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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 155709 (1)
  Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 154114/24.10.2005 (ΦΕΚ 1725/

Β/9.12.2005) κοινής υπουργικής απόφασης «Αντικατά−
σταση της υπ’ αριθμ. 142932/7.8.2003 κοινή υπουργική 
απόφαση (ΦΕΚ 1224/Β/28.8.2003) όπως τροποποιήθηκε 
με τις υπ’ αριθμ. 140725/3.3.2004 κοινή υπουργική από−
φαση (505/Β/5.3.2005 ΦΕΚ), υπ’ αριθμ. 148564/30.4.2004 
κοινή υπουργική απόφαση (652/Β/4.5.2004 ΦΕΚ), υπ’ 
αριθμ. 164841/15.7.2004 κοινή υπουργική απόφαση (1102/
Β/20.7.2004 ΦΕΚ) και υπ’ αριθμ. 146845/25.5.2005 κοινή 
υπουργική απόφαση (754/Β/6.6.2005 ΦΕΚ) σχετικά με 
τον καθορισμό διαδικασιών, προϋποθέσεων και δικαιο−
λογητικών υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων / ενεργειών 
των Τομέων της Θαλάσσιας Αλιείας, Υδατοκαλλιεργει−
ών και Εσωτερικών Υδάτων, Εμπορίας και Μεταποίη−
σης Προϊόντων αυτών στον Καν. (ΕΚ) 2792/1999 καθώς 
και καταβολής των οικονομικών ενισχύσεων στους τε−
λικούς αποδέκτες». 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ,
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ – 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – 
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

  Έχοντας υπόψη:
Τις διατάξεις:
1. Του Καν(ΕΚ) υπ’ αριθμ. 1260/1999 του Συμβουλίου 

περί γενικών διατάξεων για τα διαρθρωτικά ταμεία.
2. Του Καν(ΕΚ) υπ’ αριθμ. 1263/1999 του Συμβουλίου 

για το Χρηματοδοτικό Μέσο Προσανατολισμού της 
Αλιείας.
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3. Του Καν(ΕΚ) υπ’ αριθμ. 2792/1999 του Συμβουλίου 
για τον καθορισμό λεπτομερών κανόνων και ρυθμίσεων 
σχετικά με την κοινοτική διαρθρωτική βοήθεια στον 
τομέα της Αλιείας, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

 4. Του Καν(ΕΚ) υπ’ αριθμ. 1159/2000 «για τις δράσεις 
πληροφόρησης και δημοσιότητας που πρέπει να ανα−
λαμβάνουν τα κράτη μέλη σχετικά με τις παρεμβάσεις 
των διαρθρωτικών ταμείων».

5. Του Καν(ΕΚ) 1685/2000 «για θέσπιση λεπτομερών 
κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) υπ’ αριθμ. 
1260/1999 του Συμβουλίου, όσον αφορά την επιλεξιμό−
τητα των δαπανών των ενεργειών που συγχρηματοδο−
τούνται από τα διαρθρωτικά ταμεία».

6. Του Καν(ΕΚ) υπ’ αριθμ. 438/2001 της Επιτροπής 
«για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του 
κανονισμού (ΕΚ) υπ’ αριθμ. 1260/1999 του Συμβουλίου, 
όσον αφορά τα συστήματα διαχείρισης και ελέγχου των 
παρεμβάσεων των διαρθρωτικών ταμείων».

7. Του Καν(ΕΚ) υπ’ αριθμ. 448/2001 της Επιτροπής «για 
θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονι−
σμού (ΕΚ) αριθμ 1260/1999 του Συμβουλίου, όσον αφορά 
τη διαδικασία διενέργειας δημοσιονομικών διορθώσεων 
στην παρέμβαση που χορηγείται στο πλαίσιο των δι−
αρθρωτικών ταμείων».

8. Του Καν(ΕΚ) υπ’ αριθμ. 366/2001 της Επιτροπής 
«σχετικά με τις λεπτομέρειες εκτέλεσης των ενεργει−
ών που καθορίζονται από τον κανονισμό (ΕΚ) υπ’ αριθμ. 
2792/1999 του Συμβουλίου».

9. Του Καν (ΕΚ) 1681/1994 Επιτροπής για τις παρατυπί−
ες και την ανάκτηση των αχρεωστήτως καταβληθέντων 
ποσών στα πλαίσια της χρηματοδότησης διαρθρωτικών 
πολιτικών.

10.Της υπ’ αριθμ. Ε(2000) 3405/28.11.2000 απόφασης 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, σχετικά με την έγκριση 
του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης για τις κοινοτικές 
διαρθρωτικές παρεμβάσεις στις περιφέρειες που υπά−
γονται στο στόχο υπ’ αριθμ. 1 στην Ελλάδα, για την 
περίοδο 2000−2006.

11. Της υπ’ αριθμ. Ε(2001) 817/28.3.2001 απόφασης της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την έγκριση του Επιχειρη−
σιακού Προγράμματος του τομέα της Αλιείας.

12.Του Συμπληρώματος Προγραμματισμού του Ε.Π.ΑΛ. 
2000−2006, και τις σχετικές τροποποιήσεις του.

13.Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθε−
σίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» 
που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 
(Φ.Ε.Κ. 98/Α).

14. Του ν. 3193/2003 (Α΄ 266) «Κανόνες τιμολόγησης, 
ρυθμίσεις Φ.Π.Α. ηλεκτρονικών υπηρεσιών και άλλες 
διατάξεις».

15. Του άρθρου 39 του ν.2065/1992 (Α΄ 113) καθώς και 
το άρθρο 11 του ν. 2512/1997 (Α΄ 138) που αφορούν την 
έγκριση οικονομικών ενισχύσεων και τη χρηματοδότηση 
φορέων εφαρμογής και υλοποίησης μέτρων αγροτικής 
πολιτικής συγχρηματοδοτούμενων από την Ε.Ε, αντί−
στοιχα.

16. Του ν. 2601/1998 περί «ενισχύσεων ιδιωτικών επεν−
δύσεων για την οικονομική και περιφερειακή ανάπτυξη 
της χώρας και άλλες διατάξεις».

17. Του ν. 2218/1994 (Α΄ 90) «περί Νομαρχιακής Αυτο−
διοίκησης όπως τροποποιήθηκε και ισχύει».

18. Του ν. 2362/1995 (Α΄ 247) «Περί Δημοσίου Λογιστι−
κού».

19. Του ν. 2860/2000 (Α΄ 251) «Διαχείριση, Παρακολού−
θηση και έλεγχος του Κ.Π.Σ. και άλλες διατάξεις», όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει.

20.Του άρθρο 35 του ν. 3016/2002 «Εφαρμογή κρατικών 
ενισχύσεων».

21. Του ν. 3260/2004 «Ρυθμίσεις του συστήματος 
προσλήψεων και θεμάτων Δημόσιας Διοίκησης (ΦΕΚ/
Α/151/2004).

22. Του π.δ. 402/1988 «Οργανισμός Υπουργείου Γεωρ−
γίας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

23. Της υπ’ αριθμ. Υ1/10. 3.2004 (ΦΕΚ Β΄ 513/10. 3.2004) 
απόφασης Πρωθυπουργού περί «μεταβολής τίτλων 
Υπουργείων και καθορισμού σειράς τάξης Υπουργεί−
ων».

