
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Καθορισμός διδακτικού ωραρίου εκπαιδευτικών 
που υπηρετούν σε νηπιαγωγεία.

2 Σύσταση και συγκρότηση ειδικής νομοπαρασκευ-
αστικής επιτροπής με αντικείμενο την κατάρτιση 
σχεδίου νόμου για την ενσωμάτωση στην εθνική 
έννομη τάξη της Οδηγίας 2016/800/ΕΕ σχετικά με 
τις δικονομικές εγγυήσεις για τα παιδιά που είναι 
ύποπτοι ή κατηγορούμενοι στο πλαίσιο ποινικών 
διαδικασιών (ΕΕ L 132/11.5.2016), τη σύνταξη της 
σχετικής αιτιολογικής έκθεσης, της έκθεσης αξι-
ολόγησης συνεπειών ρυθμίσεων και του πίνακα 
αντιστοίχισης των προτεινόμενων με το σχέδιο 
νόμου διατάξεων με τις διατάξεις της Οδηγίας.

3 Αναστολή της υποχρεωτικής εφαρμογής πενήντα 
εννέα (59) Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών 
(ΕΛΟΤ - ΕΤΕΠ):

4 Ολοκλήρωση, οριστικοποίηση του κόστους αυτής, 
πιστοποίηση έναρξης της παραγωγικής λειτουργί-
ας της επένδυσης της επιχείρησης ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΜΠΙΖΙΟΣ Α.Ε., η οποία 
έχει υπαχθεί στις διατάξεις του Ν.3908/2011.

5 Τροποποίηση - Συμπλήρωση της αριθμ. 103598/ 
9-6-2016 απόφασης σύστασης Υπηρεσιακού Συμ-
βουλίου της Περιφέρειας Κρήτης.

6 Χωροθέτηση της λαϊκής αγοράς Μάνδρας του 
Δήμου Μάνδρας - Ειδυλλίας (ημέρα Παρασκευή) 
της Ζ΄Αττικής.

7 Χωροθέτηση της λαϊκής αγοράς Αγίας Σοφίας του 
Δήμου Πειραιά (ημέρα Πέμπτη) της Γ΄ Πειραιά.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

  Αριθμ. 127187/Ε1 (1)
Καθορισμός διδακτικού ωραρίου εκπαιδευτικών 
που υπηρετούν σε νηπιαγωγεία.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, 
ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

  Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:
1. Της παραγράφου 7 του άρθρου 12 του Ν.1566/1985 

(Α΄167), η οποία προστέθηκε με το άρθρο 39 παράγρα-
φος 5 περίπτωση β΄ του Ν.4115/2013 (Α΄24).

2. Των άρθρων 3 παρ.3, 5 και 6, 12 παρ.5, 6 και 7, 13 παρ. 
7 και 8, 14 παρ. 14-21 και 17 του Ν.1566/1985 (Φ.Ε.Κ.167, 
τ.Α΄/30-9-1985) «Δομή και λειτουργία της πρωτοβάθμιας 
και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις», 
όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

3. Της παρ. 7 του άρθρου 13 του Ν.1566/1985, όπως 
έχει αντικατασταθεί με την παρ.3 του άρθρου 9 του 
Ν.2517/1997 (Φ.Ε.Κ. 160, τ.Α΄/11-8-1997) «Εκλογή Δι-
δακτικού Προσωπικού των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών 
Ιδρυμάτων και άλλες διατάξεις».

4. Του άρθρου 3, παρ.2 του Ν.2525/1997 (Φ.Ε.Κ.188, 
τ.Α΄/23-9-1997) «Ενιαίο Λύκειο, Πρόσβαση των αποφοί-
των του στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, Αξιολόγηση του 
εκπαιδευτικού έργου και άλλες διατάξεις».

5. Του Π.δ. 200/1998 (Φ.Ε.Κ. 161, τ.Α΄/13-7-1998) «Ορ-
γάνωση και λειτουργία των Νηπιαγωγείων».

6. Του άρθρου 13, παρ. 45, εδ. γ΄ του Ν.3149/2003 
(Φ.Ε.Κ. 141, τ.Α΄/10-6-2003,) «Εθνική βιβλιοθήκη και άλ-
λες διατάξεις».

7. Των άρθρων 16 και 21 του Ν.3699/2008 (Φ.Ε.Κ. 199, 
τ.Α΄/2-10-2008) «Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση Ατόμων 
με αναπηρία ή με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες», όπως 
έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

8. Του άρθρου 16 του Ν.4327/2015 (Φ.Ε.Κ.50, τ.Α΄/ 
14-5-2015) «Επείγοντα Μέτρα για την Πρωτοβάθμια 
Δευτεροβάθμια και Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και άλλες 
διατάξεις».

9. Των άρθρων 33 παρ.5, 35 και 36 του Ν.4386/2016 
(Φ.Ε.Κ. 83, τ.Α΄/11-5-2016) «Ρυθμίσεις για την έρευνα και 
άλλες διατάξεις».

10. Του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε 
με το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005 (Φ.Ε.Κ. 98, τ.Α΄/ 
22-4-2005).

11. Του άρθρου 1 του Π.δ.70/2015 (Φ.Ε.Κ. 114, τ.Α΄/ 
22-9-2015) περί Ανασύστασης του Υπουργείου Πολιτι-
σμού και Αθλητισμού, μετονομασίας του Υπουργείου 
Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο 
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

12. Του Π.δ.73/2015 (Φ.Ε.Κ. 116, τ.Α΄/23-9-2015) περί 
Διορισμού Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, 
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών.

13. Την αρ. 29/21-7-2016 Πράξη του Ινστιτούτου Εκ-
παιδευτικής Πολιτικής, σχετικά με τον Ενιαίο Τύπο Ολο-
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ήμερου Νηπιαγωγείου-Αναμόρφωση Ωρολογίου Προ-
γράμματος-Θεσμοθέτηση Διδακτικού Ωραρίου.

14. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προ-
καλείται επιπλέον δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋ-
πολογισμού, σύμφωνα με την αρ.122910/Β1/25.7.2016 
εισήγηση του άρθρου 24 του Ν.4270/2014 (Α΄143), όπως 
ισχύει, εκδοθείσα από τη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών 
Υπηρεσιών ΥΠ.Π.Ε.Θ., αποφασίζουμε:

Τον καθορισμό του εβδομαδιαίου υποχρεωτικού δι-
δακτικού ωραρίου των εκπαιδευτικών που υπηρετούν 
στα νηπιαγωγεία, κατά ανάλογο τρόπο με αυτό των δα-
σκάλων, βάσει της οργανικότητας των νηπιαγωγείων, 
ως ακολούθως:

1. Διευθυντές/ντριες 4/θέσιων και 5/θέσιων νηπιαγω-
γείων, ώρες 20.

2. Διευθυντές/ντριες 6/θέσιων νηπιαγωγείων, ώρες 12.
3. Εκπαιδευτικοί που υπηρετούν σε 1/θέσια, 2/θέσια 

και 3/θέσια νηπιαγωγεία, ανεξάρτητα από το βαθμό και 
το χρόνο υπηρεσίας τους, ώρες 25.

4. Εκπαιδευτικοί που υπηρετούν σε 4/θέσια και άνω 
νηπιαγωγεία: 

Ι) ώρες 24, αν έχουν μέχρι 10 χρόνια υπηρεσίας,
II) ώρες 23, αν έχουν από 10 μέχρι 15 χρόνια υπηρεσίας,
III) ώρες 22, αν έχουν από 15 μέχρι 20 χρόνια υπηρε-

σίας και
IV) ώρες 21, αν έχουν πάνω από 20 χρόνια υπηρεσίας.
5. Στους εκπαιδευτικούς που συμπληρώνουν τον ορι-

ζόμενο στην προηγούμενη περίπτωση χρόνο υπηρεσίας 
μέχρι 31 Δεκεμβρίου ανατίθεται μειωμένο ωράριο δι-
δασκαλίας από την 1η Σεπτεμβρίου του ίδιου έτους και 
στους λοιπούς από την 1η Σεπτεμβρίου του επόμενου 
διδακτικού έτους.

Η ισχύς της ανωτέρω απόφασης αρχίζει την 1η Σε-
πτεμβρίου του 2016.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Μαρούσι, 1 Αυγούστου 2016 

Ο Υπουργός
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΛΗΣ

Ι

    Αριθμ. 50713 (2)
Σύσταση και συγκρότηση ειδικής νομοπαρα-
σκευαστικής επιτροπής με αντικείμενο την 
κατάρτιση σχεδίου νόμου για την ενσωμά-
τωση στην εθνική έννομη τάξη της Οδηγίας 
2016/800/ΕΕ σχετικά με τις δικονομικές εγγυή-
σεις για τα παιδιά που είναι ύποπτοι ή κατηγο-
ρούμενοι στο πλαίσιο ποινικών διαδικασιών (ΕΕ 
L 132/11.5.2016), τη σύνταξη της σχετικής αιτι-
ολογικής έκθεσης, της έκθεσης αξιολόγησης συ-
νεπειών ρυθμίσεων και του πίνακα αντιστοίχισης 
των προτεινόμενων με το σχέδιο νόμου διατάξε-
ων με τις διατάξεις της Οδηγίας.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, 
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 5 παρ. 6 του Ν. 2408/1996 (ΦΕΚ Α΄104), 

όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 10 του Ν. 3060/2002 
(ΦΕΚ Α΄242) «Ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας του 
Υπουργείου Δικαιοσύνης»,

β) του άρθρου 21 του Ν. 4354/2015 (ΦΕΚ Α΄176) «Δια-
χείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές 
ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της 
συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών 
μεταρρυθμίσεων» και

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

2) Το υπ' αριθμ. πρωτ. 5581/28.6.2016 έγγραφο του 
Πρωτοδικείου Αθηνών, το υπ’ αριθμ. πρωτ. 451/28.6.2016 
έγγραφο της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Κορίνθου, το 
υπ' αριθμ. πρωτ. 1507/16/1336241/7.7.2016 έγγρα-
φο του Αρχηγείου της ΕΛ.ΑΣ. και το υπ' αριθμ. πρωτ. 
861/4.7.2016 έγγραφο του Υπουργείου Δικαιοσύνης, 
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

3) Την ανάγκη σύστασης και συγκρότησης της εν θέ-
ματι ειδικής νομοπαρασκευαστικής επιτροπής.

4) Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν 
προκαλείται δαπάνη, αποφασίζουμε:

Α) Τη σύσταση και συγκρότηση ειδικής νομοπαρα-
σκευαστικής επιτροπής με αντικείμενο την κατάρτιση 
σχεδίου νόμου για την ενσωμάτωση στην εθνική έννομη 
τάξη της Οδηγίας 2016/800/ΕΕ σχετικά με τις δικονο-
μικές εγγυήσεις για τα παιδιά που είναι ύποπτοι ή κα-
τηγορούμενοι στο πλαίσιο ποινικών διαδικασιών (ΕΕ L 
132/11.5.2016), τη σύνταξη της σχετικής αιτιολογικής 
έκθεσης, της έκθεσης αξιολόγησης συνεπειών ρυθμίσε-
ων και του πίνακα αντιστοίχισης των προτεινόμενων με 
το σχέδιο νόμου διατάξεων με τις διατάξεις της Οδηγίας.

Η ειδική νομοπαρασκευαστική επιτροπή αποτελείται 
από τους:

1. Νικόλαο Νικολάου του Ανδρέα, Αντεισαγγελέα Εφε-
τών Πατρών, αποσπασμένο στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, 
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, ως Πρόεδρο.

