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Αριθμ. Η.Π. 9303/454/E103
(1)
Καθορισμός ύψους ανταποδοτικών τελών από ατομικά
ή συλλογικά συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης
συσκευασιών / άλλων προϊόντων για την έκδοση πι−
στοποιητικού εναλλακτικής διαχείρισης (Π.Ε.Δ) σύμ−
φωνα με το άρθρο 9 (παρ. 3.β) του ν. 2939/2001 (Α
179), το άρθρο 6 (παρ. 3.β) του π.δ. 109/2004 (Α 75),
το άρθρο 7 (παρ. 3.β) του π.δ. 82/2004 (Α 64), το άρ−
θρο 6 (παρ. 3.β) του π.δ. 116/2004 (Α 81), το άρθρο 9
(παρ. 3.β) του π.δ. 115/2004 (Α 80), το άρθρο 8 (παρ.
3.β) του π.δ. 117/2004 (Α 82).
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ −
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ − ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ
ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 9 και 24 του ν. 2939/2001
«Συσκευασίες και εναλλακτική διαχείριση των συσκευα−
σιών και άλλων προϊόντων – Ίδρυση Εθνικού Οργανισμού
Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών και Άλλων Προ−
ϊόντων (ΕΟΕΔΣΑΠ) και άλλες διατάξεις» (Α΄ 179).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του π.δ. 109/2004 «Μέτρα
και όροι για την εναλλακτική διαχείριση των χρησιμο−
ποιημένων ελαστικών οχημάτων. Πρόγραμμα για την
εναλλακτική διαχείρισή τους» (Α΄ 75)
3. Τις διατάξεις του άρθρου 7 του π.δ. 82/2004 «Αντι−
κατάσταση της υπ’ αριθμ. 98012/2001/1996 κοινής υπουρ−
γικής απόφασης «Καθορισμός μέτρων και όρων για τη
διαχείριση των χρησιμοποιημένων ορυκτελαίων» (ΦΕΚ
Β΄40)» «Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική
διαχείριση των αποβλήτων λιπαντικών ελαίων» (Α΄ 64)
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4. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του π.δ. 116/2004 «Μέτρα,
όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των
οχημάτων στο τέλος κύκλου ζωής τους, των χρησιμο−
ποιημένων ανταλλακτικών τους και των απενεργοποι−
ημένων καταλυτικών μετατροπέων σε συμμόρφωση με
τις διατάξεις της οδηγίας 2000/53/ΕΚ για τα οχήμα−
τα στο τέλος κύκλου ζωής τους» του Συμβουλίου της
18.9.2000» (Α΄ 81)
5. Τις διατάξεις του άρθρου 9 του π.δ. 115/2004 αντικα−
τάσταση της υπ’ αριθμ. 73537/1438/1995 κοινής υπουργι−
κής απόφασης «Διαχείριση των ηλεκτρικών στηλών και
συσσωρευτών που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες» (Β΄
781) και υπ’ αριθμ. 19817/2000 κοινής υπουργικής από−
φασης «Τροποποίηση της 73537/1995 κοινής υπουργικής
απόφασης κλπ» (Β΄ 963) «Μέτρα, όροι και πρόγραμμα
για την εναλλακτική διαχείριση των χρησιμοποιημένων
ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών» (Α΄ 80)
6. Τις διατάξεις του άρθρου 8 του π.δ. 117/2004 «Μέτρα,
όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των
αποβλήτων ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλι−
σμού, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις των οδηγιών
2002/1995…. και 2002/1996… κ.λ.π». (Α΄ 82)
7. Τις διατάξεις του ν. 2242/1994 «πολεοδόμηση περι−
οχών δεύτερης κατοικίας και ζώνες οικιστικού ελέγχου,
προστασία φυσικού και δομημένου περιβάλλοντος και
άλλες διατάξεις» (Α΄ 162)
8. Τις διατάξεις των άρθρων 23 (παρ. 1) και 24 του
ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και κυβερνητικά όργανα» (Α΄ 137)
και των άρθρων 9 και 13 του π.δ. /473/1985 «καθορισμός
και ανακατανομή των αρμοδιοτήτων των Υπουργείων»
(Α΄ 157).
9. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 «Κώδι−
κας νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά
όργανα» (Α΄ 98).
10. Την υπ’ αριθμ. 1666/ΔΥΟΕ 89/13.1.2009 απόφαση
του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας «Κα−
θορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας»
(Β΄40).
11. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Π.Ε.Δ., σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις
των σχετικών διατάξεων που προβλέπονται στο άρθρο
1, προσδιορίζονται κατά περίπτωση ως ακολούθως:
α. Ατομικά συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης :
5.000 ευρώ
β. Συλλογικά συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης
πανελλαδικής εμβέλειας : 10.000 ευρώ
γ. Συλλογικά συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης
εμβέλειας μικρότερης της πανελλαδικής: 3.000 ευρώ

Άρθρο 1
Σκοπός

’ Έχοντας υπόψη:
1. Το ν. 2362/1995 για το Δημόσιο Λογιστικό
2. Τον Κρατικό Προϋπολογισμό του οικονομικού έτους
2009
3. Το π.δ. 36/6.2.2004 με το οποίο ιδρύθηκε το Κέντρο
Τεχνολογικής Έρευνας (ΚΤΕ Α.Μ.Θ.) και στο οποίο προ−
βλέπεται η χρηματοδότησή του από το ΥΠΕΠΘ.
4. Το υπ’ αριθμ. 3/21.11.2008 έγγραφο του Κέντρου Τε−
χνολογικής Έρευνας Θεσσαλονίκης.
5. Την ανάγκη επιχορήγησης του Κ.Τ.Ε. Θεσσαλονίκης,
αποφασίζουμε:
Καθορίζουμε την ετήσια επιχορήγηση του Κέντρου Τε−
χνολογικής Έρευνας Θεσσαλονίκης στο ποσό των πέντε
χιλιάδων ευρώ 5.000,00 € σε βάρος της πίστωσης του
ΚΑΕ 2519 του Φ. 19−240 οικονομικού έτους 2009.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

