπουργείου Δικαιοσύνης, 
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Κ.Α.Ε. 0873 
(Ειδικός Φορέας 110) η πρώτη δόση (40%) του συνολικού 
προυπολογισθέντος ποσού, σύμφωνα με όσα προβλέ-
πονται στην ως άνω υπό αριθμό 4 Συμφωνία, ενώ έχει 
προγραμματιστεί η κατάθεση της δεύτερης δόσης (40%) 
εντός επτά ημερολογιακών ημερών από την έγκριση από 
το Διευθυντή προγράμματος του ΟΑΣΕ της Ενδιάμεσης 
Έκθεσης Πεπραγμένων και της Ενδιάμεσης Οικονομικής 

Έκθεσης και του υπολειπόμενου ποσού (20%) εντός επτά 
ημερολογιακών ημερών από την έγκριση από το Διευ-
θυντή Προγράμματος του ΟΑΣΕ της Τελικής Έκθεσης 
Πεπραγμένων και της Τελικής Οικονομικής Έκθεσης.

10. Την υπ’ αριθ. 41018/11-7-2017 απόφαση του 
Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων με την οποία εγκρίθηκε η δέσμευση πί-
στωσης ύψους δέκα οκτώ χιλιάδων ευρώ (18.000 €) 
σε βάρος πίστωσης του Προϋπολογισμού εξόδων του 
Υ.Δ.Δ.Α.Δ. στον ειδικό φορέα 17-110 Κ.Α.Ε. 0871 οικο-
νομικού έτους 2017.

11. Το γεγονός ότι σύμφωνα με την αρχική έγκριση του 
προγράμματος και την υπογραφείσα Συμφωνία μεταξύ 
του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπί-
νων Δικαιωμάτων και τον επικεφαλής του έργου (OSCE/
ODIHR), η περίοδος υλοποίησης του καθορίστηκε για το 
χρονικό διάστημα από 13 Φεβρουαρίου 2017 έως 12 
Φεβρουαρίου 2019, αποφασίζουμε:

Αναθέτουμε τη σύνταξη «δι-υπηρεσιακού πρωτοκόλ-
λου για την αντιμετώπιση των εγκλημάτων μίσους και 
υπό-πρωτόκολλο για το σύστημα ποινικής δικαιοσύνης» 
στο πλαίσιο του προγράμματος «Οικοδομώντας μια 
ολοκληρωμένη Ανταπόκριση της Ποινικής Δικαιοσύνης 
προς τα εγκλήματα μίσους», στον Χρήστο Πετράκο του 
Νικολάου, Δικηγόρο Αθηνών με ΑΦΜ 075107830, ΔΟΥ 
Α΄ Αθηνών, με έδρα την Αθήνα, Φειδίου 2, στο πλαίσιο 
υλοποίησης του έργου «Οικοδομώντας μια ολοκληρω-
μένη Ανταπόκριση της Ποινικής Δικαιοσύνης προς τα 
εγκλήματα μίσους» (Building a Comprehensive Criminal 
Justice Response to Hate Crime), οποίο θα εκπονήσει το 
Γραφείο Δημοκρατικών θεσμών και Δικαιωμάτων του 
Ανθρώπου του Οργανισμού για την Ασφάλεια και την 
Συνεργασία στην Ευρώπη με εταίρο το Υπουργείο Δι-
καιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στην μεταξύ τους Συμφωνία. 
Ειδικότερα, το ως άνω πρόσωπο θα πρέπει:

1. να προσδιορίσει τα κύρια στοιχεία μιας εθνικής πο-
λιτικής για την καταπολέμηση των εγκλημάτων μίσους,

2. να συντάξει ένα διυπηρεσιακό πρωτόκολλο για την 
αντιμετώπιση των εγκλημάτων μίσους και ένα υπο-πρω-
τόκολλο σχετικά με την ανταπόκριση του συστήματος 
ποινικής δικαιοσύνης, τα ως άνω δε θα παραληφθούν 
εντός του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Δ.Α.Δ. από την Πρω-
τοβάθμια Επιτροπή Παραλαβής και Παρακολούθησης 
των προμηθειών και συμβάσεων προμηθειών της Κ.Υ. 
του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Δ.Α.Δ.,