24.Της υπ’ αριθμ. 263659/2001 κοινής υπουργικής από−
φασης «περί έγκρισης Ε.Π.ΑΛ. 2000−2006 στα πλαίσια 
του Κ.Π.Σ. 2000−2006».

25.Την υπ’ αριθμ. 154114/24.10.2005 (ΦΕΚ 1725/Β/9.12.2005) 
κοινή υπουργική απόφαση και την αναγκαιότητα συ−
μπλήρωσής της.

26. Την κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του 
Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών υπ’ αριθμ. 37930/
ΔΙΟΕ/1264/14.10.2005 «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των 
Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών» (ΦΕΚ 1432/
Β/14.10.2005), όπως ισχύει.

27. Το π.δ. 178/2000 « Οργανισμός Υπουργείου Εθνικής 
Οικονομίας» (ΦΕΚ 165/τ.Α΄/14.7.2000).

28. Το π.δ. 81/2002 «Συγχώνευση των Υπουργείων 
Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών στο Υπουργείο 
Οικονομίας και Οικονομικών» (ΦΕΚ 57/Α/21.3.2002.

29. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκα−
λείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, 
αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε την υπ’ αριθμ. 154114/24.10.2005 κοινή 
υπουργική σπόφαση ως ακολούθως:

Άρθρο μόνο
1) Το άρθρο 11 αναδιατυπώνεται ως εξής:

Άρθρο 11
Χρονοδιάγραμμα Εκτέλεσης

«1. Ο Τελικός Αποδέκτης οφείλει να τηρεί πιστά το 
χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης του υποέργου, όπως αυτό 
καθορίζεται με την απόφαση Υπαγωγής.

2. Στην περίπτωση που αυτό παρεκκλίνει, οι λόγοι της 
καθυστέρησης θα πρέπει να είναι πλήρως αιτιολογη−
μένοι. Παράταση πέραν του χρονοδιαγράμματος που 
καθορίζεται με την απόφαση Υπαγωγής χορηγείται με 
έγκριση της αρμόδιας Δ/νσης της Γεν. Δ/νσης Αλιείας, 
και εφόσον είναι εντός του χρονοδιαγράμματος υλο−
ποίησης του έργου.

3. Για παράταση εκτός του χρονοδιαγράμματος υλο−
ποίησης του έργου απαιτείται η έγκριση της Υπηρεσίας 
Διαχείρισης.

4. Η αίτηση παράτασης θα πρέπει να υποβληθεί στην 
αρμόδια Νομαρχιακή Υπηρεσία Αλιείας από τον τελικό 
αποδέκτη πριν από την προβλεπόμενη λήξη των εργα−
σιών σύμφωνα με το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα του 
σχετικού υποέργου και εφόσον έχει εκτελέσει εργασίες 
που αντιστοιχούν σε επιλέξιμες δαπάνες τουλάχιστον 
ίσες με το 30% του συνολικού επιλέξιμου κόστους.
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Το ελάχιστο ποσοστό του 30% δεν έχει εφαρμογή για 
τα σχέδια του Μέτρου 2.2 « εκσυγχρονισμός αλιευτικών 
σκαφών».

5. Η αρμόδια Δ/νση της Γενικής Δ/νση Αλιείας, με 
την έκδοση της σχετικής έγκρισης της τροποποίησης 
ενημερώνει την Υπηρεσία Διαχείρισης.

2) Το εδάφιο 3 της παραγράφου 2β του άρθρου 23 
διατυπώνεται ως εξής:

«Για τον υπολογισμό των πέντε (5) και δέκα (10) ετών, 
από την ολοκλήρωση της επένδυσης λαμβάνεται υπό−
ψη η ημερομηνία βεβαίωσης περαίωσης εργασιών του 
υποέργου, εκτός της περίπτωσης ναυπήγησης σκάφους, 
όπου το χρονικό διάστημα των δέκα (10) ετών υπολο−
γίζεται από την ημερομηνία εισόδου του στην αλιεία 
(Κοινοτικό Αλιευτικό Μητρώο)».

3) Στο άρθρο 29 της υπ’ αριθμ. 154114/24.10.2005 κοι−
νής υπουργικής απόφασης προστίθεται παράγραφος 
6 ως εξής:

«6. Η προθεσμία ολοκλήρωσης επενδυτικών σχεδί−
ων που έχουν ενταχθεί στο ΕΠΑΛ 2000−2006 και των 
οποίων το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης έληξε πριν τη 
δημοσίευση της παρούσας, δύναται να παραταθεί κατό−
πιν υποβολής σχετικής αίτησης του τελικού αποδέκτη 
ανεξάρτητα της προβλεπομένης από την απόφαση υπα−
γωγής ημερομηνία λήξης των εργασιών και σύμφωνα 
με τα οριζόμενα στο άρθρο 11».

4) Το σημείο Α.4 της παραγράφου ΙΓ του παραρτή−
ματος 3 καταργείται.

5) Μετά το σημείο Β.γ.3 της παραγράφου ΙΓ του Πα−
ραρτήματος 3, προστίθεται σημείο 4 ως εξής:

«4. Αλλαγή του εγκεκριμένου χρηματοδοτικού σχή−
ματος».

6. Η δεύτερη παύλα της παραγράφου Γ του παραρ−
τήματος 4 καταργείται.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

  Αθήνα, 9 Μαΐου 2006

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

 Π. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ Γ. ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Ε. ΜΠΑΣΙΑΚΟΣ 

F

   Aριθμ.12048 (2)
    Συγκρότηση Ομάδας Στήριξης του Προγράμματος 

«ΠΟΛΙΤΕΙΑ» στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου.

  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 2503/1997 «Διοίκηση Οργάνω−

ση στελέχωση της περιφέρειας ρύθμιση θεμάτων για 
την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις» ( ΦΕΚ 
107/30.5.1997/τ.Α΄).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 17 του ν. 3345/2005 «Οικο−
νομικά θέματα Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων και ρύθ−

μιση διοικητικών θεμάτων» (ΦΕΚ 138/16.6.2005/τ.Α΄) με 
τις οποίες τροποποιήθηκαν τα άρθρα του ν. 2880/2001 
(ΦΕΚ 9/Α/30.1.2001).

3. Την υπ’ αριθμ. 15453/5.8.2005 κοινή υπουργική από−
φαση των Υπουργών Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης 
και Αποκέντρωσης και Οικονομίας και Οικονομικών (ΦΕΚ 
1120/Β/8.8.2005).

4. Την υπ’ αριθμ. ΔΙΔΙΜ/Φ. 30/18181/15.9.2005 εγκύκλιο 
του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και 
Αποκέντρωσης.

5. Την ανάγκη συγκρότησης της Ομάδας Στήριξης του 
Προγράμματος «ΠΟΛΙΤΕΙΑ» στην Περιφέρεια Βορείου 
Αιγαίου, αποφασίζουμε :

Συγκροτούμε στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου Ομά−
δα Στήριξης του Προγράμματος «ΠΟΛΙΤΕΙΑ» αποτελού−
μενη από τους κάτωθι υπαλλήλους της Περιφέρειας Β. 
Αιγαίου:

1. Βαθρακούλη Γεώργιο Κλάδου ΠΕ Διοικητικού − Οικο−
νομικού με Βαθμό Α΄ Γενικό Διευθυντή της Περιφέρειας 
Β. Αιγαίου.

