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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
  Αριθμ. 5118.56/01/2010 (1)

Υπερωριακή εργασία μόνιμου προσωπικού του
Λιμενικού Ταμείου ΧΑΛΚΙΔΑΣ για το έτος 2010.

  Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ,
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 16 του Ν. 3205/2003 «Μισθολογικές 

ρυθμίσεις λειτουργών και υπαλλήλων του Δημοσίου, 
Ν.Π.Δ.Δ. και ΟΤΑ, μονίμων στελεχών των Ενόπλων Δυ−
νάμεων και αντιστοίχων της Ελληνικής Αστυνομίας, 
του Πυροσβεστικού και Λιμενικού Σώματος και άλλες 
συναφείς διατάξεις» (ΦΕΚ 297Α΄/2003).

β) του π.δ. 185/2009 «Ανασύσταση του Υπουργείου 
Οικονομικών, συγχώνευση του Υπουργείου Οικονομίας 
και Οικονομικών με τα Υπουργεία Ανάπτυξης και Εμπο−
ρικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και 
μετονομασία του σε «Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγω−
νιστικότητας και Ναυτιλίας... » (ΦΕΚ 213 Α΄/07−10−2009).

γ) του π.δ. 189/2009 «Καθορισμός και ανακατανομή αρ−
μοδιοτήτων των Υπουργείων» (ΦΕΚ 221 Α΄/05−11−2009).

δ) των άρθρων 13 και 15 του ειδικού Κανονισμού Λιμένα 
ΧΑΛΚΙΔΑΣ (ΦΕΚ 242Β΄/1980).

2. Την αριθ. 2/72757/002/31−12−2003 εγκύκλιο του 
Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών/Γ.Λ.Κ.

3. Την αριθ. 154/20−10−2009 απόφαση της Λιμενικής 
Επιτροπής Λ.Τ. ΧΑΛΚΙΔΑΣ που διαβιβάσθηκε στην 
Υπηρεσία μας με το αριθ. 1834/18−11−2009 έγγραφο Λ.Τ. 
ΧΑΛΚΙΔΑΣ και αφορά στην έγκριση πραγματοποίησης 
με αμοιβή απογευματινής υπερωριακής εργασίας για 5 
υπαλλήλους, νυκτερινής εργασίας για 8 υπαλλήλους και 
εξαιρέσιμων ημερών για 8 υπαλλήλους του Λιμενικού 
Ταμείου Χαλκίδας επί συνόλου 17, αποφασίζουμε:

1. Την έγκριση πραγματοποίησης με αμοιβή:
− χιλίων διακοσίων (1.200) ωρών απογευματινής υπε−

ρωριακής εργασίας συνολικά, με αμοιβή για πέντε (05) 
υπαλλήλους του Λ.Τ. ΧΑΛΚΙΔΑΣ, για την αντιμετώπιση 
εποχικών και εκτάκτων υπηρεσιακών αναγκών.

− τριών χιλιάδων τριακοσίων εξήντα (3.360) ωρών εξαι−
ρέσιμων ημερών, προς συμπλήρωση της εβδομαδιαίας 
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υποχρεωτικής συνολικά, με αμοιβή, για οκτώ (08) υπαλ−
λήλους του ΛΤ. ΧΑΛΚΙΔΑΣ και

− δέκα χιλιάδων εννιακοσίων πενήντα (10.950) ωρών 
νυκτερινής εργασίας προς συμπλήρωση της εβδομαδι−
αίας υποχρεωτικής συνολικά, με αμοιβή, για οκτώ (08) 
υπαλλήλους του ΛΤ ΧΑΛΚΙΔΑΣ για το έτος 2010.

Οι ώρες απογευματινής υπερωριακής εργασίας δεν 
μπορεί να υπερβαίνουν τις εξήντα (60) ανά υπάλληλο 
μηνιαίως.

2. Οι όλως εξαιρετικές υπηρεσιακές ανάγκες που επι−
βάλλουν την υπερωριακή απογευματινή απασχόληση 
του προσωπικού αυτού, οφείλονται στους λόγους που 
αναλυτικά εκτίθενται κατωτέρω, καθώς σύμφωνα με τις 
αναφερόμενες διατάξεις στην παρ. (1δ) του προοιμίου 
οι υπάλληλοι παρέχουν υπηρεσίες καθ’ όλο το εικοσι−
τετράωρο και όλες τις ημέρες του χρόνου:

− Επίβλεψη λιμενικών έργων και συντήρηση τους.
− Εξυπηρέτηση εμπορευματικού λιμένα Χαλκίδας (φορ/

σεις, ζυγίσεις εμπορευμάτων κ.λ.π.).
− Παρακολούθηση και διαφύλαξη των χώρων της χερ−

σαίας ζώνης λιμένος.
Οι υπάλληλοι του ΛΤ ΧΑΛΚΙΔΑΣ παρέχουν υπηρεσίες 

επί 24ώρου βάσεως όλες τις ημέρες του χρόνου για τη 
λειτουργία και εποπτεία της Γέφυρας Πορθμού Ευρίπου, 
όπως προκύπτει από τις αναφερόμενες στην παρ. (1δ) 
του προοιμίου, διατάξεις.

3. Για τη δαπάνη που θα προκύψει από την ανωτέρω 
αιτία, ύψους 55.000 ΕΥΡΩ περίπου, υπάρχει εγγεγραμ−
μένη πίστωση στον Προϋπολογισμό έτους 2010 (ΚΑ 0261 
και 0263) του Λιμενικού Ταμείου ΧΑΛΚΙΔΑΣ και δεν βα−
ρύνεται ο Κρατικός Προϋπολογισμός.

4. Ο αριθμός του προσωπικού που θα απασχοληθεί 
υπερωριακά κάθε φορά, καθώς και ο αριθμός των ωρών, 
θα εξαρτηθεί από τις πραγματικές υπηρεσιακές ανά−
γκες και θα καθορισθεί με απόφαση του Προέδρου της 
Λιμενικής Επιτροπής ΧΑΛΚΙΔΑΣ κατά περίπτωση.

Υπεύθυνη για την παρακολούθηση και τον έλεγχο 
πραγματοποίησης υπερωριακής απασχόλησης, ορίζεται 
η Προϊσταμένη του ΛΤ ΧΑΛΚΙΔΑΣ Μαρία ΑΛΕΞΙΟΥ.

H απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως, με αναδρομική ισχύ ένα μήνα πριν τη 
δημοσίευσή της.

  Πειραιάς, 16 Φεβρουαρίου 2010

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΛΟΥΚΙΑ − ΤΑΡΣΙΤΣΑ ΚΑΤΣΕΛΗ

F
    Αριθμ. 5118.28/01/2010 (2)

Υπερωριακή απασχόληση μόνιμου προσωπικού του
Λιμενικού Ταμείου ΛΕΣΒΟΥ Α΄ εξαμήνου 2010.

  Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ,
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 16 του Ν. 3205/2003 (ΦΕΚ 297Α΄) «Μισθο−

λογικές ρυθμίσεις λειτουργών και υπαλλήλων του Δη−
μοσίου, ΝΠΔΔ και ΟΤΑ, μονίμων στελεχών των Ενόπλων 
Δυνάμεων και αντιστοίχων της Ελληνικής Αστυνομίας, 
του Πυροσβεστικού και Λιμενικού Σώματος και άλλες 
συναφείς διατάξεις».

β) του π.δ. 185/2009 «Ανασύσταση του Υπουργείου 
Οικονομικών, συγχώνευση του Υπουργείου Οικονομίας 
και Οικονομικών με τα Υπουργεία Ανάπτυξης και Εμπο−
ρικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και 

μετονομασία του σε «Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνι−
στικότητας και Ναυτιλίας... » (ΦΕΚ 213 Α΄/07−10−2009).

γ) του π.δ. 189/2009 «Καθορισμός και ανακατανομή αρ−
μοδιοτήτων των Υπουργείων» (ΦΕΚ 221 Α΄/05−11−2009).

2. Την αριθ. 2/72757/002/31−12−2003 εγκύκλιο του 
Υπουργείου Οικονομικών/ Γ.Λ.Κ.

3. Την αριθ. 201/2009 πράξη της Λιμενικής Επιτροπής 
του Λ.Τ. Λέσβου.

4. Το αριθ. 2919/24−11 −2009 έγγραφο Λ.Τ Λέσβου, απο−
φασίζουμε:

1. Την έγκριση πραγματοποίησης απογευματινής υπε−
ρωριακής απασχόλησης με αμοιβή, χιλίων οκτακοσίων 
(1.800) ωρών για πέντε (5) μόνιμους υπαλλήλους που 
υπηρετούν στο Λ.Τ. Λέσβου, για την αντιμετώπιση επο−
χικών, εκτάκτων και επειγουσών υπηρεσιακών αναγκών 
κατά το Α΄ εξάμηνο 2010 και ειδικότερα:

− Έλεγχος αριθμού διακινούμενων επιβατών − οχημά−
των και ορθής απόδοσης δικαιωμάτων.

− Καταμέτρηση, παραχώρηση, έλεγχος των παραλια−
κών χώρων και είσπραξη τελών.

− Έλεγχος και καταγραφή σκαφών που ελλιμενίζονται 
στα λιμάνια της νήσου Λέσβου.

− Είσπραξη παραβάσεων ΚΟΚ.
− Παροχή υπηρεσιών σε πλοία όπως υδροδότηση.
− Καθαρισμός, παρακολούθηση, διαφύλαξη χερσαίων 

χώρων λιμένων.
2. Οι ώρες απογευματινής υπερωριακής απασχόλησης 

δεν μπορεί να υπερβαίνουν τις εξήντα (60) ανά υπάλ−
ληλο μηνιαίως.

3. Για τη δαπάνη ύψους 12.000,00 ΕΥΡΩ περίπου που 
θα προκύψει από την ανωτέρω αιτία, υπάρχει εγγε−
γραμμένη πίστωση στον Προϋπολογισμό του Λ. Ταμείου 
Λέσβου, έτους 2010, στον ΚΑΕ 0261 και δεν βαρύνεται 
ο Κρατικός Προϋπολογισμός.

4. Ο αριθμός του προσωπικού που θα απασχολεί−
ται υπερωριακά κάθε φορά, καθώς και ο αριθμός των 
ωρών, θα εξαρτηθεί από τις πραγματικές υπηρεσιακές 
ανάγκες και θα καθορισθεί με απόφαση της Λιμενικής 
Επιτροπής του ανωτέρω Φορέα.

Η παραπάνω υπερωριακή εργασία θα πραγματοποι−
είται από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή μεταξύ των ωρών 
17.00−21.00. Υπεύθυνος για την εκτέλεση υπερωριακής 
εργασίας ορίζεται ο Πρόεδρος του Λιμενικού Ταμείου.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως, με αναδρομική ισχύ ένα μήνα πριν τη 
δημοσίευσή της. 

 Πειραιάς, 16 Φεβρουαρίου 2010

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΛΟΥΚΙΑ − ΤΑΡΣΙΤΣΑ ΚΑΤΣΕΛΗ

F
    Αριθμ. 16872/ΣΤ5 (3)

Συντομογραφία τίτλου Υπουργείου Παιδείας,
Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.

  Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,
ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 7 παρ. 1 του Ν. 48/1975 

(ΦΕΚ 108/τ.Α΄) «Περί της Εθνικής Σημαίας της Ελλάδος, 
του Εμβλήματος της Ελληνικής Δημοκρατίας, του όρκου 
των αναλαμβανόντων δημοσίαν εν γένει υπηρεσίαν, του 
τύπου των σφραγίδων των Δημοσίων Αρχών και των 
εγγράφων τούτων».
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2. Την αριθ. 2876/7−10−2009 (ΦΕΚ 2234/τ.Β΄) Πρωθυ−
πουργική απόφαση «Αλλαγή τίτλου Υπουργείων».

3. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλεί−
ται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

4. Την αντικειμενική αδυναμία αποτύπωσης του τίτ−
λου του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και 
Θρησκευμάτων στις σφραγίδες των υπηρεσιών που 
υπάγονται σ’ αυτό, αποφασίζουμε:

Ο τίτλος του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης 
και Θρησκευμάτων μπορεί να αποτυπώνεται, σε περί−
πτωση αντικειμενικής αδυναμίας χώρου στις σφραγίδες 
των υπηρεσιών αρμοδιότητας του, συνοπτικά με τα αρ−
χικά ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ Δ.Β.Μ.Θ.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Μαρούσι, 12 Φεβρουαρίου 2010

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΝΝΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ

F
(4)

    Απόκτηση Ελληνικής Ιθαγένειας της ομογενούς
Σεφίλοβα Βιολέτα του Ιορδάνη κ.λ.π.

  Με την αριθμ. 347/4−2−2010 απόφαση του Γενικού 
Γραμματέα της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας−
Θράκης, η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 
του Ν. 2790/2000, Ν. 2910/2001 και Ν. 3284/2004 και την 
σχετική περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων απόφαση του 
Γενικού Γραμματέα της Π.Α.Μ.Θ., γίνεται αποδεκτή η 
από 4−2−2008 αίτηση της Ομογενούς ΣΕΦΙΛΟΒΑ ΒΙΟ−
ΛΕΤΑ του ΙΟΡΔΑΝΗ, περί αποκτήσεως της Ελληνικής 
Ιθαγένειας και τον εξελληνισμό του επωνύμου της, από 
ΣΕΦΙΛΟΒΑ σε ΣΕΦΙΛΙΔΟΥ.

