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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθ.  ΠΟΛ. 1129 (1)
Συμπλήρωση της αριθ. 1084198/517/0013/2−9−2009 ΠΟΛ 

1113 (ΦΕΚ 1933/Β΄) απόφασης Υπουργού Οικονομίας 
και Οικονομικών.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 56 

του ν. 3842/2010 (Φ.Ε.Κ. 58 Α΄/23−4−2010), με τις οποίες 
ορίζεται πως οι διατάξεις των άρθρων 5 έως και 19 του 
ν. 3634/2008 (Φ.Ε.Κ. 9 Α΄/29−1−2008) εφαρμόζονται και 
μετά την 1η Ιανουαρίου 2010 σε υποθέσεις Ενιαίου Τέ−
λους Ακινήτων, για τις οποίες η φορολογική υποχρέωση 
γεννήθηκε μέχρι την κατάργησή τους.

2. Τις εξουσιοδοτικές διατάξεις της παραγράφου 3 
του άρθρου 7 του ν. 3634/2008, η οποία διατηρήθη−
κε σε ισχύ με την παράγραφο 2 του άρθρου 56 του 
ν. 3842/2010.

3. Την 1085779/886/0013 ΠΟΛ 1117/12−8−2008 (Φ.Ε.Κ. 1701 
Β΄) απόφαση Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών με 
την οποία καθορίζεται η τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο 
οικοπέδου Δήμου ή Κοινότητας, έτους 2008, στις περι−
οχές όπου δεν εφαρμόζεται το αντικειμενικό σύστημα, 
αποκλειστικά για τον προσδιορισμό του ενιαίου τέλους 
ακινήτων φυσικών προσώπων.

4. Την 1084198/517/0013 ΠΟΛ 1113/2−9−2009 (Φ.Ε.Κ. 1933 
Β΄) απόφαση Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών με 
την οποία καθορίζεται η τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο 
οικοπέδου Δήμου ή Κοινότητας, έτους 2009, στις περιο−
χές όπου δεν εφαρμόζεται το αντικειμενικό σύστημα, 
αποκλειστικά για τον προσδιορισμό του ενιαίου τέλους 
ακινήτων φυσικών προσώπων.

5. Την εισήγηση των Προϊσταμένων Δ.Ο.Υ. Χίου και 
της Δ.Ο.Υ. Θήρας με την οποία ορίζεται νέα τιμή για 
τον Δήμο Χίου και τη νήσο Φολέγανδρο.

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

1. Για το έτος 2009 οι τιμές οικοπέδων ανά τετρα−
γωνικό μέτρο όπου δεν εφαρμόζεται το αντικειμενικό 
σύστημα προσδιορισμού της αξίας, αποκλειστικά και 
μόνο για τις ανάγκες επιβολής τους Ενιαίου Τέλους 
Ακινήτων στα φυσικά πρόσωπα είναι οι οριζόμενες στις 
1085779/886/0013 ΠΟΛ 1117/12−8−2008 (Φ.Ε.Κ. 1701 Β΄) και 
1084198/517/0013 ΠΟΛ 1113 (ΦΕΚ 1933Β΄/8−9−2009) απο−
φάσεις Υπουργού Οικονομικών, εκτός των κατωτέρω 
Δήμων για τους οποίους οι τιμές οικοπέδου ανά τετρα−
γωνικό μέτρο διαμορφώνονται ως ακολούθως:

Περιφέρεια Νομός Δήμος Τιμή

Β. Αιγαίου Χίου Χίου 55,00 €

Ν. Αιγαίου Κυκλάδων Κοιν. Φολεγάνδρου 50,00 €

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 14 Σεπτεμβρίου 2010 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 
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24724 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 

      Αριθ. 11162 (2) 
 Ρύθμιση θεμάτων λειτουργίας του Εθνικού Συμβου−

λίου Έρευνας και Τεχνολογίας (Ε.Σ.Ε.Τ.). 

 Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, 
ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 3 του άρ−

θρου 46 του ν. 3848/2010 «Αναβάθμιση του ρόλου του 
εκπαιδευτικού − καθιέρωση κανόνων αξιολόγησης και 
αξιοκρατίας στην εκπαίδευση και λοιπές διατάξεις» 
(ΦΕΚ 71 Α΄) και

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

2. Την ανάγκη εύρυθμης λειτουργίας του Εθνικού 
Συμβουλίου Έρευνας και Τεχνολογίας (Ε.Σ.Ε.Τ) και 
εξασφάλισης της ταχείας και αποτελεσματικής αντι−
μετώπισης των θεμάτων που εμπίπτουν στην αρμο−
διότητά του.

3. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπο−
λογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1 
Καθήκοντα και αναπλήρωση του Προέδρου

Ο Πρόεδρος του Ε.Σ.Ε.Τ. προεδρεύει στις συνεδριά σεις 
του Συμβουλίου και εισηγείται τα θέματα προς συζή−
τηση. Αν ο Πρόεδρος ελλείπει, απουσιάζει ή κωλύεται, 
αναπληρώνεται από τον Αντιπρόεδρο.

Άρθρο 2 
Συνεδριάσεις

Το Ε.Σ.Ε.Τ. συνεδριάζει:
α) τακτικά, ύστερα από πρόσκληση όλων των μελών 

του από τον Πρόεδρο, τρεις φορές κατ’ έτος, και
β) έκτακτα, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου για 

την εξέταση και λήψη απόφασης επί ειδικότερων θεμά−
των που παραπέμπονται στο Ε.Σ.Ε.Τ. από τον Υπουργό 
Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων ή αν 
το ζητήσει το 1/3 τουλάχιστον του συνολικού αριθμού 
των μελών του Ε.Σ.Ε.Τ.

Άρθρο 3 
Απαρτία

Το Ε.Σ.Ε.Τ. βρίσκεται σε απαρτία όταν παρίστανται 
περισσότερα από τα μισά μέλη του.

Άρθρο 4 
Πρόσκληση, λειτουργία και λήψη αποφάσεων

1. Το Ε.Σ.Ε.Τ. συγκαλείται με πρόσκληση του Προέδρου, 
σε τόπο και χρόνο που ορίζονται από αυτόν.

