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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. Υ 180 (1)

  Σύσταση Διυπουργικής Επιτροπής για την Οδική 
Ασφάλεια.

  Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ
  Έχοντας υπόψη:
α) Τις διατάξεις του άρθρου 25 παρ. 3 και του άρθρου 

90 του Κώδικα Νομοθεσίας για τη Κυβέρνηση και τα 
Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο 
που π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για τη 
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 98)

β) Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της παρούσας 
απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρα−
τικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
1. Συνιστάται Διυπουργική Επιτροπή Οδικής Ασφά−

λειας.
Στη Διυπουργική Επιτροπή μετέχουν:
1) Ο Υπουργός Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, 

ως Πρόεδρος,
2) Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη,
3) Ο Υπουργός Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλε−

κτρονικής Διακυβέρνησης,
4) Η Υπουργός Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
5) Η Υπουργός Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρη−

σκευμάτων

6) Η Υπουργός Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και 
Ναυτιλίας, ως μέλη.

2. Η Διυπουργική Επιτροπή Οδικής Ασφάλειας έχει 
ως έργο:

• Τη διαμόρφωση εθνικής πολιτικής για την οδική 
ασφάλεια και την εξέταση των θεμάτων που αφορούν 
στην οδική ασφάλεια της χώρας,

• Την κατάρτιση σχετικών βραχυπρόθεσμων και μα−
κροπρόθεσμων προγραμμάτων και την παρακολούθηση 
της εφαρμογής τους,

• Το συντονισμό των αρμόδιων υπηρεσιών για τη 
συγκέντρωση και επεξεργασία στατιστικών και άλλων 
στοιχείων και τη λήψη μέτρων, με σκοπό τον περιορι−
σμό των τροχαίων ατυχημάτων και την εμπέδωση της 
οδικής ασφάλειας,

• Την παρακολούθηση της εφαρμογής της εθνικής 
πολιτικής για την οδική ασφάλεια, την εποπτεία των 
επιμέρους δράσεων και την αξιολόγηση των αποτελε−
σμάτων τους.

Άρθρο 2
1. Η Επιτροπή συγκαλείται από τον Υπουργό Μετα−

φορών, Υποδομών και Δικτύων, ο οποίος και καθορί−
ζει την ημερήσια διάταξη. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής 
αναπληρώνεται κατά τη συνεδρίαση από τον Υπουργό 
Προστασίας του Πολίτη και εν απουσία του από άλλον 
παρόντα Υπουργό με τη σειρά του άρθρου 1, ενώ οι 
Υπουργοί μέλη της επιτροπής αναπληρώνονται σε πε−
ρίπτωση απουσίας ή κωλύματος από τον οριζόμενο από 
αυτούς Υφυπουργό ή Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου 
τους. Στις συνεδριάσεις της επιτροπής είναι δυνατό να 
προσκληθούν και άλλοι Υπουργοί, Υφυπουργοί, Σύμβου−
λοι του Πρωθυπουργού και υπηρεσιακοί παράγοντες, 
εφόσον συζητούνται θέματα της αρμοδιότητάς τους ή 
και άλλοι εμπειρογνώμονες για θέματα της ειδικότητάς 
τους.

2. Η Επιτροπή για τη διευκόλυνση του έργου της ζητεί 
πληροφορίες και στοιχεία από τους αρμόδιους φορείς 
και υπηρεσίες, οι οποίες οφείλουν να τις παρέχουν 
εγκαίρως και ενημερώνεται με εισηγήσεις από τους 
αρμόδιους Υπουργούς.

