
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Τροποποίηση της αριθμ. 9909/Β2-1070/28.9.2010 
απόφασης με θέμα «Ορισμός Εθνικών Αρχών», 
όπως τροποποιήθηκε τελευταία με την αριθμ. 
7585/Β2-643/25.9.2018 απόφαση.

2 Τροποποίηση της αριθμ. 9908/Β2-1069/28.9.2010 
απόφασης με θέμα «Ορισμός Φορέων του Ελλη-
νικού Στατιστικού Συστήματος», όπως τροπο-
ποιήθηκε τελευταία με την αριθμ. 7583/Β2-644/
25.9.2018 απόφασης.

3 Επιβολή πολλαπλών τελών στον RANA MANDEER 
του Ispal και της Devi για λαθρεμπορία αυτοκινή-
του.

4 Επιβολή πλλαπλών τελών στον IMRAN AHMED 
του Muhammad Aslam και της Shenaz Bibi για λα-
θρεμπορία καπνικών.

5 Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής «Με εντο-
λή Περιφερειάρχη» σε υπαλλήλους του Τμή-
ματος Γραμματείας της Διεύθυνσης Διοικητι-
κού - Οικονομικού της Περιφερειακής Ενότητας 
Καρδίτσας της Περιφέρειας Θεσσαλίας για την 
επίθεση της επισημείωσης (APOSTILLE) της Σύμ-
βασης της Χάγης.

6 Μεταβίβαση «άσκησης αρμοδιότητας υπογρα-
φής» και υποβολής των εισηγήσεων-τεκμηριω-
μένων πρωτογενών αιτημάτων στους Χωρικούς 
Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

   Αριθμ. 9604/Α3-346 (1)
Τροποποίηση της αριθμ. 9909/Β2-1070/28.9.2010 
απόφασης με θέμα «Ορισμός Εθνικών Αρχών», 
όπως τροποποιήθηκε τελευταία με την αριθμ. 
7585/Β2-643/25.9.2018 απόφαση. 

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. του άρθρου 11 παράγραφος 5 του ν. 3832/2010 

(ΦΕΚ  38/Α’/9.3.2010) «Ελληνικό Στατιστικό Σύστημα 
(ΕΛ.Σ.Σ.) Σύσταση της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής 
(ΕΛ.ΣΤΑΤ.) ως Ανεξάρτητης Αρχής», όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει,

β. του π.δ. 73/2019 (ΦΕΚ 114/Α’/4.7.2019) «Οργανισμός 
της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛ.ΣΤΑΤ.)».

γ. Την αριθμ. ΥΠΟΙΚ 0001538ΕΞ2016/24.2.2016 από-
φαση του Υπουργού Οικονομικών, με θέμα «Διορι-
σμός του Προέδρου της Ελληνικής Στατιστικής Αρ-
χής (ΕΛ.ΣΤΑΤ.)» (ΦΕΚ 95/Υ.Ο.Δ.Δ./2016).

2. Το άρθρο 5, παράγραφος 2, του Κανονισμού (ΕΚ) 
αριθμ. 223/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 11ης Μαρτίου 2009, όπως τροποποιή-
θηκε με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2015/759 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και Συμβουλίου της 29ης Απριλίου 2015.

3. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 2017/1951 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και Συμβουλίου της 25ης Οκτωβρίου 
2017 για την τροποποίηση του Κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E
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99/2013, σχετικά με το Ευρωπαϊκό Στατιστικό Πρόγραμ-
μα 2013-2017, και την παράτασή του έως το 2020.

4. Το π.δ. 81/2019 (ΦΕΚ 119/Α’/8.7.2019) «Σύσταση, 
συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων 
και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά 
υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων».

5. Την αριθμ. 9909/Β2-1070/28.9.2010 (ΦΕΚ 1629/Β’/
11.10.2010) απόφαση με θέμα «Ορισμός Εθνικών Αρχών», 
όπως τροποποιήθηκε τελευταία με την αριθμ. 7585/Β2-
643/25.9.2018 (ΦΕΚ 4319/Β’/28.9.2018) απόφαση.

