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Σύσταση θέσεων στο Ταμείο Παρακαταθηκών
και Δανείων.
Με την αριθ. 2/36522/0094/15.9.2010 κοινή απόφαση των
Υφυπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρο−
νικής Διακυβέρνησης και Οικονομικών και του Υπουργού
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, που εκδόθηκε σύμ−
φωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 του ν.3717/2008 «Κοι−
νωνικές ρυθμίσεις για τους εργαζόμενους στις εταιρείες
«Ολυμπιακές Αερογραμμές Α.Ε.», «Ολυμπιακή Αεροπο−
ρία−Υπηρεσίες Α.Ε.» και «Ολυμπιακή Αεροπλοΐα Α.Ε.» και
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 239/Α΄/26.11.2008), μεταφέρονται
στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων σε προσωποπα−
γείς θέσεις που συνιστώνται με την ανωτέρω απόφαση,
οι πρώην υπάλληλοι των ανωτέρω εταιρειών με σχέση
εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου:
1. Μπόμη Βαρβάρα του Βασιλείου, εκπαιδευτικής βαθμί−
δας Πανεπιστημιακής εκπαίδευσης και ειδικότητας Νομι−
κών της εταιρείας «Ολυμπιακές Αερογραμμές Α.Ε.».
2. Τσαγκαράκη Αγγελική του Γεωργίου, εκπαιδευτικής
βαθμίδας Πανεπιστημιακής εκπαίδευσης και ειδικότητας
Νομικών της εταιρείας «Ολυμπιακές Αερογραμμές Α.Ε.».
3. Λύκος Νικόλαος του Κωνσταντίνου, εκπαιδευτικής
βαθμίδας Πανεπιστημιακής εκπαίδευσης και ειδικότητας
Νομικών της εταιρείας «Ολυμπιακή Αεροπορία −Υπηρε−
σίες Α.Ε.».
Οι ανωτέρω συνιστώμενες προσωποπαγείς θέσεις
καταργούνται αυτοδίκαια με την κατά οποιονδήποτε
τρόπο αποχώρηση από την Υπηρεσία των υπαλλήλων
που τις κατέχουν.
Η δαπάνη που προκαλείται σε βάρος του προϋπο−
λογισμού του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων
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και η ύπαρξη σχετικών πιστώσεων αναφέρονται στην
κοινή απόφαση μεταφοράς των παραπάνω υπαλλήλων
και προκύπτουν από στοιχεία που βεβαίωσε το Ταμείο
Παρακαταθηκών και Δανείων με το αριθ. 3639/10.6.2010
έγγραφό του.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΥΦΥΠ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ,
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΥΦΥΠ.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΤΟΛΙΟΣ

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ

ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΕΠΠΑΣ

F
Aριθμ. Φ. 429.1/46/206923
(2)
Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν στην αυτεπάγγελτη πα−
ραπομπή για επανεξέταση της σωματικής ικανότη−
τας των απαλλαγέντων από τη στράτευση.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
Έχοντας υπόψη:
α. Το άρθρο 13 παράγραφος 3 του ν.3421/05 «Στρα−
τολογία των Ελλήνων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 302/
13−12−2005, τ.Α΄).
β. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ−
βέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», που κυρώθηκε με
το άρθρο πρώτο του ΠΔ 63/05 «Κωδικοποίηση Νομοθε−
σίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα»
(ΦΕΚ 98/22−4−05, τ.Α΄).
γ. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού.
δ. Σχετική πρόταση του Αρχηγού του Γενικού Επιτε−
λείου Εθνικής Άμυνας, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
1. Απαλλαγέντες από την υποχρέωση στράτευσης,
επειδή κρίθηκαν από αρμόδιες υγειονομικές επιτρο−
πές ή συμβούλια των Ενόπλων Δυνάμεων ακατάλληλοι
για στράτευση, για λόγους υγείας, είναι δυνατόν να
παραπέμπονται αυτεπάγγελτα για επανεξέταση της
σωματικής τους ικανότητας για στράτευση εκτάκτως,
οποτεδήποτε μέχρι τη συμπλήρωση του τεσσαρακο−
στού πέμπτου (45ου) έτους της ηλικίας τους.
2. Οι παραπάνω παραπέμπονται για επανεξέταση
στην πλησιέστερη του τόπου διαμονής τους επιτροπή
απαλλαγών του Στρατού Ξηράς, με εξαίρεση τους δια−
μένοντες στο Νομό Αττικής, οι οποίοι παραπέμπονται
στην υγειονομική επιτροπή των κλάδου των Ενόπλων
Δυνάμεων, στον οποίο έχουν κατανεμηθεί.
3. Η αυτεπάγγελτη παραπομπή τους γίνεται από το
αρμόδιο στρατολογικό γραφείο, κατόπιν διαταγής της
Διεύθυνσης Στρατολογικού του Γενικού Επιτελείου του
οικείου κλάδου των Ενόπλων Δυνάμεων. Οι παραπεμπό−
μενοι υποχρεούνται να παρουσιασθούν για επανεξέταση
εντός διμήνου από την ημερομηνία παραπομπής τους.
4. Οι υγειονομικές επιτροπές, μετά τον έλεγχο της
ταυτοπροσωπίας των παρουσιαζόμενων σ’ αυτές, υπο−
χρεούνται να εκδίδουν άμεσα γνωματεύσεις για τους
επανεξεταζόμενους, οι οποίες πρέπει να περιέρχονται
στα αρμόδια στρατολογικά γραφεία το αργότερο εντός
δεκαπέντε ημερών από την ημερομηνία εξέτασής τους.

