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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής εγγράφων «Mε
εντολή Υπουργού» στο Γενικό Γραμματέα Επεν−
δύσεων και Ανάπτυξης του Υπουργείου Οικονο−
μίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, στον
Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Ιδιωτικών
Επενδύσεων της Γενικής Γραμματείας Επενδύ−
σεων και Ανάπτυξης, στους Προϊσταμένους των
Διευθύνσεων και Τμημάτων αυτής και στον Προ−
ϊστάμενο του Αυτοτελούς Γραφείου Αντισταθμι−
στικών Οφελών της Γενικής Γραμματείας Επεν−
δύσεων και Ανάπτυξης. ...........................................................

Αριθμ. 10161 /ΔΙΟΕ−404
(1)
Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής εγγράφων «Mε
εντολή Υπουργού» στο Γενικό Γραμματέα Επενδύσε−
ων και Ανάπτυξης του Υπουργείου Οικονομίας, Αντα−
γωνιστικότητας και Ναυτιλίας, στον Προϊστάμενο της
Γενικής Διεύθυνσης Ιδιωτικών Επενδύσεων της Γενι−
κής Γραμματείας Επενδύσεων και Ανάπτυξης, στους
Προϊσταμένους των Διευθύνσεων και Τμημάτων αυ−
τής και στον Προϊστάμενο του Αυτοτελούς Γραφεί−
ου Αντισταθμιστικών Οφελών της Γενικής Γραμμα−
τείας Επενδύσεων και Ανάπτυξης.
1

Συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. 62028/17672/6−11−2009
απόφασης περί Έγκρισης σύναψης συμβάσεων
μίσθωσης έργου από την Ν.Α. Ηλείας. ........................ 2
Ανώτατο όριο επιτρεπόμενων ημερών κίνησης εκτός
έδρας, υπαλλήλων Δήμου Ευρωστίνης Ν. Κοριν−
θίας. ........................................................................................................... 3
Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων των Διευθύνσεων Μετα−
φορών και Επικοινωνιών Δυτικής Θεσσαλονίκης
καθώς και Μεταφορών και Επικοινωνιών Ανατο−
λικής Θεσσαλονίκης στον αρμόδιο Εντεταλμένο
Σύμβουλο Παλαιστή Ιωάννη του Στεφάνου. ........... 4
Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων της Διεύθυνσης Εμπορί−
ου στον αρμόδιο Εντεταλμένο Σύμβουλο Ευθυμι−
άδη Δημήτριο του Στεφάνου. ............................................. 5
Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων των Διευθύνσεων Εται−
ριών και Παιδείας − Αθλητισμού και Τουρισμού −
Πολιτισμού στην αρμόδια Εντεταλμένη Σύμβου−
λο Μακραντωνάκη Στυλιανή του Νικολάου. ........... 6
Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων της Διεύθυνσης Παιδεί−
ας − Αθλητισμού και Τουρισμού − Πολιτισμού στον
αρμόδιο Εντεταλμένο Σύμβουλο Κούη Κωνσταντί−
νο του Ηλία. ........................................................................................ 7

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ
Στην υπ’ αριθμ. 507/4.2.2010 απόφαση του Νομάρχη
Φθιώτιδας που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 201 τ. Β΄
της 1.3.2010 και αφορά καθιέρωση υπερωριακής
Εργασίας υπαλλήλων της ΝΑ Φθιώτιδας. ................ 8

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ,
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Των άρθρων 81 και 83 παρ. 2 του Συντάγματος.
β) Των άρθρων 41 παρ. 1 και 5, 47 παρ. 3, 50, 51, 52,
54 και 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση
και τα Κυβερνητικά Όργανα, ο οποίος κυρώθηκε με το
άρθρο πρώτο του π.δ./τος 63/2005 (ΦΕΚ Α΄98).
γ) Του ν.3299/2004 (ΦΕΚ 261 Α΄) «Κίνητρα Ιδιωτικών
Επενδύσεων για την Οικονομική Ανάπτυξη και την Πε−
ριφερειακή Σύγκλιση».
δ) Του Π.Δ. 185/2009 (ΦΕΚ 213 Α΄) «Ανασύσταση του
Υπουργείου Οικονομικών, συγχώνευση του Υπουργείου
Οικονομίας και Οικονομικών με τα Υπουργεία Ανάπτυ−
ξης και Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής
Πολιτικής και μετονομασία του σε «Υπουργείο Οικονομί−
ας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας», μετατροπή του
Υπουργείου Μακεδονίας− Θράκης σε Γενική Γραμματεία
Μακεδονίας – Θράκης και υπαγωγή στο Υπουργείο Εσω−
τερικών της Γενικής Γραμματείας Μακεδονίας – Θράκης
και της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής
Πολιτικής».
ε) Του Π.Δ 187/2009 (ΦΕΚ 214 Α΄) «Διορισμός Υπουργών
και Υφυπουργών».
στ) Του Π.Δ. 189/2009 (ΦΕΚ 221 Α΄) «Καθορισμός αρ−
μοδιοτήτων των Υπουργείων».
ζ) Της απόφασης του Πρωθυπουργού με αριθμό
2876/7.10.2009 (ΦΕΚ 2234 Β΄) «Αλλαγή τίτλου Υπουρ−
γείων».
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η) Του Π.Δ. 178/2000 (165 Α΄) «Οργανισμός του Υπουργεί−
ου Εθνικής Οικονομίας» όπως τροποποιημένο ισχύει.
θ) Του Π.Δ. 81/2002 (57 Α΄) «Συγχώνευση των Υπουργεί−
ων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών στο Υπουργείο
Οικονομίας και Οικονομικών».
3. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού
Προϋπολογισμού,
4. Την ανάγκη να διασφαλισθεί η εύρυθμη και αποδοτι−
κή λειτουργία των Υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας
Επενδύσεων και Ανάπτυξης, επί των οποίων ασκούμε αρ−
μοδιότητες, καθώς και η ταχεία διεκπεραίωση των υπο−
θέσεων που έχουν ανατεθεί σ’ αυτές, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Μεταβιβάζουμε στο Γενικό Γραμματέα Επενδύσεων
και Ανάπτυξης του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνι−
στικότητας και Ναυτιλίας, στον Προϊστάμενο της Γε−
νικής Διεύθυνσης Ιδιωτικών Επενδύσεων της Γενικής
Γραμματείας Επενδύσεων και Ανάπτυξης, στους Προ−
ϊσταμένους των Διευθύνσεων και Τμημάτων αυτής και
στον Προϊστάμενο του Αυτοτελούς Γραφείου Αντισταθ−
μιστικών Οφελών της Γενικής Γραμματείας Επενδύσεων
και Ανάπτυξης, το δικαίωμα να υπογράφουν «Με εντολή
Υπουργού» τα έγγραφα και λοιπές πράξεις που αναφέ−
ρονται στα επόμενα άρθρα.
Άρθρο 2
1. Στο Γενικό Γραμματέα Επενδύσεων και Ανάπτυξης
μεταβιβάζουμε το δικαίωμα να υπογράφει «Με εντολή
Υπουργού» τις αποφάσεις, έγγραφα και λοιπές πρά−
ξεις αρμοδιότητας της Γενικής Διεύθυνσης Ιδιωτικών
Επενδύσεων καθώς και την έκδοση οδηγιών προς τις
υπηρεσίες που υπάγονται σ’ αυτήν για τη μεθόδευση
και το συντονισμό της δραστηριότητάς τους με σκοπό
την αποτελεσματική εφαρμογή της κυβερνητικής πο−
λιτικής και την εύρυθμη λειτουργία τους στο πλαίσιο
της παρούσας εξουσιοδότησης.
2. Από την ως άνω μεταβίβαση εξαιρούνται:
α. Οι αποφάσεις για την υπαγωγή ή την απόρριψη
αιτήσεων υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων στους ανα−
πτυξιακούς νόμους, όπως κάθε φορά ισχύουν, καθώς
και οι αποφάσεις τροποποίησης των όρων υπαγωγής
και παράτασης του χρόνου ολοκλήρωσης των επεν−
δύσεων.
β. Οι αποφάσεις πιστοποίησης της ολοκλήρωσης και
της έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας των επεν−
δύσεων.
γ. Οι αποφάσεις ανάκλησης των εγκριτικών αποφά−
σεων υπαγωγής σε περίπτωση μη τήρησης των όρων
τους.
δ. Οι αποφάσεις κατανομής πιστώσεων όλων των δό−
σεων (προκαταβολής, ενδιάμεσων, τελικής) επιχορηγή−
σεων όλων των επενδύσεων που έχουν υπαχθεί στους
εκάστοτε αναπτυξιακούς νόμους.
ε. Οι αποφάσεις για τη σύσταση, συγκρότηση και
ορισμό μελών της Κεντρικής Γνωμοδοτικής Επιτροπής,
σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών αναπτυξιακών
νόμων.
στ. Οι πράξεις ορισμού εκπροσώπων σε συμβούλια
και επιτροπές άλλων δημοσίων υπηρεσιών και οργανι−
σμών για θέματα της αρμοδιότητας της ως άνω Γενικής
Διεύθυνσης.

