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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
(1)

  Διόρθωση απόφασης Πολιτογράφησης αλλογενούς
αλλοδαπής ΑΛ.ΧΟΥΕΪΧΗ ΕΠΤΙΣΑΜ του ΧΑΜΟΥΝΤ.

  Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ,
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ

  Με την υπ’ αριθμ. Φ. 52922/16567/30.8.2006 απόφα−
ση του Υφυπουργού Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκη−
σης και Αποκέντρωσης διορθώνεται η υπ’ αριθμ. Φ. 
52922/1280/19.5.2006 όμοια απόφασή μας που αφορού−
σε την πολιτογράφηση της αλλογενούς αλλοδαπής 
ΑΛ.ΧΟΥΕΪΧΗ ΕΠΤΙΣΑΜ του ΧΑΜΟΥΝΤ και δημοσιεύθηκε 
στο Φ.Ε.Κ. 738/20.6.2006 (τ. Β΄), ως προς το επώνυμό της 
από το εσφαλμένο «ΑΛ.ΧΟΥΕΪΧΗ»

στο ορθό «ΑΛ . ΧΟΥΑΪΧΙ».
  Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΘ. ΝΑΚΟΣ

F 
Aριθμ.    2/43298/0022 (2)
Καθιέρωση υπερωριακής απογευματινής εργασίας στο 

Γραφείο του Προέδρου της Ανεξάρτητης Διοικητικής 
Αρχής «Εθνική Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποί−
ησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες». 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

    Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας 

για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυ−
ρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/200 (ΦΕΚ Α΄98)

2. Τις διατάξεις του άρθρου 16 του ν. 3205/2003 «Μι−
σθολογικές ρυθμίσεις λειτουργών και υπαλλήλων του 
Δημοσίου Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α., μονίμων στελεχών των Ενό−
πλων Δυνάμεων και αντιστοίχων της Ελληνικής Αστυ−
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νομίας, του Πυροσβεστικού και Λιμενικού Σώματος και 
άλλες συναφείς διατάξεις».

3. Τις διατάξεις του άρθρου 7 του ν. 3424/2005 (ΦΕΚ 
305/Α΄/13.12.2005) με το οποίο συστήθηκε η Ανεξάρτητη 
Διοικητική Αρχή με την επωνυμία «Εθνική Αρχή Καταπο−
λέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από εγκληματικές 
δραστηριότητες».

4. Την υπ’ αριθμ. 2/40508/0004/23.7.2004 (ΦΕΚ 1185/Β΄) 
απόφαση «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και εξουσίας να 
υπογράφουν κ.λπ.»

5. Το π.δ. 81/20.3.2002 (ΦΕΚ 57/Α΄/21.3.2002) «Συγχώνευ−
ση των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών 
στο Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών».

6. Την υπ’ αριθμ. 10536/ΔΙΟΕ 291/10.3.2006 (ΦΕΚ 302/
τ.Β΄/13.3.2006) απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και 
Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και εξουσί−
ας να υπογράφουν «Με εντολή Υπουργού» στους Γεν.
Γραμματείς κ.λπ.».

7. Τις υπηρεσιακές ανάγκες, αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε την καθιέρωση υπερωριακής εργασίας 

κατά τις απογευματινές ώρες για τέσσερις (4) υπαλ−
λήλους, στο Γραφείο του Προέδρου της ανεξάρτητης 
Διοικητικής Αρχής «Εθνική Αρχή Καταπολέμησης της 
Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηρι−
ότητες», ως εξής:

Ημερήσια απογευματινή υπερωριακή εργασία μέχρι 
30 ώρες το μήνα για κάθε υπάλληλο.

Η καταβολή της αποζημίωσης στους δικαιούχους θα 
γίνεται μετά από σχετική βεβαίωση του Προέδρου της 
ανωτέρω Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής.

Η ωριαία αποζημίωση θα υπολογίζεται σύμφωνα με 
τις διατάξεις του άρθρου 16 του ν. 3205/2003.

Η δαπάνη που θα προκύψει από την ανωτέρω καταβο−
λή της υπερωριακής εργασίας ανέρχεται στο ποσό των 
4.300,00 ευρώ, είναι εγγεγραμμένη στον Προϋπολογισμό 
του Υπουργείου έτους 2006 και αναλύεται κατά κωδικό 
και φορέα ως εξής:

ΚΔ 0511 Φορέας 23/720 (συν. 4.300,00 ευρώ).
Η απόφαση αυτή, που ισχύει ένα (1) μήνα πριν τη 

δημοσίευσή της μέχρι 31.12.2006, να δημοσιευθεί στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 30 Aυγούστου 2006

Με εντολή Υπουργού 
Ο Γενικός Γραμματέας

Δημοσιονομικής Πολιτικής
Ι. ΚΟΥΡΗΣ

F
Aριθμ. ΥΠΠΟ/ΔΝΣΑΚ/66180/1838 (3)
      Ανάκληση της υπ’ αριθμ. ΥΠΠΕ/ΔΙΛΑΠ/Γ/1921/30212/7.8.1985 

(ΦΕΚ 577/Β΄/25.9.1985) υπουργικής απόφασης μόνο ως 
προς το κτήριο επί της οδού Βρανά 90, στο Διδυμότει−
χο Έβρου φερομένης ιδιοκτησίας Παύλου Τούρπα. 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 

    Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα 

Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο 
του π.δ. 63/200 (ΦΕΚ Α΄98).

β) του ν. 3028/2002 (Φ.Ε.Κ. 153/Α΄/28.6.2002) «Για την 
προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτι−
στικής Κληρονομιάς».

γ) του ν. 2039/1992 (Φ.Ε.Κ. 61/Α΄/13.4.1992). «περί Κύρω−
σης της Σύμβασης για την προστασία της Αρχιτεκτο−
νικής Κληρονομιάς της Ευρώπης».

δ) του π.δ. 191/2003 (ΦΕΚ 146/Α΄/13.6.2003) «Οργανισμός 
Υπουργείου Πολιτισμού».

2. Την υπ’ αριθμ.  ΥΠΠΟ/ΔΟΕΠΥ/ΤΠΟΝΥΣ/15/3696/20.1.2004 
υπουργική απόφαση «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων του 
Υπουργού Πολιτισμού στις Περιφερειακές....» (ΦΕΚ 70/
Β΄/20.1.2004) καθώς και την υπ’ αριθμ. ΥΠΠΟ/ΔΟΕΠΥ/
ΤΠΟΝΥΣ/14/3698/20.1.2004 υπουργική απόφαση «Οργά−
νωση και λειτουργία των Συμβουλίων του ν. 3028/2002» 
ΦΕΚ 70/Β΄/20.1.2004.

3. Την υπ’ αριθμ. ΥΠΠΟ/ΔΙΛΑΠ/Γ/1921/30212/7.8.1985 
(ΦΕΚ 577/Β΄/25.9.1985) υπουργική απόφαση με την οποία 
χαρακτηρίσθηκαν ως έργα τέχνης 49 κτίσματα στο Δι−
δυμότειχο Έβρου.

