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Αρ. Φύλλου 2191
31 Δεκεμβρίου 2010

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 306657
(1)
Τροποποίηση της αριθμ. 244203/16−1−2006 κοινή υπουργική
απόφαση Υπουργών ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. και Αγροτικής Ανά−
πτυξης και Τροφίμων (Φ.Ε.Κ. 75/Β΄/26−1−2006 όπως
διορθώθηκε από το Φ.Ε.Κ. 151/Β΄/9−2−2006) περί «Κα−
θορισμού των διαδικασιών, των απαιτούμενων δικαιο−
λογητικών και κάθε άλλου σχετικού θέματος, για την
εξαίρεση από την κατεδάφιση αυθαιρέτων κτισμά−
των ή κτιριακών εγκαταστάσεων κτηνοπτηνοτροφι−
κών μονάδων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Τροποποίηση της αριθμ. 244203/16−1−2006 κοινή υπουρ−
γική απόφαση Υπουργών ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. και Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων (Φ.Ε.Κ. 75/Β΄/26−1−2006 όπως
διορθώθηκε από το Φ.Ε.Κ. 151/Β΄/9−2−2006) περί «Κα−
θορισμού των διαδικασιών, των απαιτούμενων δικαιο−
λογητικών και κάθε άλλου σχετικού θέματος, για την
εξαίρεση από την κατεδάφιση αυθαιρέτων κτισμάτων
ή κτιριακών εγκαταστάσεων κτηνοπτηνοτροφικών μο−
νάδων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. .................................
Ρύθμιση λεπτομερειών για την απόδοση της εισφο−
ράς των εφημερίων και διακόνων της Εκκλησίας
της Κρήτης, υπέρ του επίσημου δελτίου «ΑΠΟ−
ΣΤΟΛΟΣ ΤΙΤΟΣ». .............................................................................
Έγκριση καθορισμού τέλους εισόδου στην Αρχαιο−
λογική Συλλογή Μονεμβασίας και στο μουσείο
Πύργου Πικουλάκη στην Αρεόπολη, Δήμου Οιτύ−
λου, Νομού Λακωνίας. ................................................................
Έγκριση σύνοψης τεσσάρων (04) συμβάσεων μίσθω−
σης έργου, για τη στελέχωση του Παραρτήμα−
τος ΚΕΠ της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Λάρι−
σας, το οποίο από 01−01−2011 θα λειτουργεί στα
πλαίσια του Δήμου Λαρισαίων...........................................
Απόκτηση Ελληνικής Ιθαγένειας ομογενών αλλοδα−
πών κατόχων ΕΔΤΟ σύμφωνα με τις διατάξεις
του άρθρου 23 του Ν. 3838/2010 (ΦΕΚ 49Α) ...........
Απαγόρευση του κυνηγίου στις περιοχές του νομού
Χανίων που καλύπτονται με χιόνι, κατά την τρέ−
χουσα κυνηγετική περίοδο 2010−2011. ..........................
Ανάκληση της αριθμ. 301/4−02−2009 (ΦΕΚ 307/τ.Β΄/
20.2.2009) ΄Αδειας Λειτουργίας Μονάδας Φροντίδας
Ηλικιωμένων (Μ.Φ.Η.) κερδοσκοπικού χαρακτήρα, ιδι−
οκτησίας της Μπάρδη Ειρήνης του Αναστασίου, με
την επωνυμία «΄΄Ειρήνη΄΄ Πανσιόν Ηλικιωμένων», για
το μισθωμένο οίκημα που βρίσκεται επί της οδού
Γράμμου 5, στα Βίλια Αττικής. ....................................................
Σύσταση δύο (2) προσωρινών προσωποπαγών θέ−
σεων Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου χρόνου, κατ’
εφαρμογή δικαστικής απόφασης στο Δήμο Γε−
ωργιουπόλεως (άρθρο 1 του Ν. 3068/2002 ΦΕΚ
274/Α/2002) ..........................................................................................
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ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ −
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Έχοντας υπόψη:
Τις διατάξεις:
1. Του Ν.Δ. 131/1974 «Περί παροχής οικονομικών ενι−
σχύσεων εις την γεωργικήν, κτηνοτροφικήν, δασικήν και
αλιευτικήν παραγωγήν» ( Α΄ 320), όπως τροποιήθηκε με
τις διατάξεις του νόμου 1409/1983, «Τροποποίηση και
συμπλήρωση των διατάξεων του ν.δ. 131/1974, περί παρο−
χής οικονομικών ενισχύσεων εις την γεωργικήν, κτηνο−
τροφικήν, δασικήν και αλιευτικήν παραγωγήν και άλλες
διατάξεις (Α΄ 199)» καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 11
του νόμου 2512/1997, «Ρύθμιση συνταξιοδοτικών θεμάτων
στρατιωτικών και άλλες διατάξεις» (Α΄ 138).
2. Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα που τέθηκε σε
ισχύ με το πρώτο άρθρο του υπ’αριθμ. 63/2005 Π.Δ.
«Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και
τα Κυβερνητικά Όργανα» (Α΄ 98).
3. Των Π.Δ. 402/88 και 398/90 «Οργανισμός Υπουργείου
Γεωργίας», όπως ισχύουν σήμερα.
4. Της αριθμ. Υ273/30−9−2010 απόφασης του Πρωθυ−
πουργού, «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή
Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλ−
λαγής Νικολάου Σηφουνάκη», (Φ.Ε.Κ. 1595/Β΄/1−10−2010).
5. Της αριθμ. 271752/21−10−2010 απόφασης του Πρω−
θυπουργού και του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίμων, «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυ−
πουργούς Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Ελένη −
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Μαρία Αποστολάκη και Ιωάννη Κουτσούκο», (Φ.Ε.Κ. 1673/
Β΄/21−10−2010).
6. Του άρθρου 4 του ν. 3399/05 (ΦΕΚ 255/Α΄/17.10.2005)
«Ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων − Προσαρμογή στη
νέα Κ.Α.Π. και άλλες διατάξεις».
7. Της αριθμ. 244203/16−1−2006 απόφασης Υπουργών
ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
(Φ.Ε.Κ. 75/Β΄/26−1−2006 όπως διορθώθηκε από το Φ.Ε.Κ.
151/Β΄/9−2−2006) «Καθορισμός των διαδικασιών, των απαι−
τούμενων δικαιολογητικών και κάθε άλλου σχετικού
θέματος, για την εξαίρεση από την κατεδάφιση αυθαι−
ρέτων κτισμάτων ή κτιριακών εγκαταστάσεων κτηνο−
πτηνοτροφικών μονάδων».
8. Της αριθμ. 331652/27−12−2006 απόφασης Υπουρ−
γών ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
(Φ.Ε.Κ. 1887/Β΄/29−12−2006).
9. Της αριθμ. 348849/31−12−2007 απόφασης Υπουρ−
γών ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
(Φ.Ε.Κ. 1/Β΄/2−1−2008).
10. Της αριθμ. 336351/23−11−2009 απόφασης Υπουρ−
γών Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής
και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (Φ.Ε.Κ. 2402/
Β΄/1.12.2009).
11. Της Υ1β/2000/29−3−1995 (ΦΕΚ 343/Β΄/4−5−1995) από−
φασης Υπουργών Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών
Ασφαλίσεων και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δη−
μοσίων Έργων, «Περί όρων ιδρύσεως και λειτουργίας
πτηνοκτηνοτροφικών εγκαταστάσεων».
12. Του ν. 3698/2008 «Ρυθμίσεις θεμάτων κτηνοτροφίας
και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 198/Α΄/2−10−2008).
13. Του ν. 3010/02 (ΦΕΚ 91/Α΄/25−4−2002) «Εναρμόνιση
του Ν. 1650/1986 με τις Οδηγίες 97/11 Ε.Ε. και 96/61 Ε.Ε.,
διαδικασία οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα
υδατορέματα και άλλες διατάξεις».
