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Αριθμ. Φ.950/12/129135
(1)
Καθορισμός Τιμήματος Διάθεσης Κειμένου Προκήρυ−
ξης Διαγωνισμού για την Προμήθεια Αμυντικού Υλι−
κού των Ενόπλων Δυνάμεων.
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
1. Έχοντας υπόψη:
α. Τις διατάξεις των άρθρων 17,18 και 55 του ν.δ. 721/1970
«Περί Οικονομικής Μέριμνας και Λογιστικού των Ε.Δ»
(Φ.Ε.Κ. 251 Α΄).
β. Τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 25
καθώς και αυτές του άρθρου 72 του ν. 3433/2006 (Φ.Ε.Κ.
20 Α΄) «Προμήθειες Αμυντικού Υλικού των ΕΔ».
γ. Τις διατάξεις του π.δ. 73/10.4.2006 (Φ.Ε.Κ. 76 Α΄)
«Διάρθρωση, Αρμοδιότητες και Στελέχωση των Γενικών
Δ/νσεων του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας».
δ. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 (Φ.Ε.Κ.
98 Α΄) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρ−
νηση και τα Κυβερνητικά Όργανα».
ε. Τις διατάξεις του ν. 2292/1995 «Οργάνωση και Λειτουρ−
γία Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, Διοίκηση και Έλεγχος των
Ενόπλων Δυνάμεων και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 35 Α΄).
στ. Την υπ’ αριθμ. 246717/1.3.2006 κοινή απόφαση Πρω−
θυπουργού και Υπουργού Εθνικής Άμυνας «Ανάθεση
αρμοδιοτήτων του Υπουργού Εθνικής Άμυνας στους
Υφυπουργούς Εθνικής Άμυνας».
ζ. Τη σχετική εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικού
της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικού Σχεδιασμού και
Υποστήριξης (ΔΟΙ/ΓΔΟΣΥ).
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

η. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπο−
λογισμού, αποφασίζουμε:
2. Το κείμενο της προκήρυξης διαγωνισμού για την
προμήθεια αμυντικού υλικού των Ενόπλων Δυνάμεων,
που πραγματοποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις του
ν. 3433/2006 (Φ.Ε.Κ. 20 A΄), διατίθεται στους υποψηφίους
ή υποψήφιο προμηθευτή με την καταβολή του παρα−
κάτω τιμήματος:
α. Τιμή κειμένου (τεύχους) μέχρι πενήντα φύλλα: Δε−
καπέντε (15,00) ευρώ.
β. Τιμή τεύχους άνω των πενήντα φύλλων: Τριάντα
λεπτά (0,30), ανά φύλλο.
γ. Τιμή σχεδίου ανεξαρτήτως μεγέθους: Τρία (3,00)
ευρώ ανά τεμάχιο.
3. Τα έσοδα από την παραπάνω διάθεση αποδίδονται
υπέρ του Μετοχικού Ταμείου του Κλάδου επ’ ωφελεία
του οποίου διενεργείται η προμήθεια.
4. Οι διαδικασίες είσπραξης και απόδοσης των εσόδων
της παραγράφου 2 της παρούσας είναι όμοιες με αυτές
της υπ’ αριθμ. Φ. 950/7/213369/Σ. 879/7.10.2004/ΥΠΕΘΑ/
ΓΓΟΣΑΕ/ΔΟΙ/ΤΜ. OIK. MEP. και Ν.Π, με τη διαφοροποίηση
όπου αναφέρεται ΕΚΟΕΜ εννοείται Μετοχικό Ταμείο,
και τυγχάνουν εφαρμογής από όλους τους φορείς του
ΥΠΕΘΑ.
5. Προηγούμενες αποφάσεις ή διαταγές κατά το μέρος
που επιλαμβάνονται των θεμάτων των προηγούμενων
παραγράφων 2 και 3, καταργούνται.
6. Έναρξη ισχύος της παρούσας την 1η του επόμενου
μηνός από την ημερομηνία δημοσίευσης στην Εφημε−
ρίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 28 Ιουλίου 2006
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ

F
Αριθμ. Φ1A/611/79346/Δ5
(2)
Μερική άρση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας του Ιδι−
ωτικού Τ.Ε.Ε. ιδιοκτησίας Π. ΦΥΤΙΛΑ.
Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 7 παρ. 3 του ν. 2640/1998
(Α΄206), του άρθρου 111 παρ. 2 του ν. 1892/1990 (Α΄101), του
άρθρου 12 παρ. α του β.δ. 685/1972 (Α΄196), του άρθρου 8
ν. 682/1977 και του άρθρου 5 παρ. 5 του ν. 3194/2003.
2. Την υπ’ αριθμ. Φ1/17/Δ5/6202/20.11.1998 απόφαση του
Προϊσταμένου Δ/νσης Δ.Ε. Αχαΐας χορήγησης άδειας
ίδρυσης και λειτουργίας ιδιωτικού TEE Α΄ κύκλου στον
Π. Φυτιλά.
3. Την υπ’ αριθμ. Φ1/339/88128/Δ5/16.9.2002 (Φ.Ε.Κ. 1244/
τ.Β΄/2002) υπουργική απόφαση χορήγησης άδειας ίδρυ−
σης και λειτουργίας τομέων και ειδικοτήτων Α΄ και Β΄
Κύκλου στο ιδιωτικό TEE. Π. Φυτιλά.
4. Την υπ’ αριθμ. 7/24.2.2006 Πράξη του ΠΥΣΔΕ της
Δ/νσης Δ.Ε. Αχαΐας.
5. Την υπ’ αριθμ. ΣΤ5/37876/26.4.2004 κοινή απόφαση
του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εθνικής Παιδείας