Άρθρο 3
1. Συνιστάται Γραμματεία της Διυπουργικής Επιτροπής 

Οδικής Ασφάλειας, υπαγόμενη στον Υπουργό Υποδομών, 
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Μεταφορών και Δικτύων, με σκοπό τη διοικητική υπο−
βοήθηση της Διυπουργικής Επιτροπής. Η Γραμματεία 
έχει τις παρακάτω αρμοδιότητες:

1) Συνεπικουρεί τη Διυπουργική Επιτροπή στην παρα−
κολούθηση της εφαρμογής της πολιτικής για την οδική 
ασφάλεια, που προσδιορίζει η Διυπουργική Επιτροπή με 
σχετικές αποφάσεις της,

2) εισηγείται προς τη Διυπουργική Επιτροπή για το 
συντονισμό σχετικών προγραμμάτων έρευνας που 
εφαρμόζονται από τα αρμόδια Υπουργεία,

3) αξιολογεί τα αποτελέσματα των προγραμμάτων 
αυτών,

4) συντονίζει την επικοινωνία και τις κοινές δράσεις 
μεταξύ των συναρμόδιων Υπουργείων, στα πλαίσια των 
αποφάσεων της Διυπουργικής Επιτροπής,

5) αναλαμβάνει οποιαδήποτε αρμοδιότητα της απο−
δοθεί με απόφαση του Προέδρου της Διυπουργικής 
Επιτροπής, ο οποίος ρυθμίζει και κάθε άλλο ζήτημα της 
λειτουργίας αυτής.

2. Η Γραμματεία στελεχώνεται με απόσπαση εξειδικευ−
μένου προσωπικού από συναρμόδια για την οδική ασφά−
λεια υπουργεία ή από οποιουσδήποτε οργανισμούς του 
ευρύτερου δημόσιου τομέα, με απόφαση του Προέδρου 
της Διυπουργικής Επιτροπής, που καθορίζει τον ακριβή 
αριθμό προσωπικού και το χρόνο της απόσπασης, ο 
οποίος δύναται να παρατείνεται, με όμοιο τρόπο (ή με 
νεώτερη απόφαση), εφόσον κριθεί αναγκαίο.

Άρθρο 4
Στα μέλη της Διυπουργικής Επιτροπής Οδικής Ασφά−

λειας και της Γραμματείας της Διυπουργικής Επιτροπής 
δεν καταβάλλεται οποιαδήποτε αμοιβή ή αποζημίωση.

Άρθρο 5
Οι προσκλήσεις και η ημερήσια διάταξη των συνεδρι−

άσεων της Επιτροπής καθώς και τα πρακτικά κοινοποι−
ούνται στη Γενική Γραμματεία της Κυβέρνησης.

Άρθρο 6
Καταργούνται η Διυπουργική Επιτροπή για την Οδική 

Ασφάλεια που συστάθηκε με την υπ’ αρ. Υ 228/2000 από−
φαση του Πρωθυπουργού (Φ.Ε.Κ. Β/676/2000), η Εθνική 
Επιτροπή Οδικής Ασφάλειας που συστάθηκε με την 
απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνι−
ών ΥΛ 155/1999 (Φ.Ε.Κ. Β/1347/1999), η Ομάδα Διοίκησης 
Έργου για την Οδική Ασφάλεια που συστάθηκε με την 
ΚΥΑ 2514/1/566−δ΄/2004 (Φ.Ε.Κ. Β/1376). Οι αρμοδιότητες 
των οργάνων και επιτροπών που καταργούνται περιέρ−
χονται στη Διυπουργική Επιτροπή της παρούσας. Από 
την παρούσα διάταξη δεν θίγεται η υπόσταση λοιπών 
φορέων, υπηρεσιών και επιτροπών που λειτουργούν 
εντός εκάστου Υπουργείου.

Άρθρο 7
Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσί−

ευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 25 Ιανουαρίου 2010

Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ

Αριθμ. Υ 181 (2)
    Διυπουργική Επιτροπή για την Παρακολούθηση Εφαρ−

μογής του Εθνικού και Περιφερειακού Σχεδιασμού 
Διαχείρισης Αποβλήτων.

  Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ

  Έχοντας υπόψη:
α) Τις διατάξεις του άρθρου 25 παρ. 3 και του άρθρου 

90 του Κώδικα Νομοθεσίας για τη Κυβέρνηση και τα 
Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο 
που π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για τη 
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 98).

