
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων της Αναπληρώτριας 
Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης 
και εξουσίας έκδοσης διοικητικών πράξεων και 
εγγράφων προς τον Γενικό Γραμματέα Διαχείρι-
σης Κοινοτικών και Άλλων Πόρων.

2 Σύσταση Πολιτικού Γραφείου Υφυπουργού Οικο-
νομικών καθώς και σύσταση θέσεων μετακλητών 
διοικητικών υπαλλήλων, ειδικών συμβούλων και 
ειδικών συνεργατών του γραφείου αυτού.

3 Σύσταση ανοικτών Δομών Προσωρινής Υπο-
δοχής πολιτών τρίτων χωρών ή ανιθαγενών 
που έχουν αιτηθεί διεθνή προστασία, σύμφωνα 
με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 10 του
Ν. 4375/2016.

4 Άσκηση αρμοδιοτήτων από τη Δημοτική Αστυνο-
μία του Δήμου Παπάγου-Χολαργού.

5 Απαγόρευση θήρας στην περιοχή ευθύνης του 
Δασαρχείου Αλεξανδρούπολης.

6 Επιπλέον απασχόληση τακτικού προσωπικού της 
Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΟ 
ΔΙΚΤΥΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Α.Ε.» και δ.τ. 
«ΕΔΕΤ Α.Ε.».

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

  Αριθμ. οικ. 2839 (1)
Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων της Αναπληρώτριας 

Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης 

και εξουσίας έκδοσης διοικητικών πράξεων και 

εγγράφων προς τον Γενικό Γραμματέα Διαχείρι-

σης Κοινοτικών και Άλλων Πόρων.

  Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
1.1. Των άρθρων 54 και 90 του Π.δ/τος 63/2005 «Κω-

δικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα 
Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ 98/τ.Α/22-04-2005).

1.2. Του Ν. 4314/2014 «Για τη Διαχείριση, τον έλεγχο 
και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την 
προγραμματική περίοδο 2014-2020. 

Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευ-
ρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 
13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16-06-2012) στο ελ-
ληνικό δίκαιο, τροποποίηση του Ν. 3419/2005
(Α 297) και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 265/τ.Α/23-12-2014).

1.3. Του Π.δ. 24/2015 (ΦΕΚ 20/τ.Α/27-01-2015) «Σύστα-
ση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά της Γενικής 
Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων»
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1.4. Της Υ5/27.1.2015 απόφασης του Πρωθυπουργού 
«Σύσταση θέσεων Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυ-
πουργών (Β' 204).

1.5. Του Π.δ. 73/2015 (ΦΕΚ 116/τ.Α) «Διορισμός Αντι-
προέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών 
Υπουργών και Υφυπουργών».

1.6. Της με αριθ. Υ56/21-10-2015 απόφασης του Πρω-
θυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Αναπληρώ-
τρια Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, 
Ουρανία Αντωνοπούλου» (ΦΕΚ 2281/τ.Β΄/22-10-2015).

1.7. Του Ν. 4320/2015 (ΦΕΚ 29/τ.Α΄/19-03-2015) «Ρυθ-
μίσεις για τη λήψη άμεσων μέτρων για την αντιμετώπιση 
της ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση της Κυβέρνη-
σης και των Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές διατά-
ξεις» και ειδικότερα του Άρθρου 27, παρ. 1.

1.8. Του Π.δ. 113/2014 «Οργανισμός Υπουργείου Ερ-
γασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας» (ΦΕΚ 180/
τ.Α΄/29-08-2014).

1.9. Του Π.δ. 475/1993 (ΦΕΚ 205/τ.Α΄/8-12-1993) «Σύ-
σταση Γενικής Γραμματείας απασχόλησης και διαχείρι-
σης κοινοτικών πόρων στο Υπουργείο Εργασίας» η οποία 
μετονομάσθηκε με το άρθρο 18 του Ν. 2224/1994 (ΦΕΚ 
112/Α΄) σε Γενική Γραμματεία Διαχείρισης Κοινοτικών 
και Άλλων Πόρων.