Με την αριθμ. 348/4−2−2010 απόφαση του Γενικού 
Γραμματέα της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας−
Θράκης, η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 
του Ν. 2790/2000, Ν. 2910/2001 και Ν. 3284/2004 και την 
σχετική περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων απόφαση του 
Γενικού Γραμματέα της Π.Α.Μ.Θ., γίνεται αποδεκτή η 
από 18−7−2006 αίτηση του Ομογενούς ΤΟΧΜΑΧΟΒ ΓΕ−
ΩΡΓΙΟΥ του ΠΑΥΛΟΥ, περί αποκτήσεως της Ελληνικής 
Ιθαγένειας και τον εξελληνισμό του επωνύμου του από 
ΤΟΧΜΑΧΟΒ σε ΤΟΚΜΑΚΙΔΗΣ.

Με την αριθμ. 349/4−2−2010 απόφαση του Γενικού 
Γραμματέα της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας−
Θράκης, η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 
του Ν. 2790/2000, Ν. 2910/2001 και Ν. 3284/2004 και την 
σχετική περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων απόφαση του 
Γενικού Γραμματέα της Π.Α.Μ.Θ., γίνεται αποδεκτή η από 
29−2−2008 αίτηση του Ομογενούς ΜΑΡΤΑΣΩΒ ΑΝΑΤΟΛΙ 
του ΘΕΟΦΥΛΑΚΤΟΥ, περί αποκτήσεως της Ελληνικής 
Ιθαγένειας και τον εξελληνισμό του επωνύμου του από 
ΜΑΡΤΑΣΩΒ σε ΜΑΡΤΑΣΙΔΗΣ.

Με την αριθμ. 350/4−2−2010 απόφαση του Γενικού 
Γραμματέα της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας−
Θράκης, η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 
του Ν. 2790/2000, Ν. 2910/2001 και Ν. 3284/2004 και την 
σχετική περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων απόφαση του 
Γενικού Γραμματέα της Π.Α.Μ.Θ., γίνεται αποδεκτή η από 
21−06−2006 αίτηση του Ομογενούς ΛΕΥΤΕΡΩΒ ΒΙΤΑΛΙ 

του ΙΣΑΑΚ, περί αποκτήσεως της Ελληνικής Ιθαγένειας 
και τον εξελληνισμό του επωνύμου του από ΛΕΥΤΕΡΩΒ 
σε ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ.

Με την αριθμ. 351/4−2−2010 απόφαση του Γενικού 
Γραμματέα της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας−
Θράκης, η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 
του Ν. 2790/2000, Ν. 2910/2001 και Ν. 3284/2004 και την 
σχετική περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων απόφαση του 
Γενικού Γραμματέα της Π.Α.Μ.Θ., γίνεται αποδεκτή η από 
21−6−2006 αίτηση της Ομογενούς ΛΕΥΤΕΡΟΒΑ ΙΖΟΛΝΤΑ 
του ΣΑΒΒΑ, περί αποκτήσεως της Ελληνικής Ιθαγένειας 
και τον εξελληνισμό του επωνύμου της από ΛΕΥΤΕΡΟΒΑ 
σε ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΟΥ.

Με την αριθμ. 352/4−2−2010 απόφαση του Γενικού 
Γραμματέα της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας−
Θράκης, η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 
του Ν. 2790/2000, Ν. 2910/2001 και Ν. 3284/2004 και την 
σχετική περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων απόφαση του 
Γενικού Γραμματέα της Π.A.M.Θ., γίνεται αποδεκτή η από 
17−04−2007 αίτηση της Ομογενούς ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ ΛΙΑΝΑ 
του ΙΜΠΡΑΓΚΙΜ, περί αποκτήσεως της Ελληνικής Ιθα−
γένειας και τον εξελληνισμό του επωνύμου της, από 
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ σε ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ.

Με την αριθμ. 353/4−2−2010 απόφαση του Γενικού 
Γραμματέα της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας−
Θράκης, η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 
του Ν. 2790/2000, Ν. 2910/2001 και Ν. 3284/2004 και την 
σχετική περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων απόφαση του 
Γενικού Γραμματέα της Π.Α.Μ.Θ., γίνεται αποδεκτή η από 
27−03−2008 αίτηση του Ομογενούς ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΦ ΠΑΥ−
ΛΟΥ του ΧΑΡΙΤΩΝΑ, περί αποκτήσεως της Ελληνικής 
Ιθαγένειας και τον εξελληνισμό του επωνύμου του από 
ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΦ σε ΣΠΥΡΙΔΩΝΙΔΗΣ.

Με την αριθμ. 354/4−2−2010 απόφαση του Γενικού 
Γραμματέα της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας−
Θράκης, η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 
του Ν. 2790/2000, Ν. 2910/2001 και Ν. 3284/2004 και την 
σχετική περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων απόφαση του 
Γενικού Γραμματέα της Π.A.M.Θ., γίνεται αποδεκτή η 
από 05−06−2007 αίτηση του Ομογενούς ΜΑΤΣΟΥΚΑΤΩΒ 
ΔΙΟΜΗΔΗ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ, περί αποκτήσεώς της 
Ελληνικής Ιθαγένειας.

Με την αριθμ. 356/4−2−2010 απόφαση του Γενικού 
Γραμματέα της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας−
Θράκης, η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 
του Ν. 2790/2000, Ν. 2910/2001 και Ν. 3284/2004 και την 
σχετική περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων απόφαση του 
Γενικού Γραμματέα της Π.A.M.Θ., γίνεται αποδεκτή η από 
01−04−2008 αίτηση του Ομογενούς ΣΤΙΛΙΔΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 
του ΙΒΑΝ, περί αποκτήσεως της Ελληνικής Ιθαγένειας.

Με την αριθμ. 357/4−2−2010 απόφαση του Γενικού 
Γραμματέα της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας−
Θράκης, η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 
του Ν. 2790/2000, Ν. 2910/2001 και Ν. 3284/2004 και την 
σχετική περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων απόφαση του 
Γενικού Γραμματέα της Π.Α.Μ.Θ., γίνεται αποδεκτή η 
από 05−09−2006 αίτηση της Ομογενούς ΚΟΥΡΝΤΟΒΑ 
ΒΕΡΑ του ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ, περί αποκτήσεως της Ελληνικής 
Ιθαγένειας και τον εξελληνισμό του επωνύμου της από 
ΚΟΥΡΝΤΟΒΑ σε ΚΟΥΡΤΙΔΟΥ.

Με την αριθμ. 358/4−2−2010 απόφαση του Γενικού 
Γραμματέα της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας−
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Θράκης, η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 
του Ν. 2790/2000, Ν. 2910/2001 και Ν. 3284/2004 και την 
σχετική περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων απόφαση του 
Γενικού Γραμματέα της Π.Α.Μ.Θ., γίνεται αποδεκτή η από 
28−05−2008 αίτηση του Ομογενούς ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ ΝΙΚΟ−
ΛΑΟΥ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ, περί αποκτήσεως της Ελληνικής 
Ιθαγένειας.

