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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Αρ. Φύλλου 2096
31 Δεκεμβρίου 2010

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 70855
(1)
Παράταση έξι (6) συμβάσεων μίσθωσης έργου, έως 30
Απριλίου 2010, στο Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης
Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης.

Παράταση έξι (6) συμβάσεων μίσθωσης έργου, έως
30 Απριλίου 2010, στο Περιφερειακό Ταμείο Ανά−
πτυξης Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης. .................
Πρόσληψη εποχικού προσωπικού στην Εταιρεία Του−
ριστικής Ανάπτυξης (ΕΤΑ) Α.Ε. ...........................................
Έγκριση Επιχειρησιακών Σχεδίων 2011−2013 των εται−
ρειών ΟΣΕ Α.Ε., ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε., ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε., και
ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε.......................................................................................
Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ’ αριθμ Φ.80000/
7228/308/7−9−2006 (ΦΕΚ 1397/Β΄/14−9−2006) απόφα−
σης του Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής
Προστασίας «Κανονισμός Ασφαλιστικής Λειτουρ−
γίας Οργανισμού Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγ−
γελματιών». ..........................................................................................
Ρύθμιση οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώ−
πων. ............................................................................................................
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικα, τέ−
κνα αλλοδαπών που έχουν γεννηθεί στην Ελλά−
δα υπό στοιχεία: ΝΙΚΟΛΙΤΣ ΑΝΤΖΕΛΑ του ΒΛΑ−
ΝΤΙΜΙΡ, γεν. 2000 στην Ελλάδα κ.λπ.............................
Πολιτογράφηση Ομογενών Αλλοδαπών υπό στοιχεία:
ΝΤΕΤΣΙΚΑ ΑΝΤΕΛΙΝΑ όν. συζ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, γεν.
1979 στην Αλβανία κ.λπ.. ..........................................................
Αποχαρακτηρισμός περιοχών οι οποίες είχαν καθο−
ρισθεί ως λατομικές στον Νομό Φλώρινας.............

1
2

3

4
5

6

7
8

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ
Διόρθωση σφάλματος στις υπ’ αριθμ. 74445/29−12−
2009 και 74589/29−12−2009 αποφάσεις του Υπουρ−
γού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονι−
κής Διακυβέρνησης. ..................................................................... 9
Διόρθωση σφάλματος στην υπ’ αριθμ. 309891/14−12−
2010 απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. ........................... 10

