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ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ∆ΕΥΤΕΡΟ

Αρ. Φύλλου 1664
19 Οκτωβρίου 2010

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Σύναψη συµβάσεων µίσθωσης έργου µε πέντε (5)
άτοµα, διάρκειας ενός (1) έτους στο Περιφερεια−
κό Ταµείο Ανάπτυξης Θεσσαλίας. ..................................
Πολιτογράφηση Oµογενών Αλλοδαπών υπό στοι−
χεία: ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΣ ον. πατρός ΒΑΣΙ−
ΛΗΣ, γεν. 1956 στην Αλβανία κ.λπ. ..................................
Απονοµή Ηθικής Αµοιβής σε εννέα (9) Μ.Υ. του ΥΠΕ−
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Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης υπαλλήλων του
Επιµελητηρίου Κεφαλληνίας και Ιθάκης. ...................
Χορήγηση άδειας εγκατάστασης στο ∆ΕΣΦΑ Α.Ε. για
το Μετρητικό/Ρυθµιστικό Σταθµό Φυσικού Αερίου
(80 bar) ΑΓ. ΘΕΟ∆ΩΡΩΝ στην περιοχή του ∆ήµου
Αγίων Θεοδώρων του Νοµού Κορινθίας....................
Τροποποίηση της υπ’ αριθµ. Α2/29542/5347/1991 (ΦΕΚ
Β’ 707/5−9−1991) Υπουργικής Απόφασης «Χορήγηση
αδειών κυκλοφορίας Φ.Ι.Χ. κατά το Ν. 1959/91». ...
Εργασία κατά τις Κυριακές και τις εξαιρέσιµες ηµέ−
ρες προς συµπλήρωση της εβδοµαδιαίας υπο−
χρεωτικής εργασίας – νυχτερινή εργασία πέραν
της υποχρεωτικής για νυχτοφύλακες της Κεντρι−
κής Υπηρεσίας του Υπουργείου ∆ικαιοσύνης, ∆ια−
φάνειας και Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων για το ∆΄
τρίµηνο του 2010 ............................................................................
Ορισµός της 26ης Οκτωβρίου, Επετείου της απελευ−
θέρωσης της πόλεως Θεσσαλονίκης ως ηµέρας
υποχρεωτικής αργίας. ...............................................................
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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθµ. 53701
(1)
Σύναψη συµβάσεων µίσθωσης έργου µε πέντε (5) άτο−
µα, διάρκειας ενός (1) έτους στο Περιφερειακό Τα−
µείο Ανάπτυξης Θεσσαλίας.
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ∆ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
Έχοντας υπόψη
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 6 του ν. 2527/1997 «Τροποποίηση και

συµπλήρωση διατάξεων του ν. 2190/1994 και άλλες δι−
ατάξεις» (ΦΕΚ 206, Α΄), όπως ισχύει..
β) τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν. 3812/2009 «Ανα−
µόρφωση συστήµατος προσλήψεων στο δηµόσιο τοµέα
και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 234, Α΄).
γ) του άρθρου 90 του Κώδικα Νοµοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε
µε το άρθρο πρώτο του Π∆ 63/2005 «Κωδικοποίηση
της νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά
όργανα» (ΦΕΚ 98, Α΄)
δ) την αριθµ. 2876/7.10.2009 απόφαση του Πρωθυ−
πουργού «Αλλαγή τίτλου Υπουργείων » (ΦΕΚ 2234/ τευχ.
Β΄/7.10.2009).
2. Την ΠΥΣ 33/2006 όπως ισχύει.
3. Την αριθµ. ∆ΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ.1/44/8574/15.09.2010 από−
φαση της Επιτροπής του άρθρου 2 παρ. 1 της 33/2006
ΠΥΣ (ΦΕΚ 280/τ.Α΄/2006).
4. Τις υπ’ αριθµ. 3296, 3298/23.2.2010 και 9487/19.3.2010
απαντήσεις του ΑΣΕΠ, ότι πρόκειται για γνήσιες συµ−
βάσεις µίσθωσης έργου, χωρίς να υποκρύπτεται σχέση
εξαρτηµένης εργασίας.
5. Τις υπ’ αριθµ. 3295, 3297/23.2.2010 απαντήσεις του
ΑΣΕΠ για έκδοση απόφασης ως προς τις αιτούµενες
ειδικότητες ΠΕ Οικονοµολόγου και ΠΕ Μηχανικών σύµ−
φωνα µε τις διατάξεις του αρ. 14 παρ. 1 περ. α του
ν. 3812/09.
