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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 48507/Β7
(1)
Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του
Τμήματος Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού
του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου «Οργάνωση και
Διοίκηση των Αθλητικών Οργανισμών και Επιχειρή−
σεων».
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
΄Εχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 10 έως 12 του ν. 2083/1992
(ΦΕΚ 159 τ.Α΄) «Εκσυγχρονισμός της Ανώτατης Εκπαί−

δευσης» του άρθρου 16 παρ. 2 του ν. 2327/1995 (ΦΕΚ 156
τ.Α΄) «Εθνικό Συμβούλιο Παιδείας…. και άλλες διατάξεις»
και του άρθρου 5 παρ. 12 γ του ν. 2916/2001 (ΦΕΚ 114 τ.Α΄)
«Διάρθρωση της ανώτατης εκπαίδευσης και θέσπιση
θεμάτων του τεχνολογικού τομέα αυτής».
2. 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. 63/2005
(ΦΕΚ 98Α΄).
3. Την υπ’ αριθμ. 37876/ΣΤ5 (ΦΕΚ 608 τ.Β΄/26.4.2004)
κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού
Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων «Καθορισμός αρ−
μοδιοτήτων Υφυπουργών του Υπουργείου Εθνικής Παι−
δείας και Θρησκευμάτων».
4. Το απόσπασμα πρακτικών της Προσωρινής ΓΣΕΣ του
Τμήματος Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού του
Πανεπιστημίου Πελοποννήσου (συνεδρία 18.12.2006).
5. Το απόσπασμα πρακτικών της Διοικούσας Επι−
τροπής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου (συνεδρία
23.4.2007).
6. Το υπ’ αριθμ. 1087/21.6.2007 έγγραφο του Προέδρου
του Τμήματος.
7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε τη λειτουργία Προγράμματος Μεταπτυχι−
ακών Σπουδών «Οργάνωση και Διοίκηση των Αθλητικών
Οργανισμών και Επιχειρήσεων» του Τμήματος Οργά−
νωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού του Πανεπιστημίου
Πελοποννήσου, σύμφωνα με τα εξής:
΄Αρθρο 1
Γενικές Διατάξεις
Το Τμήμα Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού
οργανώνει και λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος
2007−2008 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ)
«Οργάνωση και Διοίκηση των Αθλητικών Οργανισμών
και Επιχειρήσεων», σύμφωνα με τις διατάξεις της από−
φασης αυτής και τις διατάξεις των άρθρων 10 έως 12
του ν. 2083/1992.
΄Αρθρο 2
Αντικείμενο – Σκοπός
Αντικείμενο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπου−
δών στην Οργάνωση και Διοίκηση των Αθλητικών Ορ−
γανισμών και Επιχειρήσεων αποτελεί:
α) η προαγωγή της γνώσης και η ανάπτυξη της έρευ−
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νας στην Οργάνωση και Διοίκηση των Αθλητικών Οργα−
νισμών και Επιχειρήσεων και συναφών με τον αθλητισμό
επιστημών και κλάδων όπως ο πολιτισμός, η εκπαίδευ−
ση, η υγεία, ο τουρισμός, η τοπική αυτοδιοίκηση, και η
ψυχαγωγία.
β) Η προετοιμασία στελεχών με άρτια εκπαίδευση
ικανών να προωθήσουν την ανάπτυξη του Ελληνικού
αθλητισμού και των παραπάνω συναφών κλάδων μέσω
της εξειδικευμένης γνώσης και εμπειριών που παρέχει
το συγκεκριμένο Πρόγραμμα.
γ) Η κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών, σε μεταπτυ−
χιακό επίπεδο, για επαγγελματικά στελέχη αθλητικών
οργανισμών και επιχειρήσεων στον ιδιωτικό και δημόσιο
τομέα.
δ) Η προαγωγή της Οργάνωσης και Διοίκησης των
Αθλητικών Οργανισμών και Επιχειρήσεων και η κατανό−
ηση της συμβολής αυτής της επιστήμης στη βελτίωση
της οργάνωσης και αποτελεσματικότητας του Ελληνι−
κού αθλητισμού.
Άρθρο 3
Μεταπτυχιακοί Τίτλοι
Το Π.Μ.Σ. απονέμει:
• Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στον
τομέα της Οργάνωσης και Διοίκησης των Αθλητικών
Οργανισμών και Επιχειρήσεων με τις εξής κατευθύν−
σεις:
α) Οργάνωση και Διοίκηση Αθλητικών Οργανισμών
και Επιχειρήσεων
β) Μάρκετινγκ Αθλητικών Οργανισμών και Επιχειρή−
σεων
γ) Οργάνωση και Διαχείριση Προγραμμάτων Βελτί−
ωσης Υγείας
• Διδακτορικό Δίπλωμα (Δ.Δ.) στον τομέα της Οργά−
νωσης και Διοίκησης των Αθλητικών Οργανισμών και
Επιχειρήσεων
΄Αρθρο 4
Κατηγορίες Πτυχιούχων
Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων
A.E.I. της ημεδαπής καθώς και αντίστοιχων Τμημάτων
ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδα−
πής και πτυχιούχοι Τμημάτων ΤΕΙ συναφούς γνωστι−
κού αντικειμένου κατά προτίμηση πτυχιούχοι Τμημάτων
Οργάνωσης και Διοίκησης των Επιχειρήσεων και των
Οργανισμών σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2916/2001
(ΦΕΚ 114/τ.Α΄).
Για το Διδακτορικό Δίπλωμα (Δ.Δ). γίνονται δεκτοί κάτο−
χοι του εν λόγω Μ.Δ.Ε. καθώς επίσης και άλλου Μ.Δ.Ε. συ−
ναφούς γνωστικού αντικειμένου Τμημάτων της ημεδαπής ή
αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής.
΄Αρθρο 5
Χρονική Διάρκεια
Η ελάχιστη χρονική διάρκεια για την απονομή του
κατά το άρθρο 3 τίτλου ορίζεται σε τρία (3) διδακτικά
εξάμηνα και για το Δ.Δ. σε έξι (6) τουλάχιστον επιπλέον
εξάμηνα μετά την λήψη του Μ.Δ.Ε.
΄Αρθρο 6
Πρόγραμμα Μαθημάτων
Το ΠΜΣ για το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης
περιλαμβάνει οκτώ (8) υποχρεωτικά μαθήματα, δύο (2)
μαθήματα κατεύθυνσης και ένα μάθημα επιλογής. Τα
μαθήματα αυτά είναι:
Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ (Κοινό για όλες τις κατευθύνσεις)