2. Δήμητρα Μουχίμογλου του Κωνσταντίνου, Πρόεδρο 
Πρωτοδικών Αθηνών,

3. Ευγενία Σταθουλοπούλου του Κωνσταντίνου, Εισαγ-
γελέα Πρωτοδικών Κορίνθου,

4. Μαρίνα Μπόζνου του Κωνσταντίνου, Πρωτοδίκη 
Αθηνών,

5. Όλγα Θεμελή του Χρήστου, Αναπληρώτρια Καθηγή-
τρια Εγκληματολογικής Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου 
Κρήτης,

6. Μποβιάτση Ελένη του Δημητρίου, Υπαστυνόμο Α΄ 
της Υποδιεύθυνσης Ανηλίκων της Διεύθυνσης Ασφάλει-
ας Αττικής του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας, με 
αναπληρώτρια την Παναγιώτα Μπαλωμένου του Ιωάννη, 
Υπαστυνόμο Α΄ της ίδιας ως άνω Υπηρεσίας.

7. Ευαγγελία Κογιαννάκη του Στυλιανού, Προϊσταμένη 
του Τμήματος Επιμελητών Ανηλίκων της Διεύθυνσης Επι-
μελητών Ανηλίκων και Κοινωνικής Αρωγής Αθήνας του 
Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων,
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8. Παντελή Θεοδωρίδη του Πέτρου, Δικηγόρο, Ειδικό 
Συνεργάτη στο Γραφείο του Υπουργού Δικαιοσύνης, Δι-
αφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, με αναπληρωτή 
τον Ιωάννη Βλάχο του Αθανασίου, δικηγόρο Θεσσαλονί-
κης, ειδικό συνεργάτη στο Γραφείο του Υπουργού Δικαι-
οσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και

9. Σταματίνα Πούλου του Αναστασίου, Διδάκτορα Νο-
μικής, ως μέλη.

Χρέη γραμματέως θα εκτελεί η Κασσιανή Βούλγαρη 
του Στυλιανού, υπάλληλος της Κεντρικής Υπηρεσίας του 
Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων, με αναπληρώτρια την Ελένη Κίτσου του 
Θαλελαίου, υπάλληλο της ίδιας ως άνω Υπηρεσίας.

Η ειδική νομοπαρασκευαστική επιτροπή οφείλει να 
περατώσει το έργο της έως τις 31.3.2017.

Β) Στον Πρόεδρο, τα μέλη και την εκτελούσα χρέη 
γραμματέα της ανωτέρω ειδικής νομοπαρασκευαστικής 
επιτροπής ουδεμία αποζημίωση καταβάλλεται.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 1 Αυγούστου 2016 

Ο Υπουργός 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ

Ι

    Αριθμ. Δ.Κ.Π./οικ/1211 (3)
Αναστολή της υποχρεωτικής εφαρμογής πενή-

ντα εννέα (59) Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγρα-

φών (ΕΛΟΤ - ΕΤΕΠ):

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τον Ν.3669/2008 (ΦΕΚ 116/Α/18.6.2008) «Κύρωση 

της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημο-
σίων έργων» και ειδικότερα το άρθρο 176.

2. Το Π.δ.63/2005(ΦΕΚ 98/Α΄) «Κωδικοποίηση της νο-
μοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργα-
να» όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 4320/2015 (ΦΕΚ 29 
Α΄/2015) και ισχύει.

3. Την κοινή απόφαση υπ' αριθμ. πρωτ. Δ16α/04/773/ 
29.11.1990 (ΦΕΚ 746/Β/30-11-1990) του Υπουργού 
Προεδρίας και Αναπληρωτή Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε «Περί 
εξαιρέσεως διοικητικών πράξεων ή εγγράφων από τον 
κανόνα των τριών υπογραφών».

4. Το Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112Α΄/13-7-2010) «Ενίσχυση 
της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων 
και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτο-
διοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Δι-
αύγεια» και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με 
το Ν. 4210/2013.

5. Το Π.δ. 25/2015 (ΦΕΚ 21Α΄/27-01-2015) «Διορισμός 
Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών Αναπληρω-
τών Υπουργών και Υφυπουργών».

6. Το Π.δ. 109/2014 (ΦΕΚ 176Α΄/29-8-2014) περί «Ορ-
γανισμού του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και 
Δικτύων».

7. Το Π.δ. 69/2015 (ΦΕΚ 113Α΄/21-09-2015) «Διορισμός 
Πρωθυπουργού».

8. Το Π.δ. 70/2015 (ΦΕΚ 114Α΄/22-09-2015) «Περί Ανα-
σύστασης του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και 
Δικτύων».

9. Το Π.δ. 73/2015 (ΦΕΚ 116Α΄/23-09-2015) «Διορισμός 
Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρω-
τών Υπουργών και Υφυπουργών».

10. Την υπ’ αρ. πρωτ. οικ34597/1042/20-5-2016 (Φ.Ε.Κ. 
Β΄ 1540/31-5-2016) απόφαση του Υπουργού και της Υφυ-
πουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων «Μεταβί-
βαση δικαιώματος υπογραφής «με εντολή Υπουργού ή 
Υφυπουργού», κατά περίπτωση στους: Γενικό Γραμματέα 
Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Γενικό 
Γραμματέα Υποδομών, Γενικό Γραμματέα Τηλεπικοινωνι-
ών και Ταχυδρομείων και Προϊσταμένους Διευθύνσεων 
και Προϊσταμένους Τμημάτων του Υπουργείου καθώς 
και στο Γενικό Επιθεωρητή ΣΕΕΥΜΕ».

11. Την υπ' αριθμ. πρωτ. ΔΙΠΑΔ/ΟΙΚ/273/17-7-2012 
απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης, Αντα-
γωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων με 
θέμα: «Έγκριση τετρακοσίων σαράντα (440) Ελληνικών 
Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΤΕΠ), με υποχρεωτική εφαρ-
μογή σε όλα τα Δημόσια Έργα», (ΦΕΚ 2221/Β/30-7-2012).

