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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
(1)

Πολιτογράφιση Αλλογενών Αλλοδαπών

1. Με την Φ. 43624/10950/12/17−7−2012 απόφαση της Γε−
νικής Γραμματέως Πληθυσμού και Κοινωνικής Συνοχής 
του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με 
τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα Ελληνικής 
Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με τον ν.3284/2004 (217 Α΄), 
όπως ισχύουν και μετά το υπ’αριθ.2/21−3−2012 πρακτικό 
της Επιτροπής Πολιτογράφησης που λειτουργεί στην 
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής, Διεύθυνση Αστικής 
Κατάστασης Αθηνών Β’ γίνεται δεκτή η από 24−11−2010 
αίτηση πολιτογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής 
υπό στοιχεία:

ΓΙΑΝΝΗ ΕΛΕΝΗ, ον.πατρός ΓΙΑΝΝΗ, γεν. 8−7−1953 στην 
Αλβανία, για την απόκτηση της Ελληνικής ιθαγένειας.

2. Με την Φ. 48818/17132/12/17.7.2012 απόφαση της Γε−
νικής Γραμματέως Πληθυσμού και Κοινωνικής Συνοχής 
του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα 
με τις διατάξεις των άρθρων 6 και 9 παρ. 1 του ν.δ. 
3370/1955 (258 Α΄), του άρθρου 69 παρ. 1 του ν. 2910/2001 
(91 Α), του άρθρου 33 του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, 
που κυρώθηκε με το ν. 3284/2004 (217 Α΄) και του άρ−
θρου 22 παρ. 1 του ν. 3838/2010 (49 Α), γίνεται δεκτή η 
από 14/9/1999 αίτηση πολιτογράφησης του αλλογενούς 
αλλοδαπού υπό στοιχεία:

ΓΚΙΤΣΙ ΡΟΛΑΝΤ, ον. πατρός ΣΤΕΦΑΝ, γεν. 4−1−1965 στην 
Αλβανία, για την απόκτηση της Ελληνικής ιθαγένειας.

3. Με την Φ. 78927/12602/12/17−7−2012 απόφαση της Γε−
νικής Γραμματέως Πληθυσμού και Κοινωνικής Συνοχής 
του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με 
τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα Ελληνικής 
Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με τον ν.3284/2004 (217 Α΄), 
όπως ισχύουν και μετά το υπ’αριθ.10/30−6−2011 πρακτικό 
της Επιτροπής Πολιτογράφησης που λειτουργεί στην 
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής γίνεται δεκτή η από 
13−10−2010 αίτηση πολιτογράφησης του αλλογενούς 
αλλοδαπού υπό στοιχεία:

ΧΟΤΖΑ ΒΕΛΙΑΝ, ον. πατρός ΦΕΡΙΚ, γεν.  25−6−1980 στην 
Αλβανία, για την απόκτηση της Ελληνικής ιθαγένειας.

4. Με την Φ. 116774/5226/12/17.7.2012 απόφαση της Γε−
νικής Γραμματέως Πληθυσμού και Κοινωνικής Συνοχής 
του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με 
τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα Ελληνικής 
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Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με το ν. 3284/2004 (217 Α΄), 
όπως ίσχυαν πριν την τροποποίηση τους με τις διατά−
ξεις του ν. 3838/2010 (49 Α΄), του άρθρου 22 παρ. 1 του 
ν. 3838/2010 και μετά το υπ’αριθ. 3/28−2− 2012 πρακτικό 
της Επιτροπής Πολιτογράφησης που λειτουργεί στο 
Υπουργείο Εσωτερικών γίνεται δεκτή η από 11/7/2007 
αίτηση πολιτογράφησης του αλλογενούς αλλοδαπού 
υπό στοιχεία:

ΜΟΥΡΑΒΙΟΒ ΒΙΚΤΩΡ ον. πατρός ΜΙΧΑΗΛ, γεν. 26−5−1957 
στην Ρωσία, για την απόκτηση της Ελληνικής ιθαγένειας.

5. Με την Φ. 117739/5221/12/17.7.2012 απόφαση της Γε−
νικής Γραμματέως Πληθυσμού και Κοινωνικής Συνοχής 
του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με 
τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα Ελληνικής 
Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με το ν. 3284/2004 (217 Α΄), 
όπως ίσχυαν πριν την τροποποίηση τους με τις διατά−
ξεις του ν. 3838/2010 (49 Α΄), του άρθρου 22 παρ. 1 του 
ν. 3838/2010 και μετά το υπ’αριθ. 3/28−2− 2012 πρακτικό 
της Επιτροπής Πολιτογράφησης που λειτουργεί στο 
Υπουργείο Εσωτερικών γίνεται δεκτή η από 10/9/2008 
αίτηση πολιτογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής 
υπό στοιχεία:

ΜΠΑΝΤΑΝΕΟΥ ΓΚΑΛΙΝΑ ον. πατρός ΦΙΟΝΤΟΡ, γεν. 
16−2−1968 στην Μολδαβία, για την απόκτηση της Ελλη−
νικής ιθαγένειας.

6. Με την Φ. 132799/11547/12/17−7−2012 απόφαση της Γε−
νικής Γραμματέως Πληθυσμού και Κοινωνικής Συνοχής 
του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με 
τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα Ελληνικής 
Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με τον ν.3284/2004 (217 Α΄), 
όπως ισχύουν και μετά το υπ’αριθ.5 /25−5−2011 πρακτικό 
της Επιτροπής Πολιτογράφησης που λειτουργεί στην 
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής γίνεται δεκτή η από 
12−10−2010 αίτηση πολιτογράφησης του αλλογενούς αλ−
λοδαπού υπό στοιχεία:

ΤΖΑΝΙΝΤ ΡΑΝΤΟΥΑΝ, ον. πατρός ΧΑΜΑΝΤΑ, γεν. 
1−10−1970 στην Συρία, για την απόκτηση της Ελληνικής 
ιθαγένειας.

7. Με την Φ. 133137/18040/12/17−7−2012 απόφαση της Γε−
νικής Γραμματέως Πληθυσμού και Κοινωνικής Συνοχής 
του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με 
τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα Ελληνικής 
Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με τον ν.3284/2004 (217 Α΄), 
όπως ισχύουν και μετά το υπ’αριθ.6/1−6−2011 πρακτικό 
της Επιτροπής Πολιτογράφησης που λειτουργεί στην 
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής γίνεται δεκτή η από 
26−10−2010 αίτηση πολιτογράφησης του αλλογενούς 
αλλοδαπού υπό στοιχεία:

ΑΛΛΙΟΥ ΑΡΚΙΛΕ, ον.πατρός ΜΠΑΡΙΑΜ, γεν. 16−7−1957 στην 
Αλβανία, για την απόκτηση της Ελληνικής ιθαγένειας.

8. Με την Φ. 133242/5610/12/17−7−2012 απόφαση της Γε−
νικής Γραμματέως Πληθυσμού και Κοινωνικής Συνοχής 
του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με 
τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα Ελληνικής 
Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με τον ν.3284/2004 (217 Α΄), 
όπως ισχύουν και μετά το υπ’αριθ. 1/29−8−2011 πρακτικό 
της Επιτροπής Πολιτογράφησης Βορείου Αιγαίου που 
λειτουργεί στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου, γί−
νεται δεκτή η από 17−12−2010 αίτηση πολιτογράφησης 
της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

ΝΤΑΝΙΛΕΒΣΚΑ ΑΝΖΕΛΙΚΑ, ον.πατρός ΣΤΑΝΙΣΛΑΒ, γεν. 
28−7−1974 στην Ρωσία, για την απόκτηση της Ελληνικής 
ιθαγένειας.

9. Με την Φ. 133329/6452/12/17−7−2012 απόφαση της Γε−
νικής Γραμματέως Πληθυσμού και Κοινωνικής Συνοχής 
του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα 
με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα Ελ−
ληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με τον ν.3284/2004 
(217 Α΄), όπως ισχύουν και μετά το υπ’αριθ.6/18−10−2011 
πρακτικό της 

Επιτροπής Πολιτογράφησης που λειτουργεί στην 
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ανατολικής Μακεδονίας και 
Θράκης γίνεται δεκτή η από 17−6−2010 αίτηση πολιτο−
γράφησης του αλλογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

ΣΙΝΓΚ ΓΚΟΥΡΜΙΤ, ον.πατρός ΤΖΟΓΚΙΝΤΕΡ, γεν. 
6−8−1977 στην Ινδία, για την απόκτηση της Ελληνικής 
ιθαγένειας.

10. Με την Φ. 133679/15077/12/17−7−2012 απόφαση της 
Γενικής Γραμματέως Πληθυσμού και Κοινωνικής Συνοχής 
του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με 
τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα Ελληνικής 
Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με τον ν.3284/2004 (217 Α΄), 
όπως ισχύουν και μετά το υπ’αριθ.1/14−3−2012 πρακτικό 
της Επιτροπής Πολιτογράφησης που λειτουργεί στην 
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής, Διεύθυνση Αστικής 
Κατάστασης Αθηνών Β’ γίνεται δεκτή η από 7−12−2010 
αίτηση πολιτογράφησης του αλλογενούς αλλοδαπού 
υπό στοιχεία:

ΜΑΝΟΛΕΣΚΟΥ ΜΙΧΑΗΛ−ΜΠΟΓΚΝΤΑΝ, ον. πατρός ΜΙ−
ΧΑΗΛ−ΜΑΡΙΑΝ, γεν. 23−9−1975 στην Ρουμανία, για την 
απόκτηση της Ελληνικής ιθαγένειας.

