
 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Ολοκλήρωση - οριστικοποίηση του κόστους και 
πιστοποίηση της έναρξης παραγωγικής λειτουρ-
γίας της επένδυσης της εταιρείας «SANIPRIME 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙ-
ΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ» με δ.τ. «SANIPRIME AE» 
που υλοποιήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του
Ν. 3299/2004.

2 Τροποποίηση απόφασης υπαγωγής, ολοκλήρω-
ση - οριστικοποίηση του κόστους της επένδυ-
σης και πιστοποίηση της έναρξης παραγωγικής 
λειτουργίας, της εταιρείας «KEEP & PICK ΑΝΩΝΥ-
ΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΚΑΙ 
ΑΝΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ» με δ.τ. «KEEP & PICK LOGISTICS 
CENTER A.E» που υλοποιήθηκε σύμφωνα με τις 
διατάξεις του Ν. 3299/2004.

3 Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 32677/ΕΥΘΥ 332 
υπουργική απόφαση αναδιάρθρωσης της Ειδικής 
Υπηρεσίας Διαχείρισης του ΕΠ Περιφέρειας Κε-
ντρικής Μακεδονίας (ΦΕΚ 716/Β/24.4.2015), όπως 
έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

4 Ίδρυση και λειτουργία ειδικού δικτυακού τόπου 
ανάρτησης δασικών χαρτών και περιεχόμενο της 
ηλεκτρονικής φόρμας υποβολής αντιρρήσεων.

5 Ίδρυση κέντρου διαχείρισης,αποθήκευσης και 
εφοδιασμού ειδών πρώτης ανάγκης των σημείων 
διαμονής προσφύγων, στην Π.Ε βορείου τομέα 
Περιφέρειας Αττικής.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

(1)  
 Ολοκλήρωση - οριστικοποίηση του κόστους και πι-
στοποίηση της έναρξης παραγωγικής λειτουργίας 
της επένδυσης της εταιρείας «SANIPRIME ΑΝΩΝΥ-
ΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙ-
ΚΩΝ ΕΡΓΩΝ» με δ.τ. «SANIPRIME AE» που υλοποι-
ήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3299/2004. 

 Με την υπ' αριθ. 83612/05-08-2016 απόφαση του 
Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού πι-
στοποιείται η ολοκλήρωση - οριστικοποίηση του κό-
στους και η έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας της 
επένδυσης της εταιρείας «SANIPRIME ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙ-
ΡΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ» με 
δ.τ. «SANIPRIME AE» που αναφέρεται στην ίδρυση μιας 
φωτοβολταϊκής μονάδας ισχύος 1.980 KW στη θέση 
ΚΑΛΟΓΕΡΙΚΑ ΓΟΔΕΝΑΣ ΤΟΥ Δ.Δ. ΑΜΥΚΛΩΝ του Δήμου 
Σπάρτης, του Νομού Λακωνίας της Περιφέρειας Πελο-
ποννήσου, με τους εξής όρους:

1. Την οριστικοποίηση του κόστους της επένδυσης 
στο ποσό των τεσσάρων εκατομμυρίων πενήντα δύο 
χιλιάδων τρακοσίων έξι ευρώ και σαράντα επτά λεπτών 
(4.052.306,47 €).

2. Το ύψος της ίδιας συμμετοχής ανέρχεται στο ποσό 
του ενός εκατομμυρίου δεκατριών χιλιάδων εβδομήντα 
έξι ευρώ και εξήντα λεπτών (1.013.076,60 €) που αποτε-
λεί ποσοστό 25% του συνολικού κόστους της ενισχυό-
μενης επένδυσης.

3. Το ύψος της επιχορήγησης ανέρχεται στο ποσό του 
ενός εκατομμυρίου εξακοσίων είκοσι χιλιάδων εννιακο-
σίων είκοσι δύο ευρώ και εξήντα λεπτών (1.620.922,60 €)
που αποτελεί ποσοστό 40% του συνολικού κόστους της 
ενισχυόμενης επένδυσης.

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E

1 Σεπτεμβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ  ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2750

29375

Nikos
Rectangle



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ29376 Τεύχος Β’ 2750/01.09.2016

4. Το ύψος του μεσομακροπρόθεσμου δανείου ανέρ-
χεται στο ποσό του ενός εκατομμυρίου τετρακοσίων δε-
καοκτώ χιλιάδων τρακοσίων επτά ευρώ και είκοσι επτά 
λεπτών (1.418.307,27 €) που αποτελεί ποσοστό 35% του 
συνολικού κόστους της ενισχυόμενης επένδυσης.

5. Ημερομηνία ολοκλήρωσης της επένδυσης: 30-12-2013.
6. Η συνολική ισχύς ανήλθε σε 1.978,74 KW.
7. Η συνολική δυναμικότητα ανήλθε σε 2.534.400 

KWh/έτος.
8. Την τήρηση του όρου για την δημιουργία των μισών 

τουλάχιστον από τις νέες θέσεις εργασίας για την έναρξη 
της παραγωγικής λειτουργίας.

Με την παραπάνω απόφαση εγκρίθηκε η καταβολή 
της επιχορήγησης ποσού ενός εκατομμυρίου εξακοσίων 
είκοσι χιλιάδων εννιακοσίων είκοσι δύο ευρώ και εξήντα 
λεπτών (1.620.922,60 €) στην επένδυση με την υπ’ αριθ. 
7397/ΥΠΕ/5/03933/Ε/Ν.3299/2004/16.02.2012 (ΦΕΚ 492/
τ.Β΄/28.02.2012) απόφαση υπαγωγής.

Για την έκδοση της απόφασης δεν απαιτείται Γνωμο-
δοτική Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 27 και 85 παρ. 
7 του Ν. 4399/2016.

Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Ο Υπουργός
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ   

Ι

(2)  
 Τροποποίηση απόφασης υπαγωγής, ολοκλήρω-
ση - οριστικοποίηση του κόστους της επένδυσης 
και πιστοποίηση της έναρξης παραγωγικής λει-
τουργίας, της εταιρείας «KEEP & PICK ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΕ-
ΦΟΔΙΑΣΜΟΥ» με δ.τ. «KEEP & PICK LOGISTICS 
CENTER A.E» που υλοποιήθηκε σύμφωνα με τις 
διατάξεις του Ν. 3299/2004. 

