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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
 Αριθμ. Δ6Α1109197ΕΞ2011 (1)
Τροποποίηση των υπ’ αριθμ. Δ6 1111928 ΕΞ 2010/31.8.2010 

(ΦΕΚ Β΄ 1389) και Δ6Α 1141555 ΕΞ 2010/26.10.2010 (ΦΕΚ 
ΥΟΔΔ 348) αποφάσεων του Υπουργού Οικονομικών, 
όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Των άρθρων 89 και 128 του Π.Δ. 284/1988 (ΦΕΚ Α΄ 

128) «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών», όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει.
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β) του άρθρου 34 του Ν. 1914/1990 (ΦΕΚ Α΄ 178), σε 
συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν. 2346/
1995 (ΦΕΚ Α΄ 220) και της παρ. 22 του άρθρου 5 του 
Ν. 2343/1995 (ΦΕΚ Α΄ 211).

γ) Του Π.Δ. 185/2009 (ΦΕΚ Α΄ 213) «Ανασύσταση του 
Υπουργείου Οικονομικών, συγχώνευση του Υπουργείου 
Οικονομίας και Οικονομικών με τα Υπουργεία Ανάπτυξης 
και Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολι−
τικής και μετονομασία του σε «Υπουργείο Οικονομίας, 
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας» και του Π.Δ. 189/
2009 (ΦΕΚ Α΄ 221) «Καθορισμός και ανακατανομή αρμο−
διοτήτων των Υπουργείων».

δ) Του άρθρου 19 του Ν. 1599/1986 (ΦΕΚ Α΄ 75), όπως 
τροποποιήθηκε και κωδικοποιήθηκε με τις διατάξεις του 
Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ Α΄ 45).

ε) 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).

στ) Του Ν. 3845/2010 «Μέτρα για την εφαρμογή του 
Μηχανισμού Στήριξης της ελληνικής οικονομίας από 
τα κράτη − μέλη της ζώνης του ευρώ και το Διεθνές 
Νομισματικό Ταμείο» (ΦΕΚ Α΄ 65)».

ζ) Των άρθρων 7 και 8 του Ν. 3469/2006 (ΦΕΚ Α΄ 131), 
όπως συμπληρώθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 29 
του Ν. 3536/2007 (ΦΕΚ Α΄ 42).

η) Τις διατάξεις του άρθρου 17 του Ν. 3205/2003 (ΦΕΚ 
Α΄ 297), όπως αντικαταστάθηκε από τις διατάξεις του 
άρθρου 7 του Ν. 3833/2010 (ΦΕΚ Α΄ 40) «Προστασία της 
Εθνικής Οικονομίας − Επείγοντα μέτρα για την αντιμε−
τώπιση της δημοσιονομικής κρίσης».

θ) Της παρ. 9 του άρθρου 2 του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ Α΄ 
112), όπως διευκρινίζονται με την περ. 2 της παρ. II της 
υπ’ αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.8/ΟΙΚ.16752/22.7.2010 εγκυκλίου του 
Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρο−
νικής Διακυβέρνησης.

2. Την υπ’ αριθμ. Δ6 1111928 ΕΞ 2010/31.8.2010 (ΦΕΚ Β΄ 
1389) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Σύσταση και 
συγκρότηση Κατευθυντήριας Επιτροπής, Συντονιστικής 
Ομάδας Υποστήριξης Διοίκησης Έργου και πέντε (5) 
Ειδικών Ομάδων Εργασίας (έκτακτη δομή Διοίκησης 
Έργου) στο Υπουργείο Οικονομικών, για την υλοποίηση 
του σχεδίου πάταξης της φοροδιαφυγής και επίτευξης 
βιώσιμης φορολογικής συμμόρφωσης», όπως τροποποι−
ήθηκε με τις υπ’ αριθμ. Δ1137972 ΕΞ 2010/20.10.2010 (ΦΕΚ 
Β΄ 1667) και Δ6Α1036078 ΕΞ 2011/2.3.2011 (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 
57) όμοιες.

3. Την υπ’ αριθμ. Δ6Α 1141555 ΕΞ 2010/26.10.2010 (ΦΕΚ 
ΥΟΔΔ 348) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Ορι−
σμός μελών της Συντονιστικής Ομάδας Υποστήριξης 
Διοίκησης Έργου και των πέντε (5) Ειδικών Ομάδων Ερ−
γασίας (έκτακτη δομή Διοίκησης Έργου) στο Υπουργείο 
Οικονομικών, για την υλοποίηση του σχεδίου πάταξης 
της φοροδιαφυγής και επίτευξης βιώσιμης φορολογικής 
συμμόρφωσης», όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει με 
τις αριθμ. Δ6 1171846 ΕΞ 2010/20.12.2010 (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 417), 
Δ6Α 1036078 ΕΞ 2011/2.3.2011 (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 57) και Δ6Α 
1077447 ΕΞ 2011/24.5.2011 (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 181) όμοιες.

4. Την υπ’ αριθμ. Ε.Μ.Π.14722/Γ.Δ/10.6.2011 αίτηση του 
Συντονιστή της Συντονιστικής Ομάδας Υποστήριξης 
Διοίκησης Έργου (Σ.Ο.Υ.Δ.Ε.) για απαλλαγή του από τα 
καθήκοντα αυτά.

5. Το υπ’ αριθμ. 26389/2177/15.6.2011 έγγραφο του Γενι−
κού Γραμματέα του Υπουργείου Οικονομικών.