11. Με την Φ. 133686/15078/12/17−7−2012 απόφαση της 
Γενικής Γραμματέως Πληθυσμού και Κοινωνικής Συνοχής 
του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με 
τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα Ελληνικής 
Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με τον ν.3284/2004 (217 Α΄), 
όπως ισχύουν και μετά το υπ’αριθ.1/14−3−2012 πρακτικό 
της Επιτροπής Πολιτογράφησης που λειτουργεί στην 
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής, Διεύθυνση Αστικής 
Κατάστασης Αθηνών Β’ γίνεται δεκτή η από 7−12−2010 
αίτηση πολιτογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής 
υπό στοιχεία:

ΜΑΝΟΛΕΣΚΟΥ ΙΩΑΝΝΑ−ΣΙΜΟΝΑ, ον.πατρός ΣΤΕΦΑΝ, 
γεν. 28−6−1976 στην Ρουμανία, για την απόκτηση της 
Ελληνικής ιθαγένειας

H Γενική Γραμματέας
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΟΡΔΑΤΟΥ

F
(2)

Πολιτογράφηση Αλλογενών Αλλοδαπών, κ.λπ.

1. Με την Φ. 133126/13890/17−7−2012 απόφαση της Γε−
νικής Γραμματέως Πληθυσμού και Κοινωνικής Συνοχής 
του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με 
τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα Ελληνικής 
Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με το ν. 3284/2004 (217 Α΄), 
όπως ισχύουν και μετά το υπ’ αριθ. 16/29−9−2011 πρακτικό 
της Επιτροπής Πολιτογράφησης της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης ΑΤΤΙΚΗΣ, με τοπική αρμοδιότητα στο Δήμο 
Αθηναίων, γίνεται δεκτή η από 10−11−2010 αίτηση πολιτο−
γράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

ΣΟΛΤΣ ΕΣΤΕΡ−ΡΙΤΑ, ον. πατρός ΧΟΥΜΠΕΡΤ, γεν.  
19−4−1968, στη ΓΕΡΜΑΝΙΑ για την απόκτηση της Ελλη−
νικής ιθαγένειας.

2. Με την Φ. 133289/17864/17−7−2012 απόφαση της Γε−
νικής Γραμματέως Πληθυσμού και Κοινωνικής Συνοχής 
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του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με 
τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα Ελληνικής 
Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με το ν. 3284/2004 (217 Α΄), 
όπως ισχύουν και μετά το υπ’ αριθ. 11/11−11−2011 πρακτικό 
της Επιτροπής Πολιτογράφησης της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ, 
γίνεται δεκτή η από 21−2−2011 αίτηση πολιτογράφησης 
του αλλογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

ΜΟΚΣΙΝΤΙ ΜΩΧΑΜΕΝΤ, ον. πατρός ΜΧΑΜΕΝΤ, γεν.  
28−11−1979, στο ΜΑΡΟΚΟ για την απόκτηση της Ελλη−
νικής ιθαγένειας. 

3. Με την Φ. 133462/14895/17−7−2012 απόφαση της Γε−
νικής Γραμματέως Πληθυσμού και Κοινωνικής Συνοχής 
του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με 
τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα Ελληνικής 
Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με το ν. 3284/2004 (217 Α΄), 
όπως ισχύουν και μετά το υπ’ αριθ. 11/6−7−2011 πρακτικό 
της Επιτροπής Πολιτογράφησης της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης ΑΤΤΙΚΗΣ με τοπική αρμοδιότητα στο Δήμο 
Αθηναίων, γίνεται δεκτή η από 6−12−2010 αίτηση πολιτο−
γράφησης του αλλογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

ΚΟΥΡΤΙ ΓΚΕΖΙΜ, ον. πατρός ΜΠΡΑΧΙΜ, γεν.  23−6−1981, 
στην ΑΛΒΑΝΙΑ για την απόκτηση της Ελληνικής ιθα−
γένειας.

4. Με την Φ. 133927/16536/17−7−2012 απόφαση της Γε−
νικής Γραμματέως Πληθυσμού και Κοινωνικής Συνοχής 
του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με 
τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα Ελληνικής 
Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με το ν. 3284/2004 (217 Α΄), 
όπως ισχύουν και μετά το υπ’ αριθ. 3/30−1−2012 πρακτικό 
της Επιτροπής Πολιτογράφησης της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΑΙ 
ΙΟΝΙΟΥ, γίνεται δεκτή η από 26−10−2010 αίτηση πολιτο−
γράφησης του αλλογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

ΓΚΙΑΤΑ ΚΛΟΝΤΙΑΝ, ον. πατρός ΝΕΣΤΗ, γεν.  22−9−1979, 
στην ΑΛΒΑΝΙΑ για την απόκτηση της Ελληνικής ιθα−
γένειας.

5. Με την Φ. 133968/15452/17−7−2012 απόφαση της Γε−
νικής Γραμματέως Πληθυσμού και Κοινωνικής Συνοχής 
του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα 
με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα Ελ−
ληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με το ν. 3284/2004 
(217 Α΄), όπως ισχύουν και μετά το υπ’ αριθ. 3/28−3−2012 
πρακτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης της Αποκε−
ντρωμένης Διοίκησης ΑΤΤΙΚΗΣ, με τοπική αρμοδιότητα 
στην Περιφερειακή Ενότητα του Κεντρικού Τομέα πλην 
του Δήμου Αθηναίων και στις Περιφερειακές Ενότητες 
Νοτίου, Βορείου και Δυτικού Τομέα, γίνεται δεκτή η 
από 18−10−2010 αίτηση πολιτογράφησης της αλλογενούς 
αλλοδαπής υπό στοιχεία:

ΖΙΩΓΚΑ ΣΠΡΕΣΑ, ον. πατρός ΣΟΥΛΟ, γεν.  20−11−1957, 
στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της Ελληνικής ιθα−
γένειας.

6. Με την Φ. 133970/17936/17−7−2012 απόφαση της Γε−
νικής Γραμματέως Πληθυσμού και Κοινωνικής Συνοχής 
του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα 
με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα Ελ−
ληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με το ν. 3284/2004 
(217 Α΄), όπως ισχύουν και μετά το υπ’ αριθ. 3/28−3−2012 
πρακτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης της Αποκε−
ντρωμένης Διοίκησης ΑΤΤΙΚΗΣ, με τοπική αρμοδιότητα 
στην Περιφερειακή Ενότητα του Κεντρικού Τομέα πλην 
του Δήμου Αθηναίων και στις Περιφερειακές Ενότητες 
Νοτίου, Βορείου και Δυτικού Τομέα, γίνεται δεκτή η 

από 16−12−2010 αίτηση πολιτογράφησης της αλλογενούς 
αλλοδαπής υπό στοιχεία:

ΚΑΡΠΟΥΖΗ ΜΕΓΚΙ, ον. πατρός ΜΠΑΣΚΙΜ, γεν.  
9−8−1977, στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της Ελλη−
νικής ιθαγένειας

7. Με την Φ. 134040/12183/17−7−2012 απόφαση της Γενι−
κής Γραμματέως Πληθυσμού και Κοινωνικής Συνοχής του 
Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις 
διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα Ελληνικής Ιθα−
γένειας, που κυρώθηκε με το ν. 3284/2004 (217 Α΄), όπως 
ισχύουν και μετά το υπ’ αριθ. 2/25−1−2012 πρακτικό της 
Επιτροπής Πολιτογράφησης της Αποκεντρωμένης Διοί−
κησης ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ, 
γίνεται δεκτή η από 27−7−2010 αίτηση πολιτογράφησης 
του αλλογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

ΧΑΣΑ ΑΡΙΟΛ, ον. πατρός ΑΡΙΦ, γεν.  15−12−1986, στην 
ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της Ελληνικής ιθαγένειας.

8. Με την Φ. 134190/17598/17−7−2012 απόφαση της Γε−
νικής Γραμματέως Πληθυσμού και Κοινωνικής Συνοχής 
του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με 
τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα Ελληνικής 
Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με το ν. 3284/2004 (217 Α΄), 
όπως ισχύουν και μετά το υπ’ αριθ. 1/26−1−2012 πρακτικό 
της Επιτροπής Πολιτογράφησης της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ 
ΘΡΑΚΗΣ, γίνεται δεκτή η από 18−11−2010 αίτηση πολιτο−
γράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

ΟΞΕΝΤΣΟΥΚ ΟΛΕΝΑ, ον. πατρός ΜΙΚΟΛΑ, γεν. 16−11−
1970, στην ΟΥΚΡΑΝΙΑ, για την απόκτηση της Ελληνικής 
ιθαγένειας.

9. Με την Φ. 134278/13703/17−7−2012 απόφαση της Γε−
νικής Γραμματέως Πληθυσμού και Κοινωνικής Συνοχής 
του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα 
με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα Ελ−
ληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με το ν. 3284/2004 
(217 Α΄), όπως ισχύουν και μετά το υπ’ αριθ. 3/5−4−2012 
πρακτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης της Αποκε−
ντρωμένης Διοίκησης ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ− ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, 
γίνεται δεκτή η από 8−12−2010 αίτηση πολιτογράφησης 
του αλλογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

ΜΠΑΤΣΙ ΑΡΗ, ον. πατρός ΡΑΜΑΝΤΑΝ, γεν.  6−1−1967, 
στην ΑΛΒΑΝΙΑ για την απόκτηση της Ελληνικής ιθα−
γένειας.

10. Με την Φ. 134280/13710/17−7−2012 απόφαση της Γε−
νικής Γραμματέως Πληθυσμού και Κοινωνικής Συνοχής 
του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα 
με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα Ελ−
ληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με το ν. 3284/2004 
(217 Α΄), όπως ισχύουν και μετά το υπ’ αριθ. 3/5−4−2012 
πρακτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης της Αποκε−
ντρωμένης Διοίκησης ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ− ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, 
γίνεται δεκτή η από 8−12−2010 αίτηση πολιτογράφησης 
της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

ΜΠΑΤΣΙ ΤΕΟΥΤΑ, ον. πατρός ΚΑΝΤΡΙ, γεν.  13−6−1968, 
στην ΑΛΒΑΝΙΑ για την απόκτηση της Ελληνικής ιθα−
γένειας.