ζ. Τα ερωτήματα προς το Γραφείο Νομικού Συμβούλου
και στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους και η αποδοχή
των σχετικών γνωμοδοτήσεων και ο κοινοβουλευτικός
έλεγχος.
Άρθρο 3
Στον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Ιδιωτικών
Επενδύσεων της Γενικής Γραμματείας Επενδύσεων και
Ανάπτυξης μεταβιβάζουμε το δικαίωμα να υπογράφει
«Με εντολή Υπουργού» τα κατωτέρω έγγραφα και λοιπές
πράξεις αρμοδιότητας των Διευθύνσεων Α) Έγκρισης
και Ελέγχου Ιδιωτικών Επενδύσεων και Β) Κεφαλαίων
Εξωτερικού που αφορούν:
1. Την συγκριτική ανάλυση και αξιολόγηση της ακο−
λουθούμενης πολιτικής στο χώρο ευθύνης τους και τη
διατύπωση εναλλακτικών προτάσεων και εισηγήσεων
προς τα υπερκείμενα όργανα.
2. Την εξασφάλιση συνεργασίας και συντονισμού με
άλλες υπηρεσίες και λοιπούς φορείς του Δημοσίου
Τομέα.
3. Τον προγραμματισμό και συντονισμό των δραστη−
ριοτήτων των υπηρεσιακών μονάδων που υπάγονται
στη Γενική Διεύθυνση της οποίας προϊσταται, καθώς
και την αξιολόγηση του κόστους και της ποιότητας
των αποτελεσμάτων.
4. Την αξιολόγηση των Προϊσταμένων Διευθύνσεων.
5. Τα έγγραφα που αναφέρονται σε θέματα αρμοδιό−
τητας Προϊσταμένου Διεύθυνσης, εφόσον συμπράττουν
σε αυτά περισσότερες Δ/νσεις.
6. Την προσυπογραφή όλων των εγγράφων που θα
υπογράφονται από υπερκείμενα όργανα.
Άρθρο 4
Στους Προϊσταμένους των Διευθύνσεων Α) Έγκρισης
και Ελέγχου Ιδιωτικών Επενδύσεων και Β) Κεφαλαίων
Εξωτερικού μεταβιβάζουμε το δικαιωμα να υπογράφουν
«Με εντολή Υπουργού» τα κατωτέρω έγγραφα και λοι−
πές πράξεις αρμοδιότητάς τους:
1. Τα προπαρασκευαστικά, διαβιβαστικά, υπομνηστικά,
καθώς και έγγραφα πληροφοριακού χαρακτήρα της
αρμοδιότητας τους.
2. Τα έγγραφα με τα οποία ζητούνται ή παρέχονται
πληροφορίες για την ορθή εφαρμογή των Νόμων.
3. Τις πράξεις με τις οποίες τίθενται έγγραφα της
αρμοδιότητας τους στο Αρχείο.
4. Την αξιολόγηση των Προϊσταμένων Τμημάτων.
5. Τις πράξεις μετακίνησης των υπαλλήλων που υπη−
ρετούν στη Διεύθυνσή τους μεταξύ των τμημάτων αυ−
τής.
Άρθρο 5
Στους Προϊσταμένους των Τμημάτων των Διευθύν−
σεων Α) Έγκρισης και Ελέγχου Ιδιωτικών Επενδύσεων
και Β) Κεφαλαίων Εξωτερικού και στον Προϊστάμενο
του Αυτοτελούς Γραφείου Αντισταθμιστικών Οφελών
μεταβιβάζουμε το δικαίωμα να υπογράφουν «Με εντολή
Υπουργού» τα κατωτέρω έγγραφα και λοιπές πράξεις
αρμοδιότητάς τους:
1. Τα έγγραφα με τα οποία διαβιβάζονται για επίδοση
κάθε είδους έγγραφα ή δικόγραφα, ως και εκείνα με τα
οποία επιστρέφονται ή αναζητούνται αλληλογραφίες
για θέματα της αρμοδιότητάς τους.
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2. Τις πράξεις με τις οποίες τίθενται έγγραφα της
αρμοδιότητάς τους στο αρχείο και αφορούν σε διεκ−
περαιωθείσες υποθέσεις.
3. Τις βεβαιώσεις για την ακρίβεια αντιγράφου από
τα έγγραφα της αρμοδιότητάς τους.
4. Την ανακοίνωση ή κοινοποίηση υπουργικών απο−
φάσεων και των σε εκτέλεση τους έγγραφα της αρ−
μοδιότητάς τους.
5. Τα έγγραφα με τα οποία ζητούνται διάφορα στοι−
χεία και πληροφορίες της αρμοδιότητάς τους.
6. Τις περιλήψεις αποφάσεων και πράξεων που δημο−
σιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
7. Τα πιστοποιητικά και τις βεβαιώσεις σε θέματα που
σύμφωνα με το νόμο μπορούν να βεβαιωθούν από τα
στοιχεία που τηρούνται στην Υπηρεσία.
Άρθρο 6
Γενικές Διατάξεις
1. Όσα έγγραφα λαμβάνουν τελική υπογραφή Υπουρ−
γού προσυπογράφονται από το Γενικό Γραμματέα
Επενδύσεων και Ανάπτυξης. Όταν αυτός κωλύεται ή
απουσιάζει, δεν απαιτείται προσυπογραφή.
2. Οι Προϊστάμενοι Διευθύνσεων και Τμημάτων προ−
συπογράφουν τα έγγραφα που υπογράφονται από τα
υπερκείμενα αυτών όργανα.
3. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος οργάνου που
εξουσιοδοτείται με την απόφαση αυτή να υπογράφει,
η εξουσιοδότηση ισχύει για το νόμιμο αναπληρωτή
του.
4. Όταν για οποιοδήποτε λόγο ή αιτία κωλύεται ή
απουσιάζει Προϊστάμενος Διεύθυνσης όλα τα έγγραφα
της αρμοδιότητάς του υπογράφονται από τον Γενικό
Γραμματέα «Επενδύσεων και Ανάπτυξης».
5. Όταν κωλύεται ή απουσιάζει ο Γενικός Γραμματέας
Επενδύσεων και Ανάπτυξης όλα τα έγγραφα της αρμο−
διότητάς του υπογράφονται από την Υπουργό.
Άρθρο 7
1. Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημο−
σίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 5 Μαρτίου 2010
Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΛΟΥΚΑ Τ. ΚΑΤΣΕΛΗ

