
 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

   Αριθμ. 722070 
Ανάθεση και Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σε Αντι-

περιφερειάρχες, Περιφερειακούς Συμβούλους 

και στον Εκτελεστικό Γραμματέα της Περιφέρει-

ας Αττικής. 

 Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 3, 113, 114, 159, 160,186 

210 και 242 του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυ-
τοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρό-
γραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α’/2010), όπως ισχύουν.

2. Τις διατάξεις του άρθρου 9 του ν.  2690/1999 
περί κύρωσης του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας 
(ΦΕΚ 45/Α’/1999), όπως ισχύουν.

3. Την αριθμ. 37419/13479/8-5-2018 απόφαση 
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής 
(ΦΕΚ 1661/τ.Β’/11-5-2018), με την οποία εγκρίθηκε η 
121/2018 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Πε-
ριφέρειας Αττικής περί τροποποίησης - επικαιροποίησης 
του «Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέ-
ρειας Αττικής».

4. Την αριθμ. 616/2019 απόφαση του Πολυμελούς 
Πρωτοδικείου Αθηνών με την οποία ανακηρύχθηκε ο 
Περιφερειάρχης και οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι της 
Περιφέρειας Αττικής για την περίοδο από 1-9-2019 έως 
31-12-2023.

5. Το από 29-8-2019 Πρωτόκολλο Ορκωμοσίας της 
νέας περιφερειακής αρχής.

6. Την αριθμ. 498816/2-9-2019 απόφαση του Περιφε-
ρειάρχη Αττικής «Ορισμός Χωρικών Αντιπεριφερειαρ-
χών Αττικής» (ΦΕΚ 688/τ.ΥΟΔΔ/3-9-2019).

7. Την αριθμ. 499022/2-9-2019 απόφαση του Περιφε-
ρειάρχη Αττικής «Ορισμός Αντιπεριφερειαρχών και Προ-
έδρου Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής/Με-
ταβίβαση Αρμοδιοτήτων» (ΦΕΚ 688/τ.ΥΟΔΔ/3-9-2019).

8. Την αριθμ. 514629/6-9-2019 απόφαση του Περιφερει-
άρχη Αττικής περί Διορισμού του Εκτελεστικού Γραμματέα 
της Περιφέρειας Αττικής (ΦΕΚ 718/τ.ΥΟΔΔ/11-9-2019).

9. Την αριθμ. 696452/5-11-2019 απόφαση του Περιφε-
ρειάρχη Αττικής «Ορισμός Θεματικών Αντιπεριφερειαρ-
χών» (ΦΕΚ 930/τ.ΥΟΔΔ/5-11-2019).

10. Την ανάγκη ταχύτερης και εύρυθμης λειτουργίας 
των υπηρεσιών της Περιφέρειας Αττικής καθώς και της 
απρόσκοπτης εξυπηρέτησης των πολιτών.

11. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας από-
φασης δεν προκύπτει επιπλέον δαπάνη που θα βαρύνει 
τις πιστώσεις του προϋπολογισμού Περιφέρειας Αττικής, 
αποφασίζουμε:

1. Μεταβιβάζουμε την άσκηση των παρακάτω αναφε-
ρόμενων αρμοδιοτήτων, στους Χωρικούς Αντιπεριφερει-
άρχες ως ακολούθως:

Α. Στον Αντιπεριφερειάρχη Κεντρικού Τομέα Αθηνών, 
Δημόπουλο Γεώργιο του Ανδρέα, την άσκηση αρμοδιο-
τήτων της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνι-
ατρικής Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών, της Διεύθυνσης 
Ανάπτυξης Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών, της Διεύθυν-
σης Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Κεντρικού Τομέα 
Αθηνών (πλην των αρμοδιοτήτων που μεταβιβάζονται 
με την παρούσα στον Αντιπεριφερειάρχη Γιαννακόπουλο 
Βασίλειο του Ιωάννη), της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας 
(πλην των αρμοδιοτήτων που μεταβιβάζονται με την 
παρούσα στον Αντιπεριφερειάρχη Βαθιώτη Αθανάσιο 
του Ιωάννη), της Διεύθυνσης Κοινωνικής Μέριμνας (πλην 
των αρμοδιοτήτων που μεταβιβάζονται με την παρούσα 
στην Αντιπεριφερειάρχη Κουρή Μαρία του Γεωργίου, 
και στις Περιφερειακές Συμβούλους, Αλυμάρα Σοφία 
του Κωνσταντίνου, Λεονάρδου Πολυτίμη του Αθανασίου 
και Μπαρμπαγιάννη - Αδαμοπούλου Ευγενία του Θωμά) 
και της Διεύθυνσης Υγειονομικού Ελέγχου και Περιβαλ-
λοντικής Υγιεινής Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών, όπως 
προβλέπονται στα άρθρα 63, 71, 74, 78, 79 και 81 του 
«Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας 
Αττικής» αντίστοιχα, καθώς και λοιπών αρμοδιοτήτων 
που ασκούνται από τις ως άνω αναφερόμενες Διευθύν-
σεις δυνάμει των κείμενων διατάξεων.

Β. Στην Αντιπεριφερειάρχη Νοτίου Τομέα Αθηνών, Νά-
νου Δήμητρα του Γεωργίου, την άσκηση αρμοδιοτήτων 
της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής 
Π.Ε. Νοτίου Τομέα Αθηνών, της Διεύθυνσης Ανάπτυξης 
Π.Ε. Νοτίου Τομέα Αθηνών, της Διεύθυνσης Μεταφορών 
και Επικοινωνιών Π.Ε. Νοτίου Τομέα Αθηνών (πλην των 
αρμοδιοτήτων που μεταβιβάζονται με την παρούσα 
στον Αντιπεριφερειάρχη Γιαννακόπουλο Βασίλειο του 
Ιωάννη), της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνι-
κής Μέριμνας Π.Ε. Νοτίου Τομέα Αθηνών (πλην των αρ-
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μοδιοτήτων που μεταβιβάζονται με την παρούσα στον 
Αντιπεριφερειάρχη Βαθιώτη Αθανάσιο του Ιωάννη και 
στην Περιφερειακή Σύμβουλο, Αλυμάρα Σοφία του Κων-
σταντίνου) και της Διεύθυνσης Υγειονομικού Ελέγχου και 
Περιβαλλοντικής Υγιεινής Π.Ε. Νοτίου Τομέα Αθηνών, 
όπως προβλέπονται στα άρθρα 63, 71, 74, 80 και 81 του 
«Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας 
Αττικής» αντίστοιχα, καθώς και λοιπών αρμοδιοτήτων 
που ασκούνται από τις ως άνω αναφερόμενες Διευθύν-
σεις δυνάμει των κείμενων διατάξεων.