3. να συνεργάζεται με τον πραγματογνώμονα που θα 
ορίσει το Γραφείο για τους Δημοκρατικούς θεσμούς και 
τα Ανθρώπινα Δικαιώματα (ΓΔΘΔΑ) για τον προσδιορι-
σμό των κύριων στοιχείων μιας εθνικής στρατηγικής 
κατά των εγκλημάτων μίσους (δι-υπηρεσιακού πρω-
τοκόλλου) και του υπό-πρωτοκόλλου για το σύστημα 
ποινικής δικαιοσύνης,

4. να συμμετέχει στις συνεδριάσεις του Εθνικού Συμ-
βουλίου κατά του Ρατσισμού και της Μισαλλοδοξίας που 
θα είναι αφιερωμένες στο θέμα της εθνικής στρατηγικής 
και του υπό-πρωτοκόλλου,
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5. να διαβουλευτεί με το Εθνικό Συμβούλιο κατά του 
Ρατσισμού και της Μισαλλοδοξίας, τους φορείς της Δι-
οίκησης και τις δικαστικές αρχές επί των κυρίων στοι-
χείων του διυπηρεσιακού πρωτοκόλλου σχετικά με τα 
εγκλήματα μίσους και του υπο-πρωτοκόλλου για την 
ανταπόκριση του συστήματος ποινικής δικαιοσύνης,

6. να παράσχει στοιχεία προς το ΓΔΘΔΑ σχετικά με την 
ελληνική εμπειρία για την κατάρτιση των ως άνω πρω-
τοκόλλων, όποτε του ζητηθούν,

7. να παράσχει στοιχεία στο ΓΔΘΔΑ σχετικά με τα δι-
δάγματα από το πρόγραμμα για την αντιμετώπιση βα-
σικών ζητημάτων πολιτικής, τα οποία είναι αναγκαίο να 
επιλυθούν κατά την ανάπτυξη οποιασδήποτε εθνικής 
στρατηγικής ενάντια στα εγκλήματα μίσους, όποτε του 
ζητηθούν,

8. να παρουσιάσει την εμπειρία για την κατάρτιση των 
πρωτοκόλλων, εάν του ζητηθεί, στο Εθνικό Εργαστήριο 
που θα διοργανώσει το ΓΔΘΔΑ στην Ελλάδα σχετικά με 
την υλοποίηση του προγράμματος.

Αναθέτουσα αρχή είναι το Υπουργείο Δικαιοσύνης, 
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Μεσογείων 
96, Τ.Τ. 11527, Τμήμα Ευρωπαϊκής Ένωσης και Διεθνών 
Οργανισμών.

Ο Χρήστος Πετράκος θα πρέπει να έχει περατώσει το 
έργο του έως τις 12 Φεβρουαρίου 2019.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 8 Σεπτεμβρίου 2017

Ο Υπουργός

ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ

Ι

    Αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./128/27257.27258 (3)
Ανακατανομή διοριστέων της 2ΕΓ/2016 προ-

κήρυξης του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερι-

κών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης (Φ.Ε.Κ. 

6/10.10.2016, τ. προκηρύξεων Α.Σ.Ε.Π) στο 

Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

  Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 2 και 3 και του 

άρθρου 11 του ν. 3833/2010 «Προστασία της εθνικής 
οικονομίας - Επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της 
δημοσιονομικής κρίσης» (ΦΕΚ 40/Α/15-3-2010), όπως 
ισχύουν, και τις διατάξεις της παρ. 21 του άρθρου ενάτου 
του ν. 4057/2012 (ΦΕΚ 54/Α/2012).