2. Στην πρόσκληση αναφέρονται ο τόπος και ο χρόνος 
της συνεδρίασης, τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, 
καθώς και οι επιμέρους πληροφορίες και τα έγγραφα 
που διευκολύνουν ή αφορούν τη συζήτηση.

3. Η πρόσκληση κοινοποιείται από τον Γραμματέα 
μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος ή τηλεομοιοτυπίας στα 
μέλη, πέντε τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από 
κάθε συνεδρίαση.

4. Τη σύγκληση του Ε.Σ.Ε.Τ. μπορεί να ζητεί οποτε−
δήποτε ο Υπουργός Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και 
Θρησκευμάτων, καθορίζοντας τα προς συζήτηση θέ−
ματα και παρευρισκόμενος, κατά την κρίση του, στη 
συνεδρίαση. 

5. Ο Πρόεδρος του Ε.Σ.Ε.Τ. μπορεί να καλεί στις συνε−
δριάσεις οποιονδήποτε υπάλληλο ή εμπειρογνώμονα για 
την παροχή πληροφοριών σε σχέση με τα συζητούμενα 
θέματα.

6. Οι αποφάσεις του Ε.Σ.Ε.Τ λαμβάνονται ύστερα από 
ονομαστική ψηφοφορία, με πλειοψηφία των παρόντων 
μελών.

Άρθρο 5 
Πρακτικά

Οι αποφάσεις του Ε.Σ.Ε.Τ διατυπώνονται στα πρακτικά 
που τηρούνται από τον Γραμματέα κατά τη συζήτη−
ση, τα οποία υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον 
Γραμματέα. Στα πρακτικά αναγράφονται τα ονόματα 
όλων των συμμετεχόντων στη συνεδρίαση μελών, η 
ημερήσια διάταξη, το περιεχόμενο των αποφάσεων του 
Συμβουλίου και καταχωρίζεται η γνώμη της μειοψηφίας. 
Τα πρακτικά αποστέλλονται ηλεκτρονικά σε όλα τα 
μέλη από τον Γραμματέα και επικυρώνονται από το 
Συμβούλιο κατά την επόμενη συνεδρίαση.

Άρθρο 6 
Αλληλογραφία − τηρούμενοι φάκελοι και βιβλία

1. Το Ε.Σ.Ε.Τ. για την άσκηση των αρμοδιοτήτων του 
αλληλογραφεί απ’ ευθείας με όλες τις δημόσιες αρχές 
ή υπηρεσίες, καθώς και με νομικά ή φυσικά πρόσωπα. 
Όλα τα έγγραφα υπογράφονται από τον Πρόεδρο και 
σε περίπτωση έλλειψης, απουσίας ή κωλύματος, από 
τον Αντιπρόεδρο.

2. Με μέριμνα του Γραμματέα του Ε.Σ.Ε.Τ. και της ορ−
γανικής μονάδας της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και 
Τεχνολογίας που ασκεί τη διοικητική και γραμματειακή 
υποστήριξη του Συμβουλίου τηρούνται τα εξής:

α) βιβλίο πρωτοκόλλου εισερχομένων και εξερχόμε−
νων εγγράφων,

β) φάκελος έντυπου αρχείου,
γ) φάκελοι πρακτικών των συνεδριάσεων,
δ) φάκελος διαχείρισης ταξιδιών των μελών του Συμ−

βουλίου,
ε) φάκελος οικονομικής διαχείρισης και
στ) ηλεκτρονικός φάκελος αρχείου.

Άρθρο 7 
Συμπληρωματική εφαρμογή διατάξεων

Οι διατάξεις του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας 
(ν. 2690/1999, ΦΕΚ 45 Α΄) εφαρμόζονται συμπληρωματι−
κά προς τις διατάξεις της απόφασης αυτής.

Άρθρο 8 
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημο−
σίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 20 Σεπτεμβρίου 2010

  Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΑΝΝΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ
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      Αριθ. ΔΜΕΟ/ο/4595/ε/806 (3)
Χαρακτηρισμός Μελετών για την διαχείριση οδικής 

ασφάλειας σε εθνικό και επαρχιακό δίκτυο της χώ−
ρας ως εθνικού επιπέδου. 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1) Το άρθρο 90 του κωδικοποιητικού διατάγματος 

Π.Δ.63/2005 (ΦΕΚ Α΄ 98) «Κυβέρνηση και κυβερνητικά 
όργανα».

2) Το υπ’ αρ. 910/77 Π.Δ. «Περί Οργανισμού του ΥΠΔΕ» 
και το Π.Δ.69/88 για τον «Οργανισμό της Γενικής Γραμ−
ματείας Δημοσίων Έργων του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε», όπως τρο−
ποποιήθηκε με το Π.Δ. 340/90 «Περί συστάσεως Γε−
νικών Διευθύνσεων», το Π.Δ. 293/91 «Περί συστάσεως 
Οργανικής Μονάδας στη Γ.Γ.Δ.Ε.» και το Π.Δ. 167/92 
«Περί τροποποίησης του Οργανισμού της Γ.Γ.Δ.Ε.», το 
Π.Δ. 335/92, καθώς και των σχετικών εγκυκλίων εφαρ−
μογής τους.

3) Το Ν. 2503/97 (ΦΕΚ 107Α/30−5−97 ) «Διοίκηση, οργά−
νωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων 
για την Τοπική Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις» και 
συγκεκριμένα το άρθρο 1, παρ. 5, εδάφιο β.

4) Το Π.Δ. 71/93 (ΦΕΚ 30Α/11−3−93) «Καθορισμός Αρμο−
διοτήτων που διατηρούνται από τον Υπουργό και τις 
Περιφερειακές αρχές ή όργανα διανομαρχιακού επιπέ−
δου της ΓΓΔΕ/ΥΠΕΧΩΔΕ».

5) Την υπ’ αριθμ. 2876/07−10−2009 απόφαση του Πρω−
θυπουργού, «Αλλαγή τίτλου Υπουργείων» και το Π.Δ. 
189/2009 «περί καθορισμού και ανακατανομής δραστη−
ριοτήτων των Υπουργείων».