Γ. Στην Αντιπεριφερειάρχη Βορείου Τομέα Αθηνών, 
Κεφαλογιάννη Λουκία του Νικήτα, την άσκηση αρμοδι-
οτήτων της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτη-
νιατρικής Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών, της Διεύθυνσης 
Ανάπτυξης Π.Ε. Ενότητας Βορείου Τομέα Αθηνών, της 
Δνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Βορείου Τομέα 
Αθηνών (πλην των αρμοδιοτήτων που μεταβιβάζονται 
με την παρούσα στον Αντιπεριφερειάρχη Γιαννακόπουλο 
Βασίλειο του Ιωάννη), της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας 
και Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών 
(πλην των αρμοδιοτήτων που μεταβιβάζονται με την 
παρούσα στον Αντιπεριφερειάρχη Βαθιώτη Αθανάσιο 
του Ιωάννη και στην Περιφερειακή Σύμβουλο, Αλυμάρα 
Σοφία του Κωνσταντίνου) και της Διεύθυνσης Υγειονομι-
κού Ελέγχου και Περιβαλλοντικής Υγιεινής Π.Ε. Βορείου 
Τομέα Αθηνών, όπως προβλέπονται στα άρθρα 63, 71, 
74, 80 και 81 του «Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας 
της Περιφέρειας Αττικής» αντίστοιχα, καθώς και λοιπών 
αρμοδιοτήτων που ασκούνται από τις ως άνω αναφε-
ρόμενες Διευθύνσεις δυνάμει των κείμενων διατάξεων.

Δ. Στον Αντιπεριφερειάρχη Δυτικού Τομέα Αθηνών 
Λεωτσάκο Ανδρέα του Κωνσταντίνου, την άσκηση αρμο-
διοτήτων της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτη-
νιατρικής Π.Ε. Δυτικού Τομέα Αθηνών, της Διεύθυνσης 
Ανάπτυξης Π.Ε. Δυτικού Τομέα Αθηνών, της Διεύθυνσης 
Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Δυτικού Τομέα Αθη-
νών (πλην των αρμοδιοτήτων που μεταβιβάζονται με 
την παρούσα στον Αντιπεριφερειάρχη, Γιαννακόπουλο 
Βασίλειο του Ιωάννη), της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας 
και Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. Δυτικού Τομέα Αθηνών 
(πλην των αρμοδιοτήτων που μεταβιβάζονται με την 
παρούσα στον Αντιπεριφερειάρχη Βαθιώτη Αθανάσιο 
του Ιωάννη, και στην Περιφερειακή Σύμβουλο Αλυμάρα 
Σοφία του Κωνσταντίνου) και της Διεύθυνσης Υγειονομι-
κού Ελέγχου και Περιβαλλοντικής Υγιεινής Π.Ε. Δυτικού 
Τομέα Αθηνών, όπως προβλέπονται στα άρθρα 63, 71, 
74, 80 και 81 του «Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας 
της Περιφέρειας Αττικής» αντίστοιχα, καθώς και λοιπών 
αρμοδιοτήτων που ασκούνται από τις ως άνω αναφε-
ρόμενες Διευθύνσεις δυνάμει των κείμενων διατάξεων.

Ε. Στην Αντιπεριφερειάρχη Πειραιά, Αντωνάκου Σταυ-
ρούλα του Αγγέλου, την άσκηση αρμοδιοτήτων της Δι-
εύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. 
Πειραιά, των Υπηρεσιών Ανάπτυξης, Μεταφορών και 
Επικοινωνιών (πλην των αρμοδιοτήτων που μεταβιβά-
ζονται με την παρούσα στον Αντιπεριφερειάρχη Γιαννα-
κόπουλο Βασίλειο του Ιωάννη), Υγειονομικού Ελέγχου 
και Περιβαλλοντικής Υγιεινής και Δημόσιας Υγείας και 
Κοινωνικής Μέριμνας (πλην των αρμοδιοτήτων που με-

ταβιβάζονται με την παρούσα στον Αντιπεριφερειάρχη 
Βαθιώτη Αθανάσιο του Ιωάννη και στην Περιφερειακή 
Σύμβουλο, Αλυμάρα Σοφία του Κωνσταντίνου) χωρικής 
αρμοδιότητάς της, όπως προβλέπονται στα άρθρα 63, 
71, 74, 81 και 80 του «Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρε-
σίας της Περιφέρειας Αττικής» αντίστοιχα, καθώς και 
λοιπών χωρικών αρμοδιοτήτων που ασκούνται δυνάμει 
των κείμενων διατάξεων.

ΣΤ. Στην Αντιπεριφερειάρχη Νήσων, Θεοδωρακοπού-
λου Βασιλική του Νικολάου, την άσκηση αρμοδιοτήτων 
της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής 
Π.Ε. Νήσων, των Υπηρεσιών Ανάπτυξης, Μεταφορών και 
Επικοινωνιών (πλην των αρμοδιοτήτων που μεταβιβάζο-
νται με την παρούσα στον Αντιπεριφερειάρχη, Γιαννα-
κόπουλο Βασίλειο του Ιωάννη), Υγειονομικού Ελέγχου 
και Περιβαλλοντικής Υγιεινής και Δημόσιας Υγείας και 
Κοινωνικής Μέριμνας (πλην των αρμοδιοτήτων που με-
ταβιβάζονται με την παρούσα στον Αντιπεριφερειάρχη 
Βαθιώτη Αθανάσιο του Ιωάννη και στην Περιφερειακή 
Σύμβουλο, Αλυμάρα Σοφία του Κωνσταντίνου) χωρικής 
αρμοδιότητάς της, όπως προβλέπονται στα άρθρα 63, 
71, 74, 81 και 80 του «Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρε-
σίας της Περιφέρειας Αττικής» αντίστοιχα, καθώς και 
λοιπών χωρικών αρμοδιοτήτων που ασκούνται δυνάμει 
των κείμενων διατάξεων.

Ζ. Στον Αντιπεριφερειάρχη Δυτικής Αττικής, Κοσμό-
πουλο Ελευθέριο του Κοσμά, την άσκηση αρμοδιοτήτων 
της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής 
Π.Ε. Δυτικής Αττικής, της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Π.Ε. 
Δυτικής Αττικής, της Διεύθυνσης Μεταφορών και Επι-
κοινωνιών Π.Ε. Δυτικής Αττικής (πλην των αρμοδιοτήτων 
που μεταβιβάζονται με την παρούσα στον Αντιπεριφε-
ρειάρχη Γιαννακόπουλο Βασίλειο του Ιωάννη), της Διεύ-
θυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. 
Δυτικής Αττικής (πλην των αρμοδιοτήτων που μεταβιβά-
ζονται με την παρούσα στον Αντιπεριφερειάρχη Βαθιώτη 
Αθανάσιο του Ιωάννη και στην Περιφερειακή Σύμβουλο, 
Αλυμάρα Σοφία του Κωνσταντίνου) και της Διεύθυνσης 
Υγειονομικού Ελέγχου και Περιβαλλοντικής Υγιεινής Π.Ε. 
Δυτικής Αττικής, όπως προβλέπονται στα άρθρα 63, 71, 
74, 80 και 81 του «Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας 
της Περιφέρειας Αττικής» αντίστοιχα, καθώς και λοιπών 
αρμοδιοτήτων που ασκούνται από τις ως άνω αναφε-
ρόμενες Διευθύνσεις δυνάμει των κείμενων διατάξεων.