6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
απόφασης δεν προκαλείται πρόσθετη δαπάνη, απο−
φασίζουμε:

Α) Τροποποιούμε την περίπτωση Β΄ της παραγράφου 
II της υπ’ αριθμ. Δ61111928ΕΞ2010/31.8.2010 (ΦΕΚ Β΄ 1389) 
απόφασής μας, όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει 
«Σύσταση και συγκρότηση Κατευθυντήριας Επιτροπής, 
Συντονιστικής Ομάδας Υποστήριξης Διοίκησης Έργου 
και πέντε (5) Ειδικών Ομάδων Εργασίας (έκτακτη δομή 
Διοίκησης Έργου) στο Υπουργείο Οικονομικών, για την 
υλοποίηση του σχεδίου πάταξης της φοροδιαφυγής 
και επίτευξης βιώσιμης φορολογικής συμμόρφωσης», 
αντικαθιστώντας το πρώτο εδάφιο αυτής, ως εξής:

«ΙΙ.Β. Τη Συντονιστική Ομάδα Υποστήριξης Διοίκησης 
Έργου (Σ.Ο.Υ.Δ.Ε.), η οποία αποτελείται από τον Γενικό 
Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Φορολογικών και 
Τελωνειακών Θεμάτων, ως Συντονιστή και τέσσερα (4) 
επί πλέον μέλη, εκ των οποίων το ένα (1) θα εκτελεί τη 
γραμματειακή υποστήριξη της Ομάδας».

Β) Τροποποιούμε την περίπτωση Ι της παραγράφου 
Α΄ της υπ’ αριθμ. Δ6Α 1141555 ΕΞ 2010/26.10.2010 (ΦΕΚ 
ΥΟΔΔ 348) απόφασής μας, όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει «Ορισμός μελών της Συντονιστικής Ομάδας Υπο−
στήριξης Διοίκησης Έργου και των πέντε (5) Ειδικών 
Ομάδων Εργασίας (έκτακτη δομή Διοίκησης Έργου) στο 
Υπουργείο Οικονομικών, για την υλοποίηση του σχεδί−
ου πάταξης της φοροδιαφυγής και επίτευξης βιώσιμης 
φορολογικής συμμόρφωσης», ως εξής:

1. α) Αντικαθιστούμε την υποπερίπτωση α΄, την οποία 
διαμορφώνουμε ως κατωτέρω:

«Α) Ι. α) Τον Ιωάννη Καπελέρη του Γεωργίου, με Α.Δ.Τ. 
ΑΗ 517095, Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας 
Φορολογικών και Τελωνειακών Θεμάτων, ως Συντονι−
στή».

Γ) Κατά τα λοιπά ισχύουν οι υπ’ αριθμ. Δ6 1111928 
ΕΞ2010/31.8.2010 (ΦΕΚ Β΄ 1389) και Δ6Α 1141555 ΕΞ 2010/
26.10.2010 (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 348) αποφάσεις μας, όπως τρο−
ποποιήθηκαν και ισχύουν.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 1 Αυγούστου 2011

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ

F
    Αριθμ. Φ. 700/234/296821 Σ. 321 (2)
Παροχή δωρεάν νοσηλείας στα άγαμα και ανασφάλιστα 

τέκνα των εν ενεργεία και εν αποστρατεία Στρατιω−
τικών των τριών κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων και 
των Κοινών Σωμάτων, των Δικαστικών Λειτουργών 
του Δικαστικού Σώματος των Ενόπλων Δυνάμεων 
καθώς και των Πολιτικών και Συνταξιούχων Υπαλλή−
λων του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας στα Στρατιω−
τικά Νοσοκομεία, που διαθέτουν πτέρυγες νοσηλεί−
ας Τρίτων.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
α) Τις διατάξεις του άρθρου 55 της παρ. 4 του Ν.Δ. 

721/1970 «Περί Οικονομικής Μερίμνης και Λογιστικού 
των ΕΔ» (ΦΕΚ Α΄ 251).
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β) Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ−
βέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε με 
το άρθρο 1 του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α΄ 98).

γ) Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσης 
δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋ−
πολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

1. Η νοσηλεία των τέκνων των εν ενεργεία και εν απο−
στρατεία Στρατιωτικών των τριών κλάδων των Ενόπλων 
Δυνάμεων, των Κοινών Σωμάτων, Δικαστικών Λειτουρ−
γών του Δικαστικού Σώματος των Ενόπλων Δυνάμεων, 
των υπηρετούντων Πολιτικών και Συνταξιούχων υπαλλή−
λων καθώς και του υπηρετούντος με σύμβαση εργασίας 
ιδιωτικού δικαίου προσωπικού και συνταξιούχων της 
ίδιας κατηγορίας του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας θα 
παρέχεται δωρεάν στα Στρατιωτικά Νοσοκομεία που 
διαθέτουν πτέρυγες νοσηλείας Τρίτων εφόσον αυτά συ−
γκεντρώνουν σωρευτικά τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

α) Είναι άγαμα.
β) Είναι ανασφάλιστα.
2. Σε περίπτωση θανάτου ή αφάνειας των γονέων, δια−

τηρείται το δικαίωμα νοσηλείας των τέκνων αυτών, υπό 
τις προϋποθέσεις της παρ. 1 του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 2

1. Ως τιμολόγιο προσδιορισμού της δαπάνης ορίζεται 
αυτό που ισχύει κάθε φορά από το Υπουργείο Υγείας 
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

2. Η κάθε δαπάνη νοσηλείας θα κλείνει με την έν−
δειξη δωρεάν και θα τίθεται στο αρχείο με μνεία της 
παρούσης.

Άρθρο 3

Η παρούσα καταργεί την υπ’ αριθμ. Φ.700/145/212275/
Σ.348/Σεπ 2009 απόφαση Υφυπουργού Εθνικής Άμυνας 
(ΦΕΚ Β΄ 2035).

Άρθρο 4

Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσί−
ευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 25 Ιουλίου 2011

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΕΓΛΙΤΗΣ

F
    Αριθμ. Β1−2810 (3)
Παράταση εκτέλεσης Προϋπολογισμού της Ανεξάρτη−

της Αρχής «Συνήγορος του Καταναλωτή».

  ΟΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ −

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 29α του Ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και 

Κυβερνητικά Όργανα», (ΦΕΚ 137 Α΄ 1985), όπως ισχύει 
μετά την κωδικοποίηση που πραγματοποιήθηκε με το 
Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α΄ 2005).

β) Του Ν. 3297/2004 «Συνήγορος του Καταναλωτή − 
Ρύθμιση θεμάτων του Υπουργείου Ανάπτυξης και άλλες 
διατάξεις» (ΦΕΚ 259 Α΄ 2004), όπως ισχύει.

γ) Της παρ. 9 του άρθρου 26 του Ν. 3419/2005 «Γενικό 
Εμπορικό Μητρώο και Εκσυγχρονισμός της Επιμελητη−
ριακής Νομοθεσίας» (ΦΕΚ 297 Α΄ 6.12.2005).

δ) Του Π.Δ. 63/2011 «Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (ΦΕΚ 145 Α΄ 17.6.2011).

ε) Του Π.Δ. 65/2011 «Διάσπαση του Υπουργείου Εσω−
τερικών, συγχώνευση των Υπουργείων Οικονομίας, 
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Θαλασσίων 
Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας στο Υπουργείο Ανά−
πτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας» (ΦΕΚ 147 
Α΄ 27.6.2011).

στ) Του Π.Δ. 66/2011 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρω−
τών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 147 Α΄ 27.6.2011).

2. Την υπ’ αριθμ. Υ352 απόφαση «Καθορισμός αρμοδι−
οτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης, Αντα−
γωνιστικότητας και Ναυτιλίας Σωκράτη Ξυνίδη» (ΦΕΚ 
1603 Β΄ 11.7.2011).

3. Την υπ’ αριθμ. Υ350 απόφαση «καθορισμός αρμο−
διοτήτων των Αναπληρωτών Υπουργών Οικονομικών 
Φίλιππου Σαχινίδη και Παντελή Οικονόμου» (ΦΕΚ 1603 
Β΄ 11.7.2011).

4. Το υπ’ αριθμ. 5918/2.6.2011 έγγραφο του Αναπληρωτή 
Συνηγόρου του Καταναλωτή που αφορά στην «Έκδοση 
κοινής υπουργικής απόφασης για την εκτέλεση του προ−
ϋπολογισμού 2011 της Ανεξάρτητης Αρχής “Συνήγορος 
του Καταναλωτή”».

5. Τις υφιστάμενες υπηρεσιακές ανάγκες της Ανεξάρ−
τητης Αρχής «Συνήγορος του Καταναλωτή».

6. Την υπ’ αριθμ. Β1−1333/6.5.2011 (ΦΕΚ 1136 Β΄ 3.6.2011) 
κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστι−
κότητας και Ναυτιλίας και του Υφυπουργού Οικονομικών 
με θέμα «Εκτέλεση Προϋπολογισμού της Ανεξάρτητης 
Αρχής “Συνήγορος του Καταναλωτή” έως 30.6.2011».

7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολο−
γισμού, αποφασίζουμε:

Παρατείνεται η διενέργεια της εκτέλεσης του προϋ−
πολογισμού της Ανεξάρτητης Αρχής «Συνήγορος του 
Καταναλωτή» από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουρ−
γείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας 
έως τις 31.12.2011.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 21 Ιουλίου 2011

ΟΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

  ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ 

 ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΞΥΝΙΔΗΣ 

F
    Αριθμ. 35353/7724 (4)
Κατάργηση του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου 

(Ν.Π.Δ.Δ.) με την επωνυμία «Δημοτικό Αθλητικό Κέ−
ντρο Στυλίδας».

  Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ − ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) «Νέα Αρχιτεκτονική 
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της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − 
Πρόγραμμα Καλλικράτης» και ιδίως του άρθρου 280 
παρ. Ι αυτού,

β) του άρθρου 241 παρ. 3 και 5 του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 
Α΄ 114) «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων»,

γ) του Π.Δ. 138/2010 (ΦΕΚ Α΄ 231) «Οργανισμός της Αποκε−
ντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας − Στερεάς Ελλάδας»,

δ) του άρθρου 29Α στο Ν. 1558/1985 (ΦΕΚ Α΄ 137) «Κυ−
βέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα», όπως συμπληρώθηκε 
με το άρθρου 27 του Ν. 2081/1992 (ΦΕΚ Α΄ 154), σχετικά 
με τον έλεγχο των δαπανών που προκαλούν οι κανονι−
στικές διοικητικές πράξεις.

2. Την υπ’ αριθμ. οικ. 2990/18604/23.2.2011 (ΦΕΚ Β΄ 385) 
απόφαση της Γενικής Γραμματέως Αποκεντρωμένης Δι−
οίκησης Θεσσαλίας − Στερεάς Ελλάδας περί μεταβίβα−
σης δικαιώματος υπογραφής της Γενικής Γραμματέως 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας − Στερεάς Ελλά−
δας στον Γενικό Διευθυντή Εσωτερικής Λειτουργίας.

3. Την υπ’ αριθμ. 5414/14.5.2001 (ΦΕΚ Β΄ 640) απόφαση 
του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας 
περί σύστασης στο Δήμο Στυλίδας Νομικού Προσώπου 
Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «Δημοτικό Αθλητικό 
Κέντρο Στυλίδας».

4. Το υπ’ αριθμ. 8852/27.6.2011 έγγραφο του Δήμου 
Στυλίδας με το οποίο περιήλθε στην υπηρεσία μας η 
υπ’ αριθμ. 143/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλί−
ου περί κατάργησης του ανωτέρω νομικού προσώπου, 
αποφασίζουμε:

Την κατάργηση του Νομικού Προσώπου Δημοσίου 
Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) με την επωνυμία «Δημοτικό Αθλητικό 
Κέντρο Στυλίδας».

