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Αριθ. 2/55534/0022
(1)
Τροποποίηση της αριθμ. 2037337/5962/0022/ 10.7.1996
κοινής υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 599 τ.Β’) «Σύστα−
ση Περιφερειακών Επιτροπών στον Οργανισμό Ερ−
γατικής Εστίας».
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ −
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 20 παρ. 9 του Ν. 2224/1994
(ΦΕΚ 112 τ.Α΄) όπως προστέθηκαν και τροποποιήθηκαν
με τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 3 του Ν. 2336/1995
(ΦΕΚ 189 τ.Α΄) και του άρθρου 23 παρ. 2 του Ν. 3227/2004
(ΦΕΚ 31 τ.Α΄).
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

2. Τις διατάξεις του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της
νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όρ−
γανα» (ΦΕΚ 98 τ.Α΄).
3. Την αριθμ. 2/65978/0022/04.10.1999 κοινή υπουργι−
κή απόφαση «Κανονισμός αρμοδιοτήτων συγκρότησης,
λειτουργίας, δαπανών περιφερειακών επιτροπών Ο.Ε.Ε.»
(ΦΕΚ 1920/τ.Β’).
4. Την υπ’ αριθμ. 2037337/5962/0022/10.7.1996 κοινή
υπουργική απόφαση «Σύσταση περιφερειακών επιτρο−
πών στον Οργανισμό Εργατικής Εστίας» (ΦΕΚ 599/
τ.Β’) όπως αυτή τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με
τις αριθμ. 2/53688/0022/28.7.2000 (ΦΕΚ 1040 τ.Β’) και
2/17750/0022/26.4.2004 (ΦΕΚ 674 τ.Β’) όμοιες.
5. Την αριθμ. Υ350/8.7.2011 Απόφαση του Πρωθυπουρ−
γού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των αναπληρωτών
Υπουργών Οικονομικών Φίλιππου Σαχινίδη και Παντελή
Οικονόμου» (ΦΕΚ 1603 τ.Β’).
6. Το απόσπασμα πρακτικού της υπ’ αριθμ. 23/3.6.2011
(θέμα 33) συνεδρίασης του Δ.Σ. του Ο.Ε.Ε.
7. Τη μείωση του υπηρετούντος προσωπικού των πε−
ριφερειακών γραφείων και των τοπικών υπηρεσιών του
Οργανισμού.
8. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπο−
λογισμού του ΟΕΕ, αποφασίζουμε:
Αντικαθίσταται η περίπτωση (α) της παρ. 1 της
αριθμ. 2037337/5962/0022/10.7.1996 (ΦΕΚ 599 Β΄) κοινής
απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας
και Κοινωνικών Ασφαλίσεων «Σύσταση Περιφερεια−
κών Επιτροπών στον Οργανισμό Εργατικής Εστίας»,
όπως αυτό τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με
τις αριθμ. 2/53688/0022/28.7.2000 (ΦΕΚ 1040/Β) και
2/17750/0022/26.4.2004 (ΦΕΚ 674/Β) όμοιες αποφάσεις,
ως εξής:
«α) έναν (1) υπάλληλο του Οργανισμού Εργατικής Εστί−
ας, με τον αναπληρωτή του, επίσης υπάλληλο του Ορ−
γανισμού. Σε περιφερειακές επιτροπές του Ο.Ε.Ε. και για
όσο χρονικό διάστημα στα αντίστοιχα λειτουργούντα
περιφερειακά γραφεία ή τοπικές υπηρεσίες υπηρετεί
ένας μόνο υπάλληλος του Οργανισμού ή αποσπασμένος
στον Οργανισμό ή δεν υπηρετεί υπάλληλος, το μέλος
της επιτροπής και ο αναπληρωτής του θα ορίζονται από
υπαλλήλους του Σώματος Επιθεωρητών Εργασίας (Σ.ΕΠ.
Ε.) της οικείας Κοινωνικής Επιθεώρησης Εργασίας ή των
λοιπών εποπτευομένων Οργανισμών του Υπουργείου
Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, που υπηρετούν
στην έδρα της αντίστοιχης Περιφερειακής Επιτροπής
του Οργανισμού».
Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθμ. 2037337/5962/0022/1
0.7.1996 Κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών
και Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, όπως έχει
τροποποιηθεί.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

Αριθ. 2/44638/0022
(2)
Καθορισμός αποδοχών του Διευθυντή της Κεντρικής
Υπηρεσίας Ασύλου του Υπουργείου Προστασίας του
Πολίτη.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

Αθήνα, 9 Αυγούστου 2011

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε
με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚΑ98).
β. Του άρθρου 2 παρ.1 του ν. 3907/2011 (ΦΕΚ Α΄ 7).
γ. Του Π.Δ. 184/2009 (ΦΕΚ Α΄ 213) «Σύσταση Υπουργείου
Προστασίας του Πολίτη και καθορισμός των αρμοδι−
οτήτων του».
2. Την υπ’ αριθμ. Υ359/8.7.2011 απόφαση του Πρωθυ−
πουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Αναπληρωτών
Υπουργών Οικονομικών Φίλιππου Σαχινίδη και Παντελή
Οικονόμου» (ΦΕΚ Β’ 1603).
3. Την υπ’ αριθμ. 7004/3/52/21.10.2010 απόφαση του
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Προστασίας του Πο−
λίτη (ΦΕΚ Β’ 1682) «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυ−
πουργό Προστασίας του Πολίτη Εμμανουήλ Όθωνα».
4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας
απόφασης προκαλούνται δαπάνες σε βάρος του κρα−
τικού προϋπολογισμού Ε.Φ.43−630 «Κεντρική Υπηρεσία
Ασύλου» για το έτος 2011 ύψους 39.000,00 € περίπου
και για καθένα από τα επόμενα έτη ύψους 59.000,00 €
περίπου, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
1. Καθορίζουμε το ύψος των μηνιαίων αποδοχών του
Διευθυντή της Υπηρεσίας Ασύλου, σε 4.871,30 ευρώ.
2. Στον Διευθυντή, της Υπηρεσίας Ασύλου χορηγείται
επίσης οικογενειακή παροχή σύμφωνα με τους όρους και
τις προϋποθέσεις του άρθρου 11 του ν.3205/2003 (Α−297).
3. Οι ανωτέρω αποδοχές υπόκεινται σε παρακράτηση
φόρου εισοδήματος, σύμφωνα με τα ισχύοντα καθώς
και σε κρατήσεις υπέρ ασφαλιστικών φορέων και στις
λοιπές νόμιμες κρατήσεις υπέρ τρίτων.
Άρθρο 2
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δη−
μοσίευσή της.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 9 Αυγούστου 2011
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΟΘΩΝΑΣ

F
Αριθ. 2/49156/0022
(3)
Καθορισμός αποδοχών του Διευθυντή της Κεντρικής
Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής του Υπουργείου Προ−
στασίας του Πολίτη.

