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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 3013966/2726
(1)
Ορισμός αρμόδιας Αρχής για την εφαρμογή του Κανονι−
σμού 1907/2006/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συμβουλίου (L396/30.12.2006)

Ορισμός αρμόδιας Αρχής για την εφαρμογή του Κανο−
νισμού 1907/2006/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συμβουλίου (L396/30.12.2006) ................................
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Έγκριση υπερωριακής εργασίας με αμοιβή κατά τις
Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες και κατά τις νυ−
κτερινές ώρες, 2 μονίμων φυλάκων της Επιτροπής
Ολυμπίων Κληροδοτημάτων, για το Β εξάμηνο του
2007 .................................................................................................................
2
Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας ............................................
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«ΔΗΛΟΣ ΕΞΠΡΕΣ» Ν.Π. 10032, στη δρομολογιακή
γραμμή Μυκόνου − Δήλου ............................................................ 4
Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης των υπαλλή−
λων του Υπουργείου Αιγαίου και Νησιωτικής Πο−
λιτικής για το χρονικό διάστημα από 1.7.2007 έως
31.12.2007 .....................................................................................................
5
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 8429/14.10.2004 απόφασης
του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Κεντρικής Μα−
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Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 8428/14.10.2004 απόφασης
του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Κεντρικής Μα−
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7
Ανακλήσεις αποφάσεων απόκτησης Ελληνικής Ιθαγέ−
νειας του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Κεντρι−
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8
Χορήγηση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος Κοινωνικού
Λειτουργού στην Παπαγρηγορίου − Παπακοσμίδου
Κυριακή του Χαραλάμπους......................................................... 9

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ
Διόρθωση σφαλμάτος σε απόφαση του Γενικού Γραμ−
ματέα Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.................. 10
Διόρθωση σφάλματος στην υπ’ αριθμ. 1027/15.2.2007
τροποποιητική απόφαση του Γενικού Γραμματέα
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας................................... 11
Διόρθωση σφάλματος στην υπ’ αριθμ. 2/18957/0025/
17.5.2007 απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας και
Οικονομικών ............................................................................................. 12

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 1 (παρ. 1, 2 και 3) του
ν. 1338/1983 «Εφαρμογή του Κοινοτικού δικαίου» (ΦΕΚ
34/τ. A΄/17.3.1983) όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 6
ν. 1440/1984 «Συμμετοχή της Ελλάδος στο Κεφάλαιο,
στα αποθεματικό και στις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής
Κοινότητας Άνθρακος και του Οργανισμού Εφοδιασμού
ΕΥΡΑΤΟΜ» (ΦΕΚ 70/τ. Α΄/21.5.1984).
2. Τα άρθρα 121 και 124 του Κανονισμού 1907/2006/ΕΚ
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της
18.12.2006 (L396/1/30.12.2006) «για την καταχώριση, την
αξιολόγηση, την αδειοδότηση και τους περιορισμούς
των χημικών προϊόντων (REACH) και για την ίδρυση του
Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων καθώς και
για την τροποποίηση της οδηγίας 1999/45/ΕΚ και για την
κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) υπ’ αριθμ. 793/93 του
Συμβουλίου και του κανονισμού (ΕΚ) υπ’ αριθμ. 1488/94
της Επιτροπής καθώς και της οδηγίας 76/769/ΕΟΚ του
Συμβουλίου και των οδηγιών της Επιτροπής 91/155/ΕΟΚ,
93/67/ΕΟΚ, 93/105/ΕΚ και 2000/21/ΕΚ».
3. Τα π.δ. 284/1988 ΚΑΙ 543/1989 που αφορά τον Οργανι−
σμό του ΓΧΚ, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
4. Την υπ’ αριθμ. 37930/ΔΙΟΕ 1264/14.10.2005 απόφαση
καθορισμού αρμοδιοτήτων των Υπουργών Οικονομίας
και Οικονομικών, όπως τροποποιήθηκε από την υπ’ αριθμ.
5733/ΔΙΟΕ 179/9.2.2006 απόφαση.
5. Το άρθρο 29Α του ν. 1558/1985 (ΦΕΚ 137/Α΄) όπως αυτό
προσετέθη με το άρθρο 27 του ν. 2081/1992 (ΦΕΚ 154/Α΄)
και αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2α του άρθρου
1 του ν. 2469/1997 (ΦΕΚ 38/Α΄).
6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής της απόφασης
δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπο−
λογισμού, αποφασίζει:
Άρθρο 1
Το Γενικό Χημείο του Κράτους − Δ/νση Περιβάλλοντος,
που έχει την αρμοδιότητα των επικινδύνων χημικών ουσι−
ών και παρασκευασμάτων, ορίζεται ως η αρμόδια εθνική
Αρχή για την εφαρμογή των διατάξεων του Κανονισμού
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

