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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
  Αριθμ. Πρωτ.: 1193
Υποβολή από τους μηχανικούς καταστάσεων έγγραφων 

συμφωνιών που έχουν συνάψει.

  Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της περίπτωσης ζ’ της παραγράφου 8 του 

άρθρου 20 του ν. 3943/2011 (ΦΕΚ Α 66/2011), καθώς και τις 
διατάξεις της περίπτωσης θ’ της παραγράφου 8 του άρθρου 
20 του ν. 3943/2011, για την έναρξη ισχύος αυτών.

2. Τις διατάξεις της περίπτωσης ι΄ της παραγράφου 8 του 
άρθρου 20 του ν. 3943/2011.

3. Την απόφαση του Πρωθυπουργού Υ350/8.7.2011 (ΦΕΚ 
1603 Β΄), με την οποία ανατίθενται αρμοδιότητες στον ανα−
πληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Παντελή Οικονόμου.

4. Το γεγονός ότι με την παρούσα απόφαση δεν προκα−
λείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, 
αποφασίζουμε:

1. Οι μηχανικοί ελεύθεροι επαγγελματίες, υποβάλλουν 
μέχρι την 20η ημέρα του μηνός Φεβρουαρίου κάθε έτους, 
καταστάσεις με τις έγγραφες συμφωνίες που έχουν συνάψει 
με τους αντισυμβαλλομένους τους μέσα στην προηγούμενη 
διαχειριστική περίοδο, υπό μορφή ΠΙΝΑΚΑ υπόδειγμα του 
οποίου επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση.

2. Ειδικότερα, κατά την πρώτη εφαρμογή, οι μηχανικοί 
ελεύθεροι επαγγελματίες θα συμπεριλάβουν στις καταστά−
σεις που θα υποβάλλουν μέχρι τις 20 Φεβρουαρίου 2012, 
μόνο τις έγγραφες συμφωνίες που έχουν συνάψει με τους 
αντισυμβαλλομένους τους από 1.7.2011 μέχρι και 31.12.2011.

3. Οι καταστάσεις υποβάλλονται με τη χρήση ηλεκτρονι−
κής μεθόδου επικοινωνίας στο δικτυακό τόπο της Γενικής 
Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (Γ.Γ.Π.Σ.).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 8 Σεπτεμβρίου 2011

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
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Αριθμ. 1194 (2)
Υποβολή από το Τ.Ε.Ε. καταστάσεων των έγγραφων συμ−

φωνιών που έχουν συνάψει μηχανικοί. 

 Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της περίπτωσης η΄ της παραγράφου 8 του 

άρθρου 20 του ν. 3943/2011 (ΦΕΚ Α 66/2011), καθώς και τις 
διατάξεις της περίπτωσης θ΄ της παραγράφου 8 του άρθρου 
20 του ν. 3943/2011, για την έναρξη ισχύος αυτών.

2. Τις διατάξεις της περίπτωσης ι΄ της παραγράφου 8 του 
άρθρου 20 του ν. 3943/2011.

3. Την απόφαση του Πρωθυπουργού Υ350/8.7.2011 (ΦΕΚ 
1603 Β΄), με την οποία ανατίθενται αρμοδιότητες στον ανα−
πληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Παντελή Οικονόμου.

4. Το γεγονός ότι με την παρούσα απόφαση δεν προκα−
λείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, 
αποφασίζουμε:

1. Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος, υποβάλλει μέχρι την 
20η ημέρα του μηνός Φεβρουαρίου κάθε έτους, καταστάσεις 
των έγγραφων συμφωνιών που έχουν συνάψει μηχανικοί με 

τους αντισυμβαλλομένους τους μέσα στην προηγούμενη 
διαχειριστική περίοδο και αφορούν τις έγγραφες συμφωνίες 
(συμβάσεις) που κατατίθενται υποχρεωτικά σε αυτό, υπό 
μορφή ΠΙΝΑΚΑ υπόδειγμα του οποίου επισυνάπτεται στην 
παρούσα απόφαση.

2. Ειδικότερα, κατά την πρώτη εφαρμογή, το Τεχνικό Επι−
μελητήριο Ελλάδος θα συμπεριλάβει στις καταστάσεις που 
θα υποβάλλει μέχρι τις 20 Φεβρουαρίου 2012, μόνο τις έγ−
γραφες συμφωνίες που έχουν συνάψει οι μηχανικοί με τους 
αντισυμβαλλομένους τους από 1.7.2011 μέχρι και 31.12.2011.

3. Οι καταστάσεις υποβάλλονται με τη χρήση ηλεκτρονι−
κής μεθόδου επικοινωνίας στο δικτυακό τόπο της Γενικής 
Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (Γ.Γ.Π.Σ.).

