
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ    Αρ. Φύλλου 1769
11 Νοεμβρίου 2010

27803

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Υπαγωγή της εταιρείας «ΚΡΗΤΙΚΗ ΓΗ Α.Β.Ε.Ε. − TERRA 
CRETA S.A.» με δ.τ. «TERRA CRETA S.A.» στις δια−
τάξεις του Ν. 3299/2004 όπως ισχύει, για την ενί−
σχυση επενδυτικού σχεδίου της με το κίνητρο 
της επιχορήγησης. ........................................................................ 1

Ολοκλήρωση − οριστικοποίηση του κόστους και πι−
στοποίηση της έναρξης της παραγωγικής λει−
τουργίας επένδυσης της εταιρείας «ΜΠΑΤΣΑΡΗΣ 
Α.Β.Ε.Ε» η οποία έχει υπαχθεί στις διατάξεις του 
Ν. 3299/04. ............................................................................................ 2

Ολοκλήρωση − οριστικοποίηση και πιστοποίηση της 
έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας επένδυσης 
της ατομικής επιχείρησης της «ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΒΕ−
ΛΑΕΤΗ» η οποία έχει υπαχθεί στις διατάξεις του 
Ν. 3299/04. ............................................................................................. 3

Ολοκλήρωση − οριστικοποίηση και πιστοποίηση της 
έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας επένδυ−
σης της εταιρείας «ΠΑΤΣΟΥΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΑΙ ΣΙΑ 
Ε.Ε.» με δ.τ. «ΑΛΚΥΩΝΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ» η οποία έχει 
υπαχθεί στις διατάξεις του Ν. 3299/04. ...................... 4

Ολοκλήρωση − οριστικοποίηση και πιστοποίηση της 
έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας επένδυσης 
της εταιρείας «ΜΠΑΣΔΑΒΑΝΟΣ Ι & ΔΑΝΙΗΛΙΔΗΣ Κ.
Ο.Ε.» η οποία έχει υπαχθεί στις διατάξεις του 
Ν. 3299/04. ............................................................................................ 5

Ολοκλήρωση − οριστικοποίηση και πιστοποίηση της 
έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας επένδυσης 
της εταιρείας «ΙΩΑΝΝΗΣ & ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ 
Ο.Ε» με δ.τ. «HELIOS O.E.» η οποία έχει υπαχθεί 
στις διατάξεις του Ν. 3299/04. ............................................ 6

Ολοκλήρωση − οριστικοποίηση του κόστους και πι−
στοποίηση της έναρξης της παραγωγικής λει−
τουργίας επένδυσης της εταιρείας «ΣΟΓΙΑ ΕΛΛΑΣ 
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙ−

ΡΕΙΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΟΠΟΙΗΣΕΩΣ 
ΕΛΑΙΩΔΩΝ ΣΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΑΕ» η οποία 
έχει υπαχθεί στις διατάξεις του Ν. 3299/04. .......... 7

Τροποποίηση Κανονισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας 
του Πρωτοδικείου Ηρακλείου. ............................................ 8

Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης για το μόνιμο 
προσωπικό του Επιμελητηρίου Εικαστικών Τεχνών 
Ελλάδος. ................................................................................................ 9

Παράταση προθεσμιών καταβολής τέλους λειτουρ−
γικής τακτοποίησης τουριστικών καταλυμάτων. 10

Ανάθεση καθηκόντων νέου Διαχειριστή Λογαριασμού 
Ινστιτούτου Ιστορίας Εμπορικής Ναυτιλίας. ........... 11

Απόκτηση της Ελληνικής Ιθαγένειας από τον ΔΗΜΗ−
ΤΡΙΟ ΚΩΣΤΑ, ανήλικο τέκνο των ΒΑΣΙΛ ΚΩΣΤΑ 
(VASIL KOSTA) και ΜΑΪΛΙΝΤΑ ΚΩΣΤΑ (MAJLINDA 
KOSTA). .................................................................................................. 12

Πολιτογράφηση του ομογενούς αλλοδαπού ΑΛΒΑ−
ΝΙΚΗΣ ιθαγένειας, υπό στοιχεία: ΓΚΕΡΜΠΟΥΡΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ον. Πατρός ΝΙΚΟΛΑΣ, γεν. το 1987 ΑΛΒΑ−
ΝΙΑ. ............................................................................................................. 13

Πολιτογράφηση της ομογενούς αλλοδαπής ΑΛΒΑ−
ΝΙΚΗΣ ιθαγένειας , υπό στοιχεία: ΜΗΤΡΟΥ ΤΑΤΙ−
ΑΝΑ ον. Πατρός ΘΕΟΔΩΡΟΣ, γεν. το 1978 στην 
ΑΛΒΑΝΙΑ. ............................................................................................... 14

Πολιτογράφηση της ομογενούς αλλοδαπής ΑΛΒΑ−
ΝΙΚΗΣ ιθαγένειας , υπό στοιχεία: ΛΟΚΟΣΗ ΕΛΟ−
ΝΑ ον. Πατρός ΜΙΧΑΛΗΣ, γεν. το 1983 στην ΑΛ−
ΒΑΝΙΑ. ...................................................................................................... 15

Πολιτογράφηση της ομογενούς αλλοδαπής ΑΛΒΑΝΙ−
ΚΗΣ ιθαγένειας , υπό στοιχεία: ΚΩΤΣΙΑ ΜΑΪΛΙΝΤΑ 
ον. Πατρός ΗΛΙΑΣ, γεν. το 1985 στην ΑΛΒΑΝΙΑ. .. 16

Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικο τέκνο 
αλλοδαπού που έχει φοιτήσει στην Ελλάδα. ........ 17

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

Διόρθωση σφάλματος στην υπ’ αριθμ. 11784/Β7/
10−9−2010 υπουργική απόφαση. .......................................... 18



27804 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
(1)

  Υπαγωγή της εταιρείας «ΚΡΗΤΙΚΗ ΓΗ Α.Β.Ε.Ε. − TERRA 
CRETA S.A.» με δ.τ. «TERRA CRETA S.A.» στις διατά−
ξεις του Ν. 3299/2004 όπως ισχύει, για την ενίσχυ−
ση επενδυτικού σχεδίου της με το κίνητρο της επι−
χορήγησης.

