
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Τροποποίηση της 1258/21-2-2011 απόφασης του 

Υπουργού Εθνικής Άμυνας «Θέσεις και Χρόνοι Δι-

οίκησης Υγειονομικών Αξιωματικών, σύσταση και 

σύνθεση του Διακλαδικού Υγειονομικού Συμβου-

λίου και των ανά κλάδο Υγειονομικών Συμβουλί-

ων και τρόπος επιλογής Διευθυντών και Αναπλη-

ρωτών Διευθυντών Κλινικών και Εργαστηρίων 

Στρατιωτικών Νοσοκομείων.» (Β’ 1114).

2 Καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης για υπάλ-

ληλο της Ρυθμιστικής Αρχής Σιδηροδρόμων που 

έχει διατεθεί σε Γραφείο Βουλευτή.

3 Χορήγηση Άδειας Λειτουργίας Μονάδας Φροντί-

δας Ηλικιωμένων (Μ.Φ.Η) μη κερδοσκοπικού χα-

ρακτήρα με την επωνυμία «ΠΑΝΑΓΙΑ ΑΡΜΕΝΙΩ-

ΤΙΣΣΑ» Ιδιοκτησίας Ιερού Ναού Αγίου Αθανασίου 

Αρμενίου της Ιεράς Μητροπόλεως Λαρίσης και 

Τυρνάβου.

4 Σύσταση «Επιτροπής Περιβάλλοντος και Φυσι-

κών Πόρων Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής 

Ελλάδας» του άρθρου 164 του ν. 3852/2010 και 

μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σε αυτήν.

5 Σύσταση Επιτροπής Προγραμματισμού Περιφέ-

ρειας Κρήτης και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων του 

Περιφερειακού Συμβουλίου προς την Επιτροπή.

6 Σύσταση Επιτροπής Περιβάλλοντος και Χωροτα-

ξίας Περιφέρειας Κρήτης και μεταβίβαση αρμοδι-

οτήτων του Περιφερειακού Συμβουλίου προς την 

Επιτροπή.

  ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ.    Φ.400/203/407796/Σ.590 (1)

Τροποποίηση της 1258/21-2-2011 απόφασης του 
Υπουργού Εθνικής Άμυνας «Θέσεις και Χρόνοι Δι-
οίκησης Υγειονομικών Αξιωματικών, σύσταση 
και σύνθεση του Διακλαδικού Υγειονομικού Συμ-
βουλίου και των ανά κλάδο Υγειονομικών Συμ-
βουλίων και τρόπος επιλογής Διευθυντών και 
Αναπληρωτών Διευθυντών Κλινικών και Εργα-
στηρίων Στρατιωτικών Νοσοκομείων» (Β' 1114).

  Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Την παρ. 14 του άρθρου 28 του ν. 3883/2010 «Υπη-

ρεσιακή εξέλιξη και ιεραρχία των στελεχών των Ενόπλων 
Δυνάμεων - Θέματα διοίκησης των Ενόπλων Δυνάμεων, 
Στρατολογίας και συναφείς διατάξεις» (Α' 167).

2. Την αριθμ. 247153α/9-8-2019 κοινή απόφαση του 
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εθνικής Άμυνας «Ανά-
θεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Εθνικής Άμυνας 
Αλκιβιάδη Στεφανή» (Β' 3181).

3. Την από 20-3-2019 εισήγηση του Αρχηγού του Γενι-
κού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας.

4. Την αριθμ. 292/2019 εισήγηση του προϊσταμένου 
των οικονομικών υπηρεσιών του Υπουργείου Εθνικής 
Άμυνας από την οποία προκύπτει ότι από τις διατάξεις 
της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του 
κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Τροποποίηση του άρθρου 1 της αριθμ. 1258/21-2-2011
απόφασης Υπουργού Εθνικής Άμυνας (Β' 1114)
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1.α. Οι υποπεριπτώσεις (3), (4) και (5) της περίπτ. α' της 
παρ. 9 του άρθρου 1 της αριθμ. 1258/21-2-2011 από-
φασης του Υπουργού Εθνικής Άμυνας αντικαθίστανται 
ως εξής:

«(3) Λοχαγός: ένα (1) έτος ως Διοικητής Τμήματος σε 
μονάδα εκστρατείας του Υγειονομικού ή σε Μονάδα ή 
σε Συγκρότημα ή ως Επιμελητής σε στρατιωτικό νοσο-
κομείο (401 ΓΣΝΑ, ΝΝΑ, 251 ΓΝΑ, 424 ΓΣΝΕ, ΝΝΚ, 404 
ΓΣΝ, 411 ΓΣΝ, ΚΙΧΝΕ) ή σε διακλαδική υγειονομική δομή/ 
δομή με διακλαδική στελέχωση στρατιωτικού νοσοκο-
μείου των ΕΔ (σε θέσεις που προβλέπονται από τον ΠΟΥ) 
ή σε KEN.

(4) Ταγματάρχης: ένα (1) έτος ως Διοικητής - Υποδιοι-
κητής σε μονάδες εκστρατείας Υγειονομικού (ΤΥΕΘ-ΤΥΓ) 
ή ως Επιμελητής σε στρατιωτικό νοσοκομείο (401 ΓΣΝΑ, 
ΝΝΑ, 251 ΓΝΑ, 424 ΓΣΝΕ, ΝΝΚ, 404 ΓΣΝ, 411 ΓΣΝ, ΚΙΧΝΕ) 
ή σε διακλαδική υγειονομική δομή/δομή με διακλαδική 
στελέχωση στρατιωτικού νοσοκομείου των ΕΔ (σε θέσεις 
που προβλέπονται από τον ΠΟΥ) ή ως προσωπικό στο Επι-
τελείο ή στη Μονάδα Διοικήσεως Σχηματισμού και άνω.

(5) Αντισυνταγματάρχης: ένα (1) έτος ως επιτελής ή 
Τμηματάρχης ή Διευθυντής επιτελικού Γραφείου ή ως 
Διευθυντής Υγειονομικού σε Επιτελείο επιπέδου Συγκρο-
τήματος και άνω, στη ΣΣΑΣ, στη ΣΕΥ, ή σε διακλαδική 
υγειονομική δομή/δομή με διακλαδική στελέχωση στρα-
τιωτικού νοσοκομείου των ΕΔ (σε θέσεις που προβλέπο-
νται από τον ΠΟΥ)».

