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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. Φ. 473.1/Α.Δ. 568499 (1)

  Απονομή Ηθικής Αμοιβής του Επαίνου σε 
Μόνιμο Υπάλληλο. 

 Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ 
 1. Έχοντας υπόψη:
α. Τις διατάξεις των άρθρων 61 και 62 του Ν. 3528/07 

«Κώδικας Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών 
Υπαλλήλων και Υπαλλήλων ΝΠΔΔ».

β. Το Φ.473.2/ΑΔ.3194 /Σ.948/28−7−10 και Φ.473/ΕΠ.169/
10−8−10 έγγραφα της 124 ΠΒΕ.

γ. Το Φ.473/ΑΔ.647/5186/Σ. 1130/11−8−10 έγγραφο της 
ΔΑΕ.

δ. Την αριθμ. 26/2010 Γνωμοδότηση του Υπηρεσιακού 
Συμβουλίου ΓΕΑ.

ε. Την με αριθμ. Υ156/23−12−09 Απόφαση του Πρωθυ−
πουργού (ΦΕΚ 2520, τ.Β, 24−12−09) «Καθορισμός Αρμο−
διοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Άμυνας, 
Παναγιώτη Μπεγλίτη», αποφασίζουμε:

2. Απονέμουμε την Ηθική Αμοιβή του Επαίνου στο 
Μ.Υ.ΚΛ/ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ Αφων και Ε/Π με Α΄ βαθμό ΠΑΠΑ−
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ΪΩΑΝΝΟΥ ΙΩΑΝΝΗ (AM 5123), της 124 ΠΒΕ, διότι εργαζό−
μενος με ζήλο και ενδιαφέρον για την Υπηρεσία, πέραν 
του καλώς εννοούμενου καθήκοντος και του ωραρίου 
εργασίας, επιδεικνύοντας υψηλό αίσθημα ευθύνης και 
επαγγελματισμό, προέβη στην συντήρηση και χρώση 
των επετειακών Αφων της Μονάδος, αποκτώντας τα 
ευμενή σχόλια αλλά και την εξοικονόμηση πιστώσεων 
επωφελεία της Μονάδας.

Η απόφαση να γραφεί στην Ημερήσια Δγή και ν’ αναρ−
τηθεί στον Πίνακα Ανακοινώσεων της Μονάδας. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

 Αθήνα, 23 Νοεμβρίου 2010

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΕΓΛΙΤΗΣ 

F
   Αριθμ. ΔΥ2β/ΟΙΚ. 149268 (2)
Ορισμός της Α΄ Παιδιατρικής Πανεπιστημιακής Κλινικής 

του Γενικού Νοσοκομείου Παίδων Αθηνών «Η ΑΓΙΑ 
ΣΟΦΙΑ», ως Ειδικό Κέντρο Αναπτυξιακής και Εφηβι−
κής Ιατρικής. 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 

 Έχοντας υπόψη:
Ι.Τις διατάξεις:
α. του άρθρου 19 του ν. 2519/1997» Ανάπτυξη και εκσυγ−

χρονισμός του Εθνικού Συστήματος Υγείας, οργάνωση 
των Υγειονομικών Υπηρεσιών, ρυθμίσεις για το φάρμακο 
και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 165),

β. του άρθρου 27, παρ. β του π.δ. 95/2000 «Οργανισμός 
του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας» (ΦΕΚ Α’ 76),

γ. του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση 
της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά 
όργανα» (ΦΕΚ Α’ 98),

2. την από 20−10−2007 γνώμη του Επιστημονικού Συμ−
βουλίου του Γ.Ν. Παίδων Αθηνών «Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ»,

3. την αρ. 26/04−12−2007 εισήγηση του Διοικητικού Συμ−
βουλίου του Νοσοκομείου καθώς και την από 27−02−2008 
εισήγηση της Διοίκησης της 1ης Υ. ΠΕ. Αττικής,

4. την αριθμ. Υ4α/οικ.118510/2009 Κ.Υ.Α. «Εγκατάσταση 
της Α’ Παιδιατρικής Κλινικής της Ιατρικής Σχολής του 
Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, 
καθώς και των ειδικών μονάδων που την απαρτίζουν, 
στο Γ. Ν. ΠΑΙΔΩΝ «Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ»» (ΦΕΚ Β’ 1989),

5. τη γνώμη του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας, αριθμ. 
4 απόφαση της 224ης Ολομ./8.3.2010/20.7.2010, η οποία 
έγινε δεκτή από την Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης,

6. το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρα−
τικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

1. Ορίζουμε την Α’ Παιδιατρική Πανεπιστημιακή Κλι−
νική του Γεν. Νοσοκομείου Παίδων Αθηνών «Η ΑΓΙΑ 
ΣΟΦΙΑ», ως Ειδικό Κέντρο Αναπτυξιακής και Εφηβικής 
Ιατρικής.

Σκοπός του Ειδικού Κέντρου σύμφωνα με τα προ−
βλεπόμενα είναι η παροχή εξειδικευμένης ιατρικής και 
νοσηλευτικής περίθαλψης στον τομέα της Αναπτυξιακής 
και Εφηβικής Ιατρικής, ο συντονισμός των αντίστοιχων 

παρεχόμενων υπηρεσιών, η μετεκπαίδευση και η εξει−
δίκευση του ιατρικού, νοσηλευτικού και λοιπού προσω−
πικού καθώς και η προαγωγή της έρευνας.

Η λειτουργία του Ειδικού Κέντρου συντονίζεται από 
τον εκάστοτε Διευθυντή της Κλινικής.

