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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. οικ. 33411 (1)
  Καθορισμός μέγιστου επιτρεπόμενου αριθμού των ατό−

μων που θα προσληφθούν με σύμβαση εργασίας ιδι−
ωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ή θα συνάψουν 
σύμβαση μίσθωσης έργου, κατόπιν έγκρισης της Επι−
τροπής του άρθρου 2 παρ.1 της ΠΥΣ 33/2006, στους 
ΟΤΑ για το έτος 2010

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ,
 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ 

ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ − ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της αριθμ. 33/2006 Πράξης Υπουργικού 

Συμβουλίου «Αναστολή διορισμών και προσλήψεων στο 
Δημόσιο Τομέα» (ΦΕΚ280/Α΄), και ιδίως του άρθρου 3 
παρ. 4 αυτής, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθε−
σίας 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» (ΦΕΚ98/Α΄)

3. Την ανάγκη περιστολής των δαπανών στους Οργα−
νισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης α΄ και β΄ βαθμού, λόγω 
των δημοσιονομικών συνθηκών,

4. Τη μείωση κατά 1/3 του αριθμού των χορηγούμενων 
εγκρίσεων, σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ. 7 ν. 3833/2010 
(ΦΕΚ 40/Α΄) «Προστασία της εθνικής οικονομίας − Επείγοντα 
μέτρα για την αντιμετώπιση της δημοσιονομικής κρίσης»,

5. Την αριθμ. οικ. 15270/18−3−2010 Απόφαση των Υπουρ−
γών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Δια−
κυβέρνησης και Οικονομικών (ΦΕΚ 312/Β΄), με την οποία 
ο μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός συμβάσεων ορισμέ−
νου χρόνου καθορίσθηκε για τους ΟΤΑ β΄ βαθμού σε 
100 και των συμβάσεων μίσθωσης έργου σε 850.



13766 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 

6. Το γεγονός ότι οι πραγματικές ανάγκες των ΟΤΑ 
β΄ βαθμού σε προσωπικό ιδιωτικού δικαίου ορισμένου 
χρόνου υπερβαίνουν κατά πολύ τον ορισθέντα μέγιστο 
επιτρεπόμενο αριθμό, αποφασίζουμε:

1. Τροποποιούμε την αριθμ. οικ. 15270/18−3−2010 (ΦΕΚ 312/
Β΄) Απόφαση μας σε ότι αφορά το συσχετισμό των θέσεων 
ορισμένου χρόνου και συμβάσεων μίσθωσης έργου στους 
ΟΤΑ β΄ βαθμού, και ορίζουμε ότι αυτός θα καθοριστεί με 
βάση τις πραγματικές ανάγκες των ΟΤΑ, λαμβανομένου 
υπόψη του συνολικού αριθμού που υπολείπεται προς δι−
άθεση εντός του πλαισίου της αριθμ. οικ. 15270/18−3−2010 
Απόφασης, των βεβαιώσεων που έχουν χορηγηθεί από το 
ΑΣΕΠ, προκειμένου για τις συμβάσεις μίσθωσης έργου, και 
των σχετικών αιτημάτων των ΟΤΑ β΄ βαθμού για την πρό−
σληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου 
και τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου.

Το σύνολο του μεγίστου επιτρεπόμενου αριθμού των 
ατόμων που θα προσληφθούν με σύμβαση εργασίας 
ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ή θα συνάψουν σύμ−
βαση μίσθωσης έργου κατόπιν έγκρισης της Επιτροπής 
του άρθρου 2 παρ. 1 της ΠΥΣ 33/2006 στους ΟΤΑ β’ βαθ−
μού για το 2010 δεν δύναται να υπερβαίνει τους 950.

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

Η Απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 11 Ιουνίου 2010

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ  
 ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

 ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

F
(2)

    Πολιτογράφηση Ομογενών Αλλοδαπών υπό στοιχεία: 
ΚΟΤΣΑ ΟΔΥΣΣΕΑΣ ον. πατρός ΓΙΩΡΓΟΣ, γεν. 1954 
στην Αλβανία κ.λπ.

  1. Με την Φ. 30619/7390/16.6.2010 απόφαση της Υφυ−
πουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής 
Διακυβέρνησης, γίνεται δεκτή η αίτηση πολιτογράφη−
σης του ομογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

ΚΟΤΣΑ ΟΔΥΣΣΕΑΣ ον. πατρός ΓΙΩΡΓΟΣ, γεν. 1954 στην 
Αλβανία, για την απόκτηση της Ελληνικής ιθαγένειας.

2. Με την Φ. 91007/4765/16.6.2010 απόφαση της Υφυ−
πουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής 
Διακυβέρνησης, γίνεται δεκτή η αίτηση πολιτογράφη−
σης του ομογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

ΓΚΙΚΟΠΟΥΛΗ ΠΙΡΟ ον. πατρός ΦΩΤΟ, γεν. 1958 στην 
Αλβανία, για την απόκτηση της Ελληνικής ιθαγένειας.

3. Με την Φ. 119979/83388/09/16.6.2010 απόφαση της 
Υφυπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρο−
νικής Διακυβέρνησης, γίνεται δεκτή η αίτηση πολιτογρά−
φησης της ομογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

ΜΟΤΣΟ ΛΕΟΝΟΡΑ ον. συζ. ΣΩΤΗΡ, γεν. 1956 στην Αλ−
βανία, για την απόκτηση της Ελληνικής ιθαγένειας.

4. Με την Φ. 121929/90338/09/16.6.2010 απόφαση της 
Υφυπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρο−
νικής Διακυβέρνησης, γίνεται δεκτή η αίτηση πολιτογρά−
φησης του ομογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

ΜΗΤΡΟ ΑΙΝΕΟ ον. πατρός ΝΙΚΟΛΑ, γεν. 1988 στην 
Αλβανία, για την απόκτηση της Ελληνικής ιθαγένειας.

  Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΘΕΟΔΩΡΑ ΤΖΑΚΡΗ

(3)
    Πολιτογράφηση Oμογενών Αλλοδαπών υπό στοιχεία: 

ΦΟΥΣΤΑΝΙΑ ΕΛΕΝΗ ον. συζ. ΓΚΕΡΓΚΙ, γεν. 1961 στην 
Αλβανία κ.λ.π. 

   1. Με την Φ. 78368/4641/16.6.2010 απόφαση της Υφυ−
πουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής 
Διακυβέρνησης, γίνεται δεκτή η αίτηση πολιτογράφη−
σης της ομογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

ΦΟΥΣΤΑΝΙΑ ΕΛΕΝΗ ον. συζ. ΓΚΕΡΓΚΙ, γεν. 1961 στην 
Αλβανία, για την απόκτηση της Ελληνικής ιθαγένειας.

2. Με την Φ. 78521/92325/09/16.6.2010 απόφαση της 
Υφυπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρο−
νικής Διακυβέρνησης, γίνεται δεκτή η αίτηση πολιτογρά−
φησης της ομογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

ΒΛΑΧΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ον. συζ. ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ, γεν. 1935 
στην Αλβανία, για την απόκτηση της Ελληνικής ιθα−
γένειας.

