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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
 Aριθμ. 33935 (1)
Σύσταση τριών (3) οργανικών θέσεων προσωπικού με 

σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρό−
νου στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας.

  ΟΙ ΥΦΥΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ

ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ − 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 1 παρ. 2 του ν. 3320/2005 «Ρυθμίσεις 

θεμάτων για το προσωπικό του Δημοσίου και των νο−
μικών προσώπων του ευρύτερου δημόσιου τομέα και 
για τους Ο.Τ.Α.» (ΦΕΚ 48/Α).

β) Του ν. 2503/1997 «Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση 
της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την Τοπική Αυ−
τοδιοίκηση και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 107/Α).

γ) Του άρθρου 11 του π.δ. 164/2004 «Ρυθμίσεις για 
τους εργαζομένους με συμβάσεις ορισμένου χρόνου 
στο δημόσιο τομέα» (ΦΕΚ 134/Α). 

δ) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε 
με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση 
της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά 
Όργανα» (ΦΕΚ 98/Α).

ε) Τις υπ’ αριθμ. ΔΙΠΙΔΔ/Β18/463/οικ.8791/5.5.05 και ΔΙ−
ΠΙΔΔ/Β18/560/οικ.21869/1.11.05 εγκυκλίους της Γ.Γ.Δ.Δ. 
και Η.Δ. περί «Σύστασης οργανικών θέσεων με σύμβαση 
εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου».

στ) Του π.δ. 50/2001 (ΦΕΚ 39/Α) «Καθορισμός των 
προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων του δημόσιου 
τομέα», όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το 
π.δ. 347/2003 (ΦΕΚ 315/Α) και π.δ. 44/2005 (ΦΕΚ 63/Α).

ζ) Της παρ. 3 του άρθρου 22 του ν. 2362/1995 «Περί 
Δημοσίου Λογιστικού, Ελέγχου των Δαπανών του Κρά−
τους» (ΦΕΚ 247/Α).

η) Του π.δ. 49/1998 «Οργανισμός του Υπουργείου Εσω−
τερικών» (ΦΕΚ 18/Α).

θ) Του π.δ. 373/1995 «Συγχώνευση των Υπουργείων Προ−
εδρίας της Κυβέρνησης και Εσωτερικών, στο Υπουργείο 
Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και 
καθορισμός των αρμοδιοτήτων του» (ΦΕΚ 201/Α).
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ι) Του π.δ. 189/2009 (ΦΕΚ 221/Α΄/5.11.09) «Καθορισμός 
και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων».

κ) Την υπ’ αριθμ. 2876/7.10.09 (ΦΕΚ 2234/Β΄/7.10.2009) 
απόφαση του Πρωθυπουργού «Αλλαγή τίτλων Υπουρ−
γείων».

2. Την υπ’ αριθμ. 102/11.5.2010 απόφαση του Β΄ Τμή−
ματος του ΑΣΕΠ, περί υπαγωγής ή μη στις ρυθμίσεις 
του άρθρου 11 του π.δ. 164/2004 των συμβασιούχων της 
Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας. 

3. Το ακριβές απόσπασμα του αριθ. 3/18.3.2010 πρα−
κτικού του Υπηρεσιακού Συμβουλίου Υπαλλήλων της 
Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, που περιλαμβάνει 
την υπ’ αριθμ. 17/2010 απόφασή του. 

4. Τα υπ’ αριθμ. 45956/2899/3.6.2010 και 52514/3259/ 
16.6.2010 έγγραφο της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, 
σύμφωνα με το οποίο δεν υφίστανται κενές οργανικές 
θέσεις με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου 
χρόνου αντίστοιχης ή παρεμφερούς ειδικότητας με τις 
αιτούμενες προς σύσταση. 

5. Την υπ’ αριθμ. 383/18.1.2010 κοινή απόφαση του 
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέ−
ντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «Καθορισμός 
αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Εσωτερικών, Αποκέ−
ντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Θεοδώρας 
Τζάκρη και Γεωργίου Ντόλιου» (ΦΕΚ 29/Β).

6. Την υπ’ αριθμ. 2672/3.12.2009 κοινή απόφαση του 
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Καθο−
ρισμός αρμοδιοτήτων του Υφυπουργού Οικονομικών 
Φίλιππου Σαχινίδη» (ΦΕΚ 2408/Β).

7. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή, προκαλείται 
ετήσια δαπάνη σε βάρος του κρατικού Προϋπολογισμού 
ύψους εβδομήντα χιλιάδων εξακοσίων είκοσι τεσσάρων 
ευρώ (70.624.00 €), η οποία θα καλύπτεται από τις πι−
στώσεις του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Δυτικής 
Μακεδονίας, αποφασίζουμε:

Συστήνουμε τις παρακάτω οργανικές θέσεις με σύμ−
βαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου στην 
Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας ως εξής:

− Μία (1) οργανική θέση κατηγορίας ΔΕ ειδικότητας 
Διοικητικών−Γραμματέων. 

− Μία (1) οργανική θέση κατηγορίας ΠΕ ειδικότητας 
Οικονομολόγων.

− Μία (1) οργανική θέση κατηγορίας ΠΕ ειδικότητας 
Κοινωνιολογίας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 25 Νοεμβρίου 2010

ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ  
 ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΤΟΛΙΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ

F
(2)

    Πολιτογράφηση Ομογενών Αλλοδαπών υπό στοιχεία: 
ΜΕΧΙΛΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ον. πατρός ΛΟΥΚΑΣ, γεν. 1971 
στην Αλβανία κ.λπ.

  1. Με την υπ’ αριθμ. Φ.62701/46390/8.12.2010 απόφαση 
της Υφυπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλε−
κτρονικής Διακυβέρνησης, γίνεται δεκτή η αίτηση πολι−
τογράφησης της ομογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία: 

ΜΕΧΙΛΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ον. πατρός ΛΟΥΚΑΣ, γεν. 1971 

στην Αλβανία, για την απόκτηση της Ελληνικής ιθα−
γένειας.

2. Με την υπ’ αριθμ. Φ.108275/26566/8.12.2010 απόφαση 
της Υφυπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλε−
κτρονικής Διακυβέρνησης, γίνεται δεκτή η αίτηση πολι−
τογράφησης της ομογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία: 

ΤΣΑΝΑΪ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ον. πατρός ΑΒΝΤΟΥΛ, γεν. 1982 στην 
Αλβανία, για την απόκτηση της Ελληνικής ιθαγένειας.

