
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Τροποποίηση της αριθμ. Δ11/οικ. 16878/678/
12-4-2019 (ΑΔΑ: ΩΤΕ9465Θ1Ω-ΣΞΝ) (Β΄ 1339) κοι-
νής υπουργικής απόφασης «Ανάθεση οργάνωσης 
και λειτουργίας κατασκηνώσεων του Κρατικού 
Προγράμματος σε Δήμους».

2 Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής «Με εντολή 
Προέδρου» πράξεων και εγγράφων στον Προϊ-
στάμενο του Αυτοτελούς Τμήματος Προσωπικού 
και Διοικητικών Υπηρεσιών της Αρχής Διασφάλι-
σης του Απορρήτου των Επικοινωνιών (Α.Δ.Α.Ε.)

3 Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής «Με εντολή 
Περιφερειάρχη» στον Προϊστάμενο Γενικής Διεύ-
θυνσης Ανάπτυξης.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. Δ11/οικ. 54537/2436 (1)
   Τροποποίηση της αριθμ. Δ11/οικ. 16878/678/

12-4-2019 (ΑΔΑ: ΩΤΕ9465Θ1Ω-ΣΞΝ) (Β΄ 1339) 

κοινής υπουργικής απόφασης «Ανάθεση οργά-

νωσης και λειτουργίας κατασκηνώσεων του Κρα-

τικού Προγράμματος σε Δήμους».

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ -

ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ - 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

  Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:
1. Της παρ. 6 του άρθρου 19 του ν. 2646/1998 «Ανά-

πτυξη του Εθνικού Συστήματος Κοινωνικής Φροντίδας 
και άλλες διατάξεις» (Α' 236) όπως αντικαταστάθηκε με 
την παρ. 2 του άρθρου 57 του ν. 4520/2018 «Μετεξέλιξη 
του Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων σε Οργανισμό 
Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης 
(ΟΠΕΚΑ) και λοιπές διατάξεις» (Α΄ 30).

2. Του ν. 749/1948 «Περί Παιδικών εξοχών και ειδικών 
εστιών σιτίσεως παίδων» όπως τροποποιήθηκε και συ-
μπληρώθηκε μεταγενέστερα (Α' 200).

3. Της αριθμ. Δ11/οικ. 16878/678/12-4-2019 (ΑΔΑ: 
ΩΤΕ9465Θ1Ω-ΣΞΝ) (Β΄ 1339) κοινής υπουργικής από-

φασης «Ανάθεση οργάνωσης και λειτουργίας κατασκη-
νώσεων του Κρατικού Προγράμματος σε Δήμους».

4. Του ν. 2190/1994 (Α΄ 28) όπως τροποποιήθηκε και 
συμπληρώθηκε μεταγενέστερα.

5. Του άρθρου 94 παρ. 3 Β περ. 10 ν. 3852/2010 (Α΄ 87) 
«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκε-
ντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης».

6. Του άρθρου 49, παρ. 6 του ν. 4351/2015 «Βοσκήσι-
μες γαίες Ελλάδας και άλλες διατάξεις» (Α΄ 164).

7. Της παρ. 2 του άρθρου 16 του ν. 3144/2003 (Α΄ 111) 
«Κοινωνικός διάλογος για την προώθηση της απασχόλη-
σης και την κοινωνική προστασία και άλλες διατάξεις».

8. Του από 24.6.49 β.δ. (Α΄ 144) «περί οργανώσεως και 
λειτουργίας παιδικών εξοχών» όπως τροποποιήθηκε και 
συμπληρώθηκε μεταγενέστερα με το από 14.4.1952 β.δ. 
(Α΄ 98) και το π.δ. 272/1978 (Α΄ 59).

9. Του άρθρου 90 του Κώδικα, ο οποίος κυρώθηκε με 
το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της 
Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όρ-
γανα» (Α΄ 98) όπως ισχύουν.

10. Του π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργα-
σίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύ-
ης» (Α΄ 168) όπως ισχύουν.

11. Του π.δ. 141/2017 (Α΄ 180) «Οργανισμός Υπουρ-
γείου Εσωτερικών».

12. Τις διατάξεις του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός 
Υπουργείου Οικονομικών» (Α΄ 181), όπως ισχύουν.

13. Τις διατάξεις του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώ-
νευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και 
καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους. - Μεταφορά υπη-
ρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α΄ 119).

14. Τις διατάξεις του π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάρ-
γηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών / 
Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α΄ 123).

