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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
 (1)
   Πολιτογράφηση Ομογενούς Αλλοδαπής: ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟ−

ΠΟΥΛΟΥ ΜΟΡΦΙΔΑ ον. αποβ. συζ. ΙΩΑΝΝΗΣ, γεν. 1949 
στην ΚΥΠΡΟ.

Με την υπ’ αριθμ. Φ. 106807/73551/29.9.2009 απόφαση 
του Υφυπουργού Εσωτερικών, γίνεται δεκτή η αίτηση 
πολιτογράφησης της ομογενούς αλλοδαπής υπό στοι−
χεία: ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΜΟΡΦΙΔΑ ον. αποβ. συζ. 
ΙΩΑΝΝΗΣ, γεν. 1949 στην ΚΥΠΡΟ, για την απόκτηση της 
Ελληνικής ιθαγένειας.

  Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΘ. ΝΑΚΟΣ

    Ö
(2)

  Πολιτογράφηση Αλλογενών Αλλοδαπών υπό στοιχεία: 
MOPΑΓΑ ΑΣΕΒΕΔΟ ΜΑΡΙΑ ΛΟΡΕΤΟ ον. πατρός ΑΡΙ−
ΣΤΕΙΔΗΣ ΧΟΣΕ κ.λπ.

    1. Με την υπ’ αριθμ. Φ. 60977/69709/29.9.2009 από−
φαση του Υφυπουργού Εσωτερικών, γίνεται δεκτή η 
αίτηση πολιτογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής 
υπό στοιχεία: MOPΑΓΑ ΑΣΕΒΕΔΟ ΜΑΡΙΑ ΛΟΡΕΤΟ ον. 
πατρός ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΧΟΣΕ, γεν. 1960 στη ΧΙΛΗ, για την 
απόκτηση της Ελληνικής ιθαγένειας.

2. Με την υπ’ αριθμ. Φ. 66559/76867/29.9.2009 απόφαση 
του Υφυπουργού Εσωτερικών, γίνεται δεκτή η αίτηση 
πολιτογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοι−
χεία: ΚΑΝΙΔΟΥ ΑΛΙΚΗ ον. πατρός ΙΩΑΝΝΗΣ, γεν. 1973 στη 
ΡΩΣΙΑ, για την απόκτηση της Ελληνικής ιθαγένειας.

3. Με την υπ’ αριθμ. Φ. 80322/76283/29.9.2009 απόφαση 
του Υφυπουργού Εσωτερικών, γίνεται δεκτή η αίτηση 
πολιτογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοι−
χεία: ΖΙΤΝΙΚ ΝΑΤΑΛΙΑ ονοματεπώνυμο πατρός ΑΝΑΤΟΛΙ 
ΤΕΡΕΣΟΥΚ, γεν. 1971 στην ΟΥΚΡΑΝΙΑ, για την απόκτηση 
της Ελληνικής ιθαγένειας.



4. Με την υπ’ αριθμ. Φ. 102430/77519/29.9.2009 από−
φαση του Υφυπουργού Εσωτερικών, γίνεται δεκτή η 
αίτηση πολιτογράφησης του αλλογενούς αλλοδαπού 
υπό στοιχεία: ΡΧΕΣΣΑΛ ΓΙΟΥΣΕΦ ον. πατρός ΜΟΧΑΜ−
ΜΕΝΤ, γεν. 1972 στο ΜΑΡΟΚΟ, για την απόκτηση της 
Ελληνικής ιθαγένειας.

5. Με την υπ’ αριθμ. Φ. 111523/77524/29.9.2009 από−
φαση του Υφυπουργού Εσωτερικών, γίνεται δεκτή η 
αίτηση πολιτογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής 
υπό στοιχεία: ΚΑΛΛΦΑ ΛΙΛΙΑΝΑ ον. πατρός ΦΩΤΗ, γεν. 
1975 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της Ελληνικής 
ιθαγένειας.

6. Με την υπ’ αριθμ. Φ. 114229/77523/29.9.2009 απόφαση 
του Υφυπουργού Εσωτερικών, γίνεται δεκτή η αίτηση 
πολιτογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοι−
χεία: ΙΚΑΕΒΑ ΒΙΚΤΩΡΙΑ ον. πατρός ΑΛΙΚ, γεν. 1972 στη 
ΡΩΣΙΑ, για την απόκτηση της Ελληνικής ιθαγένειας.

7. Με την υπ’ αριθμ. Φ. 114359/77512/29.9.2009 από−
φαση του Υφυπουργού Εσωτερικών, γίνεται δεκτή η 
αίτηση πολιτογράφησης του αλλογενούς αλλοδαπού 
υπό στοιχεία: ΙΣΜΑΗΛ ΙΜΠΡΑΧΙΜ ον. πατρός ΤΖΑΜΙΑ, 
γεν. 1970 στη ΣΥΡΙΑ, για την απόκτηση της Ελληνικής 
ιθαγένειας.

8. Με την υπ’ αριθμ. Φ. 115831/76307/29.9.2009 από−
φαση του Υφυπουργού Εσωτερικών, γίνεται δεκτή η 
αίτηση πολιτογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής 
υπό στοιχεία: ΣΤΑΡΟΒΟΪΤ ΓΑΛΗΝΗ ον. συζ. ΑΛΕΞΑΝΤΡ, 
γεν. 1976 στη ΡΩΣΙΑ, για την απόκτηση της Ελληνικής 
ιθαγένειας.

9. Με την υπ’ αριθμ. Φ. 116418/69516/29.9.2009 απόφαση 
του Υφυπουργού Εσωτερικών, γίνεται δεκτή η αίτηση 
πολιτογράφησης του αλλογενούς αλλοδαπού υπό στοι−
χεία: ΣΑΡΚΙΣ ΦΡΙΝΤΟΝ ον. πατρός ΛΑΖΑΡ, γεν. 1969 στο 
ΛΙΒΑΝΟ, για την απόκτηση της Ελληνικής ιθαγένειας.

10. Με την υπ’ αριθμ. Φ. 116897/69705/29.9.2009 από−
φαση του Υφυπουργού Εσωτερικών, γίνεται δεκτή η 
αίτηση πολιτογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής 
υπό στοιχεία: ΠΑΥΛΙΔΗ ΝΑΤΑΛΙΑ ον. συζ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, 
γεν. 1972 στη ΡΩΣΙΑ, για την απόκτηση της Ελληνικής 
ιθαγένειας.

11. Με την υπ’ αριθμ. Φ. 119406/70626/29.9.2009 από−
φαση του Υφυπουργού Εσωτερικών, γίνεται δεκτή η 
αίτηση πολιτογράφησης του αλλογενούς αλλοδαπού 
υπό στοιχεία: ΑΛ − ΣΑΝΤΑΪΝΤΕΗ ΤΥΑΜΑ ον. πατρός 
ΓΙΑΚΟΥΜΠ, γεν. 1973 στη ΣΥΡΙΑ, για την απόκτηση της 
Ελληνικής ιθαγένειας.

12. Με την υπ’ αριθμ. Φ. 121616/76408/29.9.2009 από−
φαση του Υφυπουργού Εσωτερικών, γίνεται δεκτή η 
αίτηση πολιτογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής 
υπό στοιχεία: ΛΑΖΑΡΕΒΑ ΜΑΡΙΝΕ ον. συζ. ΜΧΙΤΑΡ, γεν. 
1979 στην ΑΡΜΕΝΙΑ, για την απόκτηση της Ελληνικής 
ιθαγένειας.

  Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΝΑΚΟΣ

    Ö
 (3)
 Πολιτογράφηση Αλλογενούς Αλλοδαπού: ΣΑΡΣΟΥΡ ΟΥ−

ΑΕΛ ον. πατρός ΜΩΧΑΜΕΝΤ, γεν. 1972 στην ΑΙΓΥ−
ΠΤΟ

  Με την υπ’ αριθμ. Φ. 120887/77514/29.9.2009 απόφαση 
του Υφυπουργού Εσωτερικών, γίνεται δεκτή η αίτηση 

πολιτογράφησης του αλλογενούς αλλοδαπού υπό στοι−
χεία: ΣΑΡΣΟΥΡ ΟΥΑΕΛ ον. πατρός ΜΩΧΑΜΕΝΤ, γεν. 
1972 στην ΑΙΓΥΠΤΟ, για την απόκτηση της Ελληνικής 
ιθαγένειας.

   Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΝΑΚΟΣ

    Ö
 (4)
 Πολιτογράφηση Ομογενών Αλλοδαπών υπό στοιχεία: 

ΜΠΟΥΡΝΤΕΝΗΣ ΛΕΥΤΕΡΗΣ ον. πατρός ΒΑΣΙΛΗΣ, γεν. 
1958 στην Αλβανία κ.λπ.

    1. Με την υπ’ αριθμ. Φ. 78511/75031/29.9.2009 απόφαση 
του Υφυπουργού Εσωτερικών, γίνεται δεκτή η αίτηση 
πολιτογράφησης του ομογενούς αλλοδαπού υπό στοι−
χεία: ΜΠΟΥΡΝΤΕΝΗΣ ΛΕΥΤΕΡΗΣ ον. πατρός ΒΑΣΙΛΗΣ, 
γεν. 1958 στην Αλβανία, για την απόκτηση της Ελληνικής 
ιθαγένειας.

2. Με την υπ’ αριθμ. Φ. 92272/76394/29.9.2009 απόφα−
ση του Υφυπουργού Εσωτερικών, γίνονται δεκτές οι 
αιτήσεις πολιτογράφησης των ομογενών αλλοδαπών 
υπό στοιχεία: 

α) ΜΠΑΜΠΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ον. πατρός ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ, γεν. 
1960 στην Αλβανία και

β) ΜΠΑΜΠΗ ΑΝΘΟΥΛΑ ον. συζ. ΜΙΧΑΛΗΣ, γεν. 1970 
στην Αλβανία, για την απόκτηση της Ελληνικής ιθα−
γένειας.

3. Με την υπ’ αριθμ. Φ. 114016/75922/29.9.2009 απόφα−
ση του Υφυπουργού Εσωτερικών, γίνονται δεκτές οι 
αιτήσεις πολιτογράφησης των ομογενών αλλοδαπών 
υπό στοιχεία: 

α) ΤΖΑΝΙ ΡΟΜΠΕΡΤ ον. πατρός ΜΑΡΚΟ, γεν. 1959 στην 
Αλβανία και 

β)ΤΖΑΝΙ ΡΟΒΙ ον. πατρός ΡΟΜΠΕΡΤ, γεν. 1988 στην 
Αλβανία, για την απόκτηση της Ελληνικής ιθαγένειας.

4. Με την υπ’ αριθμ. Φ. 116065/75580/29.9.2009 απόφαση 
του Υφυπουργού Εσωτερικών, γίνεται δεκτή η αίτηση 
πολιτογράφησης του ομογενούς αλλοδαπού υπό στοι−
χεία: ΦΟΥΝΤΑΣ ΛΕΥΤΕΡΗΣ ον. πατρός ΣΠΥΡΟΣ, γεν. 
1988 στην Αλβανία, για την απόκτηση της Ελληνικής 
ιθαγένειας.

5. Με την υπ’ αριθμ. Φ. 120053/75947/29.9.2009 από−
φαση του Υφυπουργού Εσωτερικών, γίνεται δεκτή η 
αίτηση πολιτογράφησης της ομογενούς αλλοδαπής υπό 
στοιχεία: ΚΟΡΑΚΗ ΕΛΛΗ ον. πατρός ΒΑΓΓΕΛΗΣ, γεν. 
1977 στην Αλβανία, για την απόκτηση της Ελληνικής 
ιθαγένειας.

6. Με την υπ’ αριθμ. Φ. 120741/71895/29.9.2009 απόφα−
ση του Υφυπουργού Εσωτερικών, γίνονται δεκτές οι 
αιτήσεις πολιτογράφησης των ομογενών αλλοδαπών 
υπό στοιχεία:

α) ΤΣΑΚΟΥΛΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ ον. πατρός ΒΑΣΙΛΗΣ, γεν. 
1942 στην Αλβανία,

β) ΤΣΑΚΟΥΛΗ ΛΕΝΙΤΣΑ ον. συζ. ΒΑΓΓΕΛΗΣ, γεν. 1949 
στην Αλβανία για την απόκτηση της Ελληνικής ιθαγέ−
νειας.

7. Με την υπ’ αριθμ. Φ. 122194/73735/29.9.2009 απόφα−
ση του Υφυπουργού Εσωτερικών, γίνονται δεκτές οι 
αιτήσεις πολιτογράφησης των ομογενών αλλοδαπών 
υπό στοιχεία: 

α) ΜΗΤΣΑΣ ΗΛΙΑΣ ον. πατρός ΣΩΤΗΡΗΣ, γεν. 1960 
στην Αλβανία και 
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β) ΜΗΤΣΑ ΒΑΣΙΛΙΚΑ ον. συζ. ΗΛΙΑΣ, γεν. 1967 στην 
Αλβανία, για την απόκτηση της Ελληνικής ιθαγένειας.

8. Με την υπ’ αριθμ. Φ. 122290/76767/29.9.2009 από−
φαση του Υφυπουργού Εσωτερικών, γίνεται δεκτή η 
αίτηση πολιτογράφησης του ομογενούς αλλοδαπού υπό 
στοιχεία: ΓΚΙΖΕΛΗΣ ΣΠΥΡΟΣ ον. πατρός ΗΛΙΑΣ, γεν. 
1989 στην Αλβανία, για την απόκτηση της Ελληνικής 
ιθαγένειας.

9. Με την υπ’ αριθμ. Φ. 122474/78976/29.9.2009 από−
φαση του Υφυπουργού Εσωτερικών, γίνονται δεκτές οι 
αιτήσεις πολιτογράφησης των ομογενών αλλοδαπών 
υπό στοιχεία: 

α) ΜΠΕΛΕΡΗΣ ΦΩΤΙΟΣ ον. πατρός ΓΙΩΡΓΗΣ, γεν. 1956 
στην Αλβανία και

β) ΜΠΕΛΕΡΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ον. συζ. ΦΩΤΙΟΣ, γεν. 1967 στην 
Αλβανία, για την απόκτηση της Ελληνικής ιθαγένειας.