Με την απόφαση αυτή αποσκοπείται η εφαρμογή των
διατάξεων του άρθρου 9 (παρ. 3.β) του ν. 2939/2001, του
άρθρου 6 (παρ. 3.β) του π.δ. 109/2004, του άρθρου 7
(παρ. 3.β) του π.δ.. 82/2004, του άρθρου 6 (παρ. 3.β) του
π.δ. 116/2004, του άρθρου 9 (παρ. 3.β) του π.δ. 115/2004,
του άρθρου 8 (παρ. 3.β) του π.δ. 117/2004 σε συνδυασμό
με το άρθρο 24 (παρ. 11, εδ.1) του ν. 2939/2001, με τον κα−
θορισμό του ύψους του ανταποδοτικού τέλους, το οποίο
υποχρεούνται να καταβάλλουν τα συστήματα (ατομικά
και συλλογικά) εναλλακτικής διαχείρισης συσκευασιών
/ άλλων προϊόντων για την έκδοση του πιστοποιητικού
εναλλακτικής διαχείρισης Π.Ε.Δ.
Άρθρο 2
Ύψος ανταποδοτικού τέλους συσκευασιών/ άλλων
προϊόντων από ατομικά και συλλογικά συστήματα
1. Το ύψος των ανταποδοτικών τελών που υποχρεού−
νται να καταβάλλουν τα συστήματα (ατομικά και συλ−
λογικά) εναλλακτικής διαχείρισης για την έκδοση του

Άρθρο 3
Τρόπος καταβολής του ανταποδοτικού τέλους
1. Τα ανταποδοτικά τέλη που προβλέπονται στο προ−
ηγούμενο άρθρο 2 καταβάλλονται στον ΕΟΕΔΣΑΠ, σύμ−
φωνα με το άρθρο 24 (παρ. 8 περιπτ. γ)
2. Μέχρι την έναρξη λειτουργίας του ΕΟΕΔΣΑΠ, τα
ποσά των ανταποδοτικών τελών, κατατίθενται σε οποι−
αδήποτε Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (ΔΟΥ) υπέρ του
Δημοσίου στον Κωδικό Αριθμό Εσόδου 2339 «Έσοδα από
προσφορά λοιπών υπηρεσιών του Δημοσίου».
Άρθρο 4
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δη−
μοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 26 Φεβρουαρίου 2009
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΥΦΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΕΓΚΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΟΥΦΛΙΑΣ

F
Αριθμ. 22073/ΙΒ/59
(2)
Καθορισμός της ετήσιας επιχορήγησης του
Κέντρου Τεχνολογικής Έρευνας Θεσσαλονίκης
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Μαρούσι, 26 Φεβρουαρίου 2009
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΡΙΣΤΟΒΟΥΛΟΣ ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
Αριθμ. 272842/833/Αρ.Απ.709
(3)
Έγκριση πιστώσεων για την πληρωμή Εξισωτικής
Αποζημίωσης (Μέτρα 211 και 212) έτους 2009.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ –
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 22 παρ. 2 περίπτωση γ’ του ν. 992/1979
(ΦΕΚ 280/Α΄/1979).
2. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την κυ−
βέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε με
το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α΄/2005).
3. Το ν. 2065/1992, άρθρο 39 παρ. 10 (ΦΕΚ 113/Α΄/1992)
που αφορά την έγκριση οικονομικών ενισχύσεων από
τους Υπουργούς Οικονομικών και Γεωργίας.
4. Τα άρθρα 13−29 του ν. 2637/1998 (ΦΕΚ 200/Α΄/1998)
περί «Σύστασης Οργανισμού Πληρωμών κι Ελέγχου Κοι−
νοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού κι Εγγυήσεων
(Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.)», όπως τροποποιημένος ισχύει.
5. Το ν. 3614/2007 (ΦΕΚ 267/Α΄/2007) «Διαχείριση, έλεγ−
χος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την
προγραμματική περίοδο 2007−2013».
6. Το π.δ. 206/2007 «Διορισμός Υπουργών και Υφυ−
πουργών» (ΦΕΚ 232/Α΄/2007).
7. Το ν.δ. 131/1974 «Περί παροχής οικονομικών ενισχύ−
σεων εις την γεωργικήν, κτηνοτροφικήν, δασικήν και αλι−
ευτικήν παραγωγήν» (ΦΕΚ 320/Α΄/1974), όπως τροποποι−
ήθηκε με το ν. 1409/1983 «τροποποίηση και συμπλήρωση
των διατάξεων του ν.δ. 131/1974 περί παροχής οικονο−
μικών ενισχύσεων εις την γεωργικήν, κτηνοτροφικήν,
δασικήν και αλιευτικήν παραγωγήν και άλλες διατάξεις»
(ΦΕΚ 199/Α΄/1983), όπως τροποποιημένος ισχύει, και το
ν. 2512/1997, άρθρο 11 (ΦΕΚ 138/Α΄/1997).
8. Την υπ’ αριθμ. Υ1/10.3.2004 απόφαση του Πρωθυ−
πουργού «Μεταβολή τίτλων Υπουργείων και καθορισμός
της σειράς τάξης των Υπουργείων» (ΦΕΚ 513/Β΄/2004).
9. Την υπ’ αριθμ. 1666/ΔΙΟΕ89/13.1.2009 κοινή απόφαση
του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και
Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουρ−
γών Οικονομίας και Οικονομικών» (ΦΕΚ 40/Β΄/2009).
10. Την υπ’ αριθμ. 282966/9.7.2007 κοινή απόφαση των
Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων «Έγκριση του Κανονισμού
διαδικασίας πληρωμών του Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία
Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. των ενισχύσεων που βαρύνουν τον ΕΛΕ−
ΓΕΠ» (ΦΕΚ 1205/Α΄/2007).
11. Την υπ’ αριθμ. 394555/2000 (ΦΕΚ 1324/Β΄/2000) κοινή
απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοί−
κησης και Αποκέντρωσης και Γεωργίας «περί ανάθεσης
άσκησης αρμοδιοτήτων του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε στις Νομαρχι−
ακές Αυτοδιοικήσεις της χώρας».
12. Την υπ’ αριθμ. 227200/2002 (ΦΕΚ 215/Β΄/2002) από−
φαση του Υπουργού Γεωργίας «Αρμοδιότητες των Δ/
νσεων του Υπουργείου Γεωργίας μετά την κατάργηση
της ΓΕΔΙΔΑΓΕΠ».
13. Την υπ’ αριθμ. 271562/2002 απόφαση του υπουργού
Γεωργίας περί «Εγκρίσεως του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε ως Οργανι−
σμού Πληρωμής από 1.9.2002» (ΦΕΚ 1042/Β΄/2002).
14. Την υπ’ αριθμ. 279895/1501/8.3.2007 κοινή απόφαση
των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και
Αποκέντρωσης, Οικονομίας και Οικονομικών και Αγρο−
τικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Πρόγραμμα οικονομικών
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ενισχύσεων στις Ορεινές και Μειονεκτικές Περιοχές
έτους 2006 σε εκτέλεση του μέτρου 2.1 του Εγγράφου
Προγραμματισμού Αγροτικής Ανάπτυξης 2000−2006»
(ΦΕΚ 367/Β΄/2007).
15. Το άρθρο 4 της υπ’ αριθμ. 324032/24.12.2004 κοινής
απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών,
Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Εφαρμογή του
καθεστώτος της πολλαπλής συμμόρφωσης και λοιπά
συμπληρωματικά μέτρα σε εκτέλεση του Κανονισμού
(ΕΚ) 1782/2003 του Συμβουλίου» (ΦΕΚ 1921/Β΄/2004).
16. Το άρθρο 28 του ν. 2520/1997 (ΦΕΚ 173/Α΄/1997),
όπως αυτό τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το
άρθρο 2 του ν. 2732/1999 (ΦΕΚ 154/Α΄/1999) και το άρθρο
23 του ν. 2945/2001 (ΦΕΚ 223/Α΄/2001).
17. Τον Καν. (ΕΚ) 1782/2003 του Συμβουλίου για την
θέσπιση κοινών κανόνων για τα καθεστώτα άμεσης στή−
ριξης στα πλαίσια της κοινής γεωργικής πολιτικής και
για την θέσπιση ορισμένων καθεστώτων στήριξης για
τους γεωργούς και για την τροποποίηση των κανονι−
σμών (ΕΟΚ) υπ’ αριθμ. 2019/1993, (ΕΚ) υπ’ αριθμ. 1452/2001,
(ΕΚ) υπ’ αριθμ. 1453/2001, (ΕΚ) υπ’ αριθμ. 1454/2001, (ΕΚ)
υπ’ αριθμ. 1868/1994, (ΕΚ) υπ’ αριθμ. 1251/1999, (ΕΚ) υπ’
αριθμ. 1254/1999, (ΕΚ) υπ’ αριθμ. 1673/2000, (ΕΟΚ) υπ’
αριθμ. 2358/1971 και (ΕΚ) υπ’ αριθμ. 2529/2001, όπως τρο−
ποποιημένος ισχύει.
18. Τον Καν (ΕΚ) 796/2004 της Επιτροπής σχετικά με
την θέσπιση λεπτομερών κανόνων για την εφαρμογή
της πολλαπλής συμμόρφωσης, της διαφοροποίησης και
του ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης κι ελέγχου
που προβλέπονται στον Καν. (ΕΚ) 1782/2003 του Συμβου−
λίου για τη θέσπιση κοινών κανόνων για τα καθεστώτα
άμεσης στήριξης στα πλαίσια της κοινής γεωργικής
πολιτικής και για τη θέσπιση ορισμένων καθεστώτων
στήριξης για τους γεωργούς, όπως τροποποιημένος
ισχύει.
19. Τον Καν. (ΕΚ) 1973/2004 της Επιτροπής για τη θέ−
σπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του Καν. (ΕΚ)
1782/2003 του Συμβουλίου όσον αφορά τα καθεστώτα
στήριξης τα προβλεπόμενα βάσει των τίτλων 4 και 4α
του εν λόγω κανονισμού και τη χρήση των εκτάσεων
γης που προκύπτουν από την παύση καλλιέργειας για
την παραγωγή πρώτων υλών, όπως τροποποιημένος
ισχύει.
20. Τον Καν. (ΕΚ) υπ’ αριθμ. 1290/2005 του Συμβουλίου
της 21.6.2005 για τη χρηματοδότηση της κοινής γεωρ−
γικής πολιτικής, όπως τροποποιημένος ισχύει.
21. Τον Καν. (ΕΚ) υπ’ αριθμ. 1698/2005 του Συμβουλίου
για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το ΕΓΤΑΑ,
όπως τροποποιημένος ισχύει.
22. Τον Καν. (ΕΚ) υπ’ αριθμ. 883/2006 της Επιτροπής
σχετικά με τις λεπτομέρειες εφαρμογής του Καν. (ΕΚ)
υπ’ αριθμ. 1290/2005 του Συμβουλίου σε ότι αφορά την
τήρηση των λογαριασμών των οργανισμών πληρωμών
τις δηλώσεις δαπανών κι εσόδων και τους όρους επι−
στροφής των δαπανών στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού
Γεωργικού Ταμείου Εγγυήσεων και του Ευρωπαϊκού
Γεωργικού Ταμείου Αγροτικής Ανάπτυξης, όπως τρο−
ποποιημένος ισχύει.
23. Τον Καν. (ΕΚ) υπ’ αριθμ. 1320/2006 της Επιτροπής
για τη θέσπιση μεταβατικών κανόνων όσον αφορά την
στήριξη ανάπτυξης που προβλέπεται από τον Καν. (ΕΚ)
υπ’ αριθμ. 1698/2005 του Συμβουλίου.
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

