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Αρ. Φύλλου 136
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 67106/2010
(1)
Σύσταση και Ορισμός Μελών Διαρκών Συντονιστικών
Επιτροπών με τίτλο «Κομβικά Σημεία Επαφής (ΚΟΣΕ)»
στο Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλε−
κτρονικής Διακυβέρνησης για την εφαρμογή του
Ν. 3882/2010 για την Εθνική Υποδομή Γεωχωρικών
Πληροφοριών (ΕΥΓΕΠ)

Σύσταση και Ορισμός Μελών Διαρκών Συντονιστι−
κών Επιτροπών με τίτλο «Κομβικά Σημεία Επα−
φής (ΚΟΣΕ)» στο Υπουργείο Εσωτερικών, Απο−
κέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης για
την εφαρμογή του Ν. 3882/2010 για την Εθνική
Υποδομή Γεωχωρικών Πληροφοριών (ΕΥΓΕΠ) ......
Καθορισμός ορίων ακαθαρίστων εσόδων επιχειρή−
σεων και ελευθέρων επαγγελματιών που τηρούν
βιβλία Β΄ κατηγορίας του Κ.Β.Σ., πάνω από τα
οποία υφίσταται υποχρέωση υπογραφής των δη−
λώσεων από λογιστή φοροτεχνικό με βάση τις δια−
τάξεις του άρθρου 38 του ν. 2873/2000.....................
Υπαγωγή της επιχείρησης «ΦΡΑΓΚΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ
Ο.Ε.» στις διατάξεις του Ν.3299/04, όπως ισχύει,
για την ενίσχυση επενδυτικού σχεδίου της με το
κίνητρο της επιχορήγησης. ...................................................
Υπαγωγή της επιχείρησης «ΥΦΑΝΤΗΣ Χ. & Φ. ΑΝΩ−
ΝΥΜΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «HOTEL
KATERINA» στις διατάξεις του Ν. 3299/2004 για
την ενίσχυση επενδυτικού σχεδίου της με το κί−
νητρο της επιχορήγησης. .......................................................
Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης υπαλλήλων που
υπηρετούν στα Γραφεία του Υπουργού, των Υφυ−
πουργών και των Γενικών Γραμματέων του Υπουρ−
γείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.............
Ρύθμιση αδειοδότησης μονάδων εκτροφής και
Ιχθυογεννητικών Σταθμών Θαλάσσιας Ιχθυοκαλ−
λιέργειας ...............................................................................................
Πολιτογράφηση της ΞΑΝΘΟΥΛΑ ΜΠΑΡΚΑ, Ον. Συζύ−
γου: ΜΙΧΑΛΗΣ κ.λπ........................................................................
Τροποποίηση της επιτροπής ελέγχου δαπανών και
εκλογικών παραβάσεων του άρθρου 12 παρ. 2α
του Ν. 3870/2010 της Περιφέρειας Δυτ. Μακεδο−
νίας.............................................................................................................
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Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ,
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ KAI ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
Έχοντας υπόψιν
1. Τις διατάξεις:
α) των παρ. 1 και 2 του άρθρου 19 του ν. 3882/2010
(ΦΕΚ 166/Α/2010) «Εθνική Υποδομή Γεωχωρικών Πλη−
ροφοριών−Εναρμόνιση με την Οδηγία 2007/2/ΕΚ του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 14ης
Μαρτίου 2007 και άλλες διατάξεις. Τροποποίηση του
ν. 1647/1986 «Οργανισμός Κτηματολογίου και Χαρτογρα−
φήσεων Ελλάδας (ΟΚΧΕ) και άλλες σχετικές διατάξεις»
(ΦΕΚ 141/Α΄)»,
β) 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 (98/Α/
2005),
γ) του ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45/Α/1999) «Κύρωση του Κώ−
δικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις», και
ιδιαίτερα του άρθρου 14 αυτού, όπως συμπληρώθηκε
με την παρ. 7 του άρθρου 6 του ν. 3242/2004 (ΦΕΚ
102/Α/2004), για τη δυνατότητα συνεδρίασης των συλ−
λογικών οργάνων με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων
(τηλεδιάσκεψη),
δ) του Π.Δ. 187/2009 (ΦΕΚ 214/Α/07.10.2009) «Διορισμός
Υπουργών και Υφυπουργών».
2. Την υπ’ αριθμ. 2876/07.10.2009 (ΦΕΚ 2234/Β/2009)
απόφαση του Πρωθυπουργού «Αλλαγή τίτλων Υπουρ−
γείων».
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3. Την υπ’ αριθμ. ΔΙΑΔΠ/7841/19.04.2005 (ΦΕΚ 539/
Β/21.04.2005) κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών
Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και
Οικονομίας και Οικονομικών σχετικά με τη συνεδρίαση
των συλλογικών οργάνων με τηλεδιάσκεψη.
7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπο−
λογισμού, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Σύσταση «Κομβικού Σημείου Επαφής»
1. Συνιστάται διαρκής συντονιστική επιτροπή με τίτλο
«Κομβικό Σημείο Επαφής» (εφεξής ΚΟΣΕ) στην Κεντρική
Υπηρεσία του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης
και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΥΠ.ΕΣ.Α.Η.Δ.) και στη
Γενική Γραμματεία Δημόσιας Διοίκησης και Ηλεκτρονι−
κής Διακυβέρνησης (Γ.Γ.Δ.Δ. & Η.Δ.) του ΥΠ.ΕΣ.Α.Η.Δ.
2. Στο «ΚΟΣΕ» της Κεντρικής Υπηρεσίας του ΥΠ.ΕΣ.
Α.Η.Δ. εκπροσωπούνται οι εποπτευόμενες από το ΥΠ.ΕΣ.
Α.Η.Δ. δημόσιες αρχές, ήτοι η Γενική Γραμματεία Ισότη−
τας των Φύλων (Γ.Γ.Ι.Φ.), η Γενική Γραμματεία Πληθυσμού
και Κοινωνικής Συνοχής και η Ελληνική Εταιρεία Τοπικής
Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε.).
3. Στο «ΚΟΣΕ» της Γ.Γ.Δ.Δ. & Η.Δ. εκπροσωπούνται
οι εποπτευόμενες από τη Γ.Γ.Δ.Δ. & Η.Δ. δημόσιες
αρχές, ήτοι το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης
και Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.), το Σώμα Επιθεωρη−
τών−Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης (Σ.Ε.Ε.Δ.Δ.), ο Γε−
νικός Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης, το Εθνικό
Τυπογραφείο, η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π.
«Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007−2013», η Κοινωνία της
Πληροφορίας Α.Ε.
Άρθρο 2
Συγκρότηση των ΚΟΣΕ
1. Το ΚΟΣΕ της Κεντρικής Υπηρεσίας του ΥΠ.ΕΣ.Α.Η.Δ.
είναι 12μελές και αποτελείται από υπαλλήλους της Κε−
ντρικής Υπηρεσίας του ΥΠ.ΕΣ.Α.Η.Δ. ή/και από υπαλλή−
λους των εποπτευόμενων από αυτήν φορέων του άρ−
θρου 1 παρ. 2 της παρούσας απόφασης, με οποιαδήποτε
σχέση εργασίας.
2. Το ΚΟΣΕ της Γ.Γ.Δ.Δ. & Η.Δ. του ΥΠ.ΕΣ.Α.Η.Δ. είναι
5μελές και αποτελείται από υπαλλήλους της Γ.Γ.Δ.Δ.
& Η.Δ. ή/και από υπαλλήλους των εποπτευόμενων από
αυτήν φορέων του άρθρου 1 παρ. 3 της παρούσας από−
φασης, με οποιαδήποτε σχέση εργασίας.
3. Τα μέλη των ΚΟΣΕ δεν λαμβάνουν αποζημίωση ή
οποιουδήποτε άλλου είδους αμοιβή για τη συμμετοχή
τους σε αυτά.
Άρθρο 3
Ορισμός μελών των ΚΟΣΕ
1. Στην Κεντρική Υπηρεσία του ΥΠ.ΕΣ.Α.Η.Δ., μέλη του
ΚΟΣΕ ορίζονται οι εξής:
α. Οικονόμου Θεόδωρος του Γεωργίου (ΑΔΤ ΑΑ110804),
Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Αναπτυξιακών
Προγραμμάτων, Πρόεδρος, ο οποίος εκπροσωπεί το
ΚΟΣΕ, με αναπληρωτή τον Προϊστάμενο της Διεύθυν−
σης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων και Διεθνών Οργα−
νισμών.
β. Μπιλά Αναστασία του Ιακώβου (ΑΔΤ ΑΖ579813), μό−
νιμη υπάλληλος με βαθμό Β΄ του κλάδου ΠΕ Διοικητι−
κού, της Διεύθυνσης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων και
Διεθνών Οργανισμών, Μέλος, με αναπληρωτή τον Λα−

