
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. ΙΕ/50523/4538/ 
50161/03-02-2011 απόφασης του Υφυπουργού 
Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, 
όπως ισχύει, που αφορά στην υπαγωγή της εται-
ρείας «BLUEHOUSE CAPITAL ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΠΡΟ-
ΩΘΗΣΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
ΑΚΙΝΗΤΩΝ Α.Ε.» που εδρεύει στην Ελλάδα, στις 
διατάξεις του α.ν. 89/1967, όπως συμπληρώθη-
κε, τροποποιήθηκε και αντικαταστάθηκε με το 
ν. 3427/2005 (κεφάλαιο ΣΤ΄).

2 Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. ΙΕ/12585/2307/ 
50002/23-06-2006 απόφασης του Υφυπουργού 
Οικονομίας και Οικονομικών όπως ισχύει, που 
αφορά στην εγκατάσταση γραφείου στην Ελλάδα 
της εταιρείας «CRESCENT HOLDING GmbH» που 
εδρεύει στην Αυστρία, σύμφωνα με τις διατάξεις 
του α.ν. 89/1967, όπως συμπληρώθηκε, τροπο-
ποιήθηκε και αντικαταστάθηκε με το ν. 3427/2005 
(κεφάλαιο ΣΤ’).

3 Ίδρυση σχολικής μονάδας Δευτεροβάθμιας Επαγ-
γελματικής Εκπαίδευσης (ΕΠΑ.Λ.).

4 Αποδοχή πρότασης δωρεάς του Βασιλείου Νάτση 
προς το Ελληνικό Δημόσιο (Υπουργείο Εξωτερι-
κών).

5 Αποδοχή πρότασης δωρεάς του Γεωργίου Αλαμά-
νου προς το Ελληνικό Δημόσιο (Υπουργείο Εξωτε-
ρικών).

6 Απονομή της ηθικής αμοιβής του επαίνου σε Υπαλ-
λήλους του Γ.Ν. ΣΥΡΟΥ «ΒΑΡΔΑΚΕΙΟ και ΠΡΩΪΟ». 

7 Τροποποίηση της κοινής υπουργικής απόφα-
σης 43942/4026/2016 - Οργάνωση και λειτουρ-
γία Ηλεκτρονικού Μητρώου Αποβλήτων (ΗΜΑ), 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 42 του 
ν. 4042/2012 (Α’ 24), όπως ισχύει.

8 Καθορισμός μεγίστου αριθμού αδειών κυκλοφο-
ρίας Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων κατά Διοικητική Μονάδα - 
Έδρα Ε.Δ.Χ. ΚΑΙ ΕΠΙΜΕΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΔΕΙΩΝ ΑΥ-
ΤΩΝ ΚΑΤΑ ΕΔΡΑ ΚΑΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (ΤΑΞΙ-ΕΙΔ.ΜΙΣΘ.-
ΕΙΔ.ΜΙΣΘ.ΑΜΕΑ).

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

   Αριθμ. 60524/2129 /50161 (1)
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. ΙΕ/50523/4538/ 

50161/03-02-2011 απόφασης του Υφυπουργού 

Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, 

όπως ισχύει, που αφορά στην υπαγωγή της εται-

ρείας «BLUEHOUSE CAPITAL ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΠΡΟ-

ΩΘΗΣΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

ΑΚΙΝΗΤΩΝ Α.Ε.» που εδρεύει στην Ελλάδα, στις 

διατάξεις του α.ν. 89/1967, όπως συμπληρώθη-

κε, τροποποιήθηκε και αντικαταστάθηκε με το 

ν. 3427/2005 (κεφάλαιο ΣΤ΄).

   Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΚΑΙ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 

ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του α.ν. 89/1967 (Φ.Ε.Κ. Α' 132) και 

ιδίως το άρθρο 1 παρ. 2 «Περί εγκαταστάσεως εν Ελλάδι 
Αλλοδαπών Εμποροβιομηχανικών Εταιρειών», όπως 
συμπληρώθηκε, τροποποιήθηκε και αντικαταστάθηκε 
με το ν. 3427/2005 (κεφάλαιο ΣΤ΄) (Φ.Ε.Κ. Α' 312) και 
ισχύει.

2. Το άρθρο 90 του «Κώδικα για την Κυβέρνηση και Κυ-
βερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο 
του π.δ. 63/2005 (Φ.Ε.Κ. Α' 98).

3. Το π.δ. 116/2014 (Φ.Ε.Κ. Α' 185) «Οργανισμός του 
Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας» όπως 
ισχύει.

4. Το π.δ. 123/2016 (Φ.Ε.Κ. Α' 208/04-11-2016) «Ανα-
σύσταση και μετονομασία του Υπουργείου Διοικητι-
κής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 
κ.λπ.».

5. Το π.δ. 125/2016 (Φ.Ε.Κ. Α' 210/05-11-2016) «Διο-
ρισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυ-
πουργών».

6. Την υπ'αριθμ. Υ197/16-11-2016 απόφαση του 
Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Ανα-
πληρωτή Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης, Αλέ-
ξανδρο Χαρίτση», (ΦΕΚ Β' 3722/17-11-2016) όπως 
ισχύει.

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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7. Την υπ'αριθμ. 121033/7121/16-11-2016 κοινή από-
φαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας 
και Ανάπτυξης «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουρ-
γό Οικονομίας και Ανάπτυξης, Αστέριο Πιτσιόρλα» (ΦΕΚ 
Β' 3722/17-11-2016).

