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Ολοκλήρωση της επένδυσης της εταιρείας «ΕΛΑΙΟ−
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ποίηση έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας της
μονάδας που προήλθε από την επένδυση αυτή. ......
Ολοκλήρωση της επένδυσης της εταιρείας «Γ. ΚΑΡ−
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προήλθε από την επένδυση αυτή. ..................................
Ολοκλήρωση της επένδυσης της εταιρείας «ΛΙΝΤΖΙ −
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Α.Ε.» με δ.τ. «HOTEL LINTZI», οριστικοποίηση του
κόστους αυτής και πιστοποίηση έναρξης της πα−
ραγωγικής λειτουργίας της μονάδας που προήλ−
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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 307376
(1)
Συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. 244643/4.1.2006 απόφασης
των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Αγρο−
τικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Συγκρότηση Επι−
τροπής Διαχείρισης των Ειδικών Λογαριασμών στο
Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων».
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ −
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Της παρ. 10 του άρθρου 20 του ν. 3399/2005 «Ρυθμί−
σεις θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων − Προσαρμογή στη νέα ΚΑΠ
και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 255 Α΄).
β. Του αρθρ. 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ−
βέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε
με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση
της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά
Όργανα» (ΦΕΚ 98Α).
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γ. Του άρθρου 11 του ν. 2332/1995 «Μητρώο Αγροτών
και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων και άλλες διατάξεις»
(ΦΕΚ 181 Α), όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 16 του
άρθρου 19 του ν. 3208/2003 «Προστασία των δασικών
οικοσυστημάτων, κατάρτιση δασολογίου, ρύθμιση
εμπραγμάτων δικαιωμάτων επί δασών και δασικών εν
γένει εκτάσεων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 303 Α΄).
δ. Του άρθρου 8 του ν. 2430/1996 «Καθιέρωση της 3ης
Δεκεμβρίου ως Ημέρας Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες. Θέ−
σπιση της κάρτας αναπηρίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ
156Α), όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 17 του άρθρου
19 του ν. 3208/2003 «Προστασία των δασικών οικοσυστη−
μάτων, κατάρτιση δασολογίου, ρύθμιση εμπραγμάτων
δικαιωμάτων επί δασών και δασικών εν γένει εκτάσεων
και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 303Α).
ε. Του άρθρου 1 και της παρ. 3 του άρθρου 5 του
ν. 2771/1999 «Περί Ειδικών Λογαριασμών και άλλες δια−
τάξεις» (ΦΕΚ 280Α).
στ. Της περ. γ΄ της παρ. 2 του άρθρου 17 του
ν. 3205/2003 «Μισθολογικές ρυθμίσεις λειτουργών και
υπαλλήλων του δημοσίου» (ΦΕΚ 297Α΄).
ζ. Του άρθρου 38 του ν. 3086/2002 «Οργανισμός Νομι−
κού Συμβουλίου του Κράτους και κατάσταση των Λει−
τουργών και των Υπαλλήλων του» (ΦΕΚ 324Α).
2. Την υπ’ αριθμ. 244643/4.1.2006 απόφαση των Υπουρ−
γών Οικονομίας και Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυ−
ξης και Τροφίμων «Συγκρότηση Επιτροπής Διαχείρισης
των Ειδικών Λογαριασμών στο Υπουργείο Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων» (ΦΕΚ 105Β), όπως τροποποιή−
θηκε με την υπ’ αριθμ. 302860/21.8.2006 όμοια απόφαση
(ΦΕΚ 1335Β).
3. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων
αυτής της απόφασης, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος
του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Συμπληρώνουμε την υπ’ αριθμ. 244643/4.1.2006 από−
φαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ως ακολούθως:
Στο τέλος της παραγράφου Α΄ προστίθεται νέο εδά−
φιο που έχει ως εξής:
«Σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας του Προέδρου,
θα προεδρεύει στην επιτροπή ο Νομικός Σύμβουλος του
Γραφείου Νομικού Συμβούλου του Υπουργείου Αγροτι−
κής Ανάπτυξης και Τροφίμων και ως μέλος της επιτρο−
πής θα συμμετέχει ο αναπληρωτής αυτού».
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 27 Ιουνίου 2007
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Γ. ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ

Ε. ΜΠΑΣΙΑΚΟΣ

F

Αριθμ. 282119
(2)
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 243983/1127/30.1.2006 (ΦΕΚ
104 Β΄) υπουργικής απόφασης «Απαγόρευση εμπορίας
σπόρων προς σπορά γενετικά τροποποιημένων υβρι−
δίων αραβοσίτου», όπως τροποποιήθηκε με τις αριθ.
308974/6.9.2006 (ΦΕΚ 1416 Β’) και 282061/17.4.2007
(ΦΕΚ 706 Β’) όμοιες αποφάσεις».
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 16 του ν. 1564/1985 «Οργάνωση πα−