2. Το π.δ. 123/2016 (Φ.Ε.Κ. Α΄208/04-11-2016) με θέμα 
«Ανασύσταση και μετονομασία του Υπουργείου Διοικητι-
κής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης... 
κ.λπ.» και το π.δ. 125/2016 (Φ.Ε.Κ. Α΄210/05-11-2016) 

«Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών».

3. Τις διατάξεις του άρθρου 38 του ν. 4369/2016 «Εθνι-
κό Μητρώο Επιτελικών Στελεχών Δημόσιας Διοίκησης, 
βαθμολογική διάρθρωση θέσεων, συστήματα αξιολό-
γησης, προαγωγών και επιλογής προϊσταμένων (διαφά-
νεια - αξιοκρατία και αποτελεσματικότητα της Δημόσιας 
Διοίκησης) και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 33/ Α΄/2016), όπως 
ισχύει.

4. Την υπ’ αριθμ.πρωτ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΠ.1/494/οικ.9783/ 
05-04-2016 υπουργική απόφαση «Καθορισμός της δια-
δικασίας διορισμού των επιτυχόντων του γραπτού δι-
αγωνισμού που προκηρύχθηκε από το Α.Σ.Ε.Π. με την 
υπ’ αριθ. 8/1997 προκήρυξη, οι οποίοι εμπίπτουν στις 
διατάξεις του άρθρου 5 του ν. 3320/2005 (Α΄48) σύμφω-
να με τις διατάξεις του άρθρου 38 του ν. 4369/2016 (Α΄ 
33).» (ΦΕΚ 1106/ Β΄/2016).

5. Την προκήρυξη 2ΕΓ/2016 του Αναπληρωτή Υπουρ-
γού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης (Φ.Ε.Κ. 
6/10.10.2016, τ. Προκηρύξεων Α.Σ.Ε.Π).

6. Την υπ’ αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./125/οικ.32041/
15-12-2016 απόφαση της Υπουργού Διοικητικής Ανασυ-
γκρότησης με θέμα «Απόφαση κατανομής διοριστέων 
της 2ΕΓ/2016 Προκήρυξης» (ΦΕΚ 4137/Β΄2016, ΑΔΑ: 
7ΡΦΘ465ΧΘΨ-ΔΩΟ) όπως διορθώθηκε στο ΦΕΚ 323 /
Β΄/2017.

7. Τις διατάξεις του άρθρου 45 του ν. 4440/2016 «Ενι-
αίο Σύστημα Κινητικότητας στη Δημόσια Διοίκηση και 
την Τοπική Αυτοδιοίκηση, υποχρεώσεις των προσώπων 
που διορίζονται στις θέσεις των άρθρων 6 και 8 του 
ν. 4369/2016, ασυμβίβαστα και πρόληψη των περιπτώ-
σεων σύγκρουσης συμφερόντων και λοιπές διατάξεις» 
(Α΄ 224 ).

8. Την αριθμ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΠ1/71/οικ.4573/1-3-2011 (ΦΕΚ 
323/Β/1-3-2011) απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, 
Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και 
Οικονομικών για τον καθορισμό των προτεραιοτήτων 
και των κριτηρίων κατανομής προσωπικού.

9. Τα υπ’ αριθμ. 136792/Ζ2/14-08-2017 και 136791/
Ζ2/14-08-2017 έγγραφα του Υπουργείου Παιδείας, Έρευ-
νας και Θρησκευμάτων.

10. Την ανάγκη ορθολογικής κατανομής και αξιοποί-
ησης του μονίμου και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δι-
καίου αορίστου χρόνου προσωπικού που διορίζεται ή 
προσλαμβάνεται στους φορείς της παρ. 1 του άρθρου 
1 του ν. 3812/2009.

11. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση κα-
τανομής δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη, αποφα-
σίζουμε:

Την ανακατανομή διοικητικού προσωπικού της 
Προκήρυξης 2ΕΓ/2016 του Αναπληρωτή Υπουργού 
Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης (Φ.Ε.Κ. 
6/10.10.2016,τ. Προκηρύξεων Α.Σ.Ε.Π), στο Υπουργείο 
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ως εξής:
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ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΚΛΑΔΟΣ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΧΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ
ΦΟΡΕΑΣ ΜΕΤΑ

ΑΠΟ
ΑΝΑΚΑΤΑΝΟΜΗ

ΓΚΟΥΝΤΕΛΙΤΣΑ 
ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΔΕ1 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΙ 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ
Δ/ΝΣΗ

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ
ΚΑΙ

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (Ν.