4. Την υπ’ αριθμ. ΥΠΠΟ/ΕΝΜΚΜ/174/23.1.2006 έκθε−
ση της επιτροπής σε εφαρμογή του άρθρου 41 του ν. 
3028/2002 για το κτήριο επί της οδού Βρανά 90 στο 
Διδυμότειχο.

5. Την πρόταση της Εφορείας Νεωτέρων Μνημείων 
Κεντρικής Μακεδονίας, την εισήγηση της Διεύθυνσης 
Νεώτερης και Σύγχρονης Αρχιτεκτονικής Κληρονομιάς 
και τα λοιπά στοιχεία του φακέλου.

6. Την ομόφωνη γνωμοδότηση του Κεντρικού Συμ−
βουλίου Νεωτέρων Μνημείων υπ’ αριθμ. 23/19.7.2006 
Πρακτικού, αποφασίζουμε:

Την αποδοχή του πορίσματος της επιτροπής του άρ−
θρου 41 του ν. 3028/2002, για το κτήριο επί της οδού 
Βρανά παλιά αρίθμηση 92, στο Διδυμότειχο Έβρου, φε−
ρομένης ιδιοκτησίας Παύλου Τούρπα, ως προς το πρώτο 
σκέλος της πρότασης του και συγκεκριμένα δεχόμαστε 
την ολική κατεδάφιση του διατηρητέου κτηρίου. Ο ιδιο−
κτήτης να καταθέσει στην Εφορεία Νεωτέρων Μνημείων 
Κεντρικής Μακεδονίας λεπτομερή περιγραφή της μορφής 
του κτηρίου, πλήρη φωτογράφησή του, αποτύπωση και 
τεκμηρίωση του, καθώς και να συλλέξει όλα τα αξιόλογα 
αρχιτεκτονικά μέλη και διακοσμητικά στοιχεία του.

Η απόφαση αυτή δεν αποτελεί άδεια κατεδάφισης την 
οποία χορηγεί το αρμόδιο Πολεοδομικό Γραφείο.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 30 Αυγούστου 2006

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗΣ

F
Αριθμ.     ΥΠΠΟ/ΔΝΣΑΚ/68269/1895 (4)
Χαρακτηρισμός ως μνημείου του λιθόστρωτου μονο−

πατιού στο Κίνι (από το Κίνι μέσω Επισκοπής στην 
Ερμούπολη) της Σύρου στο Ν. Κυκλάδων. 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 

    Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα 

Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο 
του π.δ. 63/200 (ΦΕΚ Α΄98)

β) του ν. 3028/2002 «Για την προστασία των Αρχαιοτή−
των και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς» (Φ.Ε.Κ. 
153/Α΄/28.6.2002),
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γ) του ν. 2039/1992 «περί Κύρωσης της Σύμβασης για 
την προστασία της Αρχιτεκτονικής Κληρονομιάς της 
Ευρώπης» (Φ.Ε.Κ. 61/Α΄/13.4.1992).

δ) του π.δ. 191/2003 (ΦΕΚ 146/Α΄/13.6.2003) «Οργανισμός 
Υπουργείου Πολιτισμού».

2. Την υπ’ αριθμ. ΥΠΠΟ/ΔΟΕΠΥ/ΤΠΟΝΥΣ/15/3696/
20.1.2004 υπουργική απόφαση «Μεταβίβαση αρμοδιο−
τήτων του Υπουργού Πολιτισμού στις Περιφερειακές..» 
(ΦΕΚ 70/Β΄/20.1.2004) καθώς και την υπ’ αριθμ. ΥΠΠΟ/
ΔΟΕΠΥ/ΤΠΟΝΥΣ/14/3698/20.1.2004 υπουργική απόφα−
ση «Οργάνωση και λειτουργία των Συμβουλίων του ν. 
3028/2002» (ΦΕΚ 70/Β΄/20.1.2004).

3. Την εισήγηση της Διεύθυνσης Νεώτερης και Σύγ−
χρονης Αρχιτεκτονικής Κληρονομιάς, την πρόταση της 
Εφορείας Νεωτέρων Μνημείων − Αττικής και τα λοιπά 
στοιχεία του φακέλου

4. Την ομόφωνη γνωμοδότηση του Κεντρικού Συμ−
βουλίου Νεωτέρων Μνημείων υπ’ αριθμ. 24/26.7.2006 
Πρακτικού (θέμα 6ο), αποφασίζουμε:

Υπέρ του χαρακτηρισμού ως μνημείου του λιθόστρω−
του μονοπατιού εκκινεί από το Κίνι και μέσω Επισκοπής 
καταλήγει στην Ερμούπολη, της νήσου Σύρου, στο Ν. 
Κυκλάδων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 
1β του ν. 3028/2002, διότι αποτελεί εξαιρετικό δείγμα 
λαϊκής Κυκλαδίτικης αρχιτεκτονικής του 19ου αιώνα, 
και είναι σημαντικό στοιχείο για τον τρόπο ζωής και 
επικοινωνίας των κατοίκων της περιοχής.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 29 Aυγούστου 2006

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗΣ

F
Αριθμ.     ΥΠΠΟ/ΔΝΣΑΚ/69486/1962 (5)
Χαρακτηρισμός ως μνημείου του κτηρίου επί της οδού 

Σισμάνη 5 στον Νέο Κόσμο Αθηνών, φερομένης ιδι−
οκτησίας Π. Πατσιάδη και Αικ. Ασωνίτη. 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 

    Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του ν. 1558/1985 (Φ.Ε.Κ. 137/26.7.1985) «Περί Κυβέρ−

νησης και Κυβερνητικών Οργάνων»,
β) του ν. 3028/2002 (Φ.Ε.Κ. 153/Α΄/28.6.2002) «Για την 

προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτι−
στικής Κληρονομιάς»,

γ) του ν. 2039/1992 (Φ.Ε.Κ. 61/Α΄/13.4.1992). «περί Κύρω−
σης της Σύμβασης για την προστασία της Αρχιτεκτο−
νικής Κληρονομιάς της Ευρώπης»,

δ) του π.δ. 191/2003 (ΦΕΚ 146/Α΄/13.6.2003) «Οργανισμός 
Υπουργείου Πολιτισμού».

2. Την υπ’ αριθμ. ΥΠΠΟ/ΔΟΕΠΥ/ΤΠΟΝΥΣ/15/3696/20.1.2004 
υπουργική απόφαση «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων του 
Υπουργού Πολιτισμού στις Περιφερειακές....» (ΦΕΚ 70/
Β΄/20.1.2004) καθώς και την υπ’ αριθμ. ΥΠΠΟ/ΔΟΕΠΥ/
ΤΠΟΝΥΣ/14/3698/20.1.2004 υπουργική απόφαση «Οργά−
νωση και λειτουργία των Συμβουλίων του ν. 3028/2002» 
ΦΕΚ 70/Β΄/20.1.2004.

