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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
(1)

  Πολιτογράφηση Oμογενών Αλλοδαπών ΧΑΛΟΥ ΑΝΔΡΕΑ
του ΝΙΚΟΛΑ κ.λ.π. … 

  Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ 

 1. Με την υπ’ αριθμ. Φ. 71652/24810/25.5.2007 απόφαση 

του Υφυπουργού Εσωτερικών Δημ. Διοίκησης και Αποκ/
σης, γίνονται δεκτές οι από 26.5.1999 αιτήσεις πολιτο−
γράφησης των ομογενών αλλοδαπών :

α) ΧΑΛΟΥ ΑΝΔΡΕΑ του ΝΙΚΟΛΑ,
β) ΧΑΛΟΥ ΣΟΦΙΑ του ΣΩΤΗΡΗ
γ) ΧΑΛΟΥ ΓΙΑΝΝΗ του ΑΝΔΡΕΑ και
δ) ΧΑΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑ του ΑΝΔΡΕΑ, για την απόκτηση 

της Ελληνικής ιθαγένειας.
2. Με την υπ’ αριθμ. Φ. 73700/27896/25.5.2007 απόφαση 

του Υφυπουργού Εσωτερικών Δημ. Διοίκησης και Αποκ/
σης, γίνονται δεκτές οι από 21.9.1999 αιτήσεις πολιτο−
γράφησης των ομογενών αλλοδαπών :

α) ΓΙΟΒΑΝΗ ΜΙΧΑΛΗ του ΧΡΗΣΤΟΥ,
β) ΓΙΟΒΑΝΗ ΧΡΗΣΤΟΥ του ΜΙΧΑΛΗ και
γ) ΓΙΟΒΑΝΗ ΧΕΛΙΝΤΟΝ του ΜΙΧΑΛΗ, για την απόκτηση 

της Ελληνικής ιθαγένειας.
3. Με την υπ’ αριθμ. Φ. 73740/27242/25.5.2007 απόφαση 

του Υφυπουργού Εσωτερικών Δημ. Διοίκησης και Αποκ/
σης, γίνονται δεκτές οι από 27.9.1999 αιτήσεις πολιτο−
γράφησης των ομογενών αλλοδαπών :

α) ΜΠΑΜΠΟΥΛΗ ΤΗΛΕΜΑΧΟΥ του ΓΙΩΡΓΟΥ και
β) ΜΠΑΜΠΟΥΛΗ ΜΑΡΙΑΣ συζ. ΤΗΛΕΜΑΧΟΥ, για την 

απόκτηση της Ελληνικής ιθαγένειας.
4. Με την υπ’ αριθμ. Φ. 74551/27058/25.5.2007 απόφα−

ση του Υφυπουργού Εσωτερικών Δημ. Διοίκησης και 
Αποκ/σης, γίνονται δεκτές οι από 20.10.1999 αιτήσεις 
πολιτογράφησης των ομογενών αλλοδαπών :

α) ΝΤΟΥΤΣΗ ΓΙΩΡΓΗ του ΜΙΧΑΛΗ,
β) ΝΤΟΥΤΣΗ ΡΙΝΑΣ συζ. ΓΙΩΡΓΗ
γ) ΝΤΟΥΤΣΗ ΛΑΕΡΤΗ του ΓΙΩΡΓΗ και
δ) ΝΤΟΥΤΣΗ ΛΟΡΕΝΤΣΟΥ του ΓΙΩΡΓΗ, για την από−

κτηση της Ελληνικής ιθαγένειας.
5. Με την υπ’ αριθμ. Φ. 74759/28624/25.5.2007 απόφα−

ση του Υφυπουργού Εσωτερικών Δημ. Διοίκησης και 
Αποκ/σης, γίνονται δεκτές οι από 26.10.1999 αιτήσεις 
πολιτογράφησης των ομογενών αλλοδαπών :

α) ΦΩΤΑΚΗ ΛΙΤΟΥ του ΒΑΣΙΛΗ και
β) ΒΑΣΙΛΙΚΑΣ ΛΙΤΟΥ συζ. ΦΩΤΑΚΗ, για την απόκτηση 

της Ελληνικής ιθαγένειας.
6. Με τις υπ’ αριθμ. Φ. 74823/22989/25.5. 2007 και Φ. 

74823/22990/25.5.2007 αποφάσεις του Υφυπουργού Εσω−
τερικών Δημ. Διοίκησης και Αποκ/σης, γίνονται δεκτές 
οι από 29.10.1999 και 26.11.1999 αιτήσεις πολιτογράφησης 
των ομογενών αλλοδαπών:
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α) ΣΠΥΡΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ του ΒΑΓΓΕΛΗ,
β) ΣΠΥΡΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΥ του ΧΡΗΣΤΟΥ και
γ) ΦΩΤΕΙΝΩ ΣΠΥΡΟ συζ. ΧΡΗΣΤΟΥ, για την απόκτηση 

της Ελληνικής ιθαγένειας.
7. Με την υπ’ αριθμ. Φ. 77614/27923/25.5.2007 απόφαση 

του Υφυπουργού Εσωτερικών Δημ. Διοίκησης και Αποκ/
σης, γίνεται δεκτή η από 22.11.1999 αίτηση πολιτογρά−
φησης του ομογενούς αλλοδαπού ΝΤΟΚΟΥ ΑΛΕΞΗ του 
ΛΑΖΟΥ, για την απόκτηση της Ελληνικής ιθαγένειας.

8. Με την υπ’ αριθμ. Φ. 78417/27926/25.5.2007 απόφαση 
του Υφυπουργού Εσωτερικών Δημ. Διοίκησης & Αποκ/
σης, γίνονται δεκτές οι από 15.10.1999 αιτήσεις πολιτο−
γράφησης των ομογενών αλλοδαπών :

α) ΤΣΑΒΟΥ ΧΡΗΣΤΑΚΗ του ΜΙΧΑΛΗ και
β) ΤΣΑΒΟΥ ΚΑΛΛΙΡΡΟΗΣ συζ. ΧΡΗΣΤΑΚΗ, για την από−

κτηση της Ελληνικής ιθαγένειας.
9. Με τις υπ’ αριθμ. Φ. 78982/27120/25.5.2007 και 

Φ. 78982/27118/25.5.2007 αποφάσεις του Υφυπουργού 
Εσωτερικών Δημ. Διοίκησης και Αποκ/σης, γίνονται δε−
κτές οι από 30.11.1999 αιτήσεις πολιτογράφησης των 
ομογενών αλλοδαπών:

α) ΚΩΣΤΑ ΝΤΑΚΟΥ του ΣΠΥΡΟΥ,
β) ΕΛΕΝΗΣ ΝΤΑΚΟΥ συζ. ΚΩΣΤΑ,
γ) ΣΠΥΡΟΥ ΝΤΑΚΟΥ του ΚΩΣΤΑ και
δ) ΛΕΥΤΕΡΗ ΝΤΑΚΟΥ του ΚΩΣΤΑ, για την απόκτηση 

της Ελληνικής ιθαγένειας.
10. Με την υπ’ αριθμ. Φ. 79261/27083/25.5.2007 απόφα−

ση του Υφυπουργού Εσωτερικών Δημ. Διοίκησης και 
Αποκ/σης, γίνονται δεκτές οι από 23.2.2000 και 25.2.2000 
αιτήσεις πολιτογράφησης των ομογενών αλλοδαπών :

