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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθ. 2/12407/0022
Καθορισμός μηνιαίας αποζημίωσης των συμμετεχόντων 

στην Ομάδα Εργασίας στο Υπουργείο Εσωτερικών, 
Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης για την προ−
σβασιμότητα των Δημοσίων χώρων από τα ΑΜΕΑ.

ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ − ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α. Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ−
βέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με 
το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98Α΄).

β. Του ν. 2362/1995 «Περί δημόσιου λογιστικού, ελέγχου 
των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 
247/Α/27.11.1995).

γ. Του άρθρου 17, παρ. 2 του ν. 3205/2003 «Μισθολογι−
κές ρυθμίσεις λειτουργών και υπαλλήλων του Δημοσί−
ου, Ν.Π.Δ.Δ και Ο.Τ.Α., μονίμων στελεχών των Ενόπλων 
Δυνάμεων και αντιστοίχων της Ελληνικής Αστυνομίας, 
του Πυροσβεστικού και Λιμενικού Σώματος και άλλες 
συναφείς διατάξεις» (ΦΕΚ 297/Α/23.12.2003), στις ρυθ−
μίσεις των οποίων υπάγεται η συγκροτηθείσα για την 
προσβασιμότητα των Δημοσίων χώρων από τα ΑΜΕΑ, 
Ομάδα Εργασίας, κατά το μέρος που αφορά τις προϋ−
ποθέσεις και τον τρόπο πληρωμής αυτής.

δ. Του π.δ/τος 49/1988 «Οργανισμός του Υπουργείου 
Εσωτερικών» (ΦΕΚ 18/Α/29.1.1988) όπως συμπληρώθηκε 
και τροποποιήθηκε μεταγενέστερα.

ε. Του π.δ/τος 373/1995 «Συγχώνευση των Υπουργεί−
ων Προεδρίας της Κυβέρνησης και Εσωτερικών, στο 
Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέ−
ντρωσης και καθορισμός των αρμοδιοτήτων του» (ΦΕΚ 
201/Α/14.9.1995).
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στ. Του άρθρου 18 παρ.18 του ν. 2503/1997.
ζ. Την υπ’ αριθμ. 37930/ΔΙΟΕ 1264/14.10.2005 (ΦΕΚ Β 

1432/14.10.2005) Απόφαση του Πρωθυπουργού και του 
Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Περί καθορι−
σμού αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και 
Οικονομικών».

2. Το άρθρο 40 του ν. 849/1978 «Περί ιδιωτικών επενδύ−
σεων κ.λπ.» (ΦΕΚ 232/Α/22.12.1978) όπως τροποποιήθηκε 
με το άρθρο 8 του ν. 2129/1993 (ΦΕΚ 57/Α/14.4.1993).

3. Την υπ’ αριθμ. 66248/29.12.2005 (ΦΕΚ 1980/
Β΄/30.12.2005) Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, 
Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, με την οποία 
συγκροτήθηκε και ορίστηκαν τα μέλη της Ομάδας Ερ−
γασίας για την προσβασιμότητα των Δημοσίων χώρων 
από τα ΑΜΕΑ. 

4. Το γεγονός ότι η ανωτέρω Ομάδα Εργασίας έχει 
ως έργο την εκτίμηση της υπάρχουσας κατάστασης 
σε σχέση και με τη λειτουργικότητα της «Πόλης», την 
παρακολούθηση των υποχρεώσεων του Δημόσιου τομέα 
σε ό,τι αφορά την προσβασιμότητα και την επεξεργασία 
νέων προτάσεων και την εισήγηση λήψης νέων διοικη−
τικών μέτρων.

5. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση προκα−
λείται δαπάνη ύψους δέκα έξι χιλιάδων διακοσίων πε−
νήντα ευρώ (16.250,00 €) και θα αντιμετωπιστεί από τις 
πιστώσεις που είναι εγγεγραμμένες, μεταξύ άλλων για 
τις περιπτώσεις αυτές, στον ΚΑΕ 0515 του Ειδικού Φο−
ρέα 07−110 του προϋπολογισμού εξόδων του Υπουργείου 
Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, 
οικονομικού έτους 2006.

6. Την υπ’ αριθμ. ΔΙΔΚ/Φ.1/2/6139/23.3.2004 απόφαση 
του Πρωθυπουργού και Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσι−
ας Διοίκησης και Αποκέντρωσης περί ανάθεσης αρμο−
διοτήτων στους Υφυπουργούς Εσωτερικών, Δημόσιας 
Διοίκησης και Αποκέντρωσης (ΦΕΚ 527/Β΄/24.3.2004), 
αποφασίζουμε:

1. Καθορίζουμε την μηνιαία αποζημίωση του προέδρου, 
των μελών και των γραμματέων της Ομάδας Εργασίας 
για την προσβασιμότητα των Δημοσίων χώρων από 
τα ΑΜΕΑ, που λειτουργεί στο Υπουργείο Εσωτερικών, 
Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, ως εξής: στον 
πρόεδρο το ποσό των 350,00 ευρώ, στα μέλη το ποσό 
των 300,00 ευρώ και στους γραμματείς το ποσό των 
250,00 ευρώ. 

2. Η ανωτέρω αποζημίωση καταβάλλεται ολόκληρη 
στον πρόεδρο, τα μέλη και τους γραμματείς, εφόσον 
παρέστησαν στις συνεδριάσεις στις οποίες κλήθηκαν 
και οι οποίες δεν μπορούν να είναι λιγότερες από τέσ−
σερις (4) κάθε μήνα, θα πρέπει δε να έχουν γίνει εκτός 
κανονικού ωραρίου εργασίας και εκτός χρόνου που 
καλύπτεται από υπερωριακή απασχόληση.

3. Σε περίπτωση συμμετοχής των ανωτέρω σε λιγό−
τερες των οριζομένων συνεδριάσεων καταβάλλεται η 
αναλογία της αποζημίωσης.

4. Η συνολική δαπάνη που προκαλείται από την από−
φαση αυτή είναι ύψους δέκα έξι χιλιάδων διακοσίων 
πενήντα ευρώ (16.250,00 €) και θα καλυφθεί από τον ΚΑΕ 
0515 του Ειδικού Φορέα 07−110 του προϋπολογισμού εξό−
δων του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης 
και Αποκέντρωσης, οικονομικού έτους 2006.

Η παρούσα απόφαση ισχύει από την ημερομηνία δη−
μοσίευσης της υπ’ αριθμ. 66248/29.12.2005 (ΦΕΚ 1980/
Β΄/30.12.2005) απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών, 

Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, με την οποία 
συγκροτήθηκε η ανωτέρω Ομάδα Εργασίας για την 
προσβασιμότητα των Δημοσίων χώρων από τα ΑΜΕΑ 
(δηλαδή από 30.12.2005) και έως την 31.5.2006.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 20 Μαρτίου 2006

ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ

 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

 ΑΘ. ΝΑΚΟΣ Π. ΔΟΥΚΑΣ

F
Αριθ. 2/10249/0022 (2)
Καθορισμός αμοιβής επιμορφωτών κ.λπ.» για το Πρό−

γραμμα με τίτλο «Εισαγωγική Επιμόρφωσης για νε−
οδιόριστους εκπ/κούς σχολικών ετών 2005 − 2006 
και 2006 −2007».