Από τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης η τυχόν 
περιουσία του καταργηθέντος νομικού προσώπου πε−
ριέρχεται αυτοδικαίως στο Δήμο Στυλίδας.

Με την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε 
βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου Στυλίδας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Λαμία, 26 Ιουλίου 2011

Με εντολή Γενικής Γραμματέως
Αποκεντρωμένης Διοίκησης

Ο Γενικός Διευθυντής
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΤΟΥΛΑΣ

F

    (5)
Χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλματος Κοινωνικού 

Λειτουργού στην Φασόλη Δέσποινα του Θεολόγου – 
Γεωργίου. 

 Με την υπ’ αριθμ. 177/2.8.2011 απόφαση του Περιφε−
ρειακού Συμβούλου Περιφερειακής Ενότητας Καλύμνου, 
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 1 
έως 6 του N.Δ. 4018/1959 (ΦΕΚ Α΄ 247), του άρθρου 1 παρ. 
4 του Π.Δ. 23/1992 (ΦΕΚ Α΄ 6), του Π.Δ. 93/1993 (ΦΕΚ Α΄ 
39), του άρθρου 1 του Ν. 2026/1992 (ΦΕΚ Α΄ 43) και του 
άρθρου 186 παρ. ΙΙ περ. Ζ΄ αρ. 17 Ν. 3852/4.6.2010 (ΦΕΚ Α΄) 
και σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 24082/2445/10.5.2011 από−
φαση Περιφερειάρχη (ΦΕΚ 1248/Β΄/14.6.2011) περί μετα−
βίβασης αρμοδιοτήτων σε Περιφερειακούς Συμβούλους, 
χορηγείται στην Φασόλη Δέσποινα του Θεολόγου − Γε−
ωργίου, κάτοικο Λέρου, άδεια άσκησης επαγγέλματος 
Κοινωνικού Λειτουργού, για να παρέχει τις υπηρεσίες 

της στα πλαίσια οργανωμένων κοινωνικών υπηρεσιών 
του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα. 

 Ο Περιφερειακός Σύμβουλος
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΑΥΛΑΣ

F
    Αριθμ. 14 (6)

Συγχώνευση Σχολικών Eπιτροπών
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αμαρίου.

  ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΜΑΡΙΟΥ

  Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 103 του Ν. 3582/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄ 7.6.2010) 

«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκε−
ντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης».

2. Τις διατάξεις των άρθρων 240, 241, 243 του Ν. 3462/
2006 Δ.Κ.Κ.

3. Την υπ’ αριθμ. 8440/24.2.2011 εγκύκλιο του Υπουρ−
γειου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής 
Διακυβέρνησης.

4. Την υπ’ αριθμ. 164/15.4.2011 (ΑΔΑ−.4ΑΓΓΟΡ1Θ−Χ) από−
φαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοί−
κησης Κρήτης, που αφορά έλεγχο νομιμότητας της υπ’ 
αριθμ. 14/2011 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου 
Αμαρίου.

5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπο−
λογισμού του Δήμου Αμαρίου, ομόφωνα αποφασίζει:

Τη συγχώνευση των Σχολικών Επιτροπών Πρωτοβάθ−
μιας Εκπαίδευσης του Δήμου των Δημοτικών Σχολείων 
Αποστόλων, Πλατάνου, Νίθαυρις Φουρφουρά σε ένα 
νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυμία 
«Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου 
Αμαρίου» σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 103 
του Ν. 3852/2010.

Άρθρο 1

Σκοπός της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκ−
παίδευσης θα είναι η διαχείριση των πιστώσεων που 
της διατίθενται για την κάλυψη των δαπανών λειτουρ−
γίας των αντίστοιχων σχολείων (θέρμανσης, φωτισμού, 
ύδρευσης, τηλεφώνου, αποχέτευσης, αγοράς αναλώσι−
μων υλικών κ.λπ.), η εκτέλεση έργων για την επισκευή 
και συντήρηση των αντίστοιχων σχολείων και του κάθε 
είδους εξοπλισμού τους, η εισήγηση προς τις αντίστοι−
χες Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για τον 
εφοδιασμό από τον Οργανισμό Σχολικών Κτιρίων των 
αντίστοιχων σχολείων με έπιπλα και εξοπλιστικά είδη 
και από το Υπουργείο Παιδείας με βιβλία για τις αντί−
στοιχες σχολικές βιβλιοθήκες, η διαχείριση των εσό−
δων από την ενδεχόμενη εκμετάλλευση των σχολικών 
κυλικείων, καθώς και η λήψη κάθε άλλου μέτρου που 
κρίνεται αναγκαίο για τη στήριξη της διοικητικής λει−
τουργίας των σχολικών μονάδων, ή των αρμοδιοτήτων 
που δίνονται κάθε φορά από διάταξη νόμου.

Άρθρο 2

Διοίκηση του νέου νομικού προσώπου:
1. Η διοίκηση της Σχολικής Επιτροπής που προέκυψε 

από την συγχώνευση των νομικών προσώπων κατά τις 
διατάξεις του άρθρου 103 του Ν. 3852/2010 αποτελείται 
από 11 μέλη σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 240 
του Κ.Δ.Κ., και συμμετέχουν:

− Ο Δήμαρχος ή ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος.



 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 28477

− Πέντε Δημοτικοί Σύμβουλοι δύο εκ των οποίων προ−
έρχονται από την μειοψηφία.

− Οι Διευθυντές, εκ των αρχαιοτέρων των σχολικών 
μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, Αποστόλων, Πλα−
τάνου, Φουρφουρά.