8. Την υπ’ αριθμ. ΙΕ/50523/4538/50161/03-02-2011 
(Φ.Ε.Κ. 382/Β/11-03-2011) απόφαση του Υφυπουργού 
Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, με την 
οποία εγκρίθηκε η υπαγωγή, της εταιρείας «BLUEHOUSE 
CAPITAL ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΠΩΛΗΣΗΣ 
ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Α.Ε» που εδρεύει στην Ελλά-
δα, στις διατάξεις του α.ν. 89/1967, όπως συμπληρώθηκε, 
τροποποιήθηκε και αντικαταστάθηκε με το ν. 3427/2005 
(κεφάλαιο ΣΤ') και ισχύει.

9. Την από 26-01-2016 (αρ. πρωτ. 8737/398) αίτηση 
της εταιρείας «BLUEHOUSE CAPITAL ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΠΡΟΩ-
ΘΗΣΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 
Α.Ε», για τον επανακαθορισμό του περιθωρίου κέρδους 
λόγω παρέλευσης πενταετίας από την εφαρμογή του 
ισχύοντος, που έληγε στις 10-3-2016.

10. Την απόφαση της Επιτροπής του άρθρου 2 του 
α.ν. 89/1967 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 28 του 
ν. 3427/2005 και ισχύει, η οποία συνεδρίασε στις 
21-12-2016 (Συνεδρίαση 65) και πιστοποίησε νέο περιθώ-
ριο κέρδους με ισχύ από 11-3-2016.

11. Την υπ'αριθ. 5852/209/50161/17-01-2017 (Φ.Ε.Κ. 
277/Β/07-02-2017) απόφαση του Αναπληρωτή Υπουρ-
γού και Υφυπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης για 
τροποποίηση της απόφασης υπαγωγή ως προς το πε-
ριθωρίου κέρδους, στην οποία εκ παραδρομής ανα-
φέρεται ότι αυτό ισχύει από «1η Ιανουαρίου 2016» 
αποφασίζουμε:

 Άρθρο 1

1. Η παραγρ. 4 του άρθρου 3 της υπ’ αριθμ. ΙΕ/50523/ 
4538/50161/03-02-2011 (Φ.Ε.Κ. 382/Β/11-03-2011 και 277/Β/
07-02-2017) απόφασης του Υφυπουργού Οικονομίας και Οι-
κονομικών όπως ισχύει, τροποποιείται ως ακολούθως:

«4. Το ποσοστό κέρδους επί των πάσης φύσεως εξό-
δων και αποσβέσεων της εταιρείας πλην του φόρου ει-
σοδήματος που θα εφαρμόζεται για τον προσδιορισμό 
των ακαθαρίστων εσόδων της (μέθοδος cost plus), σύμ-
φωνα με την παρ 1 του άρθρου 2 του α.ν. 89/1967 όπως 
αντικαταστάθηκε με το άρθρο 28 του ν. 3427/2005 και 
ισχύει, ορίζεται σε εννέα και πενήντα πέντε εκατοστά επί 
τοις εκατό (9,55%). Το ανωτέρω ποσοστό ισχύει από την 
11η Μαρτίου 2016 και επανεξετάζεται ανά πενταετία ή 
νωρίτερα εφόσον διαφοροποιούνται σημαντικά οι συν-
θήκες της αγοράς».

2. Οι λοιποί όροι της ανωτέρω απόφασης, παραμένουν 
ως έχουν.

Άρθρο 2
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.
   Αθήνα, 30 Μαΐου 2017

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Ο Υφυπουργός

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΠΙΤΣΙΟΡΛΑΣ

    Αριθμ. 60545/2128/50002 (2)
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. ΙΕ/12585/2307/ 

50002/23-06-2006 απόφασης του Υφυπουργού 

Οικονομίας και Οικονομικών όπως ισχύει, που 

αφορά στην εγκατάσταση γραφείου στην Ελλά-

δα της εταιρείας «CRESCENT HOLDING GmbH» 

που εδρεύει στην Αυστρία, σύμφωνα με τις δι-

ατάξεις του α.ν. 89/1967, όπως συμπληρώθη-

κε, τροποποιήθηκε και αντικαταστάθηκε με το 

ν. 3427/2005 (κεφάλαιο ΣΤ’).

   Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΚΑΙ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 

ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του α.ν. 89/1967 (Φ.Ε.Κ. A’ 132) και ιδί-

ως το άρθρο 1 παρ. 2 «περί εγκαταστάσεως εν Ελλάδι 
Αλλοδαπών Εμποροβιομηχανικών Εταιρειών», όπως συ-
μπληρώθηκε, τροποποιήθηκε και αντικαταστάθηκε με 
το ν. 3427/2005 (κεφάλαιο ΣΤ’) (Φ.Ε.Κ. A’ 312) και ισχύει.

2. Το άρθρο 90 του «Κώδικα για την Κυβέρνηση και Κυ-
βερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο 
του π.δ. 63/2005 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 98).

3. Το π.δ. 116/2014 (Φ.Ε.Κ. Α’ 185) «Οργανισμός του 
Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας» όπως 
ισχύει.

4. Το π.δ. 123/2016 (Φ.Ε.Κ. Α΄208/04-11-2016) «Ανασύ-
σταση και μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής Με-
ταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης κ.λπ.».

5. Το π.δ. 125/2016 (Φ.Ε.Κ. Α’210/05-11-2016) «Διο-
ρισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυ-
πουργών».

6. Την υπ αριθμ. Υ197/16-11-2016 απόφαση του Πρω-
θυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή 
Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης, Αλέξανδρο Χαρί-
τση», όπως ισχύει (ΦΕΚ Β’ 3722/17-11-2016, 4233/Β/
28-12-2016).

