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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
  (1)

Σύσταση θέσης στο Ταμείο Παρακαταθηκών
και Δανείων Καλαμάτας.

  Με την υπ. αριθμ. ΔΙ.Π.ΙΔ.Δ./Β21/137/1936/12−5−2010 από−
φαση του Υφυπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και 
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, που εκδόθηκε σύμφωνα 
με τις διατάξεις του άρθρου 116 (πρώην 104) του Κα−
νονισμού της Βουλής (Μέρος Β΄/ΦΕΚ 51/τ.Α΄/97) όπως 
ισχύει, την αριθμ. 507/14.1.2010 απόφαση του Προέδρου 
της Βουλής και την απόφαση του Υπηρεσιακού Συ−
βμουλίου για τους υπαλλήλους της Βουλής (πρακτικό 
7/4.12.2009) μετατάσσεται ο Δημήτριος Λαμπρόπουλος 
του Βασιλείου υπάλληλος με σχέση εργασίας ιδιωτικού 
δικαίου αορίστου χρόνου, εκπαιδευτικής βαθμίδας ΔΕ, 
ειδικότητας διοικητικού υπαλλήλου, από τη Βουλή στο 
Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων Καλαμάτας σε 
συνιστώμενη, με την ίδια απόφαση, προσωποπαγή θέση 
ειδικότητας ΔΕ Διοικητικού.

(Αριθμ. βεβ. ΤΠΔ 3578/30−4−2010).
  Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

Γ. ΝΤΟΛΙΟΣ

F
(2)

    Σύσταση θέσης της Β΄ κατηγορίας Διοικητικού 
Προσωπικού (ΔΕ) με ειδικότητα Οδηγός.

  Με την αριθμ. πρωτ. 110/1/10.71/04−05−2010 απόφαση 
του Αντιπροέδρου του Δ.Σ. του Εθνικού Κέντρου Έρευ−
νας Φυσικών Επιστημών «Δημόκριτος» και σύμφωνα με 
τις διατάξεις του άρθ. 70 του Ν. 3528/07 και του άρθ. 12
του Ν. 3230/04, μετατάσσεται ο Ευάγγελος Τσίγκρας 
του Παναγιώτη, υπάλληλος με σχέση ιδιωτικού δικαίου 
αορίστου χρόνου της κατηγορίας YΕ Οδηγών, σε προ−
σωποπαγή θέση, η οποία συστήνεται με την απόφαση 
αυτή της Β΄ κατηγορίας Διοικητικού Προσωπικού (ΔΕ) 
με ειδικότητα Οδηγός.

(Αριθμ. βεβ. ΥΔΕ Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθη−
σης και Θρησκευμάτων: 1011/29−4−2010) 

 Ο Αντιπρόεδρος Δ.Σ.
Κ. Δ. ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
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    Αριθμ. Α1/14/26484/2541 (3)
Τροποποίηση της Α14/2315/121/2007 (ΦΕΚ Β΄ 88) υπουρ−

γικής απόφασης περί «καθορισμού προϋποθέσεων, 
διαδικασίας και δικαιολογητικών για την ταξινόμη−
ση φορτηγών Αυτοκινήτων Ιδιωτικής Χρήσης σε κα−
τηγορίες φυσικών ή νομικών προσώπων σύμφω−
να με τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 10 του
ν. 2898/2001 (ΦΕΚ 71Α΄)».

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ,
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 10 παρ. 7 του ν. 2898/2001 «Σύσταση και 

λειτουργία Συμβουλίου Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσα−
λονίκης, όροι οικονομικής συμφωνίας μεταξύ Ελληνικού 
Δημοσίου και Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών Θεσ−
σαλονίκης και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 71 Α΄).

β) των άρθρων 1 και 2 του ν. 1959/1991 «Για τις οδικές 
μεταφορές τις επικοινωνίες και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 
123 Α΄).

2. Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. Α14/2315/121/2007 (ΦΕΚ 
Β΄ 88) απόφασης του Υπουργού Μεταφορών και Επι−
κοινωνιών.

3. Την ανάγκη καλύτερης εξυπηρέτησης των φυσικών 
ή νομικών προσώπων που καθορίσθηκαν να ταξινομούν 
ΦΙΧ αυτ/τα τα οποία είναι απαραίτητα για την άσκηση 
του επαγγέλματος και την επίτευξη του σκοπού τους.

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

1. Οι παράγραφοι 1 και 2 της Α14/2315/121/2007 (ΦΕΚ 
Β΄ 88) αντικαθίστανται ως εξής:

1. «Επιτρέπεται η ταξινόμηση Φορτηγών Ιδιωτικής Χρή−
σης αυτ/των (Φ.Ι.Χ.) μέχρι 8.000 χιλιόγραμμων μικτού 
βάρους, τα οποία είναι απαραίτητα για την άσκηση 
επαγγέλματος ή την επίτευξη του σκοπού τους σε 
Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ. υπό τη μορφή σωματείων, ιδρυμάτων, 
μη κερδοσκοπικών οργανώσεων, αστικών εταιρειών μη 
κερδοσκοπικών, συλλόγων, που επιδιώκουν φιλανθρωπι−
κούς, περιβαλλοντικούς, αθλητικούς, εκπαιδευτικούς, πο−
λιτιστικούς, φιλοζωϊκούς ή κοινωνικούς σκοπούς καθώς 
και στη Βουλή των Ελλήνων και τα Πολιτικά Κόμματα. 
2. Ειδικά για την περίπτωση των Ιστιοπλοϊκών και Ιπ−
πικών Ομίλων είναι δυνατή η χορήγηση ΦΙΧ αυτ/του ή 
αρθρωτού οχήματος (συρμού) μικτού βάρους άνω των 
8.000 χιλιόγραμμων για τη μεταφορά των σκαφών και 
αλόγων αντίστοιχα. Η δυνατότητα αυτή δίνεται σε Ιπ−
πικούς − Ιστιοπλοϊκούς ομίλους κατόπιν προσκόμισης 
σχετικής Βεβαίωσης περί εγγραφής τους στις αντί−
στοιχες Ομοσπονδίες του κλάδου τους. Ειδικότερα, η 
δυνατότητα αυτή δίνεται σε Ιππικούς Ομίλους, οι οποίοι 
διαθέτουν δέκα τουλάχιστον άλογα. Επίσης, είναι δυνα−
τή η χορήγηση ΦΙΧ αυτ/των της κατηγορίας αυτής σε 
αθλητές ιππείς − ιδιοκτήτες τουλάχιστον πέντε αλόγων, 
εφόσον είναι μέλη αναγνωρισμένου Ιππικού Ομίλου».

2. Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από την δημο−
σίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα 28 Μαΐου 2010

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΕΠΠΑΣ

    Αριθμ. 13447 (4)
Έγκριση παράτασης συμβάσεων μίσθωσης έργου
στον Δήμο Θέρμης Ν. Θεσσαλονίκης μέχρι 30.4.2010.

  Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

  1. Έχοντας υπόψη τις διατάξεις: α) του άρθρου 6 του 
Ν. 2527/1997 «Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων 
του Ν. 2190/1994 και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 206/Α/1997), 
β) των άρθρων 6 παρ. 10 και 7 παρ. 1 του Ν. 2503/1997 
«Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθ−
μιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες 
διατάξεις» (ΦΕΚ 107/Α/1997), γ) του άρθρου 90 του Κώ−
δικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά 
όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ/τος 
63/2005 (ΦΕΚ 98 Α΄) αναφορικά με τον έλεγχο δαπα−
νών που προκαλούν οι κανονιστικές διοικητικές πράξεις,
δ) του άρθρου 14 παρ. 2 του Ν. 3812/2009 «Αναμόρφωση 
συστήματος προσλήψεων στο Δημόσιο Τομέα και άλλες 
διατάξεις» (ΦΕΚ 234/Α΄).

2. Το Π.Δ. 164/2004 «Ρυθμίσεις για τους εργαζομένους 
με συμβάσεις ορισμένου χρόνου στο Δημόσιο Τομέα» 
(ΦΕΚ 134΄/2004).

3. Την Π.Υ.Σ 33/2006 (ΦΕΚ. 280/τ.Α΄/28−12−2006) όπως 
παρατάθηκε με την όμοια 6/31.12.2009 (Φ.Ε.Κ. 237/τ.Α΄/ 
31.12.2009), που αφορά την αναστολή διορισμών και προ−
σλήψεων στο δημόσιο τομέα.

4. Την αριθ. 10/2010 απόφαση του δημοτικού συμβου−
λίου Δήμου θέρμης, με την οποία ζητείται η παράταση 
των συμβάσεων.

5. Το αριθ. πρωτ. οικ. 9754/24.2.2010 έγγραφο του 
Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρο−
νικής Διακυβέρνησης με το οποίο γίνεται γνωστό ότι 
με την αριθμ. πρωτ. οικ. 8873/16.2.2010 απόφαση της 
επιτροπής του άρθρου 1 παραγρ. 1 της Π.Υ.Σ. 33/2006 
και τις διατάξεις του άρθρου 14 παρ. 2 του Ν. 3812/2009 
«Αναμόρφωση συστήματος προσλήψεων στο Δημόσιο 
Τομέα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 234/Α΄), εγκρίθηκαν για 
τους Πρωτοβάθμιους ΟΤΑ της Περιφέρειας Κεντρικής 
Μακεδονίας παρατάσεις συμβάσεων μίσθωσης έργου, 
μέχρι 30.4.2010, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την παράταση συμβάσεων μίσθωσης έρ−
γου μέχρι 30.4.2010, στον Δήμο Θέρμης Ν. Θεσσαλονί−
κης, ως εξής:

ΟΤΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ
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(Τμήμα Τεχνικών Έργων)

1

30.12.2009 4

Βιβλιοθηκονόμος (ΤΕ) 
(Αυτοτελές Γραφείο 
Προγραμματισμού και 
Κοινωνικής Πολιτικής)

1

Δημοσιογράφος (ΠΕ) 
(Γραφείο Δημοσίων 
Σχέσεων)

1
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(Γραφείο Δημοσίων 
Σχέσεων)

1
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Για την απασχόληση των προσώπων με τις παραπά−
νω ειδικότητες απαιτείται η ύπαρξη του αντίστοιχου 
τυπικού προσόντος.

Τόπος εκτέλεσης του έργου ορίζεται ο Δήμος Θέρμης 
Ν. Θεσσαλονίκης. Από την απόφαση αυτή προκαλείται 
δαπάνη ύψους 865.000,00 ευρώ, η οποία κατανέμε−
ται στους κάτωθι Κ.Α. του προϋπολογισμού οικονομι−
κού έτους 2010 του Δήμου Θέρμης, ως εξής: στον ΚΑ 
02.15.6117.001 με τίτλο «Αμοιβές συμβασιούχων έργου 
του άρθρου 6 του Ν. 2527/97» υπάρχει εγγεγραμμένη 
πίστωση ποσού 100.000,00 ευρώ και στον 02.30.6117.001 
με τίτλο «Αμοιβές συμβασιούχων έργου του άρθρου 6 
του Ν. 2527/97» υπάρχει εγγεγραμμένη πίστωση ποσού 
765.000,00 ευρώ.

• Επισημαίνεται ότι οι εγκριθείσες παρατάσεις χορη−
γούνται με την επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 5
και 6 του Π.Δ. 164/2004 «Ρυθμίσεις για τους εργαζο−
μένους με συμβάσεις ορισμένου χρόνου στο Δημόσιο 
Τομέα» (ΦΕΚ 134/Α΄/2004), δηλαδή εφόσον μεταξύ των 
συμβάσεων δεν έχει μεσολαβήσει χρονικό διάστημα 
μικρότερο των τριών (3) μηνών και ο συνολικός χρόνος 
διάρκειας των συμβάσεων δεν υπερβαίνει τους είκοσι 
τέσσερις (24) μήνες.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Θεσσαλονίκη, 21 Μαΐου 2010

Η Γενική Γραμματέας Περιφέρειας
ΜΑΡΙΑ ΛΙΟΝΗ
F

    Αριθμ. 13446 (5)
Έγκριση παράτασης συμβάσεων μίσθωσης έργου στον 

Δήμο Θέρμης Ν. Θεσσαλονίκης μέχρι 30.4.2010.

  Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

  1. Έχοντας υπόψη τις διατάξεις: α) του άρθρου 6 του 
Ν. 2527/Ι997 «Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων 
του Ν. 2190/1994 και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 206/Α/1997), 
β) των άρθρων 6 παρ. 10 και 7 παρ. 1 του Ν. 2503/1997 
«Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθ−
μιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες 
διατάξεις» (ΦΕΚ 107/Α/1997), γ) του άρθρου 90 του Κώ−
δικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά 
όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ/τος 
63/2005 (ΦΕΚ 98 Α) αναφορικά με τον έλεγχο δαπα−
νών που προκαλούν οι κανονιστικές διοικητικές πράξεις,
δ) του άρθρου 14 παρ. 2 του Ν. 3812/2009 «Αναμόρφωση 
συστήματος προσλήψεων στο Δημόσιο Τομέα και άλλες 
διατάξεις» (ΦΕΚ 234/Α΄),

2. Το Π.Δ. 164/2004 «Ρυθμίσεις για τους εργαζομένους 
με συμβάσεις ορισμένου χρόνου στο Δημόσιο Τομέα» 
(ΦΕΚ 134/Α΄/2004).

3. Την Π.Υ.Σ 33/2006 (Φ.Ε.Κ. 280/τ.Α΄/28−12−2006) όπως 
παρατάθηκε με την όμοια 6/31.12.2009 (Φ.Ε.Κ. 237/τ.Α΄/ 
31.12.2009), που αφορά την αναστολή διορισμών και προ−
σλήψεων στο δημόσιο τομέα.

