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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
    Αριθ. 1345.14/244/2005 (1)
Τροποποίηση της Κοινής Υπουργικής Απόφασης των 

Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Υπουργών 
Εμπορικής Ναυτιλίας, με αριθ. 4335.14/49/99 «Χρήση 
κινητών τηλεφώνων» (ΦΕΚ Β΄ 438/26.4.1999). 

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − 

ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ 

  Έχοντας υπόψη τις διατάξεις :
1. α) Της παρ. 7(β) του άρθρου 9 του Ν.2575/98 (ΦΕΚ 

23 Α74−02−98) «Περί ρυθμίσεως θεμάτων αρμοδιότητας 
Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας».

β) Του ν. 2286/95 (ΦΕΚ 19 Α΄/1995) «Περί προμηθειών 
του δημοσίου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» 
και του π.δ. 394/96 (ΦΕΚ 266 Α΄/4−12−96) «Περί προμη−
θειών του δημοσίου».

γ) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα π.δ. 63/2005 
Α΄ (98).

δ) Του π.δ. 81/2002 (ΦΕΚ 57/Α72002) «Συγχώνευση των 
Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών στο 
Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών».

ε) Την υπ’ αριθμ. 37930/ΔΙΟΕ 1264/14.10.2005 Κοινή 
Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οι−
κονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων 
των Υφυπουργών Οικονομίας & Οικονομικών» (ΦΕΚ Β’ 
1432/14.10.2005), όπως ισχύει.

2. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής προκαλείται σε βάρος του Κρατικού Προϋπολο−
γισμού δαπάνη ύψους 2500,00 € περίπου για το τρέχον 
οικονομικό έτος και 5.000€ περίπου για καθένα από τα 
επόμενα πέντε οικονομικά έτη. Η δαπάνη τρέχοντος 
έτους θα καλυφθεί από τις εγγεγραμμένες πιστώσεις 
του Προϋπολογισμού του Υπουργείου Εμπορικής Ναυ−
τιλίας (Ε.Φ. 41/110 ΚΑΕ 0826). Για τα επόμενα οικονομικά 
έτη η δαπάνη αυτή θα καλύπτεται από τις πιστώσεις 
που θα εγγράφονται προς τούτο στον ανωτέρω προϋ−
πολογισμό, αποφασίζουμε:

Η υπ’ αριθμ. 4335.14/49/99 κοινή απόφαση των Υπουρ−
γών Οικονομίας και Οικονομικών και Εμπορικής Ναυτιλί−
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35 Προμήθεια επίπλων 1711 50%
36 Προμήθεια συσκευών θέρμανσης−κλιματισμού 1712 50%
37 Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων
 φωτοαντιγραφής, κλπ. Μηχανών γραφείου 1713 50%
38 Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών,
 προγραμμάτων και λοιπών υλικών 1723 50%
39 Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού,
 μετεωρολογικού και λοιπού συναφούς
 ηλεκτρονικού εξοπλισμού 1725 50%
40 Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού
 εξοπλισμού 1729 50%

3. Κατά τα λοιπά εξακολουθούν να ισχύουν τα δια−
λαμβανόμενα στην Κ.Υ.Α. 2/81221/7.11.1999, όπως τρο−
ποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την Κ.Υ.Α. 2/11053/
Α0024/11.3.2003.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 7 Ιουνίου 2006

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 
 ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

 ΠΕΤΡΟΣ ΔΟΥΚΑΣ ΘΕΟΔΩΡΑ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ 

F
Aριθ. Φ.085/ΜΓ/ΡΙΟ/ΑΣ 16793 (3)

     Εκποίηση/Ανταλλαγή Υ/Α Γ.Π. Ρίο Ιανέιρο. 

  Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ 

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 2594/24.3.1998 «Περί Οργανισμού 

του Υπουργείου Εξωτερικών», άρθρα 147 και 148 παρ. 
5γ., όπως τροποποιήθηκε με τον ν. 3072/4.12.2002, άρθρο 
12, παρ. 1α και 1β.