και Θρησκευμάτων με θέμα «Καθορισμός αρμοδιοτήτων
των Υφυπουργών του ΥΠΕΠΘ», αποφασίζουμε:
Αίρουμε την άδειας ίδρυσης και λειτουργίας από το
σχολικό έτος 2005−2006 των κάτωθι Ειδικοτήτων του
Ιδιωτικού TEE ιδιοκτησίας Π. ΦΥΤΙΛΑ:
1. Ειδικότητα Κοινωνικών Φροντιστών (Α΄ Κύκλου−Το−
μέα Υγείας και Πρόνοιας)
2. Ειδικότητα Κοινωνικών Φροντιστών (Β΄ Κύκλου−Το−
μέα Υγείας και Πρόνοιας)
3. Ειδικότητα Διατροφής − Διαιτολογίας (Α΄ Κύκλου−
Τομέα Υγείας και Πρόνοιας)
4. Ειδικότητα Διατροφής −Διαιτολογίας (Β΄ Κύκλου−
Τομέα Υγείας και Πρόνοιας)
5. Ειδικότητα Βοηθών Φαρμακείων (Β΄ Κύκλου−Τομέα
Υγείας και Πρόνοιας)
6. Ειδικότητα Ξενοδοχειακών Εττιχειρήσεων (Β΄ Κύ−
κλου−Τομέα Οικονομίας−Διοίκησης),
διότι δεν λειτούργησαν εντός τριετίας από τη χο−
ρήγηση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας τους (υπ’
αριθμ. Φ1/339/88128/Δ5/16.9.2002, Φ.Ε.Κ. 1244/τ.Β΄/2002
υπουργική απόφαση).
7. Ειδικότητα Υπαλλήλων Οικονομικών Υπηρεσιών
(Α΄ Κύκλου−Τομέα Οικονομίας−Διοίκησης), διότι η λει−
τουργία του διεκόπη επί δύο συνεχή έτη (υπ’ αριθμ. Φ.
17/6202/20.11.1998 απόφασης χορήγησης άδειας ίδρυσης
και λειτουργίας).
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 3 Αυγούστου 2006
Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΜΑΡΙΕΤΤΑ ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ

F
Αριθμ. 219534
(3)
Διευκρινήσεις που αφορούν την εφαρμογή των μέτρων
3.2 «Βιολογική Κτηνοτροφία», 3.4 «Εκτατικοποίηση
της Κτηνοτροφίας» και 3.7 «Απειλούμενες με εγκα−
τάλειψη φυλές αγροτικών ζώων» του Αξονα 3 «Γεωρ−
γοπεριβαλλοντικά μέτρα» του Εγγράφου Προγραμ−
ματισμού Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΠΑΑ) 2000−2006
−Καν.(ΕΚ) 1257/1999 του Συμβουλίου για τη στήριξη
της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργι−
κό Ταμείο Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (ΕΓΤΠΕ)−
Τμήμα Εγγυήσεων και τροποποίηση της υπ’ αριθμ.
135466/24.6.2005 (Φ.Ε.Κ. 903/Β/1.7.2005) υπουργικής
απόφασης.
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Έχοντας υπόψη:
Τις διατάξεις:
1. Του άρθρου 1 παρ. 1, 2 και 3 του ν. 1338/1983 «Εφαρ−
μογή του Κοινοτικού Δικαίου» (Α΄34) όπως τροποποι−
ήθηκε από το άρθρο 6 του ν. 1440/1984 «Συμμετοχή
της Ελλάδος στο κεφάλαιο, στα αποθεματικά και στις
προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων,
στο Κεφάλαιο της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακος
και Χάλυβος και του Οργανισμού Εφοδιασμού ΕΥΡΑ−
ΤΟΜ» (Α΄ 70) και το άρθρο 65 του ν. 1892/1990 «Για τον
εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη και άλλες διατάξεις»
(Α΄ 101).

