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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 19677/2734 (1)
    Συμπλήρωση της αριθ. 4434/19−5−09 απόφασής μας 

περί ανωτάτου ορίου επιτρεπομένων ημερών κίνη−
σης εκτός έδρας υπαλλήλων υπηρετούντων στις Νο−
μαρχιακές Αυτοδιοικήσεις της Περιφέρειας Α.Μ.−Θ.

  Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ − ΘΡΑΚΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 3 του Ν.2685/99 

(ΦΕΚ 35/Α΄/18−2−99) «Κάλυψη δαπανών μετακινουμένων 
υπαλλήλων εντός και εκτός Επικράτειας και άλλες δια−
τάξεις».

2. Τις διατάξεις του Ν. 2503/30−5−1997 (ΦΕΚ 107/Α΄) 
«Διοίκηση, οργάνωση στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθ−
μιση θεμάτων για την Τοπική Αυτοδιοίκηση και άλλες 
διατάξεις».

3. Τις διατάξεις του άρθρου 112 του Π.Δ. 30/96 (ΦΕΚ 
21/Α΄) «Κώδικας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης», όπως αυ−
τός ισχύει.

4. Τις διατάξεις του άρθρου 25 παρ. 6 του Ν.2738/1999 
(ΦΕΚ 180/Α΄/9−9−1999) «Συλλογικές διαπραγματεύσεις 
στη Δημόσια Διοίκηση, μονιμοποιήσεις συμβασιούχων 
αορίστου χρόνου και άλλες διατάξεις».

5. Το αριθ. 2056731/6145/0022/4−2−1998 έγγραφο του 
Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.

6. Το αριθ. 1127/12−4−2010 έγγραφο της Κεντρικής Υπη−
ρεσίας της Ν.Α. Δράμας − Καβάλας − Ξάνθης, με το οποίο 
υποβάλλεται το αίτημα σχετικά με τη συμπλήρωση της 
αριθ. 4434/19−5−2009 απόφασής μας με μία (1) υπάλληλο 
του κλάδου Π.Ε. Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών 
του Κ.Ε.Π. Ν. Καβάλας.

7. Το γεγονός ότι υπάρχει εγγεγραμμένη πίστωση 
Κ.Α.Ε. 0711Β (195,80 €) στον προϋπολογισμό της Ν.Α. 
Δράμας − Καβάλας − Ξάνθης.
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8. Την αριθ. 4434/19−5−2009 απόφασή μας (ΦΕΚ 1065/3−
6−2009) όπως αυτή τροποποιήθηκε − συμπληρώθηκε και 
ισχύει, αποφασίζουμε:

Συμπληρώνουμε την αριθ. 4434/19−5−2009 απόφασή 
μας προσθέτοντας σ’ αυτήν την πιο κάτω αναφερόμενη 
προσθήκη και ορίζοντας το ανώτατο όριο των επιτρεπό−
μενων κατ’ έτος ημερών μετακίνησης εκτός έδρας για τη 
Ν.Α. Δράμας − Καβάλας − Ξάνθης επιπλέον ως εξής:

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΔΡΑΜΑΣ − ΚΑΒΑΛΑΣ − ΞΑΝΘΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΛΑΔΟΣ ΚΑΤΗ−
ΓΟΡΙΑ

ΗΜΕΡ. 
ΕΚΤΟΣ 
ΕΔΡΑΣ

Κ.Ε.Π. Καβάλας Π.Ε. Διεκ. Υποθ.
Πολιτών

Π.Ε. 10

Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθ. 4434/19−5−2009 απόφασή 
μας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Κομοτηνή, 23 Απριλίου 2010

Η Γενική Γραμματέας Περιφέρειας
ΚΟΚΛΑ ΘΕΟΔΩΡΑ

F
(2)

    Υπαγωγή της επένδυσης της εταιρείας «ΚΑΤΣΙΡΝΤΗΣ Χ. −
ΤΣΙΚΑΣ Π. Ο.Ε.» στις διατάξεις του Ν. 3299/04 .

 Με την ΙΕ/29187/2993/Π02/5/00258/Ε/Ν.3299/2004/27−
5−2010 απόφαση της Γενικής Γραμματέως Περιφέρειας 
Ανατολικής Μακεδονίας−Θράκης εγκρίθηκε η υπαγωγή 
της επένδυσης της επιχείρησης «ΚΑΤΣΙΡΝΤΗΣ Χ. ΤΣΙΚΑΣ 
Π.Ο.Ε.», που αναφέρεται στην ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΠΑ−
ΡΑΓΩΓΗΣ ΕΠΙΠΛΩΝ στη θέση ΑΜΥΓΔΑΛΕΩΝΑ, του Δή−
μου ΚΑΒΑΛΑΣ, του Νομού ΚΑΒΑΛΑΣ, με μηδέν (0) νέες 
θέσεις εργασίας, συνολικής δαπάνης ενός εκατομμυρίου 
τετρακοσίων ενός χιλιάδων εννιακοσίων πενήντα εφτά 
ευρώ και ενενήντα δύο λεπτών (1.401.957,92€) με ποσο−
στό επιχορήγησης 54.971% επί του συνολικού κόστους 
δηλαδή ποσό επιχορήγησης εφτακοσίων εβδομήντα 
χιλιάδων εξακοσίων εβδομήντα έξι ευρώ και ογδόντα 
έξι λεπτών (770.676,86 €).

Ημερομηνία γνωμοδότησης της Επιτροπής 31−3−2010.
Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.

  Με εντολή Γενικής Γραμματέως Περιφέρειας
Ο Προϊστάμενος Δ/νσης

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΛΟΥΔΗΣ 
F

Aριθ. 08/ΔΤΑ/749 (3)
΄Ε   γκριση της αριθ. 1/10 απόφασης του Διοικητικού Συμ−

βουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Γέρα−
κα (Κ.Ε.Δ.Γ.), σχετικά με την πρόσληψη ενός (1) ατό−
μου με σύμβαση έργου.