β. Οι υποπεριπτώσεις (3), (4) και (5) της περίπτ. ε' της 
παρ. 9 του άρθρου 1 της αριθμ. 1258/21-2-2011 από-
φασης του Υπουργού Εθνικής Άμυνας αντικαθίστανται 
ως εξής:

«(3) Λοχαγός: ένα (1) έτος σε γενικό στρατιωτικό νο-
σοκομείο ή σε διακλαδική υγειονομική δομή/δομή με 
διακλαδική στελέχωση στρατιωτικού νοσοκομείου των 
ΕΔ (σε θέσεις που προβλέπονται από τον ΠΟΥ).

(4) Ταγματάρχης: ένα (1) έτος σε γενικό στρατιωτικό 
νοσοκομείο ή σε διακλαδική υγειονομική δομή/δομή 
με διακλαδική στελέχωση στρατιωτικού νοσοκομείου 
των ΕΔ (σε θέσεις που προβλέπονται από τον ΠΟΥ) ή 
ως Τμηματάρχης σε Διεύθυνση Υγειονομικού Μείζονος 
Σχηματισμού.

(5) Αντισυνταγματάρχης: ένα (1) έτος σε Διεύθυνση 
Υγειονομικού Μείζονος Σχηματισμού ή σε διακλαδική 
υγειονομική δομή/δομή με διακλαδική στελέχωση στρα-
τιωτικού νοσοκομείου των ΕΔ (σε θέσεις που προβλέπο-
νται από τον ΠΟΥ)».

γ. Οι υποπεριπτώσεις (3), (4) και (5) της περίπτ. στ' της 
παρ. 9 του άρθρου 1 της αριθμ. 1258/21-2-2011 από-
φασης του Υπουργού Εθνικής Άμυνας αντικαθίστανται 
ως εξής:

«(3) Λοχαγός: δύο (2) έτη σε Νοσοκομείο Βάσεως Ρό-
λου 4 ή σε διακλαδική υγειονομική δομή/δομή με δια-
κλαδική στελέχωση στρατιωτικού νοσοκομείου των ΕΔ 
(σε θέσεις που προβλέπονται από τον ΠΟΥ).

(4) Ταγματάρχης: ένα (1) έτος σε Νοσοκομείο Βάσεως 
Ρόλου 4 ή σε διακλαδική υγειονομική δομή/δομή με δι-
ακλαδική στελέχωση στρατιωτικού νοσοκομείου των ΕΔ 
(σε θέσεις που προβλέπονται από τον ΠΟΥ) ή Διοικητής 
Τάγματος ΣΑΝ ή επιτελής Συγκροτήματος και άνω.

(5) Αντισυνταγματάρχης: ένα (1) έτος σε Νοσοκομείο 
Βάσεως Ρόλου 4 ή σε διακλαδική υγειονομική δομή/ 
δομή με διακλαδική στελέχωση στρατιωτικού νοσοκο-
μείου των ΕΔ (σε θέσεις που προβλέπονται από τον ΠΟΥ) 
ή επιτελής Συγκροτήματος και άνω».

2.α. Οι υποπεριπτώσεις (2), (3) και (4) της περίπτ. α' 
της παρ. 10 του άρθρου 1 της αριθμ. 1258/21-2-2011 
απόφασης του Υπουργού Εθνικής Άμυνας αντικαθίστα-
νται ως εξής:

«(2) Πλωτάρχης: δύο (2) έτη υπηρεσίας συνολικά ως 
Υποπλοίαρχος και Πλωτάρχης εκ των οποίων ένα (1) έτος 
στο Ναυτικό Νοσοκομείο Αθηνών (ΝΝΑ) και ένα (1) έτος 
σε ναυτικά περιφερειακά νοσοκομεία (ΝΝΚ, ΝΝΣ) ή σε 
ναυτικά θεραπευτήρια (ΣΜΥΝ, ΝΒ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ, 
ΣΝΔ, Κ.Ε. ΠΟΡΟΣ) ή σε επιτελικές θέσεις (Ε/ΓΕΕΘΑ, ΓΕΝ/
ΔΥΓ, Ε/ΑΣ) ή σε διακλαδική υγειονομική δομή/δομή με 
διακλαδική στελέχωση στρατιωτικού νοσοκομείου των 
ΕΔ (σε θέσεις που προβλέπονται από τον ΠΟΥ).

(3) Αντιπλοίαρχος: τέσσερα (4) έτη υπηρεσίας σε ναυ-
τικό νοσοκομείο εκ των οποίων συνολικά ως ανώτερος 
αξιωματικός το ένα (1) έτος στο Ναυτικό Νοσοκομείο 
Κρήτης (ΝΝΚ) ή στο Ναυτικό Νοσοκομείο Σαλαμίνας 
(ΝΝΣ) ή σε επιτελικές θέσεις (Ε/ΓΕΕΘΑ, ΓΕΝ/ΔΥΓ, Ε/ΑΣ) 
ή σε διακλαδική υγειονομική δομή/δομή με διακλαδική 
στελέχωση στρατιωτικού νοσοκομείου των ΕΔ (σε θέσεις 
που προβλέπονται από τον ΠΟΥ).

(4) Πλοίαρχος: ένα (1) έτος υπηρεσίας ως Διευθυντής 
ή Αναπληρωτής Διευθυντής Κλινικής, Εργαστηρίου, 
Τμημάτων και Μονάδων Εντατικής θεραπείας ναυτι-
κού νοσοκομείου ή Αρχίατρος του Αρχηγείου Στόλου 
ή Διευθυντής Διεύθυνσης Ιατρικής Υπηρεσίας ΝΝΑ ή 
Διευθυντής Εκπαίδευσης ΝΝΑ ή Διευθυντής/Τομεάρ-
χης Χειρουργικού/Παθολογικού/ Εργαστηριακού Τομέα 
ΝΝΑ ή Διευθυντής ή Υποδιευθυντής ΝΝΚ ή Διευθυντής 
ΝΝΠ ή Διευθυντής ΝΝΣ ή Διευθυντής Διεύθυνσης Υγει-
ονομικού ΓΕΝ ή Τμηματάρχης Διεύθυνσης Υγειονομικού 
ΓΕΕΘΑ ή τακτικό μέλος ΑΝΥΕ ή Διευθυντής διακλαδικής 
υγειονομικής δομής/δομής με διακλαδική στελέχωση 
στρατιωτικού νοσοκομείου των ΕΔ».