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
2. Του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε
με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α΄ 98).
3. Το υπ’ αριθμ. 202 (Φ.Ε.Κ. 176/Α΄/23.9.2004) προεδρικό
διάταγμα Διορισμού του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων.
4. Τον Καν.(ΕΚ)1257/1999 του Συμβουλίου (L 160) «για
τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπα−
ϊκό Γεωργικό Ταμείο Προσανατολισμού και Εγγυήσεων
(ΕΓΤΠΕ) και για την τροποποίηση και κατάργηση ορι−
σμένων κανονισμών».
5. Τον Καν.(ΕΚ) 817/2004 της Επιτροπής (L 153) «σχετικά
με τους λεπτομερείς κανόνες εφαρμογής του κανονι−
σμού (ΕΚ) 1257/1999 του Συμβουλίου», όπως αντικατέστη−
σε τον Καν.(ΕΚ) 445/2002 (L 74) «για τη θέσπιση λεπτο−
μερών κανόνων εφαρμογής του Καν.(ΕΚ) 1257/1999».
6. Την υπ’ αριθμ. 428/339372/661/2.2.2001 (Φ.Ε.Κ. 280/
Β΄/2001) κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών’ Γε−
ωργίας και Οικονομικών «για την εφαρμογή του Αγροπε−
ριβαλλοντικού Μέτρου του Εγγράφου Προγραμματισμού
Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΠΑΑ) 2000−2006» όπως έχει τρο−
ποποιηθεί με την υπ’ αριθμ. 494/279207/3733/20.8.2002.
7. Την υπ’ αριθμ. 640/141102/1.12.2005 (Φ.Ε.Κ. 1754/
Β΄/14.12.2005) κοινή υπουργική απόφαση «περί διαδικασίας
και τρόπου πληρωμής και ελέγχου των αγροπεριβαλλο−
ντικών μέτρων του Εγγράφου Προγραμματισμού Αγρο−
τικής Ανάπτυξης (ΕΠΑ. Α.) 2000−2006 − Καν.(ΕΚ) 1257/1999
όπως τροποποιήθηκε με τον Καν.(ΕΚ) 1783/2003».
8. Την υπ’ αριθμ. 586/130492/11.8.2004 κοινή υπουρ−
γική απόφαση (Φ.Ε.Κ. 1298/Β΄/24.8.2004), όπως τρο−
ποποιήθηκε από την υπ’ αριθμ. 657/216869/24.5.2006
(Φ.Ε.Κ. 669/Β΄/30.5.2006), για την εφαρμογή του μέ−
τρου 3.2 «Βιολογική Κτηνοτροφία» του Άξονα 3 «Γε−
ωργοπεριβαλλοντικά μέτρα» του Εγγράφου Προγραμ−
ματισμού Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΠΑΑ) 2000−2006
− Καν.(ΕΚ)1257/1999 του Συμβουλίου για τη στήριξη
της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργι−
κό Ταμείο Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (ΕΓΤΠΕ)
− Τμήμα Εγγυήσεων.
9. Την υπ’ αριθμ. 601/134339/14.12.2004 κοινή υπουργι−
κή απόφαση (Φ.Ε.Κ. 1977/Β΄/31.12.2004) για τροποποίη−
ση της υπ’ αριθμ. 586/130492/11.8.2004 κοινή υπουργική
απόφαση (Φ.Ε.Κ. 1298/Β/24.8.2004) για την εφαρμογή
του μέτρου 3.2 «Βιολογική Κτηνοτροφία» του Άξονα 3
«Γεωργοπεριβαλλοντικά μέτρα» του Εγγράφου Προ−
γραμματισμού Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΠΑΑ) 2000−2006
− Καν.(ΕΚ)1257/1999 του Συμβουλίου για τη στήριξη της
αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Τα−
μείο Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (ΕΓΤΠΕ) − Τμήμα
Εγγυήσεων.
10. Την υπ’ αριθμ. 611/133477/20.4.2005 κοινή υπουργική
απόφαση «Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 571/125768/306/
Β΄/6.2.2004 κοινή υπουργική απόφαση «Εφαρμογή του
μέτρου 3.7 «Πρόγραμμα απειλούμενων με εγκατάλειψη
φυλούν αγροτικών ζώων» του Γεωργοπεριβαλλοντικού
Άξονα του Εγγράφου Προγραμματισμού Αγροτικής
Ανάπτυξης 2000−2006 (ΕΠΑΑ) Καν.(ΕΚ) 1257/1999 του
Συμβουλίου για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης
από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Προσανατολισμού
και Εγγυήσεων (ΕΓΤΠΕ) − Τμήμα Εγγυήσεων.».
11. Την υπ’ αριθμ. 571/125768/306/Β΄/6.2.2004 κοινή
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υπουργική απόφαση «Εφαρμογή του μέτρου 3.7 «Πρό−
γραμμα απειλούμενων με εγκατάλειψη φυλών αγρο−
τικών ζώων» του Γεωργοπεριβαλλοντικού Άξονα του
Εγγράφου Προγραμματισμού Αγροτικής Ανάπτυξης
2000−2006 (ΕΠΑΑ) Καν.(ΕΚ)1257/1999 του Συμβουλίου για
τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπα−
ϊκό Γεωργικό Ταμείο Προσανατολισμού και Εγγυήσεων
(ΕΓΤΠΕ) − Τμήμα Εγγυήσεων.».
12. Την υπ’ αριθμ. 565/216267/138/8.1.2004 (Β΄37) από−
φασης των Υπουργών Γεωργίας, Εσωτερικών Δημόσιας
Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομίας και Οικο−
νομικών «Εφαρμογή Προγράμματος «Εκτατικοποίηση
της Κτηνοτροφίας» του Γεωργοπεριβαλλοντικού Μέ−
τρου 3.4 του Άξονα 3 του Εγγράφου Προγραμματισμού
Αγροτικής Ανάπτυξης 2000−2006 (ΕΠΑΑ), Κανονισμός
(ΕΚ) υπ’ αριθμ. 1257/1999 του Συμβουλίου για τη στήριξη
της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργι−
κό Ταμείο Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (ΕΤΤΠΕ)
− Τμήμα Εγγυήσεων».
13. Την υπ’ αριθμ. 629/137355/30.8.2005 (Β΄1248) απόφα−
ση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και
Αποκέντρωσης. Οικονομίας και Οικονομικών και Αγρο−
τικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Τροποποίηση της υπ’
αριθμ. 565/216267/138/8.1.2004 κοινής υπουργικής από−
φασης για την εφαρμογή του προγράμματος «Εκτατικο−
ποίηση της Κτηνοτροφίας» του Γεωργοπεριβαλλοντικού
Μέτρου 3.4 του Άξονα 3 του Εγγράφου Προγραμματι−
σμού Αγροτικής Ανάπτυξης 2000−2006 (ΕΠΑΑ)».
14. Την υπ’ αριθμ. 659/217068/30.5.2006 (Β΄730) από−
φαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκη−
σης και Αποκέντρωσης, Οικονομίας και Οικονομικών
και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Τροποποίηση
της υπ’ αριθμ. 565/216267/138/8.1.2004 (Β΄37) απόφασης
των Υπουργών Γεωργίας, Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκη−
σης και Αποκέντρωσης και Οικονομίας και Οικονομικών
«Εφαρμογή Προγράμματος «Εκτατικοποίηση της Κτηνο−
τροφίας» του Γεωργοπεριβαλλοντικού Μέτρου 3.4 του
Άξονα 3 του Εγγράφου Προγραμματισμού Αγροτικής
Ανάπτυξης 2000−2006 (ΕΠΑΑ)».
15. Την υπ’ αριθμ. 132752/26.10.2004 υπουργική απόφα−
ση (Φ.Ε.Κ. 1650/Β΄/5.11.2004), όπως τροποποιήθηκε από
την υπ’ αριθμ. 217772/15.6.2006 (Φ.Ε.Κ. 756/Β΄/26.6.2006),
για τις λεπτομέρειες εφαρμογής της υπ’ αριθμ.
586/130492/11.8.2004 κοινή υπουργική απόφαση (Φ.Ε.Κ.
1298/Β΄/24.8.2004) για την εφαρμογή του μέτρου 3.2 «Βιο−
λογική Κτηνοτροφία» του Άξονα 3 «Γεωργοπεριβαλλοντι−
κά μέτρα» του Εγγράφου Προγραμματισμού Αγροτικής
Ανάπτυξης (ΕΠΑΑ) 2000−2006 – Καν.(ΕΚ)1257/1999 του
Συμβουλίου για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης
από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Προσανατολισμού
και Εγγυήσεων (ΕΓΤΠΕ) – Τμήμα Εγγυήσεων.
16. Την υπ’ αριθμ. 126367/3.3.2004 (Φ.Ε.Κ. 484/Β΄/5.3.2004)
υπουργική απόφαση σχετικά με τις λεπτομέρειες
εφαρμογής της υπ’ αριθμ. 571/125768/6.2.2004 (Φ.Ε.Κ.
306/Β΄/11.2.2004) κοινή υπουργική απόφαση όπως
τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 611/133477/20.4.2005
(Φ.Ε.Κ. 578/Β΄/20.4.2005) κοινή υπουργική απόφαση για
την Εφαρμογή του Μέτρου 3.7 «Πρόγραμμα απειλού−
μενων με εγκατάλειψη φυλών αγροτικών ζώων» του
Γεωργοπεριβαλλοντικού Άξονα του Εγγράφου Προ−
γραμματισμού Αγροτικής Ανάπτυξης 2000−2006 (ΕΠΑΑ)
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

