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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
  Αριθμ. 10175 (1)
Τροποποίηση και συμπλήρωση αποφάσεων καθορισμού 

διαδικασίας και λοιπών προϋποθέσεων και λεπτο−
μερειών εκλογής των αιρετών εκπροσώπων των ερ−
γαζομένων της Βουλής των Ελλήνων στο Υπηρεσι−
ακό Συμβούλιο για τους υπαλλήλους της Βουλής 
των Ελλήνων. 

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ 
 Έχοντας υπόψη:
1. τις διατάξεις των άρθρων 65 παρ. 6 και 103 παρ. 6 

του Συντάγματος,
2. τις διατάξεις των άρθρων 1, 96, και 103 του Κα−

νονισμού της Βουλής, (Μέρος Β΄ , ΦΕΚ 51/Α/97), όπως 
ισχύει,

3. την υπ’ αριθμ. 3590/2862/4−8−98 (ΦΕΚ Β/857) απόφα−
ση του Προέδρου της Βουλής «Διαδικασία και λοιπές 
προϋποθέσεις και λεπτομέρειες εκλογής των αιρετών 
εκπροσώπων των εργαζομένων της Βουλής των Ελ−
λήνων στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο για τους υπαλλή−
λους της Βουλής των Ελλήνων», όπως ισχύει, μετά την 
2234/1771/21−3−06 (ΦΕΚ Β/382) απόφαση της Προέδρου 
της Βουλής, 

4. την 5670/4421/14−5−12 έγγραφη ειδοποίησή μας με 
την οποία ζητήσαμε τη γνώμη του Συλλόγου Υπαλλήλων 
της Βουλής για την τροποποίηση και συμπλήρωση της 
προαναφερόμενης απόφασης,

5. την εκπροθέσμως εκφρασθείσα, από 21−6−12, γνώμη 
του Συλλόγου Υπαλλήλων της Βουλής για την προα−
ναφερόμενη τροποποίηση και συμπλήρωση, αποφασί−
ζουμε:

Τροποποιούμε και συμπληρώνουμε την 3590/2862/
4−8−98 (ΦΕΚ Β/857) απόφαση του Προέδρου της Βουλής 
«Διαδικασία και λοιπές προϋποθέσεις και λεπτομέρειες 
εκλογής των αιρετών εκπροσώπων των εργαζομένων 
της Βουλής των Ελλήνων στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο 
για τους υπαλλήλους της Βουλής των Ελλήνων», όπως 
τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την 2234/1771/
21−3−06 (ΦΕΚ Β/382) απόφαση της Προέδρου της Βου−
λής, ως εξής:
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1. Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 6, μετά τις λέξεις «Ιδιωτικού 
Δικαίου» προστίθενται οι λέξεις «Ορισμένου Χρόνου».

2. Προστίθεται παράγραφος 7, καταργουμένης της 
ομόρρυθμης παραγράφου, ως εξής:

«7. Κάθε συνδυασμός υποψηφίων πρέπει υποχρεωτι−
κώς να περιλαμβάνει μονίμους και με σχέση εργασίας 
Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου υπαλλήλους.»

3. Προστίθενται παράγραφοι 8,9,10 και 11, ως εξής:
«8. Ως αιρετοί εκπρόσωποι των εργαζομένων στο Υπη−

ρεσιακό Συμβούλιο εκλέγονται:
α) Σε περίπτωση ενός συνδυασμού υποψηφίων, ο μό−

νιμος και ο Ι.Δ.Α.Χ. με τους περισσότερους σταυρούς 
προτίμησης ως τακτικά μέλη και οι δεύτεροι σε σταυ−
ρούς προτίμησης, αντιστοίχως, ως αναπληρωματικά.

β) Σε περίπτωση δύο ή περισσοτέρων συνδυασμών 
υποψηφίων, ως πρώτο τακτικό μέλος, ο υποψήφιος με 
τους περισσότερους σταυρούς προτίμησης του πρώ−
του σε ψήφους συνδυασμού, με αναπληρωτή του τον 
πρώτο σε σταυρούς προτίμησης, αλλά διαφορετικής 
σχέσης εργασίας, υποψήφιο του ιδίου συνδυασμού και 
ως δεύτερο τακτικό μέλος, ο πρώτος σε σταυρούς προ−
τίμησης του δεύτερου κατά σειρά εκλογής συνδυασμού 
με διαφορετική σχέση εργασίας από το πρώτο τακτικό 
μέλος, με αναπληρωτή του τον υποψήφιο του δεύτερου 
συνδυασμού με τους περισσότερους σταυρούς προτίμη−
σης και διαφορετικής σχέσης εργασίας με το δεύτερο 
τακτικό μέλος. Τα ανωτέρω εφαρμόζονται κατ’ αναλογία 
και στην περίπτωση κατά την οποία ο πρώτος σε ψή−
φους συνδυασμός εκλέξει και τα δύο τακτικά μέλη.

γ) Σε περίπτωση εκλογής μεμονωμένου υποψηφίου 
ως τακτικού μέλους, το έτερο τακτικό μέλος θα πρέπει 
υποχρεωτικώς να έχει διαφορετική σχέση εργασίας. 
Διαφορετικής σχέσης εργασίας θα πρέπει να είναι και 
οι αναπληρωτές των εκλεγόμενων τακτικών μελών.

9. Αρμόδια για τη διαδικασία είναι η Δ/νση Ανθρώ−
πινου Δυναμικού και Επιμορφώσεως της Βουλής, στον 
προϊστάμενο της οποίας μεταβιβάζεται η εξουσία υπο−
γραφής κάθε απαιτούμενου εγγράφου, πλην της προ−
κήρυξης των εκλογών.

10. Η εφορευτική επιτροπή μεριμνά για την προετοι−
μασία του καταστήματος ψηφοφορίας, του εφοδιασμού 
του με τα αναγκαία εκλογικά είδη, όπως κάλπες, ειδικά 
διαχωριστικά, κ.λ.π. και γενικότερα για την ορθή και 
απρόσκοπτη διεξαγωγή της ψηφοφορίας.

11. Κατά την πρώτη εφαρμογή της παρούσας η προ−
θεσμία του άρθρου 1 παρ. 1 εδ.β΄ της 8703/19−9−88 (ΦΕΚ 
Β/684) υπουργικής απόφασης παρατείνεται για ένα (1) 
μήνα, ενώ οι προθεσμίες των άρθρων 3 παρ. 1 και 2, 4 
παρ. 2 & 4, 5 παρ. 1, 2, 4 και 5, 8 παρ. 3 και 9 παρ. 3 και 
7 κατά δύο (2) μήνες».