α) ΜΠΑΜΙΧΑ ΚΩΣΤΑ του ΠΑΝΤΕΛΗ και
β) ΜΠΑΜΙΧΑ ΒΙΟΛΕΤΑ συζ. ΚΩΣΤΑ, για την απόκτηση 

της Ελληνικής ιθαγένειας.
11. Με την υπ’ αριθμ. Φ. 86036/25845/25.5.2007 απόφα−

ση του Υφυπουργού Εσωτερικών Δημ Διοίκησης και 
Αποκ/σης, γίνονται δεκτές οι από 26.4.2000 αιτήσεις 
πολιτογράφησης των ομογενών αλλοδαπών :

α) ΜΠΡΑΧΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ του ΘΩΜΑ και
β) ΜΠΡΑΧΟΥ ΕΛΟΝΑ συζ. ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ, για την απόκτη−

ση της Ελληνικής ιθαγένειας.
12. Με την υπ’ αριθμ. Φ. 87110/16215/25.5.2007 απόφαση 

του Υφυπουργού Εσωτερικών Δημ. Διοίκησης και Αποκ/
σης, γίνεται δεκτή η από 19.4.2000 αίτηση πολιτογράφη−
σης της ομογενούς αλλοδαπής ΝΤΟΥΝΗ ΜΙΜΟΖΑ του 
ΛΟΥΚΑ, για την απόκτηση της Ελληνικής ιθαγένειας.

13. Με την υπ’ αριθμ. Φ. 88332/27395/25.5.2007 απόφα−
ση του Υφυπουργού Εσωτερικών Δημ. Διοίκησης και 
Αποκ/σης, γίνεται δεκτή η από 16.8.2000 αίτηση πο−
λιτογράφησης του ομογενούς αλλοδαπού ΤΣΙΛΑΚΟΥ 
ΒΑΓΓΕΛΗ του ΗΛΙΑ, για την απόκτηση της Ελληνικής 
ιθαγένειας.

14. Με την υπ’ αριθμ. Φ. 89722/28150/25.5.2007 από−
φαση του Υφυπουργού Εσωτερικών Δημ. Διοίκησης 
& Αποκ/σης, γίνεται δεκτή η από 27.9.2000 αίτηση 
πολιτογράφησης του ομογενούς αλλοδαπού ΡΩΜΑΙΟ 
ΚΟΤΣΑΝΗ του ΓΙΑΝΝΗ, για την απόκτηση της Ελλη−
νικής ιθαγένειας.

15. Με την υπ’ αριθμ. Φ. 89843/27519/25.5.2007 από−
φαση του Υφυπουργού Εσωτερικών Δημ. Διοίκησης 
και Αποκ/σης, γίνεται δεκτή η από 18.9.2000 αίτηση 
πολιτογράφησης του ομογενούς αλλοδαπού ΜΙΧΑΛΗ 
ΛΑΓΙΟΥ του ΓΙΑΝΝΗ, για την απόκτηση της Ελληνικής 
ιθαγένειας.

16. Με την υπ’ αριθμ. Φ.107106/21604/25.5.2007 απόφα−
ση του Υφυπουργού Εσωτερικών Δημ. Διοίκησης και 
Αποκ/σης, γίνεται δεκτή η από 11.7.2006 αίτηση πολι−
τογράφησης του ομογενούς αλλοδαπού ΜΙΧΑΛΗ ΑΡΙ−
ΣΤΟΤΕΛΗ του ΣΩΤΗΡΗ, για την απόκτηση της Ελληνικής 
ιθαγένειας. 

  Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΘ. ΝΑΚΟΣ 

F
(2)

   Πολιτογράφηση Ομογενούς Αλλοδαπής ΚΡΗΤΙΚΟΥ 
ΚΑΛΦΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

  Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 
ΔΗΜ. ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ

  Με την υπ’ αριθμ. Φ. 101586/28628/25.5.2007 απόφαση 
του Υφυπουργού Εσωτερικών Δημ. Διοίκησης και Αποκ/
σης, γίνεται δεκτή η από 28.6.2004 αίτηση ολιτογρά−
φησης της ομογενούς αλλοδαπής ΚΡΗΤΙΚΟΥ ΚΑΛΦΑ 
ΚΑΛΛΙΟΠΗΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, για την απόκτηση 
της Ελληνικής ιθαγένειας.

   Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΑΘ. ΝΑΚΟΣ

F
(3)

    Πολιτογράφηση Αλλογενούς Αλλοδαπής ΓΑΡΙΜΠΙΑΝ 
ΝΟΥΝΕ του ΒΑΖΓΚΕΝ 

 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ 

 Με την υπ’ αριθμ. Φ. 107349/31086/25.5.2007 απόφα−
ση του Υφυπουργού Εσωτερικών Δημ. Διοίκησης και 
Αποκ/σης, γίνεται δεκτή η από 2.1.2004 αίτηση πολι−
τογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής ΓΑΡΙΜΠΙΑΝ 
ΝΟΥΝΕ του ΒΑΖΓΚΕΝ, για την απόκτηση της Ελληνικής 
ιθαγένειας. 

  Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΘ. ΝΑΚΟΣ 

F
(4)

   Ανάκληση απόφασης Πολιτογράφησης Αλλογενούς 
αλλοδαπού ΚΟΥΝΤΖΕΣΒΙΛΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ του ΓΚΙΒΙ

  Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 
ΔΗΜ. ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ

  Με την υπ’ αριθμ. Φ. 47674/11424/25.5.2007 απόφαση 
του Υφυπουργού Εσωτερικών Δημ. Διοίκησης και Αποκ/
σης, ανακαλείται η υπ’ αριθμ. Φ. 47674/21127/05/16.2.2006 
όμοια απόφασή μας που αφορούσε την πολιτογράφηση 
του αλλογενούς αλλοδαπού ΚΟΥΝΤΖΕΣΒΙΛΙ ΚΩΝΣΤΑ−
ΝΤΙΝ του ΓΚΙΒΙ και δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 248/27.2.2006 
(τεύχος Β’ ) γιατί παρήλθε η προθεσμία του ενός έτους 
από την ημερομηνία δημοσίευσης της ως άνω Υπουργι−
κής απόφασης, χωρίς ο ανωτέρω να παρουσιασθεί για 
να δώσει τον όρκο του Έλληνα πολίτη, σύμφωνα με το 
άρθρο 9 παρ. 1 του Κ. Ε. Ι., όπως αυτό τροποποιήθηκε 
με το άρθρο 4 του ν. 1438/1984.

   Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΑΘ. ΝΑΚΟΣ
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Αριθμ. ΔΟΛ ΚΕΠ/Φ1/50/13471 (5)
    Σύσταση και Έναρξη Λειτουργίας Παραρτήματος Κέ−

ντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών στο Δήμο Αγ. Αναρ−
γύρων της Ν.Α. Αττικής.

   Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, 
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) των παρ. 1, 2, 3, 4, 5, 6 και 7 του άρθρου 31 του 

ν. 3013/2002 (ΦΕΚ 102/Α΄/1.5.2002) «Αναβάθμιση της πολι−
τικής προστασίας και λοιπές διατάξεις», όπως ισχύει.