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − ΕΘΝΙΚΗΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:

1. Του ν. 1400/1983 (ΦΕΚ 156 τ. Α΄) αρ. 21.

2. Του ν. 1256/1982 (ΦΕΚ. 65 τ. Α΄) «Για την πολυθεσία, 
πολυαπασχόληση κ.λπ.» αρ. 6.

3. Των άρθρων 28 και 29 του ν. 1566/1985 (ΦΕΚ 167 τ. 
Α΄) και του άρθρου 12 του ν. 1824/1988 (ΦΕΚ 296 τ. Α΄),

4. Του άρθρου 17 του ν. 2009/92 (ΦΕΚ 18 τ. Α΄).

5. Του άρθρου 22 παρ. 3 του ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247 τ. 
Α΄) «Περί δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών 
του Κράτους και άλλες διατάξεις».

6. Του ν. 2685/18.2.1999 «Κάλυψη δαπανών μετακινουμέ−
νων υπαλλήλων εκτός και εντός επικράτειας και άλλες 
διατάξεις» (ΦΕΚ 35/1999 τ. Α΄).

7. Του άρθρου 23 παρ. 8 του ν. 2530/23.10.1997 (ΦΕΚ 218 
τ. Α΄) «Υπηρεσιακή κατάσταση και αναμόρφωση μισθο−
λογίου του διδακτικού και ερευνητικού προσωπικού...».

8. Του άρθρου 17 του ν. 3205/2003 (ΦΕΚ 297 τ.Α΄) «Μι−
σθολογικές ρυθμίσεις λειτουργών και υπαλλήλων του 
Δημοσίου, ΝΠΔΔ και άλλες συναφείς διατάξεις».

9. Του άρθρου 4 του π.δ. 250/1992 (Φ.Ε.Κ. 138 τ.Α΄).
10. Του άρθρου 40 του ν. 849/22.12.1978 (ΦΕΚ 232 τ. Α΄) 

«Περί παροχής κινήτρων για την ενίσχυση της περιφε−
ρειακής και οικονομικής ανάπτυξης της χώρας».

11. Του άρθρου 8 του ν. 2129/14.4.1993 (ΦΕΚ 57 τ. Α΄) 
«Αύξηση συντάξεων και άλλες διατάξεις».

12. Του άρθρου 11 του ν. 1305/9.12.1982 (ΦΕΚ 146 τ. Α΄) 
«Για την κύρωση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομέ−
νου», «Για την αύξηση των κατωτάτων ορίων και λοιπών 
συντάξεων του ΙΚΑ και άλλες διατάξεις»,

13. 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΄).

14. Την υπ’ αριθμ. 37930/ΔΙΟΕ 1264/14.10.2005 (ΦΕΚ 1432 
Β΄) Περί ανάθεσης αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οι−
κονομίας και Οικονομικών».

15. Το γεγονός ότι σύμφωνα με την από 20.12.2005 
απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών 
η πληρωμή των σχετικών δαπανών γίνεται μέσω του 
Ειδικού Λογαριασμού του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου 
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και οι προκαλούμενες δαπάνες αντιμετωπίζονται από 
τις πιστώσεις του Π.Δ.Ε. 2005, με κωδικό έργου ΜIS 
104631 (2005 ΣΕ 44530278) και τίτλο «Εισαγωγική Επι−
μόρφωση για νεοδιόριστους εκπαιδευτικούς σχολικών 
ετών 2005−2006 και 2006−2007» συνολικού κόστους έως 
6.497.505,00 ΕΥΡΩ και του Γ΄ ΚΠΣ (ΕΠΕΑΕΚ 2000 − 2006), 
αποφασίζουμε:

Ορίζουμε τις αμοιβές των επιμορφωτών του Προγράμ−
ματος με τίτλο «Εισαγωγική Επιμόρφωση για νεοδιό−
ριστους εκπ/κούς σχολικών ετών 2005 − 2006 και 2006 
− 2007» τις προϋποθέσεις και το ύψος των δαπανών 
μετακίνησης, διανυκτέρευσης και ημερήσιας αποζημί−
ωσης των μετακινουμένων εκτός έδρας επιμορφωτών 
και επιμορφουμένων, τη διαδικασία διδακτικού υλικού, 
αναλώσιμων υλικών και την αντιμετώπιση λειτουργικών 
δαπανών των Π.Ε.Κ. ως εξής:

1. Α. Στους Επιμορφωτές:
α) Στους καθηγητές Πανεπιστημίου, τους Αναπληρω−

τές καθηγητές Πανεπιστημίου, στους καθηγητές Τ.Ε.Ι., 
στους Ερευνητές Α΄ και Β΄, στους Συμβούλους του Π.Ι., 
στους Ανωτάτους Κρατικούς Λειτουργούς και τους Δη−
μοσίους υπαλλήλους ειδικών θέσεων σε 40 ευρώ.

β) Στους επίκουρους καθηγητές Πανεπιστημίου, στους 
Παρέδρους του Π.Ι., στους Σχολικούς Συμβούλους, στους 
Προϊσταμένους Διευθύνσεων και Γραφείων Εκπ/σης, 
στους Λέκτορες Πανεπιστημίου, στους Ερευνητές Γ’ 
και Δ’, στους Δημοσίους Υπαλλήλους που είναι κάτοχοι 
διδακτορικού διπλώματος και στους επίκουρους καθη−
γητές Τ.Ε.Ι. σε 35 ευρώ.

γ) Στους εκπαιδευτικούς και δημοσίους υπαλλήλους 
με μεταπτυχιακές σπουδές σε 30 ευρώ.

δ) Στους λοιπούς εκπαιδευτικούς οιασδήποτε βαθμί−
δας, σε 25 ευρώ.

ε) Στους ιδιώτες:
• με διδακτορικό δίπλωμα σε 40 ευρώ
• με μεταπτυχιακές σπουδές σε 30 ευρώ
• με πτυχίο Πανεπιστημίου σε 25 ευρώ
Β. Στους επιμορφωτές οι οποίοι μετακινούνται από την 

οργανική τους θέση, ή τον τόπο που υπηρετούν, ή τη μό−
νιμη διαμονή τους (εφόσον πρόκειται για ιδιώτες) εκτός 
έδρας, για τις ανάγκες του Προγράμματος στην έδρα 
του Π.Ε.Κ. ή σε άλλες πόλεις της περιοχής ευθύνης του 
Π.Ε.Κ., καταβάλλονται, πέραν της ωριαίας αποζημίωσης 
και τα κατά νόμο έξοδα μετακίνησης και διανυκτέρευ−
σης και ημερήσια αποζημίωση εκτός έδρας.

Γ. Στους επιμορφούμενους που μετακινούνται εκτός 
έδρας από την οργανική τους θέση ή τον τόπο που 
υπηρετούν για τις ανάγκες του Προγράμματος στην 
έδρα του ΠΕΚ ή σε άλλες πόλεις της περιοχής ευθύνης 
του ΠΕΚ καταβάλλονται τα κατά νόμο έξοδα μετακί−
νησης και διανυκτέρευσης και ημερήσια αποζημίωση 
εκτός έδρας.

2. α) Στους επιμορφούμενους παρέχεται διδακτικό 
υλικό με δαπάνες του Π.Ε.Κ.

