
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Ίδρυση Αυτοτελούς Κλιμακίου Ασύλου Πειραιά.

2  Πιστοποίηση πραγματογνωμόνων ADR για τη δι-
ενέργεια δοκιμών και ελέγχων σε εξοπλισμούς και 
οχήματα μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων.

3 Καθορισμός ωραρίου εργασίας σε 24ωρη βάση 
καθώς και κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέ-
ρες των υπηρεσιών της Περιφέρειας Στερεάς Ελ-
λάδας.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

  Αριθμ. οικ. 15998 (1)
Ίδρυση Αυτοτελούς Κλιμακίου Ασύλου Πειραιά.

   Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΣΥΛΟΥ
ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 
ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

   Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:
1. Των άρθρων 41, 54 και 90 του Κώδικα Νομοθεσίας 

για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που 
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005 (Α' 98), 
όπως ισχύουν.

2. Του Ν. 3861/2010 (Α' 112) «Ενίσχυση της διαφάνει-
ας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων 
των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών ορ-
γάνων στο Διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες 
διατάξεις».

3. Της παρ. 3 του άρθρου 1 του Ν. 4375/2016 (Α'51) 
«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 τη χο-
ρήγηση και ανάκληση του καθεστώτος διεθνούς προ-
στασίας (αναδιατύπωση)’' (L 180/29.6.2013), διατάξεις 
για την εργασία δικαιούχων διεθνούς προστασίας και 
άλλες διατάξεις», όπως ισχύουν.

4. Του Π.δ. 104/2012 (Α' 172) «Οργάνωση και λειτουρ-
γία Υπηρεσίας Ασύλου στο Υπουργείο Δημόσιας Τάξης 
και Προστασίας του Πολίτη», όπως τροποποιήθηκε από 
το Π.δ. 133/2013 (Α' 198) και το Ν. 4375/2016 (Α' 51) και 
ισχύει.

5. Του Π.δ. 24/2015 (Α' 20), «Σύσταση και μετονομασία 
Υπουργείων, μεταφορά της Γενικής Γραμματείας των Κοι-
νωνικών Ασφαλίσεων».

6. Της με αριθμ. πρωτ. οικ. 11643/29.7.2016 απόφα-
σης της Διευθύντριας της Υπηρεσίας Ασύλου "Ίδρυση 
Αυτοτελούς Κλιμακίου Ασύλου Πειραιά" (ΦΕΚ Β' 2415).

7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολο-
γισμού, αποφασίζουμε:

1. Με την παρούσα αντικαθίσταται η παρ. 1 της με 
αριθμ. οικ. 11643/29.7.2016 απόφασης της Διευθύντρι-
ας της Υπηρεσίας Ασύλου (ΦΕΚ Β'2415) ως ακολούθως:

«Ιδρύεται Αυτοτελές Κλιμάκιο Ασύλου Πειραιά, το 
οποίο εδρεύει και λειτουργεί στον Πειραιά και είναι αρ-
μόδιο:

α) για τη διεκπεραίωση των αιτήσεων διεθνούς προ-
στασίας, που εξαιρούνται από τη διαδικασία μετεγκα-
τάστασης, όπως η διαδικασία αυτή προβλέπεται με τις 
υπ' αριθμ. 2015/1523 της 14ης Σεπτεμβρίου 2015 και 
2015/1601 της 22ας Σεπτεμβρίου 2015 αποφάσεων του 
Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και για τις οποί-
ες έχει διενεργηθεί απλή καταγραφή, σύμφωνα με το 
άρθρο 36 παρ. 1 (β) ν. 4375/2016, στις Ανοικτές Δομές 
Φιλοξενίας από τα Κινητά Κλιμάκια Ασύλου Νοτίου και 
Βορείου Ελλάδας, τα οποία συστάθηκαν δυνάμει της με 
αριθμ. οικ. 8066/25.5.2016 απόφασης της Διευθύντριας 
της Υπηρεσίας Ασύλου.

β) Για τη διεκπεραίωση των αιτήσεων διεθνούς προ-
στασίας οι οποίες υπάγονται στην τοπική αρμοδιότητα 
του Περιφερειακού Γραφείου Ασύλου Αττικής, όπως αυτή 
ορίζεται με τις διατάξεις της υπ' αριθμ. 6517/25.4.2016 
απόφασης της Διευθύντριας της Υπηρεσίας Ασύλου 
(ΦΕΚ Β' 1415) και υποβάλλονται μετά τη δημοσίευση 
της παρούσας, από αλλοδαπούς Αφγανικής ή Ιρανικής 
εθνικότητας οι οποίοι έχουν ως γλώσσα επικοινωνίας τις 
γλώσσες φαρσί ή νταρί.