6) Την αρ. πρωτ. οικ/69139/7766/21−12−09 (ΦΕΚ 2514Β΄/ 
22−12−09) απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουρ−
γού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων «Ανάθεση αρ−
μοδιοτήτων του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και 
Δικτύων, στους Υφυπουργούς Υποδομών, Μεταφορών 
και Δικτύων».

7) Το Ν. 679/77 και ειδικότερα το άρθρο 10 
8) Το Νόμο 3621/2007 και ειδικότερα το 7° άρθρο.
9) Το Ν. 1418/84 «Δημόσια Έργα και ρυθμίσεις συνα−

φών θεμάτων» και το Π.Δ. 609/85 «Κατασκευή Δημο σίων 
Έργων» (ΦΕΚ 223Α΄/31−12−85) όπως τροποποιήθηκαν, συ−
μπληρώθηκαν και ισχύουν.

10) Τη λοιπή Νομοθεσία εκτελέσεως Δημοσίων Έρ−
γων.

Και αφού είδαμε:
1. Το Ν. 3155/55 «Περί κατασκευής και συντηρήσεως 

οδών και τα εκτελεστικά του διατάγματα».
2. Το Β.Δ. της 9−8−55 «Περί Καθορισμού των Εθνικών 

Οδών κατά τις διατάξεις του Ν. 3155/55 και την Γ 25871/ 
9−7−63 απόφαση του τότε Υπουργού Δημοσίων Έργων 
«Περί αριθμήσεως των Εθνικών Οδών».

3. Το Β.Δ 5/6−2−56 «Καθορισμός Επαρχιακών Οδών των 
Νομών της Χώρας».

4. Την υπ’ αριθμ. ΔΜΕΟ/ε/οικ/779/24−7−95 (ΦΕΚ 664Β΄/ 
28−7−95) Υπουργική απόφαση «Περί Κατάταξης του Εθνι−
κού Οδικού Δικτύου Πελοποννήσου σε Βασικό (Πρωτεύ−
ον), Δευτερεύον, και Τριτεύον Εθνικό Οδικό Δίκτυο».

5. Την υπ’ αριθμ. ΔΜΕΟ/ε/οικ/827/4−8−95 Υπουργική 
απόφαση «Κατάταξη Εθνικού Οδικού Δικτύου Περιφε−
ρειών Κρήτης, Βορείου και Νοτίου Αιγαίου και Ιονίων 

Νήσων σε Βασικό (Πρωτεύον), Δευτερεύον, και Τριτεύον 
Εθνικό Οδικό Δίκτυο».

6. Την υπ’ αριθμ. ΔΜΕΟ/ε/ο/1308/15−12−95 Υπουργική 
απόφαση «Κατάταξη Εθνικών Οδών περιφερειών Ατ−
τικής, Στερεάς Ελλάδας, Θεσσαλίας, Ηπείρου, Μακεδο−
νίας και Θράκης σε (Βασικό) Πρωτεύον, Δευτερεύον και 
Τριτεύον Εθνικό Οδικό Δίκτυο.

7. Την υπ’ αριθμ. ΔΜΕΟ/ε/ο/266/9−3−95 Υπουργική από−
φαση «Ανακατάταξη Επαρχιακού Οδικού Δικτύου των 
Νομών της Χώρας.».

8. Την υπ’ αριθμ. Δ16α/04/773/29−11−90 κοινή απόφαση 
του Υπουργού Προεδρίας και του Αν. Υπουργού ΠΕΧΩ−
ΔΕ «Περί εξαιρέσεως διοικητικών πράξεων ή εγγράφων 
από τον κανόνα των τριών υπογραφών».

Και επειδή:
1. Η βελτίωση της οδικής ασφάλειας στο Εθνικό και 

Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο είναι θέμα Εθνικής σημα−
σίας.

2. Πρέπει να υπάρχει ομοιομορφία στον τρόπο αντι−
μετώπισης των ίδιων οδικών χαρακτηριστικών, ώστε να 
επιτυγχάνεται η εξοικείωση των οδηγών με αυτά.

3. Απαιτείται ενιαία κατά το δυνατόν αντιμετώπιση 
των θεμάτων οδικής ασφάλειας και είναι επιβεβλημένος 
ο χειρισμός τους από μία ή δύο το πολύ υπηρεσίες, 
αποφασίζουμε:

Χαρακτηρίζουμε τις μελέτες για τη διαχείριση οδικής 
ασφάλειας στο Εθνικό και Επαρχιακό δίκτυο της χώρας 
ως Εθνικού Επιπέδου.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 9 Σεπτεμβρίου 2010

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΕΠΠΑΣ

    F
Αριθ. 1889 (4)
 Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής στον προϊστά−

μενο της Διαχειριστικής Αρχής του Επιχειρησιακού 
Προγράμματος «Ενίσχυση της Προσπελασιμότητας 
2007−2013» .

 Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρ−

νηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε με το 
άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α΄/22.4.2005).

2. Τα άρθρα 3, 5 παρ. 1 και 19 παρ. 1−5 του Ν. 3614/2007 
«Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμ−
βάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007−2013» (ΦΕΚ 
267/Α΄/3.12.2007), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

3. Το άρθρο 3 της υπ’ αριθμ. ΕΥΔ/ΕΠ−ΟΑΛΑΑ/οικ.765 
Κοινής Υπουργικής Απόφασης των Υπουργών ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., 
Εσωτερικών και Οικονομίας και Οικονομικών, με τίτλο 
«Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. Δ17α/10/68/Φ.8/27.12.2000 
(ΦΕΚ 2/Β΄/4.1.2001) κοινής υπουργικής απόφασης Σύστα−
σης Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού 
προγράμματος «Οδικοί Άξονες, Λιμάνια, Αστική Ανάπτυ−
ξη» στο Υπουργείο ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. με σκοπό την αναδιάρ−
θρωσή της σύμφωνα με τα άρθρα 3 και 5 του ν. 3614/ 
2007» (ΦΕΚ 641/Β΄/10.4.2008).
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4. Το άρθρο 1 της υπ’ αριθμ. Δ17α/03/36/Φ.2.2.1/21.3.2005 
Απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροτα ξίας 
και Δημοσίων Έργων για τη μεταβίβαση αρμοδιοτήτων 
στο Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Έργων (ΦΕΚ 369/Β΄/ 
22.3.2005).

