Π.Γ. 70/10 (ΦΔΚ 126 Α/2-8-2010) : Οξγαληζκφο ηνπ Δπηκειεηεξίνπ
Λαθσλίαο.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ

Έρνληαο ππφςε:
1. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 20 ηνπ Ν. 2503/97 «Γηνίθεζε,
Οξγάλσζε, ηειέρσζε ηεο Πεξηθέξεηαο, Ρχζκηζε ζεκάησλ γηα ηελ
Σνπηθή Απηνδηνίθεζε θαη άιιεο δηαηάμεηο» (Α΄ 107).
2. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 3δ ηνπ λ. 2081/1992 (Α΄ 154) πνπ
πξνζηέζεθε κε ην άξζξν 22 ηνπ λ. 3419/2005 «Γεληθφ Δκπνξηθφ
Μεηξψν (Γ.Δ.ΜΗ) θαη εθζπγρξνληζκφο ηεο Δπηκειεηεξηαθήο
Ννκνζεζίαο» (Α΄ 297).
3. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 90 ηνπ Κψδηθα ηεο Ννκνζεζίαο γηα ηελ
Κπβέξλεζε θαη ηα Κπβεξλεηηθά Όξγαλα πνπ θπξψζεθε κε ην άξζξν
πξψην ηνπ Π.Γ. 63/2005 (Α΄ 98).
4. Σν Π.Γ. 185/2009 Αλαζχζηαζε ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ,
ζπγρψλεπζε ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ κε ηα
Τπνπξγεία Αλάπηπμεο θαη Δκπνξηθήο Ναπηηιίαο, Αηγαίνπ θαη
Νεζησηηθήο Πνιηηηθήο θαη κεηνλνκαζία ηνπ ζε Τπνπξγείν Οηθνλνκίαο,
Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Ναπηηιίαο ..... » (Α΄ 213).
5. Σελ αξ. 2672/3-12-2009 Κνηλή απφθαζε ηνπ Πξσζππνπξγνχ θαη
ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ «Καζνξηζκφο αξκνδηνηήησλ ηνπ
Τθππνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ Φίιηππνπ αρηλίδε» (Β΄ 2408).
6. Σελ αξ. 5/7-7-2008 απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ
Δπηκειεηεξίνπ Λαθσλίαο.
7. Σν γεγνλφο φηη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο δηαηάγκαηνο δελ
πξνθαιείηαη δαπάλε ζε βάξνο ηνπ θξαηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ.
Πξνθαιείηαη εηήζηα δαπάλε ζε βάξνο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ
Δπηκειεηεξίνπ Λαθσλίαο χςνπο 5.250,00 € γηα ην ηξέρνλ έηνο, ε
νπνία θαιχπηεηαη απφ ηηο εγθεθξηκέλεο πηζηψζεηο ηνπ
Πξνυπνινγηζκνχ. Γηα ηα επφκελα έηε ε δαπάλε, ε νπνία δελ κπνξεί
λα πξνζδηνξηζζεί επαθξηβψο ιφγσ πξαγκαηηθψλ γεγνλφησλ (κηζζνί
πξνζσπηθνχ θ.ά), θαιχπηεηαη απφ αλάινγεο πηζηψζεηο πνπ
εγγξάθνληαη θαη’ έηνο ζηνλ Πξνυπνινγηζκφ ηνπ Δπηκειεηεξίνπ.
8. Σελ αξ. 256/2009 γλσκνδφηεζε ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπηθξαηείαο
κε πξφηαζε ηνπ Τπνπξγνχ Δζσηεξηθψλ, Απνθέληξσζεο θαη
Ηιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο, ηνπ Τθππνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ θαη ηεο

Τπνπξγνχ Οηθνλνκίαο, Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Ναπηηιίαο,
απνθαζίδνπκε:

Άπθπο 1
Αποζηολή ηος Επιμεληηηπίος Λακωνίαρ
1. Σν Δπηκειεηήξην Λαθσλίαο, είλαη λνκηθφ πξφζσπν δεκνζίνπ
δηθαίνπ (λ.π.δ.δ.) κε έδξα ην Γχζεην θαη απνηειεί ππνρξεσηηθή
απηνηειή θαη αλεμάξηεηε έλσζε θπζηθψλ θαη λνκηθψλ πξνζψπσλ
πνπ αζθνχλ εκπνξηθή, βηνκεραληθή, βηνηερληθή θαη επαγγεικαηηθή
δξαζηεξηφηεηα ζηελ πεξηθέξεηα ηνπ Ννκνχ Λαθσλίαο.
2. θνπφο ηνπ λνκηθνχ απηνχ πξνζψπνπ είλαη: α) ε πξνζηαζία θαη ε
αλάπηπμε ηνπ εκπνξίνπ, ηεο βηνκεραλίαο, ηεο βηνηερλίαο θαη ησλ
επαγγεικάησλ ζηελ πεξηθέξεηα ηνπ, κέζα ζηα πιαίζηα ησλ
ζπκθεξφλησλ ηεο Δζληθήο Οηθνλνκίαο, θαζψο θαη ε νηθνλνκηθή
πξφνδνο ηεο πεξηθέξεηαο απηήο, β) ε παξνρή γλσκνδνηήζεσλ θαη
πιεξνθνξηψλ γηα θάζε ζέκα νηθνλνκηθνχ πεξηερνκέλνπ ζηελ
πνιηηεία κε γλψκνλα πάληνηε ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε ηεο
πεξηθέξεηαο ηνπ θαη ηελ εμππεξέηεζε ηνπ γεληθφηεξνπ ζπκθέξνληνο
ηεο Δζληθήο Οηθνλνκίαο θαη πξνο ηα κέιε ηνπ θαζψο θαη πξνο θάζε
ελδηαθεξφκελν.

Άπθπο 2
Διάπθπωζη Τπηπεζιών
Οη Τπεξεζίεο ηνπ Δπηκειεηεξίνπ Λαθσλίαο ιεηηνπξγνχλ ζε επίπεδν
Γηεχζπλζεο, ε νπνία ζπγθξνηείηαη σο εμήο:
α) Σκήκα Δλεκέξσζεο θαη Σεθκεξίσζεο
β) Σκήκα Γηνηθεηηθνχ - Οηθνλνκηθνχ.
γ) Σκήκα Μεηξψνπ - Μεραλνγξαθηθψλ Δθαξκνγψλ.