4. Την αριθ. 10/2010 απόφαση του δημοτικού συμβου−
λίου Δήμου Θέρμης, με την οποία ζητείται η παράταση 
των συμβάσεων.

5. Το αριθ. πρωτ. οικ. 17718/7.4.2010 έγγραφο του 
Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρο−

νικής Διακυβέρνησης με το οποίο γίνεται γνωστό ότι 
με την αριθμ. πρωτ. οικ. 17270/1.4.2010 απόφαση της 
επιτροπής του άρθρου 1 παραγρ. 1 της Π.Υ.Σ. 33/2006 
και τις διατάξεις του άρθρου 14 παρ. 2 του Ν. 3812/2009 
«Αναμόρφωση συστήματος προσλήψεων στο Δημόσιο 
Τομέα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 234/Α΄), εγκρίθηκαν για 
τους Πρωτοβάθμιους ΟΤΑ της Περιφέρειας Κεντρικής 
Μακεδονίας παρατάσεις συμβάσεων μίσθωσης έργου, 
μέχρι 30.4.2010, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την παράταση συμβάσεων μίσθωσης έρ−
γου μέχρι 30.4.2010, στον Δήμο Θέρμης Ν. Θεσσαλονί−
κης, ως εξής:
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Δήμος
Θέρμης

Ν. Θεσ/νίκης

Άτομο για διαχείριση 
Ευρωπαϊκών 
Προγραμμάτων (ΠΕ)

1 8.12.2009

3Πολιτικών Έργων 
Υποδομής (ΤΕ) 1 30.12.2009

Μηχανολόγος 
Μηχανικός (ΤΕ) 1 30.12.2009

Για την απασχόληση των προσώπων με τις παραπά−
νω ειδικότητες απαιτείται η ύπαρξη του αντίστοιχου 
τυπικού προσόντος.

Τόπος εκτέλεσης του έργου ορίζεται ο Δήμος Θέρμης 
Ν. Θεσσαλονίκης.

Από την απόφαση αυτή προκαλείται δαπάνη ύψους 
865.000.00 ευρώ. η οποία κατανέμεται στους κάτωθι ΚΑ 
του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2010 του Δήμου 
Θέρμης, ως εξής: στον ΚΑ 02.15.6117.001 με τίτλο «Αμοι−
βές συμβασιούχων έργου του άρθρου 6 του Ν. 2527/97» 
υπάρχει εγγεγραμμένη πίστωση ποσού 100.000.00 ευρώ 
και στον 02.30.6117.001 με τίτλο «Αμοιβές συμβασιούχων 
έργου του άρθρου 6 του Ν. 2527/97» υπάρχει εγγεγραμ−
μένη πίστωση ποσού 765.000.00 ευρώ.

• Επισημαίνεται ότι οι εγκριθείσες παρατάσεις χορη−
γούνται με την επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 5
και 6 του Π.Δ. 164/2004 «Ρυθμίσεις για τους εργαζο−
μένους με συμβάσεις ορισμένου χρόνου στο Δημόσιο 
Τομέα» (ΦΕΚ 134/Α΄/2004), δηλαδή εφόσον μεταξύ των 
συμβάσεων δεν έχει μεσολαβήσει χρονικό διάστημα 
μικρότερο των τριών (3) μηνών και ο συνολικός χρόνος 
διάρκειας των συμβάσεων δεν υπερβαίνει τους είκοσι 
τέσσερις (24) μήνες.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Θεσσαλονίκη, 21 Μαΐου 2010

Η Γενική Γραμματέας Περιφέρειας
ΜΑΡΙΑ ΛΙΟΝΗ
F

    Aριθμ. 12462 (6)
Έγκριση παράτασης συμβάσεων μίσθωσης έργου στην 

Κοινωφελή Επιχείρηση Κοινωνικής Αλληλεγγύ−
ης Δήμου Αγίου Γεωργίου Ν. Θεσσαλονίκης μέχρι 
30.4.2010.

  Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

1.   Έχοντας υπόψη τις διατάξεις: α) του άρθρου 6 του 
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Ν. 2527/1997 «Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων 
του Ν. 2190/1994 και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 206/Α/1997), 
β) των άρθρων 6 παρ. 10 και 7 παρ. 1 του Ν. 2503/1997 
«Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθ−
μιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες 
διατάξεις» (ΦΕΚ 107/Α/1997), γ) του άρθρου 90 του Κώ−
δικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά 
όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ/τος 
63/2005 (ΦΕΚ 98 Α΄) αναφορικά με τον έλεγχο δαπα−
νών που προκαλούν οι κανονιστικές διοικητικές πράξεις,
δ) του άρθρου 14 παρ. 2 του Ν. 3812/2009 «Αναμόρφωση 
συστήματος προσλήψεων στο Δημόσιο Τομέα και άλλες 
διατάξεις» (ΦΕΚ 294/Α΄).

2. Το Π.Δ. 164/2004 «Ρυθμίσεις για τους εργαζομένους 
με συμβάσεις ορισμένου χρόνου στο Δημόσιο Τομέα» 
(ΦΕΚ 134/Α΄/2004).

3. Την Π.Υ.Σ 33/2006 (ΦΕΚ. 280/τ.Α΄/28−12−2006) όπως 
παρατάθηκε με την όμοια 6/31.12.2009 (Φ.Ε.Κ. 237/
τ.Α΄/31.12.2009), που αφορά την αναστολή διορισμών 
και προσλήψεων στο δημόσιο τομέα.

5. Την αριθ. 14/2010 απόφαση του διοικητικού συμβου−
λίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης Κοινωνικής Αλλη−
λεγγύης Δήμου Αγίου Γεωργίου, με την οποία ζητείται 
η παράταση των συμβάσεων.

6. Το αριθ. πρωτ. οικ. 17718/7.4.2010 έγγραφο του 
Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρο−
νικής Διακυβέρνησης με το οποίο γίνεται γνωστό ότι 
με την αριθμ. πρωτ. οικ. 17270/1.4.2010 απόφαση της 
επιτροπής του άρθρου 1 παραγρ. 1 της Π.Υ.Σ. 33/2006, 
εγκρίθηκαν για τους Πρωτοβάθμιους ΟΤΑ της Περιφέ−
ρειας Κεντρικής Μακεδονίας παρατάσεις συμβάσεων 
μίσθωσης έργου, μέχρι 30.4.2010, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την παράταση συμβάσεων μίσθωσης έρ−
γου μέχρι 30.4.2010, στην Κοινωφελή Επιχείρηση Κοι−
νωνικής Αλληλεγγύης Δήμου Αγίου Γεωργίου Ν. Θεσ−
σαλονίκης, ως εξής:
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Κοινωφελής
Επιχείρηση Κοινωνικής 

Αλληλεγγύης
Δήμου Αγίου Γεωργίου 

Ν. Θεσ/νίκης

Μουσικοδιδά−
σκαλος Μικτής 
Χορωδίας (ΔΕ)

1

28.2.2010 2

Τραπεζοκόμος 
(ΥΕ) 1

Για την απασχόληση των προσώπων με τις παραπά−
νω ειδικότητες απαιτείται η ύπαρξη του αντίστοιχου 
τυπικού προσόντος.

