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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

 Αριθ. ΕΑΠ2001782ΕΞ2011 (1)

 Έγκριση συμμετοχής της Συνεταιριστικής Τράπεζας 
Σερρών στη διαδικασία πληρωμής των αποδοχών, 
συντάξεων και βοηθημάτων των υπαλλήλων, συντα−
ξιούχων και βοηθηματούχων, αντίστοιχα του Δημο−
σίου των Ν.Π.Δ.Δ. και των Ασφαλιστικών Ταμείων 
μέσω Τραπεζών. 

 Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

  Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:
1. Του άρθρου 1 του Ν. 2303/95 «Πληρωμή αποδοχών 

δημοσίων υπαλλήλων μέσω του Τραπεζικού συστήματος 
και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 80/Α΄/5−5−95) σε συνδυασμό 
με τις διατάξεις του άρθρου 15 του Ν. 2837/00 (ΦΕΚ 
178/Α΄/3−8−00).

2. Του άρθρου 19 του Ν. 2592/98 «Αναπροσαρμογή 
συντάξεων πολιτικών συνταξιούχων του Δημοσίου, ρύθ−
μιση συνταξιοδοτικών θεμάτων και άλλες διατάξεις» 
(ΦΕΚ 57/A΄/18−3−98).

3. Του άρθρου 28 παρ. 3 του Ν. 2362/95 «Περί Δημοσί−
ου Λογιστικού ελέγχου των δαπανών του Κράτους και 
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 247/Α΄/27−11−95).

4. Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ−
βέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα το οποίο κυρώθηκε 
με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α΄/05) 
«Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και 
τα Κυβερνητικά Όργανα».

5. Του Ν. 3862/2010 (ΦΕΚ 113/Α΄/13−7−2001) « Προσαρ−
μογή της Ελληνικής νομοθεσίας στις οδηγίες 2007/64/
ΕΚ, 2007/44/ΕΚ και 2010/16/ΕΕ που αφορούν υπηρεσίες 
πληρωμών στην Εσωτερική αγορά κ.λπ.».

6. Της αριθμ. 2/54497/004/26−7−2011 απόφασης του 
Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση 
αρμοδιοτήτων και της εξουσίας να υπογράφουν «Με 
εντολή Αναπληρωτή Υπουργού» στο Γενικό Γραμμα−
τέα Δημοσιονομικής Πολιτικής, στους Προϊσταμένους 
Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων και Τμημάτων της 
Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής/Γενικού 
Λογιστηρίου του Κράτους του Υπουργείου Οικονομικών» 
(ΦΕΚ 1792/Β΄/08−08−2011)
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 7. Της αριθμ. 2/37345/0004/4−6−2010 (ΦΕΚ 784/Β΄) κοι−
νής υπουργικής απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, 
Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και 
Οικονομικών, «Απογραφή προσωπικού του δημοσίου, 
των Ν.Π.Δ.Δ. και των Ο.Τ.Α α΄ και β΄ βαθμού και σύσταση 
Ενιαίας Αρχής Πληρωμής».

8. Της με αριθμ. 2020401/2513/0022/26−3−97 (ΦΕΚ 241/
Β΄/28−3−97) απόφασης του Υπουργού Οικονομικών «Περί 
καθορισμού των Τραπεζών και Πιστωτικών Ιδρυμάτων 
που συμμετέχουν στο νέο σύστημα πληρωμής των απο−
δοχών των υπαλλήλων του Υπουργείου Οικονομικών» 
όπως ισχύει.

9. Το αριθμ. 1688/16−5−2011 έγγραφο της ΔΙΑΤΡΑΠΕΖΙΚΑ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ A.Ε. με θέμα «Ένταξη της Συνεταιριστικής 
Τράπεζας Σερρών (κωδ.099) στην Υπηρεσία DIASPAY».

10. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρα−
τικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε τη συμμετοχή της Συνεταιριστικής Τρά−
πεζας Σερρών (κωδ.099) στη διαδικασία πληρωμής 
των αποδοχών, των υπαλλήλων του Δημοσίου και των 
Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου, καθώς και των 
Συντάξεων και Βοηθημάτων του Δημοσίου και των 
Ασφαλιστικών Ταμείων μέσω Τραπεζών.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

  Αθήνα, 17 Ιουνίου 2011
Με εντολή Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών 

Ο Γενικός Γραμματέας Δημοσιονομικής Πολιτικής

ΗΛΙΑΣ ΠΕΝΤΑΖΟΣ

F
    Αριθμ. Οικ. 11957/2756 (2)
Τροποποίηση του Οδηγού του Προγράμματος «Εγγύη−

ση από το ΕΤΕΑΝ Α.Ε. χαμηλότοκων δανείων για την 
κάλυψη δαπανών αγοράς πρώτων υλών, εμπορευμά−
των και Υπηρεσιών» ως προς τη διάρκεια εφαρμο−
γής του (χορήγηση παράτασης). 

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, 

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ  ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ 

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/2005) «Κω−

δικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα 
Κυβερνητικά Όργανα».

2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 229/86 (ΦΕΚ 96/Α/86) «Σύστα−
ση και Οργάνωση της Γενικής Γραμματείας Βιομηχα−
νίας», του Π.Δ. 396/89 (ΦΕΚ 172/Α/89), «Οργανισμός της 
Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας», όπως το τελευταίο 
τροποποιήθηκε με τα Π.Δ. 342/1990(ΦΕΚ 135/Α/90), 189/95 
(ΦΕΚ 99/Α/95), του άρθρου 21 του Ν. 2367/1995 (ΦΕΚ 261/
Α/1995) «Σύσταση της Δ/νσης ΜΜΕ της Γ.Γ.Β.» και της 
υπ’ αριθμ. 3584/5.3.1996 (ΦΕΚ 147/Β/12.3.1996) υπουργικής 
απόφασης «Διάρθρωση, Αρμοδιότητες και κατανομή 
προσωπικού της Δ/νσης ΜΜΕ της Γ.Γ.Β.».