  Με την αρ. πρωτ. 49105/ΥΠΕ/5/01423/Ε/Ν.3299/2004 
απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστι−
κότητας και Ναυτιλίας εγκρίνεται η υπαγωγή στις δι−
ατάξεις του Ν. 3299/2004, όπως τροποποιήθηκε, της 
επιχείρησης «ΚΡΗΤΙΚΗ ΓΗ Α.Β.Ε.Ε. − TERRA CRETA S.A.» 
με δ.τ. «TERRA CRETA S.A.» για την ενίσχυση επενδυ−
τικού σχεδίου της με το κίνητρο της επιχορήγησης, 
που αναφέρεται στην ΙΔΡΥΣΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΚΘΛΙΨΗΣ 
ΕΛΑΙΟΚΑΡΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΒΙΟ−
ΛΟΓΙΚΟΥ Π.Ο.Π ΚΑΙ Π.Γ.Ε, στη θέση «Σαγομάλαδο» στο 
ΔΔ Καμισιανών, του Δήμου Κολυμβαρίου, του Νομού Χα−
νίων (Κ.Α. ΣΤΑΚΟΔ 2003 1541), συνολικής ενισχυόμενης 
δαπάνης τριών εκατομμυρίων τριακοσίων είκοσι πέντε 
χιλιάδων ευρώ (3.325.000,00 €), με ποσοστό επιχορήγη−
σης 34% επί του συνολικού κόστους της επιχορηγούμε−
νης επένδυσης, δηλαδή ποσό επιχορήγησης ύψους ενός 
εκατομμυρίου εκατόν τριάντα χιλιάδων πεντακοσίων 
(1.130.500,00 €) Ευρώ.

Με την επένδυση θα δημιουργηθούν οκτώ (8) νέες 
θέσεις εργασίας που αντιστοιχούν σε 5,08 νέες Ε.Μ.Ε..

Ημερομηνία γνωμοδότησης της Επιτροπής: 29/7/2010.
Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.
  Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΡΗΓΑΣ

F

(2)
    Ολοκλήρωση − οριστικοποίηση του κόστους και πιστο−

ποίηση της έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας 
επένδυσης της εταιρείας «ΜΠΑΤΣΑΡΗΣ Α.Β.Ε.Ε» η 
οποία έχει υπαχθεί στις διατάξεις του Ν. 3299/04.

  Με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 48696/ΥΠΕ/4/00287/Ν. 3299/
27−10−2010 απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας, Αντα−
γωνιστικότητας και Ναυτιλίας (άρθρο 7 παρ. 11,12 εδάφιο 
β του Ν. 3299/04) πιστοποιείται η ολοκλήρωση − οριστι−
κοποίηση του κόστους και η έναρξη της παραγωγικής 
λειτουργίας της επένδυσης της εταιρείας «ΜΠΑΤΣΑΡΗΣ 
Α.Β.Ε.Ε» που αναφέρεται στην ίδρυση μονάδας για την 
παροχή υπηρεσιών εφοδιαστικής αλυσίδας στο Δήμο 
Λιβαδειάς ΤΟΥ Νομού Βοιωτίας, με τους εξής όρους:

(α) Το συνολικό οριστικοποιούμενο ενισχυόμενο κό−
στος της επένδυσης ανέρχεται στο ποσό του ενός εκα−
τομμυρίου εξακοσίων πενήντα δύο χιλιάδων τετρακο−
σίων επτά ευρώ (1.652.407) €.

(β) Η ίδια συμμετοχή ανέρχεται στο ποσό των τε−
τρακοσίων τριάντα τεσσάρων χιλιάδων τετρακοσίων 
εξήντα εννέα ευρώ (434.469) € που αποτελεί ποσοστό 
26,29% του συνολικού κόστους της ενισχυόμενης επέν−
δυσης.

(γ) Το ύψος της επιχορήγησης ανέρχεται στο ποσό 
των επτακοσίων σαράντα τριών χιλιάδων πεντακοσίων 

ογδόντα τριών ευρώ (743.583) € που αποτελεί ποσο−
στό 45,00% του συνολικού κόστους της ενισχυόμενης 
επένδυσης.

(δ) Το ύψος του τραπεζικού δανείου ανέρχεται στο 
ποσό των τετρακοσίων εβδομήντα τεσσάρων χιλιά−
δων τριακοσίων πενήντα πέντε ευρώ (474.355) € που 
αποτελεί ποσοστό 28,71 % του συνολικού κόστους της 
ενισχυόμενης επένδυσης.

(ε) Την πιστοποίηση 6 θέσεων απασχόλησης (6 ΕΜΕ) 
έναντι 8 θέσεων (8 ΕΜΕ) που προβλεπόταν στην από−
φαση υπαγωγής.

(στ) Ημερομηνία ολοκλήρωσης της επένδυσης: 
29−07−2009.

(ζ) Ημερομηνία γνωμοδότησης της Κεντρικής Γνωμο−
δοτικής Επιτροπής, 5−8−2010.

Με την παραπάνω απόφαση εγκρίνεται η καταβολή 
του υπολοίπου της επιχορήγησης ύψους (343.583 €).

Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΡΗΓΑΣ

F
(3)

    Ολοκλήρωση − οριστικοποίηση και πιστοποίηση της 
έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας επένδυσης της 
ατομικής επιχείρησης της «ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΒΕΛΑΕΤΗ» η 
οποία έχει υπαχθεί στις διατάξεις του Ν. 3299/04.