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε
με το άρθρο πρώτο του Π.Δ.63/2005 (ΦΕΚ Α98).
β. Του άρθρου 9 παρ. 1 του ν. 3907/2011 (ΦΕΚ Α΄ 7).
γ. Του Π.Δ. 184/2009 (ΦΕΚ Α΄ 213) «Σύσταση Υπουργείου
Προστασίας του Πολίτη και καθορισμός των αρμοδι−
οτήτων του».
2. Την υπ’ αριθμ. Υ350/8.7.2011 απόφαση του Πρωθυ−
πουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Αναπληρωτών
Υπουργών Οικονομικών Φίλιππου Σαχινίδη και Παντελή
Οικονόμου» (ΦΕΚ Β’ 1603).
3. Την υπ’ αριθμ. 7004/3/52/21.10.2010 απόφαση του
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Προστασίας του Πο−
λίτη (ΦΕΚ Β’ 1682) «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυ−
πουργό Προστασίας του Πολίτη Εμμανουήλ Όθωνα».
4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας
απόφασης προκαλούνται δαπάνες σε βάρος του κρατι−
κού προϋπολογισμού Ε.Φ.43−640 «Κεντρικής Υπηρεσίας
Πρώτης Υποδοχής» για το έτος 2011 ύψους 39.000,00
€ περίπου και για καθένα από τα επόμενα έτη ύψους
59.000,00 € περίπου, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
1. Καθορίζουμε το ύψος των μηνιαίων αποδοχών του
Διευθυντή της Κεντρικής Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής,
σε 4.871,30 ευρώ.
2. Στον Διευθυντή, της Κεντρικής Υπηρεσίας Πρώτης
Υποδοχής χορηγείται επίσης οικογενειακή παροχή σύμ−
φωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου
11 του ν.3205/2003 (ΦΕΚ Α΄ 297).
3. Οι ανωτέρω αποδοχές υπόκεινται σε παρακράτηση
φόρου εισοδήματος, σύμφωνα με τα ισχύοντα καθώς
και σε κρατήσεις υπέρ ασφαλιστικών φορέων και στις
λοιπές νόμιμες κρατήσεις υπέρ τρίτων.
Άρθρο 2
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δη−
μοσίευσή της.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 9 Αυγούστου 2011
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΟΘΩΝΑΣ

F
Αριθ. Δ16 Ε 1113067 ΕΞ 2011
(4)
Είσπραξη εσόδων υπέρ Δήμων από τις Δημόσιες
Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.).
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 106 του Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ
247 Α΄/1995) «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των
δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει
σήμερα.
2. Τις διατάξεις του ν.δ. 356/1974 «Περί Κώδικα Είσπρα−
ξης Δημοσίων Εσόδων (Κ.Ε.Δ.Ε.)».
3. Την Υ350/08.07.2011 (ΦΕΚ 1603B/11.07.2011) απόφαση
του Πρωθυπουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των
Αναπληρωτών Υπουργών Οικονομικών Φ.Σαχινίδη και
Π.Οικονόμου».
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4. Το έγγραφο υπ’ αριθμ. 32001/04.07.2011 της Διεύ−
θυνσης Οικονομικών Ο.Τ.Α. του Υπουργείου Εσωτερικών,
Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
5. Το γεγονός ότι η απόφαση αυτή δεν προκαλεί δα−
πάνη στον Κρατικό Προϋπολογισμό, αποφασίζουμε:
1. Αναθέτουμε στις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες
την είσπραξη εσόδων των Δήμων που συστάθηκαν σύμ−
φωνα με τα άρθρα 1 και 283 του ν.3852/2010, «Πρόγραμ−
μα Καλλικράτης», όταν τα έσοδα αυτά συμβεβαιώνονται
με έσοδα του Δημοσίου.
2. Από το ποσό που εισπράττεται υπέρ των ανωτέρω
παρακρατείται ως δαπάνη βεβαίωσης και είσπραξης
ποσοστό 10%.
3. Τα ποσά που παρακρατούνται θα αποδίδονται στον
ΚΑΕ 3413 του Κρατικού Προϋπολογισμού.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 5 Αυγούστου 2011
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

F
Αριθ. Δ16 Ε 1113015 ΕΞ 2011
(5)
Είσπραξη εσόδων υπέρ Τρίτων από τις Δημόσιες
Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.).
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 106
του Ν.2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α΄/1995) «Περί Δημοσίου Λο−
γιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες
διατάξεις».
2. Τις διατάξεις του ν.δ. 356/1974 “Περί Κώδικα Είσπρα−
ξης Δημοσίων Εσόδων (Κ.Ε.Δ.Ε.)”.
3. Την Υ350/08.07.2011 (ΦΕΚ 1603Β΄/11.07.2011) απόφαση
του Πρωθυπουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των
Αναπληρωτών Υπουργών Οικονομικών Φ.Σαχινίδη και
Π.Οικονόμου».
4. Το έγγραφο υπ’ αριθμ. 32001/04.07.2011 της Διεύ−
θυνσης Οικονομικών Ο.Τ.Α. του Υπουργείου Εσωτερικών,
Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
5. Το γεγονός ότι η απόφαση αυτή δεν προκαλεί δα−
πάνη στον Κρατικό Προϋπολογισμό, αποφασίζουμε:
1. Αναθέτουμε στις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες
την είσπραξη των εσόδων των Περιφερειών που συστά−
θηκαν σύμφωνα με τα άρθρα 3 και 283 του ν.3852/2010,
«Πρόγραμμα Καλλικράτης», ήτοι:
Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης
Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας
Περιφέρεια Ηπείρου
Περιφέρεια Θεσσαλίας
Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας
Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας
Περιφέρεια Αττικής
Περιφέρεια Πελοποννήσου
Περιφέρεια Β. Αιγαίου
Περιφέρεια Ν. Αιγαίου
Περιφέρεια Κρήτης
2. Από το ποσό που εισπράττεται υπέρ των ανωτέρω
παρακρατείται ως δαπάνη βεβαίωσης και είσπραξης
ποσοστό 10%.
3. Τα ποσά που παρακρατούνται θα αποδίδονται στον
ΚΑΕ 3413 του Κρατικού Προϋπολογισμού.
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 5 Αυγούστου 2011
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