  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 2503/97 «Διοίκηση, Οργάνωση, 

Στελέχωση Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την το−
πική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις».

2. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν.2527/97 «Συμβά−
σεις Μίσθωσης Έργου» (ΦΕΚ 206/Α΄/8−10−97).

3. Τις διατάξεις του Ν.3812/09 «Αναμόρφωση συστή−
ματος προσλήψεων στο δημόσιο τομές και άλλες δια−
τάξεις».

4. Τις διατάξεις του άρθρου 258 παρ. 1 του Ν.3463/06 
«Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων».

5. Την αριθ. 1154/1−2−10 βεβαίωση του ΑΣΕΠ, σύμφωνα 
με την οποία οι αιτούμενες συμβάσεις αποτελούν γνή−
σιες συμβάσεις έργου και δεν υποκρύπτουν σύμβαση 
εξαρτημένης εργασίας.

6. Την αριθ. 1/10 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου 
της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Γέρακα (Κ.Ε.Δ.Γ.), 
σχετικά με την πρόσληψη ενός (1) ατόμου με σύμβαση 
έργου, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την αριθ. 1/10 απόφαση του Διοικητικού 
Συμβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Γέρα−
κα (Κ.Ε.Δ.Γ.), σχετικά με την πρόσληψη ενός (1) ατόμου 
με σύμβαση έργου, χρονικής διάρκειας δέκα (10) μηνών, 
για την υποστήριξη των προγραμμάτων που υλοποιεί η 
Κ.Ε.Δ.Γ. και συγκεκριμένα:

• Ενός (1) ΠΕ16 Ψυχολόγων, με έργο την επιστημονική 
υποστήριξη της Κ.Ε.Δ.Γ. σε ζητήματα κοινωνικής πολι−
τικής, με συνολική αμοιβή 10.000,00€.

Η δαπάνη για την πληρωμή των ανωτέρω συμβάσεων 
θα βαρύνει τους Κ.Α.60 και 61 του προϋπολογισμού της 
Κ.Ε.Δ.Γ σύμφωνα με την αριθ. πρωτ. 7/1−1−10 βεβαίωση 
πίστωσης της Επιχείρησης.

Σύμφωνα με την ανωτέρω απόφαση του Δ.Σ. της 
Κοινωφελούς Επιχείρησης, και τη σχετική έγκριση του 
ΑΣΕΠ, τα ανωτέρω έργα δεν ανάγονται στον συνήθη 
κύκλο καθηκόντων των υπηρετούντων υπαλλήλων της 
Επιχείρησης και δεν υποκρύπτουν πάγια εξαρτημένη 
εργασία.

Ως τόπος εκτέλεσης των ανωτέρω έργων ορίζεται η 
έδρα της Κ.Ε.Δ.Γ., η οποία έχει την ευθύνη για την πα−
ραλαβή, παρακολούθηση και εκτέλεση των έργων.

  Γέρακας, 13 Μαΐου 2010

Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας
ΗΛΙΑΣ ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

F
Aριθ. 4653/83244 (4)
    Πενταετής απαγόρευση κυνηγίου σε τέσσερις (4) ταμι−

ευτήρες νερού περιοχής Δασαρχείου Λάρισας: 1) Κα−
λαμακίου, 2) Ναμάτων (μεγάλος), 3) Ναμάτων (μικρός), 
και 4) Πλατυκάμπου.

  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 258 παρ. 5 του Ν.Δ. 86/69, 

που προστέθηκε με το άρθρο 7 παρ. 3 του Ν. 177/75 
«περί αντικαταστάσεως και συμπληρώσεως διατάξεων 
τινών του Νομοθετικού Διατάγματος 86/1969 περί Δα−
σικού Κώδικος».

2. Τις διατάξεις της αριθ. 414985/29−11−1985 (ΦΕΚ 757/
Β/18−12−1985) κοινής απόφασης των Υφυπουργού Εθνικής 
Οικονομίας και Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος− 
Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής «Μέτρα διαχείρισης 
της άγριας πτηνοπανίδας».

3. Τις διατάξεις του Π.Δ. 94/1993 (ΦΕΚ 40/Α΄/22−3−1993) 
«περί καθορισμού αρμοδιοτήτων που διατηρούνται από 
τον Υπουργό και τις Περιφερειακές Αρχές ή Όργανα 
διανομαρχιακού επιπέδου του Υπουργείου Περιβάλλο−
ντος− Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής».
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4. Τις διατάξεις του Ν. 2218/1994 (ΦΕΚ 90/Α΄/13−6−1994) 
Ίδρυση Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης − τροποποίηση δι−
ατάξεων για την πρωτοβάθμια Αυτοδιοίκηση και την 
Περιφέρεια και άλλες διατάξεις».

5. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρ−
νηση και τα κυβερνητικά όργανα» π.δ. 63/2005 (98 Α΄).

29 του Ν. 1558/86 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα» 
που προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/92 (ΦΕΚ 
154/Α΄10−9−1992).

6. Την 5851/10−7−2007 (ΦΕΚ 1157/Β΄/2007) απόφαση του 
Γ.Γ. Περιφέρειας Θεσσαλίας, με την οποία εξουσιοδοτεί 
τους Προϊσταμένους των Δασαρχείων να υπογράφουν 
με εντολή του.

7. Την ανάγκη προστασίας όλων των υδροβίων θηρα−
μάτων, αποφασίζουμε:

Απαγορεύουμε το κυνήγι όλων των θηραμάτων επί 
μία πενταετία, ήτοι από 1−8−2010 μέχρι 31−7−2015, στους 
ως κάτωθι τέσσερις (4) ταμιευτήρες νερού που κατα−
σκευάστηκαν στην περιοχή της τέως λίμνης Κάρλας, 
για αρδευτικούς σκοπούς.