β) Τις διατάξεις της ΚΥΑ 50910/2727/2003 «Μέτρα και 
Όροι για τη διαχείριση Στερεών Αποβλήτων. Εθνικός 
και Περιφερειακός Σχεδιασμός Διαχείρισης» (Φ.Ε.Κ. 
Β΄ 1909/22.12.2003) και την ανάγκη συντονισμού της 
Κυβερνητικής Πολιτικής στον τομέα της Διαχείρισης 
Αποβλήτων.

γ) Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της παρούσας 
απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρα−
τικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
1. Συνιστάται Διυπουργική Επιτροπή με αντικείμενο την 

παρακολούθηση εφαρμογής του Εθνικού και Περιφερει−
ακού Σχεδιασμού Διαχείρισης Αποβλήτων προκειμένου 
να γίνει αποτελεσματικότερη η διαχείριση των αποβλή−
των και να επιτευχθεί υψηλό επίπεδο προστασίας του 
περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας.

2. Στην Επιτροπή συμμετέχουν:
α) ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης, ως Πρόεδρος,
β) ο Υπουργός Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλε−

κτρονικής Διακυβέρνησης,
γ) η Υπουργός Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και 

Ναυτιλίας,
δ) η Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιμα−

τικής Αλλαγής, και
ε) ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη.

Άρθρο 2
Η Διυπουργική Επιτροπή για την Παρακολούθηση 

Εφαρμογής του Εθνικού και Περιφερειακού Σχεδιασμού 
Διαχείρισης Αποβλήτων είναι αρμόδια ιδίως για:

α) τη συστηματική παρακολούθηση και το συντονισμό 
της διαδικασίας υλοποίησης του Εθνικού και Περιφε−
ρειακού Σχεδιασμού Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣΔΑ και 
ΠΕΣΔΑ, αντίστοιχα).

β) το σχεδιασμό νέων μέτρων, προγραμμάτων και 
δράσεων με αντικείμενο την ορθολογική οργάνωση 
και ολοκληρωμένη διαχείριση των στερεών αποβλήτων 
καθώς και τη διατύπωση εναλλακτικών προτάσεων για 
την καλύτερη αξιοποίηση αυτών.

γ) τη δυνατότητα αξιολόγησης, έγκρισης και χρη−
ματοδότησης, με εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους των 
ανωτέρω μέτρων, προγραμμάτων και δράσεων, όπως 
επίσης και την εποπτεία και την παρακολούθηση της 
εφαρμογής τους.

δ) το συντονισμό και την παρακολούθηση της δημιουρ−
γίας εθνικού και περιφερειακού δικτύου εγκαταστάσεων 
αξιοποίησης, επεξεργασίας και διάθεσης αποβλήτων.

ε) τη λήψη μέτρων για την περιβαλλοντικά ασφαλή 
διαχείριση των αποβλήτων με τον καθορισμό τεχνικών 
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προδιαγραφών για την εκπόνηση των μελετών οργάνω−
σης και λειτουργίας i) των συστημάτων συλλογής και 
μεταφοράς και ii) των εγκαταστάσεων προσωρινής απο−
θήκευσης, μεταφόρτωσης, διάθεσης και αξιοποίησης.

στ) τη συμβολή στην προώθηση της ενημέρωσης και 
ευαισθητοποίησης του κοινού στον τομέα της ορθολο−
γικής και φιλικής προς το περιβάλλον διαχείρισης των 
στερεών αποβλήτων.

ζ) την εκπροσώπηση της χώρας σε ευρωπαϊκό και 
διεθνές επίπεδο σε θέματα διαχείρισης των στερεών 
αποβλήτων. Στο πλαίσιο της αρμοδιότητας αυτής η 
Επιτροπή δύναται να υποβάλλει προς χρηματοδότηση 
το σύνολο ή τα επιμέρους σχέδια, προγράμματα και 
δράσεις του Εθνικού και Περιφερειακού Σχεδιασμού 
Διαχείρισης των Στερεών Αποβλήτων, σε ευρωπαϊκά 
και διεθνή όργανα και οργανισμούς, και προτείνει τον 
τρόπο διαχείρισης και διάθεσης των πόρων αυτών για 
την εξυπηρέτηση των σκοπών του.