2. Ψώμο Ευστράτιο Κλάδου ΠΕ Γεωτεχνικών (Δασολό−
γων) με βαθμό Α΄ Προϊστάμενο της Επιθεώρησης Δασών 
Περιφέρειας Β. Αιγαίου.

3. Αυγουστή Παναγιώτη Κλάδου ΠΕ Διοικητικού − Οικο−
νομικού με βαθμό Α΄ Προϊστάμενο της Δ/νσης Διοίκησης 
της Περιφέρειας Β. Αιγαίου.

4. Βαλσαμίδη Θεόδωρο Κλάδου ΠΕ Πληροφορικής 
(HARDWARE) με βαθμό Γ΄.

5. Κασαπάκη Άννα Κλάδου ΠΕ Πληροφορικής με βαθ−
μό Γ΄.

Η ανωτέρω Ομάδα Στήριξης έχει την ευθύνη της 
υποβοήθησης της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου για 
την παρακολούθηση της πορείας και εξέλιξη των έρ−
γων και δράσεων, τη συνεργασία με τους υπεύθυνους 
των έργων και δράσεων , αν αυτοί δεν είναι μέλη της 
Ομάδας Στήριξης, τη συνεργασία με τους υπεύθυνους 
των οικείων υποπρογραμμάτων του ΥΠΕΣΔΔΑ και των 
αντίστοιχων υποπρογραμμάτων στο ΥΠΕΣΔΔΑ και 
γενικά για τις ενέργειες και παρεμβάσεις που είναι 
αναγκαίες για την εκτέλεση των έργων και δράσεων 
της Περιφέρειας που έχουν ενταχθεί στο Πρόγραμμα 
«ΠΟΛΙΤΕΙΑ». Σε κάθε περίπτωση εξετάζουν τη συνερ−
γεία και διαλειτουργικότητα των έργων ή δράσεων 
του Προγράμματος «ΠΟΛΙΤΕΙΑ» με έργα και δράσεις 
της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου που εκτελούνται 
μέσω άλλων προγραμμάτων όπως «Κοινωνία της Πλη−
ροφορίας και άλλα.

Ορίζουμε ως Υπεύθυνο για το Πρόγραμμα «ΠΟΛΙΤΕΙΑ», 
με τον οποίο θα μπορεί να έρχεται σε επαφή η Δ/νση 
Διοικητικών Μεταρρυθμίσεων του Υπουργείου Εσω−
τερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης , την 
υπάλληλο Κασαπάκη Άννα Κλάδου ΠΕ Πληροφορικής 
με βαθμό Γ.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

   Μυτιλήνη, 10 Οκτωβρίου 2005

Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας

ΣΕΡΓΙΟΣ − ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΤΣΙΦΤΗΣ 



 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 

(3)
   Απόκτηση της Ελληνικής Ιθαγένειας από την ομογε−

νή ΚΑΛΟΥΣ ΒΕΡΟΝΙΚΑ (KALUS VERONIKA), συζ. Κά−
λους Αλέξανδρου, το γένος Αλεξάνδρου Γιαμάνκο 
και της Αλεξάνδρας. 

  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

 Με την υπ’ αριθμ. Κ12463/6604/4.2006 απόφαση του 
Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλά−
δος γίνεται δεκτή η από 7.4.2004 αίτηση της ομο−
γενούς ΚΑΛΟΥΣ ΒΕΡΟΝΙΚΑ (KALUS VERONIKA), συζ. 
Κάλους Αλέξανδρου, το γένος Αλεξάνδρου Γιαμάνκο 
και της Αλεξάνδρας, που υπέβαλλε στην υπηρεσία 
μας, που γεννήθηκε στις 2.3.1968 στην Ουκρανία, 
κάτοχος διαβατηρίου υπ’ αριθμ. ΑΕ 550565, κάτοικος 
Πατρών οδός Παναχαϊκού 115, για την απόκτηση της 
Ελληνικής Ιθαγένειας από την ίδια και το ανήλικο 
τέκνο της, ΚΑΛΟΥΣ ΓΕΩΡΓΙΟ (KALUS GEORGIOS) 
του Αλεξάνδρου και της Βερόνικα, που γεννήθη−
κε στις 15.6.1994 στην Ουκρανία, κάτοικος Πατρών, 
οδός Παναχαϊκού 115, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 1 του ν.2790/2000, όπως τροποποιήθηκαν με 
τις όμοιες του άρθρου 76 του ν.2910/2001. 

  Πάτρα, 27 Απριλίου 2006

Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας
Ο Γενικός Διευθυντής κ.α.α.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΙΩΤΣΟΠΟΥΛΟΣ 

F

Aριθμ. 2840 (4)
   Ανανέωση απαγόρευσης για πέντε (5) χρόνια της θή−

ρας στην περιοχή Δ.Δ Θραψιμίου−Λουτροπηγής−Κέ−
δρου του Δήμου Μενελαϊδος του Ν.Καρδίτσας, Πε−
ριφέρειας Δασαρχείου Καρδίτσας».

  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις δ/ξεις του άρθρου 258, παρ. 5 του ν.δ. 86/1969, 

που προστέθηκε με το άρθρο 7 παρ. 3 του ν. 177/1975 
«Περί αντικαταστάσεως και συμπληρώσεως δ/ξεων τι−
νών του ν.δ. 86/1969 «Περί Δασικού Κώδικα».

2. Τις δ/ξεις της υπ’ αριθμ. 414985/29.11.1985 (ΦΕΚ 757/
Β/18.12.1985) κοινής απόφασης του Υπουργού Εθνικής 
Οικονομίας και Αναπληρωτή Υπουργού Γεωργίας «Μέ−
τρα διαχείρισης της άγριας πτηνοπανίδας»

3. Τις δ/ξεις του π.δ. 94/1993 (ΦΕΚ 40/Α΄/22.3.1993 «Περί 
καθορισμού αρμοδιοτήτων που διατηρούνται από τον 
Υπουργό και τις Περιφερειακές Αρχές ή Όργανα Διανο−
μαρχιακού επιπέδου του Υπουργείου Γεωργίας».

4. Τις δ/ξεις του ν.2218/1994 (ΦΕΚ 90/Α΄/13.6.1994) «Ίδρυ−
ση Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, τροποποίηση δ/ξεων 
για την Πρωτοβάθμια Αυτοδιοίκηση και την Περιφέρεια 
και άλλες δ/ξεις».

5. Τις δ/ξεις του ν.2240/1994 (ΦΕΚ 153/Α΄/16.9.1994) «Συ−
μπλήρωση δ/ξεων για τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση και 
άλλες δ/ξεις».

6. Το άρθρο 90 του του «Κώδικα Νομοθεσίας και τα  
Κυβερνητικά Όργανα», που κυρώθηκε με το άρθρο πρώ−
το του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α 98).

7. Την υπ’ αριθμ. 1860/23.3.2001 απόφαση Γενικού Γραμ−
ματέα Περιφέρειας Θεσσαλίας «Περί μεταβίβασης αρ−
μοδιοτήτων κ.λπ. (ΦΕΚ 421/Β΄/12.4.2001).