6. Την αριθµ 383/18.1.2010 ( ΦΕΚ 29/Β/18.1.2010, διόρθω−
ση ΦΕΚ60/Β/26.1.2010) κοινή Απόφαση του Πρωθυπουρ−
γού και του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και
Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης «Καθορισµός αρµοδιο−
τήτων των Υφυπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης
Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης Θεοδώρας Τζάκρη και
Γεωργίου Ντόλιου».
7. Τα αριθ. 97, 100, 102, 103/11.1.2010 και 1851, 1852/5.3.2010
έγγραφα του Περιφερειακού Ταµείου Ανάπτυξης Θεσ−
σαλίας.
8. Το γεγονός ότι από την εν λόγω απόφαση προκα−
λείται δαπάνη ύψους ενενήντα έξι χιλιάδων (96.000,00)
Ευρώ η οποία θα καλυφθεί από τον Προϋπολογισµό
του εκάστοτε εγκεκριµένου ευρωπαϊκού έργου και το
Περιφερειακό Ταµείο Ανάπτυξης δεν επιχορηγείται από
τον Κρατικό Προϋπολογισµό γι’ αυτήν την αιτία, απο−
φασίζουµε:
1. Την ανάθεση έργου µε σύµβαση µίσθωσης, σύµφωνα
µε τις ανωτέρω διατάξεις και το άρθρο 681 ΚΕ του Αστι−
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ση καθώς και του εγγράφου της ΕΥΠΕ που αναφέρονται
στις παρ. 18 και 19 αντίστοιχα του προοιµίου της πα−
ρούσας και που η εφαρµογή τους αποτελεί απαραίτητη
προϋπόθεση για την υλοποίηση του έργου. Οι Κοινές
Υπουργικές Αποφάσεις έγκρισης περιβαλλοντικών όρων
να ανανεώνονται πριν από τη λήξη τους και να προσκο−
µίζεται αντίγραφο στη ∆/νση Εγκαταστάσεων Πετρε−
λαιοειδών του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας
και Κλιµατικής Αλλαγής.
5. Η παρούσα άδεια δεν απαλλάσσει την ενδιαφερόµε−
νη εταιρεία από την υποχρέωση να εφοδιασθεί µε άλλη
άδεια, αν από άλλες διατάξεις προκύπτει αντίστοιχη
υποχρέωσή της.
6. Για την απαιτούµενη, σύµφωνα µε τις διατάξεις
των β.δ. 16/17−03−1950 και β.δ. 24−11/17−12−1953 υπεύθυνη
επίβλεψη της λειτουργίας της ανωτέρω εγκατάστασης
πρέπει να απασχολείται πρόσωπο που να έχει τα προ−
βλεπόµενα προσόντα.
Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 15 Οκτωβρίου 2010
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ

F
Αριθµ. Α11/οικ. 50640/4810
(6)
Τροποποίηση της υπ’ αριθµ. Α2/29542/5347/1991 (ΦΕΚ Β’
707/5−9−1991) Υπουργικής Απόφασης «Χορήγηση αδει−
ών κυκλοφορίας Φ.Ι.Χ. κατά το Ν. 1959/91».
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ∆ΙΚΤΥΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 1, 2 και 3 του ν. 1959/1991
«Για τις οδικές µεταφορές, τις επικοινωνίες και άλλες δι−
ατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 123), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Την υπ’ αριθµ. Α2/29542/5347/1991 υπουργική από−
φαση «Χορήγηση αδειών κυκλοφορίας Φ.Ι.Χ. κατά το Ν.
1959/91» (ΦΕΚ Β’ 707), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Τις διατάξεις του ν. 2668/1998 «Οργάνωση του τοµέα
παροχής ταχυδροµικών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις»
(ΦΕΚ Α’ 282), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Την ανάγκη ρύθµισης των προϋποθέσεων χορήγη−
σης αδειών κυκλοφορίας φορτηγών ιδιωτικής χρήσης
(ΦΙΧ) σε εταιρίες ταχυµεταφορών (“courier”) για την
εναρµόνιση των σχετικών κανονιστικών διατάξεων µε
το κοινοτικό δίκαιο για την ανάπτυξη της εσωτερικής
αγοράς κοινοτικών ταχυδροµικών υπηρεσιών και τη βελ−
τίωση της ποιότητας των παρεχόµενων υπηρεσιών.