Με την αριθμ. 359/4−2−2010 απόφαση του Γενικού 
Γραμματέα της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας−
Θράκης, η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 
του Ν. 2790/2000, Ν. 2910/2001 και Ν. 3284/2004 και την 
σχετική περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων απόφαση του 
Γενικού Γραμματέα της Π.Α.Μ.Θ., γίνεται αποδεκτή η από 
28−6−2007 αίτηση της Ομογενούς ΚΑΡΣΛΙΕΒΑ ΤΣΙΜΤΣΙ−
ΝΑΖ του ΚΑΛΛΙΣΤΡΑΤΟΥ, περί αποκτήσεως της Ελληνι−
κής Ιθαγένειας και τον εξελληνισμό του επωνύμου της 
από ΚΑΡΣΛΙΕΒΑ σε ΚΑΡΣΛΙΔΟΥ.

Με την αριθμ. 360/4−2−2010 απόφαση του Γενικού 
Γραμματέα της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας−
Θράκης, η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 
του Ν. 2790/2000, Ν. 2910/2001 και Ν. 3284/2004 και την 
σχετική περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων απόφαση του 
Γενικού Γραμματέα της Π.Α.Μ.Θ., γίνεται αποδεκτή η 
από 28−05−2008 αίτηση του Ομογενούς ΣΥΜΒΟΥΛΙΔΗ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ, περί αποκτήσεως της 
Ελληνικής Ιθαγένειας.

Με την αριθμ. 361/4−2−2010 απόφαση του Γενικού Γραμ−
ματέα της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας−Θρά−
κης, η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του
Ν. 2790/2000, Ν. 2910/2001 και Ν. 3284/2004 και την σχε−
τική περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων απόφαση του 
Γενικού Γραμματέα της Π.Α.Μ.Θ., γίνεται αποδεκτή η 
από 20−09−2007 αίτηση του Ομογενούς ΠΟΠΟΒ ΧΑΡΑ−
ΛΑΜΠΗ του ΜΙΣΑΗΛ, περί αποκτήσεως της Ελληνικής 
Ιθαγένειας και τον εξελληνισμό του ονοματεπωνύμου 
του από ΠΟΠΟΒ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΪ σε ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑ−
ΡΑΛΑΜΠΟΣ.

Με την αριθμ. 87/13−01−2010 απόφαση του Γενικού 
Γραμματέα της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας−
Θράκης, η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 
του Ν. 2790/2000, Ν. 2910/2001 και Ν. 3284/2004 και την 
σχετική περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων απόφαση του 
Γενικού Γραμματέα της Π.Α.Μ.Θ., γίνεται αποδεκτή η από 
18−12−2007 αίτηση του Ομογενούς ΤΣΑΚΑΛΟΒ ΗΛΙΑ του 
ΓΚΑΜΠΡΙΕΛ, περί αποκτήσεως της Ελληνικής Ιθαγένειας 
και τον εξελληνισμό του επωνύμου του από ΤΣΑΚΑΛΟΒ 
σε ΤΣΑΚΑΛΙΔΗΣ.

Με την αριθμ. 86/13−01−2010 απόφαση του Γενικού 
Γραμματέα της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας−
θράκης, η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 
του Ν. 2790/2000, Ν. 2910/2001 και Ν. 3284/2004 και την 
σχετική περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων απόφαση του 
Γενικού Γραμματέα της Π.A.M.Θ., γίνεται αποδεκτή η 
από 04−09−2007 αίτηση του Ομογενούς ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ 
ΓΕΩΡΓΙΟΥ του ΑΡΙΣΤΗ, περί αποκτήσεως της Ελληνικής 
Ιθαγένειας και τον εξελληνισμό του επωνύμου του από 
ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟ σε ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ.

Με την αριθμ. 89/13−01−2010 απόφαση του Γενικού 
Γραμματέα της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας−

Θράκης, η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του
Ν. 2790/2000, Ν. 2910/2001 και Ν. 3284/2004 και την σχετική 
περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων απόφαση του Γενικού 
Γραμματέα της Π.Α.Μ.Θ., γίνεται αποδεκτή η από 26−3−
2007 αίτηση της Ομογενούς ΤΣΟΜΠΑΝΙΑΝ ΛΑΟΥΡΑ του 
ΓΑΜΛΕΤ, περί αποκτήσεως της Ελληνικής Ιθαγένειας.

Με την αριθμ. 397/08−02−2010 απόφαση του Γενικού 
Γραμματέα της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας−
Θράκης, η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 
του Ν. 2790/2000, Ν. 2910/2001 και Ν. 3284/2004 και την 
σχετική περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων απόφαση του 
Γενικού Γραμματέα της Π.A.M.Θ., γίνεται αποδεκτή η από 
20−04−2007 αίτηση της Ομογενούς ΜΠΑΓΚΝΤΑΣΑΡΙΑΝ 
ΤΑΜΑΡΑ του ΓΚΑΡΙΜΠ, περί αποκτήσεως της Ελληνικής 
Ιθαγένειας.

  Ξάνθη, 11 Φεβρουαρίου 2010

Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης κ.α.α.

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΑΛΤΣΟΥ
F

    Αριθμ. 5325/584 (5)
 Τροποποίηση συστατικής πράξης Ν.Π.Δ.Δ.

«Δημοτικό Στάδιο Αμαλιάδας.

  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 235 και 239 του

Ν. 3463/2006 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων».
2. Τις διατάξεις του Ν. 2503/97 «Διοίκηση, οργάνωση, 

στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την 
τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις».

3. Τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν. 1894/90 «Για την 
Ακαδημία και άλλες διατάξεις».

4. Την με αριθμ. 241 Γ.Γ./18−8−98 απόφασή μας «περί 
ανάθεσης άσκησης αρμοδιοτήτων και εξουσιοδότησης 
υπογραφής» (ΦΕΚ 939 τ.Β΄/1−9−98), όπως ισχύει σήμερα.

5. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 9595/5−7−2001 απόφασής μας, 
(ΦΕΚ 959 Β΄/26−7−2007), περί σύστασης στο Δήμο Αμα−
λιάδας, ιδίου Νομικού Προσώπου με το όνομα «Δημοτικό 
Στάδιο Αμαλιάδας», όπως ισχύει σήμερα.