10. Με την υπ’ αριθμ. Φ. 123130/73046/29.9.2009 από−
φαση του Υφυπουργού Εσωτερικών, γίνονται δεκτές οι 
αιτήσεις πολιτογράφησης των ομογενών αλλοδαπών 
υπό στοιχεία: 

α) ΛΙΩΛΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ον. πατρός ΘΩΜΑΣ, γεν. 1952 
στην Αλβανία και

β) ΛΙΩΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ον. συζ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ, γεν. 1957 
στην Αλβανία, για την απόκτηση της Ελληνικής ιθαγέ−
νειας.

   Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΝΑΚΟΣ

    Ö
 Αριθμ. 46206 (5)
 Ολοκλήρωση − οριστικοποίηση του κόστους, πιστο−

ποίηση της έναρξης της παραγωγικής λειτουρ−
γίας της επένδυσης της εταιρείας «ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙ−
ΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. 
«FORTHNET Α.Ε.» που έχει υπαχθεί στις διατάξεις 
του ν. 3299/2004 

 Με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 46205/ΥΠΕ/4/00447/
ν. 3299/04/29.9.2009 απόφαση του Υπουργού και του 
Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών πιστοποιεί−
ται η ολοκλήρωση − οριστικοποίηση του κόστους και η 
έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης 
της εταιρείας «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 
ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» 
με δ.τ. «FORTHNET Α.Ε.», που αναφέρεται στη δημιουρ−
γία Ευρυζωνικών υποδομών στους Νομούς Αττικής και 
Θεσσαλονίκης, με τους εξής όρους:

Το συνολικό και ενισχυόμενο κόστος της επένδυσης, 
ανέρχεται στο ποσό των τριάντα εκατομμυρίων ευρώ 
(30.000.000,00) €.

Το ύψος της ιδίας συμμετοχής ανέρχεται στο ποσό 
των είκοσι ενός εκατομμυρίων ευρώ (21.000.000,00) € 
που αποτελεί ποσοστό 70% του συνολικού κόστους 
της επένδυσης.

Το ύψος της επιχορήγησης ανέρχεται στο ποσό των 
εννέα εκατομμυρίων ευρώ (9.000.000,00) € που αποτελεί 
ποσοστό 30% του συνολικού κόστους της επένδυσης.

Ημερομηνία ολοκλήρωσης της επένδυσης καθορίζεται 
η: 25.6.2008.

Η συνολική απασχόληση των εργαζομένων ανέρχεται 
σε 914 άτομα.

Επίσης με την παραπάνω απόφαση εγκρίθηκε η κα−
ταβολή του συνόλου της επιχορήγησης ποσού εννέα 
εκατομμυρίων ευρώ (9.000.000,00) €.

Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδας 
της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 29 Σεπτεμβρίου 2009

   Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ  Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ  Α. ΜΠΟΥΡΑΣ

    Ö
 (6)
 Ολοκλήρωση − οριστικοποίηση και πιστοποίηση της 

έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας επένδυσης 
της εταιρείας «SEPTONA Α.Ε.Β.Ε.» η οποία έχει υπα−
χθεί στις διατάξεις του ν. 3299/2004.

  Με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 48906/ΥΠΕ/4/00039/Ε/
Ν.3299/04/30.9.2009 απόφαση του Υπουργού και του 
Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών πιστοποιεί−
ται η ολοκλήρωση − οριστικοποίηση του κόστους και η 
έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης 
της εταιρείας «SEPTONA Α.Ε.Β.Ε.» που αναφέρεται στην 
εγκατάσταση μεταποιητικής μονάδας προϊόντων από 
βαμβάκι, ανέγερση νέου κτιρίου καθώς και προμήθεια 
και εγκατάσταση σύγχρονου μηχανολογικού εξοπλι−
σμού, στη θέση Λυσία, Δήμου Οινοφύτων του Νομού 
Βοιωτίας, με τους εξής όρους:

(α) Το συνολικό οριστικοποιούμενο ενισχυόμενο κό−
στος της συμβατικής επένδυσης ανέρχεται στο ποσό 
του ενός εκατομμυρίου πεντακοσίων εβδομήντα επτά 
χιλιάδων τριακοσίων είκοσι επτά ευρώ (1.577.327,00) € 
και κόστος χρηματοδοτικής μίσθωσης ποσού τριών εκα−
τομμυρίων εκατό χιλιάδων (3.100.000,00) €.

β) Η Ίδια συμμετοχή ανέρχεται στο ποσό των τετρα−
κοσίων τριάντα πέντε χιλιάδων τριακοσίων σαράντα 
ενός ευρώ (435.341,00) € που αποτελεί ποσοστό 27,59% 
του συνολικού κόστους της συμβατικής ενισχυόμενης 
επένδυσης.

γ) Το ύψος της επιχορήγησης ανέρχεται στο ποσό των 
πεντακοσίων πενήντα δύο χιλιάδων εξήντα τεσσάρων 
ευρώ (552.064,00) €, δηλαδή ποσοστό 35%, του συνολικού 
κόστους της συμβατικής ενισχυόμενης επένδυσης.

δ) Το ύψος του τραπεζικού δανείου ανέρχεται στο 
ποσό των πεντακοσίων ογδόντα εννέα χιλιάδων εννι−
ακοσίων είκοσι δύο ευρώ (589.922,00) €, που αποτελεί 
ποσοστό 37,41%, του συνολικού κόστους της συμβατικής 
ενισχυόμενης επένδυσης.

(ζ) Η επιδότηση του προγράμματος χρηματοδοτικής 
μίσθωσης εξοπλισμού ανέρχεται στο ποσό του ενός 
εκατομμυρίου ογδόντα πέντε χιλιάδων (1.085.000,00) € 
που αποτελεί ποσοστό 35% του ενισχυόμενου κόστους 
του προγράμματος χρηματοδοτικής μίσθωσης εξοπλι−
σμού, η οποία θα καταβληθεί σε δόσεις εκάστη των 
οποίων θα υπολογίζεται επί του τμήματος της αΈ}ας 
κτήσεως του εξοπλισμού το οποίο εμπεριέχεται στην 
εκάστοτε καταβαλλόμενη δόση του μισθώματος. Η δι−
άρκεια της χρηματοδοτικής μίσθωσης δεν μπορεί να 
υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη.

ε) Οι θέσεις εργασίας ανέρχονται σε διακόσια έξι 
(206) άτομα (159 υφιστάμενα και 47 νέα) έναντι εκατόν 
ογδόντα ενός (181) ατόμων (159 υφιστάμενα και 22 νέα) 
στην απόφαση υπαγωγής.
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στ) Ημερομηνία ολοκλήρωσης ορίζεται η 28.2.2009.
Εγκρίνεται η καταβολή του υπολοίπου της επιχορήγη−

σης της συμβατικής επένδυσης, ύψους διακοσίων ενε−
νήντα τριών χιλιάδων εννιακοσίων εβδομήντα τριών 
ευρώ (293.973,00) €..

Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 30 Σεπτεμβρίου 2009

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ  Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ  Α. ΜΠΟΥΡΑΣ

Ö
Αριθμ. 48870 (7)
      Υπαγωγή της υπό σύσταση επιχείρησης «ΗΛΕΚΤΡΟΓΕ−

ΝΕΣΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΡΟΗΓΜΕΝΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ Α.Ε.» με δ.τ. «ΗΛΕΚΤΡΟΓΕΝΕΣΙΣ Α.Ε.» 
στις διατάξεις του ν. 3299/2004, όπως ισχύει, για την 
ενίσχυση επενδυτικού σχεδίου της με το κίνητρο 
της επιχορήγησης.

