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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
(1)

   Πολιτογράφηση Αλλογενών Αλλοδαπών, υπό στοιχεία: 
ΚΕΣΚΟΣ ΝΙΚΟΣ, όνομα πατρός ΓΙΩΡΓΗ γεν. 7−5−1969, 
στην ΑΛΒΑΝΙΑ κ.λπ.

  1. Με την Φ.84185/504/24−2−2011 απόφαση της Υφυ−
πουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής 
Διακυβέρνησης, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 
των άρθρων 6 και 9 παρ. 1 του ν.δ. 3370/1955 (258 Α΄), του 
άρθρου 69 παρ. 1 του ν. 2910/2001 (91 Α΄), του άρθρου 
33 του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με 
το ν. 3284/2004 (217 Α΄) και του άρθρου 22 παρ. 1 του Ν. 
3838/2010, γίνεται δεκτή η από 20−3−2000 αίτηση πολιτο−
γράφησης του αλλογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

ΚΕΣΚΟΣ ΝΙΚΟΣ, όνομα πατρός ΓΙΩΡΓΗ γεν. 7−5−1969, στην 
ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της Ελληνικής ιθαγένειας.

2. Με την Φ. 116182/2256/24−2−2011 απόφαση της Υφυ−
πουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής 
Διακυβέρνησης, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 
των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, 
που κυρώθηκε με το ν. 3284/2004 (217 Α΄), όπως ίσχυ−
αν πριν την τροποποίηση τους με τις διατάξεις του 
ν. 3838/2010 (49 Α΄), του άρθρου 22 παρ. 1 του ν. 3838/2010 
και μετά το υπ’ αριθ. 5/15−9−2010 πρακτικό της Επιτροπής 
Πολιτογράφησης που λειτουργεί στο Υπουργείο Εσωτε−
ρικών Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, 
γίνεται δεκτή η από 11−12−2006 αίτηση πολιτογράφησης 
του αλλογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

ΟΥΑΧΜΠΑ ΣΕΡΙΦ όνομα πατρός ΝΑΝΤΙ, γεν. 4−8−1979 
στην ΑΙΓΥΠΤΟ, για την απόκτηση της Ελληνικής ιθαγέ−
νειας.

  Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΘΕΟΔΩΡΑ ΤΖΑΚΡΗ
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    Αριθμ. Φ.122.1/42/23076/Β2 (2)
Συνεδρίαση συλλογικών οργάνων Πανεπιστημίων 

και Τ.Ε.Ι. με τηλεδιάσκεψη

  ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ − ΠΑΙΔΕΙΑΣ,
ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις 
α) του άρθρου 34 παρ. 5 του Ν.3848/2010 (ΦΕΚ 71Α΄/19−

5−2010) «Αναβάθμιση του ρόλου του εκπαιδευτικού – κα−
θιέρωση κανόνων αξιολόγησης και αξιοκρατίας στην 
εκπαίδευση και λοιπές διατάξεις»,

β) του Ν.1268/1982 (ΦΕΚ87Α΄/16−7−1982), του Ν.2083/1992 
(ΦΕΚ 159Α΄/21−9−1992) και του Ν.3549/2007 (69Α΄/20−3−
2007) όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν, 

γ) των άρθρων 13, 14 και 15 του Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 
45/Α΄/9−3−1999) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδι−
κασίας και άλλες διατάξεις», 

δ) της 1120/Η/7−1−2010 (ΦΕΚ 1Β΄/8−1−2010) απόφασης του 
Πρωθυπουργού και της Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου 
Μάθησης και Θρησκευμάτων, «Καθορισμός αρμοδιοτή−
των Υφυπουργών του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου 
Μάθησης και Θρησκευμάτων, Παρασκευής Χριστοφιλο−
πούλου και Ιωάννη Πανάρετου», 

ε) του αρθ. 90 του Π.Δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της 
νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όρ−
γανα (ΦΕΚ 98Α΄/2005), 

στ) της αριθ. ΔΙΑΔΠ/Α/7841/2005 (ΦΕΚ 539Β΄) Κοινής 
Υπουργικής απόφασης «Συνεδρίαση συλλογικών οργά−
νων με τηλεδιάσκεψη», 

ζ) της αριθ. 383/18−1−2010 απόφασης του Πρωθυπουρ−
γού και του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και 
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «Καθορισμός αρμοδιοτή−
των των Υφυπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και 
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Θεοδώρας Τζάκρη και 
Γεωργίου Ντόλιου» (ΦΕΚ 29Β΄), 

2. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού 
Προϋπολογισμού, δεδομένου ότι η τηλεδιάσκεψη θα 
υποστηρίζεται από την υφιστάμενη τηλεπικοινωνιακή 
υποδομή των Ιδρυμάτων της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης 
και το διαδίκτυο, με την προϋπόθεση ότι εξασφαλίζεται 
η μυστικότητα και εμπιστευτικότητα των συνεδριάσεων, 
η πιστοποίηση ταυτότητας των μελών, η ασφάλεια της 
ηλεκτρονικής διακίνησης φωνής, δεδομένων και εικόνας 
και η ακεραιότητα της πληροφορίας, 

3. Την ανάγκη ταχύτερης και αποτελεσματικότερης 
λειτουργίας των Εκλεκτορικών σωμάτων για την πλή−
ρωση θέσεων μελών Δ.Ε.Π., αποφασίζουμε

1. Την εισαγωγή της τηλεδιάσκεψης, ως τρόπου συνε−
δρίασης συλλογικών οργάνων Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι. 
και ιδιαίτερα στις συνεδριάσεις των εκλεκτορικών σω−
μάτων, σε κάθε συνεδρίαση για την εκλογή μέλους Δ.Ε.Π. 
περιλαμβανομένης και της τελευταίας συνεδρίασης κατά 
την οποία γίνεται η τελική κρίση και ψηφοφορία. Επίσης 
για τη συνεδρίαση εξεταστικών επιτροπών διδακτορι−
κών διατριβών και γενικότερα κάθε είδους συνεδρίασης 
οργάνου με εξωτερικά μέλη. Ως τηλεδιάσκεψη νοείται 
η από απόσταση συνεδρίαση, η αμφίδρομη δηλαδή επι−

κοινωνία μεταξύ των μελών του εκλεκτορικού σώματος 
μέσω συστημάτων ήχου, εικόνας και ήχου ή ηλεκτρο−
νικών υπολογιστών ή άλλων μέσων που παρέχουν οι 
τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών.

Με την τηλεδιάσκεψη δίνεται η δυνατότητα σε ένα ή 
περισσότερα μέλη του συλλογικού οργάνου να λαμβά−
νουν μέρος σε μία συνεδρίαση, χωρίς να είναι απαραί−
τητη η φυσική τους παρουσία στο χώρο συνεδρίασης 
των υπόλοιπων μελών του συλλογικού οργάνου.

Στόχος της τηλεδιάσκεψης είναι η διευκόλυνση της 
λειτουργίας των συλλογικών οργάνων και ιδιαίτερα 
των εκλεκτορικών σωμάτων, λόγω της συμμετοχής σε 
αυτά καθηγητών Πανεπιστημίων της αλλοδαπής ή συμ−
μετοχής εξωτερικών μελών των οικείων εκλεκτορικών 
σωμάτων Πανεπιστημίων της Ημεδαπής. 

2. Σε κάθε Πανεπιστήμιο και Τ.Ε.Ι., πρέπει να εξασφα−
λισθεί ο κατάλληλος χώρος, εντός του οποίου θα εγκα−
τασταθεί ο απαραίτητος τεχνολογικός εξοπλισμός. Ο 
εν λόγω εξοπλισμός, εξασφαλίζει τη μυστικότητα και 
εμπιστευτικότητα των συνεδριάσεων, την πιστοποίηση 
της ταυτότητας των μελών των συλλογικών οργάνων, 
την ασφάλεια της ηλεκτρονικής διακίνησης φωνής, δε−
δομένων και εικόνας, καθώς και την ακεραιότητα της 
διακινούμενης πληροφορίας. 

3. Ο χώρος συνεδρίασης πρέπει να βρίσκεται σε χώρο 
του Ιδρύματος. 

Σε όλη τη διάρκεια της συνεδρίασης πρέπει να διατί−
θεται τεχνική υποστήριξη από εξειδικευμένο προσωπικό 
του Κέντρου Δικτύων του Ιδρύματος, ώστε να εξασφα−
λίζεται η συνεχής και απρόσκοπτη ροή της συνεδρί−
ασης και η ποιότητα της αναμετάδοσης. Το τεχνικό 
υποστηρικτικό προσωπικό δεν θα παρευρίσκεται στον 
ίδιο χώρο με τους συμμετέχοντες στη συνεδρίαση και 
θα καλείται μόνο σε περίπτωση προβλήματος.