2. Η ισχύς της απόφαση αρχίζει από τη δημοσίευση 
της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 29 Νοεμβρίου 2010

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ 

F
Αριθμ. 303349 (3)
   Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 311496/13−07−09 (ΦΕΚ 1477/

Β/22−07−09) απόφασης του Υπουργού Αγροτικής Ανά−
πτυξης και Τροφίμων «Λεπτομέρειες εφαρμογής της 
αριθμ. 302157/10−06−09 (ΦΕΚ 1209/19−06−09) απόφα−
σης των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Προώθηση οί−
νων σε αγορές τρίτων χωρών στο πλαίσιο των Καν 
(ΕΚ) 479/2008 του Συμβουλίου και 555/2008 της Επι−
τροπής»». 

 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 22 παρ. 3 του ν. 992/1979 «Περί οργα−

νώσεως των διοικητικών υπηρεσιών δια την εφαρμογήν 
της Συνθήκης της Προσχωρήσεως της Ελλάδος εις τας 
Ευρωπαϊκός Κοινότητας και ρυθμίσεως συναφών θεσμι−
κών και οργανωτικών θεμάτων» (ΦΕΚ Α’ 280),

β) των Καν (ΕΚ) 1234/2007 του Συμβουλίου και 555/2008 
της Επιτροπής για την κοινή οργάνωση της αμπελοοι−
νικής αγοράς, όπως ισχύουν,

γ) της υπ’ αριθμ. 311496/13−07−09 (ΦΕΚ 1477/Β/22−07−09) 
απόφασης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τρο−
φίμων «Λεπτομέρειες εφαρμογής της αριθμ. 302157/10−
06−09 (ΦΕΚ 1209/19−06−09) απόφασης των Υπουργών 
Οικονομίας και Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης 
και Τροφίμων «Προώθηση οίνων σε αγορές τρίτων χω−
ρών στο πλαίσιο των Καν (ΕΚ) 479/2008 του Συμβουλίου 
και 555/2008 της Επιτροπής»»,

δ) του άρθρου 90 του κώδικα Νομοθεσίας για την κυβέρ−
νηση και τα κυβερνητικά όργανα, όπως η νομοθεσία αυτή 
κωδικοποιήθηκε και τέθηκε σε ισχύ με το άρθρο πρώτο 
του ΠΔ 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την 
κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ Α98),

ε) της υπ’ αριθμ. 271752/21−10−2010 (ΦΕΚ 1673/Β/21−10−
2010) απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, «Ανάθεση αρμο−
διοτήτων στους Υφυπουργούς Αγροτικής Ανάπτυξης 
και Τροφίμων Ελένη − Μαρία Αποστολάκη και Ιωάννη 
Κουτσούκο».

2. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν 
προκαλείται καμία δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προ−
ϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Τροποποιούμε την με αριθμ. 311496/13−07−09 (ΦΕΚ 
1477/Β/22−07−09) απόφαση του Υπουργού Αγροτικής 
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Ανάπτυξης και Τροφίμων «Λεπτομέρειες εφαρμογής 
της αριθμ. 302157/10−06−09 (ΦΕΚ 1209/19−06−09) από−
φασης των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Προώθηση οίνων 
σε αγορές τρίτων χωρών στο πλαίσιο των Καν (ΕΚ) 
479/2008 του Συμβουλίου και 555/2008 της Επιτροπής»», 
ως κάτωθι:

1. Το εδάφιο 1, της παρ. 1, του άρθρου 8, αντικαθίστα−
ται ως εξής:

«Ο δικαιούχος δύναται να λάβει προκαταβολή με 
ανώτατο όριο το 70% του ποσού της ετήσιας κοινο−
τικής και εθνικής συμμετοχής, υποβάλλοντας αίτηση 
για προκαταβολή στην αρμόδια Δ/νση του ΟΠΕΚΕΠΕ, 
για την πρώτη φάση του προγράμματος, εντός τριά−
ντα (30) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία 
υπογραφής της σύμβασης με το Υπουργείο Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων, ενώ για τις επόμενες φάσεις, 
εντός ενενήντα (90) ημερολογιακών ημερών από την 
έγκριση έναρξης των δράσεων, από την αρμόδια Δ/νση 
του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. 
Μετά τη λήξη της προθεσμίας, δεν είναι πλέον δυνατόν 
να ζητηθεί προκαταβολή.»

2. Την παρ. 3, του άρθρου 8, αντικαθίσταται ως εξής:
«Η πληρωμή της προκαταβολής πραγματοποιείται 

εντός εκατόν ογδόντα (180) ημερολογιακών ημερών από 
την υποβολή της αίτησης για προκαταβολή.»

3. Το σημείο 1.γ., του άρθρου 9, αντικαθίσταται ως 
εξής:

«γ) Νομίμως θεωρημένα αντίγραφα παραστατικών δα−
πανών βάσει του ΚΦΒΣ και των σχετικών δικαιολογητι−
κών εγγράφων, σύμφωνα με τη σύμβαση του δικαιούχου 
και του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφί−
μων. Τα πρωτότυπα παραστατικά φέρουν την ένδειξη 
«πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από την Ε.Ε., Καν. (ΕΚ) 
1234/2007 και 555/2008», από τα οποία προκύπτουν τα 
θεωρημένα αντίγραφα. Σε καμία περίπτωση η πρωτό−
τυπη ένδειξη αυτή δεν τίθεται επί του αντιγράφου. Τα 
ξενόγλωσσα παραστατικά συνοδεύονται από επίσημη 
μετάφραση τους.