α) Οργάνωση και Διοίκηση των Αθλητικών Οργανισμών
και Επιχειρήσεων (12 δ.μ. ή 36 ώρες διδασκαλίας)
β) Μεθοδολογία Έρευνας και Στατιστική (12 δ.μ. ή 36
ώρες διδασκαλίας)
γ) Φιλοσοφία και Ηθική του Αθλητισμού (12 δ.μ. ή 36
ώρες διδασκαλίας)
δ) Διοίκηση Ολικής Ποιότητας στην παροχή υπηρεσιών
(12 δ.μ. ή 36 ώρες διδασκαλίας)
Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ (Κοινό για όλες τις κατευθύνσεις)
α) Στρατηγικός Σχεδιασμός των Αθλητικών Οργανι−
σμών και Επιχειρήσεων (12 δ.μ. ή 36 ώρες διδασκαλίας)
β) Μάρκετινγκ των Αθλητικών Οργανισμών και Επιχει−
ρήσεων (12 δ.μ. ή 36 ώρες διδασκαλίας)
γ) Χρηματοοικονομική Διοίκηση των Αθλητικών Ορ−
γανισμών και Επιχειρήσεων (12 δ.μ. ή 36 ώρες διδα−
σκαλίας)
δ) Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού στους Αθλητικούς
Οργανισμούς και Επιχειρήσεις (12 δ.μ. ή 36 ώρες διδα−
σκαλίας)
Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ:
• Δύο (2) μαθήματα Κατεύθυνσης
• ένα μάθημα επιλογής
• Διπλωματική Ερευνητική Εργασία (24 δ.μ.)
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ:
Α. ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙ−
ΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
α. Οργάνωση και Διαχείριση Αθλητικών Εγκαταστά−
σεων
β. Διεθνές Αθλητικό Μάνατζμεντ
Β. ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙ−
ΣΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
α. Προώθηση, Επικοινωνία και Δημόσιες Σχέσεις στον
Αθλητισμό
β. Διαχείριση Χορηγιών
Γ. ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟ−
ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΥΓΕΙΑΣ
α. Αρχές οργάνωσης και διαχείρισης της αποκατά−
στασης
β. Ασφάλεια και υγιεινή στο χώρο εργασίας
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ:
• Σχεδιασμός και Διοίκηση Αθλητικών Γεγονότων
• Οργάνωση και Διοίκηση Ολυμπιακών Αγώνων
• Διεθνές Αθλητικό Δίκαιο
• Αθλητικό Δίκαιο
• Διοίκηση μη Κερδοσκοπικών Οργανισμών
• Οικονομικές πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης
• Οικονομικά του Τουρισμού
• Μάρκετινγκ Αθλητικού Τουρισμού
• Οργάνωση του Αθλητικού Τουρισμού
• Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών στον
Αθλητισμό
• Οικονομικά του Αθλητισμού
• Διαπολιτισμική Επικοινωνία
• Η Ψυχολογία στην Διοίκηση
• Κοινωνιολογία του Αθλητισμού
• Βιολογική προσέγγιση σχεδιασμού της εργασίας
• Αγωγή Υγείας
• Οργάνωση Σχολικού Αθλητισμού
Άρθρο 7
Αριθμός Εισακτέων
Ο αριθμός εισακτέων στο Π.Μ.Σ. ορίζεται κατ’ ανώτατο
όριο σε τριάντα πέντε (35) κατ’ έτος.
΄Αρθρο 8
Προσωπικό
Το ΠΜΣ θα απασχολήσει μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος
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Οργάνωσης και Διαχείρισης του Αθλητισμού καθώς και
άλλων Τμημάτων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και
άλλων Πανεπιστημίων της ημεδαπής. Επίσης, θα απα−
σχοληθούν ομότιμοι καθηγητές, επισκέπτες καθηγητές,
εντεταλμένοι επίκουροι καθηγητές ή ειδικοί επιστήμο−
νες. Ερευνητές αναγνωρισμένων ερευνητικών Ιδρυμάτων
της ημεδαπής ή της αλλοδαπής καθώς και επιστήμονες
αναγνωρισμένου κύρους σύμφωνα με τις διατάξεις της
παραγρ. 3α του άρθρ. 12 του ν. 2083/1992.
΄Αρθρο 9
Υλικοτεχνική Υποδομή
Για τις ανάγκες του ΠΜΣ θα χρησιμοποιηθούν οι εγκα−
ταστάσεις του Τμήματος Οργάνωσης και Διαχείρισης
Αθλητισμού στην Σπάρτη.
΄Αρθρο 10
Διάρκεια Λειτουργίας
To Π.Μ.Σ. προβλέπεται να λειτουργήσει μέχρι το ακα−
δημαϊκό έτος 2014−2015. Μετά την λήξη της περιόδου
αυτής θα επανεξεταστεί η αναγκαιότητα και η σκοπι−
μότητα συνέχισης του όπως ο νόμος ορίζει.
΄Αρθρο 11
Κόστος Λειτουργίας
Το ετήσιο κόστος λειτουργίας του ΠΜΣ εκτιμάται
ότι θα ανέλθει στις 116.000 € ευρώ και αναλύεται ως
εξής:
Κατηγορίες Δαπανών

Προϋπολογισμός
(σε ευρώ)

α) Ανθρώπινο Δυναμικό

60.000

β) Δαπάνες μετακινήσεων

20.000

γ) Δαπάνες για προμήθειες βι−
βλίων, επιστημονικών περιοδι−
κών, ηλεκτρονικών βάσεων