ΛΑΡΙΣΑΣ)

ΛΟΚΑ ΜΑΡΙΑ ΔΕ1 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ 
ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ
Δ/ΝΣΗ

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ
ΚΑΙ

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
(Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ)

ΝΑΣΙΑΚΟΥ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ ΔΕ1 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΙ 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ
Δ/ΝΣΗ

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ
ΚΑΙ

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
(Ν. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ)

ΣΙΩΚΑ ΑΘΗΝΑ ΔΕ1 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ
Δ/ΝΣΗ

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ
ΚΑΙ

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 
(Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ)

ΣΤΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 
ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ

ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ 
ΕΛΛΑΔΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΤΑΤΣΗ ΑΘΗΝΑ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ 
ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ 
ΕΛΛΑΔΑΣ

ΦΟΥΝΤΟΥΚΙΔΟΥ ΑΝΘΗ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 
ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 12 Σεπτεμβρίου 2017

Η Υπουργός 
ΟΛΓΑ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ
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    Αριθμ. 2233.1-34/64903/2017 (4)
Τροποποίηση της υπουργικής απόφασης "Οργά-

νωση, λειτουργία, σύνθεση, διάρκεια θητείας και 

γραμματειακή υποστήριξη της Επιτροπής Αντι-

στοιχίας των ωρολογίων και αναλυτικών προ-

γραμμάτων των ιδρυμάτων ανώτατης εκπαίδευ-

σης (Πανεπιστημιακού ή τεχνολογικού Τομέα) 

προέλευσης εσωτερικού ή εξωτερικού με τα δι-

δασκόμενα στις ΑΕΝ/Μηχανικών.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ 

ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις
α) του π.δ. 141/2014 «Προϋποθέσεις απόκτησης απο-

δεικτικών ναυτικής ικανότητας και δικαιώματα υπηρε-
σίας στα πλοία και άλλες διατάξεις - Αντικατάσταση 
Προεδρικού Διατάγματος 243/1998» (Α΄ 232), όπως 
αντικαταστάθηκε με το π.δ. 54/2016 (Α΄ 88),

β) του ν. 1314/1983 «Για την κύρωση της διεθνούς 
σύμβασης "Για πρότυπα εκπαίδευσης έκδοσης πιστο-
ποιητικών και τήρησης φυλακών των ναυτικών 1978"» 
(Α΄ 2), όπως ισχύει.

γ) του π.δ. 79/2012 «Αποδοχή τροποποιήσεων της Δι-
εθνούς Σύμβασης "Για πρότυπα εκπαίδευσης, έκδοσης 
πιστοποιητικών και τήρησης φυλακών των ναυτικών 
1978", η οποία κυρώθηκε με το Ν. 1314/1983, όπως αυτή 
τροποποιήθηκε» (Α΄ 137),

δ) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ-
βέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα που κυρώθηκε με 
το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98),

ε) του ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής 
Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (Α΄ 45), όπως ισχύει,

στ) του ν. 2638/1998 «Οργάνωση και λειτουργία της 
ναυτικής εκπαίδευσης, μισθολογικές ρυθμίσεις για το προ-
σωπικό αυτής και άλλες διατάξεις» (Α΄ 204), όπως ισχύει,

ζ) της αριθμ. 2233.1-34/68860/2016/04-08-2016 
απόφασης ΥΝΑΝΠ «Οργάνωση, λειτουργία, σύνθεση, 
διάρκεια θητείας και γραμματειακή υποστήριξη της 
Επιτροπής Αντιστοιχίας των ωρολογίων και αναλυτικών 
προγραμμάτων των ιδρυμάτων ανώτατης εκπαίδευσης 
(Πανεπιστημιακού ή τεχνολογικού Τομέα) προέλευσης 
εσωτερικού ή εξωτερικού με τα διδασκόμενα στις ΑΕΝ/
Μηχανικών» (Β΄ 2682)

η) του π.δ. 103/2014 «Οργανισμός Υπουργείου Ναυτι-
λίας και Αιγαίου» (Α΄ 170),

ιβ) Του π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων....» 
(Α΄ 114),

ιγ) του π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπλη-
ρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 210).