3. Με την Φ. 110705/97070/09/16.6.2010 απόφαση της 
Υφυπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρο−
νικής Διακυβέρνησης, γίνεται δεκτή η αίτηση πολιτογρά−
φησης της ομογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

ΤΑΣΕ ΕΛΕΝΗ ον. συζ. ΣΩΤΗΡ, γεν. 1965 στην Αλβανία, 
για την απόκτηση της Ελληνικής ιθαγένειας.

4. Με την Φ. 112595/96217/09/16.6.2010 απόφαση της 
Υφυπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρο−
νικής Διακυβέρνησης, γίνεται δεκτή η αίτηση πολιτογρά−
φησης του ομογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

ΝΤΟΥΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ον. πατρός ΞΕΝΟΦΩΝ, γεν. 
1986 στην Αλβανία, για την απόκτηση της Ελληνικής 
ιθαγένειας.

5. Με την Φ. 114756/96992/09/16.6.2010 απόφαση της 
Υφυπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρο−
νικής Διακυβέρνησης, γίνεται δεκτή η αίτηση πολιτογρά−
φησης της ομογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

ΘΑΝΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ον. πατρός ΚΩΤΣΙΟΣ, γεν. 1973 
στην Αλβανία, για την απόκτηση της Ελληνικής ιθα−
γένειας.

6. Με την Φ. 116705/84582/09/16.6.2010 απόφαση της 
Υφυπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρο−
νικής Διακυβέρνησης, γίνεται δεκτή η αίτηση πολιτογρά−
φησης της ομογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

ΚΟΥΤΣΟΥΚΗ ΕΛΛΗ ον. πατρός ΘΑΝΑΣΗΣ, γεν. 1989 στην 
Αλβανία, για την απόκτηση της Ελληνικής ιθαγένειας.

7. Με την Φ. 119059/84594/09/16.6.2010 απόφαση της 
Υφυπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρο−
νικής Διακυβέρνησης, γίνεται δεκτή η αίτηση πολιτογρά−
φησης του ομογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

ΝΙΚΟΛΟΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ ον. πατρός ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, γεν. 
1955 στην Αλβανία, για την απόκτηση της Ελληνικής 
ιθαγένειας.

8. Με την Φ. 119061/90322/09/16.6.2010 απόφαση της 
Υφυπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρο−
νικής Διακυβέρνησης, γίνεται δεκτή η αίτηση πολιτογρά−
φησης της ομογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

ΜΗΤΣΗ ΒΑΣΙΛΙΚΑ ον. πατρός ΓΡΗΓΟΡΗΣ, γεν. 1983 
στην Αλβανία, για την απόκτηση της Ελληνικής ιθα−
γένειας.

9. Με την Φ. 119342/7400/16.6.2010 απόφαση της Υφυ−
πουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής 
Διακυβέρνησης, γίνεται δεκτή η αίτηση πολιτογράφη−
σης της ομογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

ΤΣΟΥΦΕ ΒΑΣΙΛΙΚΑ ον. πατρός ΚΩΣΤΑ, γεν. 1962 στην 
Αλβανία, για την απόκτηση της Ελληνικής ιθαγένειας.
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10. Με την Φ. 119587/84600/09/16.6.2010 απόφαση της 
Υφυπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρο−
νικής Διακυβέρνησης, γίνεται δεκτή η αίτηση πολιτογρά−
φησης της ομογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

ΝΙΤΣΑ ΒΑΓΓΕΛΙΑ ον. πατρός ΘΑΝΑΣΗΣ, γεν. 1979 στην 
Αλβανία, για την απόκτηση της Ελληνικής ιθαγένειας.

11. Με την Φ. 119812/80722/09/16.6.2010 απόφαση της 
Υφυπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρο−
νικής Διακυβέρνησης, γίνεται δεκτή η αίτηση πολιτογρά−
φησης της ομογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ον. πατρός ΧΡΗΣΤΟ, γεν. 
1979 στην Αλβανία, για την απόκτηση της Ελληνικής 
ιθαγένειας.

12. Με την Φ. 121819/7494/16.6.2010 απόφαση της Υφυ−
πουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής 
Διακυβέρνησης, γίνεται δεκτή η αίτηση πολιτογράφη−
σης της ομογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

ΚΑΡΟΤΣΙΕΡΗ ΒΙΚΤΩΡΙΑ ον. πατρός ΛΑΜΠΡΟΣ, γεν. 
1986 στην Αλβανία, για την απόκτηση της Ελληνικής 
ιθαγένειας.

13. Με την Φ. 121930/92917/09/16.6.2010 απόφαση της 
Υφυπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρο−
νικής Διακυβέρνησης, γίνεται δεκτή η αίτηση πολιτογρά−
φησης του ομογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑΣ ΛΕΥΤΕΡΗΣ ον. πατρός ΘΩΜΑΣ, γεν. 
1977 στην Αλβανία, για την απόκτηση της Ελληνικής 
ιθαγένειας.

14. Με την Φ. 123972/6061/16.6.2010 απόφαση της Υφυ−
πουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής 
Διακυβέρνησης, γίνεται δεκτή η αίτηση πολιτογράφη−
σης της ομογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

ΛΙΤΟ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ον. πατρός ΣΠΥΡΟ, γεν. 1986 στην 
Αλβανία, για την απόκτηση της Ελληνικής ιθαγένειας.

15. Με την Φ. 124041/9858/16.6.2010 απόφαση της Υφυ−
πουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής 
Διακυβέρνησης, γίνεται δεκτή η αίτηση πολιτογράφη−
σης της ομογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

ΛΙΤΣΗ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ον. συζ. ΝΙΚΟΛΑΣ, γεν. 1969 στην 
Αλβανία, για την απόκτηση της Ελληνικής ιθαγένειας. 

 Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΘΕΟΔΩΡΑ ΤΖΑΚΡΗ 

F
(4)

   Πολιτογράφηση Ομογενών Αλλοδαπών υπό στοιχεία: 
ΝΤΟΝΤΟΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ ον. πατρός ΒΑΣΙΛΗΣ, γεν. 1931 
στην Αλβανία.

  1. Με την Φ. 73708/91695/09/16.6.2010 απόφαση της 
Υφυπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρο−
νικής Διακυβέρνησης, γίνονται δεκτές οι αιτήσεις πολι−
τογράφησης των ομογενών αλλοδαπών υπό στοιχεία:

α) ΝΤΟΝΤΟΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ ον. πατρός ΒΑΣΙΛΗΣ, γεν. 1931 
στην Αλβανία και

β) ΝΤΟΝΤΟΥ ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΗ ον. συζ. ΒΑΓΓΕΛΗΣ, γεν. 
1941 στην Αλβανία, για την απόκτηση της Ελληνικής 
ιθαγένειας.