3. Την πρόταση της Εφορείας Νεωτέρων Μνημείων 
Αττικής, την εισήγηση της Διεύθυνσης Νεώτερης και 
Σύγχρονης Αρχιτεκτονικής Κληρονομιάς και τα λοιπά 
στοιχεία του φακέλου.

4. Την κατά πλειοψηφία γνωμοδότηση του Κεντρικού 
Συμβουλίου Νεωτέρων Μνημείων υπ’ αριθμ. 25/1.8.2006 
Πρακτικού, αποφασίζουμε:

Χαρακτηρίζουμε ως μνημείο το μπροστινό κτήριο επί 
της οδού Σισμάνη 5 στο Νέο Κόσμο, Δήμου Αθηναίων 
φερομένης ιδιοκτησίας Π. Πατσιάδη και Αικ. Ασωνίτη, 
διότι αποτελεί αξιόλογο δείγμα του εκλεκτικισμού σε 
μια μικρή γειτονιά της Αθήνας, ένα τυπικό δείγμα αθη−
ναϊκής μικροαστικής κατοικίας του τέλους του 19ου 
αιώνα και των αρχών του 20ου αιώνα.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 29 Αυγούστου 2006

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗΣ

F
Αριθμ.     ΥΠΠΟ/ΔΙΝΕΣΑΚ/66186/1840 (6)
Χαρακτηρισμός ως μνημείου του διώροφου κτιρίου του 

Κοινοτικού Καταστήματος της Κοινότητας Τρικερί−
ου, Ν. Μαγνησίας.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 

    Έχοντας υπόψη:
1 .Τις διατάξεις:
α) του ν. 1558/1985 «Περί Κυβέρνησης και Κυβερ−

νητικών Οργάνων που δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ 137/
Α΄/26.7.1985»,

β) του ν. 3028/2002 «Για την προστασία των Αρχαιο−
τήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς»,

γ) του ν. 2039/1992 «Περί Κύρωσης της Σύμβασης για 
την προστασία της Αρχιτεκτονικής Κληρονομιάς της 
Ευρώπης» (ΦΕΚ 61/Α΄/13.4.1992),

δ) του π.δ. 191/2003 «Περί Οργανισμού του ΥΠΠΟ».
2. Την υπ’ αριθμ. ΥΠΠΟ/ΔΟΕΠΥ/ΤΠΟΝΥΣ/15/3696/20.1.2004 

υπουργική απόφαση «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων του 
Υπουργού Πολιτισμού στις Περιφερειακές...» (ΦΕΚ 70/
Β΄/20.1.2004) καθώς και την υπ’ αριθμ. ΥΠΠΟ/ΔΟΕΠΥ/
ΤΠΟΝΥΣ/14/3698/20.1.2004) υπουργική απόφαση «Οργά−
νωση και λειτουργία των Συμβουλίων του ν. 3028/2002» 
(ΦΕΚ 70/Β΄/20.1.2004).

3. Την πρόταση της Υπηρεσίας Νεωτέρων Μνημεί−
ων και Τεχνικών Έργων Θεσσαλίας, την εισήγηση της 
Διεύθυνσης Νεώτερης και Σύγχρονης Αρχιτεκτονικής 
Κληρονομιάς και τα λοιπά στοιχεία του φακέλου.

4. Την ομόφωνη γνωμοδότηση του Κεντρικού Συμ−
βουλίου Νεωτέρων Μνημείων υπ’ αριθμ. 23/19.7.2006 
Πρακτικού, αποφασίζουμε:

Χαρακτηρίζουμε ως μνημείο, σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 6, παρ. 1β, του ν. 3028/2002, το διώροφο 
κτίριο του Κοινοτικού Καταστήματος της Κοινότητας 
Τρικερίου, Ν. Μαγνησίας, διότι είναι αξιόλογο και χα−
ρακτηριστικό δείγμα δημόσιου κτιρίου του δεύτερου 
μισού του 19ου αιώνα της περιοχής και αποτελεί σημείο 
αναφοράς για τους κατοίκους του οικισμού. Επίσης, δια−
τηρεί ανέπαφα τα δομικά και διακοσμητικά στοιχεία του 
και είναι απόλυτα εναρμονισμένο με το δομημένο περι−
βάλλον του παραδοσιακού οικισμού του Τρικερίου.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 29 Αυγούστου 2006

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗΣ
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Αριθμ.     ΥΠΠΟ/ΔΝΣΑΚ/65345/1819 (7)
Χαρακτηρισμός ως μνημείων του κτιρίου επί της οδού 

Κανακάρη 79 στην Πάτρα (Ν. Αχαΐας), φερόμενης ιδι−
οκτησίας Ιλεάνας Λιαρομμάτη – Καρέλα. 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 

    Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα 

Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο 
του π.δ. 63/200 (ΦΕΚ Α΄98)

β) του ν. 3028/2002 «Για την προστασία των Αρχαιοτή−
των και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς» (Φ.Ε.Κ. 
153/Α΄/28.6.2002),

γ) του ν. 2039/1992 «περί Κύρωσης της Σύμβασης για 
την προστασία της Αρχιτεκτονικής Κληρονομιάς της 
Ευρώπης» (Φ.Ε.Κ. 61/Α΄/13.4.1992),

δ) του π.δ. 191/2003 (ΦΕΚ 146/Α΄/13.6.2003) «Οργανισμός 
Υπουργείου Πολιτισμού».

2. Την υπ’ αριθμ. ΥΠΠΟ/ΔΟΕΠΥ/ΤΠΟΝΥΣ/15/3696/20.1.2004 
υπουργική απόφαση «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων του 
Υπουργού Πολιτισμού στις Περιφερειακές..» (ΦΕΚ 70/
Β΄/20.1.2004) καθώς και την υπ’ αριθμ. ΥΠΠΟ/ΔΟΕΠΥ/
ΤΠΟΝΥΣ/14/3698/20.1.2004 υπουργική απόφαση «Οργά−
νωση και λειτουργία των Συμβουλίων του ν. 3028/2002» 
(ΦΕΚ70/Β΄/20.1.2004).

3. Την εισήγηση της Διεύθυνσης Νεώτερης και Σύγ−
χρονης Αρχιτεκτονικής Κληρονομιάς, την πρόταση της 
Υπηρεσίας Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων 
Δυτικής Ελλάδος και τα λοιπά στοιχεία του φακέλου.