15. Τις διατάξεις του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντι-
προέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών 
Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 121).

16. Του π.δ. 441/1986 (Α΄ 216) «Τροποποίηση και συ-
μπλήρωση διατάξεων του από 24.6.49 β.δ. «περί οργα-
νώσεως και λειτουργίας Παιδικών Εξοχών» και του από 
14.4.52 β.δ. «Περί καθορισμού λεπτομερειών τινών του 
ν. 1727/1951 κ.λπ.», όπως τροποποιήθηκαν και συμπλη-
ρώθηκαν μεταγενέστερα» όπως αυτό τροποποιήθηκε 
και συμπληρώθηκε μεταγενέστερα με το π.δ. 512/1988 
(Α΄ 232), το οποίο τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε 
μεταγενέστερα με το π.δ. 312 /2001 (Α΄ 210).

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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17. Της αριθμ. Π1β/Γ/Π/οικ. 29421/2012 απόφασης 
«Καθορισμός αποζημίωσης των ιδιωτών - μελών που 
συμμετέχουν στ Διοικητικά Συμβούλια των Παιδικών 
Εξοχών- Κατασκηνώσεων του κρατικού προγράμματος» 
(Υπ. Ειδ. Θεσ. 172).

18. Του π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από 
τους διατάκτες» (Α΄ 145) όπως ισχύουν.

19. Την 33168/Δ1. 11369 απόφαση του Πρωθυπουρ-
γού και του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υπο-
θέσεων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό 
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Δόμνα - Μαρία 
Μιχαηλίδου» (Β΄ 3053).

20. Την 340/18-7-2019 απόφαση του Πρωθυπουργού 
και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτή-
των στον Υφυπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλα-
κάκη» (Β΄ 3051).

21. Τις διατάξεις της αριθμ. 35963/ΓΔ1.410/10-5-2019 
«Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων...... Σ.Ε.Π.Ε» (ΑΔΑ: 
Ω7ΡΙ46501Ω-Η9Δ) (Β΄ 1800).

22. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής προκαλείται δαπάνη πέραν αυτής που είχε 
προβλεφθεί στην υπό τροποποίηση απόφαση ύψους 
430.000,00 €. Η ανωτέρω δαπάνη στην οποία περιλαμ-
βάνονται δαπάνες εκτέλεσης έργων και εργασιών απο-
κατάστασης του χώρου και των εγκαταστάσεων των 
κατασκηνώσεων που υπέστησαν ζημιές λόγω ακραίων 
καιρικών φαινομένων, καθώς και πάσης φύσεως λει-
τουργικές δαπάνες των κατασκηνώσεων, θα καλυφθεί 
από τις εγγεγραμμένες πιστώσεις στον προϋπολογισμό 
του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων 
οικονομικού έτους 2019 (Ειδ. Φ. 1033 - 202 - 0000000 
ΑΛΕ 2310401007) με τις οποίες εν συνεχεία θα επιχο-
ρηγηθούν οι οικείοι Δήμοι οι οποίοι θα λειτουργήσουν 
κατά το τρέχον έτος τις κατασκηνώσεις.

23. Τις αριθμ. οικ. 739/168/8-1-2019, 9499/2033/
28-2-2019, 13194/2897/ 21-3-2019 και 45491/10434/ 
9-10-2019 αποφάσεις της Διεύθυνσης Οικονομικής Δια-
χείρισης του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υπο-
θέσεων για τη δέσμευση πιστώσεων ύψους 3.069.000,00 
€, 99.000,00 €, 352.000,00 € και 430.000,00 € που καταχω-
ρήθηκαν με α.α. 2737, 23077, 29362 και 84179, αντίστοι-
χα, στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής του 
Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων (ΑΔΑ: 
75ΔΡ465Θ1Ω-6ΧΔ, ΩΙΓΤ465Θ1Ω-ΣΧΠ, ΨΗ0Τ465Θ1Ω-
ΡΓΝ και Ω1Φ4465Θ1Ω-1ΝΙ αντίστοιχα).

24. Την αριθμ. οικ. 45923/4021/11-10-2019 Εισηγητική 
Έκθεση οικονομικών επιπτώσεων Προϊσταμένης Γ.Δ.Ο.Υ. 
Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, απο-
φασίζουμε:

Άρθρο μόνο
Η συνολική δαπάνη οργάνωσης και λειτουργίας των 

κατασκηνώσεων για το τρέχον οικονομικό έτος θα ανέλ-
θει στο ποσό των 3.950.000,00 €.

Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθμ. Δ11/οικ. 16878/678/
12-4-2019 (ΑΔΑ: ΩΤΕ9465Θ1Ω-ΣΞΝ) (Β΄ 1339) κοινή 
υπουργική απόφαση «Ανάθεση οργάνωσης και λειτουρ-
γίας κατασκηνώσεων του Κρατικού Προγράμματος σε 
Δήμους».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 22 Νοεμβρίου 2019

Οι Υπουργοί

Υφυπουργός Υφυπουργός  Εργασίας
Οικονομικών και Κοινωνικών Υποθέσεων

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ ΔΟΜΝΑ - ΜΑΡΙΑ ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ

Εσωτερικών

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΣ

Ι

    Αριθμ. απόφ.:337 (2) 
Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής «Με εντο-

λή Προέδρου» πράξεων και εγγράφων στον Προ-

ϊστάμενο του Αυτοτελούς Τμήματος Προσωπικού 

και Διοικητικών Υπηρεσιών της Αρχής Διασφάλι-

σης του Απορρήτου των Επικοινωνιών (Α.Δ.Α.Ε.)

  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΟΥ 
ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 7, παρ. 4, εδάφιο τέταρτο του 

ν. 3115/2003 (ΦΕΚ 47/Α΄) «Αρχή Διασφάλισης του Απορ-
ρήτου των Επικοινωνιών», όπως ισχύει,

β) του άρθρου 81, παρ. 1 του ν. 1892/1990 (ΦΕΚ 101 
Α΄) «Για τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη και άλλες 
διατάξεις», όπως ισχύει,

γ) του άρθρου 9 του ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45/Α΄) «Κύ-
ρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες 
διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,

δ) του άρθρου 75, παρ. 3 του ν. 4446/2016 (ΦΕΚ 240 /
Α΄) «Πτωχευτικός Κώδικας, διοικητική δικαιοσύνη, τέλη - 
παράβολα, οικειοθελής αποκάλυψη φορολογητέας ύλης 
παρελθόντων ετών, ηλεκτρονικές συναλλαγές. Τροπο-
ποιήσεις του ν. 4270/2014 και λοιπές διατάξεις», όπως 
ισχύει, 

ε) του άρθρου 65 του ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α΄) «Αρ-
χές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμά-
τωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και 
άλλες διατάξεις», όπως ισχύει,

στ) του άρθρου 9 του π.δ. 40/2005 (ΦΕΚ 59/Α΄) «Εσω-
τερική Διάρθρωση της Α.Δ.Α.Ε., προσόντα και τρόπος 
επιλογής προϊσταμένων και συναφείς διατάξεις», όπως 
ισχύει,

ζ) του άρθρου 3Β, παρ. 3 της αριθμ. 44/31.10.2003 
απόφασης της Α.Δ.Α.Ε. «Κανονισμός Εσωτερικής Λει-
τουργίας της Αρχής Διασφάλισης του Απορρήτου των 
Επικοινωνιών (ΦΕΚ 1642/Β΄), όπως ισχύει,

η) της αριθμ. 34051/29.05.2018 απόφασης του Υπουρ-
γού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιω-
μάτων (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 326), περί διορισμού Προέδρου 
της Αρχής Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινω-
νιών, όπως διορθώθηκε στο ορθό με το ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 
396/2019.
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2. Την ανάγκη παροχής εξουσιοδότησης υπογραφής 
«Με εντολή Προέδρου» πράξεων και εγγράφων στον 
Προϊστάμενο του Αυτοτελούς Τμήματος Προσωπικού 
και Διοικητικών Υπηρεσιών ή στον νόμιμο αναπληρωτή 
του για την ταχύτερη και αποδοτικότερη ενταλματοποί-
ηση, εκκαθάριση και πληρωμή δαπανών και τη μείωση 
γραφειοκρατικών βαρών,

3. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προ-
καλείται δαπάνη που επιβαρύνει τον κρατικό προϋπο-
λογισμό, αποφασίζουμε:

Α. Εξουσιοδοτείται ο Προϊστάμενος του Αυτοτελούς 
Τμήματος Προσωπικού και Διοικητικών Υπηρεσιών ή 
ο νόμιμος αναπληρωτής του να υπογράφει «Με εντολή 
Προέδρου» τα κάτωθι:

1. Διαβίβαση εγγράφων από το Αυτοτελές Τμήμα Προ-
σωπικού και Διοικητικών Υπηρεσιών στο Αυτοτελές Τμή-
μα Οικονομικών Υπηρεσιών

