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Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Με την υπ’ αριθμ. 37261/ΥΠΕ/4/00633/ν. 3299/2004/8.8.2008
απόφαση του Υπουργού και του Υφυπουργού Οικονομίας
και Οικονομικών πιστοποιείται η ολοκλήρωση − οριστι−
κοποίηση του κόστους και η έναρξη της παραγωγικής
λειτουργίας της επένδυσης της εταιρείας «ΚΡΕΣΤΑΙΝΙ−
ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΚΡΕΣΤΕΝ Α.Ε.», που αναφέρεται στον εκσυγχρονισμό
ολοκληρωμένης μορφής της ξενοδοχειακής μονάδας
CRESTEN RALACE δυναμικότητας 282 δωματίων, 532
κλινών, στη θέση Κοσκινού Καλλιθέας, της επαρχίας Ρό−
δου, του Νομού Δωδεκανήσου, με τους εξής όρους:
(α) Το συνολικό οριοτικοποιούμενο κόστος της επένδυ−
σης ανέρχεται στο ποσό των τριών εκατομμυρίων εννια−
κοσίων ενενήντα χιλιάδων εξακοσίων (3.990.600,00) €.
(β) Η Ίδια συμμετοχή ανέρχεται στο ποσό του ενός
εκατομμυρίου εκατόν πέντε χιλιάδων τριακοσίων ευρώ
(1.105.300,00) € που αποτελεί ποσοστό 28% του συνο−
λικού κόστους της επένδυσης.
(γ) Το ύψος της επιχορήγησης ανέρχεται στο ποσό
του ενός εκατομμυρίου εννιακοσίων ενενήντα πέντε
χιλιάδων τριακοσίων ευρώ (1.995.300,00) €, που απο−
τελεί ποσοστό 50% του συνολικού κόστους της επέν−
δυσης.
(δ) Το ύψος του τραπεζικού δανείου ανέρχεται στο ποσό
των οκτακοσίων ενενήντα χιλιάδων (890.000,00) €.
(ε) Πιστοποιείται η απασχόληση ογδόντα έξι (86) ατό−
μων (71 υφιστάμενα και 15 νέα), όπως όριζε η απόφαση
υπαγωγής.

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

24510

(στ) Ημερομηνία ολοκλήρωσης της επένδυσης:
22.5.2008.
Εγκρίνεται η καταβολή του υπολοίπου ποσού της
επιχορήγησης ύψους ενός εκατομμυρίου εκατόν πέντε
χιλιάδων τριακοσίων ευρώ (1.105.300,00) €.
Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΦΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Γ. ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ

Γ. ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

F
Αριθμ. 16753
(2)
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. Α−48191/3257/31.7.2000 (ΦΕΚ
Β΄1026) απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Με−
ταφορών και Επικοινωνιών όπως ισχύει περί τεχικών
προδιαγραφών τουριστικών τραίνων κλπ.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ −
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 30 του ν. 2636/1998 (ΦΕΚ Α΄198).
2. Το άρθρο 27 του ν. 3498/2006 «Ανάπτυξη ιαματικού
τουρισμού και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄230).
3. Το άρθρο 90 του κώδικα νομοθεσίας για την Κυ−
βέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με
το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α΄ 98).
4. Τις διατάξεις του ν. 393/1976 «Ίδρυση και Λειτουργία
τουριστικών γραφείων» (ΦΕΚ Α΄199).
5. Το ν. 2160/1993 «Ρυθμίσεις για τον τουρισμό και
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄118).
6. Τις διατάξεις του ν. 2696/1999 περί «Κυρώσεως του
Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας» (ΦΕΚ Α΄57).
7. Το ν. 3270/2004 Αρμοδιότητες του Υπουργείου
Τουριστικής Ανάπτυξης και θέματα τουρισμού (ΦΕΚ
Α΄187).
8. Το π.δ. 122/2004 «Ανασύσταση του Υπουργείου Του−
ρισμού» (ΦΕΚ Α΄ 85).
9. Το π.δ 206/2007 «Διορισμός Υπουργών και Υφυπουρ−
γών» (ΦΕΚ Α΄ 232).
10. Την υπ’ αριθμ. Α−48191/3257/31/7/2000 (ΦΕΚ Β΄
1026) απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Με−
ταφορών και Επικοινωνιών, όπως ισχύει, «Τεχνικές
προδιαγραφές τουριστικών τραίνων, προϋποθέσεις
έγκρισης τύπου, εξειδίκευση κριτηρίων προσδιορισμού
των γεωγραφικών περιοχών κυκλοφορίας, προϋποθέ−
σεις και δικαιολογητικά ταξινόμησης και κάθε άλλη
λεπτομέρεια».
11. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκύπτει δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Α. Τροποποιούμε και συμπληρώνουμε την υπ’ αριθμ. Α−
48191/3257/31.7.2000 (ΦΕΚ Β΄ 1026) απόφαση των Υπουρ−
γών Ανάπτυξης και Μεταφορών και Επικοινωνιών ως
εξής:
1. Η περίπτωση 1 του άρθρου 4 τροποποιείται και
αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Η συνολική οδική διαδρομή δεν υπερβαίνει τα δεκα−
έξι (16) χιλιόμετρα από και μέχρι την αφετηρία (κυκλική
διαδρομή).»
2. Η περίπτωση 3 του άρθρου 4 τροποποιείται και
αντικαθίσταται ως εξής:

«3. Οι στάσεις ξενάγησης καθορίζονται μόνο σε σημεία
τουριστικού, αρχαιολογικού ή πολιτιστικού ενδιαφέρο−
ντος και όσο χρόνο αυτές διαρκούν το όχημα παρα−
μένει στο σημείο της στάσης και λαμβάνονται όλα τα
αναγκαία μέτρα για την ασφάλεια των περιηγητών και
της λοιπής κυκλοφορίας».
3. Η παράγραφος 1 του άρθρου 5 τροποποιείται και
αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Η θέση σε κυκλοφορία τουριστικού τρένου σε ειδική
διαδρομή προϋποθέτει απόφαση της οικείας περιφερει−
ακής υπηρεσίας του ΕΟΤ με την οποία εγκρίνονται η
ειδική διαδρομή, το συνολικό μήκος αυτής, η αφετηρία
και οι στάσεις ξενάγησης.»
4. Τα δυο πρώτα εδάφια της περίπτωσης δ της πα−
ραγράφου 2 του άρθρου 5 τροποποιούνται και αντικα−
θίστανται ως εξής:
«δ. Βεβαίωση του οικείου Δήμου ή Κοινότητας περί
i) της βατότητας των οδών κυκλοφορίας του τουριστι−
κού τρένου ii)του συνολικού μήκους της διαδρομής και
iii) του καθορισμού του χώρου της αφετηρίας. Ως βατό−
τητα της οδού νοείται η εξασφάλιση της δυνατότητας
ασφαλούς κυκλοφορίας των τουριστικών τραίνων από
άποψη επιφάνειας κύλισης, είδους, πάχους και αντοχής,
γεωμετρικών στοιχείων (όπως ακτίνα καμπυλότητας,
κλίση, χώρος ελιγμών) της οδού σε όλο το μήκος της
ειδικής διαδρομής.»
5. Στο τέλος της παραγράφου 3 του άρθρου 5 προ−
στίθεται εδάφιο ως εξής:
«Στην περίπτωση που παραμένει η ίδια ειδική διαδρο−
μή επανυποβάλλονται μόνο τα δικαιολογητικά β, στ, και
ζ της παρ.2 του άρθρου 5.»
6. Στο τέλος του άρθρου 5 προστίθενται παράγραφοι
4 και 5 ως εξής:
«4. Επιτρέπεται η έγκριση από την αρμόδια ΠΥΤ του
ΕΟΤ και άλλων ειδικών διαδρομών σε τουριστικό τρένο,
που έχει ήδη ταξινομηθεί και τεθεί σε κυκλοφορία σε
ειδική διαδρομή σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο
6 της απόφασης αυτής. Για την έγκριση νέας ειδικής
διαδρομής για το ίδιο όχημα υποβάλλονται στην οικεία
ΠΥΤ του ΕΟΤ τα δικαιολογητικά της παραγράφου 2
του άρθρου αυτού. Στην απόφαση έγκρισης κάθε νέας
ειδικής διαδρομής τουριστικού τρένου περιλαμβάνεται
υποχρεωτικά ο αριθμός κυκλοφορίας του οχήματος.
Για το ίδιο τουριστικό τρένο δεν επιτρέπεται η έγκριση
ειδικής διαδρομής, της οποίας οποιοδήποτε σημείο
συμπίπτει με οποιοδήποτε σημείο ήδη εγκριθείσας
διαδρομής.
5. Από της ισχύος της απόφασης αυτής, η έγκριση
και θέση σε κυκλοφορία τουριστικού τρένου σε ειδική
διαδρομή στην οποία έχει ήδη τεθεί σε κυκλοφορία
τουριστικό τρένο−του ιδίου ή άλλου επιχειρηματία–επι−
τρέπεται μόνο μετά από σύμφωνη γνώμη του οικείου
Δήμου.»
6. Η παράγραφος 5 του άρθρου 6 τροποποιείται ως
εξής:
«5. Τα τουριστικά τρένα που έχουν ταξινομηθεί και
κυκλοφορήσει στην Ελλάδα, δύνανται να επαναταξινο−
μούνται από το ίδιο ή άλλο πρόσωπο, μέχρι τη συμπλή−
ρωση είκοσι τριών (23) ετών από το έτος κατασκευής
τους, του τελευταίου μη συμπεριλαμβανομένου».
7. Το άρθρο 9 αναδιατυπώνεται ως εξής:
«1. Στους παραβάτες της απόφασης αυτής, με εξαί−
ρεση τις παραβάσεις των παραγράφων 1 και 3 του άρ−
θρου 4 και της παραγράφου 3 του άρθρου 8, εκτός
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β) Το άρθρο 90 του κώδικα νομοθεσίας για την Κυ−
βέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με
το π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α΄).
γ) Του ν. 2160/1993(ΦΕΚ118 Α΄) «Ρυθμίσεις για τον Του−
ρισμό και άλλες διατάξεις»,
δ) Του π.δ. 122/2004 «Ανασύσταση του Υπουργείου
Τουρισμού» (ΦΕΚ 85 Α΄),
ε) Του ν. 3270/2004 «Αρμοδιότητες του Υπουργείου
Τουριστικής Ανάπτυξης και θέματα Τουρισμού» (ΦΕΚ
187 Α΄).
στ) Του π.δ. 206/2007 «Διορισμός Υπουργών και Υφυ−
πουργών» (ΦΕΚ 232 Α).
ζ) Του π.δ. 337/2000 (ΦΕΚ 281 Α΄) «Κατάταξη των ενοι−
κιαζομένων δωματίων και ενοικιαζομένων επιπλωμέ−
νων διαμερισμάτων σε κατηγορίες με το σύστημα των
κλειδιών»
η) Της υπ’ αριθμ. 13635/3.12.2006 απόφασης Υπουρ−
γού Τουριστικής Ανάπτυξης (ΦΕΚ 1684/Β/17.11.2006), με
την οποία τροποποιήθηκαν οι τεχνικές και λειτουργι−
κές προδιαγραφές του π.δ. 337/2000 και ειδικότερα
την παράγραφο 6 με την οποία προστέθηκε δεύτερο
εδάφιο στο άρθρο 5 «Μεταβατικές διατάξεις» του π.δ.
337/2000.
2. Το γεγονός ότι ο μεταβατικός χαρακτήρας της
παρ. 6 της υπ’ αριθμ. 13635/3.12.2006 απόφασης
Υπουργού Τουριστικής Ανάπτυξης δεν μπορεί να
υπηρετηθεί σωστά σε κανονιστική πράξη που απο−
κλειστικό σκοπό έχει τον καθορισμό των προδια−
γραφών κατάταξης σε κατηγορίες κλειδιών των μη
κύριων καταλυμάτων.
3. Το γεγονός ότι από την έκδοση της παρούσας από−
φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού
Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 13635/3.12.2006 από−
φασης Υπουργού Τουριστικής Ανάπτυξης (ΦΕΚ 1684/
Β/17.11.2006) ως εξής:
1. Καταργείται η παράγραφος 6 με την οποία προ−
στέθηκε δεύτερο εδάφιο στο άρθρο 5 «Μεταβατικές
διατάξεις» του π.δ. 337/2000.
2. Η παρ. 7 αναριθμείται σε παρ. 6.
3. Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αριθμ. 13635/3.12.2006
υπουργική απόφαση.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