1907/2006/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμ−
βουλίου (L396/30.12.2006) «για την καταχώριση, την αξιολό−
γηση, την αδειοδότηση και τους περιορισμούς των χημικών
προϊόντων (REACH) και για την ίδρυση του Ευρωπαϊκού
Οργανισμού Χημικών Προϊόντων καθώς και για την τρο−
ποποίηση της οδηγίας 1999/45/ΕΚ και για την κατάργηση
του κανονισμού (ΕΟΚ) υπ’ αριθμ. 793/93 του Συμβουλίου
και του κανονισμού (ΕΚ) υπ’ αριθμ. 1488/94 της Επιτρο−
πής καθώς και της οδηγίας 76/769/ΕΟΚ του Συμβουλίου
και των οδηγιών της Επιτροπής 91/155/ΕΟΚ, 93/67/ΕΟΚ,
93/105/ΕΚ και 2000/21/ΕΚ», καθώς και για τη συγκρότηση
του εθνικού γραφείου στήριξης για την παροχή συμβου−
λών σε παρασκευαστές, εισαγωγείς, μεταγενέστερους
χρήστες και σε κάθε άλλο ενδιαφερόμενο σχετικά με τις
αντίστοιχες ευθύνες και υποχρεώσεις τους δυνάμει του
προαναφερόμενου Κανονισμού.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 14 Ιουνίου 2007
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΠΕΖΑΣ

F
Αριθμ. 2/28194/0022
(2)
Έγκριση υπερωριακής εργασίας με αμοιβή κατά τις Κυρι−
ακές και εξαιρέσιμες ημέρες και κατά τις νυκτερινές
ώρες, 2 μονίμων φυλάκων της Επιτροπής Ολυμπίων
Κληροδοτημάτων, για το Β εξάμηνο του 2007.
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας
για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα, που κυρώ−
θηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98Α΄).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 16 του ν. 3205/2003, όπως
τροποποιήθηκε από τις όμοιες της παρ. 2 του άρθρου 18
του ν. 3254/2004.
3. Την υπ’ αριθμ. 37930/ΔΙΟΕ1264/14.10.2005 (ΦΕΚ 1432/
Β/14.10.2005) απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουρ−
γού Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτή−
των των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών».
4. Την υπ’ αριθμ. 2/40508/0004/23.7.2004 (ΦΕΚ 1185/
Β/3.8.2004) απόφαση μεταβίβασης αρμοδιοτήτων και της
εξουσίας να υπογράφουν «Με εντολή Υφυπουργού» στο Γε−
νικό Γραμματέα Δημοσιονομικής Πολιτικής, στους Γενικούς
Διευθυντές και στους Προϊσταμένους Διευθύνσεων και
Τμημάτων του Γ.Λ.Κ. και της Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιας
Περιουσίας και Εθνικών Κληροδοτημάτων.
5. Την υπ’ αριθμ. 1009849/85/0011Α/29.1.2001 (ΦΕΚ.144/Β)
κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτε−
ρικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης σύμφωνα
με την οποία η Επιτροπή Ολυμπίων Κληροδοτημάτων λει−
τουργεί όλες τις ημέρες του έτους.
6. Την υπ’ αριθμ. 2/72757/0022/31.12.2003 ερμηνευτική
εγκύκλιο επί του άρθρου 16 του ν. 3205/2003.
7. Το άρθρο 40 του ν. 849/1978, όπως συμπληρώθηκε με
το άρθρο 8 του ν. 2129/1993.
8. Το υπ’ αριθμ. 676/4.5.2007 έγγραφο της Επιτροπής Ολυ−
μπίων Κληροδοτημάτων καθώς και τα πρακτικά της αριθμ.
29/10.10.2006 συνεδρίασης του ΔΣ του ανωτέρω ΝΠΔΔ, με
τα οποία ζητείται η έγκριση υπερωριακής εργασίας με
αμοιβή κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες και κατά
τις νυκτερινές ώρες, 2 μονίμων φυλάκων της Επιτροπής
Ολυμπίων Κληροδοτημάτων, για το Β’ εξάμηνο του 2007.
9. Το γεγονός ότι, από την απόφαση αυτή προκαλείται
δαπάνη ύψους 30.000,00 ευρώ σε βάρος του Π/Υ της Επι−