4. Την κατά πλειοψηφία γνωμοδότηση του Κεντρικού 
Συμβουλίου Νεωτέρων Μνημείων υπ’ αριθμ. 23/19.7.2006 
Πρακτικού (Θέμα No 8), αποφασίζουμε:

Χαρακτηρίζουμε, ως μνημείο, το κτίριο επί οδού Κα−
νακάρη 79 στην Πάτρα, φερόμενης ιδιοκτησίας Ιλεάνας 
Λιαρομμάτη − Καρέλα, διότι πρόκειται για κατασκευή 
που εμφανίζει ιδιαίτερα αρχιτεκτονικά και μορφολογικά 
στοιχεία και πληρεί τις τασσόμενες από το άρθρο 6 
παρ. 1β του ν. 3028/2002, προϋποθέσεις για το χαρα−
κτηρισμό του ως μνημείο.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 29 Αυγούστου 2006
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗΣ 

F
Αριθμ.    ΥΠΠΟ/ΔΝΣΑΚ/65262/1804 (8)
Χαρακτηρισμός ως μνημείου της πρόσοψης του κτιρί−

ου επί της οδού Απ. Παύλου 3 στην περιοχή του Θη−
σείου του Δήμου Αθηναίων, φερόμενης ιδιοκτησίας 
Γεωργίου Πιτσιλή. 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 

    Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα 

Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο 
του π.δ. 63/200 (ΦΕΚ Α΄98)

β) του ν. 3028/2002 «Για την προστασία των Αρχαιοτή−
των και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς» (Φ.Ε.Κ. 
153/Α΄/28.6.2002),

γ) του ν. 2039/1992 «περί Κύρωσης της Σύμβασης για 

την προστασία της Αρχιτεκτονικής Κληρονομιάς της 
Ευρώπης» (Φ.Ε.Κ. 61/Α΄/13.4.1992),

δ) του π.δ. 191/2003 (ΦΕΚ 146/Α΄/13.6.2003) «Οργανισμός 
Υπουργείου Πολιτισμού».

2. Την υπ’ αριθμ. ΥΠΠΟ/ΔΟΕΠΥ/ΤΠΟΝΥΣ/15/3696/20.1.2004 
υπουργικη απόφαση «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων του 
Υπουργού Πολιτισμού στις Περιφερειακές..» (ΦΕΚ 70/
Β΄/20.1.2004) καθώς και την υπ’ αριθμ. ΥΠΠΟ/ΔΟΕΠΥ/
ΤΠΟΝΥΣ/14/3698/20.1.2004 υπουργική απόφαση «Οργά−
νωση και λειτουργία των Συμβουλίων του ν. 3028/2002» 
(ΦΕΚ 70/Β΄/20.1.2004).

3. Την εισήγηση της Διεύθυνσης Νεώτερης και Σύγ−
χρονης Αρχιτεκτονικής Κληρονομιάς, την πρόταση της 
Εφορείας Νεωτέρων Μνημείων Αττικής και τα λοιπά 
στοιχεία του φακέλου.

4. Την κατά πλειοψηφία γνωμοδότηση του Κεντρικού 
Συμβουλίου Νεωτέρων Μνημείων υπ’ αριθμ. 23/19.7.2006 
Πρακτικού (Θέμα 9ο), αποφασίζουμε:

Χαρακτηρίζουμε ως μνημείο, σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 6 παρ. 1β του ν. 3028/2002, την πρόσοψη 
του κτιρίου επί της οδού Απ. Παύλου 3, στην περιοχή 
του Θησείου, στο Ο.Τ. 57100 του Δήμου Αθηναίων, φε−
ρομένης ιδιοκτησίας Γεωργίου Πιτσιλή, διότι η πρόσοψη 
συγκεντρώνει τα αξιόλογα στοιχεία της περιόδου κατα−
σκευής του κτιρίου (περίοδος Μεσοπολέμου).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως .

 Αθήνα, 29 Αυγούστου 2006

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗΣ 

F

Αριθμ.    ΥΠΠΟ/ΔΙΝΕΣΑΚ/68535/1924 (9)
Χαρακτηρισμός ως μνημείου του κτιρίου φερόμενης 

ιδιοκτησίας Αθηνάς και Ιωάννας Καστανά, στην οδό 
Αρείου Πάγου 5, στην Άμφισσα. 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 

    Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα 

Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο 
του π.δ. 63/200 (ΦΕΚ Α΄98)

β) του ν. 3028/2002 «Για την προστασία των Αρχαιο−
τήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς»,

γ) του ν. 2039/1992 «Περί Κύρωσης της Σύμβασης για 
την προστασία της αρχιτεκτονικής Κληρονομιάς της 
Ευρώπης» (ΦΕΚ 61 /Α΄/13.4.1992),

δ) του π.δ 191/2003 «Περί Οργανισμού του ΥΠ.ΠΟ.».
2. Την υπ’ αριθμ.  ΥΠΠΟ/ΔΟΕΠΥ/ΤΠΟΝΥΣ/14/3698/20.1.2004 

υπουργική απόφαση «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων του 
Υπουργού Πολιτισμού στις Περιφερειακές ....» (ΦΕΚ 70/
Β΄/20.1.2004) καθώς και την υπ’ αριθμ. ΥΠΠΟ/ΔΟΕΠΥ/
ΤΠΟΝΥΣ/14/3698/20.1.2004 υπουργκή απόφαση «Οργά−
νωση και λειτουργία των Συμβουλίων του ν. 3028/2002» 
(ΦΕΚ 70/Β΄/20.1.2004).

3. Την πρόταση της Υπηρεσίας Νεωτ. Μνημείων και 
Τεχνικών Εργων Δυτ. Ελλάδος, την εισήγηση της Δι−
εύθυνσης Νεώτερης και Σύγχρονης Αρχιτεκτονικής 
Κληρονομιάς, καθώς και τα λοιπά στοιχεία του φα−
κέλου.
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4. Την ομόφωνη γνωμοδότηση του Κεντρικού Συμ−
βουλίου Νεωτέρων Μνημείων υπ’ αριθμ. 24/26.7.2006 
πρακτικού, αποφασίζουμε:

Χαρακτηρίζουμε ως μνημείο, το κτίριο φερόμενης 
ιδιοκτησίας Αθηνάς και Ιωάννας Καστανά, στην οδό 
Αρείου Πάγου 5, στην Άμφισσα, σύμφωνα με το άρ−
θρο 6, παρ. 1β του ν. 3028/2002, χωρίς τις νεώτερες 
προσθήκες, διότι παρουσιάζει ιδιαίτερα αρχιτεκτονικά, 
μορφολογικά και τυπολογικά στοιχεία στις όψεις καθώς 
και οροφογραφίες στα δύο μπροστινά δωμάτια και ως 
εκ τούτου αποτελεί χαρακτηριστικό δείγμα αστικής 
κατοικίας, όπως αυτή διαμορφώθηκε στα τέλη του 19ου 
αιώνα, στην πόλη της Άμφισσας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως .

 Αθήνα, 29 Αυγούστου 2006
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΙΩΡΓΟΣ ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗΣ 

F
Αριθμ.    ΥΠΠΟ/ΔΝΣΑΚ/65354/1820 (10)
Χαρακτηρισμός ως μνημείων (α) του κτιρίου του σιδη−

ροδρομικού σταθμού στο Μάναρι Αρκαδίας και (β) 
της τραινογέφυρας του ΟΣΕ επί της γραμμής Τρι−
πόλεως − Καλαμάτας, φερόμενης ιδιοκτησίας Οργα−
νισμού Σιδηροδρόμων Ελλάδος (Ο.Σ.Ε.). 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 
    Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα 

Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο 
του π.δ. 63/200 (ΦΕΚ Α΄98)

β) του ν. 3028/2002 «Για την προστασία των Αρχαιοτή−
των και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς» (Φ.Ε.Κ. 
153/Α΄/28.6.2002),

γ) του ν. 2039/1992 «περί Κύρωσης της Σύμβασης για 
την προστασία της Αρχιτεκτονικής Κληρονομιάς της 
Ευρώπης» (Φ.Ε.Κ. 61/Α΄/13.4.1992),

δ) του π.δ. 191/2003 (ΦΕΚ 146/Α΄/13.6.2003) «Οργανισμός 
Υπουργείου Πολιτισμού».