2. Την υπ’ αριθμ. Π23 ΣΤ ΓΔΝ−25974/10707/26.9.2005 
απόφαση «Παροχή δικαιώματος υπογραφής με εντο−
λή Υπουργού στον Υπηρεσιακό Γενικό Γραμματέα του 
Υπουργείου Εξωτερικών και σε περίπτωση απουσίας ή 
κωλύματος του στον ΣΤ΄ Γενικό Διευθυντή Προσωπικού, 
Διοικητικής Οργάνωσης και Οικονομικής Διαχείρισης 
του Υπουργείου Εξωτερικών».

3. Τα υπ’ αριθμ. Α.Π.Φ085.7/2/ΑΣ 216/9.5.2006 και 
Φ.085.7/3/ΑΣ 217/11.5.2006 έγγραφα του Γενικού Προξε−
νείου της Ελλάδος στο Ρίο Ιανέιρο περί εκποιήσεως/
ανταλλαγής υπηρεσιακού αυτοκινήτου της Αρχής.

4. Το υπ’ αριθμ. Φ.078/Ρίο/152/ΑΣ 970/18.5.2006 έγγρα−
φο της Γενικής Επιθεώρησης του Υπουργείου Εξωτε−
ρικών, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την εκποίηση/ανταλλαγή του υπηρε−
σιακού αυτοκινήτου του Γενικού Προξενείου της Ελ−
λάδος στο Ρίο Ιανέιρο, τύπου ΗΟΝDA NEW ΡΗ80371, 
μοντέλου ΑCCORD, έτους κτήσεως 1997, χρώματος 
μπλε, με αριθμό κυκλοφορίας 003625, αριθμό πλαι−
σίου 1ΗGCG5558WA033844, με αριθμό καταχώρησης 
στο Βιβλίο Υλικού Α0716, αρχικής αγοραστικής αξίας 
25.990 Δολλαρίων ΗΠΑ και παρούσας αγοραστικής αξί−
ας 18.000 Ρεάϊς, με τίμημα που θα κριθεί συμφερότερο 
από τον Προϊστάμενο της Αρχής για την διασφάλιση 
των συμφερόντων του Δημοσίου.

Η παρούσα να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυ−
βερνήσεως. 

 Αθήνα, 24 Μαΐου 2006
Με εντολή Υπουργού

Ο ΣΤ΄ Γενικός Διευθυντής
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ 

Aριθ. 119427 (4)
     Καταχώριση της δραστικής ουσίας Warfarin στο παράρ−

τημα Ι του Προεδρικού διατάγματος αριθ. 115/1997 
«Έγκριση, διάθεση στην αγορά και έλεγχος φυτο−
προστατευτικών προϊόντων σε συμμόρφωση προς 
την οδηγία 91/414 του Συμβουλίου, όπως έχει συ−
μπληρωθεί» (Α΄ 104), σε συμμόρφωση προς την Οδη−
γία 2006/5/ΕΚ της Επιτροπής της 17ης Ιανουαρίου 
2006. 

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ −

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

  Έχοντας υπόψη:
1) Το άρθρο 1 παρ. 1, 2 και 3 του ν. 1338/1983 «Εφαρμογή 

του Κοινοτικού Δικαίου» (Α΄ 34) όπως τροποποιήθηκε 
από το άρθρο 6 του ν. 1440/1984 (Α΄ 70) και το άρθρο 
65 του ν. 1892/1990 (Α΄ 101).

2) Το άρθρο 14, περιπτ. κστ του ν. 721/1977 (Α’ 298), 
όπως προστέθηκε με το άρθρο 8 παρ. 3 του ν. 2732/1999 
(Α΄ 154).

3) Του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για τη 
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» όπως αυτή 
κωδικοποιήθηκε με το π.δ. 63/2005 (Α΄ 98) και το γε−
γονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης 
δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προ−
ϋπολογισμού.

4) Το π.δ. 115/1997 «Έγκριση, διάθεση στην αγορά και 
έλεγχος φυτοπροστατευτικών προϊόντων σε συμμόρφω−
ση προς την οδηγία 91/414 του Συμβουλίου (Α΄ 104/1997), 
όπως έχει συμπληρωθεί».

5) Την οδηγία 2006/5/ΕΚ της Επιτροπής της 17ης Ια−
νουαρίου 2006 (Ε.Ε. Αρ. L 12/17 της 7.1.2006) για την κατα−
χώρηση της δραστικής ουσίας Warfarin στο παράρτημα Ι 
της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου σχετικά με την 
διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά.