1. Στην υδάτινη επιφάνεια του ταμιευτήρα νερού περι−
οχής Καλαμακίου, που έχει έκταση 2.300 στρέμματα και 
στην γύρω περιοχή μέχρι 200 μέτρα περιμετρικά.

2. Στην υδάτινη επιφάνεια του ταμιευτήρα νερού 
περιοχής Ναμάτων (μεγάλος), που έχει έκταση 2.000 
στρέμματα και στην γύρω περιοχή μέχρι 200 μέτρα 
περιμετρικά.

3. Στην υδάτινη επιφάνεια του ταμιευτήρα νερού περι−
οχής Ναμάτων (μικρός), που έχει έκταση 300 στρέμματα 
και στην γύρω περιοχή μέχρι 200 μέτρα περιμετρικά.

4. Στην υδάτινη επιφάνεια του ταμιευτήρα νερού περι−
οχής Πλατυκάμπου,που έχει έκταση 500 στρέμματα και 
σιην γύρω περιοχή μέχρι 200 μέτρα περιμετρικά.

Από τις διατάξεις αυτής της απόφασης δεν προκαλεί−
ται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

Η τήρηση της παρούσας ανατίθεται στα όργανα της 
Δασικής Υπηρεσίας, της Αστυνομίας, της Αγροφυλακής 
και σε κάθε φιλόνομο πολίτη.

Οι παραβάτες αυτής διώκονται και τιμωρούνται σύμ−
φωνα με τις περί θήρας ισχύουσες διατάξεις.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως και θα ισχύει από την Κυνηγετική περίοδο 
2010−2011 και την δημοσίευσή της.

  Λάρισα, 1 Ιουνίου 2010

Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας
Ο Δασάρχης

ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ
F

    
(5)

    Χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλματος Κοινωνικού 
Λειτουργού στην ΚΟΡΟΜΗΛΑ Αγγελική του Αθανα−
σίου.

  Με την 4845/27−5−2010 απόφαση του Νομάρχη Αθηνών 
χορηγείται στην ΚΟΡΟΜΗΛΑ Αγγελική του Αθανασίου 
άδεια άσκησης επαγγέλματος Κοινωνικού Λειτουργού.

  Ο Νομάρχης κ.α.α.
Η Αντινομάρχης

ΛΙΛΙΚΑ ΒΑΣΙΛΑΚΟΥ

(6))
    Χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλματος Κοινωνικού 

Λειτουργού στην ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΩΤΗ ΘΕΟΦΑΝΩ του 
ΓΕΩΡΓΙΟΥ.

  Με την 3455/27−5−2010 απόφαση του Νομάρχη Αθη−
νών χορηγείται στην ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΩΤΗ ΘΕΟΦΑΝΩ του 
ΓΕΩΡΓΙΟΥ άδεια ασκήσεως επαγγέλματος Κοινωνικού 
Λειτουργού.

Ο Νομάρχης κ.α.α.
  Η Αντινομάρχης

ΛΙΛΙΚΑ ΒΑΣΙΛΑΚΟΥ
F

(7)
    Χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλματος Κοινωνικού 

Λειτουργού στην ΚΑΜΑΡΙΑΡΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του ΒΑ−
ΣΙΛΕΙΟΥ.

  Με την 3358/27−5−2010 απόφαση του Νομάρχη Αθη−
νών χορηγείται στην ΚΑΜΑΡΙΑΡΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του ΒΑ−
ΣΙΛΕΙΟΥ άδεια ασκήσεως επαγγέλματος Κοινωνικού 
Λειτουργού.

  Ο Νομάρχης κ.α.α.
Η Αντινομάρχης

ΛΙΛΙΚΑ ΒΑΣΙΛΑΚΟΥ
F

Aριθ. 5105 (8)
    Υπερωριακή απασχόληση υπαλλήλων της Νομαρχιακής 

Αυτ/σης Καρδίτσας που ασχολούνται με ποιοτικούς 
και ποσοτικούς ελέγχους γεωργικών προϊόντων και 
τροφίμων φυτικής προέλευσης.

  Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
α) Τις διατάξεις του άρθρου 25 παρ. 7 του Ν. 2738/1999 

(ΦΕΚ 180/Α΄).
Η Διαπίστωση αναγκών υπερωριακής απασχόλησης 

προσωπικού που υπηρετεί στις Νομαρχιακές Αυτοδιοι−
κήσεις γίνεται με απόφαση του οικείου Νομάρχη.

β) Τις διατάξεις της παρ. 1 επί του άρθρου 6 του 
Ν.3833/2010 (ΦΕΚ 40/Α΄) όπου αντικαθίσταται το άρ−
θρου 16 του Ν.3205/2003 σχετικά με το ανώτατο όριο 
των ωρών απογευματινής υπερωριακής εργασίας δεν 
μπορεί να υπερβαίνει τις σαράντα (40 ) ώρες μηνιαίως 
ανά υπάλληλο από 1.3.2010.

γ) Τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν. 2732/1999 (ΦΕΚ 
154) σχετικά με την απασχόληση των υπαλλήλων για 
υπερωριακή εργασία, εργασία κατά τις Κυριακές, εξαι−
ρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες. Καθώς και για 
οδοιπορικά και εκτός έδρας αποζημιώσεις των υπαλλή−
λων που θα απασχοληθούν στους ανωτέρω ελέγχους.

δ) Την αριθ. 271232/2010 απόφαση του Υπουργείου 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων περί έγκρισης κα−
τανομής πίστωσης για υπερωρίες οκταμήνου (Ιανουά−
ριο έως Αύγουστο ) 2010 υπαλλήλων της Νομαρχιακής 
Αυτοδιοίκησης που ασχολούνται με ποιοτικούς και πο−
σοτικούς ελέγχους γεωργικών προϊόντων και τροφίμων 
φυτικής προέλευσης.

ε ) Την ανάγκη υπερωριακής εργασίας υπαλλήλων της 
Δ/νσης Αγροτικής Ανάπτυξης Καρδίτσας για την καλή 
λειτουργία της υπηρεσίας.