12. Το γεγονός ότι στα κείμενα των 59 Ε.Τ.Ε.Π. του 
θέματος εντοπίστηκαν από τις Υπηρεσίες της Γενικής 
Γραμματείας Δημοσίων Έργων σφάλματα και παραλεί-
ψεις, οι οποίες επισημάνθηκαν με το με αρ. πρωτ.: Δ.Κ.Π./
οικ/1246/3-11-2015 έγγραφο προς τις Υπηρεσίες: Δ/νση 
Οδικών Υποδομών, Δ/νση Κτιριακών Υποδομών και Δ/
νση Εγγειοβελτιωτικών και Αντιπλημμυρικών Έργων.

13. Ότι οι παρατηρήσεις που περιλαμβάνονται στα 
προαναφερόμενα έγγραφα, έχουν ήδη διαβιβαστεί στο 
ΕΣΥΠ/ΕΛΟΤ.

14. Την υπ' αριθμ. πρωτ. ΔΙΠΑΔ/ΟΙΚ/469/23-9-2013 
(ΦΕΚ: 2542/Β/10-10-2013) απόφαση του Υπουργού Υπο-
δομών, Μεταφορών και Δικτύων: «Αναστολή της υπο-
χρεωτικής εφαρμογής της Ελληνικής Τεχνικής Προδια-
γραφής: ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-08-03-00: 2009 ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ 
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ», καθώς και την ΕΓΚΥΚΛΙΟ 30/2013 με αρ. 
πρωτ. ΔΙΠΑΔ/οικ/508/18-10-2013 της Γενικής Γραμμα-
τείας Δημοσίων Έργων του Υπουργείου Μεταφορών 
και Δικτύων (Γ.Γ.Δ.Ε./ΥΜΕΔΙ), με την οποία προτείνεται 
η εφαρμογή σε όλα τα Δημόσια Έργα της συνημμένης 
στην Εγκύκλιο Προσωρινής Τεχνικής Προδιαγραφής 
Κουφωμάτων Αλουμινίου

15. Την υπ' αρίθμ. πρωτ. ΔΙΠΑΔ/οικ.628/7-10-2014 
(ΦΕΚ:2828/Β/21-10-2014) απόφαση του Υπουργού 
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων: «Αναστολή της 
υποχρεωτικής εφαρμογής των ακόλουθων Ελληνικών 
Τεχνικών Προδιαγραφών:

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-07-01-00:2009, Υποδομή οδοφω-
τισμού

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-07-02-00:2009, Ιστοί οδοφωτισμού 
και φωτιστικά σώματα

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-09-02-00:2009, Εγκατάσταση χαλύ-
βδινων λεβήτων», καθώς και την ΕΓΚΥΚΛΙΟ 22/2014 με 
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αρ. πρωτ. ΔΙΠΑΔ/οικ/658/24-10-2014 της Γενικής Γραμ-
ματείας Δημοσίων Έργων του Υπουργείου Μεταφορών 
και Δικτύων (Γ.Γ.Δ.Ε./ΥΜΕΔΙ), με την οποία προτείνεται 
η εφαρμογή σε όλα τα Δημόσια Έργα των συνημμένων 
στην Εγκύκλιο Προσωρινών Τεχνικών Προδιαγραφών 
Υποδομής οδοφωτισμού, Ιστών οδοφωτισμού και φω-
τιστικών σωμάτων, Εγκατάστασης χαλύβδινων και χυ-
τοσιδήρων λεβήτων.

16. Την υπ' αρίθμ. πρωτ. ΔΙΠΑΔ/οικ.667/30-10-2014 
(ΦΕΚ:3068/Β/14-11-2014) απόφαση του Υπουργού Υπο-
δομών, Μεταφορών και Δικτύων: «Αναστολή της υποχρε-
ωτικής εφαρμογής των ακόλουθων Ελληνικών Τεχνικών 
Προδιαγραφών:

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-02-02-00:2009 Λιθορριπές επί γεωυ-
φασμάτων για την προστασία κοίτης και πρανών 

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-03-03-00:2009 Γεωυφάσματα στραγ-
γιστηρίων

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-03-06-00:2009 Αποστραγγίσεις επι-
φανειών με γεωσυνθετικά φύλλα 

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-05-03-03:2009 Επίστρωση προστα-
σίας/στρώση φίλτρου συνθετικών μεμβρανών στεγανο-
ποίησης με αμμοχαλικώδες διαβαθμισμένο υλικό

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-05-03-04:2009 Επένδυση λιμνοδεξα-
μενών και ΧΥΤΑ με μεμβράνες πολυαιθυλενίου(ΗDΡΕ)»,

καθώς και την ΕΓΚΥΚΛΙΟ 26/2014 με αρ. πρωτ. ΔΙΠΑΔ/
οικ/154/11-12-2014 της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων 
Έργων του Υπουργείου Μεταφορών και Δικτύων (Γ.Γ.Δ.Ε./
ΥΜΕΔΙ), με την οποία προτείνεται η εφαρμογή σε όλα τα 
Δημόσια Έργα των συνημμένων στην Εγκύκλιο Προσω-
ρινών Τεχνικών Προδιαγραφών Λιθορριπές επί γεωυφα-
σμάτων για την προστασία κοίτης και πρανών, Γεωυφά-
σματα στραγγιστηρίων, Επίστρωση προστασίας/ στρώση 
φίλτρου συνθετικών μεμβρανών στεγανοποίησης με αμ-
μοχαλικώδες διαβαθμισμένο υλικό, Επένδυση λιμνοδεξα-
μενών και ΧΥΤΑ με μεμβράνες πολυαιθυλενίου (HDPE)