Η. Στον Αντιπεριφερειάρχη Ανατολικής Αττικής, Αυγε-
ρινό Αθανάσιο του Ευθυμίου, την άσκηση αρμοδιοτήτων 
της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής 
Π.Ε. Ανατολικής Αττικής, της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Π.Ε. 
Ανατολικής Αττικής, της Διεύθυνσης Μεταφορών και 
Επικοινωνιών Π.Ε. Ανατολικής Αττικής (πλην των αρμοδι-
οτήτων που μεταβιβάζονται με την παρούσα στον Αντι-
περιφερειάρχη Γιαννακόπουλο Βασίλειο του Ιωάννη), της 
Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας 
Π.Ε. Ανατολικής Αττικής (πλην των αρμοδιοτήτων που 
μεταβιβάζονται με την παρούσα στον Αντιπεριφερειάρ-
χη Βαθιώτη Αθανάσιο του Ιωάννη και στην Περιφερειακή 
Σύμβουλο, Αλυμάρα Σοφία του Κωνσταντίνου) και της 
Διεύθυνσης Υγειονομικού Ελέγχου και Περιβαλλοντικής 
Υγιεινής Π.Ε. Ανατολικής Αττικής, όπως προβλέπονται 
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στα άρθρα 63, 71, 74, 80 και 81 του «Οργανισμού Εσω-
τερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής» αντίστοιχα, 
καθώς και λοιπών αρμοδιοτήτων που ασκούνται από τις 
ως άνω αναφερόμενες Διευθύνσεις δυνάμει των κείμε-
νων διατάξεων.

2. Μεταβιβάζουμε στους Χωρικούς Αντιπεριφερειάρ-
χες της Περιφέρειας Αττικής, επιπλέον των ανωτέρω, τις 
ακόλουθες αρμοδιότητες:

Α. Τη συγκρότηση των κλιμακίων ελέγχου των λα-
ϊκών αγορών και υπαίθριου εμπορίου (πλανόδιου και 
στάσιμου) που δραστηριοποιούνται στα διοικητικά 
όρια των Περιφερειακών Ενοτήτων τους (άρθρο 12 του 
ν. 4038/2012 (ΦΕΚ 14/τ.Α’/2012), όπως κάθε φορά ισχύει.

Β. Την υπογραφή των συμβάσεων που συνάπτουν οι 
Διευθύνσεις Μεταφορών και Επικοινωνιών με ιατρούς 
πρωτοβάθμιας εξέτασης υποψηφίων οδηγών αυτοκι-
νήτων - μοτοσικλετών ή όσων αναθεωρούν την άδεια 
οδήγησής τους, όπως προβλέπεται από τις κείμενες 
διατάξεις.

Γ. Τη συγκρότηση τριμελών επιτροπών με διετή θητεία, 
οι οποίες είναι αρμόδιες για τον έλεγχο, μέσω αυτοψίας 
των καλλιεργειών που δηλώνονται από τους παραγω-
γούς στην υπεύθυνη δήλωση που καταθέτουν για τη 
χορήγηση και την ανανέωση της άδειας σε συνδυασμό 
με τις δηλώσεις Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρι-
σης Ελέγχου (ΟΣΔΕ) και ΕΛΓΑ, καθώς και των αποθηκευ-
τικών χώρων, των ψυγείων και παραστατικών που έχουν 
εκδοθεί κατά τη διάρκεια διάθεσης των προϊόντων τους. 
Αντικείμενο του ελέγχου των τριμελών επιτροπών είναι η 
διαπίστωση ότι τα προϊόντα που διαθέτει ο παραγωγός 
πωλητής υπαιθρίου εμπορίου όλων των τύπων αδειών, 
κατά την δήλωσή του και τα λοιπά δικαιολογητικά, είναι 
δικής του παραγωγής.

Δ. Τη συγκρότηση συλλογικών οργάνων των Διευ-
θύνσεων Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των 
οικείων Περιφερειακών Ενοτήτων.

Ε. Τη συγκρότηση συλλογικών οργάνων των Διευ-
θύνσεων Δημόσιας Υγείας, Κοινωνικής Μέριμνας και 
Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας των οικείων 
Περιφερειακών Ενοτήτων (με εξαίρεση τη συγκρότηση 
των συλλογικών οργάνων που συγκροτούνται δυνάμει 
των αρμοδιοτήτων που διά της παρούσης έχουν μετα-
βιβαστεί στον Αντιπεριφερειάρχη Βαθιώτη Αθανάσιο 
του Ιωάννη).

ΣΤ. Την αρμοδιότητα υπογραφής της ανάκλησης 
άδειας λειτουργίας φαρμακείου για παραβάσεις της 
φαρμακευτικής νομοθεσίας (ν. 4600/2019, άρθρο 95, 
ΦΕΚ 43/Α’/2019), όπως κάθε φορά ισχύει).

Ζ. Την αρμοδιότητα υπογραφής των αποφάσεων 
που εκδίδονται ετησίως και αφορούν στο ωράριο λει-
τουργίας των φαρμακείων, τις αργίες και το διευρυμέ-
νο ωράριο λειτουργίας τους (ν. 4512/2018, άρθρο 257, 
ΦΕΚ 5/Α’/2018), όπως κάθε φορά ισχύει).

Η. Την άσκηση των αρμοδιοτήτων που προβλέπονται 
από τις διατάξεις του ν. 3850/2010, όπως κάθε φορά 
ισχύουν (ΦΕΚ 84/Α΄/2010).

Θ. Την αρμοδιότητα έκδοσης απόφασης έγκρισης 
παραχώρησης του δικαιώματος θέσης σε κυκλοφορία 
Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου, όπως προβλέπεται στην παρ. 9 του 

άρθρου 106 του ν. 4070/2012 (ΦΕΚ 82/Α’/10.04.2012), 
όπως ισχύει.

Ι. Την αρμοδιότητα έκδοσης απόφασης έγκρισης 
παραχώρησης του δικαιώματος θέσης σε κυκλοφορία 
Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου μετά από μετατροπή υφιστάμενης 
άδειας Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου, όπως προβλέπεται στην 
παρ. 5 του άρθρου 85 και στην παρ. 9 του άρθρου 106 
του ν. 4070/2012 (ΦΕΚ 82/Α’/10.04.2012), όπως ισχύει.