8. Το υπ’ αριθμ. 53/4.4.2006 έγγραφο του Κυνηγετικού 
Συλλόγου Καρδίτσας, σε συνδυασμό με την σκοπιμό−
τητα απαγόρευσης του κυνηγίου για την προστασία, 
ανάπτυξη, αναπαραγωγή και εκμετάλλευση του θηρα−
ματικού πλούτου και της άγριας πανίδας της χώρας 
μας, αποφασίζουμε:

Απαγορεύουμε το κυνήγι όλων των θηραμάτων για 
πέντε (5) χρόνια από 31.7.2006 έως 31.7.2011 σε έκτα−
ση 11.516 στρεμμάτων στις θέσεις Μεσοβούνι, Λούτσα, 
Πυργάκι, Νευρόπολη, Παπαδήμου, Κόνιαρη, Βαμβακιά, 
Ανάβρα, Βαρκά κ.λπ. των Δ.Δ Θραψιμίου−Λουτροπηγής, 
Κέδρου του Δήμου Μενελαϊδος του Ν.Καρδίτσας, που 
ορίζεται ως εξής:

Βόρεια: Αρχίζει από τη συμβολή του ποταμού Ονόχω−
να με ρέμα Λάμαρι (Θέση−Κέδρου).

Δυτικά: Από το ρέμα Λάμαρι ακολουθεί το ρέμα κρέ−
μαση, Γεραποστόλη, Δραμάλα, Πλάτανος, Ντρουνέϊκο 
μέχρι συναντήσεως του δασικού δρόμου στη θέση Πα−
παδήμου και στη συνέχεια ακολουθεί αυτόν μέχρι συνα−
ντήσεως του ρέματος Ζιώγα στη θέση «Τρανή−Λάκκα». 
Εκείθεν κατέρχεται το ρέμα Φροσκλόρεμα ή Μπουρδό−
ρεμα μέχρι συναντήσεως του ρέματος Σμοκοβίτικο.

Νότια: Ακολουθεί το ρέμα Σμοκοβίτικο μέχρι συνα−
ντήσεως του ποταμού Ονόχωνα.

Ανατολικά: Ακολουθεί τον ποταμό Ονόχωνα μέχρι συ−
ναντήσεως του ρέματος Λάμαρι (θέση Κέδρου) όπου 
άρχισε.

Από τις δ/ξεις αυτής της απόφασης δεν προκαλείται 
δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως και θα ισχύει για τα κυνηγετικά έτη 
2006−2011.

  Καρδίτσα, 17 Μαΐου 2006

Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας
Ο Δασάρχης Καρδίτσας

ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΡΑΜΑΓΚΙΟΛΑΣ
F

Aριθμ.7842 (5)
    Τροποποίηση της συστατικής πράξης του νομικού προ−

σώπου με την επωνυμία «ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΠΡΟ−
ΣΤΑΣΙΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ (ΚΑΓΙΗ) ΤΕΡΠΝΗΣ» του Δή−
μου Νιγρίτας Ν.Σερρών. 

  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 203 του π.δ./τος 410/1995.
2. Την υπ’ αριθμ. 5631/26.7.2000 απόφασή μας Ορισμός 

εισηγητών και μεταβίβαση εξουσίας υπογραφής «Με 
εντολή Γενικού γραμματέα».

3. Την υπ’  αριθμ. ΕΣ/25813/12.11.1985 (ΦΕΚ 780/τ.Β΄) 
απόφαση του Νομάρχη Σερρών με την οποία συστήθηκε 
ίδιο νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυ−
μία «ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ» 
στην πρώην κοινότητα Τερπνής, η οποία με τις δια−
τάξεις του άρθρου 1 του ν. 2539/1997 συνενώθηκε στο 



 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 

Δήμο Νιγρίτας και αποτελεί Δημοτικό Διαμέρισμα του 
εν λόγω Δήμου.

4. Την υπ’ αριθμ. 127/2006 απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου Νιγρίτας που αναφέρεται στην τροποποίη−
ση της συστατικής πράξης του ανωτέρω Ν.Π. με σκοπό 
την αύξηση της ετήσιας εισφοράς του Δήμου.

5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσης 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού 
του Δήμου, αποφασίζουμε:

Α. Τροποποιούμε την υπ’ αριθμ. ΕΣ/25813/12.11.1985 από−
φαση του Νομάρχη Σερρών ως προς το άρθρο 3 παρ. 
β αυτής ως εξής:

3. β) Η ετήσια επιχορήγηση του Δήμου Νιγρίτας κα−
θορίζεται στο ποσό των 100.000,00 ευρώ.

Β. Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής προκαλείται 
δαπάνη ύψους 100.000,00 ευρώ σε βάρος του προϋ−
πολογισμού του Δήμου Νιγρίτας για το έτος 2006 και 
για κάθε ένα από τα επόμενα οικονομικά έτη. Για την 
αντιμετώπιση της εν λόγω δαπάνης έχει γίνει εγγραφή 
αντίστοιχης πίστωσης στον ΚΑ.00.6715.02 του προϋπο−
λογισμού του Δήμου Νιγρίτας, με τίτλο «Επιχορήγηση 
ΚΑΠΗ ΤΕΡΠΝΗΣ».

Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αριθμ. ΕΣ/25813/12.11.1985 
απόφαση του Νομάρχη Σερρών.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Σέρρες, 16 Μαΐου 2006
Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας

Ο Γενικός Διευθυντής
ΣΤΑΜΑΤΗΣ Μ. ΤΣΙΑΚΙΡΗΣ 

F

Aριθμ.7841 (6)
   Τροποποίηση της συστατικής πράξης του νομικού προ−

σώπου με την επωνυμία «ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΠΡΟ−
ΣΤΑΣΙΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ (ΚΑΠΗ) Νιγρίτας» του Δή−
μου Νιγρίτας Ν. Σερρών. 

 Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 203 του π.δ/τος 410/1995.
2. Την υπ’ αριθμ. 5631/26.7.2000 απόφαση μας Ορισμός 

εισηγητών και μεταβίβαση εξουσίας υπογραφής « Με 
εντολή Γενικού γραμματέα».

3. Την υπ’ αριθμ. ΕΣ/17005/3.9.1984 (ΦΕΚ 673/τΒ’) από−
φαση του Νομάρχη Σερρών με την οποία συστήθηκε 
ίδιο νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυ−
μία «ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ» 
Δήμου Νιγρίτας.

4. Την υπ’ αριθμ. 128/2006 απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου Νιγρίτας που αναφέρεται στην τροπο−
ποίηση της συστατικής πράξης του ανωτέρω Νομικού 
Προσώπου με σκοπό την αύξηση της ετήσιας εισφοράς 
του Δήμου.

5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσης 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού 
του Δήμου, αποφασίζουμε:

Α. Τροποποιούμε την υπ’ αριθμ. ΕΣ/17005/3.9.1984 από−
φαση του Νομάρχη Σερρών ως προς το άρθρο 3 παρ. 
β αυτής ως εξής: 

3. β) Η ετήσια επιχορήγηση του Δήμου Νιγρίτας κα−
θορίζεται στο ποσό των 140.000,00 ευρώ.