7. Την υπ’αριθμ. 121033/7121/16-11-2016 κοινή από-
φαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας 
και Ανάπτυξης «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουρ-
γό Οικονομίας και Ανάπτυξης, Αστέριο Πιτσιόρλα» (ΦΕΚ 
Β’ 3722/17-11-2016).

8. Την υπ’ αριθμ. ΙΕ/12585/2307/50002/23-06-2006 
(Φ.Ε.Κ. 147/ΤΑΠΣ/14-07-2006, 1392/Β/16-06-2011) από-
φαση του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, 
με την οποία εγκρίθηκε η εγκατάσταση γραφείου στην 
Ελλάδα, της εταιρείας «CRESCENT HOLDING GmbH» που 
εδρεύει στην Αυστρία, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
α.ν. 89/1967, όπως συμπληρώθηκε, τροποποιήθηκε και 
αντικαταστάθηκε με το ν. 3427/2005 (κεφάλαιο ΣΤ’) και 
ισχύει.

9. Τις από 24-12-2015 (αρ. πρωτ. 135357/6869), 
07-11-2016 (αρ. πρωτ. 116888/5727) και 25-11-2016 (αρ.
πρωτ. 124670/5797) αιτήσεις της εταιρείας «CRESCENT 
HOLDING GmbH», για τον επανακαθορισμό του περι-
θωρίου κέρδους λόγω παρέλευσης πενταετίας και μετα-
βολή στις επιχειρήσεις στις οποίες το γραφείο παρέχει 
υπηρεσίες (λήπτριες εταιρείες).

10. Την υπ. αριθμ. 14938/530/50002/06-02-2017 
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(Φ.Ε.Κ. 495/Β/20-02-2017) απόφαση του Αναπληρωτή 
Υπουργού και Υφυπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης 
για τροποποίηση της απόφασης εγκατάστασης του γρα-
φείου σύμφωνα με το ανωτέρω αίτημα, στην οποία εκ 
παραδρομής περιλαμβάνονται στις επιχειρήσεις προς 
τις οποίες το γραφείο παρέχει υπηρεσίες τα «Κεντρικά 
της στην Αυστρία», αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Η υπ’ αριθμ. ΙΕ/12585/2307/50002/23-06-2006 (Φ.Ε.Κ. 

147/ΤΑΠΣ/14-07-2006, 1392/Β/16-06-2011 και 495/Β/
20-2-2017) απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας και 
Οικονομικών όπως ισχύει τροποποιείται ως εξής:

1. Η παρ. 2 του άρθρου 1 αντικαθίσταται ως ακολού-
θως:

Το γραφείο της εταιρείας στην Ελλάδα έχει αποκλει-
στικό σκοπό την παροχή υπηρεσιών α) κεντρικής λογι-
στικής υποστήριξης, β) συμβουλευτικού χαρακτήρα, γ) 
κατάρτισης μελετών, σχεδίων και συμβάσεων, δ) επεξερ-
γασίας στοιχείων και ε) λήψης και παροχής πληροφορι-
ών, στις συνδεδεμένες επιχειρήσεις, κατά τα οριζόμενα 
στο άρθρο 1 του α.ν. 89/1967 όπως αντικαταστάθηκε 
με το άρθρο 27 του α.ν. 3427/2005 και ισχύει, «OLAYAN 
SAUDI INVESTMENT COMPANY» με έδρα στη Σαουδι-
κή Αραβία, «HANA INVESTMENT COMPANY W.L.L.» με 
έδρα στο Μπαχρέιν και «COMPETROL INTERNATIONAL 
INVESTMENTS LIMITED» με έδρα στις Βρετανικές Παρ-
θένες Νήσους.

2. Oι λοιποί όροι της ανωτέρω απόφασης, παραμένουν 
ως έχουν.

Άρθρο 2
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.

   Αθήνα, 30 Μαΐου 2017

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Ο Υφυπουργός

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΠΙΤΣΙΟΡΛΑΣ

Ι

    Αριθμ. Φ11/90210/Δ4 (3) 
 Ίδρυση σχολικής μονάδας Δευτεροβάθμιας 

Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (ΕΠΑ.Λ.).

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ 

ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των παρ. 2, 4 του άρθρου 5 του 

ν.4186/2013 (Α' 193) «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθ-
μιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις», όπως ισχύει, 
σε συνδυασμό με τις παρ. 1 και 5 του άρθρου 11 του 
ν. 1966/1991 (Α' 147) «Μετεγγραφές φοιτητών ΑΕΙ, σπου-
δαστών ΤΕΙ και άλλες διατάξεις», όπως ισχύουν.

2. Τις διατάξεις του άρθρου 94 του ν. 3852/2010 (Α' 87) 
«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκε-
ντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως 
ισχύουν.

3. Την παρ. 15 του άρθρου 59 του ν. 3966/2011 (Α' 
118) «Θεσμικό Πλαίσιο των Πρότυπων Πειραματικών 
Σχολείων, Ίδρυση Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, 
Οργάνωση του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών 
και Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» και λοιπές διατάξεις».

4. Τις διατάξεις του άρθρου 132 «Συγχώνευση των εται-
ρειών Δ.ΕΠ.Α.ΝΟ.Μ. Α.Ε., ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε. 
και Ο.Σ.Κ. Α.Ε.» του ν. 4199/2013 (Α' 216) «Δημόσιες υπε-
ραστικές οδικές μεταφορές επιβατών -Ρυθμιστική Αρχή 
Επιβατικών Μεταφορών και άλλες διατάξεις» σε συνδυ-
ασμό με την υπ' αριθμ. Δ16γ/05/483/Γ/11-11-2013 κοι-
νή υπουργική απόφαση (Β' 2856) «Διαπιστωτική πράξη 
συγχώνευσης των εταιρειών «ΔΕΠΑΝΟΜ Α.Ε.», «ΘΕΜΙΣ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.» και «ΟΣΚ Α.Ε.» με σύσταση νέας 
εταιρείας με την επωνυμία «ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.».