2. Με την Φ. 85522/98234/09/16.6.2010 απόφαση της 
Υφυπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρο−
νικής Διακυβέρνησης, γίνονται δεκτές οι αιτήσεις πολι−
τογράφησης των ομογενών αλλοδαπών υπό στοιχεία:

α) ΑΝΔΡΕΑ ΡΟΜΠΕΡΤ ον. πατρός ΔΗΜΗΤΕΡ, γεν. 1957 
στην Αλβανία και

β) ΑΝΔΡΕΑ ΡΑΪΜΟΝΤΑ ον. συζ. ΡΟΜΠΕΡΤ, γεν. 1968 
στην Αλβανία, για την απόκτηση της Ελληνικής ιθαγέ−
νειας.

3. Με την Φ. 87297/88774/09/16.6.2010 απόφαση της 
Υφυπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρο−
νικής Διακυβέρνησης, γίνεται δεκτή η αίτηση πολιτογρά−
φησης του ομογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ον. πατρός ΓΙΩΡΓΗΣ, γεν. 
1986 στην Αλβανία, για την απόκτηση της Ελληνικής 
ιθαγένειας.

4. Με την Φ. 87514/101923/09/16.6.2010 απόφαση της 
Υφυπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρο−
νικής Διακυβέρνησης, γίνεται δεκτή η αίτηση πολιτογρά−
φησης της ομογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

ΛΙΤΣΗ ΣΟΦΙΑ ον. πατρός ΦΩΤΗ, γεν. 1981 στην Αλβα−
νία, για την απόκτηση της Ελληνικής ιθαγένειας.

5. Με την Φ. 88254/87398/09/16.6.2010 απόφαση της 
Υφυπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρο−
νικής Διακυβέρνησης, γίνονται δεκτές οι αιτήσεις πολι−
τογράφησης των ομογενών αλλοδαπών υπό στοιχεία:

α) ΜΠΑΜΠΗΣ ΘΩΜΑΣ ον. πατρός ΝΙΚΟΛΑΣ, γεν. 1950 
στην Αλβανία,

β) ΜΠΑΜΠΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ον. συζ. ΘΩΜΑΣ, γεν. 1955 
στην Αλβανία και

γ) ΜΠΑΜΠΗ ΛΟΥΛΙΕΤΑ ον. πατρός ΘΩΜΑΣ, γεν. 1979 
στην Αλβανία, για την απόκτηση της Ελληνικής ιθαγέ−
νειας.

6. Με την Φ. 107819/92872/09/16.6.2010 απόφαση της 
Υφυπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρο−
νικής Διακυβέρνησης, γίνονται δεκτές οι αιτήσεις πολι−
τογράφησης των ομογενών αλλοδαπών υπό στοιχεία:

α) ΜΠΟΥΖΟΥΚΑ ΧΡΗΣΤΟ oν. πατρός ΘΟΔΩΡΗ, γεν. 
1959 στην Αλβανία και

β) ΜΠΟΥΖΟΥΚΑ ΚΑΣΙΑΝΗ ον. συζ. ΧΡΗΣΤΟ, γεν. 1966 
στην Αλβανία, για την απόκτηση της Ελληνικής ιθαγέ−
νειας.

7. Με την Φ. 107851/91304/09/16.6.2010 απόφαση της 
Υφυπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρο−
νικής Διακυβέρνησης, γίνεται δεκτή η αίτηση πολιτογρά−
φησης του ομογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

ΖΙΑΚΟΣ ΟΡΕΣΤΗΣ ον. πατρός ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ, γεν. 1973 
στην Αλβανία, για την απόκτηση της Ελληνικής ιθα−
γένειας.

8. Με την Φ. 111344/8458/16.6.2010 απόφαση της Υφυ−
πουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής 
Διακυβέρνησης, γίνονται δεκτές οι αιτήσεις πολιτογρά−
φησης των ομογενών αλλοδαπών υπό στοιχεία:

α) ΝΤΑΓΙΑΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ον. πατρός ΛΙΩΛΗΣ, 
γεν. 1985 στην Αλβανία και

β) ΝΤΑΓΙΑΚΑΣ ΧΡΗΣΤΑΚΗΣ ον. πατρός ΛΙΩΛΗΣ, γεν. 
1987 στην Αλβανία, για την απόκτηση της Ελληνικής 
ιθαγένειας.

9. Με την Φ. 112149/15250/16.6.2010 απόφαση της Υφυ−
πουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής 
Διακυβέρνησης, γίνεται δεκτή η αίτηση πολιτογράφη−
σης του ομογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

ΤΣΟΥΡΑΣ ΚΩΣΤΑΣ ον. πατρός ΒΑΓΓΕΛΗΣ, γεν. 1988 στην 
Αλβανία, για την απόκτηση της Ελληνικής ιθαγένειας.

10. Με την Φ. 114366/15327/16.6.2010 απόφαση της Υφυ−
πουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής 
Διακυβέρνησης, γίνεται δεκτή η αίτηση πολιτογράφη−
σης της ομογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:
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ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΘΑΝΑ ον. πατρός ΓΙΑΝΝΗ, γεν. 1974 στην 
Αλβανία, για την απόκτηση της Ελληνικής ιθαγένειας.

11. Με την Φ. 116719/98283/09/16.6.2010 απόφαση της 
Υφυπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρο−
νικής Διακυβέρνησης, γίνεται δεκτή η αίτηση πολιτογρά−
φησης του ομογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

ΚΟΝΟΜΗ ΣΩΤΗΡΗ ον. πατρός ΝΙΚΟΛΑ, γεν. 1989 στην 
Αλβανία, για την απόκτηση της Ελληνικής ιθαγένειας. 

12. Με την Φ. 119264/84597/09/16.6.2010 απόφαση της 
Υφυπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρο−
νικής Διακυβέρνησης, γίνεται δεκτή η αίτηση πολιτογρά−
φησης του ομογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

ΚΩΤΣΗΣ ΣΠΥΡΟΣ ον. πατρός ΗΛΙΑΣ, γεν. 1956 στην 
Αλβανία, για την απόκτηση της Ελληνικής ιθαγένειας.

13. Με την Φ. 119858/80724/09/16.6.2010 απόφαση της 
Υφυπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρο−
νικής Διακυβέρνησης, γίνεται δεκτή η αίτηση πολιτογρά−
φησης της ομογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

ΜΕΤΣΟΣ ΕΛΕΝΗ ον. συζ. ΓΙΩΡΓΟ, γεν. 1974 στην Αλβα−
νία, για την απόκτηση της Ελληνικής ιθαγένειας.

14. Με την Φ. 120410/5476/16.6.2010 απόφαση της Υφυ−
πουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής 
Διακυβέρνησης, γίνεται δεκτή η αίτηση πολιτογράφη−
σης του ομογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

ΚΛΕΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ον. πατρός ΓΙΑΝΝΗΣ, γεν. 
1984 στην Αλβανία, για την απόκτηση της Ελληνικής 
ιθαγένειας.