4. Κατά τα λοιπά η 3590/2862/4−8−98 απόφαση του 
Προέδρου της Βουλής (ΦΕΚ Β/857), όπως έχει τροπο−
ποιηθεί και συμπληρωθεί, εξακολουθεί να ισχύει.

5. Από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε 
βάρος του προϋπολογισμού δαπανών της Βουλής.

6. Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 6 Αυγούστου 2012

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ − ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ι. ΜΕΪΜΑΡΑΚΗΣ 

     Αριθμ. 30635 (2)
Έγκριση συμμετοχής φορέων στον Ε.Ο.Ε.Σ. «ΕΥΞΕΙ−

ΝΗ ΠΟΛΗ − Δίκτυο Ευρωπαϊκών Πόλεων για Βιώ−
σιμη Ανάπτυξη» (EGTC EFXINI POLI−SOLIDARCITY 
NETWORK) 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 
 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΚ) υπ’ αριθ. 1082/2006 

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 
5ης Ιουλίου 2006 για τον Ευρωπαϊκό Όμιλο Εδαφικής 
Συνεργασίας (ΕΟΕΣ).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ. 2 εδαφ. β΄ ν. 3345/
2005 «Οικονομικά θέματα Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων 
και ρύθμιση διοικητικών θεμάτων» (ΦΕΚ Α΄ 138).

3. Τις διατάξεις των άρθρων 219 και 221 του ν.3463/2006 
«Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ Α΄ 
114), όπως συμπληρώθηκε με τις διατάξεις της παρ.2 του 
άρθρου 22 του ν. 3613/2007(ΦΕΚ Α΄ 263).

4. Τις διατάξεις του άρθρου 203 του ν. 3852/2010 «Νέα 
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρω−
μένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ Α΄ 
87).

5. Τις διατάξεις του άρθρου 1 της αριθ. 36808/2008 
(ΦΕΚ Β΄ 1262) κοινής υπουργικής απόφασης των Υπουρ−
γών Εσωτερικών, Οικονομίας και Οικονομικών και Εξω−
τερικών «Ρύθμιση θεμάτων για την εφαρμογή του Κανο−
νισμού (ΕΚ) 1082/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου της 5ης Ιουλίου 2006 για τον Ευρωπαϊκό 
Όμιλο Εδαφικής Συνεργασίας (ΕΟΕΣ)».

6. Το υπ’ αριθ. 257/29−2−2012 έγγραφο του Δήμου 
Αχαρνών.

7. Την υπ’ αριθ. 261/31−5−2012 απόφαση της Επιτροπής 
του άρθρου 4 παρ. 2β΄ του Ν. 3345/2005 με την οποία 
χορηγήθηκε σύμφωνη γνώμη περί της συμμετοχής 
φορέων στον Ε.Ο.Ε.Σ. «ΕΥΞΕΙΝΗ ΠΟΛΗ−Δίκτυο Ευρω−
παϊκών Πόλεων για Βιώσιμη Ανάπτυξη» (EGTC EFXINI 
POLI−SOLIDARCITY NETWORK).

8. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσί−
ας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα που 
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 
98/Α΄/22−4−2005).

9. Τις διατάξεις του π.δ/τος 86/2012 «Διορισμός Υπουρ−
γών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 
Α΄ 141).

10. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπο−
λογισμού, αποφασίζουμε:

Τη συμμετοχή της Περιφέρεια Αττικής και των Δήμων 
Αχαρνών, Φυλής, Αγίων Αναργύρων − Καματερού, Αθη−
ναίων, Αριστοτέλη, Ι.Π. Μεσολογγίου, Ιθάκης, Λαμιέων, 
Μεσσήνης, Πηνειού, Πόρου, Προποντίδας, Σκύρου, Χαϊδα−
ρίου, Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, Νέστου και Οιχαλίας 
καθώς και του Ερευνητικού Πανεπιστημιακού Ινστιτού−
του Αστικού Περιβάλλοντος και Ανθρώπινου Δυναμικού 
(ΕΠΙ ΑΠΑΔ) του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και 
Πολιτικών Επιστημών στον ΕΟΕΣ «Εύξεινη Πόλη − Δί−
κτυο Ευρωπαϊκών Πόλεων για Βιώσιμη Ανάπτυξη» (EGTC 
EFXINI POLI−SOLIDARCITY NETWORK) με έδρα το Δήμο 
Αχαρνών, και στον οποίο, επίσης, συμμετέχουν οι Δήμοι 
Chuprene (Βουλγαρία), Λύσης και Ιδαλίου (Κύπρος).
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 2 Αυγούστου 2012

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ 

F
   Αριθμ. 11640/325 (3)
Επιχορήγηση ξενοδοχειακής επιχείρησης για τη διατή−

ρηση θέσεων εργασίας .

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − ΕΡΓΑΣΙΑΣ,

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ KAI ΠΡΟΝΟΙΑΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των παρ. 2 και 3 του άρθρου 8 του Ν. 1545/

85 «Εθνικό Σύστημα Προστασίας από την ανεργία και 
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 91 Α΄).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθε−
σίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, ο 
οποίος κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 
«Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και 
τα Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ 98 Α΄).

3. Τις διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 22 του Ν.2362/1995 
«Περί Δημόσιου Λογιστικού κ.λπ.» (ΦΕΚ 247 Α΄).

4. Τις διατάξεις του Ν. 2956/2001 «Αναδιάρθρωση του 
ΟΑΕΔ και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 258/Α).

5. Τις διατάξεις της παρ. 2α του άρθρου 1 του Ν. 2469/
97 «Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότη−
τας των κρατικών δαπανών» (ΦΕΚ 38 Α΄).

6. Τις διατάξεις του Π.Δ. 368/89 «Οργανισμός του 
Υπουργείου Εργασίας» (ΦΕΚ 163/Α΄).

7. Τις διατάξεις του Π.Δ. 85/2012 «Ίδρυση και μετανομα−
σία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών» 
(ΦΕΚ141/Α΄)

8. Τις διατάξεις του Π.Δ. 86/2012 «Διορισμός Υπουρ−
γών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 
141/Α΄).

9. Τις διατάξεις του Π.Δ. 113/2010 «Ανάληψη υποχρεώ−
σεων από τους διατάκτες» (ΦΕΚ 194/Α΄).

10. Την υπ’ αριθμ. Υ48/9−7−2012 απόφαση του Πρωθυ−
πουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρω−
τή Υπουργού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα» (ΦΕΚ 
2105/Β΄).