− Ένας εκπρόσωπος των εργαζομένων.
− Ένας εκπρόσωπος της αντίστοιχης ένωσης ή συλ−

λόγου γονέων κατά προτεραιότητα μεγέθους σχολικής 
μονάδας.

2. Με απόφαση της Σχολικής Επιτροπής, λειτουργεί 
για κάθε σχολείο «Συμβούλιο Σχολικής Κοινότητας», το 
οποίο αποτελείται από 3 έως 5 μέλη. Στο Συμβούλιο 
συμμετέχουν οπωσδήποτε ο Διευθυντής σχολείου, του−
λάχιστον ένας εκπρόσωπος γονέων, τουλάχιστον ένας 
εκπρόσωπος συλλόγου διδασκόντων.

Το Συμβούλιο διαπιστώνει τις ανάγκες και τα προβλή−
ματα που δημιουργούνται στη λειτουργία των σχολείων 
και διατυπώνει σχετικές προτάσεις στην οικεία Σχολική 
Επιτροπή για την καλύτερη στήριξη της λειτουργίας 
τους.

Ο Διευθυντής που συμμετέχει στο «Συμβούλιο Σχο−
λικής Κοινότητας» διαχειρίζεται το ποσό που τίθεται 
στη διάθεση του για την αντιμετώπιση λειτουργικών 
αναγκών των σχολικών μονάδων κατά τις διατάξεις του 
άρθρου 3 παρ. 8 της παρούσας.

Άρθρο 3

Κατανομή πιστώσεων:
Η κατανομή των εγκεκριμένων πιστώσεων για την 

κάλυψη των αναγκών των σχολικών μονάδων γίνεται με 
απόφαση της Σχολικής Επιτροπής λαμβάνοντας υπόψη 
κυρίως τον αριθμό μαθητών, τον αριθμό τμημάτων, τον 
αριθμό αιθουσών διδασκαλίας, τη λειτουργία γυμνα−
στηρίων, αιθουσών πολλαπλών χρήσεων, εργαστηρίων, 
βιβλιοθηκών κ.λπ., την παλαιότητα των κτιρίων, καθώς 
και τις ειδικότερες ανάγκες των σχολικών μονάδων.

Άρθρο 4

Τρόπος και διαδικασία πραγματοποίησης δικαιολόγη−
σης και ελέγχου των πάσης φύσεως εσόδων και εξόδων, 
καθώς και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια.

1. Οι Σχολικές Επιτροπές δεν εφαρμόζουν τις διατάξεις 
του Β.Δ. 17−5/15.6.1959 (ΦΕΚ Α΄ 114) «Περί οικονομικής 
διοικήσεως και λογιστικού των δήμων και κοινοτήτων», 
όπως ισχύει καθώς και του Ν.Δ. 476/1974 «Περί λογιστι−
κού των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου» και δεν 
υποχρεούνται σε σύνταξη προϋπολογισμού.

2. Ετήσια έσοδα των Σχολικών Επιτροπών είναι οι 
εισπράξεις που πραγματοποιούνται κατά τη διάρκεια 
του ημερολογιακού έτους ανεξάρτητα από το χρόνο 
κατά τον οποίο δημιουργήθηκε το προς είσπραξη δι−
καίωμα.

3. Ετήσια έξοδα των Σχολικών Επιτροπών είναι οι 
πληρωμές που πραγματοποιούνται κατά τη διάρκεια 
του ημερολογιακού έτους ανεξάρτητα από το χρόνο 
κατά τον οποίο δημιουργήθηκε η προς πληρωμή υπο−
χρέωση.

4. Τα έσοδα των Σχολικών Επιτροπών προέρχονται:
α) Από τις επιχορηγήσεις των δήμων, σύμφωνα με 

τις διατάξεις της παραγράφου 6 περιπτ. (α) και (β) του 
άρθρου 113 του Ν. 1892/1990 όπως ισχύει.

β) Από προσόδους της σχολικής περιουσίας.
γ) Από εκποιήσεις περιουσιακών στοιχείων.

δ) Από κάθε είδους εισφορές δωρεές κληρονομιές 
και κληροδοσίες.

ε) Από κάθε άλλη νόμιμη πηγή.
5.α) Για κάθε εισπραττόμενο υπέρ των Σχολικών Επι−

τροπών έσοδο εκδίδεται τριπλότυπο είσπραξης (στέ−
λεχος απόκομμα και πρωτότυπο).

β) Η είσπραξη ενεργείται από τον πρόεδρο της σχολι−
κής επιτροπής ή από τον εξουσιοδοτημένο με απόφαση 
του Δ.Σ. της επιτροπής μέλος της ή άλλο πρόσωπο.

γ) Απαγορεύεται κάθε απόξεση, διαγραφή ή προσθήκη 
στο στέλεχος του τριπλοτύπου.

δ) Τριπλότυπο εισπράξεως δεν εκδίδεται για ανα−
λήψεις χρημάτων από τις καταθέσεις των Σχολικών 
Επιτροπών.

ε) Το τριπλότυπο εισπράξεως καταχωρίζεται αμέσως 
στην αριστερή σελίδα των εσόδων του βιβλίου «ΕΣΟ−
ΔΩΝ − ΕΞΟΔΩΝ».

6. Το τριπλότυπο εισπράξεως περιέχει τα εξής στοι−
χεία:

α) Τη σχολική Επιτροπή υπέρ της οποίας γίνεται η 
είσπραξη.