6. Την αριθμ. 461/2009 απόφαση του Δημοτικού Συμ−
βουλίου Αμαλιάδας περί τροποποίησης συστατικής 
πράξης Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτικό Στάδιο Αμαλιάδας», απο−
φασίζουμε:

Τροποποιούμε τα άρθρα 4 και 6 της υπ’ αριθμ. 9595/
5−7−2001 απόφασής μας, (ΦΕΚ 959 Β΄/26−7−01) περί σύ−
στασης ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Δημοτικό Στάδιο Αμα−
λιάδας», όπως ισχύει σήμερα, όπως παρακάτω:

Άρθρο 4:
ΠΟΡΟΙ:

Πόροι του Νομικού Προσώπου είναι:
− Έσοδα από επιχορήγηση από το Δήμο Αμαλιάδας, 

κατόπιν απόφασης του δημοτικού συμβουλίου Αμαλιά−
δας, με το ποσό των 300.000,00 ευρώ.

Άρθρο 6:
ΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΗΣ:

Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης προκύπτει 
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δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου και 
στον Κ.Α 006713.00, ποσού 300.000,00 ευρώ ετησίως.

Κατά τα λοιπά ισχύει η παλαιά απόφαση. 

 Πύργος, 9 Φεβρουαρίου 2010

Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας
Ο Γενικός Διευθυντής

ΔΙΟΝ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ
F

    Αριθμ. 72325/21208 (6)
Τροποποίηση της συστατικής πράξης της Δημοτικής 

Επιχείρησης με την επωνυμία «Δημοτική Επιχείρηση 
Πολιτιστικής Ανάπτυξης Πάτρας» Ν. Αχαΐας.

  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1.− Τις διατάξεις των άρθρων 277−284 του Π.Δ. 410/95, 

σε συνδυασμό με τις όμοιες των άρθρων 252 − 255, 265, 
269 − 270, του Ν. 3463/06 (ΦΕΚ 114/τ.Α΄/08−06−2006), κα−
θώς και τις όμοιες του άρθρου 11 παρ. 22, 23 και 24 του 
Ν. 2503/1997 και τις όμοιες του Ν. 2539/1997.

2.− Την αριθμ. 5948/3−5−2007 (ΦΕΚ 733/9−5−2007) και 
8105/27−6−07 (ΦΕΚ 1165/τ.Β΄/11−7−07) αποφάσεων του Γενι−
κού Γραμματέα Π.Δ.Ε. «περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων 
και παροχής εξουσιοδότησης υπογραφής στον Γενικό 
Διευθυντή και τους Προϊσταμένους των Υπηρεσιών − με 
εντολή Γενικού Γραμματέα».

3.− Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθε−
σίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», 
που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ/τος 63/2005 
(ΦΕΚ 98 Α΄).

4.− Την αρίθμ. 8045/90 απόφαση του Νομάρχη Αχαΐ−
ας, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 210/30−3−1990/τ.Β΄ περί 
σύστασης της Δημοτικής Επιχείρησης με την επωνυμία 
«Δημοτική Επιχείρηση Πολιτιστικής Ανάπτυξης Πάτρας» 
Ν. Αχαΐας, καθώς και των αρίθμ. 12036/2−8−1999 και 
16631/30−10−2003 αποφάσεών μας ( ΦΕΚ 1660/25−8−1999/
τ.Β΄ και 1750/26−11−2003/τ.Β΄).

5.− Την αρίθμ. 976/2009 απόφαση του Δημοτικού Συμ−
βουλίου του Δήμου Πατρέων, περί τροποποίησης της 
συστατικής πράξης της Δημοτικής Επιχείρησης με την 
επωνυμία «Δημοτική Επιχείρηση Πολιτιστικής Ανάπτυξης 
Πάτρας» Ν. Αχαΐας, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την αρίθμ. 376/2009 απόφαση του Δημο−
τικού Συμβουλίου του Δήμου Πατρέων, περί τροποποίη−
σης της συστατικής πράξης της Δημοτικής Επιχείρησης 
με την επωνυμία «Δημοτική Επιχείρηση Πολιτιστικής 
Ανάπτυξης Πάτρας» Ν. Αχαΐας, όπως αναλυτικά ανα−
φέρεται παρακάτω:

Παρατείνεται η λειτουργία της Δημοτικής Επιχείρησης 
με την επωνυμία «Δημοτική Επιχείρηση Πολιτιστικής 
Ανάπτυξης Πάτρας» Ν. Αχαΐας έως 31/12/2010.

Κατά τα λοιπά ισχύει η αρίθμ. 8045/90 απόφαση 
του Νομάρχη Αχαΐας, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 210/
30−3−1990/τ.Β΄ περί σύστασης της Δημοτικής Επιχείρη−
σης με την επωνυμία «Δημοτική Επιχείρηση Πολιτιστικής 
Ανάπτυξης Πάτρας» Ν. Αχαΐας, καθώς και των αρίθμ. 
12036/2−8−1999 και 16631/30−10−2003 αποφάσεών μας 
(ΦΕΚ 1660/25−8−1999/τ.Β΄ και 1750/26−11−2003/τ.Β΄).

Σύμφωνα με την αρίθμ. 129/2−2−2010 βεβαίωση της 
οικονομικής υπηρεσίας του Δήμου Πατρέων, από την 
δημοσίευση της παρούσας απόφασης στο οικείο ΦΕΚ 

δεν προκαλείται δαπάνη στον κρατικό προϋπολογισμό, 
ούτε στον προϋπολογισμό του Δήμου Πατρέων.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Πάτρα, 8 Φεβρουαρίου 2010

Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας
Ο Γενικός Διευθυντής

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ
F   

Αριθμ. 3127/392 (7)
Τροποποίηση − συμπλήρωση του Ο.Ε.Υ.

Δήμου Παραλίας.

  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 149 του Ν.3463/2006.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν.3584/2007 «Περί 

κυρώσεως του Κώδικα περί καταστάσεως Προσωπι−
κού Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης» και των Π. Δ. 
των 22/1990 και 50/2001, όπως ισχύουν, καθώς και την 
ισχύουσα νομοθεσία «περί αρμοδιοτήτων των Ο.Τ.Α. Α΄ 
βαθμού».

3. Την αρίθμ. 6/1999 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου 
του Δήμου Παραλίας, περί ψήφισης του Ο.Ε.Υ. του Δήμου, 
που εγκρίθηκε με την αρίθμ. 2637/22−3−1999 απόφαση του 
Γενικού Γραμματέα της Π.Δ.Ε. και δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 
404/τ.Β΄/1999, καθώς και τις αρίθμ. 5827/26−4−99, 2390/3−3−
00, 6025/19−6−01, 440/8−3−2002, 16328/17−10−2003, 16924/25−
10−2004, 82030/20743/10−12−2008 και 68330/19817/8−1−2010 
όμοιες (ΦΕΚ 89/τ.Β 77−6−99, 370/τ.Β 724−3−00, 871/τ.Β΄/9−7−
2001, 605/τ.Β΄/16−5−2002, 1683/τ.Β΄/14−11−2003, 1664/τ.Β΄/10−
11−2004, 2591/ τ.Β΄/19−12−2008 και 43/τ.Β΄/20−1−2010) περί 
τροποποίησης του ΟΕΥ του Δήμου.