11. Την υπ’ αριθμ. 19648/638/11−11−2011 απόφαση του 
Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης «Όροι 
και προϋποθέσεις για τη διατήρηση θέσεων εργασίας 
σε Ξενοδοχειακές επιχ/σεις ετών 2011−2012» (ΦΕΚ 2713 
Β΄).

12. Την υπ’ αριθμ. 1552 απόφαση του ΔΣ του ΟΑΕΔ 
(αριθμ. συνεδρ. 24/5−6−2012) που μας υποβλήθηκε με το 
υπ’ αριθμ. Β119336/8−6−2012 έγγραφό του.

13. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
Υπουργικής Απόφασης προκαλείται δαπάνη σε βάρος 
του προϋπολογισμού του ΟΑΕΔ, ύψους τεσσάρων χι−
λιάδων εφτακοσίων ενενήντα εννέα ευρώ και πενήντα 
πέντε λεπτών (4.799,55) € που θα καλυφθεί από τον 
προϋπολογισμό του ΟΑΕΔ (ΚΑΕ 2493), στον οποίο έχει 
προβλεφθεί πίστωση ποσού 600.000,00 ευρώ.

14. Την υπ’ αριθ. 4044/22−6−2012 βεβαίωση της Οικο−
νομικής Υπηρεσίας του ΟΑΕΔ για τη δέσμευση του 
ποσού ύψους τεσσάρων χιλιάδων εφτακοσίων ενενή−

ντα εννέα ευρώ και πενήντα πέντε λεπτών (4.799,55), 
αποφασίζουμε:

1. Την έγκριση της επιχορήγησης της ξενοδοχειακής 
επιχείρησης «Τουριστική Τεχνική Α.Ε.» για το ξενοδοχείο 
«ELOUNDA VILLAGE HOTEL, με το ποσό των τεσσάρων 
χιλιάδων εφτακοσίων ενενήντα εννέα ευρώ και πενήντα 
πέντε λεπτών (4.799,55 €).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 21 Αυγούστου 2012

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

 ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ 
F

(4)
   Απόκτηση της Ελληνικής Ιθαγένειας από το ανήλικο 

τέκνο αλλοδαπών, που έχει συμπληρώσει εξαετή 
φοίτηση σε ελληνικό σχολείο στην Ελλάδα ΓΚΙΟΚΑ 
(GJOKA) ΒΙΚΤΟΡΙ (VIKTORI) του ΘΑΝΑΣ (THANAS) 
και της ΦΑΤΜΙΡΑ (FATMIRA), κ.λπ. 

 1. Με την αριθμ. πρωτ.3747/23−7−2012 απόφαση του 
Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αι−
γαίου, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 
2 του άρθρου 1Α του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (Ν. 
3284/2004) γίνεται αποδεκτή η από 20−04−2012 αίτηση 
των γονέων της ανήλικης ΓΚΙΟΚΑ ΒΙΚΤΟΡΙ του ΘΑΝΑΣ 
(THANAS), που γεννήθηκε στην Αλβανία, την 19−07−1994
και κατοικεί στο Δήμο Λήμνου (Δημοτική Ενότητα Ατσι−
κής), για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω 
συμπλήρωσης εξαετούς φοίτησης σε ελληνικό σχολείο 
στην Ελλάδα την 15−6−2006, σύμφωνα με την αριθμ. 
πρωτ. 6841/18−11−2011 βεβαίωση της Περιφερειακής Δι−
εύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαί−
δευσης Βορείου Αιγαίου και παραγγέλλεται η εγγραφή 
της στο Δημοτολόγιο του Δήμου Λήμνου με ημερομηνία 
κτήσης της Ελληνικής Ιθαγένειας την 20−04−2012.

Στοιχεία γονέων:
 ΠΑΤΕΡΑΣ ΜΗΤΕΡΑ
Επώνυμο: ΓΚΙΟΚΑ (GJOKA) ΓΚΙΟΚΑ (GJOKA)
Κύριο όνομα: ΘΑΝΑΣ (THANAS) ΦΑΤΜΙΡΑ (FATMIRA)

2. Με την αριθμ. πρωτ. 4056/23−7−2012 απόφαση του 
Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Αιγαίου, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της 
παρ. 2 του άρθρου 1Α του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας
(Ν. 3284/2004) γίνεται αποδεκτή η από 30−04−2012 αίτηση 
των γονέων του ανήλικου ΝΤΑΝΗ ΣΤΕΦΑΝ του ΠΕΤΡΟ 
(PETRO), που γεννήθηκε στην Αλβανία, την 30−07−1996 
και κατοικεί στο Δήμο Λέσβου (Δημοτική Ενότητα Μυ−
τιλήνης), για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, 
λόγω συμπλήρωσης εξαετούς φοίτησης σε ελληνικό 
σχολείο στην Ελλάδα την 15−06−2008, σύμφωνα με την 
αριθμ. πρωτ. 1815/21−3−2012 βεβαίωση της Περιφερειακής 
Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαί−
δευσης Βορείου Αιγαίου και παραγγέλλεται η εγγραφή 
του στο Δημοτολόγιο και στο Μητρώο Αρρένων του 
Δήμου Λέσβου με ημερομηνία κτήσης της Ελληνικής 
Ιθαγένειας την 30−04−2012. Στοιχεία γονέων:
 ΠΑΤΕΡΑΣ ΜΗΤΕΡΑ
Επώνυμο: ΝΤΑΝΗ (DANI) ΝΤΑΝΗ (DANI)
Κύριο όνομα: ΠΕΤΡΟ (PETRO) ΤΖΟΒΑΝΑ (XHOVANA)



38248 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 

3. Με την αριθμ. πρωτ.4057/23−7−2012 απόφαση του 
Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Αιγαίου, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της 
παρ. 2 του άρθρου 1Α του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένει−
ας (Ν. 3284/2004) γίνεται αποδεκτή η από 26−04−2012 
αίτηση των γονέων της ανήλικης ΧΥΜΕΤΙ ΝΕΝΤΙΓΚΟΝΑ 
του ΚΟΥΙΤΙΜ (KUJTIM), που γεννήθηκε στην Αλβανία, 
την 24−12−1998 και κατοικεί στο Δήμο Λέσβου (Δημοτική 
Ενότητα Πολιχνίτου), για την απόκτηση της ελληνικής 
ιθαγένειας, λόγω συμπλήρωσης εξαετούς φοίτησης σε 
ελληνικό σχολείο στην Ελλάδα την 15−06−2011, σύμφωνα 
με την αριθμ. πρωτ. 1620/21−03−2012 βεβαίωση της Περι−
φερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθ−
μιας Εκπαίδευσης Βορείου Αιγαίου και παραγγέλλεται 
η εγγραφή της στο Δημοτολόγιο του Δήμου Λέσβου 
με ημερομηνία κτήσης της Ελληνικής Ιθαγένειας την 
15−06−2011.