Καν.(ΕΚ)1257/1999 του Συμβουλίου για τη στήριξη της
αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Τα−
μείο Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (ΕΓΤΠΕ) – Τμήμα
Εγγυήσεων.».
17. Την υπ’ αριθμ. 137205/24.8.2005 υπουργική απόφαση
«Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 126367/3.3.2004 (Φ.Ε.Κ. 484/
Β΄/5.3.2004) υπουργική απόφαση σχετικά με τις λεπτο−
μέρειες εφαρμογής της υπ’ αριθμ. 571/125768/6.2.2004
(Φ.Ε.Κ. 306/Β΄/11.2.2004) κοινή υπουργική απόφαση όπως
τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 611/133477/20.4.2005
(Φ.Ε.Κ. 578/Β΄/20.4.2005) κοινή υπουργική απόφαση για
την Εφαρμογή του Μέτρου 3.7 «Πρόγραμμα απειλού−
μενων με εγκατάλειψη φυλών αγροτικών ζώων» του
Γεωργοπεριβαλλοντικού Άξονα του Εγγράφου Προ−
γραμματισμού Αγροτικής Ανάπτυξης 2000−2006 (ΕΠΑΑ)
Καν.(ΕΚ)1257/1999 του Συμβουλίου για τη στήριξη της
αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Τα−
μείο Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (ΕΓΤΠΕ) – Τμήμα
Εγγυήσεων.».
18. Την υπ’ αριθμ. 215768/12.4.2006 (Β΄524) απόφαση του
Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Λεπτο−
μέρειες εφαρμογής της υπ’ αριθμ. 565/216267/138/8.1.2004
(Β΄37) κοινής υπουργικής απόφασης, όπως τροποποιή−
θηκε και ισχύει».
19. Την υπ’ αριθμ. 132 υπουργική απόφαση (Φ.Ε.Κ.
1533/Β΄/14.10.2004) Ανάθεσης αρμοδιοτήτων στον Υφυ−
πουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Αλέξανδρο
Κοντό.
20. Το γεγονός ότι πρόκειται άμεσα να κατατεθεί σχέ−
διο νόμου σε ότι αφορά την απλοποίηση της έκδοσης
αδειών ίδρυσης και λειτουργίας
21. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας
απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρα−
τικού Προϋπολογισμού αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Σκοπός
Με την παρούσα απόφαση παρέχονται διευκρινήσεις
που αφορούν στην εφαρμογή των μέτρων 3.2 «Βιολογική
Κτηνοτροφία», 3.4 «Εκτατικοποίηση της Κτηνοτροφίας»
και 3.7 «Απειλούμενες με εγκατάλειψη φυλές αγροτι−
κών ζώων» του Άξονα 3 «Γεωργοπεριβαλλοντικά μέτρα»
του Εγγράφου Προγραμματισμού Αγροτικής Ανάπτυξης
(ΕΠΑΑ) 2000−2006 –Καν.(ΕΚ) 1257/1999 και τροποποιεί−
ται η υπ’ αριθμ. 135466/24.6.2005 (Φ.Ε.Κ. 903/Β΄/1.7.2005)
υπουργική απόφαση.
Άρθρο 2
Οι υποψήφιοι δικαιούχοι των οποίων οι κτηνοτροφι−
κές μονάδες δεν διαθέτουν άδεια ίδρυσης και λειτουρ−
γίας, έχουν τη δυνατότητα να ενταχθούν στα μέτρα
3.2 «Βιολογική Κτηνοτροφία», 3.4 «Εκτατικοποίηση της
Κτηνοτροφίας» και 3.7 «Απειλούμενες με εγκατάλει−
ψη φυλές αγροτικών ζώων» για το έτος 2006, με την
προϋπόθεση ότι θα προσκομίσουν τις σχετικές άδειες
το αργότερο πριν την πρώτη πληρωμή. Οι δικαιούχοι
εξακολουθούν να έχουν την υποχρέωση υποβολής
αίτησης πληρωμής, όπως προβλέπεται στις σχετικές
αποφάσεις, ο οργανισμός πληρωμής όμως δεν θα προ−
ωθεί τη διαδικασία πληρωμής έως ότου οι δικαιού−
χοι προσκομίσουν άδεια ίδρυσης και λειτουργίας. Σε
κάθε περίπτωση όμως οι πληρωμές δεν μπορούν να