Άρθρο 3
1. Η Επιτροπή συγκαλείται από τον Αντιπρόεδρο της 

Κυβέρνησης, ο οποίος και καθορίζει την ημερήσια διάτα−
ξη. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής αναπληρώνεται κατά τη 
συνεδρίαση από την Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας 
και Κλιματικής Αλλαγής και εν απουσία της από άλλον 
παρόντα Υπουργό με τη σειρά του άρθρου 1, ενώ οι 
Υπουργοί μέλη της επιτροπής αναπληρώνονται σε πε−
ρίπτωση απουσίας ή κωλύματος από τον οριζόμενο από 
αυτούς Υφυπουργό ή Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου 
τους. Στις συνεδριάσεις της επιτροπής είναι δυνατό να 
προσκληθούν και άλλοι Υπουργοί, Υφυπουργοί, Σύμβου−
λοι του Πρωθυπουργού και υπηρεσιακοί παράγοντες, 
εφόσον συζητούνται θέματα της αρμοδιότητάς τους ή 
και άλλοι εμπειρογνώμονες για θέματα της ειδικότητας 
τους ή φορείς του δημοσίου ή ευρύτερου δημόσιου 
τομέα.

2. Η Επιτροπή για τη διευκόλυνση του έργου της ζητεί 
πληροφορίες και στοιχεία από τους αρμόδιους φορείς 
και υπηρεσίες, οι οποίες οφείλουν να τις παρέχουν 
εγκαίρως και ενημερώνεται με εισηγήσεις από τους 
αρμόδιους Υπουργούς.

Άρθρο 4
Η Γραμματειακή Υποστήριξη της Επιτροπής εξασφα−

λίζεται από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας 
και Κλιματικής Αλλαγής.

Άρθρο 5
Από την έναρξη ισχύος της παρούσης καταργείται η 

Διυπουργική Επιτροπή για την Εκπόνηση και Παρακο−
λούθηση Εφαρμογής Ολοκληρωμένου Προγράμματος 
Διαχείρισης των Στερεών Αποβλήτων, που έχει συστα−
θεί με την Απόφαση Υ 325/14.03.2008 του Πρωθυπουρ−
γού (Φ.Ε.Κ. Β΄ 465/17.03.2008).

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 25 Ιανουαρίου 2010

Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ

Αριθμ. Κ2 − 13414 (3)
    Ορισμός Ημερήσιων Αθλητικών Εφημερίδων Α΄ εξαμή−

νου 2010.

  Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, 
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Των άρθρων 26 παρ. 2 και 43β παρ. 5 του κ.ν. 2190/20 

«περί ανωνύμων εταιρειών», του άρθρου 20 παρ. 6 του 
Ν. 2644/98 και του άρθρου 10 παρ. 10 εδάφιο ε΄ του 
Ν. 2741/99, όπως ισχύουν.

β. Του άρθρου 10 παρ. 2 του Ν. 3021/2002 «Περιορι−
σμοί στη σύναψη δημοσίων συμβάσεων με πρόσωπα 
που δραστηριοποιούνται ή συμμετέχουν σε επιχειρή−
σεις μέσων ενημέρωσης και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 
143/19−6−2002).

γ. Του Ν. 1558/85 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργα−
να», όπως ισχύει.

δ. Του Π.Δ. 27/1996 «Συγχώνευση των Υπουργείων 
Τουρισμού, Βιομηχανίας Ενέργειας και Τεχνολογίας 
και Εμπορίου, στο Υπουργείο Ανάπτυξης».