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
Έχοντας υπόψη
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 14 παρ. 2 του ν. 3812/2009 «Αναμόρφωση
συστήματος προσλήψεων στο δημόσιο τομέα και άλλες
διατάξεις» (ΦΕΚ 234 Α΄),
β) του άρθρου 6 του ν.2527/1997 «Τροποποίηση και
συμπλήρωση διατάξεων του ν.2190/1994 και άλλες δια−
τάξεις» (ΦΕΚ 206 Α΄),
γ) του άρθρου 48 και 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το
άρθρο πρώτο του ΠΔ 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας
για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ 98 τ.Α΄),
δ) του π.δ. 373/1995 «Συγχώνευση των Υπουργείων Προ−
εδρίας της Κυβέρνησης και Εσωτερικών, στο Υπουργείο
Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και
καθορισμός των αρμοδιοτήτων του» (ΦΕΚ 201 Α΄),
ε) του π.δ. 189/2009 (ΦΕΚ 221/Α΄/5.11.2009) «Καθορισμός
και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων»,
στ) την 2876/7.10.2009 (ΦΕΚ 2234/Β΄/7.10.2009) απόφα−
ση του Πρωθυπουργού «Αλλαγή τίτλου Υπουργείων»,
ζ) της παρ. 51 του άρθρου 1 του 2412/1996 «Μεταφορά αρ−
μοδιοτήτων από το Υπουργ. Συμβούλιο σε άλλα Κυβερνητι−
κά Όργανα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 123/τ.Α΄/ 17.6.96).
2. Την αριθμ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ.1/82/14890/8.12.10 απόφαση
της Επιτροπής του άρθρου 2 παρ. 1 της 33/2006 ΠΥΣ
(ΦΕΚ 280/τ.Α΄/2006).
3. Την αριθ. 383/18.1.2010 κοινή απόφαση του Πρωθυ−
πουργού και του Υπουργού Εσωτερικών «περί καθορι−
σμού αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Εσωτερικών, Απο−
κέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Θεοδώρας
Τζάκρη και Γεωργίου Ντόλιου» (ΦΕΚ 29/Β΄/18.1.10).
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4. Το αριθ. έγγραφο 1875/9.4.2010 του Περιφερειακού
Ταμείου Ανάπτυξης Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης.
5. Το γεγονός ότι από την εν λόγω απόφαση προκαλεί−
ται σε βάρος του προϋπολογισμού του Περιφερειακού
Ταμείου Ανάπτυξης δαπάνη ύψους δώδεκα χιλιάδων
εκατό (12.100) ευρώ και το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυ−
ξης δεν επιχορηγείται από τον Κρατικό Προϋπολογισμό
γι’ αυτήν την αιτία, αποφασίζουμε:
1. Την παράταση συμβάσεων μίσθωσης έργου με έξι
άτομα ΔΕ Διοικητικού, από τη λήξη τους και μέχρι τις
30−4−2010 στο Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Περι−
φέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης.
2. Η παράταση των ανωτέρω συμβάσεων μίσθωσης
έργου θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου
14 παρ. 2 του Ν. 3812/2009 «Αναμόρφωση συστήματος
προσλήψεων στο δημόσιο τομέα και άλλες διατάξεις»
(ΦΕΚ 234/Α/2009) υπό την προϋπόθεση ότι ο αριθμός των
αναδόχων με σύμβαση μίσθωσης έργου είναι μεγαλύτερος
του 50% του συνολικού αριθμού υπηρετούντος πάσης
φύσεως προσωπικού (συμπεριλαμβανομένων των συμβα−
σιούχων μίσθωσης έργου) του τομέα λειτουργίας, κλάδου
ή ειδικότητας του οικείου φορέα στον οποίο, παρέχεται
πραγματικά υπηρεσία ή εκτελείται το έργο, ανεξάρτητα
από το φορέα με τον οποίο έχει καταρτισθεί η σύμβαση,
με την επιφύλαξη των διατάξεων του π.δ. 164/2004.
3. Καθορίζουμε τη συνολική αμοιβή στο ποσό των
δώδεκα χιλιάδων εκατό (12.100) ευρώ (συμπεριλαμβανο−
μένου του αναλογούντος ΦΠΑ). Η προκαλούμενη δαπάνη
σε βάρος του προϋπολογισμού του Περιφερειακού Τα−
μείου Ανάπτυξης, δεν επιχορηγείται από τον Κρατικό
Προϋπολογισμό για αυτήν την αιτία.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 30 Δεκεμβρίου 2010
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ε. του ν. 2636/1998 (ΦΕΚ Α΄ 198), του ν. 2837 [ΦΕΚ Α΄
178) και του ν. 3220/2004 (ΦΕΚ Α΄ 15), που αφορούν τη
σύσταση της ΕΤΑ Α.Ε., όπως ισχύουν,
στ. της παρ. 7 του άρθρου 11 του ν. 3833/2010 (ΦΕΚ
Α/40/2010),
ζ. της υπ’ αριθμ. 189/2.3.2010 απόφασης του Υπουργού
Πολιτισμού και Τουρισμού για την μεταβίβαση αρμοδι−
οτήτων στον Γενικό Γραμματέα Ολυμπιακής Αξιοποί−
ησης του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού (ΦΕΚ
Β/844/2010), όπως ισχύει.
2. Το υπ’ αριθμ. ΔΙΠΠ/Φ.2.9/23/οικ.1386/20.1.2010 έγγρα−
φο του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης με θέμα: «Οδηγίες για την
εφαρμογή των διατάξεων του ν. 3812/2009».
3. Την υπ’ αριθμ. 26764/ΕΓΔΕΚΟ 662/21.6.2010 απόφαση
Διυπουργικής (ΦΕΚ Β/891/2010).
4. Το υπ’ αριθμ. 1401/24.11.2010 έγγραφο του Γενικού
Γραμματέα Πολιτιστικής και Τουριστικής Υποδομής με
θέμα: (Έγκριση Συμπληρωματικού Προγραμματισμού
Πρόσληψης εποχικού προσωπικού για τις ανάγκες του
υποκαταστήματος «Χιονοδρομικό Κέντρο Παρνασσού»
για την περίοδο 2010−2011».
5. Την εισήγηση της Ειδικής Γραμματείας Δημοσίων
Επιχειρήσεων και Οργανισμών προς τη Διυπουργική
Επιτροπή Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών με
θέμα: «Πρόσληψη έκτακτου προσωπικού στην ΕΤΑ Α.Ε.»,
αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε την πρόσληψη έκτακτου προσωπικού 75
ατόμων διαφόρων ειδικοτήτων, με σύμβαση εργασίας
ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (έως 6 μήνες), στην
ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Εταιρεία Τουριστική
Ανάπτυξης Α.Ε.», για τις ανάγκες του χιονοδρομικού κέ−
ντρου Παρνασσού, σύμφωνα με τον ακόλουθο πίνακα:
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ

ΔΕ ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΣ

ΔΕ

1

ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΑΝΑΒΑΤΗΡΩΝ

ΔΕ (εν ελλείψει ΥΕ)

3

F
Αριθμ. 61582/ΕΓΔΕΚΟ1574
(2)
Πρόσληψη εποχικού προσωπικού στην Εταιρεία
Τουριστικής Ανάπτυξης (ΕΤΑ) Α.Ε.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ −
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ −
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ −
ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ −
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ −
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ −
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΔΕ Β’ ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΑΝΑΒΑΤΗΡΩΝ

ΔΕ (εν ελλείψει ΥΕ)

23

ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΑΝΑΒΑΤΗ−
ΡΩΝ

ΔΕ (εν ελλείψει ΥΕ)

1

ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ

ΔΕ

1

ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΤΗ ΓΑΙ−
ΩΝ (ΓΚΡΕΪΝΤΕΡ)

ΔΕ (εν ελλείψει ΥΕ)

3

ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ / ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ ΧΙΟ−
ΝΟΣΤΡΩΤΗΡΩΝ

ΔΕ (εν ελλείψει ΥΕ)

2

ΔΕ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΟΧΗ−
ΜΑΤΩΝ

ΔΕ (εν ελλείψει ΥΕ)

1

ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΔΕ (εν ελλείψει ΥΕ)

1

ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ − ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
(ΤΑΜΙΑΣ)