γ) Για την ολοκλήρωση της διαδικασίας εξέτασης των 
αιτήσεων διεθνούς προστασίας που έχουν υποβληθεί 
από αλλοδαπούς Αφγανικής ή Ιρανικής εθνικότητας, οι 
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οποίοι έχουν ως γλώσσα επικοινωνίας τις γλώσσες φαρσί 
ή νταρί, και των οποίων η πλήρης καταγραφή έχει διενερ-
γηθεί, σύμφωνα με το άρθρο 36 παρ. 1 (α) Ν. 4375/2016, 
από τα Περιφερειακά Γραφεία Ασύλου Λέσβου και Σάμου 
ή από τα Αυτοτελή Κλιμάκια Ασύλου Χίου, Λέρου και 
Κω, μετά από σχετική παραπομπής των αιτούντων στο 
Αυτοτελές Κλιμάκιο Πειραιά».

2. Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημο-
σίευσή της.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

   Αθήνα, 5 Οκτωβρίου 2016

Η Διευθύντρια

ΜΑΡΙΑ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ
Ι

    Αριθμ. Γ2/60065/7483 (2)
 Πιστοποίηση πραγματογνωμόνων ADR για τη δι-

ενέργεια δοκιμών και ελέγχων σε εξοπλισμούς και 

οχήματα μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων.

  Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 

ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Του άρθρου δεύτερου του Ν. 1741/1987 (ΦΕΚ Α' 

225) «Κύρωση Ευρωπαϊκής Συμφωνίας για τη Διεθνή 
Οδική Μεταφορά Επικίνδυνων Εμπορευμάτων (ADR) που 
υπογράφηκε στη Γενεύη την 30η Σεπτεμβρίου 1957».

β. Των τμημάτων 1.8.6 και 1.8.7 της αριθμ. κοινής 
υπουργικής απόφασης 20655/2897 (ΦΕΚ 1495/Β΄/2015), 
«Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς τις δι-
ατάξεις της Οδηγίας 2014/103/ΕΕ της Επιτροπής της 
21ης Νοεμβρίου 2014 για την τρίτη προσαρμογή στην 
επιστημονική και τεχνική πρόοδο των παραρτημάτων 
της Οδηγίας 2008/68/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου σχετικά με τις εσωτερικές μεταφο-
ρές επικίνδυνων εμπορευμάτων και κωδικοποίηση των 
κοινών υπουργικών αποφάσεων 35043/2524 (ΦΕΚ 1385/
Β΄/2010), 52280/4720 (ΦΕΚ 2640/Β΄/2011), 52167/4683 
(ΦΕΚ 37/Β΄/2012) και 40955/4862 (ΦΕΚ 2514/Β΄/2013)».

γ. Του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ-
βέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», που κωδικοποιή-
θηκε με το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005 ( ΦΕΚ Α' 98).

δ. Του Π.δ. 109/2014 (Α' 176) «Οργανισμός του Υπουρ-
γείου Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων».

ε. Του άρθρου 3 του Π.δ. 70/2015 (Α' 114) «Ανασύστα-
ση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδο-
μών, 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».

στ. Του Π.δ. 73/2015 (Α' 116) «Διορισμός Αντιπροέδρου 
της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών 
και Υφυπουργών».

ζ. Του Π.δ. 75/2015 (Α' 117) «Διορισμός Υφυπουργών».
η. Της υπ' αριθμ. οικ. 19273/565/Φ.1/17.03.2016 από-

φασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Υποδομών 
Μεταφορών και Δικτύων (ΦΕΚ 710/Β'), «Καθορισμός αρ-
μοδιοτήτων Υφυπουργού Υποδομών, Μεταφορών και 
Δικτύων Μαρίνας Χρυσοβελώνη».

θ. Της παραγράφου γ του άρθρου 2 της υπουργικής 
απόφασης 3591/3257 (ΦΕΚ 703/Β΄/2001) «Όροι και προ-
ϋποθέσεις ορισμού φορέων ελέγχου οχημάτων εμπο-
ρευμάτων, όπως ορίζεται στην Ευρωπαϊκή Συμφωνία 
ADR», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,

ι. Την υπ' αρ. Γ2/33426/3783/17-05-2016 (ΑΔΑ: 
7ΩΒΔ4653ΟΞ-Ξ3Χ) απόφαση διεξαγωγής σεμιναρίου 
Επιμόρφωσης πραγματογνωμόνων ADR και της συμπλη-
ρωματικής της υπ' αρ. πρωτ Γ2/50988/ 6160/27.07.2016 
(ΑΔΑ: 60ΣΨ4653ΟΞ-ΡΧ4).

