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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Μεταβίβαση αρμοδιότητας ανάθεσης ενεργειών χρηματο−
δοτούμενων από εθνικούς πόρους (Υποπρόγραμμα Β)
της Τεχνικής Υποστήριξης Εφαρμογής έτους 2010 στη
Γενική Γραμματεία Ισότητας του Υπουργείου Δικαιο−
σύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. .......
Τροποποίηση της αριθ. οικ.55582/1933/2008 (ΦΕΚ 1491/Β΄)
κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Οι−
κονομικών και Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστα−
σίας, με θέμα «Ενιαίο Σύστημα Διαχείρισης, Αξιολό−
γησης, Παρακολούθησης και Ελέγχου των Ενεργειών
Επαγγελματικής Κατάρτισης συγχρηματοδοτούμε−
νων από το ΕΚΤ στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ (2007−2013)
για όλα τα Επιχειρησιακά Προγράμματα που εμπε−
ριέχουν δράσεις κατάρτισης». ...................................................
Απόκτηση Ελληνικής Ιθαγένειας με πολιτογράφηση από
τον ομογενή ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΖΙΩΓΚΑΣ, Ον. Πατρός: ΒΑ−
ΣΙΛΗΣ. ..............................................................................................................
Απόκτηση Ελληνικής Ιθαγένειας με πολιτογράφηση από
τον ομογενή ΘΑΝΑΣ ΗΛΙΑ, Ον. Πατρός: ΛΑΖΟ. ...........
Απόκτηση Ελληνικής Ιθαγένειας με πολιτογράφηση από τον
ομογενή ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΛΙΑΤΣΟ, Ον. Πατρός: ΝΙΚΟΛΑ. .......
Απόκτηση Ελληνικής Ιθαγένειας με πολιτογράφηση από
τον ομογενή ΦΩΤΗΣ ΤΣΑΝΟΣ, Ον. Πατρός: ΑΠΟΣΤΟ−
ΛΟΣ. ..................................................................................................................
Απόκτηση Ελληνικής Ιθαγένειας με πολιτογράφηση
από την ομογενή ΣΤΕΛΛΑ ΚΟΝΤΟΛΟΛΗ, Ον. Πα−
τρός: ΓΙΩΡΓΟΣ. ........................................................................................
Απόκτηση Ελληνικής Ιθαγένειας με πολιτογράφηση από την
ομογενή ΚΑΣΣΙΑΝΗ ΜΠΙΡΗ, Ον. Πατρός: ΔΗΜΗΤΡΗΣ....
Απόκτηση Ελληνικής Ιθαγένειας με πολιτογράφηση από
την ομογενή ΕΥΤΥΧΙΑ ΜΠΡΟΥΖΟΥ, Ον. Πατρός: ΓΙΩΡ−
ΓΗΣ. ...................................................................................................................
Απόκτηση Ελληνικής Ιθαγένειας με πολιτογράφηση
από την ομογενή ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΛΗΤΟΥ, Ον. Πατρός: ΜΗ−
ΤΣΟΣ. ...............................................................................................................
Απόκτηση Ελληνικής Ιθαγένειας με πολιτογράφηση από
την ομογενή ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΜΠΑΜΠΟΥΡΑ, Ον. Πατρός:
ΚΩΤΣΙΟΣ. ......................................................................................................
Απόκτηση Ελληνικής Ιθαγένειας με πολιτογράφηση από την
ομογενή ΕΣΜΕΡΑΛΝΤΑ ΜΠΟΛΗ, Ον. Πατρός: ΠΕΤΡΟ. ....
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Απόκτηση Ελληνικής Ιθαγένειας με πολιτογράφηση από
τον ομογενή ΒΑΣΙΛΗΣ ΛΙΤΟΣ, Ον. Πατρός: ΜΗΤΣΟΣ. ..
Απόκτηση Ελληνικής Ιθαγένειας με πολιτογράφηση από
τον ομογενή ΡΟΛΑΝΤ ΜΠΕΓΚΑ, Ον. Πατρός: ΧΡΗΣΤΟ. ...
Απόκτηση Ελληνικής Ιθαγένειας με πολιτογράφηση από
τον ομογενή, ΣΠΥΡΟΣ ΜΗΤΣΗ, Ον. Πατρός: ΓΙΩΡΓΗΣ. ....
Απόκτηση Ελληνικής Ιθαγένειας με πολιτογράφηση από
την ομογενή ΜΑΡΙΑ ΘΑΝΟΥ, Ον. Πατρός: ΣΩΚΡΑΤΗΣ. .
Απόκτηση Ελληνικής Ιθαγένειας με πολιτογράφηση από
την ομογενή ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΣΕΚΟΥ, Ον. Πατρός: ΔΗ−
ΜΗΤΡΗ.............................................................................................................
Απόκτηση Ελληνικής Ιθαγένειας με πολιτογράφηση
από τον ομογενή, ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΟΝΟΜΗΣ, Ον. Πατρός:
ΣΤΑΥΡΟΣ. .....................................................................................................
Απόκτηση Ελληνικής Ιθαγένειας με πολιτογράφηση από
την ομογενή ΕΡΝΙΟΛΑ ΒΑΣΙΛΟ, Ον. Πατρός: ΔΗΜΗ−
ΤΡΑΚΗ .............................................................................................................
Απόκτηση Ελληνικής Ιθαγένειας με πολιτογράφηση από
τον ομογενή ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΚΙΚΗΣ, Ον. Πατρός: ΦΙΛΙΠ−
ΠΟΣ. ..................................................................................................................
Απόκτηση Ελληνικής Ιθαγένειας με πολιτογράφηση από
την ομογενή ΑΝΕΤΑ ΜΙΤΣΙΝΙΚΟ, Ον. Πατρός: ΗΛΙΑ.
Απόκτηση Ελληνικής Ιθαγένειας με πολιτογράφηση από τον
ομογενή: ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΚΥΡΑΝΗΣ, Ον. Πατρός: ΚΙΤΣΟΣ. .
Απόκτηση Ελληνικής Ιθαγένειας με πολιτογράφηση από
την ομογενή ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΤΣΟΜΠΑΣΗ, Ον. Πατρός:
ΚΟΣΜΑ............................................................................................................
Απόκτηση Ελληνικής Ιθαγένειας με πολιτογράφηση από
την ομογενή ΑΓΓΕΛΙΝΑ ΜΠΟΥΝΤΑΛΗ, Ον. Πατρός:
ΘΑΝΑΣΗΣ. ....................................................................................................
Απόκτηση Ελληνικής Ιθαγένειας με πολιτογράφηση από
την ομογενή ΙΩΑΝΝΑ ΓΙΩΡΗ, Ον. Πατρός: ΒΑΣΙΛΗΣ
Απόκτηση Ελληνικής Ιθαγένειας με πολιτογράφηση από
την ομογενή ΝΤΟΝΙΚΑ ΜΑΣΤΟΡΑ, Ον. Πατρός: ΔΗ−
ΜΗΤΡΗΣ. ........................................................................................................
Απόκτηση Ελληνικής Ιθαγένειας με πολιτογράφηση από την
ομογενή ΝΑΤΑΣΑ ΚΑΛΥΒΙΩΤΗ, Ον. Πατρός: ΓΙΩΡΓΗΣ. ...
Απόκτηση Ελληνικής Ιθαγένειας με πολιτογράφηση από
την ομογενή ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΣΤΑΚΑ, Ον. Πατρός: ΚΩ−
ΣΤΑΚΗΣ. .........................................................................................................
Απόκτηση Ελληνικής Ιθαγένειας με πολιτογράφηση από
την ομογενή ΜΠΡΟΥΝΙΛΝΤΑ ΜΠΑΛΛΙΟΥ, Ον. Πατρός:
ΤΟΝΤΙ. ..............................................................................................................
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθ. οικ.1655
(1)
Μεταβίβαση αρμοδιότητας ανάθεσης ενεργειών χρημα−
τοδοτούμενων από εθνικούς πόρους (Υποπρόγραμ−
μα Β) της Τεχνικής Υποστήριξης Εφαρμογής έτους
2010 στη Γενική Γραμματεία Ισότητας του Υπουρ−
γείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δι−
καιωμάτων.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του «Κώδικα για την Κυβέρνηση και τα
Κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο
του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α΄ 98).
2. Τον Ν.3614/2007 (ΦΕΚ267/A΄/3−12−2007) «Διαχείριση,
Έλεγχος και Εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για
την Προγραμματική Περίοδο 2007−2013» και ιδίως το
άρθρο 19 αυτού όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Το Π.Δ. 5/2008 (ΦΕΚ 17/A΄/8−2−2008)) «Οργανισμός
Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων».
4. Το Π.Δ. 320/1988 (ΦΕΚ 149/Α΄) «Οργανισμός των Υπη−
ρεσιών του Υπουργείου Προεδρίας της Κυβέρνησης»,
όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
5. Το Π.Δ. 4/2002 άρθρο 1 παρ. 3 και 4 «Εκτέλεση ενερ−
γειών τεχνικής βοήθειας−στήριξης και διαχείριση των
αντίστοιχων πόρων (ΦΕΚ 3/A΄/14−1−2002), εφαρμοζόμενο
αναλογικά στην Προγραμματική Περίοδο 2007−2013 σύμ−
φωνα με το άρθρο 19 παρ.5 του ν.3614/2007.
6. Την αριθ. Ε(2007) 5528/09.11.2007 απόφαση της Επι−
τροπής των ΕΚ για την έγκριση του Επιχειρησιακού
Προγράμματος «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007−2013»
για κοινοτική ενίσχυση από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό
Ταμείο.
7. Την αριθ. 202/1/2/2008 (ΦΕΚ 155/Β΄/1−2−2008) κοινή
απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομίας και
Οικονομικών για την «Συγκρότηση ενιαίου Διοικητικού
Τομέα Ειδικής υπηρεσίας Διαχείρισης Επιχειρησιακού
Προγράμματος «Διοικητική μεταρρύθμιση 2007−2013» −
Αρμοδιότητες».
8. Την αριθ. 29660/4−12−2009 κοινή απόφαση Πρωθυ−
πουργού και Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, για τον διορισμό Ειδικού
Γραμματέα της Ειδικής Γραμματείας για την Διαχείριση
του επιχειρησιακού προγράμματος «Διοικητική Μεταρ−
ρύθμιση 2007−2013» (ΦΕΚ 528/τ.ΥΟΔΔ/16−12−2009).
9. Την υπ’ αριθ. 383/18−9−2010 (ΦΕΚ B29) κοινή απόφαση
του Πρωθυπουργού και Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέ−
ντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης περί καθο−
ρισμού αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Εσωτερικών,
Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
10. Την αριθ. 31168/ΕΥΣΣΣΑΠ 1751/8−7−2008 απόφαση
του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών για τον κα−
θορισμό των στοιχείων των ετησίων προγραμμάτων Τε−
χνικής Υποστήριξης της Εφαρμογής και της διαδικασίας
υποβολής και έγκρισής τους.
11. Την αριθ. 20937/ΕΥΣΣΑΑΠ/1501/17−05−2010 απόφα−
ση του Υφυπουργού Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας &
Ναυτιλίας, με την οποία εγκρίθηκε το πρόγραμμα Τεχνι−
κής Υποστήριξης της εφαρμογής της Ειδικής Υπηρεσίας

Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος «Διοικητική
Μεταρρύθμιση 2007−2013», για το έτος 2010.
12. Την αριθ. 60630/ΕΥΣ 5671/16.9.2003 εγκύκλιο του
Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών για την εξειδί−
κευση της εφαρμογής του π.δ. 4/2002, ανάλογα εφαρ−
μοζόμενη και τον Οδηγό Διαδικασιών και Επιλέξιμων
Ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας Στήριξης ΚΠΣ 2000−2006,
όπως ισχύει κάθε φορά.
13. Το αριθ. 517/18.06.2010 έγγραφο της Γενικής Γραμ−
ματείας Ισότητας των Φύλων με θέμα «Τεχνική Βοήθεια
2010: Εκχώρηση αρμοδιότητας εκτέλεσης ενεργειών
Τεχνικής Υποστήριξης της Εφαρμογής».
14. Τις ανάγκες της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των
Φύλων.
15. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν
προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπο−
λογισμού, αποφασίζουμε:
Μεταβιβάζουμε στη Γενική Γραμματεία Ισότητας των
Φύλων του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Αν−
θρωπίνων Δικαιωμάτων, την αρμοδιότητα ανάθεσης των
χρηματοδοτούμενων ενεργειών από εθνικούς πόρους
(Υποπρόγραμμα Β) της Τεχνικής Υποστήριξης Εφαρμογής
έτους 2010, συνολικού προϋπολογισμού διακοσίων τεσ−
σάρων χιλιάδων ενενήντα εννέα Ευρώ και εξήντα επτά
λεπτών (204.099,67€), από τον ανωτέρω προϋπολογισμό
το ποσό εκατόν εξήντα χιλιάδων ενενήντα εννέα Ευρώ
και εξήντα επτά λεπτών (160.099,67€) αφορά νομικές δε−
σμεύσεις που είχαν αναληφθεί το 2009 και το ποσό των
σαράντα τεσσάρων χιλιάδων Ευρώ (44.000,00€) αφορά
δεσμεύσεις έτους 2010, κατόπιν έκδοσης της αριθ. 20937/
ΕΥΣΣΑΑΠ 1501/17−05−2010 απόφασης του Υφυπουργού
Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας, με την
οποία εγκρίθηκε το πρόγραμμα Τεχνικής Υποστήριξης
της εφαρμογής της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Επι−
χειρησιακού Προγράμματος «Διοικητική Μεταρρύθμιση
2007−2013», για το έτος 2010.
Η κατανομή του παραπάνω προϋπολογισμού για κάθε
μία κατηγορία ενέργειας του Υποπρογράμματος Β, απο−
τυπώνεται στο συνημμένο πίνακα, ο οποίος αποτελεί
αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης. Το ανω−
τέρω ποσό πρέπει να εγγραφεί στον ανάλογο κωδικό
έργου της ΣΑΕ 020/8 του Π.Δ.Ε.
Η υλοποίηση των ενεργειών θα γίνει με βάση: α) τις
διατάξεις του ΠΔ 4/2002 «Εκτέλεση ενεργειών τεχνικής
βοήθειας−στήριξης και διαχείριση των αντίστοιχων πό−
ρων», αναλόγως εφαρμοζόμενο για την Προγραμματική
Περίοδο 2007−2013, σύμφωνα με το άρθρο 19 παρ. 5
του ν.3614/2007, β) την αριθ. 60630/ΕΥΣ 5671/16.9.2003
εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών
για την εξειδίκευση της εφαρμογής του π.δ. 4/2002,
ανάλογα εφαρμοζόμενη, γ) τον Οδηγό Διαδικασιών και
Επιλέξιμων Ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας Στήριξης ΚΠΣ
2000−2006 όπως ισχύει κάθε φορά, καθώς και δ) τις δια−
τάξεις της αριθ. 143053/ΕΥΣ/1749/27−3−2008 απόφασης
του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών για το Σύστη−
μα Διαχείρισης. Κατά την εφαρμογή των εγκεκριμένων
ενεργειών και στο πλαίσιο ανάθεσης δημοσίων συμβά−
σεων, καλείται η Υπηρεσία στην οποία μεταβιβάζονται
οι ενέργειες αυτές με την παρούσα απόφαση, να εφαρ−
μόσει το έγγραφο με αριθ. 55715/Α.Πλ.9537/17−12−2007
της Αρχής Πληρωμής ΚΠΣ, Κοινοτικών Πρωτοβουλιών &
Ταμείου Συνοχής με θέμα «Εφαρμογή της Ερμηνευτικής
Ανακοίνωσης της Επιτροπής σχετικά με την ανάθεση
δημοσίων συμβάσεων».
Διευκρινίζεται ότι η επιλεξιμότητα των δαπανών του
Υποπρογράμματος Β ισχύει από 1−1−2010.
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Επισημαίνεται ειδικότερα, όσον αφορά στην υλοποίηση της κατηγορίας ενέργειας «Επιτροπές−Ομάδες Εργα−
σίας», ότι η Γενική Γραμματεία πρέπει να βεβαιώνει ότι οι συμμετέχοντες στις Επιτροπές και Ομάδες Εργασίας
εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 104 του Συντάγματος και του Ν. 3205/2003 (ΦΕΚ 297/A΄/23−12−2003) όπως
τροποποιήθηκε με τους νόμους 3833/2010 (ΦΕΚ 40/Α΄) και 3845/2010 (ΦΕΚ 65/Α΄).

ƴƭƱƧƮƧƶ ƸƴƳƴƵƳīƵƧưưƧƷƳƶ ƨ ƷƪƹƱƭƮƬƶ ƸƴƳƶƷƬƵƭƲƬƶ ƷƬƶ ƪĭƧƵưƳīƬƶ
ƪƴƭƹƪƭƵƬƶƭƧƮƳ ƴƵƳīƵƧưưƧ --> ƩƭƳƭƮƬƷƭƮƬ ưƪƷƧƵƵƸĬưƭƶƬ 2007-2013
ƴƵƳīƵƧưưƧ ƪƱƪƵīƪƭƻƱ ƪƷƳƸƶ :2010

ĭƳƵƪƧƶ ƸƯƳƴƳƭƬƶƬƶ
īƪƱƭƮƬ īƵƧưưƧƷƪƭƧ ƭƶƳƷƬƷƧƶ

ƮƧƷƬīƳƵƭƪƶ

ƩƪƶưƪƸƶƪƭƶ
2009

2010

831,21

0,00

Ƨ

ƴƵƳưƬĬƪƭƪƶ

Ƨ1
Ƨ2
Ƨ2.1
Ƨ2.2
Ƨ3
Ƨ4

ƪǍǎȺǊǈıǋǗǐ īǏĮĳİǁǔǌ
ƪƲƳƴƯƭƶưƳƶ ưƪ Ƭ/Ƹ ƮƧƭ ƴƪƵƭĭƪƵƪƭƧƮƧ
ƧǄǎǏƾ Ƭ/Ƹ & ƴİǏǈĳİǏİǈĮǉǙǌ
ƪǍǎȺǊǈıǋǗǐ ĲǆǊİȺǈǉǎǈǌǔǌǈǙǌ ǉĮǈ ǋǆǒĮǌƿǐ ǄǏĮĳİǁǎǑ ǉĮǈ ǊǎǈȺǗǐ
İǍǎȺǊǈıǋǗǐ
ƯǎǄǈıǋǈǉǗ
ƠǌĲǑȺĮ ǃǈǃǊǁĮ ǉ.Ǌ.Ⱥ.

ƨ

ƴƧƵƳƹƬ ƸƴƬƵƪƶƭƻƱ

ƨ1
ƨ2
ƨ3
ƨ3.1
ƨ3.2
ƨ4
ƨ5
ƨ6
ƨ6.1
ƨ6.2

ƪǄǉĮĲƾıĲĮıǆ, ǑȺǎıĲǀǏǈǍǆ, ıǑǌĲǀǏǆıǆ İǍǎȺǊǈıǋǎǘ & ǊǎǄǈıǋǈǉǎǘ
ƪǉȺǗǌǆıǆ ưİǊİĲǙǌ - ƪǋȺİǈǏǎǄǌǔǋǎıǑǌǙǌ - ƪǏİǑǌǙǌ
ƮƳƶƷƳƶ ƸƴƬƵƪƶƭƻƱ ƪ.ĭ.Ʃ. & ƸƴƬƵƪƶƭƻƱ ƩƳưƻƱ ƶƷƬƵƭƲƬƶ
ƪǌįǈƾǋİıǎǈ ĳǎǏİǁǐ
ƯİǈĲǎǑǏǄǁĮ ƪȺǈĲİǊǈǉǙǌ ĭǎǏƿǔǌ ǉĮǈ ƸȺǎıĲǆǏǈǉĲǈǉǙǌ ƩǎǋǙǌ
ƶǘǋǃǎǑǊǎǈ - ƪǋȺİǈǏǎǄǌǙǋǎǌİǐ
ƩǆǋǎıǈǗĲǆĲĮ, ƴǏǎǃǎǊǀ ǉĮǈ ȺǊǆǏǎĳǗǏǆıǆ
ƸƴƬƵƪƶƭƪƶ ƧƲƭƳƯƳīƬƶƬƶ & ƪƯƪīƹƳƸ
ƧǍǈǎǊǗǄǆıǆ
ƠǊİǄǒǎǈ

124.033,61

ī

ƯƪƭƷƳƸƵīƭƮƧ

35.234,85

44.000,00

ī1
ī2
ī3
ī3.1
ī3.2
ī4
ī5

ƳǏǄƾǌǔıǆ İǉįǆǊǙıİǔǌ - ıǑǌİįǏǈƾıİǔǌ - ıǑıǉƿǓİǔǌ
ưǁıǇǔıǆ
ƪƴƭƶƮƪƸƬ & ƶƸƱƷƬƵƬƶƬ
ƪȺǈıǉİǑƿǐ ƶǑǌĲǆǏǀıİǈǐ
ƹǏǀıǆ ƷǆǊİȺǈǉǎǈǌǔǌǈĮǉǙǌ ƸȺǆǏİıǈǙǌ
ƸȺǆǏİıǁİǐ ǉĮǇĮǏǈǗĲǆĲĮǐ
ƩĮȺƾǌİǐ ıǘǌįİıǆǐ ƩǈĮįǈǉĲǘǎǑ - ıǑǌįǏǎǋǙǌ ǉ.Ǌ.Ⱥ.