6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυ-
τής δεν προκαλείται δαπάνη, αποφασίζουμε:

1. Τροποποιούμε την αριθμ. 9909/Β2-1070/28.9.2010 
απόφαση με θέμα «Ορισμός Εθνικών Αρχών», όπως 
τροποποιήθηκε τελευταία με την αριθμ. 7585/Β2-643/
25.9.2018 απόφαση, και ορίζουμε ως «εθνικές Αρχές» 
τους ακόλουθους φορείς:

- Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛ.ΣΤΑΤ.).
- Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη.
- Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.
- Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
- Υπουργείο Εσωτερικών.
- Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
- Τράπεζα της Ελλάδος.
- Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Πε-

ριεχομένου (ΕΚΤ).
- Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ).
2. Κατά τα λοιπά ισχύει η ως άνω απόφαση.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως. 

 Πειραιάς, 15 Νοεμβρίου 2019

Ο Πρόεδρος

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΣ   

Ι

   Αριθμ. 9605/Α3-347 (2)
Τροποποίηση της αριθμ. 9908/Β2-1069/28.9.2010 

απόφασης με θέμα «Ορισμός Φορέων του Ελλη-

νικού Στατιστικού Συστήματος», όπως τροπο-

ποιήθηκε τελευταία με την αριθμ. 7583/Β2-644/

25.9.2018 απόφαση. 

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. του άρθρου 11 παράγραφος 5 του ν.  3832/2010 

(ΦΕΚ 38/Α’/9.3.2010) «Ελληνικό Στατιστικό Σύστημα (ΕΛ.Σ.Σ.) 
Σύσταση της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛ.ΣΤΑΤ.) ως 
Ανεξάρτητης Αρχής», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,

β. του π.δ. 73/2019 (ΦΕΚ 114/Α’/4.7.2019) «Οργανισμός 
της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛ.ΣΤΑΤ.)».

γ. Την αριθμ. ΥΠΟΙΚ 0001538ΕΞ2016/24.2.2016 απόφα-
ση του Υπουργού Οικονομικών, με θέμα «Διορισμός του 
Προέδρου της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛ.ΣΤΑΤ.)» 
(ΦΕΚ 95/Υ.Ο.Δ.Δ./2016).

2. Το π.δ. 81/2019 (ΦΕΚ 119/Α’/8.7.2019) «Σύσταση, 
συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων 
και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά 
υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων».

3. Την αριθμ. 9908/Β2-1069/28.9.2010 (ΦΕΚ 1629/Β’/
11.10.2010) απόφαση με θέμα «Ορισμός Φορέων του 
Ελληνικού Στατιστικού Συστήματος», όπως τροποποι-
ήθηκε τελευταία με την αριθμ. 7583/Β2-644/25.9.2018 
(ΦΕΚ 4319/Β’/28.9.2018) απόφαση.

4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυ-
τής δεν προκαλείται δαπάνη, αποφασίζουμε:

1. Τροποποιούμε την αριθμ. 9908/Β2-1069/28.9.2010 
απόφαση με θέμα «Ορισμός Φορέων του Ελληνικού Στα-
τιστικού Συστήματος», όπως τροποποιήθηκε τελευταία 
με την αριθμ. 7583/Β2-644/25.9.2018 απόφαση, και ορί-
ζουμε ως Φορείς του Ελληνικού Στατιστικού Συστήματος 
τους ακόλουθους φορείς:

- Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛ.ΣΤΑΤ.).
- Υπουργείο Οικονομικών.
- Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων.
- Υπουργείο Εξωτερικών.
- Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη.
- Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων.
- Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.
- Υπουργείο Υγείας.
- Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
- Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού.
- Υπουργείο Δικαιοσύνης.
- Υπουργείο Εσωτερικών.
- Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης.
- Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών.
- Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.
- Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
- Υπουργείο Τουρισμού.
- Τράπεζα της Ελλάδος.
- Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Πε-

ριεχομένου (ΕΚΤ).
- Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ).
- Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων 

(ΕΕΤΤ).
2. Στα Υπουργεία συμπεριλαμβάνονται οι εποπτευό-

μενοι φορείς τους που παράγουν εθνικές στατιστικές.
3. Κατά τα λοιπά ισχύει η ως άνω απόφαση.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως. 