2. Την υπ’ αριθμ. ΥΠΠΟ/ΔΟΕΠΥ/ΤΠΟΝΥΣ/15/3696/20.1.2004 
υπουργική απόφαση «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων του 
Υπουργού Πολιτισμού στις Περιφερειακές..» (ΦΕΚ 70/
Β΄/20.1.2004) καθώς και την υπ’ αριθμ. ΥΠΠΟ/ΔΟΕΠΥ/
ΤΠΟΝΥΣ/14/3698/20.1.2004 υπουργική απόφαση «Οργά−
νωση και λειτουργία των Συμβουλίων του ν. 3028/2002» 
(ΦΕΚ 70/Β΄/20.1.2004).

3. Την υπ’ αριθμ. ΥΠΠΟ/ΔΙΛΑΠ/Γ/1010.1088/28818/13.5.1985 
που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 391/Β΄/25.6.1985 και με την 
οποία χαρακτηρίσθηκαν ως «έργα τέχνης» 79 κτίρια Σταθ−
μών στο δίκτυο Αθηνών − Τριπόλεως − Καλαμάτας και 
Αθηνών − Κορίνθου − Πάτρας − Πύργου – Καλαμάτας.

4. Την εισήγηση της Διεύθυνσης Νεώτερης και Σύγ−
χρονης Αρχιτεκτονικής Κληρονομιάς, την πρόταση της 
Υπηρεσίας Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων 
Δυτικής Ελλάδος και τα λοιπά στοιχεία του φακέλου.

5. Την ομόφωνη γνωμοδότηση του Κεντρικού Συμ−
βουλίου Νεωτέρων Μνημείων υπ’ αριθμ. 23/19.7.2006 
Πρακτικού (Θέμα No 1), αποφασίζουμε:

Χρακτηρίζουμε ως μνημεία, σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 6 παρ. 1β του ν. 3028/2002, το κτίριο του 
σιδηροδρομικού σταθμού Μάναρι του δικτύου Κόρινθος 
− Τρίπολη – Καλαμάτα, καθώς και την τρενογέφυρα 

στο σταθμό Μάναρι, στο ίδιο δίκτυο, διότι αποτελούν 
εξαιρετικά ενδιαφέρουσες τεχνικές κατασκευές του 
19ου αιώνα και συγκεκριμένα του 1896.

Πρόκειται, ειδικά για τη γέφυρα, για μία εντυπωσιακή 
πέτρινη κατασκευή που αποτελεί τοπόσημο και σημείο 
αναφοράς για τους κατοίκους της περιοχής αλλά και 
για τους ταξιδιώτες.

Η τρενογέφυρα αποτελεί τμήμα του σιδηροδρομικού 
δικτύου της Πελοποννήσου, συνδέεται αναπόσπαστα με 
την ανάπτυξη των μεταφορών στην Ηπειρωτική Ελλάδα 
και ταυτόχρονα αποτελεί σημαντική μαρτυρία για τις 
παραγωγικές δομές στην Ελλάδα το 19ο αιώνα.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 29 Αυγούστου 2006
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗΣ 
F

Αριθμ.    4000/4/32 – ιβ’ (11)
Καθορισμός των κριτηρίων και της διαδικασίας για την 

εγγραφή και διαγραφή αλλοδαπών από τον Εθνικό 
Κατάλογο Ανεπιθύμητων Αλλοδαπών. 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ − 
ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ − ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ − 
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ − ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ 

   Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:
1. Του άρθρου 82 παρ. 1 του ν.3386/2005 «Είσοδος, 

διαμονή και κοινωνική ένταξη υπηκόων τρίτων χωρών 
στην Ελληνική Επικράτεια» (Α΄− 212).

2. Των άρθρων 25, 96 και 112 της «Σύμβασης για την 
εφαρμογή της Συμφωνίας Σένγκεν της 14 Ιουνίου 1985» 
που κυρώθηκε με το ν. 2514/1997 «Κύρωση: 1) της Συμ−
φωνίας μεταξύ των Κυβερνήσεων των Κρατών της Οι−
κονομικής Ένωσης του Μπενελούξ, της Ομοσπονδιακής 
Δημοκρατίας της Γερμανίας και της Γαλλικής Δημοκρα−
τίας σχετικά με τη σταδιακή κατάργηση των ελέγχων 
στα κοινά σύνορα, 2) της Σύμβασης Εφαρμογής της 
ανωτέρω Συμφωνίας μεταξύ των ιδίων Κρατών − Μελών, 
3) των Πρωτοκόλλων και των Συμφωνιών προσχώρησης 
στις παραπάνω Συμφωνίες: της Ιταλικής Δημοκρατίας, 
του Βασιλείου της Ισπανίας, της Δημοκρατίας της Πορ−
τογαλίας, της Ελληνικής Δημοκρατίας, της Αυστριακής 
Δημοκρατίας, της Φινλανδικής Δημοκρατίας, του Βασι−
λείου της Δανίας και του Βασιλείου της Σουηδίας, μετά 
των τελικών πράξεων, πρακτικών δηλώσεων και κοινών 
δηλώσεων αυτών» (Α΄−140).

3. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ−
βέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με 
το άρθρο πρώτο του π.δ/τος 63/2005 (Α΄−98).

4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
απόφασης δεν προκαλούνται δαπάνες σε βάρος του 
Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Κριτήρια εγγραφής

1. Στον Εθνικό Κατάλογο Ανεπιθύμητων Αλλοδαπών 
(Ε.Κ.ΑΝ.Α.) εγγράφονται:

α. Οι αλλοδαποί σε βάρος των οποίων διατάχθηκε η 
απέλαση από τη χώρα, βάσει δικαστικής ή διοικητικής 
απόφασης.
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β. Αλλοδαποί, των οποίων η παρουσία στο ελληνικό 
έδαφος, αποτελεί απειλή για την εθνική ή τη δημόσια 
ασφάλεια ή τη δημόσια τάξη.

Τέτοια απειλή υπάρχει ιδίως όταν σε βάρος του αλ−
λοδαπού υπάρχουν αποχρώσεις ενδείξεις ότι τέλεσε 
σοβαρή αξιόποινη πράξη ή ενδείξεις ότι προέβη σε 
προπαρασκευαστικές πράξεις για την τέλεση τέτοιας 
πράξης [(άρθρο 96 Σύμβασης Εφαρμογής της Συμφωνί−
ας Σένγκεν (SCHENGEN) (Σ.Ε.Σ.Σ.), όπως αυτή κυρώθηκε 
με το ν.2514/1997 (Α΄−140)].