τροπής Ολυμπίων Κληροδοτημάτων (ΝΠΔΔ εποπτευόμενο
από Υπ. Οικονομίας και Οικονομικών.) αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε την καθιέρωση υπερωριακής εργασίας από
1.7.2007 έως 31.12.2007 στον καθένα από τους 2 φύλακες
της Επιτροπής Ολυμπίων Κληροδοτημάτων ως εξής:
16 ώρες το μήνα κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέ−
ρες και
16 ώρες το μήνα κατά τις νυκτερινές ώρες.
Ο χρόνος της παροχής της κατά τα ανωτέρω εργασίας
και οι υπάλληλοι που θα εργασθούν θα ορισθούν με από−
φαση του Προϊσταμένου της υπηρεσίας.
Η πραγματοποίηση της εν λόγω εργασίας θα βεβαιώνε−
ται από τον προϊστάμενο της υπηρεσίας.
Η απόφαση αυτή που ισχύει ένα μήνα πριν από τη δη−
μοσίευσή της να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυ−
βερνήσεως.
Αθήνα, 7 Ιουνίου 2007

Με εντολή Υφυπουργού
Ο Γενικός Γραμματέας Δημοσιονομικής Πολιτικής
Γ. ΚΟΥΡΗΣ
F
Αριθμ. 57936
(3)
Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του αρ. 16 του ν. 3205/2003 (ΦΕΚ 297/
23.12.2003 τ. Α΄).
2. Το γεγονός ότι στο Πρωτοδικείο Λάρισας λειτουργούν
Ποινικό Τμήμα για αυτόφωρα και δύο Ανακριτικά Γραφεία,
κατά τις Κυριακές και αργίες.
3. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση προκα−
λείται δαπάνη 3.600,00 ευρώ σε βάρος του ειδικού φορέα
17−210 και ΚΑΕ 0512 στον οποίο οι εγγεγραμμένες πιστώ−
σεις επαρκούν.
4. Την υπ’ αριθμ. 56568/28.5.2004 υπουργική απόφαση
(ΦΕΚ 842/8.6.2004 τ. Β΄ «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων του
Υπουργού Δικαιοσύνης, στο Γεν. Γραμματέα, στους Γεν.
Δ/ντές κ.λπ.», αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε την υπερωριακή απασχόληση των δικαστι−
κών υπαλλήλων του Πρωτοδικείου Λάρισας, που ασχο−
λούνται στα Τμήματα Αυτόφωρων και Ανακριτικά Γραφεία
κατά τις Κυριακές, εξαιρέσιμες και νυχτερινές ώρες, μέχρι
τέλος του 2007, ως εξής:
ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΩΡΕΣ
Πρωτοδικείο Λάρισας
600
1. Ως προς τη διαδικασία θα εφαρμοστεί η υπ’ αριθμ.
7310/26.4.1988 απόφασή μας.
4. Υπεύθυνοι για την παρακολούθηση και τον έλεγχο
πραγματικής παροχής της υπερωριακής απασχόλησης
σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 2/803/0022/8.2.1999 εγκύκλιο του
Γ.Λ.Κ. ορίζονται οι προϊστάμενοι των δικ. υπηρεσιών.
5. Τα δικαιολογητικά τα οποία θα πρέπει να υποβάλλο−
νται στην Δ/νση Οικονομικού − Τμήμα Α΄ του Υπουργείου
Δικαιοσύνης για το σχετικό έλεγχο και την αναγνώριση
της δαπάνης είναι τα εξής:
1) Κατάσταση πληρωμής υπερωριών εις τριπλούν, στην
οποία να αναγράφεται ο Α.Φ.Μ. του πρώτου αναφερόμενου
υπαλλήλου,
2) Η απόφαση του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου
Δικ/νης,
3) Απόφαση συγκρότησης συνεργείου,
4) Ημερολόγιο,
5) Βεβαίωση ότι δεν εργάσθηκαν σε άλλο συνεργείο
υπερωριών για το ίδιο χρονικό διάστημα, και
6) Υπεύθυνη δήλωση για το εάν είναι ή μη μέτοχοι του
ΜΤΠΥ.