β) Αύξοντα αριθμό.
γ) Τα στοιχεία του καταβάλλοντος (όνομα, τίτλο, δι−

εύθυνση).
δ) Το εισπραττόμενο ποσό, αριθμητικώς και ολογρά−

φως.
ε) Το λόγο για τον οποίο γίνεται η είσπραξη.
στ) Την χρονολογία εκδόσεως.
ζ) Την υπογραφή του οργάνου της σχολικής επιτροπής 

που εισπράττει το ποσό και
η) Τη σφραγίδα της Σχολικής Επιτροπής.
7.α) Κάθε χρηματικό ποσό που εισπράττεται από τη 

σχολική επιτροπή κατατίθεται μέσα σε πέντε (5) ημέρες 
από την είσπραξη του σε λογαριασμό τραπέζης ή του 
Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου. Η κατάθεση ενεργείται στο 
όνομα της Σχολικής Επιτροπής και τηρείται βιβλιάριο 
καταθέσεων και αναλήψεων.

β) Κάθε ανάληψη από τις καταθέσεις της Σχολικής 
Επιτροπής ενεργείται από τον Πρόεδρο αυτών ή άλλο 
εξουσιοδοτημένο όργανο.

8.α) Με απόφαση της Σχολικής Επιτροπής προσδιορί−
ζεται το ποσό που τίθεται στη διάθεση κάθε διευθυντή 
σχολείου για την αντιμετώπιση λειτουργικών αναγκών 
των σχολικών μονάδων. Το ποσό αυτό κατατίθεται σε 
τραπεζικό λογαριασμό ή Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου 
στο όνομα της Σχολικής Επιτροπής με προσθήκη του 
ονόματος της αντίστοιχης σχολικής μονάδας. Ο Πρό−
εδρος της Σχολικής Επιτροπής εξουσιοδοτεί το διευ−
θυντή που μπορεί να αναλαμβάνει χρήματα από τον 
τραπεζικό λογαριασμό. 

β) Για την αντιμετώπιση αμέσων δαπανών επιτρέπεται 
η διατήρηση από τον διευθυντή σχολείου μετρητών 
μέχρι 500 ευρώ. Στην περίπτωση που πρόκειται για 
συγκρότημα σχολείου επιτρέπεται η διατήρηση ποσού 
μέχρι 1.000 ευρώ.

γ) Κάθε ανάληψη από τις καταθέσεις της Σχολικής 
Επιτροπής ενεργείται από τον Πρόεδρο αυτών ή άλλο 
εξουσιοδοτημένο όργανο.

9.α) Για οποιαδήποτε πληρωμή δαπάνης που ενεργεί−
ται από τον Πρόεδρο της Σχολικής Επιτροπής ή εξουσι−
οδοτημένο πρόσωπο ή από τον Διευθυντή του σχολείου 
απαιτείται να υπάρχει αντίστοιχο δικαιολογητικό, όπως 
τιμολόγια, ή άλλο παραστατικό του Κ.Β.Σ.
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β) Τα δικαιολογητικά δαπανών πρέπει να περιέχουν 
πλήρη στοιχεία προσδιορισμού του εισπράττοντος 
(ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, επάγγελμα), την αιτιολο−
γία πληρωμής, το καταβαλλόμενο ποσό αριθμητικώς 
και ολογράφως, την χρονολογία της πληρωμής και την 
υπογραφή του εισπράττοντος.

γ) Όταν πρόκειται για δημόσιες αρχές ή Ν.Π.Δ.Δ. 
ή Ν.Π.Ι.Δ. αναγράφεται ο ακριβής τίτλος και η έδρα 
τους.

δ) Σε περίπτωση αδυναμίας εκδόσεως αποδείξεων 
από τους εισπράττοντες χρήματα, τις σχετικές απο−
δείξεις δαπανών του άρθρου 15 του Κ.Β.Σ. εκδίδει ο 
Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής από μπλοκ τριπλό−
τυπων αποδείξεων δαπάνης, σπς οποίες αναγράφονται 
τα προβλεπόμενα από τον Κ.Β.Σ. στοιχεία.

10.α) Κατά τη διενέργεια των πληρωμών των διαφό−
ρων δαπανών γίνονται οι εκάστοτε νόμιμες κρατήσεις 
υπέρ τρίτων.

β) Η απόδοση κρατήσεων υπέρ τρίτων διενεργείται από 
τη Σχολική Επιτροπή μέσα στις νόμιμες προθεσμίες με 
απευθείας καταβολή στα ταμεία υπέρ των οποίων έγιναν 
οι κρατήσεις. Οι Διευθυντές γνωστοποιούν εγκαίρως στη 
Σχολική Επιτροπή τα στοιχεία που είναι απαραίτητα για 
την εμπρόθεσμη απόδοση των κρατήσεων.

γ) Τα δικαιολογητικά αποδόσεως των κρατήσεων φυ−
λάσσονται από την Σχολική Επιτροπή στην έδρα της, 
σε χώρο που έχει ορίσει ο Δήμος. Τα εν λόγω δικαιο−
λογητικά περιλαμβάνονται στον ετήσιο απολογισμό ο 
οποίος υποβάλλεται στο Ελεγκτικό Συνέδριο.

11.α) Για τον έλεγχο της οικονομικής διαχείρισης των 
Σχολικών Επιτροπών τηρούνται υποχρεωτικά τα ακό−
λουθα βιβλία:

1. Βιβλίο «ΕΣΟΔΩΝ − ΕΞΟΔΩΝ» που τηρείται στη Σχο−
λική Επιτροπή.

Στην αριστερή σελίδα του βιβλίου αυτού καταχωρί−
ζονται τα έσοδα και στη δεξιά σελίδα συγκεντρωτικά 
ανά σχολική μονάδα μηνιαίως τα έξοδα.

2. Κατάσταση εισπράξεων − πληρωμών που τηρείται 
σε κάθε σχολική μονάδα.

Στο πρώτο δεκαήμερο κάθε μήνα οι Διευθυντές των 
σχολείων αποστέλλουν στην Σχολική Επιτροπή φωτο−
τυπία της κατάστασης εισπράξεων και πληρωμών που 
περιλαμβάνει τις κινήσεις του προηγούμενου μήνα.

3. Βιβλίο (μπλοκ) τριπλοτύπων Αποδείξεων Εισπρά−
ξεως.