20.000

δ) Αναβάθμιση τεχνολογικού
εξοπλισμού

3.500

ε) Δαπάνες δημοσιότητας του
προγράμματος, Ημερίδων

6.500

στ) Γενικές Λειτουργικές Δα−
πάνες

6.000

Σύνολο

116.000

Το Πρόγραμμα είναι αυτοχρηματοδοτούμενο. Οι ανω−
τέρω δαπάνες λειτουργίας θα καλυφθούν από τις πα−
ρακάτω πηγές:
(α) δίδακτρα φοιτητών, και
(β) εισφορές, χορηγίες, υποτροφίες και δωρεές από
ιδιωτικούς και δημόσιους φορείς
΄Αρθρο 12
Μεταβατικές Διατάξεις
Όλα τα θέματα που δεν προβλέπονται στην παρούσα
απόφαση θα ρυθμίζονται από τον Εσωτερικό Κανονισμό
Μεταπτυχιακών Σπουδών και από τα αρμόδια όργανα
σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 25 Ιουνίου 2007
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΤΑΛΙΑΔΟΥΡΟΣ
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Aριθμ. 26030
(2)
Έγκριση σύναψης συμβάσεων μίσθωσης έργου από τη
Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Αθηνών Πειραιώς/Νομαρ−
χία Αθηνών με Τετρακόσια (400) άτομα, για χρονικό
διάστημα ενός (1) έτους.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
1. Τις διατάξεις του ν. 2503/1997 «Διοίκηση, οργά−
νωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων
για την Τοπική Αυτ/ση και άλλες διατάξεις» ΦΕΚ 107/
Α/30.5.1997.
2. Τις διατάξεις του ν. 2190/1994 «Σύσταση ανεξάρ−
τητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμι−
ση θεμάτων διοίκησης» όπως συμπληρώθηκαν με τις
διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 2527/1997 «Συμβάσεις
μίσθωσης έργου».
3. Την υπ’ αριθμ. 3861/εγκ.2/28.1.2002 εγκύκλιο του
ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α.
4. Το υπ’ αριθμ. 31027/11.6.2007 έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α.
με το οποίο μας γνωρίζει ότι με την υπ’ αριθμ. ΔΙΠΠ/
Φ.ΕΓΚΡ.1/218/5982/31.5.2007 απόφαση της Επιτροπής του
άρθρου 2, παρ.1 της υπ’ αριθμ. 55/1998 ΠΥΣ, εγκρίθηκε η
σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου από τη Νομαρχιακή
Αυτοδιοίκηση Αθηνών Πειραιώς/Νομαρχία Αθηνών, με τε−
τρακόσια (400) άτομα διαφόρων ειδικοτήτων, ως εξής:
1. Σαράντα (40) άτομα Τεχνολογικής Εκπαίδευσης
2. Τριακόσια τριάντα (330) άτομα Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης
3. Τριάντα (30) άτομα Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης
Το έργο που θα εκτελέσουν τα ανωτέρω άτομα ανά
Διεύθυνση είναι:
• Στη Δ/νση Ανθρωπίνου Δυναμικού, τον έλεγχο και
την καταχώρηση σε ηλεκτρονικό υπολογιστή όλων των
στοιχείων των υπαλλήλων, τη μηχανογράφηση, καθώς
και το διαχωρισμό και την ταξινόμηση των στοιχείων.
• Στη Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών, την εκκαθάριση
και ταξινόμηση των αρχείων και των σαράντα πέντε
Διευθύνσεων της Νομαρχίας Αθηνών στο νέο αποθη−
κευτικό χώρο της Νομαρχίας.
• Στη Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών, την ταξινόμηση,
αρχειοθέτηση και μεταφορά φακέλων με χρηματικά
εντάλματα των ετών 1999 έως 2005 στις αποθήκες
Ασπροπύργου.
• Στις Δ/νσεις Ανάπτυξης Κεντρικού, Ανατολικού και
Δυτικού και Νότιου Τομέα, την ταξινόμηση του υπάρχο−
ντος αρχείου και τη μηχανογραφική καταχώρησή του,
καθώς και τη μηχανογραφική καταχώριση στο μητρώο
επαγγέλματος των αδειών ηλεκτρολόγων, μηχανολό−
γων, χειριστών κ.λπ.
• Στις Δ/νσεις Πολεοδομίας Κεντρικού, Ανατολικού,
Δυτικού, Βόρειου και Νότιου Τομέα, την ανεύρεση και
μεταφορά φακέλων από και προς το Γενικό Αρχείο στον
Ασπρόπυργο, την αναπαραγωγή σχεδίων και εγγρά−
φων που είναι απαραίτητα για την έκδοση οικοδομικών
αδειών, καθώς και την ταξινόμηση και το διαχωρισμό
του αρχείου.
• Στις Δ/νσεις Ανωνύμων Εταιρειών και Εμπορίου του
Ανατολικού, Δυτικού και Νότιου Τομέα, και στις Δ/νσεις
Ανωνύμων Εταιρειών Κεντρικού Τομέα την εκκαθάριση
των ανενεργών ΑΕ, από το έτος 1960 έως σήμερα, τη
διεκπεραίωση, ταξινόμηση και αρχειοθέτηση των απο−
φάσεων διαγραφής τους.
• Στις Δ/νσεις Μεταφορών και Επικοινωνιών Κεντρικού,
Ανατολικού, Δυτικού και Νότιου Τομέα, την καταγραφή,
ταξινόμηση και εκκαθάριση των αρχείων της υπηρεσίας
και το διαχωρισμό και τη μεταφορά των παλαιότερων
αρχείων των υπηρεσιών αυτών στον Ασπρόπυργο.
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• Στις Δ/νσεις Α΄ και Β ΚΤΕΟ, την εκκαθάριση αρ−
χείου, την αρχειοθέτηση και ταξινόμηση της τεχνικής
νομοθεσίας, την αναδιοργάνωση και αρχειοθέτηση των
παλαιών πινάκων κυκλοφορίας.
• Στις Δ/νσεις Κοινωνικής Πρόνοιας Κεντρικού, Ανα−
τολικού, Δυτικού και Νότιου Τομέα, τον έλεγχο και την
αναθεώρηση των φακέλων όλων των επιδοτούμενων
ατόμων από τη Νομαρχία.
• Στη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών, τη δημιουργία αρ−
χείου Ανοιχτών Δημοπρασιών Έργου, τη δημιουργία
βάσης δεδομένων για την εκτέλεση των έργων, τη δια−
χείριση των αρχείων στα τμήματα μηχανημάτων έργων
και την τακτοποίηση και αρχειοθέτηση όλων των φακέ−
λων παρελθόντων ετών που βρίσκονται στις αποθήκες
Ασπροπύργου.
• Στη Δ/νση Προστασίας του Περιβάλλοντος, τη δη−
μιουργία μητρώου επιχειρήσεων που τηρούν τους πε−
ριβαλλοντικούς όρους που έχουν επιβληθεί.
• Στη Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης, την καταγραφή
και ταξινόμηση του αρχείου της υπηρεσίας.
• Στη Δ/νση Οργάνωσης και Πληροφορικής, την κατα−
γραφή και συγκέντρωση στοιχείων για τον τρόπο λει−
τουργίας όλων των υπηρεσιών της Νομαρχίας Αθηνών,
τη σύνταξη μελετών για την απλούστευση γραφειοκρα−
τικών τύπων και διαδικασιών, την αναπροσαρμογή των
«Έντυπων − Αιτήσεων» που χρησιμοποιούν οι πολίτες
στις συναλλαγές τους με τις υπηρεσίες της Νομαρχίας
και κυρίως, την εφαρμογή του έργου «Ανάπτυξη και
Εφαρμογή Συστημάτων Πληροφορικής στις Υποστηρι−
κτικές Λειτουργίας της Ν.Α. Αθηνών − Πειραιώς»,
• Στη Δ/νση Αστικών Υποθέσεων, την ηλεκτρονική
καταχώριση των μητρώων αρρένων σαράντα οκτώ (48)
Δήμων του Νομού Αττικής, την ευθύνη των οποίων έχει
η Νομαρχία καθώς και την αρχειοθέτηση και μεταφορά
του αρχείου της υπηρεσίας.
• Στη Δ/νση Εσωτερικού Ελέγχου, την υλοποίηση του
προγράμματος «Διοίκηση μέσω στόχων».
• Στη Δ/νση Εξυπηρέτησης Πολιτών, την εκκαθάριση
και ταξινόμηση του αρχείου προκηρύξεων και αποτε−
λεσμάτων διαγωνισμών για την πρόσληψη προσωπικού
στο Δημόσιο, στον ευρύτερο Δημόσιο Τομέα, ΝΠΔΔ,
ΟΤΑ και λοιπούς φορείς.
• Στη Δ/νση Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεότητας, την
εφαρμογή των προγραμμάτων ογδόντα (80) μουσικών
εκπαιδευτικών εκδηλώσεων.
• Στη Δ/νση Κτηνιατρικής, την εφαρμογή του προ−
γράμματος προφύλαξης του πληθυσμού από την ασθέ−
νεια της γρίπης των πουλερικών.
• Στις Δ/νσεις Δημόσιας Υγείας Κεντρικού, Ανατο−
λικού, Δυτικού και Νότιου Τομέα, την ταξινόμηση και
εκκαθάριση αρχείου, την καταγραφή διαγραμμάτων και
την ταξινόμηση καρτελών των μαθητών των σχολείων,
στα οποία διενεργείται προληπτικός έλεγχος για την
ανίχνευση και αντιμετώπιση διαταραχών της αύξησης
βάρους και της ανάπτυξης των μαθητών.
• Στη Δ/νση Παιδείας, την εκκαθάριση και ταξινόμηση
των αρχείων της υπηρεσίας.
• Στη Δ/νση Εργασίας και Μεταναστών, την ολοκλή−
ρωση μεγάλου αριθμού φακέλων οικονομικών μετανα−
στών που πρέπει να διεκπεραιωθούν λόγω της μετα−
φοράς των αρμοδιοτήτων στην Περιφέρεια.
• Στη Δ/νση Σχεδιασμού και Προγραμματισμού, την
υλοποίηση έκτακτων έργων που προέκυψαν από άϋλα
κοινοτικά προγράμματα και
• Στη Δ/νση Διοικητικής Υποστήριξης της Νομαρχίας,
την ταξινόμηση αρχείων − αποφάσεων των Νομαρχια−
κών Επιτροπών και του Νομαρχιακού Συμβουλίου, για