5. Την περ. ιβ του άρθρου 20 του ν. 4270/2014 (Α' 143) 
«Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (εν-
σωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό 
και άλλες διατάξεις» όπως αντικαταστάθηκε με την περ. γ 
της παρ. 3 του άρθρου 10 του ν. 4337/2015 (Α' 129) «Μέ-
τρα για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών 
στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων».

6. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας 
για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα που κωδι-
κοποιήθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α' 98).

7. Τις διατάξεις του π.δ. 185/2009 (Α' 213) «Ανασύστα-
ση του Υπουργείου Οικονομικών κ.λπ.» όπως έχει τρο-
ποποιηθεί και συμπληρωθεί με τα άρθρα 1 και 4 και του 
π.δ. 189/2009 (Α' 221) «Καθορισμός και ανακατανομή 
αρμοδιοτήτων των Υπουργείων».

8. Τις διατάξεις του π.δ. 113/2010 (Α' 194) «Ανάληψη 
υποχρεώσεων από τους Διατάκτες».

9. Το π.δ. 125/2016 (Α' 210) «Διορισμός Υπουργών, 
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

10. Την υπ' αριθμ. Υ29/08-10-2015 (Β' 2168) απόφαση 
του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Ανα-
πληρωτή Υπουργό Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη».

11. Την υπ’ αριθμ. 201408/Υ1/16/25-11-2016 (Β' 3818) 
κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού 
Παιδείας, Έρευνας και θρησκευμάτων «Ανάθεση αρμο-
διοτήτων στον Υφυπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρη-
σκευμάτων Δημήτριο Μπαξεβανάκη».

12. Την υπ' αριθμ. Φ.20/82041/Δ4/20-5-2016 (Β' 1489) 
απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και θρησκευ-
μάτων «Καθορισμός των Τομέων και των Ειδικοτήτων 
Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑΛ) του ν. 4386/2016 (Α' 
83) και της αντιστοιχίας μεταξύ τους».

13. Τις υπ' αρ. πρωτ. 11633/24-05-2016 και 25312/
02-12-2016 προτάσεις της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Ανατολικής Θεσσαλονίκης.

14. Τις υπ' αρ. πρωτ. 19846/03-06-2016 και 39941/
09-12-2016 εισηγήσεις της Περιφερειακής Διεύθυνσης 
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κε-
ντρικής Μακεδονίας.

15. Την υπ' αρ. 210/2016 απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου του Δήμου Καλαμαριάς.

16. α) Το υπ' αρ. πρωτ. 56886/Β1/03-04-2017 έγγραφο 
της Διεύθυνσης Τακτικού Προϋπολογισμού ΜΠΔΣ και 
ΠΔΕ του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευ-
μάτων.
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β) Το υπ' αρ. πρωτ. 11507/31-03-2017 έγγραφο της 
Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Καλα-
μαριάς.

γ) Το υπ' αριθμ. 246/08-05-2017 έγγραφο της Σχολι-
κής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου 
Καλαμαριάς.

δ) Το με αρ. πρωτ. Δ6/3480/20-03-2017 έγγραφο για 
ενδεχόμενη δαπάνη της Διεύθυνσης Οικονομικής Λει-
τουργίας της ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. για την κάλυψη 
των αναγκών εξοπλισμού. 

ε) Το υπ' αριθμ. πρωτ. 496/24-05-2016 έγγραφο του 
1ου ΕΠΑ.Λ. Καλαμαριάς για την ύπαρξη διαθέσιμης υλι-
κοτεχνικής και κτιριακής υποδομής.

17. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή προκαλού-
νται τα ακόλουθα οικονομικά αποτελέσματα: 

α) Επί του κρατικού προϋπολογισμού
Η εκ δύο χιλιάδων ευρώ (2.000,00 €) περίπου δαπάνη 

οικονομικού έτους 2017 θα βαρύνει τις πιστώσεις του 
ΚΑΕ 0227 του ειδικού φορέα 19-220 του τακτικού προ-
ϋπολογισμού του ΥΠΠΕΘ.

Για την κάλυψη της εξ έξι χιλιάδων ευρώ (6.000,00 €) 
ετήσιας δαπάνης για καθένα από τα επόμενα οικονομικά 
έτη θα γίνεται σχετική πρόβλεψη στους αντίστοιχους 
προϋπολογισμούς.

β) Επί του προϋπολογισμού των οικείων ΟΤΑ
Η εκ 10.000 ευρώ περίπου δαπάνη (λειτουργικές δαπά-

νες) έτους 2017 θα καλυφθεί από τους ΚΑΠ των οικείων 
Δήμων (Κ.Α.Π. 02.00.6711.01).