3.266,00
8.491,50

10.000,00

ī6
ī6.1
ī6.2
ī7
ī7.1
ī7.2
ī8
ī9

ƴƵƳưƬĬƪƭƧ ƧƱƧƯƻƶƭưƻƱ
ƧǌĮǊǙıǈǋĮ īǏĮĳİǁǎǑ
4.619,93
ƪǁįǆ İıĲǁĮıǆǐ
ƸƴƬƵƪƶƭƪƶ īƭƧ ƩƬưƳƶƭƪƶ ƶƹƪƶƪƭƶ
ƠǍǎįĮ ĮǌĮǊǔıǁǋǔǌ İǈįǙǌ ĳǈǊǎǍİǌǁĮǐ
ƠǍǎįĮ įǆǋǎıǁǔǌ ıǒƿıİǔǌ - ǊǎǈȺƾ ƿǍǎįĮ ĳǈǊǎǍİǌǁĮǐ ƪ.Ƹ./ ƪ.Ʃ.Ƨ. & ƴǏǎǕıĲĮǋƿǌǔǌ ƧǏǒǙǌ
ƠǍǎįĮ įǆǋǎıǈİǘıİǔǌ - ĮǌĮǉǎǈǌǙıİǔǌ
9.548,81
ƪƮƴƧƭƩƪƸƶƬ ƷƳƸ ƴƵƳƶƻƴƭƮƳƸ & ƶƸưưƪƷƳƹƬ ƶƪ ƬưƪƵƭƩƪƶ ƶƸƱƪƩƵƭƧ 'Ƭ FORA

ī9.1
ī9.2
ī10
ī11
ī11.1
ī11.2

ƪǉȺĮǁįİǑıǆ ĲǎǑ ȺǏǎıǔȺǈǉǎǘ ƪ.Ƹ.Ʃ. / ƪ.Ʃ.Ƨ. / ƪ.ĭ.Ʃ.
ƶǑǋǋİĲǎǒǀ ıİ ǆǋİǏǁįİǐ ıǑǌƿįǏǈĮ ƪ.Ƹ.Ʃ. / ƪ.Ʃ.Ƨ. / ƪ.ĭ.Ʃ.
ƪǉȺĮǁįİǑıǆ ƩǈǉĮǈǎǘǒǔǌ
ƪƲƳƩƧ ưƪƷƧƮƭƱƬƶƪƻƱ ƪƶƻƷ. ƪƲƻƷ.
ƠǍǎįĮ ǋİĲĮǉǈǌǀıİǔǌ İıǔĲ.-İǍǔĲ ƴǏǎıǔȺǈǉǎǘ ƪ.Ƹ.Ʃ. / ƪ.Ʃ.Ƨ.
ƠǍǎįĮ ǋİĲĮǉǈǌǀıİǔǌ İıǔĲ.-İǍǔĲ ǊǎǈȺǎǘ ƴǏǎıǔȺǈǉǎǘ

Ʃ

ƪƴƭƷƵƳƴƪƶ – ƳưƧƩƪƶ ƪƵīƧƶƭƧƶ

Ʃ1
Ʃ2

Ƨǋǎǈǃǀ ǎǋƾįǔǌ İǏǄĮıǁĮǐ & İȺǈĲǏǎȺǙǌ
Ƨǋǎǈǃǀ ǎǋƾįǔǌ İǊƿǄǒǎǑ

724,54
106,67

124.033,61

ƶƸƱƳƯƳ ƪƱƪƵīƪƭƻƱ ƸƴƳƴƵ. ƨ

204.099,67 €

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΘΕΟΔΩΡΑ ΤΖΑΚΡΗ

12.000,00

12.000,00

9.308,61

10.000,00

0,00

0,00

160.099,67 €

44.000,00€

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 3 Σεπτεμβρίου 2010
Με εντολή Υπουργού

0,00

24366

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

Αριθ. 0.15968/3.2570
(2)
Τροποποίηση της αριθ. οικ.55582/1933/2008 (ΦΕΚ 1491/Β΄)
κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Οι−
κονομικών και Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστα−
σίας, με θέμα «Ενιαίο Σύστημα Διαχείρισης, Αξιολό−
γησης, Παρακολούθησης και Ελέγχου των Ενεργειών
Επαγγελματικής Κατάρτισης συγχρηματοδοτούμε−
νων από το ΕΚΤ στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ (2007−2013)
για όλα τα Επιχειρησιακά Προγράμματα που εμπε−
ριέχουν δράσεις κατάρτισης».
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ −
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ −
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 90 του «Κώδικα για την Κυβέρνηση και τα
Κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο
του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α΄).
2. Το Ν. 3614/2007 (ΦΕΚ 267/Α΄) «Διαχείριση, έλεγχος
και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προ−
γραμματική περίοδο 2007−2013», όπως τροποποιήθηκε με
τον Ν. 3840/2010 (ΦΕΚ 53/Α΄) «Αποκέντρωση, απλοποίηση
και ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών
του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ)
2007–2013 και άλλες διατάξεις», και ιδίως το άρθρο 10
παρ. 5.
3. Την αριθ. 2876/2009 απόφαση του Πρωθυπουργού
(ΦΕΚ 2234/Β΄) «Αλλαγή τίτλου Υπουργείων».
4. Το Π.Δ. 185/2009 (ΦΕΚ 213/Α΄) για την Ανασύσταση
του Υπουργείου Οικονομικών, συγχώνευση του Υπουρ−
γείου Οικονομίας και Οικονομικών με τα Υπουργεία Ανά−
πτυξης και Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής
Πολιτικής και μετονομασία του σε «Υπουργείο Οικονο−
μίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας».
5. Το Π.Δ. 178/2000 (ΦΕΚ 165/Α΄) «Οργανισμός του
Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας», όπως ισχύει.
6. Το Π.Δ. 81/2002 (ΦΕΚ 57/Α΄) «Συγχώνευση των Υπουρ−
γείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών στο Υπουρ−
γείο Οικονομίας και Οικονομικών», όπως ισχύει.
7. Το άρθρο 8 παρ. 2 (γ) του Π.Δ. 189/2009 (ΦΕΚ 221/Α΄)
«Καθορισμός και ανακατανομή των αρμοδιοτήτων των
Υπουργείων», όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 4 του
Π.Δ. 24/2010 (ΦΕΚ 56/Α΄) «Ανακαθορισμός των αρμοδι−
οτήτων των Υπουργείων και τροποποιήσεις του Π.Δ.
189/2009», σύμφωνα με το οποίο η αρμοδιότητα για ει−
σήγηση, σχεδιασμό και πιστοποίηση των εκπαιδευτικών
προδιαγραφών μεταφέρεται από το Υπουργείο Εργασί−
ας και Κοινωνικής Ασφάλισης στο Υπουργείο Παιδείας,
Δια βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.
8. Το Π.Δ. 147/1976 (ΦΕΚ 56/Α΄) «Περί του Οργανισμού
της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εθνικής Παι−
δείας και Θρησκευμάτων», όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει.
9. Το Π.Δ. 368/1989 (ΦΕΚ 163/Α΄) «Οργανισμός του
Υπουργείου Εργασίας», όπως ισχύει.
10. Το Π.Δ. 475/1993 (ΦΕΚ 205/Α΄) «Σύσταση Γενικής
Γραμματείας Απασχόλησης και Διαχείρισης Κοινοτικών
Πόρων στο Υπουργείο Εργασίας» η οποία μετονομάσθη−
κε με το άρθρο 18 του Ν. 2224/1994 (ΦΕΚ 112/Α΄) σε Γενική
Γραμματεία Διαχείρισης Κοινοτικών και Άλλων Πόρων.
11. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1081/2006 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Ιουλίου 2006

για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και την κατάργηση
του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1784/1999, όπως ισχύει.
12. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 του Συμβουλίου
της 11ης Ιουλίου 2006 περί καθορισμού γενικών διατάξε−
ων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης,
το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής
και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1260/1999,
όπως ισχύει.
13. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1828/2006 της Επιτροπής
της 8ης Δεκεμβρίου 2006 για τη θέσπιση κανόνων σχετι−
κά με την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006
του Συμβουλίου περί καθορισμού γενικών διατάξεων
για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης,
το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής
και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1080/2006 του Ευρωπαϊ−
κού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για το Ευρωπαϊκό
Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, όπως ισχύει.
14. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 800/2008 της Επιτροπής
της 6ης Αυγούστου 2008 για την κήρυξη ορισμένων κα−
τηγοριών ενισχύσεων ως συμβατών με την κοινή αγορά
κατ’ εφαρμογή των άρθρων 87 και 88 της Συνθήκης
(Γενικός Κανονισμός απαλλαγής κατά κατηγορία).
15. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 994/98 του Συμβουλίου
της 7ης Μαΐου 1998, για την εφαρμογή των άρθρων 92
& 93 της συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοι−
νότητας σε ορισμένες κατηγορίες οριζόντιες κρατικών
ενισχύσεων, όπως ισχύει.
16. Τον Κανονισμό (ΕΥΡΑΤΟΜ, ΕΚ) αριθ. 2185/96 του
Συμβουλίου της 11ης Νοεμβρίου 1996 σχετικά με τους
ελέγχους και εξακριβώσεις που διεξάγει επιτοπίως η
Επιτροπή για την προστασία των οικονομικών συμφε−
ρόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων από απάτες και
λοιπές παρατυπίες, όπως ισχύει.
17. Τον Κανονισμό (ΕΥΡΑΤΟΜ, ΕΚ) αριθ. 2988/95 του
Συμβουλίου της 18ης Δεκεμβρίου 1995, σχετικά με την
προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρω−
παϊκών Κοινοτήτων, όπως ισχύει.
18. Την αριθ. 7725/28.03.2007 απόφαση της Ευρωπαϊ−
κής Επιτροπής περί έγκρισης του Εθνικού Στρατηγικού
Πλαισίου Αναφοράς (Κωδικός CCI 2007GR16UNS001) και
τα Παραρτήματα αυτής,
19. Την αριθ. C/2007/5534−12.11.2007 απόφαση της Ευρω−
παϊκής Επιτροπής για την έγκριση του Επιχειρησιακού
Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007»
του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστα−
σίας (Κωδικός CCI 2007GR05UPO001).
20. Την αριθ. C/2007/5634−16.11.2007 απόφαση της Ευ−
ρωπαϊκής Επιτροπής για την έγκριση του Επιχειρησια−
κού Προγράμματος «Εκπαίδευση και δια Βίου Μάθηση»
(Κωδικός CCI 2007GR05UPO002).
21. Την αριθ. C/2007/5528−9.11.2007 απόφαση της Ευρω−
παϊκής Επιτροπής για την έγκριση του Επιχειρησιακού
Προγράμματος «Διοικητική Μεταρρύθμιση» (Κωδικός CCI
2007GR05UPO003).
22. Το Π.Δ.186/92 (ΦΕΚ 84/Α΄) «Κώδικας Βιβλίων και
Στοιχείων» καθώς και την ισχύουσα φορολογική νομο−
θεσία.
23. Τον Ν.2362/1995 (ΦΕΚ 247/Α΄) «Περί Δημοσίου Λο−
γιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες
διατάξεις», όπως ισχύει.
24. Το Ν.Δ. 356/74 (ΦΕΚ 90/Α΄) «Περί Κώδικος Εισπρά−
ξεως Δημοσίων Εσόδων», όπως ισχύει.
25. Το άρθρο 8 του Ν.3191/2003 (ΦΕΚ 258/Α΄) με θέμα
«Εθνικό Σύστημα Σύνδεσης της Επαγγελματικής Εκ−
παίδευσης και Κατάρτισης με την Απασχόληση», όπως
ισχύει.