F
Αριθμ. οικ. 26787/3042
(2)
Συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. 62028/17672/6−11−2009 από−
φασης περί Έγκρισης σύναψης συμβάσεων μίσθω−
σης έργου από την Ν.Α. Ηλείας.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 6 του ν. 2527/97 και τις
αριθμ. 53855/97,1746/99 και 6528/30−1−06 εγκυκλίους του
ΥΠΕΣΔΔΑ.
2. Τις υπ αριθμ. 341/08 και 140/08 αποφάσεις της Ν.Ε.
Σχεδιασμού Κοινοτικών Προγραμμάτων και του Ν.Σ. της
Ν.Α. Ηλείας, αντίστοιχα, περί ικανοποίησης αιτήματος
κατ’ εξαίρεση πρόσληψης εκτάκτου προσωπικού είκοσι
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τριών (23) ατόμων, με σύμβαση μίσθωσης έργου για
χρονικό διάστημα ενός (1) έτους, σύμφωνα με τα ειδι−
κότερα σε αυτές αναφερόμενα.
3. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 47763/29−7−09 έγγραφο του
ΥΠ.ΕΣ. με το οποίο μας γνωστοποιήθηκε ότι με την
αριθμ. πρωτ. οικ. 46975/27−7−09 απόφαση της Επιτροπής
του άρθρου 2 παρ.1 της αριθμ. 6/15−5−2009 ΠΥΣ (ΦΕΚ
70/Α’/7−5− 2009)»Διαδικασία έγκρισης προσλήψεων προ−
σωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και συμ−
βάσεων μίσθωσης έργου στους ΟΤΑ Α΄ και Β΄ βαθμού
− Τροποποίηση της ΠΥΣ 33/06 (ΦΕΚ Α΄ 22)», εγκρίθηκε
η σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου, μόνο δεκαεπτά
(17) ατόμων, από την Ν.Α. Ηλείας υπό την απαραίτητη
προϋπόθεση τήρησης των διατάξεων του άρθρου 6 του
Ν. 2527/97.
4. Την υπ’ αριθμ 102/09 απόφαση του Νομαρχιακού
Συμβουλίου της Ν.Α. Ηλείας περί καθορισμού του αριθ−
μού των ειδικοτήτων των παραπάνω συμβάσεων μίσθω−
σης έργου των δεκαεπτά (17) ατόμων.
5. Την αριθμ πρωτ. 6175/25316/20−11−2008 απόφαση
βεβαίωση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών της
Ν.Α. Ηλείας περί ύπαρξης εγγεγραμμένης πίστωσης
350.000,00 € στον ειδικό φορέα 072 και Κ.Α. 0871 δ.2
του ισχύοντος προϋπολογισμού οικ. έτους 2009 της
Ν.Α. Ηλείας για την πληρωμή των ανωτέρω συμβάσεων
μίσθωσης έργου.
6. Την από 4−12−08 βεβαίωση του δικηγόρου ότι οι
παραπάνω συμβάσεις είναι γνήσιες συμβάσεις μίσθω−
σης έργου και δεν υποκρύπτουν σχέση εξαρτημένης
εργασίας
7. Το αριθμ. 7239/23881/6−11−2009 έγγραφο της Ν.Α.
Ηλείας με το οποίο βεβαιώνει την ύπαρξη στον προ−
ϋπολογισμό της των πιστώσεων που απαιτούνται για
τον παραπάνω σκοπό.
8. Την αριθμ. 62028/17672/6−11−2009 απόφασή μας (ΦΕΚ
2350/Β΄/18−11−2009 όπως διορθώθηκε με το υπ’ αριθμ
67777/19624/3−12−2009 (ΦΕΚ 2539/Β΄/29−12−2009), απο−
φασίζουμε:
Συμπληρώνουμε την υπ’ αριθμ. 62028/17672/6−11−2009
απόφασής μας (ΦΕΚ 2350/Β΄/8−11−2009 ) όπως διορθώ−
θηκε με το υπ’ αριθμ 67777/19624/3−12−2009 (ΦΕΚ 2539/
Β΄/29−12−2009) όπως παρακάτω:
Α) Ως προς το τέλος της παραγράφου 6 του σκεπτι−
κού μέρους αυτής, στο οποίο προστίθεται η πρόταση:
«και δεν ανάγονται στα συνήθη καθήκοντα των υπαλ−
λήλων της Ν.Α. Ηλείας»
Β) Ως προς το τέλος της προτελευταίας παραγράφου
του αποφασιστικού μέρους αυτής στην οποία προστίθεται
τα παρακάτω: «η παρούσα εκδίδεται διότι το παραπάνω
έργο δεν μπορεί να εκτελεστεί από τους υπηρετούντες
υπαλλήλους της ΝΑ Ηλείας λόγω των εκτάκτων αναγκών
αποκατάστασης της πληγείσας περιοχής και των αναγκών
εκτέλεσης του προγράμματος ΕΣΠΑ στο Νομό Ηλείας».
Κατά τα λοιπά ισχύουν οι υπ’ αριθμ. 62028/17672/6−11−
2009 και 67777/19624/3−12−2009.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Πάτρα, 5 Μαρτίου 2010
Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ
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Αριθμ. 6328/3346
(3)
Ανώτατο όριο επιτρεπόμενων ημερών κίνησης εκτός
έδρας, υπαλλήλων Δήμου Ευρωστίνης Ν. Κορινθίας.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 2503/97 «Διοίκηση, οργάνωση,
στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την
Τοπική Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις».
2. Τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν. 2685/99 «Κάλυψη
δαπανών μετακινούμενων υπαλλήλων εντός και εκτός
Επικράτειας».
3. Τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 25 του Ν.
2738/99 «Συλλογικές διαπραγματεύσεις στη Δημόσια
Διοίκηση κλπ», με τις οποίες μεταβιβάστηκε η αρμοδι−
ότητα αυτή στο Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας.
4. Τις διατάξεις του άρθρου του Ν. 1188/1981 «περί
καταστάσεως προσωπικού των ΟΤΑ».
5. Το αριθμ. 323/20−1−2010 έγγραφο του Δήμου Ευρω−
στίνης Ν. Κορινθίας, με το οποίο ζητάει τον καθορισμό
ανωτάτου ορίου επιτρεπομένων ημερών κίνησης εκτός
έδρας, για είκοσι ένα (21) υπαλλήλους του Δήμου, που
θα μετακινηθούν κατά το έτος 2010 για διάφορους υπη−
ρεσιακούς λόγους, σεμινάρια κ.λπ.
6. Την αριθμ. 2/54865/20−7−99 εγκύκλιο του Υπουργείου
Οικονομικών (κοινοποίηση Ν. 2685/99).
7. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή προκαλείται
δαπάνη η οποία θα αντιμετωπισθεί από τον προϋπο−
λογισμό του Δήμου Ευρωστίνης, ανερχόμενη στο ποσό
των 8.000.00€, αποφασίζουμε:
Καθορίζουμε το ανώτατο ετήσιο όριο επιτρεπομέ−
νων ημερών κίνησης εκτός έδρας για το έτος 2010 για
είκοσι ένα (21) υπαλλήλους του Δήμου Ευρωστίνης Ν.
Κορινθίας αναλυτικά ως εξής:
1. Οχτώ (8) υπάλληλοι κλάδου ΔΕ1, ημέρες 36 έκαστος
2. Δύο (2) υπάλληλοι κλάδου ΔΕ15, ημέρες 36 έκα−
στος
3. Ένας (1) υπάλληλος κλάδου ΔΕ38, ημέρες 36
4. Ένας (1) υπάλληλος κλάδου ΤΕ3, ημέρες 36
5. Τρεις (3) υπάλληλοι κλάδου ΠΕ1, ημέρες 36 έκαστος
6. Ένας (1) υπάλληλος κλάδου ΠΕ, ημέρες 36
7. Ένας (1) υπάλληλος κλάδου ΠΕ3, ημέρες 36
8. Ένας (1) υπάλληλος κλάδου ΥΕ16, ημέρες 36
9. Τρεις (3) υπάλληλοι κλάδου ΔΕ29, ημέρες 36
Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Τρίπολη, 4 Μαρτίου 2010
Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας
ΦΩΤΗΣ ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΛΗΣ
F
Αριθμ. 10/οικ. 5160
(4)
Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων των Διευθύνσεων Μεταφο−
ρών και Επικοινωνιών Δυτικής Θεσσαλονίκης καθώς
και Μεταφορών και Επικοινωνιών Ανατολικής Θεσ−
σαλονίκης στον αρμόδιο Εντεταλμένο Σύμβουλο Πα−
λαιστή Ιωάννη του Στεφάνου.
O ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Π.Δ/τος 30/96 (ΦΕΚ Α΄ 21) «Κώδικας
Νομαρχιακής Αυτ/σης».