β) Το Βιβλίο εσόδων − εξόδων και το βιβλίο (μπλοκ) 
τριπλοτύπων Αποδείξεων Εισπράξεως αγοράζονται ή 
εκτυπώνονται με δαπάνες της Σχολικής Επιτροπής και 
θεωρούνται στην τελευταία σελίδα από τον Πρόεδρο 
της Σχολικής Επιτροπής. Η κατάσταση εισπράξεων και 
πληρωμών υπογράφεται από τον διευθυντή του σχο−
λείου.

12.α) Οι διευθυντές των σχολείων αποστέλλουν στην 
Σχολική Επιτροπή εντός του πρώτου 15νθημέρου του 
Ιανουαρίου του επόμενου έτους τα πρωτότυπα των κα−
ταστάσεων εισπράξεων και πληρωμών με τα αντίστοιχα 
παραστατικά

β) Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής υποβάλλει 
μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου κάθε έτους στο διοικητι−
κό συμβούλιο αντίγραφο του βιβλίου «ΕΣΟΔΩΝ − ΕΞΟ−
ΔΩΝ», καθώς και συνοπτικό ετήσιο πίνακα απολογισμού 
προηγουμένου οικονομικού έτους, μαζί με τα σχετικά 
δικαιολογητικά.

γ) Τα έσοδα κατά κατηγορία προέλευσης, όπως αυτά 
αναφέρονται στην παρ. 4 της απόφασης αυτής και τα 
έξοδα, κατά κατηγορίες όπως συνπρήσεις επισκευές, 
αμοιβές τρίτων, παροχές τρίτων, θέρμανσης, αγορές 
παγίων και λοιπά γενικά έξοδα.

δ) Ο ετήσιος πίνακας απολογισμού πρέπει να είναι 
ισοσκελισμένος, με αναγραφή του τυχόν ταμειακού 
υπολοίπου στο μέρος των εξόδων. Ο απολογιστικός 
πίνακας υπογράφεται από τον Πρόεδρο της Σχολικής 
Επιτροπής.

13. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Σχολικής Επιτροπής 
με βάση το βιβλίο «ΕΣΟΔΩΝ − ΕΞΟΔΩΝ» και τον απο−
λογιστικό πίνακα προβαίνει στον έλεγχο των στοιχείων 
της οικονομικής διαχειρίσεως και αποφασίζει για την 
έγκριση του με απόφαση, η οποία λαμβάνεται μέχρι το 
τέλος Μαρτίου. Η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου 
της Σχολικής Επιτροπής υπόκειται στην έγκριση του 
οικείου Δημοτικού Συμβουλίου.

14. Τα χρηματικά υπόλοιπα των συγχωνευόμενων 
Σχολικών Επιτροπών σύμφωνα με το άρθρο 103 του 
Ν. 3852/2010 μεταφέρονται στη Σχολική Επιτροπή που 
προκύπτει από τη συγχώνευση.

Άρθρο 5

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται ειδικώς στη πα−
ρούσα εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις του Κ.Δ.Κ. 
(Ν. 3463/2006).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αγία Φωτεινή, 18 Ιανουαρίου 2011

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΗΣ

F

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

(7)
      Στο ΦΕΚ 1353/Β΄/16.6.2011 στο οποίο δημοσιεύθηκε η 

υπ’ αριθμ. Κ28577/17226/19.5.2011 απόφαση του Γενικού 
Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοπον−
νήσου, Δυτικής Ελλάδος και Ιονίου, για απόκτηση Ελλη−
νικής Ιθαγένειας, του ΑΓΓΕΛΟ ΚΟΛΑ του ΜΑΡΤΙΝ ΚΟΛΑ 
(MARTIN KOLA) και της ΦΛΟΡΑ ΚΟΛΑ (FLORA KOLA), 
διορθώνεται ο αριθμ. πρωτ. της απόφασης:

Από τον εσφαλμένο: «Κ28577/17226/19.5.2011»,
στον ορθό: «Κ26577/17226/19.5.2011»
και ο αριθμός του νόμου:
Από τον λανθασμένο: «Ν. 3264/2004»,
στον ορθό: «Ν. 3284/2004».

  (Από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, 
Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου)

F

(8)
      Στο ΦΕΚ 1353/Β΄/16.6.2011 στο οποίο δημοσιεύθηκε η 

υπ’ αριθμ. Κ15989/21018/14.4.2011 απόφαση του Γενικού 
Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοπον−
νήσου, Δυτικής Ελλάδος και Ιονίου, για απόκτηση Ελ−
ληνικής Ιθαγένειας, του ΕΜΙΝΕ ΜΟΥΣΤΟ του ΚΑΝΤΡΙ 
(KADRI) και της ΣΟΥΖΑΝΑ (SUZANA), διορθώνεται ο 
αριθμός πρωτοκόλλου της απόφασης:
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Από τον λανθασμένο: «Κ15989/21018/14.4.2011»,
στον ορθό: «Κ15989/21016/14.4.2011».

  (Από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, 
Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου)

F

(9)
      Στο ΦΕΚ 1353/Β΄/16.6.2011 στο οποίο δημοσιεύθηκε η 

υπ’ αριθμ. Κ20443/23926/9.5.2011 απόφαση του Γενικού 
Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννή−
σου, Δυτικής Ελλάδος και Ιονίου, για απόκτηση Ελληνι−
κής Ιθαγένειας, του ΑΝΤΖΕΛΟ ΡΑΠΑ, του ΦΕΡΝΤΙΝΑΝΤ 
(FERDINANT) και ΔΟΥΡΑΤΑ (DHURATA), διορθώνεται η 
ημερομηνία γέννησης:

Από τη λανθασμένη: «4.6.2008»,
στην ορθή: «4.6.2006»
και η νόμιμη διαμονή του πατέρα στην Ελλάδα:
Από τη λανθασμένη «8.2.2003»,
στην ορθή: «6.2.2003».