24. Τον Καν. (ΕΚ) υπ’ αριθμ. 1405/2006 του Συμβουλίου
σχετικά με τον καθορισμό ειδικών μέτρων για την γεωρ−
γία στα μικρά νησιά του Αιγαίου και την τροποποίηση
του Κανονισμού (ΕΚ) υπ’ αριθμ. 1782/2003.
25. Τον Καν. (ΕΚ) υπ’ αριθμ. 1974/2006 της Επιτροπής
για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του
Κανονισμού (ΕΚ) υπ’ αριθμ. 1698/2005 του Συμβουλίου
για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρω−
παϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ),
όπως τροποποιημένος ισχύει.
26. Τον Κανονισμό (ΕΚ) υπ’ αριθμ. 1975/2006 της
Επιτροπής για τη θέσπιση λεπτομερών διατάξεων
εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΚ) υπ’ αριθμ. 1698/2005
του Συμβουλίου όσον αφορά την εφαρμογή διαδι−
κασιών ελέγχου καθώς και την πολλαπλής συμμόρ−
φωση σε σχέση με μέτρα στήριξης της αγροτικής
ανάπτυξης.
27. Την υπ’ αριθμ. Ε(2007) 6015/29.11.2007 απόφαση
της επιτροπής Ε.Κ. για την έγκριση του προγράμματος
Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας για την περίοδο
προγρ/σμού 2007−2013, όπως έχει τροποποιηθεί και
ισχύει.
28. Την απόφασή μας υπ’ αριθμ. 280947/1982/7.3.2008
«Πρόγραμμα Οικονομικών Ενισχύσεων (εξισωτική αποζη−
μίωση) σε εκτέλεση των Μέτρων 211 και 212 του Άξονα
2 του ΠΑΑ 2007−2013 (ΦΕΚ 393/Β/2008)
29. Την Εισήγηση της Δ/νσης Προγραμματισμού και
Γεωργικών Διαρθρώσεων του Υπουργείου Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων.
30. Ότι η Διαχείριση, έλεγχος και Εφαρμογή Αναπτυ−
ξιακών Παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο
2007−2013 σύμφωνα με τον Καν. (ΕΚ) 1698/2005 ανατέ−
θηκε αρμοδίως με τον ν. 3614/2007 (ΦΕΚ 267/ Α΄/2007).
31. Την υπ’ αριθμ. 324005/9.9.2008 κοινή υπουργική
απόφαση με την οποία αναδιαρθρώθηκε και μετονομά−
στηκε η Υ.Δ. του Εγγράφου Προγραμματισμού Αγροτι−
κής Ανάπτυξης σε Ειδική Υπηρσία Διαχείρισης Ειδικών
Παρεμβάσεων Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΥΔ ΕΠΑΑ).
32. Την υπ’ αριθμ. 8543/19.9.08 απόφαση του Υπουργού
Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων «Περί εκχώρησης
αρμοδιοτήτων της ΕΥΔ ΠΑΑ στην ΕΥΔ ΕΠΑΑ».
33. Την υπ’ αριθμ. 280947/1982/7.3.2008 κοινή υπουρ−
γική απόφαση « Πρόγραμμα οικονομικών ενισχύσεων
(Εξισωτική Αποζημίωση) σε εκτέλεση των Μέτρων 211
και 212 του Άξονα 2 του Προγράμματος Αγροτικής
Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2007−2013, αποφασίζουμε:
Η συνολική δαπάνη που θα προκύψει από την εφαρ−
μογή των μέτρων 211 και 212 για την πληρωμή των δι−
καιούχων θα βαρύνει τον Ειδικό Λογαριασμό Εγγυήσεων
Γεωργικών Προιόντων (Ε.Λ,Ε.ΓΕ.Π.), ο οποίος χρηματοδο−
τείται από τον Κ.Α.Ε 5323 του Τακτικού Προυπολογισμού
του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
Το ποσό της δημόσιας δαπάνης με το οποίο θα χρημα−
τοδοτηθεί ο ΕΛΕΓΕΠ το 2009 ανέρχεται μέχρι 169.940. 000
Ευρώ εκ των οπόιων τα 97.000.000 Ευρώ είναι η κοι−
νοτική συμμετοχή.
Το ανωτέρω ποσό αφορά την πληρωμή οικονομικής
ενίσχυσης δικαιούχων των Μέτρων 211 και 212 των ετών
εφαρμογής 2007 και 2008 καθώς και πληρωμές ανει−
λημμένων υποχρεώσεων έναντι των δικαιούχων της
προηγούμενης προγραμματικής περιόδου 2000 −2006,
οι οποίες θα πραγματοποιηθούν μόνο με εθνική συμ−
μετοχή.

Αναλυτικά ανά μέτρο το ποσό της δημόσιας δαπάνης
είναι ως ακολούθως:
Α) Μέτρο 211: μέχρι 120.000.000 Ευρώ
Β) Μέτρο 212: μέχρι 49.940.000 Ευρώ
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 26 Φεβρουαρίου 2009
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΥΦΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΕΓΚΑΣ

ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΧΑΤΖΗΓΑΚΗΣ

F
Αριθμ. ΥΠΠΟ/ΔΙΟΙΚ/Α3/Φ.70/ 16951
(4)
Συμπλήρωση της απόφασης σύστασης Εθνικής Συμβου−
λευτικής Επιτροπής στο Υπουργείο Πολιτισμού
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 30 παρ. 6 του ν. 2190/1994 (ΦΕΚ 28/
Α/3.3.1994) «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλο−
γή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης», όπως
αντικαταστάθηκε από τις διατάξεις του άρθρου 10 του
3260/2004 «Ρυθμίσεις του συστήματος προσλήψεων και
θεμάτων δημόσιας διοίκησης» (ΦΕΚ 151/Α/2004)
β) του ν. 1114/1981 (ΦΕΚ 6/Α/8.1.2001) «Περί κυρώσε−
ως της εις Χάγην την 14.5.1954 υπογραφείσης Συμβά−
σεως περί προστασίας των πολιτιστικών αγαθών εν
περιπτώσει ενόπλου συρράξεως μετά του κανονισμού
εκτελέσεως αυτής, του πρωτοκόλλου και των Ι, II και III
αποφάσεων της διασκέψεως»
γ) του π.δ. 191/2003 (ΦΕΚ 146/Α/13.6.2003) «Οργανισμός
Υπουργείου Πολιτισμού»
2. Την υπ’ αριθμ. ΥΠΠΟ/ΔΙΟΙΚ/Α1/59271/9.10.2002 (ΦΕΚ
1358/Β/23.10.2002) υπουργική απόφαση, που αφορά στη
σύσταση Εθνικής Συμβουλευτικής Επιτροπής για τη
Σύμβαση της Χάγης, σχετικά με την προστασία των
πολιτιστικών αγαθών σε περίπτωση ειρήνης ή ενόπλου
συρράξεως
3. Το υπ’ αριθμ. ΕΠ 515/30.12.2008 έγγραφο της Γενικής
Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονο−
μιάς
4. Το άρθρο 90 του π.δ. 63/2005 και το γεγονός ότι από
την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος
του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Ι. Συμπληρώνουμε την υπ’ αριθμ. ΥΠΠΟ/ΔΙΟΙΚ/
Α1/59271/9.10.2002 (ΦΕΚ 1358/Β/23.10.2002) υπουργική
απόφαση, που αφορά στη σύσταση Εθνικής Συμβου−
λευτικής Επιτροπής για τη Σύμβαση της Χάγης, σχετικά
με την προστασία των πολιτιστικών αγαθών σε περί−
πτωση ειρήνης ή ενόπλου συρράξεως, και ορίζουμε ότι
θα μετέχουν επιπλέον σε αυτήν:
1) Ο Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Σύγχρονου
Πολιτισμού και
2) Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Εικαστικών Τε−
χνών.
II. Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αριθμ. ΥΠΠΟ/ΔΙΟΙΚ/
Α1/59271/9.10.2002 (ΦΕΚ 1358/Β/23.10.2002) υπουργική
απόφαση.