β. Οι υποπεριπτώσεις (2) και (3) της περίπτ. ε' της παρ. 10 
του άρθρου 1 της αριθμ. 1258/21-2-2011 απόφασης του 
Υπουργού Εθνικής Άμυνας αντικαθίστανται ως εξής:

«(2) Ανθυποπλοίαρχος έως Πλωτάρχης: Δύο (2) έτη 
συνολικής υπηρεσίας στο ΑΣ ή στο ΔΚΨΥΕΔ ή στο 414 
ΣΝΕΝ και ένα (1) έτος στο ΝΝΚ.

(3) Αντιπλοίαρχος και Πλοίαρχος: Ένα (1) έτος ανά βαθ-
μό στο ΓΕΝ/ΔΥΓ ή Ε/ΓΕΕΘΑ ή ΝΝΚ».

γ. Οι υποπεριπτώσεις (3), (4), (5) και (6) της περίπτ. στ' 
της παρ. 10 του άρθρου 1 της αριθμ. 1258/21-2-2011 
απόφασης του Υπουργού Εθνικής Άμυνας αντικαθίστα-
νται ως εξής:

«(3) Υποπλοίαρχος: δύο (2) έτη υπηρεσίας στο ΝΝΑ 
ή σε διακλαδική υγειονομική δομή/δομή με διακλαδική 
στελέχωση στρατιωτικού νοσοκομείου των ΕΔ (σε θέσεις 
που προβλέπονται από τον ΠΟΥ).

(4) Πλωτάρχης: δύο (2) έτη υπηρεσίας στο ΝΝΑ ή στο 
ΝΝΚ ή σε διακλαδική υγειονομική δομή/δομή με δια-
κλαδική στελέχωση στρατιωτικού νοσοκομείου των ΕΔ 
(σε θέσεις που προβλέπονται από τον ΠΟΥ).
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(5) Αντιπλοίαρχος: δύο (2) έτη υπηρεσίας στο ΝΝΑ 
ή στο ΝΝΚ ή σε διακλαδική υγειονομική δομή/δομή με 
διακλαδική στελέχωση στρατιωτικού νοσοκομείου των 
ΕΔ (σε θέσεις που προβλέπονται από τον ΠΟΥ).

(6) Πλοίαρχος: δύο (2) έτη υπηρεσίας, εκ των οποίων 
ένα (1 ) έτος στο ΝΝΑ ή στο ΝΝΚ και ένα (1) έτος στο ΝΝΑ 
ή στο ΝΝΣ ή στο Ε/ΓΕΕΘΑ ή στο ΓΕΝ/ΔΥΓ ή στη ΣΑΝ».

3.α. Οι υποπεριπτώσεις (2), (3), (4) και (5) της περίπτ. α' 
της παρ 11 του άρθρου 1 της αριθμ. 1258/21-2-2011 
απόφασης του Υπουργού Εθνικής Άμυνας αντικαθίστα-
νται ως εξής:

«(2) Σμηναγός: ένα (1) έτος σε οποιαδήποτε Μονάδα 
του ΑΤΑ, της ΔΑΥ, της ΔΑΕ, της ΔΑΚ ή στη Μ.ΓΕΑ ή στο ΚΑΙ 
ή στη ΣΣΑΣ ή στα στρατιωτικά νοσοκομεία (401 ΓΣΝΑ, 
ΝΝΑ, 251 ΓΝΑ, 424 ΓΣΝΕ, ΝΝΚ, 404 ΓΣΝ, και 411 ΓΣΝ) σε 
θέσεις και καθήκοντα που προβλέπονται για το βαθμό και 
την ειδικότητα του ή σε διακλαδική υγειονομική δομή/ 
δομή με διακλαδική στελέχωση στρατιωτικού νοσοκο-
μείου των ΕΔ (σε θέσεις που προβλέπονται από τον ΠΟΥ).

(3) Επισμηναγός: ένα (1) έτος σε επιτελική θέση στο ΓΕΑ 
ή ΑΤΑ ή στις λοιπές Διοικήσεις της ΠΑ ή στη Μ.ΓΕΑ ή στο 
ΚΑΙ ή στη ΣΣΑΣ ή στα στρατιωτικά νοσοκομεία (401 ΓΣΝΑ, 
ΝΝΑ, 251 ΓΝΑ, 424 ΓΣΝΕ, ΝΝΚ, 404 ΓΣΝ και 411 ΓΣΝ) σε 
θέσεις και καθήκοντα που προβλέπονται για το βαθμό και 
την ειδικότητα του ή σε διακλαδική υγειονομική δομή/ 
δομή με διακλαδική στελέχωση στρατιωτικού νοσοκο-
μείου των ΕΔ (σε θέσεις που προβλέπονται από τον ΠΟΥ).

(4) Αντισμήναρχος: ένα (1) έτος σε επιτελική θέση στο 
ΓΕΕΘΑ ή στο ΓΕΑ ή ΑΤΑ ή στις λοιπές Διοικήσεις της ΠΑ 
ή στο ΚΑΙ ή στη ΣΣΑΣ ή στο 251 ΓΝΑ σε θέσεις και καθή-
κοντα που προβλέπονται για το βαθμό και την ειδικότητα 
του ή σε διακλαδική υγειονομική δομή/δομή με διακλα-
δική στελέχωση στρατιωτικού νοσοκομείου των ΕΔ (σε 
θέσεις που προβλέπονται από τον ΠΟΥ).

(5) Σμήναρχος: ένα (1) έτος σε επιτελική θέση στο ΓΕΕΘΑ 
ή στην ΑΑΥΕ ή στο ΚΑΙ σε θέσεις και καθήκοντα που προ-
βλέπονται για το βαθμό και την ειδικότητα του ή ως Επι-
μελητής ή Διευθυντής Κλινικής στο 251 ΓΝΑ ή Διευθυντής 
διακλαδικής υγειονομικής δομής/δομής με διακλαδική 
στελέχωση στρατιωτικού Νοσοκομείου των ΕΔ».