1.10. Της υπ' αρ. 50059/Δ9.13126/1.11.2016 κοινής 
απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ερ-
γασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγ-
γύης (ΦΕΚ 600/τ.ΥΟΔΔ/4.11.2016) για το διορισμό του 
κου Φλώρου Χαρίλαου ως Γενικού Γραμματέα της Γενικής 
Γραμματείας Διαχείρισης Κοινοτικών και Άλλων Πόρων 
του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

1.11. Της με αρ. πρωτ. 112806/ΕΥΘΥ1047/26-10-2016 
(ΦΕΚ 3595/Β/4-11-2016) κοινή υπουργική απόφαση περί 
«Διάρθρωσης της Ειδικής Υπηρεσίας «Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ 
Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης, Τομέα Απασχόλησης και Κοινωνικής Οικονο-
μίας» και αντικατάσταση των α) υπ' αριθ. 107900/16.3.2001 
(Β' 599), β) υπ' αριθ. 25255/2236/07.04.2008 (Β' 604), γ) υπ' 
αριθ. 180691/7.2.2001 (Β' 148) και δ) υπ' αριθ. 2.10691/οικ. 
3.1008 (Β'1462/2012) κοινών υπουργικών αποφάσεων όπως 
ισχύουν».

2. Το γεγονός ότι με την παρούσα απόφαση δεν προκα-
λείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, 
αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Α. Στον Γενικό Γραμματέα Διαχείρισης Κοινοτικών και 
άλλων Πόρων μεταβιβάζονται οι παρακάτω αρμοδιότη-
τες της Ειδικής Υπηρεσίας ως εξής:

1. Η παρακολούθηση της συνολικής προόδου των 
συγχρηματοδοτούμενων πράξεων.

2. Η απόφαση κατανομής στις Μονάδες της Ειδικής 
Υπηρεσίας των υπηρετούντων υπαλλήλων.

3. Η έγκριση των κανονικών αδειών του Προϊστα-
μένου και των Προϊσταμένων των Υποδιευθύνσεων 
της Επιτελικής Δομής ΑΠΚΟ, των Προϊσταμένων των 
Μονάδων.

4. Οι αποφάσεις μετακίνησης εκτός έδρας στο εσωτε-
ρικό και στο εξωτερικό του Προϊσταμένου και των Προ-
ϊσταμένων των Υποδιευθύνσεων της Ειδικής Υπηρεσίας, 
των Προϊσταμένων Μονάδων και λοιπών υπάλληλων 
αυτών για εκτέλεση υπηρεσίας σύμφωνα με τις αρμο-
διότητες της Ειδικής Υπηρεσίας.

5. Τα έγγραφα αρμοδιότητας της Ειδικής Υπηρεσίας 
με τα οποία παρέχονται πληροφορίες προς φορείς και 
Υπηρεσίες.

6. Η επικοινωνία με όργανα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
για θέματα αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας.

7. Η υπογραφή Γενικών Εγκυκλίων και Οδηγιών, με 
τις οποίες παρέχονται ερμηνευτικές πληροφορίες και 
οδηγίες στα πλαίσια της ακολουθούμενης πρακτικής και 
νομολογίας.

8. Η υπογραφή εγκρίσεων πληρωμής έργων Τεχνικής 
Βοήθειας (Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής).

9. Η έκδοση «απόφασης ολοκλήρωσης πράξης», σύμ-
φωνα με τη διαδικασία ΙΙ_7 του Εγχειριδίου του «Υπουρ-
γείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας» 
περί Διαδικασιών Διαχείρισης και Ελέγχου Συγχρημα-
τοδοτούμενων Πράξεων.

10. Η υπογραφή όλων των εγγράφων επανεξετάσεως 
αιτήσεων, υπομνημάτων, αναφορών, παραπόνων και κα-
ταγγελιών πολιτών εναντίον ενεργειών ή απαντήσεων 
των οργάνων της Ειδικής Υπηρεσίας.

11. Η υπογραφή των εντολών καταβολής εκπαιδευ-
τικών επιδομάτων ωφελουμένων και της αμοιβής των 
Παροχών Κατάρτισης, εγγράφων δήλωσης και απόδοσης 
φόρων στο πλαίσιο των δράσεων επιταγών επαγγελμα-
τικής κατάρτισης (training voucher).

12. Η υπογραφή των εκθέσεων απόψεων και θέσεων 
προς το Γραφείο Νομικού Συμβούλου του Κράτους στο 
Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινω-
νικής Αλληλεγγύης επί θεμάτων της Ειδικής Υπηρεσίας 
ενώπιον των αρμοδίων δικαστηρίων για προσφυγές, 
αγωγές, αιτήσεις ακύρωσης.

Β. Στον Γενικό Γραμματέα Διαχείρισης Κοινοτικών 
και άλλων Πόρων μεταβιβάζονται επιπλέον των ανα-
φερομένων στην παρ. Α του παρόντος άρθρου και 
η αρμοδιότητα για τα κάτωθι θέματα της Ειδικής 
Υπηρεσίας:

1. Τα έγγραφα υποβολής Δελτίων Δήλωσης Δαπανών 
και Δελτίων Παρακολούθησης έργου-υποέργου, καθώς 
και όλων των απαιτούμενων στοιχείων σύμφωνα με το 
Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό σύστημα (ΟΠΣ) Εργό-
ραμα στις Ειδικές Υπηρεσίες Διαχείρισης των Επιχειρη-
σιακών Προγραμμάτων.