β) της παρ. 5 του άρθρου 11 του ν. 3146/2003 (ΦΕΚ 
125/Α΄/23.5.2003) «Οργάνωση και άσκηση του εκλογικού 
δικαιώματος των ετεροδημοτών και άλλες διατάξεις».

γ) 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/Α΄/22.4.2005).

2) Την υπ’ αριθμ. ΔΙΔΚ/Φ. 1/2/6139/23.3.2004 (ΦΕΚ 527/
Β΄/24.3.2004) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του 
Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέ−
ντρωσης «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς 
Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης».

3) Την αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ Φ.1/1138 (ΦΕΚ 186/Β΄/2.2.2004) 
απόφαση με την οποία ορίστηκε η ημερομηνία έναρξης 
λειτουργίας του ΚΕΠ του Δήμου Αγ. Αναργύρων της Ν.Α. 
Αττικής με ηλεκτρονικό αριθμό 853.

4) Την αριθμ. 274/25.4.2007 απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου Αγ. Αναργύρων, σύμφωνα με την οποία 
εγκρίνεται η σύσταση Παραρτήματος Κέντρου Εξυπη−
ρέτησης Πολιτών.

5) Το υπ’ αριθμ. ΔΟΛ ΚΕΠ/Φ1/43/12226/14.5.2007 υπηρε−
σιακό σημείωμα προς τον Υφυπουργό Εσωτερικών, Δη−
μόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και την επ’ αυτού 
έγκριση για τη σύσταση Παραρτήματος ΚΕΠ στο Δήμο 
Αγ. Αναργύρων Ν.Α. Αττικής, αποφασίζουμε:

Στο Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών με ηλεκτρονι−
κό αριθμό 853, του Δήμου Αγ. Αναργύρων του Νομού 
Αττικής, συνιστάται Παράρτημα, με έδρα την περιοχή 
Ανάκασα του Δήμου Αγ. Αναργύρων Ν.Α. Αττικής.

Ως ημερομηνία έναρξης λειτουργίας του παραρτήμα−
τος ορίζεται η 17.8.2007.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 30 Μαΐου 2007

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΝΔΡΕΟΥΛΑΚΟΣ

F

    Αριθμ.52208 /B2 (6)
Σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου με δεκαεννέα (19) 

άτομα για χρονικό διάστημα έως ένα (1) έτος από 
το Ιόνιο Πανεπιστήμιο.

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ− 
ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ  ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

   Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:
1. 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 Α΄ 98).

2. Του αρ. 6 του ν. 2527/1997 (ΦΕΚ 206/Α΄/8.10.1997) «Τρο−
ποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του ν.2190/1994 
και άλλες διατάξεις»

3. Της υπ’ αριθμ. ΔΙΔΚ/Φ.1/2/6139/24.3.2004 κοινής από−
φασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτερι−
κών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης «Ανάθεση 
αρμοδιοτήτων του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας 
Διοίκησης και Αποκέντρωσης στους Υφυπουργούς Εσω−
τερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης» (ΦΕΚ 
527Β’) όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ. 17398/13.9.2005 
όμοιά της (ΦΕΚ 1284Β΄).

4. Του ν. 2632/1995 (ΦΕΚ 247/Α΄/ 1995) «Περί Δημοσίου 
Λογιστικού κ.λ.π.».

5. Της υπ’ αριθμ. 55/11.11.1998 Π.Υ.Σ. «αναστολή διο−
ρισμών και προσλήψεων στο Δημόσιο Τομέα» (ΦΕΚ 
252/Α΄/12.11.1998), όπως τροποποιήθηκε με τις υπ’ αριθμ. 
35/21.7.2000 Π.Υ.Σ. (ΦΕΚ 171/Α΄/24.7.2000), 22/5.4.2001 
Π.Υ.Σ. (ΦΕΚ 67/Α΄/6.4.2001) και 65/2001 Π.Υ.Σ. (ΦΕΚ 264/
Α΄/2001).

6. Την από 27.2.2006 βεβαίωση του Νομικού Συμβούλου 
του Ιονίου Παν/μιου

7. Το με υπ’ αριθμ. Δ.Δ2/3639/Φ.011/6.9.2006 έγγραφο 
του Ιονίου Παν/μιου.

8. Την με υπ’ αριθμ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ.10/385/12871/22.8.2006 
απόφαση της επιτροπής του άρθρου 2 παρ. 1 της αριθμ. 
55/1998 Π.Υ.Σ.

9. Τις ανάγκες του Ιονίου Παν/μιου σε προσωπικό για 
κάλυψη των αναγκών φύλαξης των κτιρίων του Ιονίου 
Παν/μιου κατά τις πρωινές απογευματινές και βραδινές 
ώρες λειτουργίας του και τις ανάγκες συντήρησης των 
χώρων του Πανεπιστημίου.

10. Το γεγονός ότι η δαπάνη που θα προκληθεί από 
τις διατάξεις της απόφασης αυτής, συνολικού ύψους 
227.000,00 Ευρώ για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους 
θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Ιονίου Παν/μιου, 
το οποίο επιχορηγείται από τον Κρατικό Προϋπολο−
γισμό χωρίς δυνατότητα αύξησης της επιχορήγησης, 
αποφασίζουμε:

Καθορίζουμε τον αριθμό των προσώπων που μπο−
ρεί το Ιόνιο Πανεπιστήμιο να αναθέσει για ένα (1) έτος 
σύμβαση μίσθωσης έργου, σύμφωνα με τις διατάξεις 
των άρθρων 681 και επόμενα του Αστικού Κώδικα, σε 
δεκαεννιά (19) άτομα ως εξής:

1. Δεκαοχτώ (18) άτομα που θα καλύψουν τις ανάγκες 
φύλαξης των κτιρίων του Παν/μιου κατά τις πρωινές, 
απογευματινές και βράδυνες ώρες. Στα κτίρια αυτά γί−
νονται μαθήματα κατά τις πρωινές και απογευματινές 
ώρες, λειτουργούν εργαστήρια (με τα απαραίτητα επο−
πτικά μέσα διδασκαλίας, μουσικά όργανα, ηλεκτρονικό 
εξοπλισμό), στεγάζονται βιβλιοθήκες των τμημάτων και 
διοικητικές υπηρεσίες του Ιδρύματος. Η φύλαξη των 
κτιρίων δεν μπορεί να εκτελεστεί με άλλο τρόπο, επειδή 
δεν υπηρετούν μόνιμοι υπάλληλοι φύλακες. Η δαπάνη 
που προκύπτει από την ανάθεση αυτή ανέρχεται στο 
ποσό των διακοσίων δεκατριών χιλιάδων (213.000,00) 
Ευρώ με συνολική εγγεγραμμένη πίστωση στον υπό 
έγκριση τακτικό προϋπολογισμό του Ιδρύματος για το 
έτος 2007, στον ΚΑΕ 0892β ποσού διακοσίων είκοσι 
χιλιάδων (220.000,00) Ευρώ.
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2. Ένα (1) άτομο που θα καλύψει τις ανάγκες συντήρη−
σης των χώρων του Παν/μιου. Το προσφερόμενο έργο 
θα εκτελείται στα κτίρια του Πανεπιστημίου στην Κέρ−
κυρα (συνολικά 16 κτίρια). Η δαπάνη για την εκτέλεση 
του έργου ανέρχεται στο ποσό των δεκατεσσάρων 
χιλιάδων (14.000,00) Ευρώ, με συνολική εγγεγραμμένη 
πίστωση στον υπό έγκριση τακτικό προϋπολογισμό του 
Ιδρύματος για το έτος 2007, στον ΚΑΕ 0429β ποσού 
είκοσι μία χιλιάδων (21.000,00) Ευρώ.