β. Οι υποπεριπτώσεις (3), (4), και (5) της περίπτ. ε' της παρ 
11 του άρθρου 1 της αριθμ. 1258/21-2-2011 απόφασης 
του Υπουργού Εθνικής Άμυνας αντικαθίστανται ως εξής:

«(3) Σμηναγός: δύο (2) έτη σε επιτελική θέση στο ΓΕ-
ΕΘΑ ή στο ΓΕΑ ή ΑΤΑ ή στις λοιπές Διοικήσεις της ΠΑ 
ή σε οποιαδήποτε μονάδα του ΑΤΑ, της ΔΑΥ, της ΔΑΕ 
ή στο ΚΑΙ ή σε γενικό στρατιωτικό νοσοκομείο σε θέσεις 
και καθήκοντα που προβλέπονται για το βαθμό και την 
ειδικότητα του ή σε διακλαδική υγειονομική δομή/δομή 
με διακλαδική στελέχωση στρατιωτικού νοσοκομείου 
των ΕΔ (σε θέσεις που προβλέπονται από τον ΠΟΥ).

(4) Επισμηναγός: ένα (1) έτος σε επιτελική θέση στο 
ΓΕΕΘΑ ή στο ΓΕΑ ή στο ΑΤΑ ή στις λοιπές Διοικήσεις της 
ΠΑ ή σε οποιαδήποτε μονάδα του ΑΤΑ της ΔΑΥ, της ΔΑΕ 
ή στο ΚΑΙ ή σε γενικό στρατιωτικό νοσοκομείο σε θέσεις 
και καθήκοντα που προβλέπονται για το βαθμό και την 
ειδικότητα του ή σε διακλαδική υγειονομική δομή/δομή 
με διακλαδική στελέχωση στρατιωτικού νοσοκομείου 
των ΕΔ (σε θέσεις που προβλέπονται από τον ΠΟΥ).

(5) Αντισμήναρχος: ένα (1) έτος σε επιτελική θέση στο 
ΓΕΕΘΑ ή στο ΓΕΑ ή στο ΑΤΑ ή στις λοιπές Διοικήσεις της 
ΠΑ ή σε οποιαδήποτε μονάδα του ΑΤΑ, της ΔΑΥ, της ΔΑΕ 
ή στο ΚΑΙ ή στο 251 ΓΝΑ σε θέσεις και καθήκοντα που 
προβλέπονται για το βαθμό και την ειδικότητα του ή 
σε διακλαδική υγειονομική δομή/δομή με διακλαδική 
στελέχωση στρατιωτικού νοσοκομείου των ΕΔ (σε θέσεις 
που προβλέπονται από τον ΠΟΥ)».

γ. Οι υποπεριπτώσεις (3), (4) και (5) της περίπτ. στ' της 
παρ. 11 του άρθρου 1 της αριθμ. 1258/21-2-2011 από-
φασης του Υπουργού Εθνικής Άμυνας αντικαθίστανται 
ως εξής:

«(3) Σμηναγός: τρία (3) έτη στο 251 ΓΝΑ ή σε διακλα-
δική υγειονομική δομή/δομή με διακλαδική στελέχωση 
στρατιωτικού νοσοκομείου των ΕΔ σε θέσεις και καθή-
κοντα που προβλέπονται για το βαθμό του.

(4) Επισμηναγός: δύο (2) έτη στο 251 ΓΝΑ ή σε διακλα-
δική υγειονομική δομή/δομή με διακλαδική στελέχωση 
στρατιωτικού νοσοκομείου των ΕΔ σε θέσεις και καθή-
κοντα που προβλέπονται για το βαθμό του.

(5) Αντισμήναρχος: δύο (2) έτη στο 251 ΓΝΑ ή σε δια-
κλαδική υγειονομική δομή/δομή με διακλαδική στελέ-
χωση στρατιωτικού νοσοκομείου των ΕΔ σε θέσεις και 
καθήκοντα που προβλέπονται για το βαθμό του».

Άρθρο 2
Μεταβατικές διατάξεις

Ο χρόνος που διανύθηκε από Αξιωματικούς των βαθ-
μών και ειδικοτήτων του άρθρου 1 σε θέσεις που καθο-
ρίζονται για πρώτη φορά ως θέσεις διοίκησης βάσει του 
άρθρου αυτού, λογίζεται ως χρόνος διοίκησης από τότε 
που διανύθηκε ή άρχισε να διανύεται.

Άρθρο 3
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 8 Οκτωβρίου 2019

Ο Υφυπουργός

ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΗΣ

Ι

Αριθμ. 11359 (2)

    Καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης για 
υπάλληλο της Ρυθμιστικής Αρχής Σιδηροδρό-
μων που έχει διατεθεί σε Γραφείο Βουλευτή.

  Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ 

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν.4354/2015 «Δια-

χείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές 
ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της 
συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών 
μεταρρυθμίσεων» (Α' 176).
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2. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυ-
βέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α' 121).

3. Την αριθμ. 12/30-6-2017 (Υ.ΟΔ.Δ. 324) πράξη του 
Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Προέ-
δρου, Αντιπροέδρου και μελών της Ρυθμιστικής Αρχής 
Σιδηροδρόμων (ΡΑΣ).

4. Τον Κανονισμό Εσωτερικής Λειτουργίας και Διαχεί-
ρισης της ΡΑΣ (Δ4δ/οικ.89995/15-11-2018/Β΄/5781).

5. Την αριθμ. 10757/19-7-2019 απόφαση τοποθέτησης 
Προϊστάμενου στη Μονάδα Οικονομικών και Διοικητι-
κών Υπηρεσιών.

6. Τη με αριθμ. 2/1757/0026/12-1-2017 (Β' 17) απόφα-
ση του Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός δικαιολο-
γητικών για την καταβολή αποζημίωσης για υπερωριακή, 
νυχτερινή, Κυριακών και εξαιρέσιμων ημερών εργασία».

7. Το άρθρο 6 του ν. 1878/1990 βάσει του οποίου «Οι 
υπάλληλοι που διατίθενται για τη γραμματειακή εξυπη-
ρέτηση καμία σχέση υπηρεσιακή ή άλλη έχουν με την 
Βουλή και εξακολουθούν να μισθοδοτούνται και να εξε-
λίσσονται υπηρεσιακώς βάσει του υπηρεσιακού καθε-
στώτος των υπηρεσιών στις οποίες ανήκουν οργανικώς 
χωρίς καμία επιβάρυνση της Βουλής».

8. Το άρθρο 2 του ν. 1895/1990, βάσει του οποίου «Στους 
υπαλλήλους που διατίθενται για γραμματειακή υποστήριξη 
καταβάλλονται οι αποδοχές που λαμβάνουν οι υπάλληλοι 
των υπηρεσιών στις οποίες ανήκουν οργανικά. Στις απο-
δοχές περιλαμβάνονται τα πάσης φύσεως επιδόματα και 
πρόσθετες παροχές της οργανικής τους θέσης».