14. Της αριθμ. Η.Π.: 15393/2332 (ΦΕΚ 1022/Β΄/5−8−2002)
απόφασης Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και
Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, «Κα−
τάταξη δημόσιων και ιδιωτικών έργων και δραστηρι−
οτήτων σε κατηγορίες σύμφωνα με το άρθρο 3 του
Ν.1650/1986 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του
Ν. 3010/2002».
15. Της αριθμ. Η.Π.:11014/703/Φ104 (ΦΕΚ 332/Β΄/20.3.2003)
απόφασης Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών −
Εσωτερικών, Δημ. Διοίκησης και Αποκέντρωσης και
Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, «Δια−
δικασία Προκαταρκτικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης και
Αξιολόγησης (Π.Π.Ε.Α.) και Έγκρισης Περιβαλλοντικών
Όρων (Ε.Π.Ο.) σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.1650/1986
(Α΄ 160) όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 του
Ν.3010/2002».
16. Του άρθρου 9 του Ν. 1512/1985 «Τροποποίηση και
συμπλήρωση πολεοδομικών διατάξεων».
17. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας
απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρα−
τικού προϋπολογισμού.
18. Την εισήγηση της Διεύθυνσης Εισροών Ζωικής
Παραγωγής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων, αποφασίζουμε:
Τροποποιούμε την αριθμ. 244203/16−1−2006 απόφαση
Υπουργών ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τρο−
φίμων (Φ.Ε.Κ. 75/Β΄/26−1−2006), όπως τροποποιήθηκε με
τις αριθμ. 331652/27−12−2006 (Φ.Ε.Κ. 1887/Β΄/29−12−2006)

και αριθμ. 348849/31−12−2007 (Φ.Ε.Κ. 1/Β΄/2−1−2008) αποφά−
σεις των Υπουργών ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. και Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίμων και την αριθμ. 336351/23−11−2009 απόφαση
των Υπουργών Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής
Αλλαγής και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (Φ.Ε.Κ.
2402/Β΄/1−12−2009), ως ακολούθως :
Το εδάφιο 7 της παραγράφου Β «Διαδικασίες» του
άρθρου 1 τροποποιείται ως εξής:
«7. Για την ένταξη της κτηνοπτηνοτροφικής μονάδας
στη διαδικασία εξαίρεσης από την κατεδάφιση των αυ−
θαιρέτων κτισμάτων ή κτιριακών εγκαταστάσεων της,
υποβάλλεται αίτηση από τον φορέα της κτηνοπτηνο−
τροφικής μονάδας στη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας
και Κτηνιατρικής της οικείας Περιφερειακής Ανάπτυξης
για την έκδοση του δικαιολογητικού 3 της ανωτέρω
παραγράφου Α, το αργότερο μέχρι 31.12.2011. Η αίτηση
συνοδεύεται από τα δικαιολογητικά 1 και 2 της ανωτέρω
παραγράφου Α.».
Η ισχύς της απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευση
της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 27 Δεκεμβρίου 2010
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΗΦΟΥΝΑΚΗΣ ΕΛΕΝΗ − ΜΑΡΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ

F
Αριθμ. 162901/Α1
(2)
Ρύθμιση λεπτομερειών για την απόδοση της εισφοράς
των εφημερίων και διακόνων της Εκκλησίας της Κρή−
της, υπέρ του επίσημου δελτίου «ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΙ−
ΤΟΣ».
Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,
ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 43 παρ. 2 του ν. 3848/2010 «Αναβάθμιση
του ρόλου του εκπαιδευτικού −καθιέρωση κανόνων αξι−
ολόγησης και αξιοκρατίας στην εκπαίδευση και λοιπές
διατάξεις» (ΦΕΚ 71 Α).
β) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε
με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).
2. Τη σύμφωνη γνώμη της Ιεράς Επαρχιακής Συνόδου
της Εκκλησίας της Κρήτης που ελήφθη στη συνεδρίαση
της 9−9−2010 και
3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσης δεν
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπο−
λογισμού, αποφασίζουμε:
Για την καταβολή της εισφοράς από τους εφημέρι−
ους και διακόνους της Εκκλησίας της Κρήτης, από 1ης
Ιανουαρίου του έτους 2011, υπέρ του επισήμου δελτίου
«ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΙΤΟΣ», σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 43, παρ. 2, του ν. 3848/2010, εφαρμόζεται η εξής
διαδικασία:
α. Ο εκκαθαριστής των αποδοχών των εφημέριων και
διακόνων της Αρχιεπισκοπής Κρήτης και της οικείας
Ιεράς Μητρόπολης της Εκκλησίας της Κρήτης οφείλει
το ποσοστό της εισφοράς που παρακρατείται από τις
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μηνιαίες αποδοχές τους υπέρ του δελτίου «ΕΚΚΛΗΣΙΑ»
της Εκκλησίας της Ελλάδος να διατίθεται από 1ης Ια−
νουαρίου 2011, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις,
υπέρ του επίσημου δελτίου «ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΙΤΟΣ» που
εκδίδεται από την Ιερά Επαρχιακή Σύνοδο της Εκκλη−
σίας της Κρήτης.
β. Η μηνιαία μισθολογική κατάσταση που συντάσσε−
ται από τον εκκαθαριστή με τις αποδοχές, τις πάσης
φύσεως κρατήσεις και το φόρο εισοδήματος μετά την
έγκριση της από το οικείο Μητροπολιτικό Συμβούλιο,
αποστέλλεται ηλεκτρονικά στην Ενιαία Αρχή Πληρω−
μής (ΕΑΠ) η οποία μετά τον έλεγχο που διενεργεί,
εγγράφει το συνολικό ποσό της παρακράτησης της ει−
σφοράς σε ειδικό ΚΑΕ υπέρ του δελτίου «ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΤΙΤΟΣ» της Εκκλησίας της Κρήτης και στη συνέχεια
ενημερώνεται ηλεκτρονικά η Διεύθυνση Λογαριασμών
Δημοσίου (Δ 24) του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους,
η οποία μεριμνά, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις,
για την κατάθεση του σε τραπεζικό λογαριασμό που
τηρείται από την Ιερά Επαρχιακή Σύνοδο της Εκκλη−
σίας της Κρήτης.
γ) Με απόφαση της Ιεράς Επαρχιακής Συνόδου της
Εκκλησίας της Κρήτης ορίζονται τα όργανα που έχουν
την ειδική εντολή και αρμοδιότητα για την ανάληψη και
διαχείριση του ποσού της εισφοράς, για την έκδοση
του δελτίου.
δ) Σε περίπτωση που για οποιαδήποτε αιτία δεν παρα−
κρατηθεί και δεν αποδοθεί η εισφορά υπέρ του δελτίου
«ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΙΤΟΣ», θεωρείται ως δημόσιο έσοδο,
σύμφωνα με τον Κ.Ε.Δ.Ε., το οποίο και αποδίδεται στη
συνέχεια.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 23 Δεκεμβρίου 2010
Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΝΝΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ

F
Αριθμ. ΥΠΠΟ/ΓΔΑΠΚ/ΔΜΕΕΠ/Γ2/Φ32/40545/445
(3)
Έγκριση καθορισμού τέλους εισόδου στην Αρχαιολο−
γική Συλλογή Μονεμβασίας και στο μουσείο Πύρ−
γου Πικουλάκη στην Αρεόπολη, Δήμου Οιτύλου, Νο−
μού Λακωνίας.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθε−
σίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα»
που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ/τος 63/2005
(Φ.Ε.Κ. 98/Α/22.04.2005).
2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 186/2009 (ΦΕΚ 213/Α/7.10.2009)
«Συγχώνευση των Υπουργείων Πολιτισμού και Τουριστι−
κής Ανάπτυξης».
3. Τις διατάξεις του Π.Δ. 187/2009 (ΦΕΚ 214/Α/07.10.2009)
«Διορισμός Υπουργών και Υφυπουργών».