Τόπος εκτέλεσης του έργου ορίζεται η Κοινωφελής 
Επιχείρηση Κοινωνικής Αλληλεγγύης του Δήμου Αγίου 
Γεωργίου.

Από την απόφαση αυτή προκαλείται δαπάνη ύψους 
3.484,12 ευρώ που έχει εγγραφεί στον ΚΑ 61 με τίτλο 
«Αμοιβές και έξοδα τρίτων» του προϋπολογισμού οι−
κονομικού έτους 2010 της Κοινωφελούς Επιχείρησης 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης του Δήμου Αγίου Γεωργίου.

• Επισημαίνεται ότι οι εγκριθείσες παρατάσεις χορη−
γούνται με την επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 5

και 6 του Π.Δ. 164/2004 «Ρυθμίσεις για τους εργαζο−
μένους με συμβάσεις ορισμένου χρόνου στο Δημόσιο 
Τομέα» (ΦΕΚ 134/Α΄/2004), δηλαδή εφόσον μεταξύ των 
συμβάσεων δεν έχει μεσολαβήσει χρονικό διάστημα 
μικρότερο των τριών (3) μηνών και ο συνολικός χρόνος 
διάρκειας των συμβάσεων δεν υπερβαίνει τους είκοσι 
τέσσερις (24) μήνες.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως 

 Θεσσαλονίκη, 21 Μαΐου 2010.

Η Γενική Γραμματέας Περιφέρειας
ΜΑΡΙΑ ΛΙΟΝΗ
F

    Αριθμ. 14413 (7)
Έγκριση παράτασης συμβάσεων μίσθωσης έργου στην 

Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση Δήμου Πυλαίας 
(Δ.Κ.Ε.Δ.Π.) Ν. Θεσσαλονίκης μέχρι 30.4.2010. 

 Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

  1. Έχοντας υπόψη τις διατάξεις: α) του άρθρου 6 του
Ν. 2527/1997 «Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων 
του Ν. 2190/1994 και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 206/Α/1997), 
β) των άρθρων 6 παρ. 10 και 7 παρ. 1 του Ν. 2503/1997 
«Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθ−
μιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες 
διατάξεις» (ΦΕΚ 107/Α/1997), γ) του άρθρου 90 του Κώ−
δικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά 
όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ/τος 
63/2005 (ΦΕΚ 98 Α΄) αναφορικά με τον έλεγχο δαπα−
νών που προκαλούν οι κανονιστικές διοικητικές πράξεις,
δ) του άρθρου 14 παρ. 2 του Ν. 3812/2009 «Αναμόρφωση 
συστήματος προσλήψεων στο Δημόσιο Τομέα και άλλες 
διατάξεις» (ΦΕΚ 234/Α΄),

2. Το Π.Δ. 164/2004 «Ρυθμίσεις για τους εργαζομένους 
με συμβάσεις ορισμένου χρόνου στο Δημόσιο Τομέα» 
(ΦΕΚ 134/Α΄/2004).

3. Την Π.Υ.Σ 33/2006 (Φ.Ε.Κ. 280/τ.Α΄/28−12−2006) όπως 
παρατάθηκε με την όμοια 6/31.12.2009 (Φ.Ε.Κ. 237/
τ.Α΄/31.12.2009), που αφορά την αναστολή διορισμών 
και προσλήψεων στο δημόσιο τομέα.

4. Την αριθμ. 25/2010 απόφαση του διοικητικού συμ−
βουλίου της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δή−
μου Πυλαίας Ν. Θεσσαλονίκης, με την οποία ζητείται η 
παράταση των συμβάσεων.

5. Το αριθμ. πρωτ. οικ. 23300/30.4.2010 έγγραφο του 
Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρο−
νικής Διακυβέρνησης με το οποίο γίνεται γνωστό ότι 
με την αριθμ. πρωτ. οικ. 20904/21.4.2010 απόφαση της 
επιτροπής του άρθρου 1 παραγρ. 1 της Π.Υ.Σ. 33/2006 
και τις διατάξεις του άρθρου 14 παρ. 2 του Ν. 3812/2009 
«Αναμόρφωση συστήματος προσλήψεων στο Δημόσιο 
Τομέα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 234/Α΄), εγκρίθηκαν για 
τους Πρωτοβάθμιους ΟΤΑ της Περιφέρειας Κεντρικής 
Μακεδονίας παρατάσεις συμβάσεων μίσθωσης έργου, 
μέχρι 30.4.2010, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την παράταση συμβάσεων μίσθωσης έρ−
γου μέχρι 30.4.2010, στην Δημοτική Κοινωφελή Επιχεί−
ρηση Δήμου Πυλαίας (Δ.Κ.Ε.Δ.Π.) Ν. Θεσσαλονίκης, ως 
εξής:
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Δημοτική 
Κοινωφελής 
Επιχείρηση
Δήμου Πυ−

λαίας
Ν. Θεσσα−
λονίκης

Λογιστές 3

31.1.2010 24

Άτομο για γραμματειακή 
υποστήριξη 4

Οδοντίατρος 1
Φυσιοθεραπευτές 2
Δάσκαλος μπαλέτου 1
Δάσκαλος ζωγραφικής/ 
αγιογραφίας 1

Δάσκαλοι μουσικής 2
Δάσκαλος μοντέρνου 
χορού 1

Επιμορφωτές θεάτρου 2
Διατροφολόγος 1
Διακοσμητής (δάσκαλος) 1
Δημοσιογράφος 1
Δάσκαλος σκακιού 1
Επιμορφωτής Η/Υ 1
Επιμορφωτής μπάσκετ 1
Άτομο για φύλαξη και 
συντήρηση χώρων 1

ΣΥΝΟΛΟ 24

Για την απασχόληση των προσώπων με τις παραπά−
νω ειδικότητες απαιτείται η ύπαρξη του αντίστοιχου 
τυπικού προσόντος.

Τόπος εκτέλεσης του έργου ορίζεται η Δημοτική 
Κοινωφελή Επιχείρηση Δήμου Πυλαίας (Δ.Κ.Ε.Δ.Π.)
Ν. Θεσσαλονίκης.

Από την απόφαση αυτή προκαλείται δαπάνη ύψους 
158.000,00 ευρώ που έχει εγγραφεί στον ΚΑ 61.00 με 
τίτλο «Αμοιβές και έξοδα τρίτων» του προϋπολογισμού 
οικονομικού έτους 2010 της Δημοτικής Κοινωφελούς 
Επιχείρησης Δήμου Πυλαίας.