2. Την εύρυθμη λειτουργία των Σχολών Μηχανικών 
των ΑΕΝ.

3. Την ομαλή εκτέλεση της προβλεπόμενης θαλάσσιας 
υπηρεσίας κατευθυνόμενης εκπαίδευσης από υποψη-
φίους για απόκτηση αποδεικτικού ναυτικής ικανότητας 
Μηχανικού Γ' τάξης Ε.Ν. αποφοίτους ιδρυμάτων ανώ-
τατης εκπαίδευσης (Πανεπιστημιακού ή Τεχνολογικού 
τομέα) συναφούς ειδικότητας.

4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσης δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολο-
γισμού, αποφασίζουμε:

1. Αντικαθιστούμε το εδάφιο ιε) της παραγράφου 1 της 
αριθμ. πρωτ. 2233.1-34/68860/2016/04-08-2016 απόφα-
σης (Β΄ 2682), ως ακολούθως:

«ιε) Για όλα τα παραπάνω ο υποψήφιος ενημερώνε-
ται εγγράφως από το ΥΝΑΝΠ/ΑΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ./ΔΕΚΝ Α΄ και 
απευθύνεται στο ΥΝΑΝΠ/ΑΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ/ΔΕΚΝ Β΄, προκει-
μένου να του χορηγηθεί Εγχειρίδιο Κατευθυνόμενης Εκ-
παίδευσης επί πλοίου (ΚΕΠ). Σε περίπτωση που απαιτηθεί 
ο ενδιαφερόμενος να συμμετέχει σε εξετάσεις στις ΑΕΝ/
Μηχανικών στα υπό την Επιτροπή Αντιστοιχίας υποδει-
χθέντα μαθήματα, τούτο θα αναφέρεται ρητά στο εν 
λόγω έγγραφο, καθώς και το ότι μετά την επιτυχή εξέ-
ταση του στο σύνολο των μαθημάτων θα έχει πληρωθεί 
ο όρος της αντιστοιχίας - πληρότητας. Το έγγραφο θα 
χρησιμοποιείται από τον υποψήφιο για την εγγραφή 
του στην ΑΕΝ/Μηχανικών που επιθυμεί, προκειμένου να 
συμμετάσχει στις προβλεπόμενες εξεταστικές περιόδους 
για τους σπουδαστές, σύμφωνα με τον ισχύοντα κάθε 
φορά Κανονισμό Σπουδών, τον Εσωτερικό Κανονισμό 
των ΑΕΝ και το ωρολόγιο πρόγραμμα αυτών».

2. Το περιεχόμενο του εδαφίου ιστ) της παραγράφου 
1 της αριθμ. πρωτ. 2233.1-34/68860/2016/04-08-2016 
απόφασης (Β΄ 2682), αριθμείται ως ιζ) και προστίθεται 
εδάφιο ιστ), ως ακολούθως:

«ιστ) α. Η χορήγηση του ΚΕΠ 1 στους υποψηφίους 
με σκοπό την εκτέλεση του 1ου εξαμήνου της προ-
βλεπόμενης θαλάσσιας υπηρεσίας, θα γίνεται μετά την 
επιτυχή εξέταση των υποψηφίων σε ποσοστό 1/3 των 
μαθημάτων για τα οποία έχει αποφανθεί η Επιτροπή 
Αντιστοιχίας. Στην περίπτωση που από τον υπολογισμό 
του ποσοστού 1/3 των μαθημάτων προκύπτει δεκαδικός 
αριθμός γίνεται στρογγυλοποίηση προς τον ελάχιστο 
ακέραιο αριθμό.