β) Για τις ανάγκες πραγματοποίησης των επιμορφω−
τικών προγραμμάτων τα Π.Ε.Κ. πραγματοποιούν δαπά−
νες λειτουργίας, προμήθειας αναλωσίμων υλικών και 
εξοπλισμών (έντυπα και γραφική ύλη, δισκέτες, C.Ds, 
αναλώσιμα υλικά φωτοτυπικών μηχανημάτων, έξοδα 
πολλαπλών εκτυπώσεων κ.λπ., καθαριστικά, φάρμακα, 
πετρέλαιο θέρμανσης και εργαστηριακά υλικά) και τα−
χυδρομικά έξοδα.

Οι παραπάνω δαπάνες καλύπτονται εφόσον αφορούν 

αποκλειστικά την εκτέλεση του προγράμματος και 
προσδιορίζεται με ακρίβεια η αναγκαιότητά τους.

Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από 9.9.2005.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 21 Μαρτίου 2006

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΥΦΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ

 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

 ΠΕΤΡΟΣ ΔΟΥΚΑΣ ΜΑΡΙΕΤΤΑ ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ

F
Αριθ. 30360 (3)
Συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. 32189/14.10.2004 υπουργι−

κής απόφασης «Πρόγραμμα Απόκτησης Εργασιακής 
Εμπειρίας, επιδότησης επιχειρήσεων για δημιουρ−
γία Νέων Θέσεων Εργασίας και επιχορήγησης Νέων 
Ελεύθερων Επαγγελματιών στο πλαίσιο των Ολοκλη−
ρωμένων Παρεμβάσεων των Περιφερειακών Επιχει−
ρησιακών Προγραμμάτων (Π.Ε.Π.)».

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις 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΄).

2. Τις διατάξεις του π.δ. 368/1989 «Οργανισμός του 
Υπουργείου Εργασίας» (ΦΕΚ 163/Α/16.6.1989).

3. Τις διατάξεις του ν. 2956/2001 «Αναδιάρθρωση του 
ΟΑΕΔ και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 258/Α/6.11.2001).

4. Την υπ’ αριθμ. 32189/14.10.2004 Απόφαση του Υπουρ−
γού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας με θέμα: 
«Πρόγραμμα Απόκτησης Εργασιακής Εμπειρίας, επιδό−
τησης επιχειρήσεων για την δημιουργία Νέων Θέσεων 
Εργασίας και επιχορήγησης Νέων Ελεύθερων Επαγγελ−
ματιών στο πλαίσιο των Ολοκληρωμένων Παρεμβάσε−
ων των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων 
(Π.Ε.Π.)».

5. Την υπ’ αριθμ. 510/8/24.2.2006 απόφαση του Δ.Σ. 
του ΟΑΕΔ, που μας υποβλήθηκε με το υπ’ αριθμ. Β 
106957/28.2.2006 έγγραφό του.

6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
Υπουργικής Απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βά−
ρος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων και ως 
εκ τούτου δεν εμπίπτει στις διατάξεις της παρ. 3 του 
άρθρου 22 του ν. 2362/1995, αποφασίζουμε:

Συμπληρώνουμε την παράγραφο Β.1.2 «ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ» 
της υπ’ αριθμ. 32189/14.10.2004 απόφασής μας ως εξής:

«Όσοι είχαν άλλη επιχείρηση κατά τους τελευταίους 
δώδεκα (12) μήνες πριν από την έναρξη επιτηδεύματος 
στη Δ.Ο.Υ., καθώς και αυτοί που έχουν επιχορηγηθεί 
στο παρελθόν ανεξάρτητα χρονικής περιόδου από το 
πρόγραμμα Νέων Ελευθέρων Επαγγελματιών».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 22 Μαρτίου 2006

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΣΑΒΒΑΣ ΤΣΙΤΟΥΡΙΔΗΣ
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Αριθ. 8138/Β7/1045 (4)
Ταξινόμηση ΦΙΧ αυτοκινήτων μέχρι 12 τόνους σε μελισ−

σοκόμους, τροποποίηση της υπ’ αριθμ. Α9/οικ/16954/ 
1248/25.4.2000 Κοινής Υπουργικής Απόφασης των 
Υπουργών Γεωργίας και Μεταφορών και Επικοινω−
νιών.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ − 

ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις της παραγράφου 3 του Άρθρου 11 
του ν. 3399/13.10.2005 (ΦΕΚ255/Α/17.10.2005) «Ρυθμίσεις 
θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανά−
πτυξης και Τροφίμων – Προσαρμογή στη νέα Κ.Α.Π. και 
άλλες διατάξεις».

2. Τις διατάξεις της παραγράφου 10 του άρθρου 5 του 
ν. 2801/3.3.2000 (ΦΕΚ46/Α/3.3.2000) «Ρυθμίσεις θεμάτων 
αρμοδιότητας του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοι−
νωνιών και άλλες διατάξεις».

3. Τις διατάξεις των άρθρων 1 και 2 του ν. 1959/1991 
(ΦΕΚ 123/Α/5.8.1991) «Για τις οδικές μεταφορές, τις επι−
κοινωνίες και άλλες διατάξεις».

4. Τα οριζόμενα στα κεφάλαια Β και Δ της Α2/29542/ 
5347/1991 (ΦΕΚ 707/Β/5.9.1991) απόφασης του Υπουργού 
Μεταφορών και Επικοινωνιών «χορήγηση αδειών κυκλο−
φορίας Φ.Ι.Χ. αυτοκινήτων σύμφωνα με τις διατάξεις 
του ν. 1959/1991». 

5. Τις διατάξεις 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΄) 
και το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας από−
φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρους του Κρατικού 
Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Αντικαθιστούμε τις παραγράφους 1, 2 και Γ της υπ’ 
αριθμ. Α9/οικ/16954/1248/25.4.2000 (ΦΕΚ 696/Β/2000) κοι−
νής υπουργικήςαπόφασης ως ακολούθως:

«1. Επιτρέπεται η χορήγηση μίας άδειας κυκλοφο−
ρίας φορτηγού αυτοκινήτου ιδιωτικής χρήσης μικτού 
– βάρους μέχρι 12.000 χιλιογράμμων στους έχοντες 
μελισσοκομικές επιχειρήσεις, χωρίς την προϋπόθεση 
πραγματοποίησης των ακαθάριστων εσόδων, που προ−
βλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 2 
του ν. 1959/1991, όπως αυτές ισχύουν σήμερα. 

2. Καθορίζουμε τις προϋποθέσεις απόκτησης Φ.Ι.Χ. 
αυτοκινήτου μικτού βάρους μέχρι 12000 χιλιογράμμων 
στις μελισσοκομικές επιχειρήσεις ως εξής:

Ο κάτοχος μελισσοκομικής επιχείρησης (φυσικό ή νο−
μικό πρόσωπο) για να αποκτήσει την άδεια κυκλοφορίας 
του ΦΙΧ αυτοκινήτου μέχρι 12 τόνων μικτού βάρους της 
προηγούμενης παραγράφου, πρέπει: 

α) να είναι μελισσοκόμος και κάτοχος μελισσοκομικού 
βιβλιαρίου από τριετίας ή απόφοιτος μελισσοκομικής 
σχολής με 300 τουλάχιστον ώρες εκπαίδευσης. 

