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κάλυψη δαπανών στέγασης πυροπαθών αντί−
στοιχα, που αφορούν στις περιοχές που επλήγη−
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Ρύθμιση θεμάτων σχετικών με τον χαρακτηρισμό μη−
χανοκίνητων οχημάτων ως αυτοκινήτων ή μηχα−
νημάτων έργου και την κατάταξη των οχημάτων
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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
(1)
Πολιτογράφηση Αλλογενούς Αλλοδαπής «ΚΛΟΕΤΕ
ΡΟΣΕΛ − ΕΣΤΕΡ του ΦΡΑΝΚ – ΒΙΚΤΟΡ».
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
Με την υπ’ αριθμ. Φ. 41710/70887/07/14.5.2008 από−
φαση του Υφυπουργού Εσωτερικών γίνεται δεκτή
η από 18.11.1994 αίτηση πολιτογράφησης της αλλο−
γενούς αλλοδαπής ΚΛΟΕΤΕ ΡΟΣΕΛ − ΕΣΤΕΡ του
ΦΡΑΝΚ − ΒΙΚΤΟΡ, για την απόκτηση της Ελληνικής
ιθαγένειας.
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΘ. ΝΑΚΟΣ

Αριθμ. οικ. 3637/Α32
(2)
Τροποποίηση των υπ’ αριθμ. οικ/6996/Α32/31.10.2007 και
οικ/5532/Α36π/7.9.2007 κοινών υπουργικών αποφάσε−
ων σχετικά με την παροχή πιστωτικών διευκολύν−
σεων για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια
και την επιδότηση ενοικίου για την κάλυψη δαπανών
στέγασης πυροπαθών αντίστοιχα, που αφορούν στις
περιοχές που επλήγησαν από τις πυρκαγιές του κα−
λοκαιριού 2007.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ,
ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 2, παρ. 2 της από 28.7.78
Πράξεως Νομοθετικού Περιεχομένου του Προέδρου της
Δημοκρατίας «περί αποκαταστάσεως ζημιών εκ των
σεισμών 1978 εις περιοχή Βορείου Ελλάδος κλπ. και
ρυθμίσεως ετέρων συναφών θεμάτων» που κυρώθηκε,
τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το ν. 867/1979
(ΦΕΚ 24/τ.Α΄/7.2.1979).
2. Τις διατάξεις του ν. 1190/1981 (ΦΕΚ 203/τ.Α΄/30.7.1981)
ο οποίος κύρωσε την από 26.3.81 Πράξη Νομοθετικού
Περιεχομένου του Προέδρου της Δημοκρατίας, «περί
αποκαταστάσεως ζημιών εκ των σεισμών 1981 και ρυθ−
μίσεως ετέρων συναφών θεμάτων» όπως αυτός τρο−
ποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το άρθρο 1, παρ. 42
και 43 του ν. 2412/1996 «Μεταφορά αρμοδιοτήτων από
το Υπουργικό Συμβούλιο σε άλλα Κυβερνητικά όργανα
και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 123/τ.Α΄/17.6.1996).
3. Τις διατάξεις του άρθρου 3, παρ. 3, τελευταίο εδά−
φιο του ν. 1266/1982 (ΦΕΚ 81/τ.Α΄) «Περί οργάνων ασκήσε−
ως της νομισματικής, πιστωτικής και συναλλαγματικής
πολιτικής και άλλες διατάξεις», όπως συμπληρώθηκε
με το άρθρο 25, παρ. 6 του ν. 1418/1984 «Περί Δημοσίων
Έργων και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» (ΦΕΚ 23/τ.Α΄).
4. Τις διατάξεις του ν. 128/1975 «περί τροποποιήσεως
και συμπληρώσεως διατάξεων τινών αναφερομένων εις
την λειτουργία του χρηματοδοτικού συστήματος».
5. Τις διατάξεις του άρθρου 10 του ν. 2576/1998 (ΦΕΚ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
26.3.1981 Πράξεως Νομοθετικού Περιεχομένου, που κυ−
ρώθηκε με το ν. 1190/1981.
Αθήνα, 13 Μαΐου 2008
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ
ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