17. Την από 09-12-2015 υπογραφείσα ανάθεση σύμβα-
σης «Επικαιροποίηση των κειμένων είκοσι δύο (22) Προ-
σωρινών Εθνικών Τεχνικών Προδιαγραφών (Π.ETE.Π.) για 
τα Οδικά Έργα», την από 30-12-2015 υπογραφείσα ανά-
θεση σύμβασης: «Επικαιροποίηση κειμένων των Προ-
σωρινών Εθνικών Τεχνικών Προδιαγραφών (ΠΕΤΕΠ) για 
τα Υδραυλικά Έργα», την από 30-11-2015 υπογραφείσα 
«Ανάθεση Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών για την υπο-
βοήθηση της Δ/νσης Κτιριακών Υποδομών στην Επικαι-
ροποίηση-Κατάρτιση Τεχνικών Προδιαγραφών στα έργα 
της αρμοδιότητάς της», που αναφέρονται σε επικαιρο-
ποίηση των κειμένων ΠΕΤΕΠ, τα οποία είχαν διαβιβαστεί 
στην πρώην ΔΙΠΑΔ με το με αριθμ. ΙΟΚ/3385/29.10.2008 
έγγραφο του ΙΟΚ.

18. Το υπ'αρ. πρωτ. ΔΑΕΕ/οικ.852/Φ.ΠΕΤΕΠ27-5-2016 
έγγραφο της Διεύθυνσης Αντιπλημμυρικών και Εγγειοβελ-
τιωτικών Έργων, το υπ'αρ. πρωτ. 151/Φ300/15-2-2016 έγ-
γραφο της Διεύθυνσης Κτηριακών Υποδομών, τα υπ'αρ. 
πρωτ. Δ.Ο.Υ./οικ.628/9-2-2016 και υπ'αρ. πρωτ. Δ.Ο.Υ./
οικ.938/26-2-2016 έγγραφα της Διεύθυνσης Οδικών 
Υποδομών, με τα οποία διαβιβάσθηκαν στην Διεύθυν-
ση Κανόνων και Ποιότητας τα τελικά παραδοτέα κείμενα 
των 68 επικαιροποιμένων και δύο νέων ΠΕΤΕΠ.

19. Ότι τα παραπάνω έγγραφα με τα τελικά παραδοτέα 
κείμενα των Προσωρινών ΠΕΤΕΠ, έχουν ήδη διαβιβαστεί 
στο ΕΣΥΠ/ΕΛΟΤ.

20. Ότι από την εφαρμογή της παρούσας δεν προκα-
λείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού Προϋπολογισμού, 
αποφασίζουμε:

Αναστέλλουμε από την δημοσίευση της παρούσας την 
υποχρεωτική εφαρμογή των ακολούθων πενήντα εννέα 
(59) Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών (Ε.TE.Π.):

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-01-00:2009, Παραγωγή και μετα-
φορά σκυροδέματος

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-03-00:2009, Συντήρηση του σκυ-
ροδέματος

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-04-00:2009, Εργοταξιακά συ-
γκροτήματα παραγωγής σκυροδέματος

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501 -01 -02-01-00:2009, Χαλύβδινοι οπλι-
σμοί σκυροδέματος

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-03-00-00:2009, Ικριώματα
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501 -02-02-01-00:2009, Γενικές εκσκαφές 

οδοποιίας και υδραυλικών έργων
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-02-07-01 -00:2009, Κατασκευή επιχωμά-

των με κατάλληλα προϊόντα εκσκαφών ή δανειοθαλάμων
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-02-07-03-00:2009, Μεταβατικά επιχώματα
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-02-02-00:2009, Τοίχοι από οπτόπλινθους
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-06-01 -01:2009, Στεγανοποίηση δω-

μάτων και στεγών με ασφαλτικές μεμβράνες
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-06-02-01:2009, Θερμομονώσεις 

δωμάτων
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-06-02-02:2009, Θερμομονώσεις 

εξωτερικών τοίχων
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-06-02-03:2009, Θερμομονώσεις κε-

ραμοσκεπών στεγών
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-06-02-04:2009, Συστήματα μόνωσης 

εξωτερικού κελύφους κτιρίου με διογκωμένη πολυστε-
ρίνη και λεπτά οπλισμένα συνθετικά επιχρίσματα

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-07-03-00:2009, Επιστρώσεις με φυ-
σικούς λίθους

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-07-04-00:2009, Επένδυση τοίχων με 
πλάκες μαρμάρου, γρανίτη και φυσικών λίθων

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-08-04-00:2009, Κουφώματα από 
συνθετικά υλικά

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-04-03-02:2009, Υδραυλικοί Υποδο-
χείς Ατόμων με Μειωμένη Κινητικότητα(ΑΜΚ)

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-50-01-00:2009, Συλλεκτήριο σύστη-
μα συστημάτων αντικεραυνικής προστασίας

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-50-02-00:2009, Αγωγοί Καθόδου 
συστημάτων αντικεραυνικής προστασίας

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-01-07-01:2009, Στεγάνωση κατα-
στρώματος γεφυρών με συνθετικές μεμβράνες

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-02-01-00:2009, Κράσπεδα, ρείθρα 
και τάφροι ομβρίων καταστρώματος οδών επενδεδυ-
μένες με σκυρόδεμα.