Ειδικά τα παραστατικά που αφορούν στην μέτρηση 
των αποτελεσμάτων των δράσεων μπορούν να εκδο−
θούν μέχρι την 20 Σεπτεμβρίου κάθε έτους.

Οι εξοφλήσεις όλων των παραστατικών κατατίθενται 
στην αρμόδια Δ/νση του Ο.Π.Ε.Κ.ΕΠ.Ε., μέχρι την 30 Σε−
πτεμβρίου κάθε έτους.

4. Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 4, του άρθρου 4, του 
Υποδείγματος VI, αντικαθίσταται ως εξής:

«Ο αντισυμβαλλόμενος ενημερώνει εγγράφως τον Ορ−
γανισμό Πληρωμής καθώς και την αρμόδια Δ/νση του 
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για 
τις εν λόγω μεταβολές με την υποβολή του φακέλου 
πληρωμής. Σε αντίθετη περίπτωση οι μεταβολές αυτές 
δεν γίνονται αποδεκτές.»

Άρθρο 2
Γενικές Διατάξεις

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δη−
μοσίευση της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η παρούσα απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα,17 Νοεμβρίου 2010

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ

 Αριθμ. 5433 (4)
   Ανάκληση απόφασης για μετάταξη του υπαλλήλου 

Κουκόπουλου Γεώργιου στο Δήμο Αλεξ/πόλης .

 Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ − ΘΡΑΚΗΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 257 παρ. 1, 94 και 95 παρ. 

5 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της 
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης −
Πρόγραμμα Καλλικράτης».

2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 
98 Α’) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρ−
νηση και τα Κυβερνητικά Όργανα».

3. Την αριθ. 3875/6−8−2010 απόφαση μας, σχετικά με τη 
μετάταξη του Κουκόπουλου Γεωργίου από το Νομαρχιακό 
Διαμέρισμα Έβρου στο Δήμο Αλεξ/πολης. (ΦΕΚ Β΄ 1219).

4. Την υπ’ αριθμ. 2532/28−7−2010 βεβαίωση του Νο−
μάρχη Έβρου.

5. Το αριθ. 3557/27−10−2010 έγγραφο του Νομάρχη 
Έβρου, με το οποίο ζητείται η ανάκληση της 3875/6−
8−2010 απόφασης μας διότι ο Κουκόπουλος Γεώργιος 
ασκεί κατά κύριο λόγο αρμοδιότητες οι οποίες απονέ−
μονται στους Δήμους μετά την 1−1−2013 και εκ παρα−
δρομής εκδόθηκε η ανωτέρω βεβαίωση του, ότι πληροί 
τις προϋποθέσεις για τη μετάταξη του στο Δήμο Αλεξ/
πολης από 1−1−2011, αποφασίζουμε:

Ανακαλούμε την αριθ. 3875/6−8−2010 (ΦΕΚ Β΄1219) από−
φαση μας σχετικά με την μετάταξη του Κουκόπουλου 
Γεωργίου του Τριαντάφυλλου, κλάδου ΠΕ Γεωτεχνι−
κών ειδ. Γεωπόνων με βαθμό Α’, υπαλλήλου της Δ/νσης 
Γεωργίας του Νομαρχιακού Διαμερίσματος Έβρου σε 
συνιστώμενη προσωποπαγή θέση αντίστοιχου κλάδου 
του Δήμου Αλεξ/πολης για τους λόγους που αναφέρο−
νται στο εισηγητικό μέρος της παρούσας απόφασης. 
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αλεξ/πολη, 22 Νοεμβρίου 2010

Η Γενική Γραμματέας Περιφέρειας
ΘΕΟΔΩΡΑ ΚΟΚΛΑ 

F

(5)
   Απόκτηση της Ελληνικής Ιθαγένειας από τον ΣΑΡΑΜΠΙ−

ΤΖΟΤ ΣΙΝΓΚ, ανήλικο τέκνο των ΓΙΟΓΚΑ ΣΙΝΓΚ (JOGA 
SINGH) και ΡΑΒΙΝΤΕΡ ΣΙΝΓΚ (RAVINDER SINGH). 

 Με την αριθ. Κ18447/12320/25−10−2010 απόφαση μας, 
γίνεται δεκτή η από 16−06−2010 κοινή αίτηση − δήλωση 
των αλλοδαπών ΓΙΟΓΚΑ ΣΙΝΓΚ (JOGA SINGH) και ΡΑ−
ΒΙΝΤΕΡ ΣΙΝΓΚ (RAVINDER SINGH), που αφορά την από−
κτηση της Ελληνικής Ιθαγένειας από το ανήλικο τέκνο 
τους, ΣΑΡΑΜΠΙΤΖΟΤ ΣΙΝΓΚ, που γεννήθηκε στην Πάτρα 
Αχαΐας, στις 0504−2002 και την οποία κατέθεσαν στον 
Δήμο Βραχναίικων, του Νομού Αχαΐας, σύμφωνα με τις 
διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 1Α εδαφ. γ του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας, όπως το άρθρο αυτό προστέθηκε 
με την παρ. 2 του άρθρου 1 του Ν. 3838/2010. 

 Ο Γενικός Γραμματέας
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ 
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(6)
   Απόκτηση της Ελληνικής Ιθαγένειας από τον ΚΑΡΑΝΤΖΙ−

ΟΤ ΣΙΝΓΚ, ανήλικο τέκνο των ΓΙΟΓΚΑ ΣΙΝΓΚ (JOGA 
SINGH) και ΡΑΒΙΝΤΕΡ ΣΙΝΓΚ (RAVINDER SINGH). 