Άπθπο 3
Απμοδιόηηηερ Τπηπεζιών

Α΄. ηελ Αξκνδηφηεηα ηνπ Σκήκαηνο Δλεκέξσζεο -Σεθκεξίσζεο
αλήθνπλ:
1. Η κειέηε θάζε ζέκαηνο πνπ αθνξά ηε βηνκεραλία, ην εκπφξην, ηε
βηνηερλία θαη ηα επαγγέικαηα κε ζθνπφ ηελ ελάζθεζε ηνπ
γλσκνδνηηθνχ έξγνπ ηνπ Δπηκειεηεξίνπ.
2. Η παξαθνινχζεζε θάζε ζέκαηνο πνπ αλαθέξεηαη ζην εηζαγσγηθφ
θαη εμαγσγηθφ εκπφξην ηεο ρψξαο, θαζψο θαη ζηε βηνκεραλία θαη
βηνηερλία ηεο πεξηθέξεηαο ηνπ Δπηκειεηεξίνπ, ε ελεκέξσζε ησλ
ελδηαθεξφκελσλ κειψλ επί ησλ εθάζηνηε ηζρπνπζψλ δηαηάμεσλ θαη
ε εηζήγεζε ζηηο αξκφδηεο αξρέο γηα ηα παξαπάλσ ζέκαηα.
3. Η ζηαηηζηηθή παξαθνινχζεζε ηεο εκπνξηθήο, βηνκεραληθήο,
βηνηερληθήο θίλεζεο, ε ζπγθέληξσζε θαη ε κειέηε φισλ ησλ
ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ ησλ εθδηδνκέλσλ απφ φιεο ηηο αξκφδηεο
ππεξεζίεο, ε δεκνζηνπνίεζε ησλ ζηνηρείσλ απηψλ θαη ησλ
πνξηζκάησλ ηεο κειέηεο.
4. Η θαηάξηηζε πξνγξάκκαηνο επί ηεο πνξείαο θαη ηεο
δξαζηεξηφηεηαο ηνπ Δπηκειεηεξίνπ σο ζπκβνπιεπηηθνχ θαη
γλσκνδνηηθνχ νξγάλνπ ηεο πνιηηείαο θαη σο θνξέα αλάπηπμεο θαη
πξναγσγήο ηνπ εκπνξίνπ, ηεο βηνκεραλίαο, ηεο βηνηερλίαο θαη ησλ
επαγγεικάησλ.
5. Η κειέηε θαη ε πξφηαζε κέηξσλ γηα ηελ απινχζηεπζε ησλ
δηαδηθαζηψλ πνπ αθνινπζεί ην Δπηκειεηήξην κε ζθνπφ ηελ αχμεζε
ηεο παξαγσγηθφηεηαο θαη ηελ ηαρχηεξε εμππεξέηεζε ησλ
ζπλαιιαζζνκέλσλ.
6. Η πξνπαξαζθεπή ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ Δπηκειεηεξίνπ ζε ζπλέδξηα
ζην εζσηεξηθφ θαη ην εμσηεξηθφ, θαζψο θαη ζε εκπνξηθέο απνζηνιέο.
7. Η θαηαγξαθή ησλ επηηφπησλ εκπνξηθψλ ζπλεζεηψλ θαη εκπνξηθψλ
εζίκσλ θαη ε απνλνκή βξαβείσλ ή ηηκεηηθψλ δηαθξίζεσλ ζε
δηαθεθξηκέλεο επηρεηξεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ηεο πεξηθέξεηαο ηνπ
Δπηκειεηεξίνπ.
8. Η ζχζηαζε εηαηξεηψλ κε θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα, είηε
απηνηειψο, είηε κε άιινπο θνξείο, γηα ηελ εθαξκνγή θάζε κνξθήο
πξνγξακκάησλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, θαζψο θαη γηα ηελ
εθπιήξσζε νπνηνπδήπνηε άιινπ Δπηκειεηεξηαθνχ ζθνπνχ, σο ε
δηαρείξηζε βηνκεραληθψλ δσλψλ, εκπνξηθψλ θέληξσλ, εθζεηεξίσλ
ρψξσλ θ.α.
9. Η ζχληαμε, έθδνζε θαη δηεθπεξαίσζε ηεο επαγγεικαηηθήο
εθεκεξίδαο θαη ηνπ ελεκεξσηηθνχ δειηίνπ ηνπ Δπηκειεηεξίνπ ζε
έληππε θαη ειεθηξνληθή κνξθή.