  Με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 49074/ΥΠΕ/4/00910/1/11/2010 
απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστι−
κότητας και Ναυτιλίας (άρθρο 7, παρ. 11,12 εδάφιο β 
του Ν. 3291/04) πιστοποιείται η ολοκλήρωση − οριστι−
κοποίηση του κόστους και η έναρξη της παραγωγικής 
λειτουργίας της επένδυσης της ατομικής επιχείρησης 
της ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΒΕΛΑΕΤΗ που αναφέρεται στην ίδρυ−
ση φωτοβολταϊκού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής 
ενέργειας στο Δήμο Ερέτριας του Νομού Ευβοίας, με 
τους εξής όρους:

α) Το συνολικό οριστικοποιούμενο ενισχυόμενο κό−
στος της επένδυσης ανέρχεται στο ποσό: Εκατόν Δέκα 
Τρεις Χιλιάδες και Ογδόντα Οκτώ Ευρώ (113.088) €.

β) Η ίδια συμμετοχή ανέρχεται στο ποσό: Εξήντα Δύο 
Χιλιάδες και Εκατόν Ενενήντα Εννέα Ευρώ (62.199) € 
που αποτελεί ποσοστό 55% του συνολικού κόστους 
της ενισχυόμενης επένδυσης.

(γ) Το ύψος της επιχορήγησης ανέρχεται στο ποσό: 
Πενήντα Χιλιάδες και Οχτακόσια Ογδόντα Εννέα Ευρώ 
(50.889) € που αποτελεί ποσοστό 45% του συνολικού 
κόστους της ενισχυόμενης επένδυσης.

(δ) Ημερομηνία ολοκλήρωσης της επένδυσης:
 6−10−2008.

(ε) Η ημερομηνία γνωμοδότησης της Επιτροπής του 
άρθρου 7 παρ. 15 του Ν. 3299/04:29−7−2010 (πρακτικό 
538).

Με την παραπάνω απόφαση εγκρίνεται η καταβολή 
του υπολοίπου της επιχορήγησης ύψους: Είκοσι Χιλιά−
δες και Πεντακόσια Δέκα Τέσσερα Ευρώ (20.514)€.

Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΡΗΓΑΣ
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(4)
    Ολοκλήρωση − οριστικοποίηση και πιστοποίηση της 

έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας επένδυσης 
της εταιρείας «ΠΑΤΣΟΥΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.» 
με δ.τ. «ΑΛΚΥΩΝΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ» η οποία έχει υπαχθεί 
στις διατάξεις του Ν. 3299/04.

  Με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 49082/ΥΠΕ/4/01215/1/11/2010 
απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικό−
τητας και Ναυτιλίας (άρθρο 7, παρ. 11,12 εδάφιο β του Ν. 
3291/04) πιστοποιείται η ολοκλήρωση − οριστικοποίηση 
του κόστους και η έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας 
της επένδυσης της εταιρείας «ΠΑΤΣΟΥΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ 
ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.» με δ.τ. «ΑΛΚΥΩΝΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ» που αναφέ−
ρεται στην εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος 
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, στο Δ.Δ. Νίκαιας του 
Νομού Λάρισας με τους εξής όρους:

α) Το συνολικό οριστικοποιούμενο ενισχυόμενο κό−
στος της επένδυσης ανέρχεται στο ποσό: Πεντακόσιες 
Πενήντα Τρεις Χιλιάδες και Οχτακόσια Είκοσι Εννέα 
Ευρώ (553.829) €.

β) Η ίδια συμμετοχή ανέρχεται στο ποσό: Εκατόν Τριά−
ντα Οχτώ Χιλιάδες και Τετρακόσια Πενήντα Οχτώ Ευρώ 
(138.458) € που αποτελεί ποσοστό 25% του συνολικού 
κόστους της ενισχυόμενης επένδυσης.

(γ) Το ύψος της επιχορήγησης ανέρχεται στο ποσό: 
Διακόσιες Σαράντα Εννέα Χιλιάδες και Διακόσια Είκοσι 
Τρία Ευρώ (249.223) € που αποτελεί ποσοστό 45%, του 
συνολικού κόστους της ενισχυόμενης επένδυσης.

(δ) Το ύψος του τραπεζικού δανείου ανέρχεται στο 
ποσό: Εκατόν Εξήντα Έξι Χιλιάδες και Εκατόν Σαράντα 
Οχτώ Ευρώ (166.148) € που αποτελεί ποσοστό 30% του 
συνολικού κόστους της ενισχυόμενης επένδυσης.

(ε) Ημερομηνία ολοκλήρωσης της επένδυσης: την 
1−10−2008.

(στ) Η ημερομηνία γνωμοδότησης της Επιτροπής του 
άρθρου 7 παρ. 15 του Ν.3299/04:29−7−2010 (πρακτικό 
538).

Με την παραπάνω απόφαση εγκρίνεται η καταβο−
λή του υπολοίπου της επιχορήγησης ύψους: Εκατόν 
Δέκα Επτά Χιλιάδες και Τετρακόσια Ογδόντα Έξι Ευρώ 
(117.486)€.

Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΡΗΓΑΣ

F
(5)

    Ολοκλήρωση − οριστικοποίηση και πιστοποίηση της 
έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας επένδυσης της 
εταιρείας «ΜΠΑΣΔΑΒΑΝΟΣ Ι & ΔΑΝΙΗΛΙΔΗΣ Κ. Ο.Ε.» η 
οποία έχει υπαχθεί στις διατάξεις του Ν. 3299/04.

  Με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 49076/ΥΠΕ/4/008369/1/11/2010 
απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικό−
τητας και Ναυτιλίας (άρθρο 7, παρ. 11,12 εδάφιο β του Ν. 
3291/04) πιστοποιείται η ολοκλήρωση − οριστικοποίηση 
του κόστους και η έναρξη της παραγωγικής λειτουρ−
γίας της επένδυσης της εταιρείας «ΜΠΑΣΔΑΒΑΝΟΣ Ι 
& ΔΑΝΙΗΛΙΔΗΣ Κ. Ο.Ε.» που αναφέρεται στην ίδρυση 
φωτοβολταϊκού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέρ−
γειας, στο Δήμο Αιπείας του Νομού Μεσσηνίας με τους 
εξής όρους:

α) Το συνολικό οριστικοποιούμενο ενισχυόμενο κό−
στος της επένδυσης ανέρχεται στο ποσό: Εξακόσιες 
Χιλιάδες Οχτακόσια Πενήντα Τρία ευρώ (600.853) €.