2. Τις διατάξεις του Ν. 2690/99 «Περί Κώδικα Διοικη−
τικής Διαδικασίας».
3. Τις διατάξεις του αρθρ. 15 παρ. 28 του Ν. 2503/1997
«Περί Διοίκησης, οργάνωσης και στελέχωσης της Περι−
φέρειας και άλλες διατάξεις» όπως αντικαταστάθηκαν
με τις διατάξεις του αρθρ. 1 του Ν. 3274/2004 από τις
οποίες προκύπτει, ότι σε κάθε Νομαρχιακή Αυτοδιοί−
κηση τον Νομάρχη επικουρούν στην άσκηση των αρ−
μοδιοτήτων του Αντινομάρχες, ο αριθμός των οποίων
για την Ν.Α.Θ. ανέρχεται σε έξι (6).
4. Το τρίτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 62
του Π.Δ. 30/1996 (όπως ισχύει σήμερα).
5. Τον Οργανισμό της Νομ/κής Αυτ/σης Θεσ/νίκης που
δημοσιεύθηκε στις 11−5−1995 (ΦΕΚ 392 τ. Β΄) όπως τρο−
ποποιήθηκε μεταγενέστερα και ισχύει σήμερα.
6. Την αριθμ. Γ.Ν. 257/1−2−2010 απόφαση περί ορισμού
Εντεταλμένων Συμβούλων.
7. Την ανάγκη μεταβίβασης αρμοδιοτήτων στον αρμό−
διο Εντεταλμένο Σύμβουλο για την εύρυθμη λειτουργία
των Υπηρεσιών, αποφασίζουμε:
Μεταβιβάζουμε τις αρμοδιότητες των Διευθύνσεων
Μεταφορών και Επικοινωνιών Δυτικής Θεσσαλονίκης
καθώς και Μεταφορών και Επικοινωνιών Ανατολικής
Θεσσαλονίκης στον αρμόδιο Εντεταλμένο Σύμβουλο
και αναθέτουμε σ’ αυτόν την υπογραφή με «ΕΝΤΟΛΗ
ΝΟΜΑΡΧΗ» πράξεων και εγγράφων για θέματα αρμο−
διότητάς του όπως παρακάτω:
Για τις Διευθύνσεις Μεταφορών & Επικοινωνιών Δυ−
τικής και Ανατολικά Θεσσαλονίκης:
1. Την αφαίρεση άδειας και πινακίδων κυκλοφορίας
Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου σε περίπτωση μη μεταβίβασής του
σε δικαιούμενο πρόσωπο ή παραίτησης του κυρίου και
κατόχου του από τη θέση του οδηγού στο δημόσιο
τομέα (Ν. 1437/1984, άρθρο 7).
2. Την οριστική ανάκληση αδείας κυκλοφορίας Ε.Δ.Χ.
αυτοκινήτου (1/2 και άνω) από τους υπότροπους κατό−
χους τους που παρέχουν εργασία οδηγού σε αυτοκί−
νητο δημοσίας ή ιδιωτικής χρήσης άλλου προσώπου (Ν.
1437/1984, άρθρο 8).
3. Τον καθορισμό χώρων στάσης ή στάθμευσης (πιά−
τσες) Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων. (Π.Δ. 243/1987 και Π.Δ. 244/1987,
άρθρο 5 και υπουργική απόφαση ΔΟΝΣ/18470/1988 παρ.
5).
4. Τον καθορισμό του χρόνου λειτουργίας και αλλα−
γής βάρδιας οδηγών Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων (Π.Δ. 243/1987
και Π.Δ. 244/1987 άρθρο 10 και υπουργική απόφαση
ΔΟΝΣ/18470/1988 παρ. 5).
5. Την έγκριση τοποθέτησης σχάρας στα Ε.Δ.Χ. αυτο−
κίνητα (Π.Δ.244/1987, άρθρο 3).
6. Τον καθορισμό εξωτερικών ενδείξεων των Ε.Δ.Χ.
αυτοκινήτων που έχουν την ίδια έδρα ή είναι ενταγ−
μένα σε ειδικό ραδιοδίκτυο (ειδικής χρωματιστής λω−
ρίδας, χρώματος, διαστάσεων και σχήματος πινακίδας
ραδιοταξί κ.λπ.) (Π.Δ. 244/1987, άρθρο 4 και υπουργική
απόφαση ΔΟΝΣ. 18470/1988 παρ. 5).
7. Τον καθορισμό Περιοχής κοινής Λειτουργίας Ε.Δ.Χ.
ταξί και σχετικών όρων και προϋποθέσεων (Π.Δ. 244/1987,
άρθρο 8).
8. Την επιβολή τοποθέτησης ταξιμέτρου σε Ε.Δ.Χ.
αυτοκίνητα που δεν έχουν έδρα πρωτεύουσα νομού ή
διοικητική μονάδα που βρίσκεται μέσα στην ενιαία έδρα
Θεσσαλονίκης (Π.Δ. 244/1987, άρθρο 16).
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9. Την αλλαγή έδρας ή προσωρινής στάθμευσης Ε.Δ.Χ.
αυτοκινήτου σε διοικητική μονάδα διάφορη της ανα−
γραφόμενης στην άδεια κυκλοφορίας του (Ν. 588/1977,
άρθρο 24 − ΦΕΚ 148/Α΄).
10. Την προσωρινή ή οριστική αφαίρεση της αδείας
κυκλοφορίας Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου σε περίπτωση συστη−
ματικής απουσίας ή σποραδικά διακοπτόμενης κυκλο−
φορίας του από την έδρα του (αρθρ. 7 παραγ. β του Ν.
3109/2003 − ΦΕΚ 38/τ. Α΄).
11. Την προσωρινή ή οριστική αφαίρεση αδείας άσκη−
σης επαγγέλματος τεχνιτών αυτοκινήτων, λόγω κατα−
δίκης του κατόχου της για παραποίηση ή εξαφάνιση
στοιχείων ταυτότητας οχήματος (Ν. 1575/1985, άρθρο
8 παρ. 4).
12. Την ανάκληση και αφαίρεση αδειών άσκησης
επαγγέλματος εκπαιδευτή υποψηφίων οδηγών και
των αδειών λειτουργίας ΣΧΟΛΩΝ ΟΔΗΓΩΝ (απόφαση
4905/636/08 − ΦΕΚ 2187/τ. Α΄).
13. Την τεχνική παρακολούθηση της καλής λειτουργίας
των νόμιμα λειτουργούντων ραδιοσταθμών και ειδικών
ραδιοδικτύων για αποφυγή δημιουργίας αμοιβαίων πα−
ρενοχλήσεων μεταξύ των ραδιοσταθμών. (Ν.Δ. 1244/1972,
άρθρο 12 παρ. 3).
14. Τον έλεγχο των χειριστών ραδιοσταθμών από άπο−
ψη τήρησης των διεθνών συμβάσεων και κανονισμών
και της εσωτερικής νομοθεσίας. (Ν.Δ. 1244/1972, άρθρο
12 παρ. 3).
15. Την αναζήτηση και ανεύρεση (εξακρίβωση της ταυ−
τότητας) των χωρίς νόμιμη άδεια λειτουργούντων ραδι−
οσταθμών και τη λήψη μέτρων για την παρεμπόδιση της
λειτουργίας αυτών. Ν.Δ. 1244/1972, άρθρο 12 παρ. 3).
16. Την εποπτεία της παρακολούθησης των εκπομπών
ραδιοσταθμών και ειδικών ραδιοδικτύων. Ν.Δ. 1244/1972,
άρθρο 12 παρ. 3).
17. Τον καταλογισμό τελών υπέρβασης ανωτάτου μηνι−
αίου ορίου μονάδων τηλεφωνικών συνδιαλέξεων και τη−
λεγραφημάτων στις Δημόσιες Υπηρεσίες. (Ν. 4275/1929,
άρθρο 29 − ΦΕΚ 265/Α΄, Ν. 4277/1929, άρθρο 9 − ΦΕΚ
265/Α΄ και Ν. 2026/1992, άρθρο 1).
18. Την έγκριση αποφάσεων και λοιπών πράξεων ατο−
μικού περιεχομένου και τη συγκρότηση συλλογικών ορ−
γάνων των εποπτευομένων από το Υπουργείο, Νομι−
κών Προσώπων των οποίων η κατά τόπο αρμοδιότητα
εκτείνεται σε ένα μόνο νομό − νομαρχία.(Π.Δ. 79/1993,
άρθρο μόνο παρ. 3).
19. Τη συγκρότηση μικτών συνεργείων διενέργειας
ελέγχων για βεβαίωση παραβάσεων του κανονισμού
λειτουργίας των ΕΔΧ αυτοκινήτων, τον ορισμό επόπτη
αυτοκινήτων και του καθορισμού της ελαχίστης συχνό−
τητας πραγματοποίησης ελέγχων.
20. Την προσωρινή αφαίρεση της άδειας κυκλοφορίας
και των κρατικών πινακίδων −των ιδιωτικής χρήσης λεω−
φορείων σε περίπτωση διαπίστωσης μη εφαρμογής των
τιθεμένων όρων − προϋποθέσεων και περιορισμών για
την κυκλοφορία τους, καθώς και την οριστική αφαίρεση
των στοιχείων κυκλοφορίας σε περίπτωση είσπραξης
κομίστρου ή χρησιμοποίησης των οχημάτων αυτής της
κατηγορίας για σκοπό διάφορο από αυτόν για τον οποίο
τέθηκε σε κυκλοφορία, [άρθρο 1 του Ν.Δ. 304/1969 (ΦΕΚ
195/Α΄), άρθρο 9 του Ν. 2465/97 (ΦΕΚ 28 Α΄), άρθρο 18
του Ν. 2963/01 (ΦΕΚ 268 Α΄) και υπουργικών αποφάσεων
Δ−16900/2550/1976 (ΦΕΚ 828 Β΄) και Α2/οικ./20746/3403/97
(ΦΕΚ 619 Β΄)].
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21. Τη συγκρότηση γνωμοδοτικής επιτροπής χορή−
γησης αδειών κυκλοφορίας βυτιοφόρων εκκενώσεων
βόθρων αυτοκινήτων δημοσίας χρήσης. (Ν. 383/1976,
άρθρο 4 και υπουργική απόφαση Ε.2.38763/1973 ΦΕΚ
663/Β΄).
22. Τη σύσταση και συγκρότηση Δευτεροβάθμιων Ια−
τρικών Επιτροπών (Δ.I.E.) εξέτασης υποψηφίων οδηγών
αυτοκινήτων μοτ/των και μοτοποδηλάτων (Π.Δ. 155/96
ΦΕΚ 115/14−6−96).
23. Την υπογραφή των ερωτημάτων και των εγγρά−
φων γενικής φύσεως που απευθύνονται στις Κεντρικές
Υπηρεσίες.
24. Τις αποφάσεις αδειών ίδρυσης και λειτουργίας
συνεργείων επισκευής − συντήρησης αυτ/των.
25. Τις αποφάσεις αδειών ίδρυσης και λειτουργίας
σταθμών αυτ/των, πλυντηρίων − λιπαντηρίων αυτ/των,
πρατηρίων υγρών καυσίμων και υγραερίου, σταθμών
υπεραστικών λεωφορείων, εμπορευματικών σταθμών
φορτηγών αυτ/των.
26. Τη συγκρότηση επιτροπής ελέγχου σχολών
Σ.Ε.Κ.Α.Μ.−Σ.Ε.ΚΟ.Ο.ΜΕ.Ε (Π.Δ. 346/01 − ΦΕΚ 233/Α΄, Π.Δ.
355/94 − ΦΕΚ 189/Α΄).
27. Την χορήγηση αδειών λειτουργίας και τον έλεγχο
των Σχολών ΣΕΚΟΟΜΕΕ (Π.Δ. 355/94 − ΦΕΚ, 189/Α΄ και
60740/1027/95 ΦΕΚ 246/Β΄).
28. Τον καθορισμό ημερομηνίας εξετάσεων οδηγών
οχημάτων που μεταφέρουν επικίνδυνα εμπορεύματα,
για την απόκτηση πιστ/κου επαγγελματικής κατάρτι−
σης (A.D.R.) και συγκρότηση επιτροπής διενέργειας των
παραπάνω εξετάσεων (Π.Δ. 355/94 − ΦΕΚ 189/Α΄ όπως
τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 106/98 − ΦΕΚ 97/Α΄).
29. Τη συγκρότηση επιτροπής διενέργειας αυτοψίας
για την έγκριση της καταλληλότητας της θέσης για την
ίδρυση πρατηρίων πεπιεσμένου φυσικού αερίου (CNG)
(άρθ. 45 Ν. 2773/1999 ΦΕΚ 286/Α΄ και υπουργική απόφαση
5063/184/2000 − ΦΕΚ 155/Β΄).
30. Την ανάκληση δικαιώματος άδειας κυκλοφορίας,
ως δημόσιας χρήσης, του νομίμως κυκλοφορούντος αυτ/
του, τα στοιχεία του οποίου χρησιμοποιήθηκαν για τη
θέση σε κυκλοφορία παρανόμως κυκλοφορούντος οχή−
ματος και κατάσχεση του παρανόμως κυκλοφορούντος
οχήματος (παρ. 9, άρθ. 10 του Ν. 2801/00 − ΦΕΚ 46/Α΄).
31. Το σχεδιασμό του συγκοινωνιακού έργου και της
λειτουργίας των επιβατηγών δημόσιας χρήσης (Ε.Δ.Χ.),
τη συγκρότηση Νομαρχιακής επιτροπής θεμάτων Ε.Δ.Χ.,
τον καθορισμό του αριθμού των νέων Ε.Δ.Χ. αυτ/των
που είναι αναγκαία για την κάλυψη των αναγκών κάθε
διοικητικής μονάδας του Νομού, την προκήρυξη−πρό−
σκληση για υποβολή αιτήσεων και δικαιολογητικών για
χορήγηση νέων αδειών Ε.Δ.Χ. και τη συγκρότηση τριμε−
λών επιτροπών εξέτασης αιτήσεων και δικαιολογητικών
υποψηφίων για νέες άδειες, κύρωση−έγκριση του πρα−
κτικού και του πίνακα κατάταξης των δικαιουμένων και
μη παραχώρησης νέας άδειας Ε.Δ.Χ. (Ν. 1437/84 − ΦΕΚ
59/Α΄, Π.Δ. 458/84 − ΦΕΚ 165/Α΄).
32. Τη χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλματος ρα−
διοηλεκτρολόγων, ραδιοτεχνιτών, πτυχίων χειριστών
ασυρμάτου και αδειών λειτουργίας ραδιοηλεκτρικών
εργαστηρίων.
33. Τις αποφάσεις ανάκλησης ή αφαίρεσης των αδει−
ών ίδρυσης και λειτουργίας συνεργείων συντήρησης
και επισκευής αυτ/των − μοτ/των και μοτοποδηλάτων,
την επαναχορήγηση ανακληθέντων ή αφαιρεθέντων
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αδειών, καθώς και την επιβολή κυρώσεων προσωρινής
και οριστικής σφράγισης συνεργείων.
Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από την ημερομηνία
υπογραφής της, λήγει στις 31−12−2010 και κάθε προγε−
νέστερη όμοια απόφαση καταργείται.
Η απόφαση αυτή δεν προκαλεί δαπάνη σε βάρος του
προϋπολογισμού του Κράτους ή της Ν.Α. Θεσσαλονίκης.
Η απόφαση αυτή, ως έχουσα κανονιστικό χαρακτήρα
να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Θεσσαλονίκη, 19 Φεβρουαρίου 2010
Ο Νομάρχης
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Χ. ΨΩΜΙΑΔΗΣ
F
Αριθμ. 10/οικ. 5161
(5)
Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων της Διεύθυνσης Εμπορίου
στον αρμόδιο Εντεταλμένο Σύμβουλο Ευθυμιάδη Δη−
μήτριο του Στεφάνου.
Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Π.Δ/τος 30/96 (ΦΕΚ A΄ 21) «Κώδικας
Νομαρχιακής Αυτ/σης».
2. Τις διατάξεις του Ν. 2690/99 «Περί Κώδικα Διοικη−
τικής Διαδικασίας».
3. Τις διατάξεις του αρθρ. 15 παρ. 28 του Ν. 2503/1997
«Περί Διοίκησης, οργάνωσης και στελέχωσης της Περι−
φέρειας και άλλες διατάξεις» όπως αντικαταστάθηκαν
με τις διατάξεις του άρθρ. 1 του Ν. 3274/2004 από τις
οποίες προκύπτει, ότι σε κάθε Νομαρχιακή Αυτοδιοί−
κηση τον Νομάρχη επικουρούν στην άσκηση των αρ−
μοδιοτήτων του Αντινομάρχες, ο αριθμός των οποίων
για την Ν.Α.Θ. ανέρχεται σε έξι (6).
4. Το τρίτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 62
του Π.Δ. 30/1996 (όπως ισχύει σήμερα).
5. Τον Οργανισμό της Νομ/κής Αυτ/σης Θεσ/νίκης που
δημοσιεύθηκε στις 11−5−1995 (ΦΕΚ 392 τ. Β΄) όπως τρο−
ποποιήθηκε μεταγενέστερα και ισχύει σήμερα.
6. Την αριθμ. Γ.Ν. 257/1−2−2010 απόφαση περί ορισμού
Εντεταλμένων Συμβούλων.
7. Την ανάγκη μεταβίβασης αρμοδιοτήτων στον αρμό−
διο Εντεταλμένο Σύμβουλο για την εύρυθμη λειτουργία
της Υπηρεσίας, αποφασίζουμε:
Μεταβιβάζουμε τις αρμοδιότητες της Διεύθυνσης
Εμπορίου στον αρμόδιο Εντεταλμένο Σύμβουλο και ανα−
θέτουμε σ’αυτόν την υπογραφή με «ΕΝΤΟΛΗ ΝΟΜΑΡΧΗ»
πράξεων και εγγράφων για θέματα αρμοδιότητάς του
όπως παρακάτω:
1) Τον διορισμό των μελών του Πειθαρχικού Συμβου−
λίου Εξαγωγικού Εμπορίου.
2) Την έκδοση Αγορανομικών Διατάξεων και εξουσι−
οδότηση του Αγορανομικού Κώδικα.
3) Την συγκρότηση Νομαρχιακών Επιτροπών Εμπορίου
(Αγορανομικών Επιτροπών).
4) Τον διορισμό των μελών της Επιτροπής ποιοτικής
εξέτασης δειγμάτων άρτου.
5) Τις αποφάσεις συγκρότησης:
Χορήγηση αδειών λειτουργίας εκθέσεων.
Έγκριση μετακινήσεως υπαλλήλων σε άλλους Νομούς
για υπηρεσιακούς λόγους.
Έγκριση ετήσιων περιοδικών ελέγχων μέτρων και
σταθμών.
Συγκρότησης συνεργείων υπερωριακής εργασίας.