πραγματοποιηθούν μετά το τέλος του δεύτερου έτους
εφαρμογής των εν λόγω προγραμμάτων. Το ίδιο ισχύει
και για τους παλαιούς δικαιούχους οι οποίοι είναι ήδη
ενταγμένοι στα παραπάνω μέτρα και έχουν υποβάλλει
αίτηση ένταξης το 2006 για νέα πενταετία σύμφωνα
με όσα προβλέπονται στις σχετικές αποφάσεις των
μέτρων, όπου υφίσταται.
Εξαιρούνται της υποχρέωσης:
α) για το μέτρο 3.2 οι παλαιοί δικαιούχοι οι οποίοι δεν
έχουν υποβάλλει νέα αίτηση ένταξης και συνεχίζουν
την εφαρμογή του προγράμματος βάση της υπ’ αριθμ.
101664/2784/28.9.2001 υπουργική απόφαση.
β) για το μέτρο 3.7 οι παλαιοί δικαιούχοι οι οποίοι
δεν έχουν υποβάλλει νέα αίτηση ένταξης και συνε−
χίζουν την εφαρμογή του προγράμματος, εκτός των
δικαιούχων που εντάχθηκαν με βάση την υπ’ αριθμ.
611/133477/20.4.2005 κοινή υπουργική απόφαση.
Άρθρο 3
Η υπ’ αριθμ. 135466/24.6.2005 υπουργική απόφαση τρο−
ποποιείται ως ακολούθως:
Το άρθρο 2 αντικαθίσταται ως εξής: «Οι υποψήφιοι
δικαιούχοι των οποίων οι κτηνοτροφικές μονάδες δεν
διαθέτουν άδεια ίδρυσης και λειτουργίας, θα έχουν τη
δυνατότητα να ενταχθούν στο μέτρο 3.2 «Βιολογική
Κτηνοτροφία» για το έτος 2005, με την προϋπόθεση
ότι θα προσκομίσουν τις σχετικές άδειες το αργότερο
πριν την πρώτη πληρωμή. Οι δικαιούχοι εξακολουθούν
να έχουν την υποχρέωση υποβολής αίτησης πληρωμής
όπως προβλέπεται στις σχετικές αποφάσεις, οι Ν.Α.
(Δ/νσεις Αγροτικής Ανάπτυξης) όμως δεν θα προω−
θούν τη διαδικασία πληρωμής έως ότου οι δικαιού−
χοι προσκομίσουν άδεια ίδρυσης και λειτουργίας. Σε
κάθε περίπτωση όμως οι πληρωμές δεν μπορούν να
πραγματοποιηθούν μετά το τέλος του δεύτερου έτους
εφαρμογής του προγράμματος από τους δικαιούχους.
Το ίδιο ισχύει και για τους παλαιούς δικαιούχους οι
οποίοι είναι ήδη ενταγμένοι με την ισχύουσα υπ’ αριθμ.
101664/2784/28.9.2001 υπουργική απόφαση και έχουν
υποβάλλει αίτηση ένταξης το 2005 για νέα πενταε−
τία σύμφωνα με όσα προβλέπονται στην υπ’ αριθμ.
586/130492/11.8.2004 κοινή υπουργική απόφαση (Πα−
ράρτημα Ι). Εξαιρούνται της υποχρέωσης οι παλαιοί
δικαιούχοι οι οποίοι δεν έχουν υποβάλλει νέα αίτηση
ένταξης και συνεχίζουν την εφαρμογή του προγράμ−
ματος βάση της υπ’ αριθμ. 101664/2784/28.9.2001 υπουρ−
γική απόφαση.
Άρθρο 4
1. Η έκδοση της παρούσας δε συνεπάγεται καμία αύ−
ξηση του προϋπολογισμού των αγροπεριβαλλοντικών
προγραμμάτων του ΕΠΑΑ.
2. Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 21 Ιουλίου 2006
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΛ. ΚΟΝΤΟΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
Αριθμ. οικ. 80562
(4)
Ανασυγκρότηση της Ομάδας Στήριξης του Προγράμμα−
τος «ΠΟΛΙΤΕΙΑ» στο Υπουργείο Δικαιοσύνης.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Του ν. 2880/2001 (Φ.Ε.Κ. 9/Α/30.1.2001) Πρόγραμμα
«ΠΟΛΙΤΕΙΑ» για τη μεταρρύθμιση και τον εκσυγχρονι−
σμό της Δημόσιας Διοίκησης και άλλες διατάξεις, όπως
τροποποιήθηκε με το άρθρο 17 του ν. 3345/2005 (Φ.Ε.Κ.
138/Α/16.6.2005).
β. Του άρθρου 18 παρ. 18 του ν. 2503/1997 «Διοίκηση,
οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμά−
των για την Τοπική Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις»
(Φ.Ε.Κ. 107Α/30.5.1997).
γ. Του άρθρου 13, 14 και 15 του ν. 2690/1999 «Κύρωση
Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις»
(Φ.Ε.Κ. 45/Α/9.3.1999).
δ. Την υπ’ αριθμ. 15453/5.5.2005 κοινή απόφαση των
Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Απο−
κέντρωσης και Οικονομίας και Οικονομικών (Φ.Ε.Κ. 1120/
Β/8.8.2005) «Κανονισμός Εφαρμογής του Προγράμματος
ΠΟΛΙΤΕΙΑ».
ε. Την υπ’ αριθμ. 15132 οικ./6.2.2006 απόφαση του Γε−
νικού Γραμματέα του Υπουργείου Δικαιοσύνης (Φ.Ε.Κ.
173/Β/13.2.2006) «Ορισμός μελών Ομάδας Στήριξης του
Προγράμματος «ΠΟΛΙΤΕΙΑ» στο Υπουργείο Δικαιοσύ−
νης».
2. Την ανάγκη προώθησης του Προγράμματος «ΠΟΛΙ−
ΤΕΙΑ» στο Υπουργείο Δικαιοσύνης για τη μεταρρύθμιση
και τον εκσυγχρονισμό της Δημόσιας Διοίκησης.
3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας
απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρα−
τικού προϋπολογισμού, καθόσον η σχετική δαπάνη θα
προκύψει με τον καθορισμό της αμοιβής ή αποζημίω−
σης που θα γίνει με την έκδοση της προβλεπόμενης
στο τελευταίο εδάφιο της παρ. 18 του άρθρου 18 του
ν. 2503/1997 κοινής υπουργικής απόφασης, αποφασί−
ζουμε:
Ανασυγκροτούμε την Ομάδα Στήριξης του Προγράμμα−
τος «Πολιτεία» στο Υπουργείο Δικαιοσύνης ως εξής:
1. Μαρία Κοντοπούλου, Γενική Διευθύντρια ως Πρό−
εδρο
2. Αργυρώ Ελευθεριάδου, Προϊσταμένη Τμήματος Προ−
ϋπολογισμού
3. Παναγιώτη Παπαγεωργίου, Προϊστάμενο Τμήματος
Διοικητικής Οργάνωσης και Ποιότητας Υπηρεσιών
4. Ναυσικά Πετροπούλου, υπάλληλο Τμήματος Λει−
τουργίας Σωφρονιστικών και Θεραπευτικών Καταστη−
μάτων, η οποία θα εκτελεί και χρέη γραμματέα
5. Μανώλη Ζωγραφάκη, υπάλληλο Τμήματος Εισα−
γωγής, Ανάπτυξης και Υποστήριξης Πληροφοριακών
Συστημάτων.
Η Ομάδα Στήριξης παρακολουθεί τις δράσεις του
Προγράμματος «ΠΟΛΙΤΕΙΑ» για την εφαρμογή των επί
μέρους ενεργειών και τα συμπεράσματα της αξιολό−
γησης εφαρμογής με σκοπό την επιτάχυνση του Προ−
γράμματος.
Η χρονική διάρκεια του έργου της εν λόγω Ομάδας
Στήριξης είναι τριετής όσο και η χρονική διάρκεια του
Εθνικού Σχεδίου Δράσεων για τη Δημόσια Διοίκηση
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«Πρόγραμμα ΠΟΛΙΤΕΙΑ» − Επανίδρυση της Δημόσιας
Διοίκησης και των βασικών αξιών, οι οποίες θα πρέπει