6) Τη υπ’ αριθμ. Y 132/11.10.2004(ΒΊ 533/14.10.2004) κοι−
νή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για «ανάθεση αρ−
μοδιοτήτων στον Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων Αλέξανδρο Κοντό», αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Σκοπός

(άρθρο 1 της Οδηγίας 2006/5/ΕΚ)

Με την παρούσα απόφαση ο πίνακας του παραρτή−
ματος Ι του π.δ. 115/1997 τροποποιείται ώστε να κα−
ταχωρηθεί η δραστική ουσία: Warfarin σύμφωνα με 
το άρθρο 3 της παρούσας, σε συμμόρφωση προς την 
Οδηγία 2006/5/ΕΚ της Επιτροπής (Ε.Ε. Αριθ. L 12/17 της 
17.1.2006).

Άρθρο 2

(άρθρο 3 της Οδηγίας 2006/5/ΕΚ)

1. Η Διεύθυνση Προστασίας Φυτικής Παραγωγής (Τμή−
μα Γεωργικών Φαρμάκων) του Υπουργείου Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων, εφόσον βρίσκει εφαρμογή, 
τροποποιεί ή ανακαλεί τις υφιστάμενες εγκρίσεις για 
κάθε φυτοπροστατευτικό προϊόν που περιέχει τήν δρα−
στική ουσία Warfarin έως τις 31 Μαρτίου 2007. Έως την 
ημερομηνία αυτή επαληθεύει, ιδίως, ότι πληρούνται οι 
όροι του άρθρου 3 της παρούσας απόφασης σχετικά 
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με την ουσία Warfarin, με εξαίρεση όσα προσδιορίζονται 
στο μέρος Β της καταχώρησης αυτής της δραστικής 
ουσίας, και ότι ο κάτοχος της έγκρισης κυκλοφορίας 
διαθέτει ή έχει πρόσβαση σε φάκελο που ικανοποιεί τις 
απαιτήσεις του Παραρτήματος II του π.δ. 115/1997 (Α 104) 
σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 13.

2. Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1, για κάθε 
εγκεκριμένο φυτοπροστατευτικό προϊόν που περιέχει 
Warfarin είτε ως μόνη δραστική ουσία είτε μαζί με άλλες 
δραστικές ουσίες που έχουν περιληφθεί στο σύνολο 
τους στο Παράρτημα Ι του π.δ. 115/1997 (Α΄ 104) έως 
τις 30 Σεπτεμβρίου 2006 το αργότερο, η Διεύθυνση 
Προστασίας Φυτικής Παραγωγής (Τμήμα Γεωργικών 
Φαρμάκων) του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων, εφόσον βρίσκει εφαρμογή, προβαίνει στην 
αξιολόγηση σύμφωνα με τις ενιαίες αρχές που προβλέ−
πονται στο παράρτημα VI του π.δ. 115/1997, βάσει ενός 
φακέλου που πληροί τις απαιτήσεις του παραρτήματος 
ΙΙΙ του π.δ. 115/1997 και λαμβάνοντας υπόψη το μέρος Β 

του Παραρτήματος της παρούσας απόφασης σχετικά με 
την Warfarin. Με βάση την αξιολόγηση αυτή καθορίζεται 
εάν το προϊόν πληροί τους όρους του άρθρου 4, παρά−
γραφος 1, εδάφια (β), (γ), (δ) και (ε) του π.δ. 115/1997.

Ύστερα από την αξιολόγηση αυτή η Αρμόδια Αρχή:
α) σε περίπτωση που ένα προϊόν περιέχει Warfarin ως 

τη μόνη δραστική ουσία, εφόσον είναι αναγκαίο, τροπο−
ποιεί ή ανακαλεί την έγκριση έως τις 30 Σεπτεμβρίου 
2010 το αργότερο ή

β) σε περίπτωση που ένα προϊόν περιέχει Warfarin μαζί 
με άλλες δραστικές ουσίες, κατά περίπτωση, τροποποιεί 
ή ανακαλεί την έγκριση έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2010 
ή έως την ημερομηνία που έχει οριστεί για μια τέτοια 
τροποποίηση ή ανάκληση στην αντίστοιχη κανονιστική 
πράξη ή κανονιστικές πράξεις με τις οποίες καταχω−
ρίστηκε η σχετική ουσία ή ουσίες στο Παράρτημα Ι 
του π.δ. 115/1997 (Α΄ 104), εφόσον η τελευταία είναι η 
μεταγενέστερη.
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Άρθρο 4

(άρθρο 2 της Οδηγίας 2006/5/ΕΚ)

Οι διατάξεις της παρούσας απόφασης ισχύουν από 
την 1η Απριλίου 2007.