4. Τις διατάξεις του άρθρου 46, παρ. 2 του Ν. 3028/02
«Για την προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της
Πολιτιστικής Κληρονομιάς» (Φ.Ε.Κ. 153/Α/28.06.02)
5. Το Π.Δ. 191/2003 (Φ.Ε.Κ. 146/Α/13.06.03) «Οργανισμός
του Υπουργείου Πολιτισμού».

6. Την με αριθμ. ΥΠΠΟ/ΓΝΟΣ/49610/28.11.1990 (Φ.Ε.Κ.
743/Β/29.11.1990) «Περί εξαιρέσεως από τον περιορισμό
των τριών υπογραφών».
7. Τις διατάξεις της παρ. στ’ του άρθρου 8 του
ν.736/1977 (Φ.Ε.Κ. 316/Α/15.10.1977) «Περί Οργανισμού Τα−
μείου Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων».
8. Το Π.Δ. 185/2009 (Φ.Ε.Κ. 213/Α/7.10.2009) «Ανασύστα−
ση του Υπουργείου Οικονομικών κ.λπ.».
9. Την κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του
υπουργού Οικονομικών με αρ. 2672/3.12.2009 (Φ.Ε.Κ. 2408/
Β/3.12.2009) «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Υφυπουρ−
γού Οικονομικών Φίλιππου Σαχινίδη».
10. Τα υπ’ αριθμ. 1694/01.04.2010 και 606/09.02.2009
έγγραφα της 5ης Ε.Β.Α.
11. Την υπ’ αριθμ. 39/28.09.2010 ομόφωνη γνωμοδότηση
του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου.
12. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας
απόφασης δεν προκαλείται καμία δαπάνη σε βάρος του
κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Καθορίζεται τέλος εισόδου στην Αρχαιολογική Συλλο−
γή Μονεμβασίας ύψους δύο ευρώ (€ 2,00) για το κύριο
και ενός ευρώ (€ 1,00) για το μειωμένο, καθώς και στο
Μουσείο Πύργου Πικουλάκη στην Αρεόπολη, Δήμου Οι−
τύλου, Νομού Λακωνίας, ύψους δύο ευρώ (€ 2,00) για το
κύριο και ενός ευρώ (€ 1,00) για το μειωμένο.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 8 Νοεμβρίου 2010
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ

ΠΑΥΛΟΣ ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΣ

F
Αριθμ. 14848/200987
(4)
Έγκριση σύνοψης τεσσάρων (04) συμβάσεων μίσθωσης
έργου, για τη στελέχωση του Παραρτήματος ΚΕΠ
της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Λάρισας, το οποίο
από 01−01−2011 θα λειτουργεί στα πλαίσια του Δή−
μου Λαρισαίων.
Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
Τις διατάξεις:
1. Του Ν. 2503/1997 (Φ.Ε.Κ. 107/Α΄) «Διοίκηση, οργάνωση,
στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την
τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις».
2. Του άρθρου 6 Ν.2527/97 «Τροποποίηση και συμπλή−
ρωση του Ν.2190/94 και άλλες διατάξεις» σύμφωνα με τις
οποίες παρέχεται η δυνατότητα σύναψης συμβάσεων
έργου από τους ΟΤΑ και τα Νομικά τους Πρόσωπα με
φυσικά πρόσωπα.
3. Της παρ. 1 άρθρου 15 Ν. 3260/04 (ΦΕΚ 151/06−08−2004)
«Ρυθμίσεις του συστήματος προσλήψεων και θεμάτων
δημόσιας διοίκησης», σύμφωνα με τις οποίες ορίζεται
ότι: «για τις ανάγκες λειτουργίας των Κ.Ε.Π. επιτρέπε−
ται η απασχόληση φυσικών προσώπων με συμβάσεις
μίσθωσης έργου, για τις οποίες ισχύουν οι κείμενες
διατάξεις, χωρίς να απαιτούνται οι προϋποθέσεις της
Π.Υ.Σ 55/98».
4. Τις διατάξεις του άρθρου 31 του Ν.3013/2002 (ΦΕΚ
102/Α΄/2002 «Σύσταση Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολι−
τών».
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5. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 10 του Ν.3812/
2009 (ΦΕΚ 234/Α΄/28−12−2009) «Αναμόρφωση συστήμα−
τος προσλήψεων στο Δημόσιο τομέα και άλλες δια−
τάξεις».
6. Τις διατάξεις των άρθρων 186V, 1 παρ. 31 και 257 παρ.
8 του Ν. 3852/2010, «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοί−
κησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης −Πρόγραμμα
Καλλικράτης».
7. Τις διατάξεις του άρθρου 17 του Ν. 3870/2010 «Εκλο−
γικές δαπάνες συνδυασμών και υποψηφίων και έλεγχος
αυτών, κατά τις περιφερειακές και δημοτικές εκλογές».
8. Τις υπ’ αριθμ. ΔΟΛΚΕΠ/Φ4/11/1379/20−01−2010, ΔΟΛ−
ΚΕΠ/Φ4/18/1969/28−01−2010, ΔΟΛΚΕΠ/Φ4−24/4090/24−02−
2010, ΔΟΛΚΕΠ/Φ4−35/5326/10−03−2010 47329/19−08−2010
και 50259/06−09−2010 εγκυκλίους του Υπουργείου Εσω−
τερικών, Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνη−
σης.
9. Την αριθμ. ΔΟΛ ΚΕΠ/Φ4/32/4874/4−3−2010 (ΦΕΚ 247/
Β΄) απόφαση του Υφυπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρω−
σης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
10. Το υπ’ αριθμ. ΔΟΛΚΕΠ/Φ12−14/19541,19043/21−12−2010
έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ.Α.Η.Δ. με το οποίο εγκρίθηκαν τέσ−
σερις (04) συμβάσεις μίσθωσης έργου, για το χρονικό
διάστημα δώδεκα (12) μηνών, για τη στελέχωση του
Παραρτήματος Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.)−
0325ΠΑ− της Ν.Α. Λάρισας, το οποίο από 01−01−2011 θα
λειτουργεί στα πλαίσια του Δήμου Λαρισαίων, λόγω της
λήξης των ενεργών συμβάσεων του εν λόγω ΚΕΠ στις
04−01−2011, με τον όρο ότι οι συμβάσεις λήγουν από τη
χρονική στιγμή που θα στελεχωθεί το Κ.Ε.Π. με μόνιμο
προσωπικό, σύμφωνα με τις εγκυκλίους του ΥΠ. ΕΣ.
με αριθμ. ΔΟΛΚΕΠ/Φ4/289/21116/16−8−2007 & ΔΟΛΚΕΠ/
Φ4/204/23751/10−9−2007, αποφασίζουμε:
1. Εγκρίνουμε την απασχόληση με σύμβαση μίσθω−
σης έργου τεσσάρων (04) φυσικών προσώπων, για τη
λειτουργία του Παραρτήματος Κέντρου Εξυπηρέτησης
Πολιτών (ΚΕΠ) της Ν.Α. Λάρισας (0325ΠΑ), το οποίο από
01−01−2011 θα λειτουργεί στα πλαίσια του Δήμου Λαρι−
σαίων για το χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών.
2. Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 10 του
Ν.3812/2009 η σύναψη των συμβάσεων αυτών θα πραγ−
ματοποιείται από τον οικείο φορέα με βάση τη διαδικα−
σία και τα κριτήρια του άρθρου 21 του Ν.2190/94 (ΦΕΚ
24/Α΄) όπως ισχύουν. Η ανακοίνωση για τη σύναψη των
συμβάσεων αυτών, οι πίνακες κατάταξης των υποψη−
φίων και οι ενστάσεις που ενδέχεται να υποβληθούν,
υπάγονται στον έλεγχο νομιμότητας του ΑΣΕΠ, (σύμφω−
να με το υπόδειγμα της ΔΟΛΚΕΠ/Φ4−35/5326/10.3.2010
εγκυκλίου).
3.α) Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας στελέχω−
σης του ΚΕΠ με μόνιμο προσωπικό, δεν θα συναφθούν
νέες συμβάσεις με άλλα φυσικά πρόσωπα για το υπό−
λοιπο, ανεκτέλεστο χρονικό διάστημα των συμβάσεων.
Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης το Υπουργείο Εσωτε−
ρικών Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης,
θα επιστρέψει τις συναφθείσες συμβάσεις στους ΟΤΑ,
δεν θα τις χρηματοδοτήσει και θα τις ανακαλέσει για
το ανεκτέλεστο χρονικό διάστημα.
β) Σε περίπτωση αποχώρησης, λήξης, παραίτησης,
διακοπής κ.λπ. της σύμβασης μίσθωσης έργου με πρω−
τοβουλία του συμβασιούχου, δεν θα συναφθεί νέα σύμ−
βαση σε συνέχεια της προηγούμενης που διακόπηκε,
χωρίς την προηγουμένη ενημέρωση και έγκριση της

ΔΟΛΚΕΠ/ΥΠ.ΕΣ. Σε διαφορετική περίπτωση το Υπουρ−
γείο Εσωτερικών Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Δι−
ακυβέρνησης δε θα κάνει δεκτή τη νέα σύμβαση αλλά
και δε θα τη χρηματοδοτήσει.
γ) Κατά την ηλεκτρονική κατάρτιση των συμβάσεων
ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στη συμπλήρωση
εκείνου του υποδείγματος σύμβασης στο οποίο ανα−
φέρονται τα νέα στοιχεία των υπό συμπλήρωση πε−
δίων (ηγεσία, τρόπος χρηματοδότησης, μετονομασία
Υπουργείου).
4. Τόπος εκτέλεσης του έργου ορίζεται η έδρα του
οικείου ΚΕΠ.
5. Η αμοιβή του αναδόχου προσδιορίζεται σύμφωνα
με την εγκύκλιο 11123/8−5−2006 ως εξής:
α.) ο συμβασιούχος αν δεν έχει συμπληρώσει διαδο−
χικές συμβάσεις μίσθωσης έργου 24 μηνών, λαμβάνει
αποζημίωση 880 ευρώ.
β) ο συμβασιούχος αν έχει συμπληρώσει διαδοχικές
συμβάσεις μίσθωσης έργου άνω των 24 μηνών, λαμβάνει
αποζημίωση 1000 ευρώ.
Για τη χρηματοδότηση των παραπάνω συμβασιούχων
υπάρχει πρόβλεψη στον ΚΑΕ 2228 ειδικός φορέας 07−120
«Επιχορήγηση ΟΤΑ για δαπάνες ΚΕΠ» του ΥΠΕΣΑΗΔ για
το έτος 2010, ενώ για το έτος 2011 θα υπάρξει αντίστοι−
χη χρηματοδότηση από τους ΚΑΠ και συγκεκριμένα
από τους ΚΑΕ 3212 «Απόδοση στους Δήμους του 12%
των σημαντικών εισπράξεων του ΦΠΑ», 3213 «Απόδοση
στους Δήμους των 2/3 των συνολικών ετήσιων εισπρά−
ξεων του Φόρου Εισοδήματος των Φυσικών και Νομικών
Προσώπων» και 3215 «Απόδοση στους Δήμους του 50%
των συνολικών ετήσιων εισπράξεων του Φόρου Ακίνητης
Περιουσίας» ή όπως αλλιώς διαμορφωθούν αυτοί.
Το ανωτέρω έργο δεν ανάγεται στον κύκλο των συνή−
θων καθηκόντων ούτε των υπαλλήλων της Ν.Α Λάρισας,
ούτε των υπαλλήλων του Δήμου Λαρισαίων.
Οι αναγκαίοι όροι για την εκτέλεση του έργου θα
καθορισθούν με την υπογραφή των σχετικών συμβά−
σεων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 του
Ν.2527/97.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Λάρισα, 23 Δεκεμβρίου 2010
Η Γενική Γραμματέας Περιφέρειας
ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΓΕΡΑΚΟΥΔΗ
F
(5)
Απόκτηση Ελληνικής Ιθαγένειας ομογενών αλλοδαπών
κατόχων ΕΔΤΟ σύμφωνα με τις διατάξεις του άρ−
θρου 23 του Ν. 3838/2010 (ΦΕΚ 49Α).
1.− Με την αριθμ. Φ.233410/12146/23−11−2010 απόφαση
της Γενικής Γραμματέως Περιφέρειας Κεντρικής Μα−
κεδονίας, γίνεται δεκτή η από 03−12−2008 αίτηση της
ομογενούς ΛΙΤΣΕΝΗ ΛΕΔΙΑ του ΔΗΜΗΤΡΗ, κατοίκου
Δήμου Κατερίνης, κατόχου Ε.Δ.Τ.Ο. με αριθμό Α289063,
για την απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας.
2.− Με την αριθμ. Φ.233269/12315/23−11−2010 απόφαση
της Γενικής Γραμματέως Περιφέρειας Κεντρικής Μακε−
δονίας, γίνεται δεκτή η από 03−11−2008 αίτηση της ομο−
γενούς ΒΕΡΙΓΚΑ ΦΡΟΣΥΝΑ του ΝΙΣΗ, κατοίκου Δήμου
Κατερίνης, κατόχου Ε.Δ.Τ.Ο. με αριθμό Α289019, για την
απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας.
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3.− Με την αριθμ. Φ.233279/12165/23−11−2010 απόφαση
της Γενικής Γραμματέως Περιφέρειας Κεντρικής Μακε−
δονίας, γίνεται δεκτή η από 03−11−2008 αίτηση της ομο−
γενούς ΑΡΜΑΤΑ ΒΑΣΙΛΙΚΑ του ΦΩΤΗ, κατοίκου Δήμου
Κατερίνης, κατόχου Ε.Δ.Τ.Ο. με αριθμό Α289026, για την
απόκτηση ελληνικής ιθαγενείας.
4.− Με την αριθμ. Φ.233231/12151/23−11−2010 απόφαση
της Γενικής Γραμματέως Περιφέρειας Κεντρικής Μα−
κεδονίας, γίνεται δεκτή η από 09−10−2008 αίτηση της
ομογενούς ΑΔΑΜ ΛΙΖΑ του ΒΑΣΙΛ, κατοίκου Δήμου
Κατερίνης, κατόχου Ε.Δ.Τ.Ο. με αριθμό Α289416, για την
απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας.
5.− Με την αριθμ. Φ.233128/12164/23−11−2010 απόφαση
της Γενικής Γραμματέως Περιφέρειας Κεντρικής Μα−
κεδονίας, γίνεται δεκτή η από 04−09−2008 αίτηση της
ομογενούς ΣΤΟΓΙΑ ΜΑΝΟΥΕΛΑ του ΛΑΜΠΗ, κατοίκου
Δήμου Κατερίνης, κατόχου Ε.Δ.Τ.Ο. με αριθμό Α439016,
για την απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας.
6.− Με την αριθμ. Φ.232846/12153/23−11−2010 απόφαση
της Γενικής Γραμματέως Περιφέρειας Κεντρικής Μα−
κεδονίας, γίνεται δεκτή η από 03−12−2008 αίτηση της
ομογενούς ΜΑΣΤΟΡΑ ΒΙΤΟΡΙΑ του ΧΡΗΣΤΟΥ, κατοίκου
Δήμου Κολινδρού, κατόχου Ε.Δ.Τ.Ο. με αριθμό Α289287,
για την απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας.
7.− Με την αριθμ. Φ.232843/6690/23−11−2010 απόφαση
της Γενικής Γραμματέως Περιφέρειας Κεντρικής Μα−
κεδονίας, γίνεται δεκτή η από 17−03−2008 αίτηση της
ομογενούς ΒΕΡΙΓΚΑ ΙΛΝΤΑ του ΒΑΣΚΕ, κατοίκου Δήμου
Κατερίνης, κατόχου Ε.Δ.Τ.Ο. με αριθμό Α289228, για την
απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας.
