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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
(1)

Απόκτηση Ελληνικής Ιθαγένειας της Ομογενούς Τρια−
νταφίλοβα Ζάννα του Ραφίκ, κλπ.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ − ΘΡΑΚΗΣ

Με την υπ’ αριθμ. 164/7.11.2005 απόφαση του Γενικού 
Γραμματέα Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας−Θρά−
κης, η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του
ν. 3284/2004 (ΦΕΚ 217/10.11.2004 τ.Α΄) και την σχετική 
περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων απόφασή του, γίνεται 
αποδεκτή η από 13.1.2005 αίτηση της Ομογενούς Τρια−
νταφύλοβα Ζάννα του Ραφίκ, περί αποκτήσεως της Ελ−
ληνικής Ιθαγένειας και τον εξελληνισμό του επωνύμου 
της από Τρανταφίλοβα σε Τριανταφιλλίδου.

Με την υπ’ αριθμ. 4624/7.11.2005 απόφαση του Γενικού 
Γραμματέα Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας−Θρά−
κης, η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του
ν. 3284/2004 (ΦΕΚ 217/10.11.2004 τ. Α’) και την σχετική 
περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων απόφαση του, γίνε−
ται αποδεκτή η από 9.12.2004 αίτηση του Ομογενούς 
Ασλάνοβ Μιχαήλ του Νικολάου, περί αποκτήσεως της 
Ελληνικής Ιθαγένειας και τον εξελληνισμό του επωνύ−
μου του από Ασλάνοβ σε Ασλανίδης.

Με την υπ’ αριθμ. 1125/7.11.2005 απόφαση του Γενικού 
Γραμματέα Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας−Θρά−
κης, η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του 
ν. 3284/2004 (ΦΕΚ 217/10.11.2004 τ. Α΄) και την σχετική 
περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων απόφαση του, γίνε−
ται αποδεκτή η από 23.3.2005 αίτηση του Ομογενούς 
Ζαφείρωβ Κωνσταντίνου του Μιχαήλ, περί αποκτήσε−
ως της Ελληνικής Ιθαγένειας και τον εξελληνισμό του 
επωνύμου του από Ζαφείρωβ σε Ζαφειρίδης.

Με την υπ’ αριθμ. 2531/7.11.2005 απόφαση του Γενικού 
Γραμματέα Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας−Θρά−
κης, η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του
ν. 3284/2004 (ΦΕΚ 217/10.11.2004 τ. Α΄) και την σχετική 
περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων απόφαση του, γίνεται 
αποδεκτή η από 25.5.2005 αίτηση του Ομογενούς Του−
μάνοβ Αθανασίου του Παύλου, περί αποκτήσεως της 
Ελληνικής Ιθαγένειας και τον εξελληνισμό του επωνύ−
μου του από Τουμάνοβ σε Τουμανίδης.
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(9)
Χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλματος Κοινωνικού 

Λειτουργού στην Τσελίδου Θεανώ του Χρήστου.

Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΕΒΡΟΥ

Με την υπ’ αριθμ. 4325/8.11.2005 απόφαση του Νομάρ−
χη Έβρου έχει χορηγηθεί στην Τσελίδου Θεανώ του 
Χρήστου άδεια άσκησης επαγγέλματος Κοινωνικού 
Λειτουργού.

Ο Νομάρχης

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΖΑΜΠΟΥΝΙΔΗΣ
F

Αριθμ. ΔΥΠ/Β3/Φ75/33386 (10)
Καθορισμός Ενδιάμεσου Αποδέκτη των βιομηχανικών 

αποβλήτων της βιομηχανίας «AGROCOM Α.Ε.» στα 
με αρ.334,335,336 ιδιόκτητα αγροτεμάχια του αγρο−
κτήματος του Δ.Δ. Κρύας Βρύσης στο 5° χλμ. Κρύας 
Βρύσης − Γιαννιτσών.

Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΠΕΛΛΑΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τον α.ν. 2520/1940.
2. Το ν. 2218/1994 «Ίδρυση Νομαρχιακής Αυτοδιοίκη−

σης», όπως τροποποιήθηκε.
3. Την υπ’ αριθμ. Ε1 Β/221/65 Υ.Δ. «Περί διάθεσης λυ−

μάτων και βιομηχανικών αποβλήτων».
4. Την υπ’ αριθμ. 5340/1985 διανομαρχιακή απόφα−

ση «Ειδικοί όροι διάθεσης λυμάτων και βιομηχανικών 
αποβλήτων και καθορισμός των ανώτατων επιτρεπτών 
ορίων χρήσης των νερών του ποταμού Λουδία».

5. Το από 7.11.2005 πρακτικό επιτροπής καθορισμού 
ενδιάμεσου αποδέκτη.

6. Την από 30.9.2005 αίτηση της βιομηχανίας 
«AGROCOM Α.Ε.» για καθορισμό Ενδιάμεσου Αποδέ−
κτη. 

7. Το υπ’ αριθμ. ΔΥΠ/Β3/Φ75/21722/5.7.2005 έγγραφο 
μας.

8. Το υπ’ αριθμ. 177/26.9.2005 έγγραφο του Τ.Ο.Ε.Β. 
Ακρολίμνης, αποφασίζουμε:

Ορίζουμε ως ενδιάμεσο αποδέκτη των επεξεργασμένων 
βιομηχανικών αποβλήτων της βιομηχανίας «AGROCOM 
A.E.» που βρίσκεται στα υπ’αριθμ.: 334,335,336 ιδιόκτητα 
αγροτεμάχια του αγροκτήματος Κρύας Βρύσης το πα−

ρακείμενο στραγγιστικό κανάλι (τάφρος 15β) το οποίο 
μετά από διαδρομή 120μ. συναντά άλλο κανάλι (τάφρος 
15) με κατεύθυνση νότια και διαδρομή 250μ. συναντά το 
ρέμα Αραπίτσα. Η Αραπίτσα μετά από διαδρομή 4,5 χλμ. 
καταλήγει στον τελικό αποδέκτη, τον Λουδία ποταμό 
(σύμφωνα με την υποβληθείσα μελέτη και τοπογραφικό 
διάγραμμα) με την προϋπόθεση ότι τα βιομηχανικά από−
βλητα της βιομηχανίας «AGROCOM Α Ε.» θα εξέρχονται 
από τη μονάδα κατόπιν επεξεργασίας, θα ακολουθούν 
την παραπάνω διαδρομή και θα πληρούν τις απαιτήσεις 
των παραμέτρων των (3) και (4) σχετικών.

Με την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη 
σε βάρος του Ελληνικού Δημοσίου.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Έδεσσα, 7 Νοεμβρίου 2005

Ο Νομάρχης
ΠΑΚΗΣ ΣΙΒΕΝΑΣ
F

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

(11)

Στις υπ’ αριθμ. 15011/4.8.2003 και 15011/30.9.2004 απο−
φάσεις του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Δυτικής 
Ελλάδας, οι οποίες δημοσιεύτηκαν στα Φ.Ε.Κ. 1297/
24.8.2004 (Τεύχος Β΄) και Φ.Ε.Κ. 1568/20.10.2004 (Τεύχος 
Β΄), αντίστοιχα, που αφορούσαν ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ του 
Ο.Ε.Υ. του Δήμου Πλατάνου, γίνεται η διόρθωση των 
παρακάτω:

Α) − Φ.Ε.Κ. 1297/24.8.2004 (Τεύχος Β):
• αντί του εσφαλμένου: «4 Αυγούστου 2003»,
  στο ορθό: «4 Αυγούστου 2004»
•  αντί του εσφαλμένου: «την υπ’ αριθ. 48/2003, τις 21 

και 32/2004»,
  στο ορθό: «τις 21 και 32/2004».
Β) − Φ.Ε.Κ. 1 568/20.10.2004 (Τεύχος Β’):
• αντί του εσφαλμένου: «Αριθ. 15011/2004»,
  στο ορθό: «Αριθ. 18945/2004».
Αριθμός Απόφασης Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας: 

οικ. 23101/7.11.2005.

(Από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας)