Η εκ 30.000 ευρώ περίπου ετήσια δαπάνη (λειτουργι-
κές δαπάνες) για καθένα από τα επόμενα οικονομικά έτη 
θα αντιμετωπίζεται με την εγγραφή και πρόβλεψη ισό-
ποσης πίστωσης στους ΚΑΠ των οικείων Δήμων (Κ.Α.Π. 
02.00.6711.01), αποφασίζουμε:

Ιδρύεται από το σχολικό έτος 2017-2018 το Εσπερινό 
ΕΠΑ.Λ. Καλαμαριάς, με έδρα την Καλαμαριά Ανατολικής 
Θεσσαλονίκης, της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαί-
δευσης Ανατολικής Θεσσαλονίκης, της Περιφερειακής 
Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκ-
παίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας με τους παρακάτω 
τομείς:

• Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος
• Διοίκησης και Οικονομίας
• Μηχανολογίας
• Υγείας-Πρόνοιας-Ευεξίας
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 30 Μαΐου 2017

Οι Υπουργοί

   Υφυπουργός 
Παιδείας, Έρευνας Αναπληρωτής Υπουργός
και Θρησκευμάτων Οικονομικών

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΑΞΕΒΑΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ

(4)
    Αποδοχή πρότασης δωρεάς του Βασιλείου Νά-

τση προς το Ελληνικό Δημόσιο (Υπουργείο Εξω-

τερικών).

   Με την Δ.Κ.Π. Α 0008261 ΕΞ2017/25.5.2017 απόφαση 
της Υφυπουργού Οικονομικών, που εκδόθηκε σύμφωνα 
με τις διατάξεις του άρθρου 3 του ν. 4182/2013, όπως 
αναδιατυπώθηκε με το άρθρο 32 του ν. 4223/2013, 
καθώς και των άρθρων 496, 498 και 499 του Αστικού 
Κώδικα, γίνεται αποδεκτή η πρόταση δωρεάς του Βα-
σιλείου Νάτση προς το Ελληνικό Δημόσιο (Υπουργείο 
Εξωτερικών), σύμφωνα με την οποία προτίθεται να προ-
σφέρει ποσό πέντε χιλιάδων ευρώ (5.000,00€), για την 
αποκατάσταση του «Κτιρίου Σεφέρη» στην Κορυτσά και 
υπό τον όρο που τίθεται σε αυτήν.

  Η Υφυπουργός

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ

Ι

(5)
    Αποδοχή πρότασης δωρεάς του Γεωργίου Αλα-

μάνου προς το Ελληνικό Δημόσιο (Υπουργείο 

Εξωτερικών).

   Με την Δ.Κ.Π. Α 0008262 ΕΞ2017/25.5.2017 απόφαση 
της Υφυπουργού Οικονομικών, που εκδόθηκε σύμφωνα 
με τις διατάξεις του άρθρου 3 του ν. 4182/2013, όπως 
αναδιατυπώθηκε με το άρθρο 32 του ν. 4223/2013, 
καθώς και των άρθρων 496, 498 και 499 του Αστικού 
Κώδικα, γίνεται αποδεκτή η πρόταση δωρεάς του Γεωρ-
γίου Αλαμάνου προς το Ελληνικό Δημόσιο (Υπουργείο 
Εξωτερικών), σύμφωνα με την οποία προτίθεται να προ-
σφέρει ποσό πέντε χιλιάδων ευρώ (5.000,00€), για την 
αποκατάσταση του «Κτιρίου Σεφέρη» στην Κορυτσά και 
υπό τον όρο που τίθεται σε αυτήν.

   Η Υφυπουργός

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ

Ι

    Αριθμ. Α2β/Γ.Π. 35977 (6)
Απονομή της ηθικής αμοιβής του επαίνου σε Υπαλ-

λήλους του Γ.Ν. ΣΥΡΟΥ «ΒΑΡΔΑΚΕΙΟ και ΠΡΩΪΟ».  

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΚΑΙ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ 

   Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις των άρθρων 61 και 62 του ν. 3528/2007. 
2. Tο με αρ. 73/23.9.2015 (ΦΕΚ 116/2015) προεδρι-

κό διάταγμα «Διορισμός Αντιπροέδρου Κυβέρνησης, 
Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών». 

3. Την με αρ. πρωτ. Υ25/6.10.2015 (ΦΕΚ 2144 Β΄) από-
φαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων 
στον Αναπληρωτή Υπουργό Υγείας Παύλο Πολάκη».

4. Το αρ. πρωτ. 4131/2.5.2017 έγγραφο του Γ.Ν. ΣΥΡΟΥ 
«Βαρδάκειο και Πρώιο». 

5. Το απόσπασμα πρακτικών της αρ. 2/5.4.2017 συνε-
δρίασης του ΣΤ΄Κοινού Υπηρεσιακού Συμβουλίου των Νο-
σοκομείων Γ.Ν. Σύρου και ΓΝ. – Κ.Υ. Νάξου, αποφασίζουμε:

Απονέμουμε την Ηθική Αμοιβή του Επαίνου στους κά-
τωθι υπαλλήλους του Γ.Ν. ΣΥΡΟΥ «Βαρδάκειο και Πρώιο»: 
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1. ΤΡΙΤΖΑΛΗ ΝΙΚΟΛΑΟ του Παναγιώτη, υπάλληλο του 
κλάδου ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού

2. ΚΑΜΠΑΝΗ ΑΝΝΑ του Σταματίου, υπάλληλο του 
κλάδου ΠΕ Πληροφορικής

για την ιδιαίτερη συμβολή τους στην υλοποίηση με 
απόλυτη επιτυχία και μέσα σε μικρό χρονικό περιθώριο, 
των έργων ενταγμένων στο ΕΣΠΑ, προμήθειας ιατροτε-
χνολογικού εξοπλισμού, απαραίτητου για να συμβάλει 
στην απρόσκοπτη λειτουργία των ΠΠΙ Κουφονησίων και 
ΠΠΙ Μάρπησσας και Νάουσας Πάρου. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

   Αθήνα, 25 Μαΐου 2017

Ο Υπουργός Ο Αναπληρωτής Υπουργός 

ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ

Ι

     Αριθμ. Οικ. 26303/1483 (7)
Τροποποίηση της κοινής υπουργικής απόφα-

σης 43942/4026/2016 - Οργάνωση και λειτουρ-

γία Ηλεκτρονικού Μητρώου Αποβλήτων (ΗΜΑ), 

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 42 του 

ν.4042/2012 (Α' 24), όπως ισχύει.

   ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ -

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 42 και 45 του ν. 4042/2012 

«Ποινική προστασία του περιβάλλοντος - Εναρμόνιση με 
την Οδηγία 2008/99/ΕΚ - Πλαίσιο παραγωγής και διαχεί-
ρισης αποβλήτων - Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/98/
ΕΚ - Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέρ-
γειας και Κλιματικής Αλλαγής» (ΦΕΚ Α' 24), όπως ισχύει.

2. Τις διατάξεις του π.δ. 123/2016 «Ανασύσταση και 
μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθ-
μισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση 
του Υπουργείου Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου Με-
ταναστευτικής Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής Πο-
λιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, μετονομασία 
Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότη-
σης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Υποδο-
μών, Μεταφορών και Δικτύων» (ΦΕΚ Α' 208).

3. Τις διατάξεις του π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, 
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ Α' 210).

4. Την υπ' αριθμ. Υ198/2016 απόφαση του Πρωθυ-
πουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή 
Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σωκράτη Φά-
μελλο» (ΦΕΚ Β' 3722).

5. Την υπ' αριθμ. 43942/4026 κοινή υπουργική απόφα-
ση «Οργάνωση και λειτουργία Ηλεκτρονικού Μητρώου 
Αποβλήτων (ΗΜΑ), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 
42 του ν. 4042/2012 (Α' 24), όπως ισχύει» (ΦΕΚ Β' 2992).

6. Την υπ' αρ. 1/1/2017 κοινή υπουργική από-
φαση «Τροποποίηση της κοινής υπουργικής από-
φασης 43942/4026/2016 - Οργάνωση και λειτουρ-
γία Ηλεκτρονικού Μητρώου Αποβλήτων (ΗΜΑ), 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 42 του 
ν. 4042/2012 (Α' 24), όπως ισχύει» (ΦΕΚ 1 Β).

7. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προ-
καλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογι-
σμού, αποφασίζουμε:

Την τροποποίηση των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 8 
της κοινής υπουργικής απόφασης 43942/4026/2016, όπως 
τροποποιήθηκαν και ισχύουν με την κοινή υπουργική από-
φαση 1/1/2017 (ΦΕΚ 1 Β)

Οι παράγραφοι 2 και 3 του άρθρου 8 αντικαθίστανται 
ως ακολούθως:

«2. Με τη δημοσίευση της παρούσας και μέχρι την 20η 
Ιουλίου 2017 ολοκληρώνεται υποχρεωτικά η ηλεκτρονι-
κή εγγραφή και καταχώριση για υφιστάμενες εγκαταστά-
σεις / δραστηριότητες, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 
άρθρο 2 της παρούσας. Με την έναρξη της υποχρεωτι-
κής λειτουργίας του ΗΜΑ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 
άρθρο 7 της παρούσας, υποβάλλονται ηλεκτρονικά οι 
ετήσιες Εκθέσεις Αποβλήτων κάθε έτους μέχρι το τέλος 
Μαρτίου του επόμενου έτους.

3. Από την έναρξη λειτουργίας του ΗΜΑ και ειδικά για 
το πρώτο έτος λειτουργίας του, είναι υποχρεωτική η ηλε-
κτρονική υποβολή της έκθεσης αποβλήτων για τα έτη 
2015 και 2016 μέχρι την 20η Ιουλίου 2017».

Από τη δημοσίευση της παρούσας καταργείται καθ' ολο-
κληρία η κοινή υπουργική απόφαση 1/1/2017 (ΦΕΚ 1 Β). 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

   Αθήνα, 31 Μαΐου 2017

Οι Υπουργοί

Διοικητικής Περιβάλλοντος
Ανασυγκρότησης και Ενέργειας
ΟΛΓΑ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ

Αναπληρωτής Υπουργός
Περιβάλλοντος και Ενέργειας
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ

Ι

    Αριθμ. Ρ-ΜΕΤΑΦ 6497 (8)
Καθορισμός μεγίστου αριθμού αδειών κυκλοφο-

ρίας Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων κατά Διοικητική Μονάδα - 

Έδρα Ε.Δ.Χ. ΚΑΙ ΕΠΙΜΕΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΔΕΙΩΝ ΑΥ-

ΤΩΝ ΚΑΤΑ ΕΔΡΑ ΚΑΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (ΤΑΞΙ-ΕΙΔ.ΜΙΣΘ.-

ΕΙΔ.ΜΙΣΘ.ΑΜΕΑ).

   Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/

07-06-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδ/κησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης».

2. Το π.δ. 144/2010 (ΦΕΚ 237/Α/27-12-2010) «Οργανι-
σμός της Περιφέρειας A.M. και Θράκης».

3. Την με αριθ. Δ.Δ. 1323/30.03.2016 (απόφαση του Πε-
ριφερειάρχη Α.Μ. και Θράκης, περί μεταβίβασης άσκησης 
αρμοδιοτήτων επί αποφάσεων εγγράφων και άλλων πρά-
ξεων στους Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Ανατολι-
κής Μακεδονίας και Θράκης (ΦΕΚ 952 Β΄/6.4.2016).