15. Με την Φ. 120494/99576/09/16.6.2010 απόφαση της 
Υφυπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρο−
νικής Διακυβέρνησης, γίνεται δεκτή η αίτηση πολιτογρά−
φησης του ομογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία: 

ΓΚΟΥΜΑ ΜΑΡΙΟ ον. πατρός ΚΩΣΤΑ, γεν. 1982 στην 
Αλβανία, για την απόκτηση της Ελληνικής ιθαγένειας.

16. Με την Φ. 121288/7994/16.6.2010 απόφαση της Υφυ−
πουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής 
Διακυβέρνησης, γίνεται δεκτή η αίτηση πολιτογράφη−
σης της ομογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

ΜΠΑΜΠΗ ΒΙΤΟΡΙΑ ον. συζ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, γεν. 1979 
στην Αλβανία, για την απόκτηση της Ελληνικής ιθα−
γένειας.

17. Με την Φ. 122479/81589/09/16.6.2010 απόφαση της 
Υφυπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρο−
νικής Διακυβέρνησης, γίνεται δεκτή η αίτηση πολιτογρά−
φησης του ομογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

ΖΑΦΕΙΡΑΤΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ον. πατρός ΣΤΑΥΡΟΣ, γεν. 1959 
στην Αλβανία, για την απόκτηση της Ελληνικής ιθαγέ−
νειας.

18. Με την Φ. 122788/99583/09/16.6.2010 απόφαση της 
Υφυπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρο−
νικής Διακυβέρνησης, γίνεται δεκτή η αίτηση πολιτογρά−
φησης του ομογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία: 

ΤΣΙΟΥΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ον. πατρός ΝΙΚΟ, γεν. 1953 
στην Αλβανία, για την απόκτηση της Ελληνικής ιθα−
γένειας.

19. Με την Φ. 124075/6080/16.6.2010 απόφαση της Υφυ−
πουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής 
Διακυβέρνησης, γίνεται δεκτή η αίτηση πολιτογράφη−
σης του ομογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

ΓΙΑΝΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ον. πατρός ΚΩΣΤΑΣ, γεν. 1985 
στην Αλβανία, για την απόκτηση της Ελληνικής ιθα−
γένειας.

  Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΘΕΟΔΩΡΑ ΤΖΑΚΡΗ

(5)
Πολιτογράφηση Ομογενών Αλλοδαπών υπό στοιχεία: 

ΡΙΖΟΠΟΥΛΟΥ ΝΤΟΡΙΝ ον. πατρός ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, 
γεν. 1959 στις Η.Π.Α. κ.λπ.

1. Με τις Φ. 118577/91560/09/16.6.2010 και Φ. 118577/9121
6/09/16.6.2010 αποφάσεις της Υφυπουργού Εσωτερικών, 
Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, γίνονται 
δεκτές οι αιτήσεις πολιτογράφησης των ομογενών αλ−
λοδαπών υπό στοιχεία:

α) ΡΙΖΟΠΟΥΛΟΥ ΝΤΟΡΙΝ ον. πατρός ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, 
γεν. 1959 στις Η.Π.Α. και

β) ΡΙΖΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΛΑΟΥΡΙ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ον. πατρός 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΡΙΖΟΠΟΥΛΟΣ, ον. συζ. ΦΡΕΔΕΡΙΚΟΣ 
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ ΒΑΛΑΟΥΡΙ, γεν. 1955 στις Η.Π.Α.,  για την 
απόκτηση της Ελληνικής ιθαγένειας.

2.− Με την Φ. 118602/5754/16.6.2010 απόφαση της Υφυ−
πουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής 
Διακυβέρνησης, γίνεται δεκτή η αίτηση πολιτογράφη−
σης του ομογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

ΚΡΙΣΤΙΑΝ ΛΕΑΝΔΡΟΣ ΣΑΒΑΛΑΣ ον. πατρός ΤΕΛΗΣ 
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ, γεν. 1984 στις Η.Π.Α., για την απόκτηση 
της Ελληνικής ιθαγένειας.

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΘΕΟΔΩΡΑ ΤΖΑΚΡΗ

F
      (6)
        Πολιτογράφηση Αλλογενών Αλλοδαπών υπό στοιχεία 

ΠΑΛΕΪΚΟΒΑ ΙΒΑΝΚΑ ονοματεπώνυμο πατρός ΓΚΕ−
ΟΡΓΚΙ ΜΙΝΟΒ, στην Αλβανία κ.λπ.

  1. Με την Φ. 23561/15121/16.6.2010 απόφαση της 
Υφυπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλε−
κτρονικής Διακυβέρνησης, γίνεται δεκτή η αίτηση 
πολιτογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό 
στοιχεία:

ΠΑΛΕΪΚΟΒΑ ΙΒΑΝΚΑ ονοματεπώνυμο πατρός ΓΚΕΟΡ−
ΓΚΙ ΜΙΝΟΒ, γεν. 1937 στην Αλβανία, για την απόκτηση 
της Ελληνικής ιθαγένειας.

2. Με την Φ. 61282/15041/16.6.2010 απόφαση της 
Υφυπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλε−
κτρονικής Διακυβέρνησης, γίνεται δεκτή η αίτηση 
πολιτογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό 
στοιχεία:

ΖΕΛΑ ΜΕΡΙΤΑ ον. πατρός ΡΑΜΑΖΑΝ, γεν. 1967 στην 
Αλβανία, για την απόκτηση της Ελληνικής ιθαγένει−
ας.

3. Με την Φ. 72629/805/16.6.2010 απόφαση της Υφυ−
πουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής 
Διακυβέρνησης, γίνεται δεκτή η αίτηση πολιτογράφη−
σης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

ΣΚΟΤ ΣΑΡΛΑ ΡΑΝΙ ον. πατρός ΑΛΦΡΕΝΤ, γεν. 1954 στην 
Ινδία, για την απόκτηση της Ελληνικής ιθαγένειας.

4. Με την Φ. 102233/15165/16.6.2010 απόφαση της Υφυ−
πουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής 
Διακυβέρνησης, γίνεται δεκτή η αίτηση πολιτογράφη−
σης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

ΜΠΕΤΣΗ ΜΑΡΙΝΕΛΑ ον. πατρός ΓΙΩΡΓΟ, γεν. 1975 
στην Αλβανία, για την απόκτηση της Ελληνικής ιθα−
γένειας.

5. Με την Φ. 109387/15055/16.6.2010 απόφαση της 
Υφυπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλε−
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κτρονικής Διακυβέρνησης, γίνεται δεκτή η αίτηση 
πολιτογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό 
στοιχεία:

ΣΑΡΙΕΒΑ ΝΑΤΑΛΙΑ ον. συζ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ, γεν. 1974 στη 
Ρωσία, για την απόκτηση της Ελληνικής ιθαγένειας.

  Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΘΕΟΔΩΡΑ ΤΖΑΚΡΗ

Ö
(7)

    Πολιτογράφηση Oμογενών Αλλοδαπών υπό στοιχεία 
ΜΠΕΛΕΡΗΣ ΒΑΔΗΣ ον. πατρός XΡΙΣTOΦΟΡΟΣ, γεν. 
1923 στην Αλβανία κ.λ.π.

  1. Με την Φ. 78778/27160/16.6.2010 απόφαση της Υφυ−
πουργού Εσωτερικών, Aποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής 
Διακυβέρνησης, γίνεται δεκτή η αίτηση πολιτογράφη−
σης του ομογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

ΜΠΕΛΕΡΗΣ ΒΑΔΗΣ ον. πατρός XΡΙΣTOΦΟΡΟΣ, γεν. 1923 
στην Αλβανία, για την απόκτηση της Ελληνικής ιθαγένειας.

2. Με την Φ. 82545/4681/16.6.2010 απόφαση της Υφυ−
πουργού Εσωτερικών, Aποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής 
Διακυβέρνησης, γίνεται δεκτή η αίτηση πολιτογράφη−
σης της ομογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

ΤΣΑΚΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ον. συζ. (χήρα) ΓΙΑΝΝΗ, γεν. 1935 
στην Αλβανία, για την απόκτηση της Ελληνικής ιθαγέ−
νειας.

3. Με την Φ. 88562/9733/16.6.2010 απόφαση της Υφυ−
πουργού Εσωτερικών, Aποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής 
Διακυβέρνησης, γίνεται δεκτή η αίτηση πολιτογράφη−
σης της ομογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

ΧΡΗΣΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ον. συζ. ΑΝΤΩΝ, γεν. 1962 στην 
Αλβανία, για την απόκτηση της Ελληνικής ιθαγένειας.

4. Με την Φ. 93336/17094/16.6.2010 απόφαση της Υφυ−
πουργού Εσωτερικών, Aποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής 
Διακυβέρνησης, γίνονται δεκτές οι αιτήσεις πολιτογρά−
φησης των ομογενών αλλοδαπών υπό στοιχεία:

α) ΠΑΠΠΑ ΕΛΙΣΑΒΕΤ ον. πατρός ΝΑΣΟ, γεν. 1986 στην 
Αλβανία και 

β) ΠΑΠΠΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ον. πατρός ΝΑΣΟ, γεν. 1988 στην 
Αλβανία, για την απόκτηση της Ελληνικής ιθαγένειας.

5. Με την Φ. 111794/7974/16.6.2010 απόφαση της Υφυ−
πουργού Εσωτερικών, Aποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής 
Διακυβέρνησης, γίνεται δεκτή η αίτηση πολιτογράφη−
σης του ομογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

ΠΑΝΤΟΣ ΛΕΥΤΕΡΗΣ ον. πατρός ΣΤΕΦΑΝΟΣ, γεν. 1962 
στην Αλβανία, για την απόκτηση της Ελληνικής ιθαγέ−
νειας.

6. Με την Φ. 120596/5492/16.6.2010 απόφαση της Υφυ−
πουργού Εσωτερικών, Aποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής 
Διακυβέρνησης, γίνεται δεκτή η αίτηση πολιτογράφη−
σης της ομογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

ΝΤΕΡΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑ ον. συζ. ΑΝΕΣΤΗΣ, γεν. 1962 στην 
Αλβανία, για την απόκτηση της Ελληνικής ιθαγένειας.

7. Με την Φ. 120692/09/99483/16.6.2010 απόφαση της 
Υφυπουργού Εσωτερικών, Aποκέντρωσης και Ηλεκτρο−
νικής Διακυβέρνησης, γίνεται δεκτή η αίτηση πολιτογρά−
φησης του ομογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

ΝΑΣΕΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ον. πατρός ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ, γεν. 
1989 στην Αλβανία, για την απόκτηση της Ελληνικής 
ιθαγένειας.

8. Με την Φ. 122196/13802/16.6.2010 απόφαση της Υφυ−
πουργού Εσωτερικών, Aποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής 
Διακυβέρνησης, γίνονται δεκτές οι αιτήσεις πολιτογρά−
φησης των ομογενών αλλοδαπών υπό στοιχεία:

α) ΤΖΟΥΜΠΑΣ ΗΛΙΑΣ ον. πατρός ΘΑΝΑΣΗΣ, γεν. 1956 
στην Αλβανία και

β) ΤΖΟΥΜΠΑ ΣΤΑΜΑΤΩ ον. συζ. ΗΛΙΑΣ, γεν. 1961 στην 
Αλβανία, για την απόκτηση της Ελληνικής ιθαγένειας.

9. Με την Φ. 122437/5703/16.6.2010 απόφαση της Υφυ−
πουργού Εσωτερικών, Aποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής 
Διακυβέρνησης, γίνεται δεκτή η αίτηση πολιτογράφη−
σης του ομογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

ΚΟΛΕΝΙΑΡΗΣ ΗΛΙΑΣ ον. πατρός ΒΑΓΓΕΛΗΣ, γεν. 1989 
στην Αλβανία, για την απόκτηση της Ελληνικής ιθαγέ−
νειας.

10. Με την Φ. 122807/5927/16.6.2010 απόφαση της Υφυ−
πουργού Εσωτερικών, Aποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής 
Διακυβέρνησης, γίνονται δεκτές οι αιτήσεις πολιτογρά−
φησης των ομογενών αλλοδαπών υπό στοιχεία:

α) ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΓΙΩΡΓΗΣ ον. πατρός ΜΑΡΚΟΣ, γεν. 
1964 στην Αλβανία και

β) ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΣΤΑΜΑΤΟΥΛΑ ον. συζ. ΓΙΩΡΓΗΣ, γεν. 
1952 στην Αλβανία, για την απόκτηση της Ελληνικής 
ιθαγένειας.

11. Με την Φ. 122940/14810/16.6.2010 απόφαση της Υφυ−
πουργού Εσωτερικών, Aποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής 
Διακυβέρνησης, γίνονται δεκτές οι αιτήσεις πολιτογρά−
φησης των ομογενών αλλοδαπών υπό στοιχεία:

α) ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟ ον. πατρός ΓΙΩΡΓΟΣ, γεν. 1957 
στην Αλβανία και

β) ΣΤΑΜΑΤΗ ΕΛΕΝΗ ον. συζ. ΧΡΗΣΤΟ, γεν. 1961 στην 
Αλβανία, για την απόκτηση της Ελληνικής ιθαγένειας.

12. Με την Φ. 123327/29781/16.6.2010 απόφαση της Υφυ−
πουργού Εσωτερικών, Aποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής 
Διακυβέρνησης, γίνεται δεκτή η αίτηση πολιτογράφη−
σης της ομογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

ΜΠΟΥΖΗ ΕΥΘΥΜΙΑ ον. συζ. ΜΙΧΑΛΗΣ, γεν. 1968 στην 
Αλβανία, για την απόκτηση της Ελληνικής ιθαγένειας.