Στις γνωματεύσεις ακαταλληλότητας οι ως άνω επιτρο−
πές αναγράφουν υποχρεωτικά αν υπάρχει πιθανότητα
ή όχι βελτίωσης ή ίασης της πάθησης.
5. Οι αυτεπάγγελτα παραπεμπόμενοι για επανεξέταση
της σωματικής τους ικανότητας, εφόσον:
α. Μπορούν να μετακινηθούν για παρουσίαση στις
υγειονομικές επιτροπές και δεν παρουσιάζονται εντός
της ταχθείσης προθεσμίας, λογίζονται αυτοδίκαια
ικανοί κατηγορίας πρώτης (1/1) από την επόμενη της
ημερομηνίας λήξης της προθεσμίας παρουσίασης για
επανεξέταση. Από την ίδια ημερομηνία υπέχουν στρα−
τιωτικές υποχρεώσεις.
β. Δεν μπορούν να μετακινηθούν για παρουσίαση
στις υγειονομικές επιτροπές, εφαρμόζονται αναλογικά
οι διατάξεις του άρθρου 37 του ν. 3421/05 (ΦΕΚ 302/
13−12−2005, τ.Α΄).
γ. Κριθούν εκ νέου ακατάλληλοι για στράτευση (Ι/5),
απαλλάσσονται από την εκπλήρωση των στρατιωτικών
τους υποχρεώσεων.
δ. Κριθούν ικανοί οποιασδήποτε κατηγορίας, υπέ−
χουν στρατιωτικές υποχρεώσεις από την ημερομηνία
έκδοσης της σχετικής γνωμάτευσης της υγειονομικής
επιτροπής.
ε. Τύχουν αναβολής κατάταξης λόγω υγείας, υποχρε−
ούνται να εκπληρώσουν τις στρατιωτικές τους υποχρε−
ώσεις μετά τη λήξη της αναβολής.
6. Τα στρατολογικά γραφεία:
α. Με τη λήψη των γνωματεύσεων επισυνάπτουν σ’ αυ−
τές τους επιστολικούς φακέλους, στους οποίους περιέ−
χονται. Αντιπαραβάλλουν τα στοιχεία που αναγράφονται
στις γνωματεύσεις με τις στρατολογικές μερίδες και
ελέγχουν, ειδικά για τους επανακριθέντες ως ακατάλ−
ληλους για στράτευση (1/5), αν στη γνωμάτευση συμπε−
ριλαμβάνεται η ένδειξη για την ύπαρξη πιθανότητας ή
όχι βελτίωσης ή ίασης της πάθησης τους. Σε περίπτωση
που δεν συμπεριλαμβάνεται, η γνωμάτευση επιστρέφεται
στην αρμόδια επιτροπή για συμπλήρωση.
β. Καταχωρίζουν τις μεταβολές παραπομπής στις υγει−
ονομικές επιτροπές και τις σχετικές γνωματεύσεις.
7. Οι αλληλογραφίες παραπομπής στις υγειονομικές
επιτροπές, οι γνωματεύσεις που αυτές εκδίδουν και η
επιστροφή των δικαιολογητικών παραπομπής, όσων δεν
παρουσιάζονται στις επιτροπές, διακινούνται αποκλει−
στικά με υπηρεσιακό τρόπο.
8. Αν διαπιστωθεί ότι οι γνωματεύσεις των υγειονο−
μικών επιτροπών των Ενόπλων Δυνάμεων εκδόθηκαν
παρά το νόμο, τα στρατολογικά γραφεία τις επιστρέ−
φουν στα όργανα που τις εξέδωσαν για να τις ανακα−
λέσουν, σύμφωνα με όσα ισχύουν για την ανάκληση
των διοικητικών πράξεων. Για τα άτομα που αφορούν οι
γνωματεύσεις που ανακλήθηκαν γίνονται αυτεπάγγελτα
οι απαραίτητες ενέργειες τακτοποίησής τους.
Άρθρο 2
1. Διοικητικές και ερμηνευτικές οδηγίες για την εφαρ−
μογή της απόφασης αυτής, εφόσον απαιτηθούν, εκδί−
δονται από τη Διεύθυνση Στρατολογικού του Γενικού
Επιτελείου Εθνικής Άμυνας.
2. Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημο−
σίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 7 Οκτωβρίου 2010
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ

F
Αριθμ. 19704/789
(3)
Ανάκληση της ειδικής εγκριτικής άδειας λειτουργίας
Ιδιωτικού Γραφείου Συμβούλων Εργασίας (Ι.Γ.Σ.Ε.).
Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ
98/Α΄).
2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 368/1989 «Οργανισμός του
Υπουργείου Εργασίας» (ΦΕΚ 163/Α).
3 .Τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν. 2639/1998 (ΦΕΚ
205 /Α) «Ρύθμιση εργασιακών σχέσεων, σύσταση Σώμα−
τος Επιθεώρησης Εργασίας και άλλες διατάξεις».
4. Τις διατάξεις του Π. Δ. 160/1999 (ΦΕΚ 157/Α΄) «Όροι,
προϋποθέσεις και διαδικασία για την σύσταση και λει−
τουργία Ιδιωτικών Γραφείων Συμβούλων Εργασίας» και
ιδίως το άρθρο 2.
5. Τις διατάξεις του άρθρου 12 του Ν. 2874/2000 (ΦΕΚ
286/Α΄) «Προώθηση της απασχόλησης και άλλες δια−
τάξεις».
6. Τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν. 3144/2003 (ΦΕΚ
111/Α) «Κοινωνικός διάλογος για την προώθηση της
απασχόλησης και την κοινωνική προστασία και άλλες
διατάξεις».
7. Την από 10−8−2007 αίτηση του νομίμου εκπροσώπου
της εταιρείας με την επωνυμία «ΑΙΓΛΗ ΕΠΕ».
8. Την από 20−9−2010 συνεδρίαση της Επιτροπής του
άρθρου 5 του Ν.3144/2003 (ΦΕΚ 111/Α).
9. Την παρουσίαση των στοιχείων του φακέλου
από τον εισηγητή της Επιτροπής του άρθρου 5 του
Ν.3144/2003 (ΦΕΚ 111/Α).
10. Την αριθ. 30155/5−2−2002 απόφαση χορήγησης
ειδικής άδειας λειτουργίας Ι.Γ.Σ.Ε., όπως αυτή τροπο−
ποιήθηκε με την αριθ. 33327/22−10−2003 όμοια της, απο−
φασίζουμε:
Ανακαλούμε την αριθ. 30155/5−2−2002 απόφαση του
Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, όπως
αυτή τροποποιήθηκε με την αριθ. 33327/22−10−2003
όμοια της, με την οποία είχε χορηγηθεί ειδική άδεια
λειτουργίας Ιδιωτικού Γραφείου Συμβούλων Εργασίας
(Ι.Γ.Σ.Ε.), στην εταιρεία με την επωνυμία «ΑΙΓΛΗ Ε.Π.Ε.»,
το οποίο βρισκόταν στην οδό Σατωβριάνδου 31−Αθήνα,
ύστερα από αίτησή της.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 6 Οκτωβρίου 2010
Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΛΟΥΚΙΑ − ΤΑΡΣΙΤΣΑ ΚΑΤΣΕΛΗ
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Aριθμ. 19702/787
(4)
Χορήγηση ειδικής εγκριτικής άδειας σύστασης και λει−
τουργίας Ιδιωτικού Γραφείου Συμβούλων Εργασί−
ας (Ι.Γ.Σ.Ε.).
Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ
98/Α΄).
2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 368/1989 «Οργανισμός του
Υπουργείου Εργασίας» (ΦΕΚ 163/Α).
3. Τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν. 2639/1998 (ΦΕΚ
205/Α) «Ρύθμιση εργασιακών σχέσεων, σύσταση Σώμα−
τος Επιθεώρησης Εργασίας και άλλες διατάξεις».
4. Τις διατάξεις του Π. Δ. 160/1999 (ΦΕΚ 157/Α΄) «Όροι,
προϋποθέσεις και διαδικασία για την σύσταση και λει−
τουργία Ιδιωτικών Γραφείων Συμβούλων Εργασίας» και
ιδίως το άρθρο 2.
5. Τις διατάξεις του άρθρου 12 του Ν. 2874/2000 (ΦΕΚ
286/Α΄’) «Προώθηση της απασχόλησης και άλλες δια−
τάξεις».
6. Τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν. 3144/2003 (ΦΕΚ
111/Α) «Κοινωνικός διάλογος για την προώθηση της
απασχόλησης και την κοινωνική προστασία και άλλες
διατάξεις».
7. Την από 27−5−2010 αίτηση της ELENA IVANOVA του
SVILEN.
8. Το με αριθ. πρωτ. 1009/9−7−2010 έγγραφο με το
οποίο διαβιβάστηκε η Έκθεση αξιολόγησης της Τριμε−
λούς Επιτροπής του άρθρου 5 του Π.Δ. 160/1999 (ΦΕΚ
157/Α).
9. Την από 20−9−2010 συνεδρίαση της Επιτροπής του
άρθρου 5 του Ν.3144/2003 (ΦΕΚ 111/Α).
10. Την παρουσίαση των στοιχείων του φακέλου
από τον εισηγητή της Επιτροπής του άρθρου 5 του
Ν.3144/2003 (ΦΕΚ 111/Α), αποφασίζουμε:
Χορηγούμε στην ELENA IVANOVA του SVILEN ειδική
άδεια σύστασης και λειτουργίας Ιδιωτικού Γραφείου
Συμβούλων Εργασίας (Ι.Γ.Σ.Ε.), το οποίο βρίσκεται στην
οδό Κάνιγγος 13 (3ος όροφος)− Αθήνα και το οποίο θα
έχει ως αποκλειστικό αντικείμενο την μεσολάβηση για
την εξεύρεση για λογαριασμό του εργοδότη ορισμένων
κατηγοριών θέσεων εργασίας όπως προβλέπει το άρ−
θρο 5 του Ν. 2639/1998 (ΦΕΚ 205/Α΄/2−9−1998).
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 6 Οκτωβρίου 2010
Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΛΟΥΚΙΑ − ΤΑΡΣΙΤΣΑ ΚΑΤΣΕΛΗ