4. Τις διατάξεις του άρθρου 85 του ν. 4070/2012 (ΦΕΚ 
82/Α'/2012) «Ρυθμίσεις ηλεκτρονικών επικοινωνιών, Με-
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ταφορών και Δημοσίων Έργων και άλλες διατάξεις», όπως 
αυτός τροποποιήθηκε με το άρθρο 31 του ν. 4313/2014.

5. Την απόφαση 213/2012 (Πρακτικό Συνεδρίασης 10) 
του Περιφερειακού Συμβουλίου Α.Μ. και Θ. (ΦΕΚ 2376/Β/ 
27-8-2012), όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση της 
Συνεδρίασης του Π.Σ. 378/30-10-2012 (ΦΕΚ 3193/Β/
30-11-2012) με την οποία καθορίστηκαν οι έδρες των 
Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων στην Περιφέρεια A.M. και Θ.

6. Την με αριθμό Α20534/1646/04-05-2012 (ΑΔΑ: 
Β49Λ1-ΣΟΤ) εγκύκλιο της Διεύθυνσης Επιβατικών Με-
ταφορών του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικό-
τητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.

7. Την υπουργική απόφαση με αριθμό οικ. 
Α/49536/4711/12 (ΦΕΚ 3357/Β/2012) Διαδικασία ηλε-
κτρονικής κλήρωσης για τη χορήγηση νέων αδειών 
κυκλοφορίας Επιβατηγών Δημόσιας Χρήσης (Ε.Δ.Χ) αυ-
τοκινήτων (ΤΑΞΙ και ΕΙΔΜΙΣΘ) κατά τα οριζόμενα στο ν. 
4070/2012 (Α΄ 82).

8. Την με αριθ. 24679/2067/31-05-2012 (ΑΔΑ:Β4ΛΒ1-
9ΩΓ) εγκύκλιο του Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών 
και Δικτύων.

9. Την γνώμη της Γνωμοδοτικής επιτροπής της παρα-
γράφου 3 του άρθρου 85 του ν. 4070/2012, που συγκροτή-
θηκε με την αριθμ. Ρ-ΜΕΤΑΦ 60718/62/12-5-2017 απόφα-
ση του Αντιπεριφερειάρχη της Περιφερειακής Ενότητας 
Ροδόπης, όπως διατυπώνεται στο πρακτικό με αριθμό 
3/2017 της συνεδρίασης της Επιτροπής στις 26-5-2017.

10. Τα από 28-12-2012 δημοσιευθέντα στοιχεία απο-
γραφής πληθυσμού για το έτος 2011 της Εθνικής Στα-
τιστικής Αρχής και το γεγονός ότι, από τα διαθέσιμα 
στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής δεν προκύ-
πτει το σύνολο των διανυκτερεύσεων ανά έδρα κατά 
τα τελευταία τρία έτη πριν τον υπολογισμό και άρα την 
ανάγκη προσδιορισμού του Πν ως μηδέν, όπως αναφέ-
ρεται στην με αριθ. Α 20534/1646/04-05-2012 εγκύκλιο 
της Διεύθυνσης Επιβατικών Μεταφορών του Υ.Υ.Μ. και Δ.

11. Τον υφιστάμενο αριθμό αδειών Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων 
ανά Διοικητική Μονάδα στην Περιφερειακή Ενότητα Ρο-
δόπης της Περιφέρειας Α.Μ. και Θ.

12. Το με αριθ. Α28480 /2481/07-02-2013 (ΑΔΑ:ΒΕΥΥ1-
ΩΣΑ) έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης Μεταφορών του 
Υπουργείου Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας Υποδομών 
Μεταφορών και Δικτύων, με το οποίο διευκρινίζεται ότι στη 
διακριτική ευχέρεια του Περιφερειάρχη άπτεται μόνο ο επι-
μερισμός του αριθμού των υπό χορήγηση αδειών σε Ε.Δ.Χ.-
ΤΑΞΙ και Ε.Δ.Χ.-ΕΙΔ.ΜΙΣΘ., σε συνδυασμό και με το γεγονός 
ότι σχετική αιτιολόγηση απαιτείται, μόνο στην περίπτωση 
αύξησης του ελάχιστου συντελεστή 1,50, όπως προβλέπε-
ται στην παράγραφο 2 του άρθρου 85 του ν. 4070/2012.

13. Την με αριθ. Ρ-ΜΕΤΑΦ 1248/31-1-2017 
(ΑΔΑ:6ΕΒΓ7ΛΒ-ΛΜΤ) πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέ-
ροντος για την απόκτηση νέας άδειας ΕΔΧ. αυτοκινήτου ή 
την μετατροπή υφισταμένης άδειας σε άλλης Κατηγορίας.

14. Την ανάρτηση της κατάστασης των αιτήσεων για 
απόκτηση νέας άδειας Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου ή μετατροπής 
υφιστάμενης στον δικτυακό τόπο του Υπουργείου Υπο-
δομών και Μεταφορών.

15. Το γεγονός ότι δεν προκύπτει από την απόφαση 
αυτή, δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού 
ή του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Α.Μ και Θ, απο-
φασίζουμε:

Καθορίζουμε το μέγιστο αριθμό αδειών ΕΔΧ αυτοκι-
νήτων με επιμερισμό κατά κατηγορία (ΤΑΞΙ-ΕΙΔ.ΜΙΣΘ - 
ΕΙΔ. ΜΙΣΘ.ΑΜΕΑ), ανά έδρα στην Περιφερειακή Ενότητα 
Ροδόπης της Περιφέρειας Α.Μ. και Θ., μετά την εφαρμο-
γή του μαθηματικού τύπου Α=[(Π+Πν)/1000]* Σι, όπως 
περιγράφεται με τους αντίστοιχους υπολογισμούς, στον 
Πίνακα του Παραρτήματος, ο οποίος αποτελεί αναπό-
σπαστο μέρος της παρούσας απόφασης.