4. Την ευθύνη για την υποβολή των καταστάσεων φέρει ο 
πρόεδρος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 8 Σεπτεμβρίου 2011

  Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
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(3)
    Επιβολή πολλαπλών τελών για τελωνειακή παράβαση σε 

βάρος του Αλχαζίδη Συμεών.

  Με την υπ’ αριθ. 07/2006/2011 Καταλογιστική πράξη του 
Προϊσταμένου του Β΄ Τελωνείου Θεσ/νίκης καταλογίσθηκαν, 
μεταξύ άλλων, και στον Αλχαζίδη Συμεών, κάτοικο Νικόπο−
λης Σταυρούπολης Θεσ/νίκης, Διοσκούρων 2, και ήδη αγνώ−
στου διαμονής, πολλαπλά τέλη ύψους τριών εκατομμυρίων 
επτακοσίων ογδόντα οκτώ χιλιάδων τετρακοσίων εβδομή−
ντα τριών ευρώ και εβδομήντα ενός λεπτών (3.788.473,71 
ευρώ).

Ο ανωτέρω Αλχαζίδης Συμεών κηρύχθηκε με την ανω−
τέρω καταλογιστική πράξη υπαίτιος: α) λαθρεμπορίας τε−
λεσθείσας στις 03−10−2005 8.950.000 τεμαχίων τσιγάρων 
μάρκας SUPERKINGS και 998 τεμαχίων ανεμιστήρων τρα−
πεζιού−εδάφους, β) λαθρεμπορίας τελεσθείσας εντός του 
χρονικού διαστήματος από 04−04−2004 έως τις 05−10−2005 
520.000 τεμαχίων τσιγάρων μάρκας KINGSTON, 870.000 
τεμαχίων τσιγάρων μάρκας CONWAY, 80.000 τεμαχίων 
τσιγάρων μάρκας SOVEREIGN, 9.400 τεμαχίων τσιγάρων 
μάρκας PARISIENE, 18 τεμαχίων πινάκων διανομής ηλε−
κτρικού ρεύματος, 4.572 τεμαχίων ποτηριών από γυαλί, 2 
μεταχειρισμένων συσκευών για ανύψωση ή μεταφορά και 
ενός μεταχειρισμένου τροχοφόρου φορείου στοιβασίας και 
γ) απόπειρας λαθρεμπορίας τελεσθείσας στις 05−10−2005, 
κατέχοντας σε μισθωμένη αποθήκη στην περιοχή Υψώματα 
στα Διαβατά Θεσσαλονίκης τα υπό α και β εμπορεύματα, 
και καταλογίστηκαν σε αυτόν πολλαπλά τέλη, σύμφωνα με 
τη διάταξη του άρθρου 150 του ν. 2960/01 και του άρθρου 
152 παρ. 5 του ιδίου νόμου.

  Ο Προϊστάμενος του Τελωνείου

ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΧΟΤΖΙΔΗΣ
F

    Αριθμ. 33641/30477 (4)
Καθιέρωση διαφορετικού ωραρίου λειτουργίας της Διεύ−

θυνσης Καθαριότητας και της Διεύθυνσης Κατασκευών 
του Δήμου Κορυδαλλού.

  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του πδ 135/2010 «Οργανισμός της Αποκε−

ντρωμένης Διοίκησης Αττικής» (ΦΕΚ 228/Α/27−12−2010).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 280 του Ν. 3852/2010 «Νέα 

αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης» (ΦΕΚ 87/Α/07−06−2010).

3. Τις διατάξεις του άρθρου 36 του Ν. 3584/2007 «Κύρωση 
του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλ−
λήλων» (ΦΕΚ 143/Α/28−06−2007).

4. Την υπ’ αριθ. 146/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβου−
λίου Κορυδαλλού περί καθιέρωσης ωραρίου εργασίας σε 
24ωρη βάση καθώς και για εργασίας κατά τις Κυριακές και 
αργίες της Διεύθυνσης Καθαριότητας και της Διεύθυνσης 
Κατασκευών του Δήμου, αποφασίζουμε:

Καθιερώνουμε την 24ωρη λειτουργία καθώς και την λει−
τουργία κατά τις Κυριακές και ημέρες αργίας της Διεύθυν−
σης Καθαριότητας και της Διεύθυνσης Κατασκευών του Δή−
μου Κορυδαλλού, όπως περιγράφεται στην υπ’ αρ. 146/2011 
απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κορυδαλλού λόγω της 
ιδιαίτερης φύσεως της εργασίας τους. Από τις διατάξεις 
της απόφασης αυτής προκαλείται δαπάνη ύψους 52.366,96 €
περίπου σε βάρος του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 
2011 του Δήμου που θα βαρύνει τους ΚΑ: 20.6012.0001, και 

30.6012.0001 και 157.100,00€ για τα επόμενα έτη θα βαρύνει 
τους ίδιους κωδικούς.