3. Τις διατάξεις του Π.Δ. 28/2010 «Ανακατανομή των 
αρμοδιοτήτων των Υπουργείων και τροποποίηση του 
Π.Δ. 189/2009» (ΦΕΚ 64/Α/10) και και Π.Δ. 96/2010 (ΦΕΚ 107/ 
Α/2010) «Σύσταση Υπουργείου Θαλασσίων Υποθέσεων, 
Νήσων και Αλιείας, καθορισμός ων αρμοδιοτήτων του 
και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων».

4. Του Π.Δ. 64/2011 (ΦΕΚ 146/Α/27−06−2011) «Αποδοχή 
παραίτησης Υπουργών, Αναπληρωτού Υπουργού και 
Υφυπουργών».

5. Του Π.Δ. 65/2011 (ΦΕΚ 147/Α/2011) «…… συγχώνευση 
των Υπουργείων Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και 
Ναυτιλίας και Θαλασσίων Υποθέσεων, Νήσων και Αλι−
είας στο Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας 
και Ναυτιλίας …….».

6. Του Π.Δ. 63/2011 (ΦΕΚ 145/Α/2011) «Διορισμός Αντι−
προέδρου της Κυβέρνησης …» και του Π.Δ. 66/2011 (ΦΕΚ 
146/Α/2011) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουρ−
γών και Υφυπουργών».

7. Την υπ’ αριθμ. Υ352/08−07−2011 απόφαση Πρωθυ−
πουργού (ΦΕΚ 1603/11−07−2011 «Καθορισμός αρμοδιοτή−
των του Αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνι−
στικότητας και Ναυτιλίας Σωκράτη Ξυνίδη».

8. Τη με αρ. πρωτ. ΔΠ/Φ6.12/Οικ.16745/02−12−2009 (ΦΕΚ 
512/ΥΟΔΔ/07−12−2009) κοινή απόφαση του Πρωθυπουρ−
γού και της Υπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας 
και Ναυτιλίας σχετικά με το διορισμό του Αλέξανδρου 
Φούρλα στη θέση του Γενικού Γραμματέα Βιομηχανίας 
του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και 
Ναυτιλίας.

9. Την υπουργική απόφαση με αρ. πρωτ. Φ2/Οικ. 
1386/22/09−02−2011 (ΦΕΚ 335/02−03−2011/Β) «Μεταβίβαση 
δικαιώματος υπογραφής εγγράφων “Με εντολή Αναπλη−
ρωτή Υπουργού”…», όπως τροποποιήθηκε με την υπουρ−
γική απόφαση με αρ. πρωτ. Φ2/Οικ.4363/51/19−04−2011 
(ΦΕΚ 884/19−05−2011/Β).

10. Το άρθρο 22 του Ν. 2362/1995 «Περί Δημοσίου λο−
γιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες 
διατάξεις» (ΦΕΚ 247/Α/27.11.1995).

11. Το Ν. 3066/2002 «Σύσταση Φορέα Εγγυοδοσί−
ας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων» ΦΕΚ Α΄ 
252/18.10.2002) 

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

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

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

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

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

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

18. Το Ν. 3912/2011 «Σύσταση Εθνικού Ταμείου Επιχει−
ρηματικότητας και Ανάπτυξης» ΦΕΚ Α΄ 17/17.2.2011).

19. 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).

20. Την 5198/485/13.5.2010 κοινή υπουργική απόφαση 
των Υπουργών Οικονομικών και Οικονομίας Ανταγωνι−
στικότητας (ΦΕΚ 694/Β/21.5.10) με την οποία εγκρίθη−
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κε η εφαρμογή του Προγράμματος «Εγγύηση από την 
ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ Χαμηλότοκων Δανείων για την κάλυψη 
δαπανών αγοράς πρώτων υλών, εμπορευμάτων και 
υπηρεσιών».

21. Την 8500/841/19.7.2010 κοινή υπουργική απόφαση 
των Υπουργών Οικονομικών και Οικονομίας Ανταγω−
νιστικότητας (ΦΕΚ 1132/Β/23.7.10) με την οποία τροπο−
ποιήθηκε ο Οδηγός του Προγράμματος «Εγγύηση από 
την ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ Χαμηλότοκων Δανείων για την κάλυ−
ψη δαπανών αγοράς πρώτων υλών, εμπορευμάτων και 
υπηρεσιών».

22. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής, δεν προκαλείται πρόσθετη δαπάνη σε βάρος 
του Κρατικού Προϋπολογισμού και του Προγράμματος 
Δημοσίων Επενδύσεων πέραν της προβλεπομένης στις 
ανωτέρω κοινή υπουργική απόφαση.

23. Την υφιστάμενη σήμερα δύσκολη οικονομική συ−
γκυρία και την ανάγκη ενίσχυσης και ένταξης όσο το 
δυνατόν περισσότερων επιχειρήσεων στο Πρόγραμμα 
«Εγγύηση από την ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ Χαμηλότοκων Δανείων 
για την κάλυψη δαπανών αγοράς πρώτων υλών, εμπο−
ρευμάτων και υπηρεσιών».