Στοιχεία γονέων:
 ΠΑΤΕΡΑΣ ΜΗΤΕΡΑ
Επώνυμο: ΧΥΜΕΤΙ (ΗΥΜΕΤΙ) ΧΥΜΕΤΙ (ΗΥΜΕΤΙ)
Κύριο όνομα: ΚΟΥΙΤΙΜ (KUJTIM) ΤΕΦΤΑ (TEFTA)

4. Με την αριθμ. πρωτ. οικ6988/23−7−2012 απόφαση 
του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Αιγαίου, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της 
παρ. 2 του άρθρου 1Α του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένει−
ας (Ν. 3284/2004) γίνεται αποδεκτή η από 26−04−2012 
αίτηση των γονέων της ανήλικης ΧΥΜΕΤΙ ΑΝΤΙΓΚΟΝΑ 
του ΚΟΥΙΤΙΜ (KUJTIM), που γεννήθηκε στην Αλβανία, 
την 24−12−1998 και κατοικεί στο Δήμο Λέσβου (Δημοτική 
Ενότητα Πολιχνίτου), για την απόκτηση της ελληνικής 
ιθαγένειας, λόγω συμπλήρωσης εξαετούς φοίτησης σε 
ελληνικό σχολείο στην Ελλάδα την 15−06−2011, σύμφωνα 
με την αριθμ. πρωτ. 1621/21−03−2012 βεβαίωση της Περι−
φερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθ−
μιας Εκπαίδευσης Βορείου Αιγαίου και παραγγέλλεται 
η εγγραφή της στο Δημοτολόγιο του Δήμου Λέσβου 
με ημερομηνία κτήσης της Ελληνικής Ιθαγένειας την 
15−06−2011. Στοιχεία γονέων:
 ΠΑΤΕΡΑΣ ΜΗΤΕΡΑ
Επώνυμο: ΧΥΜΕΤΙ (ΗΥΜΕΤΙ) ΧΥΜΕΤΙ (ΗΥΜΕΤΙ)
Κύριο όνομα: ΚΟΥΙΤΙΜ (KUJTIM) ΤΕΦΤΑ (TEFTA) 

 Ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ΦΩΤΙΟΣ ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΛΗΣ 
F

  (5)
 Απόκτηση της Ελληνικής Ιθαγένειας από ομογενείς. 

 1. Με την υπ’ αριθμ. 1261/2012 απόφαση του Γενικού 
Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης που εκ−
δόθηκε σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις του άρθρου 
23 του Ν. 3838/2010 (ΦΕΚ Α 49/2010), γίνεται δεκτή η 
από 29/11/2011 αίτηση για την απόκτηση της Ελληνικής 
Ιθαγένειας, του ομογενούς υπό στοιχεία:

Όνομα: ΒΑΣΙΛ (VASIL) 
Επώνυμο: ΤΑΓΙΑ (TAGIA)
Ον. πατ.: ΣΠΥΡΟ (SPIRO)
γεν. 1977 στην Αλβανία
κατόχου της αριθ. 13356/2−α, βεβαίωσης κατάθεσης 

δικαιολογητικών για ανανέωση ΕΔΤΟ, κατοίκου Δ. Ρε−
θύμνης.

2. Με την υπ’ αριθμ. 1262/2012 απόφαση του Γενικού 
Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης που εκ−

δόθηκε σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις του άρθρου 
23 του Ν.3838/2010 (ΦΕΚ Α 49/2010), γίνεται δεκτή η από 
31/01/2012 αίτηση για την απόκτηση ελληνικής ιθαγένει−
ας της ομογενούς υπό στοιχεία:

Όνομα: ΖΑΝΕΤΑ (ΖΗΑΝΕΤΑ) 
Επώνυμο: ΤΣΑΒΟ (CAVO)
Όνομα πατρός: ΦΩΤΟ (FOTO)
γεννηθ. 1983 στην Αλβανία
κατοίκου Δήμου Ρεθύμνης, κατόχου του υπ’ Αριθμ. 

Α433072 Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς.
Την ελληνική ιθαγένεια αποκτούν οι ανωτέρω ομο−

γενείς από της δόσεως του όρκου του Έλληνα πολίτη, 
εντός έτους από της δημοσιεύσεως της παρούσας στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

 Ο Γενικός Γραμματέας
Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΡΟΥΝΤΖΟΣ 
F

(6)

   Πολιτογράφηση ομογενούς αλλοδαπού. 

 Με την υπ’ αριθμ. 1180/24−07−2012 απόφαση του Γενι−
κού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις του άρ−
θρου 23 του Ν.3838/2010 (ΟΕΚ Α 49/2010), γίνεται δεκτή 
η από 02/05/2012 αίτηση για την απόκτηση ελληνικής 
ιθαγένειας του Ομογενούς υπό στοιχεία:

Όνομα: ΘΑΝΑΣ (THANAS)
Επώνυμο: ΜΠΑΣΙΟ (BASHO)
Όνομα πατρός: ΒΑΣΙΛ (VASIL)
γεννηθ. 1968 στην Αλβανία
κατοίκου Δήμου Χανίων, κατόχου του υπ’ αριθμ. Α 

304502 Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς.
Την ελληνική ιθαγένεια αποκτά ο ανωτέρω Ομογενής 

από δόσεως του όρκου του Έλληνα πολίτη εντός ενός 
έτους από την δημοσίευση της παρούσης στην Εφημε−
ρίδα της Κυβερνήσεως. 

 Ο Γενικός Γραμματέας
Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΡΟΥΝΤΖΟΣ 
F

   Αριθμ. 5788/128834 (7)
Καθιέρωση λειτουργίας ορισμένων υπηρεσιών του Δή−

μου Δωρίδος α) κατά τις Κυριακές και αργίες και β) 
σε 24ωρη βάση, κατά περίπτωση. 

 Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ − ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοί−

κησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης− Πρόγραμμα 
Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α΄/2010) και ιδίως των άρθρων 
6 και 280.

β) του άρθρου 20 του Ν.4024/2011 «Συνταξιοδοτικές 
ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο − βαθμολόγιο, εργασιακή 
εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσο−
πρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012−
2015» (ΦΕΚ 226/Α΄/27−10−2011).
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γ) του Ν. 3584/2007 «Κύρωση του Κώδικα Κατάστα−
σης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων» (ΦΕΚ 143/
Α΄/2007) και ιδίως των άρθρων 36, 48, 171 και 176.