Β. Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής προκαλείται 
δαπάνη ύψους 140.000,00 ευρώ σε βάρος του προϋ−
πολογισμού του Δήμου Νιγρίτας για το έτος 2006 και 
για κάθε ένα από τα επόμενα οικονομικά έτη. Για την 
αντιμετώπιση της εν λόγω δαπάνης έχει γίνει εγγραφή 
αντίστοιχης πίστωσης στον ΚΑ.00.6715.01 του προϋπο−
λογισμού του Δήμου Νιγρίτας, με τίτλο «Επιχορήγηση 
ΚΑΠΗ ΝΙΓΡΙΤΑΣ».

Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’αριθμ. ΕΣ/17005/3.9.1984 
απόφαση του Νομάρχη Σερρών.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως.

  Σέρρες, 16 Μαΐου 2006

Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας
Ο Γενικός Διευθυντής

ΣΤΑΜΑΤΗΣ Μ. ΤΣΙΑΚΙΡΗΣ

F

 Αριθμ. 6009 (7)
   Τροποποίηση της συστατικής πράξης του Νομικού Προ−

σώπου «Πνευματικό Πολιτιστικό Κέντρο Δήμου Νι−
γρίτας». 

 Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

 Έχοντας υπόψη :
1. Τις διατάξεις του άρθρου 203 του π.δ/τος 

410/1995.
2. Την υπ’ αριθμ. 5631/26.7.2000 απόφαση μας Ορισμός 

εισηγητών και μεταβίβαση εξουσίας υπογραφής «Με 
εντολή Γενικού γραμματέα».

3. Την υπ’ αριθμ. ΕΣ/4817/11.3.1985 (ΦΕΚ185/Β78.4.1985) 
απόφαση του Νομάρχη Σερρών με την οποία συστή−
θηκε στο Δήμο Νιγρίτας ίδιο νομικό πρόσωπο με την 
επωνυμία «Πνευματικό και Πολιτιστικό Κέντρο Δήμου 
Νιγρίτας».

4. Την υπ’ αριθμ. 100/2006 απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου Νιγρίτας που αναφέρεται στην τροπο−
ποίηση της συστατικής πράξης του ανωτέρω Νομικού 
Προσώπου με σκοπό την αύξηση της ετήσιας εισφορά 
του Δήμου.

5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσης 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού 
του Δήμου, αποφασίζουμε:

Α. Τροποποιούμε το εδάφιο (α) της παραγράφου 4 
της υπ’ αριθμ. ΕΣ.4817/11.3.1985 απόφασης του Νομάρχη 
Σερρών και ως εξής: 

3. α) Η ετήσια επιχορήγηση  του Δήμου Νιγρίτας 
καθορίζεται  στο ποσό των 100.000,00 ευρώ.

Β. Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής προκα−
λείται δαπάνη ύψους 100.000,00 ευρώ σε βάρος του 
προϋπολογισμού του Δήμου Νιγρίτας για το έτος 2006 
και για κάθε ένα από τα επόμενα οικονομικά έτη. Για 
την αντιμετώπιση της εν λόγω δαπάνης έχει γίνει εγ−
γραφή αντίστοιχης πίστωσης στον ΚΑ.00.6715.07 του 
προϋπολογισμού Δήμου Νιγρίτας, με τίτλο «Τακτική 
επιχορήγηση Πνευματικού και Πολιτιστικού Κέντρου 
Δήμου Νιγρίτας».

Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’αριθμ. ΕΣ/4817/11.3.1985 
απόφαση του Νομάρχη Σερρών. 
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Σέρρες, 16 Μαΐου 2006

Με Εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας
Ο Γενικός Διευθυντής

ΣΤΑΜΑΤΗΣ Μ. ΤΣΙΑΚΙΡΗΣ 

F
Aριθμ. 7914 (8)
    Τροποποίηση της συστατικής πράξης του νομικού προ−

σώπου με την επωνυμία «ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΕΡΠΝΗΣ «του 
Δήμου Νιγρίτας Ν. Σερρών. 

  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΊΑΣ 

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 203 του π.δ. 410/1995.
2. Την υπ’ αριθ. 5631/26.7.2000 απόφαση μας Ορισμός 

εισηγητών και μεταβίβαση εξουσίας υπογραφής «Με 
εντολή Γενικού γραμματέα».

3. Το Προεδρικό Διάταγμα 680/31.7.1980 (ΦΕΚ 176/τ.Α’) 
με το οποίο συστήθηκε στην πρώην Κοινότητα Τερπνής 
ίδιο νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυμία 
«Κοινοτική Βιβλιοθήκη Τερπνής».

4. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν.2539/1997 με τις 
οποίες η πρώην κοινότητα Τερπνής συνενώθηκε στο 
Δήμο Νιγρίτας και αποτελεί Δημοτικό Διαμέρισμα του 
εν λόγω Δήμου.

5. Την υπ’ αριθ. 129/2006 απόφαση του Δημοτικού Συμ−
βουλίου Νιγρίτας που αναφέρεται στην τροποποίηση 
της συστατικής πράξης του ανωτέρω Ν.Π. με σκοπό την 
αύξηση της ετήσιας εισφοράς του Δήμου.

6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσης 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού 
του Δήμου, αποφασίζουμε:

Α. Τροποποιούμε το προεδρικό διάταγμα 680/31.7.1980 
ως προς το άρθρο 3 παρ. α αυτού ως εξής: 3. α) Η ετή−
σια επιχορήγηση του Δήμου Νιγρίτας καθορίζεται στο 
ποσό των 7.000,00 ευρώ.

Β. Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής προκαλείται 
δαπάνη ύψους 7.000,00 ευρώ σε βάρος του προϋπο−
λογισμού του Δήμου Νιγρίτας για το έτος 2006 και 
για κάθε ένα από τα επόμενα οικονομικά έτη. Για την 
αντιμετώπιση της εν λόγω δαπάνης έχει γίνει εγγραφή 
αντίστοιχης πίστωσης στον ΚΑ.00.6715.06 του προϋπο−
λογισμού του Δήμου Νιγρίτας, με τίτλο «Επιχορήγηση 
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΕΡΠΝΗΣ».

Κατά τα λοιπά ισχύει το υπ’ αριθμ. 680/31.7.1980 Προ−
εδρικό Διάταγμα.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

  Σέρρες, 16 Μαΐου 2006

Με Εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας
Ο Γενικός Διευθυντής

ΣΤΑΜΑΤΗΣ Μ. ΤΣΙΑΚΙΡΗΣ 

F
Aριθμ.τ.τ. 4094 (9)
   Απόκτηση της Ελληνικής Ιθαγένειας από την ομογενή 

Χαρατσίδη Ξένια του Ευσταθίου και της Ελένης. 

 Ο ΓΕΝΙΚΌΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ 

 Με την υπ’ αριθμ. 4094/5.5.2006 απόφαση του Γενικού 
Γραμματέα Περιφέρειας Κρήτης, που εκδόθηκε σύμ−

φωνα με τις κείμενες διατάξεις, γίνεται δεκτή η από 
13.5.2004 αίτηση της ομογενούς Χαρατσίδη Ξένια του 
Ευσταθίου και της Ελένης περί απόκτησης της Ελλη−
νικής Ιθαγένειας.