ΙΑ. Την αρμοδιότητα που προβλέπεται στην περ. 15 
της παραγράφου ΣΤ. του άρθρου 186 του ν. 3852/2010, 
όπως ισχύει.

3. Αναθέτουμε και μεταβιβάζουμε την άσκηση των 
παρακάτω αναφερόμενων αρμοδιοτήτων, στους Θεμα-
τικούς Αντιπεριφερειάρχες ως ακολούθως:

Α. Στον Αντιπεριφερειάρχη Κόκκαλη Βασίλειο του Ευ-
αγγέλου:

1. Την άσκηση των αρμοδιοτήτων της Αυτοτελούς Δι-
εύθυνσης Πολιτικής Προστασίας, όπως προβλέπονται 
στο άρθρο 21 του «Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας 
της Περιφέρειας Αττικής», πλην της περ. 4 της παρ. 2 του 
άρθρου αυτού, καθώς και λοιπών αρμοδιοτήτων που 
ασκούνται από την ως άνω αναφερόμενη Διεύθυνση 
δυνάμει των κείμενων διατάξεων.

2. Την άσκηση αρμοδιοτήτων του Αυτοτελούς Τμή-
ματος Παλλαϊκής Άμυνας και Πολιτικής Σχεδίασης 
Εκτάκτων Αναγκών (Π.ΑΜ. - Π.Σ.Ε.Α.), της Διεύθυνσης 
Πάρκων και Αλσών και της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος 
και Κλιματικής Αλλαγής, όπως προβλέπονται στα άρθρα 
22, 57 και 66 του «Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας 
της Περιφέρειας Αττικής» αντίστοιχα, καθώς και λοιπών 
αρμοδιοτήτων που ασκούνται από τις ως άνω αναφε-
ρόμενες Διευθύνσεις δυνάμει των κείμενων διατάξεων.

3. Την άσκηση της αρμοδιότητας της συγκρότησης 
των Συντονιστικών Οργάνων Πολιτικής Προστασίας 
(ΣΟΠΠ) (ν. 3013/2002, (ΦΕΚ 102/Α΄/2002) ν. 4249/2014 
(ΦΕΚ 73/Α΄/2014) και υπουργική απόφαση 1299/
7-4-2003 (ΦΕΚ 423/Β’/2003), όπως ισχύουν).

4. Την άσκηση της αρμοδιότητας που αφορά στην 
έγκριση λειτουργίας καθώς και στην έκδοση βεβαίω-
σης χωροθέτησης έργων που κατατάσσονται στα «Συ-
στήματα Περιβαλλοντικών Υποδομών» της απόφασης 
ΔΙΠΑ/οικ. 37674/2016 του Υπουργού Περιβάλλοντος 
και Ενέργειας (ΦΕΚ 2471/B’/2016), σύμφωνα με τα προ-
βλεπόμενα των διατάξεων των άρθρων 78 και 79 του 
Κεφαλαίου ΙΔ’ (Απλούστευση πλαισίου εγκατάστασης και 
λειτουργίας συστημάτων περιβαλλοντικών υποδομών) 
του ν. 4442/2016 (ΦΕΚ 230/Α΄/2016), όπως ισχύει.

5. Την άσκηση αρμοδιότητας για την επιβολή κυρώσε-
ων σε έργα/δραστηριότητες που υπάγονται στα «Συστή-
ματα Περιβαλλοντικών Υποδομών» (περιλαμβανομένης 
της διακοπής λειτουργίας), σύμφωνα με το άρθρο 80 του 
κεφ. ΙΔ’ του ν. 4442/2016, όπως τροποποιήθηκε με το 
άρθρο 78 του ν. 4549/2018 (ΦΕΚ 105/Α΄/2018) και ισχύει.

6. Την άσκηση αρμοδιοτήτων που προβλέπονται στην 
παρ. 1.7 της κοινής υπουργικής απόφασης 31856/2003 
(ΦΕΚ 1257/B’/2003) «Τεχνικός Κανονισμός εγκαταστά-
σεων υγραερίου στα κτίρια (πλην βιομηχανιών - βιοτε-
χνιών)», όπως κάθε φορά ισχύει.

Β. Στον Αντιπεριφερειάρχη Πέππα Νικόλαο του Θε-
όδωρου:
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1. Την άσκηση των αρμοδιοτήτων των Διευθύνσεων 
που υπάγονται στη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών, όπως 
προβλέπονται στα άρθρα 39 έως και 44 του «Οργανισμού 
Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής», καθώς 
και λοιπών αρμοδιοτήτων που ασκούνται από τις ως άνω 
αναφερόμενες υπηρεσίες δυνάμει των κείμενων διατάξεων.

2. Τη λήψη απόφασης για τη διάθεση των πιστώσεων 
του προϋπολογισμού.

3. Την υπογραφή δημοσίων συμβάσεων προμηθει-
ών, υπηρεσιών, έργων, μελετών και παροχής τεχνικών 
και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών, που 
συνάπτονται βάσει του υφιστάμενου νομικού και θε-
σμικού πλαισίου και δεν υπερβαίνουν το κατώτατο 
όριο της περίπτωσης γ΄ του άρθρου 5 του ν. 4412/2016 
(ΦΕΚ 147/Α΄/2016), όπως αυτό κάθε φορά ισχύει, με 
βάση τις εκδιδόμενες Οδηγίες της Ε.Ε., με εξαίρεση την 
υπογραφή των συμβάσεων που μεταβιβάζονται με την 
παρούσα στους χωρικούς Αντιπεριφερειάρχες της Πε-
ριφέρειας Αττικής.

4. Την άσκηση των αρμοδιοτήτων, όπως προβλέπονται 
στο άρθρο 5, παρ. 19 του ν. 4623/2019 (ΦΕΚ 134/Α΄/2019).

5. Την άσκηση της αρμοδιότητας, όπως προβλέπεται 
στην παράγραφο 3, του άρθρου 63, του ν. 4415/2016 
(ΦΕΚ 159/Α’/2016), όπως κάθε φορά ισχύει, σε συνδυ-
ασμό με τα διαλαμβανόμενα στο άρθρο 15, παρ. 3, του 
ν. 4625/2019 (ΦΕΚ 139/Α΄/2019).

6. Την άσκηση των αρμοδιοτήτων, όπως προβλέπονται 
στο άρθρο 36, παρ. 3, περίπτωση I του «Οργανισμού 
Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής».

7. Την υπογραφή συμβάσεων ανεξαρτήτως ποσού, που 
συνάπτονται βάσει του υφιστάμενου νομικού και θεσμι-
κού πλαισίου, που αφορούν στη μεταφορά μαθητών από 
τον τόπο διαμονής στο σχολείο φοίτησης, συμπεριλαμ-
βανομένης της μεταφοράς των μαθητών σχολείων ειδι-
κής αγωγής, των μουσικών και καλλιτεχνικών σχολείων.