5. Την Απόφαση Πρωθυπουργού 2876/7.10.2009 «Αλλα−
γή Τίτλου Υπουργείων» και τις διατάξεις του Προεδρικού
∆ιατάγµατος 189/2009 «Καθορισµός και ανακατανοµή
αρµοδιοτήτων των Υπουργείων» (ΦΕΚ Α’ 221).
6. 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
∆ιατάγµατος 63/2005 «Κωδικοποίηση της νοµοθεσίας
για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ
Α΄ 98).
7. Ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλεί−
ται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισµού,
αποφασίζουµε:

Άρθρο 1
Η παράγραφος 6 του κεφαλαίου Γ΄ της υπ’ αριθµ.
Α2/29542/5347/1991 υπουργικής απόφασης αντικαθίστα−
ται ως εξής:
«6. Σε ιδιωτικές επιχειρήσεις οι οποίες έχουν ως αντι−
κείµενο εργασιών την παραλαβή, συγκέντρωση, συ−
σκευασία και ταξινόµηση µικροδεµάτων, εγγράφων και
άλλων αντικειµένων επειγούσης διαβίβασης (“courier”)
χορηγούνται άδειες κυκλοφορίας ΦΙΧ αυτοκινήτων
κοινού φόρτου, µικτού βάρους µικρότερου των 4.000
χιλιογράµµων.
Για την έκδοση των αδειών κυκλοφορίας υποβάλλονται
στην αρµόδια υπηρεσία τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
(α) Βεβαίωση της οικονοµικής υπηρεσίας (∆ΟΥ) από την
οποία προκύπτει το ανωτέρω αντικείµενο εργασιών.
(β) Βεβαίωση εγγραφής στο Μητρώο Ταχυδροµικών
Επιχειρήσεων της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών
και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ) ή βεβαίωση της ΕΕΤΤ από την
οποία προκύπτει ότι η επιχείρηση είναι µέλος του ταχυ−
δροµικού δικτύου επιχείρησης που είναι εγγεγραµµένη
στο Μητρώο Ταχυδροµικών Επιχειρήσεων της ΕΕΤΤ.
Στην τελευταία περίπτωση, η βεβαίωση πρέπει να έχει
εκδοθεί έως δέκα εργάσιµες ηµέρες πριν την υποβολή
της αίτησης για την έκδοση της άδειας κυκλοφορίας.
(γ) Υπεύθυνη δήλωση του νοµίµου εκπροσώπου της
επιχείρησης που είναι µέλος ταχυδροµικού δικτύου ότι,
σε περίπτωση παύσης της ιδιότητας του µέλους ταχυ−
δροµικού δικτύου, η άδεια και τα στοιχεία κυκλοφορίας
του οχήµατος θα κατατεθούν στην αρµόδια υπηρεσία
εντός προθεσµίας ενός µηνός.
Οι άδειες κυκλοφορίας των επιχειρήσεων που είναι εγ−
γεγραµµένες στο Μητρώο Ταχυδροµικών Επιχειρήσεων
της ΕΕΤΤ έχουν διάρκεια ισχύος ίση µε την αναγραφόµε−
νη στη βεβαίωση εγγραφής της ΕΕΤΤ και ανανεώνονται
µε την υποβολή νεώτερης βεβαίωσης εγγραφής.
Οι άδειες κυκλοφορίας που χορηγούνται σε επιχειρή−
σεις που είναι µέλη ταχυδροµικού δικτύου έχουν διάρ−
κεια ισχύος έξι µηνών και ανανεώνονται µε την υποβολή
νεώτερης βεβαίωσης της ΕΕΤΤ από την οποία προκύπτει
ότι η επιχείρηση εξακολουθεί να είναι µέλος ταχυδρο−
µικού δικτύου.
Στις άδειες κυκλοφορίας αναγράφεται η ακριβής ηµε−
ροµηνία λήξης ισχύος και η παρατήρηση ότι επιτρέπεται
µε το όχηµα η παραλαβή, συγκέντρωση και συσκευασία
µικροδεµάτων, εγγράφων και άλλων αντικειµένων επει−
γούσης διαβίβασης.
Η διενέργεια µεταφορών µε τα ΦΙΧ αυτοκίνητα αυτής
της κατηγορίας επιτρέπεται εφ’ όσον στα µικροδέµατα,
έγγραφα και άλλα αντικείµενα επείγουσας διαβίβασης
προσαρτάται το Συνοδευτικό ∆ελτίο Ταχυµεταφοράς
(ΣΥ∆ΕΤΑ) σύµφωνα µε τους Κανονισµούς της ΕΕΤΤ.