6) Την χορήγηση αδειών άνευ αποδοχών στους υπαλ−
λήλους της Διεύθυνσης.
7) Τον ορισμό υπολόγων διαχείρισης χρημάτων.
8) Τον ορισμό Εκκαθαριστή Αποδοχών.
9) Τη συγκρότηση συνεργείων αγορανομικών και υγει−
ονομικών ελέγχων.
Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από την ημε−
ρομηνία υπογραφής της, λήγει στις 31−12−2010 και κάθε
προγενέστερη όμοια απόφαση καταργείται.
Η απόφαση αυτή δεν προκαλεί δαπάνη σε βάρος του
προϋπολογισμού του Κράτους ή της Ν.Α. Θεσσαλονίκης.
Η απόφαση αυτή ως έχουσα κανονιστικό χαρακτήρα
να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Θεσσαλονίκη 19 Φεβρουαρίου 2010
Ο Νομάρχης
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Χ. ΨΩΜΙΑΔΗΣ
F
Αριθμ. 10/οικ. 5162
(6)
Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων των Διευθύνσεων Εταιριών
και Παιδείας − Αθλητισμού και Τουρισμού − Πολιτι−
σμού στην αρμόδια Εντεταλμένη Σύμβουλο Μακρα−
ντωνάκη Στυλιανή του Νικολάου.
Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Π.Δ/τος 30/96 (ΦΕΚ A΄ 21) «Κώδικας
Νομαρχιακής Αυτ/σης».
2. Τις διατάξεις του Ν. 2690/99 «Περί Κώδικα Διοικη−
τικής Διαδικασίας».
3. Τις διατάξεις του αρθρ. 15 παρ. 28 του Ν. 2503/1997
«Περί Διοίκησης, οργάνωσης και στελέχωσης της Περι−
φέρειας και άλλες διατάξεις» όπως αντικαταστάθηκαν
με τις διατάξεις του άρθρ. 1 του Ν. 3274/2004 από τις
οποίες προκύπτει, ότι σε κάθε Νομαρχιακή Αυτοδιοί−
κηση τον Νομάρχη επικουρούν στην άσκηση των αρ−
μοδιοτήτων του Αντινομάρχες, ο αριθμός των οποίων
για την Ν.Α.Θ. ανέρχεται σε έξι (6).
4. Το τρίτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 62
του Π.Δ. 30/1996 (όπως ισχύει σήμερα).
5. Τον Οργανισμό της Νομ/κής Αυτ/σης Θεσ/νίκης που
δημοσιεύθηκε στις 11−5−1995 (ΦΕΚ 392 τ. Β΄) όπως τρο−
ποποιήθηκε μεταγενέστερα και ισχύει σήμερα.
6. Την αριθμ. Γ.Ν. 257/1−2−2010 απόφαση περί ορισμού
Εντεταλμένων Συμβούλων.
7. Την ανάγκη μεταβίβασης αρμοδιοτήτων στον αρμό−
διο Εντεταλμένο Σύμβουλο για την εύρυθμη λειτουργία
των Υπηρεσιών, αποφασίζουμε:
Μεταβιβάζουμε τις αρμοδιότητες των Διευθύνσεων
Εταιριών και Παιδείας − Αθλητισμού και Τουρισμού − Πο−
λιτισμού στην αρμόδια Εντεταλμένη Σύμβουλο και ανα−
θέτουμε σ’αυτήν την υπογραφή με «ΕΝΤΟΛΗ ΝΟΜΑΡΧΗ»
πράξεων και εγγράφων για θέματα αρμοδιότητάς του
όπως παρακάτω:
Α. Για τη Διεύθυνση Εταιρειών:
1) Την ανάκληση της ανάκλησης παροχής άδειας σύστα−
σης Αν. Εταιρείας (Άρθρο 7α παρ. 1 περ. δ, Κ.Ν. 2190/20).
2) Την απόφαση ίδρυσης υποκαταστήματος αλλοδα−
πής Εταιρείας Ε.Π.Ε. ή Α.Ε. (Άρθρο 50 του Κ.Ν. 2190/20
και 57 ή 58 του Ν. 3190/55).
3) Την παροχή άδειας σύγκλησης Γενικής Συνέλευσης
των μετόχων εκτός έδρας (Άρθρο 25 του Ν. 2190/20).
Β. Για τη Διεύθυνση Παιδείας−Αθλητισμού και Τουρι−
σμού − Πολιτισμού (Τομέας Πολιτισμού).
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Ο Νομάρχης
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Χ. ΨΩΜΙΑΔΗΣ
F
Αριθμ. 10/οικ. 5164
(7)
Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων της Διεύθυνσης Παιδείας−
Αθλητισμού και Τουρισμού − Πολιτισμού στον αρμό−
διο Εντεταλμένο Σύμβουλο Κούη Κωνσταντίνο του
Ηλία.