β) Η ίδια συμμετοχή ανέρχεται στο ποσό: Εκατόν Πενή−
ντα Χιλιάδες Τριακόσια Εβδομήντα Δύο ευρώ (150.372) € 
που αποτελεί ποσοστό 25% του συνολικού κόστους της 
ενισχυόμενης επένδυσης.

(γ) Το ύψος της επιχορήγησης ανέρχεται στο ποσό: 
Τριακόσιες Είκοσι Εννέα Χιλιάδες Τετρακόσια Εξήντα 
Εννέα ευρώ (329.469) € που αποτελεί ποσοστό 54,86%, 
του συνολικού κόστους της ενισχυόμενης επένδυσης.

(δ) Το ύψος του τραπεζικού δανείου ανέρχεται στο 
ποσό: Εκατόν Είκοσι Μία Χιλιάδες και Δώδεκα ευρώ 
(121.012) € που αποτελεί ποσοστό 20,14% του συνολικού 
κόστους της ενισχυόμενης επένδυσης.

(ε) Ημερομηνία ολοκλήρωσης της επένδυσης: 
02/12/2008.

(στ) Η ημερομηνία γνωμοδότησης της Επιτροπής του 
άρθρου 7 παρ. 15 του Ν.3299/04:15−07−2010 (πρακτικό 
536).

Με την παραπάνω απόφαση εγκρίνεται η καταβο−
λή του υπολοίπου της επιχορήγησης ύψους: Εκατόν 
Τριάντα Μία Χιλιάδες Εννιακόσια Εξήντα Εννέα Ευρώ 
(131.969) €.

Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΡΗΓΑΣ

F
(6)

    Ολοκλήρωση − οριστικοποίηση και πιστοποίηση της 
έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας επένδυσης 
της εταιρείας «ΙΩΑΝΝΗΣ & ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ 
Ο.Ε» με δ.τ. «HELIOS O.E.» η οποία έχει υπαχθεί στις 
διατάξεις του Ν. 3299/04.

  Με την υπ’ αριθμ. πρωτ 49079/ΥΠΕ/5/00087/1/11/2010 
απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικό−
τητας και Ναυτιλίας (άρθρο 7, παρ. 11,12 εδάφιο β του Ν. 
3291/04) πιστοποιείται η ολοκλήρωση − οριστικοποίηση 
του κόστους και η έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας 
της επένδυσης της εταιρείας «ΙΩΑΝΝΗΣ & ΧΡΗΣΤΟΣ 
ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ Ο.Ε» με δ.τ. «HELIOS Ο.Ε.» που αναφέρεται 
στην εγκατάσταση Φωτοβολταϊκού Πάρκου στο Δήμο 
Κύρου του Νομού Πέλλας, με τους εξής όρους:

α) Το συνολικό ορισπκοποιούμενο ενισχυόμενο κό−
στος της επένδυσης ανέρχεται στο ποσό: Πεντακόσιες 
Ογδόντα Έξι Χιλιάδες Ευρώ (586.000) €.

β) Η ίδια συμμετοχή ανέρχεται στο ποσό: Εκατόν 
Εβδομήντα Επτά Χιλιάδες και Εξακόσια Ευρώ (177.600) €
που αποτελεί ποσοστό 30,3% του συνολικού κόστους 
της ενισχυόμενης επένδυσης.

(γ) Το ύψος της επιχορήγησης ανέρχεται στο ποσό: 
Διακόσιες Τριάντα Τέσσερις Χιλιάδες και Τετρακόσια 
Ευρώ (234.400) € που αποτελεί ποσοστό 40%, του συ−
νολικού κόστους της ενισχυόμενης επένδυσης.

(δ) Το ύψος του τραπεζικού δανείου ανέρχεται στο 
ποσό: Εκατόν Εβδομήντα Τέσσερις Χιλιάδες Ευρώ 
(174.000) € που αποτελεί ποσοστό 29,7% του συνολικού 
κόστους της ενισχυόμενης επένδυσης.

(ε) Ημερομηνία ολοκλήρωσης της επένδυσης 24−11−
2008.
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(στ) Η ημερομηνία γνωμοδότησης της Επιτροπής του 
άρθρου 7 παρ. 15 του Ν.3299/04:5−8−2010 (πρακτικό 539).

Με την παραπάνω απόφαση εγκρίνεται η καταβολή 
του υπολοίπου της επιχορήγησης ύψους: Εκατόν Δέκα 
Οκτώ Χιλιάδες και Τετρακόσια Ευρώ (118.400) €.

Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΡΗΓΑΣ

F
(7)

    Ολοκλήρωση − οριστικοποίηση του κόστους και πιστο−
ποίηση της έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας 
επένδυσης της εταιρείας «ΣΟΓΙΑ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑ−
ΣΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΟΠΟΙΗΣΕΩΣ ΕΛΑΙΩΔΩΝ ΣΠΟ−
ΡΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΑΕ» η οποία έχει υπαχθεί στις 
διατάξεις του Ν. 3299/04.

  Με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 48691/ΥΠΕ/4/00270/Ν.3299/
27−10−2010 απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας, 
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας (άρθρο 7 παρ. 11,12 
εδάφιο β του Ν.3299/04) πιστοποιείται η ολοκλήρωση 
− οριστικοποίηση του κόστους και η έναρξη της παρα−
γωγικής λειτουργίας της επένδυσης της εταιρείας «ΣΟ−
ΓΙΑ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΟΠΟΙΗΣΕΩΣ 
ΕΛΑΙΩΔΩΝ ΣΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΑΕ» που αναφέρε−
ται στην επέκταση μονάδας για την παροχή υπηρεσιών 
εφοδιαστικής αλυσίδας στην Τοποθεσία Ψαχνά Δήμου 
Μεσσαπίων του Ν. Ευβοίας, με τους εξής όρους:

(α) Το συνολικό οριστικοποιούμενο ενισχυόμενο κό−
στος της επένδυσης ανέρχεται στο ποσό του ενός εκα−
τομμυρίου οκτακοσίων εξήντα μίας χιλιάδων τετρακο−
σίων εβδομήντα οκτώ ευρώ (1.861.478) €.