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 8 Ιουνίου 2007
Με εντολή Υπουργού
Ο Γενικός Γραμματέας
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΝΟΥΡΗΣ
F
Αριθμ. ΔΜ/Φ231/41/5621
(4)
Διακοπή δρομολόγησης των Ε/Γ «ΟΡΚΑ» Ν.Π 11042 και
«ΔΗΛΟΣ ΕΞΠΡΕΣ» Ν.Π. 10032, στη δρομολογιακή γραμ−
μή Μυκόνου − Δήλου.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:
1. 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΄).
2. Του π.δ. 110/2001 «Οργανισμός Υπουργείου Αιγαίου» (Α΄ 101).
3. Της παραγράφου 6 του άρθρου έκτου του ν. 2932/2001
«Ελεύθερη παροχή υπηρεσιών στις θαλάσσιες ενδομε−
ταφορές − Σύσταση Γενικής Γραμματείας Λιμένων και
Λιμενικής Πολιτικής − Μετατροπή Λιμενικών Ταμείων σε
Ανώνυμες Εταιρίες και άλλες διατάξεις» (Α΄ 145).
4. Το υπ’ αριθμ. 3511.1/4/2003/8.4.2003 έγγραφο ΥΕΝ/ΔΝΕΠ
και ΔΘΣ «Διαδικασία επιβολής προστίμων της παραγρά−
φου 5 του άρθρου έκτου του ν. 2932/2001».
5. Τις δηλώσεις τακτικής δρομολόγησης των Ε/Γ «ΟΡΚΑ»
Ν.Π. 11042 και «ΔΗΛΟΣ ΕΞΠΡΕΣ» Ν.Π. 10032, στη δρομο−
λογιακή γραμμή Μυκόνου − Δήλου για τη δρομολογιακή
περίοδο από 1.11.2007 έως 31.10.2008.
6. Ότι η ανωτέρω γραμμή έχει μόνο εποχική κίνηση και
είναι μικρής απόστασης.
7. Ότι η ανωτέρω γραμμή θα εξυπηρετείται από το Ε/Γ
ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ Χ Ν.ΜΥΚ. 04 από 1.12.2007 έως 31.3.2008 με την
εκτέλεση δρομολογίων καθημερινά εκτός Δευτέρας.
8. Τη θετική γνωμοδότηση του Συμβουλίου Ακτοπλοϊκών
Συγκοινωνιών στην υπ’ αριθμ. 3/6.6.2007 συνεδρίασή του.
9. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολο−
γισμού, αποφασίζουμε:
1. Εγκρίνουμε τη διακοπή δρομολογίων των Ε/Γ «ΟΡΚΑ»
Ν.Π. 11042 από 1.11.2007 έως 31.3.2008 και «ΔΗΛΟΣ ΕΞΠΡΕΣ»
Ν.Π. 10032 από 17.11.2007 έως 31.3.2008 στην τοπική δρο−
μολογιακή γραμμή Μύκονος − Δήλος τη δρομολογιακή
περίοδο 1.11.2007 − 31.10.2008.
2. Οι πλοιοκτήτες των Ε/Γ «ΟΡΚΑ «Ν.Π 11042 και «ΔΗ−
ΛΟΣ ΕΞΠΡΕΣ» Ν.Π. 10032 υποχρεούνται μετά το πέρας του
εγκριθέντος χρόνου ακινησίας των πέντε (5) και τεσσε−
ράμισυ (4,5) μηνών αντίστοιχα, να έχουν στελεχωμένα τα
πλοία τους σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 5
του άρθρου έκτου του ν. 2932/2001, ουδεμία δε παράταση
ακινησίας πέραν της παραπάνω χορηγείται.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Μυτιλήνη, 8 Ιουνίου 2007
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ Α. ΠΑΥΛΙΔΗΣ