Επισημαίνεται ότι οι εγκριθείσες παρατάσεις χορη−
γούνται με την επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 5
και 6 του Π.Δ. 164/2004 «Ρυθμίσεις για τους εργαζο−
μένους με συμβάσεις ορισμένου χρόνου στο Δημόσιο 
Τομέα» (ΦΕΚ 134/Α΄/2004), δηλαδή εφόσον μεταξύ των 
συμβάσεων δεν έχει μεσολαβήσει χρονικό διάστημα 
μικρότερο των τριών (3) μηνών και ο συνολικός χρόνος 
διάρκειας των συμβάσεων δεν υπερβαίνει τους είκοσι 
τέσσερις (24) μήνες.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Θεσσαλονίκη, 31 Μαΐου 2010

Η Γενική Γραμματέας Περιφέρειας
ΜΑΡΙΑ ΛΙΟΝΗ
F

    Αριθμ. 3845 (8)
Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας 

του νπδδ «Δημοτικός Παιδικός Σταθμός Πυλαίας» 
Νομού Θεσσαλονίκης.

  Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις α) του Ν. 3584/2007 «Κύρωση του Κώδι−

κα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων» 
(Φ.Ε.Κ. 143/Α/2007), β) του άρθρου 234 και 240 παρ. 2

του Ν. 3463/2006 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων»,
γ) του Π.Δ. 50/2001 «Καθορισμός των προσόντων διο−
ρισμού σε θέσεις φορέων του δημοσίου τομέα», δ) του 
Π.Δ. 347/2003 «Τροποποίηση του Π.Δ. 50/2001 «Καθορι−
σμός των προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων του 
δημοσίου τομέα» ε) του άρθρου 90 του Π.Δ. 63/2005 
(ΦΕΚ 98 Α΄) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυ−
βέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» που αφορούν τον 
έλεγχο των δαπανών που προκαλούν οι κανονιστικές 
διοικητικές πράξεις.

2. Τον ισχύοντα Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας 
του νπδδ «Δημοτικός Παιδικός Σταθμός Πυλαίας» Νομού 
Θεσσαλονίκης, που ψηφίσθηκε με την αριθ. 30/2003 από−
φαση του Διοικητικού Συμβουλίου του νπδδ «Δημοτικός 
Παιδικός Σταθμός Πυλαίας» Νομού Θεσσαλονίκης που 
εγκρίθηκε με την αριθ. 16/2004 απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου Δήμου Πυλαίας, η οποία εγκρίθηκε με την 
αριθ. 27702/21.12.2005 απόφαση του Γενικού Γραμματέα 
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και δημοσιεύθηκε 
στο ΦΕΚ 1928/Β΄/30.12.2005.

3. Την αριθ. 29/2008 απόφαση του Διοικητικού Συμβου−
λίου του νπδδ «Δημοτικός Παιδικός Σταθμός Πυλαίας» 
Νομού Θεσσαλονίκης περί τροποποίησης του ισχύοντος 
Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του ιδίου νομικού 
προσώπου, η οποία εγκρίθηκε με την αριθ. 227/2008 
απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Πυλαίας 
Νομού Θεσσαλονίκης.

4. Τη θετική γνώμη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου υπαλ−
λήλων Ο.Τ.Α. Ν. Θεσσαλονίκης (πλην Δήμου Θεσ/νίκης)
που διατυπώθηκε στο αριθ. 1/3.2.2010 (θέμα 18ο) πρα−
κτικό του.

5. Την αριθ. 8063/30.10.2008 (ΦΕΚ 2317/Β/13.11.2008) 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Κε−
ντρικής Μακεδονίας, περί ανάθεσης αρμοδιοτήτων και 
μεταβίβαση εξουσίας υπογραφής «Με εντολή Γενικού 
Γραμματέα» αποφάσεων εγγράφων και άλλων πράξε−
ων στον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης, στους 
Προϊσταμένους Διευθύνσεων Τμημάτων και Γραφείων 
των Υπηρεσιών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, 
όπως διορθώθηκε και ισχύει στο Φ.Ε.Κ. 167/Β/4.2.2009, 
αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας 
του νπδδ «Δημοτικός Παιδικός Σταθμός Πυλαίας» Νομού 
Θεσσαλονίκης κατά τα οριζόμενα στην αριθ. 29/2008 
απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του νπδδ «Δημο−
τικός Παιδικός Σταθμός Πυλαίας» Νομού Θεσσαλονίκης 
η οποία εγκρίθηκε με την αριθ. 227/2008 απόφαση του 
Δημοτικού Συμβουλίου του ίδιου Δήμου και το αριθ. 
1/3.2.2010 (θέμα 18ο) πρακτικό του Υπηρεσιακού Συμβου−
λίου Υπαλλήλων Ο.Τ.Α. Ν. Θεσσαλονίκης (πλην Δήμου 
Θεσσαλονίκης) από το οποίο προκύπτει η θετική γνώμη 
αυτού, ως προς τα άρθ. 1, 2 και 3, στα εξής σημεία:

Άρθρο 1ο: Διάρθρωση Υπηρεσιών:
Από:
«Οι Υπηρεσίες του Δημοτικού Παιδικού Σταθμού έχουν 

τη συγκρότηση Τμήματος, στο οποίο υπάγονται όλες 
οι υπηρεσίες που παρέχει το παιδαγωγικό, διοικητικό 
και βοηθητικό προσωπικό του σταθμού»,

σε:
Α. «Οι υπηρεσίες του Δημοτικού Παιδικού Σταθμού 

έχουν τη συγκρότηση Διεύθυνσης. Η Διεύθυνση Δημο−
τικών Παιδικών Σταθμών Πυλαίας αποτελείται από τα 
εξής τμήματα:

α) Τμήμα προσχολικής αγωγής αποτελούμενο από:
1. Τον Δημοτικό, Παιδικό Σταθμό Πυλαίας και
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2. Το Παράρτημα αυτού με την επωνυμία (Παιδικός 
Σταθμός Μαρίας Τερλεμέσογλου).

Β. «Αρμοδιότητες Διεύθυνσης και τμημάτων»
1. Η Διεύθυνση εποπτεύει, συντονίζει, και κατευθύνει 

το παιδαγωγικό έργο των Σταθμών και γενικά μεριμνά 
για την εύρυθμη λειτουργία αυτών σύμφωνα με τον 
ισχύοντα Κανονισμό.

2. Το τμήμα προσχολικής αγωγής επιμελείται την 
παροχή σύγχρονης προσχολικής αγωγής στα φιλοξε−
νούμενα νήπια σε συνεργασία με το προσωπικό των 
Σταθμών».