5. Το άρθρο 1 της υπ’ αριθμ. 2876/7.10.2009 απόφασης 
του Πρωθυπουργού, για την αλλαγή τίτλου Υπουργείων 
(ΦΕΚ 2234/Β΄/7.10.2009).

6. Το άρθρο 7 του Π.Δ. 189/09 «Καθορισμός και ανα−
κατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων» (ΦΕΚ 221/Α΄/ 
5.11.2009).

7. Το άρθρο 1 της υπ’ αριθμ. Δ17α/03/36/Φ.2.2.1/21−3−2005 
απόφαση του Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ για τη μεταβίβαση 
αρμοδιοτήτων Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας 
και Δημοσίων Έργων στο Γενικό Γραμματέα της Γενικής 
Γραμματείας Δημοσίων Έργων του ΥΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. (ΦΕΚ 
369/Β΄/22.3.2005).

8. Την υπ’ αριθμ. Δ16α/08/541/Α.Φ./16.11.2009 κοινή 
απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Υπο−
δομών, Μεταφορών και Δικτύων, για τον ορισμό του 
Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Έργων (ΦΕΚ 484/ΥΟΔΔ/ 
16.11.2009).

9. Τα άρθρα 8,9 και 10 της υπ’ αριθμ. 14053/ΕΥΣ 1749 
απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών 
με τίτλο «Υπουργική Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης» 
(ΦΕΚ 540/Β΄/27.3.2008), όπως τροποποιήθηκε με την υπ 
αριθμ. 28020/ΕΥΘΥ1212/19−08−2010 απόφαση.

10. Το άρθρο 11 του Π.Δ. 4/2002 «Εκτέλεση ενεργειών 
τεχνικής βοήθειας−στήριξης και διαχείριση των αντί−
στοιχων πόρων» (ΦΕΚ 3/Α΄/14.1.2002).

11. Το υπ’ αρ. πρωτ. REGIO J3/NS D(2008)960139 έγ−
γραφο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, με την οποία έγινε 
αποδεκτή η περιγραφή των συστημάτων διαχείρισης 
και ελέγχου.

12. Τη με α.π. Ε (2007) 1389/28.03.07 απόφαση της Ευ−
ρωπαϊκής Επιτροπής για την έγκριση ορισμένων στοι−
χείων του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς.

13. Τη με α.π. E (2007) 5436/31.10.07 απόφαση της Ευ−
ρωπαϊκής Επιτροπής για την έγκριση του Επιχειρησια−
κού Προγράμματος «Ενίσχυση της Προσπελασιμότητας 
2007−2013».

14. Το υπ’ αρ. πρωτ. 10856/ΕΥΘΥ 375/26−2−2009 έγγρα−
φο του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών για την 
έγκριση των Συστημάτων Διαχείρισης και Ελέγχου των 
Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ.

15. Την υπ’ αρ. πρωτ. 60630/ΕΥΣ 5671/16−9−2003 Εγκύ−
κλιο της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού του Υπουργεί−
ου Οικονομίας και Οικονομικών, με τίτλο “Εξειδίκευση 
της εφαρμογής του Π.Δ. 4/2002 «Εκτέλεση ενεργειών 
τεχνικής βοήθειας−στήριξης και διαχείριση των αντί−
στοιχων πόρων»”.

16. Το υπ’ αριθμ. 23105/ΓΔΑΑΠ4632/ΕΥΘΥ1/23−5−2008 
έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Επενδύσεων και Ανά−
πτυξης του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, με 
τίτλο «Εγχειρίδιο Διαδικασιών Διαχείρισης και Ελέγχου 
Συγχρηματοδοτούμενων Πράξεων» και ειδικότερα τα 
σημεία «Λειτουργική Περιοχή ΙΙΙ» και «Λειτουργική Πε−
ριοχή VI».

17. Το υπ’ αρ. πρωτ. 36347/ΕΥΘΥ1704/17−7−2009 έγ−
γραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Θεσμικής Υποστήριξης 
του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, με τίτλο 
«Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής».

18. Το γεγονός ότι από την έκδοση της παρούσας 
απόφασης δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη σε βάρος 
του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο πρώτο

Τη μεταβίβαση του δικαιώματος υπογραφής στον 
προϊστάμενο της Διαχειριστικής Αρχής του Επιχειρη−
σιακού Προγράμματος «Ενίσχυση της Προσπελασιμό−
τητας», ή σε όποιον τον αναπληρώνει αρμοδίως, για τις 
ακόλουθες πράξεις:

− Έκθεση διοικητικής επαλήθευσης σε περιπτώσεις 
που δεν προτείνεται δημοσιονομική διόρθωση ή ανά−
κτηση των ποσών.

− Ενημέρωση δικαιούχου για επιτόπια επαλήθευση.
− Έκθεση επιτόπιας επαλήθευσης σε περίπτωση που 

δεν προτείνεται δημοσιονομική διόρθωση ή ανάκτηση 
των ποσών.

− Διαπιστωτική πράξη.
− Έγκριση συμμετοχής των υπαλλήλων σε εκπαιδευ−

τικά προγράμματα, συνέδρια ή σεμινάρια στο εσωτε−
ρικό.

− Απόφαση μετακίνησης εκτός έδρας για εκτέλεση 
υπηρεσίας στο εσωτερικό.

− Κατανομή υπαλλήλων ανά μονάδα.
− Πράξεις και έγγραφα συγκρότησης επιτροπών και 

ομάδων εργασίας για θέματα αρμοδιότητας της Ε.Υ.
− Προγραμματισμός και υλοποίηση των αναγκαίων 

προμηθειών και δαπανών της υπηρεσίας.