δ) του Ν. 3469/2006 «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερί−
δα της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 131/
Α΄/2006) και ιδίως της περίπτωσης θ της παραγράφου 
2 του άρθρου 5 και της περίπτωσης β της παραγράφου 
2 του άρθρου 7.

2. Το αριθμ. 7950/19−06−2012 έγγραφο του Δήμου Δω−
ρίδος, με συνημμένη την αριθμ.126/2012 απόφαση του 
Δημοτικού Συμβουλίου (πρακτικό 10/2012 − θέμα 9ο), 
αναφορικά με την καθιέρωση λειτουργίας ορισμένων 
υπηρεσιών του Δήμου Δωρίδος α) κατά τις Κυριακές και 
αργίες και β) σε 24ωρη βάση, κατά περίπτωση.

3. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή προκαλείται 
συνολική δαπάνη ύψους 7.000,00 € για την οποία έχουν 
προβλεφθεί επαρκείς πιστώσεις στον προϋπολογισμό 
του Δήμου οικ. έτους 2012 και συγκεκριμένα:

α) για την Υπηρεσία Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτι−
σμού, πίστωση ύψους 4.000,00 €, που θα καλυφθεί από 
τον ΚΑ 20.6012 (αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και 
για εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες και λοιπές 
πρόσθετες αμοιβές) και β) για την Υπηρεσία Ύδρευσης, 
Άρδευσης και Αποχέτευσης, πίστωση ύψους 3.000,00 €,
που θα καλυφθεί από τον Κ.Α. 25.6012 (αποζημίωση 
υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και 
νυχτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές), όπως 
προκύπτει από την αριθ. 9681/18−07−2012 βεβαίωση του 
Τμήματος Οικ. Υπηρεσιών του Δ. Δωρίδος.

4. Τα λοιπά στοιχεία του φακέλου, αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε την καθιέρωση λειτουργίας των υπηρε−

σιών καθαριότητας − ηλεκτροφωτισμού, ύδρευσης και 
αποχέτευσης σε 24ωρη εργασία, επτά ημέρες την εβδο−
μάδα (Κυριακές και αργίες), των μονίμων και ιδιωτικού 
δικαίου ορισμένου και αορίστου χρόνου υπαλλήλων σε 
ημερήσιο και νυχτερινό ωράριο και σύμφωνα πάντα με 
τους κανονισμούς και τις εντολές των προϊσταμένων, 
δεδομένου ότι: (α) ο όγκος των οικιακών απορριμμάτων 
είναι μεγάλος και πρέπει να γίνεται αποκομιδή όλες τις 
ημέρες της εβδομάδας, (β) οι ζημιές στα δίκτυα ύδρευ−
σης είναι πολλές και πρέπει να αποκαθίστανται άμεσα 
από τα συνεργεία του Δήμου, καθόσον η έκταση του 
Δήμου είναι πολύ μεγάλη και οι ανάγκες δεν καλύπτο−
νται εντός του κανονικού ωραρίου.

Η παρούσα να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυ−
βερνήσεως. 

 Λαμία, 31 Ιουλίου 2012 

Η Γενική Γραμματέας
Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΓΕΡΑΚΟΥΔΗ 
F

   Αριθμ. 60534 (8)
Καθιέρωση 24ωρης λειτουργίας, για όλες τις ημέρες 

του έτους, σε τρεις βάρδιες, για το προσωπικό (φύ−
λακες) της Διεύθυνσης Διοίκησης του Δήμου Θεσ−
σαλονίκης. 

 Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ − ΘΡΑΚΗΣ 

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις: α) του άρθρου 41 του Ν. 3979/2011,

β) του άρθρου 36 του Ν. 3584/2007 γ) του άρθρου 1 παρ. 

6 του Ν. 1157/1981 «Περί κυρώσεως της από 29 Δεκεμβρί−
ου 1980 Πράξεως Νομοθετικού Περιεχομένου του Προέ−
δρου της Δημοκρατίας, περί καθιερώσεως πενθημέρου 
εβδομάδας εργασίας των δημοσίων εν γένει υπηρεσιών 
και ρυθμίσεως συναφών θεμάτων», όπως τροποποιήθη−
κε με τις όμοιες των παρ. 1 και 2 του άρθρου 23 του 
Ν. 1735/1987 και δ) των άρθρων 6 παρ. 10 και 7 παρ. 1 
του Ν. 2503/1997 «Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της 
Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδι−
οίκηση και άλλες διατάξεις», ε) την με αριθμό ΔΙΑΔΠ/
Γ2γ/οικ./1692/27.6.2006 (ΦΕΚ 769/Β/27.6.2006) απόφαση 
ΥΠ.ΕΣ.Δ.ΔΑ, όπως τροποποιήθηκε με την αριθ. ΔΙΑΔΠ/
ΦΒ1/14757/11 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 1659 Β/26−7−2011), 
στ) του άρθρου 280 του Ν. 3852/2010 «Νέα αρχιτεκτονική 
της Αυτοδιοίκησης και τις Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
− Πρόγραμμα Καλλικράτης», ζ) του άρθρου 8 παρ. Ι του 
Π.Δ. 142/2010 (ΦΕΚ 235/Α’/27.12.2010) «Οργανισμός της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας− Θράκης»

2. Την αριθ. 1237/23.07.2012 απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου του Δήμου Θεσσαλονίκης, με την οποία 
καθορίζεται το ωράριο λειτουργίας, για το προσωπικό 
(φύλακες) της Διεύθυνσης Διοίκησης του Δήμου Θεσ−
σαλονίκης, για την ασφάλεια και φύλαξη του κεντρικού 
δημοτικού καταστήματος (Δημαρχιακό Μέγαρο), καθώς 
και τη βεβαίωση της Διεύθυνσης Οικονομικών στον οι−
κείο Δήμο, αναφορικά με την πρόσθετη δαπάνη που 
προκαλείται στον προϋπολογισμό του από την ανωτέρω 
απόφαση,  αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την καθιέρωση 24ωρης λειτουργίας για 
όλες τις ημέρες του έτους, σε τρεις βάρδιες, για τους 
φύλακες του κεντρικού δημοτικού καταστήματος (Δη−
μαρχιακό Μέγαρο) του Δήμου Θεσσαλονίκης, ως εξής:

Πρωινή βάρδια: 06:30 − 14:30, Απογευματινή βάρδια: 
14:30 − 22:30, Νυχτερινή βάρδια: 22:30 − 06:30.

Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της.
Από την απόφαση προκαλείται πρόσθετη δαπάνη σε 

βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου Θεσσαλονίκης 
συνολικού ποσού δύο χιλιάδων εφτακοσίων πενήντα 
ευρώ ( 2.750,00 €), στους Κ.Α. 6022.02.01 και 6012.02.01για 
το δεύτερο εξάμηνο του έτους 2012. Για τα επόμενα έτη 
θα προβλεφθεί ετήσια, συνολική, δαπάνη ύψους πέντε 
χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (5.500,00 €), σε αντίστοι−
χους Κ.Α. του προϋπολογισμού του Δήμου.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβέρνησης. 

 Θεσσαλονίκη, 26 Ιουλίου 2012

Ο Γενικός Γραμματέας
Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ΕΥΘΥΜΙΟΣ Ν. ΣΩΚΟΣ 
F

   Αριθμ. 53019 (9)
Καθιέρωση ωραρίου λειτουργίας, σε βάρδιες, για όλο 

το έτος, από Δευτέρα έως Σάββατο κατ’ εξαίρεση, 
για το προσωπικό της υπηρεσίας καθαριότητας του 
Δήμου Δέλτα. 

 Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ − ΘΡΑΚΗΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις: α) του άρθρου 41 του Ν. 3979/2011, 

β) του άρθρου 36 του Ν. 3584/2007 γ) του άρθρου 1 
παρ. 6 του Ν. 1157/1981 «Περί κυρώσεως της από 29 
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Δεκεμβρίου 1980 Πράξεως Νομοθετικού Περιεχομένου 
του Προέδρου της Δημοκρατίας, περί καθιερώσεως 
πενθημέρου εβδομάδας εργασίας των δημοσίων εν 
γένει υπηρεσιών και ρυθμίσεως συναφών θεμάτων», 
όπως τροποποιήθηκε με τις όμοιες των παρ. 1 και 2 
του άρθρου 23 του Ν. 1735/1987 και δ) των άρθρων 6 
παρ. 10 και 7 παρ. 1 του Ν. 2503/1997 «Διοίκηση, ορ−
γάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμά−
των για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις»,
ε) την με αριθμό ΔΙΑΔΠ/Γ2γ/οικ./1692/27.6.2006 (ΦΕΚ 769/
Β/27.6.2006) απόφαση ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α., όπως τροποποιήθηκε 
με την αριθ. ΔΙΑΔΠ/ΦΒ1/14757/11 Υ.Α. (ΦΕΚ 1659 Β/26−7−
2011), στ) της αριθ. 48558/03.08.2009 Ειδικής Συλλογι−
κής Σύμβασης Εργασίας για την ρύθμιση των όρων και 
συνθηκών απασχόλησης των εργαζομένων με σχέση 
εργασίας Δημοσίου Δικαίου των Οργανισμών Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) Α΄ Βαθμού και των Ν.Π.Δ.Δ. αυ−
τών (Φ.Ε.Κ. 1632/Β/06.08.2009), ζ) του άρθρου 280 του 
Ν. 3852/2010 «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και 
τις Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλι−
κράτης», η) του άρθρου 8 παρ. Ι του Π.Δ. 142/2010 (ΦΕΚ 
235/τ. Α΄/27.12.2010) «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Μακεδονίας− Θράκης».

2. Την αριθ. 131/2012 απόφαση του Δημοτικού Συμβου−
λίου του Δήμου Δέλτα, με την οποία καθορίζεται το 
ωράριο λειτουργίας, για το προσωπικό της υπηρεσίας 
Καθαριότητας του Δήμου Δέλτα, καθώς και τη βεβαί−
ωση της Διεύθυνσης Διοικητικού − Οικονομικού στον 
οικείο Δήμο, αναφορικά με την πρόσθετη δαπάνη που 
προκαλείται στον προϋπολογισμό του από την ανωτέρω 
απόφαση, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την καθιέρωση ωραρίου λειτουργίας, σε 
βάρδιες, για όλο το έτος, από Δευτέρα έως Σάββατο 
κατ’ εξαίρεση, για το προσωπικό της υπηρεσίας καθα−
ριότητας του Δήμου Δέλτα, ως εξής:

Στη Δημοτική Ενότητα Εχεδώρου
• 06:00 – 12:24, από Δευτέρα έως Παρασκευή, για τους 

οδηγούς και τους συνοδούς απορριμματοφόρων και 
χειριστές μηχανημάτων καθαριότητας στις δημοτικές 
κοινότητες Σίνδου, Ν. Μαγνησίας και Διαβατών.

• 07:30 – 13:54, για την αποκομιδή εκτός οικισμών
Ν. Μαγνησίας και Διαβατών.

• 07:00 – 13:24, για τη δημοτική κοινότητα Καλοχω−
ρίου.

• 13:00 – 19:24, για τη Δημοτική Κοινότητα Ν. Μα−
γνησίας και Διαβατών, κατ’ εξαίρεση κάθε Σάββατο με 
παροχή υποχρεωτικής ημέρας ανάπαυσης τη Δευτέρα, 
λόγω λειτουργίας Λαϊκής Αγοράς, για δύο (2) Εργάτες 
Καθαριότητας, έναν (1) Οδηγό απορριμματοφόρου, δύο 
(2) Συνοδούς Απορριμματοφόρου και ενός (1) Χειριστού 
Μηχανήματος Καθαριότητας (σαρώθρου).

Στις Δημοτικές Ενότητες Χαλάστρας και Αξιού
• 06:00 – 12:24, για τους οδηγούς και τους συνοδούς 

απορριμματοφόρων και χειριστές μηχανημάτων καθα−
ριότητας.

• 13:00 – 19:24, από Δευτέρα έως Παρασκευή, για τη 
Δημοτική Ενότητα Χαλάστρας, και κατ’ εξαίρεση κάθε 
Σάββατο με παροχή υποχρεωτικής ημέρας ανάπαυσης 
τη Δευτέρα, λόγω λειτουργίας Λαϊκής Αγοράς, για δύο 
(2) Εργάτες Καθαριότητας, έναν (1) Οδηγό απορριμματο−
φόρου, δύο (2) Συνοδούς Απορριμματοφόρου και ενός (1) 
Χειριστού Μηχανήματος Καθαριότητας (σαρώθρου).