Οι υπολογισμοί στον Πίνακα του Παραρτήματος στην 
Περιφερειακή Ενότητα να γίνουν λαμβάνοντας υπόψη 
τις παραδοχές και παραμέτρους που πρότεινε η γνωμο-
δοτική επιτροπή της παραγράφου 3 του άρθρου 85 του 
ν. 4070/2012 στο σχετικό πρακτικό αριθ. 3/2017, κατά 
την συνεδρίασή της στις 26-05-2017.

Μέγιστος αριθμός: Α=[(Π+Πν)/1000]* Σι, όπου
• Π μόνιμος πληθυσμός της έδρας σύμφωνα, με την 

απογραφή του 2011 της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής.
• Πν=0 (εγκύκλιος Διεύθυνσης Επιβατικών Μεταφορών 

με αριθμό Α20534/1646/04.05.2012).
• Σi =1,50, όπως προβλέπεται στην παράγραφο 2 του 

άρθρου 85 του ν. 4070/2012 και σύμφωνα με την πρό-
ταση της Γνωμοδοτικής Επιτροπής.

Οι υπολογισμοί για τον επιμερισμό των αδειών Ε.Δ.Χ. 
αυτοκινήτων ανά κατηγορία ΤΑΞΙ -ΕΙΔ. ΜΙΣΟ. -ΕΙΔ.ΜΙΣΘ.
ΑΜΕΑ και κατά Διοικητική μονάδα της Περιφερειακής 
Ενότητας Ροδόπης, να γίνουν λαμβάνοντας υπόψη την 
αιτιολογημένη πρόταση της Γνωμοδοτικής Επιτροπής.

Το ποσοστό των οχημάτων ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΙΣΘΩΣΕΩΝ για 
την διοικητική έδρα της Κομοτηνής, που είναι η πρωτεύ-
ουσα του Νομού Ροδόπης ορίζεται: 2 % Χ {Α} (όπου Α 
είναι ο μέγιστος αριθμός Ε.Δ.Χ), οπότε προκύπτει μέγι-
στος αριθμός Ε.Δ.Χ. ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΙΣΘΩΣΕΩΝ δύο (2), ενώ 
το ποσοστό αυτό των ΕΔΧ. ΕΙΔ.ΜΙΣΘ. για τις υπόλοιπες 
Διοικητικές μονάδες της Περιφερειακής Ενότητας Ροδό-
πης ορίζεται: 0% Χ {Α}, οπότε δεν προκύπτει για αυτές 
Ε.Δ.Χ. ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΙΣΘΩΣΕΩΝ.

Σε ότι αφορά τα ΕΙΔ.ΜΙΣΘ.ΑΜΕΑ, ορίζεται ότι για την 
Διοικητική μονάδα της Κομοτηνής, που είναι η πρωτεύ-
ουσα του Νομού, ο αριθμός των αδειών αυτών να είναι 
μία (1). Για τις υπόλοιπες Διοικητικές Μονάδες ορίζεται 
ότι ο αριθμός των ΕΙΔ.ΜΙΣΘ.ΑΜΕΑ να είναι μηδέν (0).

Όταν από τους υπολογισμούς προκύπτουν δεκαδικά 
ψηφία γίνεται στρογγυλοποίηση στην πλησιέστερη ακέ-
ραιη μονάδα, ενώ το υπόλοιπο του {Α} είναι οι άδειες ΤΑΞΙ.

Σε περίπτωση που από την παρούσα απόφαση προκύ-
πτουν για κάποια έδρα λιγότερες άδειες Ε.Δ.Χ., από αυτές 
που υφίστανται κατά το χρόνο πριν τον υπολογισμό, οι 
επιπλέον άδειες δεν αφαιρούνται ούτε ανακαλούνται, 
αλλά δεν συνεχίζεται η διαδικασία εκδόσεως νέων αδει-
ών κατά τα άρθρα 106 και επόμενα του ν. 4070/2012 (Α' 
82). Στην περίπτωση αυτή όμως επιτρέπεται, να μετα-
τραπούν, με αίτηση των ιδιοκτητών, άδειες Ε.Δ.Χ. ΤΑ Ξ Ι 
σε άδειες Ε.Δ.Χ. ΕΙΔ.ΜΙΣΘ. ή και το αντίστροφο, εφόσον 
τέτοιες άδειες δεν υφίστανται ή ο αριθμός τους υπολεί-
πεται του αναλογούντος στην διοικητική μονάδα αριθ-
μού αδειών Ε.Δ.Χ. ΕΙΔ.ΜΙΣΘ. ή ΤΑΞΙ αντίστοιχα.

Η μετατροπή υφισταμένων αδειών ΕΔΧ-ΤΑΞΙ σε ΕΔΧ-
ΕΙΔ.ΜΙΣΘ. και σε ΕΔΧ. ΕΙΔ.ΜΙΣΘ. ΑΜΕΑ, καθώς και η 
χορήγηση νέων αδειών Ε.Δ.Χ. θα γίνει σύμφωνα με τις 
διατάξεις των άρθρων 85, 106 και 111 του ν. 4070/2012, 
καθώς και κάθε άλλης σχετικής διάταξης.
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Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα 
Τηλ. Κέντρο 210 5279000

Κείμενα προς δημοσίευση:   webmaster.et@et.gr *02020371306170008*

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

   Κομοτηνή, 30 Μαΐου 2017

Ο Αντιπεριφερειάρχης

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΑΛΙΚΙΔΗΣ  
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