11. Με την Φ. 134299/17341 /17−7−2012 απόφαση της Γε−
νικής Γραμματέως Πληθυσμού και Κοινωνικής Συνοχής 
του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με 
τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα Ελληνικής 
Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με το ν. 3284/2004 (217 Α΄), 
όπως ισχύουν και μετά το υπ’ αριθ. 6/2−5−2012 πρακτικό 
της Επιτροπής Πολιτογράφησης της Αποκεντρωμένης 
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Διοίκησης ΑΤΤΙΚΗΣ, γίνεται δεκτή η από 9−12−2010 αί−
τηση πολιτογράφησης του αλλογενούς αλλοδαπού 
υπό στοιχεία: ΦΑΟΥΖΙ ΦΑΡΓΑΛΙ ΜΟΧΑΜΕΝΤ ΜΟΧΑ−
ΜΕΝΤ, ον. πατρός ΦΑΟΥΖΙ ΦΑΡΓΑΛΙ ΜΟΧΑΜΕΝΤ, γεν. 
8−10− 1960, στην ΑΙΓΥΠΤΟ για την απόκτηση της Ελλη−
νικής ιθαγένειας.

H Γενική Γραμματέας
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΟΡΔΑΤΟΥ

F
(3)

Πολιτογράφηση Αλλογενών Αλλοδαπών

1. Με την Φ.88584/15489/17−7−2012 απόφαση της Γενικής 
Γραμματέως Πληθυσμού και Κοινωνικής Συνοχής του 
Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις 
διατάξεις των άρθρων 6 και 9 παρ. 1 του ν.δ. 3370/1955 
(258 Α΄), του άρθρου 69 παρ. 1 του ν. 2910/2001 (91 Α΄), 
του άρθρου 33 του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, που 
κυρώθηκε με το ν. 3284/2004 (217 Α΄) και του άρθρου 
22 παρ. 1 του ν. 3838/2010 (49 Α΄), γίνεται δεκτή η από 
23−8−2000 αίτηση πολιτογράφησης της αλλογενούς αλ−
λοδαπής υπό στοιχεία:

ΣΕΛΛΟΥ ΡΑΪΜΟΝΤΑ, όνομα πατρός ΝΑΪΜ, γεν.  
7−8−1963, στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της Ελλη−
νικής ιθαγένειας.

2. Με την Φ.91845/4909/17−7−2012 απόφαση της Γενικής 
Γραμματέως Πληθυσμού και Κοινωνικής Συνοχής του 
Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις 
διατάξεις των άρθρων 6 και 9 παρ. 1 του ν.δ. 3370/1955 
(258 Α΄), του άρθρου 69 παρ. 1 του ν. 2910/2001 (91 Α΄), 
του άρθρου 33 του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, που 
κυρώθηκε με το ν. 3284/2004 (217 Α΄) και του άρθρου 
22 παρ. 1 του ν. 3838/2010 (49 Α΄), γίνεται δεκτή η από 
30−11−2000 αίτηση πολιτογράφησης του αλλογενούς 
αλλοδαπού υπό στοιχεία:

ΜΑΚΑΣ ΒΥΡΩΝ, όνομα πατρός ΜΙΝΕΛΑ, γεν.  
18−2−1959, στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της Ελλη−
νικής ιθαγένειας.

3. Με την Φ. 117140/4619/17−7−2012 απόφαση της Γενικής 
Γραμματέως Πληθυσμού και Κοινωνικής Συνοχής του 
Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις 
διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα Ελληνικής 
Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με το ν. 3284/2004 (217 Α΄), 
όπως ίσχυαν πριν την τροποποίηση τους με τις διατά−
ξεις του ν. 3838/2010 (49 Α΄), του άρθρου 22 παρ. 1 του 
ν. 3838/2010 και μετά το υπ’ αριθ. 2/21− 2−2012 πρακτικό 
της Επιτροπής Πολιτογράφησης που λειτουργεί στο 
Υπουργείο Εσωτερικών, γίνεται δεκτή η από 29−1−2008 
αίτηση πολιτογράφησης του αλλογενούς αλλοδαπού 
υπό στοιχεία:

ΝΑΤΖΑΡ ΧΡΑΙΡ όνομα πατρός ΤΖΩΡΤΖ, γεν.  16−8−1961, 
στη ΣΥΡΙΑ, για την απόκτηση της Ελληνικής ιθαγένει−
ας.

4. Με την Φ. 132348/17969/17−7−2012 απόφαση της Γε−
νικής Γραμματέως Πληθυσμού και Κοινωνικής Συνοχής 
του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με 
τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα Ελληνικής 
Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με το ν. 3284/2004 (217 Α΄), 
όπως ίσχυαν πριν την τροποποίηση τους με τις διατά−
ξεις του ν. 3838/2010 (49 Α΄), του άρθρου 22 παρ. 1 του 
ν. 3838/2010 και μετά το υπ’ αριθ. 1/26−1−2012 πρακτικό 
της Επιτροπής Πολιτογράφησης που λειτουργεί στο 
Υπουργείο Εσωτερικών, γίνεται δεκτή η από 22−6−2009 

αίτηση πολιτογράφησης του αλλογενούς αλλοδαπού 
υπό στοιχεία:

ΠΑΠΠΑΣ ΑΡΤΟΥΡ όνομα πατρός ΣΙΦΗ, γεν.  28−5−1970, 
στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της Ελληνικής ιθα−
γένειας.

H Γενική Γραμματέας
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΟΡΔΑΤΟΥ

F
(4)

Πολιτογράφηση Αλλογενών Αλλοδαπών κ.λπ.

1. Με την Φ. 49635/5999/17−7−2012 απόφαση της Γενικής 
Γραμματέως Πληθυσμού και Κοινωνικής Συνοχής του 
Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις 
διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα Ελληνικής 
Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με το ν. 3284/2004 (217 Α΄), 
όπως ισχύουν και μετά το υπ’ αριθ. 1/4−11−2011 πρακτικό 
της Επιτροπής Πολιτογράφησης της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ−ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, 
γίνεται δεκτή η από 7−9−2010 αίτηση πολιτογράφησης 
της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία: ΛΑΡΧΑΝΙΔΟΥ 
ΓΕΩΡΓΙΑ, ον. πατρός ΚΟΣΜΑ, γεν. 22−8−1962, στην ΑΛΒΑ−
ΝΙΑ, για την απόκτηση της Ελληνικής ιθαγένειας.

2. Με την Φ. 61406/15134/17−7−2012 απόφαση της Γενικής 
Γραμματέως Πληθυσμού και Κοινωνικής Συνοχής του 
Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις 
διατάξεις των άρθρων 6 και 9 παρ. 1 του ν.δ. 3370/1955 
(258 Α΄), του άρθρου 69 παρ. 1 του ν. 2910/2001 (91 Α΄), 
του άρθρου 33 του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, που 
κυρώθηκε με το ν. 3284/2004 (217 Α΄) και του άρθρου 
22 παρ. 1 του ν. 3838/2010 (49 Α΄), γίνεται δεκτή η από 
4−2−1998 αίτηση πολιτογράφησης της αλλογενούς αλ−
λοδαπής υπό στοιχεία:

ΡΟΥΣΣΑ ΝΤΟΝΙΚΑ, ον. πατρ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ, γεν.  
19−7−1955, στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της Ελλη−
νικής ιθαγένειας.

3. Με την Φ. 76129/14880/17−7−2012 απόφαση της Γε−
νικής Γραμματέως Πληθυσμού και Κοινωνικής Συνοχής 
του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα 
με τις διατάξεις των άρθρων 6 και 9 παρ. 1 του ν.δ. 
3370/1955 (258 Α΄), του άρθρου 69 παρ. 1 του ν. 2910/2001 
(91 Α΄), του άρθρου 33 του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, 
που κυρώθηκε με το ν. 3284/2004 (217 Α΄) και του άρ−
θρου 22 παρ. 1 του ν. 3838/2010 (49 Α΄), γίνεται δεκτή η 
από 4−10−1999 αίτηση πολιτογράφησης της αλλογενούς 
αλλοδαπής υπό στοιχεία:

ΤΡΟΚΑ ΧΑΜΙΤΕ, ον. πατρ. ΜΕΛΕΚ, γεν.  30−11−1960, 
στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της Ελληνικής ιθα−
γένειας.

4. Με την Φ. 81485/17184/17−7−2012 απόφαση της Γενικής 
Γραμματέως Πληθυσμού και Κοινωνικής Συνοχής του 
Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις 
διατάξεις των άρθρων 6 και 9 παρ. 1 του ν.δ. 3370/1955 
(258 Α΄), του άρθρου 69 παρ. 1 του ν. 2910/2001 (91 Α΄), 
του άρθρου 33 του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, που 
κυρώθηκε με το ν. 3284/2004 (217 Α΄) και του άρθρου 
22 παρ. 1 του ν. 3838/2010 (49 Α΄), γίνεται δεκτή η από 
26−4−2000 αίτηση πολιτογράφησης του αλλογενούς 
αλλοδαπού υπό στοιχεία:

ΝΕΛΑΪ ΑΡΜΠΕΝ, ον. πατρ. ΦΕΣΤΙΜ, γεν.  14−2−1971, στην 
ΑΛΒΑΝΙΑ για την απόκτηση της Ελληνικής ιθαγένειας.

5. Με την Φ. 106266/17027/17−7−2012 απόφαση της Γε−
νικής Γραμματέως Πληθυσμού και Κοινωνικής Συνοχής 
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του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με 
τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα Ελληνικής 
Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με το ν. 3284/2004 (217 Α΄), 
όπως ίσχυαν πριν την τροποποίηση τους με τις διατά−
ξεις του ν. 3838/2010 (49 Α΄), του άρθρου 22 παρ. 1 του 
ν. 3838/2010 και μετά το υπ’ αριθ. 36/8−12−2011 πρακτικό 
της Επιτροπής Πολιτογράφησης που λειτουργεί στο 
Υπουργείο Εσωτερικών, γίνεται δεκτή η από 3−2−2009 
αίτηση πολιτογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής 
υπό στοιχεία:

ΜΑΚΕΕΒΑ ΕΚΑΤΕΡΙΝΑ, ον. πατρός ΜΠΟΡΙΣ, γεν.  
21−1−1971, στη ΡΩΣΙΑ, για την απόκτηση της Ελληνικής 
ιθαγένειας.