 Με την υπ’ αριθ. 83601/ΥΠΕ/4/01046/Ε/Ν.3299/2004/ 
05-08-2016 απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Ανά-
πτυξης και Τουρισμού πιστοποιείται η τροποποίηση της 
απόφασης υπαγωγής, η ολοκλήρωση - οριστικοποίηση 
του κόστους και η έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας 
της επένδυσης της εταιρείας «KEEP & PICK ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΕΦΟΔΙ-
ΑΣΜΟΥ» με δ.τ. «KEEP & PICK LOGISTICS CENTER A.E», 
που αφορά στην ανέγερση ενός νέου Logistics Center 
ξηρού φορτίου στην θέση «ΝΤΟΡΟΒΑΤΕΖΑ» στο Δ. Μαρ-
κόπουλου Μεσογαίας του Νομού Αττικής, συνολικής ενι-
σχυόμενης δαπάνης εννέα εκατομμυρίων πεντακοσίων 
χιλιάδων ευρώ (9.500.00,00 €) με του εξής όρους:

1. Την οριστικοποίηση του ενισχυόμενου κόστους της 
επένδυσης στο ποσό των εννέα εκατομμυρίων πεντακο-
σίων χιλιάδων ευρώ (9.500.00,00 €).

2. Το ύψος της ίδιας συμμετοχής ανέρχεται στο ποσό 
των δύο εκατομμυρίων τριακοσίων εβδομήντα πέντε 
χιλιάδων ευρώ (2.375.000,00 €), που αποτελεί ποσοστό 
25% του ενισχυόμενου κόστους της επένδυσης.

3. Το ύψος της επιχορήγησης ανέρχεται στο ποσό των 
δύο εκατομμυρίων οκτακοσίων πενήντα χιλιάδων ευρώ 
(2.850.000,00 €), που αποτελεί ποσοστό 30,00% του ενι-
σχυόμενου κόστους της επένδυσης.

4. Το ύψος του μεσομακροπρόθεσμου δανείου ανέρχεται 
στο ποσό των τεσσάρων εκατομμυρίων διακοσίων εβδο-
μήντα πέντε χιλιάδων ευρώ (4.275.000,00 €), που αποτελεί 
ποσοστό 45% του ενισχυόμενου κόστους της επένδυσης.

5. Ημερομηνία ολοκλήρωσης της επένδυσης: 12-11-2013.
6. η συνολική δυναμικότητα ανήλθε σε δυναμικότη-

τα ανήλθε σε σε 1.470 θυρίδες και 12.152 παλετοθέσεις 
διαφόρων εμπορευμάτων.

7. η μετοχική σύνθεση του φορέα κατά τον χρόνο της 
ολοκλήρωσης έχει ως εξής:

ΕΤΑΙΡΟΙ/ΜΕΤΟΧΟΙ ΠΟΣΟΣΤΟ
ΘΩΜΑΣ ΡΑΜΜΟΣ 1,583 %
ΕΥΛΑΜΠΙΑ ΡΑΜΜΟΥ 0,576 %
ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΡΑΜΜΟΥ 0,576 %
DAILY ORANGE A.E 0,143 %
MARKET IN A.E. ΕΚΜΕΤΑΛ. ΑΚΙΝΗΤΩΝ 68,345 %
MARKET IN A.E.Β.Ε 28,777 %
ΣΥΝΟΛΟ 100,000 %

8. Πληρείται ο όρος του άρθρου 6 εδ. β της απόφασης 
υπαγωγής περί δημιουργίας 35 νέων θέσεων εργασίας 
(35ΕΜΕ).

Με την παραπάνω απόφαση εγκρίθηκε η καταβολή 
του υπολοίπου της επιχορήγησης ύψους 1.425.000,00€, 
με την έγκριση της αποδέσμευσης της κατατεθείσας εγ-
γυητικής επιστολής της Alpha Bank συνολικού ποσού 
ύψους 1.567.500,00€, στην επένδυση με την υπ’ αριθ. 
28283/ΥΠΕ/4/1046/Ε/Ν. 3299/2004/29-06-2007 (ΦΕΚ 
1852/τ.Β΄/13-09-2007) απόφαση υπαγωγής και την υπ’ 
αριθ. 44908/ΥΠΕ/4/01046/Ε/Ν.3299/04/25-04-2016 
(ΦΕΚ 1363/τ.Β΄/16-05-2016) τροποποίησης αυτής, αφού 
προηγηθεί επιστροφή ποσού επιχορήγησης ίσου με 
28.500,00€, λόγω μη πλήρωσης του όρου της απόφασης 
υπαγωγής (άρθρο 8, εδ. 2) περί γνωστοποίησης στην 
Υπηρεσία της αλλαγής της μετοχικής σύνθεσης.

Για την έκδοση της απόφασης δεν απαιτείται Γνωμο-
δοτική Επιτροπή σύμφωνα με τα άρθρα 27 και 85 παρ. 7
του Ν. 4399/2016.

Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Ο Υπουργός
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ   

Ι

 Αριθ. 82451/ΕΥΘΥ778 (3)
Τροποποίηση της υπ' αριθ. 32677/ΕΥΘΥ 332 

υπουργική απόφαση αναδιάρθρωσης της Ειδι-

κής Υπηρεσίας Διαχείρισης του ΕΠ Περιφέρειας 

Κεντρικής Μακεδονίας (ΦΕΚ 716/Β/24.4.2015), 

όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 

 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ,

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 

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

βέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθη-
κε για το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/
22-04-2005).
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2. Το Ν. 4314/2014 «Για τη Διαχείριση, τον έλεγχο και 
την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την 
προγραμματική περίοδο 2014-2020», και ειδικότερα τα 
άρθρα 4, 7, 8 και 58, αυτού.

3. Το Ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή 
αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική 
περίοδο 2007-2013» (ΦΕΚ 267/Α/3.12.2007), όπως τρο-
ποποιήθηκε και ισχύει κάθε φορά.

4. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 1303/2013 του Συμβουλίου της 
17ης Δεκεμβρίου 2013 περί καθορισμού κοινών διατάξε-
ων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, 
το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το 
Ευρωπαϊκό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρω-
παϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και την κατάργηση 
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006.