9. Την με την αριθμ. ΔΙΔΚ/Φ.61/1/27375/3-9-2019 από-
φαση του Υπουργού Εσωτερικών, η οποία αφορά στην 
απόσπαση και διάθεση υπαλλήλου της ΡΑΣ σε Βουλευ-
τικό Γραφείο.

10. Το από 1-10-2019 σχετικό Αίτημα του Βουλευτή.
11. Την αριθμ. 11353/177.2019/15-10-2019 (86105) 

απόφαση Ανάληψης υποχρέωσης για τη δέσμευσης πί-
στωσης, ύψους 585,00 €, η οποία θα καλυφθεί από τις 
εγγεγραμμένες πιστώσεις του προϋπολογισμού της ΡΑΣ 
(Φορέας 1039-803-0000000) στον Α.Λ.Ε. 2120211001, 
αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε για το διάστημα από τη δημοσίευση της 
παρούσης και μέχρι 31-12-2019 για έναν τακτικό υπάλ-
ληλο (1) της Ρυθμιστικής Αρχής Σιδηροδρόμων, που έχει 
διατεθεί και υπηρετεί σε βουλευτικό γραφείο:

αα) Υπερωριακή εργασία (μέχρι 22ης ώρας) έως 14 
ώρες/μηνιαίως.

ββ) Νυχτερινή υπερωριακή εργασία (από 22ης ώρας 
μέχρι 6ης πρωινής) έως 5 ώρες/μηνιαίως.

γγ) Εργασία τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες (από 
6ης πρωινής μέχρι 22ης ώρας) έως 6 ώρες/μηνιαίως.

Υπεύθυνος για την παρακολούθηση, τον έλεγχο και 
την βεβαίωση της πραγματικής παροχής της υπερωρι-
ακής εργασίας είναι ο Βουλευτής.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 16 Οκτωβρίου 2019

Η Πρόεδρος

ΙΩΑΝΝΑ ΤΣΙΑΠΑΡΙΚΟΥ 

Αριθμ. 5337 (3)

   Χορήγηση Άδειας Λειτουργίας Μονάδας Φρο-
ντίδας Ηλικιωμένων (Μ.Φ.Η) μη κερδοσκοπικού 
χαρακτήρα με την επωνυμία «ΠΑΝΑΓΙΑ ΑΡΜΕ-
ΝΙΩΤΙΣΣΑ» Ιδιοκτησίας Ιερού Ναού Αγίου Αθα-
νασίου Αρμενίου της Ιεράς Μητροπόλεως Λαρί-
σης και Τυρνάβου.

  Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

 1. Τις διατάξεις του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/2010) 
«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκε-
ντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης».

2. Τις διατάξεις του π.δ. 129/2010 (ΦΕΚ 222/27-12-
2010/τ.Α΄) «Οργανισμός Περιφέρειας Θεσσαλίας» όπως 
τροποποιήθηκε με την 15840/156612/4-10-18 απόφαση 
Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - 
Στερεάς Ελλάδας (ΦΕΚ 4788/Β΄/26-10-2018).

3. Τον ν.3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α΄/13-7-2010) "Ενίσχυση 
της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και 
πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικη-
τικών οργάνων στο διαδίκτυο-Πρόγραμμα Διαύγεια-και 
άλλες διατάξεις".

4. Τις διατάξεις του ν.2345/1995 (Φ.Ε.Κ.213/τ.Α΄/1995) 
«Οργανωμένες Υπηρεσίες Παροχής Προστασίας από 
φορείς Κοινωνικής Πρόνοιας και άλλες διατάξεις».

5. Τις διατάξεις της υπουργικής απόφασης αρ. Π4β/ 
οικ.3176/1996 (ΦΕΚ.455/τ.Β΄/1996) «Προϋποθέσεις ίδρυ-
σης και λειτουργίας Μονάδων Φροντίδας Ηλικιωμένων 
(Μ.Φ.Η) από ιδιώτες (κερδοσκοπικού χαρακτήρα).

6. Την με αριθμ. Π4β/οικ.4690/30-8-1996 υπουργι-
κή απόφαση «Προϋποθέσεις ίδρυσης και λειτουργίας 
Μονάδων Φροντίδας Ηλικιωμένων μη κερδοσκοπικού 
χαρακτήρα» (ΦΕΚ 833/τ.Β΄/11-9-1996).

7. Τις διατάξεις της υπουργικής απόφασης αρ. Π1γ/
οικ.81551/25-6-2007 (Φ.Ε.Κ.1136/τ.Β΄/2007) «Τροποποίη-
ση και συμπλήρωση των υπουργική απόφαση αρ. Π4β/
οικ.3176/6-6-1996» (Φ.Ε.Κ.455/τ.Β΄/1996) και Π4β/οικ. 
4690/30-8-1996 (Φ.Ε.Κ.833/τ.Β΄/1996) υπουργικών απο-
φάσεων «Προϋποθέσεις ίδρυσης και λειτουργίας Μονά-
δων Φροντίδας Ηλικιωμένων (Μ.Φ.Η.) από ιδιώτες κερ-
δοσκοπικού χαρακτήρα και (Μ.Φ.Η.) μη κερδοσκοπικού 
χαρακτήρα», αντίστοιχα, όπως στη συνέχεια τροποποι-
ήθηκε και συμπληρώθηκε με τις υπουργικές αποφάσεις 
αριθμ. Π1γ/οικ.129673/2009 (Φ.Ε.Κ.21907/τ.Β΄/2-10-2009) 
και αριθμ. Π1γ/οικ.80794/2011 (Φ.Ε.Κ.1736/τ.Β΄/3-8-2011)
και ισχύει.

8. Την αριθμ. οικ. 2824/11-9-1979 απόφαση του Υπουρ-
γού Κοινωνικών Υπηρεσιών «περί τρόπου συγκρότησης 
επιτροπών γνωματεύσεως για έκδοση αδειών ίδρυσης 
και λειτουργίας ιδιωτικών επιχειρήσεων περίθαλψης 
υπερηλίκων κ.λπ.».

9. Την αριθμ. 502/20-5-2019 απόφαση χορήγησης 
άδειας ίδρυσης της (Μ.Φ.Η) ’’ΠΑΝΑΓΙΑ ΑΡΜΕΝΙΩΤΙΣΣΑ’’.