Άρθρο δεύτερο

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη 
δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 
Η παρούσα απόφαση ισχύει μέχρι να τροποποιηθεί ή 
ανακληθεί.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 20 Σεπτεμβρίου 2010
Ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Έργων

ΙΩΑΝΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ
    F 

 Aριθμ. ΥΠΠΟΤ/ΔΙΜΣ/οικ. 88022/1986 (5)
Χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Παραρτή−

ματος του Εθνικού Ωδείου στην Κάτω Ηλιούπολη.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ  

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. το Π.Δ. 186/2009 «Συγχώνευση των Υπουργείων 

Πολιτισμού και Τουριστικής Ανάπτυξης» (ΦΕΚ 213/Α΄/ 
7.10.2009)

β. του Ν. 299/1976 «Περί ρυθμίσεως θεμάτων αφορώ−
ντων εις τον κανονισμό λειτουργίας των ιδιωτικών μου−
σικών ιδρυμάτων» (ΦΕΚ 90/Α΄/1976) και του από 11.11.1957 
Β.Δ/τος «Περί κυρώσεως του εσωτερικού κανονισμού 
του Ωδείου Θεσσαλονίκης» (ΦΕΚ 229/Α΄/1957)

γ. του άρθρου 1 του Β.Δ/τος 185/1969 (ΦΕΚ 52/Α΄/1969), 
του άρθρου 37 του Β.Δ/τος 40/1972 (ΦΕΚ 13/Α΄/1972) 
και του άρθρου 30 του Π.Δ/τος 191/2003 «Οργανισμός 
Υπουργείου Πολιτισμού» (ΦΕΚ 146/Α΄/2003)

δ. του Π.Δ/τος 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας 
για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ 
98/Α΄/2005)

ε. του Β.Δ/τος 16/1966 «Περί ιδρύσεως ιδιωτικών μου−
σικών ιδρυμάτων» (ΦΕΚ 7/Α΄/1966) και του άρθρου 10 
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του Ν. 3207/2003 «Ρύθμιση θεμάτων Ολυμπιακής προε−
τοιμασίας και άλλες διατάξεις»

στ. την αριθ. ΥΠΠΟ/78036/2473/19.10.2004 Υπουργική 
απόφαση «Καθορισμός προδιαγραφών κτιρίων για στέ−
γαση Μουσικού Εκπαιδευτηρίου» (ΦΕΚ 1595/Β΄/2004)

ζ. το άρθρο 87 του Ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 26/Α΄/9−2−07) 
«Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών 
Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.» και 
την απόφαση αρ. ΥΠΠΟΤ/ΔΙΟΙΚ/Α3/ΠΜΥ/78269/30−7−2010 
«Αναπλήρωση της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Μουσι−
κής της Γενικής Διεύθυνσης Σύγχρονου Πολιτισμού»

2. Την Υπουργική απόφαση ΥΠΠΟ/ΔΟΕΠΥ/ΤΟΠΥΝΣ/ 
89348/19.9.2008 «Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής 
«Με εντολή Υπουργού» στους Γενικό Γραμματέα, Προ−
ϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων και 
Τμημάτων της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου 
Πολιτισμού» (ΦΕΚ 2032/Β΄/2.10.2008)

3. Την αρ. 1777/15.3.2010 αίτηση της εκπροσώπου του 
Συνεταιρισμού Περιωρισμένης Ευθύνης «Εθνικόν Ωδεί−
ον», με τα συνημμένα δικαιολογητικά

4. Το από 30.7.2010 πρακτικό αυτοψίας της Επιτροπής 
Ελέγχου Καταλληλότητας Κτιριακών Εγκαταστάσεων 
Μουσικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, που αναφέρεται 
στο κτίριο επί της οδού Νεάρχου, στο Δήμο Ηλιούπολης, 
αποφασίζουμε:

1. Χορηγούμε στο Συνεταιρισμό Περιωρισμένης Ευ−
θύνης «Εθνικόν Ωδείον» άδεια ίδρυσης και λειτουργίας 
Παραρτήματος, το οποίο θα στεγαστεί στον α΄ όροφο 
κτιρίου, που βρίσκεται στην οδό Νεάρχου, στο Δήμο 
Ηλιούπολης.

2. Το Παράρτημα θα λειτουργήσει τις εξής σχολές 
και τμήματα:

α. Σχολή Ανώτερων Θεωρητικών Μαθημάτων και Σύν−
θεσης με τμήματα:

1. ωδικής, 2. ενοργάνωσης πνευστών οργάνων, 3. αρ−
μονίας, 4. αντίστιξης, 5. φυγής, 6. σύνθεσης

β. Σχολή Ενόργανης Μουσικής με τμήματα:
1. πληκτών, 2. εγχόρδων, 3. πνευστών, 4. κρουστών 

οργάνων, 5. κλαβικύμβαλου (τσέμπαλο), 6. κλασικής κι−
θάρας

γ. Σχολή Μονωδίας με τμήματα: 
1. μονωδίας, 2. μελοδραματικής
δ. Σχολή Βυζαντινής Εκκλησιαστικής Μουσικής
ε. Σχολή Σαξοφώνου
στ. Σχολή Διεύθυνσης Ορχήστρας
ζ. Σχολή Διεύθυνσης Χορωδίας.
3. Από τις διατάξεις της παρούσης δεν προκαλείται 

δαπάνη σε βάρος του Δημοσίου. 
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 30 Ιουλίου 2010

Με εντολή Υπουργού 
Η Προϊσταμένη του Τμήματος 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΟΥΛΟΥΡΗ
    F 

(6)
 Πολιτογράφηση ομογενών αλλοδαπών: ΜΠΟΤΣΑΡΗΣ 

ΓΙΑΝ ΝΗΣ ον. πατρός ΓΙΩΡΓΟΣ κ.λπ. 

  1. Με την αριθ. Φ.2293/1683/25−06−2010 απόφαση του 
Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Ιόνιων Νησιών γίνεται 
δεκτή η αίτηση πολιτογράφησης του ομογενούς αλλο−
δαπού υπό στοιχεία: 

ΜΠΟΤΣΑΡΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ον. πατρός ΓΙΩΡΓΟΣ γεν. 1969 
στην Αλβανία για την απόκτηση της Ελληνικής Ιθαγέ−
νειας.