  Αθήνα, 12 Σεπτεμβρίου 2011

Ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΗΛΙΑΣ ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

F
    Αριθμ. 33424/30260 (5)
Λειτουργία λαϊκής αγοράς Άνω Καλαμάκι (Σούλι) της πε−

ριοχής Δ΄ Αθηνών 

 Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 2503/1997 (ΦΕΚ 107/1997 τ.Α΄) «Διοί−

κηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θε−
μάτων 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 Γραμματέας Περιφέρειας 
μπορεί με απόφαση του να εγκρίνει την ίδρυση, τη μετα−
κίνηση ή την κατάργηση λαϊκών αγορών στην περιφέρεια 
της Ν. Α. Αθηνών−Πειραιώς και Θεσσαλονίκης, ύστερα από 
πρόταση του οικείου Οργανισμού Λαϊκών Αγορών και γνώ−
μη του οικείου δημοτικού συμβουλίου και της υπηρεσίας 
Τροχαίας».

3. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 280 του Ν. του 
Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτο−
διοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης− Πρόγραμμα 
Καλλικράτης», και τις όμοιες του Π.Δ. 135/2010 «Οργανισμός 
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής»

4. Το με αριθμ. πρωτ. 15593/22−8−2011 έγγραφο του Ορ−
γανισμού Λαϊκών Αγορών Αθήνας− Πειραιά με το οποίο 
μας διαβιβάστηκε η αριθμ. 31/2−8−2011 (Θέμα 7°) πράξη του 
Διοικητικού Συμβουλίου του, μαζί με την αρ. 180/2011 πρά−
ξη του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αλίμου και το 
αρ. 1014/21/11−α/10−6−2011 έγγραφο της Τροχαίας Ελληνικού, 
αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την λειτουργία της λαϊκής αγοράς Άνω Κα−
λαμάκι στην περιοχή Δ’ Αθηνών ως εξής:

Α΄ Περίοδος (1η Ιουλίου − 28η Φεβρουαρίου)
Λεωφ. Ιωνίας (το ρεύμα ανόδου προς Βουλιαγμένης από 

συμβολή με Δωδεκανήσου/Ησιόδου μέχρι Χαριλάου Τρικού−
πη και το ρεύμα καθόδου προς Θεομήτορος από Κύπρου 
μέχρι τη συμβολή με Δωδεκανήσου/Ησιόδου.

Με τις διατάξεις της ανωτέρω απόφασης δεν προκαλείται 
δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 12 Σεπτεμβρίου 2011

Ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΗΛΙΑΣ ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

F
    Αριθμ. 22978/19825 (6)

Λειτουργία λαϊκής αγοράς Χαλκηδόνας
της περιοχής Α΄ Πειραιώς .

 Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 2503/1997 (ΦΕΚ 107/1997 τ.Α΄) «Διοί−

κηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θε−
μάτων 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 Γραμματέας Περιφέρειας 
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μπορεί με απόφαση του να εγκρίνει την ίδρυση, τη μετα−
κίνηση ή την κατάργηση λαϊκών αγορών στην περιφέρεια 
της Ν.Α. Αθηνών−Πειραιώς και Θεσσαλονίκης, ύστερα από 
πρόταση του οικείου Οργανισμού Λαϊκών Αγορών και γνώ−
μη του οικείου δημοτικού συμβουλίου και της υπηρεσίας 
Τροχαίας».

3. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 280 του Ν. του 
Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτο−
διοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης− Πρόγραμμα 
Καλλικράτης», και τις όμοιες του Π.Δ. 135/2010 «Οργανισμός 
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής»

4. Το με αριθμ. πρωτ. 25396/10−12−2010 έγγραφο του Ορ−
γανισμού Λαϊκών Αγορών Αθήνας− Πειραιά με το οποίο μας 
διαβιβάστηκε η αριθμ. 43/2−12−2010 (Θέμα 6°) πράξη του 
Διοικητικού Συμβουλίου του, μαζί με την αρ. 236/2010 πράξη 
του Δήμου Νίκαιας, αναφορικά με την τροποποίηση της αρ. 
07/ΔΤΑ/2079/23−3−2010 απόφασης μας περί λειτουργίας της 
λαϊκής αγοράς Χαλκηδόνος της περιοχής Α΄ Πειραιά.