4. Την αριθμ. 100/2009 νεώτερη απόφαση του Δη−
μοτικού Συμβουλίου του Δήμου Παραλίας «περί τρο−
ποποίησης και συμπλήρωσης του υφισταμένου Ο.Ε.Υ.» 
και την αριθμ. 27 −θέμα 6ο/23−12−2009 γνωμοδότηση 
του Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ο.Τ.Α. Ν. Αχαΐας, με την 
οποία γνωμοδοτεί υπέρ της τροποποίησης του Ο.Ε.Υ. 
του Δήμου.

5. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθε−
σίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», 
που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ/τος 63/2005 
(ΦΕΚ 98 Α΄).

6. Την αριθμ. 5948/03−05−07 (ΦΕΚ 733/τ. Β΄/09−05−2007) 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Δ. Ε., με 
την οποία η αρμοδιότητα αυτή μεταβιβάστηκε στο Γενικό 
Διευθυντή Περιφέρειας, καθώς και το δικαίωμα να υπο−
γράφουν «Με εντολή Γ.Γ. Περιφέρειας», αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την αριθμ. 100/2009 απόφαση του Δη−
μοτικού Συμβουλίου του Δήμου Παραλίας περί τροπο−
ποίησης του υφισταμένου Ο.Ε.Υ. και με την πρόβλεψη, 
όπως παρακάτω:

Συστήνεται μια (1) προσωρινή προσωποπαγής θέση, 
κατηγορίας ΔΕ ειδικότητας ΔΕ Γραμματέων με σχέση 
εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, η οποία θα 
καλυφθεί από την Καλλιόπη Λάζαρη του Ηλία, σύμφωνα 
με τις διατάξεις του άρθρου 269 § 4,5,7 του Ν.3463/06, 
λόγω μεταφοράς προσωπικού στο Δήμο, από την επι−
χείρηση «Κέντρο Τοπικής Ανάπτυξης Δυτικής Αχαΐας 
Α.Ε. (Κ.Τ.Α.Δ.Α.)», λόγω μετατροπής αυτής.
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Κατά τα λοιπά ισχύει η αρίθμ. 2637/22−3−1999 απόφα−
ση του Γενικού Γραμματέα της Π.Δ.Ε. και δημοσιεύθηκε 
στο ΦΕΚ 404/τ.Β΄/1999, καθώς και τις αρίθμ. 5827/26−4−99, 
2390/3−3−00, 6025/19−6−01, 440/8−3−2002, 16328/17−10−2003, 
16924/25−10−2004, 82030/20743/10−12−2008 και 68330/19817/
8−1−2010 όμοιες (ΦΕΚ 89/τ.Β΄/7−6−99, 370/τ.Β΄/24−3−00, 871/
τ.Β΄/9−7−2001, 605/τ.Β΄/16−5−2002, 1683/τ.Β΄/14−11−2003, 1664/
τ.Β΄/10−11−2004, 2591/ τ.Β΄/19−12−2008 και 43/τ.Β΄/20−1−2010).

Σύμφωνα με την από 4−2−2010 βεβαίωση της οικονο−
μικής υπηρεσίας του Δήμου Παραλίας, με την παρούσα 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του 
Δήμου Παραλίας για το έτος 2010, το ύψος της οποίας 
ανέρχεται στο ποσό των 20.000,00 € για μισθοδοσία 
και βαρύνει τον Κ.Α. 10−6021 του προϋπολογισμού έτους 
2010, για τα επόμενα έτη προκαλείται ισόποση ετήσια 
δαπάνη η οποία θα προβλεφθεί στους οικείους προϋ−
πολογισμούς στους αντίστοιχους ΚΑ.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Πάτρα, 8 Φεβρουαρίου 2010 

Με εντολή Γενικού Γραμματέα 
Ο Γενικός Διευθυντής 

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ
F

   Αριθμ. 105725/18620 (8)
Έγκριση της 428/2009 απόφασης του Δημοτικού Συμ−

βουλίου Δήμου Λαμιέων σχετικά με την άσκηση επι−
πλέον αρμοδιοτήτων της Δημοτικής Αστυνομίας.

  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις
α) του ν.2503/1997 (ΦΕΚ Α΄ 107) « Διοίκηση, οργάνωση 

στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την 
Τοπική Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις»

β) του άρθρου 1 παρ. 1 περ. 9, 13 & 14 του ν. 3731/2008 
(ΦΕΚ Α΄ 263/23−12−2008) «Αναδιοργάνωση της δημοτικής 
αστυνομίας και ρυθμίσεις λοιπών θεμάτων αρμοδιότη−
τας Υπουργείου Εσωτερικών».

2. Την αριθ. 1779/331/13−12−2009 διαπιστωτική μας πρά−
ξη σχετικά με τον «προσδιορισμό αρμοδιοτήτων της 
Δημοτικής Αστυνομίας του Δήμου Λαμιέων Νομού Φθι−
ώτιδας» που δημοσιεύθηκε στο (ΦΕΚ Β΄ 105/27/1/09).

3. Την αριθ. 46372/8452/42259/7797/2−6−2009 απόφαση 
μας «περί τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής 
Υπηρεσίας του Δήμου Λαμιέων Νομού Φθιώτιδας, κατά 
το μέρος που αφορά τη Δ/ νση Δημοτικής Αστυνομίας, 
που δημοσιεύθηκε στο (ΦΕΚ 1167/τ.Β΄/16−6−2009).

4. Την αριθ. 428/2009 απόφαση του Δημοτικού Συμ−
βουλίου του Δήμου Λαμιέων, σχετικά με την άσκηση 
αρμοδιοτήτων της Δημ. Αστυνομίας του οικείου Δήμου 
του άρθρου 1 παρ. 1 περ. 9, 13 και 14 του ν. 3731/2008

5. Από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη, 
αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την αριθ. 428/2009 απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου του Δήμου Λαμιέων σχετικά με την άσκηση 
από την Δημοτική Αστυνομία του οικείου Δήμου των αρ−
μοδιοτήτων των περιπτώσεων 9, 13 και 14 της παρ. 1 του 
άρθρου 1 του Ν. 3731/2008 (Αναδιοργάνωση της Δημοτικής 
Αστυνομίας και ρυθμίσεις λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας 
Υπουργείου Εσωτερικών.), σύμφωνα με τις διατάξεις του 

άρθρου 1 παρ. 4 του ίδιου νόμου, επειδή η Δημοτική Αστυ−
νομία του οικείου Δήμου στελεχώνεται με λιγότερους από 
(50) δημοτικούς αστυνομικούς.