5. Την υπ’ αριθ. Ε(2007) 5337/26-10-2007 απόφαση 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την έγκριση του Επι-
χειρησιακού Προγράμματος «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ» 
του ΕΣΠΑ 2007-2013, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
κάθε φορά.

6. Την υπ’ αριθ. C(2014) 10167/18-12-2014 απόφαση 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την έγκριση του Επιχει-
ρησιακού Προγράμματος «ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ» του 
ΕΣΠΑ 2014-2020, όπως ισχύει κάθε φορά.

7. Το Π.δ. 116/2014 «Οργανισμός του Υπουργείου Ανά-
πτυξης και Ανταγωνιστικότητας» (ΦΕΚ 185/Α/03.09.2014).

8. Το Π.δ. 70/2015 (ΦΕΚ Α΄ 114) περί ανασύστασης και 
μετονομασίας Υπουργείων και ειδικότερα το άρθρο 2.

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

10. Την υπ’ αριθ. 105755/14.10.2015 (Β΄ 2222) απόφα-
ση περί ανάθεσης αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικο-
νομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, Αλέξανδρο Χαρίτση, 
όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

11. Το από 21.07.2016 σχετικό ηλεκτρονικό αίτημα της 
ΕΥΔ ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας.

12. Την από 28.07.2016 εισήγηση του Γενικού Γραμμα-
τέα Δημοσίων Επενδύσεων - ΕΣΠΑ.

13. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται 
δαπάνη, αποφασίζουμε:

Την τροποποίηση της υπ’ αριθ. 32677/ΕΥΘΥ 332 
υπουργικής απόφασης αναδιάρθρωσης της Ειδικής 
Υπηρεσίας Διαχείρισης του ΕΠ Περιφέρειας Κεντρικής 
Μακεδονίας (ΦΕΚ 716/Β/24.4.2015), ως ακολούθως:

Άρθρο 1
Στο άρθρο 3 της υπ’ αριθ. 32677/ΕΥΘΥ 332 υπουργικής 

απόφασης το σημείο ΙΙ 2.8 διαγράφεται.

Άρθρο 2
Στο άρθρο 3 της υπ’ αριθ. 32677/ΕΥΟΥ 332 υπουργικής 

απόφασης προστίθεται σημείο III 2.17 ως εξής:
«Διενεργεί διοικητικές και επιτόπιες επαληθεύσεις - 

επιθεωρήσεις στους ενδιάμεσους φορείς του ΕΠ, προ-
κειμένου να επιβεβαιωθεί η διατήρηση της ικανότητας 
να ασκεί τα καθήκοντα του, σύμφωνα με το ΣΔΕ, κυρίως 
σε ότι αφορά τις λειτουργικές περιοχές της αξιολόγησης, 
επιλογής και παρακολούθησης των πράξεων, των επιτό-

πιων επαληθεύσεων που διενεργούν οι ίδιοι, την επιβολή 
δημοσιονομικών διορθώσεων και τις πληρωμές».

Άρθρο 3
1. Κατά τα λοιπά εξακολουθεί να ισχύει η υπ’ αριθ. 

32677/ΕΥΘΥ 332 υπουργική απόφαση.
2. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη 

δημοσίευσή της.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως .

 Αθήνα, 3 Αυγούστου 2016

Ο Υφυπουργός

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ   

Ι

   Αριθ. 143792/1794 (4)
Ίδρυση και λειτουργία ειδικού δικτυακού τόπου 

ανάρτησης δασικών χαρτών και περιεχόμενο της 

ηλεκτρονικής φόρμας υποβολής αντιρρήσεων. 

 Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθε-

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

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

3. Το Π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυ-
βέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (ΦΕΚ Α΄ 116).

4. Την υπ' αριθ. Υ31/09.10.2015 απόφαση Πρωθυ-
πουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή 
Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Ιωάννη Τσιρώ-
νη» (Β΄ 2183).

5. Τις διατάξεις του άρθρου 28 του Ν. 2664/1998 (ΦΕΚ 
275 Α΄) «Εθνικό Κτηματολόγιο και άλλες διατάξεις» όπως 
ισχύουν.

6. Τις διατάξεις του άρθρου 153 του Ν. 4389/2016 (ΦΕΚ 
94 Α΄) «Τροποποίηση και συμπλήρωση του Ν. 3889/2010 
(182 Α΄)» όπως αυτές αντικατέστησαν εκείνες των άρθρων 
13 έως και 26 του Ν. 3889/2010 (ΦΕΚ 182 Α΄), και ειδικά 
την παράγραφο 2 του άρθρου 21, σύμφωνα με την οποία, 

Nikos
Rectangle
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με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας 
ρυθμίζονται τα θέματα σχετικά με την ίδρυση και λειτουρ-
γία του δικτυακού τόπου ανάρτησης δασικών χαρτών και 
υποβολής αντιρρήσεων της παραγράφου 11 του άρθρου 
13, τις τεχνικές προδιαγραφές λειτουργίας του καθώς και 
των τεχνικών προδιαγραφών της ηλεκτρονικής φόρμας 
υποβολής αντιρρήσεων που προβλέπεται στο άρθρο 16.

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

Άρθρο 1
Ίδρυση και τήρηση

1. Ιδρύεται ειδικός δικτυακός τόπος ανάρτησης δασι-
κών χαρτών και υποβολής αντιρρήσεων για την εφαρ-
μογή των όσων ορίζονται στα άρθρα 14 έως 24 του
Ν. 3889/2010 όπως ισχύει, που τηρείται στην ιστοσελίδα 
της Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε.

2. Η Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε., έχει την ευθύνη για την εύρυθμη λει-
τουργία και διαχείριση του ειδικού δικτυακού τόπου στην 
ιστοσελίδα της και παρέχει τη δυνατότητα πρόσβασης 
σε αυτόν ή σε επιμέρους τμήματα αυτού καθώς και την 
χρήση ειδικών εφαρμογών, ανάλογα με την κατηγορία 
και την εξουσιοδότηση κάθε χρήστη.