5. Την αρ. 07/ΔΤΑ/2079/23−3−2010 απόφαση μας περί λει−
τουργίας της λαϊκής αγοράς Χαλκηδόνας της περιοχής Α΄ 
Πειραιά, η οποία εξεδόθη μετά το αρ. πρωτ. 2979/1−3−2010 
έγγραφο του Οργανισμού Λαϊκών Αγορών, με το οποίο μας 
διαβιβάστηκαν η αρ. 07/2010 (θέμα 6°) πράξη του Διοικητικού 
Συμβουλίου του, οι με αρ. 227/08 και 141/09 αποφάσεις του 
Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Νίκαιας και το 1014/22/18−β VI7−
09−09 έγγραφο της Τροχαίας Κορυδαλλού, αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε την αρ. 07/ΔΤΑ/2079/23−3−2010 απόφαση 
μας και εγκρίνουμε την λειτουργία της λαϊκής αγοράς 
Χαλκηδόνας στην περιοχή Α΄ Πειραιώς εκ περιτροπής ανά 
τρίμηνο στις οδούς: 1) Νέστορος (από Λαοδικείας έως Ακρο−
πόλεως) 2) Ηφαίστου (από Δελφών έως 28ης Οκτωβρίου) 
Με τις διατάξεις της ανωτέρω απόφασης δεν προκαλείται 
δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 12 Σεπτεμβρίου 2011

Ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΗΛΙΑΣ ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 

F
   Αριθμ. 45099 (7)
Σύσταση και ορισμός μελών διαρκούς συντονιστικής επιτρο−

πής με τίτλο «Κομβικό Σημείο Επαφής (ΚΟΣΕ)» στην Απο−
κεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης σε εφαρμο−
γή του Ν. 3882/2010 για την Εθνική Υποδομή Γεωχωρικών 
Πληροφοριών.

  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ−ΘΡΑΚΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των παρ. 1 και 2 του άρθρου 19 του 

ν. 3882/2010 (ΦΕΚ 166/Α/2010) «Εθνική Υποδομή Γεωχωρι−
κών Πληροφοριών − Εναρμόνιση με την Οδηγία 2007/2/ΕΚ» 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 
14ης Μαρτίου 2007 και άλλες διατάξεις. Τροποποίηση του 
ν. 1647/1986 «Οργανισμός Κτηματολογίου και Χαρτογρα−
φήσεων Ελλάδας (ΟΚΧΕ) και άλλες σχετικές διατάξεις 
(ΦΕΚ141/Α΄/2010)»

2. Τις διατάξεις του άρθρου 8 περ. Α παρ. 4α του Π.Δ 
142/27−12−2010, «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Μακεδονίας− Θράκης», (ΦΕΚ 235/Α΄/27−12−2010).

3. Τις διατάξεις του δεύτερου κεφαλαίου του Ν. 2690/1999 
(ΦΕΚ45/Α΄/1999) περί Συλλογικών Οργάνων της Διοίκησης, 
όπως αυτό τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την παρ 
7 του άρθρου 6 του Ν. 3242/2004 (ΦΕΚ102/Α΄/2004)

4. Τις διατάξεις της αριθμ. ΔΙΑΔΠ/7841/2005 κοινής υπουρ−
γικής απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Δι−

οίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομίας και Οικονομικών 
σχετικά με τη συνεδρίαση των συλλογικών οργάνων με 
τηλεδιάσκεψη (ΦΕΚ 539Β/2005)

5. Την αριθμ. 53136/03−12−2010 κοινή υπουργική από−
φαση των Υφυπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και 
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Περιβάλλοντος, Ενέρ−
γειας και Κλιματικής Αλλαγής (ΦΕΚ 1917/Β/10−12−2010), 
περί καθορισμού χρονικών προθεσμιών για τη σύσταση 
Κομβικών Σημείων Επαφής (ΚΟΣΕ στους Δήμους, τις 
Περιφέρειες και τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις της χώ−
ρας σε εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 3882/2010 (ΦΕΚ 
166/Α/22−09−201) περί Εθνικής Υποδομής Γεωχωρικών 
Πληροφοριών.

6. Την αριθμ.7325/15−02−2011 (αρ. 19) εγκύκλιο του Υπουρ−
γείου Εσωτερικών Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Δια−
κυβέρνησης.

7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογι−
σμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Σύσταση «Κομβικού Σημείου Επαφής»

1. Συνίσταται διαρκής συντονιστική επιτροπή με τίτλο 
«Κομβικό Σημείο Επαφής, εφεξής «ΚΟΣΕ», στην Αποκεντρω−
μένη Διοίκηση Μακεδονίας− Θράκης.

2. Στο ΚΟΣΕ της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονί−
ας – Θράκης εκπροσωπούνται οι εποπτευόμενες από την 
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Δημόσιες Αρχές.