6. Με την Φ. 108632/16026/17−7−2012 απόφαση της Γε−
νικής Γραμματέως Πληθυσμού και Κοινωνικής Συνοχής 
του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με 
τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα Ελληνικής 
Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με το ν. 3284/2004 (217 Α΄), 
όπως ίσχυαν πριν την τροποποίηση τους με τις διατά−
ξεις του ν. 3838/2010 (49 Α΄), του άρθρου 22 παρ. 1 του 
ν. 3838/2010 και μετά το υπ’ αριθ. 3/28−2−2012 πρακτικό 
της Επιτροπής Πολιτογράφησης που λειτουργεί στο 
Υπουργείο Εσωτερικών, γίνεται δεκτή η από 16−5−2007 
αίτηση πολιτογράφησης του αλλογενούς αλλοδαπού 
υπό στοιχεία:

ΜΟΥΛΛΑ ΠΑΝΙ, ον. πατρός ΜΙΝΕΛΑ, γεν. 2−6−1976, στην 
ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της Ελληνικής ιθαγένει−
ας.

7. Με την Φ. 130876/15024/17−7−2012 απόφαση της Γε−
νικής Γραμματέως Πληθυσμού και Κοινωνικής Συνοχής 
του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με 
τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα Ελληνικής 
Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με το ν. 3284/2004 (217 Α΄), 
όπως ίσχυαν πριν την τροποποίηση τους με τις διατά−
ξεις του ν. 3838/2010 (49 Α΄), του άρθρου 22 παρ. 1 του 
ν. 3838/2010 και μετά το υπ’ αριθ. 1/26−1−2012 πρακτικό 
της Επιτροπής Πολιτογράφησης που λειτουργεί στο 
Υπουργείο Εσωτερικών, γίνεται δεκτή η από 13−10−2008 
αίτηση πολιτογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής 
υπό στοιχεία:

ΙΜΠΡΑΧΙΜ ΣΑΧΙΝΑΖ, ον. πατρός ΓΙΕΧΙΑ, γεν. 
19−12−1987, στην ΕΛΛΑΔΑ, για την απόκτηση της Ελλη−
νικής ιθαγένειας.

H Γενική Γραμματέας
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΟΡΔΑΤΟΥ

F
(5)

Πολιτογράφηση Αλλογενών Αλλοδαπών.

1. Με την Φ. 55249/10110/17.7.2012 απόφαση της Γενικής 
Γραμματέως Πληθυσμού και Κοινωνικής Συνοχής του 
Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις 
διατάξεις των άρθρων 6 και 9 παρ. 1 του ν.δ. 3370/1955 
(258 Α΄), του άρθρου 69 παρ. 1 του ν. 2910/2001 (91 Α1), 
του άρθρου 33 του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, που 
κυρώθηκε με το ν. 3284/2004 (217 Α΄) και του άρθρου 
22 παρ. 1 του Ν. 3838/2010 (49 Α΄), γίνεται δεκτή η από 
24/1/1997 αίτηση πολιτογράφησης της αλλογενούς αλ−
λοδαπής υπό στοιχεία:

ΑΝΤΙΜΠ ΕΛ ΑΛΑΟΥΙ ΜΠΟΥΣΡΑ ον. πατρός ΑΜΠΝΤΕΛ−
ΧΑΚ, γεν.  27−3−1970, στο Μαρόκο, για την απόκτηση της 
Ελληνικής ιθαγένειας.

2. Με την Φ. 90424/15345/17.7.2012 απόφαση της Γε−
νικής Γραμματέως Πληθυσμού και Κοινωνικής Συνοχής 
του Υπουργείου Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμφωνα 
με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα Ελ−
ληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με το ν. 3284/2004 
(217 Α΄), όπως ίσχυαν πριν την τροποποίηση τους με 
τις διατάξεις του ν. 3838/2010 (49 Α΄), του άρθρου 22 
παρ. 1 του ν. 3838/2010 (49 Α΄) και μετά το υπ’ αριθ. 37/
15−12−2011 πρακτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης που 
λειτουργεί στο Υπουργείο Εσωτερικών, γίνεται δεκτή η 
από 25/9/2007 αίτηση πολιτογράφησης της αλλογενούς 
αλλοδαπής υπό στοιχεία:

ΝΤΥΜΠΕΛΙ ΛΙΛΙΑΝΑ ον. πατρός ΑΛΙ γεν.  15−2−1959 στην 
Αλβανία, για την απόκτηση της Ελληνικής ιθαγένειας.

3. Με την Φ. 115800/5236/17.7.2012 απόφαση της Γενι−
κής Γραμματέως Πληθυσμού και Κοινωνικής Συνοχής 
του Υπουργείου Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμφωνα 
με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα Ελ−
ληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με το ν. 3284/2004 
(217 Α΄), όπως ίσχυαν πριν την τροποποίηση τους με 
τις διατάξεις του ν. 3838/2010 (49 Α΄), του άρθρου 22 
παρ. 1 του ν. 3838/2010 (49 Α΄) και μετά το υπ’ αριθ. 3/
28−2−2012 πρακτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης που 
λειτουργεί στο Υπουργείο Εσωτερικών, γίνεται δεκτή η 
από 29/6/2007 αίτηση πολιτογράφησης της αλλογενούς 
αλλοδαπής υπό στοιχεία:

ΒΟΓΙΟΥΕΒΑ ΝΑΤΑΛΙΑ ον. πατρός ΒΙΑΤΣΕΣΛΑΒ γεν.  
26−9−1978 στη Ρωσία, για την απόκτηση της Ελληνικής 
ιθαγένειας.

4. Με την Φ. 123840/14553/17.7.2012 απόφαση της Γε−
νικής Γραμματέως Πληθυσμού και Κοινωνικής Συνοχής 
του Υπουργείου Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμφωνα 
με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα Ελ−
ληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με το ν. 3284/2004 
(217 Α΄), όπως ίσχυαν πριν την τροποποίηση τους με 
τις διατάξεις του ν. 3838/2010 (49 Α΄), του άρθρου 22 
παρ. 1 του ν. 3838/2010 (49 Α1) και μετά το υπ ‘ αριθ. 37/
15−12−2012 πρακτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης που 
λειτουργεί στο Υπουργείο Εσωτερικών, γίνεται δεκτή η 
από 4/5/2007 αίτηση πολιτογράφησης του αλλογενούς 
αλλοδαπού υπό στοιχεία:

ΡΑΤΑΦΙΚΑΡΙΒΟΧΙΤΡΑ ΜΠΕΒΑ−ΙΧΑΣΙΝΑ ον. πατρός 
ΛΑΛΑ γεν.  27−5−1983 στην Ελλάδα, για την απόκτηση 
της Ελληνικής ιθαγένειας.

5. Με την Φ. 131813/12638/17.7.2012 απόφαση της Γενικής 
Γραμματέως Πληθυσμού και Κοινωνικής Συνοχής του 
Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις 
διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα Ελληνικής 
Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με το ν. 3284/2004 (217 Α΄), 
όπως ισχύουν και μετά το υπ’ αριθ. 1/2−12−2011 πρα−
κτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης που λειτουργεί 
στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας & Θράκης 
(με τοπική αρμοδιότητα στην Περιφερειακή Ενότητα 
Θεσσαλονίκης), γίνεται δεκτή η από 30/9/2010 αίτη−
ση πολιτογράφησης του αλλογενούς αλλοδαπού υπό 
στοιχεία:

ΑΛ ΖΟΥΜΠΕΙΝΤΙ ΑΛΑΑ, ον. πατρός ΑΜΠΝΤΟΥΛ ΚΑΡΙΜ, 
γεν.  28−4−1961 στο Ιράκ, για την απόκτηση της Ελληνικής 
ιθαγένειας.

6. Με την Φ. 133336/12009/17.7.2012 απόφαση της Γε−
νικής Γραμματέως Πληθυσμού και Κοινωνικής Συνοχής 
του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με 
τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα Ελληνικής 
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Ιθαγένειας που κυρώθηκε με το ν. 3284/2004 (217 Α΄), 
όπως ισχύουν και μετά το υπ’ αριθ. 7/19−10−2011 πρα−
κτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης που λειτουργεί 
στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας & Θράκης 
(με τοπική αρμοδιότητα στην Περιφέρεια Ανατολικής 
Μακεδονίας και Θράκης), γίνεται δεκτή η από 2/9/2010 
αίτηση πολιτογράφησης του αλλογενούς αλλοδαπού 
υπό στοιχεία:

ΤΣΑΤΙΝΙΑΝ ΓΚΑΡΝΙΚ, ον. πατρός ΙΣΧΑΝ, γεν.  22−6−
1947 στην Αρμενία, για την απόκτηση της Ελληνικής 
ιθαγένειας.

H Γενική Γραμματέας
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΟΡΔΑΤΟΥ

F (6)
Πολιτογράφηση Αλλογενών Αλλοδαπών.

1. Με την Φ. 85538/11380/17−7−2012 απόφαση της Γενικής 
Γραμματέως Πληθυσμού και Κοινωνικής Συνοχής του 
Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις 
διατάξεις των άρθρων 6 και 9 παρ. 1 του ν.δ. 3370/1955 
(258 Α΄), του άρθρου 69 παρ. 1 του ν. 2910/2001 (91 Α΄), 
του άρθρου 33 του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας που 
κυρώθηκε με το ν. 3284/2004 (217 Α΄) και του άρθρου 
22 παρ. 1 του ν. 3838/2010, γίνεται δεκτή η από 6−7−1999 
αίτηση πολιτογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής 
υπό στοιχεία:

ΡΙΒΕΡΣ ΙΖΑΜΠΕΛ ANN, όν. πατρός ΚΟΡΤΙΣ, γεν.  
26−1−1939 στις Η.Π.Α., για την απόκτηση της Ελληνικής 
ιθαγένειας.