4. Η απαρτία του εκλεκτορικού σώματος και κάθε 
συλλογικού οργάνου θα πιστοποιείται και θα καταγρά−
φεται από τον προεδρεύοντα της συνεδρίασης, στην 
οποία προσμετρώνται και τα μέλη του εκλεκτορικού 
σώματος ή συλλογικού οργάνου που συμμετέχουν στη 
συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης.

5. Η τήρηση των πρακτικών διενεργείται από τον 
γραμματέα του οικείου εκλεκτορικού σώματος ή συλ−
λογικού οργάνου και ο Προεδρεύων της συνεδρίασης 
αυτού πρέπει υποχρεωτικά να παρίσταται με φυσική 
παρουσία στο τόπο συνεδρίασης του οικείου συλλογι−
κού οργάνου. Τα πρακτικά, προκειμένου να υπογραφούν, 
αποστέλλονται εγγράφως με συστημένη επιστολή ή 
μέσω ψηφιακά υπογεγραμμένου και κρυπτογραφημένου 
e – mail από το υπάρχον τηλεπικοινωνιακό δίκτυο, το 
οποίο έχει προδιαγραφές αντίστοιχες με τις προδια−
γραφές του δικτύου «ΣΥΖΕΥΞΙΣ» στα μέλη που συμμε−
τείχαν και κοινοποιούνται σε όλα τα υπόλοιπα μέλη για 
ενημέρωσή τους. 

6. Η δυνατότητα ηλεκτρονικής καταγραφής της συ−
νεδρίασης που παρέχεται από την τεχνολογία, εφόσον 
χρησιμοποιηθεί, πρέπει να αποτρέπει οποιαδήποτε τρο−
ποποίηση των όσων διαμείβονται στην τηλεδιάσκεψη 
και να βοηθά στην επεξεργασία των πρακτικών, χωρίς 
να δημιουργούνται ασάφειες και αμφισβητήσεις.

7. Κατά τα λοιπά, όσον αφορά στα γενικότερα ζη−
τήματα σύνθεσης, σύγκλησης, ακολουθούμενης δι−
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αδικασίας των συνεδριάσεων, της λειτουργίας και 
των αποφάσεων των εκλεκτορικών σωμάτων και των 
συλλογικών οργάνων εφαρμόζονται οι διατάξεις των 
άρθρων 13, 14 και 15 του Ν.2690/1999 (ΦΕΚ 45Α΄) «Κύ−
ρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες 
διατάξεις» καθώς και οι ισχύουσες διατάξεις της Πα−
νεπιστημιακής νομοθεσίας. Τα μέλη των εκλεκτορικών 
σωμάτων και των συλλογικών οργάνων που συμμετέ−
χουν μέσω τηλεδιάσκεψης στην διαδικασία, λαμβά−
νουν το λόγο, διατυπώνουν γνώμη και θέση καθώς και 
συμμετέχουν στις ψηφοφορίες ως να ήταν στο χώρο 
της συνεδρίασης με φυσική παρουσία. Ο Προεδρεύων 
της συνεδρίασης είναι υπεύθυνος για την τήρηση των 
σχετικών διατάξεων. 

8. Σε περίπτωση τεχνικής αδυναμίας συμμετοχής 
σε εκλεκτορικό σώμα ή συλλογικό όργανο μέσω τη−
λεδιάσκεψης η οποία οφείλεται σε τεχνικό πρόβλημα 
ή βλάβη που παρουσιάστηκε την ημέρα της συνε−
δρίασης, και εφόσον αυτό πιστοποιηθεί εγγράφως 
στον Προεδρεύοντα του συλλογικού οργάνου από 
το τεχνικό προσωπικό του Κέντρου Δικτύων, ο Προ−
εδρεύων μπορεί να καθυστερήσει την έναρξη της 
συνεδρίασης ώστε να αποκατασταθεί η βλάβη/το 
τεχνικό πρόβλημα. 

9. Η διαδικασία της τηλεδιάσκεψης μπορεί να χρη−
σιμοποιείται και στις περιπτώσεις συνεδριάσεων των 
μελών της Εισηγητικής Επιτροπής. Στην περίπτωση 
αυτή δεν είναι υποχρεωτική η φυσική παρουσία του 
προεδρεύοντος στην έδρα του Ιδρύματος της υπό πλή−
ρωση θέσης. Η Εισηγητική Έκθεση, αποστέλλεται από 
τον Προεδρεύοντα για υπογραφή μεταξύ των μελών, 
είτε εγγράφως με συστημένη επιστολή ή μέσω ψηφιακά 
υπογεγραμμένου e−mail από το υπάρχον τηλεπικοινω−
νιακό δίκτυο, το οποίο έχει προδιαγραφές αντίστοιχες 
με τις προδιαγραφές του δικτύου «ΣΥΖΕΥΞΙΣ» στα μέλη 
της Εισηγητικής που συμμετείχαν μέσω τηλεδιάσκεψης. 
Η υπογεγραμμένη εισηγητική έκθεση υποβάλλεται σύμ−
φωνα με την κείμενη νομοθεσία.

10. Το αναλυτικό υπόμνημα καθώς και τα υποβαλλό−
μενα πρωτότυπα επιστημονικά δημοσιεύματα είναι προ−
τιμότερο να κατατίθενται στον προβλεπόμενο εκ του 
νόμου αριθμό αντιτύπων μόνο σε ηλεκτρονική μορφή, 
για παράδειγμα cd ή άλλο αποθηκευτικό μέσο. Μπορούν 
επίσης να αναρτώνται σε κατάλληλα διαμορφωμένη 
ηλεκτρονική πλατφόρμα. Εφόσον ο υποψήφιος κατα−
θέσει το αναλυτικό υπόμνημα και τα πρωτότυπα επι−
στημονικά δημοσιεύματα μόνο σε ηλεκτρονική μορφή, 
δεν δικαιούται μέλος του εκλεκτορικού σώματος ή της 
εισηγητικής επιτροπής να απαιτήσει την κατάθεσή τους 
σε έντυπη μορφή, σε καμία περίπτωση. Τα πρωτότυπα 
επιστημονικά δημοσιεύματα − εφόσον ο υποψήφιος έχει 
επιλέξει την κατάθεση σε ηλεκτρονική μορφή −, πρέπει 
να κατατίθενται και σε ένα αντίτυπο έντυπης μορφής 
το οποίο θα βρίσκεται στη Γραμματεία του Τμήματος 
και θα είναι στη διάθεση όλων των μελών του εκλε−
κτορικού σώματος, της εισηγητικής επιτροπής και της 
γενικής συνέλευσης που συμμετέχουν στην εν λόγω 
διαδικασία εκλογής και καθ΄ όλη τη διάρκεια αυτής. Τα 
μέλη του εκλεκτορικού σώματος και της εισηγητικής 
επιτροπής δεσμεύονται για την τήρηση των κανόνων 
μη δημοσιοποίησης και προστασίας των προσωπικών 

δεδομένων των υποψηφίων, που αφορούν το περιεχό−
μενο των ανωτέρω εγγράφων. 

11. Οι διατάξεις της απόφασης αυτής εφαρμόζονται 
αναλόγως στα ΤΕΙ και την ΑΣΠΑΙΤΕ, στα Συμβούλια και 
στις Επιτροπές του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. καθώς και στα συλλογι−
κά όργανα των ερευνητικών κέντρων που εποπτεύονται 
από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

  Μαρούσι, 24 Φεβρουαρίου 2011

ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ  ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ 
 ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΤΟΛΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΡΕΤΟΣ

F

       Αριθμ. 3122.1/4436/4/24760 (3)
Αποδοχή εγγυητικής επιστολής για την εταιρεία «ΑΤΙΑ 

SHIPPING AND TRADING S.A.», που εδρεύει στα νη−
σιά ΜΑΡΣΑΛ.

   ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ 

ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ− ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ, 
ΝΗΣΩΝ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑΣ

   Έχοντας υπόψη:
α. Τις διατάξεις του Α.Ν 378/68 (ΦΕΚ 82 Α΄/68), του 

άρθρου 25 του Ν. 27/75 (ΦΕΚ 77 Α΄/75) και ιδίως την 
παράγραφο 1, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 4 
του Ν. 2234/94 (ΦΕΚ 142 Α΄ 31. 8. 94) τροποποιήθηκε με 
το άρθρο 25 του Ν. 2515/97 (ΦΕΚ 154Α/97) και την παρ. 
11 του άρθρου 11 του Ν. 2948/2001 (ΦΕΚ 242Α/01) και με 
το άρθρο 4 του Ν. 3752/2009 (ΦΕΚ 40 Α΄/4−3−2009).

β. Τις διατάξεις του άρθρου 34 του Ν. 3427/05 (ΦΕΚ 
312 Α΄/05).

γ. Την αριθ. 1246.3/4/94/1−12−94 (ΦΕΚ 919 Β/14−12−94) 
όπως συμπληρώθηκε με την αριθμ. 3122.3/18−5−2005 (ΦΕΚ 
704/Β΄/25−5−05) τις 1246.3/5/94/1−12−94,1246.3/6/94/1−12−94 
(ΦΕΚ 919 Β/14−12−94) κοινές αποφάσεις των Υπουργών 
Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών και Εμπορικής Ναυ−
τιλίας.

δ. Τις διατάξεις του «Κώδικα νομοθεσίας για την Κυ−
βέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε με 
το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α΄/05).

ε. Τις διατάξεις των Π.Δ 184/2009 «περί σύστασης 
Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και καθορισμού 
των αρμοδιοτήτων του» και 185/2009 «...περί συγχώνευ−
σης του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών με τα 
Υπουργεία Ανάπτυξης και Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου 
και Νησιωτικής Πολιτικής...» (ΦΕΚ 213/Α΄/7−10−2009), του 
Π.Δ 189/2009 (ΦΕΚ 221/Α΄/5−11−2009) «περί καθορισμού 
και ανακατανομής αρμοδιοτήτων των Υπουργείων», του 
Π.Δ 50/2010 (ΦΕΚ 89/Α΄/16−6−2010) «περί ανακατανομής 
αρμοδιοτήτων των Υπουργείων και τροποποιήσεις του 
Π.Δ 189/2009», του Π.Δ. 96/2010 (ΦΕΚ 170Α΄/28−9−2010) 
«περί συστάσεως Υπουργείου Θαλάσσιων Υποθέσεων, 
Νήσων και Αλιείας, καθορισμός των αρμοδιοτήτων του 
και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων» και 
του Π.Δ 127/2010 (ΦΕΚ 214Α΄/20−12−2010) »περί ανακατα−
νομής αρμοδιοτήτων των Υπουργείων». 

στ. Την αριθμ. 46500/ΔΙΟΕ 1914/13−10−2010 κοινή από−
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φαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομί−
ας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας «περί ανάθεσης 
αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομίας, Ανταγωνι−
στικότητας και Ναυτιλίας Παναγιώτη Ρήγα» (ΦΕΚ 1642/
Β/14−10−2010).

ζ. Την αριθ. 3122.1/4436/24760/20−10−2010 (ΦΕΚ 1724/
Β/3−11−2010) κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομί−
ας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Θαλάσσιων 
Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας.

η. Το αριθ. ΙΕ/1403/137/24760/21−01−2011 έγγραφο του 
Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυ−
τιλίας (Διεύθυνση Κεφαλαίων Εξωτερικού), αποφασί−
ζουμε: 

1. Αποδεχόμεθα την εκπρόθεσμα κατά δώδεκα (12) 
ημέρες κατατεθείσα στο Υπουργείο Οικονομίας, Αντα−
γωνιστικότητας και Ναυτιλίας (Διεύθυνση Κεφαλαίων 
Εξωτερικού) Εγγυητική Επιστολή Τραπέζης που προβλέ−
πεται από την 3122.1/4436/24760/20−10−2010 κοινή από−
φαση των Υπουργών Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας 
και Ναυτιλίας και Θαλασσίων Υποθέσεων, Νήσων και 
Αλιείας με θέμα «Εγκατάσταση στην Ελλάδα γραφείου 
ή υποκαταστήματος της εταιρείας ΑΤΙΑ SHIPPING AND 
TRADING S.A. που εδρεύει στα νησιά ΜΑΡΣΑΛ».

Η παραπάνω απόφαση θεωρείται ότι δεν έχει ανακλη−
θεί μέχρι σήμερα και εξακολουθεί να υπάρχει.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

   Πειραιάς, 25 Φεβρουαρίου 2011

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ,  ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ,
 ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΝΗΣΩΝ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑΣ

 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΡΗΓΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΗΣ

F
      Αριθμ. 319 (4)

Απαγόρευση άσκησης θήρας στη νήσο Δοκό.

   Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 258 παρ. 5 του Ν.Δ. 86/69 

που προστέθηκε με το άρθρο 7 παρ. 3 του Ν. 177/75 
«Περί αντικαταστάσεως και συμπληρώσεως διατάξεων 
τινών του Νομοθετικού Διατάγματος 86/1969 περί Δα−
σικού Κωδικός».

2. Τις διατάξεις της αριθ. 414985/29−11−1985 (Φ.Ε.Κ. 757/
Β/18−12−1985) κοινής απόφασης των Υφυπουργού Εθνικής 
Οικονομίας και Αναπληρωτή Υπουργού Γεωργίας «Μέ−
τρα διαχείρισης της άγριας πτηνοπανίδας».

3. Τις διατάξεις του Π.Δ. 94/1993 (Φ.Ε.Κ. 40/Α/22−03−
1993) «περί καθορισμού αρμοδιοτήτων που διατηρούνται 
από τον Υπουργό και τις περιφερειακές αρχές ή όργανα 
διανομαρχιακού επιπέδου του Υπουργείου Γεωργίας».

4. Τις διατάξεις του Ν. 2218/1994 (Φ.Ε.Κ. 90/Α/13−06−
1994) «ίδρυση νομαρχιακής αυτοδιοίκησης, τροποποίηση 
διατάξεων για την πρωτοβάθμια αυτοδιοίκηση και την 
περιφέρεια και άλλες διατάξεις».

5. Τις διατάξεις του 2240/1994 (Φ.Ε.Κ. 153/Α/16−09−1994) 
«συμπλήρωση διατάξεων για την Νομαρχιακή Αυτοδιοί−
κηση και άλλες διατάξεις».

6. Το άρθρο 90 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της 

νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργα−
να» (Α΄ 98).

7. Το Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοί−
κησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης −Πρόγραμμα 
Καλλικράτης»

8. Το Π.Δ. 135/27−12−2010 «Οργανισμός της Αποκεντρω−
μένης Διοίκησης Αττικής»

9. Την ΥΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ02/34886/1718/.6−6−1994 απόφαση 
περί κήρυξης της Νήσου Δοκού ως ζώνης Α απολύτου 
προστασίας (ΦΕΚ τ/Β/548/14−7−1994) και τις διατάξεις 
του αρθρ. 13 Ν. 3028/2002 με τις οποίες καθορίζεται ότι 
οι όροι άσκησης θήρας πρέπει να ρυθμίζονται και από 
το Υπουργείο Πολιτισμού.

10. Την ΥΠΠΟ/ΔΟΕΠΥ/ΤΟΠΥΝΣ/15/3696/20−1−2004 Υπουργι−
κή απόφαση με την οποία ορίζεται ότι αρμόδια για την χορή−
γηση άδειας θήρας στη Νήσο Δοκό είναι η ΚΣΤ΄ Ε.Π.Κ.Α.

11. Την με αριθμ. πρωτ. 1626/20−07−2010 εισήγηση του 
Δασαρχείου Πόρου σε συνδυασμό με την σκοπιμότητα 
απαγόρευσης του κυνηγίου για την προστασία, ανάπτυ−
ξη και εκμετάλλευση του θηραματικού πλούτου και της 
άγριας πανίδας της Χώρας μας.