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-02-02-00:2009, Πλακοστρώσεις - Λι-
θοστρώσεις πεζοδρομίων και πλατειών

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-02-04-00:2009, Ηχοπετάσματα οδών
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-02-07-00:2009, Φράχτες ανάσχεσης 

βροχοπτώσεων
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-03-01-00:2009, Στρώση έδρασης 

οδοστρώματος από ασύνδετα εδαφικά υλικά
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ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-03-03-00:2009, Στρώσεις οδοστρώ-
ματος από ασύνδετα αδρανή υλικά

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-03-11 -04:2009, Ασφαλτικές στρώ-
σεις κλειστού τύπου

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-03-12-01:2009, Αντιολισθηρή στρώ-
ση ασφαλτικού σκυροδέματος

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-03-16-00:2009, Ανακατασκευή 
στρώσεων οδοστρώματος με βαθειά ψυχρή ανακύκλω-
ση και προσθήκη αφρώδους ασφάλτου (CIR)

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-04-07-00:2009, Διατάξεις στήριξης 
πινακίδων κατακόρυφης σήμανσης

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-01-03-02:2009, Επανεπίχωση ορυγ-
μάτων υπογείων δικτύων

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-02-01-00:2009, Συρματοκιβώτια 
προστασίας κοίτης, πρανών και επιχωμάτων (Serasanetti)

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-05-01-02:2009, Στεγανοποίηση κα-
τασκευών από σκυρόδεμα με ασφαλτικές μεμβράνες

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-06-02-02:2009, Δίκτυα αποχέτευσης 
από σωλήνες u-PVC

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-06-07-02:2009, Δικλείδες χυτοσιδη-
ρές συρταρωτές

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-06-07-06:2009, Αντιπληγματικές 
βαλβίδες

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-06-07-07:2009, Βαλβίδες εισαγωγής- 
εξαγωγής αέρα διπλής ενέργειας

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-06-07-10:2009, Αρδευτικοί κρουνοί
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-06-08-03:2009, Αποκατάσταση πλα-

κοστρώσεων στις θέσεις διέλευσης υπογείων δικτύων
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-06-08-04:2009, Αποκατάσταση κρα-

σπεδορείθρων στις θέσεις διέλευσης υπογείων δικτύων
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-07-01-05:2009, Βαθμίδες φρεατίων
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-08-02-00:2009, Ηλεκτροκινητήρες 

αντλιών αντλιοστασίων ύδρευσης και άρδευσης
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-10-02-02-01:2009, Καθιστικά υπαίθριων 

χώρων
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-10-02-02-02:2009, Κάδοι απορριμμάτων
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-10-02-02-03:2009, Εξοπλισμός παιδικής 

χαράς
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-10-06-04-01:2009, Κλάδεμα δένδρων
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-10-06-04-02:2009, Κλάδεμα θάμνων
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-11 -03-04-00:2009, Εδαφοπάσσαλοι με 

ενεμάτωση υψηλής πίεσης (jet grouting)
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501 -12-02-01 -01:2009, Υπόγεια εκσκαφή 

σηράγγων με συμβατικά μέσα
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501 -12-05-01 -00:2009, Στεγάνωση επέν-

δυσης σηράγγων με συνθετικές μεμβράνες
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-12-05-02-00:2009, Γαιοϋφάσματα προ-

στασίας ή αποστράγγισης στεγανοποιητικών μεμβρα-
νών επένδυσης σηράγγων

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-12-07-01-00:2009, Διατρήματα σηράγγων 
για τσιμεντενέσεις, τοποθέτηση αγκυρίων, οργάνων κ.λπ.

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-12-07-02-00:2009, Τσιμεντενέσεις ση-
ράγγων

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-13-01-04-01:2009, Σώματα στήριξης χω-
μάτινων και λιθορρίπτων φραγμάτων από Αμμοχάλικα

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-13-01-04-02:2009, Σώματα στήριξης 
χωμάτινων και λιθορρίπτων φραγμάτων από βραχώδη 
προϊόντα εκσκαφών

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-13-01-04-03, Σώματα στήριξης χωμάτι-
νων και λιθορρίπτων φραγμάτων από μη διαβαθμισμένα 
υλικά

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-13-01-05-01, Λιθορριπή προστασίας 
ανάντη πρανούς χωμάτινων και λιθορρίπτων φραγμάτων

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-14-02-04-00, Αποκατάσταση τοιχοποι-
ίας με εφαρμογή ενεμάτων,

μέχρις ότου αυτές αντικατασταθούν και υλοποιηθούν 
όλες οι αναγκαίες διαδικασίες επικαιροποίησής τους.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 1 Αυγούστου 2016 

Ο Υπουργός

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ

Ι

(4)
    Ολοκλήρωση, οριστικοποίηση του κόστους αυ-

τής, πιστοποίηση έναρξης της παραγωγικής λει-

τουργίας της επένδυσης της επιχείρησης ΒΙΟ-

ΜΗΧΑΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΜΠΙΖΙΟΣ 

Α.Ε., η οποία έχει υπαχθεί στις διατάξεις του 

Ν.3908/2011.

  Με την υπ’ αριθ. 1190/21-07-2016 απόφαση του ΠΕ-
ΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ, εγκρίθηκε η ολοκλήρωση 
της επένδυσης της επιχείρησης ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡ-
ΓΑΣΙΑΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ Α.Ε.(Απόφαση Υπαγωγής ΙΕ/343/
ΠΟ5/6/00063/Σ/Ν.3908/2011/26-08-2015) που αναφέ-
ρεται στον εκσυγχρονισμό και τεχνολογική αναβάθμιση 
μονάδας επεξεργασίας γάλακτος στα Βοδιανά Ελασσό-
νας, περιφερειακής ενότητας Λάρισας. Διαπιστώθηκε η 
πραγματοποίηση της επένδυσης.

Οριστικοποιήθηκε το συνολικό και ενισχυόμενο κό-
στος της επένδυσης στο ύψος του 1.043.651,00 ευρώ.

Η ίδια συμμετοχή ορίστηκε στο ποσό 313.373,15 
ευρώ που αποτελεί ποσοστό 30% του συνολικού κό-
στους της ενισχυόμενης παραγωγικής επένδυσης ύψους 
1.043.651,00 ευρώ.

Το ύψος της επιχορήγησης ορίστηκε στο ποσό των 
365.277,85 ευρώ που αποτελεί ποσοστό 35% του συνολι-
κού κόστους της ενισχυόμενης παραγωγικής επένδυσης 
ύψους 1.043.651,00 ευρώ. 