Η έναρξη των εργασιών, η ημερομηνία υπογραφής των 
συμβάσεων και ο χρόνος απασχόλησης του προσωπικού 
θα καθορισθούν από τις αρμόδιες υπηρεσίες του ως 
άνω Ιδρύματος.

3. Τα τυπικά προσόντα των φυσικών προσώπων στα 
οποία θα ανατεθεί η εκτέλεση του έργου πρέπει να 
είναι:

Α) Για τους φύλακες: α) απολυτήριος τίτλος υποχρε−
ωτικής εκπαίδευσης β) προϋπηρεσία τουλάχιστον δύο 
(2) ετών σε συναφές αντικείμενο από το οποίο αποδει−
κνύεται η ικανότητα φύλαξης κτιρίων ή εγκαταστάσεων 
Δημοσίων Υπηρεσιών, Ν.Π.Δ.Δ. και οργανισμών και γ) η 
προβλεπόμενη από το αρ. 3 του ν. 2518/1997 ειδική άδεια 
εργασίας προσωπικού ασφαλείας.

Β) Για τον συντηρητή των εξωτερικών και εσωτερικών 
χώρων και για τις ανάγκες τεχνικής φύσεως εργασιών 
στα κτίρια που στεγάζονται οι υπηρεσίες του Ιδρύματος: 
α) απολυτήριος τίτλος υποχρεωτικής εκπαίδευσης και 
β) προϋπηρεσία στην συντήρηση εσωτερικών και εξω−
τερικών χώρων τουλάχιστον ενός (1) έτους.

4. Ο χρονικός προσδιορισμός ολοκλήρωσης του προ−
σφερόμενου έργου εκ μέρους του αναδόχου ορίζεται 
μέσα σε ένα (1) χρόνο από την ημερομηνία υπογραφής 
της σύμβασης.

Η πρόοδος του έργου από τον ανάδοχο θα καθορίζει 
το ποσό της τμηματικής αμοιβής των αναδόχων.

Σε περίπτωση μη περάτωσης του έργου εντός του 
προβλεφθέντος χρόνου της σύμβασης μπορεί να παρα−
ταθεί ο χρόνος παράδοσης από τους αναδόχους χωρίς 
αύξηση της αμοιβής τους. Ως τόπος εκτέλεσης του 
έργου ορίζονται τα κτίρια του Ιονίου Πανεπιστημίου. Η 
καθημερινή παρουσία στη διεύθυνση του Πανεπιστημίου 
είναι υποχρεωτική.

Η αμοιβή θα κατατίθεται μηνιαίως μετά την τμηματική 
παράδοση του έργου στους αναδόχους. Οι ανάδοχοι 
δεν δικαιούνται δώρο Χριστουγέννων και Πάσχα καθώς 
και επίδομα αδείας, ενώ δεν υφίσταται υποχρέωση του 
εργοδότη για ασφάλιση των αναδόχων σε φορέα κυρίας 
και επικουρικής ασφάλισης.

Οι όροι και οι λοιπές λεπτομέρειες σχετικά με τα 
δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του κάθε αναδόχου 
θα ορίζονται ακριβώς από τη σύμβαση η οποία θα κα−
ταρτισθεί από το Ιόνιο Πανεπιστήμιο και θα υπογραφεί 
από τα συμβαλλόμενα μέρη. Το προαναφερόμενο έργο 
δεν ανάγεται στον κύκλο των συνήθων καθηκόντων 
των υπαλλήλων.

5. Η δαπάνη που προκύπτει από τις παραπάνω συμ−
βάσεις βαρύνει τον προϋπολογισμό του Ιονίου Πανε−
πιστημίου το οποίο επιχορηγείται από τον κρατικό 
προϋπολογισμό, χωρίς δυνατότητα αύξησης της επι−
χορήγησης.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

   Αθήνα, 9 Μαΐου 2007

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

 ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ  ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ  ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ
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F 
   Αριθμ. 54965/Δ5 (7)
Συνεισφορά εκπαιδευτικών των ιδιωτικών και ξένων 

σχολείων στον Ειδικό Λογαριασμό Ιδιωτικής Γενι−
κής Εκπαίδευσης. 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ−

ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

   Έχοντας υπόψη:
(Α) Τις διατάξεις:
1. Του άρθρου 47 του ν. 682/1977 (ΦΕΚ 244 Α) «Περί 

Ιδιωτικών Σχολείων Γενικής Εκπαίδευσης και Σχολικών 
Οικοτροφείων», όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 22 
παράγραφος 2 του ν. 3467/2006 (ΦΕΚ 128 Α) «Επιλογή 
στελεχών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαί−
δευσης, ρύθμιση θεμάτων διοίκησης και εκπαίδευσης 
και άλλες διατάξεις».

2. Της υπ’ αριθμ. 123028/ΙΒ/17.11.2006 (ΦΕΚ 1752 Β’) 
κοινής απόφασης των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και 
Θρησκευμάτων και Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών 
«Περί του τρόπου διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού 
Ιδιωτικής Γενικής Εκπαίδευσης (ΕΛΙΓΕ)».

3. Το υπ’ αριθμ. 54/21.2.2007 έγγραφο του Συνδέσμου 
Ιδρυτών Ελληνικών Ιδιωτικών Εκπαιδευτηρίων.

4. Της υπ’ αριθμ. 37930/Δ10Ε14.1264/14.10.2005 (ΦΕΚ 
1432/14.10.2005) απόφασης του Πρωθυπουργού και του 
Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός 
αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικο−
νομικών» όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ.  5733/Δ 
10 Ε 179 όμοια (ΦΕΚ 204 Β713.2.2006).

5. Της υπ’ αριθμ. 37876/ΣΤ5/26.4.2004 (ΦΕΚ 608 Β΄) 
κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και της Υπουρ−
γού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων «Καθορισμός 
αρμοδιοτήτων Υφυπουργών του Υπουργείου Εθνικής 
Παιδείας και Θρησκευμάτων».

(Β) Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκα−
λείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, 
αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε την υπ’ αριθμ. 125286/Δ5/23.12.2006 
κοινή απόφαση (ΦΕΚ τ.Β΄ 1845/20.12.2006) ως εξής:

1. Καθορίζουμε ως έσοδα του ειδικού λογαριασμού 
με τίτλο «Ειδικός Λογαριασμός Ιδιωτικής Γενικής Εκ−
παίδευσης» του άρθρου 47 του ν. 682/1977 (ΦΕΚ 244 
Α), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 22 του Νόμου 
3467/2006 (ΦΕΚ 128 Α΄/21.6.2006 τη συνεισφορά του μη−
δέν κόμμα πενήντα τοις εκατό (0,50%) των καθαρών 
μηνιαίων αποδοχών των εκπαιδευτικών των ιδιωτικών 
σχολείων Γενικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, των 
ισοτίμων και του εκπαιδευτικού προσωπικού των ξένων 
σχολείων που διέπεται από τις διατάξεις του ν.682/1977 
(ΦΕΚ 244 τ. Α΄).
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Ως καθαρές μηνιαίες αποδοχές εννοούνται οι αποδο−
χές που εισπράττονται από τους εκπαιδευτικούς (Μι−
κτές αποδοχές εκπαιδευτικών Δημόσιας εκπαίδευσης 
με ίδιο κλιμάκιο και χρόνια υπηρεσίας, μειωμένες κατά 
τις κρατήσεις που βαρύνουν τους εργαζομένους και 
το φόρο).