10. Η έξεπλα ηεο αγνξάο, ε θαηαγξαθή θαη ε κειέηε ησλ
πξνβιεκάησλ πνπ αλαθχπηνπλ ζηνλ ηνκέα ηνπ εκπνξίνπ, ηεο
βηνηερλίαο θαη ησλ επαγγεικάησλ, απφ ηε ιεηηνπξγία ιατθψλ
αγνξψλ, ζξεζθεπηηθψλ εκπνξνπαλεγχξεσλ θαη παξφκνησλ
εθδειψζεσλ ζηελ πεξηθέξεηα ηνπ Δπηκειεηεξίνπ.
11. Η νξγάλσζε ζπλεδξίσλ, ζεκηλαξίσλ, εθπαηδεπηηθψλ
πξνγξακκάησλ θαη εθζεζηαθψλ εθδειψζεσλ ζην εζσηεξηθφ θαη
εμσηεξηθφ, ζε ζπλεξγαζία κε ηηο αξκφδηεο θξαηηθέο ππεξεζίεο θαη
άιινπο θνξείο.
12. Η παξνρή νηθνλνκνηερληθψλ, θνξνηερληθψλ ζπκβνπιψλ θαη
ππεξεζηψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε αλαπηπμηαθά, επελδπηηθά θαη
ρξεκαηνδνηηθά πξνγξάκκαηα.
13. Η δεκηνπξγία ηζηνζειίδαο ηνπ Δπηκειεηεξίνπ θαη ε ζπλερήο
ελεκέξσζή ηεο.
14. Η κεηάθξαζε μελφγισζζσλ ππεξεζηαθψλ εγγξάθσλ,
(πξνηάζεηο, εηζεγήζεηο, θείκελα, θ.ά.).
15. Η ιεηηνπξγία βηβιηνζήθεο θαη ν εκπινπηηζκφο ηεο κε επίθαηξν
πιηθφ ζε έληππε θαη ειεθηξνληθή κνξθή.
16. Η δηαθίλεζε ηεο ειεθηξνληθήο ή κε αιιεινγξαθίαο θαη ηεο
εθεκεξίδαο - Γειηίνπ ηνπ Δπηκειεηεξίνπ.
17. Η ηήξεζε επξεηεξίνπ ησλ πθηζηακέλσλ Πξσηνβάζκησλ θαη
Γεπηεξνβάζκησλ επαγγεικαηηθψλ νξγαλψζεσλ, ζπλεηαηξηζκψλ,
ελψζεσλ θ.ιπ.
18. Η δηαρείξηζε θαη πινπνίεζε αλαπηπμηαθψλ θαη επελδπηηθψλ
πξνγξακκάησλ, θνηλνηηθψλ θαη εζληθψλ.
19. Η αλάπηπμε ηνπ Σνπξηζκνχ σο παξάγνληα νηθνλνκηθήο
αλάπηπμεο θαη ε παξαθνινχζεζε ηεο ηνπξηζηηθήο
ζπκπεξηθνξάο ησλ κειψλ ηνπ Δπηκειεηεξίνπ, πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνλ ηνκέα απηφ.
20. Η ζπλεξγαζία ηνπ Δπηκειεηεξίνπ κε άιινπο θνξείο ζε ζέκαηα
ηνπξηζηηθήο αλάπηπμεο θαη ε δηνξγάλσζε ζρεηηθψλ ζεκηλαξίσλ,
ζπλεδξίσλ, Δζληθψλ, Δπξσπατθψλ θαη Γηεζλψλ εθδειψζεσλ.
21. Η αλάιεςε πξσηνβνπιηψλ κειέηεο θαη έξεπλαο ζεκάησλ
ηνπξηζκνχ θαη πνιηηηζηηθήο δξάζεο.

22. Η ελίζρπζε ηεο δηαζχλδεζεο πνιηηηζηηθψλ εθδειψζεσλ κε
επηρεηξεκαηηθά ελδηαθέξνληα.
23. Η απηνηειήο ή ζπκπιεξσκαηηθή ελίζρπζε, ζπκκεηνρή θαη
επηρνξήγεζε δηαθφξσλ ηνπξηζηηθψλ θαη πνιηηηζηηθψλ θέληξσλ ηνπ
λνκνχ Λαθσλίαο.
Β΄. ηελ αξκνδηφηεηα ηνπ Σκήκαηνο Γηνηθεηηθνχ - Οηθνλνκηθνχ
αλήθνπλ:
1. Ο ρεηξηζκφο φισλ ησλ ζεκάησλ ππεξεζηαθήο θαηάζηαζεο ηνπ
πξνζσπηθνχ.
2. Η επεμεξγαζία ζηνηρείσλ γηα ηελ αξηζκεηηθή ζχλζεζε θαη ηηο
αξηζκεηηθέο κεηαβνιέο ηνπ πξνζσπηθνχ, ε δηαθξίβσζε ησλ αλαγθψλ
εθπαίδεπζεο απηνχ, θαζψο θαη ε εθαξκνγή πξνγξακκάησλ
εθπαίδεπζήο ηνπ, ζην εζσηεξηθφ θαη εμσηεξηθφ ζηα πιαίζηα ηεο
ηζρχνπζαο ζρεηηθήο λνκνζεζίαο.
3. Η ηήξεζε ηνπ γεληθνχ πξσηνθφιινπ ησλ εηζεξρνκέλσλ θαη
εμεξρφκελσλ εγγξάθσλ, ε δηαθίλεζε ηεο αιιεινγξαθίαο,
δαθηπινγξάθεζε, αλαπαξαγσγή εγγξάθσλ ζε έληππε θαη
ειεθηξνληθή κνξθή.
4. Η βεβαίσζε ηνπ γλήζηνπ ηεο ππνγξαθήο ηνπ πξνζσπηθνχ, σο θαη
ε ζεψξεζε ηνπ νκνίνπ θαη γλεζίνπ ηεο ππνγξαθήο ησλ κειψλ ηνπ
Δπηκειεηεξίνπ θαζψο θαη ε επηθχξσζε αληηγξάθσλ.
5. Η ηήξεζε ησλ πξαθηηθψλ ζπλεδξηάζεσλ ηεο δηνηθεηηθήο
επηηξνπήο θαη ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ ηνπ Δπηκειεηεξίνπ ζε
έληππε θαη ειεθηξνληθή κνξθή.
6. Η θχιαμε θαη ν θαζαξηζκφο ησλ ρψξσλ ηνπ Δπηκειεηεξίνπ.
7. Η θαηάξηηζε θαη ηξνπνπνίεζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ θαη
απνινγηζκνχ ηνπ Δπηκειεηεξίνπ.
8. Η δηαρείξηζε θάζε δαπάλεο, ε εθθαζάξηζε ησλ απνδνρψλ θαη
γεληθά ησλ απνδεκηψζεσλ ηνπ πξνζσπηθνχ.
9. Η είζπξαμε θάζε εζφδνπ.
10. Η πξνκήζεηα ππεξεζηψλ θαη αγαζψλ, ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα
λνκνζεζία, θαζψο θαη ε δηαρείξηζε ηνπ πιηθνχ ηεο ππεξεζίαο.
11. Η εθηέιεζε εξγαζηψλ (επηζθεπή θαη ζπληήξεζε θηηξηαθψλ
εγθαηαζηάζεσλ θαη κεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ).