Άρθρο 2
Περιεχόμενο ειδικού δικτυακού τόπου

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 14 και 16 έως 19 
του Ν. 3889/2010 όπως ισχύει, στον ανωτέρω οριζόμενο 
ειδικό δικτυακό τόπο δημοσιοποιούνται και τηρούνται, 
κατ' ελάχιστο, τα ακόλουθα στοιχεία και παρέχεται ελεύ-
θερη πρόσβαση σε αυτά:

α) Ο θεωρημένος Δασικός Χάρτης που αναρτάται.
β) Ο ιστορικός ορθοφωτοχάρτης που απεικονίζει τα 

πολύγωνα των δασικών εν γένει εκτάσεων που προσδι-
ορίστηκαν από τα φωτοερμηνευτικά στοιχεία των πα-
λαιότερων αεροφωτογραφιών.

γ) Η ανακοίνωση της οικείας Διεύθυνσης Δασών για 
την ανάρτηση του δασικού χάρτη, με αναφορά στον 
τόπο λειτουργίας του προσωρινού Σημείου Υποστήρι-
ξης της Ανάρτησης και στο χρόνο της ανάρτησης και 
η πρόσκληση των ενδιαφερομένων για την υποβολή 
αντιρρήσεων κατά του αναρτημένου δασικού χάρτη με 
αναφορά στο χρόνο και στον τρόπο υποβολής αυτών.

δ) Η ηλεκτρονική φόρμα υποβολής αντιρρήσεων.
ε) Ο μερικά κυρωμένος δασικός χάρτης σύμφωνα με 

το άρθρο 17 Ν. 3889/2010.
στ) Ο ολικά κυρωμένος δασικός χάρτης σύμφωνα με 

το άρθρο 19 Ν. 3889/2010.
ζ) Ο συνοπτικός κατάλογος με τις αποφάσεις των 

ΕΠ.Ε.Α. επί του συνόλου των υποβληθεισών αντιρρήσε-
ων κατά του αναρτηθέντος δασικού χάρτη.

Άρθρο 3
Παρεχόμενες Υπηρεσίες
και πρόσβαση στον ειδικό δικτυακό τόπο

1. Μέσω του ως άνω οριζόμενου ειδικού δικτυακού 
τόπου, θα παρέχονται οι ακόλουθες υπηρεσίες σε κάθε 
ενδιαφερόμενο (ελεύθερη πρόσβαση):

α) δυνατότητα θέασης και πλοήγησης στον αναρτη-
μένο δασικό χάρτη,

β) καταχώρηση σε ειδική φόρμα και υποβολή αντιρ-
ρήσεων,

γ) γεωχωρικός προσδιορισμός της αμφισβητούμενης 
έκτασης και υπολογισμός του εμβαδού αυτής,

δ) υπολογισμός του αναλογούντος ειδικού τέλους και 
δυνατότητα εκτύπωσης εντύπου οφειλής,

ε) δυνατότητα πληρωμής του αναλογούντος ειδικού 
τέλους,

στ) δυνατότητα αποθήκευσης σε μορφή αρχείου pdf 
και εκτύπωσης της ηλεκτρονικά υποβληθείσας αντίρ-
ρησης, καθώς και του πρωτοκόλλου ηλεκτρονικής κα-
τάθεσής της,

ζ) δυνατότητα αποθήκευσης σε μορφή αρχείου pdf και 
εκτύπωσης των στοιχείων του συνοπτικού καταλόγου με 
τις αποφάσεις των ΕΠ.Ε.Α. επί των αντιρρήσεων κατά του 
αναρτηθέντος δασικού Χάρτη,

η) δυνατότητα θέασης και πλοήγησης στον μερικά 
κυρωμένο σύμφωνα με το άρθρο 17 και στον ολικά 
κυρωμένο σύμφωνα με το άρθρο 19 του Ν. 3889/2010 
δασικό χάρτη.

2. Επιπλέον υπηρεσίες θα παρέχονται για πρόσβαση 
στο περιεχόμενο του ειδικού διαδικτυακού τόπου σε 
εξειδικευμένους χρήστες, ως ακολούθως:

α. για την περίοδο έως την κύρωση του δασικού χάρτη:
αα) στην εκάστοτε αρμόδια Διεύθυνση Δασών της 

οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης
αβ) στο εξουσιοδοτημένο προσωπικό του Σημείου 

Υποστήριξης Ανάρτησης του Δασικού Χάρτη για την 
περίοδο που αυτό λειτουργεί

αγ) στα Ιδιωτικά Μελετητικά Γραφεία εκπόνησης δα-
σικών μελετών της κατηγορίας 24 μόνου του Π.δ. 541/ 
1978 (Α΄ 116), στα οποία ανατίθενται οι εργασίες κατάρ-
τισης, συμπλήρωσης και διόρθωσης δασικών χαρτών και 
λοιπών εργασιών ως την κύρωση τους, και

αδ) στην Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε., για την διενέργεια των παρακάτω 
εργασιών:

α) τον έλεγχο της πληρότητας και ορθότητας συμπλή-
ρωσης των απαραίτητων πεδίων της ηλεκτρονικής φόρ-
μας υποβολής αντιρρήσεων, και την επιβεβαίωση προ-
σκόμισης των αποδεικτικών στοιχείων και εγγράφων, 
που επικαλείται ο ενδιαφερόμενος,

β) την αναζήτηση με βάση τον αριθμό πρωτοκόλλου, 
τα στοιχεία του υποβάλλοντος τις αντιρρήσεις, την ημε-
ρομηνία παραλαβής,

γ) την καταχώριση συμπληρωματικών στοιχείων ανά 
αντίρρηση,

δ) τη θέαση των υποβληθεισών αντιρρήσεων επί του 
δασικού χάρτη και του ορθοφωτοχάρτη του 1945,

ε) την εξαγωγή του συνόλου των υποβληθεισών αντιρ-
ρήσεων (χωρική και περιγραφική πληροφορία),

στ) την αποθήκευση σε μορφή αρχείου pdf και εκτύπω-
ση των ηλεκτρονικά υποβληθεισών αντιρρήσεων, του πρω-
τοκόλλου ηλεκτρονικής κατάθεσης, καθώς και του απο-
δεικτικού καταβολής του αναλογούντος ειδικού τέλους.