Τα ανωτέρω έσοδα πιστώνονται στο λογαριασμό του 
Ε.Λ.Ι.Γ.Ε., ο οποίος τηρείται στην Τράπεζα της Ελλά−
δος με τίτλο «Ειδικός Λογαριασμός Ιδιωτικής Γενικής 
Εκπαίδευσης» με Κ.Α. 26282/4 με τη διαδικασία όπως 
περιγράφεται κατωτέρω (παρ. 3).

2. Οι ιδιοκτήτες των ιδιωτικών σχολείων κατά την 
καταβολή των μηνιαίων αποδοχών των εκπαιδευτικών 
που απασχολούν, παρακρατούν από το καθαρό πληρω−
τέο το ανωτέρω ποσοστό και το καταθέτουν τον ίδιο 
χρόνο που αποδίδουν το Φόρο Μισθωτών Υπηρεσιών 
στις Δ.Ο.Υ.. Το ποσό που προκύπτει εμφανίζεται από τις 
Δ.Ο.Υ. στον εκτός προϋπολογισμού λογαριασμό «Τρε−
χούμενος Λογαριασμός Νομικών Προσώπων και Ειδικών 
Υπηρεσιών» (ΑΚ 555) και αποδίδεται σύμφωνα με την 
απόφαση υπ’ αριθμ. 85416/2758/81 του Υπουργού των 
Οικονομικών σε πίστωση του λογαριασμού Ν° 26282/4 
που τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδος. Οι ανωτέρω 
κρατήσεις των εκπαιδευτικών εμφανίζονται στην κατά−
σταση μισθοδοσίας τους και το αντίγραφο κατάθεσης 
των κρατήσεων στη Δ.Ο.Υ. συνοδεύει την κατάσταση 
μισθοδοσίας, η οποία αποστέλλεται στην αρμόδια Δι−
εύθυνση ή Γραφείο Εκπαίδευσης.

3. Η αρμόδια Διεύθυνση ή Γραφείο Εκπαίδευσης, μετά 
τον έλεγχο των μισθοδοτικών καταστάσεων για την 
ακρίβεια των στοιχείων, συντάσσει συγκεντρωτικό πί−
νακα με το σύνολο των κρατήσεων του μηδέν κόμμα 
πενήντα τοις εκατό (0,50%) εκάστου σχολείου και τον 
αποστέλλει έως το τέλος εκάστου τριμήνου στη Διεύ−
θυνση Οικονομικών Υποθέσεων του Υπουργείου Εθνικής 
Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Εισφορά δεν θα καταβάλλεται για τα Δώρα Χριστου−
γέννων και Πάσχα και επίδομα αδείας.

Εισφορά θα καταβάλλουν όλοι οι εκπαιδευτικοί εκτός 
από τους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς. Εισφορά θα κα−
ταβάλλουν και οι τυχόν συνταξιούχοι εκπαιδευτικοί που 
εργάζονται στα ιδιωτικά σχολεία. Δεν θα καταβάλλουν 
εισφορά όσοι εκπαιδευτικοί μισθοδοτούνται από τον 
Ε.Λ.Ι.Γ.Ε. του ΥΠ.Ε.Π.Θ., για όσο χρόνο και αιτία μισθο−
δοτούνται, εκτός από τα μέλη του Δ.Σ. της Ο.Ι.Ε.Λ.Ε. για 
τα οποία θα γίνεται παρακράτηση.

4. Κάθε παράλειψη ή παράβαση από υπαιτιότητα του 
ιδιοκτήτη και του Διευθυντή του σχολείου σε θέματα 
που ρυθμίζονται με την παρούσα αποτελεί πειθαρχικό 
αδίκημα και τιμωρείται σύμφωνα με τις συνδυασμένες 
διατάξεις των άρθρων 41,42, 43 και 44 του ν. 682/1977 
και του άρθρου 22 του ν. 3467/2006 (ΦΕΚ 128 τ. Α’).

5. Η ισχύς της απόφασης αυτής ισχύει από 1.1.2007 
για ένα έτος.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

   Αθήνα, 29 Μαΐου 2007

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
 ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ   ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

 ΠΕΤΡΟΣ ΔΟΥΚΑΣ  ΜΑΡΙΕΤΤΑ ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ

    Αριθμ. Υ4α/οικ.42167 (8)
Καθορισμός όρων, προϋποθέσεων και ενδείξεων της 

διαγνωστικής πράξης «κλινική Ποζιτρονική και Αξο−
νική Τομογραφία (PET/CT)» σε Νοσοκομεία και Ιδι−
ωτικές Κλινικές.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
 ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

   Έχοντας υπόψη :
1. Τις διατάξεις του ν. 1397/1983 (ΦΕΚ143/Α/1983) «Εθνι−

κό Σύστημα Υγείας»
2. Τις διατάξεις του αρθ.53 του ν. 2071/1992 (ΦΕΚ 123/

Α/1992) «Εκσυγχρονισμός και Οργάνωση Συστήματος 
Υγείας».

3. Τις διατάξεις των άρθρων 3 παρ. 2 και 4 παρ. 4 
του ν. 1278/1982 «Για σύσταση Κεντρικού Συμβουλίου 
Υγείας» (ΦΕΚ 105/Α/1982) όπως επαναφέρθηκε σε ισχύ 
με το άρθρο 1 του ν. 2194/1994 (ΦΕΚ 34/Α/1994) «Απο−
κατάσταση του Εθνικού Συστήματος Υγείας και άλλες 
διατάξεις».

4. Το π.δ. 95/2000, (ΦΕΚ. 76/Τ.Α./2000) «Οργανισμός του 
Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας» όπως τροποποιήθηκε 
και συμπληρώθηκε με το π.δ. 299 (ΦΕΚ 240/Α/2000).

5. Την υπ’ αριθμ. 12 της 195ης/10.2.2005 απόφαση της 
Ολομέλειας του ΚΕ.Σ.Υ., την υπ’ αριθμ. 11031/23.11.2005 και 
υπ’ αριθμ. 2551/8.12.2006 Αποφάσεις της Εκτελεστικής 
Επιτροπής του ΚΕ.Σ.Υ

6. Την ανάγκη καθορισμού πλαισίου όρων, προϋποθέ−
σεων και ενδείξεων της διαγνωστικής πράξης : κλινική 
Ποζιτρονική και Αξονική Τομογραφία (PET/CT) σε Νο−
σοκομεία και Ιδιωτικές Κλινικές.