2. Τα έγγραφα που αφορούν στη συνεργασία με τις Ειδικές 
Υπηρεσίες Διαχείρισης των Επιχειρησιακών Προγραμμά-
των, στις Επιτροπές Παρακολούθησης των Επιχειρησιακών 
Προγραμμάτων και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την υλο-
ποίηση των δράσεων των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων.

3. Ο έλεγχος των εγγράφων ενημέρωσης των υποψη-
φίων αναδόχων.

4. Οι βεβαιώσεις τήρησης υποχρεώσεων των αναδό-
χων.

5. Η εντολή διενέργειας έκτακτων ελέγχων και επιτόπι-
ων επαληθεύσεων από τις αρμόδιες Μονάδες της Ειδικής 
Υπηρεσίας.
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6. Τα έγγραφα διαβίβασης απόφασης πορίσματος 
ελέγχου και απόφασης εφαρμογής διατάξεων σε περί-
πτωση διαπίστωσης παρατυπιών.

7. Το έγγραφο προς Γενικό ή Ειδικό Γραμματέα ετέρου 
υπουργείου που αφορά σε εισήγηση ένταξης σε άξονες και σε 
θεματικές προτεραιότητες Επιχειρησιακών Προγραμμάτων.

8. Τα έγγραφα που αφορούν αλληλογραφία των Ει-
δικών Υπηρεσιών Διαχείρισης με τους Αναδόχους και 
τους Δικαιούχους.

9. Το έγγραφο που αφορά στη γνωστοποίηση των 
προς ένταξη Έργων στην Εθνική Αρχή Συντονισμού 
ΕΣΠΑ και στα καθ' ύλην αρμόδια υπουργεία πριν από 
την έκδοση των αποφάσεων ένταξης.

10. Η απόφαση για ανάληψη προκαταβολής εκ μέρους 
του διαχειριστή για τρέχουσες δαπάνες με την έκδοση επι-
ταγών στο όνομα του για δαπάνες εκτός έδρας μετακινή-
σεων του προσωπικού ή φιλοξενουμένων ή για δαπάνες 
αμοιβών μελών επιτροπών ή ομάδων εργασίας με έκδοση 
επιταγών στο όνομα του και για ποσά που προσδιορίζο-
νται στην απόφαση προσδιορισμού της δαπάνης.

11. Η θεώρηση κατάστασης εξοφληθέντων τιμολογίων 
και αποδείξεων που αφορά στην τακτοποίηση προκατα-
βολών για κάλυψη τρεχουσών δαπανών τεχνικής βοήθειας.

12. Η υποστήριξη των υπηρεσιών του Υπουργείου και 
των εποπτευομένων φορέων στην ωρίμανση των εν δυ-
νάμει επιλέξιμων έργων τους και μετά την ένταξη αυτών, 
στην παρακολούθηση της υλοποίησής τους.

Άρθρο 2

Ο Γενικός Γραμματέας Διαχείρισης Κοινοτικών και άλ-
λων Πόρων προσυπογράφει όλα τα έγγραφα που υπο-
γράφονται από την Αναπληρώτρια Υπουργό ή/και τον 
Υπουργό, τα οποία προέρχονται από την Ειδική Υπηρεσία 
της Γενικής Γραμματείας Διαχείρισης Κοινοτικών και Άλ-
λων Πόρων.

Από την έναρξη ισχύος της απόφασης αυτής παύει 
να ισχύει κάθε προηγούμενη που ρυθμίζει θέματα της 
παρούσας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 10 Νοεμβρίου 2016

Η Αναπληρώτρια Υπουργός

ΟΥΡΑΝΙΑ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ

Ι

    Αριθμ. 2/88295/0004 (2)
Σύσταση Πολιτικού Γραφείου Υφυπουργού Οικο-

νομικών καθώς και σύσταση θέσεων μετακλητών 

διοικητικών υπαλλήλων, ειδικών συμβούλων και 

ειδικών συνεργατών του γραφείου αυτού.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) των άρθρων 55, 56 και 90 του Κώδικα Νομοθεσί-

ας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα, που 
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005 «Κω-
δικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα 
Κυβερνητικά Όργανα» (Α' 98), όπως ισχύει.

β) της περ. ε. της παρ. 5 του άρθρου 24, καθώς και 
της παρ. 3 του άρθρου 77 του Ν. 4270/2014 «Αρχές δη-
μοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση 
της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - Δημόσιο Λογιστικό και λοιπές 
διατάξεις» (Α' 143), όπως ισχύει.