8.− Με την αριθμ. Φ.82972/19842/23−11−2010 απόφαση
της Γενικής Γραμματέως Περιφέρειας Κεντρικής Μα−
κεδονίας, γίνεται δεκτή η από 24−08−2009 αίτηση της
ομογενούς ΝΑΠΟΛΟΝΙ ΜΙΡΕΛΑ του ΤΖΟΥΒΙ, κατοίκου
Δήμου Κατερίνης, κατόχου Ε.Δ.Τ.Ο. με αριθμό Α289604,
για την απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας.
9.− Με την αριθμ. Φ.233982/12254/23.11.2010 απόφαση
της Γενικής Γραμματέως Περιφέρειας Κεντρικής Μακε−
δονίας, γίνεται δεκτή η από 01−06−2009 αίτηση της ομο−
γενούς ΠΟΣΤΟΛ ΚΟΖΕΤΑ του ΠΑΝΤΗ, κατοίκου Δήμου
Κατερίνης, κατόχου Ε.Δ.Τ.Ο. με αριθμό Α289004, για την
απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας.
10.− Με την αριθμ. Φ.233983/12339/23−11−2010 απόφαση
της Γενικής Γραμματέως Περιφέρειας Κεντρικής Μα−
κεδονίας, γίνεται δεκτή η από 01−06−2009 αίτηση της
ομογενούς ΝΤΕΜΠΟ ΝΟΕΛΑ του ΘΑΝΗ, κατοίκου Δήμου
Κατερίνης, κατόχου Ε.Δ.Τ.Ο. με αριθμό Α289336, για την
απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας.
11.− Με την αριθμ. Φ.234240/19844/23−11−2010 απόφαση
της Γενικής Γραμματέως Περιφέρειας Κεντρικής Μα−
κεδονίας, γίνεται δεκτή η από 12−06−2009 αίτηση της
ομογενούς ΤΣΕΚΑΝΙ ΓΛΥΚΕΡΙΑ του ΒΑΣΙΛ, κατοίκου
Δήμου Κατερίνης, κατόχου Ε.Δ.Τ.Ο. με αριθμό Α289478,
για την απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας.
12.− Με την αριθμ. Φ.234326/19551/23−11−2010 απόφαση
της Γενικής Γραμματέως Περιφέρειας Κεντρικής Μα−
κεδονίας, γίνεται δεκτή η από 24−06−2009 αίτηση της
ομογενούς ΤΖΙΑ ΦΡΟΣΩ του ΓΛΙΓΟΡΗ, κατοίκου Δήμου
Κατερίνης, κατόχου Ε.Δ.Τ.Ο. με αριθμό Α242342, για την
απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας.
13.− Με την αριθμ. Φ.234328/19549/23−11−2010 απόφαση
της Γενικής Γραμματέως Περιφέρειας Κεντρικής Μακε−
δονίας, γίνεται δεκτή η από 12−06−2009 αίτηση της ομο−
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γενούς ΒΟΥΡΙ ΖΟΥΛΙΕΤΑ του ΑΝΕΣΤΗ, κατοίκου Δήμου
Κατερίνης, κατόχου Ε.Δ.Τ.Ο. με αριθμό Α289727, για την
απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας.
14.− Με την αριθμ. Φ.234931/19841/23−11−2010 απόφαση
της Γενικής Γραμματέως Περιφέρειας Κεντρικής Μα−
κεδονίας, γίνεται δεκτή η από 26−08−2009 αίτηση της
ομογενούς ΠΑΛΙ ΕΣΤΕΛΑ του ΑΡΙΑΝ, κατοίκου Δήμου
Ολύμπου, κατόχου Ε.Δ.Τ.Ο. με αριθμό Α289765, για την
απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας.
15.− Με την αριθμ. Φ.234934/19843/23−11−2010 απόφαση
της Γενικής Γραμματέως Περιφέρειας Κεντρικής Μακε−
δονίας, γίνεται δεκτή η από 25−08−2009 αίτηση της ομο−
γενούς ΛΕΝΓΚΟΥ ΜΑΡΙΑΝΘΗ του ΣΤΑΥΡΟΥ, κατοίκου
Δήμου Κατερίνης, κατόχου Ε.Δ.Τ.Ο. με αριθμό Α289775,
για την απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας.
16.− Με την αριθμ. Φ.233805/12255/23−11−2010 απόφαση
της Γενικής Γραμματέως Περιφέρειας Κεντρικής Μα−
κεδονίας, γίνεται δεκτή η από 11−05−2009 αίτηση της
ομογενούς ΜΙΤΣΙ ΧΡΥΣΑΝΘΗ του ΦΑΝΗ, κατοίκου Δήμου
Κατερίνης, κατόχου Ε.Δ.Τ.Ο. με αριθμό Α439217, για την
απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας.
17.− Με την αριθμ. Φ.233804/10561/23−11−2010 απόφαση
της Γενικής Γραμματέως Περιφέρειας Κεντρικής Μα−
κεδονίας, γίνεται δεκτή η από 11−05−2009 αίτηση της
ομογενούς ΜΙΤΣΙ ΑΝΘΟΥΛΑ του ΦΑΝΗ, κατοίκου Δήμου
Κατερίνης, κατόχου Ε.Δ.Τ.Ο. με αριθμό Α289936, για την
απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας.
18.− Με την αριθμ. Φ.233700/12326/23−11−2010 απόφαση
της Γενικής Γραμματέως Περιφέρειας Κεντρικής Μα−
κεδονίας, γίνεται δεκτή η από 14−04−2009 αίτηση της
ομογενούς ΚΑΛΟΥΛΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ του ΓΙΑΝΝΗ, κατοίκου
Δήμου Κατερίνης, κατόχου Ε.Δ.Τ.Ο. με αριθμό Α289671,
για την απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας.
19.− Με την αριθμ. Φ.233699/12166/23−11−2010 απόφαση
της Γενικής Γραμματέως Περιφέρειας Κεντρικής Μακε−
δονίας, γίνεται δεκτή η από 13−04−2009 αίτηση της ομο−
γενούς ΚΑΛΟΥΛΗ ΕΣΤΕΛΙΑ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ, κατοίκου
Δήμου Κατερίνης, κατόχου Ε.Δ.Τ.Ο. με αριθμό Α289673,
για την απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας.
20.− Με την αριθμ. Φ.233495/12152/23−11−2010 απόφαση
της Γενικής Γραμματέως Περιφέρειας Κεντρικής Μα−
κεδονίας, γίνεται δεκτή η από 29−12−2008 αίτηση της
ομογενούς ΡΕΜΑΤΣΚΑ ΡΟΖΑ του ΒΑΓΓΕΛ, κατοίκου
Δήμου Δίου, κατόχου Ε.Δ.Τ.Ο. με αριθμό Α289803, για
την απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας.
21.− Με την αριθμ. Φ.233472/7339/23−11−2010 απόφαση
της Γενικής Γραμματέως Περιφέρειας Κεντρικής Μα−
κεδονίας, γίνεται δεκτή η από 19−01−2009 αίτηση της
ομογενούς ΤΣΕΛΕΠΗ ΑΝΤΡΙΑΝΑ του ΝΙΚΟΛΑΚ, κατοίκου
Δήμου Κατερίνης, κατόχου Ε.Δ.Τ.Ο. με αριθμό Α289327,
για την απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας.
22.− Με την αριθμ. Φ.233494/12149/23−11−2010 απόφαση
της Γενικής Γραμματέως Περιφέρειας Κεντρικής Μακε−
δονίας, γίνεται δεκτή η από 29−12−2008 αίτηση της ομο−
γενούς ΡΕΜΑΤΣΚΑ ΓΙΩΡΓΙΑ του ΠΕΤΡΑΚ(Η), κατοίκου
Δήμου Δίου, κατόχου Ε.Δ.Τ.Ο. με αριθμό Α289269, για
την απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας.