2. Έγκριση καταστάσεων πληρωμής δαπανών της 
Α.Δ.Α.Ε. για προμήθεια αγαθών ή παροχή υπηρεσιών

3. Έγκριση καταστάσεων πληρωμής δαπάνης των 
εκτός έδρας αποζημιώσεων του προσωπικού της Αρχής

2. Γενικές Διατάξεις
Β. Το εξουσιοδοτημένο κατά περίπτωση όργανο υπο-

χρεούται να ενημερώνει τη Διοίκηση της Α.Δ.Α.Ε. για 
κάθε σοβαρό, κατά την κρίση του, ζήτημα που προκύπτει 
κατά την άσκηση της παρεχόμενης δια της παρούσης 
εξουσιοδότησης υπογραφής και να προωθεί στην Διοί-
κηση της Α.Δ.Α.Ε. για υπογραφή κάθε σχετικό έγγραφο 
που θεωρεί, κατά την κρίση του, ότι πρέπει να υπογραφεί 
από αυτήν και όχι από το εξουσιοδοτημένο όργανο.

Γ. Η παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής δεν απο-
κλείει το δικαίωμα υπογραφής του εξουσιοδοτούντος 
οργάνου.

Δ. Απόντος ή κωλυομένου του Προϊσταμένου του Αυ-
τοτελούς Τμήματος Προσωπικού και Διοικητικών Υπηρε-
σιών θα υπογράφει αρμοδίως ο νόμιμος αναπληρωτής 
του σύμφωνα με το άρθρο 87 του ν. 3528/2007, όπως 
ισχύει.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Μαρούσι, 20 Νοεμβρίου 2019 

Ο Πρόεδρος

ΧΡΗΣΤΟΣ ΡΑΜΜΟΣ

Ι

    Αριθμ. οικ.923 (3)
Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής «Με εντο-

λή Περιφερειάρχη» στον Προϊστάμενο Γενικής 

Διεύθυνσης Ανάπτυξης.

  Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/Α΄/

19-07-2018), «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - 
Ενίσχυση της Συμμετοχής - Βελτίωση της οικονομικής 

και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα 
«ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] -Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του 
πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των ΦΟΔΣΑ - Ρυθ-
μίσεις για την αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία 
άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με την απονομή ιθα-
γένειας και την πολιτογράφηση - Λοιπές διατάξεις αρμο-
διότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις».

2. Τις διατάξεις των άρθρων 3, 113, 114, 159 και 186 
του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυ-
τοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρό-
γραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

3. Τις διατάξεις του άρθρου 9 του Κώδικα Διοικητικής 
Διαδικασίας (ν. 2690/1999).

4. Τις διατάξεις του άρθρου 7 παρ. 2 περ. β του 
ν. 3469/2006 «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερ-
νήσεως και λοιπές διατάξεις».

5. Τις διατάξεις του άρθρου 90 παρ. 3 του Κώδικα 
Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όρ-
γανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 
«Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και 
τα κυβερνητικά όργανα».

6. Την αριθ. 15840/156612/4-10-2018 απόφαση του 
Αναπληρωτή Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
(ΦΕΚ 4788/Β’/26-10-2018) «Έγκριση της 146/2018 (ορθή 
επανάληψη) περί ολικής τροποποίησης – επικαιροποίη-
σης του π.δ. 129/2010 (ΦΕΚ 222/Α’/27-12-2010) : “Οργα-
νισμός της Περιφέρειας Θεσσαλίας”, όπως ισχύει».

7. Την αριθμ. 26/2019 απόφαση του Πολυμελούς 
Πρωτοδικείου Λάρισας, με την οποία ανακηρύχθηκαν 
ο Περιφερειάρχης, και οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι της 
Περιφέρειας Θεσσαλίας, για την περίοδο 1.9.2019 έως 
31.12.2023.

8. Τις διατάξεις του άρθρου 37 ν. 4440/2016 (ΦΕΚ 224 Α΄/
2-12-2016) «Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας στη Δημόσια 
Διοίκηση και την Τοπική Αυτοδιοίκηση, υποχρεώσεις των 
προσώπων που διορίζονται στις θέσεις των άρθρων 6 
και 8 του ν. 4369/2016, ασυμβίβαστα και πρόληψη των 
περιπτώσεων σύγκρουσης συμφερόντων και λοιπές δι-
ατάξεις» και ιδιαίτερα την παρ. 2. σύμφωνα με την οποία 
«με απόφασή του ο Περιφερειάρχης δύναται να εξου-
σιοδοτήσει και όργανο ιεραρχικά υφιστάμενό του προ-
ϊσταμένου της καθ’ ύλην αρμόδιας Γενικής Διεύθυνσης 
να υπογράφει με εντολή του τις πράξεις αδειοδότησης 
της παραγράφου 1, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις».