ραγωγής και εμπορίας του πολλαπλασιαστικού υλικού
φυτικών ειδών» (ΦΕΚ 164 Α΄), όπως τροποποιήθηκε με
την παρ. 10 του άρθρου 2 του ν. 2040/1992 «Ρύθμιση
θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Γεωργίας και νο−
μικών προσώπων εποπτείας του και άλλες διατάξεις»
(ΦΕΚ 70 Α’) και συμπληρώθηκε με το άρθρο 5 του
ν. 2325/1995 «Τροποποίηση διατάξεων του ν. 1564/1985
και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 153 Α’).
β) Του άρθρου 17 της υπ’ αριθμ. 341561/2645/25.2.2000
απόφασης του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και του
Υφυπουργού Γεωργίας «Γενικός Τεχνικός Κανονισμός
Αποδοχής Ποικιλιών Καλλιεργούμενων Γεωργικών Ει−
δών» (ΦΕΚ 443 Β΄).
γ) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε
με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση
της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά
Όργανα» (ΦΕΚ 98 Α’).
2. Την υπ’ αριθμ. Υ132/11.10.2004 απόφαση του Πρωθυ−
πουργού και του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Αλέξανδρο Κοντό»
(ΦΕΚ 1533 Β΄).
3. Την ανάγκη αντικατάστασης του Πίνακα της υπ’
αριθμ. 243983/1127/30.1.2006 (ΦΕΚ 104 Β΄) υπουργικής
απόφασης, όπως ο Πίνακας αυτός αντικαταστάθηκε με
τις υπ’ αριθμ. 308974/6.9.2006 (ΦΕΚ 1416 Β΄) και 282061/
17.4.2007 (ΦΕΚ 706 Β΄) όμοιες αποφάσεις, λόγω εγγρα−
φής τεσσάρων (4) νέων γενετικά τροποποιημένων υβρι−
δίων αραβοσίτου στον Κοινό Κατάλογο ποικιλιών της
Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας
απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρα−
τικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
1. Ο Πίνακας του άρθρου μόνου της υπ’ αριθμ. 243983/
1127/30.1.2006 (ΦΕΚ 104 Β΄) υπουργικής απόφασης, όπως
αντικαταστάθηκε με τις υπ’ αριθμ. 308974/6.9.2006 (ΦΕΚ
1416 Β΄) και 282061/17.4.2007 (ΦΕΚ 706 Β΄) όμοιες απο−
φάσεις, αντικαθίσταται ως εξής:
«ΠΙΝΑΚΑΣ Γενετικά τροποποιημένα υβρίδια αραβοσί−
του που ενεγράφησαν:
α) Στο 13° Συμπλήρωμα (OJ C232A/17.9.2004) της 22ης
Πλήρους Έκδοσης του Κοινού Καταλόγου ποικιλιών καλ−
λιεργούμενων γεωργικών ειδών και στο 6° Συμπλήρωμα
(ΟJ C334A/30.12.2005) της 23ης Πλήρους Έκδοσης του
Καταλόγου αυτού, όπως αυτά συμπεριλαμβάνονται στην
24η Πλήρη Έκδοση του (OJ C68 Α/ 21.3.2006).
β) Στα Συμπληρώματα 2° (OJ C93A/21.4.2006) και 3° (OJ
Cl64Α/22.6.2006) της 24ης Πλήρους Έκδοσης του Κοινού
Καταλόγου ποικιλιών καλλιεργούμενων γεωργικών ει−
δών (OJ C68A/21.3.2006), όπως αυτά συμπεριλαμβάνονται
στην 25η Πλήρη Έκδοση του (OJ C39A/23.2.2007) και
γ) Στο Συμπλήρωμα 1° (OJ C47A/1.3.2007) της 25ης Πλή−
ρους Έκδοσης του Κοινού Καταλόγου ποικιλιών καλλι−
εργούμενων γεωργικών ειδών (OJ C39A/23.2.2007) και
δ) Στο Συμπλήρωμα 2° (OJ C81Α/14.4.2007) της 25ης
Πλήρους Έκδοσης του Κοινού Καταλόγου ποικιλιών καλ−
λιεργούμενων γεωργικών ειδών (OJ C39A/23.2.2007).
α/α
ΥΒΡΙΔΙΟ
α/α
ΥΒΡΙΔΙΟ
ΑΡΑΒΟΣΙΤΟΥ
ΑΡΑΒΟΣΙΤΟΥ
1
Aliacan BT
27
PR36R11
2
Aristis BT
28
Riglos BT
3
Bolsa
29
SF1035T
4
Campero BT
30
SF1036T
5
Cuartal BT
31
SF1112T
6
DK513
32
DKC3421YG
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7
DKC 6550
33
PR38F71
8
DKC 6575
34
PR39V17
9
Elgina
35
Kuratus
10
Gambier BT
36
PR39F56
11
Jaral BT
37
Asturial BT
12
Levina
38
Azema YG
13
Novelis
39
Beles Sur
14
Olimpica
40
DKC5018YG
15
PR 32P76
41
DKC6531YG
16
PR 33P67
42
Evolia YG
17
Protect
43
Luson BT
18
Bacila
44
PR31N28
19
DKC4442YG
45
PR33B51
20
DKC5784YG
46
SF4701T
21
DKC6041YG
47
Viriato BT
22
Foggia
48
Abrego BT
23
Helen BT
49
Benji YG
24
PR32R43
50
Koffi YG
25
PR32W04
51
Rocco YG
26
PR34N44
2. Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αριθμ. 243983/1127/30.1.2006
(ΦΕΚ 104 Β΄) υπουργική απόφαση.
3. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη
δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 27 Ιουνίου 2007
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΛ. ΚΟΝΤΟΣ

F
Αριθμ. 29091
(3)
Καθιέρωση υπερωριακής απογευματινής εργασίας και
εργασία προς συμπλήρωση της υποχρεωτικής εβδο−
μαδιαίας, κατά στις Κυριακές, εξαιρέσιμες ημέρες και
νυκτερινές ώρες, για τους τακτικούς υπαλλήλους της
Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής έτους 2007.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του α.ν. 397/1968 «Περί επανασυστάσεως της Γενικής
Γραμματείας Αθλητισμού και των αρμοδιοτήτων αυτής».
β) 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 98Α΄).
γ) 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 98Α΄).
δ) Του ν. 2592/1998 άρθρο 15 (ΦΕΚ 57/Α/98) «Αναπρο−
σαρμογή συντάξεων πολιτικών συνταξιούχων του Δη−
μοσίου, ρύθμιση συνταξιοδοτικών θεμάτων και άλλες
διατάξεις».
ε) Του π.δ. 748/1966 «Περί κωδικοποιήσεως, καταργή−
σεως, τροποποιήσεως και συμπληρώσεως των διατά−
ξεων της κείμενης νομοθεσίας περί εβδομαδιαίας και
Κυριακής αναπαύσεως και ημερών αργίας».
ζ) Το άρθρο 16 του ν. 3205/23.12.2003 (ΦΕΚ 297/Α/
23.12.2003) «Μισθολογικές ρυθμίσεις λειτουργών και
υπαλλήλων του Δημοσίου ΝΠΔΔ και ΟΤΑ κ.λπ.».
2. Την υπ’ αριθμ. 509/8.3.2006 (ΦΕΚ282/Β/8.3.2006) από−
φαση του Πρωθυπουργού και Υπουργού Πολιτισμού «περί
ανάθεσης αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Πολιτισμού».
3. Του π.δ. 70/1975 «Περί οργανώσεως των υπηρεσιών
και διαρθρώσεως των τακτικών θέσεων του προσωπικού
στις ΕΟΕ».
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4. Στις αυξημένες ανάγκες στις ΕΟΕ σε προσωπικό
καθ’όλες τις ημέρες του μήνα καθώς και τις νυκτερινές
ώρες σε νυχτοφύλακες, εργαζομένους κολυμβητηρί−
ων σε 24ωρη βάση, λόγω ανειλημμένων υποχρεώσεων
διεξαγωγής αγώνων, διεξαγωγής συνόδων στις εγκα−
ταστάσεις στις ΕΟΕ, στην Αρχαία Ολυμπία καθώς και
για την διεξαγωγή εργασιών της προετοιμασίας των
Ολυμπιακών Αγώνων του 2008.
5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυ−
τής προκαλείται δαπάνη ποσού 202.000,00 €, σε βάρος
του προϋπολογισμού της ΕΟΕ (ΝΠΔΔ) όπου υπάρχουν
εγγεγραμμένες οι αντίστοιχες πιστώσεις.
6. Τα υπ’ αριθμ. 6836/29.11.2006 και 6833/29.11.2006 έγ−
γραφα της ΕΟΕ, αποφασίζουμε:
Εγκρίνεται για το έτος 2007, εργασία προς συμπλήρω−
ση του κανονικού ωραρίου, και υπερωριακή απασχόληση
του τακτικού προσωπικού της ΕΟΕ που λειτουργεί ως
ΝΠΔΔ, ως εξής:
− εργασία προς συμπλήρωση του κανονικού ωραρί−
ου:
α) Ημερήσια και νυκτερινή εργασία Κυριακών και Εξαι−
ρέσιμων ημερών, 350 ωρών συνολικά κατ’άτομο για 30
τακτικούς υπάλληλος.
β) Νυκτερινή εργασία εργασίμων ημερών για 1 άτομο,
1500 ωρών.
−εργασία πέραν της υποχρεωτικής που αφορά απο−
γευματινή εργασία 200 ωρών κατ’ άτομο για 48 τακτι−
κούς υπαλλήλους.
Η δαπάνη για την ΕΟΕ ανέρχεται στο ποσό των
86.00,00 € και έχει εγγραφεί σχετική πίστωση στον
κωδικό 0261 ποσού 64.000,00 €, για υπερωρίες και στον
κωδικό 0263, ποσού 22.000,00 € για νυκτερινά εξαιρέσι−
μα, με επιβάρυνση του προϋπολογισμού της ΕΟΕ.
Η κατανομή των ωρών απασχόλησης του τακτικού
προσωπικού θα γίνεται κάθε φορά σύμφωvα με τις ανά−
γκες του νομικού προσώπου.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 27 Ιουνίου 2007
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΡΦΑΝΟΣ

F

(4)
Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας του ΚΙΟΥΡΤΖΙΕΒ ΗΡΑ−
ΚΛΗ κ.λπ.
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΚΑΙ
ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ − ΘΡΑΚΗΣ
Με την υπ’ αριθμ. 503/14.6.2007 απόφαση της προϊ−
σταμένης της Δ/νσης Αστικής Κατάστασης Αλλοδα−
πών και Μετανάστευσης της Περιφέρειας Ανατολικής
Μακεδονίας−Θράκης, η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με
τις διατάξεις του ν. 3284/2004 (ΦΕΚ 217/10.11.2004, τ.Α΄)
«Περί κυρώσεως του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας»
και την υπ’ αριθμ. 1104/28.3.2003 (ΦΕΚ 413/9.4.2003 τ.Β΄)
απόφαση περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων του Γενικού
Γραμματέα Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας−Θρά−
κης, γίνεται αποδεκτή η από 45/24.10.2005 αίτηση του
ομογενούς (KIURJIEV IRAKLI) ΚΙΟΥΡΤΖΙΕΒ ΗΡΑΚΛΗ του
Κυριάκου και της Ετέρης, περί αποκτήσεως της Ελλη−
νικής ιθαγένειας και εξελληνισμού του επωνύμου του
από ΚΙΟΥΡΤΖΙΕΒ σε ΚΙΟΥΡΤΖΙΔΗΣ.
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

Με την υπ’ αριθμ. 796/14.6.2007 απόφαση της προϊστα−
μένης της Δ/νσης Αστικής Κατάστασης Αλλοδαπών και
Μετανάστευσης της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδο−
νίας − Θράκης, η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με τις δια−
τάξεις του ν. 3284/2004 (ΦΕΚ 217/10.11.2004, τ.Α΄) «Περί
κυρώσεως του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας» και την
υπ’ αριθμ. 1104/28.3.2003 (ΦΕΚ 413/9.4.2003 τ.Β΄) απόφα−
ση περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων του Γενικού Γραμ−
ματέα Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας − Θράκης,
γίνεται αποδεκτή η από 44/24.10.2005 αίτηση του ομο−
γενούς (KIURJIEV ZURAB) ΚΙΟΥΡΤΖΙΕΒ ΖΟΥΡΑΜΠ του
Κυριάκου και της Ετέρης, περί αποκτήσεως της Ελλη−
νικής ιθαγένειας και εξελληνισμού του επωνύμου του
από ΚΙΟΥΡΤΖΙΕΒ σε ΚΙΟΥΡΤΖΙΔΗΣ.
Η Διευθύντρια
ΕΛΕΝΗ ΠΑΝΤΑΖΗ
F

(5)
Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας της ΚΙΟΥΡΝΤΖΙΕΒΑ
ΜΖΙΑ.

Με την υπ’ αριθμ. 792/14.6.2007 απόφαση της προϊ−
σταμένης της Δ/νσης Αστικής Κατάστασης Αλλοδα−
πών και Μετανάστευσης της Περιφέρειας Ανατολικής
Μακεδονίας.Θράκης, η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με τις
διατάξεις του ν. 3284/2004 (ΦΕΚ 217/10.11.2004, τ.Α΄) «Περί
κυρώσεως του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας» και την
υπ’ αριθμ. 1104/28.3.2003 (ΦΕΚ 413/9.4.2003 τ.Β΄) απόφαση
περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων του Γενικού Γραμματέα
Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας−Θράκης, γίνεται
αποδεκτή η από 37/23.8.2005 αίτηση της (KYURDZHIEVA
ΜΖΙΥΑ) ΚΙΟΥΡΝΤΖΙΕΒΑ ΜΖΙΑ συζ. Ηλία θυγ. του Μικάτζε
Ροστόμ και της Ναταλίας και των ανηλίκων τέκνων της
(KYURDZHIEVA SVETLANA) ΚΙΟΥΡΝΤΖΙΕΒΑ ΣΒΕΤΛΑΝΑ
και (KYURDZHIEVA ANASTASIA) ΚΙΟΥΡΝΤΖΙΕΒΑ ΑΝΑ−
ΣΤΑΣΙΑ του Μιχαήλ και της Μζίας, περί αποκτήσεως της
Ελληνικής ιθαγένειας και εξελληνισμού του επωνύμου
τους από ΚΙΟΥΡΝΤΖΙΕΒΑ σε ΚΙΟΥΡΤΖΙΔΟΥ και κυρίου
ονόματος της κόρης της από ΣΒΕΤΛΑΝΑ σε ΦΩΤΕΙΝΗ.

Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας του ΜΕΖΙΡΟΒ
ΣΕΡΑΦΕΙΜ κ.λπ.

Με την υπ’ αριθμ. 795/14.6.2007 απόφαση της προϊστα−
μένης της Δ/νσης Αστικής Κατάστασης Αλλοδαπών και
Μετανάστευσης της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδο−
νίας−Θράκης, η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατά−
ξεις του ν. 3284/2004 (ΦΕΚ 217/10.11.2004, τ.Α΄) «Περί κυ−
ρώσεως του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας» και την υπ’
αριθμ. 1104/28.3.2003 (ΦΕΚ 413/9.4.2003 τ.Β΄) απόφαση
περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων του Γενικού Γραμμα−
τέα Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας−Θράκης, γί−
νεται αποδεκτή η από 5/15.2.2006 αίτηση της ομογε−
νούς (MEZIROV SONIA) ΜΕΖΙΡΟΒΑ ΣΟΝΙΑ του Αλέξιου
και της Μεζιρίδη Ετέρης, περί αποκτήσεως της Ελλη−
νικής ιθαγένειας και εξελληνισμού του επωνύμου της
από ΜΕΖΙΡΟΒΑ σε ΜΕΖΙΡΙΔΗ.
Η Διευθύντρια
ΕΛΕΝΗ ΠΑΝΤΑΖΗ
F

(7)
Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας του ΠΑΤΣΧΟΡΙΑ ΓΚΙ−
ΓΚΑ.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΚΑΙ
ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ − ΘΡΑΚΗΣ

Η Διευθύντρια
ΕΛΕΝΗ ΠΑΝΤΑΖΗ
F

Αλέξιου και της Μεζιρίδη Ετέρης, περί αποκτήσεως της
Ελληνικής ιθαγένειας και εξελληνισμού του επωνύμου
του από MEZIPΩΦ σε ΜΕΖΙΡΙΔΗΣ.