2. Με την αριθ. Φ.2292/1716/25−06−2010 απόφαση του 
Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Ιόνιων Νησιών γίνεται 
δεκτή η αίτηση πολιτογράφησης της ομογενούς αλλο−
δαπής υπό στοιχεία: 

ΜΠΟΤΣΑΡΗ ΣΤΑΜΑΤΩ ον. συζύγου ΓΙΑΝΝΗΣ γεν. 1976 
στην Αλβανία για την απόκτηση της Ελληνικής Ιθαγέ−
νειας.

3. Με την αριθ. Φ.2262/1141/25−06−2010 απόφαση του 
Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Ιόνιων Νησιών γίνεται 
δεκτή η αίτηση πολιτογράφησης του ομογενούς αλλο−
δαπού υπό στοιχεία: 

ΒΕΝΕΤΗΣ ΓΙΩΡΓΗΣ ον. πατρός ΚΩΤΣΟΣ γεν. 1961 στην 
Αλβανία για την απόκτηση της Ελληνικής Ιθαγένειας.

4. Με την αριθ. Φ.2272/1142/25−06−2010 απόφαση του 
Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Ιόνιων Νησιών γίνεται 
δεκτή η αίτηση πολιτογράφησης της ομογενούς αλλο−
δαπής υπό στοιχεία: 

ΒΕΝΕΤΗ ΕΥΑΝΘΙΑ ον. συζύγου ΓΙΩΡΓΗΣ γεν. 1968 στην 
Αλβανία για την απόκτηση της Ελληνικής Ιθαγένειας.

5. Με την αριθ. Φ.2265/1144/25−06−2010 απόφαση του 
Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Ιόνιων Νησιών γίνεται 
δεκτή η αίτηση πολιτογράφησης της ομογενούς αλλο−
δαπής υπό στοιχεία: 

ΒΕΝΕΤΗ ΜΑΪΛΙΝΤΑ ον. πατρός ΓΙΩΡΓΗΣ γεν. 1985 στην 
Αλβανία για την απόκτηση της Ελληνικής Ιθαγένειας.

6. Με την αριθ. Φ.2265/1143/25−06−2010 απόφαση του 
Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Ιόνιων Νησιών γίνεται 
δεκτή η αίτηση πολιτογράφησης της ομογενούς αλλο−
δαπής υπό στοιχεία: 

ΒΕΝΕΤΗ ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΑ ον. πατρός ΓΙΩΡΓΗΣ γεν. 1986 
στην Αλβανία για την απόκτηση της Ελληνικής Ιθαγέ−
νειας.

7. Με την αριθ. Φ.2264/1140/25−06−2010 απόφαση του 
Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Ιόνιων Νησιών γίνεται 
δεκτή η αίτηση πολιτογράφησης του ομογενούς αλλο−
δαπού υπό στοιχεία: 

ΒΕΝΕΤΗΣ ΚΩΣΤΑΚΗΣ ον. πατρός ΓΙΩΡΓΗΣ γεν. 1988 
στην Αλβανία για την απόκτηση της Ελληνικής Ιθαγέ−
νειας.

8. Με την αριθ. Φ.2257/1145/25−06−2010 απόφαση του 
Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Ιόνιων Νησιών γίνεται 
δεκτή η αίτηση πολιτογράφησης του ομογενούς αλλο−
δαπού υπό στοιχεία: 

ΒΕΝΕΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ον. πατρός ΓΙΩΡΓΗΣ γεν. 1991 
στην Αλβανία για την απόκτηση της Ελληνικής Ιθαγέ−
νειας.

9. Με την αριθ. Φ.2270/1138/25−06−2010 απόφαση του 
Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Ιόνιων Νησιών γίνεται 
δεκτή η αίτηση πολιτογράφησης του ομογενούς αλλο−
δαπού υπό στοιχεία: 

ΒΕΝΕΤΗΣ ΘΩΜΑΣ ον. πατρός ΚΩΤΣΙΟΣ γεν. 1963 στην 
Αλβανία για την απόκτηση της Ελληνικής Ιθαγένειας.

10. Με την αριθ. Φ.2255/1139/25−06−2010 απόφαση του 
Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Ιόνιων Νησιών γίνεται 
δεκτή η αίτηση πολιτογράφησης του ομογενούς αλλο−
δαπού υπό στοιχεία: 

ΒΕΝΕΤΗΣ ΑΡΙΑΝ ον. πατρός ΚΩΤΣΟΣ γεν. 1974 στην 
Αλβανία για την απόκτηση της Ελληνικής Ιθαγένειας.

11. Με την αριθ. Φ.2284/1582/25−06−2010 απόφαση του 
Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Ιόνιων Νησιών γίνεται 
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δεκτή η αίτηση πολιτογράφησης του ομογενούς αλλο−
δαπού υπό στοιχεία: 

ΒΕΝΕΤΗ ΒΑΣΙΛΑΚΗ ον. πατρός ΚΩΤΣΟ γεν. 1966 στην 
Αλβανία για την απόκτηση της Ελληνικής Ιθαγένειας.

12. Με την αριθ. Φ.2290/1680/25−06−2010 απόφαση του 
Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Ιόνιων Νησιών γίνεται 
δεκτή η αίτηση πολιτογράφησης του ομογενούς αλλο−
δαπού υπό στοιχεία: 

ΤΣΑΤΣΙΡΑΣ ΚΩΤΣΟΣ ον. πατρός ΒΑΓΓΕΛΗΣ γεν. 1934 
στους Φιλιάτες για την απόκτηση της Ελληνικής Ιθα−
γένειας.

13. Με την αριθ. Φ.2291/1679/25−06−2010 απόφαση του 
Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Ιόνιων Νησιών γίνεται 
δεκτή η αίτηση πολιτογράφησης της ομογενούς αλλο−
δαπής υπό στοιχεία: 

ΤΣΑΤΣΙΡΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ον. συζύγου ΚΩΤΣΟΣ γεν. 1929 
στην Αλβανία για την απόκτηση της Ελληνικής Ιθαγέ−
νειας.