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
26. Τον Ν.3369/2005 (ΦΕΚ 171/Α΄) με θέμα «Συστηματο−
ποίηση της δια βίου μάθησης», όπως ισχύει.
27. Τον Ν.3577/2007 (ΦΕΚ 130/Α΄) με θέμα «Δημιουργία
Φορέα Διαχείρισης Ολοκληρωμένου Προγράμματος Δια
βίου Μάθησης, ρύθμιση θεμάτων ιδιωτικής εκπαίδευσης
και φορέων εποπτείας Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και
Θρησκευμάτων και άλλες διατάξεις».
28. Το Π.Δ. 57/2007 (ΦΕΚ 59/Α΄) «Κωδικοποίηση σε ενι−
αίο κείμενο των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας,
που διέπουν το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και
Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.)»
29. Το άρθρο 16 του Ν. 3613/2007 (ΦΕΚ 263/Α΄) «Ρυθμί−
σεις θεμάτων Ανεξάρτητων Αρχών, Γενικού Επιθεωρητή
Δημόσιας Διοίκησης, Σώματος Επιθεωρητών Ελεγκτών
Δημόσιας Διοίκησης και λοιπών ζητημάτων αρμοδιότη−
τας Υπουργείου Εσωτερικών» περί πιστοποίησης εκ−
παιδευτικών δομών, προγραμμάτων επιμόρφωσης και
επιπέδου γνώσεων και δεξιοτήτων των υπαλλήλων του
Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. και των Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού.
30. Την αριθ. 6809/ΔΙΟΕ232/2010 (ΦΕΚ 141/Β΄) κοινή
απόφαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Οικο−
νομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας «Καθορισμός
αρμοδιοτήτων του Υφυπουργού Οικονομίας, Ανταγωνι−
στικότητας και Ναυτιλίας, Σταύρου Αρναουτάκη».
31. Την αριθ. 14053/ΕΥΣ 1749 (ΦΕΚ 540/Β΄/27.03.2008)
Υπουργική απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και οι−
κονομικών με θέμα «Υπουργική απόφαση συστήματος
διαχείρισης», όπως ισχύει.
32. Την αριθ. 36952/1275/20.5.2008 (ΦΕΚ 986/Β΄/28−5−08)
κοινή Υπουργική απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών,
Οικονομίας και Οικονομικών και Απασχόλησης και Κοι−
νωνικής Προστασίας με θέμα Τροποποίηση της αριθ.
107900/16.3.2001 (ΦΕΚ 599/Β΄/21.5.2001) ως τροποποιη−
θείσα ισχύει, κοινής απόφασης των Υπουργών Εσωτερι−
κών, Οικονομίας και Οικονομικών και Απασχόλησης και
Κοινωνικής Προστασίας, με σκοπό την αναδιάρθρωση
της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού και Παρακολού−
θησης Δράσεων ΕΚΤ, σύμφωνα με το άρθρο 5 του ν.
3614/2007,
33. Την αριθ. οικ.67775/2493/2008 (ΦΕΚ 2111/Β΄) κοινή
απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και
Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας για το «Σύ−
στημα διαχείρισης του Ενιαίου Μητρώου Αξιολογητών
(Ε.Μ.Α) του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής
Προστασίας»,
34. Την αριθ. 9.16031/οικ.3.2815 (ΦΕΚ 1999/Β΄) κοινή
απόφαση Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και
Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, που ορίζει το
«Σύστημα Πιστοποίησης Κέντρων Επαγγελματικής Κα−
τάρτισης (ΚΕΚ)», καθώς και την αριθ. 11384/13.5.2003 (ΦΕΚ
616/Β΄) κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και
Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων
για το «Σύστημα Παρακολούθησης και Αξιολόγησης των
Κέντρων Επαγγελματικής Κατάρτισης», όπως ισχύει.
35. Την αριθ. 9.16034/οικ.3.2816 (ΦΕΚ 2049/Β΄) κοινή από−
φαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και
Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, που ορίζει
το «Σύστημα Πιστοποίησης Παρακολούθησης και Αξιο−
λόγησης Εξειδικευμένων Κέντρων Κοινωνικής και Επαγ−
γελματικής Ένταξης ατόμων με αναπηρίες (ΑμεΑ) και
απεξαρτημένων ατόμων ή ατόμων υπό απεξάρτηση».
36. Τη αριθ. 30214/2008 (ΦΕΚ 2349/Β΄) απόφαση του
Υπουργού Εσωτερικών «Σύστημα Πιστοποίησης της Επι−
μόρφωσης».
37. Την αριθ. 3850/ΕΥΣ523/08 (ΦΕΚ 333/Β΄/29.02.2008)
κοινή απόφαση των υπουργών Εσωτερικών και Οικονομί−
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ας και Οικονομικών για τη Τροποποίηση (αναδιάρθρωση)
της απόφασης σύστασης της Ειδικής Υπηρεσίας Συντο−
νισμού της Εφαρμογής Επιχειρησιακών Προγραμμάτων
σύμφωνα με το άρθρο 5 του ν. 3614/2007 (ΦΕΚ 267/Α΄).
38. Την αριθ. 113708/15.12.2005 (ΦΕΚ 1914/Β΄) κοινή από−
φαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και
Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας με θέμα «Σύ−
στημα Πιστοποίησης Προγραμμάτων, Γνώσεων, Δεξιο−
τήτων και Ικανοτήτων».
39. Την αριθ. 110998/19.04.2006 (ΦΕΚ 566/Β΄) κοινή
απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών,
Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Απασχόλησης
και Κοινωνικής Προστασίας με θέμα «Πιστοποίηση Επαγ−
γελματικών Περιγραμμάτων».
40. Την αριθ. 113613/21.11.2006 (ΦΕΚ 1700/Β΄/21.11.2006)
κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονο−
μικών και Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας με
θέμα «Τροποποίηση της αριθ. 113172/2005 (ΦΕΚ 1593/
Β΄/17.11.2005) κοινής υπουργικής απόφασης των Υπουρ−
γών Οικονομίας και Οικονομικών και Απασχόλησης και
Κοινωνικής Προστασίας περί Συστήματος Πιστοποίησης
Εκπαιδευτών Ενηλίκων».
41. Το Πρόγραμμα Σταθερότητας και Ανάπτυξης.
42. Το Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων για την
Ανάπτυξη και την Απασχόληση 2005−2008.
43. Την Εθνική Έκθεση Στρατηγικής για την Κοινωνι−
κή Προστασία και την Κοινωνική Ένταξη 2008−2010 και
ειδικότερα το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Κοινωνική
Ενσωμάτωση (ΕΣΔΕΝ).
44. Το Εγχειρίδιο Διαδικασιών Διαχείρισης και Ελέγχου
Συγχρηματοδοτούμενων Πράξεων.
45. Το Εγχειρίδιο Διαδικασιών Διαχείρισης και Ελέγχου
Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων.
46. Το ισχύον θεσμικό και κανονιστικό πλαίσιο, εθνικό
και κοινοτικό, που αναφέρεται στην υλοποίηση και δια−
χείριση προγραμμάτων.
47. Τη αριθ. οικ.55582/1933/2008 (ΦΕΚ 1491/Β΄) κοινή
απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών
και Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, με θέμα
«Ενιαίο Σύστημα Διαχείρισης, Αξιολόγησης, Παρακο−
λούθησης και Ελέγχου των Ενεργειών Επαγγελματικής
Κατάρτισης συγχρηματοδοτούμενων από το ΕΚΤ στο
πλαίσιο του ΕΣΠΑ (2007−2013) για όλα τα Επιχειρησιακά
Προγράμματα που εμπεριέχουν δράσεις κατάρτισης».
48. Την ανάγκη τροποποίησης της υπό στοιχείο 47
ανωτέρω κοινής Υπουργικής απόφασης.
49. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν
προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπο−
λογισμού, αποφασίζουμε:
1. Την αντικατάσταση του κεφαλαίου Α.1 του άρθρου 4
της αριθ. οικ.55582/1933/2008 (ΦΕΚ 1491/Β΄) κοινής από−
φασης των υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και
Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, ως εξής:
1. Σχεδιασμός
Ο σωστός σχεδιασμός και η δόμηση του προγράμμα−
τος είναι καθοριστικής σημασίας για την επιτυχία του.
Τα στάδια του σχεδιασμού είναι:
− η μελέτη της υπάρχουσας κατάστασης της αγοράς
εργασίας και η ανταπόκριση του προγράμματος στις
ανάγκες της,
− η διερεύνηση των εκπαιδευτικών αναγκών των κα−
ταρτιζομένων, σε σχέση με το εκπαιδευτικό επίπεδο
και τις δεξιότητες που θα πρέπει να αποκτηθούν στο
συγκεκριμένο αντικείμενο κατάρτισης,
− η ανάλυση των αναγκών της αγοράς εργασίας σε
σχέση με την Ομάδα−Στόχο των ωφελουμένων,
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− ο προσδιορισμός του σκοπού του προγράμματος
και των ειδικών εκπαιδευτικών στόχων του σε επίπεδο
απόκτησης προσόντων, δηλαδή, γνώσεων, δεξιοτήτων
και ικανοτήτων,
− η επιλογή του θεματικού περιεχομένου και η δόμηση
του προγράμματος στη λογική των μαθησιακών αποτε−
λεσμάτων (γνώσεων, δεξιοτήτων, ικανοτήτων),
− η πρόβλεψη αναγνώρισης και πιστοποίησης μαθησια−
κών αποτελεσμάτων και η σύνδεσή τους με τα επίπεδα
του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων,
− στις περιπτώσεις όπου το υπό προκήρυξη αντικείμενο
κατάρτισης συμφωνεί με κάποιο πιστοποιημένο από το
ΕΚΕΠΙΣ επαγγελματικό περίγραμμα, είναι υποχρεωτική
η ανάπτυξη του προγράμματος σε απαιτούμενες γνώ−
σεις, δεξιότητες, ικανότητες με βάση το πιστοποιημένο
επαγγελματικό περίγραμμα καθώς και η αξιολόγηση
αυτών, λαμβανομένων υπόψη των ενδεικτικών τρόπων
αξιολόγησης που περιγράφονται στο εν λόγω επαγγελ−
ματικό περίγραμμα,
− η επιλογή των κατάλληλων εκπαιδευτικών μεθόδων,
τεχνικών και μέσων,
− η επιλογή του κατάλληλου εκπαιδευτικού πλαισί−
ου, λαμβάνοντας υπόψη το εκπαιδευτικό πλαίσιο που
έχει θέσει το Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης
& Θρησκευμάτων για τη Συνεχιζόμενη Επαγγελματική
Κατάρτιση,
− η επιλογή των κατάλληλων εκπαιδευτών,
− η διαφανής και λειτουργική επιλογή των καταρτιζο−
μένων και η ενίσχυση της ισότητας των ευκαιριών,
− η επιλογή της κατάλληλης μεθοδολογίας πρακτικής
άσκησης,
− η επιλογή επιχειρήσεων για την εξασφάλιση θέσεων
πρακτικής άσκησης των καταρτιζομένων σε σχέση με
το αντικείμενο κατάρτισης,
− η προβλεπόμενη αξιολόγηση του προγράμματος.
Ειδικά για τα προγράμματα τηλε−κατάρτισης και μι−
κτής κατάρτισης πλέον των προαναφερομένων, ο σχε−
διασμός πρέπει να περιλαμβάνει:
− την οριστικοποίηση των προδιαγραφών των διαφό−
ρων μορφών ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού και λογι−
σμικού που πρόκειται να παραχθούν,
− την ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού σε ηλεκτρονική
μορφή για την υποστήριξη προγραμμάτων κατάρτισης
που θα διενεργηθούν. Συστήνεται να δίνεται έμφαση
στη διερεύνηση δυνατοτήτων επαναχρησιμοποίησης
υπάρχοντος υλικού,
− τον προσδιορισμό των μεθόδων και διαδικασιών δια−
χείρισης του ψηφιακού περιεχομένου που πρόκειται να
αναπτυχθεί στο πλαίσιο της κατάρτισης,
− την επιμόρφωση επιμορφωτών στο σχεδιασμό υλικού
και τον συντονισμό σύγχρονων προγραμμάτων μέσω
διαδικτύου.
Κατά το σχεδιασμό των προγραμμάτων ΣΕΚ και με σκο−
πό τη διασφάλιση ποιότητας λαμβάνεται υπόψη το ενιαίο
πλαίσιο αρχών διασφάλισης ποιότητας προγραμμάτων
δια βίου μάθησης όπως καθορίζεται από το Υπουργείο
Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης & Θρησκευμάτων.
2. Την αντικατάσταση του κεφαλαίου Β.III του άρθρου
4 της αριθ. οικ.55582/1933/2008 (ΦΕΚ 1491/Β΄) κοινής από−
φασης των υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και
Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, ως εξής:
«III. Για Προγράμματα Κατάρτισης Εργαζομένων και
Αυτοαπασχολουμένων.
1. Η ελάχιστη διάρκεια ενός προγράμματος κατάρτισης
εργαζομένων και αυτοαπασχολουμένων είναι οι 30 ώρες
και η μέγιστη 300 ώρες.