χρονικό διάστημα ενός (1) έτους, υπό την απαραίτη−
τη προϋπόθεση τήρησης των διατάξεων του άρθρου
6 του ν. 2527/1997, που ορίζουν μεταξύ άλλων ότι το
προς ανάθεση έργο δεν πρέπει να ανάγεται στα συνήθη
καθήκοντα των υπαλλήλων του οικείου φορέα και ότι
απαγορεύεται η ανανέωση ή παράταση των συμβάσεων
αυτών.
Σκεφθέντες σύμφωνα με το νόμο και επειδή το αίτημα
της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Αθηνών Πειραιώς/Νο−
μαρχίας Αθηνών είναι σύμφωνο με τις προϋποθέσεις
που προβλέπουν οι σχετικές διατάξεις και η σχετική
εγκύκλιος του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α., αποφασίζουμε:
1. Εγκρίνουμε τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου
από τη Νομαρχία Αθηνών με τετρακόσια (400) άτομα,
ως εξής:
Σαράντα (40) άτομα Τεχνολογικής Εκπαίδευσης
Τριακόσια τριάντα (330) άτομα Δευτεροβάθμιας Εκ−
παίδευσης
Τριάντα (30) άτομα Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης
Το έργο που θα εκτελέσουν τα ανωτέρω άτομα ανά
Διεύθυνση είναι:
• Στη Δ/νση Ανθρωπίνου Δυναμικού, τον έλεγχο και
την καταχώρηση σε ηλεκτρονικό υπολογιστή όλων των
στοιχείων των υπαλλήλων, τη μηχανογράφηση, καθώς
και το διαχωρισμό και την ταξινόμηση των στοιχείων.
• Στη Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών, την εκκαθάριση
και ταξινόμηση των αρχείων και των σαράντα πέντε
Διευθύνσεων της Νομαρχίας Αθηνών στο νέο αποθη−
κευτικό χώρο της Νομαρχίας.
• Στη Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών, την ταξινόμηση,
αρχειοθέτηση και μεταφορά φακέλων με χρηματικά
εντάλματα των ετών 1999 έως 2005 στις αποθήκες
Ασπροπύργου,
• Στις Δ/νσεις Ανάπτυξης Κεντρικού, Ανατολικού και
Δυτικού και Νότιου Τομέα, την ταξινόμηση του υπάρχο−
ντος αρχείου και τη μηχανογραφική καταχώρισή του,
καθώς και τη μηχανογραφική καταχώρηση στο μητρώο
επαγγέλματος των αδειών ηλεκτρολόγων, μηχανολό−
γων, χειριστών κ.λπ.,
• Στις Δ/νσεις Πολεοδομίας Κεντρικού, Ανατολικού,
Δυτικού, Βόρειου και Νότιου Τομέα, την ανεύρεση και
μεταφορά φακέλων από και προς το Γενικό Αρχείο στον
Ασπρόπυργο, την αναπαραγωγή σχεδίων και εγγρά−
φων που είναι απαραίτητα για την έκδοση οικοδομικών
αδειών, καθώς και την ταξινόμηση και το διαχωρισμό
του αρχείου,
• Στις Δ/νσεις Ανωνύμων Εταιρειών και Εμπορίου του
Ανατολικού, Δυτικού και Νότιου Τομέα, και στις Δ/νσεις
Ανωνύμων Εταιρειών Κεντρικού Τομέα την εκκαθάριση
των ανενεργών ΑΕ, από το έτος 1960 έως σήμερα, τη
διεκπεραίωση, ταξινόμηση και αρχειοθέτηση των απο−
φάσεων διαγραφής τους,
• Στις Δ/νσεις Μεταφορών και Επικοινωνιών Κεντρικού,
Ανατολικού, Δυτικού και Νότιου Τομέα, την καταγραφή,
ταξινόμηση και εκκαθάριση των αρχείων της υπηρεσίας
και το διαχωρισμό και τη μεταφορά των παλαιότερων
αρχείων των υπηρεσιών αυτών στον Ασπρόπυργο,
• Στις Δ/νσεις Α΄ και Β ΚΤΕΟ, την εκκαθάριση αρ−
χείου, την αρχειοθέτηση και ταξινόμηση της τεχνικής
νομοθεσίας, την αναδιοργάνωση και αρχειοθέτηση των
παλαιών πινάκων κυκλοφορίας,
• Στις Δ/νσεις Κοινωνικής Πρόνοιας Κεντρικού, Ανα−
τολικού, Δυτικού και Νότιου Τομέα, τον έλεγχο και την
αναθεώρηση των φακέλων όλων των επιδοτούμενων
ατόμων από τη Νομαρχία,
• Στη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών, τη δημιουργία αρ−
χείου Ανοιχτών Δημοπρασιών Έργου, τη δημιουργία
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βάσης δεδομένων για την εκτέλεση των έργων, τη δια−
χείριση των αρχείων στα τμήματα μηχανημάτων έργων
και την τακτοποίηση και αρχειοθέτηση όλων των φακέ−
λων παρελθόντων ετών που βρίσκονται στις αποθήκες
Ασπροπύργου,
• Στη Δ/νση Προστασίας του Περιβάλλοντος, τη δη−
μιουργία μητρώου επιχειρήσεων που τηρούν τους πε−
ριβαλλοντικούς όρους που έχουν επιβληθεί,
• Στη Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης, την καταγραφή
και ταξινόμηση του αρχείου της υπηρεσίας
• Στη Δ/νση Οργάνωσης και Πληροφορικής, την κατα−
γραφή και συγκέντρωση στοιχείων για τον τρόπο λει−
τουργίας όλων των υπηρεσιών της Νομαρχίας Αθηνών,
τη σύνταξη μελετών για την απλούστευση γραφειοκρα−
τικών τύπων και διαδικασιών, την αναπροσαρμογή των
«Έντυπων − Αιτήσεων» που χρησιμοποιούν οι πολίτες
στις συναλλαγές τους με τις υπηρεσίες της Νομαρχίας
και κυρίως, την εφαρμογή του έργου «Ανάπτυξη και
Εφαρμογή Συστημάτων Πληροφορικής στις Υποστηρι−
κτικές Λειτουργίας της Ν.Α. Αθηνών − Πειραιώς»,
• Στη Δ/νση Αστικών Υποθέσεων, την ηλεκτρονική
καταχώριση των μητρώων αρρένων σαράντα οκτώ (48)
Δήμων του Νομού Αττικής, την ευθύνη των οποίων έχει
η Νομαρχία καθώς και την αρχειοθέτηση και μεταφορά
του αρχείου της υπηρεσίας,
• Στη Δ/νση Εσωτερικού Ελέγχου, την υλοποίηση του
προγράμματος «Διοίκηση μέσω στόχων»,
• Στη Δ/νση Εξυπηρέτησης Πολιτών, την εκκαθάριση
και ταξινόμηση του αρχείου προκηρύξεων και αποτε−
λεσμάτων διαγωνισμών για την πρόσληψη προσωπικού
στο Δημόσιο, στον ευρύτερο Δημόσιο Τομέα, ΝΠΔΔ,
ΟΤΑ και λοιπούς φορείς,
• Στη Δ/νση Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεότητας, την
εφαρμογή των προγραμμάτων ογδόντα (80) μουσικών
εκπαιδευτικών εκδηλώσεων,
• Στη Δ/νση Κτηνιατρικής, την εφαρμογή του προ−
γράμματος προφύλαξης του πληθυσμού από την ασθέ−
νεια της γρίπης των πουλερικών,
• Στις Δ/νσεις Δημόσιας Υγείας Κεντρικού, Ανατο−
λικού, Δυτικού και Νότιου Τομέα, την ταξινόμηση και
εκκαθάριση αρχείου, την καταγραφή διαγραμμάτων και
την ταξινόμηση καρτελών των μαθητών των σχολείων,
στα οποία διενεργείται προληπτικός έλεγχος για την
ανίχνευση και αντιμετώπιση διαταραχών της αύξησης
βάρους και της ανάπτυξης των μαθητών,
• Στη Δ/νση Παιδείας, την εκκαθάριση και ταξινόμηση
των αρχείων της υπηρεσίας,
• Στη Δ/νση Εργασίας και Μεταναστών, την ολοκλή−
ρωση μεγάλου αριθμού φακέλων οικονομικών μετανα−
στών που πρέπει να διεκπεραιωθούν λόγω της μετα−
φοράς των αρμοδιοτήτων στην Περιφέρεια,
• Στη Δ/νση Σχεδιασμού και Προγραμματισμού, την
υλοποίηση έκτακτων έργων που προέκυψαν από άϋλα
κοινοτικά προγράμματα και
• Στη Δ/νση Διοικητικής Υποστήριξης της Νομαρχίας,
την ταξινόμηση αρχείων − αποφάσεων των Νομαρχια−
κών Επιτροπών και του Νομαρχιακού Συμβουλίου, για
χρονικό διάστημα ενός (1) έτους, υπό την απαραίτη−
τη προϋπόθεση τήρησης των διατάξεων του άρθρου
6 του ν. 2527/1997, που ορίζουν μεταξύ άλλων ότι το
προς ανάθεση έργο δεν πρέπει να ανάγεται στα συνήθη
καθήκοντα των υπαλλήλων του οικείου φορέα και ότι
απαγορεύεται η ανανέωση ή παράταση των συμβάσεων
αυτών.
2. Η δαπάνη ύψους 9.624.164,00 € που θα προκληθεί
από τις ανωτέρω συμβάσεις μίσθωσης έργου θα βαρύνει
τον προϋπολογισμό της Νομαρχίας Αθηνών, σε βάρος
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του ΚΑΕ 0871 και φορέα 072, ο οποίος επιχορηγείται
από τον κρατικό προϋπολογισμό για την κάλυψη των
δαπανών της.
3. Ως τόπος εκτέλεσης του έργου ορίζεται η Νομαρ−
χιακή Αυτοδιοίκηση Αθηνών Πειραιώς/Νομαρχία Αθη−
νών.
Η απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυ−
βερνήσεως.
Αθήνα, 14 Ιουνίου 2007
Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ
F
Αριθμ. 18111
(3)
Επέκταση ορίων λαϊκής αγοράς Γούβας της Α΄/Α.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 2503/1997 (ΦΕΚ 107/1997 τ.Α΄)
«Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθ−
μιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες
διατάξεις».
2. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 7 του ν.
2323/1995, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 4 του
ν. 3377/2005, σύμφωνα με την οποία «Ο Γενικός Γραμμα−
τέας Περιφέρειας μπορεί με απόφαση του να εγκρίνει
την ίδρυση, τη μετακίνηση ή την κατάργηση λαϊκών
αγορών στην περιφέρεια της Ν.Α. Αθηνών−Πειραιώς και
Θεσσαλονίκης, ύστερα από πρόταση του οικείου Οργα−
νισμού Λαϊκών Αγορών και γνώμη του οικείου δημοτικού
συμβουλίου και της υπηρεσίας Τροχαίας».
3. Το υπ’ αριθμ. 9367/17.5.2007 έγγραφο του Οργανι−
σμού Λαϊκών Αγορών Αθήνας−Πειραιά με το οποίο μας
διαβιβάσθηκαν η υπ’ αριθμ. 17/3.5.2007 (Θέμα 8°) πράξη
του Διοικητικού του Συμβουλίου, η 248/2006 πράξη του
Διαμερισματικού Συμβουλίου του 2ου Διαμερίσματος
του Δήμου Αθηναίων και το 2009/4/32΄/20.4.2007 έγ−
γραφο της Τροχαίας Καισαριανής, σχετικά με την επέ−
κταση των ορίων της λαϊκής αγοράς Γούβας της Α΄/Α,
αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε την επέκταση της λαϊκής αγοράς Γούβας
της Α΄/Α, όταν αυτή λειτουργεί στις οδούς Ατρειδών
− Αμφικράτους, στην οδό Καφαντάρη μετά τη διασταύ−
ρωσή της με την οδό Ανδροκλέους.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 20 Ιουνίου 2007
Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ
F
Αριθμ. 26067
(4)
Λειτουργία της λαϊκής αγοράς Αμπελοκήπων της Α΄/Α.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 2503/1997 (ΦΕΚ 107/1997 τ.Α΄)
«Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθ−
μιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες
διατάξεις».
2. Τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 7 του
ν. 2323/1995, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 4 του
ν. 3377/2005, σύμφωνα με την οποία «Ο Γενικός Γραμμα−
τέας Περιφέρειας μπορεί με απόφαση του να εγκρίνει
την ίδρυση, τη μετακίνηση ή την κατάργηση λαϊκών
αγορών στην περιφέρεια της N.Α. Αθηνών−Πειραιώς και
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Θεσσαλονίκης, ύστερα από πρόταση του οικείου Οργα−
νισμού Λαϊκών Αγορών και γνώμη του οικείου δημοτικού
συμβουλίου και της υπηρεσίας Τροχαίας».
3. Το υπ’ αριθμ. 13270/12.6.2007 έγγραφο του Οργα−
νισμού Λαϊκών Αγορών Αθήνας − Πειραιά με το οποίο
μας διαβιβάστηκε: α) η 21/7.6.2007 (θέμα 12°) πράξη
του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού, β) η αρ.
34/2007 πράξη του 7ου Διαμερισματικού Συμβουλίου Δή−
μου Αθηναίων και γ) το υπ’ αριθμ. 2009/4/55−γ/25.5.2007
έγγραφο της Τροχαίας Αθηνών σχετικά με το χώρο
λειτουργίας της λαϊκής αγοράς Αμπελοκήπων της Α΄/Α,
αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε την επέκταση των ορίων της λαϊκής αγο−
ράς Αμπελοκήπων της Α΄/Α, του Δήμου Αθηναίων, όταν
αυτή λειτουργεί επί της οδού Λ. Ριανκούρ, από την οδό
Λαμίας μέχρι την οδό Πανόρμου.
Με την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη
εις βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 14 Ιουνίου 2007
Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ
F
Αριθμ. 18112
(5)
Λειτουργία των λαϊκών αγορών Δήμου N. Ιωνίας.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 2503/1997 (ΦΕΚ 107/1997 τ.Α΄)
«Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθ−
μιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες
διατάξεις».
2. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 7 του ν.
2323/1995, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 4 του
ν. 3377/2005, σύμφωνα με την οποία «Ο Γενικός Γραμμα−
τέας Περιφέρειας μπορεί με απόφαση του να εγκρίνει
την ίδρυση, τη μετακίνηση ή την κατάργηση λαϊκών
αγορών στην περιφέρεια της Ν.Α. Αθηνών−Πειραιώς και
Θεσσαλονίκης, ύστερα από πρόταση του οικείου Οργα−
νισμού Λαϊκών Αγορών και γνώμη του οικείου δημοτικού
συμβουλίου και της υπηρεσίας Τροχαίας».
3. Το υπ’ αριθμ. 22317/06/17.5.2007 έγγραφο του Οργα−
νισμού Λαϊκών Αγορών Αθήνας−Πειραιά με το οποίο μας
διαβιβάσθηκαν η υπ’ αριθμ. 18/11.5.2007 (Θέμα 4°) πράξη
του Διοικητικού του Συμβουλίου, η 251/2006 πράξη του
Δήμου Ν. Ιωνίας και το υπ’ αριθμ. 2009/4/166−α΄/8.9.2006
έγγραφο της Τροχαίας Νέας Ιωνίας, σχετικά με το χώρο
λειτουργίας των λαϊκών αγορών Δήμου Ν. Ιωνίας, απο−
φασίζουμε:
Εγκρίνουμε την λειτουργία των λαϊκών αγορών του
Δήμου Νέας Ιωνίας ως εξής:
1) Ν. Ιωνίας (Β΄/Α):
Στην οδό Κ. Βάρναλη, από Π.Π. Γερμανού έως Ρίμινι και
στην οδό Ηλιουπόλεως από Κ. Βάρναλη έως Σμύρνης.
2) Καλογρέζας (ανά τετράμηνο) (Γ΄/Α):
Όταν λειτουργεί στην οδό Ανδρ. Δημητρίου, από
Ζωοδ. Πηγής έως Πέραν.
Όταν λειτουργεί στην οδό Περγάμου, από Αλαμάνας
έως και Βιθυνίας και στη Βιθυνίας, από Περγάμου έως
Κασταμονής.
Όταν λειτουργεί στην οδό Βοσπόρου, από τη Νοταρά
έως και Οκτ. Μερλιέ.
3) Περισσού (ανά εξάμηνο) (Β΄/Α):
Όταν λειτουργεί στην οδό Βυζ. Αυτοκρατόρων, από
Κιρκίνης έως Κολοκοτρώνη και στην οδό Κιρκίνη από