γ. Αλλοδαποί σε βάρος των οποίων συντρέχουν λόγοι 
δημόσιας υγείας κατά τα οριζόμενα στο εδάφιο δ΄ της 
παρ.1 του άρθρου 76 του ν. 3386/2005.

2. Οι αλλοδαποί που εγγράφονται στον Ε.Κ.ΑΝ.Α. εγ−
γράφονται παράλληλα και στο Σύστημα Πληροφοριών 
Σένγκεν (SCHENGEN), εφόσον συντρέχουν οι προϋπο−
θέσεις του άρθρου 94 της Σ.Ε.Σ.Σ.

Άρθρο 2
Αρμόδια για την εγγραφή όργανα

1. Η εγγραφή των αλλοδαπών στον Ε.Κ.ΑΝ.Α. γίνεται 
με απόφαση:

α. Του Διευθυντή της Διεύθυνσης Αλλοδαπών του 
Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας στις περιπτώ−
σεις των εδαφίων β΄ και γ΄ της παρ. 1 του προη−
γουμένου άρθρου, με την επιφύλαξη του επομένου 
εδαφίου.

β. Του Διευθυντή της Διεύθυνσης Κρατικής Ασφάλειας 
του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας στην περί−
πτωση που συντρέχει λόγος εθνικής ασφάλειας.

γ. Των Διευθυντών των Αστυνομικών Διευθύνσεων και 
των Διευθύνσεων Αλλοδαπών Αττικής και Θεσσαλονί−
κης, κατά λόγο τοπικής αρμοδιότητας, στην περίπτωση 
α΄ της παρ. 1 του προηγουμένου άρθρου.

2. Τα στοιχεία των αλλοδαπών που εγγράφονται στον 
Ε.Κ.ΑΝ.Α., είναι κατ’ ανώτατο όριο τα προβλεπόμενα 
στην παρ.3 του άρθρου 94 της Σ.Ε.Σ.Σ.

Άρθρο 3
Διάρκεια ισχύος εγγραφής − 
Διαγραφή από τον Ε.Κ.ΑΝ.Α.

1. Η διάρκεια ισχύος της εγγραφής στον Ε.Κ.ΑΝ.Α., 
καθορίζεται από το αποφασίζον την εγγραφή όργανο, 
με κριτήριο τους λόγους για τους οποίους επιβάλλεται. 
Στις εγγραφές εκείνες των οποίων η διάρκεια είναι 
μεγαλύτερη των τριών ετών εφαρμόζεται το άρθρο 112 
της Σ.Ε.Σ.Σ.

2. Η εγγραφή παύει αυτοδικαίως να ισχύει:
α. Με την παρέλευση της χρονικής διάρκειας ισχύος 

της απόφασης εγγραφής.
β. Από την ανάκληση ή την ακύρωση της διοικητικής 

απόφασης απέλασης, βάσει της οποίας έγινε η εγγρα−
φή.

γ. Από την έκδοση απόφασης του Υπουργού Δικαιο−
σύνης, με την οποία επιτρέπεται η επάνοδος του αλ−
λοδαπού στη χώρα, σύμφωνα με τα άρθρα 74 ή 99 του 
Ποινικού Κώδικα και για όσο χρονικό διάστημα ορίζεται 
στην απόφαση.

δ. Με την κατάργηση της δικαστικής απόφασης που 
επέβαλε την απέλαση.

ε. Από την αναστολή εκτελέσεως της απόφασης απέ−
λασης από το αρμόδιο δικαστήριο και για όσο χρόνο 
διαρκεί η αναστολή αυτή.

3. Η διαγραφή από τον Ε.Κ.ΑΝ.Α. επιτρέπεται και πριν 
τη συμπλήρωση του χρόνου που αναφέρεται στην από−
φαση εγγραφής, πλην των περιπτώσεων εγγραφής κα−
τόπιν δικαστικής απέλασης, για λόγους εθνικού ή δημο−
σίου συμφέροντος ή διεθνών υποχρεώσεων της χώρας 
ή κατόπιν αιτήματος του ενδιαφερομένου αλλοδαπού 
για ανθρωπιστικούς και μόνο λόγους, ως εξής:

α. Με απόφαση Προϊσταμένου Κλάδου Ασφάλειας και 
Τάξης του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας, όταν η 
εγγραφή έγινε για τους λόγους που αναφέρονται στα 
εδάφια β΄ και γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 1.

β. Με απόφαση του Διευθυντή της Διεύθυνσης Αλ−
λοδαπών του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας, 
όταν η εγγραφή έγινε για λόγους διοικητικής απόφασης 
απέλασης.

Άρθρο 4
Υποχρεώσεις οργάνων και Υπηρεσιών

1. Τα αρμόδια να αποφασίζουν την εγγραφή στον 
Ε.Κ.ΑΝ.Α. όργανα υποχρεούνται, αμέσως μετά την έκ−
δοση της σχετικής απόφασης να μεριμνούν:

α. Για την καταχώριση των στοιχειών του αλλοδαπού 
στον εν λόγω κατάλογο, καθώς και στον Κατάλογο 
Σένγκεν (SCHENGEN), εφόσον πληρούνται οι σχετικές 
προϋποθέσεις.

β. Για την ενημέρωση, μέσω του σχετικού Κεντρικού 
Ηλεκτρονικού Αρχείου Πληροφοριών του Αρχηγείου της 
Ελληνικής Αστυνομίας, όλων των Υπηρεσιών που ασκούν 
τον έλεγχο προσώπων στα σημεία εισόδου της χώρας, 
καθώς και των ελληνικών προξενικών αρχών που είναι 
αρμόδιες για τη χορήγηση θεώρησης εισόδου (VISA), 
στην Ελλάδα.

2. Την υποχρέωση του εδαφίου β΄ της προηγούμενης 
παραγράφου έχουν επίσης:

α. Τα ανωτέρω όργανα στην περίπτωση παύσης της 
ισχύος της εγγραφής κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 
3.

β. Οι Διευθυντές των Διευθύνσεων Αλλοδαπών και 
Κρατικής Ασφάλειας του Αρχηγείου της Ελληνικής 
Αστυνομίας, κατά λόγο αρμοδιότητας, στις περιπτώ−
σεις διαγραφής από τον Ε.Κ.ΑΝ.Α., σύμφωνα με το άρ−
θρο 3.

Άρθρο 5
Διαβούλευση με άλλα συμβαλλόμενα μέρη

της Συμφωνίας Σένγκεν SCHENGEN

Όταν πρόκειται να χορηγηθεί τίτλος διαμονής σε 
αλλοδαπό, ο οποίος έχει καταχωρισθεί στο Σύστημα 
Πληροφοριών Σένγκεν (SCHENGEN) από άλλο κράτος.
μέλος της Σ.Ε.Σ.Σ., η Διεύθυνση Αλλοδαπών του Αρ−
χηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας και οι Υπηρεσίες 
Αλλοδαπών και Μετανάστευσης, του Υπουργείου Εσω−
τερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης κατά 
λόγο αρμοδιότητας, προβαίνουν σύμφωνα με το άρθρο 
25 της Σ.Ε.Σ.Σ., σε διαβουλεύσεις, μέσω του Εθνικού Γρα−
φείου SIRENE, με τις αντίστοιχες αρμόδιες υπηρεσίες 
του κράτους μέλους που έχει προβεί στην καταχώριση 
του αλλοδαπού, σχετικά με τη διαγραφή αυτού από τον 
ως άνω κατάλογο.