β. Μετά την κύρωση του δασικού χάρτη
βα) στην εκάστοτε αρμόδια Διεύθυνση Δασών της οι-

κείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης για την ενημέρωση 
και τήρησή του,
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ββ) στο Τμήμα Δασικών Χαρτών της Διεύθυνσης Δα-
σικών Έργων και Υποδομών της Γενικής Διεύθυνσης 
Ανάπτυξης και Προστασίας Δασών και Αγροπεριβάλ-
λοντος για την τήρηση και ενημέρωση κεντρικής βάσης 
δεδομένων δασικών χαρτών.

γ. Από το χρονικό σημείο που αυτά είναι διαθέσιμα, πα-
ρέχεται η δυνατότητα χρήσης των στοιχείων του αναρτη-
θέντος, του μερικά κατά το άρθρο 17 και του ολικά κατά 
το άρθρο 19 Ν. 3889/2010 κυρωμένου δασικού χάρτη 
σε δημόσιες αρχές για την επίτευξη της αποστολής και 
των στόχων τους σύμφωνα με το άρθρο 14 παρ. 5 και 
του ιδίου ως άνω νόμου.

3. Στους χρήστες των ως άνω φορέων τα δικαιώματα 
πρόσβασης σε περιεχόμενο και υπηρεσίες του ειδικού 
διαδικτυακού τόπου δύνανται να περιορίζονται ανάλογα 
με την κατηγορία και την εξουσιοδότησή τους.

Άρθρο 4
Περιεχόμενο της ηλεκτρονικής φόρμας
υποβολής αντιρρήσεων

Το περιεχόμενο τής ηλεκτρονικής φόρμας υποβολής 
αντιρρήσεων κατά του περιεχομένου του αναρτούμενου 
δασικού χάρτη αποτελείται κατ' ελάχιστο από:

α) Τα στοιχεία υποβάλλοντος αντίρρηση, ήτοι ονομα-
τεπώνυμο, πατρώνυμο, ΑΦΜ, ΑΔΤ, ταχυδρομική διεύ-
θυνση, τηλέφωνο επικοινωνίας και διεύθυνση ηλεκτρο-
νικού ταχυδρομείου (email).

β) Αναφορά στην μόνιμη ή μη διαμονή στην αλλοδαπή.
γ) Αναφορά στο είδος τού επικαλούμενου έννομου 

συμφέροντος.
δ) Αναφορά στα συνοδευτικά στοιχεία που τεκμηριώ-

νουν το περιεχόμενο της αντίρρησης.
ε) Τις γεωγραφικές συντεταγμένες (σε ΕΓΣΑ 87), των 

κορυφών τού πολυγώνου, που περικλείει την έκταση, 
της οποίας αμφισβητείται ο χαρακτήρας ή η μορφή (επί 
ποινή απαραδέκτου).

στ) Δήλωση περί εκπροσώπησης από τεχνικό σύμβουλο.
Άρθρο 5
Έναρξη Ισχύος

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

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 3 Αυγούστου 2016

Ο Αναπληρωτής Υπουργός

ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΙΡΩΝΗΣ   

Ι

 Αριθ. 126180 (5)
Ίδρυση κέντρου διαχείρισης,αποθήκευσης και 

εφοδιασμού ειδών πρώτης ανάγκης των σημεί-

ων διαμονής προσφύγων, στην Π.Ε βορείου το-

μέα Περιφέρειας Αττικής. 

 Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

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

της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης -
Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε, συ-
μπληρώθηκε και ισχύει.

2. Τις διατάξεις της υπ’ αριθ. 44403/20-10-2011 από-
φασης του Υπουργού Εσωτερικών (ΦΕΚ 2494/τ.Β΄/
4-11-2011, όπως διορθώθηκε με το ΦΕΚ 2822/τ.Β΄/
14-12-2011), με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση 
του Π.δ. 145/2010 «Οργανισμός Περιφέρειας Αττικής».

3. Τις διατάξεις Ν. 4375/2016 (ΦΕΚ 51/Α/3-4-2016) 
«Οργάνωση και λειτουργία 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 διαδικασίες για την 
χορήγηση και ανάκληση του καθεστώτος διεθνούς προ-
στασίας (αναδιατύπωση)» (L180/29-6-13) διατάξεις για 
την εργασία δικαιούχων προστασίας και άλλες διατάξεις 
και συγκεκριμένα των άρθρων 18 και 19 όπου προβλέ-
πονται επί λέξει τα ακόλουθα: «για την αποθήκευση και 
διανομή των ανωτέρω ειδών πρώτης ανάγκης οι Περι-
φέρειες, δύνανται να συστήνουν Κέντρα Αποθήκευσης 
και διανομής, σε συνεργασία και με άλλους δημόσιους 
φορείς, με απόφαση του Περιφερειάρχη ή με κοινή από-
φαση με το αρμόδιο για την διοίκηση του άλλου φορέα 
οργάνου στην οποία θα καθορίζονται οι όροι λειτουρ-
γίας τους».

4. Το από 4-3-2016 Σύμφωνο Συνεργασίας μεταξύ 
της Περιφέρειας Αττικής και της Γενικής Γραμματείας 
Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου 
Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού στο άρθρο 2 του 
οποίου προβλέπεται η δημιουργία του πρώτου «Κέντρου 
διαχείρισης, αποθήκευσης και εφοδιασμού ειδών πρώ-
της ανάγκης των σημείων διανομής προσφύγων», που 
θα παρέχει υπηρεσίες τύπου logistics, καλούμενο εφεξής 
«Κέντρο Εφοδιασμού».

5.  Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσί-
ας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα που 
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του  Π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 
98/Α΄).

6. Τις διατάξεις του Π.δ. 116/2014 (ΦΕΚ Α΄ 185) «Ορ-
γανισμός του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστι-
κότητας».

7. Τις διατάξεις του Π.δ. 24/2015 (ΦΕΚ Α΄ 20) «Σύστα-
ση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά της Γενικής 
Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων», ιδίως ως προς 
το άρθρο 2 αυτού «Σύσταση Υπουργείου Οικονομίας, 
Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού».