F
(5)
Σύσταση θέσεων στο Υπουργείο Πολιτισμού
και Τουρισμού.
Με την αριθμ. ΥΠΠΟ/ΔΙΟΙΚ/Α1/ΠΜΥ/77787/12−8−2010
απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Τουρισμού, που
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις: 1) Των άρθρων 21,
24, 25 και 26 του Π.Δ. 57/2007, διορίζονται οι κατωτέρω
αναφερόμενοι απόφοιτοι της Εθνικής Σχολής Δημόσι−
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

ας Διοίκησης της Κ΄ Εκπαιδευτικής Σειράς, ως μόνιμοι
υπάλληλοι με Β΄ βαθμό και 17° Μισθολογικό Κλιμάκιο,
του Κλάδου ΠΕ Διοικητικού, στην Κεντρική Υπηρεσία
του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού, σε συνι−
στώμενες με την ανωτέρω απόφαση προσωποπαγείς
θέσεις:
1. Σπανός Κων/νος του Ιωάννη, Τμήματος Γενικής Δι−
οίκησης.
2. Κόκκολα Στυλιανή του Αναστασίου, Τμήματος Πε−
ριφεαρειακής Διοίκησης.
3. Κακλέα Αικατερίνη του Ιωάννη, Τμήματος Περιφε−
ρειακής Διοίκησης.
Ο διορισμός των προαναφερομένων έχει αναδρομική
ισχύ από 1η Ιουλίου 2010 (ημερομηνία αποφοίτησής τους
από την ΕΣΔΔ), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου
26 του Π.Δ.57/2007.
(Αριθμ. βεβ. ΥΔΕ/ΥΠΠΟ/7779/21−9−2010)
Με εντολή Υπουργού
Η Προϊσταμένη Δ/νσης κ.α.α.
Ο Προϊστάμενος του Τμήματος
ΣΠΥΡΟΣ ΑΓΓΕΛΑΚΟΣ
F
(6)
Απόκτηση της Ελληνικής Ιθαγένειας από την ομογε−
νή ΚΡΟΥΠΟΝΤΙΟΡΟΒΑ (KRUPODEROVA) ΒΑΛΕΝΤΙΝΑ
(VALENTINA) του ΝΙΚΟΛΑΟΥ και της ΕΛΕΝΗΣ κ.λπ.
1. Με την Φ.62797/5183/04−10−2010 απόφαση του Γε−
νικού Γραμματέα Περιφέρειας Αττικής, γίνεται απο−
δεκτή η αίτηση της ομογενούς ΚΡΟΥΠΟΝΤΙΟΡΟΒΑ
(KRUPODEROVA) ΒΑΛΕΝΤΙΝΑ (VALENTINA) του ΝΙΚΟ−
ΛΑΟΥ και της ΕΛΕΝΗΣ, περί αποκτήσεως της Ελλη−
νικής Ιθαγένειας σύμφωνα με τις διατάξεις 15 και 35
του Ν.3284/10−11−2004 (ΦΕΚ 217 Α΄) «Περί κυρώσεως του
Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας».
2. Με την Φ.55680/15877/04−10−2010 απόφαση του
Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Αττικής γίνεται
αποδεκτή η αίτηση της ομογενούς ΚΟΥΤΣΕΒΟΛΟΒΑ
(KUTSEVOLOVA) ΛΙΟΥΝΤΜΙΛΑ (LIUDMYLA) του ΣΤΕΦΑ−
ΝΟΥ και τηςΛΙΟΥΜΠΟΒ, περί αποκτήσεως της Ελλη−
νικής Ιθαγένειας, σύμφωνα με τις διατάξεις 15 και 35
του Ν.3284/10−11−2004(ΦΕΚ 217 Α΄)«Περί κυρώσεως του
Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας».
3. Με την Φ.58339/22163/04−10−2010 απόφαση του Γενι−
κού Γραμματέα Περιφέρειας Αττικής γίνεται αποδεκτή η
αίτηση του ομογενούς ΜΕΤΑΞΑ (METAKSA) ΗΛΙΑ (ILLIA)
του ΒΛΑΔΙΜΗΡΟΥ και της ΛΙΟΥΝΤΜΙΛΑ, περί αποκτήσε−
ως της Ελληνικής Ιθαγένειας σύμφωνα με τις διατάξεις
15 και 35 του Ν.3284/10−11−2004 (ΦΕΚ 217 Α΄) «Περί κυρώ−
σεως του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας».
4. Με την Φ.53549/9713/04−10−2010 απόφαση του Γε−
νικού Γραμματέα Περιφέρειας Αττικής γίνεται αποδε−
κτή η αίτηση του ομογενούς ΚΛΙΜΕΝΚΟ (KLYMENKO)
ΝΤΜΙΤΡΟ (DMYTRO) του ΒΙΚΤΟΡ και της ΟΛΓΑΣ, περί
αποκτήσεως της Ελληνικής Ιθαγένειας, σύμφωνα με τις
διατάξεις 15 και 35 του Ν.3284/10−11−2004 (ΦΕΚ 217 Α΄)
«Περί κυρώσεως του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας»
και εγκρίθηκε ο εξελληνισμός του ονόματός του από
ΝΤΜΙΤΡΟ σε ΔΗΜΗΤΡΗΣ.
5. Με την Φ.20945/16972/04−10−2010 απόφαση του Γενι−
κού Γραμματέα Περιφέρειας Αττικής, γίνεται αποδεκτή
η αίτηση της ομογενούς ΘΕΟΦΑΝΟΒΑ (FEOFANOVA)