7. Την ανάγκη μεταβίβασης αρμοδιοτήτων στον αρμό−
διο Εντεταλμένο Σύμβουλο για την εύρυθμη λειτουργία
της Υπηρεσίας, αποφασίζουμε:
Μεταβιβάζουμε τις αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Παι−
δείας − Αθλητισμού και Τουρισμού − Πολιτισμού (Τομέας
Αθλητισμού) στον αρμόδιο Εντεταλμένο Σύμβουλο Κούη
Κωνσταντίνο και αναθέτουμε σ’αυτόν την υπογραφή
με «ΕΝΤΟΛΗ ΝΟΜΑΡΧΗ» πράξεων και εγγράφων για
θέματα αρμοδιότητάς του όπως παρακάτω:
Για τη Δ/νση Παιδείας − Αθλητισμού και Τουρισμού
− Πολιτισμού (τομέας Αθλητισμού)
1) Την άδεια ίδρυσης και λειτουργίας γυμναστηρίων
και ιδιωτικών σχολών γυμναστικής.
2) Τον έλεγχο καταλληλότητας αγωνιστικών χώρων.
3) Την έκδοση άδειας λειτουργίας γηπέδων κ.λπ.
4)Την έγκριση συμμετοχής σωματείων σε αγώνες
εξωτερικού, πλην των σωματείων που μετέχουν σε
πρωταθλήματα Εθνικών κατηγοριών. (Άρθρο 25 του Ν.
2190/20).
Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από την ημε−
ρομηνία υπογραφής της, λήγει στις 31−12−2010 και κάθε
προγενέστερη όμοια απόφαση καταργείται.
Η απόφαση αυτή δεν προκαλεί δαπάνη σε βάρος του
προϋπολογισμού του Κράτους ή της Ν.Α. Θεσσαλονί−
κης.
Η απόφαση αυτή, ως έχουσα κανονιστικό χαρακτήρα
να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