Η παρούσα απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 5 Iουνίου 2006

 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

 ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΟΝΤΟΣ 

F
Aριθ.          49918 (5)
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 40290/17.4.2006 απόφαση 

του Υπουργού Δικαιοσύνης. 

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ 

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 9 κεφ. Γ΄ του 

ν. 2993/2002 «Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα Ορ−
γανισμού Δικαστηρίων και κατάστασης δικαστικών 
λειτουργών (κ.ν. 1756/1988) και του Κώδικα Δικαστικών 
Υπαλλήλων (κ.ν. 2812/2000) και άλλες διατάξεις».

2. Τις διατάξεις του άρθρου 22 παρ. 13 του ν. 2812/2000 
«Κύρωση Κώδικα Δικαστικών Υπαλλήλων».

3. Τις διατάξεις του άρθρου 1 των Υπουργικών Απο−
φάσεων αριθμ. 123818/15.11.1994 (ΦΕΚ 861/τ. Β΄/18.11.1994) 
«Τρόπος εκλογής των αιρετών εκπροσώπων των δι−
καστικών υπαλλήλων των Πολιτικών και Ποινικών Δι−
καστηρίων και Εισαγγελιών της χώρας» και αριθμ. 
110723/12−10−1994 (ΦΕΚ 788/Τ.Β720−10−1994) «Τρόπος, 
διαδικασία και προϋποθέσεις εκλογής των αιρετών 
εκπροσώπων των δικαστικών υπαλλήλων των κλάδων 
των υπαλλήλων των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων 
και του Συμβουλίου της Επικρατείας, στα Δικαστικά 
(Υπηρεσιακά) Συμβούλια», όπως τροποποιήθηκαν με την 
υπ’ αριθμ 123290/5.8.2002 απόφασή μας (ΦΕΚ 1083/τ. 
.Β΄/21.8.2000).

4. Την υπ’ αριθμ. 40290/17.4.2006 απόφαση του Υπουρ−
γού Δικαιοσύνης, η οποία δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 569/τ. 
Β΄/8.5.2006.

5. Το γεγονός ότι εξαιτίας του αυξημένου φόρτου 
εργασίας των δικαστικών υπηρεσιών δεν κατέστη δυ−
νατή η έγκαιρη προετοιμασία τους αναφορικά με τη 
διενέργεια των διαδικασιών ανάδειξης των αιρετών εκ−
προσώπων των δικαστικών υπαλλήλων στα Υπηρεσιακά 
Συμβούλια του άρθρου 9 του ν. 2993/2002.

6. Την απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης αριθμ. 
56568/28.5.2004 (ΦΕΚ 842/8.6.2004) «Μεταβίβαση αρ−
μοδιοτήτων του Υπουργού Δικαιοσύνης στο Γενικό 
Γραμματέα, στους Γενικούς Διευθυντές, στους Διευ−
θυντές, στους Προϊσταμένους Τμημάτων της Κεντρι−
κής Υπηρεσίας του Υπουργείου Δικαιοσύνης και στους 
Προϊσταμένους των περιφερειακών υπηρεσιών αυτού», 
αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε και συμπληρώνουμε την υπ’ αριθμ. 
40290/17.4.2006 απόφαση μας ως ακολούθως:

1. Προκηρύσσουμε εκλογές για την ανάδειξη των αι−
ρετών εκπροσώπων των δικαστικών υπαλλήλων στα 
Υπηρεσιακά Συμβούλια του άρθρου 9 του ν. 2993/2002, 
οι οποίες θα διεξαχθούν κατ’ εξαίρεση των διατάξε−
ων του άρθρου 1 της υπ’ αριθμ. 123818/15.11.1994 (ΦΕΚ 