Αθήνα, 11 Αυγούστου 2008

των προβλεπομένων κυρώσεων από άλλες διατάξεις
επιβάλλονται και οι ακόλουθες ποινές:
α) Πρόστιμο ύψους τριακοσίων (300) Ευρώ
β) Σε υποτροπή εντός τριετίας, επιβάλλεται διπλάσιο
πρόστιμο, δηλαδή εξακοσίων (600) Ευρώ, σε δεύτερη
υποτροπή αφαιρείται η άδεια κυκλοφορίας και οι κρα−
τικές πινακίδες για δεκαπέντε (15) ημέρες και σε τρίτη
και κάθε επόμενη υποτροπή, αφαιρείται η άδεια κυκλο−
φορίας και οι κρατικές πινακίδες για έξι (6) μήνες.
2. Παράβαση των διατάξεων των παραγράφων 1 και
3 του άρθρου 4 και της παραγράφου 3 του άρθρου 8
επισύρει:
α) Πρόστιμο χιλίων πεντακοσίων (1500) Ευρώ
β) Σε υποτροπή εντός τριετίας, επιβάλλεται διπλά−
σιο πρόστιμο, δηλαδή τριών χιλιάδων (3000) Ευρώ, σε
δεύτερη και κάθε επόμενη υποτροπή αφαιρούνται η
άδεια κυκλοφορίας και οι κρατικές πινακίδες για έξι
(6) μήνες.
3. α) Τα παραπάνω χρηματικά πρόστιμα επιβάλλονται
υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου με απόφαση του Προϊ−
σταμένου της οικείας Π.Υ.Τ του ΕΟΤ, βεβαιώνονται στην
αρμόδια Δ.Ο.Υ της κατοικίας ή της έδρας του υπόχρεου
και εισπράττονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα
περί Εισπράξεων Δημοσίων Εσόδων (ΚΕΔΕ), όπως κάθε
φορά ισχύουν. Ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) των
εισπραττομένων προστίμων μεταφέρεται από το Ελλη−
νικό Δημόσιο στον Προϋπολογισμό του ΕΟΤ.
β) Η αφαίρεση της άδειας κυκλοφορίας και των κρα−
τικών πινακίδων, κατά τις διατάξεις της απόφασης αυ−
τής, ενεργείται από την οικεία Αστυνομική Αρχή μετά
από έγγραφη παραγγελία της οικείας Περιφερειακής
Υπηρεσίας Τουρισμού του ΕΟΤ.
4. Σε περίπτωση παράβασης της τουριστικής νομοθε−
σίας, επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται στην
παρ. 6 του άρθρου 30 του ν. 2636/1998.»
Β. Από την έναρξη ισχύος της απόφασης αυτής κα−
ταργείται η υπ’ αριθμ. Τ/7149/20.7.2002 (ΦΕΚ 931 Β) από−
φαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Μεταφορών και
Επικοινωνιών.
Γ. Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αριθμ. Α−48191/3257/31.7.2000
(ΦΕΚ Β 1026) απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και
Μεταφορών και Επικοινωνιών.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΑΡΗΣ ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΡΗΣ ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

F
Αριθμ. 16820
(3)
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 13635/3.12.2006 απόφασης
του Υπουργού Τουριστικής Ανάπτυξης (ΦΕΚ1684/Β/
17.11.2006) περί τροποποίησης διατάξεων του π.δ.
337/2000.