Άρθρο 2°: Αρμοδιότητες Οργανικών Μονάδων
Τροποποιούνται τα παρακάτω ως εξής:
Παρ. Α΄, από: «Καθήκοντα Προϊσταμένου Τμήματος»,
σε: «Καθήκοντα Προϊσταμένου Διεύθυνσης.»
Άρθρο 3°: Οργανική Σύνθεση προσωπικού
Τροποποιούνται τα παρακάτω ως εξής:
Α΄ ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
Παρ. 2
Κλάδος Τ.Ε.9 βρεφονηπιοκομίας
Από: θέσεις −2−
Σε: θέσεις −3−
Παρ. 10
Κλάδος Δ.Ε.8 Βοηθών βρεφοκόμων παιδοκόμων
Από: θέσεις −2−
Σε: θέσεις −3−
Παρ. 14
Κλάδος Υ.Ε. 16 Προσωπικό καθαριότητος
Από: θέσεις −2−
Σε: θέσεις −3−

Ακροτελεύτιο Άρθρο

Από την παραπάνω τροποποίηση του Οργανισμού 
Εσωτερικής Υπηρεσίας προκαλείται δαπάνη σε βάρος 
του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2009 και 
επόμενων ετών, ύψους: 67.400,00 €, δαπάνη η οποία έχει 
εγγραφεί στους Κ.Α. 02.10.6011 με τίτλο «Τακτικές αποδο−
χές» και 02.10.6051 με τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές».

Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθ. 30/2003 απόφαση του 
Διοικητικού Συμβουλίου του νπδδ «Δημοτικός Παιδικός 
Σταθμός Πυλαίας» Νομού Θεσσαλονίκης που εγκρίθηκε 
με την αριθ. 16/2004 απόφαση του Δημοτικού Συμβου−
λίου Δήμου Πυλαίας, η οποία εγκρίθηκε με την αριθ. 
27702/21.12.2005 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πε−
ριφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και δημοσιεύθηκε στο 
ΦΕΚ 1928/Β΄/30.12.2005.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Θεσσαλονίκη, 26 Μαΐου 2010
Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας

Ο Διευθυντής
ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΛΙΔΗΣ 

F
   Aριθμ. 5330 (9)
Καθιέρωση υπερωριακής απογευματινής εργασίας, Κυρι−

ακών και εξαιρέσιμων από 1−5−2010 μέχρι 31−8−2010 για 
το προσωπικό της Δ/νσης Γεωργίας της Ν.Α. Αρκαδί−
ας που θα απασχοληθεί με τον Ποιοτικό και Ποσοτικό 
Έλεγχο των νωπών και μεταποιημένων ή προοριζομέ−
νων για μεταποίηση προϊόντων φυτικής προέλευσης. 

 Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 16 του Ν. 3205/2003 «Μι−

σθολογικές ρυθμίσεις λειτουργών και υπαλλήλων του 
Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α., μονίμων στελεχών των 
Ενόπλων Δυνάμεων και αντιστοίχων της Ελληνικής 
Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού και Λιμενικού Σώματος 
και άλλες συναφείς διατάξεις», που δημοσιεύθηκε στο 
ΦΕΚ 297/Α/23−12−2003.

2. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 3833/2010 (ΦΕΚ 
40/Α/15−3−2010) «Προστασία της Εθνικής Οικονομίας –
Επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της δημοσιο−
νομικής κρίσης».

3. Τις διατάξεις της παραγράφου 10 του άρθρου 12 
του Ν. 2503/97 (ΦΕΚ 107/Α/30−5−1997).

4. Τις διατάξεις του άρθρου 29 του Ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 
26/Α/9−2−2007).

5. Τις διατάξεις τις παραγράφου 7 του άρθρου 25 του 
Ν. 2738/99 (ΦΕΚ180/Α/9−9−1999).

6. Τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν. 2732/99 (ΦΕΚ 
154/Α/30−7−1999).

7. Τις διατάξεις του Π.Δ. 30/96 «Κώδικας Νομαρχιακής 
Αυτοδιοίκησης» (ΦΕΚ 21/Α/2−2−1996).

8. Την επείγουσα και εξαιρετική ανάγκη υπερωρια−
κής απασχόλησης συμπεριλαμβανομένων Κυριακών και 
εξαιρέσιμων των υπαλλήλων της Δ/νσης Γεωργίας της 
Ν.Α. Αρκαδίας στα πλαίσια του Ποιοτικού και Ποσοτικού 
Ελέγχου των νωπών και μεταποιημένων ή προοριζομέ−
νων για μεταποίηση προϊόντων φυτικής προέλευσης 
από Μάιο έως και Αύγουστο 2010.

9. Το υπ’ αριθμ. 271232/25−5−2010 έγγραφο του Υπ. 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων περί κατανομής 
υπερωριών από Μάιο έως και Αύγουστο 2010 για τους 
υπαλλήλους των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων.

10. Το γεγονός ότι έχει προβλεφθεί στον προϋπολογι−
σμό της Ν.Α. Αρκαδίας η σχετική απαιτούμενη πίστωση 
και συγκεκριμένα στο Φορέα 291 και ΚΑΕ 0511α και 
0512α, αποφασίζουμε:

1. Εγκρίνουμε να εργάζονται οι υπάλληλοι της Δ/νσης 
Γεωργίας της Ν.Α. Αρκαδίας υπερωριακά από 31−8−2010 
όπως παρακάτω:

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ: δύο (2)
ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ: 320
ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΗ ΠΙΣΤΩΣΗ: 2352,00 ΕΥΡΩ.
2. Με απόφαση του προϊσταμένου της Δ/νσης Γεωρ−

γίας θα καθορίζονται οι μήνες της ως άνω υπερωρια−
κής με αμοιβή εργασίας και ο αριθμός των ωρών κατά 
μήνα, για τον κάθε υπάλληλο ανάλογα με τις ανάγκες 
εφαρμογής του προγράμματος.

3. Η απογευματινή υπερωριακή απασχόληση με αμοιβή 
θα εκτελείται όλες τις εργάσιμες ημέρες της εβδομάδος 
μετά το πέρας του κανονικού ωραρίου και έως 22ας 
ώρας και η εργασία Κυριακών και εξαιρέσιμων από 6ης 
πρωινής έως 22ας ώρας.

Υπεύθυνος για την παρακολούθηση και τον έλεγχο 
της πραγματικής προσφοράς της προαναφερόμενης 
εργασίας θα είναι ο προϊστάμενος της Δ/νσης Γεωργίας 
στην οποία ανήκουν οι απασχολούμενοι υπάλληλοι.

4. Η προϋπολογιζόμενη δαπάνη των 2352,00 ευρώ θα 
είναι μέσα στα όρια της εγκεκριμένης πίστωσης του 
προϋπολογισμού της Ν.Α. Αρκαδίας του φορέα 291 και 
ΚΑΕ 0511α και 0512α του οικονομικού έτους 2010 και σε 
καμία περίπτωση δεν είναι δυνατή η υπέρβασή της.
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Τρίπολη, 28 Μαΐου 2010

Ο Νομάρχης
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ 

F
   Αριθμ.. οικ. 2284 (10)
Νέα Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής στον Προϊστά−

μενο της Γενικής Διεύθυνσης Υποδομών Ανάπτυξης 
της Ν.Α. Φθιώτιδας. 

 Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. του ν. 3274/2004 (ΦΕΚ 195/2004/τ.Α΄) «Οργάνωση και 

Λειτουργία των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α΄ 
και β΄ βαθμού».