14. Με την αριθ. Φ.2268/1136/25−06−2010 απόφαση του 
Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Ιόνιων Νησιών γίνεται 
δεκτή η αίτηση πολιτογράφησης της ομογενούς αλλο−
δαπής υπό στοιχεία: 

ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΒΑΣΙΛΩ ον. συζύγου ΒΑΣΙΛΗΣ γεν. 1964 
στην Αλβανία για την απόκτηση της Ελληνικής Ιθαγέ−
νειας.

15. Με την αριθ. Φ.2269/1137/25−06−2010 απόφαση του 
Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Ιόνιων Νησιών γίνεται 
δεκτή η αίτηση πολιτογράφησης της ομογενούς αλλο−
δαπής υπό στοιχεία: 

ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΕΛΒΙΡΑ ον. πατρός ΒΑΣΙΛΗΣ γεν. 1985 στην 
Αλβανία για την απόκτηση της Ελληνικής Ιθαγένειας.

16. Με την αριθ. Φ.2275/1146/25−06−2010 απόφαση του 
Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Ιόνιων Νησιών γίνεται 
δεκτή η αίτηση πολιτογράφησης της ομογενούς αλλο−
δαπής υπό στοιχεία: 

ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΑΡΓΥΡΩ ον. πατρός ΒΑΣΙΛΗΣ γεν. 1991 
στην Αλβανία για την απόκτηση της Ελληνικής Ιθαγέ−
νειας.

17. Με την αριθ. Φ.2258/1417/25−06−2010 απόφαση του 
Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Ιόνιων Νησιών γίνεται 
δεκτή η αίτηση πολιτογράφησης του ομογενούς αλλο−
δαπού υπό στοιχεία: 

ΠΑΠΠΑ ΣΩΚΡΑΤΗ ον. πατρός ΓΙΑΝΝΗ γεν. 1961 στην 
Αλβανία για την απόκτηση της Ελληνικής Ιθαγένειας.

18. Με την αριθ. Φ.2277/1317/25−06−2010 απόφαση του 
Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Ιόνιων Νησιών γίνεται 
δεκτή η αίτηση πολιτογράφησης της ομογενούς αλλο−
δαπής υπό στοιχεία: 

ΠΑΠΠΑ ΕΛΕΝΗ ον. συζύγου ΣΩΚΡΑΤΗ γεν. 1965 στην 
Αλβανία για την απόκτηση της Ελληνικής Ιθαγένειας.

19. Με την αριθ. Φ.2231/1178/25−06−2010 απόφαση του 
Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Ιόνιων Νησιών γίνεται 
δεκτή η αίτηση πολιτογράφησης του ομογενούς αλλο−
δαπού υπό στοιχεία: 

ΠΑΠΠΑΣ ΛΑΖΟΣ ον. πατρός ΣΠΥΡΟΣ γεν. 1972 στην 
Αλβανία για την απόκτηση της Ελληνικής Ιθαγένειας.

20. Με την αριθ. Φ.2253/1320/25−06−2010 απόφαση του 
Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Ιόνιων Νησιών γίνεται 
δεκτή η αίτηση πολιτογράφησης της ομογενούς αλλο−
δαπής υπό στοιχεία: 

ΠΑΠΠΑ ΜΙΡΕΛΑ ον. συζύγου ΛΑΖΟΣ γεν. 1985 στην 
Αλβανία για την απόκτηση της Ελληνικής Ιθαγένειας.

21. Με την αριθ. Φ.2260/1279/25−06−2010 απόφαση του 
Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Ιόνιων Νησιών γίνεται 

δεκτή η αίτηση πολιτογράφησης του ομογενούς αλλο−
δαπού υπό στοιχεία: 

ΝΙΚΟΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ον. πατρός ΦΩΤΟΣ γεν. 1964 στην 
Αλβανία για την απόκτηση της Ελληνικής Ιθαγένειας.

22. Με την αριθ. Φ.2274/1264/25−06−2010 απόφαση του 
Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Ιόνιων Νησιών γίνεται 
δεκτή η αίτηση πολιτογράφησης του ομογενούς αλλο−
δαπού υπό στοιχεία: 

ΝΙΚΟΛΟΣ ΦΩΤΑΚΗΣ ον. πατρός ΒΑΣΙΛΗΣ γεν. 1990 
στην Αλβανία για την απόκτηση της Ελληνικής Ιθαγέ−
νειας.

23. Με την αριθ. Φ.2248/1278/25−06−2010 απόφαση του 
Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Ιόνιων Νησιών γίνεται 
δεκτή η αίτηση πολιτογράφησης της ομογενούς αλλο−
δαπής υπό στοιχεία: 

ΝΙΚΟΛΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ον. συζύγου ΒΑΣΙΛΗΣ γεν. 1969 
στην Αλβανία για την απόκτηση της Ελληνικής Ιθαγέ−
νειας.

24. Με την αριθ. Φ.2263/1261/25−06−2010 απόφαση του 
Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Ιόνιων Νησιών γίνεται 
δεκτή η αίτηση πολιτογράφησης του ομογενούς αλλο−
δαπού υπό στοιχεία: 

ΣΩΤΗΡΗΣ ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ον. πατρός ΛΟΥΚΑ γεν. 1989 
στην Αλβανία για την απόκτηση της Ελληνικής Ιθαγέ−
νειας.

25. Με την αριθ. Φ.2254/1262/25−06−2010 απόφαση του 
Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Ιόνιων Νησιών γίνεται 
δεκτή η αίτηση πολιτογράφησης του ομογενούς αλλο−
δαπού υπό στοιχεία: 

ΣΩΤΗΡΗΣ ΚΛΕΑΝΘΗΣ ον. πατρός ΛΟΥΚΑ γεν. 1987 
στην Αλβανία για την απόκτηση της Ελληνικής Ιθαγέ−
νειας.

26. Με την αριθ. Φ.2273/1263/25−06−2010 απόφαση του 
Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Ιόνιων Νησιών γίνεται 
δεκτή η αίτηση πολιτογράφησης του ομογενούς αλλο−
δαπού υπό στοιχεία: 

ΣΩΤΗΡΗΣ ΘΑΝΑΣΗΣ ον. πατρός ΛΟΥΚΑ γεν. 1983 στην 
Αλβανία για την απόκτηση της Ελληνικής Ιθαγένειας.