10. Την αριθμ. 5337/14-10-2019 αίτηση της (Μ.Φ.Η) 
"ΠΑΝΑΓΙΑ ΑΡΜΕΝΙΩΤΙΣΣΑ" για άδεια λειτουργίας με τα 
νόμιμα δικαιολογητικά.

11. Το Πρακτικό-Έκθεση Αυτοψίας της επιτροπής γνω-
μοδότησης για την καταλληλότητα των χώρων και άλλων 
προϋποθέσεων για την χορήγηση άδεια ίδρυσης και λει-
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τουργίας σε Μονάδες Φροντίδας Ηλικιωμένων (Μ.Φ.Η) 

κερδοσκοπικού και μη χαρακτήρα της Περιφερειακής 

Ενότητας Λάρισας, αποφασίζουμε:

Χορηγούμε άδεια λειτουργίας Μονάδας Φροντίδας 

Ηλικιωμένων (Μ.Φ.Η) μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με 

την επωνυμία «ΠΑΝΑΓΙΑ ΑΡΜΕΝΙΩΤΙΣΣΑ» Ιδιοκτησίας 

Ιερού Ναού Αγίου Αθανασίου Αρμενίου της Ιεράς Μη-

τροπόλεως Λαρίσης και Τυρνάβου, η οποία εδρεύει στο 

Αρμένιο Λάρισας του Δήμου Κιλελέρ.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβέρνησεως.

  Λάρισα, 17 Οκτωβρίου 2019

Ο Περιφερειάρχης

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ

Ι

Αριθμ. αποφ. 144/2019 (4)

    Σύσταση «Επιτροπής Περιβάλλοντος και Φυσι-
κών Πόρων Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής 
Ελλάδας» του άρθρου 164 του ν. 3852/2010 και 
μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σε αυτήν.

  ΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

 Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις των άρθρων 163, 164, 184 παρ. 4, 

186, 282 παρ. 1α, 4 και 16 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α΄/

7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», 

όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

2. Τις διατάξεις του π.δ. 132/2010 (ΦΕΚ 225Α΄/27-12-2010)

«Οργανισμός της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» όπως 

ισχύει.

3. Τις διατάξεις του άρθρου 7 παρ. 2 περ. β του ν.3469/2006

(ΦΕΚ 131Α΄/28-6-2006) «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς 

της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις».

4. Τις διατάξεις του ν. 3325/2005 (ΦΕΚ 68 Α’/11-3-2005) 

για την ίδρυση και λειτουργία βιομηχανικών και βιοτε-

χνικών εγκαταστάσεων στο πλαίσιο της αειφόρου ανά-

πτυξης και άλλες διατάξεις, όπως έχει τροποποιηθεί, 

συμπληρωθεί και ισχύει.

5. Το ν.4014/2011 (ΦΕΚ 209/Α΄/21-9-2011) περί Περι-

βαλλοντικής αδειοδότησης έργων και δραστηριοτήτων, 

ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία πε-

ριβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιό-

τητας Υπουργείου Περιβάλλοντος, όπως ισχύει.

 6. Την υπουργική απόφαση 52983/1952/2013 (ΦΕΚ 

2436/Β΄/27-9-2013) όσον αφορά τις Προδιαγραφές της 

Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης για έργα και δραστηρι-

ότητες της κατηγορίας Β του άρθρου 10 του ν. 4014/2011 

(ΦΕΚ Α΄ 209).

7. Την υπουργική απόφαση οικ. 170225/2014 (ΦΕΚ 

135/Β΄/27-1-2014) - «Εξειδίκευση των περιεχομένων 

των φακέλων περιβαλλοντικής αδειοδότησης έργων 

και δραστηριοτήτων της Κατηγορίας Α΄ της απόφασης 

του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής 

Αλλαγής με αρ. 1958/2012 (21/Β΄) όπως ισχύει, σύμφωνα 
με το άρθρο 11 του ν. 4014/2011 (209/Α΄), καθώς και 
κάθε άλλης σχετικής λεπτομέρειας», όπως τροποποιή-
θηκε και ισχύει.

8. Την υπουργική απόφαση (Υ.Α.) ΔΙΠΑ/οικ. 37674/2016 
(ΦΕΚ 2471/Β΄/10-8-2016) «Τροποποίηση και κωδικοποί-
ηση της υπουργικής απόφασης 1958/2012 - Κατάταξη 
δημοσίων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων 
σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με το άρ-
θρο 1 παράγραφος 4 του ν. 4014/21-9-2011 (ΦΕΚ 209/
Α΄/2011)», όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

9. Την υπουργική απόφαση (Υ.Α.) με αρ. 15277/2012 
(ΦΕΚ 1077/Β΄/2012) περί Εξειδίκευσης διαδικασιών για 
την ενσωμάτωση στις αποφάσεις Έγκρισης Περιβαλλο-
ντικών Όρων ή στις Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύ-
σεις της προβλεπόμενης από τις διατάξεις της Δασικής 
Νομοθεσίας έγκρισης επέμβασης, για έργα και δραστη-
ριότητες κατηγοριών Α και Β της υπουργικής απόφασης 
με αριθμ. 1958/2012 (ΦΕΚ 21/Β΄/13-1-2012), σύμφωνα 
με το άρθρο 12 του ν. 4014/2011.

10. Την κοινή υπουργική απόφαση (ΚΥΑ) με αριθμ. 
21398/2012 (ΦΕΚ 1470/Β΄/2012) για την ίδρυση και 
λειτουργία ειδικού δικτυακού τόπου για την ανάρτηση 
των ΑΕΠΟ και των αποφάσεων ανανέωσης/τροποποί-
ησης ΑΕΠΟ, σύμφωνα με το άρθρο 19α του ν. 4014/
2011 (ΦΕΚ 209/Α΄/2011).

11. Την κοινή υπουργική απόφαση 48963/2012 (ΦΕΚ 
2703/Β΄/2012) για τις προδιαγραφές περιεχομένου Απο-
φάσεων Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Α.Ε.Π.Ο.) 
για έργα και δραστηριότητες κατηγορίας Α΄ της αριθμ. 
1958/13-1-2012 απόφασης του Υπουργού Περιβάλλο-
ντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (Β΄ 21), όπως 
ισχύει, σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 7 του ν. 4014/2011 
(Α΄ 209).