2. Τα από 13-09-2016 πρακτικά αποτελεσμάτων της 
επαναληπτικής εξέτασης του σεμιναρίου Επιμόρφωσης 
πραγματογνωμόνων ADR που πραγματοποιήθηκε από 
30-05-2016 έως και 13-06-2016.

3. Την ανάγκη ορισμού πραγματογνωμόνων για τον 
έλεγχο οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμά-
των, των δεξαμενών, του εξοπλισμού των και την έκδοση 
φύλλων δοκιμών σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις 
και τις διατάξεις της ADR.

4. Την προηγούμενη απόφαση Γ2/53077/6453/ 13.09.2016 
(ΦΕΚ 2907/Β΄/2016) της Υφυπουργού Υποδομών, Μεταφο-
ρών και Δικτύων με την οποία πιστοποιήθηκαν πραγματο-
γνώμονες ADR όπου ο τελευταίος κωδικός πραγματογνωμό-
νων ADR που χρησιμοποιήθηκε ήταν ο κωδικός 128.

5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας από-
φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού 
Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

1. Πιστοποιούμε τους παρακάτω διπλωματούχους και 
πτυχιούχους μηχανικούς με τους αντίστοιχους κωδικούς 
πραγματογνωμόνων ADR ως «πραγματογνώμονες ADR» 
για τη διενέργεια ειδικών ελέγχων οχημάτων μεταφοράς 
επικινδύνων εμπορευμάτων:
Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΙΤΛΟΣ - ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΚΩΔ. 

ADR
1. ΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ 
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.

129

2. ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ 
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑ-
ΝΙΚΟΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ 
ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Α.Π.Θ.

130

3. ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΜΑΡΙΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ 
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.

131

4. ΚΑΠΝΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε. 132
5. ΚΑΤΣΑΜΑΚΛΗΣ 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ
 ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.

133

6. ΠΑΛΜΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ 
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.
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2. Οι παραπάνω πραγματογνώμονες επιτρέπεται να 
δραστηριοποιούνται μέσα από «Φορείς Ελέγχου ADR» 
που έχουν αναγνωρισθεί από το ΥΠΥΜΕΔΙ για το σκοπό 
αυτό, το δε έργο τους συνίσταται στη διενέργεια δοκιμών 
και ελέγχων σε εξοπλισμούς και οχήματα μεταφοράς 
επικίνδυνων εμπορευμάτων σύμφωνα με την ισχύουσα 
νομοθεσία και τη Συμφωνία ADR.

3. Με τον έλεγχο σε όχημα μεταφοράς επικίνδυνων 
εμπορευμάτων, σύμφωνα με τις διατάξεις της Συμφω-
νίας ADR και της εθνικής νομοθεσίας, εκδίδεται φύλλο 
δοκιμών που υπογράφεται από τον πραγματογνώμονα 
που διενήργησε τον έλεγχο και τον εξουσιοδοτημένο 
υπεύθυνο του Φορέα ελέγχου ADR.

4. Οι προαναφερόμενοι πραγματογνώμονες πρέπει 
να συμμορφώνονται με τα οριζόμενα στις διατάξεις της 
ισχύουσας εθνικής και ενωσιακής νομοθεσίας, να παρα-
κολουθούν όλες τις διεθνείς εξελίξεις αναφορικά με την 
εφαρμογή της Συμφωνίας ADR και των σχετικών Οδηγιών 
και προτύπων περί των οποίων θα ενημερώνουν σχετικά 
το Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

   Παπάγου, 22 Σεπτεμβρίου 2016 

Η Υφυπουργός 

ΜΑΡΙΝΑ ΧΡΥΣΟΒΕΛΩΝΗ

Ι

    Αριθμ. 5948/149446 (3)
Καθορισμός ωραρίου εργασίας σε 24ωρη βάση 

καθώς και κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέ-

ρες των υπηρεσιών της Περιφέρειας Στερεάς Ελ-

λάδας.

  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοί-

κησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα 
Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α΄/2010) και ιδίως του άρθρου 
280.

β) Του Ν. 3469/2006 «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς 
της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 90/Α΄/2006) 
και ιδίως της περίπτωσης θ της παραγράφου 2 του άρ-
θρου 5 και της περίπτωσης β της παραγράφου 2 του 
άρθρου 7.