(β) Η ίδια συμμετοχή ανέρχεται στο ποσό των τετρα−
κοσίων εξήντα πέντε χιλιάδων τριακοσίων εβδομήντα 
ευρώ (465.370,00) € που αποτελεί ποσοστό 25% % του 
συνολικού κόστους της ενισχυόμενης επένδυσης.

(γ) Το ύψος της επιχορήγησης ανέρχεται στο ποσό 
των πεντακοσίων πενήντα οκτώ χιλιάδων τετρακοσίων 
σαράντα τριών ευρώ (558.443,00) € που αποτελεί πο−
σοστό 30% του συνολικού κόστους της ενισχυόμενης 
επένδυσης.

(δ) Το ύψος του τραπεζικού δανείου ανέρχεται στο 
ποσό των οκτακοσίων τριάντα επτά χιλιάδων εξακοσίων 
εξήντα πέντε ευρώ (837.665,00) € που αποτελεί ποσο−
στό 45 % του συνολικού κόστους της ενισχυόμενης 
επένδυσης.

(ε) Δεν προβλέπονται νέες θέσεις εργασίας στην 
εγκριτική απόφαση. Πιστοποιήθηκαν 286 θέσεις εργα−
σίας (286ΕΜΕ) σε σύνολο υφιστάμενων κατά την υπα−
γωγή 285, (285 ΕΜΕ).

στ) Ημερομηνία ολοκλήρωσης της επένδυσης: 
30−09−2008.

ζ) Ημερομηνία γνωμοδότησης της Κεντρικής Γνωμο−
δοτικής Επιτροπής, 19−5−2010.

Με την παραπάνω απόφαση εγκρίνεται η καταβολή 
του υπολοίπου της επιχορήγησης ύψους 248.443€).

Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΡΗΓΑΣ

    Αριθμ. 106083 (8)
Τροποποίηση Κανονισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του 

Πρωτοδικείου Ηρακλείου.

  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ 
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ 

ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ 

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις: α)του άρθρου 17 του ν. 1756/1988 «Κώδι−

κας Οργανισμού Δικαστηρίων και κατάστασης Δικαστικών 
Λειτουργών» όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 5 του 
ν. 1868/1989 και όπως τελικά αντικαταστάθηκε η παρά−
γραφος 2 του άρθρου 17 του ν. 1756/1988 εκ νέου με την 
παράγραφο 4 του άρθρου 3 του ν.2479/1997.

β) του άρθρου 25 παρ. 3 περ. α του ν.2812/2000 (Α΄ 67).
γ) του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την 

Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε 
με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 ΦΕΚ Α΄/98.

2. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού.

3. Την αριθ. 56568/28−5−2004 απόφαση του Υπουργού 
Δικαιοσύνης (ΦΕΚ 842/Β 78−6−2004.

4. Την υπ’ αριθμ. 4/2010 απόφαση της Ολομέλειας των 
Δικαστών του Πρωτοδικείου Ηρακλείου, αποφασίζουμε:

Τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της 
τροποποίησης του Κανονισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας 
του Πρωτοδικείου Ηρακλείου όπως διαμορφώθηκε με την 
με αριθ. 4/2010 απόφαση της Ολομέλειας των Δικαστών 
του Πρωτοδικείου Ηρακλείου και η οποία έχει ως εξής:

Ιδρύει γραφείο νομολογίας και έρευνας και ορίζει αρ−
μόδιο Δικαστή τον Αθανάσιο Τζιούμη, Πρωτοδίκη.

Από 1−4−2011 οι συνεδριάσεις του Νέου Οικογενειακού 
Τμήματος Πολυμελούς που διεξάγονται στο ακροατήριο 
του Α΄ Τριμελούς μια Τετάρτη κάθε μήνα, θα αρχίζουν 
την ώρα 09.30’ αντί 10.30’.

Την ίδια Τετάρτη η προεκφώνηση των υποθέσεων 
της Τακτικής Μονομελούς Πρωτοδικείου Ηρακλείου θα 
γίνεται στο ακροατήριο του Β’ Τριμελούς.

Σε περίπτωση που την Τετάρτη αυτή υπάρχει δικάσιμος 
Απαλλοτριώσεων, η προεκφώνηση των υποθέσεων θα γί−
νεται στο ακροατήριο του Α’ Τριμελούς την 09.00’ ώρα.

Κρίθηκε, αποφασίσθηκε και δημοσιεύθηκε στο Ηρά−
κλειο στις 22 Σεπτεμβρίου 2010.

 Η Πρόεδρος Η Γραμματέας

 ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΙΑ ΚΟΥΣΚΟΥΚΗ ΑΙΚ. ΜΑΝΙΟΥΔΑΚΗ

Τα Μέλη

ΠΑΣΧΑΛΙΝΑ − ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΣΤΑΜΑΤΗ 
ΑΘΗΝΑ ΚΥΤΡΙΔΟΥ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΡΟΚΟΣ 

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΣΥΣΚΑΚΗΣ, ΑΘΗΝΑ ΓΑΛΙΟΥΔΑΚΗ 
ΠΟΛΥΞΕΝΗ ΜΠΑΝΤΟΥΒΑΚΗ, 

ΘΕΟΝΥΜΦΗ ΣΟΥΛΑΔΑΚΗ, ΗΛΙΑΣ ΠΟΛΛΑΚΗΣ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΜΠΑΪΡΑΚΤΑΡΗ, ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΠΑΙΣΙΟΣ 

ΜΑΡΙΑ ΔΑΜΙΑΝΑΚΗ, ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΨΥΧΑΡΗ 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΜΠΟΤΣΗ, ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΖΙΟΥΜΗΣ 

ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΤΑΜΠΑΚΗ, ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΟΛΥΜΕΡΟΣ

Η Εισηγήτρια

ΕΥΣΕΒΙΑ ΝΕΟΝΑΚΗ
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 29 Οκτωβρίου 2010 

Ο Γενικός Γραμματέας 
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΞΗΡΟΣ

F
    Αριθμ. 1792 (9)
Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης για το μόνιμο προ−

σωπικό του Επιμελητηρίου Εικαστικών Τεχνών Ελ−
λάδος. 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

  Έχοντας υπόψη: 
1. τις διατάξεις:
Α. του Ν. 1218/81 «Περί Επιμελητηρίου Εικαστικών Τε−

χνών Ελλάδος» (ΦΕΚ 289/Α/2.10.1981).
Β. του Ν. 3833/10 «Προστασία της εθνικής οικονομίας−

Επείγοντα μέτρα...» άρθρα 6 και 7 (ΦΕΚ 40/Α/15.3.2010).
Γ. του Ν. 1854/89 «Δημιουργία και τοποθέτηση εικα−

στικών έργων..» άρθρο 8 (ΦΕΚ 140//Α/1.6.1989).
Δ. της κοινής υπουργικής απόφασης Αρ. 2/16420/ 

0022/18.04.01 Υπουργείου Οικονομικών και Πολιτισμού 
(ΦΕΚ Β΄ 441/18.04.01).

Ε. του Π.Δ. 186/2009 «Συγχώνευση Υπουργείων Πο−
λιτισμού και Τουριστικής Ανάπτυξης» (ΦΕΚ 213/Α/ 
07.10.2009».

ΣΤ. του Π.Δ. 187/2009 «Διορισμός Υπουργών και Υφυ−
πουργών (ΦΕΚ 214/Α/7.10.2009). 

Ζ. του Ν. 3205/2003 «Μισθολογικά λειτουργών, υπαλ−
λήλων Δημοσίου, ΝΠΔΔ..». Αρθρ. 1 και αρθρ. 16 (ΦΕΚ 
297/Α/23.12.2003). 

Η. την υπ’αριθμ. 1664/6.10.2010 απόφαση του Ε.Ε.Τ.Ε.
2. το γεγονός ότι καθίσταται επιτακτική η υπερωριακή 

απασχόληση μίας (1) μονίμου υπαλλήλου του ΕΕΤΕ του 
κλάδου ΠΕ για το χρονικό διάστημα από 01−10−2010 
έως 31.12.2010 που εκτελεί χρέη γραμματέως κατά την 
συνεδρίαση των επιτροπών κατάταξης και κρίσης του 
ΕΕΤΕ.

3. το γεγονός ότι, από την εφαρμογή της παρού−
σας, προκαλείται δαπάνη 188,25 € για την καταβολή 
της υπερωριακής απασχόλησης στην μόνιμη υπάλλη−
λο του ΕΕΤΕ και θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του 
Επιμελητηρίου Εικαστικών Τεχνών Ελλάδος (Κ.Α. 0261), 
αποφασίζουμε:

1. Εγκρίνουμε την υπερωριακή κατά μήνα απασχόληση 
ενός (1) μονίμου υπαλλήλου κατηγορίας ΠΕ του Επιμε−
λητηρίου Εικαστικών Τεχνών (Ν.Π.Δ.Δ. που εποπτεύεται 
από το Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού), μέσα στα 
νόμιμα όρια, για το χρονικό διάστημα από 01−10−2010 
έως 31−12−2010 και μέχρι εικοσιπέντε (25) ώρες. Η κατά 
τα ανωτέρω υπερωριακή εργασία παρέχεται από τη 
λήξη του υποχρεωτικού ωραρίου και μέχρι την 22η νυ−
χτερινή.

2. Αρμόδια για τη διαπίστωση της πραγματικής πα−
ροχής, της κατά τα ανωτέρω εργασίας καθίσταται η 
Πρόεδρος του Ε.Ε.Τ.Ε.

3. Η δαπάνη που θα προκληθεί από την καταβολή απο−
ζημίωσης για την ανωτέρω υπερωριακή απασχόληση, 
ύψους 188,25 €, θα καλυφθεί από τον προϋπολογισμό 
του ΕΕΤΕ (Κ.Α.Ε. 0200/261). 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 29 Οκτωβρίου 2010

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΠΑΥΛΟΣ ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΣ

F
    Αριθμ. 13347 (10)
Παράταση προθεσμιών καταβολής τέλους λειτουργι−

κής τακτοποίησης τουριστικών καταλυμάτων.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

  Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 1, παρ. 6 του ν.3766/2009 (ΦΕΚ 102/Α) 

«Λειτουργική τακτοποίηση και άλλες διατάξεις».
2. Το ν. 2160/1993 (ΦΕΚ 118/Α) όπως τροποποιήθηκε 

και ισχύει σήμερα.
3. Το ν. 3270/2004 (ΦΕΚ 187/Α) «Αρμοδιότητες του 

Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης και θέματα του−
ρισμού».

4. Το π.δ. 186/2009 «Συγχώνευση των Υπουργείων Πολι−
τισμού και Τουριστικής Ανάπτυξης» (ΦΕΚ 213/Α/2009).

5. Το π.δ. 187/2009 «Διορισμός Υπουργών και Υφυπουρ−
γών» (ΦΕΚ 214/Α/2009).

6. Το π.δ. 15/2010 «Σύσταση Γενικής Γραμματείας Του−
ρισμού στο Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού» (ΦΕΚ 
Α΄ 35).

7. Την υπ’ αριθ. 3817/26.3.2010 απόφαση της Υφυπουρ−
γού Πολιτισμού και Τουρισμού (ΦΕΚ 392/Β/2010).

8. Το άρθρο 25 του Ν. 3878/2010 (ΦΕΚ Α 161/20.09.2010)
9. Το άρθρο 90 «Έλεγχος των δαπανών που προκαλούν 

οι κανονιστικές διοικητικές πράξεις» του Κώδικα Νομο−
θεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, 
που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 
(ΦΕΚ Α΄ 98).