 Με την αριθ. Κ18446/18426/25−10−2010 απόφασή μας, 
γίνεται δεκτή η από 16−06−2010 κοινή αίτηση − δήλωση 
των αλλοδαπών ΓΙΟΓΚΑ ΣΙΝΓΚ (JOGA SINGH) και ΡΑ−
ΒΙΝΤΕΡ ΣΙΝΓΚ (RAVINDER SINGH), που αφορά την από−
κτηση της Ελληνικής Ιθαγένειας από το ανήλικο τέκνο 
τους, ΚΑΡΑΝΤΖΙΟΤ ΣΙΝΓΚ, που γεννήθηκε στην Πάτρα 
Αχαΐας, στις 08−12−2000 και την οποία κατέθεσαν στον 
Δήμο Βραχναίικων, του Νομού Αχαΐας, σύμφωνα με τις 
διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 1Α εδαφ. γ του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας, όπως το άρθρο αυτό προστέθηκε 
με την παρ. 2 του άρθρου 1 του Ν. 3838/2010. 

 Ο Γενικός Γραμματέας
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ 

F

(7)
   Απόκτηση της Ελληνικής Ιθαγένειας από την ΑΛΕΞΙΑ 

ΣΕΛΕΝΙΤΣΑ, ανήλικο τέκνο των ΧΑΜΖΑ ΣΕΛΕΝΙΤΣΑ 
(HAMZA SELENICA) και ΙΡΕΝΑ ΣΕΛΕΝΙΤΣΑ (IRENA 
SELENICA). 

 Με την αριθ. Κ22066/22089/29 −10−2010 απόφαση μας, 
γίνεται δεκτή η από 20−08−2010 κοινή αίτηση − δήλωση 
των αλλοδαπών ΧΑΜΖΑ ΣΕΛΕΝΙΤΣΑ (ΗΑΜΖΑ SELENICA) 
και ΙΡΕΝΑ ΣΕΛΕΝΙΤΣΑ (IRENA SELENICA), που αφορά 
την απόκτηση της Ελληνικής Ιθαγένειας από το ανήλικο 
τέκνο τους, ΑΛΕΞΙΑ ΣΕΛΕΝΙΤΣΑ, που γεννήθηκε στην 
Πάτρα, στις 03−07−2006 και την οποία κατέθεσαν στον 
Δήμο Πατρέων, του Νομού Αχαΐας, σύμφωνα με τις δι−
ατάξεις της παρ, 1 του άρθρου 1Α εδαφ. β του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας, όπως το άρθρο αυτό προστέθηκε 
με την παρ. 2 του άρθρου 1 του Ν. 3838/2010. 

 Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ 

F

(8)
   Απόκτηση της Ελληνικής Ιθαγένειας από τον ΝΤΕΝΙΣ 

ΣΕΛΕΝΙΤΣΑ, ανήλικο τέκνο των ΧΑΜΖΑ ΣΕΛΕΝΙΤΣΑ 
(HAMZA SELENΙCA) και ΙΡΕΝΑ ΣΕΛΕΝΙΤΣΑ (IRENA 
SELENICA). 

 Με την αριθ. Κ19221/17585/29−10−2010 απόφαση μας, γί−
νεται δεκτή η από 20−08−2010 κοινή αίτηση−δήλωση των 
αλλοδαπών ΧΑΜΖΑ ΣΕΛΕΝΙΤΣΑ (HAIVΙZA SELENICA) και 
ΙΡΕΝΑ ΣΕΛΕΝΙΤΣΑ (IRENA SELENICA), που αφορά την 
απόκτηση της Ελληνικής Ιθαγένειας από το ανήλικο 
τέκνο τους ΝΤΕΝΙΣ ΣΕΛΕΝΙΤΣΑ, που γεννήθηκε στην 
Πάτρα, στις 05−04−1999 και την οποία κατέθεσαν στον 
Δήμο Πατρέων, του Νομού Αχαΐας, σύμφωνα με τις δι−
ατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 1Α εδαφ. γ του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας, όπως το άρθρο αυτό προστέθηκε 
με την παρ. 2 του άρθρου 1 του Ν. 3838/2010. 

 Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ 

(9)
   Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από τον ενήλικο αλ−

λοδαπό ΜΠΑΓΚΛΑΜΑΓΙΑ ΕΡΜΑΛ του ΑΛΜΠΕΡΤ και 
ΜΠΑΚΛΑΜΑΠΑ ΕΡΤΑ του ΑΛΜΠΕΡΤ. 

 1. Με την αριθμ. Πρωτ. 83867/2752/29−10−2010 απόφαση 
του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Δυτ. Μακεδο−
νίας, η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 24 παρ. 1 του ν. 3838/2010 «Σύγχρονες διατάξεις 
για την Ελληνική Ιθαγένεια και την πολιτική συμμετοχή 
ομογενώς και νομίμως διαμενόντων μεταναστών και 
άλλες ρυθμίσεις» (ΦΕΚ 49Α/24−03−2010), διαπιστώνεται 
η απόκτηση της Ελληνικής Ιθαγένειας του ΜΠΑΓΚΛΑ−
ΜΑΓΙΑ ΕΡΜΑΛ του ΑΛΜΠΕΡΤ από την ημερομηνία υπο−
βολής της αίτηση − δήλωσης του ιδίου, ήτοι από την 3η 
Αυγούστου 2010.