γ) του Π.δ. 111/2014 «Οργανισμός Υπουργείου Οικο-
νομικών» (Α' 178), όπως ισχύει.

2. Την αριθμ. Υ5/27-1-2015 απόφαση του Πρωθυ-
πουργού «Σύσταση θέσεων Αναπληρωτών Υπουργών 
και Υφυπουργών» (Β' 204).

3. Το Π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρω-
τών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α' 210), με το οποίο 
η Αικατερίνη Παπανάτσιου διορίστηκε στη θέση της 
Υφυπουργού Οικονομικών.

4. την αριθ. Υ29/8.10.2015 απόφαση του Πρωθυ-
πουργού με θέμα «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Ανα-
πληρωτή Υπουργό Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη» 
(Β' 2168).

5. Την αριθ. Γ.Δ.Ο.Υ. 1660/10.11.2016 εισήγηση της 
Προϊσταμένης Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπη-
ρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών.

6. Τις αριθ. 2/78500/ΔΠΔΑ/11.12.2015 (ΑΔΑ: 
7980Η-ΞΤΜ) και 2/78565/ΔΠΔΑ/11.12.2015 (ΑΔΑ: 
Ω3ΔΩΗ-Λ69) αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης.

7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυ-
τής προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋ-
πολογισμού, ύψους 25.000 ευρώ περίπου για το τρέχον 
έτος 2016 και 150.000 ευρώ περίπου για καθένα από 
τα επόμενα έτη. Οι δαπάνες αυτές θα καλυφθούν, όσον 
αφορά στο τρέχον οικονομικό έτος, από πιστώσεις του 
εκτελούμενου προϋπολογισμού του Υπουργείου Οικο-
νομικών (Ε.Φ. 23-110, ΚΑΕ Ομάδων 0200-0500). Κατά τα 
επόμενα έτη, η προκαλούμενη δαπάνη θα καλύπτεται 
από τις πιστώσεις που εγγράφονται κατ' έτος για το 
σκοπό αυτό στον ανωτέρω προϋπολογισμό, αποφα-
σίζουμε:

1. Συνιστάται, από 5.11.2016, Πολιτικό Γραφείο Υφυ-
πουργού Οικονομικών, για να επικουρεί στο έργο του τον 
Υφυπουργό Οικονομικών, του οποίου η θέση συστάθηκε 
με την αριθμ. Υ5/27-1-2015 απόφαση του Πρωθυπουρ-
γού (Β' 204).

2. Στο ανωτέρω Πολιτικό Γραφείο, για την εκπλήρωση 
του σκοπού του, συνιστώνται τρεις (3) θέσεις μετακλη-
τών διοικητικών υπαλλήλων και δύο (2) ενιαίες θέσεις 
ειδικών συμβούλων ή ειδικών συνεργατών.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 11 Νοεμβρίου 2016

Ο Υπουργός Ο Αναπληρωτής Υπουργός

ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ
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      Αριθμ. 3/14762 (3)
Σύσταση ανοικτών Δομών Προσωρινής Υποδοχής 

πολιτών τρίτων χωρών ή ανιθαγενών που έχουν αι-

τηθεί διεθνή προστασία, σύμφωνα με τις διατάξεις 

της παρ. 4 του άρθρου 10 του Ν. 4375/2016.

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις Ν. 4375/2016 «Οργάνωση και λει-

τουργία Υπηρεσίας Ασύλου, Αρχής Προσφυγών, 
Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης σύσταση 
Γενικής Γραμματείας Υποδοχής, προσαρμογή της 
Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδη-
γίας 2013/32/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου «σχετικά με τις κοινές διαδι-
κασίες για τη χορήγηση και ανάκληση του καθε-
στώτος διεθνούς προστασίας (αναδιατύπωση)»
(L 180/29.6.2013), διατάξεις για την εργασία δικαιού-
χων διεθνούς προστασίας και άλλες διατάξεις»,

2. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρ-
νηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κωδικοποιήθηκε 
με το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α' 98),

3. Το άρθρο 96 του Ν. 4368/2016 (ΦΕΚ Α'21) «Μέτρα 
για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και άλλες 
διατάξεις»,

4. Το Π.δ. 123/2016 (ΦΕΚ Α'208), «Ανασύσταση και 
μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθ-
μισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύστα-
ση του Υπουργείου Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου 
Μεταναστευτικής Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής 
Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, μετονο-
μασία Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυ-
γκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και 
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων»,