8. Την άσκηση των αρμοδιοτήτων του Αυτοτελούς 
Γραφείου Διεθνών Θεμάτων, όπως προβλέπονται στο 
άρθρο 25 του «Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της 
Περιφέρειας Αττικής, καθώς και λοιπών αρμοδιοτήτων 
που ασκούνται από την ως άνω αναφερόμενη υπηρεσία 
δυνάμει των κείμενων διατάξεων.

9. Την άσκηση των αρμοδιοτήτων της Διεύθυνσης Δι-
οικητικών Υπηρεσιών, όπως προβλέπονται στο άρθρο 
35 του «Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περι-
φέρειας Αττικής», καθώς και λοιπών αρμοδιοτήτων που 
ασκούνται από την ως άνω αναφερόμενη Διεύθυνση 
δυνάμει των κείμενων διατάξεων.

10. Την άσκηση των αρμοδιοτήτων των Τμημάτων 
Κινήτρων Περιφερειακής Ανάπτυξης και Τεκμηρίωσης 
και Καινοτομίας καθώς και του Γραφείου Εξυπηρέτη-
σης Επενδυτών της Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προ-
γραμματισμού, όπως προβλέπονται στις παρ. 5, 6 και 
8 του άρθρου 47 του «Οργανισμού Εσωτερικής Υπη-
ρεσίας της Περιφέρειας Αττικής», αντίστοιχα, καθώς 
και λοιπών αρμοδιοτήτων που ασκούνται από τις ως 
άνω αναφερόμενες υπηρεσίες δυνάμει των κείμενων 
διατάξεων.

Γ. Στον Αντιπεριφερειάρχη Γιαννακόπουλο Βασίλειο 
του Ιωάννη:

1. Την άσκηση αρμοδιοτήτων θεμάτων του Τμήματος 
Εξυπηρέτησης Ψηφιακών Αιτημάτων και Αιτημάτων που 
υποβάλλονται μέσω ΚΕΠ για θέματα Μεταφορών και Επι-
κοινωνιών της Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών 
Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών, όπως προβλέπονται στην 
παρ. 8, του άρθρου 74, του «Οργανισμού Εσωτερικής 
Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής», καθώς και λοιπών 
αρμοδιοτήτων που ασκούνται από το ως άνω αναφερό-
μενο Τμήμα δυνάμει των κείμενων διατάξεων.

2. Την άσκηση των αρμοδιοτήτων που αφορούν την 
εποπτεία του έργου των θεωρητικών και πρακτικών 
εξετάσεων υποψηφίων οδηγών και συγκεκριμένα τις 
ακόλουθες:

i. Την κατάρτιση πίνακα εξεταστών δοκιμασίας προσό-
ντων και συμπεριφοράς υποψηφίων οδηγών, όπως προ-
βλέπεται στην παρ. 6 του άρθ. 21 της υπουργικής από-
φασης 50984/7947/22-11-2013 (ΦΕΚ 3056/τ.Β’/2013), 
όπως ισχύει.

ii. Την κατάρτιση πίνακα εξεταστών δευτεροβάθμιας 
εξέτασης δοκιμασίας προσόντων και συμπεριφοράς 
(πρακτικές εξετάσεις) υποψηφίων οδηγών, όπως προ-
βλέπεται στην παρ. 7 του άρθ. 21 της υπουργικής από-
φασης 50984/7947/22-11-2013 (ΦΕΚ 3056/τ.Β’/2013), 
όπως ισχύει.

iii. Την αναβολή θεωρητικών εξετάσεων υποψηφίων 
οδηγών για λόγους ανωτέρας βίας (όπως παγετός, καύ-
σωνας κ.λπ.), όπως προβλέπεται στην παρ. 6, του άρθρου 
22, της υπουργικής απόφασης 50984/7947/22-11-2013 
(ΦΕΚ 3056/τ.Β’/2013), όπως ισχύει.

iv. Τη μη πραγματοποίηση εξετάσεων δοκιμασίας 
προσόντων και συμπεριφοράς (πρακτικές εξετάσεις) 
υποψηφίων οδηγών για συγκεκριμένα χρονικά δια-
στήματα του έτους (όπως περίοδοι θέρους, εορτών 
κ.λπ.), όπως προβλέπεται στην παρ. 14, του άρθρου 
24, της υπουργικής απόφασης 50984/7947/22-11-2013 
(ΦΕΚ 3056/τ.Β’/2013), όπως ισχύει.

v. Τη μη πραγματοποίηση εξετάσεων δοκιμασίας προσό-
ντων και συμπεριφοράς (πρακτικές εξετάσεις) υποψηφί-
ων οδηγών για λόγους ανωτέρας βίας (όπως παγετός, καύ-
σωνας κ.λπ.), όπως προβλέπεται στην παρ. 7 του άρθρου 
24 της υπουργικής απόφασης 50984/7947/22-11-2013 
(ΦΕΚ 3056/τ.Β’/2013), όπως ισχύει.

vi. Την επιβολή των προβλεπόμενων ποινών από 
την παρ. 8 του άρθρου 29 της υπουργικής απόφασης 
50984/7947/22-11-2013 (ΦΕΚ  3056/τ.Β’/2013), όπως 
ισχύει, στους εξεταστές που παραβαίνουν αποδεδειγ-
μένα τις υποχρεώσεις τους και δεν ασκούν τα καθήκο-
ντά τους, όπως προβλέπονται στην ως άνω υπουργική 
απόφαση.

vii. Τον ορισμό ανωτάτου ημερήσιου αριθμού επιτρο-
πών εξέτασης δοκιμασιών προσόντων και συμπεριφοράς 
(πρακτικές εξετάσεις) υποψηφίων οδηγών, όπως προ-
βλέπεται στην παρ. 5, του άρθρου 30, της υπουργικής 
απόφασης 50984/7947/22- 11-13 (ΦΕΚ 3056/τ.Β’/2013), 
όπως ισχύει.

viii. Την άσκηση της αρμοδιότητας του καθορισμού 
του μεγίστου αριθμού αδειών κυκλοφορίας ΕΔΧ αυτοκι-
νήτων (ΤΑΞΙ και ΕΙΔΜΙΣΘ) ανά έδρα και του επιμερισμού 
για κάθε έδρα του αριθμού αυτού ως προς τις άδειες ΕΔΧ 
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αυτοκινήτων ΤΑΞΙ και τις άδειες ΕΔΧ ΕΙΔΜΙΣΘ, όπως προ-
βλέπεται στην παρ. 1, του άρθρου 85, του ν. 4070/2012 
(ΦΕΚ 82/Α’/10.04.2012), όπως ισχύει.

ix. Την αρμοδιότητα έκδοσης πρόσκλησης με την 
οποία καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, για την απόκτηση 
νέων αδειών αυτοκινήτων Ε.Δ.Χ. ή για μετατροπή υφι-
σταμένων αδειών σε άλλο τύπο, να υποβάλλουν σχετική 
αίτηση στην αντίστοιχη Περιφέρεια - διαδικασία εκδηλώ-
σεως ενδιαφέροντος για απόκτηση άδειας Ε.Δ.Χ. αυτοκι-
νήτου, όπως προβλέπονται στην παρ. 3 του άρθρου 106 
του ν. 4070/2012 (ΦΕΚ 82/Α’/10.04.2012), όπως ισχύει.