24. Την απόφαση του ΔΣ της ΕΤΕΑΝ ΑΕ 9/28.6.2011 περί 
παράτασης της ισχύος του Προγράμματος «Εγγύηση 
από την ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ Χαμηλότοκων Δανείων για την 
κάλυψη δαπανών αγοράς πρώτων υλών, εμπορευμάτων 
και υπηρεσιών» και εξουσιοδότησης του Προέδρου και 
Δ/ντος Συμβούλου να προβεί στις απαραίτητες ενέρ−
γειες (ΑΠ ΕΤΕΑΝ ΑΕ 131155)

25. Το με αρ. πρωτ. 8370/704/12−07−2011 αίτημα του 
ΕΤΕΑΝ Α.Ε. για την τροποποίηση του Οδηγού Προγράμ−
ματος «Εγγύηση από την ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ Χαμηλότοκων 
Δανείων για την κάλυψη δαπανών αγοράς πρώτων υλών, 
εμπορευμάτων και υπηρεσιών».

26. Το από 21−07−2011 εισηγητικό σημείωμα της Δ/νσης 
ΜΜΕ, αποφασίζουμε:

1. Την αντικατάσταση του Άρθρου 2 της υπ’ αριθμ. 
5198/485/13.5.2010 κοινή υπουργική απόφαση: Διάρκεια 
εφαρμογής του Προγράμματος ως εξής: «Η διάρκεια 
εφαρμογής του προγράμματος ορίζεται από την ημε−
ρομηνία έγκρισης του Προγράμματος (κοινή υπουργική 
απόφαση των ΥΠ.Ο. και ΥΠΟΙΑΝ) έως την 31−12−2012 
εκτός αν η εξάντληση του προϋπολογισμού πραγματο−
ποιηθεί νωρίτερα. Ειδικότερα καταληκτική ημερομηνία 
υποβολής αίτησης από τις ενδιαφερόμενες ΜΕ/ΠΜΕ 
προς τις τράπεζες είναι η 28−9−2012 και παραλαβής αυ−
τών των αιτήσεων από την ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ (νυν ΕΤΕΑΝ ΑΕ) 
η 19−10−2012. Επιλέξιμες θεωρούνται οι νέες δανειακές 
συμβάσεις για τις οποίες υποβάλλεται αίτηση από την 
ΜΕ/ΠΜΕ στη δανειοδοτούσα τράπεζα, μετά την ημερο−
μηνία έγκρισης του Προγράμματος.»

2. Την αντικατάσταση του άρθρου 5 της υπ’ αριθμ. 
5198/485/13.5.2010 κοινή υπουργική απόφαση και ειδικό−
τερα της παραγράφου 5.3 «Χρόνος Ενεργοποίησης Δα−
νειακών Συμβάσεων ως εξής: «Οι δανειακές συμβάσεις 
πρέπει να ενεργοποιούνται, δηλαδή να γίνεται η εφάπαξ 
εκταμίευση του δανείου και καταβολή του ποσού από 
την Τράπεζα με δίγραμμη επιταγή (ή με έμβασμα για 
προμηθευτές εξωτερικού) απ’ ευθείας στους προμη−
θευτές των ΜΕ/ΠΜΕ, το αργότερο εντός δύο (2) μηνών 
από την ημερομηνία έγκρισης της εγγύησης από την 
ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ (νυν ΕΤΕΑΝ ΑΕ) και με καταληκτική ημε−
ρομηνία 31−12−2012».

3. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι και οι προϋποθέ−
σεις του ΟΔΗΓΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «Εγγύηση από την 
ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ Χαμηλότοκων Δανείων για την κάλυψη 
δαπανών αγοράς πρώτων υλών, εμπορευμάτων και υπη−
ρεσιών» της υπ’ αριθ. 5198/485/13.5.2010 κοινή υπουργική 
απόφαση (ΦΕΚ 694/Β/21.5.10), έτσι όπως αυτή τροποποι−
ήθηκε και ισχύει.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

   Αθήνα, 18 Αυγούστου 2011

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

  ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
   ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΞΥΝΙΔΗΣ

F

    Αριθ. 71981 (3)
Kαθορισμός προσωρινών θέσεων εργασίας κρατουμένων 

στο Ειδικό Κατάστημα Κράτησης Νέων Αυλώνα.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ
 ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 40, 41, 43, παρ. 3 του 

Ν. 2776/1999 (ΦΕΚ 291 τ. Α΄) «Σωφρονιστικός Κώδικας».
2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 107/2001 (ΦΕΚ Α΄/97) «Ευ−

εργετικός υπολογισμός ημερών ποινής καταδίκων και 
υποδίκων για εργασία ή απασχόληση σε προγράμματα 
ή σπουδές» όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με 
τα Π.Δ. 378/2001 (ΦΕΚ Α΄ 252), 333/2003 (ΦΕΚ Α΄/285), 
75/2005 (ΦΕΚ Α/114) και 240/2007 (ΦΕΚ Α΄/283).

3. Την αριθμ. 19/21−7−2011 πρόταση του Συμβουλίου Ερ−
γασίας Κρατουμένων του Ειδικού Καταστήματος Κρά−
τησης Νέων Αυλώνα καθώς και το αριθ. 7860/22−7−2011 
έγγραφο του Διευθυντή του εν λόγω καταστήματος.