ZANNA (JANA) του ΑΛΕΞΙΟΥ και της ΝΑΤΕΛΑ, περί
αποκτήσεως της Ελληνικής Ιθαγένειας, σύμφωνα με
τις διατάξεις 15 και 35 του Ν.3284/10−11−2004(ΦΕΚ 217 Α΄)
«Περί κυρώσεως του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας»
και εγκρίνουμε τον εξελληνισμό του επωνύμου της από
ΘΕΟΦΑΝΟΒΑ σε ΘΕΟΦΑΝΙΔΟΥ.
6. Με την Φ.20945/16971/04−10−2010 απόφαση του Γε−
νικού Γραμματέα Περιφέρειας Αττικής γίνεται αποδε−
κτή η αίτηση του ομογενούς ΘΕΟΦΑΝΟΒ (FEOFANOV)
ΣΑΛΒΑ (SHALVA) του ΑΛΕΞΙΟΥ και της ΝΑΤΕΛΑ, περί
αποκτήσεως της Ελληνικής Ιθαγένειας, σύμφωνα με τις
διατάξεις 15 και 35 του Ν.3284/10−11−2004 (ΦΕΚ 217 Α΄)
«Περί κυρώσεως του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας»
και εγκρίνουμε τον εξελληνισμό του επωνύμου του από
ΘΕΟΦΑΝΟΒ σε ΘΕΟΦΑΝΙΔΗΣ.
7. Με την Φ.7356/12456/04−10−2010 απόφαση του Γενι−
κού Γραμματέα Περιφέρειας Αττικής, γίνεται αποδεκτή η
αίτηση της ομογενούς ΤΟΠΑΛΟΒΑ (TOPALOVA) ΝΑΝΤΙΑ
(NADIYA) του ΙΛΛΑΡΙΟΝ και της ΕΥΓΕΝΙΑΣ, περί αποκτή−
σεως της Ελληνικής Ιθαγένειας, σύμφωνα με τις διατάξεις
15 και 35 του Ν.3284/10−11−2004 (ΦΕΚ 217 Α΄) «Περί κυρώ−
σεως του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας».
Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας
ΗΛΙΑΣ ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
F
(7)
Έγκριση πολιτογράφησης του ΛΕΑΝΔΡΟΣ ΓΚΕΖΟΣ,
Ον. Πατρός: ΧΑΡΙΛΑΟΣ κ.λπ.
1. Με την αρ. πρωτ. Φ. 38399/5349/6.10.2010 απόφαση
του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Αττικής, γίνεται
αποδεκτή η αίτηση πολιτογράφησης του ΛΕΑΝΔΡΟΣ
ΓΚΕΖΟΣ, Ον. Πατρός: ΧΑΡΙΛΑΟΣ σύμφωνα με τις δια−
τάξεις του άρθρου 23 του Νόμου 3838/2010 «Σύγχρονες
διατάξεις για την Ελληνική Ιθαγένεια και την πολιτική
συμμετοχή ομογενών και νομίμως διαμενόντων μετα−
ναστών και άλλες διατάξεις».
2. Με την αρ. πρωτ. Φ. 38357/15459/6.10.2010 απόφαση
του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Αττικής, γίνεται
αποδεκτή η αίτηση πολιτογράφησης της ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΜΠΟΥΡΝΤΕΝΗ, Ον. Πατρός ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ σύμφωνα με
τις διατάξεις του άρθρου 23 του Νόμου 3838/2010 «Σύγ−
χρονες διατάξεις για την Ελληνική Ιθαγένεια και την
πολιτική συμμετοχή ομογενών και νομίμως διαμενόντων
μεταναστών και άλλες διατάξεις».
3. Με την αρ. πρωτ. Φ. 36323/14822/6.10.2010 απόφαση
του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Αττικής, γίνεται
αποδεκτή η αίτηση πολιτογράφησης της ΕΛΕΥΤΕΡΙΑ
ΛΕΤΣΗ, Ον. Πατρός: ΓΙΑΝΝΗ σύμφωνα με τις διατάξεις
του άρθρου 23 του Νόμου 3838/2010 «Σύγχρονες διατά−
ξεις για την Ελληνική Ιθαγένεια και την πολιτική συμμε−
τοχή ομογενών και νομίμως διαμενόντων μεταναστών
και άλλες διατάξεις».
4. Με την αρ. πρωτ. Φ. 38404/13698/6.10.2010 απόφαση
του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Αττικής, γίνεται
αποδεκτή η αίτηση πολιτογράφησης της NATΑΣΑ ΛΙΤΟ,
Ον. Πατρός: ΘΩΜΑΣ σύικρωνα με τις διατάξεις του άρ−
θρου 23 του Νόμου 3838/2010 «Σύγχρονες διατάξεις
για την Ελληνική Ιθαγένεια και την πολιτική συμμετοχή
ομογενών και νομίμως διαμενόντων μεταναστών και
άλλες διατάξεις».