F
Αριθμ. 19685
(4)
Συμπλήρωση απόφασης καθορισμού ανωτάτου ορίου
επιτρεπομένων ημερών κίνησης εκτός έδρας υπαλ−
λήλων υπηρετούντων στις Νομαρχιακές Αυτοδιοική−
σεις της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 36, παρ. 3 του ν. 3498/2006 «Ανάπτυ−
ξη του Ιαματικού Τουρισμού και λοιπές διατάξεις»(ΦΕΚ
230 Α΄),

΄Εχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 2685/1999 «Κάλυψη δαπανών με−
τακινούμενων υπαλλήλων εντός και εκτός Επικράτειας
και άλλες διατάξεις».
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2. Τις διατάξεις του άρθρου 25 παραγρ. 6 του ν. 2738/
1999 «Συλλογικές διαπραγματεύσεις στη Δημόσια Διοί−
κηση, μονιμοποιήσεις συμβασιούχων αορίστου χρόνου
και άλλες διατάξεις».
3. Την υπ’ αριθμ. 2706/4.2.2008 απόφασή μας αναφορι−
κά με τον καθορισμό του ανωτάτου ορίου επιτρεπομέ−
νων ημερών κίνησης εκτός έδρας υπαλλήλων υπηρετού−
ντων στις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις της Περιφέρειας
Κεντρικής Μακεδονίας.
4. Το υπ’ αριθμ. 04/19388/2.7.2008 έγγραφο της ΝΑ.
Θεσ/νίκης−Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών με το οποίο
μας εστάλει το υπ’ αριθμ. 34/14609/20.6.2008 έγγραφο
της Δ/νσης Μεταφορών και Επικοινωνιών Ανατ. Θεσ/
νίκης αναφορικά με τη συμπλήρωση της ανωτέρω από−
φασης μας με κλάδους υπαλλήλων για τους οποίους
προκύπτει έκτακτη ανάγκη επιμόρφωσης σε σεμινάρια
που θα πραγματοποιηθούν στο Υπουργείο Μεταφορών
και Επικοινωνιών.
5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας
απόφασης προκύπτει δαπάνη 1.800 € και θα βαρύνει
τον φορέα 072α.0711.01, αποφασίζουμε:
Συμπληρώνουμε την υπ’ αριθμ. 2706/4.2.2008 απόφασή
μας κατά το μέρος που αφορά τη ΝΑ. Θεσσαλονίκης,
ως κατωτέρω:
ΝΑ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ και ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΝΑΤ. ΘΕΣ/
ΝΙΚΗΣ
ΠΕ Δ/ΚΟΥ−ΟΙΚ/ΚΟΥ 6 ημέρες
ΠΕ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ και ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 10 ημέρες
ΤΕ Δ/ΚΟΥ−ΛΟΓ/ΚΟΥ 10 ημέρες
ΔΕ Δ/ΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ 10 ημέρες
Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αριθμ. 2706/4.2.2008 από−
φασή μας όπως συμπληρώθηκε μεταγενέστερα.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Θεσσαλονίκη, 7 Ιουλίου 2008
Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΙΟΤΡΑΣ
F
Αριθμ. 8573
(5)
΄Ασκηση αρμοδιοτήτων της Δημοτικής Αστυνομίας
Μυκόνου.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 2503/1997 «Διοίκηση, οργάνωση,
στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την
τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις».
2. Τις διατάξεις του π.δ. 23/2002 «περί αρμοδιοτή−
των, συστήματος πρόσληψης, προσόντων, καθηκόντων,
δικαιωμάτων και υποχρεώσεων του προσωπικού της
Δημοτικής Αστυνομίας».
3. Τις διατάξεις του αρθ. 35 παρ. 12 του ν. 3274/2004
«περί οργάνωσης και λειτουργίας των ΟΤΑ α΄ και β΄
βαθμού».
4. Το υπ’ αριθμ. 6021/1/8−Θ/9.6.2008 έγγραφο της Αστυ−
νομικής Διεύθυνσης Κυκλάδων.
5. Την υπ’ αριθμ. 66/2008 απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου Μυκόνου.
6. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν
προκαλείται δαπάνη, αποφασίζουμε:

Επικυρώνουμε την υπ’ αριθμ. 66/2008 απόφαση του
Δημοτικού Συμβουλίου Μυκόνου, σύμφωνα με την οποία
η Δημοτική Αστυνομία θα ασκεί και τις παρακάτω αρ−
μοδιότητες:
1. Τον έλεγχο της τήρησης των διατάξεων που αφο−
ρούν τη λειτουργία Δημοτικών ή Κοινοτικών εργαστη−
ρίων και των έλεγχο των υγρών, στερεών αποβλήτων,
της ρύπανσης των υδάτων και της θάλασσας (αρθ. 2
παρ. Α περίπτωση 4 του π.δ. 23/2002).
2. Τον έλεγχο της τήρησης των διατάξεων που αφο−
ρούν την εγκατάσταση και λειτουργία θεάτρων, κινη−
ματογράφων και παρεμφερών επιχειρήσεων που προ−
βλέπονται από τους α.ν. 445/1937, 446/1937 (αρθ. 2 παρ.
Α περίπτωση 7 του π.δ. 23/2002).
3. Τον έλεγχο της τήρησης των διατάξεων που αφο−
ρούν την εγκατάσταση και λειτουργία ψυχαγωγικών
παιχνιδιών που προβλέπονται από Αστυνομικές διατά−
ξεις και υπάγονται στις διατάξεις του ν. 2000/1991 (αρθ.
2 παρ. Α περίπτωση 9 του π.δ. 23/2002).
4. Ο έλεγχος τις τήρησης των διατάξεων που αφορούν
τη ρύθμιση τις κυκλοφορίας με υποδείξεις και σήματα
των τροχονόμων (αρθ. 3 του ν. 2696/1999).
5. Τον έλεγχο της τήρησης των διατάξεων για την
επίβλεψη εφαρμογής διακοπής εργασιών λόγω έλλειψης
μέτρων ασφάλειας και υγιεινής (αρθ. 2 παρ. Α περίπτω−
ση 18 του π.δ. 23/2002).
6. Την επιθεώρηση αμαξωμάτων καντινών ως προς
την εμφάνιση τους (αρθ. 2 παρ. Α περίπτωση 21 του
π.δ. 23/2002).
7. Την προστασία σπηλαίων (αρθ. 2 παρ. Α περίπτωση
23 του π.δ. 23/2002).
8. Τον έλεγχο της τήρησης των διατάξεων που αφο−
ρούν την αλιεία στα εσωτερικά ύδατα (αρθ. 2 παρ. Α
περίπτωση 24 του π.δ. 23/2002).
9. Την εφαρμογή και τήρηση των διατάξεων που αφο−
ρούν τους χώρους εγκατάστασης πλανοδίων νομάδων
(αρθ. 2 παρ. Α περίπτωση 25 του π.δ. 23/2002).
10. Τον έλεγχο της τήρησης των διατάξεων για την
προστασία του αστικού και περιαστικου πρασίνου (αρθ.
2 παρ. Α περίπτωση 27 του π.δ. 23/2002).
11. Την επιτήρηση των δημοτικών και κοινοτικών εγκα−
ταστάσεων και της δημοτικής ή κοινοτικής περιουσίας
(αρθ. 2 παρ. Α περίπτωση 33 του π.δ. 23/2002).
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Ερμούπολη, 5 Αυγούστου 2008
Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΟΚΚΙΝΟΣ
F
Αριθμ. οικ. 5074
(6)
Mεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Αντινομάρχη Εύβοιας.
Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΕΥΒΟΙΑΣ
΄Εχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 3469/2006 (ΦΕΚ Α΄ 195).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 3274/2004 (ΦΕΚ
Α΄ 195).
3. Τις διατάξεις του άρθρου 62 του π.δ. 30/1996 (ΦΕΚ
Α΄ 21), όπως ισχύει.
4. Την υπ’ αριθμ. 156/14.12.2005 απόφαση του Ν.Σ.
Εύβοιας με την οποία τροποποιήθηκε και κωδικοποι−
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ήθηκε σε ενιαίο κείμενο ο Οργανισμός Εσωτερικής
Οργάνωσης και Λειτουργίας της Ν.Α. Εύβοιας (ΦΕΚ
Β΄ 1915).
5. Την υπ’ αριθμ. 123/2008 απόφασή μας με την
οποία ορίσθηκαν οι Αντινομάρχες και Πρόεδροι των
έξι (6) Νομαρχιακών Επιτροπών της Ν.Α. Εύβοιας, όπως