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

Καθορίζουμε δέκα πέντε (15) προσωρινές θέσεις ερ−
γασίας κρατουμένων, στο Ειδικό Κατάστημα Κράτησης 
Νέων Αυλώνα, για το χρονικό διάστημα από 31−8−2011 
έως 31−12−2012, για τη συγκρότηση νέου έκτακτου συνερ−
γείου οικοδομικών και τεχνικών εργασιών, προκειμένου 
να αντιμετωπίζονται τα προβλήματα συντήρησης και 
αποκατάστασης φθορών των κτιριακών εγκαταστάσεων 
του Καταστήματος από ενήλικες κρατούμενους που με−
τάγονται από Καταστήματα Κράτησης Ενηλίκων, επειδή 
διαθέτουν την κατάλληλη τεχνική γνώση.

Οι κρατούμενοι που θα τοποθετηθούν για εργασία 
στις ανωτέρω θέσεις, δικαιούνται ευεργετικό υπολογι−
σμό ημερών εργασίας, σύμφωνα με τους όρους και τις 
προϋποθέσεις των σχετικών διατάξεων του άρθρου 1 
του Π.Δ. 378/2001 (ΦΕΚ Α΄ 252) τροποποίηση του Π.Δ. 
342/2000 (ΦΕΚ 296 Α΄) «Αύξηση του ανώτατου ορίου του 
ευεργετικού υπολογισμού ημερών ποινής καταδίκων και 
υποδίκων λόγω εργασίας» και του Π.Δ. 107/2001 (ΦΕΚ 97 
Α΄) «Ευεργετικός υπολογισμός ημερών ποινής καταδίκων 
και υποδίκων για εργασία ή απασχόληση σε προγράμ−
ματα ή σπουδές», όπως ισχύει σήμερα.

Μετά το πέρας εκτέλεσης των ως άνω εργασιών, παύ−
ει να ισχύει η παρούσα απόφαση.
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως

   Αθήνα, 12 Αυγούστου 2011

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

 ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ

F

    Αριθ. 15302 (4)
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 16820/2.9.2010 υπουργικής 

απόφασης (ΦΕΚ 1515/Β΄/7.9.2010) «Καθορισμός ημε−
ρήσιων και εβδομαδιαίων νομαρχιακών και τοπικών 
εφημερίδων που έχουν τη δυνατότητα καταχώρισης 
δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου». 

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του π.δ. 258/1993 «Οργανισμός της Γε−

νικής Γραμματείας Τύπου και Πληροφοριών του Υπουρ−
γείου Προεδρίας της Κυβέρνησης» (ΦΕΚ Α΄ 112), όπως 
αυτό ισχύει

2. Τις διατάξεις του π.δ. 181/1994 «Συγκρότηση της Γενι−
κής Γραμματείας Τύπου και Πληροφοριών σε Υπουργείο 
Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης και καθορισμός 
των αρμοδιοτήτων του» (ΦΕΚ Α΄ 116)

3. Τις διατάξεις του άρθρου 2 του ν. 3242/2004 «Ρυθ−
μίσεις για την οργάνωση και λειτουργία της Κυβέρνη−
σης, τη διοικητική διαδικασία και τους Ο.Τ.Α.» (ΦΕΚ Α΄ 
102), όπως ισχύουν μετά την τροποποίησή τους με το 
π.δ. 73/2011 (ΦΕΚ Α΄ 178) 

 4. Τις διατάξεις των άρθρων 28 παρ. 1 και 52 παρ. 1, κα−
θώς και του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», που κυρώθηκε 
με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α΄ 98).

5. Τις διατάξεις ιδίως του άρθρου 2 του ν. 3548/2007 
«Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου 
στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις», 
όπως ισχύει.

6. Την υπ’ αριθμ. 16820/2.9.2010 υπουργική απόφαση 
(ΦΕΚ 1515/Β΄/7.9.2010) «Καθορισμός ημερήσιων και εβδο−
μαδιαίων νομαρχιακών και τοπικών εφημερίδων που 
έχουν τη δυνατότητα καταχώρισης δημοσιεύσεων των 
φορέων του Δημοσίου».

7. Την από 30.05.2011 και υπ’ αριθμ. πρωτ. 10108/30.05.2011 
καταγγελία−αίτηση και την από 27.05.2011 και υπ’ αριθμ. 
πρωτ. 10144/31.05.2011 εξώδικη διαμαρτυρία−δήλωση και 
πρόσκληση του εκδότη και ιδιοκτήτη της εβδομαδιαί−
ας τοπικής εφημερίδας «ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ», που 
εδρεύει στο Ν. Ηράκλειο Αττικής.

8. Το Ενημερωτικό Σημείωμα Α.Π. 299/18.07.2011 της 
Διεύθυνσης Εποπτείας Εντύπων και Επαγγελματικών 
Οργανώσεων.

9. Τις διατάξεις του π.δ. 63/2011 «Διορισμός Αντιπροέ−
δρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουρ−
γών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ Α΄ 145).

10.Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. Υ353/8.07.2011 απόφα−
σης του Πρωθυπουργού «Καθορισμός Αρμοδιοτήτων 
του Υπουργού Επικρατείας» (ΦΕΚ Β΄ 1603).

11. Τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 6 του ν. 3861/2010 
(ΦΕΚ Α΄ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρε−
ωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, 

διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο Διαδίκτυο 
«Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις»

12. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκα−
λείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, 
αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε την υπ’ αριθμ. 16820/2.9.2010 υπουργική 
απόφαση (ΦΕΚ 1515/Β΄/7.9.2010) «Καθορισμός ημερήσιων 
και εβδομαδιαίων νομαρχιακών και τοπικών εφημερίδων 
που έχουν τη δυνατότητα καταχώρισης δημοσιεύσε−
ων των φορέων του Δημοσίου» και διαγράφουμε την 
εβδομαδιαία τοπική εφημερίδα «ΖΩ ΣΤΗΝ ΙΩΝΙΑ – ΝΕΟ 
ΗΡΑΚΛΕΙΟ» με έδρα το Ν. Ηράκλειο Αττικής διότι με την 
υπ’ αριθμ. πρωτ. 10108/30.05.2011 καταγγελία−αίτηση και 
την υπ’ αριθμ. πρωτ. 10144/31.05.2011 εξώδικη διαμαρτυ−
ρία−δήλωση και πρόσκληση του εκδότη και ιδιοκτήτη 
της εφημερίδας «ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ» και μετά από 
έλεγχο των καταγγελλομένων στοιχείων από την Υπη−
ρεσία προέκυψε ότι δεν πληροί τις προϋποθέσεις του 
άρθρου 2 παρ. 1 στοιχείο β του Ν. 3548/2007 σε συν−
δυασμό με τη διάταξη του άρθρου 7 παρ. 4 του ίδιου 
νόμου, όπως ισχύει, για το κατώτατο όριο τυπωμένης 
επιφάνειας κατ’ έκδοση κατά το πριν την παρέλευση 
διετίας από τη δημοσίευση του Ν. 3548/2007 και εντός 
του ημερολογιακού έτους 2009 χρονικό διάστημα. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 18 Αυγούστου 2011

O ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΗΛΙΑΣ ΜΟΣΙΑΛΟΣ 
F

   Αριθ. 15303 (5)
 Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 1500/28.1.2011 υπουργικής 

απόφασης (ΦΕΚ 134/Β΄/9.2.2011) «Τροποποίηση της υπ’ 
αριθμ. 16820/2.9.2010 υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ Β΄  
1515/7.9.2010) “Καθορισμός ημερήσιων και εβδομαδιαί−
ων νομαρχιακών και τοπικών εφημερίδων που έχουν 
τη δυνατότητα καταχώρισης δημοσιεύσεων των φο−
ρέων του Δημοσίου”» 

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του π.δ. 258/1993 «Οργανισμός της Γε−

νικής Γραμματείας Τύπου και Πληροφοριών του Υπουρ−
γείου Προεδρίας της Κυβέρνησης» (ΦΕΚ Α΄ 112), όπως 
αυτό ισχύει.

2. Τις διατάξεις του π.δ. 181/1994 «Συγκρότηση της Γενι−
κής Γραμματείας Τύπου και Πληροφοριών σε Υπουργείο 
Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης και καθορισμός 
των αρμοδιοτήτων του» (ΦΕΚ Α΄ 116)

3. Τις διατάξεις του άρθρου 2 του ν. 3242/2004 «Ρυθμί−
σεις για την οργάνωση και λειτουργία της Κυβέρνησης, 
τη διοικητική διαδικασία και τους Ο.Τ.Α.» (ΦΕΚ Α΄ 102), 
όπως ισχύουν μετά την τροποποίησή τους με το π.δ. 
73/2011 (ΦΕΚ Α΄ 178).

 4. Τις διατάξεις των άρθρων 28 παρ. 1 και 52 παρ. 1, 
καθώς και του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για 
την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», που κυρώ−
θηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α΄ 98)

5. Τις διατάξεις ιδίως του άρθρου 2 του ν. 3548/2007 
«Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου 
στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις», 
όπως ισχύει
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6. Την υπ’ αριθμ. 1500/28.1.2011 υπουργική απόφα−
ση (ΦΕΚ 134/Β΄/9.2.2011) «Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 
16820/2.9.2010 υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 1515/
Β’/7.9.2010) “Καθορισμός ημερήσιων και εβδομαδιαίων 
νομαρχιακών και τοπικών εφημερίδων που έχουν τη 
δυνατότητα καταχώρισης δημοσιεύσεων των φορέων 
του Δημοσίου”»

7. Την από 31.03.2011 και υπ’ αριθμ. πρωτ. 5703/31.03.2011 
καταγγελία της ημερήσιας τοπικής εφημερίδας «ΚΟΙ−
ΝΩΝΙΚΗ», που εδρεύει στον Πειραιά.

8. Το Ενημερωτικό Σημείωμα Α.Π. 171/9.05.2011 και το 
Εισηγητικό Σημείωμα Α.Π. 300/18.07.2011 της Διεύθυνσης 
Εποπτείας Εντύπων και Επαγγελματικών Οργανώσεων.

9. Τις διατάξεις του π.δ. 63/2011 «Διορισμός Αντιπροέ−
δρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουρ−
γών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ Α΄ 145).

10.Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. Υ353/8.07.2011 απόφα−
σης του Πρωθυπουργού «Καθορισμός Αρμοδιοτήτων 
του Υπουργού Επικρατείας» (ΦΕΚ Β΄ 1603).

11. Τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 6 του ν. 3861/2010 
(ΦΕΚ Α΄ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρε−
ωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, 
διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο Διαδίκτυο 
«Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις».

12. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκα−
λείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, 
αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε την υπ’ αριθμ. 1500/28.1.2011 υπουργική 
απόφαση (ΦΕΚ 134/Β΄/9.2.2011) «Τροποποίηση της υπ’ 
αριθμ. 16820/2.9.2010 υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ Β΄ 
1515/7.9.2010) “Καθορισμός ημερήσιων και εβδομαδιαί−
ων νομαρχιακών και τοπικών εφημερίδων που έχουν τη 
δυνατότητα καταχώρισης δημοσιεύσεων των φορέων 
του Δημοσίου”» και διαγράφουμε την εβδομαδιαία το−
πική εφημερίδα «Η ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΤΩΝ» με έδρα 
τον Πειραιά διότι με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 5703/31.03.2011 
καταγγελία της ημερήσιας τοπικής εφημερίδας «ΚΟΙ−
ΝΩΝΙΚΗ» του Πειραιά και μετά από έλεγχο των καταγ−
γελλομένων στοιχείων από την Υπηρεσία προέκυψε 
ότι δεν πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 2 παρ. 1 
στοιχείο β του Ν. 3548/2007 σε συνδυασμό με τη διά−
ταξη του άρθρου 7 παρ. 4 του ίδιου νόμου, όπως ισχύει, 
για τον ελάχιστο αριθμό σελίδων και για το κατώτατο 
όριο τυπωμένης επιφάνειας κατ’ έκδοση τόσο κατά το 
πριν την παρέλευση διετίας από τη δημοσίευση του 
Ν. 3548/2007 όσο και κατά το μετ’ αυτήν και εντός του 
ημερολογιακού έτους 2009 χρονικό διάστημα. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

  Αθήνα, 18 Αυγούστου 2011
O ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΗΛΙΑΣ ΜΟΣΙΑΛΟΣ

F 
(6)  

 Απόκτηση της Ελληνικής Ιθαγένειας από τέκνα αλλοδα−
πών που φοίτησαν έξι χρόνια στην Ελλάδα και ενη−
λικιώθηκαν πριν τις 24−03−2010. 

 Με την αριθμ. 462/01−08−2011 απόφαση της Γενικής 
Γραμματέως Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου − Δυτ. 
Μακεδονίας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 24 παρ. 1 του Ν. 3838/2010 (49 Α΄) και των 
παρ. 2 και 6 του άρθρου 1Α του Κώδικα Ελληνικής Ιθα−
γένειας, που κυρώθηκε με το Ν. 3284/2004 (217 Α΄), γί−

νεται αποδεκτή η από 24/08/2010 αίτηση του Αντώνη 
Αντώνη του Διονύση, που γεννήθηκε στην Αλβανία στις 
12/02/1990 και κατοικεί στο Δήμο Πάργας, για την από−
κτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω συμπλήρωσης 
εξαετούς φοίτησης σε ελληνικό σχολείο στην Ελλά−
δα στις 30/06/2008, σύμφωνα με την αριθμ. Φ.43/3754/
16−08−2010 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης 
Εκπαίδευσης Ηπείρου.

2. Με την αριθμ. 461/01−08−2011 απόφαση της Γενικής 
Γραμματέως Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου − Δυτ. 
Μακεδονίας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 24 παρ. 1 του Ν. 3838/2010 (49 Α΄) και των 
παρ. 2 και 6 του άρθρου 1Α του Κώδικα Ελληνικής Ιθα−
γένειας, που κυρώθηκε με το Ν. 3284/2004 (217 Α΄), γί−
νεται αποδεκτή η από 30/08/2010 αίτηση της Κατερίνας 
Αντώνη του Διονύση, που γεννήθηκε στην Αλβανία την 
01/10/1991 και κατοικεί στο Δήμο Πάργας, για την από−
κτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω συμπλήρωσης 
εξαετούς φοίτησης σε ελληνικό σχολείο στην Ελλά−
δα στις 30/06/2009, σύμφωνα με την αριθμ. Φ.43/3755/
16−08−2010 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης 
Εκπαίδευσης Ηπείρου.

3. Με την αριθμ. 3060/01−08−2011 απόφαση της Γενι−
κής Γραμματέως Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου − 
Δυτ. Μακεδονίας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατά−
ξεις του άρθρου 24 παρ. 1 του Ν. 3838/2010 (49 Α΄) και 
των παρ. 2 και 6 του άρθρου 1Α του Κώδικα Ελληνικής 
Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με το Ν. 3284/2004 (217 Α΄), 
γίνεται αποδεκτή η από 25/10/2010 αίτηση του Φαμπιάν 
Κούκα του Ταφίλ, που γεννήθηκε στην Αλβανία στις 
21/12/1990 και κατοικεί στο Δήμο Ζηρού, για την από−
κτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω συμπλήρωσης 
εξαετούς φοίτησης σε ελληνικό σχολείο στην Ελλά−
δα στις 15/06/2004, σύμφωνα με την αριθμ. Φ.43/5107/
13−10−2010 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης 
Εκπαίδευσης Ηπείρου.

4. Με την αριθμ. 2879/01−08−2011 απόφαση της Γενικής 
Γραμματέως Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου − Δυτ. 
Μακεδονίας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 24 παρ. 1 του Ν. 3838/2010 (49 Α΄) και των 
παρ. 2 και 6 του άρθρου 1Α του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγέ−
νειας, που κυρώθηκε με το Ν. 3284/2004 (217 Α΄), γίνεται 
αποδεκτή η από 20/09/2010 αίτηση της Παναγιώτας 
Μούτση του Γιαννάκη, που γεννήθηκε στην Αλβανία στις 
02/10/1989 και κατοικεί στο Δήμο Ζηρού, για την από−
κτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω συμπλήρωσης 
εξαετούς φοίτησης σε ελληνικό σχολείο στην Ελλά−
δα στις 30/06/2004, σύμφωνα με την αριθμ. Φ.43/4249/
13−09−2010 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης 
Εκπαίδευσης Ηπείρου.