Άρθρο 2
Αρμοδιότητες ΚΟΣΕ

1. Το ΚΟΣΕ είναι εντεταλμένο για την καταγραφή, καθώς 
και τη διασφάλιση των απαιτήσεων του N. 3882/2010 για 
την προμήθεια, τήρηση και επικαιροποίηση όλων των γε−
ωχωρικών δεδομένων και υπηρεσιών των δημόσιων αρχών 
που εκπροσωπούν, κατά την παρ. 2 του άρθρου 1 της πα−
ρούσας και διενεργεί τον αναγκαίο εσωτερικό συντονισμό 
με τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες του υπουργείου και τους 
εποπτευόμενους φορείς του και αποτελεί το επίσημο ση−
μείο επαφής και συνεργασίας των δημοσίων αρχών που 
εκπροσωπεί με τον Οργανισμό Κτηματολογίου και Χαρτο−
γραφήσεων Ελλάδος.

2. Ειδικότερα, το έργο του ΚΟΣΕ της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης περιλαμβάνει:

2.1. Τη διαρκή και συστηματική καταγραφή υπό μορφή 
καταλόγου, μεταξύ άλλων:

2.1.1. των μεταδεδομένων, συνόλων γεωχωρικών δεδομέ−
νων και γεωχωρικών υπηρεσιών των δημοσίων αρχών που 
εκπροσωπεί.

2.1.2. των αναλογικών γεωχωρικών δεδομένων των δημο−
σίων αρχών που εκπροσωπεί.

2.1.3. των δεδομένων που περιλαμβάνουν εμμέσως γεω−
χωρική πληροφορία (π.χ. διευθύνσεις).

2.1.4. του πλήθους, κόστους και είδους των αδειών χρήσης 
λογισμικών συστημάτων γεωγραφικών πληροφοριών, δια−
χείρισης γεωχωρικών δεδομένων και διάχυσης γεωχωρικών 
δεδομένων στο Διαδίκτυο.

2.1.5. του πλήθους, κόστους, είδους και όρων διάθεσης 
των γεωχωρικών δεδομένων και υπηρεσιών προς άλλες 
δημόσιες αρχές και τρίτους,

2.2. Την υποχρέωση ενημέρωσης του Οργανισμού Κτημα−
τολογίου και Χαρτογραφήσεων Ελλάδος για την πρόθεση 
οποιουδήποτε οργάνου δημόσιας αρχής που εκπροσωπείται 
από το ΚΟΣΕ να προμηθευτεί, να παράγει ή να επικαιρο−
ποιήσει γεωχωρικά δεδομένα.

2.3. Την εισήγηση προς τις δημόσιες αρχές που εκπροσω−
πούν για τη λήψη των αναγκαίων τεχνικών και διοικητικών 
μέτρων ώστε:
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2.3.1. τα γεωχωρικά δεδομένα, μεταδεδομένα και υπη−
ρεσίες των δημοσίων αρχών να εντάσσονται στην Εθνική 
Υποδομή Γεωχωρικών Πληροφοριών.

2.3.2. τα πληροφοριακά συστήματα, βάσεις δεδομένων, 
εφαρμογές και δικτυακές υπηρεσίες που αναπτύσσονται 
από τις δημόσιες αρχές και αφορούν σε γεωχωρικά δεδο−
μένα και υπηρεσίες, να συμφωνούν με τις προβλέψεις του 
παρόντος νόμου.

2.3.3. οι δημόσιες αρχές να εφαρμόζουν τις προβλέψεις 
της «Εθνικής Πολιτικής Γεωπληροφορίας» και του «Εθνι−
κού Πλαισίου Διαλειτουργικότητας Γεωπληροφορίας και 
Υπηρεσιών».

2.4. Τη συμμετοχή στις ομάδες εργασίας που συγκροτεί ο 
Οργανισμός Κτηματολογίου και Χαρτογραφήσεων Ελλάδος 
σύμφωνα με την παρ. 2, του άρθρου 18, του Ν. 3882/2010.

3. Το ΚΟΣΕ δύναται να προτείνει στις δημόσιες αρχές 
που εκπροσωπεί νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις για 
την προσαρμογή του νομοθετικού πλαισίου με τις διατάξεις 
του Ν. 3882/2010.

Άρθρο 3
Συγκρότηση ΚΟΣΕ

1. Κοψαχείλης Ιωάννης του Κων/νου, μόνιμος υπάλληλος, 
με βαθμό Α΄, κλάδου ΠΕ Πληροφορικής, Προϊστάμενος της 
Διεύθυνσης Πληροφορικής και Επικοινωνιών, με αναπληρωτή 
τον Παπαθανασίου Βασίλειο του Κων/νου, μόνιμο υπάλληλο, 
με βαθμό Α΄, κλάδου ΠΕ Πληροφορικής, Προϊστάμενο του 
Τμήματος Σχεδιασμού και Υποστήριξης Συστημάτων της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης, Διεύθυνση Πληροφορικής και 
Επικοινωνιών. 