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
5. Με την αρ. πρωτ. Φ. 37276/14920/6.10.2010 απόφαση
του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Αττικής, γίνεται
αποδεκτή η αίτηση πολιτογράφησης της ΦΩΤΕΙΝΗ
ΜΠΟΥΡΝΤΕΝΗ, Ον. Πατρός: ΝΑΣΙΟΣ σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 23 του Νόμου 3838/2010 «Σύγ−
χρονες διατάξεις για την Ελληνική Ιθαγένεια και την
πολιτική συμμετοχή ομογενών και νομίμως διαμενόντων
μεταναστών και άλλες διατάξεις».
6. Με την αρ. πρωτ. Φ. 36317/15375/6.10.2010 απόφαση
του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Αττικής, γίνεται
αποδεκτή η αίτηση πολιτογράφησης της ΟΛΓΑ ΦΡΑ−
ΓΚΟΥ, Ον. Πατρός: ΧΡΗΣΤΟΣ σύμφωνα με τις διατά−
ξεις του άρθρου 23 του Νόμου 3838/2010 «Σύγχρονες
διατάξεις για την Ελληνική Ιθαγένεια και την πολιτική
συμμετοχή ομογενών και νομίμως διαμενόντων μετα−
ναστών και άλλες διατάξεις».
7. Με την αρ. πρωτ. Φ. 37133/14815/6.10.2010 απόφαση
του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Αττικής, γίνεται
αποδεκτή η αίτηση πολιτογράφησης της ΒΑΛΕΝΤΙΝΑ
ΤΣΟΚΑΝΟΥ, Ον.Πατρός: ΜΗΤΡΟΣ σύμφωνα με τις δια−
τάξεις του άρθρου 23 του Νόμου 3838/2010 «Σύγχρονες
διατάξεις για την Ελληνική Ιθαγένεια και την πολιτική
συμμετοχή ομογενών και νομίμως διαμενόντων μετα−
ναστών και άλλες διατάξεις».
8. Με την αρ. πρωτ. Φ. 38400/15243/6.10.2010 απόφαση
του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Αττικής, γίνεται
αποδεκτή η αίτηση πολιτογράφησης της ΝΤΟΝΙΚΑ ΓΚΕ−
ΖΟ, Ον. Πατρός: ΠΕΤΡΟΣ σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 23 του Νόμου 3838/2010 «Σύγχρονες διατάξεις
για την Ελληνική Ιθαγένεια και την πολιτική συμμετοχή
ομογενών και νομίμως διαμενόντων μεταναστών και
άλλες διατάξεις».
9. Με την αρ. πρωτ. Φ. 35657/15374/6.10.2010 απόφαση
του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Αττικής, γίνεται
αποδεκτή η αίτηση πολιτογράφησης της ΟΛΓΑ ΦΡΑ−
ΓΚΟΥ, Ον.Πατρός: ΗΛΙΑΣ σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 23 του Νόμου 3838/2010 «Σύγχρονες διατάξεις
για την Ελληνική Ιθαγένεια και την πολιτική συμμετοχή
ομογενών και νομίμως διαμενόντων μεταναστών και
άλλες διατάξεις».
10. Με την αρ. πρωτ. Φ. 35539/14090/6.10.2010 απόφαση
του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Αττικής, γίνεται απο−
δεκτή η αίτηση πολιτογράφησης του ΘΩΜΑΣ ΦΡΑΓΚΟΣ,
Ον. Πατρός: ΗΛΙΑΣ σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου
23 του Νόμου 3838/2010 «Σύγχρονες διατάξεις για την Ελ−
ληνική Ιθαγένεια και την πολιτική συμμετοχή ομογενών και
νομίμως διαμενόντων μεταναστών και άλλες διατάξεις».
11. Με την αρ. πρωτ. Φ. 37277/15155/6.10.2010 απόφαση
του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Αττικής, γίνεται
αποδεκτή η αίτηση πολιτογράφησης του ΒΑΣΙΛΗΣ
ΜΠΟΥΡΝΤΕΝΗΣ. Ον. Πατρός: ΚΙΤΣΟΣ σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 23 του Νόμου 3838/2010 «Σύγ−
χρονες διατάξεις για την Ελληνική Ιθαγένεια και την
πολιτική συμμετοχή ομογενών και νομίμως διαμενόντων
μεταναστών και άλλες διατάξεις».
12. Με την αρ. πρωτ. Φ. 36686/14047/6.10.2010 απόφαση
του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Αττικής, γίνεται
αποδεκτή η αίτηση πολιτογράφησης του ΜΙΧΑΛΗ ΓΚΙ−
ΝΗ, Ον. Πατρός: ΚΙΤΣΟ σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 23 του Νόμου 3838/2010 «Σύγχρονες διατάξεις
για την Ελληνική Ιθαγένεια και την πολιτική συμμετοχή
ομογενών και νομίμως διαμενόντων μεταναστών και
άλλες διατάξεις».