Την Ελληνική Ιθαγένεια αποκτά η ανωτέρω ομογενής 
από της δόσεως του όρκου του Έλληνα Πολίτη εντός 
έτους από τη δημοσίευση της παρούσης απόφασης 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως 

Χανιά, 5 Μαΐου 2006

 Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας
ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΤΣΟΚΑΣ 

F
Aριθμ. 5678 (10)
     Έγκριση σύναψης σύμβασης μίσθωσης έργου με φυσι−

κό πρόσωπο από την «Αναπτυξιακή Εταιρεία Πάρ−
νωνα Α.Ε.». 

  Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν.2503/1997 που αφορά τη διοίκηση, 

οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμά−
των για την Τοπική Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις.

2. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν.2527/1997 (ΦΕΚ 
206/Α/8.10.1997) που αφορά την τροποποίηση και τη 
συμπλήρωση διατάξεων του ν.2190/1994 και άλλες δι−
ατάξεις.

3. Τις διατάξεις των άρθρων 1 και 2 της υπ’ αριθμ. 
55/1998 πράξης του Υπουργικού Συμβουλίου (ΦΕΚ 252/
Α/12.11.1998) σχετικά με την αναστολή διορισμών και 
προσλήψεων στο Δημόσιο Τομέα, όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει.

4. Την από 2.5.2003 σύμβαση μεταξύ του Υπουργείου 
Ανάπτυξης και της Αστικής μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας 
με την επωνυμία: «Κέντρο Επιχειρηματικής και Τεχνο−
λογικής Ανάπτυξης Περιφέρειας Πελοποννήσου «ΚΕΤΑ 
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ» για την παροχή υπηρεσιών στα πλαί−
σια της Δράσης 1.4.1. του Επιχειρησιακού Προγράμματος 
«Ανταγωνιστικότητα» του Υπουργείου Ανάπτυξης, με 
τίτλο «Ανάπτυξη Δικτύου Δομών Στήριξης MME».

5. Την από 14.4.2006 σύμβαση έργου μεταξύ της Αστικής 
μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας με την επωνυμία: «Κέντρο 
Επιχειρηματικής και Τεχνολογικής Ανάπτυξης Περιφέρειας 
Πελοποννήσου «(ΚΕΤΑ Πελοποννήσου)» και της Κοινοπρα−
ξίας «Αναπτυξιακή Εταιρεία Πάρνωνας Α.Ε. και ΣΙΑ» για την 
εκτέλεση από την κοινοπραξία της δράσης 2.3.2: «Μελέτη 
καταγραφής των ιδιαίτερων εμποδίων που αντιμετωπίζουν 
οι νέοι − υποψήφιοι επιχειρηματίες και οι γυναίκες − επιχει−
ρηματίες ή υποψήφιες επιχειρηματίες. Προτάσεις βελτίω−
σης κατάστασης. Μέτρα που θα πρέπει να υποστηριχθούν 
από τα Επιμελητήρια.

6. Την από 27.3.2006 απόφαση της συντονιστικής 
Επιτροπής της Κοινοπραξίας «Αναπτυξιακή Εταιρεία 
Πάρνωνα και ΣΙΑ με την οποία αποφασίστηκαν οι δι−
αδικασίες πρόσληψης εξωτερικού συνεργάτη για την 
υλοποίηση της ανωτέρω δράσης να γίνουν από τον 
Συντονιστή Εταίρο την Αναπτυξιακή Εταιρεία Πάρνωνα 
Α.Ε.

7. Την υπ’ αριθμ. 3/10.4.2006 απόφαση του Διοικητικού 
Συμβουλίου της Αναπτυξιακής Εταιρείας Πάρνωνας Α.Ε., 
που αφορά την έγκριση ανάληψης από την Αναπτυξιακή 
Εταιρεία Πάρνωνας Α.Ε. των διαδικασιών για τη σύναψη 
σύμβασης έργου με έναν − μία Οικονομολόγο ΠΕ στα 
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πλαίσια υλοποίησης της δράσης 2.3.2 με τίτλο «Μελέτη 
καταγραφής των ιδιαίτερων εμποδίων που αντιμετωπί−
ζουν οι νέοι − υποψήφιοι Επιχειρηματίες και οι γυναίκες 
−επιχειρηματίες ή υποψήφιες επιχειρηματίες. Προτάσεις 
βελτίωσης κατάστασης. Μέτρα που πρέπει να υποστη−
ριχθούν από τα Επιμελητήρια», αποφασίζουμε:

1) Εγκρίνουμε κατ’ εξαίρεση της αναστολής διορισμών 
και προσλήψεων στο Δημόσιο Τομέα τη σύναψη σύμβασης 
μίσθωσης έργου από τη Αναπτυξιακή Εταιρεία Πάρνωνας 
Α.Ε. με ένα φυσικό πρόσωπο, οικονομολόγο (ΠΕ).

2) Το έργο που θα εκτελέσει ο ανάδοχος θα είναι η 
υλοποίηση της δράσης 2.3.2 με τίτλο ««Μελέτη κατα−
γραφής των ιδιαίτερων εμποδίων που αντιμετωπίζουν 
οι νέοι − υποψήφιοι Επιχειρηματίες και οι γυναίκες − 
επιχειρηματίες ή υποψήφιες επιχειρηματίες. Προτάσεις 
βελτίωσης κατάστασης. Μέτρα που πρέπει να υποστη−
ριχθούν από τα Επιμελητήρια».

Το χρονικό διάστημα που απαιτείται για την εκτέλεση 
του έργου αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής της 
σύμβασης η οποία θα γίνει μετά τη δημοσίευση της απο−
φάσεως μας (άρθρο 1 του ν. 301/1976) έως 20.11.2006.

3) Η συνολική αμοιβή ορίζεται στο ποσό των 7.500,00 
ΕΥΡΩ και θα καταβάλλεται στο δικαιούχο με την έκδοση 
θεωρημένου από τη Δ.Ο.Υ. δελτίου παροχής υπηρεσι−
ών.

4) Τόπος εκτέλεσης του έργου θα είναι τα γραφεία 
της Αναπτυξιακής Εταιρείας Πάρνωνας Α.Ε. στο Άστρος 
Κυνουρίας και όπου αλλού απαιτηθεί.

5) Η Επιχείρηση δεν υποχρεούται στην καταβολή 
ασφαλιστικών εισφορών, Δώρου Χριστουγέννων, Πάσχα 
και επιδόματος αδείας στον ανωτέρω ανάδοχο.

Το έργο του ανωτέρω δεν ανάγεται στον κύκλο των συ−
νήθων καθηκόντων των υπαλλήλων της Επιχείρησης.

Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης προκαλεί−
ται δαπάνη ποσού 7.500,00 ΕΥΡΩ σε βάρος των εγκε−
κριμένων πιστώσεων του έργου που θα καταβάλλονται 
από το Κ.Ε.Τ.Α. Πελοποννήσου μέσω της Κοινοπραξίας 
«Αναπτυξιακή Εταιρεία Πάρνωνα Α.Ε. και ΣΙΑ».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

  Τρίπολη, 5 Μαΐου 2006

Η Γενική Γραμματέας Περιφέρειας
ΑΓΓΕΛΑ ΑΒΟΥΡΗ 
F

Aριθμ. ΟΙΚ.2715 (11)
   Χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλματος Κοινωνικού 

Λειτουργού στην Παπαδοπούλου Αναστασία του 
Κωνσταντίνου. 

 Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΑΘΗΝΩΝ 

 Με την υπ’αριθμ. 2306/12.5.2006 απόφαση του Νομάρχη 
Αθηνών χορηγείται στην Παπαδοπούλου Αναστασία του 
Κωνσταντίνου άδεια ασκήσεως επαγγέλματος Κοινω−
νικού Λειτουργού. 

Αγία, Παρασκευή, 17 Μαΐου 2006

 Ο Αντινομάρχης
ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΑΝΩΜΕΡΙΤΗΣ 

Aριθμ. 2284(δις) (12)
Χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλματος Κοινωνικού 

Λειτουργού στην ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 
του ΙΩΑΝΝΗ.

Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΑΘΗΝΩΝ

Με την υπ’ αριθμ. 2284/26.4.2006 απόφαση του Νο−
μάρχη Αθηνών χορηγείται στην ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ άδεια άσκησης επαγγέλματος Κοινωνικού 
Λειτουργού.

Αιγάλεω, 17 Mαΐου 2006

Ο Βοηθός Νομάρχη
ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΑΝΩΜΕΡΙΤΗΣ

F

Aριθμ. 8238/04 (14)
   Χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλματος Φυσικού Νο−

σοκομείων Ακτινοφυσικού – Ιατρικής στον ΑΝΔΡΙΤΣΟ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ του ΣΤΕΡΓΙΟΥ .

 Ο ΑΝΤΙΝΟΜΑΡΧΗΣ ΑΘΗΝΩΝ 

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του π.δ. 30/1996 «Κώδικας Νομαρχι−

ακής Αυτοδιοίκησης» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
σήμερα.

2. Τις διατάξεις του ισχύοντος οργανισμού εσωτε−
ρικής λειτουργίας υπ’ αριθμ. 27167/2003 (ΦΕΚ 680/τ. 
Β΄/20.5.2005).

3. Τις διατάξεις του ν.δ. 181/1974 (ΦΕΚ 347/α /74) «Περί 
προστασίας εξ Ιοντιζουσών Ακτινοβολιών».

4. Την υπ’ αριθμ. Α2 στ./2073/83 (ΦΕΚ 280/β/83) υπουρ−
γική απόφαση «Καθορισμός προσόντων για την επαγ−
γελματική απασχόληση των Φυσικών Νοσ/μείων».

5. Την υπ’ αριθμ. 14632 (ΦΟΡ) 1416/91 (ΦΕΚ 539/Β/91) 
κοινή υπουργική απόφαση «Έγκριση Κανονισμών Ακτι−
νοπροστασίας».

6. Την γνωμοδότηση της αρμόδιας Επιτροπής χο−
ρήγησης άδειας άσκησης του επαγγέλματος Φυσικού 
Νοσ/μείων− Ακτινοφυσικού Ιατρικής. Συνεδρίαση 23η 
/3.3.2006.

7. Την από 29.9.2004 αίτηση του Φυσικού ΑΝΔΡΙΤΣΟΥ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ του ΣΤΕΡΓΙΟΥ.

Την υπ’ αριθμ. 1623/10.2.2005 απόφαση Νομάρχη 
για μεταβίβαση αρμοδιότητας υπογραφής, αποφα−
σίζουμε: Χορηγούμε άδεια άσκησης επαγγέλματος 
Φυσικού Νοσοκομείων Ακτινοφυσικού – Ιατρικής στο 
Φυσικό ΑΝΔΡΙΤΣΟ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ του ΣΤΕΡΓΙΟΥ, 
με τα νόμιμα δικαιολογητικά που βρίσκονται εντός 
του φακέλου.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

  Καλλιθέα, 9 Μαΐου 2006

Ο Αντινομάρχης

ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΑΝΩΜΕΡΙΤΗΣ  
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Á´ Ìçíéáßï 15 ÐáñÜñôçìá ÅôÞóéï 50
Â’ ÅôÞóéï 300 ÅìðïñéêÞò êáé Béïìç÷áíéêÞò Éäéïêôçóßáò ÅôÞóéï 100
B~ 3ìçíéáßï 80 ÁíùôÜôïõ Åéäéêïý Äéêáóôçñßïõ ÅôÞóéï 5
Â´ Ìçíéáßï 30 Äéáêçñýîåùí Äçìïóßùí ÓõìâÜóåùí ÅôÞóéï 200
Ã´ ÅôÞóéï 50 Äéáêçñýîåùí Äçìïóßùí ÓõìâÜóåùí Åâäïìáäéáßï 5
Ä´ ÅôÞóéï 220 Á.Å. & Å.Ð.Å Ìçíéáßï 100
Ä~ 3ìçíéáßï 60

• Ç ôéìÞ ðþëçóçò ìåìïíùìÝíùí Ö.Å.Ê  óå ìïñöÞ cd-rom áðü åêåßíá ðïõ äéáôßèåíôáé óå çëåêôñïíéêÞ ìïñöÞ êáé ìÝ÷ñé 100 óåëßäåò óå 5 euro ðñïóáõîáíüìåíç êáôÜ 1 euro áíÜ 50
óåëßäåò.

• Ç ôéìÞ ðþëçóçò óå ìïñöÞ cd-rom äçìïóéåõìÜôùí ìéáò åôáéñåßáò óôï ôåý÷ïò Á.Å. êáé Å.Ð.Å. óå 5 euro áíÜ Ýôïò.
ÐÁÑÁÃÃÅËÉÁ ÊÁÉ ÁÐÏÓÔÏËÇ Ö.Å.Ê. :    ôçëåöùíéêÜ : 210 - 4071010,    fax : 210 - 4071010     internet : http://www.et.gr.

* Ïé óõíäñïìÝò ôïõ åóùôåñéêïý ðñïðëçñþíïíôáé óôéò ÄÏÕ (ôï ðïóü óõíäñïìÞò êáôáâÜëëåôáé óôïí êùäéêü áñéèìü åóüäùí ÊÁÅ 2531 êáé ôï ðïóü õðÝñ ÔÁÐÅÔ (5% ôïõ
ðïóïý ôçò óõíäñïìÞò) óôïí êùäéêü áñéèìü åóüäùí ÊÁÅ 3512).Ôï ðñùôüôõðï áðïäåéêôéêü åßóðñáîçò (äéðëüôõðï) èá ðñÝðåé íá áðïóôÝëëåôáé Þ íá êáôáôßèåôáé óôçí
áñìüäéá Õðçñåóßá ôïõ Åèíéêïý Ôõðïãñáöåßïõ.