5. Το Π.δ. 125/2016 (ΦΕΚ Α'210) «Διορισμός Υπουργών, 
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»,

6. Τις διατάξεις του Π.δ.113/2010 «Ανάληψη υποχρε-
ώσεων από τους διατάκτες» (ΦΕΚ Α' 194),

7. Την υπ' αριθμ. Υ29 απόφασης Πρωθυπουργού (ΦΕΚ 
Β' 2168) «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή 
Υπουργό Οικονομικών, Γεώργιο Χουλιαράκη»,

8. Την υπ' αριθμ. 16931/19-5-2016 υπουργική απόφα-
ση (ΦΕΚ Β' 1410) «Έναρξη λειτουργίας της Υπηρεσίας 
Υποδοχής και Ταυτοποίησης και ταυτόχρονη κατάργηση 
της Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής»,

9. Την υπ’ αριθμ. Φ.000/8/245258/9-3-2016 κοινή 
υπουργική απόφαση (ΦΕΚ Β' 630) «Ρύθμιση θεμάτων 
Κεντρικού Συντονιστικού Οργάνου Διαχείρισης Προσφυ-
γικής Κρίσης (ΚΕ.Σ.Ο.Δ.Π.) και Τοπικών Συντονιστικών Κέ-
ντρων Διαχείρισης Προσφυγικής Κρίσης (ΤΟ.Σ.ΚΕ.Δ.Π.)»

10. Την υπ. αριθμ. 2979/2-12-2015 κοινή υπουργική 
απόφαση (ΦΕΚ Β' 2602) «Συνδρομή του ΥΠΕΘΑ για την 
δημιουργία των Κέντρων Πρώτης Υποδοχής και των 
προσωρινών Δομών Φιλοξενίας αιτούντων άσυλο και 
ευάλωτων ομάδων πολιτών τρίτων χωρών»,

11. Το υπ' αριθμ. 9 Πρακτικό (ΑΔΑ: 7ΡΡΗΟΛΦ-ΑΔΘ) 
της Διοικητικής Επιτροπής του Ταμείου Εθνικής Άμυνας 
«Παραχώρηση της χρήσης στρατοπέδου “ΣΤΕΦΑΝΑΚΗ” 

Ν. Αττικής, έκτασης εμβ. 39 περίπου στρ., στο Υπουργείο 
Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης»,

12. Το υπ' αριθμ. 8 Πρακτικό (ΑΔΑ: 61Η30ΡΛΦ-ΠΑΜ) 
της Διοικητικής Επιτροπής του Ταμείου Εθνικής Άμυνας 
με το οποίο αποφασίζεται «η παραχώρηση της χρήσης 
του στρατοπέδου “ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ” στα Διαβατά 
θεσσαλονίκης, έκτασης 49.494 τ.μ., στο Υπουργείο Εσω-
τερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης,

13. Την με αριθ. 11.1/6343 υπουργική απόφαση
(Β' 3295) «Γενικός Κανονισμός Λειτουργίας Δομών Φι-
λοξενίας υπηκόων τρίτων χωρών που λειτουργούν με 
μέριμνα της ΥΠΥ» (ΦΕΚ Β' 3295/9-12-2014).

14. την υπ' αριθ. 8000/1/2016/84-α'/19.09.2016 εισήγη-
ση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών και Επιτελικού 
Σχεδιασμού (στο πρώην Υ.Δ.Τ. και Π.τ.Π.).

15. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του τακτικού προϋπολο-
γισμού της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης του 
Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότη-
σης (Ε.Φ. 07-450).

16. Από την παρούσα προκαλείται δαπάνη 4.600.000 
ευρώ η οποία αφορά στη σύσταση και λειτουργία δύο 
ανοιχτών Δομών Προσωρινής Υποδοχής, μία στο Σχιστό 
Αττικής και μία στα Διαβατά θεσσαλονίκης για το χρο-
νικό διάστημα από την υπογραφή της Σύμβασης Επιχο-
ρήγησης μεταξύ Ευρωπαϊκής Επιτροπής και Υπουργείου 
Εθνικής Άμυνας έως και 31/12/2016.