13. Με την Φ. 124694/6135/16.6.2010 απόφαση της Υφυ−
πουργού Εσωτερικών, Aποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής 
Διακυβέρνησης, γίνεται δεκτή η αίτηση πολιτογράφη−
σης του ομογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

ΜΑΝΕΛΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ον. πατρός ΓΙΩΡΓΟΣ, γεν. 1957, 
στην Αλβανία, για την απόκτηση της Ελληνικής ιθαγέ−
νειας. 

 H ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΘΕΟΔΩΡΑ TZΑΚΡΗ 

F
Aριθμ. ΠΟΛ: 1093 (8)
   Δικαιολογητικά που απαιτούνται για την εξαίρεση των 

νομικών προσώπων από τον ειδικό φόρο επί των 
ακινήτων, σύμφωνα με το άρθρο 15 του Ν. 3091/2002 
(Φ.Ε.Κ. 330Α΄/24−12−2002), όπως τροποποιήθηκε με το 
άρθρο 57 του Ν. 3842/2010 (Φ.Ε.Κ. 58Α΄/23−4−2010).

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ   
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των παραγράφων 1, 2, 3, 4 και 5 του 

άρθρου 15 του Ν. 3091/2002 (ΦΕΚ 330 Α΄/24−12−2002), 
όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 
57 του Ν. 3842/2010.

2. Τις διατάξεις της παραγράφου 8 του άρθρου 15 του 
Ν. 3091/2002, όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 
1 του άρθρου 57 του Ν. 3842/2010, με τις οποίες εξου−
σιοδοτείται ο Υπουργός Οικονομικών να καθορίζει τα 
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απαιτούμενα κατά περίπτωση δικαιολογητικά καθώς και 
κάθε άλλο σχετικό θέμα ως προς την εφαρμογή των 
διατάξεων του άρθρου 15 του Ν. 3091/2002.

3. Το γεγονός ότι με την παρούσα Απόφαση δεν προ−
καλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογι−
σμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Όταν συντρέχει κατά νόμο περίπτωση εξαίρεσης από 
την καταβολή του ειδικού φόρου επί των ακινήτων, σύμ−
φωνα με τις παραγράφους 2, 3 και 4 του άρθρου 15 του 
Ν. 3091/2002, όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 
1 του άρθρου 57 του Ν. 3842/2010, απαιτείται τα τη−
ρούνται, κατ’ έτος, από τα νομικά πρόσωπα, τα οποία 
εμπίπτουν στις ανωτέρω διατάξεις περί απαλλαγών, 
τα εξής δικαιολογητικά, που θα αναφέρονται στην 1η 
Ιανουαρίου του έτους φορολογίας:

1. Περίπτωση α΄ παραγράφου 2 άρθρου 15
Βεβαίωση της οργανωμένης χρηματιστηριακής αγο−

ράς, η οποία πρέπει να είναι μέλος του WFE (World 
Federation of Exchanges, Παγκόσμια Ομοσπονδία Χρη−
ματιστηρίων) και να εποπτεύεται από αρχή διαπιστευ−
μένη στην IOSCO (International Organization of Securities 
Commissions, Διεθνής Οργανισμός Επιτροπών Κεφαλαι−
αγοράς), από την οποία να προκύπτει ότι οι μετοχές 
της εταιρείας βρίσκονται σε διαπραγμάτευση σε ορ−
γανωμένη χρηματιστηριακή αγορά.

2. Περίπτωση β΄ παραγράφου 2 άρθρου 15.
α1) Φωτοαντίγραφο της δήλωσης φορολογίας εισο−

δήματος του τρέχοντος οικονομικού έτους (Φ−01.010, 
Φ−01.03, Ε5, Ε3 και Ε2) από την οποία να προκύπτει ότι 
το σύνολο των ακαθάριστων εσόδων της εταιρείας από 
την άσκηση εμπορικής, μεταποιητικής, βιομηχανικής, 
βιοτεχνικής ή παροχής υπηρεσιών δραστηριότητας στην 
Ελλάδα είναι μεγαλύτερο των ακαθάριστων εσόδων 
από ακίνητα.

Εάν πρόκειται για εταιρεία που ανεγείρει κτήρια ή 
άλλες εγκαταστάσεις που θα ιδιο χρησιμοποιηθούν για 
την άσκηση βιομηχανικής, τουριστικής ή εμπορικής γε−
νικώς επιχείρησης:

β1) Επικυρωμένο αντίγραφο της αρχικής οικοδομικής 
άδειας.

β2) Φωτοτυπία της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος 
του τρέχοντος οικονομικού έτους (Φ−01.010, Φ−01.03, Ε5, 
Ε3 και Ε2), για χρονικό διάστημα δέκα (10) ετών από την 
έκδοση της αρχικής οικοδομικής άδειας.

β3) Φωτοαντίγραφο της βεβαίωσης έναρξης εργα−
σιών της εταιρείας ή μεταβολής δραστηριότητας, από 
την οποία να προκύπτει η βιομηχανική ή τουριστική ή 
εμπορική δραστηριότητα, συνοδευόμενη από υπεύθυνη 
δήλωση με την οποία βεβαιώνεται ότι δεν υφίσταται 
περαιτέρω μεταβολή. Επιπλέον, βεβαίωση μεταβολής 
από την οποία να προκύπτει ότι το ανεγειρόμενο κτήριο 
ή εγκατάσταση έχει δηλωθεί ως εγκατάσταση (έδρα, 
υποκατάστημα, αποθήκη) της εταιρείας.

β4) Επικυρωμένο αντίγραφο της άδειας λειτουργίας 
ή εγκατάστασης, κατά περίπτωση ανάλογα με το είδος 
της δραστηριότητας, η οποία να έχει εκδοθεί εντός 
χρονικού διαστήματος επτά ετών από την έκδοση της 
αρχικής οικοδομικής άδειας.

3. Περίπτωση δ΄ παραγράφου 2 άρθρου 15
Τα σχετικά Φύλλα της Εφημερίδας της Κυβερνή−

σεως από τα οποία να προκύπτει ότι το μετοχικό 
κεφάλαιο της εταιρείας, που αιτείται την απαλλαγή 

της περίπτωσης δ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 
15 του Ν. 3091/2002, ανήκει κατά πλειοψηφία στο 
Ελληνικό Δημόσιο ή σε νομικό πρόσωπο δημοσίου 
δικαίου ή ότι η πλειοψηφία των μελών του Διοι−
κητικού Συμβουλίου της εταιρείας ορίζεται από το 
Ελληνικό Δημόσιο ή από νομικό πρόσωπο δημοσίου 
δικαίου, συνοδευόμενα από βεβαίωση του αρμόδιου 
εποπτεύοντος Υπουργείου ότι δεν έχει επέλθει με−
ταβολή στα ανωτέρω.