Καθορίζουμε τους όρους, προϋποθέσεις και ενδείξεις 
της διαγνωστικής πράξης : κλινική Ποζιτρονική και Αξο−
νική Τομογραφία (PET/CT) σε Νοσοκομεία και Ιδιωτικές 
Κλινικές ως ακολούθως:

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ, ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΤΗΣ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΠΡΑ−
ΞΗΣ : ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΟΖΙΤΡΟΝΙΚΗ & ΑΞΟΝΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ 
(PET/CT) Α) Απαραίτητες προϋποθέσεις για να εκτελεί−
ται στα Νοσοκομεία ή τις Ιδιωτικές Κλινικές η κλινική 
Ποζιτρονική και Αξονική Τομογραφία (PET/CT) είναι:

1. Χορήγηση άδειας σκοπιμότητας για εγκατάσταση 
μηχανημάτων PET/CT

2. Να διαθέτουν την απαραίτητη υλικοτεχνική υπο−
δομή

3. Κατάλληλο εκπαιδευμένο προσωπικό για τη δι−
ενέργεια των διαγνωστικών αυτών πράξεων, για την 
αντιμετώπιση ασθενών με νεοπλασματικές παθήσεις, 
παθήσεις εγκεφάλου και καρδιάς.

4. Ο ορισμός επιστημονικά υπευθύνων για την εκτέ−
λεση της Ποζιτρονικής − Αξονικής Τομογραφίας PET/CT 
θα πρέπει να είναι ειδικότητας της Ακτινοδιαγνωστικής 
και της Πυρηνικής Ιατρικής.

Ο Ακτινολόγος υπεύθυνος για ένα κέντρο Ποζιτρονι−
κής −Αξονικής Τομογραφίας πρέπει να έχει αποκτήσει 
αποδεδειγμένα εμπειρία στην Αξονική Τομογραφία του−
λάχιστον πέντε (5) έτη μετά την ειδικότητα και ο Πυ−
ρηνικός Ιατρός συνυπεύθυνος για το ίδιο Κέντρο πέντε 
(5) έτη αποδεδειγμένης εμπειρίας Πυρηνικής Ιατρικής 
(γ − κάμερα).

Ο Ακτινολόγος και ο Πυρηνικός ιατρός αξιολογούν τις 
εξετάσεις και προσυπογράφουν τις εκθέσεις.
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Σε περίπτωση αποχώρησης των επιστημονικά υπευ−
θύνων ιατρών (ή ενός εκ των δύο) το Νοσοκομείο ή η 
Ιδιωτική Κλινική έχει την υποχρέωση να το γνωρίσει 
στο Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης 
και θα αναστέλλεται η σχετική άδεια προκειμένου να 
ορισθούν ο νέος ή οι νέοι επιστημονικά υπεύθυνος(οι), 
ώστε να επαναξιολογηθεί (ούν) από το Κεντρικό Συμ−
βούλιο Υγείας.

Β) Συγκροτείται ειδική επιτροπή στο Κεντρικό Συμ−
βούλιο Υγείας (ΚΕ.Σ.Υ) αποτελούμενη από τις ιατρικές 
ειδικότητες Ακτινοδιαγνωστικής, Νευρολογίας Παθολο−
γικής Ογκολογίας, Πυρηνικής Ιατρικής και Χειρουργικής 
η οποία θα έχει ως έργο :

3. Την έγκριση εκτέλεσης των ιατρικών πράξεων πο−
ζιτρονικής − Αξονικής Τομογραφίας PET/CT μετά από 
λεπτομερή εξέταση των φακέλων των ενδιαφερομένων 
ασθενών.

4. Την αξιολόγηση των Νοσοκομείων και των Ιδιωτικών 
Κλινικών ως κατάλληλων για τη διενέργεια των ιατρικών 
πράξεων Ποζιτρονικής −αξονικής Τομογραφίας PET/CT.

Τα Νοσοκομεία και οι Ιδιωτικές Κλινικές που ήδη διενερ−
γούν την ανωτέρω διαγνωστική πράξη δεν απαλλάσσονται 
της υποχρεώσεως λήψεως άδειας καταλληλότητας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 29 Μαρτίου 2007

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Δ. ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ

F
    Αριθμ. ΔΥΓ2/οικ 67752 (9)
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. Α2στ/οικ.4430/1985 (ΦΕΚ 

576 τ.Β΄) απόφασης «Καθορισμός χρονικής διάρκει−
ας ισχύος των χορηγούμενων αδειών λειτουργίας 
των εργαστηρίων ακτινοβολιών».

  Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
 ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

   Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 5 του 

ν.δ. 181/1974 (ΦΕΚ.347/20.11.1974 τ.Α΄) «περί προστασίας 
εξ ιοντιζουσών ακτινοβολιών»

2) Την υπ’ αριθμ. 1014 (ΦΟΡ) 94 κοινή υπουργική από−
φαση «Έγκριση Κανονισμών Ακτινοπροστασίας» (ΦΕΚ 
Β’216/6.3.2001) 

3) Την υπ’ αριθμ. 27304/17.3.2004 κοινή απόφαση Πρωθυ−
πουργού και Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγ−
γύης που αναφέρεται στην ανάθεση αρμοδιοτήτων στους 
Υφυπουργούς Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

4) Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν.2469/1997 
(ΦΕΚ Α’38) και το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή 
δεν προκύπτει δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπο−
λογισμού, αποφασίζουμε:

5) Το υπ’ αριθμ. Π/108/077/20.3.2007 έγγραφο της Ε.Ε.Α.Ε.
6) Τροποποιούμε την υπ’ αριθμ. Α2στ/οικ.4430/1985 

(ΦΕΚ 576 τ. Β΄) απόφαση «Καθορισμός χρονικής διάρ−
κειας ισχύος των χορηγούμενων αδειών λειτουργίας 
των εργαστηρίων ακτινοβολιών», ως εξής:

Άρθρο 1 
Τροποποιήσεις

Η χρονική ισχύς της άδειας λειτουργίας των εργαστη−
ρίων Πυρηνικής Ιατρικής, περίπτωση Δ΄, της υπ’ αριθμ. 

Α2στ/οικ.4430/1985 (ΦΕΚ 576, τ.Β’, 1985) απόφασης τρο−
ποποιείται ως εξής: 

Η διάρκεια ισχύος της άδειας λειτουργίας εργαστη−
ρίων Πυρηνικής Ιατρικής όλων των κατηγοριών (Α1, Α2, 
Α3) ορίζεται σε τρία (3) χρόνια από την ημερομηνία 
έκδοσής τους.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

   Αθήνα, 25 Μαΐου 2007 

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

Α. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ

F
    Aριθμ. 290710 (10)
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 275751/2004 (ΦΕΚ 1276/

Β΄/20.8.2004) απόφασης «περί μέτρων εφαρμογής του 
Κανονισμού (ΕΚ) υπ’ αριθμ. 1234/2003 της Επιτροπής 
για την τροποποίηση των παραρτημάτων Ι, IV, και 
XI του Κανονισμού (ΕΚ) υπ’ αριθμ. 999/2001 του Ευ−
ρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και του 
Κανονισμού (ΕΚ) υπ’ αριθμ. 1326/2001 της Επιτροπής 
όσον αφορά στις μεταδοτικές σπογγώδεις εγκεφα−
λοπάθειες και τις ζωοτροφές».

   ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − 

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

   Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:
1. α) Του άρθρου 9 παρ. 2 του ν.δ. 185/1973 (262 Α’) όπως 

η παρ. αυτή έχει αντικατασταθεί με το άρθρο 36 παρ. 
1 του ν. 2945/2001 (Α’223) και συμπληρωθεί με την παρ. 
2 του άρθρου 34 του ν. 3147/2003 (Α 135).