861/18.11.1994/τ. Β΄) απόφασής μας, στις 20 Σεπτεμβρίου 
2006. Κατά την εφαρμογή της παρούσας απόφασης η 
σύνταξη πινάκων εκλογέων θα γίνει μέχρι 20.6.2006, 
η τοιχοκόλληση και ανακοίνωση αυτών θα γίνει μέχρι 
28.6.2006. Η υποβολή των αιτήσεων και ενστάσεων θα 
γίνει μέχρι 5.7.2006, η εξέταση τους μέχρι 10.7.2006 και 
η οριστικοποίηση των πινάκων εκλογέων θα γίνει μέ−
χρι 21.8.2006. Η υποβολή υποψηφιοτήτων θα γίνει μέ−
χρι 10.7.2006, η κατάρτιση των πινάκων υποψηφίων θα 
γίνει μέχρι 14.7.2006 και η τοιχοκόλλησή τους μέχρι 
20.7.2006. Η υποβολή ενστάσεων κατά των υποψηφίων 
θα γίνει μέχρι 25.8.2006, η εξέτασή τους από την Εφο−
ρευτική Επιτροπή μέχρι 31.8.2006 και η τοιχοκόλληση 
των οριστικοποιημένων πινάκων υποψηφίων θα γίνει 
μέχρι 11.9.2006. Οι Εφορευτικές Επιτροπές καταρτίζονται 
μέχρι 20.7.2006. Μέχρι τις 15.9.2006 πρέπει να έχουν 
παραληφθεί τα ψηφοδέλτια, οι οριστικοί κατάλογοι και 
όλο το εκλογικό υλικό από όλες τις Υπηρεσίες.

2. Παρατείνουμε τη θητεία των αιρετών εκπροσώπων 
των δικαστικώιν υπαλλήλων στα Υπηρεσιακά Συμβούλια 
του άρθρου 9 του ν. 2993/2002, η οποία λήγει στις 30 
Ιουνίου 2006, μέχρι την ανάδειξη των νέων.

Η θητεία των αιρετών εκπροσώπων που θα εκλεγούν 
λήγει στις 30 Ιουνίου 2008.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 19 Μαΐου 2006

Με εντολή Υπουργού
Ο Γενικός Γραμματέας

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΝΟΥΡΗΣ 
F
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     Απόκτηση Ελληνικής Ιθαγένειας της Ομογενούς Ντου−

ράχοβα Σόνιας του Ανδρέα κ.λ.π. 

  Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ
ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ

Με την υπ’ αριθμ. 5654/05/8.6.2006 απόφαση της Προ−
ϊσταμένης της Διεύθυνσης Αστικής Κατάστασης και 
Αλλοδαπών και Μετανάστευσης της Περιφέρειας Ανα−
τολικής Μακεδονίας−Θράκης, η οποία εκδόθηκε σύμφω−
να με τις διατάξεις του ν.3284/2004 (ΦΕΚ 217 /10.11.2004 
τ. Α΄) και την σχετική περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Π.Α.Μ.Θ., γίνε−
ται αποδεκτή η από 14.12.2005 αίτηση της Ομογενούς 
Ντουράχοβα Σόνιας του Ανδρέα, περί αποκτήσεως της 
Ελληνικής Ιθαγένειας και εξελληνισμό του επωνύμου 
της από Ντουραχοβα σε Ντουραχίδου.

Με την υπ’ αριθμ. 3956/05/8.6.2006 απόφαση της Προ−
ϊσταμένης της Διεύθυνσης Αστικής Κατάστασης και 
Αλλοδαπών και Μετανάστευσης της Περιφέρειας Ανα−
τολικής Μακεδονίας−Θράκης, η οποία εκδόθηκε σύμφω−
να με τις διατάξεις του ν. 3284/2004 (ΦΕΚ 217/10.11.2004 
τ. Α΄) και την σχετική περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Π.Α.Μ.Θ., γίνεται 
αποδεκτή η από 18.8.2005 αίτηση της Ομογενούς Ιβα−
τσένκο Νατέλας του Θεοδώρου και του ανήλικου παιδι−
ού της Ιβατσένκο Ιβάν του Βαλέριου, περί αποκτήσεως 
της Ελληνικής Ιθαγένειας.