β) να κατέχει πάνω από 200 μελισσοσμήνη και 
γ) να χαρακτηρίζεται κατά κύρια απασχόληση γε−

ωργός (να έχει εισοδήματα από τη γεωργία και χρόνο 
απασχόλησης σ’ αυτή πάνω από 50% των συνολικών 
εισοδημάτων του και του χρόνου απασχόλησής του 
από κάθε άλλη επαγγελματική δραστηριότητα) ή νέος 
αγρότης. 

3. Για τη χορήγηση της άδειας κυκλοφορίας από τις 

αρμόδιες υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών των 
Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων της χώρας, απαιτείται 
βεβαίωση της Διεύθυνσης Αγροτικής Ανάπτυξης των 
Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων η οποία να βεβαιώνει 
τα παραπάνω. 

Ο τύπος της χορηγούμενης βεβαίωσης είναι ο εξής:
ΒΕΒΑΙΩΣΗ
Ο ή Η ………………………………………………………. κάτοικος …………………….. 

είναι κατά κύρια απασχόληση γεωργός ή νέος αγρότης, 
μελισσοκόμος από τριετίας ή απόφοιτος μελισσοκομι−
κής σχολής, κατέχει πάνω από 200 μελισσοσμήνη και 
έχει ανάγκη απόκτησης άδειας ΦΙΧ αυτοκινήτου μικτού 
βάρους μέχρι 12000 χιλιογράμμων για την εξυπηρέτηση 
της επιχείρησής τους.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

Αθήνα, 22 Μαρτίου 2006

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ 

 ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

 Ε. ΜΠΑΣΙΑΚΟΣ Μ. ΛΙΑΠΗΣ

F
Αριθ. Φ. 105/18116/2103 (5)

Τροποποίηση εξουσιοδοτικών αποφάσεων ορισμού 
φορέων ελέγχου ADR.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α. Του ν. 1741/1987 (Α΄ 225) «Κύρωση Ευρωπαϊκής Συμ−
φωνίας για τη Διεθνή Οδική Μεταφορά Επικίνδυνων 
Εμπορευμάτων (ADR) που υπογράφηκε στη Γενεύη την 
30η Σεπτεμβρίου 1957».

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 π.δ. 104/99 (Α΄ 113) «Προσαρμογή της Ελληνικής 
Νομοθεσίας προς τις διατάξεις της οδηγίας 94/55/ΕΚ 
της 21ης Νοεμβρίου 1994 για την προσέγγιση των νο−
μοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με τις οδικές με−
ταφορές επικινδύνων εμπορευμάτων», όπως αυτό έχει 
τροποποιηθεί και ισχύει.

δ. Της υπ’ αριθμ. 32591/3257/21.5.2001 (Β΄ 703) υπουργι−
κής απόφασης «Όροι και προϋποθέσεις ορισμού φορέων 
ελέγχου οχημάτων μεταφοράς επικινδύνων εμπορευμά−
των, όπως ορίζεται στην Ευρωπαϊκή Συμφωνία ADR».

ε. Των αποφάσεων του Υπουργού Μεταφορών και 
Επικοινωνιών:

i) Φ.105/25963/2372/5.5.2003 (Β΄ 571) «Ορισμός της εται−
ρείας Lloyd’s Register ως φορέα ελέγχου ADR» όπως 
τροποποιήθηκε με τη Φ.105/59755/6476/7.10.2003 (Β΄ 
1546).

ii) Φ.105/52682/5331/9.9.2003 (Β΄1342) «Ορισμός της εται−
ρείας ΓΕΤΕ Ε.Π.Ε. ως φορέα ελέγχου ADR».

iii) Φ.105/48826/3589/19.8.2004 (Β΄ 1340) «Ορισμός του 
Εργαστηρίου Οχημάτων, της Σχολής Μηχανολόγων 
Μηχανικών, του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου ως 
φορέα ελέγχου ADR».

iv) Φ.105/38210/4119/19.8.2004 (Β΄1340) «Ορισμός της 
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Εταιρείας Βιομηχανικής Έρευνας και Τεχνολογικής Ανά−
πτυξης Μετάλλων (ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε.) ως φορέα ελέγχου 
ADR» όπως τροποποιήθηκε με την Φ.105/48292/5211/16.
8.2005 (Β΄1245).

v) Φ.105/48827/4382/19.9.2004 (Β΄ 1340) «Ορισμός της 
εταιρείας WPK ΕΛΛΑΣ Ε.Π.Ε. ως φορέα ελέγχου ADR».

vi) Φ.105/5602/7573/28.1.2005 (Β΄146) «Ορισμός της εται−
ρείας Ελληνικός Νηογνώμων Α.Ε. ως φορέα ελέγχου 
ADR».

vii) Φ.105/48420/5213/16.8.2005 (Β΄1245) «Ορισμός του 
Εργαστηρίου Γενικής Χημικής Τεχνολογίας, του Τμή−
ματος Χημικών Μηχανικών του Αριστοτελείου Πανεπι−
στημίου Θεσσαλονίκης».

viii) Φ.105/15254/1615/23.8.2005 (Β΄1324) «Ορισμός της 
εταιρείας EUROCERT A.E. ως φορέα ελέγχου ADR».

2. Tο γεγονός ότι από την εφαρμογή της παρούσας 
δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋ−
πολογισμού, αποφασίζουμε:

1. Στο τέλος της παραγράφου 2, των αποφάσεων i) έως 
και viii) της παραγράφου 1ε του προοιμίου της παρούσας 
προστίθεται εδάφιο που έχει ως εξής: 

«Οποιαδήποτε μεταβολή των εργαστηρίων του φορέα 
(δημιουργία νέου, κατάργηση ή τροποποίηση υφισταμέ−
νων) εγκρίνεται από την αρμόδια Δ/νση του Υπ.Μ.Ε.».

2. Η παράγραφος 4 των παραπάνω αποφάσεων αντι−
καθίσταται ως εξής:

«4. Η παρούσα εξουσιοδότηση του Φορέα, ισχύει, εφό−
σον εξακολουθεί να συμμορφώνεται προς τις απαιτήσεις 
του άρθρου 2 της 32591/3257/6.6.2001, όπως ισχύει.

Για οποιαδήποτε ανανέωση ή τροποποίηση των προ−
ϋποθέσεων υπό τις οποίες αυτή χορηγήθηκε, ο φορέας 
υποχρεούται να ενημερώνει έγκαιρα την αρμόδια Δι−
εύθυνση του Υπουργείου Μεταφορών – Επικοινωνιών 
για την έγκριση εκ μέρους της των κατά περίπτωση 
μεταβολών.

Η παρούσα εξουσιοδότηση του φορέα ελέγχου ADR 
υπόκειται σε ανάκληση σε περίπτωση μη συμμόρφωσης 
του φορέα προς τις απαιτήσεις του Εθνικού Συστήματος 
Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ) που τον διαπίστευσε, τις διατάξεις 
του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών (Υπ.Μ.Ε.) 
και τις ανωτέρω αναφερόμενες υποχρεώσεις του».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Παπάγου, 23 Μαρτίου 2006

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΜΙΧΑΛΗΣ ΛΙΑΠΗΣ

F
Aριθ. Α − 15077/1117 (6)
Αντικατάσταση δύο (2) μελών του Συμβουλίου Αστι−

κών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης (ΣΑΣΘ).