8. Τις διατάξεις του Π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α΄98) άρθρο 1 
«Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και 
τα κυβερνητικά όργανα».

9. Τις διατάξεις του Π.δ. 69/2015 (ΦΕΚ Α΄ 113) «Διο-
ρισμός του Αλεξίου Τσίπρα του Παύλου, Αρχηγού του 
Κόμματος του Συνασπισμού Ριζοσπαστικής Αριστεράς 
(ΣΥΡΙΖΑ) ως Πρωθυπουργού».

10. Τις διατάξεις της υπ' αριθ. 25288/06.03.2015 κοι-
νής υπουργικής απόφασης του Πρωθυπουργού και 
του Υπουργού Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και 
Τουρισμού «Διορισμός μετακλητού Γενικού Γραμματέα 
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της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας του 
Καταναλωτή του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, 
Ναυτιλίας και Τουρισμού» , (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 105).

11. Τις διατάξεις του Π.δ. 73/2015 (ΦΕΚ Β΄ 116/23.9.2015) 
«Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, 
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

12. Τις διατάξεις της υπ’ αριθ. 117036-17/11/2015 
(ΦΕΚ 2490/19.11.2015, Τεύχος Δεύτερο), απόφασης του 
Υπουργού Οικονομία, Ανάπτυξης και Τουρισμού, Μετα-
βίβασης δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή Υπουρ-
γού», στον Γενικό Γραμματέα Εμπορίου και Προστασίας 
Καταναλωτή.

13. Το άρθρο 3 εδ. 6 της υπ’ αριθ. οικ. 105269/2-6-2016  
απόφαση της Περιφερειάρχη Αττικής και του Γενικού 
Γραμματέα Εμπορίου (ΦΕΚ 1577/τ.Β΄/3-6-2016) με το 
οποίο δίνεται η δυνατότητα στην Περιφερειάρχη Αττικής 
να ορίζει με απόφαση της ενδιάμεσα Διαμετακομιστικά 
Κέντρα σε όλη τη χωρική αρμοδιότητα της Περιφέρειας 
Αττικής, αποφασίζουμε:

Την Ίδρυση κέντρου διαχείρισης,αποθήκευσης και εφο-
διασμού ειδών πρώτης ανάγκης των σημείων διαμονής 
προσφύγων, στην Π.Ε βορείου τομέα Περιφέρειας Αττικής 
- Ενδιάμεσο διαμετακομιστικό, εφ' εξής καλούμενο «Κέ-
ντρο Εφοδιασμού Π.Ε Β.Τ. Αθηνών - Ενδιάμεσο Διαμετα-
κομιστικό» καθώς και κατάρτιση Κανονισμού Λειτουργίας 
του - σύμφωνα με τους ακόλουθους όρους και κανόνες 
- προκειμένου να διασφαλίζεται η εύρυθμη λειτουργία 
του στα πλαίσια της από τον νόμο αποστολής του.

Άρθρο 1
ΣΚΟΠΟΣ - ΑΠΟΣΤΟΛΗ

Η δημιουργία του Κέντρου Εφοδιασμού Π.Ε Β.Τ. Αθη-
νών - Ενδιάμεσου Διαμετακομιστικού αποβλέπει, αφε-
νός μεν στην προσωρινή αποθήκευση ειδών πρώτης 
ανάγκης και συγκεκριμένα ειδών σίτισης, ιατροφαρμα-
κευτικής περίθαλψης ένδυσης και υπόδησης, ατομικής 
υγιεινής, ειδών καθαρισμού, βρεφικών τροφών, πανών 
και σκευών βρεφικής χρήσης καθώς και εξοπλισμού 
προσωρινής διαμονής (υπνόσακοι, κουβέρτες, σκηνές), 
και λοιπών σχετικών ειδών, και τον έγκαιρο εφοδιασμό 
του Κέντρου Εφοδιασμού, όπως αυτό προβλέπεται στο 
από 4-3-2015 Σύμφωνο Συνεργασίας μεταξύ της Πε-
ριφέρειας Αττικής Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και 
Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Οικονομίας, 
Ανάπτυξης και Τουρισμού, προκειμένου να επιτευχθεί η 
αποσυμφόρηση λειτουργίας του Κέντρου Εφοδιασμού 
και η αποτελεσματικότερη και επιτελικότερη δράση 
του, αφετέρου δε στην καλύτερη εξυπηρέτηση των 
κατοίκων και των φορέων της Π.Ε. Β.Τ. που επιθυμούν 
να συνεισφέρουν τόσο σε είδη πρώτης ανάγκης όσο και 
με εθελοντική εργασία.

Άρθρο 2
- ΕΔΡΑ -

Το Κέντρο Εφοδιασμού Π.Ε. Β.Τ. Αθηνών - Ενδιάμεσο 
Διαμετακομιστικό εδρεύει σε διαμορφωμένο χώρο, στο 
ισόγειο του κτιρίου όπου στεγάζεται η Π.Ε. Β.Τ. Αθηνών, 
επί της Λ. Μεσογείων 448 και Ευαγγελιστρίας, στον Δήμο 
Αγίας Παρασκευής.

Άρθρο 3
Διοικητική Οργάνωση και Λειτουργία

Το Κέντρο Εφοδιασμού Π.Ε. Β.Τ. Αθηνών - Ενδιάμεσο 
Διαμετακομιστικό λειτουργεί στο πλαίσιο αφενός μεν 
της αρμοδιότητας της Περιφέρειας Αττικής και συγκε-
κριμένα της θεσμικής δυνατότητας της για υλοποίηση 
προγραμμάτων Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέρι-
μνας και αφετέρου της αποστολής της Γενικής Γραμ-
ματείας Εμπορίου ως αρμόδιου φορέα για την χάραξη 
και εφαρμογή της κυβερνητικής πολιτικής στον τομέα 
του εμπορίου με όλες τις ειδικότερες παραμέτρους που 
εκτενώς έχουν αναφερθεί στο από 4-3-2016 Σύμφωνο 
Συνεργασίας σε εφαρμογή του Ν. 4375/2016.