στ) Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής της από−
φασης προκαλείται δαπάνη σε βάρος των πιστώσεων 
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της Δ/νσης Αγροτικής Ανάπτυξης Καρδίτσας η οποίες 
έχουν εγγραφή στον προϋπολογισμό της υπηρεσίας 
μας και ανέρχονται σε συνολικό ποσό 2800,00 ευρώ και 
μέχρι 40 ώρες ανά υπάλληλο κατά μήνα στον Φορέα 
291 β ΚΑΕ 0511 και 0512, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την υπερωριακή απασχόληση για τους 
υπαλλήλους που θα ασχοληθούν με ελέγχους, παραλαβή, 
διαλογή, συσκευασία, σήμανση, συντήρηση, ελέγχους σε 
εγκαταστάσεις, σε αποσυρόμενα φυτικά προϊόντα, πα−
ραλαβή πρώτης ύλης προς μεταποίηση, δειγματοληψίες, 
αναλύσεις τελικών μεταποιημένων προϊόντων φυτικής 
παραγωγής κ.λπ. για το οκτάμηνο 2010 (Ιανουάριο−Αύγου−
στο) για απογευματινή υπερωριακή εργασία και κατά τις 
Κυριακές, εξαιρέσιμες και νυχτερινές ώρες, τόσων ωρών 
που το ύψος της δαπάνης να καλύπτει μέχρι 2.800,00 
ευρώ στους ΚΑΕ 0511 −0512 και στον Φορέα 291 Β΄.

Μέγιστος αριθμός απασχολουμένων υπαλλήλων κατά 
μήνα: 15.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Καρδίτσα, 3 Ιουνίου 2010

Ο Νομάρχης
ΦΩΤΗΣ ΑΛΕΞΑΚΟΣ

F
Aριθ. 06/5293 (9)
    Συγκρότηση συνεργείου υπερωριακής απασχόλησης για 

τον ποιοτικό και ποσοτικό έλεγχο νωπών και μετα−
ποιημένων γεωργικών προϊόντων.

  Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΠΙΕΡΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 25 παρ. 7 του ν. 2738/1999 

(ΦΕΚ 180) περί ανάγκης υπερωριακής απασχόλησης και 
καθιέρωσης εργασίας με αμοιβή.

2. Τις διατάξεις του άρθρου 16 του ν. 3205/2003 σχε−
τικά με την υπερωριακή εργασία.

3. Τις διατάξεις του άρθρου 10 του ν. 2732/1999 (ΦΕΚ 
154/Α΄) σχετικά με την απασχόληση των γεωπόνων 
κατά τις Κυριακές και τις ημέρες αργίας και νυχτερι−
νές ώρες.

4. Την υπ’ αριθ. 271232/2010 απόφαση του Γενικού 
Γραμματέα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων περί καταβολής υπερωριών στους υπαλλή−
λους των Ν.Α. που ασχολούνται με τον ποιοτικό έλεγχο 
των νωπών και μεταποιημένων γεωργικών προϊόντων.

5. Τις ανάγκες τις υπηρεσίας μας, αποφασίζουμε:
Συγκροτούμε συνεργείο υπερωριακής απασχόλησης για 

το οκτάμηνο Ιανουάριος−Αύγουστος του 2010 με 6 γεωπό−
νους που θα εργαστούν υπερωριακά στον ποιοτικό έλεγχο 
νωπών και μεταποιημένων γεωργικών προϊόντων για 300 
ώρες απογευματινές και 120 εξαιρέσιμες. Το διαθέσιμο 
ποσό για τον ποιοτικό έλεγχο των νωπών και μεταποιη−
μένων γεωργικών προϊόντων ανέρχεται σε 2.700 €.

Έργο του συνεργείου θα είναι ο ποιοτικός και ποσο−
τικός έλεγχος των εισαγομένων και εξαγομένων αγρο−
τικών προϊόντων στα σημεία πώλησης (καταστήματα, 
λαϊκές αγορές, μεταφορικά μέσα), ο έλεγχος κατά την 
παραλαβή, διαλογή και συσκευασία, ο έλεγχος της σή−
μανσης και συντήρησης, ο έλεγχος κατά την παραλαβή 
της πρώτης ύλης προς μεταποίηση, οι δειγματοληψίες 
και οι αναλύσεις των τελικών μεταποιημένων προϊόντων 
φυτικής παραγωγής κ.λπ.

Η εργασία θα πραγματοποιείται εκτός του κανονικού 
ωραρίου από 15:00 απογευματινής μέχρι 22:00 βραδινής 
όλες τις εργάσιμες ημέρες του μήνα, Κυριακές, εξαιρέ−
σιμες και νυχτερινές ώρες.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Κατερίνη, 26 Μαΐου 2010

Ο Νομάρχης κ.α.α.
Ο Αντινομάρχης

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΟΥΡΟΝΙΚΟΣ
F

Aριθ. 3955−1 (10)
    Περιοδικός έλεγχος Μέτρων και Σταθμών έτους 2010 −

Πρόγραμμα −Συνεργείο.

  Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

  Έχοντας υπόψη:
Α) Το Ν. 1558/85 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργα−

να».
Β) Το άρθρο 8 του Π.Δ. 524/78 «Περί κωδικοποιήσεως 

εις ενιαίο κείμενο των ισχυουσών διατάξεων των ανα−
φερομένων εις την εισαγωγή εν Ελλάδι του Διεθνούς 
Συστήματος Μέτρων και Σταθμών».

Γ) Τον Οργανισμό της Νομ/κής Αυτ/σης Ρεθύμνης, 
όπως τροποποιήθηκε με την αριθμό 12/89/2005 απόφαση 
του Νομαρχιακού Συμβουλίου Ρεθύμνης.

Δ) Τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 1 του Ν.3103/03 με 
τις οποίες οι σχετικές αρμοδιότητες ελέγχου εκχωρού−
νται στις υπηρεσίες Εμπορίου των Νομ/κών Αυτ/σεων.