23.− Με την αριθμ. Φ.233492/12341/23−11−2010 απόφαση
της Γενικής Γραμματέως Περιφέρειας Κεντρικής Μα−
κεδονίας, γίνεται δεκτή η από 28−01−2009 αίτηση της
ομογενούς ΚΟΡΑΝΗ ΣΩΤΗΡΙΑ του ΓΚΕΡΓΚΗ, κατοίκου
Δήμου Μεθώνης, κατόχου Ε.Δ.Τ.Ο. με αριθμό Α439225,
για την απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας.
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24.− Με την αριθμ. Φ.233470/12160/23−11−2010 απόφαση
της Γενικής Γραμματέως Περιφέρειας Κεντρικής Μακε−
δονίας, γίνεται δεκτή η από 13−01−2009 αίτηση της ομο−
γενούς ΤΣΑΤΣΑΛΗ ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ του ΘΑΝΑΣΗ, κατοίκου
Δήμου Κατερίνης, κατόχου Ε.Δ.Τ.Ο. με αριθμό Α439290,
για την απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας.
25.− Με την αριθμ. Φ.233412/10565/23−11−2010 απόφα−
ση της Γενικής Γραμματέως Περιφέρειας Κεντρικής
Μακεδονίας, γίνεται δεκτή η από 23−02−2009 αίτηση
της ομογενούς ΠΡΩΙΜΟ ΧΡΙΣΤΙΝΑ του ΦΑΝΗ, κατοίκου
Δήμου Κατερίνης, κατόχου Ε.Δ.Τ.Ο. με αριθμό Α289896,
για την απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας.
26.− Με την αριθμ. Φ.234327/19845/23−11−2010 απόφαση
της Γενικής Γραμματέως Περιφέρειας Κεντρικής Μακε−
δονίας, γίνεται δεκτή η από 12−06−2009 αίτηση του ομο−
γενούς ΒΟΥΡΙ ΡΟΛΑΝΤΙ του ΒΑΣΙΛΑΚ, κατοίκου Δήμου
Κατερίνης, κατόχου Ε.Δ.Τ.Ο. με αριθμό Α289726, για την
απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας.
27.− Με την αριθμ. Φ.233981/15081/23−11−2010 απόφαση
της Γενικής Γραμματέως Περιφέρειας Κεντρικής Μα−
κεδονίας, γίνεται δεκτή η από 01−06−2009 αίτηση του
ομογενούς ΠΟΣΤΟΛ ΛΕΟΝΑΡΝΤ του ΘΑΝΗ, κατοίκου
Δήμου Κατερίνης, κατόχου Ε.Δ.Τ.Ο. με αριθμό Α289003,
για την απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας.
28.− Με την αριθμ. Φ.233980/12334/23−11−2010 απόφα−
ση της Γενικής Γραμματέως Περιφέρειας Κεντρικής
Μακεδονίας, γίνεται δεκτή η από 01−06−2009 αίτηση
του ομογενούς ΝΤΕΜΠΟ ΕΡΜΑΛ του ΣΤΑΥΡΙ, κατοίκου
Δήμου Κατερίνης, κατόχου Ε.Δ.Τ.Ο. με αριθμό Α289335,
για την απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας.
29.− Με την αριθμ. Φ.233701/12340/23−11−2010 απόφαση
της Γενικής Γραμματέως Περιφέρειας Κεντρικής Μακε−
δονίας, γίνεται δεκτή η από 13−04−2009 αίτηση του ομο−
γενούς ΚΑΛΟΥΛΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του ΒΑΣΙΛΗ, κατοίκου
Δήμου Κατερίνης, κατόχου Ε.Δ.Τ.Ο. με αριθμό Α289670,
για την απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας.
30.− Με την αριθμ. Φ.233698/12161/23−11−2010 απόφαση
της Γενικής Γραμματέως Περιφέρειας Κεντρικής Μα−
κεδονίας, γίνεται δεκτή η από 13−04−2009 αίτηση του
ομογενούς ΚΑΛΟΥΛΗΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ,
κατοίκου Δήμου Κατερίνης, κατόχου Ε.Δ.Τ.Ο. με αριθμό
Α289838, για την απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας.
31.− Με την αριθμ. Φ.233499/12327/23−11−2010 απόφαση
της Γενικής Γραμματέως Περιφέρειας Κεντρικής Μακε−
δονίας, γίνεται δεκτή η από 28−11−2008 αίτηση του ομο−
γενούς ΣΟΥΛΙ INTΙ του ΝΙΚΟ, κατοίκου Δήμου Παραλίας,
κατόχου Ε.Δ.Τ.Ο. με αριθμό Α289334, για την απόκτηση
ελληνικής ιθαγένειας.
32.− Με την αριθμ. Φ.233498/12331/23−11−2010 απόφαση
της Γενικής Γραμματέως Περιφέρειας Κεντρικής Μα−
κεδονίας, γίνεται δεκτή η από 28−11−2008 αίτηση του
ομογενούς ΣΟΥΛΙ ΝΙΚΟ του ΛΙΣΙΜΑΚ, κατοίκου Δήμου
Παραλίας, κατόχου Ε.Δ.Τ.Ο. με αριθμό Α289332, για την
απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας.
33.− Με την αριθμ. Φ.233496/12157/23−11−2010 απόφαση
της Γενικής Γραμματέως Περιφέρειας Κεντρικής Μα−
κεδονίας, γίνεται δεκτή η από 29−12−2008 αίτηση του
ομογενούς ΡΕΜΑΤΣΚΑ ΠΕΤΡΑΚ(Η) του ΝΑΟΥΝ, κατοίκου
Δήμου Δίου, κατόχου Ε.Δ.Τ.Ο. με αριθμό Α289802, για
την απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας.
34.− Με την αριθμ. Φ.233493/10563/23−11−2010 απόφαση
της Γενικής Γραμματέως Περιφέρειας Κεντρικής Μα−
κεδονίας, γίνεται δεκτή η από 29−12−2008 αίτηση του
ομογενούς ΡΕΜΑΤΣΚΑ ΝΙΚΟ του ΠΕΤΡΑΚ(Η), κατοίκου

Δήμου Δίου, κατόχου Ε.Δ.Τ.Ο. με αριθμό Α289262, για
την απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας.
35.− Με την αριθμ. Φ.233473/12163/23−11−2010 απόφαση
της Γενικής Γραμματέως Περιφέρειας Κεντρικής Μακε−
δονίας γίνεται δεκτή, η από 13−01−2009 αίτηση του ομο−
γενούς ΤΣΑΤΣΑΛΗΣ ΘΕΟΔΩΡΗΣ του ΣΠΥΡΟΥ, κατοίκου
Δήμου Κατερίνης, κατόχου Ε.Δ.Τ.Ο. με αριθμό Α439289,
για την απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας.
36.− Με την αριθμ. Φ.233433/12156/23−11−2010 απόφαση
της Γενικής Γραμματέως Περιφέρειας Κεντρικής Μακε−
δονίας, γίνεται δεκτή η από 22−12−2008 αίτηση του ομο−
γενούς ΓΚΟΓΚΟΥ ΓΚΕΡΓΚΙ του ΦΟΝΗ, κατοίκου Δήμου
Κατερίνης, κατόχου Ε.Δ.Τ.Ο. με αριθμό Α439270, για την
απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας.
37.− Με την αριθμ. Φ.233232/12155/23−11−2010 απόφα−
ση της Γενικής Γραμματέως Περιφέρειας Κεντρικής
Μακεδονίας, γίνεται δέκτη η από 09−10−2008 αίτηση
του ομογενούς ΑΔΑΜ ΧΡΗΣΤΑΚΗ του ΣΠΥΡΟ, κατοίκου
Δήμου Κατερίνης, κατόχου Ε.Δ.Τ.Ο. με αριθμό Α289415,
για την απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας.
38.− Με την αριθμ. Φ.233127/12158/23−11−2010 απόφαση
της Γενικής Γραμματέως Περιφέρειας Κεντρικής Μα−
κεδονίας, γίνεται δεκτή η από 23−02−2009 αίτηση του
ομογενούς ΠΡΩΙΜΟ ΜΙΧΑΛ του ΧΡΙΣΤΟΦΟΡ, κατοίκου
Δήμου Κατερίνης, κατόχου Ε.Δ.Τ.Ο. με αριθμό Α289555,
για την απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας.