12. Το υπ’ αρ.: ΥΠΠΟΤ/ΓΔΑΠΚ/ΑΡΧ/Α1/Φ26/104914/5066π.
ε./29−11−2010 έγγραφο του ΥΠΠΟΤ, με το οποίο παρέχε−
ται η σύμφωνη γνώμη για την απαγόρευση του κυνηγίου 
στην εν λόγω περιοχή, αποφασίζουμε: 

Απαγορεύουμε την άσκηση θήρας στην νήσο Δοκό 
περιοχής Δήμου Ύδρας και στα ερημονήσια Σταυρονήσι, 
Αλεξανδρί, Τρικέρι, Βένιζα, Πιθιπιριέριζα, Στρογγυλό και 
Ντράπερι και μόνο στις εκτάσεις εμβαδού 540,00 στρεμ−
μάτων και 670,00 στρεμμάτων που φαίνονται ως Τμήμα Ι 
και Τμήμα II αντίστοιχα και με μαύρη διαγράμμιση στον 
επισυναπτόμενο στην −παρούσα χάρτη κλίμακας 1:50.000 
θεωρημένο με ημερομηνία 20−7−2010 από το Δασαρχείο 
Πόρου και περιγράφονται με τα παρακάτω όρια: 

ΤΜΗΜΑ Ι: Εμβαδού 540,00 στρ.
«Αρχίζει από το Λιμάνι της Δοκού και ανέρχεται της 

ρεματιάς με νότια κατεύθυνση μέχρι που συναντά το 
μονοπάτι που ανεβαίνει στους Αγίους Αποστόλους και 
στη συνέχεια το ακολουθεί με δυτική κατεύθυνση προς 
τη θέση Λουριά, μέχρι το σημείο που συναντά πέτρινη 
μάνδρα την οποία ακολουθεί με κατεύθυνση βόρεια 
προς τη θάλασσα μέχρι την ακτογραμμή κοντά στο 
ακρωτήριο Θυμάρια και ακολουθώντας την ακτογραμμή 
μέχρι το Λιμάνι απ’ όπου άρχισε» 

ΤΜΗΜΑ II: Εμβαδού 670.00 στρ.
«Αρχίζει από τον όρμο Κουάντα κοντά στην Εκκλη−

σία και ακολουθώντας πέτρινη μάνδρα ανέρχεται στην 
πλαγιά και στην συνέχεια κατέρχεται μέχρι τον όρμο 
κοντά στο ακρωτήριο Νταμάρι πάντα με όριο την πέ−
τρινη μάνδρα και στην συνέχεια ακολουθώντας την 
ακτογραμμή διέρχεται από το ακρωτήριο Νταμάρι, τον 
Μακρύ κάβο, το ακρωτήριο Πουλάκα μέχρι τον όρμο 
Κουάντα όπου άρχισε».

Από τις διατάξεις αυτής της απόφασης δεν προκαλεί−
ται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

   Αθήνα, 14 Φεβρουαρίου 2011

Ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΗΛΙΑΣ ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
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      (5)
Απόκτηση της Ελληνικής Ιθαγένειας από το ανήλικο τέ−

κνο αλλοδαπών, που ο ένας τουλάχιστον γονέας δι−
αμένει νόμιμα στην Ελλάδα πάνω από 5 έτη έως τις 
24−3−2010, ΚΡΟΪΤΟΡ ΒΕΡΟΝΙΚΑ − ΕΥΤΕΡΠΗ του ΣΕΡ−
ΓΚΕΪ (SERGHEI) και της ΜΑΡΙΑΝΑ (MARIANA) κλπ.

  1. Με την αριθ. 13708/10/18−2−2011 απόφαση του Γενικού 
Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24παρ.2 
του Ν. 3838/2010 (ΦΕΚ 49/Α/2010) και της παρ. 1 του άρ−
θρου 1Α του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (Ν. 3284/2004), 
γίνεται αποδεκτή η από 23−12−2010 αίτηση των γονέων 
της ανήλικης ΚΡΟΪΤΟΡ ΒΕΡΟΝΙΚΑ − ΕΥΤΕΡΠΗ του ΣΕΡ−
ΓΚΕΪ (SERGHEI) που γεννήθηκε στην Ελλάδα, την 16−02−
2003 και κατοικεί στο Δήμο Λέσβου (Δημοτική Ενότητα 
Μυτιλήνης), για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, 
λόγω συνεχούς νόμιμης διαμονής του πατέρα της στην 
Ελλάδα από 20−03−2003 και παραγγέλλεται η εγγραφή 
της στο Δημοτολόγιο του Δήμου Λέσβου με ημερομηνία 
κτήσης της Ελληνικής Ιθαγένειας την 23−12−2010.

Στοιχεία γονέων:

ΠΑΤΕΡΑΣ ΜΗΤΕΡΑ
Επώνυμο: ΚΡΟΪΤΟΡ (CROITOR) ΚΡΟΪΤΟΡ (CROITOR)
Κύριο όνομα: ΣΕΡΓΚΕΪ (SERGHEI) ΜΑΡΙΑΝΑ (MARIANA)

2. Με την αριθ. 13707/10/18−2−2011 απόφαση του Γενικού 
Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, 
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 
24 παρ. 2 του Ν. 3838/2010 (ΦΕΚ 49/Α/2010) και της παρ. 
1 του άρθρου 1Α του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (Ν. 
3284/2004), γίνεται αποδεκτή η από 23−12−2010 αίτηση 
των γονέων της ανήλικης ΚΡΟΪΤΟΡ ΚΛΑΟΥΝΤΙΑ του 
ΣΕΡΓΚΕΪ (SERGHEI) που γεννήθηκε στην Ελλάδα, την 30−
5−2008 και κατοικεί στο Δήμο Λέσβου (Δημοτική Ενότητα 
Μυτιλήνης), για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, 
λόγω συνεχούς νόμιμης διαμονής του πατέρα της στην 
Ελλάδα από 20−3−2003 και παραγγέλλεται η εγγραφή 
της στο Δημοτολόγιο του Δήμου Λέσβου με ημερομηνία 
κτήσης της Ελληνικής Ιθαγένειας την 30−5−2008.

Στοιχεία γονέων:

ΠΑΤΕΡΑΣ ΜΗΤΕΡΑ
Επώνυμο: ΚΡΟΪΤΟΡ (CROITOR) ΚΡΟΪΤΟΡ (CROITOR)
Κύριο όνομα: ΣΕΡΓΚΕΪ (SERGHEI) ΜΑΡΙΑΝΑ (MARIANA)

3. Με την αριθμ. πρωτ. 13706/10/18−2−2011 απόφαση 
του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκη−
σης Αιγαίου, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 24 παρ. 2 του Ν. 3838/2010 (ΦΕΚ 49/Α/2010) 
και της παρ. 1 του άρθρου 1Α του Κώδικα Ελληνικής 
Ιθαγένειας (Ν. 3284/2004), γίνεται αποδεκτή η από 
23−12−2010 αίτηση των γονέων του ανηλίκου ΡΙΡΑ ΑΛΕ−
ΞΑΝΔΡΟΥ του ANTON (ANDON) που γεννήθηκε στην 
Ελλάδα, την 4−02−2004 και κατοικεί στο Δήμο Λέσβου 
(Δημοτική Ενότητα Μυτιλήνης), για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας, λόγω συνεχούς νόμιμης διαμονής 
του πατέρα του στην Ελλάδα από 17−12−2002 και παραγ−
γέλλεται η εγγραφή του στο Μητρώο Αρρένων και στο 
Δημοτολόγιο του Δήμου Λέσβου με ημερομηνία κτήσης 
της Ελληνικής Ιθαγένειας την 23−12−2010.

Στοιχεία γονέων:

ΠΑΤΕΡΑΣ ΜΗΤΕΡΑ
Επώνυμο: ΡΙΡΑ (RIRA) ΚΡΟΪΤΟΡ (CROITOR)
Κύριο όνομα: ΣΕΡΓΚΕΪ (SERGHEI) ΜΑΡΙΑΝΑ (MARIANA)

4. Με την αριθ. 13696/10/ 18−2−2011 απόφαση του Γενι−
κού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, 
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 
παρ. 2 του Ν. 3838/2010 (ΦΕΚ 49/Α/2010) και της παρ. 
1 του άρθρου 1Α του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (Ν. 
3284/2004), γίνεται αποδεκτή η από 17−12−2010 αίτη−
ση των γονέων του ανηλίκου ΑΓΚΟΛΛΙ ΦΙΟΡΑΛΜΠ του 
ΚΩΣΤΑΝΤΙΝ (KOSTANDIN) που γεννήθηκε στην Ελλάδα, 
την 29−7−2006 και κατοικεί στο Δήμο Λέσβου (Δημοτική 
Ενότητα Μυτιλήνης), για την απόκτηση της ελληνικής 
ιθαγένειας, λόγω συνεχούς νόμιμης διαμονής του πατέ−
ρα του στην Ελλάδα από 23−04−2003 και παραγγέλλεται 
η εγγραφή του στο Μητρώο Αρρένων και στο Δημο−
τολόγιο του Δήμου Λέσβου με ημερομηνία κτήσης της 
Ελληνικής Ιθαγένειας την 17−12−2010. 