β. Μετά την ολοκλήρωση του 1ου εξαμήνου της προ-
βλεπόμενης θαλάσσιας υπηρεσίας, η χορήγηση του ΚΕΠ 
2 με σκοπό την εκτέλεση του 2ου εξαμήνου της θαλάσ-
σιας υπηρεσίας, θα πραγματοποιείται μετά την επιτυχή 
εξέταση των υποψηφίων σε ποσοστό 1/3 επί του, τυ-
χόν, υπολειπόμενου αριθμού οφειλομένων μαθημάτων 
κατόπιν της επιτυχούς εξέτασης για χορήγηση ΚΕΠ 1. 
Στην περίπτωση που από τον υπολογισμό του ανωτέ-
ρω ποσοστού 1/3 των μαθημάτων προκύπτει δεκαδικός 
αριθμός γίνεται στρογγυλοποίηση προς τον ελάχιστο 
ακέραιο αριθμό.

γ. Εφόσον οι υποψήφιοι έχουν περατώσει επιτυχώς τις 
εξετάσεις αθροιστικά σε αριθμό μαθημάτων που είναι 
ίσος ή ξεπερνά τον αριθμό μαθημάτων των προηγούμε-
νων παραγράφων δίδεται η δυνατότητα χορήγησης των 
ΚΕΠ 1 και ΚΕΠ 2 από κοινού.

δ. Στην περίπτωση κατά την οποία, μετά το πέρας και 
του 2ου εξαμήνου της προβλεπόμενης θαλάσσιας υπη-
ρεσίας υφίσταται υπολειπόμενος αριθμός μαθημάτων 
προς εξέταση, οι υποψήφιοι υποχρεούνται να εξετα-
στούν προκειμένου να πληρωθεί ο όρος της αντιστοι-
χίας - πληρότητας.».

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

  Πειραιάς, 12 Σεπτεμβρίου 2017 

Ο Υπουργός 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ

Ι

    Αριθμ. 35680/06-09-2017 (5)
Εκχώρηση της εξουσιοδότησης της υπογραφής 

του Προϊσταμένου της Δ΄ Δ.Ο.Υ. Αθηνών στην 

Υποδιευθύντρια και στους Προϊσταμένους Τμη-

μάτων.

  Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ Δ΄ Δ.Ο.Υ. ΑΘΗΝΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του κεφαλαίου Α΄ «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής 

Δημοσίων Εσόδων» του ν. 4389/2016 (Α΄ 94) και ειδικό-
τερα της εξουσιοδοτικής διάταξης της υποπαραγράφου 
β΄ της παρ. 6 του άρθρου 14 του νόμου, του άρθρου 7 
και του άρθρου 41 αυτού, 

β) του άρθρου 4 του ν. 4174/2013 και
γ) της αριθ. Δ. ΟΡΓ. Α 1036960 ΕΞ 2017/10-3-2017 

(Β΄968) απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής 
Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής 
Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.).».

2. Την αριθ. Δ. ΟΡΓ. Α 1115805 ΕΞ 2017/31-7-2017 (Β΄ 
2743) απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής 
Δημοσίων Εσόδων, με θέμα «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων 
και εξουσιοδότηση υπογραφής “Με εντολή Διοικητή” σε 

όργανα της Φορολογικής Διοίκησης» και ειδικότερα τις 
περιπτώσεις 43, 44, 48, 68, 70, 71, 78, 79, 85 και 86 του 
πίνακα αυτής, σε συνδυασμό με τις διατάξεις της υποπα-
ραγράφου β΄ της παρ. 3 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016.

3. Την ανάγκη εύρυθμης λειτουργίας της Δ' Δ.Ο.Υ. Αθη-
νών σε συνδυασμό με τη βέλτιστη και ταχύτερη εξυπη-
ρέτηση των φορολογουμένων.

4. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της παρούσας από-
φασης, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Προϋπο-
λογισμού της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων 
(Α.Α.Δ.Ε.), αποφασίζουμε:

Την εκχώρηση περαιτέρω της εξουσιοδότησης της 
υπογραφής από τον Προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ. στους:

1. Υποδιευθύντρια της Δ.Ο.Υ. για όσα αναφέρονται στις 
περιπτώσεις 68, 70, 71, 78, 79, 85 και 86 του πίνακα της 
αριθ. Δ. ΟΡΓ. Α 1115805 ΕΞ 2017/31-7-2017 απόφασης 
του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε.

2. Προϊστάμενο Εσόδων για όσα αναφέρονται στις 
περιπτώσεις 43 και 44 του πίνακα της αριθ. Δ. ΟΡΓ. Α 
1115805 ΕΞ 2017/31-7-2017 απόφασης του Διοικητή 
της Α.Α.Δ.Ε.

3. Προϊστάμενο Δικαστικού και Νομικής Υποστήριξης 
για όσα αναφέρονται στην περίπτωση 48 του πίνακα της 
αριθ. Δ. ΟΡΓ. Α 1115805 ΕΞ 2017/31-7-2017 απόφασης 
του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε.

Η απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφη-
μερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Ο Προϊστάμενος

  ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΤΑΜΟΣ
Ι

    (6) 
 Αύξηση ωραρίου εργασίας υπαλλήλων του Δήμου Δωρίδος. 

 Με την 11/133/14-07-2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δωρίδος, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατά-
ξεις των άρθρων 64, 67 και 280 του ν.3852/2010, του άρθρου 8 του ν. 4368/2016, του άρθρου 41 του ν. 3979/2011, 
του άρθρου 28 του ν. 4325/2015 καθώς και του άρθρου 24 του ν. 4368/2016 και ύστερα από την αρ. α) 7192/
19-06-2017 και β) 7221/19-06-2017 αιτήσεις των κάτωθι εργαζομένων στο Δήμο Δωρίδος, με την σειρά που εμ-
φαίνονται στον πίνακα, με σχέση εργασίας ι.δ.α.χ., μερικής απασχόλησης, ειδικότητας ΥΕ Καθαριστριών Σχολικών 
Μονάδων, καθορίζεται η αύξηση των ωρών εργασίας, ως εξής:

α/α Ονοματεπώνυμο Πατρώνυμο 
ΙΣΧΥΟΝ ΩΡΑΡΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΑΝΑ ΕΒΔΟΜΑΔΑ 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΩΡΑΡΙΟ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΑ ΕΒΔΟΜΑΔΑ

1. Ντζιαφέρη Σοφία Ιωάννης 12,5 ώρες 40,00 ώρες

2. Πράπα Βασιλική Δημήτριος 20,00 ώρες 40,00

(Αριθμ. 1510/128524/23-08-2017 απόφασης του Τμήματος Διοικητικού Οικονομικού Ν. Φωκίδας, της Αποκε-
ντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας, περί ελέγχου νομιμότητας της 11/133/14-07-2017 απόφασης 
του Δημοτικού Συμβουλίου Δωρίδος).

(Αριθμ. βεβαίωσης του Προϊσταμένου του αυτοτελούς τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Δωρίδος: 
Δ.Υ./10-07-2017).

(Αριθμ. βεβ. της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου Δωρίδος, ότι στον ανωτέρω Δήμο δεν υπηρετούν 
Σχολικές καθαρίστριες με συμβάσεις εργασίας ι.δ.ο.χ.: 7254/19.06.2017).

(Αριθμ. απόφ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας: 5153/139771/12.09.2017).

Ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης

  ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΤΙΤΟΡΑΣ
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    Αριθμ. 303410(4737) (7)
Συγκρότηση Γραφείων Τουρισμού στη Διεύθυν-

ση Τουρισμού (ΠΚΜ) της Γενικής Διεύθυνσης 

Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος Περιφέρειας Κε-

ντρικής Μακεδονίας.

  Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική 

της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - 
Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/07-06-2010).