αυτή τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 4228/3.7.2008
όμοια.
6. Την υπ’ αριθμ. 124/9.1.2008 απόφασή μας με την
οποία ορίστηκαν οι Υπηρεσίες της Ν.Α. Εύβοιας που
υπάγονται στην αρμοδιότητα των Αντινομαρχών.
7. Την υπ’ αριθμ. 4141/1.7.2008 απόφασή μας με την
οποία ορίστηκαν οι Υπηρεσίες της Ν.Α. Εύβοιας που
υπάγονται στην αρμοδιότητα του Αντινομάρχη Εύβοιας
Δημητρίου Βουρδάνου.
8. Την ανάγκη ταχύτερης και αμεσότερης διεκπεραί−
ωσης των διοικητικών διαδικασιών.
9. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προ−
καλείται καμία δαπάνη σε βάρος του Προϋπολογισμού,
αποφασίζουμε:
Μεταβιβάζεται στον Αντινομάρχη Εύβοιας Δημήτριο
Βουρδάνο, η αρμοδιότητα υπογραφής αποφάσεων Υπη−
ρεσιών αρμοδιότητας του, ως κάτωθι:
Δ/νση Δ/νσης και Oργ/σης N.A. Eύβοιας.
• Χορήγηση αναρρωτικών αδειών από πέντε (5) και
μέχρι είκοσι (20) ημερών.
• Χορήγηση αδειών ανατροφής τέκνου (9 μηνών), αδει−
ών μητρότητας λόγω κυοφορίας (2 μηνών) και αδειών
μητρότητας λόγω λοχείας (3 μηνών).
• Διάθεση κρατικών αυτοκινήτων για ανάγκες άλλων
πλην Ν.Α. Υπηρεσιών.
• Διαταγές παραχώρησης υπηρεσιακού αυτοκινήτου
σε υπαλλήλους της Ν.Α. για διακίνηση αλληλογραφί−
ας.
• Θέματα διάθεσης διδακτηρίων για άλλες χρήσεις
κοινής ωφελείας ή για την πραγματοποίηση εκδηλώσε−
ων κοινού ενδιαφέροντος (εκτός της παραχώρησης μη
λειτουργούντων σχολείων για άλλη χρήση).
• Έγκριση σχολικών εκδρομών.
• Διακοπή μαθημάτων λόγω εκτάκτων συνθηκών ή
επιδημικής νόσου.
• Εποπτεία και έλεγχος συλλόγων γονέων και κη−
δεμόνων.
• Κυρώσεις στους γονείς και κηδεμόνες που δεν εγ−
γράφουν τα παιδιά τους στο σχολείο και αμελούν για
τη τακτική φοίτηση τους.
• Έγκριση για την εγκατάσταση, μεταφορά ή επισκευή
τηλεφωνικών συνδέσεων στα σχολεία και τις περιφε−
ρειακές υπηρεσίες του ΥΠΕΠΘ, καθώς και καθορισμός
των συνδιαλέξεων που επιτρέπονται κάθε μήνα για κάθε
τηλεφωνική σύνδεση.
• Έγκριση εγκατάστασης τηλετύπων στις υπηρεσίες
εκπαίδευσης.
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• Οργάνωση συναυλιών ή άλλων πολιτιστικών εκδη−
λώσεων για τους μαθητές.
• Παρακολούθηση της ορθής εφαρμογής των αποφά−
σεων καθορισμού των ωρών εργασίας των υπαλλήλων
των Υπηρεσιών της Ν.Α. Εύβοιας.
• Θέματα εκπαίδευσης προσωπικού Ν.Α.
• Αναγνώριση προϋπηρεσίας.
Δ/νση Πολιτικών Δικαιωμάτων και ΠΠ.
• Έγκριση εκμίσθωσης άδειας αναπηρικού περιπτέ−
ρου.
• Ανάκληση έγκρισης εκμίσθωσης άδειας αναπηρικού
περιπτέρου.
• Παράταση άδειας αναπηρικού περιπτέρου.
• Παράταση άδειας λιανικής πώλησης σιγαρέτων.
• Θέματα Εθνικής Αντίστασης.
• Καθορισμός Ιθαγένειας.
Δ/νση Οικονομικού.
• Υπογραφή επιταγών άνω των 20.000,00 €.
• Απόφαση τηλεφωνικών συνδέσεων και καθορισμό
ορίου μονάδων.
• Απόφαση έγκρισης δαπανών όπως ο νόμος ορίζει
με εξαίρεση εκείνες που κρίνεται αναγκαία η υπογραφή
τους από τον εξουσιοδοτούντα.
• Απόφαση έκδοσης ενταλμάτων προπληρωμής.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Χαλκίδα, 6 Αυγούστου 2008
Ο Νομάρχης
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΣ
F