12. Η δηαρείξηζε θαη ε εθπνίεζε θάζε πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ ηνπ
Δπηκειεηεξίνπ.
13. Η παξαθνινχζεζε ησλ νηθνλνκηθψλ δεδνκέλσλ πνπ δηέπεηαη
απφ ην θιαδηθφ ινγηζηηθφ ζρέδην λ.π.δ.δ, ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα
λνκνζεζία.
Γ΄. ηελ αξκνδηφηεηα ηνπ Σκήκαηνο Μεηξψνπ - Μεραλνγξαθηθψλ
Δθαξκνγψλ αλήθνπλ:
1. Η ηήξεζε ησλ κεηξψσλ κειψλ ηνπ Δπηκειεηεξίνπ (γεληθνχ θαη
εηδηθψλ κεηξψσλ), ε ζπλερήο ελεκέξσζή ηνπο, ε έθδνζε ζρεηηθψλ
πηζηνπνηεηηθψλ θαη βεβαηψζεσλ.
2. Η παξαιαβή θαη ν έιεγρνο δηθαηνινγεηηθψλ ησλ ππφρξεσλ γηα
εγγξαθή ζηα κεηξψα ηνπ Δπηκειεηεξίνπ, σο θαη θάζε κεηαβνιή ή
δηαγξαθή.
3. Ο έιεγρνο επσλπκίαο θαη δηαθξηηηθνχ ηίηινπ θάζε κνξθήο
επηρεηξήζεσλ ηνπ Δπηκειεηεξίνπ.
4. Η έθδνζε άδεηαο ησλ εγγεγξακκέλσλ ζηα εηδηθά κεηξψα ηνπ
Δπηκειεηεξίνπ, (Αζθαιηζηηθνί χκβνπινη, Αζθαιηζηηθνί Πξάθηνξεο,
Μεζίηεο Αζθαιίζεσλ, πληνληζηέο Αζθαιηζηηθψλ πκβνχισλ θ.α.).
5. Οη ελέξγεηεο γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ λφκνπ πεξί Δκπνξηθψλ
Αληηπξνζψπσλ.
6. Η έθδνζε πηζηνπνηεηηθψλ πξνειεχζεσο θαη βεβαηψζεσο ηηκψλ.
7. Η δηελέξγεηα δηαηηεζηψλ, πξαγκαηνγλσκνζπλψλ, δεηγκαηνιεςηψλ
θαη ε επίιπζε εκπνξηθψλ δηαθνξψλ ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα
λνκνζεζία.
8. Η ζχληαμε ησλ εθινγηθψλ θαηαιφγσλ γηα ηελ αλάδεημε Γηνίθεζεο
ηνπ Δπηκειεηεξίνπ θαη θάζε ζρεηηθή εξγαζία κε ηηο εθινγέο.
9. Η πιήξεο θάιπςε ησλ κεραλνγξαθηθψλ αλαγθψλ ηεο ππεξεζίαο
απφ πιεπξάο αλάιπζεο, ζρεδίαζεο, πξνγξακκαηηζκνχ, ηεθκεξίσζεο
πινπνίεζεο ησλ εθαξκνγψλ ηνπ θαη ζχληαμεο εηδηθψλ ηερληθψλ
κειεηψλ θαη κειεηψλ ζθνπηκφηεηαο.