Άρθρο 4
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ
Π.Ε. Β.Τ. ΑΘΗΝΩΝ - ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΥ
ΔΙΑΜΕΤΑΚΟΜΙΣΤΙΚΟΥ

• Το Κέντρο Εφοδιασμού Π.Ε. Β.Τ. Αθηνών - Ενδιάμε-
σο Διαμετακομιστικό στελεχώνεται με προσωπικό της 
Περιφέρειας Αττικής. Είναι επίσης δυνατή η απόσπαση 
προσωπικού για χρονικό διάστημα δύο ετών, με δυνα-
τότητα παράτασης επιπλέον δύο ετών.

Οι αρμοδιότητες του Κέντρου Εφοδιασμού Π.Ε. Β.Τ. 
Αθηνών - Ενδιάμεσου Διαμετακομιστικού είναι οι ακό-
λουθες:

• Οργάνωση, ταξινόμηση και καταγραφή των ειδών 
και τήρηση σχετικού αρχείου.

• Διαχείριση της τηλεπικοινωνίας του Κέντρου Εφοδια-
σμού Π.Ε. Β.Τ. Αθηνών - Ενδιάμεσου Διαμετακομιστικού 
(fax,τηλεφωνικές γραμμές, email).

• Επικοινωνία με τους αρμόδιους υπηρεσιακούς φορείς 
για την οργάνωση και τον συντονισμό των δράσεων με 
το Κέντρο Εφοδιασμού Π.Ε. Β.Τ. Αθηνών - Ενδιάμεσο Δι-
αμετακομιστικό.

• Παραλαβή των αιτημάτων εφοδιασμού και άμεση 
λήψη κάθε μέτρου για την έγκαιρη την διεκπεραίωση 
τους.

• Ενημέρωση του κοινού για τις δράσεις του Κέντρου 
και ενίσχυση της προσπάθειας συγκέντρωσης και ανα-
ζήτησης ειδών πρώτης ανάγκης.

• Τήρηση σχετικού αρχείου εθελοντών.
• Μεταφορά των παραδοτέων ειδών στο Κέντρο Εφο-

διασμού.
• Τοποθέτηση των ειδών που πρέπει να αποθηκευτούν 

στους ειδικούς αποθηκευτικούς χώρους.
• Λήψη κάθε μέτρου για την συντήρηση των προ-

μηθευομένων ειδών σύμφωνα με τις οδηγίες συσκευ-
ασίας τους, επισήμανση ημερομηνίας λήξης και κάθε 
άλλη επισήμανση που αποσκοπεί στην προστασία του 
προϊόντος.

Άρθρο 5
ΕΠΟΠΤΕΙΑ

• Το Κέντρο Εφοδιασμού Π.Ε. Β.Τ. Αθηνών - Ενδιάμεσο 
Διαμετακομιστικό τελεί υπό την εποπτεία του Αντιπερι-
φερειάρχη Βορείου Τομέα και όλο το απασχολούμενο 
υπηρεσιακό προσωπικό και οι εθελοντές που θα παρέ-
χουν σε αυτό υπηρεσία θα τελούν υπό τις εντολές του.
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Άρθρο 6
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ - ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ

Α. Στο Κέντρο Εφοδιασμού Π.Ε. Β.Τ. Αθηνών - Ενδιά-
μεσο Διαμετακομιστικό συνίσταται Τριμελής Επιτροπή 
η οποία έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

1. Φέρει την ευθύνη της διοικητικής οργάνωσης του 
Κέντρου Εφοδιασμού Π.Ε. Β.Τ. Αθηνών - Ενδιάμεσου Δι-
αμετακομιστικού

2. Μεριμνά για την εκτέλεση των Αποφάσεων που 
έχουν ληφθεί από τους αρμόδιους φορείς διερευνώ-
ντας τους λόγους για τους οποίους δεν ήταν εφικτή η 
υλοποίηση όσων δεν εφαρμόστηκαν.

3. Παρακολουθεί και ελέγχει καθημερινά την εκτέλε-
ση του παραγόμενου έργου λαμβάνοντας κάθε δυνατό 
μέτρο για την πρόληψη, ετοιμότητα, αντιμετώπιση και 
επίλυση των επιμέρους ζητημάτων που προκύπτουν.

4. Συντονίζει την επικοινωνία μεταξύ του Κέντρου Εφοδι-
ασμού Π.Ε. Β.Τ. Αθηνών  - Ενδιάμεσου Διαμετακομιστικού 
και των συναρμοδίων κάθε φορά φορέων - Υπουργείων, 
Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή συμβαλλομένων -
κατευθύνοντας στη συνέχεια το απασχολούμενο προ-
σωπικό και παρέχοντας τους σαφείς και συγκεκριμένες 
οδηγίες δράσης.

5. Φροντίζει για την εναλλαγή του προσωπικού στα 
ωράρια εργασίας προκειμένου να υπάρχει ισομερής και 
δίκαιη κατανομή εργασίας στους υπαλλήλους που υπη-
ρετούν σε αυτά, καταρτίζοντας προγράμματα εργασίας 
και κοινοποιώντας τα έγκαιρα στους υπαλλήλους που 
συμμετέχουν σε αυτά.

Β. Οποιαδήποτε διοικητική ενέργεια της Τριμελούς 
Επιτροπής Διοίκησης φέρει την έγκριση του Αντιπερι-
φερειάρχη Βορείου Τομέα της Περιφέρειας Αττικής ο 
οποίος ασκεί την εποπτεία του Κέντρου Π.Ε. Β.Τ. Αθηνών -
Ενδιάμεσου Διαμετακομιστικού.

Γ. Τα μέλη της ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 
ορίζει με απόφασή της η Περιφερειάρχης Αττικής με 
την οποία ορίζει και τον Πρόεδρο αυτής.

Δ. Τα μέλη της Επιτροπής αυτής δικαιούνται της προ-
βλεπόμενης αποζημίωσης σύμφωνα με τα οριζόμενα 
στο άρθρο 21 του Ν. 4354/16-12-2015 (ΦΕΚ 176 Α΄).

Άρθρο 7
ΗΜΕΡΕΣ και ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟΥ 
ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ Π.ΕBT. ΑΘΗΝΩΝ -
ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΥ ΔΙΑΜΕΤΑΚΟΜΙΣΤΙΚΟΥ

• Το Κέντρο Εφοδιασμού Π.Ε. Β.Τ. Αθηνών - Ενδιάμεσο 
Διαμετακομιστικό διέπεται από τις διατάξεις περί εικο-
σιτετράωρης λειτουργίας σύμφωνα με τις διατάξεις του 
Ν. 3979/2011.