Θεσσαλονίκη, 19 Φεβρουαρίου 2010

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Π.Δ/τος 30/96 (ΦΕΚ A΄ 21) «Κώδικας
Νομαρχιακής Αυτ/σης».
2. Τις διατάξεις του Ν. 2690/99 «Περί Κώδικα Διοικη−
τικής Διαδικασίας».
3. Τις διατάξεις του αρθρ. 15 παρ. 28 του Ν. 2503/1997
«Περί Διοίκησης, οργάνωσης και στελέχωσης της Περι−
φέρειας και άλλες διατάξεις» όπως αντικαταστάθηκαν
με τις διατάξεις του άρθρ. 1 του Ν. 3274/2004 από τις
οποίες προκύπτει, ότι σε κάθε Νομαρχιακή Αυτοδιοί−
κηση τον Νομάρχη επικουρούν στην άσκηση των αρ−
μοδιοτήτων του Αντινομάρχες, ο αριθμός των οποίων
για την Ν.Α.Θ. ανέρχεται σε έξι (6).
4. Το τρίτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 62
του Π.Δ. 30/1996 (όπως ισχύει σήμερα).
5. Τον Οργανισμό της Νομ/κής Αυτ/σης Θεσ/νίκης που
δημοσιεύθηκε στις 11−5−1995 (ΦΕΚ 392 τ. Β΄) όπως τρο−
ποποιήθηκε μεταγενέστερα και ισχύει σήμερα.
6. Την αριθμ. Γ.Ν. 257/1−2−2010 απόφαση περί ορισμού
Εντεταλμένων Συμβούλων.