5. Με την αριθμ, 459/01−08−2011 απόφαση της Γενικής 
Γραμματέως Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου − Δυτ. 
Μακεδονίας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 24 παρ. 1 του Ν. 3838/2010 (49 Α΄) και των 
παρ. 2 και 6 του άρθρου 1Α του Κώδικα Ελληνικής Ιθα−
γένειας, που κυρώθηκε με το Ν. 3284/2004 (217 Α΄), γί−
νεται αποδεκτή η από 20/09/2010 αίτηση του Αποστόλη 
Μούτση του Γιαννάκη, που γεννήθηκε στην Αλβανία στις 
23/07/1987 και κατοικεί στο Δήμο Ζηρού, για την από−
κτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω συμπλήρωσης 
εξαετούς φοίτησης σε ελληνικό σχολείο στην Ελλά−
δα στις 30/06/2005, σύυφωνα με την αριθμ. Φ.43/4248/
13−09−2010 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης 
Εκπαίδευσης Ηπείρου.
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6. Με την αριθμ. 1815/01−08−2011 απόφαση της Γενικής 
Γραμματέως Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου − 
Δυτ. Μακεδονίας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατά−
ξεις του άρθρου 24 παρ. 1 του Ν. 3838/2010 (49 Α΄) και 
των παρ. 2 και 6 του άρθρου 1Α του Κώδικα Ελληνικής 
Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με το Ν. 3284/2004 (217 Α΄), 
γίνεται αποδεκτή η από 21/10/2010 αίτηση της Έλλης 
Μπαρά του Ανέστη, που γεννήθηκε στην Αλβανία στις 
26/08/1991 και κατοικεί στο Δήμο Πρέβεζας, για την από−
κτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω συμπλήρωσης 
εξαετούς φοίτησης σε ελληνικό σχολείο στην Ελλά−
δα στις 30/06/2009, σύμφωνοι με την αριθμ. Φ.43/4792/
29−09−2010 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης 
Εκπαίδευσης Ηπείρου. 

  Με εντολή Γενικής Γραμματέως 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης

Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη
ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΗ 

F
(7)

   Απόκτηση της Ελληνικής Ιθαγένειας από ανήλικα τέκνα 
αλλοδαπών, που έχουν συμπληρώσει εξαετή φοίτη−
ση σε ελληνικά σχολεία στην Ελλάδα. 

 1. Με την αριθμ. οικ.3115/01−08−2011 απόφαση της Γενι−
κής Γραμματέως Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου − 
Δυτ. Μακεδονίας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατά−
ξεις της παρ, 2 του άρθρου 1Α του Κώδικα Ελληνικής 
Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με το Ν. 3284/2004 (217 Α΄), 
γίνεται αποδεκτή η από 14/10/2010 αίτηση των γονέων 
του υπό στοιχεία Βασίλ Λάμκαϊ του Πετρίτ ανηλίκου, 
που γεννήθηκε στην Αλβανία στις 03/10/1997 και κατοι−
κεί στο Δήμο Πρέβεζας, για την απόκτηση της ελληνικής 
ιθαγένειας, λόγω συμπλήρωσης εξαετούς φοίτησης σε 
ελληνικό σχολείο στην Ελλάδα στις 30/06/2010, σύμ−
φωνα με την αριθμ. Φ.43/5024/11−10−2010 βεβαίωση της 
Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Ηπείρου.
Στοιχεία γονέων: Πατέρας Μητέρα
Επώνυμο: Λάμκαϊ (Lamkaj) Λάμκαϊ (Lamkaj)
Κύριο όνομα: Πετρίτ (Petrit) Βαλεντίνο (Valentina)

2. Με την αριθμ. οικ.3112/01−08−2011 απόφαση της Γενι−
κής Γραμματέως Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου − 
Δυτ. Μακεδονίας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατά−
ξεις της παρ. 2  του άρθρου 1Α του Κώδικα Ελληνικής 
Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με το Ν. 3284/2004 (217 Α΄), 
γίνεται αποδεκτή η από 14/10/2010 αίτηση των γονέων 
του υπό στοιχεία Ενέα Λάμκαϊ του Πετρίτ ανηλίκου, που 
γεννήθηκε στην Αλβανία στις 08/06/1995 και κατοικεί 
στο Δήμο Πρέβεζας, για την απόκτηση της ελληνικής 
ιθαγένειας, λόγω συμπλήρωσης εξαετούς φοίτησης σε 
ελληνικό σχολείο στην Ελλάδα στις 30/06/2010, σύμ−
φωνα με την αριθμ. Φ.43/5025/12−10−2010 βεβαίωση της 
Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Ηπείρου.
Στοιχεία γονέων: Πατέρας Μητέρα
Επώνυμο. Λάμκαϊ (Lamkaj) Λάμκαϊ (Lamkaj)
Κύριο όνομα: Πετρίτ (Petrit) Βαλεντίνα (Valentina)

3. Με την αριθμ. οικ.3109/01−08−2011 απόφαση της Γενι−
κής Γραμματέως Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου − 
Δυτ. Μακεδονίας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατά−
ξεις της παρ. 2 του άρθρου 1Α του Κώδικα Ελληνικής 
Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με το Ν.3 284/2004 (217 Α΄), 