μπρακάκη Βασίλειο του Επαμεινώνδα (ΑΔΤ ΑΖ508325),
υπάλληλο Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου με βαθμό
Β΄ του κλάδου ΠΕ Διοικητικού, της Διεύθυνσης Αναπτυ−
ξιακών Προγραμμάτων και Διεθνών Οργανισμών.
γ. Σοφιανίδου Αθηνά του Κωνσταντίνου (ΑΔΤ
ΑΕ003272), μόνιμη υπάλληλος με βαθμό Α΄ του κλά−
δου ΠΕ Διοικητικού, της Διεύθυνσης Αναπτυξιακών
Προγραμμάτων και Διεθνών Οργανισμών, Μέλος, με
αναπληρωτή τον Μπριάστικα Κωνσταντίνο του Γεωρ−
γίου (ΑΔΤ ΑΕ571602), μόνιμο υπάλληλο με βαθμό Β΄ του
κλάδου ΠΕ Μηχανικών, της Διεύθυνσης Αναπτυξιακών
Προγραμμάτων και Διεθνών Οργανισμών.
δ. Καλλινίκου Ελένη του Χαραλάμπους (ΑΔΤ Ρ440390),
μόνιμη υπάλληλος με βαθμό Α΄ του κλάδου ΠΕ Διοικητι−
κού, της Διεύθυνσης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων και
Διεθνών Οργανισμών, Μέλος, με αναπληρωτή τον Κου−
τσιανά Φώτιο του Αθανασίου (ΑΔΤ ΑΖ071987), υπάλληλο
Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου με βαθμό Α΄ του
κλάδου ΠΕ Διοικητικού της Διεύθυνσης Αναπτυξιακών
Προγραμμάτων και Διεθνών Οργανισμών.
ε) Μπουδούρης Γεώργιος του Δημητρίου (ΑΔΤ
Π701763), μόνιμος υπάλληλος με βαθμό Δ΄ του κλάδου
ΔΕ Διοικητικού−Λογιστικού, της Διεύθυνσης Οργάνωσης
και Λειτουργίας ΟΤΑ, Μέλος, με αναπληρωτή τον Σιδη−
ρόπουλο Κίμωνα του Γεωργίου (ΑΔΤ ΑΖ020618), μόνιμο
υπάλληλο με βαθμό Α΄ του κλάδου ΠΕ Διοικητικού της
Διεύθυνσης Οργάνωσης και Λειτουργίας ΟΤΑ.
στ) Ρουμελιώτη Αγγελική του Γεωργίου (ΑΔΤ
ΑΖ048538), μόνιμη υπάλληλος με βαθμό Δ΄ του κλά−
δου ΠΕ Διοικητικού, της Διεύθυνσης Οικονομικών ΟΤΑ,
Μέλος, με αναπληρώτρια την Μπιτούνη Δήμητρα του
Παναγιώτη (ΑΔΤ Χ140350), μόνιμη υπάλληλο με βαθμό Δ΄
του κλάδου ΤΕ Διοικητικού−Λογιστικού, της Διεύθυνσης
Οικονομικών ΟΤΑ.
ζ. Παπαϊωάννου−Καρτελιάς Νικόλαος του Γεωργίου
(ΑΔΤ Τ577546), υπάλληλος Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου
Χρόνου με βαθμό Γ΄ του κλάδου ΠΕ Πληροφορικής, της
Διεύθυνσης Μηχανοργάνωσης και ΗΕΣ, Μέλος, με ανα−
πληρωτή τον Έξαρχο Πέτρο του Φωτίου (ΑΔΤ ΑΕ593770),
υπάλληλο Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου με βαθμό
Γ΄ του κλάδου ΠΕ Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού
της Διεύθυνσης Μηχανοργάνωσης και ΗΕΣ.
η. Δρόσος Νικόλαος του Ιωάννη (ΑΔΤ 780287), μόνιμος
υπάλληλος με βαθμό Δ΄ του κλάδου ΠΕ Πληροφορικής,
της Διεύθυνσης Μηχανοργάνωσης και ΗΕΣ, Μέλος, με
αναπληρωτή τον Σακκόπουλο Ευάγγελο του Δημητρίου
(ΑΔΤ Π690391), μόνιμο υπάλληλο με βαθμό Δ΄ του κλά−
δου ΠΕ Πληροφορικής της Διεύθυνσης Μηχανοργάνω−
σης και ΗΕΣ.
η. Κουλός Άγγελος του Νικολάου (ΑΔΤ ΑΕ065104),
μόνιμος υπάλληλος με βαθμό Α΄ του κλάδου ΠΕ Πλη−
ροφορικής, της Διεύθυνσης Μηχανοργάνωσης και ΗΕΣ,
Μέλος, με αναπληρωτή τον Μαραγκό Ευστράτιο του
Φιλίππου (ΑΔΤ Φ122880), μόνιμο υπάλληλο με βαθμό
Α΄ του κλάδου ΠΕ Πληροφορικής, Προϊστάμενος της
Διεύθυνσης Μηχανοργάνωσης και ΗΕΣ.
θ. Απαλοπούλου Αλεξάνδρα του Κωνσταντίνου (ΑΔΤ
ΑΕ020169), μόνιμη υπάλληλος με βαθμό Α΄ του κλά−
δου ΠΕ Διοικητικού της Διεύθυνσης Μεταναστευτικής
Πολιτικής, Μέλος, με αναπληρώτρια την Μπαγετάκου
Δήμητρα του Γεωργίου (ΑΔΤ ΑΙ613010), μόνιμη υπάλληλο
με βαθμό Α΄ του κλάδου ΠΕ Διοικητικού της Διεύθυνσης
Μεταναστευτικής Πολιτικής.
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ι. Ζερβού Μαρία του Παναγιώτη (ΑΔΤ Χ597641), μόνιμη
υπάλληλος με βαθμό Α΄ του κλάδου ΠΕ Ειδικών σε Θέμα−
τα Ισότητας, Προϊσταμένη του Τμήματος Τεκμηρίωσης
της Διεύθυνσης Τεκμηρίωσης και Πληροφόρησης της
Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων, Μέλος, με
αναπληρώτρια την Καρτζή Γεωργία του Δημητρίου (ΑΔΤ
ΑΗ010098), μόνιμη υπάλληλο με βαθμό Α΄ του κλάδου
ΠΕ Ειδικών σε Θέματα Ισότητας, Προϊσταμένη του Τμή−
ματος Πληροφόρησης της Διεύθυνσης Τεκμηρίωσης και
Πληροφόρησης της Γενικής Γραμματείας Ισότητας.
ια. Σκολαρίκος Μαρίνος του Φωτίου (ΑΔΤ ΑΒ539916),
Υπεύθυνος του Τμήματος Τεκμηρίωσης και Πληροφό−
ρησης της ΕΕΤΑΑ Α.Ε., Μέλος, με αναπληρώτρια την
Τζεβελέκη Μαίρη του Ιωάννη (ΑΔΤ ΑΒ306277), στέλε−
χος του Τμήματος Τεκμηρίωσης και Πληροφόρησης της
ΕΕΤΑΑ Α.Ε.
Ο Πρόεδρος και τα μέλη του ΚΟΣΕ της Κεντρικής
Υπηρεσίας του ΥΠ.ΕΣ.Α.Η.Δ. επικουρούνται στο έργο
τους από Γραμματεία, η οποία λειτουργεί στο πλαί−
σιο της Διεύθυνσης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων και
Διεθνών Οργανισμών, τα μέλη της οποίας ορίζονται
από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης αυτής, σύμφωνα
με τις ανάγκες λειτουργίας του ΚΟΣΕ της Κεντρικής
Υπηρεσίας.
2. Στη Γ.Γ.Δ.Δ. & Η.Δ. του ΥΠ.ΕΣ.Α.Η.Δ., μέλη του ΚΟΣΕ
ορίζονται οι εξής:
α. Ο Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητι−
κής Οργάνωσης και Διαδικασιών, Πρόεδρος.
β. Οικονόμου Κυριάκος του Γεωργίου (ΑΔΤ: Κ363270),
μόνιμος υπάλληλος με βαθμό Α΄ του κλάδου ΠΕ Πληρο−
φορικής, Προϊστάμενος του Τμήματος Πληροφοριακών
Συστημάτων ΚΕΠ, της Διεύθυνσης Οργάνωσης και Λει−
τουργίας των ΚΕΠ, Μέλος, με αναπληρώτρια την Γιαν−
νακοπούλου Βάγια του Χριστόφορου (ΑΔΤ: Ρ636574),
μόνιμη υπάλληλο με βαθμό Α΄ του κλάδου ΠΕ Πληρο−
φορικής, του Τμήματος Ανάπτυξης Μηχανογραφικών
Εφαρμογών της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Επεξεργα−
σίας Στοιχείων.
γ. Μπαλού Αγγελική του Θεοδώρου (ΑΔΤ: ΑΕΙ59619),
μόνιμη υπάλληλος με βαθμό Β΄ του κλάδου ΠΕ Πληρο−
φορικής, της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Επεξεργασίας
Στοιχείων, Μέλος, με αναπληρωτή τον Σουλάκη Γεώρ−
γιο του Αριστείδη (ΑΔΤ: Π593150), μόνιμο υπάλληλο με
βαθμό Β΄ του κλάδου ΤΕ Πληροφορικής, του Τμήματος
Πληροφοριακών Συστημάτων ΚΕΠ, της Διεύθυνσης Ορ−
γάνωσης και Λειτουργίας των ΚΕΠ.
δ. Φράγκου Παυλίνα του Αστεριού (ΑΔΤ: Ξ105254),
μόνιμη υπάλληλος με βαθμό Γ΄ του κλάδου ΠΕ Πλη−
ροφορικής, της Διεύθυνσης Λειτουργικής Υποδομής
της Υπηρεσίας Ανάπτυξης Πληροφορικής, Μέλος, με
αναπληρωτή τον Βλαβιανό Δημήτριο του Κωνσταντί−
νου (ΑΔΤ: ΞΙ06439), μόνιμο υπάλληλο με βαθμό Β΄ του
κλάδου ΤΕ Πληροφορικής, του Τμήματος Έρευνας και
Λειτουργικού Σχεδιασμού της Διεύθυνσης Λειτουργικής
Υποδομής της Υ.Α.Π.
ε. Ρίζος Χρήστος του Μιχαήλ (ΑΔΤ: Μ125539), υπάλ−
ληλος με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου
χρόνου, εκπαιδευτικής βαθμίδας ΠΕ, ειδικότητας Αρχι−
τεκτόνων, της Διεύθυνσης Απλούστευσης Διαδικασιών
και Παραγωγικότητας, Μέλος, με αναπληρώτρια την
Γραβάνη Όλγα του Ευαγγέλου (ΑΔΤ: ΑΗ127019), μόνιμη
υπάλληλο με βαθμό Β΄ του κλάδου ΠΕ Διοικητικού−Οι−
κονομικού του Τμήματος Οργάνωσης, Απλούστευσης
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Διαδικασιών και Προγραμματισμού της Διεύθυνσης Διοι−
κητικού.
Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Προέδρου
του ΚΟΣΕ της Γ.Γ.Δ.Δ. & Η.Δ., η αναπλήρωση του γίνεται
από το πρώτο τακτικό Μέλος. Η Γραμματεία του ΚΟΣΕ
της Γ.Γ.Δ.Δ. & Η.Δ. ορίζεται από τον Πρόεδρο του ΚΟΣΕ
της Γ.Γ.Δ.Δ. & Η.Δ. και θα αποτελείται από μέλη−υπαλ−
λήλους της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικής Οργάνωσης
και Διαδικασιών της Γ.Γ.Δ.Δ. & Η.Δ.
3. Τόπος διενέργειας των συνεδριάσεων ορίζεται για
το ΚΟΣΕ της Κεντρικής Υπηρεσίας του ΥΠ.ΕΣ.Α.Η.Δ. η
έδρα του καταστήματος της υπηρεσίας επί της οδού
Σταδίου 27, για το ΚΟΣΕ της Γ.Γ.Δ.Δ. & Η.Δ. η έδρα του
καταστήματος της υπηρεσίας επί της οδού Βασιλίσσης
Σοφίας 15, στην Αθήνα.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 20 Ιανουαρίου 2011
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ

F
Αριθμ. ΠΟΛ. 1008
(2)
Καθορισμός ορίων ακαθαρίστων εσόδων επιχειρήσεων
και ελευθέρων επαγγελματιών που τηρούν βιβλία Β΄
κατηγορίας του Κ.Β.Σ. , πάνω από τα οποία υφίστα−
ται υποχρέωση υπογραφής των δηλώσεων από λογι−
στή φοροτεχνικό με βάση τις διατάξεις του άρθρου
38 του ν. 2873/2000.
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
α) Τις διατάξεις των παραγράφων 2 και 4 του άρθρου
38 του Ν. 2873/2000 (ΦΕΚ 285Α΄).
β) Τις διατάξεις της αριθ. 1003510/102/38/0014/ΠΟΛ.
1070/15.3.2001 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών
(ΦΕΚ 370Β΄).
γ) Τις διατάξεις της αριθ. 1117146/7150/756/0014/ΠΟΛ.
1380/21.12.2001 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών
(ΦΕΚ 11Β΄).
δ) Τις διατάξεις της αριθ. Δ6Α 1142500 ΕΞ 2010/26.10.2010
κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού
Οικονομικών περί ανάθεσης αρμοδιοτήτων στον Υφυ−
πουργό Οικονομικών (ΦΕΚ 1725 Β΄).
ε) Ότι με την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται
δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, απο−
φασίζουμε:
1. Τα ποσά των ακαθαρίστων εσόδων επιχειρήσεων
και ελευθέρων επαγγελματιών που τηρούν βιβλία Β΄
κατηγορίας του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων και ανα−
φέρονται στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 2 του
άρθρου 38 του ν. 2873/2000 ( ΦΕΚ 285 Α΄) μειώνονται
από τριακόσιες χιλιάδες (300.000) και εκατόν πενήντα
χιλιάδες (150.000) ευρώ, σε εκατό χιλιάδες (100.000) και
πενήντα χιλιάδες (50.000) ευρώ, αντίστοιχα.
2. Στους υπόχρεους της παραγράφου 4 του άρθρου 2
και της παραγράφου 1 του άρθρου 101 του Κώδικα Φο−
ρολογίας Εισοδήματος καθώς και σε όσους περαιώνουν
τις υποθέσεις τους με βάση τις διατάξεις των άρθρων
13 έως 17 του ν. 3296/2004 (ΦΕΚ 253 Α΄) (αυτοέλεγχος),
υφίσταται υποχρέωση υπογραφής των δηλώσεων φο−
ρολογίας εισοδήματος τους από λογιστή φοροτεχνικό,
ανεξάρτητα από το ύψος των ακαθαρίστων εσόδων.
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