Ε) Τη με αριθμό Φ2−2211/22−12−2009 απόφαση Υπουρ−
γού Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας περί 
«Περιόδου διενέργειας Περιοδικού Ελέγχου Μέτρων και 
Σταθμών έτους 2010», αποφασίζουμε:

Την έναρξη του περιοδικού ελέγχου Μέτρων και Σταθ−
μών έτους 2010 από 2η Ιανουαρίου μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 
2010, καθώς επίσης και την έγκριση του προγράμματος 
του συνεργείου περιοδικού ελέγχου έτους 2010.

− Ο Περιοδικός έλεγχος θα διενεργηθεί από το Τμήμα 
Εμπορίου της Δ/νσης Ανάπτυξης της Νομ/κής Αυτ/σης Ν. 
Ρεθύμνης και στον οποίο θα συμμετάσχουν οι παρακά−
τω υπάλληλοι: Τριποδιανάκης Αναστ., Αντωνάκης Γεώρ−
γιος, Σηφογιαννάκης Στυλιανός, Μαστοράκης Σταύρος 
και Αντωνογιαννάκης Ιωάννης, οι οποίοι θα εργάζονται 
υπερωριακά και σε μη εργάσιμες ημέρες.

Οι υπάλληλοι που είναι εντεταλμένοι στον Περιοδικό 
Έλεγχο θα ελέγχουν με τα πρότυπα σταθμά και τα 
ογκομετρικά όργανα της υπηρεσίας, όλα τα ζυγιστι−
κά μέσα (ζυγοί, πλάστιγγες, γεφυροπλάστιγγες κ.λπ.) 
και ογκομετρικά όργανα (αντλίες πρατηρίων υγρών 
καυσίμων, βυτιοφόρων αυτοκινήτων κ.λπ.), προκειμέ−
νου να διαπιστωθεί η καλή λειτουργία των, τα οποία 
στην συνέχεια θα σφραγίζονται και θα εισπράττονται 
τα καθορισθέντα τέλη.

Το αναλυτικό πρόγραμμα του συνεργείου Π.Ε έχει 
όπως παρακάτω:

1. Δήμος Ρεθύμνης από 2−1−2010 μέχρι 31−3−2010.
2. Δήμος Λάμπης και Φοίνικα από 1−4−2010 μέχρι 31−

4−2010.
3. Δήμος Μυλοποτάμου και Κουλούκωνα από 1−5−2010 

μέχρι 30−6−2010.
4. Δήμος Συβρίτου από 1−7−2010 μέχρι 31−7−2010.
5. Δήμος Νικηφόρου Φωκά και Λαππαίων από 1−8−2010 

μέχρι 30−8−2010.
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6. Δήμος Αρκαδίου και υπόλοιπο Δήμου Ρεθύμνης από 
1−9−2010 μέχρι 30−9−2010.

Η δημοσίευση του προγράμματος θα γίνει αδαπάνως 
για το Δημόσιο.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Ρέθυμνο, 12 Ιανουαρίου 2010

Ο Νομάρχης
Γ. ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ
F

(11)
    Μεταφορά προσωπικού και σύσταση θέσεων. 

 ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΜΗΡΟΥΠΟΛΗΣ

(Απόφαση αριθ. 56) 

Α φού έλαβε υπόψη του:
α) τις διατάξεις του Π.Δ. 410/1988 «περί κωδικοποίησης 

σε ενιαίο κείμενο των διατάξεων της κείμενης νομοθε−
σίας που αφορούν το προσωπικό με σχέση εργασίας 
ιδιωτικού δικαίου του Δημοσίου, των Οργανισμών Τοπι−
κής Αυτοδιοίκησης και των λοιπών Προσώπων Δημοσίου 
Δικαίου»,

β) τις διατάξεις του Ν. 3584/2007 «περί Κύρωσης του 
Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλ−
λήλων»,

γ) τις διατάξεις του άρθρου 269 του Ν. 3463/2006 «περί 
Συγχώνευσης−Μετατροπής−Λύσης Επιχειρήσεων»,

δ) τις διατάξεις του άρθρου 25 του Ν. 3613/2007 «περί 
Ρυθμίσεων θεμάτων επιχειρήσεων ΟΤΑ πρώτου βαθ−
μού»,

ε) την αριθ. 296/2007 απόφασή του με την οποία απο−
δέχτηκε την από 7−12−2007 απόφαση της έκτακτης Γε−
νικής Συνέλευσης της εταιρίας του Δήμου μας «ΤΕΔΗΒ 
Α.Ε.» για τη λύση της Τεχνικής Εταιρίας και για τη μετα−
φορά των εργαζομένων των οποίων τα δικαιολογητικά 
εμπίπτουν στις διατάξεις του Π.Δ. 164/2004 και έχουν 
εγκριθεί από το ΑΣΕΠ, αποφασίζει ομόφωνα:

1. Εγκρίνει τη μεταφορά των παρακάτω τριών εργαζό−
μενων στον Δήμο Ομηρούπολης (όπως προκύπτει από 
μέρος του πίνακα συμβασιούχων για τους οποίους δια−
πιστώθηκε ότι συντρέχουν οι προϋποθέσεις υπαγωγής 
στις ρυθμίσεις του άρθρου 11 του Π.Δ. 164/2004):

ΟΝΟΜΑ ΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ 
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 
−ΧΡΗΣΤΟΣ

ΜΠΡΙΛΗΣ ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΗ−
ΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΗΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΟΣ 
ΕΡΓΑΤΗΣ

2. Συστήνει τις εξής προσωρινές προσωποπαγείς θέ−
σεις εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου στον 
Ο.Ε.Υ. του Δήμου:

1 θέση Μηχανολόγου Μηχανικού
1 θέση Χειριστή Μηχανημάτων
1 θέση Ανειδίκευτου εργάτη
3. Βεβαιώνει ότι στον προϋπολογισμό οικονομικού 

έτους 2010 προβλέπονται οι σχετικές πιστώσεις στους 

παρακάτω Κωδικούς Αριθμούς Εξόδων, για τη μισθο−
δοσία του προσωπικού που θα καταλάβει τις προανα−
φερόμενες θέσεις, ως εξής:

− στον ΚΑΕ 20−6021 με τίτλο: «Τακτικές αποδοχές (πε−
ριλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και 
ειδικά επιδόματα) προσωπικού με σύμβαση εργασίας 
Ιδιωτικού δικαίου Αορίστου Χρόνου (Ι.Δ.Α.Χ.) Υπηρεσίας 
Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού», πίστωση ποσού 
40.000 ευρώ.