β. του άρθρου 9 παρ. 2 του ν. 2690/99 «Κύρωση του 
Κώδικα Διοικητικής διαδικασίας και άλλες διατάξεις».

γ. του άρθρου 62 του Π.Δ. 30/96 «Κώδικας Νομαρχια−
κής Αυτοδιοίκησης».

2. Τις διατάξεις του Οργανισμού Οργάνωσης και Λει−
τουργίας της ΝΑ Φθιώτιδας, όπως τροποποιήθηκαν και 
συμπληρώθηκαν με τις αριθμ. 23/4−2−2008 και 66/21−4−2008
αποφάσεις του Ν.Σ. Φθιώτιδας (ΦΕΚ 1041/4−6−2008/τ.Β΄ 
και ΦΕΚ 1172/26−6−2008/τ.Β΄), όπως τροποποιήθηκαν και 
συμπληρώθηκαν μεταγενέστερα.

3. Την αριθμ. 336/30−3−2003 γνωμοδότηση του Γ΄ Τμήμα−
τος του Ν.Σ.Κ. σχετικά με την εξουσιοδότηση υπογραφής 
προς έκδοση σχετικών πράξεων «Με εντολή» του εξουσιο−
δοτούντος οργάνου σε μέλη του Νομαρχιακού Συμβουλίου 
και σε Προϊσταμένους ή άλλα στελέχη των Υπηρεσιών της 
Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, κατά τις διατάξεις της παρ. 1
εδαφ. η΄ του άρθρου 62 του Π.Δ. 30/96.

4. Την αριθμ. 66/8−1−2010 απόφασής μας, περί εξουσι−
οδότησης του προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης 
Υποδομών Ανάπτυξης της Ν.Α. Φθιώτιδας, να υπογράφει 
«Με εντολή Νομάρχη». (ΦΕΚ 34/19−1−2010/τ.Β΄).

5. Την ανάγκη α απλούστευσης της Διοικητικής δρά−
σης, αποφασίζουμε:

Ανακαλούμε την αριθμ. 66/8−1−2010 απόφασή μας, 
όπως αυτή τροποποιήθηκε μεταγενέστερα και παρέ−
χουμε νέα εξουσιοδότηση στον Προϊστάμενο της Γενι−
κής Διεύθυνσης Υποδομών Ανάπτυξης της Νομαρχιακής 
Αυτοδιοίκησης Φθιώτιδας, να υπογράφει αντί εμού και 
με την ένδειξη «Με εντολή Νομάρχη» και μνημονεύοντας 
τα στοιχεία της παρούσας απόφασης, έγγραφα, πράξεις 
ή αποφάσεις που αφορούν την άσκηση αρμοδιοτήτων 
που ανήκουν στην Διεύθυνση Ανάπτυξης, ήτοι:

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

− Η καταχώρηση της μελέτης ασφαλείας και η δημο−
σιοποίηση αυτής, ο έλεγχος και η επιβολή κυρώσεων 
στις μονάδες αρμοδιότητας του παρόντος Τμήματος, 
που η δραστηριότητά τους περικλείει κινδύνους από 
ατυχήματα μεγάλης έκτασης, σύμφωνα με τις διατά−
ξεις της υπ’ αριθμ. 5697/590/2000 (ΦΕΚ 405 Β΄) κοινής 
υπουργικής απόφασης.

− Η κατά παρέκκλιση έγκριση ανέγερσης πολυώροφων 
επικίνδυνων κτιρίων, εφόσον αυτό επιβάλλεται από λει−
τουργικούς λόγους, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ 3329/1989 
(ΦΕΚ 132 Β΄) κοινή υπουργική απόφαση.

− Η έγκριση τεχνικών μελετών ηλεκτρομηχανολογικών 
εγκαταστάσεων του Δημοσίου και Ν.Π.Δ.Δ. συνολικού 
προϋπολογισμού άνω των 5.870 €.

− Η χορήγηση άδειας εγκατάστασης και άδειας λει−
τουργίας φωτοβόλων σωλήνων, φωτεινών επιγραφών 
και ηλεκτροκίνητων ανυψωτικών μηχανημάτων και ο 
έλεγχος της λειτουργίας αυτών.

− Η χορήγηση ειδικών αδειών εργοστασίων κατασκευ−
ής και επισκευής ατμολεβήτων.

− Η χορήγηση άδειας εγκατάστασης και άδειας λει−
τουργίας εγκαταστάσεων επικίνδυνων ιατρικών απο−
βλήτων, οι οποίες ευρίσκονται είτε εντός είτε εκτός 
υγειονομικών μονάδων.

− Η υλοποίηση προγραμμάτων υποστήριξης των μικρο−
μεσαίων επιχειρήσεων, αξιοποίησης των ήπιων μορφών 
ενέργειας, όπως ηλιακή, αιολική, γεωθερμία καθώς και 
η παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης αναπτυξι−
ακών προγραμμάτων και σχεδίων αρμοδιότητας του 
Υπουργείου Ανάπτυξης.

− Η συνεργασία με αρμόδιους συλλογικούς φορείς και 
Επιμελητήρια για την εξέταση θεμάτων τα οποία αφο−
ρούν στην αδειοδότηση και στη λειτουργία των μετα−
ποιητικών επιχειρήσεων και των επιχειρήσεων παροχής 
υπηρεσιών, στην υπαγωγή των ανωτέρω επιχειρηματι−
κών μονάδων σε αναπτυξιακά προγράμματα και σχέδια 
και γενικά στη βελτίωση του επιχειρηματικού κλίματος 
και της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων.

− Η συνεργασία με άλλες υποστηρικτικές δομές της 
επιχειρηματικότητας στη περιφέρεια και στο νομό, αρ−
μοδιότητας του Υπουργείου Ανάπτυξης, η συλλογή στοι−
χείων σχετικά με την επιχειρηματική δραστηριότητα και 
η αξιολόγηση των οικονομικών δεδομένων.

− Η υποβολή προτάσεων στη Διεύθυνση Ανάπτυξης 
της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας του Υπουργείου 
Ανάπτυξης και δι’ αυτής στον Γενικό Γραμματέα Βιο−
μηχανίας, σχετικά με την ενίσχυση της επιχειρηματι−
κής δραστηριότητας στο νομό, με τις διαμορφούμενες 
τάσεις οικονομικής δραστηριότητας, με την υπαγωγή 
των μεταποιητικών επιχειρήσεων και των επιχειρήσεων 
παροχής υπηρεσιών σε αναπτυξιακά προγράμματα και 
σχέδια καθώς και με τη βελτίωση των διαδικασιών αδει−
οδότησης των μεταποιητικών επιχειρήσεων γενικά.

− Η αποδοχή παραίτησης από δικαιώματα που απορ−
ρέουν από άδεια μεταλλευτικών ερευνών.

− Η έκδοση απόφασης έκπτωσης ή απώλειας δικαιω−
μάτων τα οποία απορρέουν από άδεια μεταλλευτικών 
ερευνών και η ανάκληση άδειας μεταλλευτικών ερευνών 
για την παράβαση όρων που έχουν τεθεί σ’ αυτή.