Βυζ. Αυτοκρατόρων έως Χάλκης και στην οδό Αιγίνης,
από Κιρκίνη έως Προνοίας.
Όταν λειτουργεί στην οδό Χάλκης και στη συνέχεια
της οδού Σαλαμίνος, από Κιρκίνης έως Βυζ. Αυτοκρα−
τόρων και στην οδό Κιρκίνη, από Βυζ. Αυτοκρατόρων
έως Χάλκης και στην οδό Αιγίνης, από Κιρκίνη έως
Προνοίας.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 20 Ιουνίου 2007
Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ
F
Αριθμ. 18110
(6)
Λειτουργία των λαϊκών αγορών Δήμου Πετρούπολης.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 2503/1997 (ΦΕΚ 107/1997 τ.Α΄)
«Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθ−
μιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες
διατάξεις».
2. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 7 του ν.
2323/1995, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 4 του
ν. 3377/2005, σύμφωνα με την οποία «Ο Γενικός Γραμμα−
τέας Περιφέρειας μπορεί με απόφασή του να εγκρίνει
την ίδρυση, τη μετακίνηση ή την κατάργηση λαϊκών
αγορών στην περιφέρεια της Ν.Α. Αθηνών−Πειραιώς και
Θεσσαλονίκης, ύστερα από πρόταση του οικείου Οργα−
νισμού Λαϊκών Αγορών και γνώμη του οικείου δημοτικού
συμβουλίου και της υπηρεσίας Τροχαίας».
3. Το υπ’ αριθμ. 6499/17.5.2007 έγγραφο του Οργανι−
σμού Λαϊκών Αγορών Αθήνας−Πειραιά με το οποίο μας
διαβιβάσθηκαν η υπ’ αριθμ. 18/11.5.2007 (Θέμα 5°) πρά−
ξη του Διοικητικού του Συμβουλίου, η 385/2006 πράξη
του Δήμου Πετρούπολης και το υπ’ αριθμ. 2009/4/174−
β΄/3.5.2007 έγγραφο της Τροχαίας Νέας Ιωνίας, σχετικά
με το χώρο λειτουργίας των λαϊκών αγορών Δήμου
Πετρούπολης, αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε την λειτουργία των λαϊκών αγορών του
Δήμου Πετρούπολης ως εξής:
1) Κέντρο Πετρούπολης: αριστερά της λεωφόρου 25ης
Μαρτίου εκ περιτροπής στους παράλληλους δρόμους
Αγ. Λαύρας, Ελ. Βενιζέλου, Κ. Βάρναλη, Εθν. Αντίστασης,
Θεσσαλίας, Θράκης και Μ. Μπότσαρη, με την τήρηση
των 10 μ. μέσα για όλες τις κάθετες των οδών της 25ης
Μαρτίου και Ρωμυλίας κατά τις ώρες διεξαγωγής της
λαϊκής αγοράς και το εμπορικό τμήμα να λειτουργεί
εναλλάξ επί των καθέτων οδών Β. Ηπείρου και Αθανα−
σίου Διάκου, ως εξής:
• Όταν λειτουργεί επί της οδού Μ. Μπότσαρη (από Μ.
Μπότσαρη έως Ελ. Βενιζέλου)
• Όταν λειτουργεί επί της οδού Θεσσαλίας (από Θεσ−
σαλίας έως Αγ. Γλυκερίας)
• Όταν λειτουργεί επί της οδού Θράκης (από Θράκης
έως Κολοκοτρώνη)
• Όταν λειτουργεί επί της οδού Εθν. Αντιστάσεως
(από Εθν. Αντιστάσεως έως Αγ. Λαύρας)
• Όταν λειτουργεί επί της οδού Κ. Βάρναλη (από Κ.
Βάρναλη έως Αγ. Δημητρίου)
• Όταν λειτουργεί επί της οδού Ελ. Βενιζέλου (από
Ελ. Βενιζέλου έως Μ. Μπότσαρη)
• Όταν λειτουργεί επί της οδού Αγ. Λαύρας (από Αγ.
Λαύρας έως Εθν. Αντιστάσεως)
• Όταν λειτουργεί επί της οδού Κολοκοτρώνη (από
Κολοκοτρώνη έως Θράκης)
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2) Πάνω Πετρούπολη εκ περιτροπής στις οδούς Βαλ−
τετσίου, Χρ. Σμύρνης και Υψηλάντου που λειτουργεί ήδη
απρόσκοπτα η λαϊκή αγορά με την επέκταση των ορίων
μετά το πέρας της αγοράς των οπωροκηπευτικών.
3) Αγ. Τριάδα (Πετρούπολης): στην οδό Αγ. Τριάδος
με την επέκταση των ορίων μετά το πέρας της αγοράς
των οπωροκηπευτικών.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα
της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 20 Ιουνίου 2007
Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ
F