17. Το γεγονός ότι το σύνολο των δαπανών (σημείο 17) 
που προκαλούνται από τις διατάξεις της παρούσας θα 
καλυφθούν εξ ολοκλήρου από έκτακτη κοινοτική χρη-
ματοδότηση που έλαβε το ΥΠΕΘΑ βάσει της συμφωνίας 
επιχορήγησης μεταξύ ΥΠΕΘΑ και Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
HOME/2016/AMIF/AG/EMAS/No004, αποφασίζουμε:

1. Συνιστώνται οι κάτωθι ανοικτές Δομές Προσωρινής 
Υποδοχής, ως Περιφερειακές Υπηρεσίες της Υπηρεσίας 
Υποδοχής και Ταυτοποίησης, σύμφωνα με τις διατάξεις 
του Ν. 4375/2016, ως εξής:

α) ανοικτή Δομή Προσωρινής Υποδοχής, δυναμικό-
τητας χιλίων εννιακοσίων πενήντα (1950) θέσεων στην 
περιοχή του Σχιστού (Αττική), σε τμήμα εκτάσεως 39.000 
τ.μ., σύμφωνα με τα οριζόμενα στο σημείο 11 του προ-
οιμίου της παρούσας,

β) ανοικτή Δομή Προσωρινής Υποδοχής δυναμικότη-
τας χιλίων οκτασίων (1800) θέσεων στην περιοχή των 
Διαβατών (Θεσσαλονίκη) σε τμήμα εκτάσεως 49.494 τ.μ., 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο σημείο 12 του προοιμίου 
της παρούσας.

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από την δη-
μοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 10 Νοεμβρίου 2016

Οι Υπουργοί

Αναπληρωτής Υπουργός 
Οικονομικών Μεταναστευτικής Πολιτικής

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΟΥΖΑΛΑΣ
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    Αριθμ. 90174/33294 (4)

Άσκηση αρμοδιοτήτων από τη Δημοτική Αστυ-

νομία του Δήμου Παπάγου-Χολαργού.

  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Π.δ. 135/2010 (ΦΕΚ 228/Α΄/2010) 

«Οργανισμός Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής».
2. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 280 του

Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική 
της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοί-
κησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» και τις όμοιες του
Π.δ. 135/2010 «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοί-
κησης Αττικής.».

3. Τις διατάξεις του άρθρου 56 του Ν.4257/2014 (ΦΕΚ 93/
Α΄/2014) «Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουρ-
γείου Εσωτερικών» σε συνδυασμό με το άρθρο 28 του
Ν. 4325/2015 (ΦΕΚ 47/Α΄/2015) «Εκδημοκρατισμός της 
Διοίκησης - Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρο-
νική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και άλλες 
διατάξεις».

4. Τις διατάξεις την υπ' αρ. 4/06-02-2015 Πράξη του 
Υπουργικού Συμβουλίου (ΦΕΚ 24/Α΄/2015) περί αποδο-
χής παραιτήσεως του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμέ-
νης Διοίκησης Αττικής.

5. Τις διατάξεις της παρ. 1 και 3 του άρθρου 1 του
Ν. 3731/2008 (ΦΕΚ 263/Α΄/2008) «Αναδιοργάνωση της 
δημοτικής αστυνομίας και ρυθμίσεις λοιπών θεμάτων 
αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών».

6. Τις διατάξεις του άρθρου 19 του Ν. 4325/2015 (ΦΕΚ 47/
Α΄/2015) «Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης - Καταπολέ-
μηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. 
Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις.».

7. Το υπ' αριθ. πρωτ. 26300/03-11-2016 έγγραφο του 
Δήμου Παπάγου-Χολαργού, από το οποίο προκύπτει 
ότι η Δημοτική Αστυνομία του Δήμου Παπάγου-Χο-
λαργού στελεχώνεται από δύο (2) άτομα, διαπιστώ-
νουμε:

Ότι η Υπηρεσία Δημοτικής Αστυνομίας του Δή-
μου Παπάγου-Χολαργού ασκεί τις αρμοδιότητες της 
παρ. 3β του άρθρου 1 του Ν. 3731/2008 (ΦΕΚ 263/Α΄/
23-12-2008).

Από τις διατάξεις της ανωτέρω απόφασης δεν προκα-
λείται επιπρόσθετη δαπάνη σε βάρος του προϋπολογι-
σμού του Δήμου Παπάγου-Χολαργού.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 10 Νοεμβρίου 2016

Η Ασκούσα καθήκοντα Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΚΑΡΔΑΜΙΤΣΗ

    Αριθμ. 24541 (5)
Απαγόρευση θήρας στην περιοχή ευθύνης του 

Δασαρχείου Αλεξανδρούπολης.

  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 5 του άρ. 258 του Ν.δ 86/1969 

όπως ισχύει σήμερα.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 5 της 414985/29-11-1985 

(ΦΕΚ 757/Β΄).
3. Την υπ’ αριθμ. 112022/2168 (ΦΕΚ 2154/Β/6-8-2014), 

απόφαση ΥΠΕΚΑ.
4. Την υπ’ αριθμ. 99386/6-11-2014 (ΦΕΚ 3105/Β/

18-11-2014) απόφαση Γενικού Γραμματέα Αποκεντρω-
μένης Διοίκησης Μακεδονίας και Θράκης.