Στο Σταθμό Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων
• 07:30 – 13:54, για τους Οδηγούς τράκτορα 
• 08:30 – 14:54, για λοιπούς εργαζομένους
Λοιποί Εργαζόμενοι
• 07:30 – 13:54, για τους Οδοκαθαριστές, από Μάιο 

έως Σεπτέμβριο και 
• 08:00 – 14:24, για τους Οδοκαθαριστές, από Οκτώβριο 

έως και τον Απρίλιο
• 07:30 – 13:54, για τους Εργάτες Κήπων, από Μάιο 

έως Σεπτέμβριο και 
• 08:00 – 14:24, για τους Εργάτες Κήπων, από Οκτώβριο 

έως και τον Απρίλιο
• 07:30 – 13:54, για τους Εργαζομένους στη μεταφορά 

ογκωδών, μπαζοχωμάτων και μπαζοαπορριμμάτων, από 
Μάιο έως Σεπτέμβριο και

• 08:00 – 14:24, για τους Εργαζομένους στη μεταφορά 
ογκωδών, μπαζοχωμάτων και μπαζοαπορριμμάτων, από 
Οκτώβριο έως και τον Απρίλιο

• 07:30 – 13:54, για τους Εργάτες στο συνεργείο συ−
ντήρησης οχημάτων.

Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της.
Από την απόφαση προκαλείται πρόσθετη δαπάνη σε 

βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου Δέλτα, συνο−
λικού ποσού δέκα πέντε χιλιάδων τετρακοσίων είκοσι 
ευρώ ( 15.420,00 €), στους Κ.Α. 02.20.6012, 02.20.6022, για 
το έτος 2012. Για τα επόμενα έτη θα προβλεφθεί ετήσια, 
συνολική, δαπάνη ύψους τριάντα εφτά χιλιάδων ευρώ 
(37.000,00 €), σε αντίστοιχους Κ.Α. του προϋπολογισμού 
του Δήμου. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβέρνησης. 

 Θεσσαλονίκη, 23 Ιουλίου 2012

Ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΕΥΘΥΜΙΟΣ Ν. ΣΩΚΟΣ 

F

   Αριθμ. 14149/11 (10)
Συγκρότηση της Ειδικής Επιτροπής Αξιολόγησης ουσι−

αστικών προσόντων των υπαλλήλων της Περιφέρει−
ας Ιονίων Νήσων. 

 Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ,

ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ 

 Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 2801 του N. 3852/10 (ΦΕΚ 87Α΄/2010) 

«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης & της Αποκε−
ντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα “Καλλικράτης”».

β) του άρθρου 8 παρ. Α περίπτωση 4α) υποπαράγρα−
φος δδ) του Π.Δ. 139/2010 (ΦΕΚ 232 Α΄/2010) «Οργανισμός 
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής 
Ελλάδας και Ιονίου».

γ) του άρθρου 54 παρ. 4 του Ν. 1943/1991 (ΦΕΚ 50 
Α΄/1991).

δ) του άρθρου 18 παρ. 6 του Ν.2539/1997 (ΦΕΚ 244 
Α΄/1997).

2) Την αριθμ. πρωτ. οικ. 33298/12483/20−07−2011 από−
φαση του Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων περί ορισμού 
μελών Υπηρεσιακού Συμβουλίου υπαλλήλων της Περι−
φέρειας Ιονίων Νήσων σύμφωνα με τις διατάξεις του 
Ν. 3938/2011.
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3) Την αριθμ. πρωτ. οικ.34254/13013/22−07−2011 από−
φαση του Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων, με την οποία 
τροποποιήθηκε η ανωτέρω απόφαση.

4) Τα αριθμ. πρωτ. οικ. 48083/17811/28−09−2011 και 
55929/20828/24−11−2011 έγγραφα της Περιφέρειας Ιονίων 
Νήσων, με τα οποία ζητείται η έκδοση απόφασης περί 
συγκρότησης της Ειδικής Επιτροπής Αξιολόγησης ου−
σιαστικών προσόντων των υπαλλήλων της Περιφέρειας 
Ιονίων Νήσων, αποφασίζουμε:

Συγκροτούμε την Ειδική Επιτροπή Αξιολόγησης ουσι−
αστικών προσόντων των υπαλλήλων της Περιφέρειας 
Ιονίων Νήσων αποτελούμενη από τους κάτωθι:

1. Μαργαρίτη Αγγελική του Δημητρίου, κλάδου ΠΕ Δι−
οικητικού−Οικονομικού με βαθμό Α΄, Προϊσταμένη της 
Δ/νσης Διοικητικού−Οικονομικού Περιφερειακής Ενότητας 
Ζακύνθου, με αναπληρωτή το Λαυράνο Παναγιώτη του 
Γεωργίου, κλάδου ΠΕ Γεωτεχνικών (Κτηνιάτρων) με βαθ−
μό Α΄, Προϊστάμενο της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και 
Κτηνιατρικής Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδας.

2. Φέτση Θεόδωρο του Γεωργίου, κλάδου ΠΕ Διοικητι−
κού−Οικονομικού με βαθμό Α΄, Προϊστάμενο της Δ/νσης 
Διοικητικού−Οικονομικού Περιφερειακής Ενότητας Λευ−
κάδας, με αναπληρωτή το Χαλμούκη Ιωάννη του Αθανα−
σίου, κλάδου ΠΕ Μηχανικών−Αγρονόμων Τοπογράφων 
με βαθμό Α΄, Προϊστάμενο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων 
Περιφερειακής Ενότητας Κέρκυρας.

3. Αλυσανδράτου Βαρβάρα του Ευαγγέλου, κλάδου 
ΠΕ Διοικητικού − Οικονομικού με βαθμό Α΄, Προϊσταμένη 
της Δ/νσης Διοικητικού−Οικονομικού Περιφερειακής Ενό−
τητας Κεφαλληνίας, με αναπληρωτή τον Καράμπαμπα 
Γεώργιο του Ιωάννη, κλάδου ΠΕ Διοικητικού−Οικονομικού 
με βαθμό Α΄, Προϊστάμενο της Δ/νσης Δημόσιας Υγεί−
ας και Κοινωνικής Μέριμνας Περιφερειακής Ενότητας 
Ζακύνθου.

4. Σκορδίλη Κωνσταντίνο του Στεφάνου, κλάδου ΠΕ 
Χημικών με βαθμό Α΄, αιρετό μέλος, με αναπληρώτρια 
την Παντελιού Τατιάνα του Νικολάου, κλάδου ΠΕ Διοι−
κητικού−Οικονομικού με βαθμό Α΄.

5. Παυλοπούλου Κυριακή του Αθανασίου, κλάδου ΠΕ 
Διοικητικού − Οικονομικού με βαθμό Α΄, αιρετό μέλος, 
με αναπληρωτή το Βασιλάτο Γεράσιμο του Αποστόλου, 
κλάδου ΔΕ Τεχνικών−Εργοδηγών με βαθμό Α΄.