Στοιχεία γονέων:

ΠΑΤΕΡΑΣ ΜΗΤΕΡΑ
Επώνυμο: ΑΓΚΟΛΛΙ (AGOLLI) ΑΓΚΟΛΛΙ (AGOLLI)
Κύριο όνομα: ΚΩΣΤΑΝΤΙΝ (KOSTANDIN) ΜΠΛΕΡΙΝΑ (BLERINA)

   O Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΦΩΤΙΟΣ ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΛΗΣ

F
    Αριθ. 6422/1217 (6)
Συμπλήρωση της αριθ. 80307/14751/30−9−2010 (Β΄1631) 

απόφασης της Γενικής Γραμματέως Περιφέρειας Στε−
ρεάς Ελλάδας περί Ανασυγκρότησης της Επιτροπής 
Ελέγχου Δαπανών και Εκλογικών Παραβάσεων.

   Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ − ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄) «Νέα Αρ−

χιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης».

2. Τις διατάξεις του Ν. 2503/1997 (ΦΕΚ 107 Α΄) «Διοί−
κηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση 
θεμάτων για την Τοπική Αυτ/ση και άλλες διατάξεις».

3. Τις διατάξεις του άρθρου 12 του Ν. 3870/2010 (ΦΕΚ 
138 Α΄) «Εκλογικές δαπάνες συνδυασμών και υποψη−
φίων και έλεγχος αυτών, κατά τις περιφερειακές και 
δημοτικές εκλογές», σχετικά με την Επιτροπή Ελέγχου 
Δαπανών και Εκλογικών Παραβάσεων και ιδίως το τε−
λευταίο εδάφιο αυτού, σύμφωνα με το οποίο «όπου στις 
διατάξεις του παρόντος αναφέρεται ’’Περιφέρεια’’, μετά 
την 1.1.2011 νοείται ’’Αποκεντρωμένη Διοίκηση’’.

4. Τις αριθ. 65647/12405/19−8−2010 (ΦΕΚ 1303 B΄), 
80307/14751/30−09−2010 (ΦΕΚ 1631 B΄) και 93289/16693/17−
11−2010 (ΦΕΚ 1889 B΄) αποφάσεις μας, με τις οποίες 
συγκροτήθηκε, ανασυγκροτήθηκε και τροποποιήθηκε 
αντίστοιχα η Επιτροπή Ελέγχου Δαπανών και Εκλογικών 
Παραβάσεων του άρθρου 12 του Ν. 3870/2010.

5. Το αριθ. 460/27−1−2011 έγγραφο του Σώματος Δίω−
ξης Οικονομικού Εγκλήματος (Σ,Δ.Ο,Ε.) − Περ/κή Δ/νση 
Στερεάς Ελλάδας περί Ορισμού Υπαλλήλων, αποφα−
σίζουμε:

Συμπληρώνουμε την αριθ. 80307/14751/30−9−2010 από−
φαση της Γ.Γ. Περ. Στερεάς Ελλάδας, περί ανασυγκρότη−
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σης της προβλεπόμενης από τις διατάξεις του άρθρου 
12 του Ν. 3870/2010 (ΦΕΚ 138 Α΄) Επιτροπής Ελέγχου 
Δαπανών και Εκλογικών Παραβάσεων στην έδρα της 
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, ως εξής:

Προς υποβοήθηση του ελεγκτικού έργου της Επιτρο−
πής, σύμφωνα με την αριθ. 460/27−1−2011 απόφαση του 
Προϊσταμένου της Περιφερειακής Διεύθυνσης Στερε−
άς Ελλάδας του ΣΔΟΕ, ανατίθεται παράλληλη άσκηση 
καθηκόντων στους κατωτέρω τρεις (3) υπαλλήλους 
της Περιφερειακής Διεύθυνσης Στερεάς Ελλάδας του 
ΣΔΟΕ:

1. Βασίλειος Πατσαρούχας του Γεωργίου (ΑΔΤ 
Ν897401), κλάδου ΠΕ Εφοριακών με βαθμό B΄

2. Αικατερίνη Γκάγκα του Λεωνίδα (ΑΔΤ ΑΙ476245), 
κλάδου ΠΕ Εφοριακών με βαθμό Γ΄

3. Ευαγγελία Παπακώστα του Δημητρίου (ΑΔΤ 
ΑΕ723022), κλάδου ΔΕ Εφοριακών με βαθμό Α΄

και σε περίπτωση απουσίας κάποιου από τους ανω−
τέρω υπαλλήλους, αναπληρωτής ορίζεται ο Δημήτριος 
Σπανέας του Λεωνίδα (ΑΔΤ Ξ228129), κλάδου ΠΕ Εφο−
ριακών με βαθμό B΄

Οι υπάλληλοι που διατίθενται για παράλληλη άσκηση καθη−
κόντων λαμβάνουν τις αποδοχές, τις πρόσθετες αμοιβές και 
τα πάσης φύσεως επιδόματα της οργανικής τους θέσης.

Με την παρούσα απόφαση προκαλείται δαπάνη εις βά−
ρος του κρατικού προϋπολογισμού, η οποία συνιστάται 
σε μηνιαία αποζημίωση των μελών της Επιτροπής καθώς 
και των υπαλλήλων που αποσπώνται και διατίθενται σε 
αυτήν, η οποία θα καθορισθεί με κοινή απόφαση των 
Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονι−
κής Διακυβέρνησης και Οικονομικών.

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι αριθμ. 65647/12405/19−8−2010 
(ΦΕΚ 1303 B΄), 80307/14751/30−09−2010 (ΦΕΚ 1631 B΄) και 
93289/16693/17−11−2010 (ΦΕΚ 1889 B΄) αποφάσεις.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

   Λαμία, 21 Φεβρουαρίου 2011

Η Γενική Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΓΕΡΑΚΟΥΔΗ

F
    Αριθμ. 1469 (7)

Αναπροσαρμογή της εφάπαξ αποζημίωσης 
των Φορτ/των του ΚΑΦ Λιμένος Ηρακλείου

  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ 

  Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 ( ΦΕΚ 87/7−6−2010 

τ. Α΄) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκ/μένης Διοίκησης − Πρόγραμμα ’’ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ’’».

2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 136 (ΦΕΚ 229 /27−12−2010 
τ.Α΄) «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Κρήτης».

3. Τις διατάξεις του άρθρου 11 του Ν. 5167/32 «Περί 
ρύθμισης των εις το Λιμένα Φορτ/των εργασιών» όπως 
τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε αργότερα από τις 
διατάξεις του αρθρ. 6 του Ν.Δ. 1254/49 «περί τροποποι−
ήσεως και συμπληρώσεως διαφόρων διατάξεων των 
περί φορτ/σεων νόμων»

4. Τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 2 του Β.Δ. 711/70 
«περί του τρόπου καθορισμού των διατηρουμένων υπέρ 
του Υπουργού και Περιφ/κών αρχών διανομαρχιακού 
επιπέδου του Υπουργείου Εργασίας αρμοδιοτήτων».

5. Το αριθ. 334/96, 97/18−11−2009 έγγραφο ΚΑΦ Λιμέ−
νος Ηρακλείου με το οποίο μας διαβίβασε το αριθμ. 
Πρωτ. 43/17−11−2009 πρακτικό της ΔΕ του ΚΑΦ Λιμένος 
Ηρακλείου.

6. Το αριθ. Φ3α/26131/1903/13−01−2011 έγγραφο του Υπ. 
Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.

7. Την οικονομική δυνατότητα του ΚΑΦ Λιμένος Ηρα−
κλείου, αποφασίζουμε: 

Την τροποποίηση της παραγράφου 2 του άρθρου 18 
του ισχύοντος κανονισμού του ΚΑΦ Λιμένος Ηρακλείου 
ως κάτωθι: 

Για τα δέκα ( 10) πρώτα έτη συμμετοχής στο ΚΑΦ 
8423,00 €.

Το ποσό αυτό θεωρούμενο βασικό προσαυξάνεται 
κατά 1038,00 € για κάθε έτος πέραν της δεκαετίας και 
μέχρι συμπληρώσεως 20 ετούς συμμετοχής. Για κάθε 
έτος πέραν της εικοσαετίας αυξάνεται κατά 1.189,00 € 
μέχρι συμπληρώσεως τριακονταετούς συμμετοχής.