2. Τις διατάξεις των άρθρων 26 και 56 του Οργανισμού 
Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακε-
δονίας, όπως ισχύουν μετά την τροποποίηση του Ο.Ε.Υ. 
που εγκρίθηκε με τις αριθμ. 81320+77909/01-12-2016 
αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοί-
κησης Μακεδονίας-Θράκης (ΦΕΚ 4302/τ.Β΄/30-12-2016).

3. Την αριθμ. Γ.Π.Κ.Μ./οικ. 1827/08-06-2016 απόφαση 
μας "Ορισμός Αντιπεριφερειαρχών και ανάθεση τομέων 
ευθύνης σε όλους τους Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέ-
ρειας Κεντρικής Μακεδονίας" (ΦΕΚ 321/Υ.Ο.Δ.Δ./2016) 
όπως διορθώθηκε και ισχύει και την αριθμ. Γ.Π.Κ.Μ./οικ. 
642/20-02-2017 απόφαση "Παράταση θητείας Αντιπε-
ριφερειαρχών και ανάθεση τομέων ευθύνης σε όλους 
τους Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Κεντρικής 
Μακεδονίας" (ΦΕΚ 102/Υ.Ο.Δ.Δ./2017).

4. Την αριθμ. πρωτ. οικ. 133/2017/15-03-2017 εισήγη-
ση του Αντιπεριφερειάρχη Τουρισμού και Πολιτισμού 
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας Θάνου Αλέξανδρου 
στην Εκτελεστική Επιτροπή της Περιφέρειας Κεντρικής 
Μακεδονίας "Συγκρότηση γραφείων τουρισμού στη 
Διεύθυνση Τουρισμού της Περιφέρειας Κεντρικής Μα-
κεδονίας."

5. Την αριθμ. 05/20-03-2017 ομόφωνη απόφαση της 
Εκτελεστικής Επιτροπής Περιφέρειας Κεντρικής Μακε-

δονίας με την οποία εγκρίνει τη συγκρότηση Γραφείων 
Τουρισμού στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, 
αποφασίζουμε:

Τη συγκρότηση έξι (6) Γραφείων Τουρισμού, ένα (1) σε 
κάθε Περιφερειακή Ενότητα της Περιφέρειας Κεντρικής 
Μακεδονίας, ως κατωτέρω: 

α) Γραφείο Τουρισμού Περιφερειακής Ενότητας Ημα-
θίας 

β) Γραφείο Τουρισμού Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς. 
γ) Γραφείο Τουρισμού Περιφερειακής Ενότητας Πέλ-

λας. 
δ) Γραφείο Τουρισμού Περιφερειακής Ενότητας Πιε-

ρίας. 
ε) Γραφείο Τουρισμού Περιφερειακής Ενότητας Σερ-

ρών.
στ) Γραφείο Τουρισμού Περιφερειακής Ενότητας Χαλ-

κιδικής.
Τα ανωτέρω Γραφεία θα υπάγονται στη Διεύθυνση 

Τουρισμού (ΠΚΜ) της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης 
και Περιβάλλοντος Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 
και θα ασκούν, σε επίπεδο Περιφερειακής Ενότητας, τις 
αρμοδιότητες του Τμήματος Τουριστικής Προβολής και 
Προώθησης (ΠΚΜ) και του Τμήματος Τουριστικού Σχε-
διασμού και Συντονισμού (ΠΚΜ) όπως αυτές ορίζονται 
στο άρθρο 26 του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας 
της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Η παρούσα δεν προκαλεί δαπάνη σε βάρος του προ-
ϋπολογισμού της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας ή 
του Κρατικού προϋπολογισμού.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Θεσσαλονίκη, 12 Σεπτεμβρίου 2017 

Ο Περιφερειάρχης 

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΖΙΤΖΙΚΩΣΤΑΣ  

Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα 
Τηλ. Κέντρο 210 5279000

Κείμενα προς δημοσίευση:   webmaster.et@et.gr *02032741809170008*
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