Δ. Στην Αντιπεριφερειάρχη Κουρή Μαρία του Γεωρ-
γίου:

1. Την άσκηση των αρμοδιοτήτων της Αυτοτελούς 
Διεύθυνσης Διαδικτυακής Ενημέρωσης και Ψηφιακής 
Εξυπηρέτησης, όπως προβλέπονται στο άρθρο 29 του 
«Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας 
Αττικής», καθώς και λοιπών αρμοδιοτήτων που ασκού-
νται από την ως άνω αναφερόμενη Διεύθυνση δυνάμει 
των κείμενων διατάξεων.

2. Την άσκηση των αρμοδιοτήτων που προβλέπονται 
στις περιπτώσεις I, II, III, IV της παρ. 6, του άρθρου 79 του 
«Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας 
Αττικής».

Ε. Στην Αντιπεριφερειάρχη Δουνδουλάκη Ελένη του 
Νικολάου, την άσκηση αρμοδιοτήτων θεμάτων Πολι-
τισμού της Διεύθυνσης Αθλητισμού και Πολιτισμού, 
όπως προβλέπονται στο άρθρο 70 του «Οργανισμού 
Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής», καθώς 
και λοιπών αρμοδιοτήτων του Τομέα Πολιτισμού που 
ασκούνται από την ως άνω αναφερόμενη Διεύθυνση 
δυνάμει των κείμενων διατάξεων.

ΣΤ. Στον Αντιπεριφερειάρχη Βαθιώτη Αθανάσιο του 
Ιωάννη:

1. Την άσκηση των αρμοδιοτήτων της Διεύθυνσης Δη-
μόσιας Υγείας, όπως προβλέπονται στις περιπτώσεις III 
και V της παρ. 4, στις περιπτώσεις VI,VII,VIII,IX της παρ. 5, 
στην περίπτωση IV της παρ. 7 και στις περιπτώσεις III, 
IV και VII της παρ. 9 του άρθρου 78 του «Οργανισμού 
Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής».

2. Την άσκηση αρμοδιοτήτων της Διεύθυνσης Δη-
μόσιας Υγείας που ασκούνται για όλη την Περιφέρεια 
Αττικής και αφορούν στην χορήγηση και ανάκληση 
αδειών ίδρυσης και λειτουργίας Ιδιωτικών Κλινικών, 
Μονάδων Χρόνιας Αιμοκάθαρσης, στην εξέταση των 
επί αμοιβή εκδιδομένων προσώπων, της χορήγησης 
αδειών ίδρυσης και λειτουργίας Ιδιωτικών Πολυϊα-
τρείων  - Πολυοδοντιατρείων ή Διαγνωστικών Εργα-
στηρίων οποιασδήποτε νομικής μορφής (π.δ. 84/2001 
ΦΕΚ 70/Α΄/2001), της χορήγησης άδειας σκοπιμότητας 
λειτουργίας μηχανημάτων ιοντιζουσών ακτινοβολίας και 
των ιδιωτικών Διαγνωστικών Εργαστηρίων και Πολυϊα-
τρείων, της χορήγησης τίτλων νοσηλευτικής ειδικότητας 
καθώς και του σχεδιασμού - συντονισμού εποπτείας προ-
γραμμάτων Δημόσιας Υγείας (BCG, προληπτικός εμβο-
λιασμός γρίπης) σε συνεργασία με τους συναρμόδιους 
φορείς και με τις κατά τόπους Περιφερειακές Ενότητες, 
τη βεβαίωση λειτουργίας Μ.Η.Ν., την υπαγωγή των 
ιδιωτικών κλινικών σε πρότυπες περιβαλλοντικές δε-

σμεύσεις, όπως αυτές προβλέπονται στην παρ. 2 του 
άρθρου 78 του «Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της 
Περιφέρειας Αττικής».

3. Την άσκηση των αρμοδιοτήτων των Διευθύνσεων 
Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας των Περιφε-
ρειακών Ενοτήτων Νοτίου, Βορείου, Δυτικού Τομέα Αθη-
νών, Πειραιώς και Νήσων, Δυτικής Αττικής και Ανατολι-
κής Αττικής, όπως προβλέπονται στις περιπτώσεις IV,V,VI 
της παρ. 5 του άρθρου 80 του «Οργανισμού Εσωτερικής 
Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής».

4. Την άσκηση των αρμοδιοτήτων που προβλέπονται 
στην παράγραφο 1 όταν συντρέχουν οι προϋποθέσεις 
της παρ. 2 του άρθρου 85, κεφ. Ζ’ «Διατάξεις Αρμοδιό-
τητας Υπουργείου Υγείας» του ν. 4472/2017 (ΦΕΚ 74 Α’), 
όπως κάθε φορά ισχύει.

5. Την άσκηση των αρμοδιοτήτων που προβλέπονται 
στο άρθρο 280 του ν. 4512/2018 «Ρυθμίσεις για την 
εφαρμογή των Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων του 
Προγράμματος Οικονομικής Προσαρμογής και άλλες 
διατάξεις» (ΦΕΚ 5 Α’), όπως κάθε φορά ισχύει.

4. Μεταβιβάζουμε την άσκηση των παρακάτω αναφε-
ρόμενων αρμοδιοτήτων, στους κάτωθι Περιφερειακούς 
Συμβούλους της Περιφέρειας Αττικής ως ακολούθως:

Α. Στην Περιφερειακή Σύμβουλο Καλογήρου Φανή - 
Χριστίνα του Στεργίου την άσκηση των αρμοδιοτήτων του 
Αυτοτελούς Γραφείου Δημοσίων Σχέσεων και του Αυτο-
τελούς Γραφείου Τύπου, όπως προβλέπονται στα άρθρα 
24 και 26 του «Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της 
Περιφέρειας Αττικής» αντίστοιχα, καθώς και λοιπών αρ-
μοδιοτήτων που ασκούνται από τις ως άνω αναφερόμενες 
υπηρεσίες δυνάμει των κείμενων διατάξεων.