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 25 Φεβρουαρίου 2009
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΝΤΩΝΗΣ Κ. ΣΑΜΑΡΑΣ

F
Αριθμ. 12560
(5)
Συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. 1635/29.4.2008 απόφασής μας
περί ανωτάτου ορίου επιτρεπομένων ημερών κίνησης
εκτός έδρας υπαλλήλων υπηρετούντων στις Νομαρ−
χιακές Αυτοδιοικήσεις της Περιφέρειας Α.Μ.Θ.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ−ΘΡΑΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ.3 του ν. 2685/1999
(ΦΕΚ 35/Α/18.2.1999) «Κάλυψη δαπανών μετακινουμένων
υπαλλήλων εντός και εκτός Επικράτειας και άλλες δι−
ατάξεις».
2. Τις διατάξεις του ν. 2503/30.5.1997 (Φ.Ε.Κ. 107/Α΄)
«Διοίκηση, οργάνωση στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθ−
μιση θεμάτων για την Τοπική Αυτοδιοίκηση και άλλες
διατάξεις».
3. Τις διατάξεις του άρθρου 112 του π.δ. 30/1996 (ΦΕΚ
21/Α) «Κώδικας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης», όπως αυ−
τός ισχύει.
4. Τις διατάξεις του άρθρου 25 παρ.6 του ν. 2738/1999
(ΦΕΚ 180/Α/9.9.1999) «Συλλογικές διαπραγματεύσεις στη
Δημόσια Διοίκηση, μονιμοποιήσεις συμβασιούχων αορί−
στου χρόνου και άλλες διατάξεις».
5. Το υπ’ αριθμ. 2056731/6145/0022/4.2.1998 έγγραφο
του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.
6. Το υπ’ αριθμ. 4978/4.12.2008 έγγραφο της Διεύ−
θυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών του Ν.Δ. Δράμας με το
οποίο υποβάλλεται αίτημα σχετικά με τη συμπλήρω−
ση της υπ’ αριθμ. 1635/24.4.2008 απόφασής μας με ένα
υπάλληλο του κλάδου Π.Ε. Ιχθυολόγων της Διεύθυνσης
Αγροτικής Ανάπτυξης.
7. Το γεγονός ότι υπάρχει η σχετική πίστωση στον
προϋπολογισμό του Ν.Δ. Δράμας το της οποίας θα ανέλ−
θει στα 2000 Ε ετησίως.
8. Την υπ’ αριθμ. 1635/29.4.2008 απόφασή μας (Φ.Ε.Κ.
Δ65242/9.5.2008) όπως αυτή τροποποιήθηκε − συμπλη−
ρώθηκε και ισχύει, αποφασίζουμε:
Συμπληρώνουμε την υπ’ αριθμ. 1635/29.4.2008 απόφασή
μας και ορίζουμε το ανώτατο όριο των επιτρεπόμενων
κατ’ έτος ημερών μετακίνησης εκτός έδρας για το Ν.Δ.
Δράμας όπως αναφέρεται κατωτέρω:
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΔΡΑΜΑΣ
Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης Π. Ε. Ιχθυολόγων 120 ημέρες

Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αριθμ. 1635/29.4.2008 από−
φαση μας.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Κομοτηνή, 18 Δεκεμβρίου 2008
Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας κ.α.α.
Ο Γενικός Διευθυντής
ΛΑΖΑΡΟΣ ΤΣΑΚΜΑΚΙΔΗΣ
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Αριθμ. 491
(6)
Συγχώνευση Ν.Π.Δ.Δ. που λειτουργούν στον Δήμο Κα−
τερίνης σε ένα Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου
με την επωνυμία: «Οργανισμός Αθλητικών Κέντρων
και Αθλησης Δήμου Κατερίνης».
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 2503/1997 (ΦΕΚ 107/τ.Α΄/30.5.1997).
«Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περ/ρειας, ρύθ−
μιση θεμάτων για την Τοπική Αυτ/ση και άλλες διατά−
ξεις».
2. Τις διατάξεις του άρθρου 16 του ν. 2539/1997 «Συ−
γκρότηση Πρωτοβάθμιας Τοπικής Αυτ/σης».
3. Τις διατάξεις του άρθρου 90 της «Κωδικοποίησης
της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά
όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ.
63/2005 (ΦΕΚ 98/τ.Α΄/22.4.2005).
4. Τις διατάξεις των άρθρων 239, 240 και 241 του
ν. 3463/2006 (ΦΕΚ114/τ.Α΄/8.6.2006) «Κώδικας Δήμων και
Κοινοτήτων».
5. Την υπ’ αριθμ. ΕΣ.2140/5.5.1997 απόφασή μας που
δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 469/τ.Β΄/9.6.1997 με την οποία
συστάθηκε το Νομικό Πρόσωπο στο Δήμο Κατερίνης
με την επωνυμία: «Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Κα−
τερίνης»
6. Την υπ’ αριθμ. 3682/21.5.2001 απόφασή μας που δη−
μοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 716/τ.Β΄/21.5.2001 «περί προσαρμο−
γής συστατικών πράξεων «Εθνικού Σταδίου Κατερίνης»
και «Εθνικού Αθλητικού Κέντρου Κατερίνης» Ν. Πιερίας
στις διατάξεις του άρθρου 203 του π.δ. 410/1995».
7. Την υπ’ αριθμ. 20/2009 απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου του Δήμου Κατερίνης «περί συγχώνευσης
των ΝΠΔΔ «Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο Κατερίνης»
και «Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Κατερίνης» σε νέο
Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία
«Οργανισμός Αθλητικών Κέντρων και Άθλησης Δήμου
Κατερίνης».
8. Την υπ’ αριθμ. 8063/30.10.2008 απόφαση Γενικού
Γραμματέα Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας περί
ανάθεσης αρμοδιοτήτων σε υπηρεσίες της Περιφέρειας
Κεντρικής Μακεδονίας και μεταβίβαση του δικαιώματος
υπογραφής «Με εντολή Γενικού Γραμματέα» αποφάσε−
ων, εγγράφων και άλλων πράξεων στον Προϊστάμενο
της Γενικής Διεύθυνσης, στους Προϊσταμένους Δ/νσεων,
Τμημάτων και Γραφείων των Υπηρεσιών της Περιφέρει−
ας Κεντρικής Μακεδονίας, αποφασίζουμε:
Συγχωνεύουμε τα Ν.Π.Δ.Δ.: α) Δημοτικό Αθλητικό
Κέντρο Κατερίνης και β)Αθλητικός Οργανισμός Δήμου
Κατερίνης που λειτουργούν στον Δήμο Κατερίνης
σ’ ένα Ν.Π.Δ.Δ. συναφούς σκοπού με την επωνυμία
«ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΗΣ
ΔΗΜΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ». Α. Σκοποί του Νομικού Προσώ−
που είναι:
1. Η δημιουργία και λειτουργία αθλητικών υποδομών
όπως γηπέδων γυμναστηρίων και χώρων αθλοπαιδι−
ών.
2. Η στήριξη και διάδοση της αθλητικής ιδέας και του
ολυμπιακού πνεύματος
3. Η προώθηση της αθλητικής παιδείας.
4. Η ανάπτυξη του Μαζικού Αθλητισμού παρέχοντας
την ευκαιρία σε όλους τους δημότες όλων των ηλικιών
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να συμμετέχουν σε αθλητικές δραστηριότητες που αρ−
μόζουν στα ενδιαφέροντα και τις δυνατότητές τους.
5. Η υποστήριξη του σωματειακού αθλητισμού.
6. Η υποστήριξη, ανάπτυξη του Σχολικού αθλητισμού
όλων των βαθμίδων της εκπαίδευσης
7. Η υποστήριξη ψυχαγωγικών, πολιτιστικών, επιστη−
μονικών συνεδρίων, εκδηλώσεων Διεθνούς, Εθνικού και
Περιφερειακού Νομαρχιακού επιπέδου και φορέων το−
πικού χαρακτήρα αναλόγου θέματος.
8. Η διοργάνωση αθλητικών και ψυχαγωγικών εκδη−
λώσεων σε συνεργασία με αθλητικούς και κοινωνικούς
φορείς της πόλης
9. Η ανάληψη αθλητικών διοργανώσεων εθνικού, ευ−
ρωπαϊκού και παγκόσμιου χαρακτήρα
10. Η προβολή, ανάπτυξη και διάδοση όλων των αθλη−
μάτων με την διοργάνωση εκδηλώσεων, ημερίδων και
συνεδρίων
11. Η υλοποίηση προγραμμάτων άθλησης για τα άτομα
με ειδικές ανάγκες.
12. Η αξιοποίηση εθνικών, ευρωπαϊκών και άλλων προ−
γραμμάτων
13. Η εκμετάλλευση αναψυκτηρίων και κυλικείων στους
αθλητικούς χώρους.
14. Η πληροφόρηση του κοινού, με κάθε πρόσφορο
μέσο, για τις αθλητικές δραστηριότητες στο Δήμο.
15. Η ανάπτυξη συνεργασίας με αθλητικούς, κοινω−
νικούς και πολιτιστικούς φορείς στην Ελλάδα και το
εξωτερικό.
16. Η σύναψη προγραμματικών συμβάσεων για την
προώθηση των δραστηριοτήτων του Οργανισμού και
την επίτευξη των σκοπών του.
Β. Περιουσία του Νομικού Προσώπου είναι:
1. Η κινητή και ακίνητη περιουσία των Νομικών Προ−
σώπων που συγχωνεύονται
2. Η κινητή και ακίνητη περιουσία που τυχόν αποκτη−
θεί ή αφιερωθεί ή περιέλθει στο μέλλον στο νομικό
πρόσωπο καθ’ οιονδήποτε τρόπο.
Γ. Πόροι του Οργανισμού
1. Η ετήσια τακτική ή τυχόν έκτακτη επιχορήγηση του
Δήμου Κατερίνης
2. Τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών σχετικών με τους
καταστατικούς του σκοπούς
3. Οι επιχορηγήσεις, ενισχύσεις, χορηγίες και πάσης
φύσεως εισφορές από το κράτος και τα αρμόδια υπουρ−
γεία
4. Οι χρηματοδοτήσεις για την υλοποίηση εθνικών,
ευρωπαϊκών ή άλλων προγραμμάτων.
5. Οι πρόσοδοι από την περιουσία του
6. Τα δάνεια, κληρονομιές, δωρεές κλπ.
7. Τα έσοδα από προγραμματικές συμβάσεις.
8. Κάθε άλλη νόμιμη πρόσοδος μη κατονομαζόμενη
ειδικά πιο πάνω.
Δ. Διοίκηση Νομικού Προσώπου
Το Νομικό Πρόσωπο διοικείται από 11 μελές Διοικητικό
Συμβούλιο, τα μέλη του οποίου με τους αναπληρωτές
τους ορίζονται από το Δημοτικό Συμβούλιο.
Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από
το Δήμαρχο και τέσσερις (4) Δημοτικούς Συμβούλους
ή από πέντε (5) Δημοτικούς Συμβούλους εκ των οποί−
ων οι δύο ορίζονται από τη μειοψηφία του Δημοτικού
Συμβουλίου. Σε περίπτωση που μετέχει ο Δήμαρχος
στο Διοικητικό Συμβούλιο, τότε καθίσταται αυτοδίκαια
Πρόεδρος του Νομικού Προσώπου.