2. Χριστιανόπουλος Κων/νος του Δημητρίου, μόνιμος 
υπάλληλος με βαθμό Α΄, κλάδου ΠΕ Μηχανικών, Προϊστά−
μενος της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδι−
ασμού Κεντρικής Μακεδονίας ως μέλος, με αναπληρώτρια 
την Τζαβέλλα Δέσποινα του Ιωάννη, μόνιμη υπάλληλο, με 
βαθμό Α΄, κλάδου ΠΕ Μηχανικών, Προϊσταμένη του Τμήμα−
τος Πολεοδομικού Σχεδιασμού και Εφαρμογών, Διεύθυνση 
Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Κεντρικής Μακε−
δονίας.

3. Ρίζου Λαμπρινή του Γεωργίου, μόνιμη υπάλληλος με 
βαθμό Α΄, κλάδου ΠΕ Μηχανικών, Προϊσταμένη της Διεύ−
θυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Ανατολι−
κής Μακεδονίας − Θράκης ως μέλος, με αναπληρωτή τον 
Παπαγιαννάκη Αναστάσιο του Σιδέρη, μόνιμο υπάλληλο, με 
βαθμό Α΄, κλάδου ΠΕ Μηχανικών, Προϊστάμενο του Τμήμα−
τος Περιβαλλοντικού και Χωρικού Σχεδιασμού, Διεύθυνση 
Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Ανατολικής Μα−
κεδονίας – Θράκης. 

4. Αναστασίου Αλέξιος του Μιχαήλ, μόνιμος υπάλληλος 
με βαθμό Α΄, κλάδου ΠΕ Γεωτεχνικών, Προϊστάμενος της 
Διεύθυνσης Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών ως μέλος, 
με αναπληρωτή τον Ναλμπάντη Φίλιππο του Ιωάννη, μόνιμο 
υπάλληλο, με βαθμό Α΄, κλάδου ΠΕ Γεωτεχνικών, Προϊστά−
μενο του Τμήματος Σχεδιασμού Δασικής Ανάπτυξης, Διεύ−
θυνση Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών. 

5. Κυριακίδης Παναγιώτης του Κυριάκου, μόνιμος υπάλ−
ληλος με βαθμό Α΄, κλάδου ΠΕ Γεωτεχνικών, Προϊστάμενος 
της Διεύθυνσης Αναδασώσεων Κεντρικής Μακεδονίας ως 
μέλος, με αναπληρωτή τον Ανδρεάδη Κυριάκο του Ηλία, 
μόνιμο υπάλληλο, με βαθμό Α΄, κλάδου ΠΕ Γεωτεχνικών, 
Προϊστάμενο του Τμήματος Προγραμματισμού και Μελετών, 
Διεύθυνση Αναδασώσεων Κεντρικής Μακεδονίας. 

6. Ράγκου Μαρία του Σπυρίδωνα, μόνιμη υπάλληλος με 
βαθμό Α΄, κλάδου ΠΕ Γεωτεχνικών, Προϊσταμένη της Διεύ−
θυνσης Αναδασώσεων Ανατολικής Μακεδονίας − Θράκης 
ως μέλος, με αναπληρώτρια την Σιμογιάννη Ελένη του Νι−
κολάου, μόνιμο υπάλληλο, με βαθμό β΄, κλάδου ΠΕ Γεωτε−

χνικών, Προϊσταμένη του Τμήματος Προγραμματισμού και 
Μελετών, Διεύθυνση Αναδασώσεων Ανατολικής Μακεδονίας 
– Θράκης.

7. Ζαχαριάδης Σάββας του Θεοφάνη, μόνιμος υπάλληλος 
με βαθμό Α΄, κλάδου ΠΕ Διοικητικού − Οικονομικού, του Αυ−
τοτελούς Τμήματος Εκπαίδευσης ως μέλος, με αναπληρωτή 
τον Σαμαρά Αντώνιο του Θεοδώρου, μόνιμο υπάλληλο, με 
βαθμό Α΄, κλάδου ΠΕ Πληροφορικής του Αυτοτελούς Τμή−
ματος Εσωτερικού Ελέγχου.

Άρθρο 4
Λειτουργία του ΚΟΣΕ

1. Ως Πρόεδρος του ΚΟΣΕ ορίζεται ο Κοψαχείλης Ιωάνης 
του Κων/νου, ο οποίος εκπροσωπεί το ΚΟΣΕ.

2. Ως αναπληρωτής Πρόεδρος του ΚΟΣΕ ορίζεται ο Πα−
παθανασίου Βασίλειος του Κων/νου.

3. Ως Γραμματέας του ΚΟΣΕ ορίζεται η Κόρσου Αναστα−
σία του Θεοχάρη μόνιμη υπάλληλος με βαθμό Γ΄, κλάδου 
ΔΕ Προσωπικού Η/Υ που υπηρετεί στη Διεύθυνση Πληρο−
φορικής και Επικοινωνιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Μακεδονίας Θράκης.