3. Με την υπ’ αριθμ. Φ.108737/26568/8.12.2010 απόφαση 
της Υφυπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλε−
κτρονικής Διακυβέρνησης, γίνεται δεκτή η αίτηση πολι−
τογράφησης της ομογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:  

ΣΑΚΑ ΜΑΡΙΚΑ (χήρα) ον. συζ. ΑΡΧΙΛΕ, γεν. 1935 στην 
Αλβανία, για την απόκτηση της Ελληνικής ιθαγένειας.

4. Με την υπ’ αριθμ. Φ.111002/29135/8.12.2010 απόφαση 
της Υφυπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλε−
κτρονικής Διακυβέρνησης, γίνεται δεκτή η αίτηση πολι−
τογράφησης της ομογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία: 

ΠΙΡΠΟΥ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ ον. συζ. ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ γεν. 1933 στην 
Αλβανία, για την απόκτηση της Ελληνικής ιθαγένειας.

5. Με την υπ’ αριθμ. Φ.111788/26601/8.12.2010 απόφαση 
της Υφυπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλε−
κτρονικής Διακυβέρνησης, γίνεται δεκτή η αίτηση πολι−
τογράφησης της ομογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία: 

ΓΙΟΒΑΝΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ον. πατρός ΣΠΥΡΟΣ, γεν. 1984 
στην Αλβανία, για την απόκτηση της Ελληνικής ιθαγέ−
νειας.

6. Με την υπ’ αριθμ. Φ.111920/29137/8.12.2010 απόφαση 
της Υφυπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλε−
κτρονικής Διακυβέρνησης, γίνεται δεκτή η αίτηση πολι−
τογράφησης του ομογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία: 

ΤΖΑΡΤΖΑΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ον. πατρός ΧΡΗΣΤΟΣ, γεν. 
1973 στην Αλβανία, για την απόκτηση της Ελληνικής 
ιθαγένειας.

7. Με την υπ’ αριθμ. Φ.113394/40204/8.12.2010 απόφαση 
της Υφυπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλε−
κτρονικής Διακυβέρνησης, γίνεται δεκτή η αίτηση πολι−
τογράφησης του ομογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία: 

ΜΗΤΣΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ον. πατρός ΑΝΑΣΤΑΣΗΣ, γεν. 1977 
στην Αλβανία, για την απόκτηση της Ελληνικής ιθαγέ−
νειας.

8. Με την υπ’ αριθμ. Φ.114695/43929/8.12.2010 απόφα−
ση της Υφυπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και 
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, γίνονται δεκτές οι αιτή−
σεις πολιτογράφησης των ομογενών αλλοδαπών υπό 
στοιχεία: 

α) ΠΑΠΠΑΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ ον. πατρός ΚΩΤΣΙΟΣ, γεν. 1945 
στην Αλβανία και

β) ΠΑΠΠΑ ΑΜΑΛΙΑ ον. συζ. ΒΑΓΓΕΛΗΣ, γεν. 1951 στην 
Αλβανία, για την απόκτηση της Ελληνικής ιθαγένειας.

9. Με την υπ’ αριθμ. Φ.114943/43879/8.12.2010 απόφα−
ση της Υφυπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και 
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, γίνονται δεκτές οι αιτή−
σεις πολιτογράφησης των ομογενών αλλοδαπών υπό 
στοιχεία:

α) ΣΤΟΥΚΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ον. πατρός ΓΡΗΓΟΡΗΣ, γεν. 1948 
στην Αλβανία και

β) ΣΤΟΥΚΑ ΕΛΕΝΗ ον. συζ. ΓΙΑΝΝΗΣ, γεν. 1950 στην 
Αλβανία, για την απόκτηση της Ελληνικής ιθαγένειας.

10. Με την υπ’ αριθμ. Φ.119973/28736/8.12.2010 απόφαση 
της Υφυπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλε−
κτρονικής Διακυβέρνησης, γίνεται δεκτή η αίτηση πολι−
τογράφησης της ομογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία: 
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ΣΕΧΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ον. πατρός ΘΩΜΑΣ, γεν. 1986 στην 
Αλβανία, για την απόκτηση της Ελληνικής ιθαγένειας.

11. Με την υπ’ αριθμ. Φ.124425/46733/8.12.2010 απόφα−
ση της Υφυπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και 
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, γίνονται δεκτές οι αιτή−
σεις πολιτογράφησης των ομογενών αλλοδαπών υπό 
στοιχεία:

α) ΖΙΑΓΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ον. πατρός ΓΙΩΡΓΟΣ, γεν. 1953 
στην Αλβανία και 

β) ΖΙΑΓΚΑ ΜΑΡΙΑΝΘΗ ον. συζ. ΧΡΗΣΤΟΣ, γεν. 1959 στην 
Αλβανία, για την απόκτηση της Ελληνικής ιθαγένειας.

12. Με την υπ’ αριθμ. Φ.125730/36902/8.12.2010 απόφαση 
της Υφυπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλε−
κτρονικής Διακυβέρνησης, γίνεται δεκτή η αίτηση πολι−
τογράφησης της ομογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία: 

ΚΟΤΕ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ον. πατρός ΓΙΑΝΝΗΣ, γεν. 1986 στην 
Αλβανία, για την απόκτηση της Ελληνικής ιθαγένειας.

13. Με την υπ’ αριθμ. Φ.126536/46605/8.12.2010 απόφαση 
της Υφυπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλε−
κτρονικής Διακυβέρνησης, γίνεται δεκτή η αίτηση πολι−
τογράφησης της ομογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία: 

ΧΑΡΙΤΟ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ον. πατρός ΘΩΜΑΣ, γεν. 1975 στην 
Αλβανία, για την απόκτηση της Ελληνικής ιθαγένειας.

14. Με την υπ’ αριθμ. Φ.126542/46787/8.12.2010 απόφαση 
της Υφυπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλε−
κτρονικής Διακυβέρνησης, γίνεται δεκτή η αίτηση πολι−
τογράφησης της ομογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

ΧΑΡΙΤΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ον. αποβιώσαντος συζ. ΘΩΜΑΣ, 
γεν. 1939 στην Αλβανία, για την απόκτηση της Ελληνικής 
ιθαγένειας.

  Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

Θ. ΤΖΑΚΡΗ

F

    Αριθμ. ΣΤ4/Φ.084/ΑΣ11669 (3)
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. ΣΤ4/Φ.084/ΑΣ1823/2.3.10 

(ΦΕΚ 262/Β/15.3.2010) απόφασης Υπουργού Εξωτε−
ρικών και της υπ’ αριθμ. ΣΤ4/Φ.084/ΑΣ 2883/24.3.10 
(ΦΕΚ 428/Β/14.4.2010) τροποποιητικής αυτής, με 
θέμα «Έγκριση απογευματινής, νυκτερινής, Κυρια−
κών και εξαιρέσιμων ημερών υπερωριακής εργασί−
ας των υπαλλήλων του Υπουργείου Εξωτερικών για 
το έτος 2010».

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 22 και 155 παρ. 11 του 

ν. 3566/2007 (ΦΕΚ 117/Α/5.6.2007), «Οργανισμός του 
Υπουργείου Εξωτερικών».

2. Τις διατάξεις των άρθρων 55 και 90 του «Κώδικα 
Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά 
όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 
63/2005 (ΦΕΚ 98/Α).

3. Τις διατάξεις του άρθρου 16 του ν. 3205/2003 (ΦΕΚ 
297/Α/23.12.2003).

4. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 3833/2010 (ΦΕΚ 
40/Α/15.3.2010).

5. Την υπ’ αριθμ. 2/8098/0022/9.2.2004 (ΦΕΚ 332/Β/ 
11.2.2004) κοινή υπουργική απόφαση.

6. Τις διατάξεις του άρθρου 40 του ν. 849/1978, όπως 
συμπληρώθηκε με το άρθρο 8 του ν. 2129/1993, περί 
αναδρομικότητας των αποφάσεων.

7. Τις υπ’ αριθμ. ΠΥΣ 67/86 (ΦΕΚ 70/Α/5.6.1986), ΠΥΣ 63/88 
(ΦΕΚ 147/Α/1.7.1988), ΠΥΣ 9/11.1.1990 (ΦΕΚ 4/Α/15.1.1990), 
ΠΥΣ 162/12.11.1993, ΠΥΣ 30/96 (ΦΕΚ 47/Α/11.3.1996).

8. Την υπ’ αριθμ. ΟΙΚ2/7059/0022/29.1.2010 (ΦΕΚ 37/
ΥΟΔΔ/4.2.2010) κοινή υπουργική απόφαση.

9. Το ν. 3697/2008 (ΦΕΚ 194/Α) με τον οποίο καταργή−
θηκαν οι Ειδικοί Λογαριασμοί.

10. Το γεγονός ότι στο Υπουργείο Εξωτερικών υπάρ−
χουν Διευθύνσεις που είναι υποχρεωμένες να εργάζο−
νται υπερωριακά, προς αντιμετώπιση εκτάκτων περιστα−
τικών και κρίσεων, ή λειτουργούν σε εικοσιτετράωρη 
βάση, προκειμένου να είναι εφικτή η επικοινωνία με τις 
Αρχές της Εξωτερικής Υπηρεσίας, λόγω της κατά χώρα 
διαφοράς ώρας.

11. Την υπ’ αριθμ. ΣΤ4/Φ.084/ΑΣ1823/2.3.10 (ΦΕΚ 262/ 
Β/2.3.2010) υπουργική απόφαση και την υπ’ αριθμ. ΣΤ4/
Φ.084/ΑΣ2883/24.3.10 (ΦΕΚ 428/Β/14.4.2010) τροποποιητική 
αυτής με θέμα «Έγκριση απογευματινής, νυκτερινής, 
Κυριακών και εξαιρέσιμων ημερών υπερωριακής εργα−
σίας των υπαλλήλων του Υπουργείου Εξωτερικών για 
το έτος 2010».

12. Τα έγγραφα υπ’ αριθμ. ΑΣ1226/8.10.2010 Διπλωματι−
κού γραφείου Υπουργού, υπ’ αριθμ. 112903 Διπλωματικού 
γραφείου ΑΝΥΠΕΞ και υπ’ αριθμ. 49/7.10.2010 Διπλωμα−
τικού γραφείου ΥΦΥΠΕΞ Δόλλη.

13. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή προκαλείται 
δαπάνη 12.600,00 περίπου ευρώ, για την οποία υπάρχουν 
εγγεγραμμένες πιστώσεις στον προϋπολογισμό εξόδων 
του Υπουργείου μας (φορέας 09−110 ΚΑΕ 0511, 0512) 
τρέχοντος οικονομικού έτους, αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε την υπ’ αριθμ. ΣΤ4/Φ.084/ΑΣ1823/2.3.10 
(ΦΕΚ 262/Β/15.3.2010) υπουργική απόφαση και την υπ’ 
αριθμ. ΣΤ4/Φ.084/ΑΣ2883/24.3.10 (ΦΕΚ 428/Β/14.4.2010) 
τροποποιητική αυτής ως ακολούθως:

Α) Τροποποιούμε την παρ. 1 του διατακτικού ως προς 
τον αριθμό των αστυνομικών, οι οποίοι ανέρχονται πλέ−
ον σε 11.

Β) Τροποποιούμε την παρ. 2 του διατακτικού ως προς 
τον αριθμό των αστυνομικών, οι οποίοι ανέρχονται πλέον 
σε 6.

Γ) Αντικαθιστούμε την παρ. 3 του διατακτικού ως εξής:
3. Αποζημίωση για απογευματινή υπερωριακή απα−

σχόληση σε 11 υπαλλήλους στο Πολιτικό Γραφείο του 
Υφυπουργού Κουβέλη και σε 2 αστυνομικούς μέχρι 20 
ώρες το μήνα για τον καθένα, για νυχτερινή υπερωρι−
ακή εργασία (πέραν της υποχρεωτικής) μέχρι 10 ώρες 
το μήνα για τον καθένα και για εργασία Κυριακών και 
εξαιρέσιμων ημερών (πέραν της υποχρεωτικής) μέχρι 
15 ώρες το μήνα για τον καθένα Επίσης, σε 15 μονίμους 
υπαλλήλους στο Διπλωματικό Γραφείο Υφυπουργού 
Κουβέλη μέχρι 30 ώρες το μήνα για τον καθένα.