Έναν εκπρόσωπο των εργαζομένων εφόσον αυτό απα−
σχολεί περισσότερους από δέκα (10) εργαζόμενους
Πέντε δημότες που έχουν ανάλογη επαγγελματική
ή κοινωνική δράση ή ειδικές γνώσεις ανάλογα με τον
σκοπό του Νομικού Προσώπου
Η θητεία του Δ.Σ. ορίζεται για ένα έτος.
Ε. Εκπροσώπηση
Το Νομικό Πρόσωπο εκπροσωπείται στα δικαστήρια
και σε κάθε Αρχή από τον Πρόεδρο και σε περίπτωση
που αυτός απουσιάζει ή κωλύεται από τον Αντιπρόε−
δρο.
Το νέο Νομικό Πρόσωπο, στο οποίο συγχωνεύθηκαν
τα άλλα, υποκαθίσταται αυτοδικαίως και χωρίς καμία
άλλη διατύπωση, σε όλα εν γένει τα δικαιώματα και τις
υποχρεώσεις των συγχωνευθέντων νομικών προσώπων,
εξομοιούμενο με καθολικό διάδοχο.
Οι εκκρεμείς δίκες συνεχίζονται από το νέο νομικό
πρόσωπο χωρίς καμία ειδικότερη διατύπωση για τη
συνέχιση από αυτό.
Το Διοικητικό Συμβούλιο με αποφάσεις του καταρτίζει
κανονισμό λειτουργίας και οργανισμό εσωτερικής υπη−
ρεσίας, που εγκρίνονται από το Δημοτικό Συμβούλιο.
Οι θέσεις του προσωπικού που υπηρετεί στα συγχω−
νευμένα νομικά πρόσωπα μεταφέρονται αυτοδικαίως
στο νέο δημοτικό νομικό πρόσωπο.
ΑΚΡΟΤΕΛΕΥΤΙΟ ΑΡΘΡΟ
Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής προκαλείται
δαπάνη 684.371,00 ευρώ για το έτος 2009, η οποία θα
καλυφθεί από τον προϋπολογισμό του Δήμου Κατερίνης.
Για τα επόμενα έτη ανάλογη δαπάνη θα προβλέπεται
στον προϋπολογισμό του Δήμου Κατερίνης η οποία
θα καθορίζεται ετησίως με απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου.
Κατερίνη, 10 Φεβρουαρίου 2009
Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας
Ο Διευθυντής
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΝΕΝΤΟΥΔΗΣ
F
(7)
Απόκτηση της Ελληνικής Ιθαγένειας από την ομογε−
νή ΝΤΑΜΟΤΣΕΒΑ ΣΟΦΙΑ (DAMOTSEVA SOFIA) ΤΟΥ
ΜΑΤΘΑΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΤΑΜΑΡΑ σύμφωνα με τις δια−
τάξεις του ν. 2790/2000 όπως τροποποιήθηκαν με
το άρθρο 76 του ν. 2910/2001, τα άρθρα 24 και 25
του ν. 3013/2002.
Με την υπ’ αριθμ. 18/13.2.2009 απόφαση του Γενικού
Γραμματέα Περιφέρειας Κρήτης, που εκδόθηκε σύμ−
φωνα με τις κείμενες διατάξεις, γίνεται δεκτή η από
12.10.2005 αίτηση της ομογενούς ΝΤΑΜΟΤΣΕΒΑ ΣΟΦΙΑ
(DAMOTSEVA SOFIA) TOY ΜΑΤΘΑΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΤΑΜΑΡΑ
περί απόκτησης της Ελληνικής Ιθαγένειας καθώς και τον
εξελληνισμό του επωνύμου της από ΝΤΑΜΟΤΣΕΒΑ σε
ΝΤΑΜΟΤΣΙΔΗ. Την Ελληνική Ιθαγένεια αποκτά η ανω−
τέρω ομογενής από της δόσεως του όρκου του Έλληνα
Πολίτη, εντός έτους από τη δημοσίευση της παρούσης
απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας
ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΤΣΟΚΑΣ
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(8)
Χορήγηση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος Κοινωνικού
Λειτουργού στη Τσιρογιάννη Ελένη του Χρήστου, κά−
τοικο Πατρών.
Με την υπ’ αριθμ. 1087/2009 χορηγείται στην Κοινωνική
Λειτουργό Τσιρογιάννη Ελένη του Χρήστου, κατοίκου
Πατρών, άδειας ασκήσεως επαγγέλματος Κοινωνικού
Λειτουργού.
Με εντολή Νομάρχη
Η Διευθύντρια
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ
F
(9)
Χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλματος Κοινωνικού
Λειτουργού στο ΓΕΩΡΓΙΟ ΤΣΙΟΡΜΠΑ του ΙΩΑΝΝΗ.
Με την υπ’ αριθμ. 733/18.2.2009 απόφαση του Νομάρ−
χη Τρικάλων έχει χορηγηθεί στο ΓΕΩΡΓΙΟ ΤΣΙΟΡΜΠΑ
του ΙΩΑΝΝΗ άδεια άσκησης επαγγέλματος Κοινωνικού
Λειτουργού.
Η Διευθύντρια
ΑΡΕΤΗ ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΑΔΟΥ
F
(10)
Τοποθέτηση των νεοπροοαχθέντων Αρεοπαγιτών Γε−
ωργίου Αδαμόπουλου και Σοφίας Καραχάλιου στο
ΣΤ’ Ποινικό Τμήμα και στο Δ΄ Πολιτικό Τμήμα, αντί−
στοιχα.»
ΑΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣ
(Ολομέλεια)
Απόφαση 1/2009
Σήμερα 22.1.2009, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00 στο
Κατάστημα του Αρείου Πάγου συνήλθε, ύστερα από νό−
μιμη πρόσκληση, η, κατά τα άρθρα 90 του Συντάγματος
και 23 του Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατά−
στασης Δικαστικών Λειτουργών, διοικητική ολομέλεια
στην οποία έλαβαν μέρος οι:
Βασίλειος Νικόπουλος − Εισηγητής, Πρόεδρος Αρείου
Πάγου, Γεώργιος Σανιδάς, Εισαγγελέας Αρείου Πάγου,
Ιωάννης Παπανικολάου, Δημήτριος Κανελλόπουλος,
Ηλίας Γιαννακάκης, Γρηγόριος Μάμαλης, Γεώργιος Πε−
τράκης, Αντιπρόεδροι Αρείου Πάγου, Ρένα Ασημακοπού−
λου, Χρήστος Αλεξόπουλος, Ιωάννης Ιωαννίδης, Ειρήνη
Αθανασίου, Ιωάννης−Σπυρίδων Τέντες, Σπυρίδων Ζιάκας,
Δημήτριος Πατινίδης, Χαράλαμπος Παπαηλιού, Αθανά−
σιος Κουτρομάνος, Βασίλειος Λυκούδης, Ελευθέριος
Νικολόπουλος, Ανδρέας Τσόλιας, Βασίλειος Φούκας,
Γεώργιος Χρυσικός, Ιωάννης Σίδερης, Νικόλαος Ζαΐρης,
Δήμητρα Παπαντωνοπούλου, Βιολέττα Κυτέα, Βαρβάρα
Κριτσωτάκη, Ελένη Σπίτσα, Γεωργία Λαλούση, Αντώνιος
Αθηναίος, Γρηγόριος Κουτσόπουλος, Νικόλαος Κωνστα−
ντόπουλος, Γεώργιος Γεωργέλλης, Παναγιώτης Κομνη−
νάκης, Δημήτριος Μουστάκας, Δημήτριος Μαζαράκης,
Παναγιώτης Ρουμπής, Ανδρέας Δουλγεράκης, Κωνστα−
ντίνος Φράγκος, Σαράντης Δρινέας και Νικόλαος Πάσ−
σος, Αρεοπαγίτες. Κωλύονται και δεν παρέστησαν οι
λοιποί Αντιπρόεδροι και Αρεοπαγίτες.
Παραστάθηκε ως γραμματέας της Ολομέλειας η
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Προϊσταμένη Διεύθυνσης της Γραμματείας του Αρείου
Πάγου Μηλιά Αθανασοπούλου.
Η Διοικητική Ολομέλεια συνήλθε σε Συμβούλιο προκει−
μένου να επικυρώσει την υπ’ αριθμ. 182/31.10.2008 πράξη
του Προέδρου του Αρείου Πάγου, όσον αφορά την το−
ποθέτηση των νεοπροαχθέντων Αρεοπαγιτών Γεωργίου
Αδαμόπουλου και Σοφίας Καραχάλιου σε Τμήματα του
Αρείου Πάγου.
Ο Εισηγητής Πρόεδρος του Αρείου Πάγου Βασίλειος
Νικόπουλος Πάγου εισηγήθηκε όσα αναφέρονται στο
διατακτικό.
Ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Γεώργιος Σανιδάς
πρότεινε να γίνει δεκτή η πρόταση του Εισηγητή και
αποχώρησε. ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ
Κατά το άρθρο 23 παρ. 4 του ν. 1756/1988, όπως αντικα−
ταστάθηκε με το άρθρο 3 ν. 3346/2005 «Με απόφαση της
Ολομέλειας σε συμβούλιο, που δημοσιεύεται στην Εφη−
μερίδα της Κυβερνήσεως, γίνεται η σύνθεση των τμημά−
των, με κατανομή σε αυτά των μελών του Αρείου Πάγου.
Για την κατανομή λαμβάνονται υπόψη οι προτιμήσεις των
Αντιπροέδρων και των Αρεοπαγιτών, όπως και η αρχαιό−
τητά τους, προκειμένου να υπηρετούν σε κάθε τμήμα και
αρχαιότεροι Αρεοπαγίτες. Κατά την κατανομή μπορεί να
ορίζονται για κάθε τμήμα και αναπληρωτές Αρεοπαγίτες
που υπηρετούν σε άλλα τμήματα. Ο Πρόεδρος του Αρείου
Πάγου μπορεί κατά τη διάρκεια του δικαστικού έτους να
συμπληρώνει τη σύνθεση ορισμένων τμημάτων από άλλα
τμήματα, εφόσον αυτό επιβάλλεται από ειδικές υπηρεσια−
κές ανάγκες. Η πράξη αυτή του Προέδρου έχει προσωρινή
ισχύ μέχρι να ληφθεί σχετική απόφαση από την Ολομέλεια,
η οποία πρέπει να συγκληθεί προς τούτο μέσα σε τριάντα
ημέρες και η απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα
της Κυβερνήσεως». Σύμφωνα με την ανωτέρω διάταξη η
Ολομέλεια που συνήλθε σε Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη
την 182/31.10.2008 Πράξη του Προέδρου του Αρείου Πά−
γου, στην οποία αναφέρεται και η υπ’ αριθμ. 148/8.10.2008
απόφαση του Ανωτάτου Δικαστικού Συμβουλίου, με την
οποία προήχθησαν σε αρεοπαγίτες οι Πρόεδροι Εφετών:
1) Αθηνών, Γεώργιος Αδαμόπουλος και 2) Θεσσαλονίκης,
Σοφία Καραχάλιου αποφασίζει την τοποθέτησή τους στο
ΣΤ’ Ποινικό Τμήμα και στο Δ’ Πολιτικό Τμήμα, αντίστοιχα.
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
Αποφασίζει την τοποθέτηση των νεοπροαχθέντων
Αρεοπαγιτών Γεωργίου Αδαμόπουλου και Σοφίας Κα−
ραχάλιου στο ΣΤ’ Ποινικό Τμήμα και στο Δ’ Πολιτικό
Τμήμα, αντίστοιχα.
Κρίθηκε, αποφασίστηκε και εκδόθηκε στην Αθήνα,
στις 22.1.2009.
Ο Πρόεδρος
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΙΚΟΠΟΥΛΟΣ
F