5. Το γεγονός ότι από την δημοσίευση της παρούσης 
δεν προκύπτει δαπάνη εις βάρους του Κρατικού Προϋ-
πολογισμού.

6. Τη σύμφωνη γνώμη του Δασαρχείου Αλεξ/πολης, 
απαγορεύουμε:

Την θήρα παντός θηράματος στην περιοχή ευθύνης 
του Δασαρχείου Αλεξ/πολης κατά τη διάρκεια της κυνη-
γετικής περιόδου 2016 - 2017, σε περίπτωση που επικρα-
τεί έστω και μια από τις παρακάτω ιδιαίτερα δυσμενείς 
καιρικές συνθήκες:

• χιονοπτώσεις μεγάλης διάρκειας και έντασης.
• πλήρης χιονοκάλυψη του εδάφους.
• ολικός παγετός.
Η παραπάνω απόφαση ισχύει από την δημοσίευσή της 

και μέχρι το τέλος της κυνηγετικής περιόδου 2016-2017.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.

  Αλεξανδρούπολη, 3 Νοεμβρίου 2016

Με εντολή Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Δασάρχης

ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΜΠΑΚΛΑΓΗΣ

Ι

              Αριθμ.: 392/2016/4 (6)
Επιπλέον απασχόληση τακτικού προσωπικού της 

Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΟ 

ΔΙΚΤΥΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Α.Ε.» και δ.τ. 

«ΕΔΕΤ Α.Ε.».

  ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ 
ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Α.Ε.» ΚΑΙ Δ.Τ. «ΕΔΕΤ 
Α.Ε.»

  Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:
1) Του άρθρου 20 του Ν.4354/2015
2) Το γεγονός ότι η ΕΔΕΤ Α.Ε. λειτουργεί με το μοντέλο 

της μικρής και ευέλικτης Α.Ε. του δημοσίου για την υλο-
ποίηση του έργου της και ότι στο πλαίσιο αυτό, το μόνι-
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μο προσωπικό της ΕΔΕΤ Α.Ε. αποτελείται από οκτώ (8) 
άτομα και μία νομική σύμβουλο. Τα εννέα (9) αυτά άτομα 
εξυπηρετούν όλες τις βασικές λειτουργικές ανάγκες της 
εταιρείας (διοικητικές, οικονομικές, νομικές, λογιστικές).

3) Το γεγονός ότι η υπόλοιπη λειτουργία της εταιρείας 
καθώς και η υλοποίηση των στόχων και των έργων της 
εκτελείται από μια ομάδα εξωτερικών συνεργατών που 
δεν αποτελούν μόνιμο προσωπικό της καθώς επίσης και 
ότι το μόνιμο προσωπικό μαζί με τη νομική σύμβουλο 
εξυπηρετούν τις ανάγκες όλων των εξωτερικών συνερ-
γατών της Εταιρείας που εργάζονται για την υλοποίηση 
των έργων της, του ΔΣ και του Προέδρου και Διευθύνο-
ντος Συμβούλου αυτής.

4) Το γεγονός ότι στο πλαίσιο των ως άνω, και για 
την υλοποίηση όλων των σκοπών και κυρίως των ευ-
ρωπαϊκών έργων της ΕΔΕΤ Α.Ε., καθίσταται αναγκαία η 
απασχόληση του μόνιμου προσωπικού της, πλέον του 
ωραρίου, στη βάση των αναγκών της ΕΔΕΤ και συχνά 
πέραν των καθηκόντων που ορίζονται από τις συμβάσεις 
τους, αποφασίζουμε:

1. Την απασχόληση των εννέα (9) ατόμων που απο-
τελούν το τακτικό προσωπικό της ΕΔΕΤ ΑΕ πλέον του 

ωραρίου στη βάση των αναγκών της ΕΔΕΤ και συχνά 
πέραν των καθηκόντων που ορίζονται από τις συμβά-
σεις τους.

2. Τις υπερωρίες για το χρονικό διάστημα από 
01.01.2017 έως 31.12.2017 στον αριθμό των διακοσίων 
σαράντα (240) ωρών ανά εργαζόμενο κατά μέγιστο.

3. Το μέγιστο ποσό για το σύνολο των ως άνω υπε-
ρωριών για το χρονικό διάστημα από 01.01.2017 έως 
31.12.2017 να ανέρχεται στο ποσό των δεκατεσσάρων 
χιλιάδων ευρώ (€14.000,00). Το ποσό αυτό έχει ήδη δε-
σμευθεί και θα καλυφθεί από τα διαθέσιμα της ΕΔΕΤ Α.Ε.