Για κάθε έτος συμμετοχής πέραν των τριάντα (30) 
ετών αυξάνεται κατά 868,00 € μη δυναμένου να υπερβεί 
το ποσό των 33.961,60 €. Κλάσμα έτους περισσότερο 
των έξι (6) μηνών θεωρείται πλήρες έτος και υπολο−
γίζεται μόνο για την προσαύξηση του βασικού ποσού 
λόγω ετών συμμετοχής όχι όμως για την θεμελίωση 
του δικαιώματος λήψεως παροχής.

Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλεί−
ται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού προϋπολογισμού.

Η ισχύς της παρούσης αρχίζει από τη δημοσίευσή της 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

   Ηράκλειο, 22 Φεβρουαρίου 2011

Ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΡΟΥΝΤΖΟΣ

F
(8)

       Απόκτηση της Ελληνικής Ιθαγένειας από ανήλικο τέκνο 
αλλοδαπών που έχει συμπληρώσει εξαετή φοίτηση 
σε ελληνικά σχολεία στην Ελλάδα ΣΕΛΙΜΑΪ ΕΙΡΗΝΗ 
του ΙΣΑ και της ΕΛΕΝΗ.

   Με την αριθ. 804/14−2−2011 απόφαση του Γενικού Γραμ−
ματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας − Θράκης, 
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1Α 
παρ. 2 του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (Ν. 3284/2004) 
γίνεται αποδεκτή η από 2/9/2010 αίτηση − δήλωση της 
μητέρας της ανήλικης ΕΙΡΗΝΗΣ ΣΕΛΙΜΑΪ του ΙΣΑ που 
γεννήθηκε στην Αλβανία την 14/6/1995 και κατοικεί στο 
Δήμο Νάουσας Ημαθίας, για την απόκτηση της ελληνικής 
ιθαγένειας, λόγω συμπλήρωσης εξαετούς φοίτησης σε 
ελληνικό σχολείο στην Ελλάδα το 2007, σύμφωνα με 
την αριθ. 11602/22−12−2010 βεβαίωση της Περιφερειακής 
Δ/νσης Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας.

Στοιχεία γονέων: Πατέρας Μητέρα
Επώνυμο: ΣΕΛΙΜΑΪ (SELIMAJ) Πασάι (PASHAJ)
Κύριο Όνομα: ΙΣΑ (ISA) Ελένη (ELENI)

   Με εντολή Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης

Μ. ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ
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       (9)
Χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλματος Κοινωνικού 

Λειτουργού στην Κατσάρη Αντωνία του Σπυρίδωνα.

   Με την υπ’ αριθμ. 685/4−2−2011 απόφαση της Αντιπε−
ριφερειάρχη Περιφερειακής Ενότητας Νοτίου Τομέα 
Αθηνών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των 
άρθρων 1 και 6 του Ν.Δ. 4018/1959 (Α΄247), του άρθρου 1 
παρ.4 του Π.Δ. 23/1992 (Α΄6), του Π.Δ. 93/1993 (Α΄ 39) του 
άρθρου 1 του Ν. 2026/1992 (Α΄43), και του άρθρου 186 
παρ.2 περιπτ. ΙΙ αριθμ. 17 του Ν. 3852/ 2010, χορηγείται 
στην Κατσάρη Αντωνία του Σπυρίδωνα, κατοίκου Δή−
μου Γλυφάδας Αττικής, άδεια άσκησης επαγγέλματος 
Κοινωνικού Λειτουργού, για να παρέχει τις υπηρεσίες 
της στα πλαίσια οργανωμένων κοινωνικών υπηρεσιών 
του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα.

  Η Αντιπεριφερειάρχης
ΜΑΡΙΑ ΚΑΡΑΚΛΙΟΥΜΗ

F
   (10)
     Χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλματος Κοινωνικού 

Λειτουργού στον Ρεμπούτζια Ιωάννη του Νικολάου.

   Με την υπ’ αριθμ. 663/21.2.2011 απόφαση του Περιφε−
ρειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης, που εκδό−
θηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.Δ. 4018/1959, του 
άρθρου 19 του Ν. 1763/1988, του Π.Δ. 23/1992 και του 
Π.Δ. 93/1993 χορηγείται στον Ρεμπούτζια Ιωάννη του 
Νικολάου, κατοίκου Αλεξανδρούπολης, Ν. Έβρου, άδεια 
άσκησης επαγγέλματος Κοινωνικού Λειτουργού.

   Με εντολή Περιφερειάρχη
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΟΣΜΑΔΑΚΗ

F
(11)

      Χορήγηση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος Κοινωνικού 
Λειτουργού στην Αναγνωστάκου Ευθυμία του Πολυ−
κάρπου, κατοίκου Ιτέας Φωκίδας.

Με την αριθ. 14/21−2−1011 απόφαση του Αντιπεριφερει−
άρχη Στερεάς Ελλάδας Κωνσταντίνου Μπακομήτρου, που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 1 έως 6 
του Ν. Δ. 4018/1959 Α΄247, του άρθρου 1 παρ. 4 του Π.Δ. 
23/1992 (Α΄6), του Π.Δ. 93/1993 (Α΄39), του άρθρου 1 του Ν. 
2026/1992 (Α΄43) και του άρθρου 186 παρ. Ζ περ. 11 αριθ. 
17 του Ν. 3852/2010 (Α΄87) χορηγείται στην Αναγνωστάκου 
Ευθυμία του Πολυκάρπου, κάτοικο Ιτέας Φωκίδας, άδεια 
άσκησης επαγγέλματος Κοινωνικού Λειτουργού, για να 
παρέχει τις υπηρεσίες της στα πλαίσια οργανωμένων κοι−
νωνικών υπηρεσιών του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα.  .

   Ο Αντιπεριφερειάρχης
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΚΟΜΗΤΡΟΣ

F
      Αριθ. απόφ.: 32 (12)
Διόρθωση σφάλματος στην αριθ. 23/2011 (Β΄ 260) από−

φαση Δημάρχου Ήλιδας για την ένταξη υπαλλήλων 
της Δ.Ε.Υ.Α. Αμαλιάδας στο Δήμο Ήλιδας.

   Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΗΛΙΔΑΣ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 «Νέα 

Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρω−

μένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 
Α΄87/07.06.2010), περί αρμοδιοτήτων του Δημάρχου.

2. Τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 40 του 
Ν.3801/2009 «Ρυθμίσεις θεμάτων προσωπικού με σύμ−
βαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και 
άλλες διατάξεις οργάνωσης και λειτουργίας της Δημό−
σιας Διοίκησης» (ΦΕΚ Α΄ 163/04.09.2009).

3. Την 23/2011 (Β΄260) απόφαση Δημάρχου Ήλιδας για 
την ένταξη υπαλλήλων της Δ.Ε.Υ.Α. Αμαλιάδας στο Δήμο 
Ήλιδας, αποφασίζουμε:

Διορθώνουμε την 23/2011 απόφαση Δημάρχου Ήλι−
δας για την ένταξη υπαλλήλων της Δ.Ε.Υ.Α. Αμαλιάδας 
στο Δήμο Ήλιδας, όπως αυτή δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 
B΄260/17.02.2011, ως εξής: 

• Το πατρώνυμο του Χαλικιόπουλου Αλεξίου (στίχος 
30) αντί του εσφαλμένου: «Γεωργίου» 

διορθώνεται στο ορθό: «Γεώργιος».
• Η ειδικότητα του Χατζηγιάννη Νικολάου (στίχος 32) 

αντί του εσφαλμένου: «Οδηγός» 
διορθώνεται στο ορθό: «Εργοδηγός».
Κατά τα λοιπά διατηρείται και ισχύει η 23/2011 από−

φαση.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.

  Αμαλιάδα, 25 Φεβρουαρίου 2011

Ο Δήμαρχος
ΓΙΑΝΝΗΣ ΛΥΜΠΕΡΗΣ

F
      Αριθ. 2381 (13)
΄Ιδρυση και Λειτουργία του Κέντρου Επαγγελματικής 
Κατάρτισης (Κ.Ε.Κ.) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

   Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ
ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

  Έχοντας υπόψη:
1. Το Π.Δ. 83/84 «Ίδρυση Πανεπιστημίου Αιγαίου, Ιονίου 

Πανεπιστημίου και Πανεπιστημίου Θεσσαλίας», όπως 
αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.