− Η βεβαίωση του φόρου υπέρ του Δημοσίου σε πε−
ρίπτωση μεταβίβασης δικαιωμάτων από άδειες μεταλ−
λευτικών ερευνών.

− Η εξέταση της υποβαλλόμενης από τον αδειούχο με−
ταλλευτικών ερευνών αίτησης για παραχώρηση εν όλω 
ή εν μέρει του χώρου της άδειας, καθώς και η έκδοση 
προκήρυξης για την παραχώρηση μεταλλείων.

− Η έγκριση ατελούς εισαγωγής μηχανημάτων που 
προορίζονται για μεταλλευτικές εγκαταστάσεις.

− Η χορήγηση άδειας πωλητή πετρελαιοειδών προϊ−
όντων για θέρμανση, διανομής και εμφιάλωσης υγραε−
ρίου καθώς και η επιβολή κυρώσεων σε διυλιστήρια και 
σε εταιρίες εμπορίας με εγκαταστάσεις αποθήκευσης 
και διακίνησης υγρών καυσίμων, υγραερίων, λιπαντικών 
και ασφάλτου, στις μονάδες εμφιάλωσης υγραερίου και 
στους πωλητές πετρελαίου θέρμανσης.
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− Η καταχώρηση της μελέτης ασφαλείας (επικινδυνότη−
τας) και η δημοσιοποίηση αυτής, ο έλεγχος και η επιβολή 
κυρώσεων των μονάδων αρμοδιότητας του παρόντος 
Τμήματος, που η δραστηριότητά τους περικλείει κινδύ−
νους από ατυχήματα μεγάλης έκτασης, σύμφωνα με τις 
διατάξεις της υπ’ αριθμ. 5697/590/2000 κοινής υπουργικής 
απόφασης.

Οι ανωτέρω αρμοδιότητες θα ασκούνται από τον 
ασκούμενο «Με εντολή Νομάρχη» με τους κανόνες της 
νομιμότητας στα πλαίσια της χρηστής διοίκησης.

Με την παρούσα η ισχύς της οποία άρχεται από της 
δημοσίευσής της παύει να ισχύει κάθε προγενέστερη 
σχετική απόφαση.

Η απόφαση αυτή δεν προκαλεί δαπάνη δε βάρος του 
προϋπολογισμού του Κράτους η της Ν.Α. Φθιώτιδας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Λαμία, 31 Μαΐου 2010

Ο Νομάρχης
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΧΕΙΜΑΡΑΣ

F
    Αριθμ. 090/3 (11)
Ανάκληση απόφασης ανάθεσης οικονομικών αρμοδιο−

τήτων του Διοικητή του ΙΚΑ−ΕΤΑΜ στον Υποδιοικη−
τή Σεραφείμ Λιάπη. 

 Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΙΚΑ − ΕΤΑΜ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 4 (παρ. 1, εδάφ. α−ιγ) του Ν.Δ. 2698/53, 

όπως αντικαταστάθηκαν και τροποποιήθηκαν με τα άρ−
θρα 1 (παρ. 1 και 4) και 2 του Ν.Δ. 3710/57, με το άρθρο 5 
του Ν. 861/79 καθώς και το άρθρο 34 του Ν. 2972/2001,

β) του άρθρου 4 (παρ. 1, εδάφ. ιδ) του Ν.Δ. 2698/53, όπως 
αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 8 του Ν. 3210/55.

2. Τις αποφάσεις μας 090/20/22.12.2003 (ΦΕΚ 1957/
τ.Β΄/31.12.2003), 090/6/15.6.2009 (ΦΕΚ 1260/τΒ΄/25.6.2009) 
και 090/8/31.7.2009 (ΦΕΚ 1592/τ.Β΄/4.8.2009).

3. Τις διατάξεις του Π.Δ. 266/89 «Οργανισμός του Ιδρύ−
ματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων», όπως τροποποιήθηκαν 
και ισχύουν σήμερα.

4. Το γεγονός ότι με την παρούσα απόφαση δεν προ−
καλείται πρόσθετη δαπάνη σε βάρος του Προϋπολογι−
σμού του Ιδρύματος.

5. Την αναγκαιότητα της συντόμευσης των διαδικασι−
ών για την εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία των 
υπηρεσιακών μονάδων του Ιδρύματος, αποφασίζουμε:

1. Ανακαλούμε τη με αριθμ. 090/8/31.7.2009 (ΦΕΚ 1592/
τ.Β΄/4.8.2009) απόφασή μας, με την οποία είχαν ανατεθεί 
οικονομικές αρμοδιότητες του Διοικητή του ΙΚΑ−ΕΤΑΜ 
στον Υποδιοικητή Σεραφείμ Λιάπη.

2. Αναθέτουμε την άσκηση των παρακάτω αρμοδιοτή−
των στο Γενικό Διευθυντή Οικονομοτεχνικών Υπηρεσιών 
ως ακολούθως:

α) Έγκριση διενέργειας και αποτελέσματος διαγω−
νισμών αξίας από 6.001 Ευρώ μέχρι του 500πλασίου 
του τεκμαρτού ημερομισθίου της εκάστοτε ισχύουσας 
ανώτατης ασφαλιστικής κλάσης:

− για προμήθειες ειδών
− για παροχή υπηρεσιών
− για εκτέλεση έργων και προμήθεια υλικών και ανταλ−

λακτικών που απαιτούνται αποκλειστικά και μόνο για την 
επισκευή και συντήρηση κτιρίων και μηχανημάτων.

β) Έγκριση διαδικασίας διαπραγμάτευσης (εξαιρετική 
ή απευθείας ανάθεση) μέχρι ποσού των 15.000 Ευρώ.

γ) Έγκριση διενέργειας αποτελέσματος διαγωνισμών 
για μίσθωση – εκμίσθωση και αναμίσθωση ακινήτων κα−
ταβολής ετησίου μισθώματος από 6.001 Ευρώ μέχρι του 
500πλασίου του τεκμαρτού ημερομισθίου της εκάστοτε 
ισχύουσας ανώτατης ασφαλιστικής κλάσης.

δ) Έγκριση εφάπαξ παγίων μηνιαίων πιστώσεων από 
1.501 Ευρώ μέχρι 6.000 Ευρώ καθώς επίσης και του 
ύψους της κατά περίπτωση δαπάνης από τις πάγιες 
πιστώσεις.

ε) Έγκριση πίστωσης μέχρι του ποσού των 500 Ευρώ 
για τρέχουσες ανάγκες του γραφείου.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 2 Ιουνίου 2010

Ο Διοικητής
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΜΠΑΤΖΟΓΛΟΥ  


		My certificate's MD5 digest can be verified at http://mysite.org
	2010-06-24T09:28:45+0300
	Athens, Ethniko Typografio
	Theodoros Moumouris
	Signed PDF (embedded)