Β. Στην Περιφερειακή Σύμβουλο της Περιφέρειας Ατ-
τικής Κοσμίδη Ευρώπη του Σάββα:

1. Την άσκηση αρμοδιοτήτων της Διεύθυνσης Τε-
χνικών Έργων Περιφέρειας Αττικής, των Διευθύνσεων 
Τεχνικών Έργων Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών, Νοτίου 
Τομέα Αθηνών, Δυτικού Τομέα Αθηνών και των Π.Ε. 
Πειραιώς και Νήσων, Δυτικής Αττικής και Ανατολικής 
Αττικής, της Διεύθυνσης Μητροπολιτικών Υποδομών 
Περιφέρειας Αττικής, της Διεύθυνσης Τεχνικού Ελέγχου 
και της Διεύθυνσης Μελετών της Περιφέρειας Αττικής, 
όπως προβλέπονται στα άρθρα 49 έως 53 και 55 έως 56 
του «Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρει-
ας Αττικής» αντίστοιχα (με εξαίρεση τις αρμοδιότητες 
που με την παρούσα μεταβιβάζονται στους Χωρικούς 
Αντιπεριφερειάρχες).

2. Την άσκηση αρμοδιοτήτων που προβλέπονται στην 
παρ. 2, Γ’ Τομέας Γενικών Υπηρεσιών του π.δ. 470/83 
(ΦΕΚ 179 Α’) «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων του Υπουρ-
γείου Υγείας και Πρόνοιας στους Νομάρχες», όπως ισχύει 
και αφορούν στον «2. Καταρτισμό και έγκριση κατά τις 
κείμενες διατάξεις (ν.δ. 2386/1953) των μελετών: α) έρ-
γων ανέγερσης ή επέκτασης εγκαταστάσεων και κτιρίων 
που ανήκουν στο Δημόσιο και εξυπηρετούν σκοπούς 
κοινωνικής πρόνοιας και δημόσιας υγείας και β) έργων 
διαρρυθμίσεων ή επισκευής των προαναφερομένων 
εγκαταστάσεων και κτιρίων εφόσον η δαπάνη τους δεν 
υπερβαίνει τα εβδομήντα εκατομμύρια (70.000.000) 
δραχμ. και με τις προϋποθέσεις της παρ. 5 του παρόντος 
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(άρθρο 1 παρ. 2 εδ. α,β’ και στ ν.δ. 2386/1953 ΦΕΚ Α΄ 
111/1953 και άρθρο 1 Κεφ. Γ’ 5 2 εδ. α’ β.δ. 197/1972 
ΦΕΚ Α΄ 41/1972 και άρθρο 1 παρ. 2 περ. Γ υποπ. ΙΙ α του 
β.δ. 707/1970 ΦΕΚ Α΄ 235/1970)».

3. Την άσκηση της αρμοδιότητας, της εποπτείας, και 
του ελέγχου εφαρμογής της νομοθεσίας για τη διαφημι-
στική προβολή στο οδικό δίκτυο της Περιφέρειας Αττι-
κής, όπως προβλέπεται στην περ. 4 της παραγράφου Β. 
του άρθρου 210 του ν. 3852/2010, όπως ισχύει.

4. Την αρμοδιότητα υπογραφής των συμβολαίων 
υδροδότησης για την άρδευση των νησίδων οδών αρμο-
διότητας Περιφέρειας Αττικής με την ΕΥΔΑΠ Α.Ε. καθώς 
και την αρμοδιότητα υπογραφής των συμβολαίων με τον 
Διαχειριστή Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής 
Ενέργειας Α.Ε. (ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.), καθώς και με την Δημό-
σια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε. (Δ.Ε.Η. Α.Ε.), για την 
σύνδεση και παροχή ηλεκτρικού ρεύματος δικτύων ηλε-
κτροφωτισμού των οδών αρμοδιότητας Περιφέρειας Ατ-
τικής, όπως αυτές περιγράφονται στα ΦΕΚ 398/τ.B’/2007, 
299/τ.B’/2009, στην παράγραφο 6γ του άρθρου 129 του 
ν. 4199/2013, όπως ισχύει, (ΦΕΚ 216/Α’/2013) (παράπλευ-
ροι οδοί αυτοκινητοδρόμων) και (ΦΕΚ 1787/τ.B’/2007).

Γ. Στον Περιφερειακό Σύμβουλο της Περιφέρειας Ατ-
τικής Κατσιγιάννη Αθανάσιο του Χρήστου:

1. Την άσκηση των αρμοδιοτήτων της Διεύθυνσης Χω-
ρικού Σχεδιασμού, της Διεύθυνσης Έργων Αντιπλημμυ-
ρικής Προστασίας και της Διεύθυνσης Πολιτικής Γης της 
Περιφέρειας Αττικής, όπως προβλέπονται στα άρθρα 
48, 54 και 60 του «Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας 
της Περιφέρειας Αττικής» αντίστοιχα, καθώς και λοιπών 
αρμοδιοτήτων που ασκούνται από τις ως άνω αναφε-
ρόμενες Διευθύνσεις δυνάμει των κείμενων διατάξεων.

2. Την αρμοδιότητα της συγκρότησης των συλλογικών 
οργάνων της Διεύθυνσης Πολιτικής Γης της Περιφέρειας 
Αττικής.

3. Την αρμοδιότητα του συντονισμού και προγραμμα-
τισμού των μελετών και προγραμμάτων εφαρμογής του 
νέου Ρυθμιστικού Σχεδίου Αθήνας - Αττικής, ν. 4277/2014 
(ΦΕΚ 156/Α’/2014) και ν. 4447/2016 (ΦΕΚ 241/Α’/2016), 
όπως κάθε φορά ισχύουν.

Δ. Στον Περιφερειακό Σύμβουλο της Περιφέρειας Ατ-
τικής Βοϊδονικόλα Σταύρο του Παναγιώτη την άσκηση 
των αρμοδιοτήτων των Διευθύνσεων Αλιείας και Αγρο-
τικής και Κτηνιατρικής Πολιτικής, όπως προβλέπονται 
στα άρθρα 61 και 62 του «Οργανισμού Εσωτερικής 
Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής», τη συγκρότηση 
των συλλογικών οργάνων των ως άνω αναφερόμενων 
Διευθύνσεων και λοιπών αρμοδιοτήτων που ασκούνται 
από αυτές δυνάμει των κείμενων διατάξεων.

Ε. Στον Περιφερειακό Σύμβουλο της Περιφέρειας Ατ-
τικής Παπαγεωργίου Νικόλαο του Κωνσταντίνου την 
άσκηση των αρμοδιοτήτων της Διεύθυνσης Βιομηχανίας, 
Ενέργειας και Φυσικών Πόρων, όπως προβλέπονται στο 
άρθρο 67 του «Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της 
Περιφέρειας Αττικής», καθώς και λοιπών αρμοδιοτήτων 
που ασκούνται από την ως άνω αναφερόμενη Διεύθυνση 
δυνάμει των κείμενων διατάξεων.