6. Φουρκαλίδη Ιωάννη του Ευστρατίου, Γενικό Διευ−
θυντή Εσωτερικής Λειτουργίας της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, 
κλάδου ΠΕ Διοικητικού−Οικονομικού με βαθμό Α΄, με 
αναπληρωτή το Φασιλή Αντώνιο του Δημητρίου, Προϊ−
στάμενο Τμήματος Αδειών Διαμονής Νομού Κέρκυρας 
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής 
Ελλάδας και Ιονίου, κλάδου ΠΕ Διοικητικού−Οικονομικού 
με βαθμό Β΄.

Πρόεδρος της ανωτέρω επιτροπής ορίζεται ο Φουρκα−
λίδης Ιωάννης, Γενικός Διευθυντής Εσωτερικής Λειτουρ−
γίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, 
Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου.

Αντιπρόεδρος της ανωτέρω επιτροπής ορίζεται ο Φέ−
τσης Θεόδωρος, Προϊστάμενος της Δ/νσης Διοικητικού−
Οικονομικού Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδας.

Γραμματέας της επιτροπής ορίζεται η Γκίνη Δήμητρα−
Μαρία του Ευαγγέλου, κλάδου ΤΕ Τεχνολόγων Τροφί−
μων με βαθμό Β΄, με αναπληρώτρια τη Μαρία Ασωνίτη 
του Νικολάου, κλάδου ΤΕ Μηχανικών (Πολιτικών Δομικών 
Έργων) με βαθμό Γ΄.

Η θητεία των μελών της Ειδικής Επιτροπής Αξιολόγη−
σης ουσιαστικών προσόντων των υπαλλήλων της Περι−
φέρειας Ιονίων Νήσων ακολουθεί τη θητεία των μελών 
του Υπηρεσιακού Συμβουλίου Υπαλλήλων Περιφέρειας 
Ιονίων Νήσων.

Το έργο της ανωτέρω οριζόμενης επιτροπής είναι η 
κρίση των εκθέσεων αξιολόγησης ουσιαστικών προσό−
ντων υπαλλήλων Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, εφόσον 
βαθμολογούνται σε ένα ή περισσότερα κριτήρια αξι−
ολόγησης με 9 ή 10 ή με 4 και κάτω, σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στο Π.Δ.318/1992.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Κέρκυρα, 27 Ιουλίου 2012

Ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ 
  F

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ
  (11)

 Στην υπ’ αριθμ. 84924/Γ7/24−7−2012 υπουργική από−
φαση που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2184/τ.Β΄/24−7−2012 
γίνονται οι εξής διορθώσεις:

1. Στη σελίδα 30019, 1η στήλη, κάτω από τις επικεφα−
λίδες «ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ − ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ»:

το εσφαλμένο: «Τροποποίηση της αριθ. 72137/
Γ7/28.6.2012 υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 1643/Β΄) με 
θέμα «Μεταβατικό Ωρολόγιο πρόγραμμα των μαθημά−
των των τάξεων Α΄, Β΄ και Γ΄ Μουσικών Γυμνασίων και 
Α΄, Β΄ και Γ΄ Γενικών Μουσικών Λυκείων» διορθώνεται,

στο ορθό: «Τροποποίηση της αριθ. 72137/Γ7/28.6.2011 
υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 1643/Β΄ ) με θέμα «Μεταβα−
τικό Ωρολόγιο πρόγραμμα των μαθημάτων των τάξεων 
Α΄, Β΄ και Γ΄ Μουσικών Γυμνασίων και Α΄, Β΄ και Γ΄ Γενικών 
Μουσικών Λυκείων».

2. Στη σελίδα 30019, 1η στήλη, κάτω από το την επι−
κεφαλίδα «ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ»:

το εσφαλμένο: «Τροποποίηση της αριθ. 72137/
Γ7/28.6.2012 υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 1643/Β΄) με 
θέμα «Μεταβατικό Ωρολόγιο πρόγραμμα των μαθημά−
των των τάξεων Α΄, Β΄ και Γ΄ Μουσικών Γυμνασίων και 
Α΄, Β΄ και Γ΄ Γενικών Μουσικών Λυκείων»

διορθώνεται,
στο ορθό: «Τροποποίηση της αριθ. 72137/Γ7/28.6.2011 

Υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 1643/Β΄) με θέμα «Μεταβα−
τικό Ωρολόγιο πρόγραμμα των μαθημάτων των τάξεων 
Α΄, Β΄ και Γ΄ Μουσικών Γυμνασίων και Α΄, Β΄ και Γ΄ Γενικών 
Μουσικών Λυκείων».

3. Στη σελίδα 30020, 1η στήλη,
το εσφαλμένο: «17. Την αριθ. 72137/Γ7/28.6.2012 υπουρ−

γική απόφαση (ΦΕΚ 1643/Β΄ ) με θέμα: «Μεταβατικό Ωρο−
λόγιο πρόγραμμα των μαθημάτων των τάξεων Α΄ , Β΄ 
και Γ΄ Μουσικών Γυμνασίων και Α΄, Β΄ και Γ΄ Γενικών 
Μουσικών Λυκείων»

διορθώνεται, στο ορθό: «17. Την αριθ. 72137/Γ7/28.6.2011 
Υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 1643/Β΄ ) με θέμα: «Μεταβατι−
κό Ωρολόγιο πρόγραμμα των μαθημάτων των τάξεων Α΄ 
, Β΄ και Γ΄ Μουσικών Γυμνασίων και Α΄, Β΄ και Γ΄ Γενικών 
Μουσικών Λυκείων» και

4. Στη σελίδα 30020, 1η στήλη,
το εσφαλμένο: «Τροποποιούμε την αριθ. 72137/

Γ7/28.6.2012 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 1643 Β΄ ) με θέμα: 



«Μεταβατικό Ωρολόγιο πρόγραμμα των μαθημάτων των 
τάξεων Α΄ , Β΄ και Γ΄ Μουσικών Γυμνασίων και Α΄, Β΄ και 
Γ΄ Γενικών Μουσικών Λυκείων», ως εξής:

διορθώνεται, στο ορθό: «Τροποποιούμε την αριθ. 72137/
Γ7/28.6.2011 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 1643 Β) με θέμα: 

«Μεταβατικό Ωρολόγιο πρόγραμμα των μαθημάτων των 
τάξεων Α΄ , Β΄ και Γ΄ Μουσικών Γυμνασίων και Α΄, Β΄ και 
Γ΄ Γενικών Μουσικών Λυκείων», ως εξής:» 

 (Από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων,
Πολιτισμού και Αθλητισμού)  
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