2. Το θεωρητικό μέρος πρέπει να συναρτάται άμεσα
με το εκπαιδευτικό αντικείμενο και να αποτελεί κατ’
ελάχιστον το 60% και κατά μέγιστο το 80% του συνόλου
των ωρών του προγράμματος κατάρτισης.
3. H θεωρητική κατάρτιση πραγματοποιείται από πι−
στοποιημένα Κ.Ε.Κ. είτε σε πιστοποιημένες δομές των
Κ.Ε.Κ., είτε σε πιστοποιημένα εκπαιδευτικά κέντρα των
επιχειρήσεων. Η πιστοποίηση των εκπαιδευτικών κέ−
ντρων των επιχειρήσεων θα διενεργείται από το ΕΚΕΠΙΣ.
Οι όροι και οι προϋποθέσεις πιστοποίησης των εκπαι−
δευτικών κέντρων των επιχειρήσεων, καθορίζονται με
κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας, Ανταγωνιστι−
κότητας και Ναυτιλίας, Παιδείας, Δια βίου Μάθησης και
Θρησκευμάτων και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.
Μέχρι της πιστοποίησης των εκπαιδευτικών κέντρων
των επιχειρήσεων βάσει των κριτηρίων και προϋποθέ−
σεων της ανωτέρω κοινής αποφάσεως, είναι δυνατή η
διεξαγωγή της θεωρητικής κατάρτισης και σε μη πι−
στοποιημένα εκπαιδευτικά κέντρα των επιχειρήσεων,
εφόσον αυτά πληρούν τις προδιαγραφές της εκάστοτε
πρόσκλησης/προκήρυξης.
4. Η πρακτική άσκηση δύναται να υλοποιηθεί είτε σε
πιστοποιημένες δομές κατάρτισης είτε στις ίδιες τις επι−
χειρήσεις είτε σε συνεργαζόμενες επιχειρήσεις και φο−
ρείς του δημόσιου ή του ιδιωτικού τομέα. Οι μορφές της
πρακτικής άσκησης θα προσδιορίζονται στην εκάστοτε
πρόσκληση / προκήρυξη των προγραμμάτων κατάρτισης.
Στην περίπτωση αυτή, η συνάφεια των μορφών αυτών
υλοποίησης με το αντικείμενο του έργου θα πρέπει να
αιτιολογείται επαρκώς στα τεχνικά δελτία των πράξεων
και να καθορίζεται στην πρόσκληση / προκήρυξη του
προγράμματος.
5. Μαθήματα υγείας και ασφάλειας της εργασίας, ερ−
γασιακών σχέσεων και βασικών αρχών λειτουργίας των
επιχειρήσεων, καθώς και ενημέρωσης για την εφαρμογή
της αρχής της μη διάκρισης, πρέπει να περιληφθούν σε
ποσοστό κατ’ ελάχιστον 5% και μέχρι 10% στο σύνολο
των ωρών του θεωρητικού μέρους ενός προγράμματος
κατάρτισης εργαζομένων και αυτοαπασχολουμένων.
Στις περιπτώσεις εκείνες όπου οι εργαζόμενοι υπάγο−
νται στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα, το ποσοστό
αυτό πρέπει να είναι κατ’ ελάχιστον 10% και μπορεί να
ανέρχεται έως 20%.
6. Ο αριθμός καταρτιζομένων κάθε προγράμματος πρέ−
πει να είναι τουλάχιστον 5 και δεν πρέπει να υπερβαίνει
τα 25 άτομα».
3. Την αντικατάσταση της παραγράφου 7 του κεφα−
λαίου Β.V του άρθρου 4 της αριθ. οικ.55582/1933/2008
(ΦΕΚ 1491/Β΄) κοινής απόφασης των υπουργών Οικονο−
μίας και Οικονομικών και Απασχόλησης και Κοινωνικής
Προστασίας, ως εξής:
«7. Επιτρέπεται η απουσία των καταρτιζομένων σε
ποσοστό 10% επί της συνολικής διάρκειας των ωρών
του προγράμματος. Καταρτιζόμενοι που έχουν πραγ−
ματοποιήσει απουσίες άνω του 10% επί του συνολικού
αριθμού των ωρών του προγράμματος δεν δικαιούνται
οποιασδήποτε αμοιβής και δεν τους χορηγείται βεβαίω−
ση κατάρτισης. Ειδικά για τα προγράμματα κατάρτισης,
στα οποία οι καταρτιζόμενοι είναι άτομα με αναπηρίες,
το ποσοστό απουσιών αυξάνεται στο 20% μετά από
αιτιολογία και συνεννόηση. Το ίδιο ποσοστό 20% ισχύει
και για τους καταρτιζομένους, οι οποίοι κατά τη διάρκεια
της υλοποίησης του προγράμματος κατάρτισης έχουν
αποδεδειγμένη νοσηλεία σε δημόσιο νοσοκομείο. Στις
περιπτώσεις αυτές ο υπεύθυνος του ΚΕΚ θα πρέπει
να μεσολαβήσει και να βοηθήσει τον καταρτιζόμενο,
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ώστε να καλύψει την διδακτική ύλη, για να μπορέσει
να παρακολουθήσει απρόσκοπτα τη συνέχεια του προ−
γράμματος».
4. Την αντικατάσταση της παραγράφου 10 του κεφα−
λαίου Β.V του άρθρου 4 της αριθ. οικ.55582/1933/2008
(ΦΕΚ 1491/Β΄) κοινής απόφασης των υπουργών Οικονο−
μίας και Οικονομικών και Απασχόλησης και Κοινωνικής
Προστασίας, ως εξής:
«10. Σε κάθε πρόγραμμα κατάρτισης – προκατάρτισης
που υλοποιείται από πιστοποιημένες δομές των Κέντρων
Επαγγελματικής Κατάρτισης, η άντληση των απαιτού−
μενων εκπαιδευτών πραγματοποιείται από το «Μητρώο
Β’ Πιστοποιημένων Εκπαιδευτών Ενηλίκων», του Εθνικού
Κέντρου Πιστοποίησης Δομών Συνεχιζόμενης Επαγγελ−
ματικής Κατάρτισης και Συνοδευτικών Υποστηρικτικών
Υπηρεσιών (ΕΚΕΠΙΣ).
Επιτρέπεται η αντικατάσταση των εκπαιδευτών κατά
τη διάρκεια υλοποίησης του προγράμματος κατάρτισης,
μόνον εφ’ όσον οι αναπληρωτές εκπαιδευτές αντλούνται
από το «Μητρώο Β’ Πιστοποιημένων Εκπαιδευτών Ενηλί−
κων» του ΕΚΕΠΙΣ και φέρουν αντίστοιχη ειδικότητα.
Παρεκκλίσεις από τον παραπάνω κανόνα επιτρέπονται
μόνο όταν δεν υπάρχει δυνατότητα άντλησης εκπαιδευ−
τών από το «Μητρώο Β’ Πιστοποιημένων Εκπαιδευτών
Ενηλίκων» του ΕΚΕΠΙΣ, μετά από πλήρως τεκμηριωμένη
αιτιολόγηση και με τη σύμφωνη γνώμη του Εθνικού Κέ−
ντρου Πιστοποίησης Δομών Συνεχιζόμενης Επαγγελ−
ματικής Κατάρτισης & Συνοδευτικών Υποστηρικτικών
Υπηρεσιών (ΕΚΕΠΙΣ), στις κάτωθι περιπτώσεις:
− εκπαιδευτές για την πρακτική άσκηση που ανήκουν
σε ευπαθείς κοινωνικά ομάδες και έχουν τουλάχιστον
τριετή επαγγελματική εμπειρία σχετική με το αντικεί−
μενο κατάρτισης,
− εκπαιδευτές που χρησιμοποιούνται στην υλοποίηση
διακρατικών συνεργασιών οι οποίοι εργάζονται στον δι−
ακρατικό φορέα και κατοικούν μόνιμα στο εξωτερικό,
− οριζόμενοι από την επιχείρηση ή τον φορέα όπου
υλοποιείται η πρακτική άσκηση υπεύθυνοι πρακτικής
άσκησης, ως διδάσκοντες εκπαιδευτές, που είναι ερ−
γαζόμενοι της επιχείρησης συνδεόμενοι με αυτήν με
οιανδήποτε σχέση εργασίας ή οι ίδιοι οι επιχειρηματίες,
με συναφή ειδικότητα στο αντικείμενο κατάρτισης,
− εκπαιδευτές των οποίων οι ειδικότητες δεν περιλαμ−
βάνονται στο «Μητρώο Β’ Πιστοποιημένων Εκπαιδευτών
Ενηλίκων» σύμφωνα με τα στοιχεία του ΕΚΕΠΙΣ,
− εκπαιδευτές που χρησιμοποιούνται για την υλοποί−
ηση προγραμμάτων κατάρτισης και εναλλασσόμενης
κατάρτισης για την ανάπτυξη εξειδικευμένων δεξιοτή−
των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών. Οι
εκπαιδευτές αυτοί θα πρέπει να είναι διαπιστευμένοι
από εταιρίες παραγωγής λογισμικού.
Εξαιρετικά, σε περιπτώσεις που το ποσοστό των ωρών
των μη πιστοποιημένων εκπαιδευτών που θα χρησιμο−
ποιηθούν στο πρόγραμμα κατάρτισης δεν υπερβαίνει το
20% του συνόλου των ωρών κατάρτισης, σε περιοχές και
θεματικά αντικείμενα κατάρτισης όπου τεκμηριώνεται η
έλλειψη ή η ανεπάρκεια πιστοποιημένων εκπαιδευτών σε
συγκεκριμένα ΣΤΕΠ, παρέχεται η δυνατότητα αξιοποί−
ησης μη πιστοποιημένων εκπαιδευτών ενηλίκων, χωρίς
να απαιτείται η σύμφωνη γνώμη του Εθνικού Κέντρου
Πιστοποίησης Δομών Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής
Κατάρτισης & Συνοδευτικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών
(ΕΚΕΠΙΣ). Ειδικά για τα προγράμματα των εργαζομένων
το ανωτέρω ποσοστό δύναται να ανέρχεται στο 30%
του συνόλου των ωρών κατάρτισης».