Γ. ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ

Γ. ΣΟΥΦΛΙΑΣ

F
Αριθμ. Α3/28010/2345
(3)
Ρύθμιση θεμάτων σχετικών με τον χαρακτηρισμό μη−
χανοκίνητων οχημάτων ως αυτοκινήτων ή μηχανη−
μάτων έργου και την κατάταξη των οχημάτων ειδι−
κής χρήσης.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ −
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ
ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 84 παρ. 4 και 2 του νόμου 2696/1999 (ΦΕΚ
Α΄ 57) «Κύρωση Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας», όπως
ισχύει
2. Την υπ’ αριθμ. Δ13ε/0/232/1992 απόφαση των Υπουρ−
γών Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων
και Μεταφορών και Επικοινωνιών (ΦΕΚ Β΄ 119) «Ρύθμι−
ση θεμάτων σχετικών με την κατάταξη μηχανοκίνητων
οχημάτων»
3. Την ανάγκη να καταταγούν τα μηχανοκίνητα οχή−
ματα ειδικής χρήσης, τα οποία δεν είναι δυνατό να
χαρακτηριστούν ως αυτοκίνητα ή μηχανήματα έργου,
σε ειδική κατηγορία και να καθοριστεί το περιεχόμενο
της ειδικής χρήσης τους, καθώς και κάθε λεπτομέρεια
σχετικά με τους όρους, προϋποθέσεις και διαδικασία
χορήγησης έγκρισης στα μηχανήματα αυτά
4. Τη διάταξη του άρθρου 90 του Κώδικα της Νομο−
θεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα
που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Προεδρικού
Διατάγματος 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας
για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ
Α΄ 98)
5. Την υπ’ αριθμ. 42362/Υ252/28.9.2007 απόφαση του
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικο−
νομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών
Οικονομίας και Οικονομικών» (ΦΕΚ Β 1948)
6. ‘Ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκα−
λείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,
αποφασίζουμε:
Άρθρο 1 − Συγκρότηση μόνιμης επιτροπής
Συγκροτούμε μόνιμη επιτροπή αποτελούμενη από:
1. Τον Προϊστάμενο του Τμήματος Φορολογίας Αυτο−
κινήτων κλπ Προϊόντων της Διεύθυνσης Ειδικών Φόρων
Κατανάλωσης του Υπουργείου Οικονομίας και Οικο−
νομικών
2. Τον Διευθυντή της Δ13 Διεύθυνσης του Υπουργείου
Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων
3. Τον Διευθυντή της Διεύθυνσης Εμπορευματικών
Μεταφορών του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοι−
νωνιών
4. Τον Διευθυντή της Διεύθυνσης Τεχνολογίας Οχημά−
των του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών και
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5. Τον Προϊστάμενο του Τμήματος Έγκρισης Τύπου
της Διεύθυνσης Τεχνολογίας Οχημάτων του Υπουργείου
Μεταφορών και Επικοινωνιών,
οι οποίοι σε περίπτωση κωλύματος θα αναπληρώνο−
νται από τους νόμιμους αναπληρωτές τους.
Πρόεδρος της επιτροπής ορίζεται ο Διευθυντής της
Διεύθυνσης Εμπορευματικών Μεταφορών του Υπουρ−
γείου Μεταφορών και Επικοινωνιών.
Άρθρο 2
Η επιτροπή συγκαλείται με έγγραφη πρόσκληση του
Προέδρου της.
Η επιτροπή μπορεί, εφ’ όσον το κρίνει αναγκαίο, να
καλεί τα ενδιαφερόμενα καθώς και τα άμεσα επηρε−
αζόμενα μέρη να διατυπώσουν εντός προθεσμίας τις
απόψεις τους είτε με υποβολή υπομνήματος προς την
επιτροπή είτε προφορικώς σε ειδική ακρόαση σχε−
τικά με ορισμένο εξεταζόμενο ζήτημα Η πρόσκληση
για υποβολή απόψεων από τα ενδιαφερόμενα μέρη θα
απευθύνεται προς τις επαγγελματικές οργανώσεις που
δραστηριοποιούνται στον συγκεκριμένο τομέα.
Άρθρο 3
Έργο της μόνιμης επιτροπής είναι
(α) η γνωμοδότηση για την κατάταξη οχημάτων, των
οποίων ο χαρακτηρισμός ήθελε αμφισβητηθεί στο μέλ−
λον από τις αρμόδιες υπηρεσίες, ως αυτοκινήτων ή
μηχανημάτων έργου,
(β) η γνωμοδότηση για την κατάταξη των οχημάτων
ειδικής χρήσης σε ειδική κατηγορία, εφ΄ όσον δεν είναι
δυνατή η κατάταξή τους ως αυτοκινήτων ή μηχανημά−
των έργου
Άρθρο 4
Εξουσιοδοτούμε τον Γενικό Γραμματέα της Γενικής
Γραμματείας Φορολογικών και Τελωνειακών Θεμάτων,
τον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημο−
σίων Έργων του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. και τον Γενικό Γραμματέα
του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών όπως, με
κοινές αποφάσεις τους, σύμφωνα με το άρθρο 84 παρ.
4 του ν. 2696/1999 όπως ισχύει,
(α) κατατάσσουν τα μηχανοκίνητα οχήματα αμφισβη−
τούμενου χαρακτήρα ως αυτοκίνητα ή ως μηχανήματα
έργου με τη σύμφωνη γνωμοδότηση της μόνιμης επι−
τροπής του άρθρου 1
(β) κατατάσσουν τα οχήματα ειδικής χρήσης των οποί−
ων δεν είναι δυνατή η κατάταξη ως αυτοκινήτων ή μη−
χανημάτων έργου, σε ειδική κατηγορία, με τη σύμφωνη
γνωμοδότηση της μόνιμης επιτροπής του άρθρου 1
(3) καθορίζουν το περιεχόμενο της ειδικής χρήσης των
οχημάτων αυτών καθώς και κάθε λεπτομέρεια σχετικά
με τους όρους, τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία χο−
ρήγησης έγκρισης τύπου στα οχήματα αυτά.
Άρθρο 5
Τα άρθρα ΙΙ και ΙΙΙ της υπ’ αριθμ. Δ13/0/232/1992 από−
φασης των Υπουργών Περιβάλλοντος Χωροταξίας και
Δημοσίων Έργων και Μεταφορών και Επικοινωνιών (ΦΕΚ
Β΄ 119) καταργούνται.
Άρθρο 6
Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από την ημερομηνία
δημοσίευσης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Παπάγου, 6 Μαΐου 2008
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΥΦΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΠΕΖΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΟΥΦΛΙΑΣ

ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΚΩΣΤΗΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ

F
Έγκριση Οργανισμού Εσωτερικών Υπηρεσιών του
Πολιτιστικού Οργανισμού Χαλκιδικής.

(4)

ΤΟ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
(Αριθμ. απόφ. 173/θέμα 5ο)
Έχοντας υπόψη:
Τις διατάξεις:
α) του π.δ. 198/1996 (ΦΕΚ−159 Α΄): Σύσταση και λειτουρ−
γία ιδρυμάτων και νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου
από τις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις και τα Νομαρχιακά
Διαμερίσματα,
β) την υπ’ αριθμ. 3/2005 (ΦΕΚ 235 Β΄/22−2−2005): Σύ−
σταση Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑ−
ΝΙΣΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ», αποφασίζει:
Εγκρίνει τον ΟΕΥ του Πολιτιστικού Οργανισμού Χαλ−
κιδικής, που έχει ως εξής:
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
Άρθρο 1
ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Οι Υπηρεσίες του Πολιτιστικού Οργανισμού Χαλκιδι−
κής διαρθρώνονται σε επίπεδο ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
που απαρτίζεται από τα παρακάτω τμήματα με τις αρ−
μοδιότητες που αναφέρονται σε κάθε ένα από αυτά:
1. ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ − ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ. Το ανωτέρω
Τμήμα αποτελείται από τα κατωτέρω μη αυτοτελή γρα−
φεία ως οργανικές μονάδες
α) Γραφείο Διοικητικό.
β) Γραφείο Οικονομικό.
2. ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗ−
ΡΙΟΤΗΤΩΝ. Το ανωτέρω Τμήμα αποτελείται από τα κα−
τωτέρω μη αυτοτελή γραφεία ως οργανικές μονάδες:
α) Γραφείο διοργάνωσης Πολιτιστικών Δραστηριο−
τήτων.
β) Γραφείο υποστήριξης και συντονισμού δράσεων
των Πολιτιστικών Φορέων Χαλκιδικής.
γ) Γραφείο Έρευνας και Επιμόρφωσης.
Άρθρο 2
Οι αρμοδιότητες της ανωτέρω διεύθυνσης, των τμημά−
των και των μη αυτοτελών γραφείων έχουν ως εξής:
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
Των υπηρεσιών του Οργανισμού προΐσταται ο Γενικός
Διευθυντής.
Αρμοδιότητες Γενικού Διευθυντού:
1. Ο Γενικός Διευθυντής του Π.Ο.Χ. είναι αρμόδιος
κυρίως για:
α) την εκπλήρωση του σκοπού για τον οποίο συστά−
θηκε ο Οργανισμός,
β) την κατάρτιση του ετήσιου προγράμματος μελετών,
κατασκευών και συντηρήσεων,