9. Την ανάγκη απλούστευσης των διαδικασιών για 
ταχύτερη διεκπεραίωση των υπηρεσιακών θεμάτων, 
την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών και των Φο-
ρέων και την διασφάλιση της αποδοτικής και εύρυθμης 
λειτουργίας της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης και της 
Διεύθυνσης Βιομηχανίας Ενέργειας και Φυσικών Πόρων 
της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

10. Το γεγονός ότι η παρούσα απόφαση δεν προκαλεί 
δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Κράτους ή 
της Περιφέρειας Θεσσαλίας, αποφασίζουμε:

Εξουσιοδοτούμε τον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύ-
θυνσης Ανάπτυξης να υπογράφει «Με εντολή Περιφερει-
άρχη», τα παρακάτω έγγραφα και αποφάσεις αρμοδιότη-
τας της υποκείμενης Διεύθυνσης Βιομηχανίας Ενέργειας 
και Φυσικών Πόρων και συγκεκριμένα:
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1. Οποιαδήποτε διοικητική πράξη και ενέργεια που 
αφορά τις αρμοδιότητες της Διεύθυνση Βιομηχανίας 
Ενέργειας και Φυσικών Πόρων στη Θεσσαλία, όπως 
προκύπτουν από σχετικές διατάξεις και τον Οργανισμό 
της Περιφέρειας.

2. Την έκδοση γενικών οδηγιών και εγκυκλίων γενι-
κού περιεχομένου προς τις υπηρεσίες της Περιφέρειας 
Θεσσαλίας.

3. Την έκδοση προπαρασκευαστικών, υπομνηστικών 
εγγράφων που παρέχουν οδηγίες ή απαντήσεις προς 
Υπουργεία, Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, Φορείς και Γε-
νικές Διευθύνσεις της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

4. Τον ορισμό υπαλλήλων της Γενικής Διεύθυνσης ως 
εκπροσώπων σε Επιτροπές, Συλλογικά Όργανα και Ομά-
δες Εργασίας για θέματα αρμοδιότητας της Διεύθυνσης.

5. Χορήγηση κάθε είδους αδειών της Προϊσταμένης της 
Διεύθυνση Βιομηχανίας Ενέργειας και Φυσικών Πόρων.

6. Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας της Προϊσταμέ-
νης της Διεύθυνσης Βιομηχανίας Ενέργειας και Φυσικών 
Πόρων εντός και εκτός των ορίων της Περιφέρειας Θεσ-
σαλίας καθώς και εκτός Ελλάδος για εκτέλεση υπηρεσίας.

7. Έγκριση υπερωριών της Προϊσταμένης της Διεύ-
θυνσης Βιομηχανίας Ενέργειας και Φυσικών Πόρων για 
εκτέλεση υπηρεσίας.

8. Έγκριση και θεώρηση δικαιολογητικών οδοιπορικών 
εξόδων και ημερησίων αποζημιώσεων της Προϊσταμέ-
νης της Διεύθυνσης Βιομηχανίας Ενέργειας και Φυσικών 
Πόρων του Αυτοτελούς Τμήματος και των υπαλλήλων 
του Τμήματος.

Η παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ» προς τον Προϊστάμενο Γενικής Διεύ-
θυνσης Ανάπτυξης ισχύει αποκλειστικά και μόνο για τις 
προαναφερθείσες αρμοδιότητες.

Οι λοιπές αρμοδιότητες του Περιφερειάρχη που δεν 
περιλαμβάνονται ανωτέρω και περιγράφονται στον Ορ-
γανισμό, διατηρούνται από τον ίδιο.

Η παρούσα απόφαση δεν προκαλεί δαπάνη σε βάρος 
του προϋπολογισμού του Κράτους ή της Περιφέρειας.

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει με τη δημοσίευσή της 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως οπότε και καταργείται 
κάθε προηγούμενη απόφαση για το ίδιο θέμα.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Λάρισα, 22 Νοεμβρίου 2019

Ο Περιφερειάρχης

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ   

Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα 
Τηλ. Κέντρο 210 5279000

Κείμενα προς δημοσίευση:   webmaster.et@et.gr *02044450312190004*
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