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 2898/ 

2001 (71 Α΄) «περί σύστασης και λειτουργίας Συμβουλίου 
Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης, όροι οικονομικής 
συμφωνίας μεταξύ Ελληνικού Δημοσίου και Οργανισμού 
Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης και άλλες δια−
τάξεις».

2. Τις διατάξεις 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΄).

3. Τις αποφάσεις του Υπουργού Μεταφορών και Επι−
κοινωνιών, όπως αυτές ισχύουν:

α. υπ’ αριθμ. Α − 29952/2308/22.6.2004 (1033 Β΄) «Συ−
γκρότηση και διορισμός του Συμβουλίου Αστικών Συ−
γκοινωνιών Θεσσαλονίκης (ΣΑΣΘ)».

β. υπ’ αριθμ. Α − 62533/5451/5.11.2004 (Β΄ 1731) «Αντικα−
τάσταση προέδρου και μελών του Συμβουλίου Αστικών 
Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης (ΣΑΣΘ)» 

γ. υπ’ αριθμ. Α − 5779/467/12.4.2005 (Β΄ 513) «Αντικατά−
σταση αναπληρωματικών μελών του Συμβουλίου Αστι−
κών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης (ΣΑΣΘ)».

4. Τo υπ’ αριθμ. 1016/12/20−λστ/8.3.2006 έγγραφο της 
Γενικής Αστυνομικής Δ/νσης Θεσσαλονίκης.

5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Aντικαθιστούμε τα μέλη του ΣΑΣΘ Ανδραβίζο Γεώργιο 
Υποστράτηγο, Γενικό Αστυνομικό Δ/ντή Θεσσαλονίκης 
και τον αναπληρωτή του, Δουλγέρη Γεώργιο, Ταξίαρχο 
Δ/ντή Τροχαίας Θεσσαλονίκης, που αναφέρονται στο 
στοιχείο «θ» της υπ’ αριθμ. Α− 5779/467/12.4.2005 (Β΄ 513) 
απόφασής μας, με τον ΜΠΑΜΙΑΤΖΗ Αντώνιο, Υποσ/γο 
Γενικό Αστυνομικό Δ/ντή Θεσσαλονίκης και τον ΚΟΣΜΑ 
Ζήνωνα, Δ/ντή Τροχαίας Θεσσαλονίκης, ως αναπληρωτή 
του, αντίστοιχα.

Κατά τα λοιπά εξακολουθούν να ισχύουν, ως έχουν, 
οι παραπάνω αποφάσεις μας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως και ισχύει από τη δημοσίευσή της.

Αθήνα, 23 Μαρτίου 2006

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΜΙΧΑΛΗΣ ΛΙΑΠΗΣ

F
Aριθ. Β1/17549/1341 (7)
Σύσταση και Συγκρότηση Επιτροπής για τη συγγραφή 

του ερωτηματολογίου των εξετάσεων για την από−
κτηση πιστοποιητικού επαγγελματικής επάρκειας 
οδικών μεταφορών εμπορευμάτων και επιβατών.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. δ 638/1970 «Περί ιατρικής εξε−

τάσεως των οδηγών αυτοκινήτων κλπ.», άρθρο 2, όπως 
τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τους ν. 771/ 1978, 
823/1978, 1959/1991, 2366/1997, 2671/1998, 2801/2000 και 
2898/2001, 3371/2005 και ισχύει σήμερα. 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 17 του ν. 3205/2003 «Μι−
σθολογικές ρυθμίσεις λειτουργών και υπαλλήλων του 
Δημοσίου, ΝΠΔΔ και ΟΤΑ, μονίμων στελεχών και Ενό−
πλων Δυνάμεων και αντιστοίχων της Ελληνικής Αστυ−
νομίας, του Πυροσβεστικού και Λιμενικού Σώματος και 
άλλες συναφείς διατάξεις». 

3. Τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 2366/ 
1995 «Ρύθμιση θεμάτων Οργανισμών και Υπηρεσιών του 
Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών και άλλες 
διατάξεις», όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 13 του 
ν. 2578/1998, την παρ. 1 του άρθρου 10 του ν. 2801/2000 
και την παρ. 1 του άρθρου 48 του ν. 2963/2001.
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4. 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 
(ΦΕΚ 98 Α).

5. Τις διατάξεις του π.δ. 293/1999 «Οργανισμός του 
Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών». 

6. Τις διατάξεις του π.δ 346/2001 (ΦΕΚ 233 Α) «περί 
προσβάσεως στο επάγγελμα του οδικού μεταφορέα 
εμπορευμάτων και επιβατών και της αμοιβαίας ανα−
γνωρίσεως των διπλωμάτων, πιστοποιητικών και άλλων 
τίτλων που διευκολύνουν την πραγμάτωση του δικαι−
ώματος εγκαταστάσεως των μεταφορέων αυτών στον 
τομέα των εσωτερικών και διεθνών μεταφορών», το 
οποίο προβλέπει τη διενέργεια εξετάσεων για την από−
κτηση πιστοποιητικού επαγγελματικής επάρκειας για τις 
οδικές μεταφορές εμπορευμάτων και επιβατών.

7. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων 
της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βά−
ρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, καθόσον αυτή θα 
βαρύνει τις πιστώσεις του ειδικού λογαριασμού του ν. 
δ 638/1970, που τηρεί το Υπουργείο Μεταφορών και 
Επικοινωνιών στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος (αρ. 
λογαριασμού 040/541077−03), αποφασίζουμε:

1. Συστήνουμε στο Υπουργείο Μεταφορών και Επικοι−
νωνιών Επιτροπή, με αντικείμενο τη συγγραφή ερωτη−
ματολογίου που θα χρησιμοποιηθεί από το ΥΠΜΕ για 
τη διενέργεια των εξετάσεων για την απόκτηση πι−
στοποιητικού επαγγελματικής επάρκειας για τις οδικές 
μεταφορές εμπορευμάτων και επιβατών.

2. Ορίζουμε ως μέλη της παραπάνω Επιτροπής τους 
εξής:

1. Εμμανουήλ Παρίση, προϊστάμενο του Τμήματος 
Τεχνολογίας Οχημάτων, της Διεύθυνσης Τεχνολογίας 
Οχημάτων ΥΠΜΕ.

2. Ασπασία Γκουρβέλου, προϊσταμένη του Τμήματος 
Οδικών Μεταφορών της Διεύθυνσης Εμπορευματικών 
Μεταφορών ΥΠΜΕ.

3. Νικόλαο Νόλη, υπάλληλο της Διεύθυνσης Επιβατι−
κών Μεταφορών ΥΠΜΕ.

4. Βασίλειο Σαρηγιαννίδη, υπάλληλο της Διεύθυνσης 
Οδικής Ασφάλειας και Περιβάλλοντος ΥΠΜΕ.