F
(6)
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 17384/19−4−2011 απόφασης
πιστοποίησης της ολοκλήρωσης − οριστικοποίησης
του κόστους και έναρξης της παραγωγικής λειτουρ−
γίας επένδυσης της εταιρείας «ΑΤΚΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑ−
ΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΠΕ» με δ.τ «ΑΤΚΑ ΕΠΕ» η οποία έχει
υπαχθεί στις διατάξεις του Ν. 3299/04.
Με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 35249/ΥΠΕ/5/00713/Ν. 3299/
04/9−8−2011 απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης, Αντα−
γωνιστικότητας και Ναυτιλίας, τροποποιείται η 17384/
ΥΠΕ/5/00713/Ν. 3299/04/19−4−2011 (ΦΕΚ. 813/T.B/10−5−2011)
που πιστοποιείται η ολοκλήρωση −οριστικοποίηση του
κόστους και η έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας
της επένδυσης της εταιρείας «ΑΤΚΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑ−
ΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΠΕ» με δ.τ «ΑΤΚΑ ΕΠΕ», που αναφέρεται
στην ίδρυση μονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας
από ΦΒ στοιχεία ισχύος 50KW, στη θέση ΜΑΤΑΡΓΙΑΔΑ
στην Τ.Κ. ΒΑΣΙΛΙΤΣΙΟΥ της Δ.Ε. ΚΟΡΩΝΗΣ του Δήμου
ΠΥΛΟΥ − ΝΕΣΤΟΡΟΣ του Νομού Μεσσηνίας με τους
εξής όρους:
α) Το συνολικό οριστικοποιούμενο − ενισχυόμενο κό−
στος της επένδυσης ανέρχεται στο ποσό των διακοσίων
τριάντα χιλιάδων ευρώ (230.000,00 €).
β) Η ίδια συμμετοχή ανέρχεται στο ποσό των εξήντα
εννέα χιλιάδων ευρώ (69.000,00€), που αποτελεί ποσο−
στό 30,00% του συνολικού κόστους της ενισχυόμενης
επένδυσης.
γ) Το ύψος της επιχορήγησης ανέρχεται στο ποσό των
ενενήντα δύο χιλιάδων ευρώ (92.000,00 €), που αποτελεί
ποσοστό 40,00% του συνολικού κόστους της ενισχυό−
μενης επένδυσης.
δ) Το ύψος του τραπεζικού δανείου ανέρχεται στο
ποσό των εξήντα εννέα χιλιάδων ευρώ (69.000,00€) που
αποτελεί ποσοστό 30,00%, του συνολικού κόστους της
ενισχυόμενης επένδυσης.
στ) Ημερομηνία ολοκλήρωσης της επένδυσης 10.11.2009.
ζ) Την 24−2−2011 (Πρακτικό 559) ομόφωνη γνωμοδότηση
της Επιτροπής, του άρθρου 7 παρ. 15 του Ν. 3299/04.
Εγκρίνεται η καταβολή του υπολοίπου της επιχορή−
γησης ποσού τριάντα οκτώ χιλιάδων, εξακοσίων είκοσι
οκτώ ευρώ (38.628,00)€.
Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ

F
(7)
Υπαγωγή της επιχείρησης «ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙ−
ΟΥ−ΤΣΟΥΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», στις
διατάξεις του Ν. 3299/2004, όπως ισχύει, για την ενί−
σχυση επενδυτικού σχεδίου της με το κίνητρο της
επιχορήγησης.
Με την αρ. Πρωτ. 31776/ΥΠΕ/5/01544/Ε/Ν. 3299/2004/

14−6−2011 απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας, Αντα−
γωνιστικότητας και Ναυτιλίας, εγκρίθηκε η υπαγωγή
στις διατάξεις του Ν. 3299/2004 της επιχείρησης «ΒΑΣΙ−
ΛΕΙΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ−ΤΣΟΥΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘ−
ΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» για την ενίσχυση επενδυτικού σχεδίου
της, με το κίνητρο της επιχορήγησης, που αναφέρεται
στην ίδρυση φωτοβολταϊκού σταθμού (4011 Κ.Α. ΣΤΑ−
ΚΟΔ 2003) στην περιοχή ΚΕΡΑΜΙΔΙΑ ΔΗΜΟΥ ΙΑΡΔΑΝΟΥ
που βρίσκεται στον Δήμο ΙΑΡΔΑΝΟΥ, του Νομού ΗΛΕΙΑΣ,
της Περιφέρειας ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, συνολικής ενισχυ−
όμενης δαπάνης διακοσίων εβδομήντα χιλιάδων ευρώ
(270.000 €), με ποσοστό επιχορήγησης 40%, δηλαδή
ποσό εκατόν είκοσι χιλιάδων ευρώ (108.000 €).
Με την επένδυση δεν δημιουργούνται νέες θέσεις
απασχόλησης (0 ΕΜΕ).
Ημερομηνία γνωμοδότησης της Επιτροπής: 03−03−2011.
Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ

F
(8)
Υπαγωγή της υπό σύσταση εταιρείας «Ν. ΤΣΟΓΚΑΣ &
ΣΙΑ Ε.Π.Ε.» στις διατάξεις του Ν. 3299/04, όπως ισχύ−
ει, για την ενίσχυση επενδυτικού σχεδίου της με το
κίνητρο της επιχορήγησης.
Με την 35384/ΥΠΕ/5/03477/Ε/Ν. 3299/04/10−8−2011 από−
φαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας
και Ναυτιλίας, εγκρίθηκε η υπαγωγή στις διατάξεις του
Ν. 3299/04, της υπό σύσταση επιχείρησης «Ν. ΤΣΟΓΚΑΣ
& ΣΙΑ Ε.Π.Ε.» για την ενίσχυση επενδυτικού σχεδίου της
με το κίνητρο της επιχορήγησης, που αναφέρεται στην
ίδρυση ξενοδοχείου κλασσικού τύπου 4* σε υφιστάμενη
τριώροφη οικοδομή, στη οδό Χατζηπελερέν & Καλούδη
20 στο Δήμο Ιωαννιτών του Νομού Ιωαννίνων, συνο−
λικής επιχορηγούμενης δαπάνης ενός εκατομμυρίου
τετρακοσίων εξήντα οκτώ χιλιάδων διακοσίων τριάντα
(1.468.230) ευρώ. Το ποσοστό της επιχορήγησης ανέρ−
χεται σε 48% επί του κόστους της επιχορηγούμενης
επένδυσης, δηλαδή ποσό επιχορήγησης επτακόσιες
τέσσερεις χιλιάδες επτακόσια πενήντα ευρώ και σα−
ράντα λεπτά του ευρώ (704.750,40) ευρώ.
Με την επένδυση θα δημιουργηθούν 7 νέες θέσεις
εργασίας, που αντιστοιχούν σε 7 ΕΜΕ.
Ημερομηνία γνωμοδότησης της Επιτροπής 7−4−2011
(ομόφωνη).
Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ

F
(9)
Υπαγωγή της επιχείρησης «FOREST RESORTS ΑΝΩΝΥ−
ΜΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», στις δι−
ατάξεις του Ν. 3299/2004, όπως ισχύει, για την ενί−
σχυση επενδυτικού σχεδίου της με το κίνητρο της
επιχορήγησης.
Με την αριθμ. πρωτ. 35398/ΥΠΕ/5/03137/Ε/Ν. 3299/
2004/10.8.2011 απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης,
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, εγκρίθηκε η υπα−

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
γωγή στις διατάξεις του Ν. 3299/2004 της επιχείρησης
«FOREST RESORTS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙ−
ΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», για την ενίσχυση επενδυτικού σχεδίου
της, με το κίνητρο της επιχορήγησης, που αναφέρεται
στην ίδρυση ξενοδοχειακής μονάδας 5 αστέρων, στο
Δήμο Καστοριάς του Νομού Καστοριάς, συνολικής επι−
χορηγούμενης δαπάνης επτά εκατομμυρίων τετρακο−
σίων χιλιάδων (7.400.000) ευρώ.
Το ποσοστό της επιχορήγησης ανέρχεται σε 45% επί
του κόστους της επιχορηγούμενης επένδυσης δηλαδή
ποσό επιχορήγησης τριών εκατομμυρίων τριακοσίων
τριάντα χιλιάδων (3.330.000) ευρώ.
Με την επένδυση θα δημιουργηθούν είκοσι πέντε (25)
νέες θέσεις απασχόλησης (18,33 Ε.Μ.Ε.).
Ημερομηνία γνωμοδότησης της Επιτροπής: 31.3.2011.
Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ

F
(10)
Υπαγωγή της επιχείρησης «ΑΦΟΙ ΠΑΣΙΣΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ, ΕΜΠΟΡΙ−
ΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ» με δ.τ. «ΠΑΣΙΣΗΣ
Α.Ε.», στις διατάξεις του Ν. 3299/2004, όπως ισχύει,
για την ενίσχυση επενδυτικού σχεδίου της με το κί−
νητρο της επιχορήγησης.
Με την αριθμ. πρωτ. 35400/ΥΠΕ/5/03263/Ε/Ν. 3299/
2004/10.8.2011 απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης,
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, εγκρίθηκε η υπα−
γωγή στις διατάξεις του Ν. 3299/2004 της επιχείρησης
«ΑΦΟΙ ΠΑΣΙΣΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ,
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ, ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ»
με δ.τ. «ΠΑΣΙΣΗΣ Α.Ε.», για την ενίσχυση επενδυτικού
σχεδίου της, με το κίνητρο της επιχορήγησης, που
αναφέρεται στην ίδρυση μονάδας παροχής υπηρεσι−
ών εφοδιαστικής αλυσίδας προς τρίτους (3PL) στο Ρίο
Πατρών του Νομού Αχαΐας, συνολικής επιχορηγούμενης
δαπάνης δύο εκατομμυρίων εκατόν ογδόντα εννέα χι−
λιάδων τετρακοσίων ογδόντα πέντε ευρώ και πενήντα
πέντε λεπτών (2.189.485,55).
Το ποσοστό της επιχορήγησης ανέρχεται σε 49% επί
του κόστους της επιχορηγούμενης επένδυσης δηλαδή
ποσό επιχορήγησης ενός εκατομμυρίου εβδομήντα δύο
χιλιάδων οκτακοσίων σαράντα επτά ευρώ και ενενήντα
δύο λεπτών (1.072.847,92).
Με την επένδυση θα δημιουργηθούν επτά (7) νέες
θέσεις απασχόλησης (7 Ε.Μ.Ε.).
Ημερομηνία γνωμοδότησης της Επιτροπής: 31.3.2011.
Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
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2004/10.8.2011 απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης,
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, εγκρίθηκε η υπα−
γωγή στις διατάξεις του Ν. 3299/2004 της επιχείρησης
«ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΤΙΡΥΠΑΝΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙ−
ΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ» με δ.τ. «ANSY A.E.», για την
ενίσχυση επενδυτικού σχεδίου της, με το κίνητρο της
επιχορήγησης, που αναφέρεται στην ίδρυση μονάδας
ανακύκλωσης με μεταποιητική δραστηριότητα αποβλή−
των ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, στη ΒΙ.ΠΕ.
Πρέβεζας του Νομού Πρεβέζης, συνολικής επιχορηγού−
μενης δαπάνης τεσσάρων εκατομμυρίων επτακοσίων
σαράντα δύο χιλιάδων πεντακοσίων (4.742.500) ευρώ.
Το ποσοστό της επιχορήγησης ανέρχεται σε 45% επί
του κόστους της επιχορηγούμενης επένδυσης δηλαδή
ποσό επιχορήγησης δύο εκατομμυρίων εκατόν τριά−
ντα τεσσάρων χιλιάδων εκατόν είκοσι πέντε (2.134.125)
ευρώ.
Με την επένδυση θα δημιουργηθούν δέκα (10) νέες
θέσεις απασχόλησης (10 Ε.Μ.Ε.).
Ημερομηνία γνωμοδότησης της Επιτροπής: 17.3.2011.
Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ

F
(12)
Υπαγωγή της επιχείρησης «Σ. ΓΙΑΝΝΙΚΑΚΗΣ ΤΟΥΡΙ−
ΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩ−
ΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», στις διατάξεις του Ν. 3299/2004,
όπως ισχύει, για την ενίσχυση επενδυτικού σχεδίου
της με το κίνητρο της επιχορήγησης.
Με την αριθμ. πρωτ. 35404/ΥΠΕ/5/02969/Ε/Ν. 3299/
2004/10.8.2011 απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης, Αντα−
γωνιστικότητας και Ναυτιλίας, εγκρίθηκε η υπαγωγή στις
διατάξεις του Ν. 3299/2004 της επιχείρησης «Σ. ΓΙΑΝΝΙ−
ΚΑΚΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» για την ενίσχυση επενδυτικού σχε−
δίου της, με το κίνητρο της επιχορήγησης, που αναφέρεται
στην ίδρυση ξενοδοχειακής μονάδας 5 αστέρων, στο Δήμο
Μαλεβιζίου (πρώην Γαζιού) του Νομού Ηρακλείου, συνολι−
κής επιχορηγούμενης δαπάνης είκοσι τριών εκατομμυρίων
διακοσίων χιλιάδων (23.200.000) ευρώ.
Το ποσοστό της επιχορήγησης ανέρχεται σε 28,23%
επί του κόστους της επιχορηγούμενης επένδυσης δηλα−
δή ποσό επιχορήγησης έξι εκατομμυρίων πεντακοσίων
πενήντα χιλιάδων (6.550.000) ευρώ.
Με την επένδυση θα δημιουργηθούν εξήντα (60) νέες
θέσεις απασχόλησης (35 Ε.Μ.Ε.).
Ημερομηνία γνωμοδότησης της Επιτροπής: 31.3.2011.
Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ

F

F

(11)
Υπαγωγή της επιχείρησης «ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΤΙΡΥΠΑΝ−
ΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ»
με δ.τ. «ANSY A.E.», στις διατάξεις του Ν. 3299/2004,
όπως ισχύει, για την ενίσχυση επενδυτικού σχεδίου
της με το κίνητρο της επιχορήγησης.

(13)
Υπαγωγή της επιχείρησης «ΜΥΛΩΝΑΚΗΣ Π. & ΜΥΛΩ−
ΝΑΚΗ Ι. O.E.» με δ.τ. «ΜΥΛΩΝΑΚΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΚΑΙ
ΣΙΑ O.E.» στις διατάξεις του Ν. 3299/2004, όπως ισχύ−
ει, για την ενίσχυση επενδυτικού σχεδίου της με το
κίνητρο της επιχορήγησης.

Με την αριθμ. πρωτ. 35402/ΥΠΕ/5/02165/Ε/Ν. 3299/

Με την 35419/ΥΠΕ/5/01853/Ε/Ν. 3299/04/10−8−2011 από−
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φαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας
και Ναυτιλίας, εγκρίθηκε η υπαγωγή στις διατάξεις του
Ν. 3299/2004, της επιχείρησης «ΜΥΛΩΝΑΚΗΣ Π. & ΜΥΛΩ−
ΝΑΚΗ Ι. O.E.» με δ.τ. «ΜΥΛΩΝΑΚΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ
O.E.», για την ενίσχυση επενδυτικού σχεδίου της με το
κίνητρο της επιχορήγησης, που αναφέρεται στην ίδρυση
σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτο−
βολταϊκά, θέση Πρίνος Μυλοποτάμου, Δήμου Ρεθύμνης
(τέως Δήμου Αρκαδίου), Νομού Ρεθύμνης, Περιφέρειας
Κρήτης, συνολικής επιχορηγούμενης δαπάνης Διακοσί−
ων Σαράντα Χιλιάδων (240.000,00) ευρώ.
Το ποσοστό της επιχορήγησης ανέρχεται σε 40,00%
επί του κόστους της επιχορηγούμενης επένδυσης,
δηλαδή ποσό επιχορήγησης Ενενήντα Έξι Χιλιάδων
(96.000,00) ευρώ.
Δεν θα δημιουργηθούν νέες θέσεις απασχόλησης.
Ημερομηνία γνωμοδότησης της Επιτροπής 23/3/2011
(ομόφωνη).
Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ

F
(14)
Υπαγωγή της επιχείρησης «ΜΑΡΙΑ ΜΠΕΖΙΚΗ − ΧΡΙΣΤΙ−
ΝΑ ΜΠΕΖΙΚΗ ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥ−
ΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ» με δ.τ. «ΗΛΙΑΚΤΙΣ»
στις διατάξεις του Ν. 3299/2004, όπως ισχύει, για την
ενίσχυση επενδυτικού σχεδίου της με το κίνητρο
της επιχορήγησης.
Με την 35422/ΥΠΕ/5/01851/Ε/Ν. 3299/04/10−8−2011 απόφαση
του Υφυπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυ−
τιλίας, εγκρίθηκε η υπαγωγή στις διατάξεις του Ν. 3299/2004,
της επιχείρησης «ΜΑΡΙΑ ΜΠΕΖΙΚΗ − ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΜΠΕΖΙΚΗ
ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ» με δ.τ. «ΗΛΙΑΚΤΙΣ», για την ενίσχυση επεν−
δυτικού σχεδίου της με το κίνητρο της επιχορήγησης, που
αναφέρεται στην ίδρυση σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής
ενέργειας από φωτοβολταϊκά, στο αγροτεμάχιο υπ’ αριθμ.
599 στην Τ.Κ. Δυτικού, Δήμου Πέλλας, Νομού Πέλλας, Πε−
ριφέρειας Κεντρικής Ελλάδος, συνολικής επιχορηγούμενης
δαπάνης Τριακοσίων Χιλιάδων (300.000,00) Ευρώ.
Το ποσοστό της επιχορήγησης ανέρχεται σε 40,00%
επί του κόστους της επιχορηγούμενης επένδυσης, δηλαδή
ποσό επιχορήγησης Εκατόν Είκοσι Χιλιάδων (120.000,00)
ευρώ.
Δεν θα δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας.
Ημερομηνία γνωμοδότησης της Επιτροπής 23/3/2011
(ομόφωνη).
Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ

F
(15)
Υπαγωγή της επιχείρησης «ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΤΣΕΑΣ &
ΣΙΑ O.E.» με δ.τ. «Δ. ΠΑΤΣΕΑΣ & ΣΙΑ O.E.» στις δια−
τάξεις του Ν. 3299/2004, όπως ισχύει, για την ενί−
σχυση επενδυτικού σχεδίου της με το κίνητρο της
επιχορήγησης.
Με την 35415/ΥΠΕ/5/01520/Ε/Ν. 3299/04/10−8−2011 από−

φαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας
και Ναυτιλίας, εγκρίθηκε η υπαγωγή στις διατάξεις του
Ν. 3299/2004, της επιχείρησης «ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΤΣΕΑΣ
& ΣΙΑ O.E.» με δ.τ. «Δ. ΠΑΤΣΕΑΣ & ΣΙΑ O.E.», για την
ενίσχυση επενδυτικού σχεδίου της με το κίνητρο της
επιχορήγησης, που αναφέρεται στην ίδρυση σταθμού
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταικά,
στη θέση «Λειβαδιά», Κοινότητας Αγίας Κυριακής, Δή−
μου Καστοριάς (τέως Δήμου Αλιάκμονα), Νομού Κα−
στοριάς, Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, συνολικής
επιχορηγούμενης δαπάνης Τριακοσίων Εξήντα Χιλιάδων
(360.000,00) ευρώ.
Το ποσοστό της επιχορήγησης ανέρχεται σε 40,00%
επί του κόστους της επιχορηγούμενης επένδυσης, δηλα−
δή ποσό επιχορήγησης ενός Εκατόν Σαράντα Τεσσάρων
Χιλιάδων (144.000,00) ευρώ.
Δεν θα δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας.
Ημερομηνία γνωμοδότησης της Επιτροπής 3/3/2011
(ομόφωνη).
Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ

F
(16)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας από ομογενείς.
1. Με την με αριθ. πρωτ. 644/50666/29−07−2011 απόφα−
ση της Γενικής Γραμματέως Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Θεσσαλίας − Στερεάς Ελλάδας γίνεται αποδεκτή η αίτη−
ση του υπό στοιχεία ΤΑΜΠΑ (ΤΑΒΑ) ΠΕΤΡΙΚΑ (PETRIKA)
όν. πατρός ΗΛΙΑ (ILIA), κατοίκου Δήμου Βόλου, κατόχου
του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.)
με αριθμό Α 283210, περί αποκτήσεως της ελληνικής
ιθαγένειας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23
του Ν. 3838/2010 (ΦΕΚ49Α).
2. Με την με αριθ. πρωτ.641/50662/29−07−2011 απόφαση
της Γενικής Γραμματέως Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Θεσσαλίας − Στερεάς Ελλάδας γίνεται αποδεκτή η αί−
τηση του υπό στοιχεία ΚΟΝΤΗΣ (KONDI) ΖΗΣΗΣ (ZISI)
όν. πατρός ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (VASIL), κατοίκου Δήμου Βόλου,
κατόχου του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς
(Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό Α 401240, περί αποκτήσεως της
ελληνικής ιθαγένειας, σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 23 του Ν. 3838/2010 (ΦΕΚ49Α).
3. Με την με αριθ. πρωτ. 646/50669/29−07−2011 απόφα−
ση της Γενικής Γραμματέως Αποκεντρωμένης Διοίκη−
σης Θεσσαλίας − Στερεάς Ελλάδας γίνεται αποδεκτή η
αίτηση της υπό στοιχεία ΤΑΜΠΑ (ΤΑΒΑ) ΑΛΜΑ (ALMA)
όν. πατρός ΗΛΙΑ (ILIA), κατοίκου Δήμου Βόλου, κατόχου
του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.)
με αριθμό Α 283158, περί αποκτήσεως της ελληνικής
ιθαγένειας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23
του Ν. 3838/2010 (ΦΕΚ49Α).
4. Με την με αριθ. πρωτ. 647/50671/29−07−2011 απόφα−
ση της Γενικής Γραμματέως Αποκεντρωμένης Διοίκη−
σης Θεσσαλίας − Στερεάς Ελλάδας γίνεται αποδεκτή
η αίτηση του υπό στοιχεία ΤΑΜΠΑ (ΤΑΒΑ) ΗΛΙΑ (ILIA)
όν. πατρός ΠΕΡΙΚΛΗ (PERIKLI), κατοίκου Δήμου Βόλου,
κατόχου του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς
(Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό Α 282762, περί αποκτήσεως της
ελληνικής ιθαγένειας, σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 23 του Ν. 3838/2010 (ΦΕΚ49Α).
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5. Με την με αριθ. πρωτ. 662/50713/29−07−2011 απόφαση
της Γενικής Γραμματέως Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Θεσσαλίας − Στερεάς Ελλάδας γίνεται αποδεκτή η αί−
τηση του υπό στοιχεία ΕΥΑΓΓΕΛΙΔΗΣ (EVANGJELIDHI)
ΒΑΣΙΛΗΣ (VASIL) όν. πατρός ΓΙΩΡΓΗΣ (JORGJI), κατοίκου
Δήμου Σκοπέλου, κατόχου του Ειδικού Δελτίου Ταυτό−
τητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό Α 237372, περί
αποκτήσεως της ελληνικής ιθαγένειας, σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 23 του Ν. 3838/2010 (ΦΕΚ 49Α).
6. Με την με αριθ. πρωτ. 660/50709/29−07−2011 απόφα−
ση της Γενικής Γραμματέως Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Θεσσαλίας − Στερεάς Ελλάδας γίνεται αποδεκτή η αί−
τηση του υπό στοιχεία ΖΟΥΠΑΝΗΣ (ZHUPANI) ΜΑΡΙΟΣ
(MARJO) όν. πατρός ΣΑΜΠΑΝ (SHABAN), κατοίκου Δή−
μου Βόλου, κατόχου του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας
Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό Α 418232, περί αποκτήσε−
ως της ελληνικής ιθαγένειας, σύμφωνα με τις διατάξεις
του άρθρου 23 του Ν. 3838/2010 (ΦΕΚ 49Α).
7. Με την με αριθ. πρωτ. 640/50659/29−07−2011 απόφα−
ση της Γενικής Γραμματέως Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Θεσσαλίας − Στερεάς Ελλάδας γίνεται αποδεκτή η αί−
τηση της υπό στοιχεία ΖΟΥΠΑΝΗ (ZHUPANI) ΒΑΣΙΛΙΚΩ
(VASILIKO) όν. πατρός ΣΕΦΚΙ (SHEFKI) κατοίκου Δήμου
Βόλου, κατόχου του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομο−
γενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό Α 417829, περί αποκτήσεως
της ελληνικής ιθαγένειας, σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 23 του Ν. 3838/2010 (ΦΕΚ49Α).
8. Με την με αριθ. πρωτ. 661/50711/29−07−2011 απόφαση
της Γενικής Γραμματέως Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Θεσσαλίας − Στερεάς Ελλάδας γίνεται αποδεκτή η αί−
τηση του υπό στοιχεία ΧΡΗΣΤΟΣ (KRISTO) ΒΑΣΙΛΗΣ
(VASILI) όν. πατρός ΣΠΥΡΟΣ (SPIRO), κατοίκου Δήμου
Βόλου, κατόχου του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομο−
γενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό Α 447192, περί αποκτήσεως
της ελληνικής ιθαγένειας, σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 23 του Ν. 3838/2010 (ΦΕΚ49Α).
9. Με την με αριθ. πρωτ. 630/50383/29−07−2011 απόφα−
ση της Γενικής Γραμματέως Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Θεσσαλίας − Στερεάς Ελλάδας γίνεται αποδεκτή η αί−
τηση της υπό στοιχεία ΧΡΗΣΤΟΥ (KRISTO) ΑΦΡΟΔΙΤΗ
(AFRODHITI) όν. πατρός ΒΑΓΓΕΛΗΣ (VANGJEL), κατοίκου
Δήμου Βόλου, κατόχου του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας
Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό Α 447264, περί αποκτή−
σεως της ελληνικής ιθαγένειας, σύμφωνα με τις διατά−
ξεις του άρθρου 23 του Ν. 3838/2010 (ΦΕΚ49Α).
10. Με την με αριθ. πρωτ. 663/50719/29−07−2011 από−
φαση της Γενικής Γραμματέως Αποκεντρωμένης Διοί−
κησης Θεσσαλίας − Στερεάς Ελλάδας γίνεται αποδεκτή
η αίτηση του υπό στοιχεία ΧΡΗΣΤΟΣ (KRISTO) ΣΠΥΡΟΣ
(SPIRO) όν. πατρός ΒΑΣΙΛΗΣ (VASIL), κατοίκου Δήμου
Βόλου, κατόχου του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομο−
γενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό Α 447251, περί αποκτήσεως
της ελληνικής ιθαγένειας, σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 23 του Ν. 3838/2010 (ΦΕΚ49Α).
11. Με την με αριθ. πρωτ. 650/50682/29−07−2011 από−
φαση της Γενικής Γραμματέως Αποκεντρωμένης Διοί−
κησης Θεσσαλίας − Στερεάς Ελλάδας γίνεται αποδεκτή
η αίτηση του υπό στοιχεία ΜΑΤΑΪ (MATAJ) ΕΥΘΥΜΙΟΣ
(EFTHIMIOS) όν. πατρός ΤΖΕΒΑΪΡ (XHEVAIR), κατοίκου
Δήμου Βόλου, κατόχου του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας
Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό Α 447136, περί αποκτήσε−
ως της ελληνικής ιθαγένειας, σύμφωνα με τις διατάξεις
του άρθρου 23 του Ν. 3838/2010 (ΦΕΚ 49Α).
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12. Με την με αριθ. πρωτ. 652/50685/29−07−2011 απόφα−
ση της Γενικής Γραμματέως Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Θεσσαλίας − Στερεάς Ελλάδας γίνεται αποδεκτή η αί−
τηση του υπό στοιχεία ΜΟΥΡΑΤΗΣ (MURATI) ΛΕΟΝΑΤ
(LEONAT) όν. πατρός ΗΛΙΑΣ (ILIA), κατοίκου Δήμου Βό−
λου, κατόχου του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογε−
νούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό Α 282622, περί αποκτήσεως
της ελληνικής ιθαγένειας, σύμφωνα με τις διατάξεις
του άρθρου 23 του Ν. 3838/2010 (ΦΕΚ49Α).
13. Με την με αριθ. πρωτ. 658/50702/29−07−2011 από−
φαση της Γενικής Γραμματέως Αποκεντρωμένης Διοί−
κησης Θεσσαλίας − Στερεάς Ελλάδας γίνεται αποδεκτή
η αίτηση της υπό στοιχεία ΜΟΥΡΑΤΗ (MURATI) ΕΛΕΝΗ
(ELENI) όν. πατρός ΓΙΩΡΓΟΣ (JORGO) κατοίκου Δήμου
Βόλου, κατόχου του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομο−
γενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό Α 283740, περί αποκτήσεως
της ελληνικής ιθαγένειας, σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 23 του Ν. 3838/2010 (ΦΕΚ49Α).
14. Με την με αριθ. πρωτ. 657/50699/29−07−2011 από−
φαση της Γενικής Γραμματέως Αποκεντρωμένης Διοί−
κησης Θεσσαλίας − Στερεάς Ελλάδας γίνεται αποδεκτή
η αίτηση της υπό στοιχεία ΠΟΤΣΗ (POCI) ΖΗΣΕ (ZISE)
όν. πατρός ΘΟΔΩΡΑΚΗ (THODHORAQ), κατοίκου Δήμου
Βόλου, κατόχου του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομο−
γενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό Α 283156, περί αποκτήσεως
της ελληνικής ιθαγένειας, σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 23 του Ν. 3838/2010 (ΦΕΚ49Α).
15. Με την με αριθ. πρωτ. 654/50689/29−07−2011 από−
φαση της Γενικής Γραμματέως Αποκεντρωμένης Διοί−
κησης Θεσσαλίας − Στερεάς Ελλάδας γίνεται αποδεκτή
η αίτηση του υπό στοιχεία ΚΑΛΟΓΕΡΟΣ (KALLOJERI)
ΧΡΗΣΤΟΣ (HRISTO) όν. πατρός ΚΩΤΣΗ (KOCI), κατοίκου
Δήμου Βόλου, κατόχου του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας
Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό Α 276883, περί αποκτή−
σεως της ελληνικής ιθαγένειας, σύμφωνα με τις διατά−
ξεις του άρθρου 23 του Ν. 3838/2010 (ΦΕΚ 49Α).
16. Με την με αριθ. πρωτ. 656/50697/29−07−2011 απόφα−
ση της Γενικής Γραμματέως Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Θεσσαλίας − Στερεάς Ελλάδας γίνεται αποδεκτή η αίτη−
ση του υπό στοιχεία ΝΤΙΣΟ (DISHO) ΒΑΓΓΕΛ (VANGJEL)
όν. πατρός ΠΑΥΛΕ (PAVLE), κατοίκου Δήμου Σκιάθου,
κατόχου του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς
(Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό Α 282211, περί αποκτήσεως της ελλη−
νικής ιθαγένειας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου
23 του Ν. 3838/2010 (ΦΕΚ 49Α).
17. Με την με αριθ. πρωτ. 655/50692/29−07−2011 από−
φαση της Γενικής Γραμματέως Αποκεντρωμένης Διοί−
κησης Θεσσαλίας − Στερεάς Ελλάδας γίνεται αποδεκτή
η αίτηση του υπό στοιχεία ΝΤΙΣΟ (DISHO) ΚΡΙΣΤΙΑΝ
(KRISTJAN) όν. πατρός ΒΑΓΓΕΛ (VANGJEL), κατοίκου
Δήμου Σκιάθου, κατόχου του Ειδικού Δελτίου Ταυτό−
τητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό Α 447445, περί
αποκτήσεως της ελληνικής ιθαγένειας, σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 23 του Ν. 3838/2010 (ΦΕΚ49Α).
18. Με την με αριθ. πρωτ. 648/50675/29−07−2011 απόφα−
ση της Γενικής Γραμματέως Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Θεσσαλίας − Στερεάς Ελλάδας γίνεται αποδεκτή η αί−
τηση του υπό στοιχεία ΜΠΑΛΛΙΟΥ (BALLIU) ΛΕΩΝΙΔΑ
(LEONIDHA) όν. πατρός ΔΩΡΗ (DHORI), κατοίκου Δή−
μου Αλμυρού, κατόχου του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας
Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό Α 283911, περί αποκτήσε−
ως της ελληνικής ιθαγένειας, σύμφωνα με τις διατάξεις
του άρθρου 23 του Ν. 3838/2010 (ΦΕΚ49Α).
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19. Με την με αριθ. πρωτ. 649/50679/29−07−2011 από−
φαση της Γενικής Γραμματέως Αποκεντρωμένης Διοί−
κησης Θεσσαλίας − Στερεάς Ελλάδας γίνεται αποδεκτή
η αίτηση της υπό στοιχεία ΤΣΟΥΡΗ (CURI) ΠΟΛΥΞΕΝΗ
(POLIKSENI) όν. πατρός ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ (VANGJEL), κατοί−
κου Δήμου Βόλου, κατόχου του Ειδικού Δελτίου Ταυ−
τότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό Α 447385, περί
αποκτήσεως της ελληνικής ιθαγένειας, σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 23 του Ν. 3838/2010 (ΦΕΚ 49Α).
20. Με την με αριθ. πρωτ. 659/50705/29−07−2011 από−
φαση της Γενικής Γραμματέως Αποκεντρωμένης Διοί−
κησης Θεσσαλίας − Στερεάς Ελλάδας γίνεται αποδεκτή
η αίτηση της υπό στοιχεία ΝΤΙΣΟ (DISHO) ΒΑΛΕΝΤΙΝΑ
(VALENTINA) όν πατρός ΠΥΛΙΟ (PILO), κατοίκου Δήμου
Σκιάθου, κατόχου του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομο−
γενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό Α 282109, περί αποκτήσεως
της ελληνικής ιθαγένειας, σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 23 του Ν. 3838/2010 (ΦΕΚ49Α).
21. Με την με αριθ. πρωτ. 669/50733/29−07−2011 απόφα−
ση της Γενικής Γραμματέως Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Θεσσαλίας − Στερεάς Ελλάδας γίνεται αποδεκτή η αί−
τηση της υπό στοιχεία ΠΑΛΗ (PALI) ΜΑΡΙΝΑ (MARINA)
όν. πατρός ΠΕΤΡΟΣ (PETRO), κατοίκου Δήμου Βόλου,
κατόχου του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς
(Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό Α 447413, περί αποκτήσεως της
ελληνικής ιθαγένειας, σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 23 του Ν. 3838/2010 (ΦΕΚ 49Α).
22. Με την με αριθ. πρωτ. 667/50728/29−07−2011 απόφα−
ση της Γενικής Γραμματέως Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Θεσσαλίας − Στερεάς Ελλάδας γίνεται αποδεκτή η αί−
τηση της υπό στοιχεία ΝΤΑΛΙΑΝΗ (DALANI) ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
(ALEKSANDRA) όν. πατρός ΣΠΥΡΟΣ (SPIRO), κατοίκου
Δήμου Βόλου, κατόχου του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας
Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό Α 329802, περί αποκτή−