3. Για την εφαρμογή των πιο πάνω ορίων ακαθαρίστων
εσόδων λαμβάνονται υπόψη τα ακαθάριστα έσοδα που
πραγματοποιούνται από τη διαχειριστική περίοδο 2010
και μετά.
Η παρούσα απόφαση, η οποία ισχύει από τη δια−
χειριστική περίοδο 2010 (οικονομικό έτος 2011), να δη−
μοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 19 Ιανουαρίου 2011
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΣΕΛΑΣ

F
(3)
Υπαγωγή της επιχείρησης «ΦΡΑΓΚΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ
Ο.Ε.» στις διατάξεις του Ν.3299/04, όπως ισχύει, για
την ενίσχυση επενδυτικού σχεδίου της με το κίνη−
τρο της επιχορήγησης.
Με την 59507/ΥΠΕ/5/01625/Ε/Ν.3299/04/27−12−10 απόφα−
ση του Υφυπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας
και Ναυτιλίας, εγκρίνεται η υπαγωγή στις διατάξεις του
Ν.3299/04, της επιχείρησης «ΦΡΑΓΚΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ
Ο.Ε.», για την ενίσχυση επενδυτικού σχεδίου της με το
κίνητρο της επιχορήγησης, που αναφέρεται στην ίδρυση
μονάδας παροχής υπηρεσιών εφοδιαστικής αλυσίδας
προς τρίτους, στο Δ.Δ. Δάφνης, του Δήμου Ναυπάκτου,
του Νομού Αιτωλοακαρνανίας, συνολικής επιχορηγού−
μενης δαπάνης ενός εκατομμυρίου διακοσίων πενήντα
χιλιάδων (1.250.000) ευρώ.
Το ποσοστό της επιχορήγησης ανέρχεται σε 50,992%
επί του κόστους της επιχορηγούμενης επένδυσης, δηλα−
δή ποσό επιχορήγησης εξακόσιες τριάντα επτά χιλιάδες
τετρακόσια (637.400) ευρώ. Το ποσό αυτό της επιχο−
ρήγησης συνάγεται από ποσό 632.400 ευρώ, ήτοι πο−
σοστό 51% που αναλογεί στην αρχική επένδυση ύψους
1.240.000 ευρώ και ποσό 5.000 ευρώ, ήτοι ποσοστό 50%
που αναλογεί στις δαπάνες μελετών και συμβούλων
ύψους 10.000 ευρώ.
Με την επένδυση θα δημιουργηθούν τέσσερις (4) νέες
θέσεις εργασίας που αντιστοιχούν σε 2 ΕΜΕ.
Ημερομηνία γνωμοδότησης της Επιτροπής 4−11−2010
(ομόφωνη).
Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΡΗΓΑΣ

F
(4)
Υπαγωγή της επιχείρησης «ΥΦΑΝΤΗΣ Χ. & Φ. ΑΝΩΝΥ−
ΜΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «HOTEL KATERINA»
στις διατάξεις του Ν. 3299/2004 για την ενίσχυση
επενδυτικού σχεδίου της με το κίνητρο της επιχο−
ρήγησης.
Με την αρ. πρωτ. 59506/ΥΠΕ/5/01692/Ε/Ν. 3299/2004/
27−12−2010 απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας,
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, εγκρίνεται η υπα−
γωγή στις διατάξεις του Ν. 3299/2004 της επιχείρησης
«ΥΦΑΝΤΗΣ Χ. & Φ. ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με
δ.τ. «HOTEL KATERINA» για την ενίσχυση επενδυτικού
σχεδίου της, με το κίνητρο της επιχορήγησης, που ανα−
φέρεται στον εκσυγχρονισμό ολοκληρωμένης μορφής

ξενοδοχειακής μονάδας 2* και αλλαγή κατηγορίας σε
3*, στην οδό Μυκόνου 3, του Δήμου Κηφισιάς, της Νο−
μαρχίας Αθηνών, συνολικής ενισχυόμενης δαπάνης δύο
εκατομμυρίων τετρακοσίων εβδομήντα τεσσάρων χιλι−
άδων εξακοσίων είκοσι (2.474.620,00) ευρώ, με ποσοστό
επιχορήγησης 21%, δηλαδή ποσό επιχορήγησης ύψους
πεντακοσίων δεκαεννέα χιλιάδων εξακοσίων εβδομήντα
ευρώ και είκοσι λεπτών (519.670,20 €).
Με την επένδυση θα δημιουργηθούν 3 νέες θέσεις
απασχόλησης.
Ημερομηνία γνωμοδότησης της Επιτροπής: 04−11−2010.
Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΡΗΓΑΣ

F
Αριθμ. ΔΥ1α/Γ.Π,οικ. 7786
(5)
Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης υπαλλήλων που
υπηρετούν στα Γραφεία του Υπουργού, των Υφυ−
πουργών και των Γενικών Γραμματέων του Υπουρ−
γείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις
α. του άρθρου 16 του Ν. 3205/2003 (ΦΕΚ Α΄ 297)
β. των άρθρων 6 και 20 του Ν. 3833/2010 (ΦΕΚ Α΄ 40)
2. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή θα προ−
κληθεί δαπάνη ύψους 265.000 € περίπου, η οποία θα
καλυφθεί από τις πιστώσεις του Προϋπολογισμού τρέ−
χοντος οικονομικού έτους και ειδικότερα από το Φ. 110
και τον ΚΑΕ 0511.
3. Τις υπηρεσιακές ανάγκες των Γραφείων του Υπουρ−
γού, των Υφυπουργών και των Γενικών Γραμματέων
του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε υπερωριακή απασχόληση υπαλλήλων
που υπηρετούν στα Γραφεία του Υπουργού, των Υφυ−
πουργών και των Γενικών Γραμματέων του Υπουργείου
Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, οι οποίοι δεν κα−
λύπτουν οργανικές θέσεις και θα απασχοληθούν μέχρι
σαράντα (40) ώρες ο καθένας το μήνα για υπερωριακή
απογευματινή εργασία το διάστημα από 1−1−2011 έως
31−12−2011, ως εξής:
α. Είκοσι (20) υπάλληλοι στο Γραφείο του Υπουργού
Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
β. Από είκοσι (20) υπάλληλοι στα Γραφεία των Υφυ−
πουργών Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
γ. Από είκοσι (20) υπάλληλοι στα Γραφεία των Γενι−
κών Γραμματέων του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης.
Υπεύθυνοι για την παρακολούθηση και τον έλεγχο
πραγματικής παροχής της υπερωριακής απασχόλησης
των ανωτέρω υπαλλήλων ορίζονται οι Διευθυντές των
Γραφείων.
Η δαπάνη που προκύπτει από των ανωτέρω υπε−
ρωριακή εργασία δεν υπερβαίνει το ύψος της εγγε−
γραμμένης πίστωσης προϋπολογισμού οικονομικού
έτους 2011.
Η απόφαση αυτή έχει αναδρομική ισχύ ένα (1) μήνα πριν
τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 21 Ιανουαρίου 2011
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ

F
Αρ. 9232.1/1/11
(6)
Ρύθμιση αδειοδότησης μονάδων εκτροφής και Ιχθυο−
γεννητικών Σταθμών Θαλάσσιας Ιχθυοκαλλιέργειας
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΝΗΣΩΝ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις
α. Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε
με το πρώτο άρθρο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση
της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά
Όργανα» (ΦΕΚ 98/Α΄/2005).
β. Του ν.δ. 420/70 «Αλιευτικός Κώδικας» όπως έχουν
συμπληρωθεί και αντικατασταθεί από τον ν. 1740/1987
και ν. 2040/1992.
γ. Του β.δ. 142/1971 (άρθρο 1) «Αλιεία υδρόβιων ορ−
γανισμών...και προστασίας αυτών» και β.δ. 7/1940 «Εκ−
μετάλλευση ιχθυοτροφείων, λιμνών, θυννείων...με ενοι−
κίαση».
δ. Του ν. 3208/2003 άρθρο 19 παρ. 11 «για την δυ−
νατότητα ρύθμισης θεμάτων αδειοδότησης μονάδων
υδατοκαλλιεργειών».
ε. Του π.δ. 96/2010 «Σύσταση του Υπουργείου Θαλάσσι−
ων Υποθέσεων Νήσων και Αλιείας» και ιδίως του άρθρου
1 παρ. 1 περ. ε΄.
στ΄. του π.δ. 127/2010 «Ανακατανομή αρμοδιοτήτων
των Υπουργείων ... Θαλάσσιων Υποθέσεων Νήσων και
Αλιείας.» και ιδίως του άρθρου 2 παρ. 1 περ. δ΄.
ζ. Του ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας... “Πρό−
γραμμα Διαύγεια”».
2. Την Υ.Α. 140476/2004 (ΦΕΚ 357/Β΄/19.02.04) «Καθορι−
σμός της διαδικασίας παραχώρησης, ... και της χορήγη−
σης της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας μονάδων».
3. Την Υ.Α. 147144/2009 (ΦΕΚ 374/Β΄/03.03.09) «Ρύθμιση
αδειοδότησης μονάδων θαλάσσιας ιχθυοκαλλιέργειας».
4. Την αναγκαιότητα προσαρμογής της υπ’ αριθμ.
147144/18.02.2009 Υ.Α., στα πλαίσια διευθέτησης των
δυσκολιών που παρουσιάζονται κατά την εφαρμογή
της και προκειμένου να δοθεί το απαραίτητο χρονικό
περιθώριο για την ολοκλήρωση των διαδικασιών μετα−
τροπής των διοικητικών πράξεων των μονάδων ιχθυο−
καλλιέργειας σύμφωνα με τις διατάξεις της.
5. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή αυτής της από−
φασης δεν προκύπτουν δαπάνες σε βάρος του Κρατικού
Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
α) Στις αποφάσεις μίσθωσης θαλασσίων εκτάσεων
και αδειοδότησης των μονάδων εκτροφής Θαλάσσιων
Μεσογειακών Ειδών Ιχθύων και των Ιχθυογεννητικών
Σταθμών των ειδών αυτών, χρησιμοποιείται εφεξής ο
όρος, εκτροφή «Θαλάσσιων Μεσογειακών Ιχθύων».
Ως «Θαλάσσιοι Μεσογειακοί Ιχθύες» νοούνται: η τσι−
πούρα, το λαβράκι, το μυτάκι, το φαγκρί, το λυθρίνι, ο
σαργός, ή συναγρίδα, η μουρμούρα, το μελανούρι, το
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μαγιάτικο, ο ροφός, ο κρανιάς, το μυλοκόπι, ο συκιός, η
γλώσσα, το καλκάνι κ.λπ.
Οι τεχνικές προϋποθέσεις και οι όροι εκτροφής, μί−
σθωσης και αδειοδότησης των εκτρεφόμενων θαλάσ−
σιων μεσογειακών ιχθύων, ορίζονται από τον Υπουργό
Θαλάσσιων Υποθέσεων Νήσων και Αλιείας.
β) Τα αναφερόμενα στην παράγραφο (α) του παρό−
ντος άρθρου δεν έχουν εφαρμογή για εκτρεφόμενα
θαλάσσια μεσογειακά είδη ιχθύων που υπόκεινται σε
καθεστώς προστασίας από διεθνείς συμβάσεις, κοινο−
τικούς κανονισμούς ή εθνικές διατάξεις, οι αποφάσεις
μίσθωσης και αδειοδότησης των οποίων θα πρέπει να
αναφέρονται στα προς εκτροφή είδη.
Άρθρο 2
α) Οι φορείς των υφιστάμενων μονάδων θαλάσσιας
ιχθυοκαλλιέργειας μπορούν να προχωρήσουν στην άμε−
ση προσαρμογή των διοικητικών πράξεων Μίσθωσης
και Άδειας Ίδρυσης και Λειτουργίας, στο πλαίσιο της
παρούσας απόφασης, με την υποβολή σχετικού αιτήμα−
τος στις αρμόδιες Υπηρεσίες. Σε διαφορετική περίπτω−
ση η προσαρμογή πραγματοποιείται κατά την πρώτη
μεταβολή (αναμίσθωση, ανανέωση, τροποποίηση κ.λπ.)
των Αποφάσεων Μίσθωσης και Άδειας Ίδρυσης και Λει−
τουργίας. Σε περίπτωση που οι ημερομηνίες λήξης των
πράξεων αδειοδότησης δεν συμπίπτουν, η παραπάνω
τροποποίηση εφαρμόζεται για το σύνολό τους κατά τη
λήξη ισχύος έστω της μιας από αυτές.
β) Η ανωτέρω ρύθμιση αλλαγής των διοικητικών πρά−
ξεων για μονάδες εκτροφής και Ιχθυογεννητικούς Σταθ−
μούς Νέων Ειδών (φαγκρί, μυτάκι, σαργός, συναγρίδα,
λυθρίνι, μουρμούρα, μελανούρι), που έτυχαν οικονομικής
ενίσχυσης από Εθνικούς ή Κοινοτικούς πόρους, εφαρμό−
ζεται με την προϋπόθεση διατήρησης της υποχρέωσης
παραγωγής των ειδών αυτών, σε ποσοστό 20% και για
το προβλεπόμενο από τις συμβατικές τους υποχρεώσεις
χρονικό διάστημα.
γ) Οι διαδικασίες προσαρμογής των διοικητικών πρά−
ξεων μονάδων ιχθυοκαλλιέργειας σε «Θαλάσσιους Με−
σογειακούς Ιχθύες» που έχουν πραγματοποιηθεί στο
πλαίσιο της αριθμ. 147144/18.02.2009 απόφασης ΥΠ.Α.Α.Τ.
όπως παρατάθηκε με την αριθμ. 93895/01.02.2010 αντί−
στοιχη Υ.Α., συνεχίζουν να ισχύουν.
Άρθρο 3
Με ευθύνη των φορέων των μονάδων υδατοκαλλιέρ−
γειας για την ακρίβεια και την έγκαιρη αποστολή, θα
πρέπει να υποβάλλονται ακριβή στοιχεία παραγωγής
ανά είδος για κάθε παραγωγικό έτος (Ετήσια Απογρα−
φικά Δελτία) έως τέλος Μαρτίου του επόμενου έτους,
στις κατά τόπους αρμόδιες Υπηρεσίες Αλιείας.
Άρθρο 4
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από την
δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Από
την δημοσίευση της παρούσας παύει να ισχύει η αριθμ.
147144/18.02.2009 απόφαση ΥΠ.Α.Α.Τ.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 11 Ιανουαρίου 2011
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΗΣ
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
(7)
Πολιτογράφηση της ΞΑΝΘΟΥΛΑ ΜΠΑΡΚΑ,
Ον. Συζύγου: ΜΙΧΑΛΗΣ κ.λπ.