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13. Με την αρ. πρωτ. Φ. 37122/13701/6.10.2010 απόφαση
του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Αττικής, γίνεται
αποδεκτή η αίτηση πολιτογράφησης του ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΩ−
ΤΣΙΑΣ. Ον. Πατρός: ΔΗΜΗΤΡΗΣ σύμφωνα με τις διατά−
ξεις του άρθρου 23 του Νόμου 3838/2010 «Σύγχρονες
διατάξεις για την Ελληνική Ιθαγένεια και την πολιτική
συμμετοχή ομογενών και νομίμως διαμενόντων μετα−
ναστών και άλλες διατάξεις».
14. Με την αρ. πρωτ. Φ. 34298/14111/6.10.2010 απόφαση
του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Αττικής, γίνεται
αποδεκτή η αίτηση πολιτογράφησης του ΣΠΥΡΟΣ ΖΑ−
ΦΕΙΡΑΤΗΣ, Ον. Πατρός: ΧΡΗΣΤΟΣ σύμφωνα με τις δια−
τάξεις του άρθρου 23 του Νόμου 3838/2010 «Σύγχρονες
διατάξεις για την Ελληνική Ιθαγένεια και την πολιτική
συμμετοχή ομογενών και νομίμως διαμενόντων μετα−
ναστών και άλλες διατάξεις».
15. Με την αρ. πρωτ. Φ. 38427/15241/6.10.2010 απόφαση
του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Αττικής, γίνεται
αποδεκτή η αίτηση πολιτογράφησης της ΙΡΕΝΑ ΜΑ−
ΓΚΛΑΡΑ. Ον. Πατρός: ΔΗΜΗΤΡΗΣ σύμφωνα με τις δια−
τάξεις του άρθρου 23 του Νόμου 3838/2010 «Σύγχρονες
διατάξεις για την Ελληνική Ιθαγένεια και την πολιτική
συμμετοχή ομογενών και νομίμως διαμενόντων μετα−
ναστών και άλλες διατάξεις».
16. Με την αρ. πρωτ. Φ. 34303/14113/6.10.2010 απόφαση
του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Αττικής, γίνεται
αποδεκτή η αίτηση πολιτογράφησης της ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ
ΖΑΦΕΙΡΑΤΗ, Ον. Πατρός: ΚΩΤΣΟΣ σύμφωνα με τις δια−
τάξεις του άρθρου 23 του Νόμου 3838/2010 «Σύγχρονες
διατάξεις για την Ελληνική Ιθαγένεια και την πολιτική
συμμετοχή ομογενών και νομίμως διαμενόντων μετα−
ναστών και άλλες διατάξεις».
17. Με την αρ. πρωτ. Φ. 38410/13423/6.10.2010 απόφαση
του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Αττικής, γίνεται
αποδεκτή η αίτηση πολιτογράφησης του ΑΧΙΛΛΕΑΣ
ΛΙΤΟΣ. Ον. Πατρός: ΧΡΗΣΤΟΣ σύμφωνα με τις διατά−
ξεις του άρθρου 23 του Νόμου 3838/2010 «Σύγχρονες
διατάξεις για την Ελληνική Ιθαγένεια και την πολιτική
συμμετοχή ομογενών και νομίμως διαμενόντων μετα−
ναστών και άλλες διατάξεις».
Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας
ΗΛΙΑΣ ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
F
(8)
Χορήγηση αδείας ασκήσεως επαγγέλματος Κοινωνικού
Λειτουργού στην ΑΛΕΞΑΚΗ ΜΑΡΙΑ του Βασιλείου.
Με την αριθμ. 3526/9−9−2010 απόφαση της Αντινομάρ−
χη της Ν.Α Αρκαδίας που εκδόθηκε σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 24 του ΝΔ/τος 12/1975 και του
ΠΔ. 23/92 χορηγείται στην ΑΛΕΞΑΚΗ ΜΑΡΙΑ του Βασιλεί−
ου, κάτοικο Τ.Δ. Αλέας του Δήμου Τεγέας Αρκαδίας, άδεια
ασκήσεως επαγγέλματος Κοινωνικού Λειτουργού.
Η Αντινομάρχης
ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΤΣΙΩΛΗ
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(9)
Χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλματος Κοινωνικού
Λειτουργού στη Δριμισκιανάκη Χαρίκλεια του Αν−
δρέα και της Μαρίας.
Με την υπ’ αριθμ. 5930/21−9−2010 απόφαση της Νο−
μάρχου Ηρακλείου χορηγείται άδεια άσκησης επαγ−
γέλματος Κοινωνικού Λειτουργού στην Δριμισκιανάκη
Χαρίκλεια του Ανδρέα και της Μαρίας.
Η Νομάρχης κ.α.α.
Η Αντινομάρχης
ΜΑΡΙΑ ΠΕΤΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ
F
(10)
Χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλματος Κοινωνικού
Λειτουργού στην Ρομπογιαννάκη Κων/να του Εμμα−
νουήλ και της Δέσποινας.