(6)

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΚΑΙ
ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ − ΘΡΑΚΗΣ
Με την υπ’ αριθμ. 794/14.6.2007 απόφαση της προϊ−
σταμένης της Δ/νσης Αστικής Κατάστασης Αλλοδα−
πών και Μετανάστευσης της Περιφέρειας Ανατολικής
Μακεδονίας−Θράκης, η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με
τις διατάξεις του ν. 3284/2004 (ΦΕΚ 217/10.11.2004, τ.Α΄)
«Περί κυρώσεως του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας»
και την υπ’ αριθμ. 1104/28.3.2003 (ΦΕΚ 413/9.4.2003 τ.Β΄)
απόφαση περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων του Γενικού
Γραμματέα Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας−Θρά−
κης, γίνεται αποδεκτή η από 6/15.02.2006 αίτηση του
ομογενούς (MEZIROV SERFIME) ΜΕΖΙΡΩΦ ΣΕΡΑΦΕΙΜ του

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΚΑΙ
ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ − ΘΡΑΚΗΣ
Με την υπ’ αριθμ. 807/14.6.2007 απόφαση της προϊ−
σταμένης της Δ/νσης Αστικής Κατάστασης Αλλοδαπών
και Μετανάστευσης της Περιφέρειας Ανατολικής Μα−
κεδονίας−Θράκης, η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με τις
διατάξεις του ν. 3284/2004 (ΦΕΚ 217/10.11.2004, τ.Α΄) «Περί
κυρώσεως του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας» και την
υπ’ αριθμ. 1104/28.3.2003 (ΦΕΚ 413/9.4.2003 τ.Β΄) απόφαση
περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων του Γενικού Γραμματέα
Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας−Θράκης, γίνεται
αποδεκτή η από 79/1.12.2004 αίτηση του ομογενούς ΠΑ−
ΤΣΧΟΡΙΑ ΓΚΙΓΚΑ του Σότα και της Καζαντζίδη Ιουλίας,
περί αποκτήσεως της Ελληνικής ιθαγένειας.
Η Διευθύντρια
ΕΛΕΝΗ ΠΑΝΤΑΖΗ
F
Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας της ΜΠΙΛΙΑΝΟΒΑ
ΟΞΑΝΑ κ.λπ.

(8)

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΚΑΙ
ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ − ΘΡΑΚΗΣ
Με την υπ’ αριθμ. 797/14.6.2007 απόφαση της προϊ−
σταμένης της Δ/νσης Αστικής Κατάστασης Αλλοδα−
πών και Μετανάστευσης της Περιφέρειας Ανατολικής
Μακεδονίας−Θράκης, η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με
τις διατάξεις του ν. 3284/2004 (ΦΕΚ 217/10.11.2004, τ.Α΄)
«Περί κυρώσεως του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας»
και την υπ’ αριθμ. 1104/28.3.2003 (ΦΕΚ 413/9.4.2003 τ.Β΄)
απόφαση περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων του Γενι−
κού Γραμματέα Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας−
Θράκης, γίνεται αποδεκτή η από 4/15.2.2006 αίτηση της
ομογενούς (BILIANOVA OKSANA) ΜΠΙΛΙΑΝΟΒΑ ΟΞΑΝΑ
του Αλέξιου και της Ετέρης, περί αποκτήσεως της Ελ−
ληνικής ιθαγένειας και εξελληνισμού του επωνύμου της
από ΜΠΙΛΙΑΝΟΒΑ σε ΜΠΙΛΙΑΝΙΔΗ.

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
Με την υπ’ αριθμ. 798/14.6.2007 απόφαση της προϊστα−
μένης της Δ/νσης Αστικής Κατάστασης Αλλοδαπών και
Μετανάστευσης της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδο−
νίας−Θράκης, η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατά−
ξεις του ν. 3284/2004 (ΦΕΚ 217/10.11.2004, τ.Α΄) «Περί κυ−
ρώσεως του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας» και την υπ’
αριθμ. 1104/28.3.2003 (ΦΕΚ 413/9.4.2003 τ.Β΄) απόφαση
περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων του Γενικού Γραμμα−
τέα Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας−Θράκης, γίνε−
ται αποδεκτή η από 57/6.11.2006 αίτηση του ομογενούς
(BADALOV SLAVA) ΜΠΑΝΤΑΛΟΒ ΣΛΑΒΑ του Αναστάς
και της Λούσικ, περί αποκτήσεως της Ελληνικής ιθαγέ−
νειας και εξελληνισμού του επωνύμου του από ΜΠΑ−
ΝΤΑΛΟΒ σε ΜΠΑΝΤΑΛΙΔΗΣ.
Η Διευθύντρια
ΕΛΕΝΗ ΠΑΝΤΑΖΗ
F
Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας του ΠΟΖΟΒ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ κ.λπ.

(9)

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΚΑΙ
ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ −ΘΡΑΚΗΣ
Με την υπ’ αριθμ. 793/14.6.2007 απόφαση της προϊ−
σταμένης της Δ/νσης Αστικής Κατάστασης Αλλοδα−
πών και Μετανάστευσης της Περιφέρειας Ανατολικής
Μακεδονίας−Θράκης, η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με
τις διατάξεις του ν. 3284/2004 (ΦΕΚ 217/10.11.2004, τ.Α΄)
«Περί κυρώσεως του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας»
και την υπ’ αριθμ. 1104/28.3.2003 (ΦΕΚ 413/9.4.2003 τ.Β΄)
απόφαση περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων του Γενικού
Γραμματέα Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας−Θρά−
κης, γίνεται αποδεκτή η από 90/11.12.2006 αίτηση του
ομογενούς (POZOV GEORGY) ΠΟΖΟΒ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του
Ηλίας και της Βέρας, περί αποκτήσεως της Ελληνικής
ιθαγένειας και εξελληνισμού του επωνύμου του από
ΠΟΖΟΒ σε ΠΟΖΙΔΗΣ.
Με την υπ’ αριθμ. 630/14.6.2007 απόφαση της προϊστα−
μένης της Δ/νσης Αστικής Κατάστασης Αλλοδαπών και
Μετανάστευσης της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδο−
νίας−Θράκης, η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατά−
ξεις του ν. 3284/2004 (ΦΕΚ 217/10.11.2004, τ.Α΄) «Περί κυ−
ρώσεως του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας» και την υπ’
αριθμ. 1104/28.3.2003 (ΦΕΚ 413/9.4.2003 τ.Β΄) απόφαση
περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων του Γενικού Γραμμα−
τέα Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας−Θράκης, γίνε−
ται αποδεκτή η από 01/19.1.2006 αίτηση του ομογενούς
(KYURDJIEV IVAN) ΚΙΟΥΡΤΖΙΕΒ ΙΒΑΝ του Κυριάκου και
της Ετέρης, περί αποκτήσεως της Ελληνικής ιθαγένει−
ας και εξελληνισμού του ονοματεπωνύμου του από ΚΙ−
ΟΥΡΤΖΙΕΒ ΙΒΑΝ σε ΚΙΟΥΡΤΖΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ.
Η Διευθύντρια
ΕΛΕΝΗ ΠΑΝΤΑΖΗ
F