ΔΕ

13

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. των άρθρων 7, 10, 11, και 13 του Ν. 3429/2005 «Δη−
μόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισμοί [Δ.Ε.Κ.Ο.)» (Α΄ 314),
όπως τροποποιημένος ισχύει,
β. του άρθρου 21 του ν. 2190/1994 (ΦΕΚ Α΄ 28) για
προσλήψεις μέσω ΑΣΕΠ,
γ. των άρθρων 16, 53, 59 και 90 του Π.Δ. 63/2005 «Κω−
δικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα
κυβερνητικά όργανα» (Α΄ 98),
δ. του Π.Δ. 185/2009 (ΦΕΚ Α΄ 213) και του Π.Δ. 189/2009
(ΦΕΚ Α΄ 221), όπως ισχύουν,

TE ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

TE

1

ΔΕ ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΗΣ

ΔΕ

1

ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ

ΥΕ

2

ΔΕ ΕΠΟΠΤΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ
(ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ)

ΔΕ

7

ΔΕ ΠΙΣΤΕΡ

ΔΕ

5

ΔΕ ΦΥΛΑΚΑΣ / ΝΥΚΤΟΦΥΛΑΚΑΣ

ΔΕ (εν ελλείψει ΥΕ)

7

ΥΕ ΜΠΟΥΦΕΤΖΗΣ

ΥΕ

3

Σύνολο

75

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΤΟΛΙΟΣ

36445

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
Η συνολική δαπάνη ύψους περίπου 500.000,00 € που
θα προκληθεί από την συγκεκριμένη ενέργεια, θα βα−
ρύνει εξ ολοκλήρου τον προϋπολογισμό της εταιρείας
«ΕΤΑ Α.Ε.» η οποία δεν επιχορηγείται από τον τακτικό
προϋπολογισμό.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

Εγκρίνουμε τα Επιχειρησιακά Σχέδια 2011−2013 των
εταιρειών ΟΣΕ Α.Ε., ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε., ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε., ΓΑΙΑ−
ΟΣΕ Α.Ε. όπως αυτά έχουν κατατεθεί στην Ειδική Γραμ−
ματεία Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών του
Υπουργείου Οικονομικών.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 31 Δεκεμβρίου 2010

Αθήνα, 31 Δεκεμβρίου 2010

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

ΜΙΧΑHΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΕΠΠΑΣ

ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΛΟΥΚΙΑ−ΤΑΡΣΙΤΣΑ ΚΑΤΣΕΛΗ

ΠΑΥΛΟΣ ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΣ

Ο Γενικός Γραμματέας της Κυβέρνησης
ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΛΥΤΡΑΣ
F
Αριθμ. 61599/ΕΓΔΕΚΟ 1573
(2)
Έγκριση Επιχειρησιακών Σχεδίων 2011−2013 των εταιρει−
ών ΟΣΕ Α.Ε., ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε., ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε., και ΓΑΙΑ−
ΟΣΕ Α.Ε.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ −
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ −
ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ −
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. τις διατάξεις
α. των άρθρων 5, 6, 7, 10, και 11 του Ν. 3429/2005 «Δη−
μόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισμοί (Δ.Ε.Κ.Ο.)» (Α΄ 314),
όπως ισχύει,
β. των άρθρων 6, 11 και 14 του ν. 3891/2010 «Αναδιάρ−
θρωση, εξυγίανση και ανάπτυξη του ομίλου ΟΣΕ και της
ΤΡΑΙΝΟΣΕ και άλλες διατάξεις για το σιδηροδρομικό
τομέα» (ΦΕΚ Α΄/188),
γ. του άρθρου 1 του ν. 3899/2010 «Επείγοντα μέτρα
εφαρμογής του προγράμματος στήριξης της ελληνικής
οικονομίας» (ΦΕΚ Α΄ 212),
2. τα επιχειρησιακά σχέδια του Ομίλου ΟΣΕ και της
ΤΡΑΙΝΟΣΕ, τα οποία κατατέθηκαν στην ΕΓΔΕΚΟ με το
υπ’ αριθμ. Πρωτ. 11231/8.12.2010 έγγραφο του Υπουργού
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων,
3. το υπ’ αριθμ. 3416/29.12.2010 εισηγητικό σημείωμα
του Γενικού Γραμματέα Υποδομών Μεταφορών και Δι−
κτύων με το οποίο κοινοποιείται στην Ειδική Γραμματεία
Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών η διοικητική
σύνοψη στην ελληνική γλώσσα του σχεδίου ανασυγκρό−
τησης του ομίλου ΟΣΕ και της ΤΡΑΙΝΟΣΕ,
4. το από 29/12/2010 εισηγητικό σημείωμα του Ειδικού
Γραμματέα Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών
για την έγκριση των επιχειρησιακών σχεδίων 2011−2013
των εταιρειών ΟΣΕ Α.Ε., ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε., ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε.,
και ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε., αποφασίζουμε:

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ

ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΕΠΠΑΣ

ΛΟΥΚΙΑ−ΤΑΡΣΙΤΣΑ ΚΑΤΣΕΛΗ

F
Αριθμ. Φ10035/31086/1570
(4)
Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ’ αριθμ Φ. 80000/
7228/308/7−9−2006 (ΦΕΚ 1397/Β΄/14−9−2006) απόφασης
του Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστα−
σίας «Κανονισμός Ασφαλιστικής Λειτουργίας Οργα−
νισμού Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών».
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Το εδάφιο β της παραγράφου 3 του άρθρου 12
του ν. 2676/1999 (1, Α΄), «Οργανωτική και λειτουργική
αναδιάρθρωση των φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης και
άλλες διατάξεις».
2. Τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 15 και
της παραγράφου 5 του άρθρου 16 του Π.Δ. 258/05 (316, Α΄)
«Καταστατικό του Οργανισμού Ασφάλισης Ελευθέρων
Επαγγελματιών (Ο.Α.Ε.Ε.)».
3. Το Π.Δ. 213/92 (102, Α΄) «Οργανισμός της Γενικής
Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων» του Υπουργείου
Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.
4. Το Π.Δ 89/2010 «Διορισμός Υπουργών Αναπληρωτών
Υπουργών και Υφυπουργών» (Α 154).
5. Την υπ’ αριθμ Υ275/30.9.2010 απόφαση του Πρωθυ−
πουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή
Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Γεωρ−
γίου Κουτρουμάνη» (ΦΕΚ 1595 Β).
6. Την υπ’ αριθμ. 179 απόφαση της 106/22−2−2010 συνε−
δρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ο.Α.Ε.Ε.
7. Τη γνωμοδότηση του Α΄ Κλιμακίου του Συμβουλίου
Κοινωνικής Ασφάλισης, που διατυπώθηκε κατά την υπ’
αριθμ. 9/23−9−2010 συνεδρίασή του.
8. Το άρθρο 90 του ΠΔ 63/2005 (Α, 98) «Κωδικοποίηση
της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά
Όργανα» και το γεγονός ότι από τις διατάξεις της πα−
ρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος
του Κρατικού Προϋπολογισμού ή του Προϋπολογισμού
του ΟΑΕΕ, αποφασίζουμε:
Το άρθρο 12 της υπ. αριθμ Φ. 80000/7228/308/7−9−
2006 (ΦΕΚ 1397/Β΄/14−9−2006) απόφασης του Υπουργού
Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας «Κανονισμός
Ασφαλιστικής Λειτουργίας Οργανισμού Ασφάλισης
Ελευθέρων Επαγγελματιών» αντικαθίσταται ως εξής:
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

«Στις περιπτώσεις που τα εισπρακτικά όργανα του
Οργανισμού διαπιστώνουν καθυστέρηση στην καταβολή
των εισφορών με άμεση προτεραιότητα στους ασφα−
λισμένους που οφείλουν εισφορές με κίνδυνο παρα−
γραφής των χρεών τους, υποχρεούνται να συντάσσουν
κατάσταση οφειλής, για κάθε ασφαλισμένο χωριστά,
την οποία θα αποστέλλουν στον υπόχρεο μέσω ταχυ−
δρομείου με επιστολή και θα τον καλούν, όπως μέσα σε
(10) δέκα ημέρες προσέλθει να καταβάλλει το σύνολο
οφειλής, από εισφορές, Π.Τ. και ειδικές προσαυξήσεις.
Στην περίπτωση που ο υπόχρεος δεν προσέλθει για
την καταβολή της οφειλής και ανεξάρτητα από την
παραλαβή της κατά την προηγούμενη παράγραφο επι−
στολής, μέσα στην προβλεπόμενη προθεσμία, τότε ο
αρμόδιος υπάλληλος του Περιφερειακού Τμήματος της
οικείας Περιφερειακής Δ/νσης θα προβαίνει στη σύνταξη
ΠΡΑΞΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΤΕΛΩΝ
(Π.Ε.Ε.Π.Τ) σε βάρος του, με την οποία θα καλείται μέσα
σε (20) είκοσι ημέρες να καταβάλλει την οφειλή.
Η παραπάνω Π.Ε.Ε.Π.Τ. θα επιδίδεται στον υπόχρεο
μέσω ταχυδρομείου με απόδειξη παραλαβής, ώστε να
βεβαιώνεται η παραλαβή της. Σε περίπτωση μη πα−
ραλαβής της από τον υπόχρεο, τότε η επίδοση θα
διενεργείται βάσει του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας
μέσω δικαστικών επιμελητών ή εξουσιοδοτημένων από
το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού υπαλλήλων,
ονομαστικά.
Η Π.Ε.Ε.Π.Τ. με την επίδοση της στον υπόχρεο αποτε−
λεί τίτλο βεβαίωσης και είσπραξης των απαιτήσεων του
Οργανισμού, σύμφωνα με τις καταστατικές του διατά−
ξεις. Σε περίπτωση μη εξόφλησης της διαλαμβανόμενης
οφειλής από τον υπόχρεο συντάσσεται αρμοδίως κατά−
σταση οφειλετών, που υπέχει θέση τίτλου εκτέλεσης και
εκτελείται σύμφωνα με τις ρητές διατάξεις του Κ.Ε.Δ.Ε.
Το συνολικό ποσό της Π.Ε.Ε.Π.Τ. (ασφαλιστικές εισφορές,
πρόσθετα τέλη, λοιπές προσαυξήσεις) δεν αναπροσαρ−
μόζεται, αλλά από την πρώτη του μεθεπόμενου μήνα
της έκδοσης της επιβαρύνεται στο σύνολο του με τα
πρόσθετα τέλη, που ισχύουν κάθε φορά.
Η Π.Ε.Ε.Π.Τ. πρέπει να επιδίδεται στον ασφαλισμένο
μέσα στον ίδιο μήνα της έκδοσης της και το αργότερο
πριν από τη λήξη του επόμενου μήνα. Σε περίπτωση που
παρέλθει η ανωτέρω προθεσμία χωρίς να έχει επιδοθεί
στον οφειλέτη, ακυρώνεται, εκδίδεται νέα και επιδίδεται
κατά τα ανωτέρω.
Για διαστήματα που ήδη έχει εκδοθεί Π.Ε.Ε.Π.Τ. δεν
δύναται να εκδοθεί νέα. Για οφειλόμενα διαστήματα
για τα οποία είχαν εκδοθεί πράξεις επιβολής εισφορών
από τα ενοποιημένα ταμεία αλλά δεν είχαν επιδοθεί με
τις διατάξεις του Κ.Ε.Δ.Ε. εκδίδονται Π.Ε.Ε.Π.Τ. κατά τα
ανωτέρω οριζόμενα.
Ο υπόχρεος οφειλέτης του Οργανισμού, στον οποίο
εκδόθηκε Π.Ε.Ε.Π.Τ. έχει δικαίωμα να ασκήσει ένσταση
μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την επομένη της επί−
δοσης της, ενώπιον της Τοπικής Διοικητικής Επιτροπής,
πλην όμως η υποβολή ένστασης δεν αναστέλλει την
εκτέλεση.
Σε οποιοδήποτε στάδιο βρίσκεται η διαδικασία ανα−
γκαστικής είσπραξης, είναι επιτρεπτή η μερική καταβο−
λή της οφειλής αλλά δεν αναστέλλει τη διαδικασία.
Μετά την επίδοση της Π.Ε.Ε.Π.Τ. στον οφειλέτη και
εφόσον δεν προσέλθει να εξοφλήσει ή να ρυθμίσει την
οφειλή του μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα από την