να διέπουν τη λειτουργία της.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 28 Ιουλίου 2006
Με εντολή Υπουργού
Ο Γενικός Γραμματέας
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΝΟΥΡΗΣ
F
Αριθμ. 5421.7/12/06
(5)
Θεώρηση Συνταγών Φαρμάκων Οίκου Ναύτου, Κέ−
ντρου και Επαρχιών.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) της παρ. 2 του άρθρου 12 του π.δ. 894/1981 «Περί
της παρεχομένης εις τους ασφαλισμένους του Οίκου
Ναύτου προστασίας» (Α΄226), όπως αυτή αντικαταστά−
θηκε από το άρθρο 9 του π.δ. 296/1985 (Α΄109),
β) της παρ. 4 του άρθρου 1 του π.δ. 239/1984 «Βελτίωση
του θεσμού της ελεύθερης επιλογής ιατρού και ρύθμιση
άλλων θεμάτων υγειονομικής προστασίας στους ασφα−
λισμένους του Οίκου Ναύτη» (Α΄95) η οποία προστέθηκε
με την παρ. 2 του άρθρου 1 του π.δ. 92/1988 (Α΄42),
γ) της παρ. 8 του άρθρου 11 του ν. 2688/1999 «Μετατρο−
πή του Οργανισμού Λιμένος Πειραιώς και Οργανισμού
Λιμένος Θεσσαλονίκης σε ανώνυμες εταιρείες» (Α΄40),
δ) του άρθρου 5 του ν. 3418/2005 «Κώδικας Ιατρικής
δεοντολογίας» (Α΄287),
ε) του άρθρου 6 του ν. 3457/2006 «Μεταρρύθμιση του
Συστήματος Φαρμακευτικής Περίθαλψης» (Α΄193),
στ) του άρθρου 1 της υπ’ αριθμ. 5221.1/4/04/20.10.2004
απόφασης Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας «Μεταβίβαση
του δικαιώματος υπογραφής σε Διοικητικά και Οικονο−
μικά θέματα κ.λπ.» (Β΄1642).
2. Την απόφαση που πήρε το Διοικητικό Συμβούλιο του
Οίκου Ναύτου στην υπ’ αριθμ. 4796/24/24.5.2006 (θέμα
2ο) συνεδρίασή του.
3. Το γεγονός ότι με την απόφαση αυτή δεν προκα−
λείται δαπάνη σε βάρος του Προϋπολογισμού του Ο.Ν.,
αποφασίζουμε:
Καθορίζουμε την διαδικασία θεώρησης των συνταγών
φαρμάκων ασφαλισμένων στον Οίκο Ναύτου, ως εξής:
1. Δεν απαιτείται η θεώρηση των εκτελουμένων συ−
νταγών ανεξαρτήτως ποσού που εκδίδονται από:
α) μισθωτούς ιατρούς, οδοντιάτρους του Ο.Ν.,
β) συμβεβλημένους με τον Ο.Ν. ιατρούς, οδοντιάτρους,
γ) ιατρούς, οδοντιάτρους μονάδων που εποπτεύονται
από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
και Αγροτικούς ιατρούς,
δ) ιδιωτικούς ιατρούς, οδοντιάτρους.
2. Απαιτείται θεώρηση συνταγών για φάρμακα, εν−
δείξεις ή τύπους συνταγών που θα καθοριστούν κατ΄
εξαίρεση με απόφαση των Υπουργών Απασχόλησης
και Κοινωνικής Προστασίας και Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 6 του
ν. 3457/2006 (Α΄93).
3. Ως ελεγκτές ιατροί για τη θεώρηση των κατ’ εξαί−
ρεση καθοριζομένων της προηγούμενης παραγράφου
(2), ορίζονται:
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α) στον Ο.Ν. Πειραιά ο Διευθυντής Υγειονομικού Ο.Ν.
και οι οριζόμενοι κάθε φορά από το Δ.Σ./Ο.Ν.,
β) στις περιφερειακές Υπηρεσίες όπου υπηρετεί ένας
μισθωτός ιατρός του Ο.Ν., ο ιατρός αυτός,
γ) σε περιφερειακές Υπηρεσίες και το Π.Ο.Ν. Αθηνών
όπου υπηρετούν περισσότεροι του ενός ιατροί, οι ελε−
γκτές ορίζονται με απόφαση του Δ.Σ./Ο.Ν.,
δ) όπου δεν υπάρχει ή απουσιάζει ο ιατρός των περι−
φερειακών Υπηρεσιών η θεώρηση ενεργείται από ελε−
γκτές του Δημοσίου ή του Ι.Κ.Α..
4. Τα φάρμακα στους ασφαλισμένους του Ο.Ν. χο−
ρηγούνται από τα συμβεβλημένα φαρμακεία σύμφωνα
με την παρ. 2 του άρθρου 12 του π.δ. 894/1981 (Α΄226),
όπως αυτή αντικαταστάθηκε από το άρθρο 9 του π.δ.
296/1985 (Α΄109) και τροποποιήθηκε από το άρθρο 6 του
ν. 3457/2006 (Α΄93).
5. Η παρούσα ισχύει από την ημερομηνία δημοσιεύσε−
ως της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, οπότε και
παύει να ισχύει η υπ’ αριθμ. 5421.7/8/05/18.5.2005 (Β΄722)
απόφαση Υ.Ε.Ν.
Η απόφαση αυτή, να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα
της Κυβερνήσεως.
Πειραιάς, 1 Αυγούστου 2006
Με εντολή Υπουργού
Ο Γενικός Γραμματέας
ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΖΩΑΝΝΟΣ
F
Αριθμ. 19401
(6)
Τροποποίηση υπ’ αριθμ. 2468/Ζ/31.1.2006 (Φ.Ε.Κ. 141/
Β/7.2.2006) απόφασης: «Σύσταση − Συγκρότηση Επι−
τροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής του έργου
«Ενίσχυση της πληρότητας, της ασφάλειας και της
ταχύτητας στην ενημέρωση των επιχειρήσεων Μ.Μ.Ε.
και των πολιτών, με επέκταση και αναβάθμιση του
Ο.Π.Σ. της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και της
Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και εκσυγχρονι−
σμό της δικτυακής και επικοινωνιακής υποδομής».
Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
1. Τις διατάξεις του π.δ. 258/1993 «Περί Οργανισμού
της Γενικής Γραμματείας Τύπου και Πληροφοριών του
Υπουργείου Προεδρίας της Κυβέρνησης», όπως έχει
τροποποιηθεί και ισχύει έως σήμερα.
2. Τις διατάξεις του άρθρ. 2 του ν. 3242/2004 «Ρυθ−
μίσεις για την οργάνωση και λειτουργία της Κυβέρνη−
σης, τη διοικητική διαδικασία και τους Ο.Τ.Α.» (Φ.Ε.Κ.
102/Α/24.5.2004).
3. Τις διατάξεις του άρθρου 25 παρ. 2 του ν. 3166/2003
(Φ.Ε.Κ. 178/Α/2.7.2003) «Οργάνωση και λειτουργία των
Γραφείων Τύπου και Επικοινωνίας του Υπουργείου Τύ−
που και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης και ρυθμίσεις για
τον ευρύτερο τομέα των μέσων ενημέρωσης», όπως
ισχύει.
4. Την υπ’ αριθμ. 2648/Ζ/31.1.2006 (Φ.Ε.Κ. 141/Β/7.2.2006)
απόφαση: «Σύσταση−Συγκρότηση Επιτροπής Παρακο−
λούθησης και Παραλαβής του έργου: «Ενίσχυση της
πληρότητας, της ασφάλειας και της ταχύτητας στην
ενημέρωση των επιχειρήσεων Μ.Μ.Ε. και των πολιτών,
με επέκταση και αναβάθμιση του Ο.Π.Σ. της Γενικής
Γραμματείας Επικοινωνίας και της Γενικής Γραμματείας