(10)
Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας του ΜΟΥΣΑΗΛΟΒ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ κ.λπ.
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΚΑΙ
ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ − ΘΡΑΚΗΣ
Με την υπ’ αριθμ. 799/14.6.2007 απόφαση της προϊ−
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σταμένης της Δ/νσης Αστικής Κατάστασης Αλλοδαπών
και Μετανάστευσης της Περιφέρειας Ανατολικής Μα−
κεδονίας−Θράκης, η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με τις
διατάξεις του ν. 3284/2004 (ΦΕΚ 217/10.11.2004 τ.Α΄) «Περί
κυρώσεως του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας» και την
υπ’ αριθμ. 1104/28.3.2003 (ΦΕΚ 413/9.4.2003 τ.Β΄) απόφα−
ση περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων του Γενικού Γραμ−
ματέα Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας−Θράκης,
γίνεται αποδεκτή η από 57/19.12.2005 αίτηση του ομογε−
νούς (MUSAILOV DMITRY) ΜΟΥΣΑΗΛΟΒ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του
Μουσαϊλίδη Γεωργίου και της Λαρίσα, περί αποκτήσεως
της Ελληνικής ιθαγένειας και εξελληνισμού του επωνύ−
μου του από ΜΟΥΣΑΗΛΟΒ σε ΜΟΥΣΑΪΛΙΔΗΣ.
Με την υπ’ αριθμ. 803/14.6.2007 απόφαση της προϊστα−
μένης της Δ/νσης Αστικής Κατάστασης Αλλοδαπών και
Μετανάστευσης της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδο−
νίας−Θράκης, η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατά−
ξεις του ν. 3284/2004 (ΦΕΚ 217/10.11.2004, τ.Α΄) «Περί κυ−
ρώσεως του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας» και την υπ’
αριθμ. 1104/28.3.2003 (ΦΕΚ 413/9.4.2003 τ.Β΄) απόφαση
περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων του Γενικού Γραμμα−
τέα Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας−Θράκης, γίνε−
ται αποδεκτή η από 82/22.11.2006 αίτηση της ομογενούς
(AVRAMOVA LENA) ΑΒΡΑΜΟΒΑ ΛΕΝΑ χήρα Ζακαριάν
Μαϊς θυγ. του Μιχαήλ και της Μαρίας, περί αποκτήσεως
της Ελληνικής ιθαγένειας και εξελληνισμού του επωνύ−
μου της από ΑΒΡΑΜΟΒΑ σε ΑΒΡΑΜΙΔΟΥ.
Η Διευθύντρια
ΕΛΕΝΗ ΠΑΝΤΑΖΗ
F
Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας του ΜΠΕΓΚΑΛΙ
ΓΙΟΥΡΙ κ.λπ.

(11)

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΚΑΙ
ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ −ΘΡΑΚΗΣ
Με την υπ’ αριθμ. 662/14.6.2007 απόφαση της προϊ−
σταμένης της Δ/νσης Αστικής Κατάστασης Αλλοδαπών
και Μετανάστευσης της Περιφέρειας Ανατολικής Μα−
κεδονίας − Θράκης, η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με τις
διατάξεις του ν. 3284/2004 (ΦΕΚ 217/10.11.2004, τ.Α΄) «Περί
κυρώσεως του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας» και την
υπ’ αριθμ. 1104/28.3.2003 (ΦΕΚ 413/9.4.2003 τ.Β΄) απόφαση
περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων του Γενικού Γραμμα−
τέα Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας−Θράκης, γίνε−
ται αποδεκτή η από 75/17.11.2006 αίτηση του ομογενούς
ΜΠΕΓΚΑΛΙ ΓΙΟΥΡΙ του Γιούρι και της Βαλεντίνας και των
ανηλίκων τέκνων του ΜΠΕΓΚΑΛΙ ΟΛΕΓΚ και ΜΠΕΓΚΑΛΙ
ΙΝΝΑ του Γιούρι και της Γιολάντα, περί αποκτήσεως της
Ελληνικής ιθαγένειας και εξελληνισμού του επωνύμου
τους από ΜΠΕΓΚΑΛΙ σε ΜΠΕΓΚΑΛΙΔΗΣ και του κυρίου
ονόματος του από ΓΙΟΥΡΙ σε ΓΙΩΡΓΟΣ.
Με την υπ’ αριθμ. 804/14.6.2007 απόφαση της προϊστα−
μένης της Δ/νσης Αστικής Κατάστασης Αλλοδαπών και
Μετανάστευσης της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδο−
νίας−Θράκης, η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατά−
ξεις του ν. 3284/2004 (ΦΕΚ 217/10.11.2004, τ.Α΄) «Περί κυ−
ρώσεως του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας» και την υπ’
αριθμ. 1104/28.3.2003 (ΦΕΚ 413/9.4.2003 τ.Β΄) απόφαση
περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων του Γενικού Γραμμα−
τέα Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας−Θράκης, γίνε−
ται αποδεκτή η από 10/18.3.2005 αίτηση του ομογενούς
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

ΜΑΓΚΑΜΕΝΤΩΦ ΡΟΥΣΛΑΝ του Γκάτζι και της Άννας,
περί αποκτήσεως της Ελληνικής ιθαγένειας.
Η Διευθύντρια
ΕΛΕΝΗ ΠΑΝΤΑΖΗ
F

(12)
Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας της ΤΟΝΤΙΚΟΒΑ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ.
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΚΑΙ
ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ − ΘΡΑΚΗΣ
Με την υπ’ αριθμ. 680/14.6.2007 απόφαση της προϊ−
σταμένης της Δ/νσης Αστικής Κατάστασης Αλλοδα−
πών και Μετανάστευσης της Περιφέρειας Ανατολικής
Μακεδονίας−Θράκης, η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με
τις διατάξεις του ν. 3284/2004 (ΦΕΚ 217/10.11.2004, τ.Α΄)
«Περί κυρώσεως του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας»
και την υπ’ αριθμ. 1104/28.3.2003 (ΦΕΚ 413/9.4.2003 τ.Β΄)
απόφαση περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων του Γενικού
Γραμματέα Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας−Θρά−
κης, γίνεται αποδεκτή η από 56/2.11.2006 αίτηση της
ομογενούς ΤΟΝΤΙΚΟΒΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ του Θεοχάρη και
της Αγαπίας, περί αποκτήσεως της Ελληνικής ιθαγένει−
ας και εξελληνισμού του επωνύμου της από ΤΟΝΤΙΚΟΒΑ
σε ΤΟΝΤΙΚΙΔΟΥ.
Η Διευθύντρια
ΕΛΕΝΗ ΠΑΝΤΑΖΗ
F

και άλλες πράξεις για θέματα, που ανήκουν στην αρ−
μοδιότητά μας και ειδικότερα:
Η έκδοση των αδειών που προβλέπονται στο άρθρο
11 του ν. 3199/2003.
Η επιβολή των προβλεπόμενων από το άρθρο 13 του
ν. 3199/2003 κυρώσεων σύμφωνα με τις διατάξεις του
νόμου αυτού και των κατ’ εξουσιοδότηση του εκδιδο−
μένων κανονιστικών διατάξεων.
Οι εξουσιοδοτημένοι με την απόφαση αυτή να υπογρά−
φουν, υποχρεούνται να ενημερώνουν τα ανώτερα αυτών
υπηρεσιακά κλιμάκια για κάθε σοβαρό κατά την κρίση
τους θέμα και να προσκομίζουν στο υπέρμετρο κλιμάκιο
για υπογραφή έγγραφα, που αφορούν το θέμα αυτό.
Κάθε αντίθετη διάταξη με το περιεχόμενο της παρού−
σης απόφασής μας καταργείται.
Η απόφαση αυτή δεν προκαλεί δαπάνη σε βάρος του
Κρατικού προϋπολογισμού.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Μυτιλήνη, 20 Ιουνίου 2007
Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας
ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΕΚΚΑΣ
F
(14)
Ολοκλήρωση της επένδυσης της εταιρείας «ΑΠΟΣΤΟ−
ΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.» με δ.τ. «ΞΥΛΕΜΠΟ−
ΡΙΚΗ ΑΙΓΙΟΥ», οριστικοποίηση του κόστους αυτής και
πιστοποίηση έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας
της μονάδας που προήλθε από την επένδυση αυτή.