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ
(11)
Στην υπ’ αριθμ. Φ. 107894/54641/2008 απόφαση του
Υφυπουργού Εσωτερικών, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ
2141/15.10.2008 (τ. Β΄), ως προς τα ονοματεπωνυμικά στοι−
χεία, διορθώνεται
από το λανθασμένο: «…ΔΕΛΗΓΙΩΡΓΗ ΠΑΥΛΟΥ του ΜΙ−
ΧΑΛΗ και ΔΕΛΗΓΙΩΡΓΗ ΧΡΥΣΑΥΓΗΣ συζ. ΠΑΥΛΟΥ…»
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Στο ορθό: «…ΔΕΛΙΓΙΩΡΓΗ ΠΑΥΛΟΥ του ΜΙΧΑΛΗ και
ΔΕΛΙΓΙΩΡΓΗ ΧΡΥΣΑΥΓΗΣ συζ. ΠΑΥΛΟΥ…».
(Από το Υπουργείο Εσωτερικών)
F
(12)
Στο ΦΕΚ 907/τ.Β΄/7.6.2007 που δημοσιεύθηκε η υπ’ αριθμ.
6773/22.5.2007 απόφαση του Νομάρχη Δυτικής Αττικής
«Άσκηση αρμοδιοτήτων από το Νομάρχη και τους αρ−
μόδιους Αντινομάρχες. Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων από

τον Νομάρχη στους Προϊσταμένους των Διευθύνσεων,
των Τμημάτων και λοιπούς υπαλλήλους της Νομαρχιακής
Αυτοδιοίκησης Δυτικής Αττικής» στην πρώτη στήλη της
σελίδας 14769 στον 52° στοίχο εκ των άνω
διαγράφεται το εξής: « ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΝΟΜΑΡΧΗ στον
Προϊστάμενο της Δ/νσης Κοινωνικής Πρόνοιας Ν.Α.Δ.Α»
και αντικαθίσταται με το ορθό «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΝΟΜΑΡΧΗ
στον Προϊστάμενο της Δ/νσης Πολιτισμού, Παιδείας,
Αθλητισμού και Νεολαίας Ν.Α.Δ.Α.».
(Από τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Δυτικής Αττικής).
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