(7)
Υπαγωγή επένδυσης της επιχείρησης «ΑΦΟΙ ΝΙΚ.
ΜΠΑΡΤΖΕΛΙΩΤΗ Ο.Ε.» στις διατάξεις του ν. 3299/2004.
Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Με την υπ’ αριθμ. 4172/Π08/4/00191/Ε/ν.3299/12.6.2007
απόφαση της Γενικής Γραμματέως Περιφέρειας Πελο−
ποννήσου εγκρίθηκε το αίτημα επιχείρησης «ΑΦΟΙ ΝΙΚ.
ΜΠΑΡΤΖΕΛΙΩΤΗ Ο.Ε.» για υπαγωγή στις διατάξεις του
ν. 3299/2005, επένδυσης που αναφέρεται σε μετεγκατά−
σταση και εκσυγχρονισμό ελαιουργείου στη Κυπαρισσία
Δήμου Κυπαρισσίας Ν. Μεσσηνίας, συνολικού κόστους
επτακοσίων τριάντα έξι χιλιάδων επτακοσίων έξι ευρώ
(736.706,00 €) με ποσοστό επιχορήγησης 45% επί της
ενισχυόμενης δαπάνης ύψους επτακοσίων τριάντα έξι
χιλιάδων επτακοσίων έξι ευρώ (736.706,00 €) δηλαδή
ποσού τριακοσίων τριάντα ενός χιλιάδων πεντακοσίων
δεκαεπτά ευρώ και εβδομήντα λεπτών (331.517,70 €).
Το ύψος του τραπεζικού δανείου θα ανέλθει στο ποσό
των διακοσίων είκοσι ενός χιλιάδων έντεκα ευρώ και
ογδόντα λεπτών (221.011,80 €).
Μετά την υλοποίηση της επένδυσης δεν θα δημιουρ−
γηθούν νέες θέσεις μόνιμης απασχόλησης.
Ημερομηνία γνωμοδότησης της επιτροπής: 11.6.2007.
Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Η Γενική Γραμματέας Περιφέρειας
ΑΓΓΕΛΑ Α. ΑΒΟΥΡΗ
F
Αριθμ. 9200+9199
(8)
Ανώτατο όριο επιτρεπόμενων ημερών κίνησης εκτός
έδρας, υπολόγου διαχειρίστριας και υπαλλήλου, με
όλους τους Δ.Σ. της Παιδικής Εξοχής Η΄ Κλημεντίου
Κορινθίας, για το έτος 2007.
Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 2685/1999 (ΦΕΚ 35Α/18.2.1999)
«Κάλυψη δαπανών μετακινουμένων υπαλλήλων εντός
και εκτός Επικρατείας και άλλες διατάξεις».
2. Τις διατάξεις του ν. 2503/1997 «Διοίκηση, οργάνωση,
στελέχωση της Περιφέρειας κ.λπ.».
3. Τις διατάξεις του άρθρου 25 της παρ. 6 του ν.
2738/1999 «Συλλογικές διαπραγματεύσεις στη Δημόσια
Διοίκηση, μονιμοποιήσεις συμβασιούχων αορίστου χρό−
νου και άλλες διατάξεις με την οποία μεταβιβάσθηκε
στον αρμόδιο Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας η έκ−
δοση απόφασης υπέρβασης του ανώτατου ορίου των
ημερών εκτός έδρας που προβλέπεται από το άρθρο 2
παρ. 3 του ν. 2685/1999».
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4. Το υπ’ αριθμ. 2371/5.6.2007 έγγραφο της Ν.Α. Κοριν−
θίας με το οποίο ζητάει την καθιέρωση για το έτος 2007
ανώτατου ορίου επιτρεπομένων ημερών κίνησης εκτός
έδρας της υπολόγου διαχειρίστριας της Παιδικής Εξο−
χής Η΄ Κλημεντίου Κορινθίας που είναι υπάλληλος της
Δ/νσης Κοινωνικής Αλληλεγγύης, της Ν.Α. Κορινθίας.
5. Το υπ’ αριθμ. 2372/5.6.2007, έγγραφο της Ν.Α. Κο−
ρινθίας, με το οποίο ζητάει την καθιέρωση για το έτος
2007, ανώτατου ορίου επιτρεπομένων ημερών κίνησης
εκτός έδρας, ενός μέλους του Δ.Σ. της Παιδικής Εξοχής
Η΄ Κλημεντίου Κορινθίας που είναι υπάλληλος της Δ/
νσης Υποστήριξης Οργάνων, της Ν.Α. Κορινθίας, απο−
φασίζουμε:
Ορίζουμε το ανώτατο όριο των επιτρεπομένων ημε−
ρών μετακίνησης εκτός έδρας για το έτος 2007, για δύο
(2) υπαλλήλους της Ν.Α. Κορινθίας, που είναι αντίστοιχα,
υπόλογος διαχειρίστρια και μέλος του Δ.Σ., της Παιδικής
Εξοχής Η΄ Κλημεντίου Κορινθίας, ως εξής:
α. Για την υπόλογο διαχειρίστρια, ημέρες: 40
Β. Για το μέλος του Δ.Σ., ημέρες: 60
Από την απόφαση αυτή προκαλείται δαπάνη η οποία
ανέρχεται στο ποσό των 4.000,00 € και η οποία θα
βαρύνει τον προϋπολογισμό της κατασκήνωσης.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Tρίπολη, 19 Ιουνίου 2007
H Γενική Γραμματέας Περιφέρειας
ΑΓΓΕΛΑ ΑΒΟΥΡΗ
F
(9)
Υπαγωγή επένδυσης της ατομικής επιχείρησης
του ΚΑΦΑΝΤΑΡΗ ΠΑΥΛΟΥ στις διατάξεις του ν.
3299/2004.
Με την υπ’ αριθμ. 4160/Π08/4/184/ν.3299/04/12.6.2007
απόφαση της Γενικής Γραμματέως Περιφέρειας Πελο−
ποννήσου εγκρίθηκε το αίτημα της ατομικής επιχείρη−
σης του ΚΑΦΑΝΤΑΡΗ ΠΑΥΛΟΥ για υπαγωγή στις δι−
ατάξεις του ν.3299/2004, επένδυσης που αναφέρεται
σε εκσυγχρονισμό και επέκταση ελαιουργείου στο Δ.Δ.
Κουκουνάρας του Δήμου Χιλιοχωρίων του Νομού Μεσση−
νίας, συνολικού κόστους τριακοσίων εξήντα έξη χιλιάδων
ευρώ (366.000 €) με ποσοστό επιχορήγησης 45% επί της
ενισχυόμενης δαπάνης ύψους τριακοσίων εξήντα έξη
χιλιάδων ευρώ (366.000 €) δηλαδή ποσό εκατόν εξήντα
τεσσάρων χιλιάδων επτακοσίων ευρώ (164.700 €).
Με την υλοποίηση της επένδυσης δεν θα δημιουργη−
θούν νέες θέσεις απασχόλησης.
Ημερομηνία γνωμοδότησης της Επιτροπής 11.6.2007.
Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Η Γενική Γραμματέας Περιφέρειας
ΑΓΓΕΛΑ ΑΒΟΥΡΗ
F
(10)
Yπαγωγή επένδυσης της επιχείρησης «Σ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥ−
ΛΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ» στις διατάξεις του ν. 3299/2004.
Με την υπ’ αριθμ. 4154/Π08/4/164/ν.3299/04/12.6.2007
απόφαση πις Γενικής Γραμματέως Περιφέρειας Πε−
λοποννήσου εγκρίθηκε το αίτημα της επιχείρησης «Σ.
ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ OΕ» για υπαγωγή στις δι−
ατάξεις του ν.3299/2004, επένδυσης που αναφέρεται
στην ίδρυση μονάδας επεξεργασίας και αδρανοποίησης
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υποπροϊόντων σφαγής στην θέση «Καμάρι» του Δ.Δ.
Καστανιάς του Δήμου Στυμφαλίας του Νομού Κορινθίας,
συνολικού κόστους ενός εκατομμυρίου πεντακοσίων
χιλιάδων ευρώ (1.500.000 €) με ποσοστό επιχορήγησης
35% επί της ενισχυόμενης δαπάνης ύψους ενός εκα−
τομμυρίου πεντακοσίων χιλιάδων ευρώ (1.500.000 €)
δηλαδή ποσό πεντακοσίων είκοσι πέντε χιλιάδων ευρώ
(525.000 €). Το τραπεζικό δάνειο θα ανέλθει στο ύψος
των πεντακοσίων δέκα χιλιάδων ευρώ (510.000 €).
Μετά την υλοποίηση της επένδυσης θα δημιουργη−
θούν έντεκα (11) νέες θέσεις μόνιμης απασχόλησης.
Ημερομηνία γνωμοδότησης της Επιτροπής 11.6.2007.
Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Η Γενική Γραμματέας Περιφέρειας
ΑΓΓΕΛΑ ΑΒΟΥΡΗ
F
Αριθμ. 4699