2. Την υπ’ αριθμ. ΚΥΑ 679/22.8.1996 (ΦΕΚ 826/10−09−
96/Β) περί σύστασης των Ειδικών Λογαριασμών των ΑΕΙ 
η οποία κυρώθηκε με το νόμο 3794/2009 (ΦΕΚ 156/4−
9−2009/Α)

3. Την υπ’ αριθμ. 266/23−07−2010 απόφαση του Πρυ−
τανικού Συμβουλίου του Πανεπιστήμιου Θεσσαλίας με 
αρμοδιότητες Συγκλήτου ( απόφαση υπ’αριθμ. 1718−ΦΕΚ 
295/17−02−2009/Β).

4. Την απόφαση υπ’ αριθμ. 99/11−2−2011 της Συγκλήτου 
του Πανεπιστήμιου Θεσσαλίας

5. Την απόφαση υπ’ αριθμ. 9.16031/Οικ.3.2815 του Υπουρ−
γείου Οικονομίας και Οικονομικών − Απασχόλησης και 
Κοινωνικής Προστασίας (ΦΕΚ 1999/15−09−2009/Β) περί 
πιστοποίησης των Κέντρων Επαγγελματικής Κατάρ−
τισης (ΚΕΚ).

Εγκρίνουμε την ίδρυση και το καταστατικό λειτουρ−
γίας του Κέντρου Επαγγελματικής Κατάρτισης (Κ.Ε.Κ.) 
του Π.Θ., με αποκλειστικό σκοπό και αντικείμενο δράσης 
την παροχή συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης 
και συναφών προς αυτήν δραστηριοτήτων (έρευνες− με−
λέτες, ημερίδες, συνέδρια, εκπαιδευτικά βοηθήματα για 
τους καταρτιζόμενους τους, συμμετοχή σε ολοκληρω−
μένα προγράμματα. Κοινοτικές πρωτοβουλίες, δράσεις 



προώθησης και υποστήριξης της απασχόλησης και δια 
βίου εκπαίδευσης), υπό την εποπτεία της Επιτροπής 
Εκπαίδευσης και Ερευνών του Πανεπιστημίου Θεσσα−
λίας και σύμφωνα με όσα ειδικότερα αναφέρονται στο 
καταστατικό λειτουργίας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

   Βόλος, 24 Φεβρουαρίου 2011 

Ο Πρύτανης
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ι. ΓΟΥΡΓΟΥΛΙΑΝΗΣ

F
(14)

Σύσταση θέσης στον Ενιαίο Φορέα
Ελέγχου Τροφίμων.    

    Με την αριθ. 816ταυτ/20−1−11 απόφαση του Προέδρου 
ΔΣ του ΕΦΕΤ, η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατά−
ξεις του άρθρου 1 παρ 1 του Ν 3717/08 (ΦΕΚ239/τΑ/08), 
της υπ. Αρ. Οικ. 47094/393/27−08−09 (ΦΕΚ 1829/τΒ/03−
09−09) Κοινής απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, 
Οικονομίας και Οικονομικών, Μεταφορών και Επικοινω−
νιών, καθώς και της αριθ. 287103/10−11−10 (ΦΕΚ 2121/Β΄/
31−12−10) Κοινής απόφασης των Υπουργών Μεταφορών 
και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και 
των Υφυπουργών Εσωτερικών−Αποκέντρωσης και Ηλε−
κτρονικής Διακυβέρνησης, Οικονομικών, Υγείας και Κοι−
νωνικής Αλληλεγγύης μεταφέρεται η υπάλληλος ΜΑΡΙΑ 
ΛΙΟΥΔΑΚΗ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ από την «ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΕ−
ΡΟΠΟΡΙΑ−ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ−ΑΕ» και διορίζεται στην Κεντρική 
Υπηρεσία του ΕΦΕΤ με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαί−
ου αορίστου Χρόνου , σε συνιστώμενη προσωποπαγή 
θέση του κλάδου ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων με βαθμό 
Δ, η οποία μετά την αποχώρηση της από την υπηρε−
σία για οποιοδήποτε λόγο θα καταργηθεί αυτοδίκαια, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν.3717/08 
(ΦΕΚ 239/Α΄/08).

Η δαπάνη που προκαλείται από την ανωτέρω μετα−
φορά θα επιβαρύνει τους ΚΑ 0212− 0259 του προϋπο−
λογισμού του ΕΦΕΤ στους οποίους υπάρχει η σχετική 
πίστωση. (Σχετική η αριθ. 655/19−01−2011 βεβαίωση του 
ΕΦΕΤ).

   Ο Πρόεδρος ΔΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΥΧΑΣ

F
(15)

      Σύσταση θέσης στον Ενιαίο Φορέα
Ελέγχου Τροφίμων.

   Με την αριθ. 742ταυτ/20−1−11 απόφαση του Προέ−
δρου ΔΣ του ΕΦΕΤ, η οποία εκδόθηκε ούμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 1 παρ 1 του Ν 3717/08 (ΦΕΚ239/
τΑ/08), της υπ. Αρ. Οικ. 47094/393/27−08−09 (ΦΕΚ 1829/τΒ/
3−9−09) Κοινής απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, 
Οικονομίας και Οικονομικών−Μεταφορών και Επικοινω−
νιών, καθώς και της υπ’ Αρ. 287103/10−11−10 (ΦΕΚ 2121/
Β΄/31−12−10) Κοινής απόφασης των Υπουργών Μεταφο−
ρών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 
και των Υφυπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και 
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Οικονομικών, Υγείας και 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης μεταφέρεται ο υπάλληλος 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΤΣΟΥΛΗΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ από την 

«ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ−ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ−ΑΕ» και διορίζεται 
στην Κεντρική Υπηρεσία του ΕΦΕΤ με σχέση εργασίας 
Ιδιωτικού Δικαίου αορίστου Χρόνου, σε συνιστώμενη 
προσωποπαγή θέση του κλάδου ΔΕ Οδηγών με βαθμό 
Δ, η οποία μετά την αποχώρηση του από την υπηρε−
σία για οποιοδήποτε λόγο θα καταργηθεί αυτοδίκαια, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν.3717/08 
(ΦΕΚ 239/Α/08).

Η δαπάνη που προκαλείται από την ανωτέρω μετα−
φορά θα επιβαρύνει τους ΚΑ 0212− 0259 του προϋπο−
λογισμού του ΕΦΕΤ στους οποίους υπάρχει η σχετική 
πίστωση. (Σχετική η αριθ. 655/19−01−2011 βεβαίωση του 
ΕΦΕΤ).

   Ο Πρόεδρος Δ.Σ.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΥΧΑΣ

F
(16)

    Σύσταση θέσης στον Ενιαίο Φορέα
Ελέγχου Τροφίμων.

   Με την αριθ. 986ταυτ/24−01−11 απόφαση του Προέδρου 
ΔΣ του ΕΦΕΤ, η οποία εκδόθηκε σύμψωνα με τις διατά−
ξεις του άρθρου 1 παρ 1 του Ν 3717/08 (ΦΕΚ239/τΑ/08), 
της υπ. Αρ. Οικ. 47094/393/27−08−09 (ΦΕΚ 1829/τ.Β/03−
09−09) Κοινής απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, 
Οικονομίας και Οικονομικών−Μεταφορών και Επικοινω−
νιών, καθώς και της υπ. Αρ. 287103/10−11−10 (ΦΕΚ 2121/τΒ/
31−12−10) Κοινής απόφασης των Υπουργών Μεταφορών 
και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και των 
Υφυπουργών Εσωτερικών−Αποκέντρωσης και Ηλεκτρο−
νικής Διακυβέρνησης, Οικονομικών, Υγείας και Κοινωνι−
κής Αλληλεγγύης μεταφέρεται η υπάλληλος ΠΟΛΥΤΙΜΗ 
ΝΤΟΥΜΑ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ από την «ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΕ−
ΡΟΠΟΡΙΑ−ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ−ΑΕ» και διορίζεται στην Κεντρική 
Υπηρεσία του ΕΦΕΤ με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαί−
ου αορίστου Χρόνου , σε συνιστώμενη προσωποπαγή 
θέση του κλάδου ΤΕ Διοικητικός−Λογιοτικός με βαθμό 
Δ, η οποία μετά την αποχώρηση της από την υπηρε−
σία για οποιοδήποτε λόγο θα καταργηθεί αυτοδίκαια, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν.3717/08 
(ΦΕΚ 239/τΑ/08).

Η δαπάνη που προκαλείται από την ανωτέρω μετα−
φορά θα επιβαρύνει τους ΚΑ 0212−0259 του προϋπο−
λογισμού του ΕΦΕΤ στους οποίους υπάρχει η σχετική 
πίστωση. (Σχετική η αριθ. 655/19−01−2011 βεβαίωση του 
ΕΦΕΤ).