κοινοποίηση της, αποστέλλεται σε αυτόν με απόδειξη
παραλαβής ή με δικαστικό επιμελητή ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΙΔΟ−
ΠΟΙΗΣΗ, στην οποία αναφέρονται τα εξής στοιχεία: το
ονοματεπώνυμο και πατρώνυμο του οφειλέτη, ο αριθμός
μητρώου, ο Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης,
ο Α.Φ.Μ. ή ο Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας, η διεύθυνση
επιχείρησης και κατοικίας, το επάγγελμα, οι αριθμοί
των ΠΕΕΠΤ, η χρονική περίοδος, το ποσό της οφειλής
και η προθεσμία εντός της οποίας πρέπει να εξοφλη−
θεί, η οποία δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη από δέκα
ημέρες.
Οι κατά τα ανωτέρω οφειλές δύναται να βεβαιωθούν
στη Δ.Ο.Υ. κατόπιν εξουσιοδότησης του προϊσταμένου
του τμήματος με απόφαση του Δ.Σ. του Οργανισμού.
Στην περίπτωση αυτή δεν απαιτείται η κατά την προη−
γούμενη παράγραφο αποστολή ατομικής ειδοποίησης.
Αναγκαστικά μέτρα κατά υπόχρεου οφειλής προς τον
ΟΑΕΕ είναι: α) Η κατάσχεση κινητών είτε στα χέρια του
οφειλέτου ή κινητών και απαιτήσεων αυτού σε χέρια
τρίτου β) Η κατάσχεση ακινήτων.
Για τη λήψη οποιουδήποτε αναγκαστικού μέτρου από
τα παραπάνω απαιτείται η ΕΓΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ προς
Δικαστικό Επιμελητή από τον αρμόδιο προϊστάμενο, ο
οποίος θα λάβει εξουσιοδότηση κατόπιν απόφασης του
Διοικητικού Συμβουλίου.
Η παραγγελία θα περιέχει τα στοιχεία του οφειλέτη,
το είδος της οφειλής, τη χρονική περίοδο που οφείλεται,
τον αριθμό της Π.Ε.Ε.Π.Τ και το συνολικό ποσό αυτής.
Η παραπέρα διαδικασία επιβολής κατάσχεσης επί
κινητών και ακινήτων του οφειλέτη, η σύνταξη της
ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΧΕΣΗΣ,
οι προβλεπόμενες επιδόσεις και λοιπές διατυπώσεις
ανάγονται στα καθήκοντα του δικαστικού Επιμελητή,
που θα έχει προσληφθεί για το λόγο αυτό, ως νόμω
υπόλογου και υπόχρεου.
Η ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΤΑΣΧΕΣΗΣ νομίμως συντεταγμένη,
παραδίδεται ή αποστέλλεται στον επισπεύδοντα Ορ−
γανισμό μέσα σε δύο ημέρες από την διενέργεια της
κατάσχεσης επί κινητών πραγμάτων, μέσα δε σε τρεις
ημέρες από το πέρας της κατάσχεσης επί ακινήτων.
Επόμενο στάδιο της διαδικασίας αναγκαστικής εκτέ−
λεσης, είναι αυτό της ΕΚΔΟΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΛΕΙ−
ΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥ από τον αρμόδιο υπάλληλο, ή κατόπιν
αναθέσεως από τον Δικαστικό Επιμελητή, το οποίο
εκδίδεται επί μεν κατάσχεσης κινητών μετά από (15)
δεκαπέντε ημέρες από την κατάσχεση, επί δε κατά−
σχεσης ακινήτων μετά από (40) σαράντα ημέρες από
την κατάσχεση.
Σύμφωνα με τα άρθρα 20 και 41 του Κ.Ε.Δ.Ε. τα σχε−
τικά Προγράμματα Πλειστηριασμού δημοσιοποιούνται
(3) τρεις ημέρες τουλάχιστον πριν από τη διενέργεια
Πλειστηριασμού επί κινητών, (20) είκοσι δε ημέρες επί
ακινήτων.
Τέλος δε τουλάχιστον 24 ώρες πριν τον Πλειστηρια−
σμό, αποστέλλονται στο διορισθέντα επί του Πλειστηρι−
ασμού υπάλληλο (Συμβολαιογράφο), όλα τα σχετικά και
μέχρι τον χρόνο αυτόν συνταχθέντα έγγραφα καθ’ όλη
τη διαδρομή της διαδικασίας αναγκαστικής εκτέλεσης,
τα οποία αναφέρονται στις διατάξεις των άρθρων 21
και 43 του Κ.Ε.Δ.Ε.
Περαιτέρω την ευθύνη και επιμέλεια διενέργειας του
Αναγκαστικού Πλειστηριασμού κινητών ή ακινήτων, έχει