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ
(12)
Στην υπ’ αριθμ. οικ. 8755/26.8.2010 απόφαση της Γε−
νικής Γραμματέως Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου που
δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1527/7.9.2010, τ. Β΄ και αφορά
απόκτηση Ελληνικής Ιθαγένειας, επιφέρεται η πιο κάτω
διόρθωση:
Στη σελίδα 24537, στήλη 1η και στίχο 23ο και στη
σελίδα 24539, στήλη 1η, και στίχους 6, 5 εκ των κάτω,
από το λανθασμένο: «…ΡΟΖΜΑΡΙ…»,
Στο ορθό: «…ΡΟΣΜΑΡΙ…»
(Από το Εθνικό Τυπογραφείο)
F

Με την υπ’ αριθμ. 6774/26−8−2010 απόφαση της Νο−
μάρχου Ηρακλείου χορηγείται άδεια άσκησης επαγγέλ−
ματος Κοινωνικού Λειτουργού στην Τσιχλή Μαρία του
Ευαγγέλου και της Αικατερίνης.

(13)
1) Στην υπ’ αριθμ. Πρωτ. 2171/1/11.08.2010 απόφαση της
Γενικής Γραμματέως Περιφέρειας Ηπείρου το εσφαλ−
μένο (επ) Seddik.(ov) Zeinelabedin του Kamal και της
Hanaa με το ορθό (επ) Σαντίκ (ον) Ζειν Αλ−Αμπεντίν του
Καμάλ και της Χανά
2) Στην υπ’ αριθμ. Πρωτ. 2171/2/11.08.2010 απόφαση της
Γενικής Γραμματέως Περιφέρειας Ηπείρου το εσφαλμέ−
νο (επ) Seddik.(ov) Safaa του Kamal και της Hanaa με το
ορθό (επ) Σαντίκ (ον) Σαφά του Καμάλ και της Χανά
3) Στην υπ’ αριθμ. Πρωτ. 2171/3/11.08.2010 απόφαση της
Γενικής Γραμματέως Περιφέρειας Ηπείρου το εσφαλμέ−
νο (επ) Seddik.(ov) Mohamed του Kamal και της Hanaa
με το ορθό (επ) Σαντίκ (ον) Μωχάμεντ του Καμάλ και
της Χανά
4) Στην υπ’ αριθμ. Πρωτ. 2171/4/11.08.2010 απόφαση της
Γενικής Γραμματέως Περιφέρειας Ηπείρου το εσφαλμέ−
νο (επ) Seddik.(ov) Omar του Kamal και της Hanaa με το
ορθό (επ) Σαντίκ (ον) Ομάρ του Καμάλ και της Χανά

Η Νομάρχης κ.α.α.

Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας

Η Αντινομάρχης
ΜΑΡΙΑ ΠΕΤΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ

Η Προϊσταμένη
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΚΟΣΙΩΡΗ − ΓΕΩΡΓΙΟΥ

Με την υπ’ αριθμ. 6048/26−8−2010 απόφαση της Νο−
μάρχου Ηρακλείου χορηγείται άδεια άσκησης επαγ−
γέλματος Κοινωνικού Λειτουργού στην Ρομπογιαννάκη
Κων/να του Εμμανουήλ και της Δέσποινας.
Η Νομάρχης κ.α.α.
Η Αντινομάρχης
ΜΑΡΙΑ ΠΕΤΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ
F
(11)
Χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλματος Κοινωνικού
Λειτουργού στην Τσιχλή Μαρία του Ευαγγέλου και
της Αικατερίνης.
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ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ Φ.Ε.Κ.
23104 23956
210 4135228
2613 613428
26510 87215

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - Βασ. Όλγας 227
ΠΕΙΡΑΙΑΣ - Ευρυπίδου 63
ΠΑΤΡΑ - Πανεπιστημίου 254 -Κτήριο Β
ΙΩΑΝΝΙΝΑ - ∆ιοικητήριο

25310 22858
2413 506449
2810 300781
2251 352100

ΚΟΜΟΤΗΝΗ - ∆ημοκρατίας 1
ΛΑΡΙΣΑ - ∆ιοικητήριο
ΗΡΑΚΛΕΙΟ - Πεδιάδος 2
ΜΥΤΙΛΗΝΗ - Πλ. Κωνσταντινουπόλεως 1

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

30 €

-

Α΄

150 €

40 €

15 €

Α.Α.Π.

Ƚ

Β΄

300 €

Ƚ

30 €

Ε.Β.Ι.

Ƚ

¦

-

Γ΄

50 €

¦

¦

Α.Ε.∆.

Ƚ

¦

-

Υ.Ο.∆.∆.

50 €

¦

¦

∆.∆.Σ.

200 €

¦

20 €

∆΄

110 €

30 €

¦

¦

¦

100 €

Ɨƛ¦ƛƦƛǁƸǀƙƛƢƝ

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
10 €

Α΄

225 €

Β΄

320 €

Γ΄

65 €

∆.∆.Σ.

225 €

Υ.Ο.∆.∆.

65 €

Α.Σ.Ε.Π.

70 €

∆΄

160 €

Ε.Β.Ι.

65 €

Α.Α.Π.

160 €

Α.Ε.∆.
Α.Ε.−Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.Μ.Η.

2.250 €

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

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

*02016411410100008*

ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * FAX 210 52 21 004
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: http://www.et.gr – e-mail: webmaster.et@et.gr