Ενημέρωσης και εκσυγχρονισμό της δικτυακής και επι−
κοινωνιακής υποδομής».
5. Τις υπηρεσιακές ανάγκες.
6. Την υπ’ αριθμ. Υ94/26.5.2004 απόφαση του Πρω−
θυπουργού και του Υπουργού Επικρατείας «Διορισμός
Γενικού Γραμματέα Επικοινωνίας και διορισμός Γενικού
Γραμματέα Ενημέρωσης» (Φ.Ε.Κ. 153/Γ/2004), αποφασί−
ζουμε:
Τροποποιούμε την υπ’ αριθμ. 2648/Ζ/31.1.2006 (Φ.Ε.Κ.
141/Β/7.2.2006) απόφαση: «Σύσταση−Συγκρότηση Επι−
τροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής του έργου:
«Ενίσχυση της πληρότητας, της ασφάλειας και της τα−
χύτητας στην ενημέρωση των επιχειρήσεων Μ.Μ.Ε. και
των πολιτών , με επέκταση και αναβάθμιση του Ο.Π.Σ.
της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και της Γενι−
κής Γραμματείας Ενημέρωσης και εκσυγχρονισμό της
δικτυακής και επικοινωνιακής υποδομής» και ορίζουμε
ότι λόγω καθυστέρησης της οριστικής παραλαβής του
έργου, η θητεία της ως άνω Επιτροπής παρατείνεται
για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών από την ημερομηνία
λήξης ισχύος της προμνημονευθείσας (υπ’ αριθμ. 2468/
Ζ/31.1.2006 (Φ.Ε.Κ. 141/Β/7.2.2006)) απόφασης , ήτοι από
την 7.8.2006 και έως την 7.2.2007.
Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αριθμ. 2468/Ζ/31.1.2006
(Φ.Ε.Κ. 141/Β/7.2.2006) απόφαση.
Ο καθορισμός της αποζημίωσης της ως άνω Επιτρο−
πής θα χωρήσει συμφώνως προς τις διατάξεις του άρ−
θρου 17 παρ. 2 περ. β΄ του ν. 3205/2003 (Φ.Ε.Κ. 297/Α), με
την υπογραφή σχετικής υπουργικής απόφασης.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 3 Αυγούστου 2006
Η Γενική Γραμματέας Επικοινωνίας
ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΠΑΠΑΔΑ − ΧΕΙΜΩΝΑ
F
(7)
Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας της Μαϊμπορόντα
Μαρία του Νικολάου.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Με την υπ’ αριθμ. 72356/4631/20.6.2006 απόφαση του
Γ. Γ. Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας γίνεται δεκτή η
από 13.2.2004 αίτηση της ομογενούς της Μαϊμπορόντα
Μαρία του Νικολάου, περί αποκτήσεως της ελληνικής
ιθαγένειας.
Την ελληνική ιθαγένεια αποκτά η ανωτέρω ομογενής
από δόσεως του όρκου του Έλληνα πολίτη εντός έτους
από τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης στην Εφη−
μερίδα της Κυβερνήσεως.
Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΕΟΥΔΗΣ
F
(8)
Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας της Merkvilishvili Elena
του Anesti.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Με την υπ’ αριθμ. 79434/5081/19.7.2006 απόφαση του Γ.
Γ. Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας γίνεται δεκτή η από
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10.2.2006 αίτηση της ομογενούς Merkvilishvili Elena του
Anesti, περί αποκτήσεως της ελληνικής ιθαγένειας.
Την ελληνική ιθαγένεια αποκτά η ανωτέρω ομογενής
από δόσεως του όρκου του Έλληνα πολίτη εντός έτους
από τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης στην Εφη−
μερίδα της Κυβερνήσεως.
Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΕΟΥΔΗΣ
F
(9)
Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας της Merkvilishvili Eteri
του Givi.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Με την υπ’ αριθμ. 23382/1656/20.5.2006 απόφαση του
Γ. Γ. Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας γίνεται δεκτή η
από 10.2.2006 αίτηση της ομογενούς Merkvilishvili Eteri
του Givi, περί αποκτήσεως της ελληνικής ιθαγένειας.
Την ελληνική ιθαγένεια αποκτά η ανωτέρω ομογενής
από δόσεως του όρκου του Έλληνα πολίτη εντός έτους
από τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης στην Εφη−
μερίδα της Κυβερνήσεως.
Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΕΟΥΔΗΣ
F
Αριθμ. 7190
(10)
Έγκριση σύναψης συμβάσεων μίσθωσης έργου στη Νο−
μαρχιακή Αυτοδιοίκηση Δωδεκανήσου με αντικείμενο
την παροχή αδειών εργασίας αλλοδαπών, για χρονι−
κό διάστημα έως το τέλος του τρέχοντος έτους.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 2527/1997 (Φ.Ε.Κ.
206/Α/8.10.1997) με τις οποίες η αρμοδιότητα καθορι−
σμού του αριθμού των προσώπων τα οποία μπορούν
να απασχολούνται στους Ο.Τ.Α. Α΄ και Β΄ βαθμού και τα
νομικά πρόσωπα με σύμβαση μίσθωσης έργου ασκείται
από το Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας.
2. Την υπ’ αριθμ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ.1/221/10440/22.6.2006
απόφαση της Επιτροπής του άρθρου 2 παρ. 1 της υπ’
αριθμ. 55/1998 ΠΥΣ (Φ.Ε.Κ. 252/Α/12.11.1998).
3. Την υπ’ αριθμ. 32887/29.6.2006 απόφαση κατανομής
του Υφυπουργού Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και
Αποκέντρωσης.
4. Το υπ’ αριθμ. Οικ. 35504/4.7.2006 έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ.
Δ.Δ.Α., αποφασίζουμε:
Καθορίζουμε τον αριθμό των προσώπων που είναι
απαραίτητο να απασχοληθούν με σύμβαση μίσθωσης
έργου από τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Δωδεκανήσου
ως εξής:
− Ενός (1) κατηγορίας ΠΕ
− Ενός (1) κατηγορίας TE
− Δύο (2) κατηγορίας ΔΕ
Το συγκεκριμένο έργο που πρόκειται να εκτελεστεί
θα έχει αντικείμενο την παροχή αδειών εργασίας αλ−
λοδαπών.
Το χρονικό διάστημα που απαιτείται για την ολο−
κλήρωση του προαναφερόμενου έργου είναι έως το
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τέλος του τρέχοντος έτους, υπό την απαραίτητη προ−
ϋπόθεση τήρησης των διατάξεων του άρθρου 6 του
ν. 2527/1997.
Το συγκεκριμένο έργο δεν ανάγεται στα συνήθη καθή−
κοντα των υπαλλήλων που υπηρετούν στη Νομαρχιακή
Αυτοδιοίκηση Δωδεκανήσου.
Η ανανέωση ή παράταση των συμβάσεων αυτών απα−
γορεύεται.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Ερμούπολη, 6 Ιουλίου 2006
Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΟΚΚΙΝΟΣ
F
Αριθμ. 7189
(11)
Έγκριση σύναψης συμβάσεων μίσθωσης έργου στη Νο−
μαρχιακή Αυτοδιοίκηση Κυκλάδων με αντικείμενο την
παροχή αδειών εργασίας αλλοδαπών, για χρονικό δι−
άστημα έως το τέλος του τρέχοντος έτους.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 2527/1997 (Φ.Ε.Κ.
206/Α/8.10.1997) με τις οποίες η αρμοδιότητα καθορι−
σμού του αριθμού των προσώπων τα οποία μπορούν
να απασχολούνται στους Ο.Τ.Α. Α΄ και Β΄ βαθμού και τα
νομικά πρόσωπα με σύμβαση μίσθωσης έργου ασκείται
από το Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας.
2. Την υπ’ αριθμ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ. 1/221/10440/22.6.2006
απόφαση της Επιτροπής του άρθρου 2 παρ. 1 της υπ’
αριθμ. 55/1998 ΠΥΣ (Φ.Ε.Κ. 252/Α/12.11.1998).
3. Την υπ’ αριθμ. 32887/29.6.2006 απόφαση κατανομής
του Υφυπουργού Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και
Αποκέντρωσης.
4. Το υπ’ αριθμ. Οικ. 35510/4.7.2006 έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ.
Δ.Δ.Α., αποφασίζουμε:
Καθορίζουμε τον αριθμό των προσώπων που είναι
απαραίτητο να απασχοληθούν με σύμβαση μίσθωσης
έργου από τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Κυκλάδων ως
εξής:
− Τρεις (3) κατηγορίας ΔΕ.
Το συγκεκριμένο έργο που πρόκειται να εκτελεστεί
θα έχει αντικείμενο την παροχή αδειών εργασίας αλ−
λοδαπών.
Το χρονικό διάστημα που απαιτείται για την ολο−
κλήρωση του προαναφερόμενου έργου είναι έως το
τέλος του τρέχοντος έτους, υπό την απαραίτητη προ−
ϋπόθεση τήρησης των διατάξεων του άρθρου 6 του
ν. 2527/1997.
Το συγκεκριμένο έργο δεν ανάγεται στα συνήθη καθή−
κοντα των υπαλλήλων που υπηρετούν στη Νομαρχιακή
Αυτοδιοίκηση Κυκλάδων.
Η ανανέωση ή παράταση των συμβάσεων αυτών απα−
γορεύεται.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Ερμούπολη, 6 Ιουλίου 2006
Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΟΚΚΙΝΟΣ
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(12)
Απόκτηση ελληνικής Ιθαγένειας από τον ομογενή ΣΑ−
ΜΠΑΝΤΑΣ (SHABADASH) ΓΙΕΥΓΕΝ (YEVGEN) του
ΟΛΕΞΑΝΤΡ.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