Άπθπο 4
Διάπθπωζη μονίμων θέζεων

Οη ζέζεηο ηνπ κφληκνπ πξνζσπηθνχ θαηά θαηεγνξίεο θαη θιάδνπο
νξίδνληαη σο εμήο:
ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ Π.Δ.
Κιάδνο Π.Δ. Γηνηθεηηθνχ - Οηθνλνκηθνχ

Θέζεηο δπν
(2)

Κιάδνο Π.Δ. Πιεξνθνξηθήο, εηδηθφηεηαο Δπηζηήκεο
ησλ Η/Τ

Θέζε κία
(1)

ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ Σ.Δ.
Κιάδνο Σ.Δ. Γηνηθεηηθνχ - Λνγηζηηθνχ

Θέζε κία
(1)

ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ Γ.Δ.
Κιάδνο Γ.Δ. Γηνηθεηηθψλ – Γξακκαηέσλ

Θέζεηο δχν
(2)

Κιάδνο Γ.Δ. Πιεξνθνξηθήο εηδηθφηεηαο Υεηξηζηψλ
Η/Τ

Θέζε κία
(1)

ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ Τ.Δ.
Κιάδνο Τ.Δ. Δπηκειεηψλ

Θέζε κία
(1)

Άπθπο 5
Πποζόνηα Διοπιζμού
Πξνζφληα δηνξηζκνχ ζε ζέζεηο κφληκνπ πξνζσπηθνχ νξίδνληαη ηα
θαηά θιάδν θαη εηδηθφηεηα πξνβιεπφκελα ζηηο δηαηάμεηο ηνπ π.δ.
50/2001 (Α΄39), φπσο ηζρχεη.
Πξφζζεηα πξνζφληα πξφζιεςεο θαζνξίδνληαη κε ηελ ζρεηηθή
πξνθήξπμε πξφζιεςεο πξνζσπηθνχ.

Άπθπο 6
Πποϊζηάμενοι Τπηπεζιών

1. Σεο Γηεχζπλζεο ηνπ Δπηκειεηεξίνπ Λαθσλίαο, πξνΐζηαηαη
ππάιιεινο ηνπ θιάδνπ Π.Δ. Γηνηθεηηθνχ -Οηθνλνκηθνχ. Δλ ειιείςεη
ππαιιήινπ θιάδνπ ΠΔ, ηεο Γηεχζπλζεο πξνΐζηαηαη ππάιιεινο ηνπ
θιάδνπ Σ.Δ. Γηνηθεηηθνχ -Λνγηζηηθνχ θαη ελ ειιείςεη απηνχ,
ππάιιεινο ηνπ θιάδνπ Γ.Δ. Γηνηθεηηθψλ Γξακκαηέσλ.
2. Σσλ Σκεκάησλ ηνπ Δπηκειεηεξίνπ Λαθσλίαο, πιελ ηνπ Σκήκαηνο
Μεηξψνπ - Μεραλνγξαθηθψλ Δθαξκνγψλ, πξνΐζηαηαη ππάιιεινο
θιάδνπ Π.Δ. Γηνηθεηηθνχ - Οηθνλνκηθνχ θαη ελ ειιείςεη απηνχ,
ππάιιεινο ηνπ θιάδνπ Σ.Δ. Γηνηθεηηθνχ - Λνγηζηηθνχ θαη ελ ειιείςεη
απηνχ, ππάιιεινο ηνπ θιάδνπ Γ.Δ. Γηνηθεηηθψλ Γξακκαηέσλ.
3. Σνπ Σκήκαηνο Μεηξψνπ Μεραλνγξαθηθψλ Δθαξκνγψλ
πξνΐζηαηαη ππάιιεινο ηνπ θιάδνπ Π.Δ. Πιεξνθνξηθήο. Δλ ειιείςεη
απηνχ ππάιιεινο ηνπ θιάδνπ Γ.Δ. Πιεξνθνξηθήο.
Άπθπο 7
ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΤΝΘΕΗ ΤΠΗΡΕΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ
ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟΤ ΛΑΚΩΝΙΑ
ΓΙΑΚΡΙΗ ΘΔΔΩΝ ΜΟΝΙΜΩΝ ΤΠΑΛΛΗΛΩΝ
ΚΑΣΑ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΚΑΙ ΚΛΑΓΟ