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι και οι διατάξεις της
αριθ. οικ.55582/1933/2008 (ΦΕΚ 1491/Β΄) κοινής απόφασης
των υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Απασχό−
λησης και Κοινωνικής Προστασίας.
Η ισχύς της παρούσας αρχίζει με τη δημοσίευσή της
στης Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 6 Σεπτεμβρίου 2010
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΥΦΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ,
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΡΝΑΟΥΤΑΚΗΣ

ΑΝΝΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ

ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ

F
(3)
Απόκτηση Ελληνικής Ιθαγένειας με πολιτογράφηση από
τον ομογενή ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΖΙΩΓΚΑΣ, Ον. Πατρός: ΒΑ−
ΣΙΛΗΣ.
Με την αριθ. Φ.40420/14053/17−8−2010 απόφαση του Γε−
νικού Γραμματέα Περιφέρειας Αττικής, γίνεται αποδεκτή
η αίτηση πολιτογράφησης του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΖΙΩΓΚΑΣ,
Ον. Πατρός: ΒΑΣΙΛΗΣ σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 23 του Νόμου 3838/2010 «Σύγχρονες διατάξεις
για την Ελληνική Ιθαγένεια και την πολιτική συμμετο−
χή ομογενών και νομίμως διαμενόντων μεταναστών και
άλλες διατάξεις.

Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας
ΗΛΙΑΣ ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
F
(4)
Απόκτηση Ελληνικής Ιθαγένειας με πολιτογράφηση από
τον ομογενή ΘΑΝΑΣ ΗΛΙΑ, Ον. Πατρός: ΛΑΖΟ.
Με την αριθ. Φ.12302/13319/17−8−2010 απόφαση του Γε−
νικού Γραμματέα Περιφέρειας Αττικής, γίνεται αποδεκτή
η αίτηση πολιτογράφησης του ΘΑΝΑΣ ΗΛΙΑ, Ον. Πατρός:
ΛΑΖΟ σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23 του
Νόμου 3838/2010 «Σύγχρονες διατάξεις για την Ελληνική
Ιθαγένεια και την πολιτική συμμετοχή ομογενών και νο−
μίμως διαμενόντων μεταναστών και άλλες διατάξεις».

Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας
ΗΛΙΑΣ ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
F
(5)
Απόκτηση Ελληνικής Ιθαγένειας με πολιτογράφηση από
τον ομογενή ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΛΙΑΤΣΟ, Ον. Πατρός: ΝΙ−
ΚΟΛΑ.
Με την αριθ. Φ.34468/13332/17−8−2010 απόφαση του Γε−
νικού Γραμματέα Περιφέρειας Αττικής, γίνεται αποδεκτή
η αίτηση πολιτογράφησης του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΙΑΤΣΟ, Ον.
Πατρός: ΝΙΚΟΛΑ σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου
23 του Νόμου 3838/2010 «Σύγχρονες διατάξεις για την
Ελληνική Ιθαγένεια και την πολιτική συμμετοχή ομογε−
νών και νομίμως διαμενόντων μεταναστών και άλλες
διατάξεις».

Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας
ΗΛΙΑΣ ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
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(6)
Απόκτηση Ελληνικής Ιθαγένειας με πολιτογράφηση από
τον ομογενή ΦΩΤΗΣ ΤΣΑΝΟΣ, Ον. Πατρός: ΑΠΟΣΤΟ−
ΛΟΣ.

(10)
Απόκτηση Ελληνικής Ιθαγένειας με πολιτογράφηση
από την ομογενή ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΛΗΤΟΥ, Ον. Πατρός: ΜΗ−
ΤΣΟΣ.

Με την αριθ. Φ.33748/13923/13−8−2010 απόφαση του
Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Αττικής, γίνεται απο−
δεκτή η αίτηση πολιτογράφησης του ΦΩΤΗΣ ΤΣΑΝΟΣ,
Ον. Πατρός ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 23 του Νόμου 3838/2010 «Σύγχρονες διατάξεις
για την Ελληνική Ιθαγένεια και την πολιτική συμμετο−
χή ομογενών και νομίμως διαμενόντων μεταναστών και
άλλες διατάξεις».

Με την αριθ. Φ.36630/15472/20−8−2010 απόφαση του
Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Αττικής, γίνεται αποδε−
κτή η αίτηση πολιτογράφησης της ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΛΗΤΟΥ, Ον.
Πατρός: ΜΗΤΣΟΣ σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου
23 του Νόμου 3838/2010 «Σύγχρονες διατάξεις για την
Ελληνική Ιθαγένεια και την πολιτική συμμετοχή ομογε−
νών και νομίμως διαμενόντων μεταναστών και άλλες
διατάξεις».

Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας
ΗΛΙΑΣ ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
F

Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας
ΗΛΙΑΣ ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
F

(7)
Απόκτηση Ελληνικής Ιθαγένειας με πολιτογράφηση από
την ομογενή ΣΤΕΛΛΑ ΚΟΝΤΟΛΟΛΗ, Ον. Πατρός: ΓΙ−
ΩΡΓΟΣ.

(11)
Απόκτηση Ελληνικής Ιθαγένειας με πολιτογράφηση από
την ομογενή ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΜΠΑΜΠΟΥΡΑ, Ον. Πατρός:
ΚΩΤΣΙΟΣ.

Με την αριθ. Φ.37970/14902/18−8−2010 απόφαση του Γε−
νικού Γραμματέα Περιφέρειας Αττικής, γίνεται αποδεκτή
η αίτηση πολιτογράφησης της ΣΤΕΛΛΑ ΚΟΝΤΟΛΟΛΗ,
Ον. Πατρός: ΓΙΩΡΓΟΣ σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 23 του Νόμου 3838/2010 «Σύγχρονες διατάξεις
για την Ελληνική Ιθαγένεια και την πολιτική συμμετο−
χή ομογενών και νομίμως διαμενόντων μεταναστών και
άλλες διατάξεις».

Με την αριθ. Φ.33758/15449/20−8−2010 απόφαση του Γε−
νικού Γραμματέα Περιφέρειας Αττικής, γίνεται αποδεκτή
η αίτηση πολιτογράφησης της ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΜΠΑΜΠΟΥΡΑ,
Ov. Πατρός: ΚΩΤΣΙΟΣ σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 23 του Νόμου 3838/2010 «Σύγχρονες διατάξεις
για την Ελληνική Ιθαγένεια και την πολιτική συμμετο−
χή ομογενών και νομίμως διαμενόντων μεταναστών και
άλλες διατάξεις».

Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας
ΗΛΙΑΣ ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
F
(8)
Απόκτηση Ελληνικής Ιθαγένειας με πολιτογράφηση από
την ομογενή ΚΑΣΣΙΑΝΗ ΜΠΙΡΗ, Ον. Πατρός: ΔΗΜΗ−
ΤΡΗΣ.
Με την αριθ. Φ.37944/14080/23−8−2010 απόφαση του
Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Αττικής, γίνεται απο−
δεκτή η αίτηση πολιτογράφησης της ΚΑΣΣΙΑΝΗ ΜΠΙΡΗ,
Ον. Πατρός: ΔΗΜΗΤΡΗΣ σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 23 του Νόμου 3838/2010 «Σύγχρονες διατάξεις
για την Ελληνική Ιθαγένεια και την πολιτική συμμετο−
χή ομογενών και νομίμως διαμενόντων μεταναστών και
άλλες διατάξεις».

Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας
ΗΛΙΑΣ ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
F

Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας
ΗΛΙΑΣ ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
F
(12)
Απόκτηση Ελληνικής Ιθαγένειας με πολιτογράφηση από
την ομογενή ΕΣΜΕΡΑΛΝΤΑ ΜΠΟΛΗ, Ον. Πατρός: ΠΕ−
ΤΡΟ.
Με την αριθ. Φ.38718/14132/24−8−2010 απόφαση του Γενι−
κού Γραμματέα Περιφέρειας Αττικής, γίνεται αποδεκτή η
αίτηση πολιτογράφησης της ΕΣΜΕΡΑΛΝΤΑ ΜΠΟΛΗ. Ον.
Πατρός: ΠΕΤΡΟ σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου
23 του Νόμου 3838/2010 «Σύγχρονες διατάξεις για την
Ελληνική Ιθαγένεια και την πολιτική συμμετοχή ομογε−
νών και νομίμως διαμενόντων μεταναστών και άλλες
διατάξεις».

Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας
ΗΛΙΑΣ ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
F

(9)
Απόκτηση Ελληνικής Ιθαγένειας με πολιτογράφηση από
την ομογενή ΕΥΤΥΧΙΑ ΜΠΡΟΥΖΟΥ, Ον. Πατρός: ΓΙ−
ΩΡΓΗΣ.

(13)
Απόκτηση Ελληνικής Ιθαγένειας με πολιτογράφηση από
τον ομογενή ΒΑΣΙΛΗΣ ΛΙΤΟΣ, Ον. Πατρός: ΜΗΤΣΟΣ.

Με την αριθ. Φ.35149/14788/23−8−2010 απόφαση του Γε−
νικού Γραμματέα Περιφέρειας Αττικής, γίνεται αποδεκτή
η αίτηση πολιτογράφησης της ΕΥΤΥΧΙΑ ΜΠΡΟΥΖΟΥ, Ον.
Πατρός: ΓΙΩΡΓΗΣ σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου
23 του Νόμου 3838/2010 «Σύγχρονες διατάξεις για την
Ελληνική Ιθαγένεια και την πολιτική συμμετοχή ομογε−
νών και νομίμως διαμενόντων μεταναστών και άλλες
διατάξεις».

Με την αριθ. Φ.35322/14877/24−8−2010 απόφαση του
Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Αττικής, γίνεται αποδε−
κτή η αίτηση πολιτογράφησης του ΒΑΣΙΛΗΣ ΛΙΤΟΣ, Ον.
Πατρός: ΜΗΤΣΟΣ σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου
23 του Νόμου 3838/2010 «Σύγχρονες διατάξεις για την
Ελληνική Ιθαγένεια και την πολιτική συμμετοχή ομογε−
νών και νομίμως διαμενόντων μεταναστών και άλλες
διατάξεις».

Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας
ΗΛΙΑΣ ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας
ΗΛΙΑΣ ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
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(14)
Απόκτηση Ελληνικής Ιθαγένειας με πολιτογράφηση από
τον ομογενή ΡΟΛΑΝΤ ΜΠΕΓΚΑ, Ον. Πατρός: ΧΡΗ−
ΣΤΟ.

(18)
Απόκτηση Ελληνικής Ιθαγένειας με πολιτογράφηση από
τον ομογενή, ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΟΝΟΜΗΣ, Ον. Πατρός: ΣΤΑΥ−
ΡΟΣ.

Με την αριθ. Φ.34541/14784/24−8−2010 απόφαση του Γε−
νικού Γραμματέα Περιφέρειας Αττικής, γίνεται αποδεκτή
η αίτηση πολιτογράφησης του ΡΟΛΑΝΤ ΜΠΕΓΚΑ, Ον.
Πατρός: ΧΡΗΣΤΟ σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου
23 του Νόμου 3838/2010 «Σύγχρονες διατάξεις για την
Ελληνική Ιθαγένεια και την πολιτική συμμετοχή ομογε−
νών και νομίμως διαμενόντων μεταναστών και άλλες
διατάξεις».

Με την αριθ. Φ.52515/14528/13−8−2010 απόφαση του Γε−
νικού Γραμματέα Περιφέρειας Αττικής, γίνεται αποδεκτή
η αίτηση πολιτογράφησης του ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΟΝΟΜΗΣ,
Ον. Πατρός: ΣΤΑΥΡΟΣ σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 23 του Νόμου 3838/2010 «Σύγχρονες διατάξεις
για την Ελληνική Ιθαγένεια και την πολιτική συμμετο−
χή ομογενών και νομίμως διαμενόντων μεταναστών και
άλλες διατάξεις».

Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας
ΗΛΙΑΣ ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
F

Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας
ΗΛΙΑΣ ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
F

(15)
Απόκτηση Ελληνικής Ιθαγένειας με πολιτογράφηση από
τον ομογενή, ΣΠΥΡΟΣ ΜΗΤΣΗ, Ον. Πατρός: ΓΙΩΡΓΗΣ.
Με την αριθ. Φ.31647/14545/13−8−2010 απόφαση του Γε−
νικού Γραμματέα Περιφέρειας Αττικής, γίνεται αποδεκτή
η αίτηση πολιτογράφησης του ΣΠΥΡΟΣ ΜΗΤΣΗ, Ον. Πα−
τρός: ΓΙΩΡΓΗΣ σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου
23 του Νόμου 3838/2010 «Σύγχρονες διατάξεις για την
Ελληνική Ιθαγένεια και την πολιτική συμμετοχή ομογε−
νών και νομίμως διαμενόντων μεταναστών και άλλες
διατάξεις».

Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας
ΗΛΙΑΣ ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
F
(16)
Απόκτηση Ελληνικής Ιθαγένειας με πολιτογράφηση
από την ομογενή ΜΑΡΙΑ ΘΑΝΟΥ, Ον. Πατρός: ΣΩ−
ΚΡΑΤΗΣ.
Με την αριθ. Φ.35659/13323/18−8−2010 απόφαση του
Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Αττικής, γίνεται απο−
δεκτή η αίτηση πολιτογράφησης της ΜΑΡΙΑ ΘΑΝΟΥ.
Ον. Πατρός: ΣΩΚΡΑΤΗΣ σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 23 του Νόμου 3838/2010 «Σύγχρονες διατάξεις
για την Ελληνική Ιθαγένεια και την πολιτική συμμετο−
χή ομογενών και νομίμως διαμενόντων μεταναστών και
άλλες διατάξεις».

Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας
ΗΛΙΑΣ ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
F

(19)
Απόκτηση Ελληνικής Ιθαγένειας με πολιτογράφηση από
την ομογενή ΕΡΝΙΟΛΑ ΒΑΣΙΛΟ, Ον. Πατρός: ΔΗΜΗ−
ΤΡΑΚΗ.
Με την αριθ. Φ.41414/13288/16−8−2010 απόφαση του
Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Αττικής, γίνεται απο−
δεκτή η αίτηση πολιτογράφησης της ΕΡΝΙΟΛΑ ΒΑΣΙΛΟ,
Ον.Πατρός ΔΗΜΗΤΡΑΚΗ σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 23 του Νόμου 3838/2010 «Σύγχρονες διατάξεις
για την Ελληνική Ιθαγένεια και την πολιτική συμμετο−
χή ομογενών και νομίμως διαμενόντων μεταναστών και
άλλες διατάξεις».

Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας
ΗΛΙΑΣ ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
F
(20)
Απόκτηση Ελληνικής Ιθαγένειας με πολιτογράφηση από τον
ομογενή ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΚΙΚΗΣ, Ον. Πατρός: ΦΙΛΙΠΠΟΣ.
Με την αριθ. Φ.32150/13726/27−07−2010 απόφαση του
Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Αττικής, γίνεται απο−
δεκτή η αίτηση πολιτογράφησης του ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΚΙΚΗΣ.
Ον. Πατρός ΦΙΛΙΠΠΟΣ σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 23 του Νόμου 3838/2010 «Σύγχρονες διατάξεις
για την Ελληνική Ιθαγένεια και την πολιτική συμμετο−
χή ομογενών και νομίμως διαμενόντων μεταναστών και
άλλες διατάξεις».

Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας
ΗΛΙΑΣ ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
F

(17)
Απόκτηση Ελληνικής Ιθαγένειας με πολιτογράφηση από
την ομογενή ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΣΕΚΟΥ, Ον. Πατρός: ΔΗ−
ΜΗΤΡΗ.

(21)
Απόκτηση Ελληνικής Ιθαγένειας με πολιτογράφηση από
την ομογενή ΑΝΕΤΑ ΜΙΤΣΙΝΙΚΟ, Ον. Πατρός: ΗΛΙΑ.

Με την αριθ. Φ.35586/14100/20−8−2010 απόφαση του
Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Αττικής, γίνεται αποδε−
κτή η αίτηση πολιτογράφησης της ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΣΕΚΟΥ,
Ον. Πατρός ΔΗΜΗΤΡΗ σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 23 του Νόμου 3838/2010 «Σύγχρονες διατάξεις
για την Ελληνική Ιθαγένεια και την πολιτική συμμετο−
χή ομογενών και νομίμως διαμενόντων μεταναστών και
άλλες διατάξεις».

Με την αριθ. Φ.34275/14020/2−8−2010 απόφαση του Γε−
νικού Γραμματέα Περιφέρειας Αττικής, γίνεται αποδεκτή
η αίτηση πολιτογράφησης της ΑΝΕΤΑ ΜΙΤΣΙΝΙΚΟ. Ον.
Πατρός ΗΛΙΑ σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου
23 του Νόμου 3838/2010 «Σύγχρονες διατάξεις για την
Ελληνική Ιθαγένεια και την πολιτική συμμετοχή ομογε−
νών και νομίμως διαμενόντων μεταναστών και άλλες
διατάξεις».

Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας
ΗΛΙΑΣ ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας
ΗΛΙΑΣ ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
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(22)
Απόκτηση Ελληνικής Ιθαγένειας με πολιτογράφηση από
τον ομογενή: ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΚΥΡΑΝΗΣ, Ον. Πατρός: ΚΙ−
ΤΣΟΣ.