(14)
Απόκτηση ελληνικής Ιθαγένειας από την ομογενή
HORODNYUK SVITLANA του ΑΝΑΤΟΛΙΙ.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

Με την υπ’ αριθμ. 8810/25.7.2006 απόφαση του Γενικού
Γραμματέα της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, έγινε δεκτή
η από 10.10.2002 αίτηση του ομογενούς ΣΑΜΠΑΝΤΑΣ
(SHABADASH) ΓΙΕΥΓΕΝ (YEVGEN) του ΟΛΕΞΑΝΤΡ, που
γεννήθηκε το έτος 1983 στη Μαριούπολη της Ουκρανί−
ας, «Περί αποκτήσεως της ελληνικής ιθαγένειας» σύμ−
φωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 2790/2000
όπως τροποποιήθηκε με τις όμοιες του άρθρου 76 του
ν. 2910/2001.

Με την υπ’ αριθμ. 8804/25.7.2006 απόφαση του Γενικού
Γραμματέα της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, έγινε δεκτή
η από 16.6.2004 αίτηση της ομογενούς HORODNYUK
SVITLANA του ΑΝΑΤΟΛΙΙ, που γεννήθηκε το έτος 1973
στην πόλη ΣΑΡΝΙ της Ουκρανίας, «Περί αποκτήσεως της
ελληνικής ιθαγένειας» και τον εξελληνισμό του επωνύμου
της από HORODNYUK σε XΩPONTOY και του ονόματος
της από SVITLANA σε ΦΩΤΕΙΝΗ σύμφωνα με τις διατά−
ξεις του άρθρου 1 του ν. 2790/2000 όπως τροποποιήθηκε
με τις όμοιες του άρθρου 76 του ν. 2910/2001.

Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας
Η Διευθύντρια
Ε. ΠΑΦΙΛΗ
F

Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας
Η Διευθύντρια
Ε. ΠΑΦΙΛΗ
F

(13)
Απόκτηση ελληνικής Ιθαγένειας από την ομογενή
PORFIROV YURIY του ΗΛΙΑ.

(15)
Απόκτηση ελληνικής Ιθαγένειας από την ομογενή
ZERNYASHENKO IRYNA του ΟΛΕΞΑΝΤΡ.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

Με την υπ’ αριθμ. 8803/25.7.2006 απόφαση του Γενι−
κού Γραμματέα της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, έγινε
δεκτή η από 1.6.2004 αίτηση του ομογενούς PORFIROV
YURIY του ΗΛΙΑ, που γεννήθηκε το έτος 1965 στο χωριό
Χάντο της Γεωργίας, «Περί αποκτήσεως της ελληνικής
ιθαγένειας» και τον εξελληνισμό του επωνύμου του από
PORFIROV σε ΠΟΡΦΥΡΩΒ και του ονόματος του από
YURIY σε ΓΕΩΡΓΙΟΣ σύμφωνα με τις διατάξεις του άρ−
θρου 1 του ν. 2790/2000 όπως τροποποιήθηκε με τις
όμοιες του άρθρου 76 του ν. 2910/2001.

Με την υπ’ αριθμ. 8808/25.7.2006 απόφαση του Γενικού
Γραμματέα της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, έγινε δεκτή
η από 3.10.2003 αίτηση της ομογενούς ZERNYASHENKO
IRYNA του ΟΛΕΞΑΝΤΡ, που γεννήθηκε το έτος 1978 στη
Μαριούπολη της Ουκρανίας, «Περί αποκτήσεως της ελ−
ληνικής ιθαγένειας» και τον εξελληνισμό του επωνύμου
της από ZERNYASHENKO σε ΖΕΡΝΙΑΣΕΝΚΟ και του ονό−
ματος της από IRYNA σε ΕΙΡΗΝΑ σύμφωνα με τις διατά−
ξεις του άρθρου 1 του ν. 2790/2000 όπως τροποποιήθηκε
με τις όμοιες του άρθρου 76 του ν. 2910/2001.

Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας
Η Διευθύντρια
Ε. ΠΑΦΙΛΗ

Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας
Η Διευθύντρια
Ε. ΠΑΦΙΛΗ
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