* Ç ðëçñùìÞ ôïõ õðÝñ ÔÁÐÅÔ ðïóïóôïý ðïõ áíôéóôïé÷åß óå óõíäñïìÝò, åéóðñÜôôåôáé êáé áðü ôéò ÄÏÕ.
* Ïé óõíäñïìçôÝò ôïõ åîùôåñéêïý Ý÷ïõí ôç äõíáôüôçôá ëÞøçò ôùí äçìïóéåõìÜôùí ìÝóù internet, ìå ôçí êáôáâïëÞ ôùí áíôßóôïé÷ùí ðïóþí óõíäñïìÞò êáé ÔÁÐÅÔ .
* Ïé Íïìáñ÷éáêÝò ÁõôïäéïéêÞóåéò, ïé ÄÞìïé, ïé Êïéíüôçôåò ùò êáé ïé åðé÷åéñÞóåéò áõôþí ðëçñþíïõí ôï ìéóü ÷ñçìáôéêü ðïóü ôçò óõíäñïìÞò êáé ïëüêëçñï ôï ðïóü õðÝñ

ôïõ ÔÁÐÅÔ.
* Ç óõíäñïìÞ éó÷ýåé ãéá Ýíá çìåñïëïãéáêü Ýôïò. Äåí åããñÜöïíôáé óõíäñïìçôÝò ãéá ìéêñüôåñï ÷ñïíéêü äéÜóôçìá.
* Ç åããñáöÞ Þ áíáíÝùóç ôçò óõíäñïìÞò ðñáãìáôïðïéåßôáé ôï áñãüôåñï ìÝ÷ñé ôçí 31çí Äåêåìâñßïõ êÜèå Ýôïõò.
* Áíôßãñáöá äéðëïôýðùí, ôá÷õäñïìéêÝò åðéôáãÝò êáé ÷ñçìáôéêÜ ãñáììÜôéá äåí ãßíïíôáé äåêôÜ.

Ïé õðçñåóßåò åîõðçñÝôçóçò ôùí ðïëéôþí ëåéôïõñãïýí êáèçìåñéíÜ áðü 08.00~ Ýùò 13.00~

Óå Ýíôõðç ìïñöÞ Áðü ôï Internet

Á~ (Íüìïé, Ð.Ä., ÓõìâÜóåéò êôë.) 225 6 1906
Â~ (ÕðïõñãéêÝò áðïöÜóåéò êôë.) 320 6 2256
Ã~ (Äéïñéóìïß, áðïëýóåéò êôë. Äçì. ÕðáëëÞëùí) 65 6 ÄÙÑÅÁÍ
Ä~ (Áðáëëïôñéþóåéò, ðïëåïäïìßá êôë.) 320 6 1606
Áíáðôõîéáêþí ÐñÜîåùí êáé ÓõìâÜóåùí (Ô.Á.Ð.Ó.) 160 6 956
Í.Ð.Ä.Ä. (Äéïñéóìïß êôë. ðñïóùðéêïý Í.Ð.Ä.Ä.) 65 6 ÄÙÑÅÁÍ
ÐáñÜñôçìá (Ðñïêçñýîåéò èÝóåùí ÄÅÐ êôë.) 33 6 ÄÙÑÅÁÍ
Äåëôßï ÅìðïñéêÞò êáé Âéïì/êÞò Éäéïêôçóßáò (Ä.Å.Â.É.) 65 6 336
ÁíùôÜôïõ Åéäéêïý Äéêáóôçñßïõ (Á.Å.Ä.) 10 6 ÄÙÑÅÁÍ
Áíùíýìùí Åôáéñåéþí & Å.Ð.Å. 2.250 6 6456
Äéáêçñýîåùí Äçìïóßùí ÓõìâÜóåùí (Ä.Ä.Ó.) 225 6 956
Ðñþôï (A´), Äåýôåñï (Â´) êáé ÔÝôáñôï (Ä´) _ 4506

• Ôï ôåý÷ïò ôïõ ÁÓÅÐ (Ýíôõðç ìïñöÞ) èá áðïóôÝëëåôáé óå óõíäñïìçôÝò ìå ôçí åðéâÜñõíóç ôùí 70 euro, ðïóü ôï ïðïßï áöïñÜ ôá÷õäñïìéêÜ Ýîïäá.
• Ãéá ôçí ðáñï÷Þ äéêáéþìáôïò çëåêôñïíéêÞò ðñüóâáóçò óå Ö.Å.Ê. ðñïçãïõìÝíùí åôþí êáé óõãêåêñéìÝíá óôá ôåý÷ç Á´, Â´, Ä´, Áíáðôõîéáêþí ÐñÜîåùí &

ÓõìâÜóåùí, Äåëôßï ÅìðïñéêÞò êáé Âéïìç÷áíéêÞò Éäéïêôçóßáò  Äéáêçñýîåùí, Äçìïóßùí ÓõìâÜóåùí êáé Á.Å. & Å.Ð.Å., ç ôéìÞ ðñïóáõîÜíåôáé ðÝñáí ôïõ ðïóïý
ôçò åôÞóéáò óõíäñïìÞò Ýôïõò 2006, êáôÜ 40 euro áíÜ Ýôïò ðáëáéüôçôáò êáé áíÜ ôåý÷ïò.

ÈÅÓÓÁËÏÍÉÊÇ - Âáó. ¼ëãáò 227 (2310) 423 956
ÐÅÉÑÁÉÁÓ - Åõñéðßäïõ 63 (210) 413 5228
ÐÁÔÑÁ - Êïñßíèïõ 327 (2610) 638 109

(2610) 638 110
ÉÙÁÍÍÉÍÁ - ÄéïéêçôÞñéï (26510)  87215
ÊÏÌÏÔÇÍÇ - Äçìïêñáôßáò 1 (25310) 22 858

ËÁÑÉÓÁ - ÄéïéêçôÞñéï (2410) 597449
ÊÅÑÊÕÑÁ - ÓáìáñÜ 13 (26610) 89 122

(26610) 89 105
ÇÑÁÊËÅÉÏ - ÐåäéÜäïò 2 (2810) 300 781
ËÅÓÂÏÓ - Ðë.Êùíóôáíôéíïõðüëåùò 1 (22510) 46 654

(22510) 47 533

Ðëçñïöïñßåò Á.Å. - Å.Ð.Å. êáé ëïéðþí Ö.Å.Ê.:  210 527 9000

Öùôïáíôßãñáöá ðáëáéþí ÖÅÊ - ÂÉÂËÉÏÈÇÊÇ - ÌÁÑÍÇ 8 - Ôçë. (210)8220885 - 8222924

ÄùñåÜí äéÜèåóç ôåý÷ïõò Ðñïêçñýîåùí ÁÓÅÐ áðïêëåéóôéêÜ áðü ÌÜñíç 8 & ÐåñéöåñåéáêÜ Ãñáöåßá

ÄùñåÜí áíÜãíùóç äçìïóéåõìÜôùí ôåý÷ïõò Á´ áðü ôçí éóôïóåëßäá ôïõ Åèíéêïý Ôõðïãñáöåßïõ

ÐÅÑÉÖÅÑÅÉÁÊÁ ÃÑÁÖÅÉÁ ÐÙËÇÓÇÓ Ö.Å.Ê.

ÔÉÌÇ ÐÙËÇÓÇÓ ÖÕËËÙÍ ÅÖÇÌÅÑÉÄÏÓ ÔÇÓ ÊÕÂÅÑÍÇÓÅÙÓ

ÅÔÇÓÉÅÓ ÓÕÍÄÑÏÌÅÓ Ö.Å.Ê.

*02007040906060008*
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