(26)
Απόκτηση Ελληνικής Ιθαγένειας με πολιτογράφηση από
την ομογενή ΝΤΟΝΙΚΑ ΜΑΣΤΟΡΑ, Ον. Πατρός: ΔΗ−
ΜΗΤΡΗΣ.

Με την αριθ. Φ.34067/12989/26−7−2010 απόφαση του
Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Αττικής, γίνεται απο−
δεκτή η αίτηση πολιτογράφησης του ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΚΥΡΑ−
ΝΗΣ. Ον. Πατρός ΚΙΤΣΟΣ σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 23 του Νόμου 3838/2010 «Σύγχρονες διατάξεις
για την Ελληνική Ιθαγένεια και την πολιτική συμμετο−
χή ομογενών και νομίμως διαμενόντων μεταναστών και
άλλες διατάξεις».

Με την αριθ. Φ.37057/14523/17−8−2010 απόφαση του Γε−
νικού Γραμματέα Περιφέρειας Αττικής, γίνεται αποδε−
κτή η αίτηση πολιτογράφησης της ΝΤΟΝΙΚΑ ΜΑΣΤΟΡΑ,
Ον. Πατρός: ΔΗΜΗΤΡΗΣ σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 23 του Νόμου 3838/2010 «Σύγχρονες διατάξεις
για την Ελληνική Ιθαγένεια και την πολιτική συμμετο−
χή ομογενών και νομίμως διαμενόντων μεταναστών και
άλλες διατάξεις».

Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας
ΗΛΙΑΣ ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
F

Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας
ΗΛΙΑΣ ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
F

(23)
Απόκτηση Ελληνικής Ιθαγένειας με πολιτογράφηση από
την ομογενή ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΤΣΟΜΠΑΣΗ, Ον. Πατρός:
ΚΟΣΜΑ.
Με την αριθ. Φ.38154/13339/2−8−2010 απόφαση του Γενι−
κού Γραμματέα Περιφέρειας Αττικής, γίνεται αποδεκτή η
αίτηση πολιτογράφησης της ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΤΣΟΜΠΑΣΗ, Ον.
Πατρός ΚΟΣΜΑ σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου
23 του Νόμου 3838/2010 «Σύγχρονες διατάξεις για την
Ελληνική Ιθαγένεια και την πολιτική συμμετοχή ομογε−
νών και νομίμως διαμενόντων μεταναστών και άλλες
διατάξεις».

Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας
ΗΛΙΑΣ ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
F
(24)
Απόκτηση Ελληνικής Ιθαγένειας με πολιτογράφηση από
την ομογενή ΑΓΓΕΛΙΝΑ ΜΠΟΥΝΤΑΛΗ, Ον. Πατρός:
ΘΑΝΑΣΗΣ.
Με την αριθ. Φ.38218/13002/2−8−2010 απόφαση του Γε−
νικού Γραμματέα Περιφέρειας Αττικής, γίνεται αποδεκτή
η αίτηση πολιτογράφησης της ΑΓΓΕΛΙΝΑ ΜΠΟΥΝΤΑΛΗ,
Ον. Πατρός ΘΑΝΑΣΗΣ σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 23 του Νόμου 3838/2010 «Σύγχρονες διατάξεις
για την Ελληνική Ιθαγένεια και την πολιτική συμμετο−
χή ομογενών και νομίμως διαμενόντων μεταναστών και
άλλες διατάξεις».

Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας
ΗΛΙΑΣ ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
F
(25)
Απόκτηση Ελληνικής Ιθαγένειας με πολιτογράφηση από
την ομογενή ΙΩΑΝΝΑ ΓΙΩΡΗ, Ον. Πατρός: ΒΑΣΙΛΗΣ

(27)
Απόκτηση Ελληνικής Ιθαγένειας με πολιτογράφηση από
την ομογενή ΝΑΤΑΣΑ ΚΑΛΥΒΙΩΤΗ, Ον. Πατρός: ΓΙΩΡ−
ΓΗΣ.
Με την αριθ. Φ.37018/14049/17−8−2010 απόφαση του Γε−
νικού Γραμματέα Περιφέρειας Αττικής, γίνεται αποδεκτή
η αίτηση πολιτογράφησης της ΝΑΤΑΣΑ ΚΑΛΥΒΙΩΤΗ, Ον.
Πατρός ΓΙΩΡΓΗΣ σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου
23 του Νόμου 3838/2010 «Σύγχρονες διατάξεις για την
Ελληνική Ιθαγένεια και την πολιτική συμμετοχή ομογε−
νών και νομίμως διαμενόντων μεταναστών και άλλες
διατάξεις».

Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας
ΗΛΙΑΣ ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
F
(28)
Απόκτηση Ελληνικής Ιθαγένειας με πολιτογράφηση από
την ομογενή ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΣΤΑΚΑ, Ον. Πατρός: ΚΩ−
ΣΤΑΚΗΣ.
Με την αριθ. Φ.33847/14071/18−8−2010 απόφαση του Γε−
νικού Γραμματέα Περιφέρειας Αττικής, γίνεται αποδε−
κτή η αίτηση πολιτογράφησης της ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΣΤΑΚΑ,
Ον.Πατρός: ΚΩΣΤΑΚΗΣ σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 23 του Νόμου 3838/2010 «Σύγχρονες διατάξεις
για την Ελληνική Ιθαγένεια και την πολιτική συμμετο−
χή ομογενών και νομίμως διαμενόντων μεταναστών και
άλλες διατάξεις».

Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας
ΗΛΙΑΣ ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
F
(29)
Απόκτηση Ελληνικής Ιθαγένειας με πολιτογράφηση από
την ομογενή ΜΠΡΟΥΝΙΛΝΤΑ ΜΠΑΛΛΙΟΥ, Ον. Πατρός:
ΤΟΝΤΙ.

Με την αριθ. Φ.30008/13329/5−8−2010 απόφαση του Γενι−
κού Γραμματέα Περιφέρειας Αττικής, γίνεται αποδεκτή η
αίτηση πολιτογράφησης της ΙΩΑΝΝΑ ΓΙΩΡΗ. Ον. Πατρός:
ΒΑΣΙΛΗΣ σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23 του
Νόμου 3838/2010 «Σύγχρονες διατάξεις για την Ελληνική
Ιθαγένεια και την πολιτική συμμετοχή ομογενών και νο−
μίμως διαμενόντων μεταναστών και άλλες διατάξεις».

Με την αριθ. Φ.49870/13613/18−8−2010 απόφαση του Γε−
νικού Γραμματέα Περιφέρειας Αττικής, γίνεται αποδεκτή
η αίτηση πολιτογράφησης της ΜΠΡΟΥΝΙΛΝΤΑ ΜΠΑΛΛΙ−
ΟΥ, Ον. Πατρός: ΤΟΝΤΙ σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 23 του Νόμου 3838/2010 «Σύγχρονες διατάξεις
για την Ελληνική Ιθαγένεια και την πολιτική συμμετο−
χή ομογενών και νομίμως διαμενόντων μεταναστών και
άλλες διατάξεις».

Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας
ΗΛΙΑΣ ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας
ΗΛΙΑΣ ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
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ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

õêöîúêöêîçïç éöçúêîç õðì÷ì÷ ú.ê.ï.
íê÷÷çðôòîïì - èĄĔ. ãĎĆĄē 227
õêîöçîç÷ - êĖĒĖĂćđĖ 63
õçøöç - ïđĒĂďċđĖ 327
îçòòîòç - ČđČčĊĕāĒČđ

23104 23956
210 4135228
2610 638109
26510 87215

ïôñôøìòì - ĊđčĒĄĕĂĄē 1
ðçöî÷ç - ČđČčĊĕāĒČđ
ìöçïðêîô - õĈćČÿćđē 2
ñùøîðìòì - õĎ. ïĚďĔĕĄďĕČďđĖĝĎĈĚē 1

25310 22858
2410 597449
2810 300781
22510 46654

øîñì õðì÷ì÷ úùððò øì÷ êúìñêöîô÷ øì÷ ïùèêöòì÷ê÷
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

Α΄

150 €

40 €

15 €

Β΄

300 €

80 €

Γ΄

50 €

Υ.Ο.Δ.Δ.

50 €

Δ΄

110 €

−
−
30 €

Τεύχος

Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

-

Α.Α.Π.

110 €

30 €

Ε.Β.Ι.

100 €

−

-

−

Α.Ε.Δ.

5€

−

-

−

Δ.Δ.Σ.

200 €

−

20 €

−

Α.Ε.−Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.Μ.Η.

−

−

100 €

30 €

• 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 4071010 − internet: http://www.et.gr

êøì÷îê÷ ÷ùòöôñê÷ ú.ê.ï.
Τεύχος

Έντυπη μορφή

Ψηφιακή μορφή

Α΄
Β΄
Γ΄
Υ.Ο.Δ.Δ.
Δ΄
Α.Α.Π.
Ε.Β.Ι.

225 €
320 €
65 €
65 €
160 €
160 €
65 €

190 €
225 €
Δωρεάν
Δωρεάν
80 €
80 €
33 €

Τεύχος

Α.Ε.Δ.
Α.Ε.−Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.Μ.Η.
Δ.Δ.Σ.
Α.Σ.Ε.Π.
Ο.Π.Κ.
Α΄ + Β΄ + Δ΄ + Α.Α.Π.

Έντυπη μορφή

Ψηφιακή μορφή

10 €
2.250 €
225 €
70 €
−
−

Δωρεάν
645 €
95 €
Δωρεάν
Δωρεάν
450 €

• 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..
• Για την παροχή πρόσβασης μέσω διαδικτύου σε Φ.Ε.Κ. προηγουμένων ετών και συγκεκριμένα στα τεύχη: α) Α, Β, Δ, ΑΑΠ, Ε.Β.Ι. και Δ.Δ.Σ, η τιμή προσαυξάνεται,
πέραν του ποσού της ετήσιας συνδρομής του 2007, κατά 40 € ανά έτος και ανά τεύχος και β) για το τεύχος Α.Ε.−Ε.Π.Ε. & Γ.Ε.ΜΗ, κατά 60 € ανά έτος παλαιότητας.
• 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 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 συνδρομής (τρέχον έτος + παλαιότητα).
• 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 527900.
Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: Μάρνη 8, τηλ.: 210 8220885, 210 8222924, 210 5279050.
Οι πολίτες έχουν τη δυνατότητα ελεύθερης ανάγνωσης των δημοσιευμάτων που καταχωρούνται σε όλα τα τεύχη της Εφημερίδας
της Κυβερνήσεως πλην εκείνων που καταχωρούνται στο τεύχος Α.Ε.−Ε.Π.Ε. από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr)

ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ 08:00 ΜΕΧΡΙ 13:00
ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
*02015030609100012*

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