2. Με την Φ. 69091/11101/17−7−2012 απόφαση της Γενικής 
Γραμματέως Πληθυσμού και Κοινωνικής Συνοχής του 
Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις 
διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα Ελληνικής 
Ιθαγένειας που κυρώθηκε με το ν.3284/2004 (217 Α΄), 
όπως ίσχυαν πριν την τροποποίηση τους με τις διατά−
ξεις του ν.3838/2010 (49 Α), του άρθρου 22 παρ. 1 του 
ν.3838/2010 και μετά το υπ’ αρίθμ. 49 / 21−2−2008 πρακτι−
κό της Επιτροπής Πολιτογράφησης που λειτουργεί στο 
Υπουργείο Εσωτερικών, γίνεται δεκτή η από 20−9−2005 
αίτηση πολιτογράφησης του αλλογενούς αλλοδαπού 
υπό στοιχεία:

ΦΟΥΛΑΝΗ ΓΙΩΡΓΗ, ον. πατρός ΘΑΝΑΣ, γεν. 20−5−1963 
στην Αλβανία, για την απόκτηση της Ελληνικής ιθαγέ−
νειας.

3. Με την Φ. 117172/4565/17−7−2012 απόφαση της Γενικής 
Γραμματέως Πληθυσμού και Κοινωνικής Συνοχής του 
Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις 
διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα Ελληνικής 
Ιθαγένειας που κυρώθηκε με το ν.3284/2004 (217 Α΄), 
όπως ίσχυαν πριν την τροποποίηση τους με τις διατά−
ξεις του ν. 3838/2010 (49 Α΄), του άρθρου 22 παρ. 1 του 
ν.3838/2010 και μετά το υπ’ αρίθμ. 2 / 21−2−2012 πρακτικό 
της Επιτροπής Πολιτογράφησης που λειτουργεί στο 
Υπουργείο Εσωτερικών, γίνεται δεκτή η από 24−4−2008 
αίτηση πολιτογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής 
υπό στοιχεία:

ΜΟΥΤΣΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, ον. πατρός ΧΟΝΤΟ, γεν. 3−8−1957 
στην Αλβανία, για την απόκτηση της Ελληνικής ιθαγέ−
νειας.

4. Με την Φ. 125690/2253/9−7−2012 απόφαση της Γενικής 
Γραμματέως Πληθυσμού και Κοινωνικής Συνοχής του 
Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις 
διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα Ελληνικής 

Ιθαγένειας που κυρώθηκε με το ν.3284/2004 (217 Α΄), 
όπως ίσχυαν πριν την τροποποίηση τους με τις διατά−
ξεις του ν.3838/2010 (49 Α), του άρθρου 22 παρ. 1 του 
ν.3838/2010 και μετά το υπ’ αρίθμ. 1 / 26−1−2012 πρακτικό 
της Επιτροπής Πολιτογράφησης που λειτουργεί στο 
Υπουργείο Εσωτερικών, γίνεται δεκτή η από 2−4−2008 
αίτηση πολιτογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής 
υπό στοιχεία:

ΡΑΤΖΙ ΕΛΕΝΗ ΟΛΟΥΓΙΟΥΑΦΙΟΓΙΝΣΟΛΑ ΑΝΤΟΥΝ−
ΝΙ, ον. πατρός ΜΠΑΜΙΝΤΕΛΕ ΡΑΣΙΝΤΙ ΑΡΕΜΟΥ, γεν.  
9−12−1982 στην Ελλάδα, για την απόκτηση της Ελληνικής 
ιθαγένειας.

5. Με την Φ. 133000/9542/5−7−2012 απόφαση της Γε−
νικής Γραμματέως Πληθυσμού και Κοινωνικής Συνοχής 
του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με 
τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα Ελληνικής 
Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με το ν.3284/2004 (217 Α΄), 
όπως ισχύουν και μετά το υπ’ αριθ. 7/19−10−2011 πρακτικό 
της Επιτροπής Πολιτογράφησης που λειτουργεί στην 
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ανατολικής Μακεδονίας και 
Θράκης, γίνεται δεκτή η από 25−8−2010 αίτηση πολιτο−
γράφησης του αλλογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

ΣΑΡΚΟ ΚΩΣΤΑ, ον. πατρός ΣΤΕΦΑΝ, γεν. 10−8−1957, 
στην Αλβανία, για την απόκτηση της Ελληνικής ιθα−
γένειας.

6. Με την Φ. 132996/9541/5−7−2012 απόφαση της Γενικής 
Γραμματέως Πληθυσμού και Κοινωνικής Συνοχής του 
Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις 
διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα Ελληνικής 
Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με το ν. 3284/2004 (217 Α΄), 
όπως ισχύουν και μετά το υπ’ αριθ. 7/19−10−2011 πρακτικό 
της Επιτροπής Πολιτογράφησης που λειτουργεί στην 
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ανατολικής Μακεδονίας και 
Θράκης, γίνεται δεκτή η από 25−8−2010 αίτηση πολιτο−
γράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

ΣΑΡΚΟ ΑΝΙΛΑ, ον. πατρός ΑΝΔΡΕΑ, γεν.  31−10−1966, 
στην Αλβανία, για την απόκτηση της Ελληνικής ιθαγέ−
νειας.

H Γενική Γραμματέας
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΟΡΔΑΤΟΥ

F
Αριθμ. ΔΙΔΚ/Φ.1.2/οικ. 17264 (7)
  Κατάργηση κενών οργανικών θέσεων πολιτικού προ−

σωπικού με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου του 
Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδι−
οίκησης, κατ’ εφαρμογή της παρ. 1α του άρθρου 33 
του ν.4024/2011.

   Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ 
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) της παρ. 1α του άρθρου 33 του ν.4024/2011 (Α΄ 226) 

«Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο−βαθμο−
λόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρ−
μογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής 
στρατηγικής 2012−2015»

β) του Π.Δ. 65/2011 (Α΄ 147) «Διάσπαση του Υπουρ−
γείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής 
Διακυβέρνησης στα Υπουργεία α) Εσωτερικών και 
β) Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Δια−
κυβέρνησης, ...».



2. α) Το με αριθ. πρωτ. 925/30.1.2012 έγγραφο του 
Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκη−
σης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.).

β) Την με αριθ. πρωτ. 5852/18.05.2012 (Β’ 1763) διαπι−
στωτική πράξη «Διαπίστωση αυτοδίκαιης κατάργησης 
κενών οργανικών θέσεων πολιτικού προσωπικού με σχέ−
ση εργασίας δημοσίου δικαίου του Εθνικού Κέντρου 
Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης, κατ’ εφαρμογή 
της παρ. 1α του άρθρου 33 και της παρ.2 του άρθρου 
34 του ν. 4024/2011».

3. Τις υπηρεσιακές ανάγκες του Ε.Κ.Δ.Δ.Α., αποφα−
σίζουμε:

Καταργούνται από τις αναφερόμενες θέσεις στον 
πίνακα Β της με αριθ. πρωτ. 5852/18.05.2012 (Β’ 1763) 
διαπιστωτικής πράξης «Διαπίστωση αυτοδίκαιης κα−
τάργησης κενών οργανικών θέσεων πολιτικού προσω−
πικού με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου του Εθνικού 
Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης, κατ’ 
εφαρμογή της παρ. 1α του άρθρου 33 του ν.4024/2011» 
οι κάτωθι οργανικές θέσεις ανά κατηγορία, κλάδο και 
αριθμό του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και 
Αυτοδιοίκησης:

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Μόνιμο προσω−
πικό με
σχέση εργασίας
δημοσίου 
δικαίου

Προβλεπόμενες 
οργανικές
 θέσεις

Καλυμμένες Κενές ΚΕΝΕΣ
 ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ 

ΠΟΥ
 ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΝ

ΚΑΤΑΡΓΟΥΝΤΑΙ

ΠΕ Ιατρών 2 0 2 1 1

ΠΕ Βιβλιοθηκο−
νόμων

1 0 1 1 0

Επιστημονικό 
Προσωπικό 
Υπεύθυνοι 
Σπουδών 
και Έρευνας
(με απόσπαση)

39 ΚΕΝΤΡΙΚΗ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑ

15 ΚΕΝΤΡΙΚΗ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑ

24 ΚΕΝΤΡΙΚΗ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑ

20 ΚΕΝΤΡΙΚΗ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑ

4 ΚΕΝΤΡΙΚΗ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑ

6
 Π.ΙΝ.ΕΠ.Θ.* 1 

Π.ΙΝ.ΕΠ.Θ.
5 

Π.ΙΝ.ΕΠ.Θ.
4 

Π.ΙΝ.ΕΠ.Θ.
1 

Π.ΙΝ.ΕΠ.Θ.

TE Πληροφορι−
κής

3 1 2 2 0

ΔΕ Δακτυλογρά−
φων

2 
Π.ΙΝ.ΕΠ.Θ.*

0 
Π.ΙΝ.ΕΠ.Θ.*

2
Π.ΙΝ.ΕΠ.Θ.*

0 
Π.ΙΝ.ΕΠ.Θ.*

2 
Π.ΙΝ.ΕΠ.Θ.*

ΔΕ Ηλεκτρολογι−
κών Εγκαταστά−
σεων

1 0 1 0 1

ΥΕ Προσωπικού 
Καθαριότητας

5 2 3 2 1

ΥΕ Φυλάκων−
Νυκτοφυλάκων

2 0 2 1 1

ΣΥΝΟΛΟ 61 19 42 31 11

* Περιφερειακό Ινστιτούτο Επιμόρφωσης Θεσσαλονίκης 
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

   Αθήνα, 25 Ιουλίου 2012

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΑΝΙΤΑΚΗΣ

 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 37459



      Αριθμ. 1504 (8)
Καθορισμός των ωρών απασχόλησης κατά τις Κυρια−

κές και Εξαιρέσιμες ημέρες έτους 2012, καθ’ υπέρβα−
ση της εβδομαδιαίας υποχρεωτικής εργασίας για το 
μόνιμο και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αο−
ρίστου χρόνου προσωπικό κατηγορίας Διοικητικού 
– Οικονομικού της Εθνικής Πινακοθήκης και Μουσεί−
ου Αλεξάνδρου Σούτζου. 

   Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, 

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

   Έχοντας υπόψη:
Τις διατάξεις:
1) του Ν. 1079/80 (ΦΕΚ 239/ τ.Α/ 14−10−1980), «Περί Ορ−

γανισμού και Λειτουργίας της ΕΠΜΑΣ 
2) του άρθρου 21 παρ. 4 του Ν2819/2000 (ΦΕΚ84/τ.Α/

15−3−2000) «Ίδρυση Εταιρείας «Ολυμπιακό Χωριό 2004 
Α.Ε.» προστασία Ολυμπιακών Συμβόλων και Σημάτων και 
άλλες διατάξεις», δια του οποίου ορίζεται ότι, για την 
εξυπηρέτηση του κοινού τα Μουσεία, οι Αρχαιολογικοί 
χώροι, οι Συλλογές, οι πινακοθήκες που ανήκουν ή επο−
πτεύονται από το Υπουργείο Πολιτισμού, λειτουργούν 
και φυλάσσονται σε ετήσια βάση και με το απαραίτητο 
προσωπικό ανά κλάδο ή ειδικότητα κατά τις Κυριακές 
και εξαιρέσιμες ημέρες.

3) του άρθρου 20 του Ν.4024/2011 «Συνταξιοδοτικές 
ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο−βαθμολόγιο, εργασιακή 
εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρό−
θεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012−2015 
«(ΦΕΚ 226/τ.Α./27−10−2011).

4) την Κοινή Υπουργική Απόφαση ΥΠΠΟ/ΓΝΟΣ/24581/
31−05−89 «Ρύθμιση θεμάτων του Υπουργείου Πολιτισμού», 
η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 11 του Ν.1881/90(ΦΕΚ42/
τ.Α/23−04−90) και συμπληρώθηκε από τις διατάξεις του 
άρθρου 7 παρ. 8 εδ.γ−δδ του Ν.2557/97 «Θεσμοί, μέτρα 
και δράσεις της Πολιτιστικής ανάπτυξης» (ΦΕΚ 271/
τ. Α/24−12−97)

5) του Π.Δ.85/2012 «Ίδρυση και μετονομασία Υπουρ−
γείων, μεταφορά κα κατάργηση υπηρεσιών» (ΦΕΚ 141/
τ.Α/21−06−2012)

6) του Π.Δ. 86/2012 «Διορισμός Υπουργών Αναπλη−
ρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 1411/τ.Α./
21−06−2012)

7) την Υ27/28−6−2012 Πρωθυπουργική Απόφαση «Καθο−
ρισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Παι−
δείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού» 
(ΦΕΚ 2048/τ.Β/28−06−2012). 

8) το γεγονός ότι με την παρούσα απόφαση προκα−
λείται δαπάνη ύψους:  

α) 2.588, 00 Ευρώ, για το προσωπικό της παρ. 1 της 
παρούσας που θα βαρύνει τον προϋπολογισμό εξόδων 
του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού (ΚΑΕ 0512), 
και μετά από ισόποση μείωση του προϋπολογισμού της 
ΕΠΜΑΣ, και 

 β) 2.690, 40 Ευρώ, για το προσωπικό της παραγράφου 
2 της παρούσας, που θα βαρύνει τον προϋπολογισμού 
της ΕΠΜΑΣ (ΚΑΕ 0289)

9) Τις αριθ. ΥΠΠΟΤ/ΟΙΚΟΝ/Τμ.Α. και Τ.Π/Υ/20920/07/ 
03/2012, 27586/23/03/2012 .Αποφάσεις Ανάληψης Υπο−
χρέωσης που αφορά στη δέσμευση πίστωσης, σε βάρος 
του Προϋπολογισμού Εξόδων του ΥΠ.ΠΟ.Τ. και μετά από 
ισόποση μείωση του Προϋπολογισμού της ΕΠΜΑΣ, για 
την αποζημίωση απασχόλησης Κατά Κυριακές και Εξαι−
ρέσιμες του προσωπικού της παραγράφου 1

10) την αριθμ. 630/22−03−2012 Απόφαση Ανάληψης 
Υποχρέωσης, που αφορά στη δέσμευση πίστωσης σε 
βάρος του Προϋπολογισμού της Εθνικής Πινακοθήκης 
και Μουσείου Αλεξάνδρου Σούτζου, για την αποζημίωση 
απασχόλησης Κατά Κυριακές και Εξαιρέσιμες του προ−
σωπικού της παραγράφου 2., αποφασίζουμε:

1. Καθορίζουμε, σε 16 ώρες κατά μήνα, την απασχόληση 
κατά τις Κυριακές και Εξαιρέσιμες του έτους 2012, καθ’ 
υπέρβαση της εβδομαδιαίας εργασίας δύο (2) μονίμων 
υπαλλήλων του κλάδου ΔΕ Διοικητικού – Οικονομικού οι 
οποίοι ασκούν καθήκοντα ελεγκτή εισόδου και διάθεσης 
εντύπων στα πωλητήρια της ΕΠΜΑΣ, που πλαισιώνουν 
την παρουσίαση των εκθέσεων έργων τέχνης.

2. Καθορίζουμε σε 16 ώρες τον μήνα δύο (2) υπαλλή−
λων, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου 
χρόνου, του κλάδου ΔΕ Διοικητικού – Οικονομικού, οι 
οποίοι ασκούν καθήκοντα ελεγκτή εισόδου και διάθεσης 
εντύπων στα πωλητήρια της ΕΠΜΑΣ και του Παραρτή−
ματος της ΕΠΜΑΣ στο Ναύπλιο.

3. Η ωριαία αμοιβή καθορίζεται σύμφωνα με τις δια−
τάξεις του άρθρου 20 παρ. 3 του Ν. 4024/11. 

4. Αρμόδιοι για την διαπίστωση πραγματικής παροχής 
της ανωτέρω απασχόλησης καθίστανται οι κατά την 
υπηρεσία Προϊστάμενοι των υπαλλήλων. 

5. Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως έως 31/12/2012.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

   Αθήνα, 13 Ιουλίου 2012

 Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ

 F

     Αριθμ. Μ 3615.4/01/12 (9)
Τροποποίηση του Κανονισμού Σπουδών των Κέντρων 

Επιμόρφωσης Στελεχών Εμπορικού Ναυτικού (Κ.Σ./
ΚΕΣΕΝ). 

   Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ 

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του Ν.Δ.1383/1973 «Περί ιδρύσεως Κέντρων Επιμορ−

φώσεως Στελεχών Εμπορικού Ναυτικού (ΚΕΣΕΝ)» (ΦΕΚ 
Α΄ 94), όπως τροποποιήθηκε με το Ν.Δ. 203/1973 (ΦΕΚ 
Α΄ 267).

β) Του εδαφ. β της παρ.14 του άρθρου 15 του Ν.2743/1999 
«Πλοία αναψυχής και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 211).

γ) Του Π.Δ. 85/2012 (άρθρα 3 και 5) «Ίδρυση και μετο−
νομασία Υπουργείων μεταφορά και κατάργηση υπη−
ρεσιών» (ΦΕΚ 141Α), όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 
94/2012 (ΦΕΚ Α 149).
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δ) Του Π.Δ. 86/2012 (άρθρα 3 και 5) «Διορισμός Υπουρ−
γών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 
141Α).

ε) Της αριθμ.πρωτ. Μ2115.11/21/98/21−09−1998 (ΦΕΚ 1071 
Β΄/14−10−1998) «Κύρωση Κανονισμού Σπουδών Κέντρων 
Επιμόρφωσης Στελεχών Εμπορικού Ναυτικού (ΚΕΣΕΝ)», 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει μέχρι σήμερα. 

στ) Η με αριθμ. πρωτ. 4491/08−05−2012 εισερχομένου 
ΔΕΚΝ επιστολή ΠΕΠΕΝ, 

 ζ) Η με ΩΠ 121430/06−12 αναφορά ΚΕΣΕΝ/Π−Μ.
2. Τις ανάγκες διευκόλυνσης της εκπαιδευτικής δια−

δικασίας του ΚΕΣΕΝ.
3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσης δεν 

προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπο−
λογισμού, αποφασίζουμε:

Η παρ. 6 του άρθρου 10 της εις το προοίμιο της πα−
ρούσης αναφερομένης (1ε) Υπουργικής Απόφασης αντι−
καθίσταται ως ακολούθως:

«6. Τα ΚΕΣΕΝ λειτουργούν από Δευτέρα μέχρι και 
Παρασκευή, πρωί και απόγευμα από 08.00 έως 20.00 
σύμφωνα με το πρόγραμμα το οποίο καταρτίζεται από 
το Διευθυντή Σπουδών. 

  Υπό την προϋπόθεση ότι τα αντίστοιχα τμήματα 
λειτουργούν σε διαφορετικά ωράρια επιτρέπεται η πα−
ράλληλη φοίτηση σπουδαστού σε κύκλο προαγωγικού 
διπλώματος και σε ειδικό τμήμα επιμόρφωσης..

 Δεν επιτρέπεται η παράλληλη φοίτηση σε κύκλους 
του ιδίου προαγωγικού διπλώματος».

 Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως.

  Πειραιάς, 23 Ιουλίου 2012

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΣΟΥΡΟΥΛΗΣ

F

    Αριθμ. 16758/2012 (10)
 Έγκριση καθ΄υπέρβαση εργασίας κατά τις Κυριακές και 

εξαιρέσιμες ημέρες, εργασίας κατά τις νυκτερινές 
ώρες των εργασίμων, Κυριακών και εξαιρέσιμων για 
τους μήνες από Ιούλιο έως και Δεκέμβριο 2012, για το 
μόνιμο, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου (εκτός 
των δημοσιογράφων) και αποσπασμένο προσωπικό 
στη Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και Επικοινωνίας 
και Γενική Γραμματεία Μέσων Ενημέρωσης.

   Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΣΤΟΝ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 4 και 6 και του άρ−

θρου 2 του Ν. 3242/2004 (ΦΕΚ 102/Α/24.5.2004) «Ρυθμίσεις 
για την οργάνωση και λειτουργία της Κυβέρνησης, τη 
διοικητική διαδικασία και τους ΟΤΑ», όπως έχουν τρο−
ποποιηθεί και ισχύουν.

2. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 2469/1997 (ΦΕΚ 
38/Α/14.3.1997) «Περιορισμός και βελτίωση της αποτε−
λεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες δι−
ατάξεις».

3. Τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του 
Ν. 3833/2010 (ΦΕΚ 40/Α/15.03.2010) «Προστασία της εθνι−
κής οικονομίας – Επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση 
της δημοσιονομικής κρίσης».

4. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 
226/Α) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο−
βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις 
εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονο−
μικής στρατηγικής 2012−2015».

5. Τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν. 2531/1997 (ΦΕΚ 
219/Α/29.10.1997) «Κύρωση πράξης νομοθετικού περιε−
χομένου».

6. Τις διατάξεις του Π.Δ. 258/1993 (ΦΕΚ 112/Α/30.6.1993) 
«Περί Οργανισμού της Γενικής Γραμματείας Τύπου και 
Πληροφοριών του Υπουργείου Προεδρίας της Κυβέρ−
νησης», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

7. Τις διατάξεις του Π.Δ. 73/2011 (ΦΕΚ 178/Α/11.08.2011) 
«Μετονομασία της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας 
και της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης, ανακατανομή 
των υπαγομένων σε αυτές υπηρεσιών, μεταφορά υπη−
ρεσιών και αρμοδιοτήτων από το υπουργείο Πολιτισμού 
και Τουρισμού στον Πρωθυπουργό, σύσταση Γενικής 
Γραμματείας Ναυτιλίας στο Υπουργείο Ανάπτυξης, 
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και ρύθμιση άλλων 
συναφών θεμάτων». 

8. Τις διατάξεις του Π.Δ. 90/2012 «Διορισμός Υπουργού 
και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 144/Α/05.07.2012).

9. Την απόφαση του Πρωθυπουργού αριθμ. 
Υ70/11.07.2012 (ΦΕΚ 2116/Β/11.07.2012) «Ανακαθορισμός 
αρμοδιοτήτων του Υπουργού Επικρατείας Δημητρίου 
Σταμάτη και καθορισμός αρμοδιοτήτων του Υφυπουρ−
γού στον Πρωθυπουργό, Συμεών Κεδίκογλου».

10. Το γεγονός ότι οι υπηρεσίες της Γενικής Γραμ−
ματείας Επικοινωνίας και Γενικής Γραμματείας Ενημέ−
ρωσης λειτουργούν σε 24ωρη βάση για να αντιμετωπι−
σθούν οι ανάγκες άμεσης ενημέρωσης της ελληνικής 
και διεθνούς κοινής γνώμης επί ζητημάτων κυβερνητικής 
πολιτικής, καθώς και οι έκτακτες υπηρεσιακές ανάγκες 
που θα προκύψουν για έξι μήνες κατά το έτος 2012 από 
τη διοργάνωση δημοσιογραφικών συνεδρίων, κέντρων 
τύπου, οργάνωση κέντρου τύπου με ευθύνη διαπιστεύ−
σεων και διαχείριση ελλήνων και ξένων δημοσιογράφων 
και ανταποκριτών, και την κάλυψη επισήμων επισκέψεων 
στη χώρα μας προσωπικοτήτων άλλων χωρών, που επι−
βάλλουν την απασχόληση του προσωπικού της Γενικής 
Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας και Γενικής 
Γραμματείας Μέσων Ενημέρωσης κατά τις Κυριακές και 
εξαιρέσιμες ημέρες, εργασίας κατά τις νυκτερινές ώρες 
των εργασίμων, Κυριακών και εξαιρέσιμων.

11. Το γεγονός ότι για την αντιμετώπιση των παραπάνω 
αναγκών επιβάλλεται να απασχολούνται έως σαράντα 
πέντε (45) υπάλληλοι μηνιαίως (επί συνόλου 419 υπηρε−
τούντων), όσον αφορά δε την υπερωριακή απασχόληση 
έως δέκα έξι (16) ώρες ανά υπάλληλο μηνιαίως.

12. Η δαπάνη που θα προκύψει από την ως άνω απα−
σχόληση προβλέπεται να ανέλθει έως το ποσό των δέκα 
χιλιάδων διακοσίων τριάντα οκτώ (21.900) Ευρώ.

Η ανωτέρω δαπάνη θα αντιμετωπισθεί από τις πι−
στώσεις του ΚΑΕ 0512 του ειδικού φορέα 23/760 του 
προϋπολογισμού της Γενικής Γραμματείας Ενημέρω−
σης και Επικοινωνίας και Γενικής Γραμματείας Μέ−
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σων Ενημέρωσης, οικονομικού έτους 2012 (υπ’ αριθμ. 
15571/06.07.2012 απόφαση ανάληψης της Διεύθυνσης 
Οικονομικών Υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Ενη−
μέρωσης  και  Επικοινωνίας και Γενικής Γραμματείας 
Μέσων Ενημέρωσης), αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε να εργάζονται, καθ΄υπέρβαση, έως σαρά−
ντα πέντε (45) υπάλληλοι (μόνιμοι, με σχέση εργασίας 
ιδιωτικού δικαίου (εκτός των δημοσιογράφων) και απο−
σπασμένοι στη Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και Επι−
κοινωνίας και Γενική Γραμματεία Μέσων Ενημέρωσης), 
κατά τις νυχτερινές ώρες καθώς και τις Κυριακές και 
εξαιρέσιμες με την προβλεπόμενη από το Νόμο απο−
ζημίωση, για τους μνημονευόμενους στο σκεπτικό της 
απόφασης αυτής λόγους με τις παρακάτω διακρίσεις:

Η απασχόληση του μόνιμου, με σχέση εργασίας ιδι−
ωτικού δικαίου (εκτός των δημοσιογράφων) και απο−
σπασμένου προσωπικού που υπηρετεί στη Γενική 
Γραμματεία Ενημέρωσης  και  Επικοινωνίας και Γενική 
Γραμματεία Μέσων Ενημέρωσης, κατά τις νυκτερινές 
ώρες, καθώς και τις Κυριακές και εξαιρέσιμες για τους 
μήνες από Ιούλιο έως και Δεκέμβριο 2012, εγκρίνεται 
έως την συμπλήρωση τεσσάρων χιλιάδων τριακοσίων 
είκοσι (4.320) ωρών.

β) Η κατανομή των ωρών απασχόλησης του προσω−
πικού, ως ανωτέρω, θα γίνεται κάθε φορά ανάλογα με 
τις ανάγκες της Υπηρεσίας και όχι πλέον των δεκαέξι 
(16) ωρών ανά υπάλληλο μηνιαίως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

   Αθήνα, 24 Ιουλίου 2012 

 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

 ΣΥΜΕΩΝ ΚΕΔΙΚΟΓΛΟΥ

F
    Αριθμ. 16757/2012 (11)
Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας για τους μήνες από 

Ιούλιο έως και Δεκέμβριο του έτους 2012, για το μό−
νιμο, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου 
χρόνου (εκτός των δημοσιογράφων) και αποσπα−
σμένο προσωπικό στη Γενική Γραμματεία Ενημέρω−
σης  και  Επικοινωνίας και Γενική Γραμματεία Μέ−
σων Ενημέρωσης.

   Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΣΤΟΝ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 4 και 6 και του άρ−

θρου 2 του Ν. 3242/2004 (ΦΕΚ 102/Α/24.5.2004) «Ρυθμίσεις 
για την οργάνωση και λειτουργία της Κυβέρνησης, τη 
διοικητική διαδικασία και τους ΟΤΑ», όπως έχουν τρο−
ποποιηθεί και ισχύουν.

2. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 2469/1997 (ΦΕΚ 
38/Α/14.3.1997) «Περιορισμός και βελτίωση της αποτε−
λεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες δι−
ατάξεις».

3. Τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του 
Ν. 3833/2010 (ΦΕΚ 40/Α/15.03.2010) «Προστασία της εθνι−
κής οικονομίας – Επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση 
της δημοσιονομικής κρίσης».

4. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 
226/Α) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο−

βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις 
εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονο−
μικής στρατηγικής 2012−2015».

5. Τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν. 2531/1997 (ΦΕΚ 
219/Α/29.10.1997) «Κύρωση πράξης νομοθετικού περιε−
χομένου».

6. Τις διατάξεις του Π.Δ. 258/1993 (ΦΕΚ 112/Α/30.6.1993) 
«Περί Οργανισμού της Γενικής Γραμματείας Τύπου και 
Πληροφοριών του Υπουργείου Προεδρίας της Κυβέρ−
νησης», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

7. Τις διατάξεις του Π.Δ. 73/2011 (ΦΕΚ 178/Α/11.08.2011) 
«Μετονομασία της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας 
και της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης, ανακατανομή 
των υπαγομένων σε αυτές υπηρεσιών, μεταφορά υπη−
ρεσιών και αρμοδιοτήτων από το υπουργείο Πολιτισμού 
και Τουρισμού στον Πρωθυπουργό, σύσταση Γενικής 
Γραμματείας Ναυτιλίας στο Υπουργείο Ανάπτυξης, 
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και ρύθμιση άλλων 
συναφών θεμάτων». 

8. Τις διατάξεις του Π.Δ. 90/2012 «Διορισμός Υπουργού 
και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 144/Α/05.07.2012).

9. Την απόφαση του Πρωθυπουργού αριθμ. 
Υ70/11.07.2012 (ΦΕΚ 2116/Β/11.07.2012) «Ανακαθορισμός 
αρμοδιοτήτων του Υπουργού Επικρατείας Δημητρίου 
Σταμάτη και καθορισμός αρμοδιοτήτων του Υφυπουρ−
γού στον Πρωθυπουργό, Συμεών Κεδίκογλου».