− στον ΚΑΕ 20−6052.001 με τίτλο: «Εργοδοτική εισφορά 
ΙΚΑ προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου 
Αορίστου Χρόνου (Ι.Δ.Α.Χ.) Υπηρεσίας Καθαριότητας και 
Ηλεκτροφωτισμού», πίστωση ποσού 9.700 ευρώ.

− στον ΚΑΕ 30−6021 με τίτλο: «Τακτικές αποδοχές 
(περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά 
και ειδικά επιδόματα) προσωπικού με σύμβαση εργασίας 
Ιδιωτικού δικαίου Αορίστου Χρόνου (Ι.Δ.Α.Χ.) Υπηρεσίας 
Τεχνικών Έργων», πίστωση ποσού 20.650 ευρώ.

− στον ΚΑΕ 30−6052.001 με τίτλο: «Εργοδοτική εισφορά 
ΙΚΑ προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου 
Αορίστου Χρόνου (Ι.Δ.Α.Χ.) Υπηρεσίας Τεχνικών Έργων», 
πίστωση ποσού 5.300 ευρώ.

4. Αναθέτει στον Δήμαρχο κάθε παραπέρα νόμιμη 
ενέργεια.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Oμηρούπολη, 17 Μαΐου 2010
Ο Πρόεδρος Δ.Σ.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤAM. ΚΑΡΜΑΝΤΖΗΣ

F

Aριθ. 43/100 (12)
    Πλεονάζον προσωπικό της επιχείρησης του Δήμου με 

την επωνυμία Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Σι−
θωνίας «ΔΗ.Κ.Ε.Σ» και λήψη σχετικής απόφασης, σύμ−
φωνα με τις διατάξεις των άρθρων 263 και 269 του 
ν. 3463/06.

  ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΙΘΩΝΙΑΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
− Τις διατάξεις των άρθρων 252−270 του Ν. 3463/2006 

(ΦΕΚ 114/Α΄/8.6.2006) και ιδίως τα άρθρα 263 και 269.
− την απόφαση 277/2009 του Δημοτικού συμβουλίου με 

την οποία έγινε η μετατροπή της υφιστάμενης επιχεί−
ρησης του άρθρου 277 του Π.Δ. 410/95, με την επωνυμία 
Δημοτική Επιχείρηση Σιθωνίας.

− Την υπ’ αριθ. 10044/7−1−2009 απόφαση του Γενικού 
Γραμματέα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για 
την μετατροπή της Δημοτικής Επιχείρησης Σιθωνίας σε 
Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση Σιθωνίας, που δημοσι−
εύτηκε στο ΦΕΚ 77/Β΄/29−1−2010.

− Τον Π/Υ του 2010 του Δήμου Σιθωνίας όπου έχει γίνει 
πρόβλεψη των απαιτούμενων πιστώσεων.

− Την οικονομοτεχνική μελέτη σύμφωνα με την οποία 
προτείνεται η μείωση προσωπικού της επιχείρησης.

Στα πλαίσια των παραπάνω διατάξεων κοινοποιήθηκε 
στο Δημοτικό Συμβούλιο η απόφαση αριθ. 5/10−9−2009 
της Δημοτικής Επιχείρησης Σιθωνίας, σύμφωνα με την 
οποία παρέχεται η γνώμη του Δ.Σ., σχετικά με το πλεο−
νάζον προσωπικό, αποφασίζει ομόφωνα:

1. Το κάτωθι προσωπικό της επιχείρησης του Δήμου 
με την επωνυμία «ΔΗ.Κ.Ε.Σ», κρίνεται ως πλεονάζον:
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Α/Α Ονοματεπώνυμο Ειδικότητα Σχέση
εργασίας

Ημερο−
μηνία

πρόσληψης

1 Ζερβοπούλου 
Αναστασία

Διοικητικός Αορίστου 1−1−2002

2 Χαλκιά Κυριακή Διοικητικός Αορίστου 1−1−2002

3 Μακρυγιάννης 
Χρήστος

Γενικών Κα−
θηκόντων

Αορίστου 24−12−2001

2. Από το πλεονάζον προσωπικό της «ΔΗ.Κ.Ε.Σ.» ανε−
ξαρτήτως ειδικότητας και χωρίς αίτηση του, με βάση 
τις υφιστάμενες ανάγκες του Δήμου Σιθωνίας και 
των νομικών του προσώπων, μεταφέρονται σε κενές 
οργανικές θέσεις, είτε σε συνιστώμενες προσωρινές 
προσωποπαγείς θέσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου, 
αντίστοιχης ή παρεμφερούς ειδικότητας, οι παρακά−
τω εργαζόμενοι:

Α/Α Ονοματεπώνυμο Ειδικότητα Σχέση
εργασίας

Ημερο−
μηνία

πρόσληψης

1 Ζερβοπούλου
Αναστασία

Διοικητικός Αορίστου 1−1−2002

2 Χαλκιά Κυριακή Διοικητικός Αορίστου 1−1−2002

3 Μακρυγιάννης 
Χρήστος

Γενικών Κα−
θηκόντων

Αορίστου 24−12−2001

Γ. Επειδή δεν υπάρχουν κενές οργανικές θέσεις Ιδι−
ωτικού Δικαίου Αορίστου χρόνου στον ΟΕΥ του Δή−
μου, συστήνονται οι εξής προσωρινές προσωποπαγείς 
θέσεις Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου στον ΟΕΥ 
του Δήμου Σιθωνίας, προκειμένου να μεταφερθεί το 
ανωτέρω πλεονάζον προσωπικό της «ΔΗ.Κ.Ε.Σ».