4. Ως Αναπληρωτής Γραμματέας του ΚΟΣΕ ορίζεται η 
Τσαβδαρίδου Αναστασία του Θεοδώρου υπάλληλος με 
σχέση εργασίας ΙΔΑΧ με βαθμό Γ΄, κλάδου ΔΕ Διοικητικών 
Γραμματέων που υπηρετεί στη Διεύθυνση Αστικής Κατά−
στασης Θεσσαλονίκης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Μακεδονίας Θράκης.

5. Το ΚΟΣΕ συνεδριάζει νομίμως με την παρουσία του 
Προέδρου, ο οποίος καθορίζει την ημέρα και ώρα των συ−
νεδριάσεων και καλεί, μέσω του γραμματέα, τα μέλη να 
συμμετάσχουν. Η πρόσκληση με τα θέματα της ημερήσιας 
διάταξης γνωστοποιείται από το γραμματέα στα μέλη του 
ΚΟΣΕ τουλάχιστον 2 ημέρες πριν από τη συνεδρίαση. Σε κα−
τεπείγουσα περίπτωση τα θέματα της ημερήσιας διάταξης 
μπορούν να γνωστοποιούνται με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο 1 
ημέρα πριν από τη συνεδρίαση και η πρόσκληση μπορεί να 
γίνεται ακόμη και με τηλεφώνημα, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο 
ή τηλεομοιοτυπία, τούτο όμως πρέπει να αποδεικνύεται με 
σχετική υπογεγραμμένη σημείωση σε ειδικό βιβλίο ή με 
καταχώριση στο ηλεκτρονικό Μητρώο συνεδριάσεων του 
ΚΟΣΕ, στο οποίο περιλαμβάνονται τουλάχιστον τα πρακτι−
κά, οι ημερομηνίες και οι συμμετέχοντες στις συνεδριάσεις 
του ΚΟΣΕ.

6. Τόπος διενέργειας των συνεδριάσεων ορίζεται η έδρα 
της Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας Θράκης, ταχ.
δ/νση Τάκη Οικονομίδη και Καθ. Ρωσσίδου 11, 54 008 Θεσ/
νίκη. Σε περίπτωση που η φυσική παρουσία των μελών του 
ΚΟΣΕ δεν είναι εφικτή, είναι δυνατή η πραγματοποίηση της 
συνεδρίας με τη μορφή τηλεδιάσκεψης. Στην περίπτωση 
αυτή, η ψηφοφορία είναι δυνατή με ηλεκτρονικό ταχυδρο−
μείο, ενώ τα πρακτικά τηρούνται κατά τους όρους του άρ−
θρου 5 της παρούσας.

7. Προκειμένου να επιτελέσουν το έργο τους, ιδίως για την 
παροχή πληροφοριών για την εφαρμογή του Ν. 3882/2010 ή 
τη συλλογή των απαραίτητων γεωχωρικών δεδομένων και 
υπηρεσιών, τα μέλη του ΚΟΣΕ μπορούν να επικοινωνούν με 
τους εποπτευόμενους φορείς ηλεκτρονικά. Στην περίπτωση 
αυτή υποχρεούνται να κοινοποιούν ταυτόχρονα ηλεκτρονικά 
τη σχετική αλληλογραφία στην ηλεκτρονική διεύθυνση του 
ΚΟΣΕ, το οποίο διατηρεί σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο.

8. Η Επιτροπή θα λειτουργεί εντός του νομίμου ωραρίου 
και δεν θα είναι αμειβόμενη.

9. Το ΚΟΣΕ στηρίζεται από την Δ/νση Πληροφορικής και 
Επικοινωνιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας 
Θράκης, η οποία είναι υπεύθυνη για την τήρηση όλων των 
απαραίτητων ηλεκτρονικών Μητρώων, αρχείων και διευθύν−
σεων για τη λειτουργία του ΚΟΣΕ.
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Άρθρο 5
Αποφάσεις – Πρακτικά

1. Οι αποφάσεις του ΚΟΣΕ, λαμβάνονται με απόλυτη πλει−
οψηφία των παρόντων μελών, η δε ψηφοφορία είναι φανερή. 
Παρόντα μέλη θεωρούνται και αυτά που συμμετέχουν στην 
τηλεδιάσκεψη.

2. Για τις συνεδριάσεις του ΚΟΣΕ τηρούνται πρακτικά, 
τα οποία συντάσσει ο γραμματέας του και τα οποία δια−
τηρούνται και σε ψηφιακή μορφή. Σε αυτά μνημονεύονται, 
ιδίως, ποια μέλη παραστάθηκαν, ο χρόνος συνεδρίασης, 
τα θέματα που συζητήθηκαν με συνοπτική απλά περιε−
κτική αναφορά στο περιεχόμενό τους, η μορφή και τα 
αποτελέσματα της ψηφοφορίας και οι αποφάσεις που 
λήφθηκαν. Καταχωρούνται, επίσης, οι γνώμες των μελών 
που μειοψήφησαν.