γ) την κατάρτιση των ετήσιων και πολυετών προγραμ−
μάτων, επενδύσεων και την υπόδειξη των εγκεκριμένων
ή προτεινόμενων πηγών χρηματοδοτήσεώς τους,
δ) τη σύνταξη δυο τουλάχιστον μήνες πριν από την
έναρξη κάθε οικονομικού έτους, του προϋπολογισμού
εσόδων και εξόδων του Οργανισμού, καθώς και την κα−
τάρτιση των αναγκαίων αναμορφώσεων των τροποποι−
ήσεων των προγραμμάτων και του προϋπολογισμού,
ε) την σύνταξη του ετήσιου απολογισμού και του ισο−
λογισμού του Οργανισμού εντός τριών μηνών από της
λήξεως κάθε οικονομικού έτους.
2. Επίσης ο Γενικός Διευθυντής ελέγχει και κατευθύνει
την καθημερινή εργασία του Οργανισμού, ασκεί επο−
πτεία επί της διεξαγωγής των εργασιών κάθε υπηρεσίας
του, έχει τη διοίκηση του προσωπικού και εισηγείται
προς το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού επί :
α) της αναθέσεως μελετών, εκτελέσεως έργων και
προμηθειών κατά τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις,
β) της αγοράς, εκποιήσεως, μισθώσεως ή εκμισθώσε−
ως ακινήτων ή κινητών πραγμάτων,
γ) της έγερσης αγωγών, της ασκήσεως άλλων ενδίκων
μέσων, ή παραιτήσεως από τούτων, ή της συνάψεως
συμβιβασμού,
δ) της καταρτίσεως δανείων ή άλλων χρηματοδοτικών
συμβάσεων,
ε) της συμμετοχής φυσικών ή νομικών προσώπων ή
Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή Οργανισμών κοι−
νής ωφέλειας στη δαπάνη κατασκευής έργων, ως και
επί των όρων μιας τέτοιας συμμετοχής.
3. Ο Γενικός Διευθυντής έχει τη μέριμνα και την ευθύνη
εκτελέσεως των αποφάσεων του Δ.Σ. του Οργανισμού,
μετέχει χωρίς ψήφο στις συνεδριάσεις του και εισηγεί−
ται τα θέματα της ημερήσιας διατάξεως.
1. ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ − ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ.
Α. ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ.
1. Φροντίζει για την τήρηση της ισχύουσας κάθε φορά
νομοθεσίας σχετικά με τους υπαλλήλους και τη λει−
τουργία του Νομικού Προσώπου.
2. Εισηγείται στον Πρόεδρο του νομικού Προσώπου
κάθε τι που έχει σχέση με την λειτουργία του Νομικού
Προσώπου και ενεργεί την σχετική αλληλογραφία.
3. Επιμελείται για την παραλαβή πρωτοκόλληση των
εισερχομένων και εξερχόμενων εγγράφων και διεκπε−
ραιώνει την εισερχόμενη και εξερχόμενη αλληλογραφία
του Νομικού Προσώπου.
4. Φροντίζει για την κατάρτιση της ημερήσιας διάτα−
ξης των Συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου από
τον Πρόεδρο του Δ.Σ., για την κοινοποίηση αυτής στα
Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τηρεί τα πρακτικά
των Συνεδριάσεων του Δ.Σ. και επιμελείται της έκδοσης
των σχετικών αποφάσεων την έγκριση τους από την
αρμόδια Διοικητική αρχή και την προώθηση τους για
εκτέλεση από τους υπευθύνους του τμήματος.
5. Τηρεί τα μητρώα και τους ατομικούς Υπηρεσιακούς
Φακέλους του προσωπικού, φροντίζει για την συνεχή
ενημέρωση τους και επιμελείται όλων των διαδικασι−
ών πρόσληψης, τοποθέτησης πειθαρχικών υποθέσεων,
αδειών, μισθοδοσίας, ασφάλισης κ.λ.π.
Β. ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ.
1. Επιμελείται, σε συνεργασία με το Γενικό Διευθυντή,
την σύνταξη σχεδίου προϋπολογισμού και διαβιβάζει
τούτο μέσω του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου
στο Διοικητικό Συμβούλιο για έγκριση.