2. Με την αριθμ. Πρωτ. 83868/2753 /29−10−2010 από−
φαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Δυτ. 
Μακεδονίας, η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατά−
ξεις του άρθρου 24 παρ. 1 του ν. 3838/2010 «Σύγχρονες 
διατάξεις για την Ελληνική Ιθαγένεια και την πολιτική 
συμμετοχή ομογενώς και νομίμως διαμενόντων μετα−
ναστών και άλλες ρυθμίσεις» (ΦΕΚ 49Α/ 24−03−2010), 
διαπιστώνεται η απόκτηση της Ελληνικής Ιθαγένειας 
της ΜΠΑΓΚΛΑΜΑΓΙΑ ΕΡΤΑ του ΑΛΜΠΕΡΤ από την ημε−
ρομηνία υποβολής της αίτηση − δήλωσης της ιδίας, ήτοι 
από την 3η Αυγούστου 2010. 

 Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας
Ο Γενικός Διευθυντής

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΖΑΡΟΣ 
F

Αριθμ. 101081/5590 (10)
   Κατάργηση των Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Σχολική Επι−

τροπή Δημοτικού Σχολείου συνοικισμού Βυσσινέας 
Δήμου Βίτσιου Νομού Καστοριάς» και «Σχολική Επι−
τροπή Νηπιαγωγείου Φωτεινής Δήμου Βίτσιου Νο−
μού Καστοριάς» .

 Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Tις διατάξεις του Ν. 2503/1997 (ΦΕΚ 107/τ.Α΄/

30−05−1997).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 241 παράγραφος 3 του 

Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/τ.Α΄/08−06−2006).
3. Την αριθμ. ΚΒ/5306/11−06−1991 (ΦΕΚ 554/τ.Β΄/22−07−1991) 

απόφαση του Νομάρχη Καστοριάς αναφορικά με τη 
σύσταση στο συνοικισμό Βυσσινέας του Δήμου Βίτσι−
ου ιδίου νομικού προσώπου με την επωνυμία «Σχολική 
Επιτροπή Δημοτικού Σχολείου συνοικισμού Βυσσινέας 
Δήμου Βίτσιου Νομού Καστοριάς», όπως αυτή διορθώ−
θηκε και η διόρθωση δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 378/τ.Β΄/
09−06−1992

4. Την αριθμ. ΚΒ/12526793/07−04−1994 (ΦΕΚ 299/τ.Β721 
−04−1994) απόφαση του Νομάρχη Καστοριάς αναφορικά 
με τη σύσταση στο Δήμο Βίτσιου ιδίου νομικού προσώ−
που με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Νηπιαγωγείου 
Φωτεινής Δήμου Βίτσιου Νομού Καστοριάς».

5. Την αριθμ. 94/2010 απόφαση του Δημοτικού Συμβου−
λίου ΒΙΤΣΙΟΥ Νομού Καστοριάς, αποφασίζουμε:

Καταργούμε το νομικό πρόσωπο με την επωνυμία 
«Σχολική Επιτροπή Δημοτικού Σχολείου συνοικισμού 



 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 29623

Βυσσινέας Δήμου Βίτσιου Νομού Καστοριάς» καθώς 
και το νομικό πρόσωπο με την επωνυμία «Σχολική Επι−
τροπή Νηπιαγωγείου Φωτεινής Δήμου Βίτσιου Νομού 
Καστοριάς».

Από την παρούσα δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος 
του προϋπολογισμού του Δήμου ΒΙΤΣΙΟΥ.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Καστοριά 23 Νοεμβρίου 2010

Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΙΡΚΟΣ 

F  
(11)

   Απόκτηση της Ελληνικής Ιθαγένειας από τους: ΓΙΩΡΓΟ 
ΣΙΛΗ του ΣΤΑΥΡΗ, ΝΙΚΟ ΜΑΛΛΙΟ του ΜΙΛΤΟΥ και 
ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΚΟΤΗ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ. 

   Με την υπ’ αριθμ. 24916/19−11−2010 απόφαση της Γε−
νικής Γραμματέως της Περιφέρειας Θεσσαλίας έγινε 
αποδεκτή η από 18−2−2009 αίτηση πολιτογράφησης του 
ομογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία: ΓΙΩΡΓΟ ΣΙΛΗ του 
ΣΤΑΥΡΗ, γεν. 1971 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για απόκτηση της 
Ελληνικής Ιθαγένειας σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 23 του Ν. 3838/2010.

4. Με την υπ’ αριθμ. 16061/19−11−2010 απόφαση της 
Γενικής Γραμματέως της Περιφέρειας Θεσσαλίας έγινε 
αποδεκτή η από 16−4−2009 αίτηση πολιτογράφησης του 
ομογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία: ΝΙΚΟΣ ΜΑΛΛΙΟΣ 
του ΜΙΛΤΟΥ, γεν. 1988 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για απόκτηση 
της Ελληνικής Ιθαγένειας σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 23 του Ν.3838/2010.

5. Με την υπ’ αριθμ. 27346/19−11−2010 απόφαση της 
Γενικής Γραμματέως της Περιφέρειας Θεσσαλίας έγινε 
αποδεκτή η από 23−3−2009 αίτηση πολιτογράφησης της 
ομογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία: ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΚΟΤΗ 
του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, γεν. 1980 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για απόκτηση 
της Ελληνικής Ιθαγένειας σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 23 του Ν. 3838/2010. 