10. Το ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης 
δεν προκαλείται δαπάνη στον κρατικό προϋπολογισμό, 
αποφασίζουμε:

1. Την τροποποίηση της παραγράφου 1 της υπ’ αριθμ. 
3817/6.4.2010 απόφασης της Υφυπουργού Πολιτισμού 
και Τουρισμού [ΦΕΚ Β 392], ως εξής:

«1. Την καταβολή του προβλεπόμενου και προσδιορι−
ζόμενου καθ’ ύψος στη διάταξη της παραγράφου 6 του 
άρθρου 1 του ν. 3766/2009 τέλους λειτουργικής τακτο−
ποίησης τουριστικών καταλυμάτων για τη χορήγηση του 
Ειδικού Σήματος Λειτουργίας, σύμφωνα με τους όρους 
και προϋποθέσεις του άρθρου 1 του ως άνω νόμου, σε 
τρεις ισόποσες δόσεις, ως εξής:

α. Η πρώτη δόση καταβάλλεται μέχρι 31.12.2010.
β. Η δεύτερη δόση καταβάλλεται μέχρι και την 

28.2.2011.
γ. Η τρίτη δόση καταβάλλεται μέχρι και την 

30.4.2011.»
2. Δόσεις που καταβλήθηκαν μέχρι την δημοσίευση 

της απόφασης αυτής κατά τα οριζόμενα στην με αριθμ. 
3817/6.4.2010 απόφαση της Υφυπουργού Πολιτισμού και 
Τουρισμού, συνυπολογίζονται στο συνολικό καταβλητέο 
ποσό και δεν επιστρέφονται.

3. Κατά τα λοιπά ισχύει η πιο πάνω τροποποιούμενη 
με αριθμ. 3817/6.4.2010 απόφαση της Υφυπουργού Πο−
λιτισμού και Τουρισμού.
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 1 Νοεμβρίου 2010

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΠΑΥΛΟΣ ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΣ

F
    Αριθμ. 1300/01/2010 (11)
Ανάθεση καθηκόντων νέου Διαχειριστή Λογαριασμού 

Ινστιτούτου Ιστορίας Εμπορικής Ναυτιλίας. 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ, ΝΗΣΩΝ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 32 του Ν. 2638/98 (ΦΕΚ 204 Α΄/02−09−98) 

’Περί Ι.Ι.Ε.Ν’.
2. Τον Ν. 2008/92 άρθρο 39 παρ. 3 (ΦΕΚ 16 Α΄/11−02−92) 

’Περί τροποποίησης και συμπλήρωσης των διατάξεων της 
παρ. 4 του άρθρου 83 του κ.ν. 792/1978 (ΦΕΚ 220 Α΄).

3. Την αριθμ. 4118.11/20/93/18−6−93 (ΦΕΚ 468 Β΄/93) από−
φαση YEN ’Περί οργάνωσης και λειτουργίας Μουσείου 
Εμπορικής Ναυτιλίας’.

4. Την αριθμ. 4111/09/03/21−07−2003 απόφαση Υπουργού 
Εμπορικής Ναυτιλίας (ΦΕΚ 1129 Β΄/11−08−2003).

5. Την αριθμ. 1124/484/10/11−08−2010 απόφαση ΥΠτΠ/
Λ.Σ/ΔΠΛΣ Β΄ (Γρ. Υ/Ξ).

6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής της από−
φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

1. Τροποποιώντας την αριθμ. 4111/09/03/21−07−2003 
απόφαση Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας (ΦΕΚ 1129 Β΄/ 
11−08−2003) ορίζουμε διαχειριστή του λογαριασμού του 
Ινστιτούτου Ιστορίας Εμπορικής Ναυτιλίας τον Υποπλοί−
αρχο Λ.Σ ΔΡΑΚΩΝΑΚΗ Γεώργιο.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Πειραιάς, 15 Σεπτεμβρίου 2010

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΗΣ

F

(12)
    Απόκτηση της Ελληνικής Ιθαγένειας από τον ΔΗΜΗ−

ΤΡΙΟ ΚΩΣΤΑ, ανήλικο τέκνο των ΒΑΣΙΛ ΚΩΣΤΑ (VASIL 
KOSTA) και ΜΑΪΛΙΝΤΑ ΚΩΣΤΑ (MAJLINDA KOSTA).

  Με την αριθ. Κ22259/18062/30−09−2010 απόφαση του 
Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος, γί−
νεται δεκτή η από 06−08−2010 αίτηση − δήλωση της αλ−
λοδαπής μητέρας ΜΑΪΛΙΝΤΑ ΚΩΣΤΑ (MAJUNDA KOSTA), 
που αφορά την απόκτηση της Ελληνικής Ιθαγένειας από 
το ανήλικο τέκνο της, ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΚΩΣΤΑ, που γεννήθηκε 
στο Ρίο Αχαΐας, στις 09−07−2001 και την οποία κατέθεσε 
στον Δήμο Αιγίου, του Νομού Αχαΐας, σύμφωνα με τις 
διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 1Α εδαφ. γ του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας, όπως το άρθρο αυτό προστέθηκε 
με την παρ. 2 του άρθρου 1 του Ν.3838/2010.

  Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ

(13)
    Πολιτογράφηση του ομογενούς αλλοδαπού ΑΛΒΑΝΙΚΗΣ 

ιθαγένειας, υπό στοιχεία: ΓΚΕΡΜΠΟΥΡΑΣ ΔΗΜΟΣ ον. 
Πατρός ΝΙΚΟΛΑΣ, γεν. το 1987 ΑΛΒΑΝΙΑ. 

Με την αριθμ. 4026/20−10−2010 απόφαση του Γενικού 
Γραμματέα της Περιφέρειας Ιονίων Νησιών, γίνεται δε−
κτή η αίτηση πολιτογράφησης του ομογενούς αλλοδα−
πού υπό στοιχεία: ΓΚΕΡΜΠΟΥΡΑΣ ΔΗΜΟΣ ον. Πατρός 
ΝΙΚΟΛΑΣ, γεν. το 1987, στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση 
της Ελληνικής Ιθαγένειας.

Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΦΑΣΙΛΗΣ
F

(14)
Πολιτογράφηση της ομογενούς αλλοδαπής ΑΛΒΑΝΙΚΗΣ 

ιθαγένειας , υπό στοιχεία: ΜΗΤΡΟΥ ΤΑΤΙΑΝΑ ον. Πα−
τρός ΘΕΟΔΩΡΟΣ, γεν. το 1978 στην ΑΛΒΑΝΙΑ.

Με την αριθμ. 2452/20−10−2010 απόφαση του Γενικού 
Γραμματέα της Περιφέρειας Ιονίων Νησιών, γίνεται δε−
κτή η αίτηση πολιτογράφησης της ομογενούς αλλο−
δαπής υπό στοιχεία: ΜΗΤΡΟΥ ΤΑΤΙΑΝΑ, όνομα πατρός 
ΘΕΟΔΩΡΟΣ, γεν. 1978, στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση 
της Ελληνικής Ιθαγένειας.

Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΦΑΣΙΛΗΣ
F

(15)
Πολιτογράφηση της ομογενούς αλλοδαπής ΑΛΒΑΝΙΚΗΣ 

ιθαγένειας , υπό στοιχεία: ΛΟΚΟΣΗ ΕΛΟΝΑ ον. Πα−
τρός ΜΙΧΑΛΗΣ, γεν. το 1983 στην ΑΛΒΑΝΙΑ.

Με την αριθμ. 5180/20−10−2010 απόφαση του Γενικού 
Γραμματέα της Περιφέρειας Ιονίων Νησιών, γίνεται δε−
κτή η αίτηση πολιτογράφησης της ομογενούς αλλο−
δαπής υπό στοιχεία: ΛΟΚΟΣΗ ΕΛΟΝΑ, όνομα πατρός 
ΜΙΧΑΛΗΣ, γεν. 1945, στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση 
της Ελληνικής Ιθαγένειας.

Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΦΑΣΙΛΗΣ
F

(16)
Πολιτογράφηση της ομογενούς αλλοδαπής ΑΛΒΑΝΙΚΗΣ 

ιθαγένειας , υπό στοιχεία: ΚΩΤΣΙΑ ΜΑΪΛΙΝΤΑ ον. Πα−
τρός ΗΛΙΑΣ, γεν. το 1985 στην ΑΛΒΑΝΙΑ.

Με την αριθμ. 9146/20−10−2010 απόφαση του Γενικού 
Γραμματέα της Περιφέρειας Ιονίων Νησιών, γίνεται δε−
κτή η αίτηση πολιτογράφησης της ομογενούς αλλο−
δαπής υπό στοιχεία: ΚΩΤΣΙΑ ΜΑΪΛΙΝΤΑ, όνομα πατρός 
ΗΛΙΑΣ, γεν. 1985, στην ΑΛΒΑΝΙΑ , για την απόκτηση της 
Ελληνικής Ιθαγένειας.

Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΦΑΣΙΛΗΣ
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(17)
   Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικο τέκνο 

αλλοδαπού που έχει φοιτήσει στην Ελλάδα. 

 Με την αριθμ. 4444/31−8−2010 απόφαση του Γενικού 
Γραμματέα Περιφέρειας Πελοποννήσου, που εκδόθη−
κε σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθρ. 1Α παρ. 2 του 
Ν.3824/2004 (Κ.Ε.Ι.) όπως το άρθρο αυτό προστέθηκε με 
την παρ. 2 του άρθρου 1 του Ν.3838/2010 «Σύγχρονες 
διατάξεις για την Ελληνική Ιθαγένεια και την πολιτική 
συμμετοχή ομογενών και νομίμως διαμενόντων μετανα−
στών και άλλες ρυθμίσεις» (ΦΕΚ 49 Α΄), γίνεται δεκτή η 
αίτηση απόκτησης ελληνικής ιθαγένειας για το ανήλικο 
τέκνο που έχει φοιτήσει σε ελληνικό σχολείο στην Ελ−
λάδα, με τα στοιχεία: (επ.) ΤΖΑΜΠΕΪ (ον.) ΤΖΟΥΛΙΑΝΑ 
(ον. πατρός) ΜΙΧΑΛ (ον. μητρός) ΝΑΝΤΙΡΕ, γεννημένη το 
έτος 1993 στην Αλβανία. 

Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας
 ΦΩΤΙΟΣ ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΛΗΣ 

    ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

(18)
     Στην υπ’ αριθ. 11784/Β7/10−9−2010 υπουργική απόφαση 

που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 1563/Β΄/24−9−2010 γίνονται 
οι ακόλουθες διορθώσεις:

α) Στη σελίδα 24816 στον πίνακα κατανομής της επι−
χορήγησης 2010 στο τελευταίο πλαίσιο από το λανθα−
σμένο «Χημείας (1)» στο ορθό «χημείας (4)»

β) Στη σελίδα 24817 στο 7ο πλαίσιο εκ των άνω από 
το λανθασμένο «ΣΥΝΟΛΟ 31 Π.Μ.Σ.» στο ορθό «ΣΥΝΟΛΟ 
34 Π.Μ.Σ.»

γ) Στην ίδια σελίδα, στο 3ο πλαίσιο εκ των κάτω από 
το λανθασμένο «Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών (1 μον) 
στο ορθό «Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών (2)»

δ) Στην ίδια σελίδα στο 2ο πλαίσιο εκ των κάτω, από 
το λανθασμένο «ΣΥΝΟΛΟ 3 Π.Μ.Σ.» στο ορθό «ΣΥΝΟΛΟ 
4 Π.Μ.Σ.»

ε) Στην ίδια σελίδα στο τελευταίο πλαίσιο από το 
λανθασμένο «ΓΕΝ. ΣΥΝΟΛΟ 258 Π.Μ.Σ.» στο ορθό «ΓΕΝ. 
ΣΥΝΟΛΟ 262 Π.Μ.Σ.» 

 (Από το Υπ. Παιδείας, 
Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων)  
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ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * FAX 210 52 21 004
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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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