β) Του άρθρου 1 παρ. 1,2, 3 του ν. 1338/1983 «Εφαρμογή 
του Κοινοτικού Δικαίου» (Α’ 34) όπως τροποποιήθηκε με τη 
διάταξη του άρθρου 6 παρ. 1 του ν. 1440/1984 (Α’ 70) «Συμ−
μετοχή της Ελλάδος στο κεφάλαιο, στα αποθεματικά και 
στις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, 
στο κεφάλαιο της Ευρωπαϊκής Κοινότητος Άνθρακος και 
Χάλυβος και του Οργανισμού Εφοδιασμού ΕΥΡΑΤΟΜ» και 
του άρθρου 65 του ν. 1892/1990 «Για τον εκσυγχρονισμό 
και την ανάπτυξη και άλλες διατάξεις» (Α’ 101).

γ) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ−
βέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα που τέθηκε σε ισχύ 
με το άρθρο πρώτο του υπ’ αριθμ. 63/2005 Προεδρικού 
Διατάγματος «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» (Α’98).

2. Το παράρτημα IV του κανονισμού (ΕΚ) υπ’ αριθμ. 
999/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβου−
λίου για τη θέσπιση κανόνων πρόληψης, καταπολέμη−
σης και εξάλειψης ορισμένων μεταδοτικών σπογγωδών 
εγκεφαλοπαθειών όπως τροποποιήθηκε τελευταία από 
τον Καν (ΕΚ) υπ’ αριθμ. 1292/2005 της Επιτροπής (L 205/3 
της 6.8.2005).

3. Την υπ’ αριθμ. 275751(ΦΕΚ 1276/Β΄/20.8.2004) κοινή 
απόφαση του Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομι−
κών περί μέτρων εφαρμογής Κανονισμού (ΕΚ) υπ’ αριθμ. 
1234/2003 της Επιτροπής «για την τροποποίηση των 
παραρτημάτων Ι, IV, και XI του Κανονισμού (ΕΚ) υπ’ 
αριθμ. 999/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου και του Κανονισμού (ΕΚ) υπ’ αριθμ. 1326/2001 
όσον αφορά στις μεταδοτικές σπογγώδεις εγκεφαλο−
πάθειες και τις ζωοτροφές».
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4. Την υπ’ αριθμ. Υ132/11.10.2004 κοινή απόφαση του 
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης 
και Τροφίμων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Αλέξανδρο Κοντό» 
(Β  1533/14.10.2004).

5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρα−
τικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1 

Με την παρούσα απόφαση τροποποιείται η υπ’ αριθμ. 
275751/2004 (ΦΕΚ 1276/Β΄/20.8.2004) απόφαση «περί μέ−
τρων εφαρμογής Κανονισμού (ΕΚ) υπ’ αριθμ. 1234/2003 
της Επιτροπής «για την τροποποίηση των παραρτημά−
των Ι, IV, και XI του Κανονισμού (ΕΚ) υπ’ αριθμ. 999/2001 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και 
του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1326/2001 της Επιτροπής όσον 
αφορά τις μεταδοτικές σπογγώδεις εγκεφαλοπάθειες 
και τις ζωοτροφές» (L 173/6 της 11.7.2003) σε εφαρμογή 
του Κανονισμού (ΕΚ) υπ’ αριθμ. 1292/2005 της Επιτροπής 
(L 205/3 της 6.8.2005) ως ακολούθως:

1. Στο άρθρο 2 παρ. 1 διαγράφεται η φράση: « προϊόντα 
υδρόλυσης πρωτεϊνών που προέρχονται από μη μηρυ−
καστικά και από προβιές και δέρματα μηρυκαστικών».

2. Στο άρθρο 3 παρ.1, στίχους τρίτο, τέταρτο και 
πέμπτο, διαγράφεται η φράση «προϊόντα υδρόλυσης 
πρωτεϊνών που προέρχονται από μη μηρυκαστικά και 
από προβιές και δέρματα μηρυκαστικών» και προστί−
θεται πριν από τη λέξη («προϊόντα»), του έκτου στίχου, 
η φράση: «και προϊόντα αίματος που προέρχονται από 
μη μηρυκαστικά».

3. Στο άρθρο 3 παρ. 2 στοιχείο α) διαγράφεται η φρά−
ση « ή αιματάλευρα προέλευσης μη μηρυκαστικών,».

4. Στο άρθρο 3 παρ.2, το στοιχείο β) αντικαθίσταται 
ως εξής:

«β) Για τη χρήση όξινου φωσφορικού ασβεστίου και 
φωσφορικού ασβεστίου και προϊόντων αίματος για την 
παρασκευή τροφών για ζώα συντροφιάς και ζωοτροφών 
που προορίζονται για σαρκοβόρα ζώα που εκτρέφονται 
για την παραγωγή γούνας ακολουθείται η διαδικασία 
που προβλέπεται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρ−
θρου, κατά περίπτωση».

5. Η παρ.3 του άρθρου 3 μέχρι και τον ένατο στίχο, 
αντικαθίσταται ως εξής:

«3.α) Για τη χρησιμοποίηση αιματαλεύρων προέλευ−
σης μη μηρυκαστικών και ζωοτροφών που τα περιέχουν 
στη διατροφή ιχθύων, οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν 
αίτηση προς την αρμόδια αρχή και συνημμένα υπεύθυνη 
δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (με θεώρηση 
της γνησιότητας της υπογραφής του αιτούντος) περί 
χρησιμοποίησης αιματαλεύρων προέλευσης μη μηρυ−
καστικών για την αποκλειστική παρασκευή ζωοτροφών 
για ιχθύες».

Μετά τον δέκατο τέταρτο στίχο της παρ. 3 του άρ−
θρου 3 προστίθεται παρ. 3β) ως ακολούθως:

«3.β) Κατά παρέκκλιση και προκειμένου οι ενδιαφε−
ρόμενοι για την παρασκευή ζωοτροφών να χρησιμο−
ποιήσουν αιματάλευρα που προέρχονται από μη μηρυ−
καστικά για την παραγωγή ζωοτροφών για ιχθύες, σε 
εγκαταστάσεις που επίσης παράγουν ζωοτροφές για 
μηρυκαστικά, ακολουθείται η διαδικασία που προβλέ−
πεται στο άρθρο 3 παρ. 1 στοιχείο β».

6. Στην παρ.4 του άρθρου 3, το στοιχείο α) αντικαθί−
σταται ως εξής:

«α) Για τη χρησιμοποίηση και αποθήκευση ζωοτρο−
φών που περιέχουν τα «προϊόντα» ή αιματάλευρα που 
προέρχονται από μη μηρυκαστικά, σε εκμεταλλεύσεις 
όπου διατηρούνται μηρυκαστικά ή εκτρεφόμενα ζώα 
εκτός των ιχθύων, αντιστοίχως, η αρμόδια αρχή διε−
νεργεί επιτόπιους ελέγχους εγγράφων, ζωοτροφών και 
εγκαταστάσεων στις κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις, 
προκειμένου να διαπιστώσει ότι εφαρμόζονται μέτρα 
που εμποδίζουν τη σίτιση των μηρυκαστικών ή των 
εκτρεφόμενων ζώων εκτός των ιχθύων, αντιστοίχως, 
με ζωοτροφές που περιέχουν τα εν λόγω προϊόντα ή 
αιματάλευρα, αντιστοίχως».