ΟΡΓΑΝΙΚΔ
ΜΟΝΑΓΔ

ΤΝΟ
ΛΟ
ΘΔΔ
ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΚΑΣΗΓΟ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΚΑΣΗΓΟ ΩΝ
Π.Δ.
ΡΙΑ Σ.Δ.
Γ.Δ.
ΡΙΑ Τ.Δ.
ΚΑΣΑ
ΜΟΝΑ
ΓΑ
ΚΛΑΓ
Ο
ΚΛΑΓ ΚΛΑΓΟ
ΚΛΑΓ
ΚΛΑΓΟ
Ο

Ο ΚΛΑΓΟ
Γ.Δ.
Σ.Δ.
Π.Δ. Π.Δ. ΓΙΟΙΚΓ.Δ.
Τ.Δ.
ΓΙΟΙΚ
ΓΙΟΙΚ ΠΛΗΡΟ ΛΟΓ.
ΠΛΗΡ ΔΠΙΜΔΛ.
-ΟΙΚ.
Φ.
ΟΦ
ΓΡΑΜ.

ΣΜΗΜΑ
ΔΝΗΜΔΡΩΗ
Α
.
ΣΔΚΜΗΡΙΩΗ


1

1

1

3

ΣΜΗΜΑ
ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ
Β
.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ
Τ
ΣΜΗΜΑ
ΜΗΣΡΩΟΤΓ
ΜΗΥΑΝΟΓΡΑΦ
.
ΙΚΩΝ
ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ
ΤΝΟΛΟ
ΘΔΔΩΝ ΚΑΣΑ
ΚΛΑΓΟ

2

1

1

2

1

3

1

1

2

1

2

1
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Άπθπο 8
Μεηαβαηικέρ διαηάξειρ
Οη θαηά ηε δεκνζίεπζε ηνπ παξφληνο κφληκνη ππάιιεινη ηνπ
Δπηκειεηεξίνπ Λαθσλίαο, θαηαηάζζνληαη απηνδίθαηα ζε ζέζεηο
αληίζηνηρεο κε ηνπο θιάδνπο θαη ηηο θαηεγνξίεο πνπ πξνβιέπνληαη
ζην άξζξν 4 ηνπ παξφληνο.
Άπθπο 9
Καηαπγούμενερ διαηάξειρ
Σν Π.Γ. 317/95 (Α΄171) «Πεξί νξγαλψζεσο ησλ ππεξεζηψλ ηνπ
Δπηκειεηεξίνπ Λαθσλίαο» θαη θάζε άιιε δηάηαμε πνπ ξπζκίδεη
δηαθνξεηηθά ηα ηεο νξγάλσζεο ησλ ππεξεζηψλ ηνπ Δπηκειεηεξίνπ
θαη ηεο δηάξζξσζεο ησλ ζέζεσλ ηνπ πξνζσπηθνχ θαηαξγνχληαη.
Άπθπο 10
Η ηζρχο ηνπ παξφληνο δηαηάγκαηνο αξρίδεη απφ ηελ δεκνζίεπζή ηνπ
ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο.
ηελ Τπνπξγφ Οηθνλνκίαο, Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Ναπηηιίαο
αλαζέηνπκε ηε δεκνζίεπζε θαη εθηέιεζε ηνπ παξφληνο δηαηάγκαηνο.

Αζήλα, 23 Ινπιίνπ 2010