 Πειραιάς, 15 Νοεμβρίου 2019

Ο Πρόεδρος

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΣ   

Ι

 (3) 
 Επιβολή πολλαπλών τελών στον RANA MANDEER 

του Ispal και της Devi για λαθρεμπορία αυτοκι-

νήτου. 

   Με την 17GRYP08320000007-8/15.11.2019 καταλο-
γιστική πράξη του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης του 



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 53385Τεύχος B’ 4671/19.12.2019

Τελωνείου Οινόης, επιβάλλονται κατ’ άρθρα 152 και 155 
ν. 2960/2001 περί «Ε.Τ.Κ.», στον νυν αγνώστου διαμονής, 
γεννηθέντα την 2/4/1985 στην Ινδία, στερούμενο ταξιδιω-
τικών εγγράφων, κάτοχο της με αριθμ. 95/000091737-Α 
Βαθμός απόφασης Περιφερειακού Γραφείου Ασύλου 
Αττικής, η οποία του επιδόθηκε την 19/4/2016, δίνο-
ντάς του προθεσμία αναχώρησης από τη χώρα μας 30 
ημερών (έως 19/5/2016), RANA MANDEER του Ispal και 
της Devi ως προσωπικά υπεύθυνο, πολλαπλά τέλη για 
λαθρεμπορία αυτοκινήτου, ύψους τριών χιλιάδων είκοσι 
δύο ευρώ και πενήντα έξι λεπτών (3.022,56 €).

Τα ως άνω πολλαπλά τέλη προσαυξάνονται με τέλη 
χαρτοσήμου και Ο.Γ.Α. επί τελών χαρτοσήμου (2,4%), 
ήτοι ποσού εβδομήντα δύο ευρώ και πενήντα τεσσάρων 
λεπτών (72,54 €).

Κρίθηκε και έγινε στην Οινόη, την 15η Νοεμβρίου 2019. 

 Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης

 ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ   

Ι

 (4) 
 Επιβολή πλλαπλών τελών στον IMRAN AHMED 

του Muhammad Aslam και της Shenaz Bibi για 

λαθρεμπορία καπνικών. 

 Με την 18GRYP08320000063-1/18.11.2019 κατα-
λογιστική πράξη του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης 
του Τελωνείου Οινόης, επιβάλλονται κατ’ άρθρα 152 
και 155 ν. 2960/2001 περί «Ε.Τ.Κ.», στον νυν αγνώστου 
διαμονής, γεννηθέντα στις 02/10/1999 στο Πακιστάν 
IMRAN AHMED του Muhammad Aslam και της Shenaz 
Bibi, ως προσωπικά υπεύθυνο, πολλαπλά τέλη για λα-
θρεμπορία καπνικών, ύψους χιλίων πεντακοσίων ευρώ 
(1.500,00 €).

Τα ως άνω πολλαπλά τέλη προσαυξάνονται με τέλη 
χαρτοσήμου και Ο.Γ.Α. επί τελών χαρτοσήμου (2,4%), 
ήτοι ποσού τριάντα έξι ευρώ (36,00 €).

Κρίθηκε και έγινε στην Οινόη, την 18η Νοεμβρίου 2019. 

 Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης

ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ   

Ι

 Αριθμ. 273862/6497 (5)
Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής «Με εντο-

λή Περιφερειάρχη» σε υπαλλήλους του Τμήματος 

Γραμματείας της Διεύθυνσης Διοικητικού - Οι-

κονομικού της Περιφερειακής Ενότητας Καρδί-

τσας της Περιφέρειας Θεσσαλίας για την επίθε-

ση της επισημείωσης (APOSTILLE) της Σύμβασης 

της Χάγης. 

 Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

 Έχοντας υπόψη :
1. Τις διατάξεις των άρθρων 3, 113, 159, και 186 του 

ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτο-

διοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρό-
γραμμα Καλλικράτης», όπως ισχύουν.

2. Τις διατάξεις του ν. 1497/1984 «Κύρωση Σύμβασης 
που καταργεί την υποχρέωση επικύρωσης των αλλοδα-
πών δημοσίων εγγράφων».