Τροποποίηση απόφασης.
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Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΧΑΝΙΩΝ
Έχοντας υπόψη
1. Τις διατάξεις του άρθρου 62 του π.δ/τος 30/1996
«Κώδικας Νομαρχιακής Αυτ/σης» όπως τροποποιήθηκε
μεταγενέστερα.
2. Την υπ’ αριθμ. 85/2005 απόφαση του Νομαρχιακού
Συμβουλίου περί «Τροποποίησης του Οργανισμού Εσω−
τερικής Οργάνωσης και Λειτουργίας της Ν.Α. Χανίων»
(ΦΕΚ 1894/30.12.2005 τ.Β΄).
3. Την υπ’ αριθμ. 41/2007 απόφασή μας περί ανάθεσης
εξουσίας υπογραφής εγγράφων κ.λπ. όπως τροποποιή−
θηκε με τις 1392/2007 και 4170/2007 όμοιες.
4. Την υπ’ αριθμ. 3298/24.4.2007 απόφασή μας με την
οποία τοποθετήθηκε ως Πρ/νος του Γραφείου ΠΑΜ−
ΠΣΕΑ ο Κοτσώνης Χρήστος, αποφασίζουμε:
Α. Ανακαλούμε την υπ’ αριθμ. 1392/2007 απόφασή μας
κατά το μέρος και μόνον που αφορά την κατάρτιση, ανα−
μόρφωση και ανασύνταξη των σχεδίων αντιμετώπισης