Το ύψος του δανείου ορίστηκε στο ποσό των 
365.000,00 ευρώ που αποτελεί ποσοστό 35% του συνολι-
κού κόστους της ενισχυόμενης παραγωγικής επένδυσης 
ύψους 1.043.651,00 ευρώ. 

Ημερομηνία ολοκλήρωσης της επένδυσης, που προ-
ήλθε από την επένδυση αυτή, ορίστηκε η 24-03-2016.

Ημερομηνία έναρξης παραγωγικής λειτουργίας της 
μονάδας, που προήλθε από την επένδυση αυτή, ορί-
στηκε η 24-03-2016.

Εγκρίνεται η καταβολή του υπολοίπου της επιχορήγη-
σης, ύψους 154.672,99 ευρώ. 

Οι νέες θέσεις εργασίας που δημιουργούνται, αντιστοι-
χούν σε 43,02 ΕΜΕ.
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Για τα ως άνω, δεν απαιτείται γνωμοδότηση της Πε-
ριφερειακής Επιτροπής, σύμφωνα με τις διατάξεις της 
παραγράφου 15γ του άρθρου 7 του Ν.3299/2004.

Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

Με  εντολή Περιφερειάρχη
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης 
Αναπτυξιακού Προγραμματισμού

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΑΧΤΣΕΒΑΝΟΣ

Ι

    Αριθμ. 143464 (5)

Τροποποίηση - Συμπλήρωση της αριθμ. 103598/ 

9-6-2016 απόφασης σύστασης Υπηρεσιακού 

Συμβουλίου της Περιφέρειας Κρήτης.

  Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 30 του Ν.4369/ 

2016 (ΦΕΚ 33/Α/27-2-2016) «Εθνικό Μητρώο Επιτελικών 
Στελεχών Δημόσιας Διοίκησης, βαθμολογική διάρθρω-
ση θέσεων, συστήματα αξιολόγησης, προαγωγών και 
επιλογής προϊσταμένων (διαφάνεια - αξιοκρατία και 
αποτελεσματικότητα της Δημόσιας Διοίκησης) και άλ-
λες διατάξεις», όπως αντικαταστάθηκαν με τις όμοιες 
του άρθρου 171 του Ν.4389/2016 (ΦΕΚ 94/Α/27-5-2016) 
«Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας 
δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθ-
μίσεων και άλλες διατάξεις» και συμπληρώθηκαν με τις 
όμοιες της παρ. 1γ του άρθρου 51 του Ν. 4407/2016 
(ΦΕΚ 134/Α/27-7-2016) «Ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιό-
τητας Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και άλλες διατάξεις».

2. Τις διατάξεις των άρθρων 249, 251 και 253 του 
Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική 
της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- 
Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως ισχύουν.

3. Τις διατάξεις του Π.δ. 149/2010 (ΦΕΚ 242/Α/27-12-2010) 
«Οργανισμός της Περιφέρειας Κρήτης».

4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, ούτε του προϋπολογισμού της Περι-
φέρειας Κρήτης, αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε - συμπληρώνουμε την αριθμ. 103598/ 
9-6-2016 απόφαση Περιφερειάρχη Κρήτης «Σύσταση 
Υπηρεσιακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Κρήτης», η 
οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1903/27-6-2016, τ. Β΄, κατά 
το μέρος που αφορά στην παράγραφο 1 και συγκεκρι-
μένα στο τέλος του στοιχείου α' προστίθεται εδάφιο ως 
εξής: «Αν ο αριθμός των υπηρετούντων στην έδρα του 
Υπηρεσιακού Συμβουλίου δεν επαρκεί για τη συγκρότη-
σή του, ορίζονται υπάλληλοι που υπηρετούν εκτός, της 
έδρας του, που πληρούν τις προϋποθέσεις».

Κατά τα λοιπά εξακολουθεί να ισχύει ως έχει η ανω-
τέρω απόφαση.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Ηράκλειο, 1 Αυγούστου 2016

  Ο Περιφερειάρχης
ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΡΝΑΟΥΤΑΚΗΣ

Ι

    Αριθμ. απόφ. 275/2016 (6)
Χωροθέτηση της λαϊκής αγοράς Μάνδρας του 

Δήμου Μάνδρας - Ειδυλλίας (ημέρα Παρασκευή) 

της Ζ΄Αττικής.

  ΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ 
(συνεδρίαση 26η/28- 7-2016 θέμα 13°)

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/7-6-2010) 

«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκε-
ντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει.

2. Τις διατάξεις του Π.δ. 145/2010 (ΦΕΚ 238/τ.Α΄/2010) 
«Οργανισμός Περιφέρειας Αττικής», όπως τροποποιή-
θηκαν με την αριθμ. 44403/20-10-2011 (ΦΕΚ 2494/τ.Β΄/
4-11-2011) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών «Έγκρι-
ση Τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρε-
σίας της Περιφέρειας Αττικής».

3. Τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν.4264/2014 
(ΦΕΚ 118/τ.Β΄/15-5-2014) «Άσκηση εμπορικών δραστη-
ριοτήτων εκτός καταστήματος και άλλες διατάξεις».

4. Τα άρθρα 83, 84 και 85 του Ν.4314/23-12-2014 
(ΦΕΚ 265/Β/2014).

5. Τη με αριθμ. 17/2016 απόφαση του Περιφερειακού 
Συμβουλίου Αττικής (ΦΕΚ 357/Β/17-2-2016) με θέμα 
«Έγκριση του Κανονισμού Λειτουργίας Λαϊκών Αγορών 
Περιφέρειας Αττικής».

6. Την υπ’ αριθμ. 86/27-6-2007 απόφαση του Νομαρ-
χιακού Συμβουλίου Δυτικής Αττικής.