3. Τις διατάξεις των άρθρων 8 και 9 του Κώδικα Διοι-
κητικής Διαδικασίας (ν. 2690/1999).

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

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

6. Τις διατάξεις της αριθμ. 15840/156612/4-10-2018 
απόφασης του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας ’Έγκριση της αριθμ. 146/2018 
(ορθή επανάληψη) περί ολικής τροποποίησης - επικαι-
ροποίησης του π.δ. 129/2010 (ΦΕΚ 222/τ.Α’/27-12-2010): 
«Οργανισμός της Περιφέρειας Θεσσαλίας» όπως ισχύει," 
(ΦΕΚ 4788/Β’/2018).

7. Την αριθμ. 26/2019 απόφαση του Πολυμελούς 
Πρωτοδικείου Λάρισας, με την οποία ανακηρύχθηκαν 
ο Περιφερειάρχης, οι τακτικοί και οι αναπληρωματικοί 
Περιφερειακοί Σύμβουλοι της Περιφέρειας Θεσσαλίας, 
για την περίοδο από 1-9-2019 έως 31-12-2023.

8. Το αριθμ. 5325/2-2-2011 (ΑΔΑ: 4ΑΛΡΚ-Ξ) έγγραφο 
του Υπουργείου Εσωτερικών σύμφωνα με το οποίο οι 
Περιφερειάρχες επιβάλλεται να εξουσιοδοτούν υπαλ-
λήλους που θα χορηγούν και θα υπογράφουν τις επιση-
μειώσεις και θα τηρούν το σχετικό βιβλίο.

9. Τον υπάρχοντα υπηρεσιακό φόρτο εργασίας και την 
επιβαλλόμενη για το λόγο αυτό ανάγκη άσκησης από τον 
Περιφερειάρχη ορισμένων μόνο αρμοδιοτήτων.

10. Την ανάγκη απλούστευσης των διαδικασιών για 
ταχύτερη διεκπεραίωση των υπηρεσιακών θεμάτων, κα-
λύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών και διασφάλιση της 
αποδοτικής και εύρυθμης λειτουργίας των υπηρεσιών 
της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

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

Την εξουσιοδότηση των κάτωθι υπαλλήλων του 
Τμήματος Γραμματείας της Διεύθυνσης Διοικητικού - 
Οικονομικού της Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας 
της Περιφέρειας Θεσσαλίας να υπογράφουν «Με εντο-
λή Περιφερειάρχη» και να χορηγούν την επισημείωση 
(APOSTILLE) που προβλέπεται στα άρθρα 3 και 6 της 
Σύμβασης της Χάγης (ν. 1497/1984), σε όλα τα διοικητικά 
έγγραφα που εκδίδονται από υπηρεσίες της Περιφερει-
ακής Ενότητας Καρδίτσας:

- Απόστολο Ταλιαδούρο του Αθανασίου, υπάλληλο Δ.Ε. 
Διοικητικών - Γραμματέων, με βαθμό Α’, Προϊστάμενο 
του Τμήματος Γραμματείας της Διεύθυνσης Διοικητικού - 
Οικονομικού της Π.Ε. Καρδίτσας, με αναπληρωτές, σε 
περίπτωση κωλύματος ή απουσίας του, κατά σειρά τους:

- Παππή Ελένη του Θρασυβούλου, υπάλληλο Τ.Ε. Πλη-
ροφορικής, με βαθμό Α’.
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- Πούλιο Δημήτριο του Αριστείδη, υπάλληλο Δ.Ε. Δι-
οικητικών - Γραμματέων, με βαθμό Α.’

Οι ανωτέρω υπάλληλοι είναι υποχρεωμένοι να κατα-
χωρούν τις επισημειώσεις που χορηγούν στο βιβλίο που 
τηρείται στο αρχείο του Τμήματος Γραμματείας της Δι-
εύθυνσης Διοικητικού - Οικονομικού της Περιφερειακής 
Ενότητας Καρδίτσας.

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

Η απόφαση αυτή, να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως. 