εκτάκτων αναγκών πολεμικής περιόδου, τα οποία θα
υπογράφονται στο εξής από το Νομάρχη ή το νόμιμο
αναπληρωτή του.
Η ευθύνη εφαρμογής του σχεδίου Ποσειδωνίου που αφο−
ρά λαθρομετανάστες παραμένει στο Νομαρχιακό Σύμβουλο
Κουκιανάκη, παράλληλα με τις λοιπές αρμοδιότητές του.
Β. Συμπληρώνουμε την 41/2007 απόφασή μας όπως
τροποποιήθηκε κατά τα ανωτέρω και συγκεκριμένα στο
τέλος του κεφαλαίου ΣΤ΄ «Εξουσιοδότηση Πρ/νων» προ−
σθέτουμε τα εξής:
12. Τον Πρ/νο του Γραφείου ΠΑΜ−ΠΣΕΑ για υπογραφή
όλων των εγγράφων αρμοδιότητας του Γραφείου πλην
αυτών που υπογράφει ο Νομάρχης σύμφωνα με τις
ανωτέρω αναφερόμενες αποφάσεις.
Κατά τα λοιπά εξακολουθούν να ισχύουν οι παραπάνω
αποφάσεις μας όπως τροποποιήθηκαν.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Χανιά, 11 Ιουνίου 2007
Ο Νομάρχης
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΑΡΧΟΝΤΑΚΗΣ
F
Eπιβολή προστίμου στον VOGT HELMUT.
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Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΟΥ ΤΕΛΩΝΕΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Με την υπ’ αριθμ. 159/2006/18.6.2007 καταλογιστική πρά−
ξη του Διευθυντή του Τελωνείου Ηρακλείου επιβλήθηκε
σε βάρος του VOGT HELMUΤ, κατοίκου Πιτσιδίων Τυ−
μπακίου Ηρακλείου και ήδη αγώστου διαμονής, πρόστιμο
ύψους χιλίων πεντακοσίων (1.500) ευρώ κατ’ εφαρμογή
της διάταξης του άρθρου 137 Α παρ. 3 ν. 2960/2001 διότι
δεν προσκόμισε στοιχεία για την απόδειξη της ημερο−
μηνίας άφιξης στην Ελλάδα του με υπ’ αρ. κυκλ. WN−ΟS
252 αυτοκινούμενου τροχόσπιτου ιδιοκτησίας του.
Ο Διευθυντής κ.α.α.
ΕΜΜ. ΠΑΧΙΑΔΑΚΗΣ
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