Άρθρο 6
Επεξεργασία δεδομένων

Για την τήρηση του Ε.Κ.ΑΝ.Α. και την επεξεργασία 
των αντιστοίχων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, 
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εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις του ν. 2472/1997 
(Α΄−50), όπως ισχύει κάθε φορά.

Άρθρο 7
Μεταβατικές διατάξεις

Αλλοδαποί που έχουν εγγραφεί στον Κατάλογο Ανεπι−
θύμητων Αλλοδαπών, βάσει των διατάξεων της υπ’ αριθμ. 
4000/2/7−α από 29.3.2003 κοινή υπουργική απόφαση (Β΄−
392), καταχωρούνται στον Ε.Κ.ΑΝ.Α. με βάση την παρούσα 
απόφαση, εφόσον κατά την έναρξη ισχύος αυτής, η από−
φαση εγγραφής τους εξακολουθεί να ισχύει. Η εγγραφή 
τους στον Ε.Κ.ΑΝ.Α. διατηρείται για τον υπόλοιπο χρόνο 
που απομένει μέχρι να συμπληρωθεί η διάρκεια του επι−
βληθέντος μέτρου, η οποία σε καμία περίπτωση δεν μπο−
ρεί να υπερβαίνει τον οριζόμενο από το άρθρο 3.

Άρθρο 8
Καταργούμενες διατάξεις

Από την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης κα−
ταργείται η υπ’ αριθμ. 4000/2/7−α από 29.3.2003 από−
φαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης 
και Αποκέντρωσης, Εξωτερικών, Εθνικής Άμυνας, Δικαι−
οσύνης και Δημόσιας Τάξης (Β΄−392).

Άρθρο 9
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της αποφάσεως αυτής αρχίζει από τη δημο−
σίευση της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή, να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως .

 Αθήνα, 4 Σεπτεμβρίου 2006

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ 
 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

 Π. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ Θ. ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ

 ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

 Ε. ΜΕΪΜΑΡΑΚΗΣ Α. ΠΑΠΑΛΗΓΟΥΡΑΣ

ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ

Β. Γ. ΠΟΛΥΔΩΡΑΣ

F
Aριθμ.     13848 (12)
Έγκριση σύναψης συμβάσεων μίσθωσης έργου από το 

Δήμο Ζαγοράς για τη λειτουργία του Κέντρου Εξυ−
πηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ).

  Ο ΓENIKOΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

    Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων:
31 του ν. 3013/2002 15 παρ. 1 του ν. 3260/2004 6 του 

ν. 2527/1997.
2. Την από 13.1.2004 Γνωμοδότηση της ΚΕΔΚΕ.
3. Τα υπ’ αριθμ. ΟΔΕΚΕΠ/6901/8.9.2005, Φ.7/2/7772/ΟΔΕ−

ΚΕΠ/14.10.2005, Φ. 10307/17.5.2006, Φ. 7ΟΔΕ ΚΕΠ/11123/
8.5.2006 έγγραφα του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α., με τα οποία παρέ−
χονται διευκρινήσεις και οδηγίες για τη συμπλήρωση 
των συμβάσεων των ΚΕΠ.

4. Το υπ’ αριθμ. ΟΔΕΚΕΠ/12690/17.7.2006 έγγραφο του 
Υφυπουργού ΕΣ.Δ.Δ.Α. Απόστολου Ανδρεουλάκου, το 
οποίο αφορά στην κατανομή συμβάσεων μίσθωσης 
έργου δωδεκάμηνης διάρκειας σε ΚΕΠ των οποίων οι 
συμβάσεις λήγουν κατά τη χρονική περίοδο από 1.9.2006 

έως 31.12.2006 και σύμφωνα με τις οδηγίες του οποίου 
θα πρέπει να συναφθεί η κατανεμηθείσα σύμβαση (επι−
συνάπτεται), αποφασίζουμε:

1) Εγκρίνουμε τη σύναψη δύο (2) συμβάσεων μίσθωσης 
έργου από το Δήμο Ζαγοράς διάρκειας 12 μηνών, με την 
προϋπόθεση της προηγούμενης λύσης της σύμβασης 
μίσθωσης έργου η οποία επρόκειτο να λήξει κατά το 
χρονικό διάστημα από 1.9.2006 έως 31.12.2006 καθώς με 
την προϋπόθεση εφαρμογής των παρακάτω όρων:

2.1 Λύση της προηγούμενης σύμβασης, που επρόκειτο 
να λήξει κατά το χρονικό διάστημα από 1.9.2006 έως 
31.12.2006, με κοινή απόφαση και των δύο μερών (επισυ−
νάπτεται σχετικό υπόδειγμα λύσης της σύμβασης).

2.2 Ταχυδρομική αποστολή της ηλεκτρονικά συνα−
φθείσας σύμβασης στο ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. μαζί με την κοινή 
απόφαση λύσης της προηγούμενης σύμβασης (σε δια−
φορετική περίπτωση η νέα σύμβαση δε θα γίνεται δεκτή 
και θα επιστρέφεται).

2.3 Σε περίπτωση αποχώρησης, παραίτησης, διακοπής 
κ.λπ. της σύμβασης μίσθωσης έργου με πρωτοβουλία 
του συμβασιούχου, δεν θα συναφθεί νέα σύμβαση με νέο 
άτομο, ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α., το 
οποίο θα πρέπει να έχει ενημερωθεί από την αρμόδια 
υπηρεσία των ΟΤΑ Α΄ και Β΄ βαθμού. Σε διαφορετική 
περίπτωση το ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. δε θα κάνει δεκτή τη σύμ−
βαση αλλά και δε θα τη χρηματοδοτήσει.

3. Τόπος εκτέλεσης του έργου ορίζεται η έδρα του 
οικείου Κ.Ε.Π.

4. Η αμοιβή του αναδόχου προσδιορίζεται σύμφωνα 
και με την εγκύκλιο υπ’ αριθμ. 11123/8.5.2006 ως εξής:

1. ΚΕΠ με χρονική διάρκεια λειτουργίας μικρότερη 
των 24 μηνών: χρηματοδότηση από το ΠΔΕ ΕΠ ΚτΠ.
ΣΑΕ055/3 του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. με μηνιαία αμοιβή συμβα−
σιούχου 880 €.