F
Αριθμ. ΔΔΟ/Φ.118.01/01/5781
(5)
Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης των υπαλλήλων του
Υπουργείου Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής για το
χρονικό διάστημα από 1.7.2007 έως 31.12.2007.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
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α) 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΄).
β) Του άρθρου 16 του ν. 3205/2003 «Μισθολογικές ρυθμί−
σεις λειτουργών και υπαλλήλων του Δημοσίου ....».
γ) Του π.δ. 110/2001 «Οργανισμός του Υπουργείου Αι−
γαίου» όπως συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε μεταγε−
νέστερα.
δ) Του π.δ. 1/1986 «Καθορισμός αρμοδιοτήτων Υπ. Αιγαί−
ου» όπως συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε με το π.δ.
326/2000.
ε) Του π.δ. 195/1986 «Οργάνωση, διάρθρωση και αρμοδι−
ότητες Δ/νσης ΠΣΕΑ Υπ. Αιγαίου».
στ) Του ν. 3201/2003 «Αποκατάσταση, προστασία και
ανάδειξη του φυσικού και δομημένου περιβάλλοντος ....»
2. Την υπ’ αριθμ. ΔΔΟ/Φ.118.01/01/14/15.1.2007 απόφασή μας
(ΦΕΚ 143/Β/5.2.2007) σχετικά με την έγκριση υπερωριακής
απασχόλησης των υπαλλήλων του ΥΠΑΙ και ΝΠ για το
χρονικό διάστημα από 1.1.2007 έως 30.6.2007.
3. Τις πιστώσεις του ΚΑΕ 0511 του τακτικού προϋπολογι−
σμού του Υπ. Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής οικονομικού
έτους 2007.
4. Το προσωπικό που υπηρετεί στο Υπουργείο Αιγαίου
και Νησιωτικής Πολιτικής.
5. Την ανάγκη υπερωριακής απασχόλησης τόσο των
υπαλλήλων της Κεντρικής Διοίκησης όσο και των Περι−
φερειακών Υπηρεσιών του Υπουργείου Αιγαίου και Νησι−
ωτικής Πολιτικής για:
α) Την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών από φυσικές
καταστροφές, ιδίως τη θερινή περίοδο, ενδεχομένως
ανάλογων με εκείνες που έπληξαν με τρόπο απρόβλεπτο
νησιά του χώρου ευθύνης του Υπουργείου Αιγαίου και
Νησιωτικής Πολιτικής την τελευταία πενταετία,
β) Την επιτακτική ανάγκη αντιμετώπισης από τη
Δ/νση Περιβάλλοντος υποθέσεων που σχετίζονται με τη
διενέργεια εκτάκτων αυτοψιών στην αυξημένη οικοδομική
δραστηριότητα των παραδοσιακών οικισμών και διατηρη−
τέων κτιρίων,
γ) Την εξυπηρέτηση της εποχικής ανάγκης προσαρμογής
της λειτουργίας των δευτερευόντων ακτοπλοϊκών δικτύων
σύνδεσης των νησιών του Αιγαίου,
δ) Τις αυξημένες υπηρεσιακές ανάγκες για την εκμάθη−
ση και λειτουργία των εφαρμογών του Ολοκληρωμένου
Πληροφοριακού Συστήματος Ηλεκτρονικής Διακυβέρ−
νησης−έργο ενταγμένο στα πλαίσια του Προγράμματος
της Κοινωνίας της Πληροφορίας το οποίο βρίσκεται σε
εξέλιξη−από το σύνολο του προσωπικού του Υπουργείου
Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής,
ε) Την οργάνωση και παρακολούθηση των ετήσιων Διε−
θνών Ιστιοπλοϊκών Αγώνων Ανοιχτής Θαλάσσης στο Αιγαίο
«AEGEAN REGATA» που θα πραγματοποιηθούν το καλοκαίρι
του 2007 καθώς και άλλων εκδηλώσεων, αποφασίζουμε:
1. Εγκρίνουμε για το χρονικό διάστημα από 1.7.2007 μέχρι
31.12.2007 την απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου
σε ογδόντα (80) κατά μήνα υπαλλήλους του Υπουργείου
Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής με οποιαδήποτε κατηγο−
ρία, κλάδο και σχέση εργασίας (μόνιμοι, ιδιωτικού δικαίου)
συμπεριλαμβανομένων και των αποσπασμένων και μέχρι
εξήντα (60) ώρες ανά υπάλληλο μηνιαίως.
2. Με τις μηνιαίες αποφάσεις θα ορίζονται τα ονομαστικά
κλιμάκια απασχόλησης κατά κλάδο και ο ονομαστικός
κατάλογος με τις ώρες απασχόλησης των αντίστοιχων
υπαλλήλων.
3. Από την απόφαση αυτή προκαλείται δαπάνη σε βάρος
των πιστώσεων του τακτικού προϋπολογισμού του Υπουρ−
γείου Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής φορέας 27−110,
οικον. έτους 2007 ύψους περίπου εκατόν δέκα χιλιάδων
(110.000) ευρώ στον ΚΑΕ 0511. Για τον ίδιο λόγο υπάρχει
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επιβάρυνση στον ίδιο ΚΑΕ για το α΄ εξάμηνο 2007 αντί−
στοιχου ποσού.
4. Στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Αιγαίου και Νη−
σιωτικής Πολιτικής (Φορέας 27 110) οικονομικού έτους 2007
υπάρχει εγγεγραμμένη πίστωση συνολικού ύψους διακοσί−
ων εξήντα χιλιάδων (260.000) ευρώ στον ΚΑΕ 0511.
5. Η απόφαση αυτή θα ισχύσει ένα (1) μήνα πριν από τη
δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και όχι
πριν την 1η Ιουλίου 2007.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Μυτιλήνη, 12 Ιουνίου 2007
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ Α. ΠΑΥΛΙΔΗΣ