7. Τις υπ' αριθμ. 105/2015 και 161/2015 αποφάσεις του 
Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μάνδρας - Ειδυλλίας.

8. Το με αρ. πρωτ. 14411/14-7-2016 έγγραφο του υπαλ-
λήλου της Δ/νσης Λαϊκών Αγορών της Περιφέρειας Αττικής.

9. Το με αρ. πρωτ. 2644 Α/15/1775083/1-10-2015 έγ-
γραφο του Τμήματος Τροχαίας Ελευσίνας Αττικής.

10. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας από-
φασης δεν προκύπτει δαπάνη στον προϋπολογισμό της 
Περιφέρειας Αττικής, αποφασίζει ομόφωνα:

Τη λειτουργία της λαϊκής αγοράς Μάνδρας, του Δήμου 
Μάνδρας - Ειδυλλίας, ημέρα Παρασκευή, της Ζ΄Αττικής, 
καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, επί της οδού Περικλέους, 
από Κολοκοτρώνη έως την οδό Μ. Αλεξάνδρου και στην 
οδό Πλούτωνος από Μ. Αλεξάνδρου μέχρι Δήμητρος.

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημο-
σίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου 

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΧΙΝΑΣ
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    Αριθμ. 274/2016 (7)
Χωροθέτηση της λαϊκής αγοράς Αγίας Σοφίας του 

Δήμου Πειραιά (ημέρα Πέμπτη) της Γ΄ Πειραιά.

  ΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ 
(συνεδρίαση 26η/28- 7-2016 θέμα 12°)

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/7-6-2010) 

«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκε-
ντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει.

2. Τις διατάξεις του Π.δ. 145/2010 (ΦΕΚ 238/τ.Α΄/2010) 
«Οργανισμός Περιφέρειας Αττικής», όπως τροποποιή-
θηκαν με την αριθμ. 44403/20-10-2011 (ΦΕΚ 2494/τ.Β΄/ 
4-11-2011) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών «Έγκρι-
ση Τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρε-
σίας της Περιφέρειας Αττικής».

3. Τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 4264/2014 (ΦΕΚ 
118/ τ.Β΄/15-5-2014) «Άσκηση εμπορικών δραστηριοτή-
των εκτός καταστήματος και άλλες διατάξεις».

4. Τα άρθρα 83, 84 και 85 του Ν.4314/23-12-2014 (ΦΕΚ 
265/Β/2014).

5. Τη με αριθμ. 17/2016 απόφαση του Περιφερειακού 
Συμβουλίου Αττικής (ΦΕΚ 357/Β/17-2-2016) με θέμα 
«Έγκριση του Κανονισμού Λειτουργίας Λαϊκών Αγορών 
Περιφέρειας Αττικής».

6. Την με αριθμ. 35/6-9-2001 (θέμα 4°) πράξη του Δ.Σ. 
του Ταμείου Λαϊκών Αγορών.

7. Την υπ’ αριθμ. 17/3-5-2007 (θέμα 10°) πράξη του 
Δ.Σ. του Ο.Λ.Α.Α.Π.

8. Την υπ' αριθμ. 07/ΔΤΑ/6510/6/6/2007 απόφαση του 
Γ.Γ. Περιφέρειας Αττικής.

9. Την υπ' αριθμ. 36/2016 απόφαση της Ε΄ Δημοτικής 
Κοινότητας του Δήμου Πειραιά.

10. Το με αρ. πρωτ. 9676/19-5-2016 έγγραφο του υπαλ-
λήλου της Δ/νσης Λαϊκών Αγορών της Περιφέρειας Αττικής.

11. Το με αρ. πρωτ. 1014/22/11α/21-3-2007 έγγραφο 
του Τμήματος Τροχαίας Κορυδαλλού.

12. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας από-
φασης δεν προκύπτει δαπάνη στον προϋπολογισμό της 
Περιφέρειας Αττικής, αποφασίζει ομόφωνα:

Α) Την κατάργηση της λειτουργίας της λαϊκής αγοράς 
Αγίας Σοφίας, του Δήμου Πειραιά, ημέρα Πέμπτη, της Γ΄ 
Πειραιά, στην οδό Φ. Κορυτσά και τη παραμονή της επί 
της οδού Καλλέργη έως τις 31-8-2016 και

Β) Την εκ περιτροπής ανά τέσσερις (4) μήνες λειτουρ-
γία της αγοράς Αγία Σοφία, του Δήμου Πειραιά, ημέρα 
Πέμπτη, της Γ΄ Πειραιά, (με έναρξη από 1-9-2016) στους 
χώρους όπου ήδη λειτουργεί ως εξής: 

i) στην οδό Δράμας (από Ασκληπιού μέχρι Δερβενακίων), 
ii) στην οδό Μακεδονίας (από Ασκληπιού μέχρι Δερ-

βενακίων) και 
iii) στην οδό Καλλέργη (από Λακωνίας μέχρι Θερμοπυλών).
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημο-

σίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.

Ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου 

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΧΙΝΑΣ  
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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 καθώς και διάφορες πληροφορίες που σχετίζονται με 

αυτά, διατίθενται δωρεάν από την ιστοσελίδα www.et.gr. Για τα ΦΕΚ που δεν έχουν ψη-
φιοποιηθεί και καταχωρισθεί στην πιο πάνω ιστοσελίδα δίνεται η δυνατότητα δωρεάν απο-
στολής με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, μετά από αίτηση που υποβάλλεται 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.

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 βρεί-

τε στην ιστοσελίδα. Επίσης στην ιστοσελίδα μπορείτε να αναζητήσετε πληροφορίες 

σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, εφόσον γνωρίζετε τον Κωδικό Αριθ-

μό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Τον ΚΑΔ εκδίδει το Εθνικό Tυπογραφείο για όλα τα κείμενα που 
πληρούν τις προϋποθέσεις 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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