Στην περίπτωση µέλους ταχυδροµικού δικτύου, το ΣΥ−
∆ΕΤΑ θα πρέπει να φέρει τα στοιχεία της επιχείρησης
στο ταχυδροµικό δίκτυο της οποίας ανήκει η επιχείρη−
ση που πραγµατοποιεί τη µεταφορά. Αντίγραφο της
βεβαίωσης της ΕΕΤΤ από την οποία προκύπτει ότι η
επιχείρηση είναι µέλος του συγκεκριµένου ταχυδροµι−
κού δικτύου θα πρέπει να βρίσκεται επί του οχήµατος
κατά τη διενέργεια µεταφορών».
Άρθρο 2
1. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη
δηµοσίευσή της στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Πα−
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ραγγέλλεται η δηµοσίευση της παρούσας απόφασης
στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
2. Από την θέση σε ισχύ της παρούσας καταργείται
η υπουργική απόφαση υπ’ αριθµ. Α1/44351/3608/2005
(ΦΕΚ Β΄ 1491).
Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της
Κυβερνήσεως.
Παπάγου, 18 Οκτωβρίου 2010
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΕΠΠΑΣ

Αριθµ. 104075
(7)
Εργασία κατά τις Κυριακές και τις εξαιρέσιµες ηµέρες
προς συµπλήρωση της εβδοµαδιαίας υποχρεωτικής
εργασίας – νυχτερινή εργασία πέραν της υποχρεωτι−
κής για νυχτοφύλακες της Κεντρικής Υπηρεσίας του
Υπουργείου ∆ικαιοσύνης, ∆ιαφάνειας και Ανθρωπί−
νων ∆ικαιωµάτων για το ∆΄ τρίµηνο του 2010».
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
∆ΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ∆ΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις: α) του άρθρου 16 του Ν. 3205/2003
(ΦΕΚ 297/Α΄) «Μισθολογικές ρυθµίσεις λειτουργών και
υπαλλήλων του ∆ηµοσίου, Ν.Π.∆.∆. και Ο.Τ.Α., µονίµων
στελεχών των Ενόπλων ∆υνάµεων και αντιστοίχων της
Ελληνικής Αστυνοµίας, του Πυροσβεστικού και Λιµενικού
Σώµατος και άλλες συναφείς διατάξεις», β) των άρθρων
6 και 20 του του ν.3833/2010 (ΦΕΚ 40/Α΄) και γ) του
άρθρου 90 του Κώδικα Νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση
και τα Κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε µε το άρθρο
πρώτο του Π.∆/τος 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α΄).
2. Την ανάγκη καταβολής αποζηµίωσης νυχτερινών
και εξαιρέσιµων ωρών στους εφτά (7) νυχτοφύλακες
της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου ∆ικαιοσύνης,
∆ιαφάνειας και Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων, δεδοµένου
ότι εκτελούν υπηρεσία κατά τις νυχτερινές ώρες ερ−
γασίµων ηµερών και τις νυχτερινές και ηµερήσιες ώρες
των Κυριακών και εξαιρέσιµων προς συµπλήρωση της
εβδοµαδιαίας υποχρεωτικής εργασίας τους και πέραν
της υποχρεωτικής κατά τις νυχτερινές ώρες των ερ−
γασίµων ηµερών καθώς και για ηµερήσια και νυχτερινή
εργασία κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιµες ηµέρες.
3. Το γεγονός ότι από την εφαρµογή των διατάξεων
της απόφασης αυτής προκαλείται δαπάνη 3220,00 Ευρώ
περίπου, η οποία θα βαρύνει τον Κ.Α.Ε. 512 του Ειδικού
Φορέα 17 – 110 και ότι στον Κ.Α.Ε. 512 υπάρχει εγγεγραµ−
µένη ετήσια πίστωση 90.000,00 Ευρώ Ευρώ αντίστοιχα
στο προϋπολογισµό του τρέχοντος οικονοµικού έτους,
αποφασίζουµε:
Εγκρίνουµε την καθιέρωση ηµερήσιας εργασίας κατά
τις Κυριακές και εξαιρέσιµες ηµέρες για τη συµπλήρωση
της εβδοµαδιαίας υποχρεωτικής εργασίας καθώς και
για πέραν της υποχρεωτικής κατά τις νυχτερινές ώρες
των εργασίµων ηµερών και για νυχτερινή εργασία κατά
τις Κυριακές και εξαιρέσιµες ηµέρες, για τον καθένα
από τους εφτά (7) νυχτοφύλακες της Κεντρικής Υπη−
ρεσίας του Υπουργείου ∆ικαιοσύνης, ∆ιαφάνειας και
Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων, για το χρονικό διάστηµα από
01−10−2010 µέχρι 31−12−2010 κατά µήνα, ως εξής.