Ο Νομάρχης
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Χ. ΨΩΜΙΑΔΗΣ
F

1) Την οργάνωση συναυλιών ή άλλων πολιτιστικών
εκδηλώσεων για τους μαθητές.
2) Τη χορήγηση δωρεάν βιβλίων σε Βιβλιοθήκες και
την επιχορήγηση πολιτιστικών φορέων αρμοδιότητας
Υπουργείου Πολιτισμού.
3) Το συντονισμό δράσεων των πολιτιστικών φορέων
του Νομού.
4) Την ενίσχυση και παραπέρα προώθηση Προγραμμά−
των εναλλακτικής εκπαίδευσης σε θέματα πολιτισμού
στα σχολεία του Νομού.
5) Την προώθηση πολιτιστικών ανταλλαγών με χώρες
του εξωτερικού.
Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από την ημε−
ρομηνία υπογραφής της, λήγει στις 31−12−2010 και κάθε
προγενέστερη όμοια απόφαση καταργείται.
Η απόφαση αυτή δεν προκαλεί δαπάνη σε βάρος του
προϋπολογισμού του Κράτους ή της Ν.Α.Θεσσαλονίκης.
Η απόφαση αυτή, ως έχουσα κανονιστικό χαρακτήρα
να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Θεσσαλονίκη 19 Φεβρουαρίου 2010

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ
(8)
Στην υπ’ αριθμ. 507/4.2.2010 απόφαση του Νομάρχη
Φθιώτιδας που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 201 τ. Β΄ της
1.3.2010 και αφορά καθιέρωση υπερωριακής Εργασίας
υπαλλήλων της ΝΑ Φθιώτιδας για το έτος 2010 και
στη σελίδα 2681 2η στήλη επιφέρεται η πιο κάτω δι−
όρθωση:
Από το λανθασμένο: « Αριθμός Υπαλλήλων 340, Αριθ−
μός Ωρών (Σύνολο) 38500, Απαιτούμενη Δαπάνη (ευρώ)
270.000»
στο σωστό «Αριθμός Υπαλλήλων 10, Αριθμός Ωρών
(Σύνολο) 5000, Απαιτούμενη Δαπάνη (ευρώ) 30000»
(Από το Εθνικό Τυπογραφείο)
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ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ Φ.Ε.Κ.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ − Βασ. Όλγας 227
ΠΕΙΡΑΙΑΣ − Ευριπίδου 63
ΠΑΤΡΑ − Κορίνθου 327
ΙΩΑΝΝΙΝΑ − Διοικητήριο
ΚΟΜΟΤΗΝΗ − Δημοκρατίας 1

23104 23956
210 4135228
2610 638109
26510 87215
25310 22858

ΛΑΡΙΣΑ − Διοικητήριο
ΚΕΡΚΥΡΑ − Σαμαρά 13
ΗΡΑΚΛΕΙΟ − Πεδιάδος 2
ΜΥΤΙΛΗΝΗ − Πλ. Κωνσταντινουπόλεως 1

2410 597449
26610 89122
2810 300781
22510 46654

ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΦΥΛΛΩΝ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
Σε έντυπηη μμορφή
ρφή
• Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 μέχρι 16 σελίδες σε 1 €, προσαυξανόμενη κατά 0,20 € για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.
• Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 € ανά σελίδα.
Σε μμορφή
ρφή DVD/CD
Τεύχος

Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Τεύχος

Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Α΄

150 €

40 €

15 €

Α.Α.Π.

110 €

30 €

−

Β΄

300 €

80 €

30 €

Ε.Β.Ι.

100 €

−

−

Γ΄

50 €

−

−

Α.Ε.Δ.

5€

−

−

Υ.Ο.Δ.Δ.

50 €

−

−

Δ.Δ.Σ.

200 €

−

20 €

Δ΄

110 €

30 €

−

Α.Ε. − Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.

−

−

100 €

• Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd−rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 € προσαυξανόμενη κατά 1 € ανά 50 σελίδες.
• Η τιμή πώλησης σε μορφή cd−rom/dvd, δημοσιευμάτων μιας εταιρείας στο τεύχος Α.Ε.−Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. σε 5 € ανά έτος.
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ Φ.Ε.Κ.: Τηλεφωνικά: 210 4071010 − fax: 210 4071010 − internet: http://www.et.gr

ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ Φ.Ε.Κ.
Τεύχος

Έντυπη μορφή

Ψηφιακή Μορφή

Τεύχος

Έντυπη μορφή

Ψηφιακή Μορφή

Α΄

225 €

190 €

Α.Ε.Δ.

10 €

Δωρεάν

Β΄

320 €

225 €

Α.Ε. − Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.

2.250 €

645 €

Γ΄

65 €

Δωρεάν

Δ.Δ.Σ.

225 €

95 €

Υ.Ο.Δ.Δ.

65 €

Δωρεάν

Α.Σ.Ε.Π.

70€

Δωρεάν

Δ΄

160 €

80 €

Ο.Π.Κ.

−

Δωρεάν

Α.Α.Π.

160 €

80 €

Α΄+ Β΄+ Δ΄ + Α.Α.Π.

−

450 €

Ε.Β.Ι.

65 €

33 €

• Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70 €, ποσό το οποίο αφορά τα ταχυδρομικά έξοδα.
• Για την παροχή πρόσβασης μέσω διαδικτύου σε Φ.Ε.Κ. προηγουμένων ετών και συγκεκριμένα στα τεύχη: α) Α, Β, Δ, Α.Α.Π., Ε.Β.Ι. και Δ.Δ.Σ., η τιμή προσαυξάνεται,
πέραν του ποσού της ετήσιας συνδρομής του 2007, κατά 40 € ανά έτος και ανά τεύχος και β) για το τεύχος Α.Ε.−Ε.Π.Ε. & Γ.Ε.ΜΗ., κατά 60 € ανά έτος παλαιότητας.
* Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/28.2.2005 2η Υπηρεσία
Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34,
Τ.Κ. 104 32 Αθήνα).
* Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά και θα επιστρέφονται.
* Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεο−
πτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α., τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά Όργανα και οι τριτοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα
τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής (τρέχον έτος + παλαιότητα).
* Το ποσό υπέρ Τ.Α.Π.Ε.Τ. [5% επί του ποσού συνδρομής (τρέχον έτος + παλαιότητα)], καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκπτωση.
* Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση.
Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρούνται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: 210 5279000.
Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: Μάρνη 8 τηλ.: 210 8220885, 210 8222924, 210 5279050.
Οι πολίτες έχουν τη δυνατότητα ελεύθερης ανάγνωσης των δημοσιευμάτων που καταχωρούνται σε όλα τα τεύχη της Εφημερίδας της
Κυβερνήσεως πλην εκείνων που καταχωρούνται στο τεύχος Α.Ε.−Ε.Π.Ε και Γ.Ε.ΜΗ., από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr).

Οι υπηρεσίες εξυπηρέτησης πολιτών λειτουργούν καθημερινά από 08:00 μέχρι 13:00
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