4. Περίπτωση ε΄ παραγράφου 2 άρθρου 15
Φωτοαντίγραφο του συστατικού εγγράφου, οργανι−

σμού ή καταστατικού, νομίμως δημοσιευμένου, όπου 
απαιτείται δημοσίευση, με όλες τις τυχόν τροποποιή−
σεις, συνοδευόμενο σε περιπτώσεις θρησκειών και δογ−
μάτων από βεβαίωση του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου 
Μάθησης και Θρησκευμάτων ότι πρόκειται για γνωστή 
θρησκεία ή δόγμα κατά την παράγραφο 2 του άρθρου 
13 του Συντάγματος.

Εάν πρόκειται για αλλοδαπό κράτος βεβαίωση από το 
Υπουργείο Εξωτερικών περί της αμοιβαιότητας.

5. Περιπτώσεις α΄, β΄ και γ΄ παραγράφου 3 άρθρου 15.
α) Εάν πρόκειται για ημεδαπή εταιρεία, επικυρωμένο 

αντίγραφο του μετοχολογίου ή του καταστατικού ή του 
συστατικού εγγράφου της εταιρείας, κατά περίπτω−
ση και σύμφωνα με τους κανόνες δημοσιότητας που 
προβλέπονται από τις σχετικές διατάξεις, με τις τυχόν 
τροποποιήσεις του, συνοδευόμενο από πιστοποιητικό 
της αρμόδιας αρχής περί των τροποποιήσεων αυτών 
καθώς και των σχετικών φύλλων της Εφημερίδας της 
Κυβερνήσεως, όπου προβλέπεται.

Εάν πρόκειται για αλλοδαπή εταιρεία εγκατεστημένη 
σύμφωνα με το καταστατικό της σε χώρα Κράτος – Μέ−
λος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επικυρωμένο αντίγραφο 
του μετοχολογίου ή του καταστατικού ή του συστατικού 
εγγράφου της εταιρείας, κατά περίπτωση και σύμφωνα 
με τους κανόνες δημοσιότητας που προβλέπονται από 
τις σχετικές διατάξεις, με τις τροποποιήσεις του, κα−
θώς και βεβαίωση της εκάστοτε αρμόδιας αρχής του 
Κράτους – Μέλους έδρας της εταιρείας, από την οποία 
να προκύπτουν τα στοιχεία των πραγματικών μετόχων 
(δικαιούχων) της εταιρείας την 1η Ιανουαρίου του έτους 
φορολογίας.

β) Αντίγραφο της βεβαίωσης απόδοσης, από την αρ−
μόδια Δ.Ο.Υ., Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) 
στα φυσικά πρόσωπα, τα οποία κατέχουν τις μετοχές, 
τα εταιρικά μερίδια ή τις εταιρικές μερίδες των εται−
ρειών των περιπτώσεων α΄, β΄ και γ΄ της παραγράφου 
3 του άρθρου 15 του Ν. 3091/2002.

Εάν το σύνολο ή μέρος των ονομαστικών μετοχών ή 
μεριδίων ή μερίδων των εταιρειών που τυγχάνουν των 
απαλλαγών των περιπτώσεων α΄, β΄ και γ΄ της παραγρά−
φου 3 του άρθρου 15 του Ν. 3091/2002 ανήκει σε άλλο 
νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα, οι εταιρείες των 
ανωτέρω περιπτώσεων υποχρεούνται να τηρούν στο 
αρχείο τους τα ως άνω υπό στοιχεία α΄ και β΄ δικαιολο−
γητικά και για το νομικό πρόσωπο ή τη νομική οντότητα 
που συμμετέχει στην εταιρεία που τυγχάνει της απαλ−
λαγής. Επιπλέον, για το συμμετέχον νομικό πρόσωπο ή 
νομική οντότητα πρέπει να συντρέχουν οι προϋποθέσεις 
των περιπτώσεων α΄, β΄ και γ΄ της παραγράφου 3 του 
άρθρου 15 του Ν. 3091/2002, κατά περίπτωση.



 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 13771

Από τα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά πρέπει να προ−
κύπτει ότι:

1) Οι μετοχές των ανώνυμων εταιρειών είναι ονομα−
στικές και ανήκουν σε φυσικά πρόσωπα ή σε περίπτω−
ση κατοχής μέρους ή του συνόλου των μετοχών των 
ανωνύμων εταιρειών από νομικό πρόσωπο να προκύ−
πτουν τα φυσικά πρόσωπα που κατέχουν τις εταιρείες 
οι οποίες συμμετέχουν στις ανώνυμες εταιρείες.

2) Τα εταιρικά μερίδια των εταιρειών περιορισμένης 
ευθύνης ανήκουν σε φυσικά πρόσωπα ή σε διαφορε−
τική περίπτωση να προκύπτουν τα φυσικά πρόσωπα 
που κατέχουν τις εταιρείες οι οποίες συμμετέχουν στις 
εταιρείες περιορισμένης ευθύνης.

3) Οι εταιρικές μερίδες των προσωπικών εταιρειών ανή−
κουν σε φυσικά πρόσωπα ή σε διαφορετική περίπτωση 
να προκύπτουν τα φυσικά πρόσωπα που κατέχουν τις 
εταιρείες που συμμετέχουν στις προσωπικές εταιρείες.

Δεν απαιτείται περαιτέρω δήλωση των φυσικών προ−
σώπων, κατά το ποσοστό συμμετοχής τους, εάν το σύ−
νολο ή μέρος των ονομαστικών μετοχών, εταιρικών με−
ριδίων ή εταιρικών μερίδων της υπόχρεης εταιρείας και 
των εταιρειών που συμμετέχουν σε αυτήν ανήκει σε:

1) Εταιρεία της οποίας οι μετοχές βρίσκονται σε δια−
πραγμάτευση σε οργανωμένη χρηματιστηριακή αγορά. 
Στην περίπτωση αυτή απαιτείται μόνο το δικαιολογητι−
κό της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου.

2) Πιστωτικό ίδρυμα, περιλαμβανομένων και των τα−
μιευτηρίων ή ταμείων παρακαταθηκών και δανείων, 
ασφαλιστικό ταμείο, ασφαλιστική εταιρεία, αμοιβαίο κε−
φάλαιο, περιλαμβανομένων και των αμοιβαίων κεφαλαί−
ων επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία κλειστού τύπου, 
εταιρεία διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων ή εταιρεία 
επενδύσεων χαρτοφυλακίου χώρας Κράτους – Μέλους 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στην περίπτωση αυτή απαι−
τείται μόνο βεβαίωση της αρμόδιας εποπτικής αρχής 
του Κράτους – Μέλους της καταστατικής τους έδρας 
ή της Κεντρικής Τράπεζας, αν πρόκειται για πιστωτικά 
ιδρύματα, ή της αρμόδιας υπηρεσίας ή ανεξάρτητης 
αρχής που εποπτεύει ασφαλιστικούς οργανισμούς.