Δ) Συμπληρώνουμε μία νέα παράγραφο το διατακτικό 
ως εξής: 

23. Αποζημίωση για απογευματινή υπερωριακή απα−
σχόληση σε 1 υπάλληλο στο Πολιτικό Γραφείο του 
Υφυπουργού Δόλλη και σε 2 αστυνομικούς μέχρι 20 
ώρες το μήνα για τον καθένα, για νυχτερινή υπερωρι−
ακή εργασία (πέραν της υποχρεωτικής) μέχρι 10 ώρες 
το μήνα για τον καθένα και για εργασία Κυριακών και 
εξαιρέσιμων ημερών (πέραν της υποχρεωτικής) μέχρι 15 
ώρες το μήνα για τον καθένα Επίσης, σε 6 υπαλλήλους 
στο Διπλωματικό Γραφείο Υφυπουργού Δόλλη μέχρι 30 
ώρες το μήνα για τον καθένα.
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Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αριθμ. ΣΤ4/Φ.084/ΑΣ 
1823/2.3.10 (ΦΕΚ 262/Β/15.3.2010) υπουργική απόφαση 
όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. ΣΤ4/Φ.084/
ΑΣ2883/24.3.10 (ΦΕΚ 428/Β/14.4.2010) με θέμα «Έγκριση 
απογευματινής, νυκτερινής, Κυριακών και εξαιρέσιμων 
ημερών υπερωριακής εργασίας των υπαλλήλων του 
Υπουργείου Εξωτερικών για το έτος 2010».

Η απόφαση αυτή που ισχύει ένα (1) μήνα πριν τη δη−
μοσίευσή της, να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυ−
βερνήσεως.

  Αθήνα, 9 Δεκεμβρίου 2010 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΡΟΥΤΣΑΣ

F
    Αριθμ. 13971/1382 (4)
Τροποποίηση του ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «Β΄ Φάση−Εγγύηση 

Δανείων Κεφαλαίου Κίνησης Μικρών και Πολύ Μι−
κρών Επιχειρήσεων».

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Το π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για 

την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ 98/ 
Α/22.4.2005).

2. Τις διατάξεις των π.δ. 229/1986 (ΦΕΚ 96/Α/16.7.1986), 
π.δ. 396/1989 (ΦΕΚ 172/Α716.6.1989) και π.δ. 189/1995 (ΦΕΚ 
99/Α/1995) «Οργανισμός της Γ.Γ.Β.», του άρθρου 21 του 
ν. 2367/1995 (ΦΕΚ 261/Α/1995) «Σύσταση της Διεύθυνσης 
ΜΜΕ της Γ.Γ.Β.», και της υπ’ αριθμ. 3584/5.3.1996 (ΦΕΚ 
147/ Β/12.3.1996) υπουργικής απόφασης «Διάρθρωση, Αρ−
μοδιότητες και κατανομή προσωπικού της Διεύθυνσης 
ΜΜΕ της Γ.Γ.Β.».

3. Το π.δ. 185/2009 (ΦΕΚ 213/Α/7.10.2009) «Ανασύσταση 
του Υπουργείου Οικονομικών, συγχώνευση του Υπουρ−
γείου Οικονομίας και Οικονομικών με τα Υπουργεία Ανά−
πτυξης και Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής 
Πολιτικής και μετονομασία του σε «Υπουργείο Οικονομί−
ας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας», μετατροπή του 
Υπουργείου Μακεδονίας−Θράκης σε Γενική Γραμματεία 
Μακεδονίας−Θράκης και υπαγωγή στο Υπουργείο Εσω−
τερικών της Γενικής Γραμματείας Μακεδονίας − Θράκης 
και της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής 
Πολιτικής».

4. Το π.δ. 189/2009 «Καθορισμός και κατανομή αρμο−
διοτήτων των Υπουργείων» (ΦΕΚ 221/Α/2009).

5. Τα π.δ. 88/7.9.2010 και π.δ. 89/7.9.2010 (ΦΕΚ 154/
Α/7.9.2010) «Αποδοχή παραίτησης Υπουργών, Αναπληρω−
τή Υπουργού και Υφυπουργών» και «Διορισμός Υπουρ−
γών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

6. Την υπ’ αριθμ. ΔΠ/Φ6.12/Οικ. 16745/2.12.2009, (αριθμ. 
βεβ. Υ.Δ.Ε. Υπ. Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και 
Ναυτιλίας ΓΓΒ.4457/3.12.2009), (ΦΕΚ 512/ΥΟΔΔ/7.12.2009), 
κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού 
Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, με την 
οποία διορίζεται ο ΦΟΥΡΛΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του Ιωάν−
νη στη θέση του μετακλητού Γενικού Γραμματέα της 
Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας του Υπουργείου Οι−
κονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, με βαθμό 
1ο της κατηγορίας των Ειδικών Θέσεων.

7. Την υπ’ αριθμ. Φ2/οικ.3521/33/(ΦΕΚ 418/Β/13.4.2010) 
απόφαση της Υπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικό−
τητας και Ναυτιλίας για τη μεταβίβαση δικαιώματος 
υπογραφής εγγράφων στο Γενικό Γραμματέα Βιομηχα−
νίας, στους Γενικούς Διευθυντές, στους Προϊσταμένους 
Διευθύνσεων και στους Προϊσταμένους Τμημάτων και 
Αυτοτελών Γραφείων της Γ.Γ.Β. του Υπουργείου Οικο−
νομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας.

8. Το άρθρο 22 του ν. 2362/1995 «Περί Δημοσίου λογι−
στικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες 
διατάξεις» (ΦΕΚ 247/Α/27.11.1995).

9. Το ν. 3066/2002 «Σύσταση Φορέα Εγγυοδοσίας 
Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων» (ΦΕΚ  252/
Α/18.10.2002).

10. Το ν. 3190/2003 «Τροποποίηση του ν. 2323/1995 − 
Υπαίθριο Εμπόριο και άλλες διατάξεις», άρθρο 14 παρ. 
4 (ΦΕΚ 249/Α/2003).

11. Το ν. 3297/2004 «Συνήγορος του Καταναλωτή − 
Ρύθμιση θεμάτων του Υπουργείου Ανάπτυξης και άλλες 
διατάξεις», άρθρο 9 (ΦΕΚ 259/Α/2004).

12. Το ν. 3438/2006 «Σύσταση Συμβουλίου Εθνικής 
Ενεργειακής Στρατηγικής − Ρύθμιση θεμάτων Υπουργεί−
ου Ανάπτυξης» (ΦΕΚ 33/Α/14.2.2006) άρθρο 10 παρ. 2.

13. Το ν. 3728/2008 «Υπηρεσία Εποπτείας της Αγοράς 
και άλλες διατάξεις» άρθρο 27 (ΦΕΚ 258/18.12.2008).

14. Το ν. 3661/2008 «Μέτρα για τη μείωση της ενεργει−
ακής κατανάλωσης των κτιρίων και άλλες διατάξεις», 
άρθρο 16 (ΦΕΚ 89/Α/2008).