5. Σοφία Αυλωνίτου, εκπρόσωπο ΣΕΚΑΜ.
6. Γεώργιο Ηλιάδη, εκπρόσωπο ΣΕΚΑΜ.
7. Θωμά Μπαρμπαρούση, εκπρόσωπο ΣΕΚΑΜ.
Γραμματέας της Επιτροπής ορίζεται η Αλεξάνδρα 

Βλάχου, υπάλληλος της Διεύθυνσης Εμπορευματικών 
Μεταφορών. 

3. Ως έργο της Επιτροπής ορίζεται η συγγραφή ερω−
τηματολογίου που θα χρησιμοποιηθεί για τη διενέργεια 
των εξετάσεων που προβλέπονται στην παρ. 6 άρθρου 
3 του π.δ. 346/2001, για την απόκτηση πιστοποιητικού 
επαγγελματικής επάρκειας για τις οδικές μεταφορές 
εμπορευμάτων και επιβατών. Το ερωτηματολόγιο θα 
περιλαμβάνει τις εξής θεματικές ενότητες: 

α) Εθνικές Εμπορευματικές Μεταφορές
β) Διεθνείς Εμπορευματικές Μεταφορές
γ) Εθνικές Επιβατικές μεταφορές
δ) Διεθνείς Επιβατικές Μεταφορές
4. Η εν λόγω Επιτροπή η οποία θα συνεδριάζει εκτός 

του κανονικού ωραρίου λειτουργίας των δημοσίων υπη−
ρεσιών πρέπει να περατώσει το έργο της σε χρονικό 
διάστημα τεσσάρων (4) μηνών από τη δημοσίευση της 
παρούσας στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης. Η πλήρης 

εκτέλεση του έργου θα πιστοποιηθεί με σχετική βεβαί−
ωση της Διευθύντριας Μεταφορών ΥΠΜΕ. 

5. Στην Επιτροπή θα καταβληθεί σχετική αποζημίωση 
που θα καθοριστεί με κοινή απόφαση των Γενικών Γραμ−
ματέων Οικονομίας και Οικονομικών και Μεταφορών 
και Επικοινωνιών.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Παπάγου, 21 Μαρτίου 2006

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΜΙΧΑΛΗΣ ΛΙΑΠΗΣ

F
(8)

Απόκτηση Ελληνικής Ιθαγένειας της ομογενούς
ΑΣΟΓΙΑΝ ΝΟΝΤΑΡ του ΖΟΡΖ κ.λπ.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

1) Με την υπ’ αριθμ. 39/3.3.2006 απόφαση του Γενικού 
Γραμματέα Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, έγινε 
δεκτή η από 4.3.2004 αίτηση του ομογενούς ΑΣΟΓΙΑΝ 
ΝΟΝΤΑΡ του ΖΟΡΖ για την απόκτηση ελληνικής ιθα−
γένειας.

2) Με την υπ’ αριθμ. 450/14.2.2006 απόφαση του Γε−
νικού Γραμματέα Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, 
έγινε δεκτή η από 29.12.2004 αίτηση του ομογενούς ΤΟ−
ΠΟΥΖΙΔΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ του Ισαάκ για την απόκτηση 
ελληνικής ιθαγένειας.

3) Με την υπ’ αριθμ. 456/3.3.2006 απόφαση του Γενικού 
Γραμματέα Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, έγινε 
δεκτή η από 18.10.2002 αίτηση του ομογενούς ΙΩΣΗΦΙΔΗ 
ΜΙΧΑΗΛ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ για την απόκτηση ελληνικής 
ιθαγένειας.

4) Με την υπ’ αριθμ. 1357/15.3.2006 απόφαση του Γε−
νικού Γραμματέα Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, 
έγινε δεκτή η από 22.11.2002 αίτηση της ομογενούς 
ΦΩΚΑΪΔΟΥ ΝΑΝΤΕΖΝΤΑ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ για την 
απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας.

5) Με την υπ’ αριθμ. 1358/15.3.2006 απόφαση του Γε−
νικού Γραμματέα Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, 
έγινε δεκτή η από 22.11.2002 αίτηση του ομογενούς ΦΩ−
ΚΑΪΔΗ ΜΑΝΩΛΗ του ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ για την απόκτηση 
ελληνικής ιθαγένειας.

6) Με την υπ’ αριθμ. 2074/14.3.2006 απόφαση του Γε−
νικού Γραμματέα Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, 
έγινε δεκτή η από 25.1.2006 αίτηση της ομογενούς ΙΒΑ−
ΝΤΣΕΝΚΟ ΜΑΡΙΝΑΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ για την απόκτηση 
ελληνικής ιθαγένειας.

7) Με την υπ’ αριθμ. 3004/05/2.3.2006 απόφαση του 
Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, 
έγινε δεκτή η από 10−06−2003 αίτηση της ομογενούς 
ΚΟΚΟΣΒΙΛΙ ΝΑΝΤΙΑΣ του ΗΛΙΑ για την απόκτηση ελ−
ληνικής ιθαγένειας.

8) Με την υπ’ αριθμ. 3912/14.2.2006 απόφαση του Γε−
νικού Γραμματέα Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, 
έγινε δεκτή η από 28.7.2003 αίτηση του ομογενούς 
ΡΑΖΜΑΤΖΕ ΒΛΑΔΙΜΗΡΟΥ του ΤΑΡΙΕΛ για την από−
κτηση ελληνικής ιθαγένειας.

9) Με την υπ’ αριθμ. 4103/30.1.2006 απόφαση του Γε−
νικού Γραμματέα Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, 
έγινε δεκτή η από 29.12.2004 αίτηση του ομογενούς 
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ΧΑΣΑΠΗ ΓΕΝΝΑΔΙΟΥ του ΚΛΥΜΕΝΤΙΪ για την απόκτηση 
ελληνικής ιθαγένειας.

10) Με την υπ’ αριθμ. 5303/27.1.2006 απόφαση του Γενι−
κού Γραμματέα Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, έγινε 
δεκτή η από 12.6.2001 αίτηση του ομογενούς ΚΕΧΒΑΪΔΗ 
ΡΑΦΙΚ του ΜΑΡΤΙΚ για την απόκτηση ελληνικής ιθα−
γένειας.

11) Με την υπ’ αριθμ. 6922/2.3.2006 απόφαση του Γε−
νικού Γραμματέα Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, 
έγινε δεκτή η από 29.4.2003 αίτηση του ομογενούς 
ΜΙΧΑΛΣΚΙΪ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ του ΙΒΑΝ για την απόκτηση 
ελληνικής ιθαγένειας.

12) Με την υπ’ αριθμ. 7220/14.2.2006 απόφαση του 
Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονί−
ας, έγινε δεκτή η από 21.11.2003 αίτηση της ομογενούς 
ΑΣΛΑΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑΣ του ΑΛΕΞΗ για την απόκτηση ελ−
ληνικής ιθαγένειας.

13) Με την υπ’ αριθμ. 7625/3.3.2006 απόφαση του Γε−
νικού Γραμματέα Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, 
έγινε δεκτή η από 18.10.2002 αίτηση της ομογενούς ΚΑ−
ΡΥΠΙΔΟΥ ΙΝΝΑ του ΠΑΥΛΟΥ για την απόκτηση ελληνικής 
ιθαγένειας.