10. Το γεγονός ότι οι υπηρεσίες της Γενικής Γραμ−
ματείας Επικοινωνίας και Γενικής Γραμματείας Ενημέ−
ρωσης λειτουργούν σε 24ωρη βάση για να αντιμετωπι−
σθούν οι ανάγκες άμεσης ενημέρωσης της ελληνικής 
και διεθνούς κοινής γνώμης επί ζητημάτων κυβερνητικής 
πολιτικής, καθώς και οι έκτακτες υπηρεσιακές ανάγκες 
που θα προκύψουν για έξι μήνες κατά το έτος 2012 από 
τη διοργάνωση δημοσιογραφικών συνεδρίων, κέντρων 
τύπου, την κάλυψη επισήμων επισκέψεων στη χώρα μας 
προσωπικοτήτων άλλων χωρών, την εφαρμογή νέων 
διοικητικών μέτρων, που επιβάλλουν την απασχόληση 
του προσωπικού της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας 
και Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης υπερωριακά.

11. Το γεγονός ότι για την αντιμετώπιση των παραπά−
νω αναγκών επιβάλλεται να απασχολούνται έως εκατόν 
δέκα (110) υπάλληλοι μηνιαίως (επί συνόλου 419 υπηρε−
τούντων) όσον αφορά την υπερωριακή απασχόληση έως 
είκοσι (20) ώρες ανά υπάλληλο μηνιαίως.

12. Η δαπάνη που θα προκύψει από την ως άνω απασχό−
ληση προβλέπεται να ανέλθει έως το ποσό των ογδόντα 
δύο χιλιάδων πεντακοσίων πενήντα (82.550) Ευρώ.

Η ανωτέρω δαπάνη θα αντιμετωπισθεί από τις πι−
στώσεις του ΚΑΕ 0511 του ειδικού φορέα 23/760 του 
προϋπολογισμού της πρώην Γενικής Γραμματείας Επι−
κοινωνίας και Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης (νυν 
Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης  και  Επικοινωνίας και 
Γενικής Γραμματείας Μέσων Ενημέρωσης), οικονομικού 
έτους 2012 (υπ’ αριθμ. 15572/06.07.2012 απόφαση ανάλη−
ψης της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών της Γενικής 
Γραμματείας Ενημέρωσης  και  Επικοινωνίας και Γενικής 
Γραμματείας Μέσων Ενημέρωσης), αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε να εργάζονται, έως εκατόν δέκα (110) 
υπάλληλοι (μόνιμοι, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δι−
καίου αορίστου χρόνου –εκτός των δημοσιογράφων 
− και αποσπασμένοι στη Γενική Γραμματεία Ενημέρω−
σης και Επικοινωνίας και Γενική Γραμματεία Μέσων 
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Ενημέρωσης), υπερωριακά, με την προβλεπόμενη από 
το νόμο αποζημίωση, για τους μνημονευόμενους στο 
σκεπτικό της απόφασης αυτής λόγους με τις παρακάτω 
διακρίσεις:

α) Η υπερωριακή απασχόληση του μόνιμου, με σχέση 
εργασίας ιδιωτικού δικαίου και αποσπασμένου προσω−
πικού που υπηρετεί στη Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης  
και  Επικοινωνίας και Γενική Γραμματεία Μέσων Ενημέ−
ρωσης, πέραν του κανονικού ωραρίου, εγκρίνεται έως 
την συμπλήρωση δεκατριών χιλιάδων διακοσίων (13.200) 
ωρών για έξι μήνες κατά το έτος 2012.

β) Η κατανομή των ωρών απασχόλησης του προσω−
πικού, ως ανωτέρω, θα γίνεται κάθε φορά ανάλογα με 
τις ανάγκες της Υπηρεσίας και όχι πλέον των είκοσι 
ωρών ανά υπάλληλο μηνιαίως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

.   Αθήνα, 24 Ιουλίου 2012

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΣΥΜΕΩΝ ΚΕΔΙΚΟΓΛΟΥ

F
    Αριθμ. οικ. 369 (12)
Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες 

των Περιφερειακών Ενοτήτων Λάρισας, Μαγνησίας 
Τρικάλων και Καρδίτσας. 

  Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/07−06−2010/

τ.Α΄) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικρά−
της».

2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 129/2010 (ΦΕΚ 222/27−12−2010/
τ.Α΄) «Οργανισμός Περιφέρειας Θεσσαλίας».

3. Τις με αριθμ. 1, 2, 3, 4/03−01−2011 αποφάσεις Περιφε−
ρειάρχη Θεσσαλίας «Ανάθεση άσκησης τομέων αρμοδι−
οτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες Περιφερειακών Ενο−
τήτων Λάρισας, Μαγνησίας, Τρικάλων και Καρδίτσας».

4. Τις διατάξεις του Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45/09−03−1999 
Τ. Α΄) «Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας, όπως τροπο−
ποιήθηκε και ισχύει».

5. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 7α του 
ν.2323/1995 (ΦΕΚ 145/1995 Τ.Α΄), «Υπαίθριο Εμπόριο, 
Λαϊκές Αγορές, κ.λπ.», όπως αυτό προστέθηκε με το 

άρθρο 7 του ν.3190/2003 (ΦΕΚ 249/30.10.2003 Τ.Α΄) και 
όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την παρ. 
1δ του άρθρου 26 του ν.3419/2005 (ΦΕΚ 297/2005 Τ.Α΄) 
και με την παρ. 13 του άρθρου 12 του ν.3557/2007 (ΦΕΚ 
100/2007 Τ.Α΄), και σε συνέχεια αντικαταστάθηκε με το 
άρθρο 12 του Ν. 4038/2012 (ΦΕΚ 14/2−2−2012 Τ.Α΄) «Κυ−
ρώσεις για παραβάσεις διατάξεων υπαίθριου εμπορίου» 
και ισχύει.

6. Η Υπουργική Απόφαση Α2−1149/2004 (ΦΕΚ 
873/14.6.2004 Τ.Β’) «Ρυθμίσεις σχετικά με τον τρόπο 
επιβολής των διοικητικών προστίμων των άρθρων 5 
και 7 του Ν. 2323/1995, όπως αντικαταστάθηκαν με τον 
Ν. 3190/2003 (ΦΕΚ 249/Α 30−10−2003).

7. Η Υπουργική Απόφαση  Α2−1150/2004 (ΦΕΚ 873/2004 
Τ.Β’) «Αναπροσαρμογή των χρηματικών προστίμων, που 
αφορούν παραβάσεις των άρθρων 5 (παρ. 2) και 7 (παρ. 
6) του Ν. 2323/1995, όπως τροποποιήθηκαν με τα άρθρα 
4 και 6 του Ν. 3190/2003 (ΦΕΚ 249/2003 Τ. Α΄).

8. Η Υπουργική Απόφαση  Α2 −1151/2004 (ΦΕΚ 873/2004 
Τ.Β’)  «Ρύθμιση θεμάτων για την οργάνωση και λειτουρ−
γία των Κλιμακίων Ελέγχου Λαϊκών Αγορών και Υπαί−
θριου Εμπορίου», όπως συμπληρώθηκε με την αριθμ. 
Α2−2485/27−10−2004 όμοιά της.

9. Την ανάγκη απλούστευσης των διαδικασιών για 
ταχύτερη διεκπεραίωση των υπηρεσιακών θεμάτων 
τοπικά, αποφασίζουμε:

Μεταβιβάζουμε στους Αντιπεριφερειάρχες Λάρισας, 
Μαγνησίας, Τρικάλων και Καρδίτσας για τις αντίστοιχες 
Περιφερειακές Ενότητες, την αρμοδιότητα της λειτουρ−
γίας των Κλιμακίων Ελέγχου Λαϊκών Αγορών και Υπαί−
θριου Εμπορίου (πλανόδιου και στάσιμου), σύμφωνα με 
την κείμενη νομοθεσία. 

Οι Περιφερειακές ενότητες θα ενημερώνουν την Πε−
ριφέρεια σε τακτά χρονικά διαστήματα, με τα κλιμάκια 
ελέγχου που έχουν συσταθεί και λειτουργούν σε αυ−
τές, τον αριθμό των διενεργούμενων ελέγχων, τον τόπο 
ελέγχου, τον αριθμό το είδος των παραβάσεων και τις 
επιβληθείσες κυρώσεις καθώς και την διεκπεραίωση της 
αποζημίωσης των ελεγκτών των Κλιμακίων Ελέγχου.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

  Λάρισα, 23 Ιουλίου 2012

Ο Περιφερειάρχης
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ  
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ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

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

Σε μορφή DVD/CD:

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

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

Β΄ 300 € 80 € 30 € Ε.Β.Ι. 100 € − -

Γ΄ 50 € − − Α.Ε.Δ. 5 € − -

Υ.Ο.Δ.Δ. 50 € − − Δ.Δ.Σ. 200 € − 20 €

Δ΄ 110 € 30 € − Α.Ε.−Ε.Π.Ε. − − 100 €

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

. . .

Τεύχος Έντυπη μορφή

Α΄ 225 €

Β΄ 320 €

Γ΄ 65 €

Υ.Ο.Δ.Δ. 65 €

Τεύχος Έντυπη μορφή

Δ΄ 160 €

Α.Α.Π. 160 €

Ε.Β.Ι. 65 €

Α.Ε.Δ. 10 €

Τεύχος Έντυπη μορφή

Α.Ε.−Ε.Π.Ε. 2.250 €

Δ.Δ.Σ. 225 €

Α.Σ.Ε.Π. 70 €

Ο.Π.Κ. −

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

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

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

•  Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου 
Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά όργανα και οι τρι−
τοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής.

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

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

Πληροφορίες  για δημοσιεύματα που καταχωρίζονται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: 210 5279000.
Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: τηλ.: 210 8220885.

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

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

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