1. Με την αρ. πρωτ. Φ. 36836/29413/11−01−2011 απόφαση
του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ατ−
τικής, γίνεται αποδεκτή η αίτηση πολιτογράφησης της
ΞΑΝΘΟΥΛΑ ΜΠΑΡΚΑ. Ον. Συζύγου: ΜΙΧΑΛΗΣ κατόχου
του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο)
με αριθμό Α 348453 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρ−
θρου 23 του Νόμου 3838/2010 «Σύγχρονες διατάξεις
για την Ελληνική Ιθαγένεια και την πολιτική συμμετοχή
ομογενών και νομίμως διαμενόντων μεταναστών και
άλλες διατάξεις».
2. Με την αρ. πρωτ. Φ. 34656/17616/11−01−2011 απόφαση
του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ατ−
τικής, γίνεται αποδεκτή η αίτηση πολιτογράφησης της
ΣΤΑΜΑΤΟΥΛΑ ΝΙΚΟΥ. Ον. Συζύγου: ΗΡΑΚΛΗΣ κατόχου
του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο)
με αριθμό Α 337025 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρ−
θρου 23 του Νόμου 3838/2010 «Σύγχρονες διατάξεις
για την Ελληνική Ιθαγένεια και την πολιτική συμμετοχή
ομογενών και νομίμως διαμενόντων μεταναστών και
άλλες διατάξεις».
3. Με την αρ. πρωτ. Φ. 33868/13063/11−01−2011 απόφαση
του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ατ−
τικής, γίνεται αποδεκτή η αίτηση πολιτογράφησης της
ΑΡΤΑ ΡΑΦΤΗ. Ον. Πατρόν ΘΥΜΙΟ κατόχου του Ειδικού
Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο) με αριθμό
Α 388286 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23 του
Νόμου 3838/2010 «Σύγχρονες διατάξεις για την Ελληνική
Ιθαγένεια και την πολιτική συμμετοχή ομογενών και νο−
μίμως διαμενόντων μεταναστών και άλλες διατάξεις».
4. Με την αρ. πρωτ. Φ. 53378/27076/11−01−2011 απόφα−
ση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Αττικής, γίνεται αποδεκτή η αίτηση πολιτογράφησης
της ΝΤΡΙΤΑ ΖΙΛΟΥ. Ον. Συζύγου: ΛΑΖΗ κατόχου του
Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο) με
αριθμό Α 418212 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου
23 του Νόμου 3838/2010 «Σύγχρονες διατάξεις για την
Ελληνική Ιθαγένεια και την πολιτική συμμετοχή ομογε−
νών και νομίμως διαμενόντων μεταναστών και άλλες
διατάξεις».
5. Με την αρ. πρωτ. Φ. 53376/27073/11−01−2011 απόφα−
ση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Αττικής, γίνεται αποδεκτή η αίτηση πολιτογράφησης
του ΛΑΖΗΣ ΖΙΛΟΣ. Ον. Πατρός: ΝΙΚΟΛΑΣ κατόχου του
Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο) με
αριθμό Α 418211 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου
23 του Νόμου 3838/2010 «Σύγχρονες διατάξεις για την
Ελληνική Ιθαγένεια και την πολιτική συμμετοχή ομογε−
νών και νομίμως διαμενόντων μεταναστών και άλλες
διατάξεις».
6. Με την αρ. πρωτ. Φ. 53377/27078/11−01−2011 απόφα−
ση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Αττικής, γίνεται αποδεκτή η αίτηση πολιτογράφησης
της ΣΥΛΒΑΝΑ ΖΙΛΟΥ. Ον. Πατρός: ΛΑΖΗΣ κατόχου του
Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο) με
αριθμό Α 441580 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου
23 του Νόμου 3838/2010 «Σύγχρονες διατάξεις για την
Ελληνική Ιθαγένεια και την πολιτική συμμετοχή ομογε−
νών και νομίμως διαμενόντων μεταναστών και άλλες
διατάξεις».

7. Με την αρ. πρωτ. Φ. 35039/29779/11−01−2011 απόφαση
του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ατ−
τικής, γίνεται αποδεκτή η αίτηση πολιτογράφησης του
ΘΕΟΔΩΡΗΣ ΜΠΡΟΥΖΟΣ. Ον. Πατρός: ΚΩΣΤΑΣ κατόχου
του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο) με
αριθμό Α 353271 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου
23 του Νόμου 3838/2010 «Σύγχρονες διατάξεις για την
Ελληνική Ιθαγένεια και την πολιτική συμμετοχή ομογε−
νών και νομίμως διαμενόντων μεταναστών και άλλες
διατάξεις».
8. Με την αρ. πρωτ. Φ. 34386/29775/11−01−2011 απόφα−
ση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Αττικής, γίνεται αποδεκτή η αίτηση πολιτογράφησης
της ΙΩΑΝΝΑ ΓΚΙΩΝΗ. Ον. Πατρός: ΘΩΜΑΣ κατόχου του
Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο) με
αριθμό Α 320622 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου
23 του Νόμου 3838/2010 «Σύγχρονες διατάξεις για την
Ελληνική Ιθαγένεια και την πολιτική συμμετοχή ομογε−
νών και νομίμως διαμενόντων μεταναστών και άλλες
διατάξεις».
9. Με την αρ. πρωτ. Φ. 38406/16655/11−01−2011 απόφαση
του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ατ−
τικής, γίνεται αποδεκτή η αίτηση πολιτογράφησης της
ΡΙΝΑ ΝΑΤΣΙΟΥ. Ον. Συζύγου: ΛΕΥΤΕΡΗΣ κατόχου του
Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο) με
αριθμό Α 411772 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου
23 του Νόμου 3838/2010 «Σύγχρονες διατάξεις για την
Ελληνική Ιθαγένεια και την πολιτική συμμετοχή ομογε−
νών και νομίμως διαμενόντων μεταναστών και άλλες
διατάξεις».
10. Με την αρ. πρωτ. Φ. 53815/14597/11−01−2011 απόφα−
ση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Αττικής, γίνεται αποδεκτή η αίτηση πολιτογράφησης
της ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΡΟΥΣΗ. Ον. Πατρός: ΔΗΜΗΤΕΡ κατόχου
του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ,Τ.Ο)
με αριθμό A 458188 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρ−
θρου 23 του Νόμου 3838/2010 «Σύγχρονες διατάξεις
για την Ελληνική Ιθαγένεια και την πολιτική συμμετοχή
ομογενών και νομίμως διαμενόντων μεταναστών και
άλλες διατάξεις».
Ο Γενικός ΓραμματέαςΑποκεντρωμένης Διοίκησης
ΗΛΙΑΣ ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
F
Αριθμ. 2197/94
(8)
Τροποποίηση της επιτροπής ελέγχου δαπανών και
εκλογικών παραβάσεων του άρθρου 12 παρ. 2α του
Ν. 3870/2010 της Περιφέρειας Δυτ. Μακεδονίας.
Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ − ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του Π.Δ. 141/2010 (ΦΕΚ 234/Α΄) «Οργανισμός της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου − Δυτικής Μακε−
δονίας».
β) Του Ν. 2503/1997 (ΦΕΚ 107/Α΄) «Διοίκηση, Οργάνωση,
Στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την
Τοπική Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις».
γ) Των άρθρων 9 παρ. 5, 114 παρ. 5 και 280 του
Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτο−
διοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρό−
γραμμα Καλλικράτης».