3) «Θεσμικό επενδυτή» που λειτουργεί σε οργανωμένη 
αγορά χώρας Κράτους – Μέλους της Ευρωπαϊκής Ένω−
σης. Στην περίπτωση αυτή απαιτείται μόνο βεβαίωση 
για την ιδιότητά του, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις, 
από την οικεία Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

6. Περίπτωση ε΄ παραγράφου 3 άρθρου 15
Φωτοαντίγραφο του καταστατικού, του οργανισμού 

ή του συστατικού του εγγράφου νομίμως δημοσιευ−
μένου, όπου απαιτείται δημοσίευση, με όλες τις τυχόν 
τροποποιήσεις.

Εάν πρόκειται για ημεδαπό κληροδότημα με κοινω−
φελή σκοπό ή ημεδαπό κοινωφελές ίδρυμα, επιπλέον, 
βεβαίωση από την οποία να προκύπτει ότι τα ανωτέρω 
εποπτεύονται από δημόσια αρχή και επιτελούν κοινω−
φελή σκοπό.

Άρθρο 2

Τα νομικά πρόσωπα και οι νομικές οντότητες, που 
εμπίπτουν στις διατάξεις περί απαλλαγών των παρα−
γράφων 2, 3 και 4 του άρθρου 15 του Ν. 3091/2002, 
υποχρεούνται να φυλάσσουν τα δικαιολογητικά του άρ−
θρου 1 της παρούσας απόφασης για χρονικό διάστημα 
είκοσι (20) ετών από το χρόνο φορολογίας και να τα 
επιδεικνύουν σε πιθανό φορολογικό έλεγχο.

Τα δικαιολογητικά του άρθρου 1 πρέπει να έχουν 
εκδοθεί μέχρι την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας 
υποβολής της δήλωσης του ειδικού φόρου επί των ακι−
νήτων, συμπεριλαμβανομένης και ενδεχόμενης παράτα−
σης που δόθηκε για την υποβολή της δήλωσης αυτής. 
Δικαιολογητικά που εκδίδονται μετά την ημερομηνία 
αυτή δε λαμβάνονται υπόψη και δεν παράγουν έννομο 
αποτέλεσμα.

Άρθρο 3

Τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται σε γλώσσα δι−
αφορετική της Ελληνικής απαιτείται να συνοδεύονται 
από επίσημη μετάφραση.

Άρθρο 4

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 14 Ιουνίου 2010

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

F
(9)

   Επιβολή πολλαπλού τέλους για Τελωνειακη Παράβαση.

 Δυνάμει της αρ. 296/2009/2010 Καταλογιστικής μας 
Πράξης που εκδόθηκε την 7−5−2010 κατά τις διατάξεις 
των αρθ. 142 §2 και 155 του Ν. 2960/01 «Περί Εθνικού Τε−
λωνειακού Κώδικα», και δημοσιεύεται σύμφωνα με το άρ−
θρο 152 §5 του ιδίου ως άνω νόμου, για διαπραχθείσα τε−
λωνειακή παράβαση (λαθρεμπορία καπνικών),επεβλήθη 
στον Hasan Nathem του Amen και της Warda γεν. 1979 
στο Ιράκ, πρώην κάτοικο Αθηνών Γ΄ Σεπτεμβρίου 123 
και νυν αγνώστου διαμονής και με Α.Φ.Μ.: 135813573. 
Πολλαπλό τέλος 1.500,00€ (χίλια πεντακόσια ευρώ), 
ήτοι το ελάχιστο, σύμφωνα με το άρθρο 150 § 1 του 
Ν. 2960/2001. Το παραπάνω ποσό υπόκειται σε Τ.Χ. και 
Ο.Γ.Α. (2,4%) κατά την είσπραξη του, σύμφωνα με το 
κώδικα περί Τ.Χ..

Κατά της άνω Πράξης επιτρέπεται προσφυγή ενώπιον 
του αρμόδιου Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών εντός 
60 ημερών από την δημοσίευση της στην Ε.τ.Κ..

  Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος Διεύθυνσης

ΣΥΜΕΩΝ ΜΑΥΡΙΔΗΣ
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ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
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 - .  227  23104 23956  -  1 25310 22858

 -  63 210 4135228 -  2410 597449
 -  327 2610 638109  -  2 2810 300781

 -  26510 87215 - .  1 22510 46654

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

Σε μορφή DVD/CD:

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

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

Β΄ 300 € 80 € 30 € Ε.Β.Ι. 100 € − -

Γ΄ 50 € − − Α.Ε.Δ. 5 € − -

Υ.Ο.Δ.Δ. 50 € − − Δ.Δ.Σ. 200 € − 20 €

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

•  Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd−rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 € προσαυξανόμενη κατά 1 € ανά 50 σελίδες.
•  Η τιμή πώλησης σε μορφή cd−rom/dvd, δημοσιευμάτων μιας εταιρείας στο τεύχος Α.Ε.−Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. σε 5 € ανά έτος.

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

. . .

Τεύχος Έντυπη μορφή Ψηφιακή μορφή Τεύχος Έντυπη μορφή Ψηφιακή μορφή
Α΄ 225 € 190 € Α.Ε.Δ. 10 € Δωρεάν
Β΄ 320 € 225 € Α.Ε.−Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.Μ.Η. 2.250 € 645 €
Γ΄ 65 € Δωρεάν Δ.Δ.Σ. 225 € 95 €

Υ.Ο.Δ.Δ. 65 € Δωρεάν Α.Σ.Ε.Π. 70 € Δωρεάν
Δ΄ 160 € 80 € Ο.Π.Κ. − Δωρεάν

Α.Α.Π. 160 € 80 € Α΄ + Β΄ + Δ΄ + Α.Α.Π. − 450 €
Ε.Β.Ι. 65 € 33 €

•  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..
•  Για την παροχή πρόσβασης μέσω διαδικτύου σε Φ.Ε.Κ. προηγουμένων ετών και συγκεκριμένα στα τεύχη: α) Α, Β, Δ, ΑΑΠ, Ε.Β.Ι. και Δ.Δ.Σ, η τιμή προσαυξάνεται, 

πέραν του ποσού της ετήσιας συνδρομής του 2007, κατά 40 € ανά έτος και ανά τεύχος και β) για το τεύχος Α.Ε.−Ε.Π.Ε. & Γ.Ε.ΜΗ, κατά 60 € ανά έτος παλαιότητας.

•   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 Τυπογρα−
φείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32 Αθήνα).

•   Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά και θα επιστρέφονται.
•   Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου Αθηνών και Επαρχί−

ας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά Όργανα και οι τριτοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαι−
ούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής (τρέχον έτος + παλαιότητα).

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

Πληροφορίες  για δημοσιεύματα που καταχωρούνται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: 210 527900.
Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: Μάρνη 8, τηλ.: 210 8220885, 210 8222924, 210 5279050.

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

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


		My certificate's MD5 digest can be verified at http://mysite.org
	2010-07-02T08:38:19+0300
	Athens, Ethniko Typografio
	Theodoros Moumouris
	Signed PDF (embedded)