12. Την υπουργική απόφαση Οικ.: 1649/45/2014 περί 
εξειδίκευσης των διαδικασιών γνωμοδοτήσεων και τρό-
που ενημέρωσης του κοινού και συμμετοχής του ενδια-
φερόμενου κοινού στη δημόσια διαβούλευση κατά την 
περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτή-
των της Κατηγορίας Α΄ (ΦΕΚ 45/Β΄/151-2014).

13. Την υπουργική απόφαση οικ. 30651/2014 περί εξει-
δίκευσης των προδιαγραφών, του τρόπου παροχής και 
συντήρησης, των διαδικασιών και αδειών ηλεκτρονικής 
πρόσβασης και εισαγωγής πληροφοριών καθώς και κάθε 
αναγκαίας λεπτομέρειας για την οργάνωση, υλοποίηση 
και λειτουργία του Ηλεκτρονικού Περιβαλλοντικού Μη-
τρώου (ΗΠΜ) (ΦΕΚ 1817/Β΄/2-7-2014).

14. Την ανάγκη απλούστευσης των διαδικασιών για 
τη σύντομη διεκπεραίωση των υπηρεσιακών θεμάτων, 
την εξυπηρέτηση των πολιτών και την εξασφάλιση της 
εύρυθμης λειτουργίας των Υπηρεσιών της Περιφέρειας 
Δυτικής Ελλάδας. 

15. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλεί-
ται δαπάνη, εκτός από τη δαπάνη για τη μετακίνηση 
των μελών της ανωτέρω επιτροπής, για την οποία έχει 
εγγραφεί αντίστοιχη πίστωση στον Προϋπολογισμό 
του 2019 και συγκεκριμένα στον Ειδικό Φορέα ΚΑΕ 
02.00.072.0716.01.1122 «Έξοδα μετακίνησης πολιτικών 
υπαλλήλων στο εσωτερικό».
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16. Την αριθμ. 224910/15-10-2019 (ΑΔΑ: Ψ3ΛΑΟΡ1Φ-
6ΞΗ) απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοί-
κησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, απο-
φασίζει:

1. Εγκρίνει τη Σύσταση Επιτροπής με τον τίτλο «Επιτρο-
πή Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων Περιφερειακού 
Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας».

2.Α. Μεταβιβάζει στην επιτροπή αυτή, κατά τα
άρθρα 163 και 164 του ν. 3852/2010 τις αρμοδιότητες 
των τομέων περιβάλλοντος και φυσικών πόρων, οι οποί-
ες κατά τα οριζόμενα στην κείμενη νομοθεσία, ανήκουν 
στο Περιφερειακό Συμβούλιο και συγκεκριμένα:

• Τις προβλεπόμενες στο άρθρο 186, παρ. ΙΙ, κεφ. Γ, 
υποτομείς α και β και κεφάλαιο ΣΤ του ν. 3852/2010.

• Την παροχή γνώμης επί των Μελετών Περιβαλλο-
ντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) για όποια έργα και δρα-
στηριότητες απαιτείται αυτή, σύμφωνα με την κείμενη 
νομοθεσία.

• Κάθε άλλη αρμοδιότητα που σύμφωνα με την κεί-
μενη νομοθεσία ανήκει στο Περιφερειακό Συμβούλιο, 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 282, παρ. 1α του 
ν. 3852/2010.

Β. Από τις προβλεπόμενες στο άρθρο 186, παρ. ΙΙ κε-

φάλαιο ΣΤ του ν. 3852/2010 αρμοδιότητες του Περιφε-

ρειακού Συμβουλίου, που αμέσως παραπάνω μεταβιβά-

ζονται στην Επιτροπή αυτή, εξαιρούνται και παραμένουν 

στο Περιφερειακό Συμβούλιο, οι με τους αριθμούς 25, 

29, 32 και 39.

3. Ορίζει τη σύνθεση της επιτροπής από 13 μέλη, συ-

μπεριλαμβανομένου και του Προέδρου, ο οποίος είναι 

ο αρμόδιος με το αντικείμενο της επιτροπής Αντιπερι-

φερειάρχης. Τα υπόλοιπα μέλη της Επιτροπής ορίζονται 

από τα μέλη του περιφερειακού συμβουλίου ανάλογα 

της δύναμης των περιφερειακών παρατάξεων. Αντίστοι-

χα ορίζονται και ισάριθμα αναπληρωματικά μέλη.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.

 Πάτρα, 3 Οκτωβρίου 2019

Ο Πρόεδρος

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

Ι

Αριθμ. αποφ. 91/2019 (5)

    Σύσταση Επιτροπής Προγραμματισμού Περιφέρειας Κρήτης και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων του Περιφε-

ρειακού Συμβουλίου προς την Επιτροπή. 

 ΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 

(συνεδρίαση 11/25-9-2019)

  Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις των άρθρων 163 και 164 του ν.3852/2010 όπως ισχύει

2. Την εισήγηση του Πρόεδρου του Περιφερειακού Συμβουλίου Μπαριτάκη Παύλου, αποφασίζει ομόφωνα:

Α) Τη σύσταση επιτροπής Προγραμματισμού Περιφέρειας Κρήτης η οποία αποτελείται από 12 μέλη με τα αναπλη-

ρωματικά τους, συν τον Πρόεδρο, για το πρώτο ήμισυ της θητείας των Περιφερειακών Αρχών και έως 7-11-2021:

Τακτικά μέλη Αναπληρωματικά μέλη

1. Πιτσούλης Γεώργιος 1. Μαλανδράκη - Κρασουδάκη Σοφία

2. Λεονταράκης Ιωάννης 2. Βάμβακας Λάμπρος

3. Κώτσογλου Κυριάκος 3. Τζεδάκης Σταύρος

4. Ανδρουλάκης Ιωάννης 4. Γύπαρης Κωνσταντίνος

5. Χουδετσανάκη - Γιακουμάκη Ειρήνη 5. Παπαδεράκης Αντώνιος

6. Μηλάκη Γεωργία 6. Κακογιαννάκης Νικόλαος

7. Δασκαλάκη Καλλιόπη 7. Σκουλάς Νικόλαος

8. Δοξαστάκης Ζαχαρίας 8. Τσιφετάκης Γεώργιος

9. Ματαλλιωτάκης Γεώργιος 9. Κονταξάκης Γεώργιος

10. Μερονιαννάκης Γεώργιος 10. Κωνσταντινίδης Ευθύμιος

11. Χρονάκης Νικόλαος 11. Ξενικάκης Κωνσταντίνος

12. Μανουσάκης Νικόλαος 12. Συντυχάκης Εμμανουήλ

Β) Τη μεταβίβαση των παρακάτω αρμοδιοτήτων του Περιφερειακού Συμβουλίου προς την Επιτροπή:

1. Την έγκριση σύναψης Προγραμματικών Συμβάσεων της Περιφέρειας Κρήτης του άρθρου 100 του 

ν. 3852/2010: «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικρά-

της» και την τροποποίηση τους.
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2. Τις αρμοδιότητες που έχει το ΠΣ (άρθρο 186 ν.3852/2010, όπως ισχύει):
α) στον τομέα Δ (Απασχόλησης Εμπορίου - Τουρισμού) και ειδικότερα αυτές του ν.4497/2017 «Άσκηση υπαίθριων 

εμπορικών δραστηριοτήτων, εκσυγχρονισμός της επιμελητηριακής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 207), 
όπως ισχύει, και αφορούν ιδίως θέματα λαϊκών αγορών, ωραρίου καταστημάτων, υπαίθριου εμπορίου, στάσιμου και 
πλανόδιου και κάθε άλλο σχετικό θέμα που απορρέει που από την οικεία νομοθεσία ή όπως προκύψει από τυχόν 
τροποποιήσεις ή θέσπιση νέου θεσμικού πλαισίου,

β) στον τομέα Ε (Μεταφορών - Επικοινωνιών) και
γ) στον τομέα Η (Παιδείας - Πολιτισμού - Αθλητισμού).
Με την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Κράτους ή της Περιφέ-

ρειας Κρήτης.
Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

  Ο Πρόεδρος 

ΠΑΥΛΟΣ ΜΠΑΡΙΤΑΚΗΣ

Ι

Αριθμ. αποφ. 90/2019 (6)

    Σύσταση Επιτροπής Περιβάλλοντος και Χωροταξίας Περιφέρειας Κρήτης και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων 
του Περιφερειακού Συμβουλίου προς την Επιτροπή.

  ΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
(συνεδρίαση11/25-9-2019)

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 163 και 164 του ν. 3852/2010 όπως ισχύει.
2. Την εισήγηση του Πρόεδρου του Περιφερειακού Συμβουλίου Μπαριτάκη Παύλου, αποφασίζει ομόφωνα: 
Α. Τη σύσταση επιτροπής Περιβάλλοντος και Χωροταξίας ΠΚ, η οποία αποτελείται από 12 μέλη με τα αναπλη-

ρωματικά τους, συν τον Πρόεδρο, για το πρώτο ήμισυ της θητείας των Περιφερειακών Αρχών και έως 7-11-2021:

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

1. ΖΑΧΑΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 1. ΤΖΕΔΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

2. ΞΥΛΟΥΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (ΝΙΚΟΛΑΤΣΟΣ) 2. ΑΛΕΞΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

3. ΣΚΟΥΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 3. ΚΩΤΣΟΓΛΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΣ

4. ΧΑΝΙΩΤΑΚΗ-ΜΥΛΩΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ 4. ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

5. ΓΥΠΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 5. ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ

6. ΔΟΞΑΣΤΑΚΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ 6. ΚΑΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

7. ΠΑΠΑΔΕΡΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 7. ΜΑΛΑΝΔΡΑΚΗ-ΚΡΑΣΟΥΔΑΚΗ ΣΟΦΙΑ

8. ΧΝΑΡΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 8. ΜΗΛΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

9. ΔΑΝΔΟΥΛΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 9. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ (ΘΕΜΗΣ)

10. ΚΟΝΤΑΞΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 10. ΜΕΡΩΝΙΑΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

11. ΜΑΝΟΥΣΑΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΒΛΑΝΤΑΣ) 11. ΧΡΟΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

12. ΣΥΝΤΥΧΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 12. ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

Β. Τη μεταβίβαση των παρακάτω αρμοδιοτήτων του Περιφερειακού Συμβουλίου προς την Επιτροπή:
1. Την αρμοδιότητα διενέργειας διαβούλευσης και γνωμοδότηση επί των Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, 

σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 1650/1986: «Για την προστασία του περιβάλλοντος», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
2. Τη γνωμοδότηση επί των Στρατηγικών μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων.
Η μεταβίβαση της ανωτέρω αρμοδιότητας στην προτεινόμενη επιτροπή, λόγω του μεγάλου αριθμού των υπο-

βληθεισών ΜΠΕ από όλη την περιφέρεια Κρήτης, θα συμβάλει στην ταχύτερη και αποτελεσματικότερη λειτουργία, 
με την έγκαιρη εξυπηρέτηση των επενδυτών και θα αποδεσμεύσει το ΠΣ από μεγάλο αριθμό γνωμοδοτήσεων.

Με την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Κράτους ή της Περιφέ-
ρειας Κρήτης.

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

  Ο Πρόεδρος 

ΠΑΥΛΟΣ ΜΠΑΡΙΤΑΚΗΣ   
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*02039552910190008*

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

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ 

Πωλήσεις - Συνδρομές: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)

Πληροφορίες: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000) 

Παραλαβή Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139) 

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

Ιστότοπος: www.et.gr 

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία  
του ιστότοπου: 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

Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στο Υπουργείο Διοικητι-
κής Ανασυγκρότησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και 
κυκλοφορία των Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη 
των εκτυπωτικών - εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα  
(ν. 3469/2006/Α΄ 131 και π.δ. 29/2018/Α΄58). 

1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ) 

 Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστο-
σελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην 
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αί-
τησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον 
ιστότοπο www.et.gr. 

 Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμή-
μα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας 
μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και Συνδρομητών. 
Tο κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον 
οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προ σαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από 
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξά-
νεται κατά 0,30 €.  To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

 Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση: 

Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του 

δημο σίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση 

προηγμέ νης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης. 

Β. Κατ’ εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν 

είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς 

δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων. 

 Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημε-
ρήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλό-
γους για όλες τις υπη ρεσίες μας, περιλαμβάνονται στoν ιστότοπο (www.et.gr). Επίσης μέσω 
του ιστότοπου δίδονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με 
βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνι-
κό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης. 

2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 

Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου 
αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανο-
γραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.  

Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.

Πείτε μας τη γνώμη σας, 

για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας,  συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

Πείτε μας τη γνώμη σας,