15. Το ν. 3775/2009 «Κανόνες τεκμηρίωσης ενδοομι−
λικών συναλλαγών, κανόνες υποκεφαλαιοδότησης επι−
χειρήσεων, διαδικασία ταχείας αδειοδότησης και άλλες 
διατάξεις» άρθρο 22 (ΦΕΚ 122/Α).

16. Το ν. 3853/2010 «Απλοποίηση διαδικασιών σύστασης 
προσωπικών και κεφαλαιουχικών εταιριών και άλλες 
διατάξεις» άρθρο 19 (ΦΕΚ 90/Α).

17. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1998/15.12.2006 της Επι−
τροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων για την εφαρμογή 
των άρθρων 87 και 88 της συνθήκης στις ενισχύσεις 
ήσσονος σημασίας (de minimis).

18. Την υπ’ αριθμ. 28519/3298/23.12.2008 κοινή υπουργι−
κή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών 
και Υφυπουργού Ανάπτυξης (ΦΕΚ 2679/Β/31.12.2008) με 
την οποία εγκρίθηκε ο ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «Εγ−
γύηση και Επιδότηση Επιτοκίου Δανείων Κεφαλαίου Κί−
νησης Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων» του Άξο−
να προτεραιότητας 3 «Βελτίωση του Επιχειρηματικού 
περιβάλλοντος» του ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ (ΕΠΑΝ II), 
όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 8596/981/3.6.2009 
κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Οικονομίας 
και Οικονομικών και Ανάπτυξης (ΦΕΚ 1139/Β/11.6.2009).

19. Το υπ’ αριθμ. 118157/26.10.2010 (Α.Π. ΓΓΒ 12012/
ΔΜΜΕ1242/27.10.10) έγγραφο της ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ περί 
τροποποίησης του Οδηγού Προγράμματος «Β΄ Φάση−
Εγγύηση Δανείων Κεφαλαίου Κίνησης Μικρών και Πολύ 
Μικρών Επιχειρήσεων» σύμφωνα με την απόφαση του 
Δ.Σ. της ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ (Πρακτικό 115/20.10.2010).

20. Το γεγονός ότι οι παρεχόμενες εγγυήσεις του 
Προγράμματος «Β΄ Φάση−Εγγύηση Δανείων Κεφαλαίου 
Κίνησης Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων», πα−
ρέχονται δυνάμει των ομολόγων πενταετούς διάρκει−
ας που εκδόθηκαν κατ’ εφαρμογή του άρθρου 22 του 
ν. 3775/2009 (ΦΕΚ 122/7/21.7.2009) και για τα οποία προ−
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βλέπεται ότι χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την 
παροχή εγγυήσεων που χορηγούνται το αργότερο μέχρι 
τρία έτη πριν τη λήξη τους (10.8.2014).

21. Τους χρονικούς περιορισμούς που τίθενται στο εν 
λόγω Πρόγραμμα και ειδικότερα ότι σύμφωνα με την 
ενότητα 12 του Οδηγού, α) «ορίζεται διάστημα 180 ημε−
ρών συνεχούς ληξιπροθεσμίας από οποιαδήποτε αιτία 
(ήτοι κεφάλαιο, τόκοι υπερημερίας, έξοδα κ.λπ.) μετά την 
παρέλευση του οποίου η Τράπεζα δύναται και οφείλει 
να καταγγείλει τη δανειακή σύμβαση» και β) «μετά την 
παραλαβή από την ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ, συμπληρωμένου ορθά 
του εντύπου της καταγγελίας  η ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ θα κα−
ταβάλλει στην Τράπεζα το ποσό της εγγύησης εντός 
προθεσμίας δύο μηνών».

22. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής, δεν προκαλείται πρόσθετη δαπάνη σε βάρος 
του Κρατικού Προϋπολογισμού και του Προγράμμα−
τος Δημοσίων Επενδύσεων πέραν της προβλεπόμενης 
στις διατάξεις του άρθρου 22 του ν. 3775/2009 (ΦΕΚ 
122/Α/21.7.2009), αποφασίζουμε:

1. Την τροποποίηση της υπ ’αριθμ. 28519/3298/23.12.2008 
κοινής υπουργικής απόφαση των Υπουργών Οικονομί−
ας και Οικονομικών και Υφυπουργού Ανάπτυξης (ΦΕΚ 
2679/Β/31.12.2008), όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 
8596/981/3.6.2009 όμοια απόφαση (ΦΕΚ 1139/Β/11.6.2009) 
και με την οποία εγκρίθηκε η εφαρμογή του Προγράμ−
ματος «Β΄ Φάση−Εγγύηση Δανείων Κεφαλαίου Κίνησης 
Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων», σύμφωνα με 
τον Οδηγό του Προγράμματος, ως προς τα ακόλουθα 
σημεία:

Α) Στο τέλος της ενότητας του Οδηγού Προγράμμα−
τος «Εγγύηση και Επιδότηση Επιτοκίου Δανείων Κεφα−
λαίου Κίνησης Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων», 
προστίθεται νέα παράγραφος ως ακολούθως:

«Με γνώμονα ότι οι εγγυήσεις του Προγράμματος «Β΄ 
Φάση−Εγγύηση Δανείων Κεφαλαίου Κίνησης Μικρών 
και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων» πραγματοποιούνται 
δυνάμει της αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά 
1.500.000.000 € και των ομολόγων που εκδόθηκαν για 
το σκοπό αυτό, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 
22 του ν. 3775/2009 (ΦΕΚ Α/21.7.2009), καθορίζεται ως 
καταληκτική ημερομηνία υποβολής αίτησης από τις εν−
διαφερόμενες ΜΕ/ΠΜΕ προς τις Τράπεζες η 15.12.2010, με 
την προϋπόθεση ότι η εκταμίευση των δανείων πραγ−
ματοποιείται έως την 31.12.2010».

Β) Προστίθεται νέα παράγραφος στο τέλος της Ενό−
τητας 3.1 «Προϋπολογισμός του Προγράμματος» του 
Οδηγού του Προγράμματος ως εξής:

«Ειδικότερα για την πράξη «Β΄ Φάση−Εγγύηση Δανείων 
Κεφαλαίου Κίνησης Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχει−
ρήσεων», επιλέξιμες είναι οι εγγυήσεις για τις οποίες 
η εκταμίευση των δανείων πραγματοποιείται έως τις 
31.12.2010».

2. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι και οι προϋποθέσεις 
της υπ’ αριθμ. 28519/3298/23.12.2008 κοινής υπουργικής 
απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών 
και Υφυπουργού Ανάπτυξης (ΦΕΚ 2679/Β/31.12.2008), 
όπως τροποποιήθηκε με την υπ’αριθμ. 8596/981/3.6.2009 
κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Οικονομίας 
και Οικονομικών και Ανάπτυξης (ΦΕΚ 1139/Β/11.6.2009).

Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από την ημε−
ρομηνία δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυβερ−
νήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 9 Δεκεμβρίου 2010 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

  ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ,
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ  ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΙΔΗΣ

F
      Αριθμ. 22712/Δ5.50 (5)
Καθορισμός αριθμού μαθητών των ΕΠΑ.Σ Μαθητείας 

του ΟΑΕΔ, που θα απασχοληθούν σε φορείς του 
Δημόσιου Τομέα για πρακτική άσκηση κατά το σχο−
λικό έτος 2010−2011.

  Ο ΑΝΑΠΛHΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 «Κω−

δικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα 
κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ 98/Α/22.4.2005).

2. Τις διατάξεις του π.δ. 89/2010 «Διορισμός Υπουρ−
γών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 
154/Α/7.9.2010).

3. Τις διατάξεις του άρθρου 25 του β.δ. 405/1971 «Περί 
οργανώσεως, συγκροτήσεως και λειτουργίας των υπη−
ρεσιών του ΟΑΕΔ» (ΦΕΚ 123/Α/21.6.1971) και άρθρου 2 
παρ. 2 του ν. 2956/2001 «Αναδιάρθρωση ΟΑΕΔ και άλλες 
διατάξεις» (ΦΕΚ 258/Α/6.11.2001).

4. Τις διατάξεις του άρθρου 7 του π.δ. 368/1989 «Οργα−
νισμός Υπουργείου Εργασίας» (ΦΕΚ 163/Α/16.6.1989) και 
τις διατάξεις του άρθρου 1 του π.δ. 372/1995 «Μεταφορά 
της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων από 
το Υπουργείο Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλί−
σεων στο Υπουργείο Εργασίας» (ΦΕΚ 201/Α/14.9.1995).

5. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του β.δ. 3/6.6.1952 «Περί 
εκπαιδεύσεως μαθητών−τεχνιτών» (ΦΕΚ 157/Α/6.6.1952) 
και του άρθρου 94 παρ. 3 του ν. 1566/1985 «Δομή και 
λειτουργία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκ−
παίδευσης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 167/Α/30.9.1985).

6. Τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 6 του ν. 1256/1982 
(ΦΕΚ 65/Α/31.5.1982) και του άρθρου 51 του ν. 1892/1990 
(ΦΕΚ 101/Α/31.7.1990).

7. Τις διατάξεις των άρθρων 1, 2, 10, 11, 14 παρ. 6, παρ. 
3 εδάφιο α, β και παρ. 7 και άρθρο 18 παρ .1 εδάφιο α, θ 
και παρ. 2 του ν. 3475/2006 «Οργάνωση και λειτουργία 
της δευτεροβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης και 
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 146/Α/13.7.2006).

8. Την υπ’ αριθμ. 40041/12.4.2007 κοινή υπουργική από−
φαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευ−
μάτων και Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας 
«Μετατροπή των Τεχνικών Επαγγελματικών Εκπαιδευ−
τηρίων (TEE) Μαθητείας Α΄ Κύκλου του ΟΑΕΔ σε Επαγ−
γελματικές Σχολές (ΕΠΑΣ) Μαθητείας του ΟΑΕΔ», (ΦΕΚ 
639/Β/27.4.2007).

9. Τη σχετική πρόταση του Δ.Σ. του ΟΑΕΔ (απόφαση 
4383/42/9.11.2010, έγγραφο Β140721/12.11.2010.

10. Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. Υ275/30.9.2010 απόφα−
σης του Πρωθυπουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων 
του Αναπληρωτή Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής 
Ασφάλισης Γεωργίου Κουτρουμάνη».
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11. Ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν θα 
προκληθεί δαπάνη σε βάρος του ΟΑΕΔ, αποφασίζουμε:

Καθορίζουμε τον αριθμό μαθητών των ΕΠΑ.Σ Μαθη−
τείας του ΟΑΕΔ, που θα απασχοληθούν για πρακτική 
άσκηση σε φορείς του Δημόσιου Τομέα, κατά το σχο−
λικό έτος 2010−2011 ως εξής:

1 Δημοτικός Παιδικός Σταθμός 
Λαγκαδά Θεσσαλονίκης

3 μαθητές

2 Δημοτικοί Παιδικοί − Βρεφονηπιακοί 
Σταθμοί Πολίχνης Θεσσαλονίκης

10 μαθητές

3 Δήμος Γιαννιτσών Πέλλας 4 μαθητές
4 Δήμος Αγίου Παύλου Θεσσαλονίκης 1 μαθητής
5 Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί 

Δήμου Παλαιού Φαλήρου
2 μαθητές

6 Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κρήτης 1 μαθητής
7 Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου 6 μαθητές
8 Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης 39 μαθητές
9 Γενικό Νοσοκομείο Κατερίνης 5 μαθητές
10 ΕΥΑ Θεσσαλονίκης 75 μαθητές
11 Γενικό Νοσοκομείο Αττικής «ΚΑΤ» 1 μαθητής
12 Δήμος Περάσματος Φλώρινας 2 μαθητές
13 Δήμος Αργυρούπολης Αττικής 9 μαθητές
14 ΟΑΚΑ 13 μαθητές
15 ΚΕ.ΒΡΕ.Φ.Ο. Νέας Ιωνίας Αττικής 3 μαθητές
16 Δήμος Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου 6 μαθητές
17 Γενικό Νοσοκομείο ΄Αργους Αργολίδας 4 μαθητές
18 Γενικό Νοσοκομείο Αιγίου Αχαΐας 17 μαθητές
19 Δ ΕΥΑ Λάρισας 6 μαθητές
20 Δήμος Ελευθερούπολης Καβάλας 15 μαθητές
21 Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου Κρήτης 4 μαθητές
22 ΔΕΥΑ Κρανιδίου Αργολίδας 3 μαθητές
23 Δήμος Ανακτορίου Αιτωλοακαρνανίας 1 μαθητής

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ: 230 μαθητές

Από την παραπάνω απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη 
εις βάρος του προϋπολογισμού του ΟΑΕΔ.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 7 Δεκεμβρίου 2010 

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗΣ

F
(6)

    Απόκτηση Ελληνικής ιθαγένειας του ανήλικου τέκνου 
υπό στοιχεία: ΧΥΣΑ ΤΖΟΥΛΙΑΝ του MONTI.