27. Με την αριθ. Φ.2259/1418/25−06−2010 απόφαση του 
Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Ιόνιων Νησιών γίνεται 
δεκτή η αίτηση πολιτογράφησης του ομογενούς αλλο−
δαπού υπό στοιχεία: 

ΔΗΜΗΤΡΙΚΑ ΜΗΤΣΟ ον. πατρός ΑΛΕΞΗ γεν. 1960 στην 
Αλβανία για την απόκτηση της Ελληνικής Ιθαγένειας.

28. Με την αριθ. Φ.2278/1318/25−06−2010 απόφαση του 
Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Ιόνιων Νησιών γίνεται 
δεκτή η αίτηση πολιτογράφησης της ομογενούς αλλο−
δαπής υπό στοιχεία: 

ΔΗΜΗΤΡΙΚΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ον. συζύγου ΜΗΤΣΟ γεν. 
1970 στην Αλβανία για την απόκτηση της Ελληνικής 
Ιθαγένειας.

29. Με την αριθ. Φ.2266/1180/25−06−2010 απόφαση του 
Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Ιόνιων Νησιών γίνεται 
δεκτή η αίτηση πολιτογράφησης του ομογενούς αλλο−
δαπού υπό στοιχεία: 

ΛΟΥΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ον. πατρός ΒΑΣΙΛΗΣ γεν. 1972 
στην Αλβανία για την απόκτηση της Ελληνικής Ιθαγέ−
νειας.

30. Με την αριθ. Φ.2267/1179/25−06−2010 απόφαση του 
Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Ιόνιων Νησιών γίνεται 
δεκτή η αίτηση πολιτογράφησης της ομογενούς αλλο−
δαπής υπό στοιχεία: 
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ΛΟΥΤΣΗ ΒΑΣΙΛΙΚΑ ον. συζύγου ΧΡΗΣΤΟΣ γεν. 1979 στην 
Αλβανία για την απόκτηση της Ελληνικής Ιθαγένειας.

31. Με την αριθ. Φ.2281/1551/25−06−2010 απόφαση του 
Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Ιόνιων Νησιών γίνεται 
δεκτή η αίτηση πολιτογράφησης του ομογενούς αλλο−
δαπού υπό στοιχεία: 

ΤΣΑΒΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ον. πατρός ΧΡΗΣΤΟΣ γεν. 1942 
στην Αλβανία για την απόκτηση της Ελληνικής Ιθαγέ−
νειας.

32. Με την αριθ. Φ.2261/1281/25−06−2010 απόφαση του 
Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Ιόνιων Νησιών γίνεται 
δεκτή η αίτηση πολιτογράφησης του ομογενούς αλλο−
δαπού υπό στοιχεία: 

ΜΗΤΣΑΚΗ ΧΡΗΣΤΟΣ ον. πατρός ΘΩΜΑΣ γεν. 1979 στην 
Αλβανία για την απόκτηση της Ελληνικής Ιθαγένειας.

33. Με την αριθ. Φ.2279/1280/25−06−2010 απόφαση του 
Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Ιόνιων Νησιών γίνεται 
δεκτή η αίτηση πολιτογράφησης του ομογενούς αλλο−
δαπού υπό στοιχεία: 

ΓΚΕΛΙΑΣ ΑΡΓΥΡΗΣ ον. πατρός ΘΩΜΑΣ γεν. 1968 στην 
Αλβανία για την απόκτηση της Ελληνικής Ιθαγένειας.

34. Με την αριθ. Φ.2271/1277/25−06−2010 απόφαση του 
Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Ιόνιων Νησιών γίνεται 
δεκτή η αίτηση πολιτογράφησης της ομογενούς αλλο−
δαπής υπό στοιχεία: 

ΝΑΣΟΥ ΠΑΝΩΡΑΙΑ ον. πατρός ΣΤΑΥΡΟΣ γεν. 1983 
στην Αλβανία για την απόκτηση της Ελληνικής Ιθαγέ−
νειας.

35. Με την αριθ. Φ.2283/1583/25−06−2010 απόφαση του 
Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Ιόνιων Νησιών γίνεται 
δεκτή η αίτηση πολιτογράφησης της ομογενούς αλλο−
δαπής υπό στοιχεία: 

ΠΑΝΤΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ον. πατρός ΛΕΥΤΕΡΗΣ γεν. 1990 
στην Αλβανία για την απόκτηση της Ελληνικής Ιθαγέ−
νειας.

  Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΑΛΙΔΗΣ   
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ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ Φ.Ε.Κ.

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

ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΦΥΛΛΩΝ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙ∆ΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
Σε έντυπη μορφή:

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

Σε μορφή DVD/CD:

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

Α΄ 150 € 40 € 15 € Α.Α.Π. 30 € -

Β΄ 300 € 30 € Ε.Β.Ι. -

Γ΄ 50 € Α.Ε.∆. -

Υ.Ο.∆.∆. 50 € ∆.∆.Σ. 200 € 20 €

∆΄ 110 € 30 € 100 €

•  Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd−rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 € προσαυξανόμενη κατά 1 € ανά 50 σελίδες.

•  Η τιμή πώλησης σε μορφή cd−rom/dvd, δημοσιευμάτων μιας εταιρείας στο τεύχος Α.Ε.−Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. σε 5 € ανά έτος.

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

ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝ∆ΡΟΜΕΣ Φ.Ε.Κ.

Τεύχος Έντυπη μορφή Τεύχος Έντυπη μορφή

Α΄ 225 € Α.Ε.∆. 10 €

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

Γ΄ 65 € ∆.∆.Σ. 225 €

Υ.Ο.∆.∆. 65 € Α.Σ.Ε.Π. 70 €

∆΄ 160 €

Α.Α.Π. 160 €

Ε.Β.Ι. 65 €

• Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70 €, ποσό το οποίο αφορά τα
ταχυδρομικά έξοδα..

•Η καταβολή γίνεται σε όλες τις ∆ημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (∆.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/28.2.2005 2η
Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται στο Εθνικό Τυπογρα−
φείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32 Αθήνα).

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

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

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

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

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

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