14) Με την υπ’ αριθμ. 2075/23.2.2006 απόφαση του 
Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονί−
ας, έγινε δεκτή η από 4.4.2001 αίτηση του ομογενούς 
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ ΝΤΕΜΗΣ του ΜΠΟΡΙΣ για την απόκτηση 
ελληνικής ιθαγένειας. (Με την παρούσα ανακαλείται η 
υπ’ αριθμ. 7931/19.9.2002 Απόφαση Καθορισμού Ιθαγέ−
νειας, καθώς και η δημοσίευσή της στο υπ’ αριθμ. ΦΕΚ 
251/Β/4.3.2003).

15) Με την υπ’ αριθμ. 7971/30.1.2006 απόφαση του Γε−
νικού Γραμματέα Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, 
έγινε δεκτή η από 07−06−2004 αίτηση της ομογενούς 
ΜΟΥΣΚΑΦΙΔΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑΣ του ΦΕΔΟΡ για την απόκτηση 
ελληνικής ιθαγένειας.

16) Με την υπ’ αριθμ. 8299/05/16.2.2006 απόφαση του 
Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονί−
ας, έγινε δεκτή η από 7.1.2003 αίτηση του ομογενούς 
ΓΟΥΛΟΥΧΙΔΗ ΒΙΚΤΩΡΟΣ του ΙΒΑΝ για την απόκτηση 
ελληνικής ιθαγένειας.

17) Με την υπ’ αριθμ. 9118/20.2.2006 απόφαση του Γε−
νικού Γραμματέα Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, 
έγινε δεκτή η από 18.11.2004 αίτηση της ομογενούς ΣΑ−
ΠΑΡΕΝΚΟ ΕΙΡΗΝΗΣ του ΑΝΑΤΟΛΙΟΥ για την απόκτηση 
ελληνικής ιθαγένειας.

18) Με την υπ’ αριθμ. 12030/3.3.2006 απόφαση του 
Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονί−
ας, έγινε δεκτή η από 1.11.2002 αίτηση της ομογενούς 
ΜΟΥΡΑΝΤΙΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ του ΕΦΡΑΙΜΙΟΥ για την 
απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας.

19) Με την υπ’ αριθμ. 17518/04/24.1.2006 απόφαση του 
Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, 
έγινε δεκτή η από 1.9.2003 αίτηση του ομογενούς ΛΕΩ−
ΝΙΔΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ για την απόκτηση 
ελληνικής ιθαγένειας. 

20) Με την υπ’ αριθμ. 17949/3.3.2006 απόφαση του 
Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, 
έγινε δεκτή η από 8.11.2001 αίτηση της ομογενούς ΜΠΙ−
ΜΠΙΛΑΣΒΙΛΙ ΕΦΡΟΣΙΝΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ για την απόκτηση 
ελληνικής ιθαγένειας.

21) Με την υπ’ αριθμ. 17950/3.3.2006 απόφαση του Γε−
νικού Γραμματέα Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, 
έγινε δεκτή η από 8.11.2001 αίτηση της ομογενούς ΜΠΙ−

ΜΠΙΛΑΣΒΙΛΙ ΒΙΚΤΟΡΙΑ του ΓΚΟΓΚΙΑ για την απόκτηση 
ελληνικής ιθαγένειας.

22) Με την υπ’ αριθμ. 21282/14.2.2006 απόφαση του 
Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονί−
ας, έγινε δεκτή η από 27.6.2003 αίτηση του ομογενούς 
ΠΟΛΙΤΙΔΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ του ΙΩΣΗΦ για την απόκτηση ελ−
ληνικής ιθαγένειας.

23) Με την υπ’ αριθμ. 23553/04/2.2.2006 απόφαση του 
Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονί−
ας, έγινε δεκτή η από 19.8.2004 αίτηση της ομογενούς 
ΣΤΑΦΥΛΙΔΟΥ ΛΕΪΛΑ του ΑΛΚΙΒΙΑΔΗ για την απόκτηση 
ελληνικής ιθαγένειας.

24) Με την υπ’ αριθμ. 23660/2.3.2006 απόφαση του 
Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, 
έγινε δεκτή η από 27.3.2003 αίτηση της ομογενούς ΚΟ−
ΡΟΣΙΔΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ για την απόκτηση 
ελληνικής ιθαγένειας.

25) Με την υπ’ αριθμ. 24691/3.3.2006 απόφαση του 
Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονί−
ας, έγινε δεκτή η από 26.3.2002 αίτηση του ομογενούς 
ΜΑΓΔΑΛΙΔΗ ΗΛΙΑ του ΑΛΜΠΕΡΤ για την απόκτηση ελ−
ληνικής ιθαγένειας.

Ο Γενικός Γραμματέας κ.α.α.

Ο Γενικός Διευθυντής
ΣΤΑΜΑΤΗΣ Μ. ΤΣΙΑΚΙΡΗΣ

F
(9)

Απόκτηση Ελληνικής Ιθαγένειας της ομογενούς ΛΕ−
ΠΤΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ του Φιλίππου κ.λπ.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

1) Με την υπ’ αριθμ. 7111/05/21.3.2006 απόφαση του 
Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονί−
ας, έγινε δεκτή η από 15.7.2003 αίτηση του ομογενούς 
ΛΕΠΤΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ του ΦΙΛΙΠΠΟΥ για την 
απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας.

2) Με την υπ’ αριθμ. 12272/03/21.3.2006 απόφαση του 
Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, 
έγινε δεκτή η από 23.10.2001 αίτηση της ομογενούς ΚΑ−
ΝΙΔΗ ΕΛΕΝΑΣ του ΣΑΚΡΟ για την απόκτηση ελληνικής 
ιθαγένειας.

Ο Γενικός Γραμματέας κ.α.α.

Ο Γενικός Διευθυντής
ΣΤΑΜΑΤΗΣ Μ. ΤΣΙΑΚΙΡΗΣ

F
Αριθ. 1838 (10)
Έγκριση πραγματοποίησης υπερωριακής με αμοιβή ερ−

γασίας από υπαλλήλους που ασχολούνται με τον 
Ποιοτικό Έλεγχο των νωπών και μεταποιημένων Γε−
ωργικών Προϊόντων φυτικής προέλευσης του Α΄ Τρι−
μήνου του έτους 2006.

Ο ΑΝΤΙΝΟΜΑΡΧΗΣ ΧΙΟΥ

Έχοντας υπόψη:
1) Το ν. 2218/1994 για τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση και 

το ν. 2240/1994 που τον συμπλήρωσε.
2) Την υπ’ αριθμ. 99/28.11.2001 (ΦΕΚ 1697/Β/18.12.2001) 

απόφαση του Νομαρχιακού Συμβουλίου Χίου, με θέμα 
«Εσωτερικός Οργανισμός Οργάνωσης και Λειτουργί−
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ας των Υπηρεσιών της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης 
Χίου».

3) Το άρθρο 35 παράγραφο 7 του ν. 2738/1999 (ΦΕΚ 
180 Α΄).

4) Το άρθρο 15 του ν. 2592/1998.
5) Το άρθρο 10 του ν. 2732/1999 (ΦΕΚ 154 Α΄).
6) Την υπ’ αριθμ. 8/3.1.2005 απόφαση του Νομάρχη 

Χίου, με την οποία μεταβιβάζονται όλες οι αρμοδιότητες 
της Δ/νσης Αγροτικής Ανάπτυξης Χίου στον Αντινομάρ−
χη Νικόλαο Νύκτα.