1. Δύο (2) θέσεις προσωρινές προσωποπαγής ΔΕ1 Διοι−
κητικών.

2. Μία (1) θέση προσωρινή προσωποπαγής ΥΕ16.
Οι παραπάνω θέσεις καταργούνται μόλις κενωθούν με 

οποιονδήποτε τρόπο. Το παραπάνω προσωπικό διέπε−
ται ως προς τους όρους και το ύψος της αμοιβής της 
εργασίας του από τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας 
που ισχύουν εκάστοτε για το προσωπικό των Ο.Τ.Α., 
λαμβανομένης υπόψη της προϋπηρεσίας τους.

3. Η δαπάνη μισθοδοσίας του προσωπικού που θα 
καταταχθεί στις παραπάνω θέσεις για το τρέχον έτος 
ανέρχεται στο ύψος των 50.000 € και θα επιβαρύνει 
τον προϋπολογισμό του Δήμου Σιθωνίας στον Κ.Α. 
10.6011.005.

Από την απόφαση αυτή προκαλείται δαπάνη ύψους 
60.000 ευρώ περίπου ετησίως, που θα προβλεφθεί 
στους αντίστοιχους προϋπολογισμούς του Δήμου για 
τα επόμενα έτη.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Σιθωνια, 24 Φεβρουαρίου 2010

Ο Πρόεδρος
ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΡΟΣΤΕΡΓΙΟΥ

Aριθ. 2280 (13)
    Κατανομή θέσεων ΕΕΔΙΠ στην Ανώτατη Σχολή Καλών 

Τεχνών.

  Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ
ΤΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 1268/1982.
2. Τις διατάξεις του Ν. 2083/1992.
3. Τις διατάξεις του αρ. 14 παρ. 5α του Ν. 2817/2000.
4. Το με αρ. πρωτ. 108543.4/ΙΒ/17.09.2009 έγγραφο του 

Υπουργείου Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευ−
μάτων που αφορά στον Ακαδημαϊκό Προγραμματισμό 
2009−2012 (ΦΕΚ 1844/Β/3.9.2009).

5. Την από 4.3.2010 απόφαση του Πρυτανικού Συμ−
βουλίου και την από 16.3.2010 απόφαση της Συγκλήτου 
της ΑΣΚΤ περί κατανομής οργανικών θέσεων ΕΕΔΙΠ, 
αποφασίζουμε:

Την κατανομή δύο (2) κενών οργανικών θέσεων Ειδικού 
Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (ΕΕΔΙΠ), στο 
Τμήμα Θεωρίας και Ιστορίας της Τέχνης της Ανωτάτης 
Σχολής Καλών Τεχνών για την κάλυψη των αναγκών 
του.

Από την παρούσα πράξη, δεν προκαλείται δαπάνη 
σε βάρος του προϋπολογισμού της Ανωτάτης Σχολής 
Καλών Τεχνών.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 4 Ιουνίου 2010

Ο Πρύτανης
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΡΒΑΛΙΑΣ

F
Aριθ. 501205 (14)

    Ανάθεση αρμοδιοτήτων στο Γραφείο Υποστήριξης

Τουρισμού Χίου.

  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ TOY EOT

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Α.Ν. 1565/50, όπως κυρώθηκε με 

τον Ν. 1624/51 και με τις μεταγενέστερες τροποποιήσεις 
ισχύει σήμερα.

2. Τις διατάξεις των Νόμων 2160/1993 (ΦΕΚ 118/Α΄/19−7−
1993) «Ρυθμίσεις για τον Τουρισμό και άλλες διατάξεις», 
3270/2004 (ΦΕΚ 187/Α΄/11−10−04) «Αρμοδιότητες Υπουρ−
γείου Τουριστικής Ανάπτυξης και θέματα Τουρισμού», 
3756/2009 (ΦΕΚ 53/Α΄/31−3−2009) «Ρυθμίσεις για τα Όρ−
γανα Διοίκησης του EOT».

3. Το Π.Δ. 343/2001 (ΦΕΚ 231/Α΄/11.10.01) «Οργανισμός 
διάρθρωσης Υπηρεσιών Ελληνικού Οργανισμού Τουρι−
σμού».

4. Την υπ’ αριθ. 21902/30.12.2009 απόφαση Υφυπουργού 
Πολιτισμού και Τουρισμού (ΦΕΚ 541/ΥΟΔΔ/30.12.2009) 
περί διορισμού του Προέδρου και των μελών του Δ.Σ. 
του EOT.

5. Το Ν. 3498/2006 (ΦΕΚ 230/Α΄/24−10−2006) και ειδι−
κότερα το άρθρο 32,παρ. 3, εδ. ε΄, όπου ορίζεται ότι: 
«Τα Γραφεία Υποστήριξης Τουρισμού ασκούν και κάθε 
άλλη αρμοδιότητα που τους ανατίθεται με απόφαση 
του Γενικού Γραμματέα του Ε.Ο.Τ.».

6. Το υπ’ αριθ. πρωτ. 88/12−5−2010 έγγραφο της Δ/νσης 
Συντονισμού των ΠΥΤ.
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7. Τις υπηρεσιακές ανάγκες ανάθεσης στο Γραφείο 
Υποστήριξης Τουρισμού Χίου επιπλέον αρμοδιοτήτων 
με σκοπό την καλύτερη εξυπηρέτηση των τουριστικών 
επιχειρήσεων του Νομού Χίου.

8. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν 
προκαλείται επιπλέον δαπάνη σε βάρος του προϋπο−
λογισμού του EOT, αποφασίζουμε:

1. Αναθέτουμε στο Γραφείο Υποστήριξης Τουρισμού 
Χίου πλέον των αρμοδιοτήτων που ήδη ασκεί σύμφω−
να με το νόμο και την αρμοδιότητα της έκδοσης ειδι−
κών σημάτων λειτουργίας των μη κύριων τουριστικών 
καταλυμάτων και των επιχειρήσεων εκμίσθωσης Ι.Χ. 
αυτοκινήτων χωρίς οδηγό και μοτοσυκλετών άνω των 
50cc, του Νομού Χίου.

2. Μέχρι να πραγματοποιηθεί η στελέχωση του Γρα−
φείου Υποστήριξης Τουρισμού Χίου με υπάλληλο του 
κλάδου ΠΕ Μηχανικών, το Γραφείο θα υποστηρίζεται, 
όταν παρίσταται ανάγκη, από μηχανικούς της ΠΥΤ Βο−
ρείου Αιγαίου ή της Διεύθυνσης Τουριστικών Εγκατα−
στάσεων του Ε.Ο.Τ.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Ο Πρόεδρος
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ

F
Aριθ. 501207 (15)

    Ανάθεση αρμοδιοτήτων στο Γραφείο Υποστήριξης 
Τουρισμού Σάμου.

  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ TOY EOT

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Α.Ν. 1565/50, όπως κυρώθηκε με 

τον Ν. 1624/51 και με τις μεταγενέστερες τροποποιήσεις 
ισχύει σήμερα.

2. Τις διατάξεις των Νόμων 2160/1993 (ΦΕΚ 118/Α΄/19−7−
1993) «Ρυθμίσεις για τον Τουρισμό και άλλες διατάξεις», 
3270/2004 (ΦΕΚ 187/Α΄/11−10−04) «Αρμοδιότητες Υπουρ−
γείου Τουριστικής Ανάπτυξης και θέματα Τουρισμού», 
3756/2009 (ΦΕΚ 53/Α΄/31−3−2009) «Ρυθμίσεις για τα Όρ−
γανα Διοίκησης του EOT».

3. Το Π.Δ. 343/2001 (ΦΕΚ 231/Α΄/11.10.01) «Οργανισμός 
διάρθρωσης Υπηρεσιών Ελληνικού Οργανισμού Τουρι−
σμού».

4. Την υπ’ αριθ. 21902/30.12.2009 απόφαση Υφυπουργού 
Πολιτισμού και Τουρισμού (ΦΕΚ 541/ΥΟΔΔ/30.12.2009) 
περί διορισμού του Προέδρου και των μελών του Δ.Σ. 
του EOT.

5. Το Ν. 3498/2006 (ΦΕΚ 230/Α΄/24−10−2006) και ειδι−
κότερα το άρθρο 32, παρ. 3, εδ. ε΄, όπου ορίζεται ότι: 
«Τα Γραφεία Υποστήριξης Τουρισμού ασκούν και κάθε 
άλλη αρμοδιότητα που τους ανατίθεται με απόφαση 
του Γενικού Γραμματέα του Ε.Ο.Τ.».

6. Το υπ’ αριθ. πρωτ. 88/12−5−2010 έγγραφο της Δ/νσης 
Συντονισμού των ΠΥΤ.

7. Τις υπηρεσιακές ανάγκες ανάθεσης στο Γραφείο 
Υποστήριξης Τουρισμού Σάμου επιπλέον αρμοδιοτήτων 
με σκοπό την καλύτερη εξυπηρέτηση των τουριστικών 
επιχειρήσεων του Νομού Σάμου.

8. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν 
προκαλείται επιπλέον δαπάνη σε βάρος του προϋπο−
λογισμού του EOT, αποφασίζουμε:

1. Αναθέτουμε στο Γραφείο Υποστήριξης Τουρισμού 
Σάμου πλέον των αρμοδιοτήτων που ήδη ασκεί σύμφω−
να με το νόμο και την αρμοδιότητα της έκδοσης ειδι−
κών σημάτων λειτουργίας των μη κύριων τουριστικών 
καταλυμάτων και των επιχειρήσεων εκμίσθωσης Ι.Χ. 
αυτοκινήτων χωρίς οδηγό και μοτοσυκλετών άνω των 
50cc, του νομού Σάμου.

2. Μέχρι να πραγματοποιηθεί η στελέχωση του Γρα−
φείου Υποστήριξης Τουρισμού Σάμου με υπάλληλο του 
κλάδου ΠΕ Μηχανικών, το Γραφείο θα υποστηρίζεται, 
όταν παρίσταται ανάγκη, από μηχανικούς της ΠΥΤ Βο−
ρείου Αιγαίου ή της Διεύθυνσης Τουριστικών Εγκατα−
στάσεων του Ε.Ο.Τ.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 7 Ιουνίου 2010

Ο Πρόεδρος
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ  
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ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * FAX 210 52 21 004
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: http://www.et.gr  –  e-mail: webmaster.et@et.gr*02008571806100008*

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ Φ.Ε.Κ.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ − Βασ. Όλγας 227 23104 23956 ΛΑΡΙΣΑ − Διοικητήριο 2410 597449
ΠΕΙΡΑΙΑΣ − Ευριπίδου 63 210 4135228 ΚΕΡΚΥΡΑ − Σαμαρά 13 26610 89122
ΠΑΤΡΑ − Κορίνθου 327 2610 638109 ΗΡΑΚΛΕΙΟ − Πεδιάδος 2 2810 300781
ΙΩΑΝΝΙΝΑ − Διοικητήριο 26510 87215 ΜΥΤΙΛΗΝΗ − Πλ. Κωνσταντινουπόλεως 1 22510 46654
ΚΟΜΟΤΗΝΗ − Δημοκρατίας 1 25310 22858

ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΦΥΛΛΩΝ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
Σε έντυπη μορφήη μ 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 μορφή DVD/CDμ ρφή

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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