   Ο Πρόεδρος ΔΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΥΧΑΣ

F
(17)

      Σύσταση θέσης στον Ενιαίο Φορέα
Ελέγχου Τροφίμων.

   Με την αρ. 894 ταυτ/24−01−11 απόφαση του Προέδρου 
ΔΣ του ΕΦΕΤ, η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 1 παρ 1 του Ν 3717/08 (ΦΕΚ239/τΑ/08), της 
υπ. Αρ. Οικ. 47094/393/27−08−09 (ΦΕΚ 1829/τΒ/03−09−09) 
Κοινής απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομί−
ας και Οικονομικών−Μεταφορών και Επικοινωνιών, καθώς 
και της αριθ. 287103/10−11−10 (ΦΕΚ 2121/Β΄/31−12−10) Κοι−
νής απόφασης των Υπουργών Μεταφορών και Δικτύων, 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και των Υφυπουργών 

ΦΕΚ 433 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 6412α



Εσωτερικών−Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρ−
νησης, Οικονομικών, Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης 
μεταφέρεται ο υπάλληλος ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΣΙΚΡΙΚΗΣ του ΓΕ−
ΩΡΓΙΟΥ από την «ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ−ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ−
ΑΕ» και διορίζεται στην Περιφερειακή Δ/νση Κεντρικής 
Μακεδονίας του ΕΦΕΤ με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δι−
καίου αορίστου Χρόνου , σε συνιστώμενη προσωποπαγή 
θέση του κλάδου ΔΕ Τεχνικός−Ηλεκτρολόγων αυτοκι−
νήτων με βαθμό Δ, η οποία μετά την αποχώρηση του 
από την υπηρεσία για οποιοδήποτε λόγο θα καταργηθεί 
αυτοδίκαια, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του 
Ν.3717/08 (ΦΕΚ 239/Α΄/08).

Η δαπάνη που προκαλείται από την ανωτέρω μεταφορά 
θα επιβαρύνει τους ΚΑ 0212− 0259 του προϋπολογισμού 
του ΕΦΕΤ στους οποίους υπάρχει η σχετική πίστωση. 
(Σχετική η υπ. Αρ. 655/19−1−2011 βεβαίωση του ΕΦΕΤ).

   Ο Πρόεδρος Δ.Σ.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΥΧΑΣ

F

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ
(18)

      Στην με αριθ. Π4/ΓΠοικ. 164858/29−12−2010 απόφα−
ση του Γενικού Γραμματέα Πρόνοιας του Υπουργείου 
Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης , που δημοσιεύτηκε 
στο ΦΕΚ 2079/31−12−2010 τ.B΄ και αφορά στη μεταφορά 
προσωπικού του Ινστιτούτου Κοινωνικής Προστασίας 
και Αλληλεγγύης στο Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλλη−
λεγγύης, γίνονται οι εξής διορθώσεις:

Στην σελίδα 36302:
1) Από το εσφαλμένο (αύξ. αριθ. 23) «Σιαματοπούλου−

Κοντομάρη Στέλλα − Σοφία»,
στο ορθό: «Σταματοπούλου − Κοντομάρη Σοφία−Στέλ−

λα».

2) Από το εσφαλμένο: (αύξ. αριθ. 42) «Σιδερής Σωτή−
ριος»,

στο ορθό: «Σιδέρης Σωτήριος».
Στην σελίδα 36303:
Από το εσφαλμένο: (αύξ. αριθ. 57) «Μητρουλάκη −Τσο−

μπανίδου Κεράσια»,
στο ορθό: «Μητρουλάκη −Τσομπανίδου Κερασία».
Στην σελίδα 36304:
1) Από το εσφαλμένο: (αύξ. αριθ. 75) «Ειδικότητα Επι−

μελήτρια Οικοτεχνίας»,
στο ορθό: «Ειδικότητα Επιμελήτριας Οικοτεχνίας».
2) Από το εσφαλμένο: (αύξ. αριθ. 76 έως 84) «Ειδικό−

τητα Δασκάλα Ταπητουργίας»,
στο ορθό: «Ειδικότητα Δασκάλας Ταπητουργίας».
3) Από το εσφαλμένο: (αύξ. αριθ. 83)
«Τσέπελη −Λιγούδη Αθανασία»,
στο ορθό: «Τσεπελή −Λιγούδη Αθανασία».
4) Από το εσφαλμένο: (αύξ. αριθ. 85) «Ειδικότητα Επι−

σκευάστρια Ταπήτων»,
στο ορθό: «Ειδικότητα Επισκευάστριας Ταπήτων».
5) Από το εσφαλμένο: (αύξ. αριθ. 88) «Δημητροπούλου−

Γεωργοπούλου Σοφία»,
στο ορθό: «Γεωργοπούλου−Δημητροπούλου Σοφία».
6) Στο Προσωπικό με σχέση Εργασίας Αορίστου Χρόνου 
Από το εσφαλμένο: (αύξ. αριθ. 2) «Τεχνικός Ειδικότητα 

Υπεύθυνη Κλιμακίου Οικοτεχνικής»,
στο ορθό: «Τεχνικός Ειδικότητα Υπεύθυνη Κλιμακίου 

Οικοτεχνικής Δραστηριότητας».
 7) Από το εσφαλμένο: (αύξ. αριθ. 8) «Ευαγγέλου−Μπα−

τζογιάννη Πασχαλιά»,
στο ορθό: «Ευαγγέλου−Μπατζογιάννη Πασχαλία».

  (Από το Υπουργείο Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης)  

6412β ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 





ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

. . .

 - .  227  23104 23956  -  1 25310 22858
 -  63 210 4135228 -  2410 597449

 -  327 2610 638109  -  2 2810 300781
 -  26510 87215 - .  1 22510 46654

Σε έντυπη μορφή:
• Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 € προσαυξανόμενη κατά 0,20 € για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.
• Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 € ανά σελίδα.

Σε μορφή DVD/CD:

Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Α΄ 150 € 40 € 15 € Α.Α.Π. 110 € 30 € -

Β΄ 300 € 80 € 30 € Ε.Β.Ι. 100 € − -

Γ΄ 50 € − − Α.Ε.Δ. 5 € − -

Υ.Ο.Δ.Δ. 50 € − − Δ.Δ.Σ. 200 € − 20 €

Δ΄ 110 € 30 € − Α.Ε.−Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.Μ.Η. − − 100 €

•  Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd−rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 € 
προσαυξανόμενη κατά 1 € ανά 50 σελίδες.

•  Η τιμή πώλησης σε μορφή cd−rom/dvd, δημοσιευμάτων μιας εταιρείας στο τεύχος Α.Ε.−Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. σε 5 € ανά έτος.

. . .

Τεύχος Έντυπη μορφή

Α΄ 225 €

Β΄ 320 €

Γ΄ 65 €

Υ.Ο.Δ.Δ. 65 €

Τεύχος Έντυπη μορφή

Δ΄ 160 €

Α.Α.Π. 160 €

Ε.Β.Ι. 65 €

Α.Ε.Δ. 10 €

Τεύχος Έντυπη μορφή

Α.Ε.−Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.Μ.Η. 2.250 €

Δ.Δ.Σ. 225 €

Α.Σ.Ε.Π. 70 €

Ο.Π.Κ. −

•   Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70 €, ποσό το οποίο αφορά 
τα ταχυδρομικά έξοδα..

•   Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/28.2.2005 
2η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται στο Εθνικό 
Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32 Αθήνα).

•  Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά και θα επι−
στρέφονται.

•  Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου Αθηνών 
και Επαρχίας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά Όργανα και οι τριτοβάθμιες επαγ−
γελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής.

•  Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. [5% επί του ποσού συνδρομής (τρέχον έτος + παλαιότητα)], καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογί−
ζεται πριν την έκπτωση.

•   Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση.

Πληροφορίες  για δημοσιεύματα που καταχωρίζονται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: 210 5279000.
Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: Μάρνη 8, τηλ.: 210 8220885, 210 8222924, 210 5279050.

Οι πολίτες έχουν τη δυνατότητα ελεύθερης ανάγνωσης των δημοσιευμάτων που καταχωρίζονται σε όλα τα τεύχη της Εφημερίδας 
της Κυβερνήσεως πλην εκείνων που καταχωρούνται στο τεύχος Α.Ε.−Ε.Π.Ε. από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr)

ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ 08:00 ΜΕΧΡΙ 13:00

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * FAX 210 52 21 004

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: http://www.et.gr – e-mail: webmaster.et@et.gr*02004331703110012*

6412δ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 
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