ε. Του Π.Δ. 59/96 «Σύσταση Γενικής Γραμματείας Εμπο−
ρίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης και καθορισμός των 
αρμοδιοτήτων της».

στ. Του Π.Δ. 397/88 «Οργανισμός του Υπουργείου 
Εμπορίου», όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα και 
ισχύει.

ζ. 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».

2. Το με αριθμό πρωτ. 29728/29−12−2010 έγγραφο του 
Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρο−
νικής Διακυβέρνησης, Δ/νση Εποπτείας ΜΜΕ, Τμήμα 
Εντύπων και Επαγγελματικών Οργανώσεων.

3. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκα−
λείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, 
αποφασίζουμε:

Ορίζουμε ότι οι ημερήσιες αθλητικές εφημερίδες 
Αθηνών που πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις για τη 
δημοσίευση, κατά το Α΄ εξάμηνο του έτους 2010, των 
προσκλήσεων των Γενικών Συνελεύσεων και των Ισο−
λογισμών των Αθλητικών Ανωνύμων Εταιρειών είναι, 
σύμφωνα με το με αριθμό πρωτ. 29728/29−12−2009 έγ−
γραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και 
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Δ/νση Εποπτείας ΜΜΕ, 
Τμήμα Εντύπων και Επαγγελματικών Οργανώσεων, οι 
εξής: «Η ΕΞΕΔΡΑ ΤΩΝ ΣΠΟΡ» «Η ΠΡΑΣΙΝΗ» «Η ΩΡΑ ΤΩΝ 
ΣΠΟΡ», «GOAL NEWS», «O ΦΙΛΑΘΛΟΣ», «ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗΣ», 
«SPORTDAY» και «ΦΩΣ ΤΩΝ ΣΠΟΡ».

Επίσης ορίζουμε ότι οι αθλητικές εφημερίδες «ΑΘΛΗ−
ΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ», «METROSPORT» και «ΣΠΟΡ 
ΤΟΥ ΒΟΡΡΑ» πληρούν, σύμφωνα με το ως άνω έγγρα−
φο της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και Γενικής 
Γραμματείας Ενημέρωσης, τις νόμιμες προϋποθέσεις για 
τη δημοσίευση των προσκλήσεων των Γενικών Συνελεύ−
σεων και των Ισολογισμών των Αθλητικών Ανωνύμων 
Εταιρειών, που εδρεύουν στο Νομό Θεσσαλονίκης.
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 21 Ιανουαρίου 2010

  Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΛΟΥΚΙΑ − ΤΑΡΣΙΤΣΑ ΚΑΤΣΕΛΗ

F
    Αριθμ. 83 (4)
Έγκριση Υπερωριακής Απασχόλησης υπαλλήλων της 

Δ/νσης Εμπορίου Ν.Α. Λέσβου από 2/1/2010 έως 
30/9/2010.

  Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΛΕΣΒΟΥ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 2218/94 «Ίδρυση Νομαρχιακής 

Αυτοδιοίκησης» όπως συμπληρώθηκε μεταγενέστερα 
με τους Ν. 2240/94, 2273/94 και 2344/95.

2. Τον Οργανισμό Λειτουργίας των Υπηρεσιών της Ν.Α. 
Λέσβου, όπως ισχύει σήμερα τροποποιούμενος (Φ.Ε.Κ. 
229/Β/9−2−2004, Φ.Ε.Κ. 1918/Β/30−12−2005 και Φ.Ε.Κ. 222/
14−2−2006).

3. Την αριθ. 18319/4879/12−10−2009 Απόφαση του Νο−
μάρχη Λέσβου «Μεταβίβαση άσκησης αρμοδιοτήτων / 
εξουσιοδότηση υπογραφής με εντολή Νομάρχη» που 
δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. 2293/Β/27−10−2009 και με την 
οποία μεταβιβάσθηκε η άσκηση αρμοδιοτήτων στους 
Αντινομάρχες.