  Με την 48869/ΥΠΕ/5/01292/Ε/Ν. 3299/04/30.9.2009 από−
φαση του Υπουργού και Υφυπουργού Οικονομίας και 
Οικονομικών, εγκρίθηκε η υπαγωγή στις διατάξεις του 
ν. 3299/2004, της υπό σύσταση επιχείρησης «ΗΛΕΚΤΡΟ−
ΓΕΝΕΣΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΡΟΗΓΜΕΝΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΤΕ−
ΧΝΟΛΟΓΙΩΝ Α.Ε.» με δ.τ. «ΗΛΕΚΤΡΟΓΕΝΕΣΙΣ Α.Ε.» για 
την ενίσχυση επενδυτικού σχεδίου της με το κίνητρο 
της επιχορήγησης που αναφέρεται στην εγκατάσταση 
φωτοβολταϊκών στοιχείων παραγωγής ηλεκτρικής ενέρ−
γειας ισχύος 2.452,0 KW, στα Δ.Δ. Στρεφίου, Πελοπίου 
και Ηράκλειας του Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας, του Νομού 
Ηλείας, συνολικής επιχορηγούμενης δαπάνης ποσού 
έντεκα εκατομμυρίων πεντακοσίων είκοσι χιλιάδων 
(11.520.000,00) Ευρώ, με επιχορήγηση συνολικού ποσού 
ύψους τεσσάρων εκατομμυρίων εξακοσίων οκτώ χιλιά−
δων (4.608.000,00) Ευρώ, δηλαδή ποσοστό 40% επί του 
συνολικού κόστους της επιχορηγούμενης επένδυσης.

Νέες θέσεις εργασίας: Δεν προβλέπεται η δημιουργία 
νέων θέσεων εργασίας.

Ημερομηνία γνωμοδότησης της Επιτροπής: 23.7.2009
Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 30 Σεπτεμβρίου 2009
 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ  Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ  Α. ΜΠΟΥΡΑΣ

Ö   
 Αριθμ. Φ.500/ 274/120041/E5 (8)
Καθορισμός θέσεων πρακτικής άσκησης σπουδαστών 

του Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Τμήματος Κοινωνικής Εργασίας, σε 
Κέντρα Πρακτικής Άσκησης.

ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ −

ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

     Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του αρθ. 12, παρ. 1 εδαφ. Δ΄ του 

ν. 1351/1983 (ΦΕΚ Α΄, 56) «Εισαγωγή σπουδαστών στην 
Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και άλλες διατάξεις».

2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 «Κώδικας Νομοθεσίας για 
την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα», που κυρώθη−
κε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005, ΦΕΚ Α΄ 98.

3. Τις διατάξεις της Ε5/1387/16.6.1994 εγκυκλίου του 
ΥΠΕΠΘ, σχετικά με την έναρξη της πρακτικής άσκησης. 

4. Τις διατάξεις της Ε5/1303/3.3.1986 (ΦΕΚ Β΄, 168) διυ−
πουργικής απόφασης «ασφάλιση σπουδαστών ΤΕΙ κατά 
τη διάρκεια της πρακτικής τους άσκησης». 

5. Τις διατάξεις του άρθρου 51 του ν. 1892/1990 
(ΦΕΚ Α΄, 101) σχετικά με την επαναοριοθέτηση του δη−
μοσίου τομέα. 

6. Τις διατάξεις της παρ. 4 του αρθ. 11 του ν. 2327/1995 
(ΦΕΚ Α΄, 156) «Εθνικό Συμβούλιο Παιδείας, ρύθμιση θε−
μάτων έρευνας παιδείας και μετεκπαίδευσης εκπαιδευ−
τικών και άλλες διατάξεις».

7. Τις διατάξεις του άρθρου 22, παρ. 3, εδ.α του 
ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247/Α/27.11.95) «περί δημοσίου λογι−
στικού ελέγχου των δαπανών του κράτους και άλλες 
διατάξεις».

8. Το αρθ. 40 του ν. 849/1978 (ΦΕΚ Α΄, 232) «περί παρο−
χής κινήτρων δια την ενίσχυσιν της περιφερειακής και 
οικονομικής αναπτύξεως της χώρας», όπως συμπληρώ−
θηκε με το αρθ. 8 του ν. 2129/1993 (ΦΕΚ Α΄, 57) «αύξηση 
συντάξεων και άλλες διατάξεις».

9. Την 2025805/2917/0022/22.4.1993 διυπουργική απόφα−
ση «αύξηση της μηνιαίας αποζημίωσης των σπουδαστών 
των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΤΕΙ) που 
πραγματοποιούν άσκηση στο επάγγελμα σε υπηρεσίες 
του Δημοσίου, Ο.Τ.Α. και λοιπά Ν.Π.Δ.Δ., επιχειρήσεις και 
οργανισμούς του ευρύτερου δημόσιου τομέα».

10. Την υπ’ αριθμ. 1666/ΔΙΟΕ 89/13.1.2009 (ΦΕΚ 40/
τ.Β/16.1.2009) απόφαση Καθορισμού αρμοδιοτήτων στους 
Υφυπουργούς Οικονομίας και Οικονομικών.

11. Την υπ’ αριθμ. ΣΤ5/ 5557/19.1.2009 (ΦΕΚ 68/
τ.Β/21.1.2009) απόφαση του Πρωθυπουργού και Υπουρ−
γού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων «Καθορισμός 
αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών του Υπουργείου Εθνι−
κής Παιδείας και Θρησκευμάτων».

12. Το υπ’ αριθμ. 1697 Φ/130/19.6.2009 έγγραφο του Τ.Ε.Ι. 
Κρήτης (Τμήματος Κοινωνικής Εργασίας).

13. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυ−
τής προκαλείται δαπάνη το ύψος της οποίας αναφέρεται 
στην παρ. 4 της παρούσας απόφασης, στην οποία επίσης 
αναφέρεται και η εγγραφή της πίστωσης στον οικείο 
προϋπολογισμό για την κάλυψή της, αποφασίζουμε:

1. Καθορίζουμε δεκαοκτώ (18) θέσεις πρακτικής άσκη−
σης σπουδαστών του Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Τμήματος Κοινωνικής 
Εργασίας, στα ακόλουθα Κέντρα Πρακτικής Άσκησης:

• Mία (1) Θέση στην Κ.Υ. του Γενικού Νοσοκομείου 
Αττικής ΘΡΙΑΣΙΟ

• Μία (1) Θέση στην Κ.Υ. του Νοσοκομείου Νοσημάτων 
Θώρακος Αθηνών ΣΩΤΗΡΙΑ

• Μία (1) Θέση στο Κέντρο Ψυχικής Υγείας Αθήνας
• Μία (1) Θέση στο Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής
• Μία (1) Θέση στο Δήμο Ελευσίνας 
• Μία (1) Θέση στο Κέντρο Πρόληψης και Ενημέρωσης 

κατά των Ναρκωτικών ΟΔΥΣΣΕΑΣ 
• Δύο ( 2) Θέσεις στην Κ.Υ. του Γενικού Αντικαρκινικού 

Νοσοκομείου ΜΕΤΑΞΑ
• Μία (1) Θέση στον ΟΚΑΝΑ Αθήνας
• Μία (1) Θέση στο Δικαστήριο Ανηλίκων Θεσσαλονί−