  (Από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, 
Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου)

F

(10)
      Στο ΦΕΚ 1353/Β΄/16.6.2011 στο οποίο δημοσιεύθηκε 

η υπ’ αριθμ. Κ29341/9634/20.5.2011 απόφαση του Γενι−
κού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελο−
ποννήσου, Δυτικής Ελλάδος και Ιονίου, για απόκτηση 
Ελληνικής Ιθαγένειας, της ΙΒΑΝΝΑ ΜΠΑΤΡΑΚΟΒΑ, του 
ΕΝΤΟΥΑΡΝΤ (EDUARD) και της ΤΕΤΙΑΝΑ (ΤΕΤΙΑΝΑ), δι−
ορθώνεται ο αριθμός της αίτησης−δήλωσης:

Από τον λανθασμένο: «16.3.2010»,
στον ορθό: «16.9.2010»
και η συμπλήρωση εξαετούς φοίτησης σε ελληνικό 

σχολείο στην Ελλάδα:
Από τη λανθασμένη: «30.8.1999»,
στην ορθή «30.6.1999».

  (Από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, 
Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου)

F

(11)
      Στο ΦΕΚ 1353/Β΄/16.6.2011 στο οποίο δημοσιεύθηκε η 

υπ’ αριθμ. Κ19867/25417/14.4.2011 απόφαση του Γενικού 
Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοπον−
νήσου, Δυτικής Ελλάδος και Ιονίου, για απόκτηση Ελλη−
νικής Ιθαγένειας, της ΕΝΟΥΚΡΕΣΙΑ ΣΕΝΚΑ του ΕΡΓΙΟΝ 
(ERJON) και της ΝΕΡΤΙΛΑ (ΝERTILA), διορθώνεται η ημε−
ρομηνία νόμιμης διαμονής του πατέρα στην Ελλάδα:

Από τη λανθασμένη: «28.11.2003», 
στην ορθή «26.11.2003».

  (Από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, 
Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου)

(12)
      Στο ΦΕΚ 1353/Β΄/16.6.2011 στο οποίο δημοσιεύθηκε η 

υπ’ αριθμ. Κ17983/21788/19.5.2011 απόφαση του Γενικού 
Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοπον−
νήσου, Δυτικής Ελλάδος και Ιονίου, για απόκτηση Ελλη−
νικής Ιθαγένειας, του ΕΛΝΤΙΟ ΖΟΥΝΑ του ΚΙΑΝΙ (QANI) 
και της ΜΑΡΓΙΕΤΑ (MARJETA), διορθώνεται ο αριθμός 
της απόφασης:

Από τον λανθασμένο: «Κ17983/21788/19.5.2011»,
στον ορθό: «Κ17983/21768/19.5.2011» 
και η ημερομηνία γέννησης του ανήλικου:
Από τη λανθασμένη: «8.10.2010»,
στην ορθή: «6.10.2010».

  (Από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, 
Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου)

F
(13)

      Στο ΦΕΚ 1353/Β΄/16.6.2011 στο οποίο δημοσιεύθηκε η 
υπ’ αριθμ. Κ18308/2762/20.5.2001 απόφαση του Γενικού 
Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοπον−
νήσου, Δυτικής Ελλάδος και Ιονίου, για απόκτηση Ελλη−
νικής Ιθαγένειας, της ΓΚΛΕΪΝΤΙΣ ΑΧΜΕΤΑΪ του ΤΖΕΜΑΛ 
(XHEMAL) και της ΜΠΕΣΑ (BESA), διορθώνεται:

α) Η ημερομηνία της απόφασης:
Από τη λανθασμένη: «Κ18308/2762/20.5.2001»,
στην ορθή «Κ18308/2762/20.5.2011» και 
β) Η ημερομηνία γέννησης:
Από τη λανθασμένη: «28.1.2006»,
στην ορθή «26.1.2006». 

  (Από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, 
Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου)

F
(14)

      Στο ΦΕΚ 758/Β΄/6.5.2011 στο οποίο δημοσιεύθηκε η 
υπ’ αριθμ. Κ29338/6366/28.3.2011 απόφαση του Γενικού 
Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννή−
σου, Δυτικής Ελλάδος και Ιονίου, για απόκτηση Ελληνι−
κής Ιθαγένειας, του ΛΑΖΑΡ ΡΙΣΤΙΤΣ, του ΓΙΒΑΝ (JOVAN) 
και της ΖΟΡΙΤΣΑ (ΖΟΚΙCΑ), διορθώνεται το όνομα του 
πατέρα:

Από το λανθασμένο: «ΓΙΒΑΝ»,
στο ορθό «ΓΙΟΒΑΝ».

  (Από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, 
Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου)

F
(15)

      Στο ΦΕΚ 1353/Β΄/16.6.2011 στο οποίο δημοσιεύθηκε η 
υπ’ αριθμ. Κ24043/2781/20.5.2011 απόφαση του Γενικού 
Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννή−
σου, Δυτικής Ελλάδος και Ιονίου, για απόκτηση Ελληνι−
κής Ιθαγένειας, της ΓΚΡΙΣΙΛΝΤΑ ΑΧΜΕΤΑΪ του ΤΖΕΜΑΛ 
(XHEMAL) και της ΜΠΕΣΑ (BESA), διορθώνεται ο αριθμός 
της απόφασης:

Από τον λανθασμένο: «Κ24043/2781/20.5.2011»,
στον ορθό: «Κ24043/2761/20.5.2011».

  (Από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, 
Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου)
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ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * FAX 210 52 21 004*02020932109110008*

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.: Μάρνη 8, τηλ.: 210 8220885, 210 8222924, 210 5279050.

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 13:00

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