4. Την παροχή εξουσιοδότησης στον Πρόεδρο για την 
έγκριση πληρωμής των ως άνω υπερωριών όποτε αυτές 
εκτελούνται.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 2 Νοεμβρίου 2016

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος

Π. ΤΣΑΝΑΚΑΣ  
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Την ευθύνη για την εκτύπωση, διαχείριση και κυκλοφορία των φύλλων της Εφημερίδας της 
Κυβερνήσεως, (ΦΕΚ) στην έντυπη και ηλεκτρονική έκδοση, έχει το Εθνικό Tυπογραφείο το 
οποίο αποτελεί δημόσια υπηρεσία η οποία υπάγεται στο Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικη-
τικής Ανασυγκρότησης. Το Εθνικό Τυπογραφείο έχει επίσης την ευθύνη για την κάλυψη των 
εκτυπωτικών αναγκών του Δημοσίου. (Ν. 3469/2006, Α΄ 131).

     

1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ)
Η ηλεκτρονική μορφή των ΦΕΚ διατίθεται δωρεάν από την ιστοσελίδα www.et.gr. Για 

τα ΦΕΚ που δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωρισθεί στην πιο πάνω ιστοσελίδα δίνεται η 
δυνατότητα δωρεάν αποστολής με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, μετά από αίτηση που υποβάλ-
λεται ηλεκτρονικά με τη συμπλήρωση ειδικής φόρμας.

Η έντυπη μορφή των ΦΕΚ διατίθεται για μεμονωμένα φύλλα με το ανάλογο κόστος από 
το τμήμα Πωλήσεων απευθείας ή με ταχυδρομική αποστολή μέσω αίτησης παραγγελίας στα 
ΚΕΠ, ενώ για ετήσια συνδρομή από το τμήμα Συνδρομητών. Tο κόστος για ασπρόμαυρο ΦΕΚ 
από 1 έως 16 σελίδες είναι 1€, προσαυξανόμενο κατά 0,20€ για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή 
μέρος αυτού. Το κόστος για έγχρωμο ΦΕΚ είναι 1,50€ από 1 έως 16 σελίδες, προσαυξανόμενο 
κατά 0,30€ για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.

Τρόπος αποστολής κειμένων προς δημοσίευση

-  Τα κείμενα για δημοσίευση στο ΦΕΚ, από όλες τις δημόσιες υπηρεσίες και τους φορείς 
του δημόσιου τομέα, αποστέλλονται στην διεύθυνση webmaster.et@et.gr με  χρήση 
προηγμένης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης.

-  Οι περιλήψεις Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων, αποστέλλονται στην ηλεκτρονική δι-
εύθυνση dds@et.gr με τη χρήση απλού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

-  Κατ’ εξαίρεση, πολίτες οι οποίοι δεν έχουν αποκτήσει προηγμένη ηλεκτρονική υπογρα-
φή, μπορούν να αποστέλλουν ταχυδρομικά ή να καταθέτουν  με εκπρόσωπό τους κείμε-
να προς δημοσίευση αποτυπωμένα σε χαρτί, στο Τμήμα Παραλαβής Δημοσιευτέας Ύλης.

Πληροφορίες σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την 

πώληση των τευχών και τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες θα βρείτε 

στην ιστοσελίδα μας και στη διαδρομή Εξυπηρέτηση κοινού - τμήμα πωλήσεων ή συν-

δρομητών. Επίσης στην ιστοσελίδα μπορείτε να αναζητήσετε πληροφορίες σχετικά με την 

πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, εφόσον γνωρίζετε τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύμα-

τος (ΚΑΔ). Τον ΚΑΔ εκδίδει το Εθνικό Tυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προ-
ϋποθέσεις δημοσίευσης. 

2. ΚΑΛΥΨΗ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ του Δημοσίου και των φορέων του 

Το Εθνικό Τυπογραφείο μετά από αίτημα φορέα του Δημοσίου αναλαμβάνει να σχεδιάσει 
και να εκτυπώσει κάρτες, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους, φακέλους 
αλληλογραφίας, κ.ά. Επίσης σχεδιάζει και κατασκευάζει σφραγίδες. 

E     

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ 

Πωλήσεων: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Συνδρομητών: (Ημιόροφος, τηλ. 210 5279136) 
Πληροφοριών: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000) 
Παραλαβής Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139) 
Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Ιστοσελίδα: www.et.gr 

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία 
της ιστοσελίδας:  helpdesk.et@et.gr 
Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων 
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ: 
webmaster.et@et.gr 
Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο 
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr
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