39.− Με την αριθμ. Φ.80245/19557/23−11−2010 απόφαση
της Γενικής Γραμματέως Περιφέρειας Κεντρικής Μα−
κεδονίας, γίνεται δεκτή η από 20−01−2009 αίτηση του
ομογενούς ΜΙΤΡΗ ΗΡΑΚΛΗΣ του ΝΕΣΤΗ, κατοίκου Δήμου
Κατερίνης, κατόχου Ε.Δ.Τ.Ο. με αριθμό Α289704, για την
απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας.
40.− Με την αριθμ. Φ.233512/12322/23−11−2010 απόφαση
της Γενικής Γραμματέως Περιφέρειας Κεντρικής Μα−
κεδονίας, γίνεται δεκτή η από 12−02−2009 αίτηση του
ομογενούς ΤΖΟΛΑ ΑΡΧΙΛΕΑ του ΖΙΣΟ, κατοίκου Δήμου
Ανατ. Ολύμπου, κατόχου Ε.Δ.Τ.Ο. με αριθμό Α289374,
για την απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας.
Η Γενική Γραμματέας Περιφέρειας
ΜΑΡΙΑ ΛΙΟΝΗ
F

Αριθμ. 7675
(6)
Απαγόρευση του κυνηγίου στις περιοχές του νομού Χα−
νίων που καλύπτονται με χιόνι, κατά την τρέχουσα
κυνηγετική περίοδο 2010−2011.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Την υπ’ αριθμ. 200148/2833/6−8−2010 (ΦΕΚ 1183 τεύχος
Β) απόφαση Υπουργού Γεωργίας με θέμα «Ρυθμίσεις
θύρας για την κυνηγετική περίοδο 2010−2011».
2. Τις διατάξεις του άρθρου 258 παρ. 3στ Ν.Δ. 86/69
«περί Δασικού Κωδικός».
3. Την υπ’ αριθμ. 414985/1985 κοινή απόφαση Υπουρ−
γών Οικονομικών και Γεωργίας «Μέτρα διαχείρισης της
άγριας πτηνοπανίδας.
4. Τις διατάξεις του Νόμου 2218/1994(Φ.Ε.Κ.90Α/13.6.1994)
«Ίδρυση Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης κ.λπ.), όπως συμπλη−
ρώθηκαν με τον Νόμο 2240/1994 (Φ.Ε.Κ.153Α/1994)».
5. Τις διατάξεις του Νόμου 2503/1997 (Φ.Ε.Κ.107Α/
30.5.1997) Διοίκηση, Οργάνωση, Στελέχωση της Περι−
φέρειας κ.λπ.).
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6. Την υπ’ αριθμ. 6730/12−8−2003 (ΦΕΚ 1288Β/2003)
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Κρήτης
με θέμα «Ορισμός εισηγητών και μεταβίβαση εξουσίας
υπογραφής «με εντολή Γενικού Γραμματέα» αποφάσεων,
εγγράφων κ.λπ.».
7. Το γεγονός ότι λόγω των εκτεταμένων χιονο−
πτώσεων στην ορεινή περιφέρεια του Νομού Χανίων
δημιουργήθηκαν δυσμενείς συνθήκες επιβίωσης όλων
ανεξαιρέτως των θηραμάτων (πτερωτά και θηλαστικά)
και ως εκ τούτου προκύπτει ανάγκη λήψεως εκτάκτων
μέτρων προστασίας τους, αποφασίζουμε:
Απαγορεύουμε το κυνήγι όλων ανεξαιρέτως των θη−
ραμάτων (πτερωτών και θηλαστικών) στις χιονοσκεπείς
εκτάσεις του νομού Χανίων και για όσο χρόνο διαρκεί η
χιονοκάλυψη τους λόγω των δυσμενών συνθηκών επιβί−
ωσης. Ως εκ τούτο προκύπτει η ανάγκη λήψης εκτάκτων
μέτρων. Από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται
δαπάνη σε βάρος του Δημοσίου. Η Δ/νση Δασών Χα−
νίων εντέλλεται να εκδώσει την σχετική απαγορευτική
διάταξη θήρας, την οποία θα υποβάλλει μαζί με την
παρούσα στην Δ/νση Θήρας του Υπουργείου Γεωργίας
καθώς και στην Δ/νση Δασών Περιφέρειας.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως,
Χανιά, 13 Δεκεμβρίου 2010
Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας
Ο Γενικός Διευθυντής
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΡΑΣΥΡΗΣ
F
Αριθμ. 9112
(7)
Ανάκληση της αριθμ. 301/4−02−2009 (ΦΕΚ 307/τ.Β΄/
20.2.2009) ΄Αδειας Λειτουργίας Μονάδας Φροντίδας
Ηλικιωμένων (Μ.Φ.Η.) κερδοσκοπικού χαρακτήρα, ιδι−
οκτησίας της Μπάρδη Ειρήνης του Αναστασίου, με
την επωνυμία «΄΄Ειρήνη΄΄ Πανσιόν Ηλικιωμένων», για
το μισθωμένο οίκημα που βρίσκεται επί της οδού
Γράμμου 5, στα Βίλια Αττικής.
Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Σύμφωνα με:
1. Τις διατάξεις του Ν. 3200/1995 περί διοικητικής απο−
κεντρώσεως.
2. Τις διατάξεις του Ν. 2218/1994 (ΦΕΚ 90/13−06−1994,
τ.Β΄) «Ίδρυση Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, τροποποίη−
ση διατάξεων για την Πρωτοβάθμια Αυτοδιοίκηση και
την Περιφέρεια και άλλες διατάξεις», όπως τροποποι−
ήθηκε και κωδικοποιήθηκε με το Π.Δ. 30/1996 και του
Ν.2240/1994 (ΦΕΚ 153/16−09−1994/,τ.Α΄) «Συμπλήρωση δι−
ατάξεων για τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση και άλλες
διατάξεις», όπως ισχύουν σήμερα.
3. Τις διατάξεις του Ν. 2345/1995 (ΦΕΚ 213/12−10−1995,
τ.Α΄) «Οργανωμένες υπηρεσίες παροχής προστασίας
από φορείς κοινωνικής πρόνοιας και άλλες διατάξεις»,
άρθρο 2.
4. Την υπ’αριθμ. Π4β/οικ.3176/06−06−1996 (ΦΕΚ 455/
14.6.1996, τ.Β΄) απόφαση του Υπ. Υγείας και Πρόνοιας
«Προϋποθέσεις ίδρυσης και λειτουργίας Μονάδων Φρο−
ντίδας Ηλικιωμένων (Μ.Φ.Η.) από ιδιώτες (κερδοσκοπικού
χαρακτήρα)», όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. Π1γ/
οικ.81551/25−06−2007 (ΦΕΚ 1136/6.7.2007, τ.Β΄) απόφαση του
Υφυπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Τροποποίη−
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ση και συμπλήρωση των υπ’αριθμ. Π4Β/οικ.3176/6.6.1996
(ΦΕΚ 455/τ.B΄/1996) και Π4Β/οικ.4690/30.8.1996 (ΦΕΚ
833/τ.Β΄/1996) υπουργικών αποφάσεων «Προϋποθέσεις
ίδρυσης και λειτουργίας Μονάδων Φροντίδας Ηλικιω−
μένων (Μ.Φ.Η.) από ιδιώτες κερδοσκοπικού χαρακτήρα,
και Μ.Φ.Η. μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα», αντίστοι−
χα», και την υπ’ αριθμ. Π1γ/οικ.129673/28−09−2009 (ΦΕΚ
2190/2.10.2009, τ.Β΄), «Τροποποίηση και συμπλήρωση της
υπ’ αριθμ. Π1γ/οικ.81551/25.6.2007 (ΦΕΚ 1136/Β΄/6−07−2007)
υπουργικής Απόφασης «Περί προϋποθέσεων Ίδρυσης και
λειτουργίας Μονάδων Φροντίδας Ηλικιωμένων (Μ.Φ.Η.)