2. ΚΕΠ με χρονική διάρκεια λειτουργίας μεγαλύτερη 
των 24 μηνών: χρηματοδότηση από τον τακτικό προϋ−
πολογισμό ενώ για το ύφος της μηνιαίας αμοιβής αντι−
στοιχούν οι εξής υποπεριπτώσεις:

2.1 Ο συμβασιούχος αν δεν έχει συμπληρώσει διαδο−
χικές συμβάσεις μίσθωσης έργου 24 μηνών, λαμβάνει 
αποζημίωση 880 €.

2.2 Ο συμβασιούχος αν έχει συμπληρώσει διαδοχικές 
συμβάσεις μίσθωσης έργου άνω των 24 μηνών, λαμβάνει 
μηνιαία αποζημίωση 1.000 € (με ημερομηνία έναρξης του 
δικαιώματος αυτού του ύψους αμοιβής την 1.2.2005).

5. Οι ανωτέρω συμβάσεις θα λήγουν αυτοδικαίως 
από τη χρονική στιγμή που θα στελεχωθεί το ΚΕΠ του 
ΟΤΑ με μόνιμο προσωπικό, ανεξαρτήτως της διάρκειας 
ισχύος αυτών.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημεριδα της 
Κυβερνήσεως.

  Βόλος, 25 Αυγούστου 2006

Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας
ΦΩΤΙΟΣ ΓΚΟΥΠΑΣ

F
     (13)
Υπαγωγή επένδυσης της επιχείρησης «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

ΞΥΔΗΣ − ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΟΦΡΑ Ο.Ε.» στις διατάξεις 
του ν. 3299/2004. 

 Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

   Με την υπ’ αριθμ. 4547/Π08/4/00078/Ε/ν. 3299/1.8.2006 
απόφαση της Γενικής Γραμματέως Περιφέρειας Πε−
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λοποννήσου εγκρίνεται το αίτημα της επιχείρησης 
«ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΞΥΔΗΣ − ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΟΦΡΑ Ο.Ε.» 
για υπαγωγή στις διατάξεις του ν. 3299/2005, επένδυ−
σης που αναφέρεται στον εκσυγχρονισμό θερμοκηπι−
ακής μονάδας στη κοινότητα Χώνικα Δ. Άργους Νομού 
Αργολίδας, συνολικού κόστους εκατόν δέκα χιλιάδων 
ευρώ (110.000,00 €) με ποσοστό επιχορήγησης 35% επί 
της ενισχυόμενης δαπάνης ύψους εκατόν δέκα χιλιά−
δων ευρώ (110.000,00 €) δηλαδή ποσού τριάντα οχτώ 
χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (38.500,00€). Το ύψος του 
τραπεζικού δανείου θα ανέλθει στο ποσό των τριάντα 
οχτώ χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (38.500,00€).

Μετά την υλοποίηση της επένδυσης δεν προβλέπεται 
να δημιουργηθούν νέες θέσεις μόνιμης απασχόλησης.

Ημερομηνία γνωμοδότησης της επιτροπής: 1.8.2006.
Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως. 

 Η Γενική Γραμματέας Περιφέρειας

ΑΓΓΕΛΑ Α. ΑΒΟΥΡΗ 
F

(14)
   Υπαγωγή επένδυσης της υπό σύσταση εταιρείας «ΚΟΥ−

ΡΟΥΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ − ΝΙΚΟΛΟΥΔΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ Α.Ε.» στις 
διατάξεις του ν. 3299/2004. 

 Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΠΕΛΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

  Με την υπ’ αριθμ. 4550/Π08/4/00079/ν. 3299/2004/1.8.2006 
απόφαση της Γενικής Γραμματέως της Περιφέρειας 
Πελοποννήσου εγκρίνεται το αίτημα της υπό σύσταση 
εταιρείας « ΚΟΥΡΟΥΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ − ΝΙΚΟΛΟΥΔΗ ΒΑΣΙ−
ΛΙΚΗ Α.Ε.» για υπαγωγή, στις διατάξεις του ν. 3299/2004, 
επένδυσης που αναφέρεται σε ανέγερση ξενοδοχείου 
Β΄ τάξης, τύπου επιπλωμένων διαμερισμάτων, δυναμικό−
τητας 12 διαμερισμάτων − 28 κλινών στη θέση Συρόκα 
του δήμου Λεύκτρου, του Νομού Μεσσηνίας, συνολικού 
παραγωγικού κόστους 1.075.000,00€, με ποσοστό επι−
χορήγησης 45% επί του παραγωγικού κόστους, δηλαδή 
ποσό 483.750,00 €. Το ύψος του τραπεζικού δανείου που 
θα χρησιμοποιηθεί για την υλοποίηση της επένδυσης 
ανέρχεται στο ποσό των 209.625,00 € δηλαδή ποσοστό 

19,50% επί του συνολικού παραγωγικού κόστους της 
επένδυσης.

Νέες θέσεις εργασίας: 3 θέσεις μόνιμης απασχόλησης 
και 1 μερικής απασχόλησης.

Ημερομηνία γνωμοδότησης της Επιτροπής 31.7.2006.
Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως. 

 Η Γενική Γραμματέας Περιφέρειας

ΑΓΓΕΛΑ ΑΒΟΥΡΗ 
F

(15)
   Υπαγωγή επένδυσης της υπό σύστασης επιχείρησης 

«ΑΦΟΙ ΓΙΑΝΝΙΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε.» στις διατάξεις του ν. 
3299/2004. 

 Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

  Με την υπ’ αριθμ. 4553/Π08/4/00078/Ε/ν. 3299/1.8.2006 
απόφαση της Γενικής Γραμματέως Περιφέρειας Πελο−
ποννήσου εγκρίνεται το αίτημα της επιχείρησης «ΑΦΟΙ 
ΓΙΑΝΝΙΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε.» για υπαγωγή στις διατάξεις του 
ν. 3299/2005, επένδυσης που αναφέρεται σε μετατροπή 
παραδοσιακού κτίσματος μετά προσθήκης σε ξενοδο−
χείο τύπου επιπλωμένων διαμερισμάτων Β΄ τάξης στο 
Δ.Δ. Κυπαρισσίου Δήμου Ζάρακα Νομού Λακωνίας, συ−
νολικού κόστους τριακοσίων δέκα εννέα χιλιάδων τρι−
ακοσίων ευρώ (319.300,00 €) με ποσοστό επιχορήγησης 
54,62 % επί της ενισχυόμενης δαπάνης ύψους τριακοσί−
ων δέκα εννέα χιλιάδων τριακοσίων ευρώ (319.300,00 €) 
δηλαδή ποσού εκατόν εβδομήντα τεσσάρων χιλιάδων 
τετρακοσίων δέκα πέντε ευρώ (174.415,00€). Δεν προ−
βλέπεται η χορήγηση τραπεζικού δανείου.

Μετά την υλοποίηση της επένδυσης προβλέπεται να 
δημιουργηθούν δύο (2) νέες θέσεις μόνιμης απασχό−
λησης.

Ημερομηνία γνωμοδότησης της επιτροπής: 1.8.2006.
Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως. 

 Η Γενική Γραμματέας Περιφέρειας 

ΑΓΓΕΛΑ Α. ΑΒΟΥΡΗ  
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