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ
(7)
Στην υπ’ αριθμ. Φ.108241/72033/07/4.7.2008 απόφαση
του Υφυπουργού Εσωτερικών που δημοσιεύθηκε στο
ΦΕΚ 1426/18.7.2008 (τ.Β΄) διορθώνεται
το λανθασμένο «της ομογενούς αλλοδαπής»,
στο ορθό «του ομογενούς αλλοδαπού».
(Από το Υπουργείο Εσωτερικών)
F
(8)
Στην υπ’ αριθ. 61004/1805 απόφαση του Υπουργού Πο−
λιτισμού που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1359/14.7.2008 τ. Β΄
στη σελίδα 19501 στη β΄ στήλη και στον 29ο στίχο εκ
των κάτω επιφέρεται η πιο κάτω διόρθωση:
Από το λανθασμένο «Αριθμ. 61004/7805 …….»,
στο ορθό: «Αριθμ. 61004/1805 ….»
(Από το Εθνικό Τυπογραφείο)
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ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

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

23104 23956
210 4135228
2610 638109
26510 87215
25310 22858

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

2410 597449
26610 89122
2810 300781
22510 46654

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

Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Α΄

150 €

Β΄

300 €

Γ΄

50 €

Υ.Ο.Δ.Δ.

50 €

Δ΄

110 €

Τεύχος

Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Α.Α.Π.

110 €

30 €

−

30 €

Ε.Β.Ι.

100 €

−

−

−

Α.Ε.Δ.

5€

−

−

−

−

Δ.Δ.Σ.

200 €

−

20 €

30 €

−

Α.Ε. − Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.

−

−

100 €

40 €

15 €

80 €
−

• 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

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

*02017262808080008*

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