  Λαμία, 11 Φεβρουαρίου 2010

Η Γενική Γραμματέας Περιφέρειας 
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ

F
    Αριθμ. 9278/09 (9)
Χορήγηση άδειας Ίδρυσης και Λειτουργίας Μονάδας 

Φροντίδας Ηλικιωμένων κερδοσκοπικού χαρακτή−
ρα, με την επωνυμία «ΜΟΝΑΔΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΗΛΙΚΙ−
ΩΜΕΝΩΝ ΤΑΜΠΑΚΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ 
ΕΥΘΥΝΗΣ», με διακριτικό τίτλο «ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗ 
ΔΙΑΒΙΩΣΗ Ε.Π.Ε.».

  Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ

  Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:
1. α. Του Ν. 3200/1955 & του Ν.Δ. 532/1970 «Περί διοι−

κητικής αποκέντρωσης».
β. Του Ν. 2218/1994 & Ν. 2240/1994 όπως ισχύουν σή−

μερα.
2. Το Π.Δ. 30/1996 «Κώδικας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκη−

σης», όπως ισχύει σήμερα.
3. Την αρ. 94/2008 απόφαση του Νομαρχιακού Συμ−

βουλίου (ΦΕΚ 1954/23−09−2008 τ.Β΄) ’Περί συμπλήρωσης − 
τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Οργάνωσης 
και Λειτουργίας των Υπηρεσιών της Νομ/κής Αυτοδ/σης 
Αθήνας − Πειραιά, Νομαρχιακού Δ/τος Πειραιά.

4. Την υπ’ αριθμ.οικ.1134/388/16−01−2009 απόφαση Νο−
μάρχη Πειραιά «Περί αρμοδιοτήτων της Δ/νσης Κοινω−
νικής Αλληλεγγύης».

5. Την αριθμ. πρωτ. 3/04−01−2010 απόφαση Νομάρχη 
’Περί ορισμού Αντινομαρχών.

6. Του Ν. 2345/2005 (ΦΕΚ 213/τΑ/12−10−1995) και ιδίως 
το άρθρο 1, περί ’Οργανωμένων Υπηρεσιών παροχής 
προστασίας από Φορείς Κοινωνικής Πρόνοιας και άλλων 
διατάξεων’ καθώς και την ερμηνευτική εγκύκλιο με αρ. 
πρωτ. 1601/05−04−1996 σχετικά με την εφαρμογή του 
ανωτέρω νόμου.

7. Τις Υ.Α. υπ’ αριθμ. Π4β/οικ.3176/06−06−1996 (ΦΕΚ 
455/τ.Β/ 14−06−1996) και ιδίως τα άρθρα 2 & 3, Π1γ/
οικ.81551/06−07−2007 (ΦΕΚ 1139/τ.Β/13−06−2007) και ιδίως 
τα άρθρα 2 & 3 ’Περί Ιδρύσεως και Λειτουργίας Μ.Φ.Η. 
από ιδιώτες κερδοσκοπικού και μη χαρακτήρα’, όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.

8. Την υπ. αρ. πρωτ. 496/18−01−2005 απόφαση του 
Νομάρχη Πειραιά «Περί ανασυγκρότησης επιτροπής 
χορήγησης αδειών ίδρυσης και λειτουργίας Μ.Φ.Η κερ−
δοσκοπικού ή μη χαρακτήρα» όπως τροποποιήθηκε με 
την αριθμ. 6546/04−11−2005 απόφαση.

9. Την υπ. αρ. πρωτ. 9278/02−11−2009 αίτηση της υπευ−
θύνου της Μονάδας σχετικά με τη χορήγηση άδειας 
ίδρυσης και λειτουργίας στην Μ.Φ.Η. με την επωνυμία 
’Μονάδα Φροντίδας Ηλικιωμένων Ταμπακάκη Εταιρεία 
Περιορισμένης Ευθύνης’.

10. Το υπ’ αρ. 11715/Φ.701.20/5594/29−10−2009 Πιστοποι−
ητικό Ενεργητικής Πυροπροστασίας.

11. Την αυτεπάγγελτη αναζήτηση ποινικού μητρώου 
των υπευθύνων της Μονάδας.

12. Το υπ’ αρ. πρωτ. 8334/25−01−2010 έγγραφο του Ια−
τρικού Συλλόγου Πειραιά, με το οποίο επιτρέπει στην 
Ιατρό Ιονέσκου−Νάνου Γεωργίτσα να αναλάβει για ένα 
έτος την επιστημονική ευθύνη της Μ.Φ.Η.
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13. Την υπ’ αρ. πρωτ. οικ. 1002/05−02−2010 απόφαση 
έγκρισης του εσωτερικού κανονισμού της Μονάδας.

14. Την από 14−12−2009 υπεύθυνη Δήλωση της Υπευ−
θύνου της Μ.Φ.Η. ότι υλοποιήθηκαν οι υποδείξεις της 
Επιτροπής Διενέργειας Ελέγχου (σχετ. 15).

15. Το από 18−11−2009 πρακτικό της Επιτροπής Διενέρ−
γειας Ελέγχου με το οποίο προτείνεται η χορήγηση 
άδειας ίδρυσης και λειτουργίας στην εν λόγω Μονάδα, 
καθώς πληροί τους όρους και τις προϋποθέσεις της 
αρ. Π4β/οικ.3176/06−06−1996 Υ.Α. όπως τροποποιήθηκε 
με την αρ.81551/2007 Υ.Α. και ισχύει σήμερα.

16. Τα λοιπά δικαιολογητικά που κατατέθηκαν στην 
υπηρεσία μας, αποφασίζουμε:

Χορηγούμε άδεια Ίδρυσης και Λειτουργίας στη Μονά−
δα Φροντίδας Ηλικιωμένων, κερδοσκοπικού χαρακτήρα, 
με την επωνυμία «ΜΟΝΑΔΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ 
ΤΑΜΠΑΚΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και 
διακριτικό τίτλο «ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗ ΔΙΑΒΙΩΣΗ Ε.Π.Ε.», 
η οποία εδρεύει στο Νέο Φάληρο επί της οδού Καρα−
ϊσκάκη 10.

Διοικητικά υπεύθυνη ορίζεται η Γιαννακάκη Ειρήνη, με 
αναπληρωτή τον Ανδριόπουλο Μιχαήλ.

Την επιστημονική ευθύνη της Μονάδας αναλαμβάνει 
η Ιατρός, Ιονέσκου−Νάνου Γεωργίτσα, για ένα έτος με 
δυνατότητα ανανέωσης.

Η δυναμικότητα της Μονάδας θα ανέρχεται στις σα−
ρανταδύο (42) κλίνες και θα πρέπει να εξασφαλίζεται 
υγιεινή, άνετη και ασφαλή διαμονή στους περιθαλπό−
μενους.

Ο Υπεύθυνος της Μονάδας υποχρεούται να προβεί 
στην πρόσληψη προσωπικού και να τηρεί όλα όσα ανα−
φέρουν οι σχετικές Υπουργικές Αποφάσεις (σχετ. 7) και 
ο εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας της Μονάδας.