7) Το υπ’ αριθμ. 243499/2.3.2006 έγγραφο του Υπουρ−
γείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

8) Τις ανάγκες της υπηρεσίας για τον Ποιοτικό έλεγχο 
των Νωπών Γεωργικών και μεταποιημένων γεωργικών 
προϊόντων φυτικής προέλευσης, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την πραγματοποίηση απογευματινών, νυ−
κτερινών και εξαιρέσιμων ωρών υπερωριακής με αμοιβή 
εργασίας από τους υπαλλήλους της Δ/νσης Αγροτικής 
Ανάπτυξης Χίου, και καθορίζουμε την παροχή της υπε−
ρωριακής με αμοιβή εργασία για τον Ποιοτικό Έλεγχο 
των Νωπών και Μεταποιημένων Γεωργικών Προϊόντων 
Φυτικής Προέλευσης κατά το Α΄ τρίμηνο του 2006, ως 
ακολούθως:

Κωδ.43879 ποσόν 1672 €.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.

Χίος, 20 Μαρτίου 2006

Ο Νομάρχης κ.α.α.
Ο Αντινομάρχης

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΥΚΤΑΣ
F

Αριθ. 073/228 (11)
Διαπίστωση αυτοδίκαιας μετατροπής πέντε (5) οργα−

νικών θέσεων του κλάδου ΠΕ Ιατρών του ΙΚΑ σε θέ−
σεις ιατρών πλήρους και αποκλειστικής απασχόλη−
σης σύμφωνα με το ν. 3232/2004.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. To ν. 3232 ΦΕΚ 48/Α/12.2.2004, άρθρο 24 παρ. 2 σύμ−

φωνα με το οποίο «Μετά την καθ’ οιονδήποτε τρόπο 
αποχώρηση των μονίμων γιατρών και οδοντιάτρων που 
υπηρετούν στο ΙΚΑ − ΕΤΑΜ, κατά το χρόνο έναρξης 
ισχύος του παρόντος νόμου, οι θέσεις που κενούνται 
μετατρέπονται αυτοδίκαια σε θέσεις ιατρών και οδοντι−
άτρων πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης».

2.1. Την Ρ14/4/2.2.2006 πράξη, ΦΕΚ 32 τ. ΝΠΔΔ/9.2.2006 
με την οποία διαπιστώθηκε η αυτοδίκαια από 31.1.2006 
λύση της υπαλληλικής σχέσης του μονίμου γιατρού του 
ΙΚΑ, παιδιάτρου Ανδρουλάκη Νίκου του Δημητρίου που 
υπηρετούσε στην Τ.Μ.Υ. Μοσχάτου

2.2. Την Ρ14/7/17.2.2006 πράξη, ΦΕΚ 48τ.ΝΠΔΔ/22.2.2006 
με την οποία διαπιστώθηκε η αυτοδίκαια από 7.2.2006 
λύση της υπαλληλικής σχέσης του μονίμου γιατρού του 

ΙΚΑ, μικροβιολόγου Ζολώτα Κωνσταντίνου του Χριστό−
φορου που υπηρετούσε στην Ν.Μ.Υ. Τρικάλων

2.3. Την Ρ 14/9/22.2.2006 πράξη, ΦΕΚ 54τ. ΝΠΔΔ/28.2.2006 
με την οποία διαπιστώθηκε η αυτοδίκαια από 17.2.2006 
λύση της υπαλληλικής σχέσης του μονίμου γιατρού του 
ΙΚΑ, γυναικολόγου Βασιλόπουλου Αγγέλου του Γεωργί−
ου που υπηρετούσε στην Τ.Μ.Υ. Πατησίων

2.4. Την PI4/2/30.1.2006 πράξη, ΦΕΚ 31 τ.ΝΠΔΔ/9.2.2006 
με την οποία διαπιστώθηκε η αυτοδίκαια από 23.1.2006 
λύση της υπαλληλικής σχέσης της μονίμου γιατρού του 
ΙΚΑ, παθολόγου Κατσουλάτου−Ρουσοδήμου Χριστίνας 
του Παναγιώτη που υπηρετούσε στην Ν.Μ.Υ. Χαλκίδας

2.5 Την Ρ14/84/22.11.2005 πράξη, ΦΕΚ 303 τ.ΝΠΔΔ/ 
2.12.2005 με την οποία διαπιστώθηκε η αυτοδίκαια από 
21/11/2005 λύση της υπαλληλικής σχέσης της μονίμου 
γιατρού του ΙΚΑ, παιδιάτρου Οικονόμου−Χειμώνα Φανής 
του Γεωργίου που υπηρετούσε στην Τ.Μ.Υ. Πατησίων

3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής της από−
φασης δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, ούτε εις βάρος του προϋπολογισμού 
του ΙΚΑ, διαπιστώνουμε:

1. Την από 31.1.2006 αυτοδίκαια σύμφωνα με το άρθρο 
24 παρ. 2 του ν. 3232/2004 μετατροπή μιας οργανικής 
θέσης του κλάδου ΠΕ Ιατρών Αθήνας με την ειδικότητα 
του παιδιάτρου σε θέση ιατρού πλήρους και αποκλει−
στικής απασχόλησης.

2. Την από 7.2.2006 αυτοδίκαια σύμφωνα με το άρθρο 
24 παρ. 2 του ν. 3232/2004 μετατροπή μιας οργανικής 
θέσης του κλάδου ΠΕ Ιατρών Τρικάλων με την ειδικό−
τητα του μικροβιολόγου σε θέση ιατρού πλήρους και 
αποκλειστικής απασχόλησης.

3. Την από 17.2.2006 αυτοδίκαια σύμφωνα με το άρθρο 
24 παρ. 2 του ν. 3232/2004 μετατροπή μιας οργανικής 
θέσης του κλάδου ΠΕ Ιατρών Αθήνας με την ειδικότητα 
του γυναικολόγου σε θέση ιατρού πλήρους και αποκλει−
στικής απασχόλησης.

4. Την από 23.2.2006 αυτοδίκαια σύμφωνα με το άρθρο 
24 παρ. 2 του ν. 3232/2004 μετατροπή μιας οργανικής 
θέσης του κλάδου ΠΕ Ιατρών Χαλκίδας με την ειδι−
κότητα του παθολόγου σε θέση ιατρού πλήρους και 
αποκλειστικής απασχόλησης.

5. Την από 21.11.2005 αυτοδίκαια σύμφωνα με το άρθρο 
24 παρ. 2 του ν. 3232/2004 μετατροπή μιας οργανικής 
θέσης του κλάδου ΠΕ Ιατρών Αθήνας με την ειδικότητα 
του παιδιάτρου σε θέση ιατρού πλήρους και αποκλει−
στικής απασχόλησης.

Σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 5 του ν. 3232/2004 οι 
πέντε (5) αυτές θέσεις θα διαβαθμιστούν και θα καθορι−
στούν χωροταξικά και κατά ειδικότητα με απόφαση του 
Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων μετά από 
πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΙΚΑ−ΕΤΑΜ.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 20 Μαρτίου 2006
Ο Διοικητής

ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΣ
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