 Η Γενική Γραμματέα Περιφέρεια
ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΓΕΡΑΚΟΥΔΗ 

F
   Αριθμ. 31863 (12)
Έγκριση υπέρβασης του ανωτάτου ορίου των 60 ημε−

ρών κίνησης εκτός έδρας για κλάδους υπαλλήλων 
Τμήματος Η/Μ Έργων και Τεχν. Εξοπλισμού της Δ/
νσης Τεχνικών Υπηρεσιών της Ν.Α. Σερρών για το 
έτος 2010. 

 Η ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Του Ν. 2503/1997(ΦΕΚ 107/Α) «Διοίκηση, οργάνωση, 

στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την 
τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις».

β. Του άρθρου 25 παραγρ. 6 του Ν. 2738/99 «Συλλο−
γικές διαπραγματεύσεις στη Δημόσια Διοίκηση, μονι−
μοποιήσεις συμβασιούχων αορίστου χρόνου και άλλες 
διατάξεις».

γ. Του Ν. 2685/21999 «Κάλυψη δαπανών μετακινούμε−
νων υπαλλήλων εντός και εκτός Επικρατείας και άλλες 
διατάξεις».

δ. Του άρθρου 9 παρ. 1 του Ν. 3833/2010(ΦΕΚ 40/Α’) 
«Προστασία της εθνικής οικονομίας−επείγοντα μέτρα 
για την αντιμετώπιση της δημοσιονομικής κρίσης».

2. Την αριθμ. 8063/30−10−2008(ΦΕΚ 2317/τ. Β713−11−
2008) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας 
Κεντρικής Μακεδονίας περί ανάθεσης αρμοδιοτήτων 
σε υπηρεσίες της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 
και μεταβίβαση του δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή 
Γενικού Γραμματέα» αποφάσεων, εγγράφων και άλλων 
πράξεων στον Προϊστάμενο της Γενικής Δ/νσης, στους 
Προϊσταμένους Δ/νσεων, Τμημάτων και Γραφείων των 
Υπηρεσιών της Περιφέρεδας Κεντρικής Μακεδονίας.

3. Την αριθμ. 33743/8−12−2009 (ΦΕΚ 2588/τ.Β΄/31−12−2009) 
απόφαση μας με την οποία καθορίσθηκε το ανώτατο 
όριο των επιτρεπομένων ημερών κίνησης εκτός έδρας 
των υπαλλήλων που υπηρετούν στις Νομαρχιακές Αυ−
τοδιοικήσεις της Περιφέρειας όπως τροποποιήθηκε 
μεταγενέστερα.

4. Το αριθμ. 3715/11−11−2010 έγγραφο της Δ/νσης Δ/κών 
Υπηρεσιών της Ν.Α. Σερρών με το οποίο διαβιβάστηκε 
το αριθμ. οικ. 3819/3−11−2010 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνι−
κών Υπηρεσιών αναφορικά με την αύξηση του αριθμού 
των εκτός έδρας ημερών για πέντε χειριστές μηχανη−
μάτων και έναν οδηγό αυτοκινήτων του Τμήματος Η/Μ 
Έργων και Τεχν. Εξοπλισμού της Δ/νσης αυτής, για την 
αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών (χιονοπτώσεις, παγε−
τός, πλημμύρες, κ.λπ.), δεδομένου ότι ο αριθμός των 60 
ημερών έχει εξαντληθεί.

5. Το γεγονός ότι το ύψος της προκαλούμενης από 
την απόφαση αυτή δαπάνης ανέρχεται στο ποσό των 
1.800,00€ περίπου και θα βαρύνει τον φορέα 310 ΚΑΕ 
0711 του προϋπολογισμού της Ν.Α. Σερρών, αποφασί−
ζουμε:

Εγκρίνουμε την υπέρβαση του ανωτάτου ορίου των 
εξήντα ημερών εκτός έδρας σε κλάδους υπαλλήλων 
του Τμήματος Η/Μ Έργων και Τεχν. Εξοπλισμού της 
Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών της Ν.Α. Σερρών για το 
έτος 2010, για το λόγο που αναφέρονται στο σκεπτικό 
της παρούσας απόφασης, ως κατωτέρω:

Ν.Α. ΣΕΡΡΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ Η/Μ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝ. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων 20 ημέρες
ΔΕ Οδηγών Αυτοκινήτων 20 ημέρες
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβέρνησης. 

 Θεσσαλονίκη, 19 Νοεμβρίου 2010

Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας
Ο Γενικός Διευθυντής

ΝΙΚ. ΤΣΟΤΣΟΛΗΣ 
F

(13)
 Ολοκλήρωση και έναρξη παραγωγικής λειτουργίας 

επένδυσης της επιχείρησης «ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΔΟΥΖΕ−
ΝΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ» και οριστικοποίηση του κόστους αυ−
τής. 

 Με την υπ’ αριθμ. 38639/7148/Π08/4/171/Ν.3299/04/
25−11−2010 απόφαση του Γενικού Γραμματέως Περιφέ−



29624 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 

ρειας Πελοποννήσου ολοκληρώθηκε η επένδυση της 
επιχείρησης «ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΔΟΥΖΕΝΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ» που 
αναφέρεται σε εκσυγχρονισμό και επέκταση μονάδος 
επεξεργασίας και τυποποίησης ελαιολάδου στο Δ.Δ. 
Παραλίου Άστρους του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας του 
Νομού Αρκαδίας.

Το συνολικό και ενισχυόμενο κόστος της επένδυσης 
οριστικοποιείται στο ποσό του ενός εκατομμυρίου είκοσι 
χιλιάδων εννιακοσίων ενενήντα έξη ευρώ (1.020.996 €).