F
(6)
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 8429/14.10.2004 απόφασης
του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Κεντρικής Μα−
κεδονίας.
O ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Με την υπ’ αριθμ. 1952/15.3.2007 απόφαση του Γενικού
Γραμματέα Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας τροπο−
ποιείται η υπ’ αριθμ. 8429/14.10.2004 (ΦΕΚ 1781/Β/2.12.2004)
απόφασή μας περί απόκτησης της Ελληνικής ιθαγένειας
του ομογενούς ΑΛΚΙΔΗ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ του ΑΛΕΞΙΟΥ και της
ΑΘΗΝΑΣ και αλλάζουμε το ονοματεπώνυμο του εν θέ−
ματι από «ΑΛΚΙΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ» σε «ΑΛΙΕΒ ΕΥΣΤΑΦΗ»
και του πατρός του από «ΑΛΚΙΔΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ» σε «ΑΛΙΕΒ
ΑΛΕΞΕΪ».
Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΙΟΤΡΑΣ
F
(7)
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 8428/14.10.2004 απόφασης
του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Κεντρικής Μα−
κεδονίας.
O ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Με την υπ’ αριθμ. 1951/15.3.2007 απόφαση του Γενικού
Γραμματέα Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας τροπο−
ποιείται η υπ’ αριθμ. 8428/14.10.2004 ( ΦΕΚ 1781/Β/2.12.2004)
απόφασή μας περί απόκτησης της Ελληνικής ιθαγένειας
του ομογενούς ΑΛΚΙΔΗ ΑΛΕΞΙΟΥ του ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ και της
ΜΑΡΙΑΣ και αλλάζουμε το ονοματεπώνυμο του εν θέματι
από «ΑΛΚΙΔΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ» του ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ σε «ΑΛΙΕΒ ΑΛΕ−
ΞΕΪ» του ΕΥΣΤΑΦΗ και το επώνυμο της συζύγου του από
«ΑΛΙΕΒΑ» σε «ΑΛΙΔΟΥ».
Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΙΟΤΡΑΣ
F
(8)
Ανακλήσεις αποφάσεων απόκτησης Ελληνικής Ιθαγένει−
ας του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Κεντρικής Μα−
κεδονίας..
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Με την υπ’ αριθμ. 3076/19.4.2007 απόφαση του Γενικού
Γραμματέα Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας ανακα−
λείται η υπ’ αρίθμ. 17291/8.2.2006 (351/Β/24.3.2006) απόφα−