ΣΤ. Στον Περιφερειακό Σύμβουλο της Περιφέρειας 
Αττικής Μελά Σταύρο του Γρηγορίου:

1. Την άσκηση των αρμοδιοτήτων της Διεύθυνσης Λα-
ϊκών Αγορών, όπως προβλέπονται στο άρθρο 68 του 
«Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας 
Αττικής», καθώς και λοιπών αρμοδιοτήτων που ασκού-
νται από την ως άνω αναφερόμενη Διεύθυνση δυνάμει 
των κείμενων διατάξεων.

2. Την αρμοδιότητα της έγκρισης (ή μη) της αίτησης 
του παραγωγού αδειούχου πωλητή πλανοδίου εμπορίου 
που διατηρεί τις γεωργικές εκμεταλλεύσεις του εκτός 
των ορίων της Περιφέρειας Αττικής και επιθυμεί να δρα-
στηριοποιηθεί και στην Περιφέρεια Αττικής.

3. Την αρμοδιότητα της έγκρισης (ή μη) της αίτησης 
του επαγγελματία αδειούχου πωλητή πλανοδίου εμπο-
ρίου που δραστηριοποιείται εκτός των ορίων της Περι-
φέρειας Αττικής και επιθυμεί να δραστηριοποιηθεί και 
στην Περιφέρεια Αττικής.

4. Την αρμοδιότητα της κύρωσης της προσωρινής ή 
οριστικής ανάκλησης αδείας πωλητών λαϊκών αγορών.

Ζ. Στον Περιφερειακό Σύμβουλο της Περιφέρειας Ατ-
τικής Κουτσογιαννόπουλο Θεόδωρο του Γεωργίου την 
άσκηση των αρμοδιοτήτων της Διεύθυνσης Τουρισμού, 
όπως προβλέπονται στο άρθρο 69 του «Οργανισμού 
Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής», κα-
θώς και λοιπών αρμοδιοτήτων που ασκούνται από την 
ως άνω αναφερόμενη Διεύθυνση δυνάμει των κείμενων 
διατάξεων.

Η. Στην Περιφερειακή Σύμβουλο της Περιφέρειας 
Αττικής Βάρσου Μαργαρίτα του Βασιλείου την άσκηση 
αρμοδιοτήτων θεμάτων Αθλητισμού της Διεύθυνσης 
Αθλητισμού και Πολιτισμού, όπως προβλέπονται στο 
άρθρο 70 του «Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της 
Περιφέρειας Αττικής», καθώς και λοιπών αρμοδιοτήτων 
του Τομέα Αθλητισμού που ασκούνται από την ως άνω 
αναφερόμενη Διεύθυνση δυνάμει των κείμενων διατά-
ξεων.

Θ. Στον Περιφερειακό Σύμβουλο της Περιφέρειας 
Αττικής Αγγελόπουλο Γεώργιο του Παναγιώτη την 
άσκηση των αρμοδιοτήτων της Διεύθυνσης Κ.Τ.Ε.Ο., 
όπως προβλέπονται στο άρθρο 75 του «Οργανισμού 
Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής», κα-
θώς και λοιπών αρμοδιοτήτων που ασκούνται από την 
ως άνω αναφερόμενη Διεύθυνση δυνάμει των κείμενων 
διατάξεων.

Ι. Στην Περιφερειακή Σύμβουλο Μπαρμπαγιάννη  - 
Αδαμοπούλου Ευγενία του Θωμά την άσκηση αρμοδιο-
τήτων σε θέματα εγγραφής στο μητρώο της Περιφέρειας 
φορέων κοινωνικής φροντίδας της Διεύθυνσης Κοινωνι-
κής Μέριμνας, όπως προβλέπονται στην περίπτωση IX 
της παρ. 5 του άρθρου 79, του «Οργανισμού Εσωτερικής 
Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής».

IA. Στην Περιφερειακή Σύμβουλο Λεονάρδου Πολυτί-
μη του Αθανασίου την άσκηση των αρμοδιοτήτων της 
Διεύθυνσης Κοινωνικής Μέριμνας, όπως προβλέπονται 
στις περιπτώσεις I, II, III, IV της παρ. 3 και στις περιπτώσεις 
XVII έως και XXIX της παρ. 5 του άρθρου 79 «Οργανισμού 
Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής».

ΙB. Στην Περιφερειακή Σύμβουλο Αλυμάρα Σοφία του 
Κωνσταντίνου την άσκηση των παρακάτω αρμοδιοτή-
των:
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1. Της Διεύθυνσης Κοινωνικής Μέριμνας, όπως προ-
βλέπονται στις περιπτώσεις IX έως και XXI της παρ. 4 του 
άρθρου 79 του «Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της 
Περιφέρειας Αττικής».

2. Των Διευθύνσεων Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής 
Μέριμνας των Περιφερειακών Ενοτήτων Νοτίου, Βορεί-
ου, Δυτικού Τομέα Αθηνών, Πειραιώς και Νήσων, Δυτι-
κής Αττικής, Ανατολικής Αττικής, όπως προβλέπονται 
στις περιπτώσεις XI έως και XV και XXVI έως και XXIX 
της παρ. 7 του άρθρου 80 του «Οργανισμού Εσωτερικής 
Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής».

5. Μεταβιβάζουμε στον Εκτελεστικό Γραμματέα Ιω-
άννη Σελίμη του Παύλου της Περιφέρειας Αττικής την 
άσκηση των αρμοδιοτήτων:

Α. Του Αυτοτελούς Τμήματος Εσωτερικού Ελέγχου, όπως 
προβλέπονται στο άρθρο 23 του «Οργανισμού Εσωτερικής 
Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής», καθώς και λοιπών 
αρμοδιοτήτων που ασκούνται από το ως άνω αναφερό-
μενο Αυτοτελές Τμήμα, δυνάμει των κείμενων διατάξεων.

Β. Της Διεύθυνσης Παιδείας (πλην των αρμοδιοτή-
των που με την παρούσα μεταβιβάζονται στον Αντι-
περιφερειάρχη Πέππα Νικόλαο του Θεοδώρου), όπως 
προβλέπονται στο άρθρο 36 του «Οργανισμού Εσω-
τερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής», καθώς 
και λοιπών αρμοδιοτήτων που ασκούνται από την ως 
άνω αναφερόμενη Διεύθυνση δυνάμει των κείμενων 
διατάξεων.

Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της.
Από τη δημοσίευση της παρούσας καταργείται κάθε 

προηγούμενη απόφαση που ορίζει διαφορετικά τα δια-
λαμβανόμενα σε αυτή.

Η απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυ-
βερνήσεως. 

 Αθήνα, 12 Νοεμβρίου 2019

Ο Περιφερειάρχης

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΤΟΥΛΗΣ   
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*02042582011190008*

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,
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