7. Στην παρ.4 του άρθρου 3 στοιχείο β) μετά τη λέξη 
«προϊόντα» προστίθεται η φράση « ή αιματάλευρα που 
προέρχονται από μη μηρυκαστικά» και μετά τη φράση 
«μη μηρυκαστικών στην εκμετάλλευση» προστίθεται η 
φράση: «αν πρόκειται για τα «προϊόντα» ή μόνο ιχθύων 
αν πρόκειται για τα αιματάλευρα».

8. Στο άρθρο 3 η παράγραφος 5 αντικαθίσταται ως 
εξής:

«5. α) Για τη μεταφορά και αποθήκευση υπό μορφή 
χύμα i) μεταποιημένων ζωικών πρωτεϊνών με εξαίρε−
ση τα ιχθυάλευρα και ασυσκεύαστων προϊόντων, συ−
μπεριλαμβανομένων των ζωοτροφών, των οργανικών 
λιπασμάτων και των βελτιωτικών εδάφους, τα οποία 
περιέχουν τέτοιες πρωτεΐνες ii) ιχθυαλεύρων, όξινου φω−
σφορικού ασβεστίου και φωσφορικού ασβεστίου ζωικής 
προέλευσης, αιματαλεύρων και προϊόντων αίματος και 
iii) ζωοτροφών για ιχθύες, που περιέχουν αιματάλευρα, 
οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να δηλώνουν στην αρμόδια 
αρχή ότι τα εν λόγω προϊόντα μεταφέρονται με οχή−
ματα και αποθηκεύονται σε εγκαταστάσεις, ειδικά για 
το σκοπό αυτό. Για τις περιπτώσεις των παρεκκλίσεων, 
οι ενδιαφερόμενοι γνωστοποιούν την περίπτωση στην 
αρμόδια αρχή δύο ημέρες νωρίτερα, προκειμένου να 
προβεί στις δέουσες επιθεωρήσεις.

5. β) i) Η μεταφορά χύμα ζωοτροφών που περιέχουν 
ιχθυάλευρα ή όξινο φωσφορικό ασβέστιο ή φωσφορικό 
ασβέστιο ζωικής προέλευσης ή προϊόντα αίματος προ−
έλευσης μη μηρυκαστικών γίνεται με οχήματα που δεν 
μεταφέρουν ταυτόχρονα ζωοτροφές για μηρυκαστικά. 
Εάν το όχημα χρησιμοποιηθεί στη συνέχεια για μεταφο−
ρά ζωοτροφών για μηρυκαστικά, καθαρίζεται επιμελώς 
σύμφωνα με εγκεκριμένη από την αρμόδια αρχή διαδι−
κασία καθαρισμού, ii) H μεταφορά χύμα ζωοτροφών που 
περιέχουν αιματάλευρα προέλευσης μη μηρυκαστικών 
γίνεται με οχήματα που δεν μεταφέρουν ταυτόχρονα 
ζωοτροφές για εκτρεφόμενα ζώα εκτός των ιχθύων. Εάν 
το όχημα χρησιμοποιηθεί στη συνέχεια για μεταφορά 
ζωοτροφών για εκτρεφόμενα ζώα εκτός των ιχθύων, 
καθαρίζεται επιμελώς σύμφωνα με εγκεκριμένη από 
την αρμόδια αρχή διαδικασία καθαρισμού.

5. γ) Η ετικέτα και το συνοδευτικό έγγραφο (δελτίο 
αποστολής−τιμολόγιο), των ζωοτροφών που περιέχουν 
ιχθυάλευρα, όξινο φωσφορικό ασβέστιο, φωσφορικό 
ασβέστιο, προϊόντα αίματος ή αιματάλευρα, αναγρά−
φουν εντύπως ή φέρουν σφραγίδα όπου αναγράφε−
ται με ευδιάκριτους χαρακτήρες το εξής περιεχόμενο, 
κατά περίπτωση: «περιέχει ιχθυάλευρα/όξινο φωσφορι−
κό ασβέστιο/φωσφορικό ασβέστιο ζωικής προέλευσης/ 
προϊόντα αίματος− να μη χορηγείται σε μηρυκαστικά», 
«περιέχει αιματάλευρα−να χορηγείται μόνο σε ιχθύες».
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9. Στο άρθρο 4 μετά τη φράση: « όπως τροποποιήθη−
καν από τον Κανονισμό (ΕΚ) υπ’ αριθμ. 1234/2003 της 
Επιτροπής» προστίθεται η φράση : «και από τον Κανο−
νισμό (ΕΚ) υπ’ αριθμ. 1292/2005 της Επιτροπής».

10. Στο άρθρο 5 προστίθενται στοιχεία γ) και δ) ως 
εξής:

«γ) Οι εγκρίσεις που έχουν χορηγηθεί κατ’ εφαρμογή 
της παρούσης εξακολουθούν να ισχύουν εφόσον πλη−
ρούνται οι προϋποθέσεις χορήγησης τους.

δ) Οι μέχρι τώρα χορηγηθείσες εγκρίσεις χρησιμο−
ποίησης ορισμένων από τα «προϊόντα» μπορούν i) να 
επεκταθούν ως προς τη χρησιμοποίηση και άλλων από 
τα «προϊόντα» ή ii) να περιοριστούν, σε περίπτωση κα−
τάργησης της δραστηριότητας από τον ενδιαφερόμενο 
ή όταν δεν πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις χορήγη−
σης τους, ως ακολούθως:

Για την επέκταση της έγκρισης χρησιμοποίησης ο 
ενδιαφερόμενος υποβάλλει σχετική αίτηση στην αρ−
μόδια αρχή του άρθρου 2 και ακολουθείται η διαδι−
κασία του άρθρου 3, κατά περίπτωση. Σε περίπτωση 
κατάργησης δραστηριότητας, ο ενδιαφερόμενος το 
γνωστοποιεί στην αρμόδια αρχή του άρθρου 2 και 
η έγκριση χρησιμοποίησης που του έχει χορηγηθεί 

περιορίζεται στα «προϊόντα» τα οποία εξακολουθεί 
να χρησιμοποιεί.

Όταν μετά από έλεγχο από την αρμόδια αρχή διαπι−
στωθεί ότι ο ενδιαφερόμενος δεν πληροί όλες τις προ−
ϋποθέσεις για έγκριση χρησιμοποίησης «προϊόντων» που 
του έχει ήδη δοθεί, γίνεται γραπτή σύσταση από τον 
αρμόδιο υπάλληλο της οικείας Διεύθυνσης Αγροτικής 
Ανάπτυξης (επόπτη κυκλοφορίας ζωοτροφών) και δίνε−
ται εύλογο χρονικό περιθώριο για συμμόρφωση, μέχρι 
20 ημέρες. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης η έγκριση 
χρησιμοποίησης ανακαλείται και επιβάλλονται οι προβλε−
πόμενες από το άρθρο 4 κυρώσεις, κατά περίπτωση».

Άρθρο 2

Η παρούσα ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφη−
μερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 29 Μαΐου 2007

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
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