 Καρδίτσα, 14 Νοεμβρίου 2019

 Ο Περιφερειάρχης

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ   

Ι

 Αριθμ. οικ 633 (6)
Μεταβίβαση «άσκησης αρμοδιότητας υπογρα-

φής» και υποβολής των εισηγήσεων-τεκμηριω-

μένων πρωτογενών αιτημάτων στους Χωρικούς 

Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Θεσσαλίας. 

 Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

 Έχοντας υπόψη :
1. Τις διατάξεις των άρθρων 3, 113, 159, 160 και 186 

του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της 
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - 
Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως ισχύουν.

2. Τις διατάξεις του άρθρου 9 του ν.  2690/1999 
(ΦΕΚ 45/Α’/9-3-1999) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής 
Διαδικασίας και άλλες διατάξεις».

3. Τις διατάξεις της παρ.  3α του άρθρου 66 του 
ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α’/28-6-2014) όπως τροποποι-
ήθηκαν και ισχύουν.

4. Τις διατάξεις της παρ.  1 του άρθρου 4 του 
π.δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145/Α’/5-8-2016) «Ανάληψη υποχρε-
ώσεων από τους διατάκτες».

5. Την αριθμ. 15840/156612/4-10-2018 απόφαση του 
Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλί-
ας - Στερεάς Ελλάδας, «Έγκριση της 146/2018 (ορθή 

επανάληψη) περί ολικής τροποποίησης  - επικαιρο-
ποίησης του π.δ. 129/2010 (ΦΕΚ 222/τ.Α’/27-12-2010): 
"Οργανισμός της Περιφέρειας Θεσσαλίας" όπως ισχύει» 
(ΦΕΚ 4788/Β’/26.10.2018).

6. Την αριθμ. 26/2019 απόφαση του Πολυμελούς 
Πρωτοδικείου Λάρισας, με την οποία ανακηρύχτηκαν 
ο Περιφερειάρχης και οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι της 
Περιφέρειας Θεσσαλίας για την περίοδο από 1-9-2019 
έως 31-12-2023.

7. Το από 30-8-2019 πρακτικό ορκωμοσίας των ανω-
τέρω.

8. Την αριθμ. οικ2712/1-9-2019 απόφαση του Πε-
ριφερειάρχη Θεσσαλίας ορισμού Χωρικών Αντιπερι-
φερειαρχών στην Περιφέρεια Θεσσαλίας (ΦΕΚ  724/
τ.ΥΟΔΔ/12-9-2019).

9. Την αριθμ. οικ3313/20-9-2019 απόφαση του Πε-
ριφερειάρχη Θεσσαλίας ορισμού Χωρικών Αντιπερι-
φερειαρχών στην Περιφέρεια Θεσσαλίας (ΦΕΚ  787/
τ.ΥΟΔΔ/27-9-2019).

10. Τον υπάρχοντα υπηρεσιακό φόρτο εργασίας και 
την επιβαλλόμενη για το λόγο αυτό ανάγκη επικουρίας 
του Περιφερειάρχη κατά την άσκηση των καθηκόντων 
του, αποφασίζουμε:

Μεταβιβάζουμε την άσκηση αρμοδιότητας υπογρα-
φής και υποβολής των εισηγήσεων-τεκμηριωμένων 
πρωτογενών αιτημάτων όλων των υπηρεσιών των Πε-
ριφερειακών Ενοτήτων Τρικάλων, Καρδίτσας, Μαγνησίας 
και Σποράδων προς τις αρμόδιες οικονομικές υπηρεσίες, 
στους αντίστοιχους Χωρικούς Αντιπεριφερειάρχες ως 
ακολούθως:

- Μιχαλάκη Χρήστο του Ευαγγέλου, Αντιπεριφερειάρ-
χη Τρικάλων,

- Νούσιο Κωνσταντίνο του Γεωργίου, Αντιπεριφερει-
άρχη Καρδίτσας,

- Κολυνδρίνη - Χαλαστάρα Δωροθέα του Στεφάνου, 
Αντιπεριφερειάρχη Μαγνησίας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Λάρισα 18 Νοεμβρίου 2019

 Ο Περιφερειάρχης

 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ   

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

Κείμενα προς δημοσίευση:   webmaster.et@et.gr *02046711912190004*
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