σή μας περί απόκτησης της Ελληνικής Ιθαγένειας της
ομογενούς «ΤΣΑΧΙΔΗ ΕΛΙΖΑΒΕΤΑ του ΦΕΟΝΤΟΡ και της
ΣΑΡΑ».
Με την υπ’ αριθμ. 3077/19.4.2007 απόφαση του Γενικού
Γραμματέα Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας ανακα−
λείται η υπ’ αριθμ. 17292/8.2.2006 (ΦΕΚ 351/Β/24.3.2006)
απόφασή μας περί απόκτησης της Ελληνικής Ιθαγένειας
του ομογενούς «ΤΣΑΧΙΔΗ ΝΤΙΜΙΤΡΙ του ΚΙΡΙΑΚ και της
ΕΛΙΖΑΒΕΤΑ».
Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΙΟΤΡΑΣ
F
(9)
Χορήγηση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος Κοινωνικού
Λειτουργού στην Παπαγρηγορίου − Παπακοσμίδου Κυ−
ριακή του Χαραλάμπους.
O ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
Με την υπ’ αριθμ. 14/1722/1.6.2007 απόφασή του χορή−
γησε στην Παπαγρηγορίου − Παπακοσμίδου Κυριακή του
Χαραλάμπους κατοίκου Δήμου Καβάλας άδεια ασκήσεως
επαγγέλματος ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ με αριθμό Μη−
τρώου 43/2007.
Ο Διευθυντής κ.α.α.

ΕΥΑΝΘΙΑ ΑΦΑΛΩΝΙΑΤΟΥ
F
ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ
(10)
Στο Φ.Ε.Κ. 658/27.4.2007 τ. Β΄, που δημοσιεύθηκε η υπ’
αριθμ. 2538/29.3.2007 Διόρθωση Σφάλματος της απόφασης
του Γενικού Γραμματέα Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδο−
νίας και αφορά την απόφαση της Ελληνικής Ιθαγένειας
του ομογενούς «ΚΑΤΖΑΡΩΒ ΜΑΚΕΔΩΝ του ΜΑΤΘΑΙΟΥ»,
διορθώνεται:
το εσφαλμένο «ανάκληση»
στο ορθό «απόφαση»

(Από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας)
F
(11)
Στο Φ.Ε.Κ. 612/25.4.2007 τ. Β΄, που δημοσιεύθηκε η υπ’
αριθμ. 1027/15.2.2007 τροποποιητική απόφαση του Γενικού
Γραμματέα Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και αφορά
την απόφαση της Ελληνικής Ιθαγένειας της ομογενούς
«ΣΩΤΗΡΟΒΑ ΝΙΝΟ του ΒΛΑΔΙΜΗΡ», διορθώνεται:
ο λανθασμένος αριθμός ΦΕΚ «909»
στο ορθό «971».
(Από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας)
F
(12)
Στην υπ’ αριθμ. 2/18957/0025/17.5.2007 απόφαση του Υφυ−
πουργού Οικονομίας και Οικονομικών που δημοσιεύθηκε
στο ΦΕΚ 847/τ. Β΄/31.5.2007 γίνεται η εξής διόρθωση:
Αντικαθίσταται η παράγραφος 3 των εξουσιοδοτικών
διατάξεων της εν λόγω απόφασης από την ακόλουθη:
3) Την υπ’ αριθμ. 2/49256/0004/23.11.2006 (ΦΕΚ Β΄ 1816/
2006) απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών «Μεταβί−
βαση αρμοδιοτήτων και της εξουσίας να υπογράφουν με
«Εντολή Υφυπουργού» στο Γενικό Γραμματέα Δημοσιονομι−
κής Πολιτικής, στους Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων,
Διευθύνσεων και Τμημάτων του Γενικού Λογιστηρίου του
Κράτους και της Γενικής Δ/νσης Δημόσιας Περιουσίας και
Εθνικών Κληροδοτημάτων».
(Από το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών)
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