Το ύψος της επιχορήγησης ορίστηκε στο ποσό των 
εξακοσίων έντεκα χιλιάδων πεντακοσίων σαράντα πέ−
ντε ευρώ και ενενήντα επτά λεπτών (611.545,97 €) που 
αποτελεί ποσοστό 59,897% του συνολικού ύψους της 
επένδυσης ποσού ενός εκατομμυρίου είκοσι χιλιάδων 
εννιακοσίων ενενήντα έξη ευρώ (1.020.996 €).

Η ίδια συμμετοχή ορίστηκε στο ποσό των τριακοσίων 
έντεκα χιλιάδων τετρακοσίων πενήντα ευρώ και τριών 
λεπτών (311.450,03 €) η οποία αποτελείται εξ ολοκλή−
ρου από μετρητά και αποτελεί ποσοστό 30,505% του 
συνολικού ύψους της πραγματοποιηθείσας επένδυσης 
ποσού ενός εκατομμυρίου είκοσι χιλιάδων εννιακοσίων 
ενενήντα έξη ευρώ (1.020.996 €).

Το ύψος του τραπεζικού δανείου ορίστηκε στο ποσό 
των ενενήντα οκτώ χιλιάδων ευρώ (98.000 €) που 
αποτελεί ποσοστό 9,598% του συνολικού ύψους της 
πραγματοποιηθείσας επένδυσης ποσού ενός εκατομ−
μυρίου είκοσι χιλιάδων εννιακοσίων ενενήντα έξη ευρώ 
(1.020.996 €).

Ημερομηνία ολοκλήρωσης της επένδυσης ορίστηκε η 
11/10/2010. Η μονάδα που προήλθε από την υλοποίηση 
της επένδυσης λειτουργεί παραγωγικά.

Με την υλοποίηση της επένδυσης δημιουργήθηκε μία 
(1) νέα θέση μόνιμης απασχόλησης.

Με την απόφαση αυτή εγκρίθηκε η καταβολή του 
συνόλου της επιχορήγησης ποσού εξακοσίων έντεκα 
χιλιάδων πεντακοσίων σαράντα πέντε ευρώ και ενενή−
ντα επτά λεπτών (611.545,97 €) στην επιχείρηση «ΑΠΟ−
ΣΤΟΛΟΣ ΔΟΥΖΕΝΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ»

Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας
ΦΩΤΗΣ ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΛΗΣ 

F

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ  
(14)

   Στο Φ.Ε.Κ. 1228/Β/6.8.2010 στο οποίο δημοσιεύθηκε η 
αριθ. οικ. 22340/2010 περίληψη απόφασης της Γενικής 
Γραμματέως Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, που 
αφορά στις εθελοντικές μετατάξεις προσωπικού των 
ΝΑ σε Δήμους του Ν Θεσσαλονίκης, διορθώνεται, ως 
εξής:

1. Στη σελίδα 16810 περίπτωση 2 (σχετικά με την υπάλ−
ληλο Κόλλια Μαρία),

από το εσφαλμένο: «... με βαθμό Ρ...»
στο ορθό: «... με βαθμό Γ΄...»
2. Στη σελίδα 16810 περίπτωση 10 (σχετικά με την 

υπάλληλο Μπαλάση Χριστίνα),
από το εσφαλμένο: «...την Μπαλάση Χρισπνα...»
στο ορθό: «την Μπαλάση Χριστίνα...»

3. Στη σελίδα 16810 περίπτωση 13 (σχετικά με την 
υπάλληλο Πάκου Βασιλική),

από το εσφαλμένο: «... κατηγορίας ΔΕ, κλάδου ΔΕ...» 
στο ορθό: «...εκπαιδευτικής βαθμίδας ΔΕ, ειδικότητας 

ΔΕ...»
4. Στη σελίδα 16810 περίπτωση 14 (σχετικά με την 

υπάλληλο Σουβατζή Ιωάννα),
από το εσφαλμένο: «... κατηγορίας ΤΕ, κλάδου ΤΕ...»
στο ορθό: «...εκπαιδευτικής βαθμίδας ΤΕ, ειδικότητας 

ΤΕ...»
5. Στη σελίδα 16810 περίπτωση 15 (σχετικά με τον 

υπάλληλο Λυρτζή Ευάγγελο),
από το εσφαλμένο: «... κατηγορίας ΥΕ, κλάδου ΥΕ...»
στο ορθό: «...εκπαιδευτικής βαθμίδας ΥΕ, ειδικότητας 

ΥΕ...»
6. Στη σελίδα 16810 περίπτωση 16 (σχετικά με την 

υπάλληλο Φλώρου Βασιλική),
από το εσφαλμένο: «... κατηγορίας ΔΕ, κλάδου ΔΕ...» 
στο ορθό: «...εκπαιδευτικής βαθμίδας ΔΕ, ειδικότητας 

ΔΕ...»
7. Στη σελίδα 16810 περίπτωση 17 (σχετικά με τον 

υπάλληλο Σόλια Ιωάννη),
από το εσφαλμένο: «... κατηγορίας ΠΕ, κλάδου ΠΕ...»
στο ορθό: «...εκπαιδευτικής βαθμίδας ΠΕ, ειδικότητας 

ΠΕ...»
8. Στη σελίδα 16810 περίπτωση 29 (σχετικά με την 

υπάλληλο Μυλωνά Δήμητρα),
από το εσφαλμένο: «... κατηγορίας ΠΕ, κλάδου ΠΕ...»
 στο ορθό: «...εκπαιδευτικής βαθμίδας ΠΕ, ειδικότητας 