από ιδιώτες κερδοσκοπικού χαρακτήρα, και Μ.Φ.Η. μη
κερδοσκοπικού χαρακτήρα» και ισχύει σήμερα.
5. Την υπ’ αριθμ. 15442/2005 απόφαση «Οργανισμός
Εσωτερικής Οργάνωσης και Λειτουργίας των Υπηρεσι−
ών Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Δυτικής Αττικής» (ΦΕΚ
1951/30−12−2005, τ.Β΄).
6. Την υπ’ αριθμ. 327/30−01−2006 απόφαση του Νομάρ−
χη Δυτικής Αττικής περί χορηγήσεως Άδειας Ίδρυσης
και την υπ’ αριθμ. 301/4−02−2009 (ΦΕΚ 307/τ.Β΄/20−2−2009)
περί χορηγήσεως Άδειας Λειτουργίας στην Μονάδα
Φροντίδας Ηλικιωμένων, με την επωνυμία «΄΄Ειρήνη΄΄
Πανσιόν Ηλικιωμένων», στην ιδιώτη επιχειρηματία Μπάρ−
δη Ειρήνη του Αναστασίου, σε μισθωμένο οίκημα που
βρίσκεται επί της οδού Γράμμου 5, του Δήμου Βιλίων
Αττικής, συνολικής δυναμικότητας είκοσι μιας (21) κλι−
νών.
7. Την 8705/23−11−2010 Αίτηση−Υπόμνημα της Μπάρδη
Ειρήνης ενώπιον της Διευθύνσεως Κοινωνικής Πρόνοιας
της Ν.Α.Δ.Α.
8. Την υπ’ αριθμ. 818/2010 Έκθεση Αναγκαστικής Εκτέ−
λεσης−Βίαιης Αποβολής και Εγκατάστασης, σε συνέχεια
της 1411/2009 Διαταγής απόδοσης χρήσης μισθίου του
Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, η οποία επιδόθηκε
στην Υπηρεσία μας με το υπ’ αριθμ. 8749/23−11−2010
έγγραφο.
9. Τις από 23−11−2010, 26−11−2010, και 2−12−2010 Εκθέσεις
Αξιολόγησης/Αυτοψίας της Κοινωνικής Συμβούλου της
Υπηρεσίας μας, από τις οποίες προκύπτει ότι, κατό−
πιν σχετικής ενημερώσεως, οι οικείοι των ηλικιωμένων
προέβησαν στην απομάκρυνση τους από την Μονάδα,
προκειμένου να αποδοθεί το μίσθιο στους ιδιοκτήτες
του, όπως προβλέπεται στην σχετική Διαταγή του Μο−
νομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, αποφασίζουμε:
1. Ανακαλούμε την υπ’ αριθμ. 301/4−02−2009 (ΦΕΚ 307/
τ.Β΄/20−2−2009) Άδεια Λειτουργίας Μονάδας Φροντίδας
Ηλικιωμένων (Μ.Φ.Η.), κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με την
επωνυμία «΄΄Ειρήνη΄΄ Πανσιόν Ηλικιωμένων», που εκδό−
θηκε στο όνομα της Μπάρδη Ειρήνης του Αναστασίου,
για το μισθωμένο οίκημα που βρίσκεται επί της οδού
Γράμμου 5, στα Βίλια Αττικής, για τους λόγους που
αναφέρονται στα (8) και (9) ανωτέρω σχετικά.
2. Το Αστυνομικό Τμήμα Μάνδρας (Αστυνομικός Σταθ−
μός Βιλίων), στο οποίο κοινοποιείται η παρούσα απόφα−
ση, παρακαλείται για τις δικές του ενέργειες.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Ελευσίνα, 20 Δεκεμβρίου 2010
Ο Νομάρχης
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΑΡΚΟΥΔΑΡΗΣ
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

Αριθμ. 6308
(8)
Σύσταση δύο (2) προσωρινών προσωποπαγών θέσεων
Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου χρόνου, κατ’ εφαρμογή
δικαστικής απόφασης στο Δήμο Γεωργιουπόλεως
(άρθρο 1 του Ν. 3068/2002 ΦΕΚ 274/Α/2002).
ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΓΕΩΡΓΙΟΥΠΟΛΕΩΣ Ν. ΧΑΝΙΩΝ
(πρακτικό 11/6−10−2010 Αριθ. Απόφασης 83/2010,
9987/2010 απόφαση έγκρισης
Γ.Γ Περιφέρειας Κρήτης)
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 3068/2002.
2. Την απόφαση της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συ−
νεδρίου (πρακτικά της 3ης συνεδρίασης της 17ης Φε−
βρουαρίου 2010).
3. Τις εγκυκλίους 50410/7−9−2010 και 24/οικ.50259/6.9.2010
του ΥΠ.ΕΣ.Α&Η.Δ.
4. Τα άρθρα 10 και 101 του ν. 3584/07.
5. Την απόφαση με 163/2006 του Μονομελούς Πρωτο−
δικείου Χανίων και το αντίστοιχο αριθμ. 5003/28−7−2006
πιστοποιητικό τελεσιδικίας της.
6. Την με αριθμ. 4821/17−9−2010 αίτηση του Βανταρά−
κη Παύλο και 4820/17−9−2010 αίτηση του Καλογεράκη
Ευάγγελου, οι οποίοι δικαιώθηκαν τελεσίδικα με την
ανωτέρω δικαστική απόφαση.
Αποφασίζει κατά πλειοψηφία (7:1)
Συστήνονται στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας
(Ο.Ε.Υ.) του Δήμου Γεωργιουπόλεως οι κάτωθι προσωρι−
νές προσωποπαγείς θέσεις Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου
Χρόνου:

Δύο (2) θέσεις κατηγορίας ΔΕ29 ειδικότητας Οδηγών,
στις οποίες θα καταταχθούν οι:
Βανταράκης Παύλος του Σταύρο και της Δάφνης, και
Καλογεράκης Ευάγγελος του Παύλου και της Βασιλι−
κής.
Οι παραπάνω θέσεις καταργούνται μόλις κενωθούν
με οποιονδήποτε τρόπο.
Η δαπάνη κατάταξης του παραπάνω προσωπικού,
ύψους περίπου 9.000,00 €, θα καλυφθεί από το Δημο−
τικό προϋπολογισμό για το υπόλοιπο του έτους 2010 και
θα βαρύνει τους κάτωθι Κ.Α., οι οποίοι ενισχύονται με
μεταφορά πίστωσης 9.000,00€ από τον ΚΑ 20.7325.001
που κρίνεται πλεονασματικός:
Στον Κ.Α.20.6021 με το ποσό των 7.000,00 € «Μισθο−
δοσία υπαλλήλων ΙΔΑΧ».
Στον Κ.Α.20.6052 με το ποσό των 2.000,00 € «Εργοδο−
τικές εισφορές υπαλλήλων Ι.Δ.Α.Χ».
Για τα επόμενα έτη θα προβλεφθεί η ανάλογη δαπάνη
στους αντίστοιχους ΚΑ του προϋπολογισμού του Δήμου
συνολικού ποσού περίπου 50.000,00€ ετησίως.
Γνώμη μειοψηφίας: Για την παραπάνω απόφαση ο
Δ.Σ. Παπαδογιάννης Παύλος υποστήριξε την άποψη να
αναμένει ο Δήμος την απόφαση του Αρείου Πάγου που
είναι σχετική για το θέμα αυτό και ανάλογα μετά να
προχωρήσει σε λήψη απόφασης.
Η παρούσα απόφαση να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα
της Κυβερνήσεως.
Καβρός, 16 Δεκεμβρίου 2010
Η Πρόεδρος Δ.Σ.
ΚΡΥΣΤΑΛΙΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΜΑΝΩΛΑΚΗ
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