κης − Υπηρεσία Επιμελητών
• Μία (1) Θέση στην Παιδούπολη ΑΓΙΑ ΟΛΓΑ Φλώρινας
• Μία (1) Θέση στο Αγροτικό Σωφρονιστικό Κατάστημα 

Ανηλίκων Κασσαβέτειας
• Μία (1) Θέση στην Κ.Υ. του Γενικού Νοσοκομείου 

Θεσσαλονίκης ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ
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• Μία (1) Θέση στο Δήμο Γαζίου
• Μία (1) Θέση στο Δ΄ ΚΑΠΗ Δήμου Ηρακλείου
• Μία (1) Θέση στο Κέντρο Ειδικών Παιδιών ΑΓΙΟΣ 

ΣΠΥΡΙΔΩΝΑΣ− Ηράκλειο
• Μία (1) Θέση στο Δήμο Αρκαλοχωρίου και 
• Μία (1) Θέση στο ΚΑΠΗ Δήμου Αρκαλοχωρίου.
2. Η πρακτική άσκηση των σπουδαστών Τ.Ε.Ι. πραγμα−

τοποιείται για ένα εξάμηνο αρχίζοντας από 1.10.2009.
3. Οι αποζημιώσεις και οι ασφαλιστικές εισφορές των 

ασκουμένων σπουδαστών Τ.Ε.Ι βαρύνουν τον προϋπολογι−
σμό του Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Τμήματος Κοινωνικής Εργασίας. 

4. Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής προκαλείται 
δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού των Κ.Α. 0289, 
και Κ.Α. 0551.

9.936,00 ΕΥΡΩ (18 θέσεις Χ 184 ΕΥΡΩ Χ 3 μήνες) για 
το έτος 2009 και

39.744,00 ΕΥΡΩ (18 θέσεις Χ 184 ΕΥΡΩ Χ 12 μήνες) για 
καθένα από τα επόμενα οικονομικά έτη.

Για την ανωτέρω δαπάνη έχει εγγραφεί η αντίστοιχη 
πίστωση στον προϋπολογισμό του 2009. 

Αντίστοιχη πίστωση θα εγγράφεται στους προϋπολογι−
σμούς του Τ.Ε.Ι. αυτού για μία πενταετία τουλάχιστον. 

Η απόφαση αυτή, της οποίας η ισχύς ανατρέχει από 
το χρόνο ανάληψης της πρακτικής άσκησης, να δημο−
σιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

  Μαρούσι, 29 Σεπτεμβρίου 2009
ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ  ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
 ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΕΓΚΑΣ ΣΠ. ΤΑΛΙΑΔΟΥΡΟΣ
Ö     

Α ριθμ. Φ.1/119601/Β3 (9)
Αντικατάσταση διατάξεων της υπ΄ αριθμ. Φ5/122975/

Β3/2.11.2004 Υπουργικής απόφασης «Μετεγγραφές 
φοιτητών και σπουδαστών εσωτερικού» (Β΄ 1687).

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

    Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:
1. Του άρθρου 1 του ν. 3282/2004 «Μετεγγραφές φοιτη−

τών και σπουδαστών εσωτερικού και άλλες διατάξεις» 
(ΦΕΚ Α΄ 208), όπως έχει συμπληρωθεί και ισχύει

2. Του ν. 1910/1944 «Περί κωδικοποιήσεως και συμπλη−
ρώσεως της νομοθεσίας «περί προστασίας των πολυ−
τέκνων» (ΦΕΚ Α΄ 229), που κυρώθηκε με την υπ’ αριθμ. 
303/1946 πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου, όπως τρο−
ποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τις διατάξεις του 
άρθρου 6 του ν. 3454/2006.

3. Των άρθρων 1 και 10 του ν. 1897/1999 «Περί απονομής 
και παροχής βοηθείας σε θύματα τρομοκρατίας, τροπο−
ποιήσεως διατάξεων του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας 
και άλλων διατάξεων» (ΦΕΚ Α΄120).

4. Των παραγράφων 2, 10 και 13 του άρθρου 34 του 
ν. 2725/1999 «Ερασιτεχνικός και επαγγελματικός αθλη−
τισμός και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 121), όπως τροπο−
ποιήθηκε με την παράγραφο 15 του άρθρου 8 του ν. 
3207/2003 (ΦΕΚ Α΄ 302) και την παρ. 8 του άρθρου 18 
του ν. 3708/2008 (ΦΕΚ 210 Α΄)

5. Της παραγράφου 1 του άρθρου 26 του ν. 2009/1992 
«Εθνικό Σύστημα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κα−
τάρτισης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 18).

6. Της παραγράφου 5 του άρθρου 15 του ν. 2640/1998 
«Δευτεροβάθμια τεχνική−επαγγελματική εκπαίδευση και 
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 206).

7. Του πρώτου εδαφίου του άρθρου 9 του ν. 2454/1997 

«Ρύθμιση θεμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες 
διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 7).

8. Της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του ν. 1966/1991 
«Μετεγγραφές φοιτητών Α.Ε.Ι., σπουδαστών Τ.Ε.Ι. και 
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 147).

9. Της υπ’ αριθμ. Φ5/122975/2.11.2004 Υπουργικής από−
φασης «Μετεγγραφές φοιτητών και σπουδαστών εσωτε−
ρικού», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την απόφαση 
Φ1/42076/Β3/4.4.2008 (ΦΕΚ 644 Β΄) Αντικατάσταση δια−
τάξεων της υπ’ αριθμ. Φ5/122975/Β3/2.11.2004 υπουργικής 
απόφασης «Μετεγγραφές φοιτητών και σπουδαστών 
εσωτερικού» (ΦΕΚ 1687 Β΄).

10. Την υπ’ αριθμ. ΣΤ5/5557/2009 κοινή απόφαση του 
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και 
Θρησκευμάτων «Καθορισμός αρμοδιοτήτων Υφυπουρ−
γών του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμά−
των» (ΦΕΚ 68/Β/...........;;;;;;;;;;;;;;;..)

11. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του κώδικα νομο−
θεσίας για την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα 
(π.δ. 63/2005 Α΄ 98).

12. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπο−
λογισμού, αποφασίζουμε: 

Τα εδάφια ε και ζ της παραγράφου 1 του άρθρου 
Μόνου της αριθ. Φ5/122975/Β3/2.11.2004 Υπουργικής 
απόφασης «Μετεγγραφές φοιτητών και σπουδαστών 
εσωτερικού» (ΦΕΚ 1687 Β΄), όπως έχει αντικατασταθεί 
και ισχύει, αντικαθίστανται ως εξής:

1. ε Οι φοιτητές ή σπουδαστές που σημειώνουν εξαιρε−
τικές αγωνιστικές διακρίσεις σε ατομικά ή ομαδικά αθλή−
ματα της παραγράφου 2 του άρθρου 34 του ν. 2725/1999 
(ΦΕΚ Α΄ 121), όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με την 
παράγραφο 8 του άρθρου 18 του ν. 3708/2008 (ΦΕΚ 210 
Α΄), βεβαίωση της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού από 
την οποία να προκύπτει ότι ο αθλητής έχει εγγραφεί στον 
ειδικό πίνακα της παραγράφου 3 του άρθρου 34 του ν. 
2725/1999, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει, το αγώνισμα 
στο οποίο διακρίθηκε αν αυτό περιλαμβάνεται στο επί−
σημο πρόγραμμα Ολυμπιακών αγώνων, η κατηγορία και ο 
χρόνος διάκρισης καθώς και η σειρά προτεραιότητας της 
διάκρισης. Σε περίπτωση που το αγώνισμα διάκρισης είναι 
ομαδικό, πρέπει να βεβαιώνεται εκτός των ανωτέρω κατά 
περίπτωση και ότι ο αθλητής συμμετείχε σε περισσότε−
ρους από τους μισούς αγώνες της διοργάνωσης.