3. Το πρακτικό υπογράφεται από τον Πρόεδρο και αναρ−
τάται στο διαδίκτυο.

Άρθρο 6
Ομάδες Εργασίας

Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρω−
μένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης θα συγκροτηθούν 
ομάδες εργασίας για τη στήριξη του ΚΟΣΕ στην εκτέλεση 
του έργου του.

Άρθρο 7
Λοιποί Όροι

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται, ειδικώς, με την πα−
ρούσα, εφαρμόζονται, αναλόγως, οι διατάξεις περί συλ−
λογικών οργάνων της διοίκησης του Κώδικα Διοικητικής 
Διαδικασίας (Ν. 2690/1999, ΦΕΚ 45Α/99), όπως κάθε φορά 
ισχύει.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Θεσσαλονίκη, 15 Σεπτεμβρίου 2011

Ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΘΥΜΙΟΣ Ν. ΣΩΚΟΣ

F

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ
(8)

    Στην περίληψη της 35566/ΥΠΕ/5/03258/Ε/Ν.3299/2004/
11−08−2011 απόφασης του Υφυπουργού Ανάπτυξης, Αντα−
γωνιστικότητας και Ναυτιλίας με θέμα: «Υπαγωγή της επι−
χείρησης «ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» 
με δ.τ. «ΕΚΟΘΡΑΚ Α.Ε.», στις διατάξεις του Ν. 3299/2004, 
όπως ισχύει, για την ενίσχυση επενδυτικού σχεδίου της 
με το κίνητρο της επιχορήγησης», που δημοσιεύθη−

κε στο ΦΕΚ με αρ. 1974/Β/05−09−2011, ο αριθμός πρωτο−
κόλλου της σχετικής απόφασης υπαγωγής διορθώνεται 
από το εσφαλμένο: «35556/ΥΠΕ/5/03258/Ε/Ν.3299/2004/
11−08−2011»,

στο ορθό: «35566/ΥΠΕ/5/03258/Ε/Ν.3299/2004/11−08−2011». 

 (Από το Υπουργείο Ανάπτυξης,
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας) 

F
(9)

Σ   την 12396/74048/2011 απόφαση της Γενικής Γραμματέ−
ως της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας−Στερεάς 
Ελλάδας, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1725/2−8−2011 τεύχος 
ΔΕΥΤΕΡΟ στην σελίδα 23635 παρ. Α γίνεται η εξής διόρ−
θωση: Από το εσφαλμένο: «Συμπληρώνουμε την υπ’ αριθμ. 
8629/51124/25−5−2011 απόφασή μας ως εξής», 

στο ορθό: «Συμπληρώνουμε την υπ’ αριθμ. 2896/17888/
4−3−2011 απόφασή μας ως εξής». 

 (Από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση
Θεσσαλίας − Στερεάς Ελλάδας) 

F
(10)

   Στην με αριθ. 218 απόφαση του Δημάρχου Θέρμης που 
δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 278/22−2−2011/τεύχος Β΄ και αφορά 
στην κατάταξη του προσωπικού στον Δήμο Θέρμης σύμ−
φωνα με τις διατάξεις του άρθρου 254 του Ν. 3852/2010, 
επιφέρονται οι εξής διορθώσεις:

− Διόρθωση του Κλάδου/Ειδικότητας της υπαλλήλου με 
σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου Πάντου Δήμητρας του Θε−
οδώρου από το εσφαλμένο: «TE 17 Διοικητικού−Λογιστικού»,

στο ορθό: «ΤΕ17 Οικονομικού−Λογιστικού».
− Διόρθωση του Κλάδου/Ειδικότητας της υπαλλήλου με 

σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου Βασιλειάδου Σοφίας του 
Ιωάννη από το εσφαλμένο: «ΠΕ Διοικητικών»,

στο ορθό: «ΠΕ Διοικητικού−Οικονομικού». 

 (Από το Δήμο Θέρμης) 

   F
(11)

  Στο ΦΕΚ 222/τ.Β´/11−2−2011 στο οποίο δημοσιεύθηκε η με 
αριθμ. 13 διαπιστωτική πράξη του Δημάρχου Σαρωνικού 
«περί κατάταξης προσωπικού» διορθώνεται η εκπαιδευτική 
βαθμίδα − ειδικότητα του υπαλλήλου ΓΑΛΑΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ 
του ΓΕΩΡΓΙΟΥ, από το εσφαλμένο : «ΔΕ 29 ΟΔΗΓΩΝ»,

στο ορθό: «ΥΕ ΟΔΗΓΩΝ». 

 (Από το Δήμο Σαρωνικού)  
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