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
ο επί του Πλειστηριασμού υπάλληλος (Συμβολαιογρά−
φος), ο οποίος ολοκληρώνει την όλη διαδικασία της
αναγκαστικής εκτέλεσης.
Για την κανονική εφαρμογή της διαδικασίας αναγκαστι−
κής είσπραξης και την αποφυγή πλημμελειών, θα πρέπει
να τηρείται αρχείο, όπου χρονολογικά θα καταχωρούνται
οι Π.Ε.Ε.Π.Τ., οι Ατομικές Ειδοποιήσεις, οι έγγραφες πα−
ραγγελίες προς τους Δικαστικούς Επιμελητές για εκτέλε−
ση Αναγκαστικής Κατάσχεσης, καθώς και τα εκδιδόμενα
Προγράμματα Πλειστηριασμού κινητών και ακινήτων.»
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 29 Δεκεμβρίου 2010
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗΣ

F
Αριθμ. 125679
Ρύθμιση οφειλών υπερχρεωμένων
φυσικών προσώπων.

(5)

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ,
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 13 παρ. 1 του ν.3869/2010
«Ρύθμιση των οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προ−
σώπων και άλλες διατάξεις» (Α΄ 130).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθε−
σίας για την κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα,
ο οποίος κυρώθηκε με το πρώτο άρθρο του π.δ/τος
63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρ−
νηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α΄ 98).
3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας
απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρα−
τικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
1) Τα στοιχεία των αλφαβητικών αρχείων, τα οποία
προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 13 παρ. 1
του ν.3869/2010 «Ρύθμιση των οφειλών υπερχρεωμένων
φυσικών προσώπων και άλλες διατάξεις» (Α΄ 130) και
τηρούνται στη Γραμματεία κάθε Ειρηνοδικείου και στο
Γενικό Αρχείο του Ειρηνοδικείου Αθηνών, καταχωρού−
νται σε βιβλία ενιαίου τύπου, που μπορεί να τηρούνται
και σε ηλεκτρονική μορφή. Στα βιβλία εγγράφονται
το ονοματεπώνυμο, το πατρώνυμο, το μητρώνυμο, η
διεύθυνση κατοικίας, άλλως της συνήθους διαμονής
των αιτούντων, η πορεία της αίτησης, οι εκδοθείσες
αποφάσεις και τα ασκηθέντα ένδικα μέσα.
2) Τα στοιχεία του αλφαβητικού αρχείου που τηρεί
κάθε Ειρηνοδικείο, αποστέλλονται στο Ειρηνοδικείο
Αθηνών για την ενημέρωση του Γενικού Αρχείου το
τελευταίο πενθήμερο κάθε μήνα.
3) Πληροφορίες από τα αρχεία, τα οποία προβλέπο−
νται στις παραπάνω διατάξεις, μπορεί να ζητεί όποιος
έχει έννομο συμφέρον με την υποβολή αίτησης στον
αρμόδιο Ειρηνοδίκη.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 28 Δεκεμβρίου 2010
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΣΤΑΝΙΔΗΣ
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(6)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικα, τέκνα
αλλοδαπών που έχουν γεννηθεί στην Ελλάδα υπό
στοιχεία: ΝΙΚΟΛΙΤΣ ΑΝΤΖΕΛΑ του ΒΛΑΝΤΙΜΙΡ, γεν.
2000 στην Ελλάδα κ.λπ..
1. Με την Α.Π. Φ.14278/20487/29−11−2010 απόφαση του
Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου
γίνεται δεκτή η αίτηση των αλλογενών αλλοδαπών περί
κτήσης της ελληνικής ιθαγένειας του ανήλικου τέκνου
τους που έχει γεννηθεί στην Ελλάδα υπό στοιχεία:
ΝΙΚΟΛΙΤΣ ΑΝΤΖΕΛΑ του ΒΛΑΝΤΙΜΙΡ και της ΤΑΤΙΑΝΑ,
γεν. 2000 στην Ελλάδα.
2. Με την Α.Π. Φ.14279/20492/29−11−2010 απόφαση του
Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου
γίνεται δεκτή η αίτηση των αλλογενών αλλοδαπών περί
κτήσης της ελληνικής ιθαγένειας του ανήλικου τέκνου
τους που έχει γεννηθεί στην Ελλάδα υπό στοιχεία:
ΝΙΚΟΛΙΤΣ ΕΙΡΗΝΗ του ΒΛΑΝΤΙΜΙΡ και της ΤΑΤΙΑΝΑ,
γεν. 2005 στην Ελλάδα.
Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΗΛ. ΜΠΡΑΚΟΥΜΑΤΣΟΣ
F
(7)
Πολιτογράφηση Ομογενών Αλλοδαπών υπό στοιχεία:
ΝΤΕΤΣΙΚΑ ΑΝΤΕΛΙΝΑ όν. συζ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, γεν. 1979
στην Αλβανία κ.λπ..
1. Με την Α.Π. Φ.19105/19044/10−11−2010 απόφαση του
Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου
γίνεται δεκτή η αίτηση πολιτογράφησης της ομογενούς
αλλοδαπής υπό στοιχεία:
ΝΤΕΤΣΙΚΑ ΑΝΤΕΛΙΝΑ όν. συζ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, γεν. 1979
στην Αλβανία, για την απόκτηση της Ελληνικής Ιθαγέ−
νειας.
2. Με την Α.Π. Φ.19108/19065/10−11−2010 απόφαση του
Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου
γίνεται δεκτή η αίτηση πολιτογράφησης του ομογενούς
αλλοδαπού υπό στοιχεία:
ΚΟΤΙ ΣΩΤΗΡΑΚ όν. πατρός ΒΑΣΙΛ, γεν. 1966 στην Αλ−
βανία, για την απόκτηση της Ελληνικής Ιθαγένειας.
3. Με την Α.Π.Φ.19118/19116/11−11−2010 απόφαση του
Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου
γίνεται δεκτή η αίτηση πολιτογράφησης του ομογενούς
αλλοδαπής υπό στοιχεία:
ΣΤΟΛΗ ΑΛΕΞΑΝΤΕΡ όν. πατρός ΑΝΑΣΤΑΣ, γεν. 1982
στην Αλβανία, για την απόκτηση της Ελληνικής Ιθαγέ−
νειας.
4. Με την Α.Π.Φ. 19119/19118/11−11−2010 απόφαση του
Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου
γίνεται δεκτή η αίτηση πολιτογράφησης της ομογενούς
αλλοδαπής υπό στοιχεία:
NTANH ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΗ όν. συζ. ΜΙΧΑΛΗΣ, γεν. 1940 στην
Αλβανία, για την απόκτηση της Ελληνικής Ιθαγένειας.
5. Με την Α.Π.Φ. 19110/19136/11−11−2010 απόφαση του
Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου
γίνεται δεκτή η αίτηση πολιτογράφησης της ομογενούς
αλλοδαπής υπό στοιχεία:
ΒΑΣΙΛΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ όν. πατρός ΘΑΝΑΣΗ, γεν.1991 στην
Αλβανία, για την απόκτηση της Ελληνικής Ιθαγένειας.
6. Με την Α.Π.Φ.20222/18870+13973/09−11−2010 απόφαση
του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου
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γίνεται δεκτή η αίτηση πολιτογράφησης του ομογενούς
αλλοδαπού υπό στοιχεία:
ΠΑΝΟ ΦΩΤΗ ον. πατρός ΒΑΣΙΛ, γεν. 1984 στην Αλβα−
νία, για την απόκτηση της Ελληνικής Ιθαγένειας.
Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΗΛ. ΜΠΡΑΚΟΥΜΑΤΣΟΣ
F
Αριθμ.: 916
(8)
Αποχαρακτηρισμός περιοχών οι οποίες είχαν
καθορισθεί ως λατομικές στον Νομό Φλώρινας.
Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τον ν.1428/1984 «Εκμετάλλευση λατομείων αδρανών
υλικών και άλλες διατάξεις».
2. Τον ν. 2115/1993 (ΦΕΚ 15 Α/1993) «Τροποποίηση, αντι−
κατάσταση και συμπλήρωση διατάξεων του ν. 1428/1984
«Εκμετάλλευση λατομείων αδρανών υλικών και άλλες
διατάξεις» και ιδίως το άρθρο 3 παρ. 3.
3. Τον ν. 2702/1999 (ΦΕΚ 70 Α/7.4.1999).
4. Την υπ’ αριθμ. 929/ 9.9.2002 (ΦΕΚ 1244 Β 23.9.2002)
απόφαση Νομάρχη με την οποία καθορίστηκε Λατομική
περιοχή στη θέση «Λόφος Λίμνης Δ.Δ. Μανιακίου» του
Δήμου Φιλώτα στον Νομό Φλώρινας.
5. Την υπ’ αριθμ. 930/ 9.9.2002 (ΦΕΚ 1244 Β 23.9.2002)
απόφαση Νομάρχη με την οποία καθορίστηκε Λατομική
περιοχή στη θέση «Κράστα Κάμεν Ντολ» του Δήμου
Μελίτης στον Νομό Φλώρινας.
6. Το γεγονός ότι οι δύο (2) αυτές λατομικές περιο−
χές δεν ενεργοποιήθηκαν εντός των προθεσμιών που
προβλέπονται από τις παραπάνω διατάξεις.
7. Το γεγονός ότι οι δύο (2) ενεργές λατομικές περι−
οχές συνολικής έκτασης 528,91 στρεμμάτων είναι απο−
λύτως ικανές να υπερκαλύψουν τις ανάγκες για αδρανή
υλικά του Νομού Φλώρινας για τα επόμενα τριάντα (30)
χρόνια, αποφασίζουμε:
τον πλήρη αποχαρακτηρισμό, των παρακάτω περιο−
χών οι οποίες είχαν καθορισθεί ως λατομικές στον Νομό
Φλώρινας με βάση τις ισχύουσες διατάξεις.
1. Λατομική περιοχή «Κράστα Κάμεν Ντολ» του Δ.Δ.
Μελίτης του Δήμου Μελίτης εκτάσεως 374.378,515 τ.μ.
με τις παρακάτω συντεταγμένες εξαρτημένες από το
Κ.Φ.Χ. ΦΛΩΡΙΝΑΣ.
(L=400 45΄ M= 20 15΄) κλίμακα 1: 100.000,00

Χ

Ψ

Α

−17465,31

−7648,30

Β

−17164,29

−7885,40

Γ

−17321,45

−7988,95

Δ

−17421,53

−8081,67

Ε

−17614,19

−7895,11

Ζ

−17588,14

−7820,17

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Φλώρινα, 23 Δεκεμβρίου 2010
Ο Νομάρχης
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΟΣΚΟΠΟΥΛΟΣ
F