 Ως εξαιρετικές αγωνιστικές διακρίσεις θεωρούνται οι 
κατωτέρω αναφερόμενες διακρίσεις που σύμφωνα με 
την παράγραφο 8 του άρθρου 34 του ν. 2725/1999 όπως 
ισχύει σήμερα, παρέχεται η δυνατότητα εισαγωγής δι−
ακριθέντων κατά την έννοια του παρόντος αθλητών 
στα ΤΕΦΑΑ ή σε άλλη σχολή ή τμήμα ΑΕΙ, σύμφωνα με 
τη σειρά προτίμησής τους στο μηχανογραφικό τους 
δελτίο κατά φθίνουσα σειρά μορίων και εφόσον συγκε−
ντρώνουν αριθμό μορίων τουλάχιστον ίσο με τα μόρια 
του τελευταίου εισαχθέντος στη συγκεκριμένη σχολή 
ή τμήμα στο ίδιο ακαδημαϊκό έτος, κατά τις διατάξεις 
της παραγράφου 3 του άρθρου 2 του ν. 2525/1997, μετά 
από προσαύξηση του συνόλου των μορίων:

− η κατάκτηση 1ης έως 8ης νίκης σε θερινούς ή χει−
μερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες,

− η κατάκτηση 1ης έως 6ης νίκης σε Παγκόσμια Πρω−
ταθλήματα ανδρών – γυναικών, νέων ανδρών –γυναικών, 
εφήβων –νεανίδων, σε άθλημα ή αγώνισμα αθλήματος 
που καλλιεργείται από αναγνωρισμένες κατά τον πα−
ρόντα νόμο ομοσπονδίες υπό την απαραίτητη προϋπό−
θεση της συμμετοχής στη διοργάνωση εθνικών ομάδων 
από δεκαοκτώ (18) τουλάχιστον χώρες και ταυτόχρονη 
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συμμετοχή αθλητών από δέκα (10) τουλάχιστον χώρες 
στο αγώνισμα που σημειώθηκε η διάκριση,

− η κατάκτηση 1ης έως 6ης νίκης σε Ευρωπαϊκά Πρω−
ταθλήματα ανδρών – γυναικών, νέων ανδρών – γυναικών, 
εφήβων – νεανίδων, σε άθλημα ή αγώνισμα αθλήματος 
που καλλιεργείται από αναγνωρισμένες κατά τον πα−
ρόντα νόμο ομοσπονδίες υπό την απαραίτητη προϋ−
πόθεση συμμετοχής στη διοργάνωση εθνικών ομάδων 
από δεκαπέντε (15) τουλάχιστον χώρες και ταυτόχρονη 
συμμετοχή αθλητών από οκτώ (8) τουλάχιστον χώρες 
στο αγώνισμα που σημειώθηκε η διάκριση,

− η κατάκτηση 1ης έως 3ης νίκης σε Μεσογειακούς 
Αγώνες,

− η κατάκτηση 1ης έως 3ης νίκης σε Πανελλήνιους 
Αγώνες ανδρών – γυναικών και 1η νίκη σε Πανελλήνιους 
Αγώνες νέων ανδρών – γυναικών, εφήβων –νεανίδων, 

− η επίτευξη ή η ισοφάριση παγκόσμιας ή ευρωπαϊκής 
επίδοσης ανδρών − γυναικών σε άθλημα ή αγώνισμα 
αθλήματος που καλλιεργείται από αναγνωρισμένες 
κατά τον παρόντα νόμο ομοσπονδίες.

 ζ. Για την εφαρμογή των διατάξεων του εδαφίου ε 
της παρ. 1 του παρόντος άρθρου ισχύουν περαιτέρω οι 
ακόλουθες ρυθμίσεις:

 − Στα ομαδικά αθλήματα, ο αθλητής πρέπει να έχει 
συμμετάσχει σε περισσότερους από τους μισούς αγώνες 
της διοργάνωσης. Σε διοργανώσεις που διεξάγονται κατά 
φάσεις οι συμμετοχές στους αγώνες υπολογίζονται με 
βάση το άθροισμα των αγώνων όλων των φάσεων.

 − Ως Πανελλήνιοι Αγώνες ή Πανελλήνιο Πρωτάθλημα 
θεωρούνται μία και μόνο εθνικού ή ερασιτεχνικού επι−
πέδου διοργάνωση κάθε χρόνο, που ορίζεται από την 
οικεία αθλητική ομοσπονδία και πάντα της ανώτατης 
κατηγορίας για κάθε άθλημα ή αγώνισμα. Οι διοργα−
νώσεις κυπέλλου δεν θεωρούνται Πανελλήνιοι Αγώνες 
ή Πανελλήνιο Πρωτάθλημα. Όταν σε κάποια κατηγορία 
ηλικιών και φύλου γίνονται δύο ή περισσότερα Πανελ−
λήνια Πρωταθλήματα σε κάθε κατηγορία λαμβάνεται 
υπόψη μόνο το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα ή οι Πανελλή−
νιοι Αγώνες της μεγαλύτερης ηλικίας στη συγκεκριμένη 
κατηγορία. Για την εφαρμογή της διάταξης του εδαφίου 
αυτού, η οικεία αθλητική ομοσπονδία οφείλει να ενημε−
ρώνει σχετικά τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, πριν 
από την έναρξη της αγωνιστικής περιόδου.

 − Ως Παγκόσμιο ή Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα θεωρείται 
μία και μόνο διοργάνωση που διεξάγεται περιοδικά, 
σύμφωνα με τους ισχύοντες διεθνείς κανονισμούς του 
οικείου αθλήματος. Όταν σε κάποια κατηγορία ηλικιών 
και φύλου γίνονται δύο ή περισσότερα πρωταθλήματα, 
λαμβάνεται υπόψη η σημαντικότερη διοργάνωση που 
ορίζεται από την οικεία ομοσπονδία.

− Στα ατομικά αθλήματα δε λαμβάνεται υπόψη η ομα−
δική βαθμολογία ή κατάταξη. Ως ατομικά αθλήματα 
νοούνται και τα ομαδικά αγωνίσματα αυτών.». 

Οι διατάξεις του άρθρου 34 του ν. 2725/1999, όπως 
τροποποιήθηκαν και ισχύουν, εφαρμόζονται ανάλογα 
και στα άτομα με αναπηρίες (ΑΜΕΑ), τα οποία έχουν 
χαρακτηρισθεί αθλητές από την ειδική επιτροπή της 
παραγράφου 5 του άρθρου 29 του ν. 2725/1999.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως .

 Μαρούσι, 29 Σεπτεμβρίου 2009

 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΤΑΛΙΑΔΟΥΡΟΣ

      Αριθμ. Υ4α/96357/08 (10)
Μετατροπή θέσης ειδικευμένου γιατρού Ε.Σ.Υ. στο Πα−

νεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ −

ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

     Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 25 και 1 του ν. 1397/1983 «Εθνικό Σύ−

στημα Υγείας» (Α΄ 143).
β) του άρθρου 34 του ν. 2519/1997 «Ανάπτυξη και εκ−

συγχρονισμός του Ε.Σ.Υ., Οργάνωση των Υγειονομικών 
Υπηρεσιών, ρυθμίσεις για το φάρμακο και άλλες δια−
τάξεις» (Α΄ 165).

γ) του άρθρου 11 και 1 και του άρθρου 6 του ν. 2889/2001 
«Βελτίωση και εκσυγχρονισμός του Εθνικού Συστήματος 
Υγείας και άλλες διατάξεις» (Α΄ 37).

δ) του ν. 3329/2005 «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοι−
νωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» (Α΄ 81).

ε) του ν. 3527/2007 «Κύρωση συμβάσεων υπέρ νομικών 
προσώπων εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας 
και Κοιν. Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις (Α΄ 25).

στ) του ν. 3754/2009 «Ρύθμιση όρων απασχόλησης 
των νοσοκομειακών γιατρών του Ε.Σ.Υ., σύμφωνα με το 
π.δ. 76/2005 και άλλες διατάξεις» (Α΄ 43).

ζ) του π.δ. 87/1986 «Ενιαίο Πλαίσιο Οργάνωσης Νοσο−
κομείων» (Α΄ 32).

η) του π.δ. 103/2004 «Περιορισμός της συναρμοδιότη−
τας του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης 
και Αποκέντρωσης κατά την έκδοση των διοικητικών 
πράξεων» (Α΄ 70).

θ) του π.δ. 95/2000 (Α΄ 76) «Οργανισμός του Υπουρ−
γείου Υγείας και Πρόνοιας», όπως τροποποιήθηκε και 
συμπληρώθηκε με το π.δ. 299/2000 (Α΄ 240).

ι) 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» (Α΄ 98), και το γεγονός ότι από την εφαρμογή 
των διατάξεων της απόφασης αυτής δεν προκαλείται 
δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

2. Την υπ’ αριθ. 1666/ΔΙΟΕ89/13.1.2009, Απόφαση καθο−
ρισμού αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Οικονομίας 
και Οικονομικών (ΦΕΚ Β΄ 40).

3. Την υπ’ αριθ. 8469/9.7.2008 απόφαση του Διοικητή 
της 7ης Υ.ΠΕ. Κρήτης.

4. Την υπ’ αριθ. 27η/23.10.2008 (θέμα 8°) Απόφαση του 
ΚΕ.Σ.Υ.ΠΕ., αποφασίζουμε:

Η μία (1) κενή οργανική θέση Κλάδου γιατρών Ε.Σ.Υ., ειδι−
κότητας Πυρηνικής Ιατρικής, η οποία έχει συσταθεί με την 
υπ’ αριθμ. Α3β/οικ. 13075/8.9.1988 (Β΄ 658) Απόφαση, στο Πα−
νεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου, ως θέση Κλά−
δου γιατρών Ε.Σ.Υ., με βαθμό Επιμελητή Α ,́ μετατρέπεται 
με την παρούσα σε μία (1) θέση ειδικευμένου γιατρού Ε.Σ.Υ., 
ειδικότητας Πυρηνικής Ιατρικής, στο ίδιο Νοσοκομείο.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβέρνησης.

  Αθήνα, 25 Σεπτεμβρίου 2009
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΥΦΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ  ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ
 ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

 ΝΙΚ. ΛΕΓΚΑΣ  ΔΗΜ. ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ
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    Αριθμ. 239457 (11)
 Συνδρομή έτους 2009 για τη συμμετοχή της χώρας στη 

VIII φάση (2009−2013) του Ευρωπαϊκού Προγράμματος 
Συνεργασίας για τους Φυτογενετικούς Πόρους. 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

    Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ−

βέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα που τέθηκε σε 
ισχύ με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005.

«Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση 
και τα Κυβερνητικά Όργανα» (Α΄ 98).

2. Το ν. 2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των 
δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» (Α΄ 247).

3. Την υπ’ αριθμ. 232602/13.3.2009 Απόφαση του Υπουρ−
γού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Συμμετοχή της 
χώρας μας στην VIII Φάση (2009 − 2013) του Ευρωπαϊκού 
Προγράμματος Συνεργασίας για τους Φυτογενετικούς 
Πόρους (ECPGR)».

4. Το με ημερομηνία 30.4.2009 Συμφωνητικό (Letter of 
Agreement) μεταξύ της Διεθνούς Βιοποίκινσης και της Ελ−
λάδος, ως κράτος − μέλος του Ευρωπαϊκού Προγράμματος 
Συνεργασίας για τους Φυτογενετικούς Πόρους (ECPGR).

5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας από−
φασης προκαλείται δαπάνη σε βάρος του τακτικού προ−
ϋπολογισμού, η οποία καλύπτεται από τις πιστώσεις του 
Κ.Α.Ε. 2615 του τακτικού προϋπολογισμού του Υπουργείου 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, αποφασίζουμε:

Την έγκριση δαπάνης ύψους € 11.000,00, η οποία αποτε−
λεί την συνδρομή της Ελλάδος στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα 
Συνεργασίας για τους Φυτογενετικούς Πόρους (ECPGR) 
για το έτος 2009. Η εν λόγω δαπάνη καλύπτεται από τον 
Κ.Α.Ε. 2615 του Τακτικού Προϋπολογισμού του Υπουργείου 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (Φ.29/110).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 29 Σεπτεμβρίου 2009
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

Σ. ΧΑΤΖΗΓΑΚΗΣ
F

        Αριθμ. 132773 (12)
Ανάκληση εγκρίσεων κυκλοφορίας φυτοπροστατευτι−

κών προϊόντων (εντομοκτόνα), που περιέχουν τη δρα−
στική ουσία imidacloprid.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του π.δ. 115/30.5.97 (ΦΕΚ 104/

Α/30.5.1997), για την έγκριση, διάθεση στην αγορά και 

έλεγχο φυτοπροστατευτικών προϊόντων σε συμμόρ−
φωση προς την οδηγία 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου 
όπως έχει συμπληρωθεί και ειδικότερα το άρθρο 4 
(παρ. 6).

2. Την υπ’ αριθμ. 102696/23.7.2002 (ΦΕΚ 1047/Β/9.8.2002) 
απόφαση του Υπουργού Γεωργίας για «επανέγκριση 
των σκευασμάτων μετά την καταχώριση στο Παρ/μα Ι 
της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ της/των δραστικών ουσιών του 
σκευάσματος» όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπ’ 
αριθμ. 105349/15.6.2004 (ΦΕΚ 955/Β/25.6.2004) απόφαση 
του Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 
για «Τροποποίηση της απόφασης του Υπ. Γεωργίας με 
υπ’ αριθμ. 102969/23.7.2002 σχετικά με την επανέγκριση 
των σκευασμάτων μετά την καταχώριση στο Παρ/μα Ι 
της οδηγίας 94/414/ΕΟΚ της/των δραστικών ουσιών του 
σκευάσματος».