γίνεται αποδεκτή η από 14/10/2010 αίτηση των γονέων 
του υπό στοιχεία Ντενίς Λάμκαϊ του Πετρίτ ανηλίκου, 
που γεννήθηκε στην Αλβανία στις 23/11/1993 και κατοικεί 
στο Δήμο Πρέβεζας, για την απόκτηση της ελληνικής 
ιθαγένειας, λόγω συμπλήρωσης εξαετούς φοίτησης σε 
ελληνικό σχολείο στην Ελλάδα στις 30/06/2010, σύμ−
φωνα με την αριθμ. Φ.43/5023/11 −10−2010 βεβαίωση της 
Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Ηπείρου.
Στοιχεία γονέων: Πατέρας Μητέρα
Επώνυμο; Λάμκαϊ (Lamkaj) Λάμκαϊ (Lamkaj)
Κύριο όνομα: Πετρίτ (Petrit) Βαλεντίνα (Valentina)

4. Με την αριθμ. 2885/01−08−2011 απόφαση της Γενικής 
Γραμματέως Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου − Δυτ. 
Μακεδονίας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 
της παρ. 2 του άρθρου 1Α του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγέ−
νειας, που κυρώθηκε με το Ν. 3284/2004 (217 Α΄), γίνεται 
αποδεκτή η από 29/09/2010 αίτηση των γονέων της υπό 
στοιχεία Αλκίντα Χιούσα του Λουλζίμ ανήλικης, που 
γεννήθηκε στην Αλβανία την 01/07/1997 και κατοικεί στο 
Δήμο Ζηρού, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένει−
ας, λόγω συμπλήρωσης εξαετούς φοίτησης σε ελληνικό 
σχολείο στην Ελλάδα στις 30/06/2010, σύμφωνα με την 
αριθμ. Φ.43/4275/13−09−2010 βεβαίωση της Περιφερεια−
κής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Ηπείρου.
Στοιχεία γονέων: Πατέρας Μητέρα
Επώνυμο: Χιούσα (Hysa) Χιούσα (Hysa)
Κύριο όνομα. Λουλζίμ (Lulzim) Νουρίε (Nurie)

5. Με την αριθμ. οικ. 3286/01−08−2011 απόφαση της Γενι−
κής Γραμματέως Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου − 
Δυτ. Μακεδονίας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατά−
ξεις της παρ. 2 του άρθρου 1Α του Κώδικα Ελληνικής 
Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με το Ν. 3284/2004 (217 Α΄), 
γίνεται αποδεκτή η από 29/09/2010 αίτηση των γονέων 
του υπό στοιχεία Αλμπιόν Χιούσα του Λουλζίμ ανηλί−
κου, που γεννήθηκε στην Αλβανία στις 06/01/1995 και 
κατοικεί στο Δήμο Ζηρού, για την απόκτηση της ελλη−
νικής ιθαγένειας, λόγω συμπλήρωσης εξαετούς φοίτη−
σης σε ελληνικό σχολείο στην Ελλάδα στις 30/06/2010, 
σύμφωνα με την αριθμ. Φ.43/4274/13−09−2010 βεβαίωση 
της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Ηπείρου. 
Στοιχεία γονέων: Πατέρας Μητέρα
Επώνυμο: Χιούσα (Hysa) Χιούσα (Hysa)
Κύριο όνομα: Λουλζίμ (Lulzim) Νουρίε (Nurie) 

  Με εντολή  Γενικής Γραμματέως
 Αποκεντρωμένης Διοίκησης

Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη
ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΗ 

F

   ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

(8)   
 Στην αριθμ. 3530/1111/23−3−2011 περίληψη με θέμα 

την ανάκληση της υπ’ αριθμ. ΙΕ/2600/ΝΝ80333/
Ν. 1892/90/26−10−1994 (ΦΕΚ 259/ΤΑΠΣ/1994):

α) συμπληρώνεται στο ΦΕΚ ΤΑΠΣ 259/1994 στο 
Θέμα.

β) διορθώνεται ο αριθμός της απόφασης Ανάκλη−
σης,

από το εσφαλμένο: «ΙΕ/ΟΕ/3119/877/ΝΝ80044/Ν.1892/
16−03−2011»

στο ορθό: «ΙΕ/ΟΕ/3119/877/ΝΝ80333/Ν. 1892/16−03−2011».
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γ) διορθώνεται το κείμενο,

από το εσφαλμένο: «. .., της εταιρείας «Ο ΠΑΝ Α.Ε.» με 

την οποία υπήχθη στις διατάξεις του Ν. 1892/90 επένδυ−

ση της ανωτέρω εταιρείας που αφορά την επέκταση− 

εκσυγχρονισμό μονάδας παραγωγής ζωοτροφών από 

άχυρο κ.λπ....»,

στο ορθό: «...που αφορά την εταιρεία «Ο ΠΑΝ Α.Ε.» με 
την οποία υπήχθη στις διατάξεις του Ν. 1892/90 επέν−
δυση της ανωτέρω εταιρείας με αντικείμενο την επέ−
κταση− εκσυγχρονισμό μονάδας παραγωγής ζωοτροφών 
από άχυρο κ.λπ....». 

 (Από την Περιφέρεια 
Ανατολικής Μακεδονίας−Θράκης) 
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ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
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ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ 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. 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. − − 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.

. . .

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. 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 επιστρέφονται.

•  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 τρι−
τοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής.

•  Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. (5% επί του ποσού συνδρομής), καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκ−
πτωση.

•   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.

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

ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ 08:00 ΜΕΧΡΙ 13:30

Hλεκτρονική Διεύθυνση: http://www.et.gr − e−mail: webmaster.et@et.gr
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