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

Χ

Ψ

(9)
Οι αποφάσεις του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρω−
σης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, με αριθμούς πρω−
τοκόλλου:
α) 74445/29−12−2010, αναφορικά με τον καθορισμό της
διαδικασίας, του τρόπου και της αποτύπωσης της απο−
γραφής των πάσης φύσεως περιουσιακών στοιχείων,
απαιτήσεων και υποχρεώσεων, καθώς και των διαθε−
σίμων χρηματικών μέσων των δήμων που συνιστώνται
κατά τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 3852/2010, και
β) 74589/29−12−2010, αναφορικά με την διαδικασία
ενώπιον του Ελεγκτή Νομιμότητας για την αναστολή
εκτέλεσης αποφάσεων των ΟΤΑ,
που δημοσιεύθηκαν στο ΦΕΚ 2029/Β/27−12−2010, κατά
το μέρος που αφορούν στην ημερομηνία υπογραφής
αυτών από τον Υπουργό, καθώς και στον αριθμό πρω−
τοκόλλου της υπ’ αριθμ. 74589/29−12−2010 απόφασης
διορθώνονται, ως ακολούθως:
1) Στη σελίδα 30656 από το εσφαλμένο, «Αθήνα, 29
Δεκεμβρίου 2010»
στο ορθό, «Αθήνα, 27 Δεκεμβρίου 2010»,
2) Στη σελίδα 30656 από το εσφαλμένο, «Αριθμ. 74589»
στο ορθό, «Αριθμ. 74529» και
3) Στη σελίδα 30657 από το εσφαλμένο, «Αθήνα, 29
Δεκεμβρίου 2010»
στο ορθό, «Αθήνα, 27 Δεκεμβρίου 2010».

Α

+12674,06

+9036,95

Ο Γενικός Γραμματέας

Β

+12933,74

+9239,74

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ
F

Γ

+13011,11

+9306,26

Δ

+12916,01

+9396,15

Ν

+13063,80

+9545,20

Ξ

+13479,60

+9124,70

Π

+13479,60

+8815,20

Ι

+12735,22

+8815,66

2. Λατομική περιοχή «Λόφος Λίμνης Δ.Δ. Μανιακί−
ου» του Δ.Δ. Μανιακίου του Δήμου Φιλώτα εκτάσεως
97.959,046 τ.μ. με τις παρακάτω συντεταγμένες εξαρ−
τημένες από το Κ.Φ.Χ. ΕΔΕΣΣΑΣ.
(L=400 45΄ M= −10 45΄) κλίμακα 1: 100.000,00

(10)
H αριθμ. 309891/14−12−2010 απόφαση των Υπουργών Οι−
κονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων,
που δημοσιεύθηκε στο αριθμ. 1966/Β/21−12−2010 ΦΕΚ,
διορθώνεται ως εξής:
1. Στην παρ. 1 του άρθρου 1 διαγράφεται η φράση
«σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 2 της από−
φασης αυτής».
2. Στην παρ. 1 του άρθρου 1,
από το εσφαλμένο «άρθρο 7»
στο ορθό «άρθρο 6».
3. Στην παρ. 1 του άρθρου 3,
από το εσφαλμένο «της παραγράφου 3 του άρθρου 2»
στο ορθό «της παραγράφου 1 του άρθρου 1».

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
4. Στην παρ. 2 του άρθρου 3,
από το εσφαλμένο «άρθρου 3»
στο ορθό «άρθρου 2».
5. Στην παρ. 1 του άρθρου 4,
από το εσφαλμένο «άρθρο 4»
στο ορθό «άρθρο 3».
6. Στην παρ. 2 του άρθρου 4,
από το εσφαλμένο «άρθρου 7»
στο ορθό «άρθρου 6».
7. Στην παρ. 1 του άρθρου 5,
από το εσφαλμένο «άρθρου 4»
στο ορθό «άρθρου 3».
8. Στην παρ. 1 του άρθρου 6,
από το εσφαλμένο «άρθρου 3»
στο ορθό «άρθρου 2».
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9. Στην παρ. 2 του άρθρου 6,
από το εσφαλμένο «άρθρου 4»
στο ορθό «άρθρου 3».
10. Στην παρ. 1 του άρθρου 7,
από το εσφαλμένο «τις παραγράφους 3 και 4 του
άρθρου 7»
στο ορθό «την παράγραφο 3 του άρθρου 6».
11. Στην παρ. 3 του άρθρου 7,
από το εσφαλμένο «άρθρο 11»
στο ορθό «άρθρο 10».
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης
ΑΘΑΝ. ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

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

Α΄

150 €

40 €

15 €

Β΄

300 €

Ƚ

Γ΄

50 €

Τεύχος

Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση

Μηνιαία έκδοση

30 €

-

Α.Α.Π.

Ƚ

30 €

Ε.Β.Ι.

Ƚ

¦

-

¦

Α.Ε.∆.

Ƚ

¦

-

∆.∆.Σ.

200 €

¦

20 €

¦

¦

100 €

¦

Υ.Ο.∆.∆.

50 €

¦

¦

∆΄

110 €

30 €

¦

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
Α΄

•

Έντυπη μορφή
225 €

Τεύχος
Α.Ε.∆.

Έντυπη μορφή
10 €
2.250 €

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.−Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.Μ.Η.

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).

ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά και θα
•Σημειώνεται
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

*02020963112100008*

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