σεως της ελληνικής ιθαγένειας, σύμφωνα με τις διατά−
ξεις του άρθρου 23 του Ν. 3838/2010 (ΦΕΚ 49Α).
23. Με την με αριθ. πρωτ. 586/50258/29−07−2011 απόφα−
ση της Γενικής Γραμματέως Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Θεσσαλίας − Στερεάς Ελλάδας γίνεται αποδεκτή η αί−
τηση του υπό στοιχεία ΤΣΑΜΑΝΤΙΩΤΗΣ (CAMANDIOTI)
ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ (JANAQ) όν. πατρός ΣΠΥΡΟΣ (SPIRO), κατοί−
κου Δήμου Ζαγοράς − Μουρεσίου, κατόχου του Ειδικού
Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό Α
282146, περί αποκτήσεως της ελληνικής ιθαγένειας, σύμ−
φωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23 του Ν. 3838/2010
(ΦΕΚ 49Α).
24. Με την με αριθ. πρωτ. 585/50254/29−07−2011 απόφα−
ση της Γενικής Γραμματέως Αποκεντρωμένης Διοίκη−
σης Θεσσαλίας − Στερεάς Ελλάδας γίνεται αποδεκτή η
αίτηση της υπό στοιχεία ΤΣΑΜΑΝΤΙΩΤΗ (CAMANDIOTI)
ΒΙΟΛΕΤΑ (VJOLETA) όν. πατρός ΣΤΑΥΡΟΣ (STAVRO),
κατοίκου Δήμου Ζαγοράς − Μουρεσίου, κατόχου του
Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με
αριθμό Α 282082, περί αποκτήσεως της ελληνικής ιθα−
γένειας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23 του
Ν. 3838/2010 (ΦΕΚ 49Α).
25. Με την με αριθ. πρωτ. 620/50345/29−07−2011 από−
φαση της Γενικής Γραμματέως Αποκεντρωμένης Διοί−
κησης Θεσσαλίας − Στερεάς Ελλάδας γίνεται αποδεκτή
η αίτηση του υπό στοιχεία ΖΙΟΥΛΗΣ (ZHULI) ΛΕΥΤΕΡΗΣ
(LEFTER) όν. πατρός ΒΑΓΓΕΛΗΣ (VANGJEL), κατοίκου
Δήμου Βόλου, κατόχου του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας
Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό Α 282947, περί αποκτή−
σεως της ελληνικής ιθαγένειας, σύμφωνα με τις διατά−
ξεις του άρθρου 23 του Ν. 3838/2010 (ΦΕΚ 49Α).
Η Γενική Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΓΕΡΑΚΟΥΔΗ
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