3. Tην υπ’ αριθμ. 2008/116/EK οδηγία της Επιτροπής της 
15.12.2008 «για την τροποποίηση της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ 
του Συμβουλίου με σκοπό την καταχώριση των ουσιών 
aclonifen, imidacloprid και metazachlor ως δραστικών 
ουσιών», η οποία δημοσιεύθηκε στο τεύχος L 337/86−91 
της 16.12.2008 της επίσημης εφημερίδας της Ε.Ε.

4. Τη με αριθμό 393155/22.9.1992 (ΦΕΚ 579/Β/23.9.1992) 
για «Περιορισμό συλλογικών οργάνων του Υπουργείου 
Γεωργίας».

5. Το π.δ. 206/2007 /(ΦΕΚ 232/Α/19.9.2007) «Διορισμός 
Υπουργών και Υφυπουργών». 

6. Την υπ’ αριθμ. 147/19.1.2009 (ΦΕΚ 67/Β΄/21.1.2009) 
απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Αγρο−
τικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για «Ανάθεση αρμο−
διοτήτων στους Υφυπουργούς Αγροτικής Ανάπτυξης 
και Τροφίμων Κωνσταντίνο Κιλτίδη και Μιχαήλ Παπα−
δόπουλο».

7. Την υπ’ αριθμ. 280665/6.4.2009 (ΦΕΚ 970/Β΄/22.5.2009) 
απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τρο−
φίμων για «μεταβίβαση στους Γενικούς Γραμματείς, Ειδι−
κό γραμματέα, Προϊσταμένους Γενικής διεύθυνσης Προ−
ϊσταμένους Διεύθυνσης και προϊσταμένους Τμήματος 
της εξουσίας να υπογράφουν με ‘‘Εντολή Υφυπουργού’’», 
αποφασίζουμε:

I. Ανακαλούμε, από την 1.2.2010, τις εγκρίσεις κυκλοφο−
ρίας των φυτοπροστατευτικών προϊόντων (εντομοκτό−
να) του παρακάτω πίνακα, που περιέχουν τη δραστική 
ουσία imidacloprid, επειδή μετά την καταχώριση της 
ουσίας αυτής στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι του π.δ. 115/1997, οι 
κάτοχοι των εγκρίσεων δεν έχουν πρόσβαση σε φάκελο 
που ικανοποιεί τις απαιτήσεις του Παραρτήματος ΙΙ του 
π.δ. 115/1997.

  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 27275
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1. IMOPRID 14212 ΓΕΩΦΑΡΜ Α.Ε.Β.Ε.

2. CONFIDOR 240 OD 14284 Bayer CropScience AG, Γερμανίας

3. PROVADO 350 OD 14285 Bayer CropScience AG, Γερμανίας

4. ConfiGAT 20 OD 14289 GAT Microencapsulation AG, Αυστρία

5. ConfiGAT 20 SC 14304 GAT Microencapsulation AG, Αυστρία

II. Για τα υπάρχοντα αποθέματα των σκευασμάτων του ανωτέρω πίνακα:
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α) απαγορεύεται μετά την 1.2.2010 η τιμολόγηση από 
τους κατόχους των εγκρίσεών τους προς τα καταστή−
ματα εμπορίας φυτοπροστατευτικών προϊόντων και 

β) δίνεται χρόνος ενός έτους (έως 31.1.2011) για την 
πώλησή τους από τα καταστήματα λιανικής πώλησης 
και τη χρήση από τους αγρότες.

III. Τυχόν αδιάθετες ποσότητες μετά την 1.2.2011 συ−
γκεντρώνονται από τους κατόχους των εγκρίσεων των 
σκευασμάτων του ανωτέρω πίνακα για επανεξαγωγή ή 
ασφαλή καταστροφή, με ευθύνη και δαπάνες αυτών.

ΙV. Στους παραβάτες της παρούσας επιβάλλονται οι 
ποινικές και διοικητικές κυρώσεις που προβλέπονται 
από τα άρθρα 31 και 32 του ν. 721/1977, όπως τροπο−
ποιήθηκε με το ν. 2538/1997.

V. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 29 Σεπτεμβρίου 2009

Με εντολή Υπουργού
Ο Γενικός Γραμματέας

Κ. ΣΚΙΑΔΑΣ
    Ö

  Αριθμ. 13752 (13)
Έγκριση υπερωριακής εργασίας υπαλλήλων Νομαρχι−

ακής Αυτοδιοίκησης Ηρακλείου για το Β΄ εξάμηνο 
έτους 2009.

Η ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

     Έχοντας υπόψη:
1) Το ν. 2218/94 «Ίδρυση Το Νομαρχιακής αυτοδιοίκησης 

και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 90/Α/1994).
2) Την με αριθμό 90 Απόφαση Ν.Σ (ΦΕΚ 1713/21.12.2001) 

«Αναμόρφωση−Κωδικοποίηση Οργανισμού Οργάνωσης 
και Λειτουργίας της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ηρα−
κλείου» όπως ισχύει σήμερα.

3) Τις διατάξεις του άρθρου 25 παρ.7 του ν. 2738/9.9.1999 
Α.(ΦΕΚ 180 Α) και του άρθρου 16 του νόμου 3205/2003.

4) Την υπ’ αριθμ. 311548 29.7.2009 απόφαση Γενικού 
Γραμματέα Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τρο−
φίμων με θέμα «Υπερωρίες Β΄ Εξαμήνου έτους 2009 
για τους υπαλλήλους των Νομαρχιακών Αυτοδιοική−
σεων που ασχολούνται με ποιοτικούς και ποσοτικούς 
ελέγχους γεωργικών προϊόντων και τροφίμων φυτικής 
προέλευσης.

5) Την ανάγκη να διεξάγεται απρόσκοπτα πέρα του ωρα−
ρίου των Υπηρεσιών, καθώς και κατά τις Κυριακές και αργίες 
η διακίνηση των αγροτικών προϊόντων του Νομού.

6) Το γεγονός ότι η δαπάνη που θα προκληθεί θα 
βαρύνει τον ειδικό φορέα 291/15 με κωδικό 5244 της Ν.Α. 
Ηρακλείου, αποφασίζουμε:

Να εργασθούν υπερωριακά κατά τις απογευματινές 
και νυχτερινές ώρες, καθώς και Κυριακές και εξαιρέσι−
μες το Β΄ Εξάμηνο έτους 2009 οι Γεωπόνοι Τακτικοί και 
Επικουρικοί Ελεγκτές της Δ/νσης Αγροτικής Ανάπτυξης, 
για την αντιμετώπιση των αναγκών ποιοτικού και ποσο−
τικού ελέγχου νωπών και μεταποιημένων ή προοριζομέ−
νων για μεταποίηση προϊόντων φυτικής προέλευσης.

Η παραπάνω υπερωριακή απασχόληση δεν δύναται 
να υπερβαίνει τις 900 ώρες απογευματινής εργασίας 
και τις 100 ώρες εργασίας Κυριακών, νυχτερινών και 
εξαιρέσιμων (συνολικής δαπάνης 7500 ευρώ) και αφορά 
στην υπερωριακή εργασία εννέα (9) υπαλλήλων της 
υπηρεσίας μας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Ηράκλειο, 29 Σεπτεμβρίου 2009 

Η Νομάρχης
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΣΧΟΙΝΑΡΑΚΗ  
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