4. Το άρθρο 3 του Ν. 3103/2003 (Φ.Ε.Κ. 23/Α/29.1.2003) 
με το οποίο μεταβιβάζεται η αρμοδιότητα του ελέγχου 
Μέτρων και Σταθμών στις Δ/νσεις Εμπορίου των Νο−
μαρχιακών Αυτοδιοικήσεων.

5. Το άρθρο 12 παρ. 2β του Ν. 3190/2003 (Φ.Ε.Κ. 249/
Α/30−10−2003) με το οποίο διατίθεται ποσοστό 25% των 
ετήσιων εισπράξεων από τους ελέγχους Μέτρων και 
Σταθμών, με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης 
και Οικονομίας − Οικονομικών, στις κατά τόπους Υπη−
ρεσίες Εμπορίου των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων για 
την αντιμετώπιση των εν γένει αναγκών των κλιμακίων 
ελέγχου.

6. Το άρθρο 8 του Π.Δ. 524/1978 «Περί Κωδικοποιήσεως 
σε ενιαίο κείμενο των ισχυουσών διατάξεων των ανα−
φερομένων στην εισαγωγή στην Ελλάδα του Διεθνούς 
Συστήματος Μέτρων και Σταθμών».

7. Την υπ’ αριθμ. Φ2−2211/22.11.2009 απόφαση του 
Υπουργού Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτι−
λίας για ορισμό του χρόνου διενέργειας του Περιοδικού 
Ελέγχου Μέτρων και Σταθμών έτους 2010 από 2/1/2010 
μέχρι 30/9/2010.

8. Την υπ’ αριθμ. Φ2− 2301/28.12.2009 εγκύκλιο της 
Δ/νσης Μετρολογίας του Υπουργείου Οικονομίας Αντα−
γωνιστικότητας και Ναυτιλίας για τον τρόπο διεξαγω−
γής του Περιοδικού Ελέγχου Μέτρων και Σταθμών.

9. Τις υπηρεσιακές ανάγκες που θα προκύψουν για την 
διενέργεια του Π.Ε. 2010 καθώς και τις λοιπές ανάγκες 
που προκύπτουν από την εφαρμογή του Ν. 3103/2003.

10. Το άρθρο 16 παρ. 1 και 3 του Ν. 3205/2003 (Φ.Ε.Κ. 
297/Α/23−12−2003) μισθολογικές ρυθμίσεις.

11. Το άρθρο 25 παρ. 7 του Ν. 2738/1999, αποφασί−
ζουμε:

1. Εγκρίνουμε για το από 2/1/2010 έως 30/9/2010 χρο−
νικό διάστημα την καθιέρωση υπερωριακής εργασίας 
μέχρι της 22ας βραδινής ώρας για έξι (6) υπαλλήλους 
της Δ/νσης Εμπορίου της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης 
Λέσβου.

2. Έργο των υπαλλήλων που θα εργασθούν υπερωρια−
κά είναι η διενέργεια αρχικού, περιοδικού και έκτακτου 
ελέγχου Μέτρων και Σταθμών και λοιπών μετρολογικών 
ελέγχων.

3. Ώρες μηνιαίας απασχόλησης κατά υπάλληλο μέχρι 
εξήντα (60).

4. Αριθμός υπαλλήλων που θα ασχοληθούν έξι (6).
5. Η δαπάνη (ύψους 3.000,00 ευρώ) θα καλυφθεί από 

τον ειδικό λογαριασμό «Μέτρων και Σταθμών».
6. Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Εμπορίου της Νομαρ−

χιακής Αυτοδιοίκησης Λέσβου θα βεβαιώσει την πραγ−
ματοποίηση της υπερωριακής απασχόλησης καθώς και 
την εκτέλεση του αντίστοιχου έργου.

7. Η απόφαση αυτή ισχύει ένα μήνα πριν τη δημοσί−
ευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και μέχρι 
30/9/2010.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Μυτιλήνη, 19 Ιανουαρίου 2010

Με εντολή Νομάρχη
Η Αντινομάρχης
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