  Με την υπ’ αριθμ. 31828/2.12.2010 απόφαση του Γενικού 
Γραμματέα της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, γίνεται 
δεκτή η από 4.11.2010 κοινή αίτηση−δήλωση των γονέων 
του ανήλικου τέκνου υπό στοιχεία: 

ΧΥΣΑ ΤΖΟΥΛΙΑΝ του MONTI γεν. 30.8.1994, για απόκτη−
ση της Ελληνικής ιθαγένειας, σύμφωνα με τις διατάξεις 
της παρ. 2 περ. β΄ του άρθρου 1Α του Κώδικα Ελληνικής 
Ιθαγένειας, όπως το άρθρο αυτό προστέθηκε με την 
παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 3838/2010.

  Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας 
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΗΛ. ΜΠΡΑΚΟΥΜΑΤΣΟΣ

(7)
    Απόκτηση Ελληνικής ιθαγένειας της ομογενούς αλλοδα−

πής υπό στοιχεία: ΡΟΓΚΟ ΕΛΛΗ ον. πατρός ΓΙΑΝΝΗ.

  Με την υπ’ αριθμ. 30421/2.12.2010 απόφαση του Γενικού 
Γραμματέα Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου γίνεται δεκτή 
η από 3.11.2009 αίτηση της ομογενούς αλλοδαπής υπό 
στοιχεία: 

ΡΟΓΚΟ ΕΛΛΗ ον. πατρός ΓΙΑΝΝΗ γεν. 1977 στην Αλ−
βανία για την απόκτηση Ελληνικής ιθαγένειας.

  Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας 
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΗΛ. ΜΠΡΑΚΟΥΜΑΤΣΟΣ

F
    Αριθμ. 100654/7889 (8)
Μερική ανάκληση της υπ’ αριθμ. 64122/5450/6.8.2010 από−

φασής μας (ΦΕΚ 1280/Β/6.8.2010). 

 Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

 Έχοντας υπόψη:
Τις διατάξεις: 
1. Των άρθρων 186 και 256 παρ. 1 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/

Α/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης−Πρόγραμμα Καλλικράτης».

2. Των άρθρων 260 παρ. 2 και 270 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 
87/Α/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης−Πρόγραμμα Καλλικράτης».

3. Του ν. 2503/1997 (ΦΕΚ 107/Α/30.5.1997) «Διοίκηση, ορ−
γάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων 
για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις».

4. Του ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 26/Α/9.2.2007) «Κύρωση του Κώ−
δικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλ−
λήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.», που αφορούν στην υπηρε−
σιακή κατάσταση των μονίμων δημοσίων υπαλλήλων.

5. Του ν. 3801/2009 (ΦΕΚ 163/Α/4.9.2009) «Ρυθμίσεις 
θεμάτων προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού 
δικαίου αορίστου χρόνου και άλλες διατάξεις οργάνω−
σης και λειτουργίας της Δημόσιας Διοίκησης».

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

7. Τις υπ’ αριθμ. 33786/16.6.2010 (αριθμ. εγκ. 10/2010), 
40623/20.7.2010 και 34094/4.8.2010 εγκυκλίους του 
Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρο−
νικής Διακυβέρνησης.

8. Την υπ’ αριθμ. 64122/5450/6.8.2010 απόφαση της Γε−
νικής Γραμματέως Περιφέρειας, σχετικά με σύσταση 
προσωποπαγών θέσεων και μετάταξη υπαλλήλων στην 
Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (ΦΕΚ 1280/Β/6.8.2010).

9. Τις από 6.12.2010 αιτήσεις των υπαλλήλων του Τμή−
ματος Εργαστηρίου της Διεύθυνσης Δημοσίων Έργων 
Μακρυνιώτη Αικατερίνης, Τσιμπούρη Χρήστου, Κεραμάρη 
Κωνσταντίνου, Ριζόπουλου Δημητρίου, Τσώρου Δημητρίου, 
Καραγιώργου Κωνσταντίνου, Καλοφωτιά Αθανασίου, Αλα−
φροπάτη Ευάγγελου και Καράνη Παναγιώτη, με τις οποίες 
ζητούν την ανάκληση της μετάταξής τους, που έγινε δυνά−
μει της υπ’ αριθμ. 64122/5450/6.8.2010 απόφασής μας κατόπιν 
υποβολής σχετικής αίτησής τους, καθόσον κατ’ εσφαλμένη 
ερμηνεία των οικείων διατάξεων του ν. 3852/2010, κρίθηκε 
ότι οι αρμοδιότητες του ανωτέρω τμήματος απονέμονται 
στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας του ν. 3852/2010.
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10. Επειδή, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του 
άρθρου 256 του ν. 3852/2010, μετατάσσεται μόνο το μό−
νιμο και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου 
χρόνου προσωπικό των οργανικών μονάδων των υπηρε−
σιών των κρατικών περιφερειών, των οποίων αρμοδιό−
τητες απονέμονται εν όλω ή εν μέρει στις περιφέρειες 
της αντίστοιχης χωρικής αρμοδιότητας.

11. Επειδή, ενόψει των ανωτέρω, οι εν λόγω υπάλλη−
λοι μετατάχθηκαν με την υπ’ αριθμ. 64122/5450/6.8.2010 
απόφασή μας χωρίς να πληρούν τις προϋποθέσεις των 
διατάξεων της παρ. 1 του άρθρου 256 του ν. 3852/2010, 
αφού οι αρμοδιότητες του Τμήματος Εργαστηρίου της 
Διεύθυνσης Δημοσίων Έργων δεν απονέμονται είτε εν 
όλω, είτε εν μέρει, στην περιφέρεια της αντίστοιχης 
χωρικής αρμοδιότητας, αποφασίζουμε:

Ανακαλούμε την υπ’ αριθμ. 64122/5450/6.8.2010 απόφα−
σή μας κατά το μέρος που αφορά τη μετάταξη των:

• Αθανασίου Καλοφωτιά του Κων/νου, ΠΕ Μεταλλει−
ολόγων Μηχανικών, με βαθμό Α΄,

• Αικατερίνης Μακρυνιώτη του Αθανασίου, ΠΕ Μηχα−
νικών, με βαθμό Β΄,

• Χρήστου Τσιμπούρη του Γεωργίου, ΠΕ Χημικών Μη−
χανικών (ΙΔΑΧ), 

• Ευάγγελου Αλαφροπάτη του Κων/νου, ΤΕ Εργοδη−
γών (χωρίς πτυχίο), με βαθμό Α΄,

• Δημητρίου Ριζόπουλου του Νικολάου, ΤΕ Εργοδηγών 
Ηλεκτρονικών (ΙΔΑΧ),

• Κωνσταντίνου Καραγιώργου του Παντελή, ΔΕ Τε−
χνικός Χειρ. Μηχ. Γεωτ., με βαθμό Α΄,

• Κωνσταντίνου Κεραμάρη του Παύλου, ΔΕ Τεχνικός, 
με βαθμό Α΄,

• Δημητρίου Τσώρου του Ευαγγέλου, ΔΕ Ηλεκτρονι−
κών (ΙΔΑΧ) και

• Παναγιώτη Καράνη του Παύλου, ΥΕ Εργατών, με 
βαθμό Γ΄, 

από την κρατική Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας του 
ν. 2503/1997 (Διεύθυνση Δημοσίων Έργων−Τμήμα Εργα−
στηρίου) στην αιρετή Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας του 
ν. 3852/2010, σε συνιστώμενες προσωποπαγείς θέσεις 
αντίστοιχης κατηγορίας, κλάδου ή ειδικότητας, με το 
βαθμό και το Μισθολογικό Κλιμάκιο που κατέχουν, για 
τους λόγους που αναφέρονται στο σκεπτικό της πα−
ρούσας απόφασης.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Λαμία, 7 Δεκεμβρίου 2010

Η Γενική Γραμματέας Περιφέρειας
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ

F
(9)

    Χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλματος Κοινωνικού 
Λειτουργού στη Γεωργιανού Σοφία του Θωμά.

  Με την υπ’ αριθμ. 6106/30.11.2010 απόφαση του Νο−
μάρχη Σερρών χορηγήθηκε στη Γεωργιανού Σοφία του 
Θωμά άδεια άσκησης επαγγέλματος Κοινωνικού Λει−
τουργού, σύμφωνα με το π.δ. 23/1992 «Περί άσκησης 
επαγγέλματος Κοινωνικού Λειτουργού». 

 Με εντολή Νομάρχη
Η Διευθύντρια

ΔΗΜΗΤΡΑ ΜΥΛΩΝΑ

    Αριθμ. 132 (10)
Έγκριση της μεταφοράς της Μπάρδα Αναστασίας του 

Κωνσταντίνου στο Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Ανοιχτής 
Προστασίας Παιδιού και Φροντίδας Οικογένειας Δή−
μου Νέας Ιωνίας Μαγνησίας» και σύσταση μίας (1) 
προσωρινής προσωποπαγούς θέσης TE Δασκάλας 
Μουσικής Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου.

  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ
ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων: α) άρθρο 25 του ν. 3613/ 

2007, β) παρ. 2 και 3 του άρθρου 17 του ν. 3812/2009 και 
γ) άρθρου 269 του ν. 3463/2006.

2. Την υπ’ αρίθμ. 112/29.9.2010 αίτηση της Μπάρδα Ανα−
στασίας του Κωνσταντίνου προς τον Οργανισμό Ανοι−
χτής Προστασίας Παιδιού και Φροντίδας Οικογένειας 
Δήμου Νέας Ιωνίας με την οποία ζητά την μεταφορά 
της ως πλεονάζον προσωπικό της Κοινωφελούς Επιχεί−
ρησης του Δήμου Καλαμάτας «ΦΑΡΙΣ».

3. Την υπ’ αριθμ. 454/2010 απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου Καλαμάτας με την οποία γίνεται αποδεκτή 
η αίτηση της ανωτέρω υπαλλήλου για μεταφορά της 
αφού καθορίστηκε ως πλεονάζον προσωπικό.

4. Την υπ’ αριθμ. 130/5.10.2010 βεβαίωση της Οικονομι−
κής Υπηρεσίας του Οργανισμού Ανοιχτής Προστασίας 
Παιδιού και Φροντίδας Οικογένειας Δήμου Νέας Ιωνίας 
με την οποία βεβαιώνεται η επάρκεια πιστώσεων για την 
κάλυψη της μισθοδοσίας της ανωτέρου υπαλλήλου η 
οποία (μισθοδοσία) θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του 
Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Ανοιχτής Προστασίας Παιδιού και 
Φροντίδας Οικογένειας Δήμου Νέας Ιωνίας Μαγνησίας». 
Το ύψος της μισθοδοσίας για το έτος 2010 ανέρχεται 
στο ποσό των 1674,18 ευρώ και για καθένα από τα επό−
μενα έτη στο ποσό των 21.090,16 ευρώ, αποφασίζει:

1. Εγκρίνει την μεταφορά της Μπάρδα Αναστασίας 
του Κωνσταντίνου στο Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Ανοιχτής 
Προστασίας Παιδιού και Φροντίδας Οικογένειας Δήμου 
Νέας Ιωνίας Μαγνησίας».

2. Εγκρίνει την σύσταση μίας (1) προσωρινής προ−
σωποπαγούς θέσης TE Δασκάλας Μουσικής Ιδιωτικού 
Δικαίου Αορίστου Χρόνου.

Η παραπάνω θέση καταργείται μόλις κενωθεί με οποι−
ονδήποτε τρόπο.

Το παραπάνω προσωπικό διέπεται ως προς τους 
όρους και το ύψος της αμοιβής της εργασίας του από 
τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας που ισχύουν εκά−
στοτε για το προσωπικό των Ο.Τ.Α., λαμβανομένης υπό−
ψη της προϋπηρεσίας του.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 6/132/6.10.2010.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.

  Νέα Ιωνία, 6 Οκτωβρίου 2010

Ο Πρόεδρος 
ΦΩΤΗΣ ΛΑΜΠΡΙΝΙΔΗΣ
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ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ
(11)

        Διορθώνεται η υπ’ αριθμ. Φ.104242/76628/09/11.6.2010 
απόφαση του Υφυπουργού Εσωτερικών που δημοσι−
εύθηκε στο ΦΕΚ 914/Β/23.6.2010, από το λανθασμένο: 

«ΜΙΛΟ ΕΡΙΟΝ ον. πατρός ΘΩΜΑ», στο ορθό: «ΜΙΛΟ ΕΡΙΟΝ 
ον. πατρός ΘΩΜΑΣ».

  Ο Αναπληρωτής Τμηματάρχης
Χ. ΣΑΡΙΤΖΟΓΛΟΥ
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