∆έκα έξι (16) ώρες συνολικά ηµερήσιας εργασίας κατά
τις Κυριακές και εξαιρέσιµες ηµέρες για τη συµπλήρωση
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της εβδοµαδιαίας υποχρεωτικής εργασίας και δέκα έξι
(16) ώρες συνολικά πέραν της υποχρεωτικής κατά τις
νυχτερινές ώρες των εργασίµων ηµερών, καθώς και για
ηµερήσια και νυχτερινή εργασία κατά τις Κυριακές και
εξαιρέσιµες ηµέρες.
Από την ανωτέρο παράγραφο της απόφασης αυτής
προκαλείται δαπάνη 3.220,00 Ευρώ περίπου, η οποία
θα βαρύνει τον Κ.Α.Ε. 512 του Ειδικού Φορέα 17−110
όπου υπάρχει εγγεγραµµένη πίστωση ύψους 90.000,00
Ευρώ.
Υπεύθυνος για την παρακολούθηση και τον έλεγχο
της νυχτερινής εργασίας εργασίµων ηµερών καθώς
και της νυχτερινής και ηµερήσιας εργασίας κατά τις
Κυριακές και εξαιρέσιµες ηµέρες για τη συµπλήρωση
εβδοµαδιαίας υποχρεωτικής εργασίας ορίζεται ο εκά−
στοτε Προϊστάµενος της Γραµµατείας της Κεντρικής
Υπηρεσίας του Υπουργείου ∆ικαιοσύνης, ∆ιαφάνειας
και Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων.
Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της
Κυβερνήσεως και έχει αναδροµική ισχύ ενός µήνα από
τη δηµοσίευσή της σε αυτή.
Αθήνα, 12 Οκτωβρίου 2010
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΣΤΑΝΙ∆ΗΣ

F
Αριθµ. 16/Γ/ΟΙΚ/8338
(8)
Ορισµός της 26ης Οκτωβρίου, Επετείου της απελευθέ−
ρωσης της πόλεως Θεσσαλονίκης ως ηµέρας υπο−
χρεωτικής αργίας.
Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 8 του Π.∆. 30/1996 µε το
οποίο κωδικοποιήθηκαν σε ενιαίο κείµενο Νόµου µε
τίτλο «Κώδικας Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης» οι ισχύου−
σες διατάξεις για την Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση (ΦΕΚ
21/Α΄/02−02−96).
2. Τον Οργανισµό Εσωτερικής Υπηρεσίας της Νοµαρ−
χιακής Αυτοδιοίκησης Θεσσαλονίκης (ΦΕΚ 392/τ.Β΄/
11−05−1995) όπως τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε
µεταγενέστερα.
3. Τις διατάξεις της παραγράφου 8 του άρθρου 15 του
Ν. 2639/1998 «Ρύθµιση εργασιακών σχέσεων, σύσταση
Σώµατος Επιθεώρησης Εργασίας....» (ΦΕΚ 205 τ.Α΄) σε
συνδυασµό µε τις διατάξεις του Β.∆. 748/66 «Περί κω−
δικοποιήσεως, τροποποιήσεως και συµπληρώσεως των
διατάξεων της κείµενης νοµοθεσίας περί εβδοµαδιαίας
και Κυριακής αναπαύσεως και ηµερών αργίας».
4. Τις διατάξεις των Β.∆. 711/1970 και 193/1972 µε τις
οποίες µεταβιβάστηκε η αρµοδιότητα στους Νοµάρ−
χες να ορίζουν µέχρι πέντε εορτές το έτος ως ηµέρες
υποχρεωτικής ή προαιρετικής αργίας εφόσον πρόκειται
για τοπικές αργίες.
5. Τις διατάξεις του άρθρου 46 του Ν. 2224/94 «Ρύθµιση
θεµάτων εργασίας, συνδικαλιστικών δικαιωµάτων».
6. Το γεγονός ότι η 26η Οκτωβρίου τυγχάνει επέτειος
της απελευθέρωσης της πόλεως Θεσσαλονίκης (Β.∆.
157/1969).