Αριθμ. 20880/1249
(13)
Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στη Διεύθυνση Υδάτων.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

Με την υπ’ αριθμ. ΔΙΣΑΔΕ/2936/Π09/1/189/Ε/22.6.2007
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Δυτικής
Ελλάδος, ολοκληρώθηκε η επένδυση ν. 2601/1998, σύμφω−
να με την απόφαση ΔΙΣΑΔΕ/4849/Π09/1/189/Ε/29.9.2003
του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος
και πιστοποιήθηκε η έναρξη της παραγωγικής λειτουρ−
γίας της μονάδας που προήλθε από την επένδυση αυτή,
της εταιρείας «ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΣΙΑ
Ο.Ε.» με δ.τ. «ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΙΓΙΟΥ», που αναφέρεται
στην επέκταση μονάδας επεξεργασίας − παραγωγής
προϊόντων ξύλου, στη θέση Πλήτρες του δ.δ. Ελίκης
− Ρυάκια του Δήμου Διακόπτου του Ν. Αχαΐας.
− Το ενισχυόμενο κόστος της επένδυσης οριστικοποι−
ήθηκε στο συνολικό ποσό των 362.600,00 ευρώ.
− Το ύψος της ίδιας συμμετοχής ορίστηκε στο ποσό
των 152.292,00 ευρώ, που αποτελεί ποσοστό 42% του
συνολικού κόστους της ενισχυόμενης επένδυσης, ύψους
362.600,00 ευρώ.
− Το ύψος της επιχορήγησης ορίστηκε στο ποσό των
108.780,00 ευρώ, που αποτελεί ποσοστό 30% του συνο−
λικού ύψους της ενισχυόμενης παραγωγικής επένδυσης
ποσού 362.600,00 ευρώ.
− Το ύψος του επιδοτούμενου τραπεζικού δανείου
ορίσθηκε στο ποσό των 101.528,00 ευρώ, με ποσοστό
επιδότησης επιτοκίου 30% μέχρι τα έξι (6) πρώτα χρόνια
από την ανάληψη της πρώτης δόσης του δανείου.
− Ημερομηνία ολοκλήρωσης της επένδυσης και έναρ−
ξης της παραγωγικής λειτουργίας της μονάδας που προ−
ήλθε από την επένδυση αυτή, ορίσθηκε η 27.3.2007.
− Ομόφωνη γνωμοδότηση της Περιφερειακής Γνωμο−
δοτικής Επιτροπής της 31.5.2007 (πρακτικά 35ης Συνε−
δρίασης).

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 3200/1955 «περί διοικητικής απο−
κέντρωσης», όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν
μεταγενέστερα.
2. Τις διατάξεις του ν. 1622/1984 «Τοπική αυτοδιοίκηση
− Περιφερειακή ανάπτυξη».
3. Τις διατάξεις του π.δ. 51/1978 «Καθορισμός των Πε−
ριφερειών της Χώρας».
4. Τις διατάξεις του ν. 2503/1997 «Διοίκηση, Οργάνωση
Στελέχωση Περιφέρειας».
5. Τον ν. 3199/2003 (ΦΕΚ 280/Α) «Προστασία και διαχεί−
ριση των υδάτων − Εναρμόνιση με την Οδηγία 2000/60/
ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
της 23ης Οκτωβρίου 2000».
6. Την υπ’ αριθμ. 47630/16.11.2005 (ΦΕΚ 1688/Β/1.12.2005)
κοινή υπουργική απόφαση «Διάρθρωση της Διεύθυνσης
Υδάτων της Περιφέρειας».
7. Την υπ’ αριθμ. 43504/5.12.2005 (ΦΕΚ 1784/Β/20.12.2005)
κοινή υπουργική απόφαση «Κατηγορίες αδειών χρήσης
υδάτων και εκτέλεσης έργων αξιοποίησής τους, διαδικα−
σία έκδοσης, περιεχόμενο και διάρκεια ισχύος αυτών».
8. Την ανάγκη απλούστευσης διαδικασιών, κατά την
άσκηση των αρμοδιοτήτων και με σκοπό την ταχεία
διεκπεραίωση των υποθέσεων και εξασφάλιση την εύ−
ρυθμη και αποδοτική λειτουργία των υπηρεσιών της
Περιφέρειας, αποφασίζουμε:
Μεταβιβάζουμε στο Διευθυντή της Διεύθυνσης Υδά−
των της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου ή τον νόμιμο
αναπληρωτή του να υπογράφει «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΓΕΝΙΚΟΥ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ» αποφάσεις, έγγραφα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
− Με την απόφαση αυτή εγκρίθηκε και η καταβολή του
υπολοίπου της επιχορήγησης ποσού 73.385,28 ευρώ, που
προκύπτει μετά την παρακράτηση 4‰ (τέσσερα τοις
χιλίοις) ήτοι ποσό 294,72 ευρώ και που αντιστοιχεί στο
υπόλοιπο ποσό της επιχορήγησης ύψους 73.680,00 ευρώ,
σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου α΄ της παρ. 22
του άρθρου 8 του ν. 2601/1998.
Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Ο Γενικός Γραμματέας
ΣΠΥΡΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
F