• Το ωράριο λειτουργίας καθορίζεται με απόφαση της 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΑΤΤΙΚΗΣ και επίσης δύναται να τροπο-
ποιείται με απόφαση της Περιφερειάρχη Αττικής ανάλο-
γα με τις εκάστοτε συνθήκες.

Άρθρο 8
ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

• Το Κέντρο Εφοδιασμού Π.Ε. Β.Τ. Αθηνών - Ενδιάμεσο 
Διαμετακομιστικό μπορεί να αποδέχεται την εθελοντική 
προσφορά εργασίας για την ενίσχυση της δράσης και 

της αποστολής του, είτε προέρχεται από μεμονωμένα 
άτομα- δυνητικούς εθελοντές - είτε από οργανωμένους 
φορείς - Σωματεία - ΜΚΟ κ.λπ.

• Η προσφερόμενη εθελοντική εργασία πραγματοποι-
είται με βάση τις οργανωτικές και λειτουργικές ανάγκες 
του Κέντρου Εφοδιασμού Π.Ε. Β.Τ. Αθηνών - Ενδιάμεσου 
Διαμετακομιστικού τη δεδομένη στιγμή και τις κατευ-
θύνσεις των αρμοδίων τις οποίες οφείλουν να ακολου-
θούν οι εθελοντές.

• Το Κέντρο Εφοδιασμού Π.Ε. Β.Τ. Αθηνών - Ενδιάμεσο 
Διαμετακομιστικό δύναται να υποστηρίζει και να συμμε-
τέχει σε κοινά προγράμματα δράσεων με εθελοντικές ορ-
γανώσεις στο πλαίσιο της αποστολής και λειτουργίας του.

• Το Κέντρο Εφοδιασμού Π.Ε. Β.Τ. Αθηνών - Ενδιάμεσο 
Διαμετακομιστικό διατηρεί το δικαίωμα τήρησης αρχεί-
ου δελτίων των εθελοντών που συμμετέχουν στις δρα-
στηριότητες είτε σε μεμονωμένο επίπεδο είτε μέσω των 
Οργανώσεων των οποίων αποτελούν μέλη.

• Ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε Βορείου Τομέα Περιφέρει-
ας Αττικής ως ασκών την εποπτεία στο Κέντρο Εφοδι-
ασμού Π.Ε. Β.Τ. Αθηνών - Ενδιάμεσο Διαμετακομιστικό, 
έχει το δικαίωμα αποβολής εθελοντών οι οποίοι αρνού-
νται να ακολουθήσουν τις κατευθύνσεις και οδηγίες των 
υπευθύνων Κέντρου Εφοδιασμού Π.Ε. Β.Τ. Αθηνών - Εν-
διάμεσου Διαμετακομιστικού δημιουργώντας προβλή-
ματα στην εύρυθμη λειτουργία του.

Άρθρο 9
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Α) Κατανομή και διάθεση πιστώσεων
• Η Περιφέρεια Αττικής ως Οργανισμός Τοπικής Αυτο-

διοίκησης β΄ βαθμού που διαχειρίζεται θέματα μετανα-
στευτικής πολιτικής, υποδοχής και κοινωνικής ένταξης 
μεταναστών και δικαιούχων διεθνούς προστασίας και 
έχει την αρμοδιότητα του Κέντρου Εφοδιασμού Π.Ε. 
Β.Τ. Αθηνών - Ενδιάμεσου Διαμετακομιστικού υπάγεται 
στις διατάξεις του άρθρου 18 του Ν. 4375/2016 ως προς 
την κατανομή της διατεθειμένης πίστωσης ποσοστού 
75% που προβλέπεται στο εδάφιο 1 του προαναφε-
ρόμενου άρθρου καθώς και για τις πιστώσεις που κα-
τανέμονται για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών 
που απορρέουν από την είσοδο και υποδοχή πολιτών 
τρίτων χωρών.

Άρθρο 10
• Η Περιφέρεια Αττικής εμπίπτει στις διατάξεις του 

άρθρου 19 του Ν. 4375/2016 που αφορά τη σύναψη 
συμβάσεων για την αποθήκευση και διανομή ειδών πρώ-
της ανάγκης - λόγω σύστασης του Κέντρου Εφοδιασμού 
Π.Ε. Β.Τ. Αθηνών - Ενδιάμεσου Διαμετακομιστικού όπως 
ορίζει η παράγραφος 2 αυτού - με την διαδικασία που 
προβλέπεται στο ανωτέρω άρθρο.

• Η ευθύνη καθαριότητας, φύλαξης και τεχνικής συ-
ντήρησης του παραχωρούμενου κτιρίου επί του οποίου 
λειτουργεί το Κέντρο Εφοδιασμού Π.Ε. Β.Τ. Αθηνών - Εν-
διάμεσο Διαμετακομιστικό αποτελεί αρμοδιότητα της 
Περιφέρειας.

• Η Περιφέρεια Αττικής δύναται να αναθέσει το έργο 
καθαριότητας, φύλαξης, συντήρησης και λοιπών εργα-
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σιών του Κέντρου σε ιδιωτική εταιρία κατόπιν σύναψης 
σχετικής σύμβασης σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία 
εφόσον το υπηρετούν προσωπικό της δεν επαρκεί για 
να καλύψει την συγκεκριμένη υποχρέωση.

Άρθρο 11
• Το Κέντρο Εφοδιασμού Π.Ε. Β.Τ. Αθηνών Ενδιάμεσο 

Διαμετακομιστικό συνεργάζεται - όπου απαιτείται - με 

κάθε άλλη αρχή ή φορέα για την εκπλήρωση των ορι-
ζόμενων με την παρούσα αρμοδιοτήτων του.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 4 Αυγούστου 2016

Η Περιφερειάρχης
ΕΙΡΗΝΗ ΔΟΥΡΟΥ  

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

Κείμενα προς δημοσίευση:   webmaster.et@et.gr *02027500109160008*
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