γ) Τις διατάξεις του άρθρου 56 του Ν. 4257/2014 «Επεί-
γουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερι-
κών» (ΦΕΚ 93 Α').

δ) Την πράξη 4 της 06-02-2015 του υπουργικού συμβου-
λίου «Αποδοχή παραιτήσεων των Γενικών Γραμματέων των 
Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της Χώρας» (ΦΕΚ 24 Α').

ε) Τις διατάξεις του άρθρου 8, παρ.4, εδάφιο γ.γ. του 
Π.δ. 138/2010 «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Δι-

οίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας» (ΦΕΚ 231/Α΄/
27-12-2010).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 6 του Ν. 1157/1981 
Περί κυρώσεως της από 29 Δεκεμβρίου 1980 Πράξεως 
Νομοθετικού Περιεχομένου του Προέδρου της Δημο-
κρατίας «Περί καθιερώσεως πενθημέρου εβδομάδος 
εργασίας των δημοσίων εν γένει υπηρεσιών και ρυθ-
μίσεων συναφών θεμάτων και τροποποιήσεως αυτής» 
(ΦΕΚ 126 Α΄). 

3. Την υπ’αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Γ2γ-4595/21-2-2007 απόφα-
ση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και 
Αποκέντρωσης (ΦΕΚ 293 Β') «Μεταβίβαση στους Γενι-
κούς Γραμματείς Περιφερειών, της αρμοδιότητας για 
τον καθορισμό του ωραρίου εργασίας σε 24ωρη βάση 
καθώς και κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες των 
υπαλλήλων που εργάζονται στις ελεγκτικές υπηρεσίες 
των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων».

4. Το αριθ. 118477/1996/1-08-2016 έγγραφο της Πε-
ριφέρειας Στερεάς Ελλάδας, περί καθορισμού ωραρίου 
εργασίας σε 24ωρη βάση καθώς και κατά τις Κυριακές 
και εξαιρέσιμες ημέρες των υπηρεσιών της Περιφέρειας 
Στερεάς Ελλάδας.

5. Την ανάγκη προώθησης του έργου των Υπηρεσιών 
της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, υλοποίηση προγραμ-
μάτων και ελέγχων, παρακολούθηση έργων, εκπόνηση 
μελετών, πολιτική προστασία, αντιμετώπιση κατεπει-
γουσών αναγκών κ.λπ. και απρόσκοπτης εκτέλεσης των 
καθηκόντων των υπαλλήλων, αποφασίζουμε:

Καθορίζουμε το ωράριο εργασίας σε 24ωρη βάση κα-
θώς και κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες των 
υπαλλήλων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας των πα-
ρακάτω υπηρεσιών:

1. Γραφείο Περιφερειάρχη, Γραφεία Αντιπεριφερειαρ-
χών και Ειδικοί Σύμβουλοι αυτών:

Ως ασκούντες τις αρμοδιότητες της Πολιτικής Προστα-
σίας, έχοντες την κύρια ευθύνη αντιμετώπισης κατεπει-
γουσών αναγκών, τέλεσης εκδηλώσεων και γενικότερα 
επίλυσης κάθε θέματος που ανακύπτει και χρήζει άμεσης 
αντιμετώπισης. Συναντήσεις σε Υπουργεία.

2. Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού 
Π.Σ.Ε. Λόγω λειτουργίας της ως ελεγκτικής Υπηρεσίας σε 
24ωρη βάση καθώς και τις Κυριακές και τις εξαιρέσιμες 
ημέρες.

3. Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Π.Σ.Ε.
Λόγω λειτουργίας της ως ελεγκτικής και επιβλέπουσας 

Υπηρεσίας σε 24ωρη βάση καθώς και τις Κυριακές και 
τις εξαιρέσιμες ημέρες.

4. Διευθύνσεις Τεχνικών Έργων Π.Ε. Εύβοιας, Βοιωτίας, 
Ευρυτανίας, Φθιώτιδας και Φωκίδας.

Λόγω λειτουργίας τους ως ελεγκτικών και επιβλεπου-
σών Υπηρεσιών σε 24ωρη βάση καθώς και τις Κυριακές 
και τις εξαιρέσιμες ημέρες.

(σε περίοδο χιονοπτώσεων, πλημμυρικών φαινομέ-
νων, πυρκαγιών, εκτέλεση και επίβλεψη εργασιών απο-
χιονισμού δρόμων, μετακινήσεις σε χωματόδρομους και 
αγροτικούς δρόμους για αντιμετώπιση πλημμυρικών 