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
δ) Της παρ. 2α του άρθρου 12 του Ν.3870/2010 (ΦΕΚ
87/Α΄) «Εκλογικές δαπάνες συνδυασμών και υποψηφίων
και έλεγχος αυτών, κατά τους περιφερειακές και δη−
μοτικές εκλογές».
ε) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε
με το Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α΄).
2. Τις αριθμ. πρωτ. 74679/8074/17−08−2010 (ΦΕΚ 1303/Β΄)
και 92164/9701/12−10−2010 (ΦΕΚ 1711/Β΄) αποφάσεις του
Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας
περί συγκρότησης Επιτροπής Ελέγχου Δαπανών και
Εκλογικών Παραβάσεων του άρθρου 12 παρ. 2α του
Ν.3870/2010 και συμπλήρωσης αυτής αντίστοιχα.
3. Το αριθμ. πρωτ. Φ. 1/φα/17−01−2011 έγγραφο του Ελε−
γκτικού Συνεδρίου στην έδρα του Νομού Κοζάνης του
Υπουργείου Δικαιοσύνης, με το οποίο υποδεικνύεται
για αντικατάσταση μέλος της εν λόγω Επιτροπής με
τον αναπληρωτή του.
4. Το αριθμ. πρωτ. 226/17−01−2011 έγγραφο της Περιφε−
ρειακής Δ/νσης Δυτ. Μακεδονίας του Σώματος Δίωξης
Οικονομικού Εγκλήματος (Σ.Δ.O.E.) του Υπουργείου Οι−
κονομικών, με το οποίο υποδεικνύεται για αντικατάστα−
ση μέλος της εν λόγω Επιτροπής με τον αναπληρωτή
του, αποφασίζουμε:
Τροποποιούμε την αριθμ. πρωτ. 74679/8074/17−08−
2010 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας

2091

Δυτικής Μακεδονίας περί συγκρότησης Επιτροπής
Ελέγχου Δαπανών και Εκλογικών Παραβάσεων του
άρθρου 12 παρ. 2α του Ν. 3870/2010, όπως αυτή συ−
μπληρώθηκε με την αριθμ. πρωτ. 92164/9701/12−10−2010
όμοια, ως προς τα άρθρα 3 και 4 αυτής και συγκε−
κριμένα ως εξής:
3. Νικόλαο Λέτσιο του Δημητρίου με Α.Δ.Τ.: Μ 704754,
Τμηματάρχη − Αναπληρωτή Επίτροπο του Ελεγκτικού
Συνεδρίου στο Νομό Κοζάνης, ως μέλος, με αναπληρωτή
τον Ηλία Τάρταρα του Μιχαήλ με Α.Δ.Τ.: Ζ 791204.
4. Κωνσταντίνο Σκριάπα του Γεωργίου με Α.Δ.Τ.:
ΑΗ 305766, Διευθυντή του Σ.Δ.Ο.Ε. Δυτ. Μακεδονίας −
Εφοριακό ΠΕ/Α΄, ως μέλος, με αναπληρώτρια την Σουλ−
τάνα Ανταλέτη −Σαββουλίδου του Ευαγγέλου με Α.Δ.Τ.:
AB 857751 − Τελωνειακό ΠΕ/Α΄.
Κατά τα λοιπά εξακολουθεί να ισχύει η αριθμ. πρωτ.
74679/8074/17−08−2010 (ΦΕΚ 1303/Β΄) απόφαση του Γενι−
κού Γραμματέα Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, όπως
αυτή συμπληρώθηκε με την αριθμ. πρωτ. 92164/9701/
12−10−2010 (ΦΕΚ 1711/Β΄) όμοια.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Κοζάνη, 19 Ιανουαρίου 2011
Η Γενική Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΔΗΜΗΤΡΑ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ − ΜΠΑΣΤΑ
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ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

õêöîúêöêîçïç éöçúêîç õðì÷ì÷ ú.ê.ï.
íê÷÷çðôòîïì - èĄĔ. ãĎĆĄē 227
õêîöçîç÷ - êĖĒĖĂćđĖ 63
õçøöç - ïđĒĂďċđĖ 327
îçòòîòç - ČđČčĊĕāĒČđ

23104 23956
210 4135228
2610 638109
26510 87215

ïôñôøìòì - ĊđčĒĄĕĂĄē 1
ðçöî÷ç - ČđČčĊĕāĒČđ
ìöçïðêîô - õĈćČÿćđē 2
ñùøîðìòì - õĎ. ïĚďĔĕĄďĕČďđĖĝĎĈĚē 1

25310 22858
2410 597449
2810 300781
22510 46654

øîñì õðì÷ì÷ úùððò øì÷ êúìñêöîô÷ øì÷ ïùèêöòì÷ê÷
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€

−

-

−

Δ.Δ.Σ.

200 €

−

20 €

−

Α.Ε.−Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.Μ.Η.

−

−

100 €

Υ.Ο.Δ.Δ.

50 €

Δ΄

110 €

−
30 €

−

• 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.

êøì÷îê÷ ÷ùòöôñê÷ ú.ê.ï.
Τεύχος

Έντυπη μορφή

Τεύχος

Έντυπη μορφή

Τεύχος

Έντυπη μορφή

Α΄

225 €

Δ΄

160 €

Α.Ε.−Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.Μ.Η.

2.250 €

Β΄

320 €

Α.Α.Π.

160 €

Δ.Δ.Σ.

225 €

Γ΄

65 €

Ε.Β.Ι.

65 €

Α.Σ.Ε.Π.

70 €

Υ.Ο.Δ.Δ.

65 €

Α.Ε.Δ.

Ο.Π.Κ.

−

10 €

• Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70 €, ποσό το οποίο αφορά
τα ταχυδρομικά έξοδα..
• Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/28.2.2005
2η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται στο Εθνικό
Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32 Αθήνα).
• Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά και θα επι−
στρέφονται.
• Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου Αθηνών
και Επαρχίας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά Όργανα και οι τριτοβάθμιες επαγ−
γελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής.
• Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. [5% επί του ποσού συνδρομής (τρέχον έτος + παλαιότητα)], καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογί−
ζεται πριν την έκπτωση.
• Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση.

Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρίζονται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: 210 5279000.
Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: Μάρνη 8, τηλ.: 210 8220885, 210 8222924, 210 5279050.
Οι πολίτες έχουν τη δυνατότητα ελεύθερης ανάγνωσης των δημοσιευμάτων που καταχωρίζονται σε όλα τα τεύχη της Εφημερίδας
της Κυβερνήσεως πλην εκείνων που καταχωρούνται στο τεύχος Α.Ε.−Ε.Π.Ε. από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr)
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