(15)
Ολοκλήρωση της επένδυσης της εταιρείας «ΕΛΑΙΟΚΙΝΗ−
ΣΗ ΑΧΑΪΑΣ − ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΟ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.»,
οριστικοποίηση του κόστους αυτής και πιστοποίηση
έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας της μονάδας
που προήλθε από την επένδυση αυτή.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Με την υπ’ αριθμ. ΔΙΣΑΔΕ/2934/Π09/4/169/Ε/22.6.2007
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Δυτι−
κής Ελλάδος, ολοκληρώθηκε η επένδυση ν. 3299/2004,
σύμφωνα με την απόφαση ΔΙΣΑΔΕ/5528/Π09/4/169/Ε/
10.10.2006 του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Δυτικής
Ελλάδος και πιστοποιήθηκε η έναρξη της παραγωγι−
κής λειτουργίας της μονάδας που προήλθε από την
επένδυση αυτή, της εταιρείας «ΕΛΑΙΟΚΙΝΗΣΗ ΑΧΑΪΑΣ −
ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΟ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.», που αναφέρεται
στον εκσυγχρονισμό μονάδας ελαιοτριβείου, στο δ.δ.
Άνω Αχαΐας του Δήμου Δύμης του Ν. Αχαΐας.
− Το ενισχυόμενο κόστος της επένδυσης οριστικοποι−
ήθηκε στο συνολικό ποσό των 193.000,00 ευρώ.
− Το ύψος της ίδιας συμμετοχής ορίστηκε στο ποσό
των 106.150,00 ευρώ, που αποτελεί ποσοστό 55% του
συνολικού κόστους της ενισχυόμενης επένδυσης, ύψους
193.000,00 ευρώ.
− Το ύψος της επιχορήγησης ορίστηκε στο ποσό των
86.850,00 ευρώ, που αποτελεί ποσοστό 45% του συνο−
λικού ύψους της ενισχυόμενης παραγωγικής επένδυσης
ποσού 193.000,00 ευρώ.
− Ημερομηνία ολοκλήρωσης της επένδυσης και έναρ−
ξης της παραγωγικής λειτουργίας της μονάδας που προ−
ήλθε από την επένδυση αυτή, ορίσθηκε η 31.5.2007.
− Ομόφωνη γνωμοδότηση της Περιφερειακής Γνωμο−
δοτικής Επιτροπής της 31.5.2007 (πρακτικά 35ης Συνε−
δρίασης).
− Με την απόφαση αυτή εγκρίθηκε και η καταβολή του
συνολικού ποσού της επιχορήγησης ύψους 86.850,00
ευρώ.
− Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα
της Κυβερνήσεως.
Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας
ΣΠΥΡΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
F

(16)
Ολοκλήρωση της επένδυσης της εταιρείας «Γ. ΚΑΡΒΟΥ−
ΝΗΣ − ΣΠ. ΦΛΩΡΟΠΟΥΛΟΥ Ο.Ε.», οριστικοποίηση του
κόστους αυτής και πιστοποίηση έναρξης της παρα−
γωγικής λειτουργίας της μονάδας που προήλθε από
την επένδυση αυτή.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Με την υπ’αριθμ. ΔΙΣΑΔΕ/2932/Π09/4/66/Ε/22.6.2007
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απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Δυτικής
Ελλάδος, ολοκληρώθηκε η επένδυση ν. 3299/2004, σύμ−
φωνα με την απόφαση ΔΙΣΑΔΕ/566/Π09/4/66/Ε/2.2.2006
του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος
και πιστοποιήθηκε η έναρξη της παραγωγικής λειτουρ−
γίας της μονάδας που προήλθε από την επένδυση αυτή,
της εταιρείας «Γ. ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ − ΣΠ. ΦΛΩΡΟΠΟΥΛΟΥ
Ο.Ε.», που αναφέρεται στον εκσυγχρονισμό μονάδας
ελαιοτριβείου, στη θέση Αλώνια του δ.δ. Ματαράγκας
του Δήμου Αρακύνθου του Ν. Αιτωλ/νίας.
− Το ενισχυόμενο κόστος της επένδυσης οριστικοποι−
ήθηκε στο συνολικό ποσό των 453.800,00 ευρώ.
− Το ύψος της ίδιας συμμετοχής ορίστηκε στο ποσό
των 128.090,00 ευρώ, που αποτελεί ποσοστό 28,23%
του συνολικού κόστους της ενισχυόμενης επένδυσης,
ύψους 453.800,00 ευρώ.
− Το ύψος της επιχορήγησης ορίστηκε στο ποσό των
204.210,00 ευρώ, που αποτελεί ποσοστό 45% του συνο−
λικού ύψους της ενισχυόμενης παραγωγικής επένδυσης
ποσού 453.800,00 ευρώ.
− Το ύψος του τραπεζικού δανείου ορίσθηκε στο ποσό
των 121.500,00 ευρώ.
− Ημερομηνία ολοκλήρωσης της επένδυσης και έναρ−
ξης της παραγωγικής λειτουργίας της μονάδας που προ−
ήλθε από την επένδυση αυτή, ορίσθηκε η 20.6.2007.
− Ομόφωνη γνωμοδότηση της Περιφερειακής Γνωμο−
δοτικής Επιτροπής της 31.5.2007 (πρακτικά 35ης Συνε−
δρίασης).
− Με την απόφαση αυτή εγκρίθηκε και η καταβολή του
συνολικού ποσού της επιχορήγησης ύψους 113.085,00
ευρώ.
− Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα
της Κυβερνήσεως.
Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας
ΣΠΥΡΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
F
(17)
Ολοκλήρωση της επένδυσης της εταιρείας «ΛΙΝΤΖΙ −
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ
Α.Ε.» με δ.τ. «HOTEL LINTZI», οριστικοποίηση του κό−
στους αυτής και πιστοποίηση έναρξης της παραγω−
γικής λειτουργίας της μονάδας που προήλθε από
την επένδυση αυτή.
O ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Με την υπ’ αριθμ. ΔΙΣΑΔΕ 2938/Π09/1/142/Ε/22.6.2007
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Δυτι−
κής Ελλάδος, ολοκληρώθηκε η επένδυση ν. 2601/1998,
σύμφωνα με την απόφαση ΔΙΣΑΔΕ/3038/Π09/1/142/
Ε/10.7.2002 του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Δυτι−
κής Ελλάδος όπως τροποποιήθηκε και πιστοποιήθηκε
η έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας της μονάδας
που προήλθε από την επένδυση αυτή, της εταιρείας
«ΛΙΝΤΖΙ − ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥ−
ΣΕΙΣ Α.Ε.» με δ.τ. «HOTEL LINTZI», που αναφέρεται στη
δημιουργία συμπληρωματικών εγκαταστάσεων με την
κατασκευή πισίνας 312,54 μ2 και ράμπας για Α.Μ.Κ., σε
ξενοδοχειακή μονάδα «ΛΙΝΤΖΙ» Γ΄ τάξης − 43 δωματίων
− 83 κλινών, στο Αρκούδι Λυγιάς του Δήμου Βαρθολο−
μιού του Ν. Ηλείας.
− Το ενισχυόμενο κόστος της επένδυσης οριστικοποι−
ήθηκε στο συνολικό ποσό των 165.744,00 ευρώ.
− Το ύψος της ίδιας συμμετοχής ορίστηκε στο ποσό
των 85.993,20 ευρώ, που αποτελεί ποσοστό 51,88% του
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συνολικού κόστους της ενισχυόμενης επένδυσης, ύψους
165.744,00 ευρώ.
− Το ύψος της επιχορήγησης ορίστηκε στο ποσό των
41.436,00 ευρώ, που αποτελεί ποσοστό 25% του συνο−
λικού ύψους της ενισχυόμενης παραγωγικής επένδυσης
ποσού 165.744,00 ευρώ.
− Το ύψος του επιδοτούμενου τραπεζικού δανείου
ορίσθηκε στο ποσό των 38.314,80 ευρώ, με ποσοστό
επιδότησης επιτοκίου 25% μέχρι τα έξι (6) πρώτα χρόνια
από την ανάληψη της πρώτης δόσης του δανείου.
− Ημερομηνία ολοκλήρωσης της επένδυσης και έναρ−
ξης της παραγωγικής λειτουργίας της μονάδας που προ−
ήλθε από την επένδυση αυτή, ορίσθηκε η 10.1.2006.
− Ομόφωνη γνωμοδότηση της Περιφερειακής Γνωμο−
δοτικής Επιτροπής της 31.5.2007 (πρακτικά 35ης Συνε−
δρίασης).
− Με την απόφαση αυτή εγκρίθηκε και η καταβολή του
υπολοίπου της επιχορήγησης ποσού 15.709,41 ευρώ, που
προκύπτει μετά την παρακράτηση 4‰ (τέσσερα τοις
χιλίοις) ήτοι ποσό 63,09 ευρώ και που αντιστοιχεί στο
υπόλοιπο ποσό της επιχορήγησης ύψους 15.772,50 ευρώ,
σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου α΄ της παρ. 22
του άρθρου 8 του ν. 2601/1998.
Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας
ΣΠΥΡΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
F
Aριθμ. 14852
(18)
Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση μίσθω−
σης έργου από τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ηρα−
κλείου.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του ν. 2503/1997 «Διοίκηση, Οργάνωση, Στελέχωση
της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την Τοπική Αυ−
τοδιοίκηση και άλλες διατάξεις».
β) Του π.δ. 30/1996 «Κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο με
τίτλο «Κώδικας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης των ισχυ−
ουσών διατάξεων για τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση».
γ) Του άρθρου 6 του ν. 2527/1997 «Τροποποίηση και
συμπλήρωση του ν. 2190/1994 και άλλες διατάξεις».
2. Το υπ’ αριθμ. 31314/12.6.2007 έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ.
Δ.Δ.Α. με το οποίο γνωστοποιείται ότι με την υπ’ αριθμ.
ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ. 1/256/2301/1.6.2007 απόφαση της Επιτρο−
πής του άρθρου 2 παρ.1 της υπ’ αριθμ. 33/2006 ΠΥΣ
(ΦΕΚ 280/Α/27.12.2006), εγκρίθηκε η ανάθεση έργου σε
ένα (1) άτομο Π.Ε. Πολιτικών Μηχανικών, ένα (1) άτομο
Π.Ε. Πληροφορικής και ένα (1) άτομο Δ.Ε Διοικητικού Λο−
γιστικού, από τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ηρακλείου,
με αντικείμενο έργου την ψηφιοποίηση και δημιουργία
χαρτών κινδύνου, μελέτες τρωτότητας σε σεισμό κ.λπ.,
στο πλαίσιο υλοποίησης του Προγράμματος INTERREG
II IB CADSES RED CODE, για χρονικό διάστημα μέχρι
εννέα (9) μήνες, υπό την απαραίτητη προϋπόθεση τή−
ρησης των διατάξεων του άρθρου 6 του ν. 2527/1997,
που ορίζουν μεταξύ άλλων ότι το προς ανάθεση έργο
δεν πρέπει να ανάγεται στα συνήθη καθήκοντα των
υπαλλήλων του οικείου φορέα και ότι απαγορεύεται η
ανανέωση ή παράταση των συμβάσεων αυτών.