Κοινωνικός Σύμβουλος στη Μονάδα θα ορίζεται ετη−
σίως με απόφαση Νομάρχη.

Για οποιαδήποτε μεταβολή σχετικά με τη λειτουργία 
της Μονάδας, ο Διοικητικά υπεύθυνος υποχρεούται να 
ενημερώνει εγγράφως την υπηρεσία μας.

Η παρούσα άδεια δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε 
άλλη κτιριακή υποδομή ή για άλλο σκοπό από όσα ορί−
ζονται στη σχετική απόφαση.

Τυχόν παραβάσεις ή πλημμελής εφαρμογή των πιο 
πάνω προϋποθέσεων θα έχει ως αποτέλεσμα την επι−
βολή κυρώσεων σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο 
Ν.2345/95.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Πειραιάς, 5 Φεβρουαρίου 2010 

Ο Νομάρχης
ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΙΧΑΣ
F

Αριθμ. 15/166 (10)
    Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθμ. 14/127/15−01−

2008 (ΦΕΚ 104/τ.Β΄/28−01−2008) απόφασης του Νο−
μαρχιακού Συμβουλίου.

  ΤΟ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
(Αριθμ. αποφ. 378/22.2.2009)

  Έχοντας υπόψη: 
Τις διατάξεις:
1) Του άρθρου 49 παρ. 1 περ. α και 104 παρ. 4 του Π.Δ. 

30/96 «Κώδικας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης»

2) Την αριθμ. 14/127/15−01−2008 απόφαση του Νο−
μαρχιακού Συμβουλίου (ΦΕΚ 104/τ.Β΄/28−01−2008) και 
διορθωμένη με το ΦΕΚ 284/τ.B΄/25−02−2008 «Τροπο−
ποίηση και Κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο του Ορ−
γανισμού Εσωτερικής Οργάνωσης και λειτουργίας 
των Υπηρεσιών της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ν. 
Καρδίτσας».

3) Την αριθμ. 43/21−12−2009 σύμφωνη γνώμη του Συλ−
λόγου Υπαλλήλων της Ν.Α Καρδίτσας.

4) Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση αυτή 
θα προκληθεί επιπλέον δαπάνη ύψους 2.730 ευρώ που 
θα βαρύνει τον προϋπολογισμό της Ν.Α. Καρδίτσας 
ΚΑΕ 211 για το 2010 και για τα επόμενα έτη, αποφα−
σίζουμε:

Την τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθμ. 14/127/ 
15−01−2008 (ΦΕΚ 104/τ.Β΄/28−01−2008) απόφασης του Νο−
μαρχιακού Συμβουλίου ως εξής:

1. Μετά το άρθρο 34 ε, να προστεθεί άρθρο 34 στ 
ως κατωτέρω:

Κλάδος ΠΕ Πολεοδόμων Μηχανικών
Ο κλάδος ΠΕ Πολεοδόμων Μηχανικών περιλαμβάνει 

μία (1) θέση.
Η θέση αυτή συστήνεται με αντίστοιχη μείωση μιας 

(1) θέσης κλάδου ΔΕ
Δακτυλογράφων − Στενογράφων.
το άρθρο 75 τροποποιείται ως ακολούθως:
Κλάδος ΔΕ Δακτυλογράφων − Στενογράφων
Ο κλάδος ΔΕ Δακτυλογράφων − Στενογράφων περι−

λαμβάνει δέκα (10) θέσεις.
2. Η παράγραφος 1 του άρθρου 104 «Κέντρο Εξυπηρέ−

τησης Πολιτών» αντικαθίσταται ως ακολούθως:
Στο Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών που λειτουργεί σε 

επίπεδο Δ/νσης, προΐσταται υπάλληλος του κλάδου ΠΕ 
οποιασδήποτε ειδικότητας, ή TE οποιασδήποτε ειδικό−
τητας και ελλείψει υπαλλήλων ΠΕ ή ΤΕ, υπάλληλος του 
κλάδου ΔΕ οποιασδήποτε ειδικότητας.

3. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου (4) του άρ−
θρου 7 «ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ», αντικαθίσταται 
ως ακολούθως:

Ως αποκεντρωμένες υπηρεσιακές μονάδες της Δ/νσης 
θα λειτουργήσουν σε επίπεδο αυτοτελούς Γραφείου 
Κτηνιατρικά Κέντρα

• Καρδίτσας
• Σοφάδων
• Παλαμά
• Μουζακίου
Τα δε Κτηνιατρεία Προαστίου και Λεονταρίου, θα λει−

τουργήσουν ως Αγροτικά.
Η παραπάνω απόφαση εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. 

799/10143/03−02−2010 απόφαση του Γενικού Γραμματέα 
Περιφέρειας Θεσσαλίας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Καρδίτσα, 12 Φεβρουαρίου 2010

Ο Πρόεδρος του Ν.Σ.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΤΣΑΡΟΣ 

F

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ
(11)

      Στο ΦΕΚ 108/Β΄/4−2−2010 όπου δημοσιεύθηκε η αριθ. 
129/2534/27−1−2010 κοινή απόφαση των Υπουργών 
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Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Δια−
κυβέρνησης και Οικονομικών με θέμα «Καθορισμός 
δικαιούχων χρήσης και ανώτατου ορίου κυβισμού 
Κρατικών Αυτοκινήτων και άλλες ρυθμίσεις σχετι−
κές με τα Κρατικά Αυτοκίνητα.» γίνεται η παρακάτω 
διόρθωση:

Στη σελίδα 1328, στα άρθρο 3, αμέσως μετά τον τίτλο 
του άρθρου, 

από το εσφαλμένο 
«Με τα αυτοκίνητα των υπηρεσιών τους, χωρίς απο−

κλειστική χρήση, εξυπηρετούνται:»
στο ορθό
«Με αυτοκίνητα, χωρίς αποκλειστική χρήση, εξυπη−

ρετούνται:»

  Η Γενική Διευθύντρια 

ΜΑΡΙΑ ΚΟΤΡΩΝΙΑ

(12)
    ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Στην υπ’ αριθμ. ΔΙΣΑΔΕ/7300/Π09/5/147/Ε/17−11−08 από−
φαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Δυτικής Ελ−
λάδος, περί υπαγωγής της ατομικής επιχείρησης του 
ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΑΣ NIK. ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ στις διατάξεις του Ν. 
3299/2004, όπως ισχύει, για την ενίσχυση επενδυτικού 
σχεδίου της με το κίνητρο της επιχορήγησης, που έχει 
δημοσιευθεί στο ΦΕΚ Β΄/2440/2−12−20008, διορθώνεται 
το ύψος της συνολικής ενισχυόμενης δαπάνης 

από το λανθασμένο ποσό: 146.840,00 ευρώ, 
στο ορθό ποσό: 164.840,00 ευρώ.

  Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας

Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης
ΜΙΧΑΗΛ ΡΟΔΟΠΟΥΛΟΣ  
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