ΠΕ...»
9. Στη σελίδα 16810 περίπτωση 18 (σχετικά με τον 

υπάλληλο Μάνθο Νικόλαο),
από το εσφαλμένο: «... της Διεύθυνσης Κοινωνικής 

Πρόνοιας»
στο ορθό: «...της Διεύθυνσης Πολεοδομίας»
10. Στη σελίδα 16811 περίπτωση 50 (σχετικά με την 

υπάλληλο Μοσχοβίτη Ολυμπία),
από το εσφαλμένο: «... του Αστεριού...»
στο ορθό: «... του Αστεριού...»
11. Στη σελίδα 16811 περίπτωση 60 (σχετικά με την 

υπάλληλο Ρόδινου Σταματία),
από το εσφαλμένο: «... της Διεύθυνσης Παιδείας − 

Αθλητισμού και Τουρισμού»
στο ορθό: «...της Διεύθυνσης Παιδείας − Αθλητισμού 

και Τουρισμού − Πολιτισμού».
12. Στη σελίδα 16812 περίπτωση 9 (σχετικά με τον 

υπάλληλο Δημητρίου Στέργιο),
από το εσφαλμένο: «...κλάδου ΔΕ Τεχνικών...»
στο ορθό: «... κλάδου ΔΕ Τεχνικού...»
13. Στη σελίδα 16812 περίπτωση 15 (σχετικά με τον 

υπάλληλο Τανιμανίδη Σωκράτη),
από το εσφαλμένο: «... του Γραφείου Γεωργικής Ανά−

πτυξης Βασιλικών»
στο ορθό: «... του Γραφείου Γεωργικής Ανάπτυξης Βα−

σιλικών της Διεύθυνσης Αγροτικής Ανάπτυξης».
14. Στη σελίδα 16812 περίπτωση 6 (σχετικά με τον 

υπάλληλο Μανούρη Δημήτριο),
από το εσφαλμένο: «...κλάδου ΔΕ Τεχνικών...»
στο ορθό: «...κλάδου ΔΕ Τεχνικού...»
15. Στη σελίδα 16812 περίπτωση 4 (σχετικά με τον 

υπάλληλο Κουρκούτα Παναγιώτη),
από το εσφαλμένο: «...κλάδου ΔΕ Τεχνικών...»
στο ορθό: «... κλάδου ΔΕ Τεχνικού...»
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16. Στη σελίδα 16813 περίπτωση 1 (σχετικά με την 
υπάλληλο Βασάκου Αλεξάνδρα),

από το εσφαλμένο: «... του Γραφείου Γεωργικής Ανά−
πτυξης Χαλάστρας»

στο ορθό: «... του Γραφείου Γεωργικής Ανάπτυξης Χα−
λάστρας της Διεύθυνσης Αγροτικής Ανάπτυξης».

Στη σελίδα 16813 περίπτωση 1 (σχετικά με την υπάλ−
ληλο Παπαγεωργίου Αθηνά − Ρεγγίνα),

από το εσφαλμένο: «...του Γραφείου Γεωργικής Ανά−
πτυξης Επανομής»

στο ορθό: «...του Γραφείου Γεωργικής Ανάπτυξης Επα−
νομής της Διεύθυνσης Αγροτικής Ανάπτυξης». 

 Θεσσαλονίκη, 15 Νοεμβρίου 2010

Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας
Ο Διευθυντής

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΝΕΝΤΟΥΔΗΣ  
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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*02019361412100008*

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ Φ.Ε.Κ.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - Βασ. Όλγας 227 23104 23956 ΚΟΜΟΤΗΝΗ - ∆ημοκρατίας 1               25310 22858
ΠΕΙΡΑΙΑΣ - Ευρυπίδου 63              210 4135228 ΛΑΡΙΣΑ - ∆ιοικητήριο               2413 506449
ΠΑΤΡΑ - Πανεπιστημίου 254 -Κτήριο Β                  2613 613428 ΗΡΑΚΛΕΙΟ - Πεδιάδος 2               2810 300781
ΙΩΑΝΝΙΝΑ - ∆ιοικητήριο              26510 87215 ΜΥΤΙΛΗΝΗ - Πλ. Κωνσταντινουπόλεως 1               2251 352100

ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΦΥΛΛΩΝ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙ∆ΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
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. 30 € -

Β΄ 300 € 30 € Ε.Β.Ι. -

Γ΄ 50 € Α.Ε.∆. -

Υ.Ο.∆.∆. 50 € ∆.∆.Σ. 200 € 20 €

∆΄ 110 € 30 € 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.

 ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ Φ.Ε.Κ.: Τηλεφωνικά: 210 4071010 − fax: 210 4071011 − internet: http://www.et.gr

ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝ∆ΡΟΜΕΣ Φ.Ε.Κ.

Τεύχος Έντυπη μορφή Τεύχος Έντυπη μορφή

Α΄ 225 € Α.Ε.∆. 10 €

Β΄ 320 € Α.Ε.−Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.Μ.Η. 2.250 €

Γ΄ 65 € ∆.∆.Σ. 225 €

Υ.Ο.∆.∆. 65 € Α.Σ.Ε.Π. 70 €

∆΄ 160 €

Α.Α.Π. 160 €

Ε.Β.Ι. 65 €

• 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 ∆ημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (∆.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 Τυπογρα−
φείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32 Αθήνα).

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

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

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

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

Πληροφορίες  για δημοσιεύματα που καταχωρούνται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: 210 5279000.

Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή στην
ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr)
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