3. Την υπ’ αριθμ. 254/2006 απόφαση του Νομαρχια−
κού Συμβουλίου Ηρακλείου, με την οποία εγκρίνεται
η ανάθεση έργου από τη Ν.Α. Ηρακλείου, σε ένα (1)
άτομο Π.Ε. Πολιτικών Μηχανικών, ένα (1) άτομο Π.Ε.
Πληροφορικής και ένα (1) άτομο Δ.Ε Διοικητικού Λο−
γιστικού, από τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ηρακλεί−
ου, με τυπικά προσόντα (κύρια) όπως αυτά ορίζονται
στο π.δ. 50/2001 και ειδικότερα για την κατηγορία ΠΕ
Πολιτικών Μηχανικών και ΠΕ Πληροφορικής απαιτείται
επιπλέον καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας και για όλες
τις κατηγορίες προϋπάρχουσα εμπειρία στο χειρισμό
και ανάγνωση ψηφιακών χαρτών καθώς και σε θέματα,
με αντικείμενο έργου την ψηφιοποίηση και δημιουργία
χαρτών κινδύνου, μελέτες τρωτότητας σε σεισμό κ.λπ.,
στο πλαίσιο υλοποίησης του Προγράμματος INTERREG
II IB CADSES RED CODE, για χρονικό διάστημα μέχρι
εννέα (9) μήνες.
4. Την από 15.12.2006 βεβαίωση του Νομικού Συμβού−
λου της Ν.Α. Ηρακλείου από την οποία προκύπτει ότι
οι συμβάσεις που θα συναφθούν, αποτελούν γνήσιες
συμβάσεις έργου και δεν υποκρύπτεται σε αυτές εξαρ−
τημένη εργασία, αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου
για χρονικό διάστημα εννέα (9) μήνες από τη Νομαρχι−
ακή Αυτοδιοίκηση Ηρακλείου, στο πλαίσιο υλοποίησης
του Προγράμματος INTERREF II IB CADSES RED CODE
ως κατωτέρω:
α) Αριθμός ατόμων που θα απασχοληθούν: ένα (1)
άτομο Π.Ε. Πολιτικών Μηχανικών, ένα (1) άτομο Π.Ε. Πλη−
ροφορικής και ένα (1) άτομο Δ.Ε Διοικητικού Λογιστικού,
με τυπικά προσόντα (κύρια) όπως αυτά ορίζονται στο
π.δ. 50/2001 και ειδικότερα για την κατηγορία ΠΕ Πολι−
τικών Μηχανικών και ΠΕ Πληροφορικής απαιτείται επι−
πλέον καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας και για όλες τις
κατηγορίες προϋπάρχουσα εμπειρία στο χειρισμό και
ανάγνωση ψηφιακών χαρτών καθώς και σε θέματα.
β) Χρονική διάρκεια απασχόλησης: για εννέα (9) μήνες
από την υπογραφή της σύμβασης.
γ) Έργο που θα εκτελεσθεί: η ψηφιοποίηση και δημι−
ουργία χαρτών κινδύνου, μελέτες τρωτότητας σε σει−
σμό κ.λπ., στο πλαίσιο υλοποίησης του Προγράμματος
INTERREG II IB CADSES RED CODE.
δ) Συνολικό ποσό αμοιβής: για τον ΠΕ Πολιτικών Μη−
χανικών 13.500 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ
και των φόρων, για τον ΠΕ Πληροφορικής 13.500 ευρώ
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α και των φόρων και για
τον ΔΕ Διοκητικού−Λογιστικού 11.700 ευρώ συμπεριλαμ−
βανομένου του Φ.Π.Α και των φόρων.
ε) Η εκτέλεση του παραπάνω έργου, θα παρακολου−
θείται από το Νομάρχη Ηρακλείου.
στ) Ως τόπος εκτέλεσης του έργου ορίζεται το Γρα−
φείο Πολιτικής Προστασίας της Ν.Α. Ηρακλείου.
ζ) Η παραπάνω σύμβαση δεν καλύπτει πάγιες και δι−
αρκείς ανάγκες της υπηρεσίας.
η) Απαγορεύεται η ανανέωση ή παράταση των συμ−
βάσεων αυτών.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Ηράκλειο, 20 Ιουνίου 2007
Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας
ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΤΣΟΚΑΣ

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

*02011841207070008*

ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * FAX 210 52 21 004
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: http://www.et.gr – e-mail: webmaster.et@et.gr

