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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
38733/Β.231 (1)
Καθορισμός αποζημίωσης των πληγέντων από τις πλημ−

μύρες της 24ης και 25ης Οκτωβρίου 2009 σε περιο−
χές του Νομού Πιερίας.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ,

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ −
ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 36 του ν.2459/97 «κατάρ−

γηση φορολογικών απαλλαγών και άλλες διατάξεις» 
(ΦΕΚ 17/Α΄).

2. Τις διατάξεις των άρθρων 41 παρ. 1 και 5, 47 παρ. 3, 
και 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και 
Κυβερνητικά Όργανα που 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 του άρθρου 22 του ν.2362/95 «Περί 
Κωδικός Δημοσίου Λογιστικού» (ΦΕΚ 247/Α΄).

4. Τις διατάξεις του π.δ 185/2009 «Ανασύσταση του 
Υπουργείου Οικονομικών, συγχώνευση του Υπουργείου 
Οικονομίας και Οικονομικών με τα Υπουργεία Ανάπτυξης 
και Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής πολι−
τικής και μετονομασία του σε «Υπουργείο Οικονομίας, 
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας», μετατροπή του 
Υπουργείου Μακεδονίας−Θράκης σε Γενική Γραμματεία 
Μακεδονίας−Θράκης και υπαγωγή στο Υπουργείο Εσω−
τερικών της Γενικής Γραμματείας Μακεδονίας−Θράκης 
και της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής 
Πολιτικής» (ΦΕΚ 213/Α΄).

5. Τις διατάξεις του π.δ. 189/2009 «Καθορισμός και 
ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων» (ΦΕΚ 
221/Α΄).

6. Την υπ’ αριθμ. οικ.8868/Α32/15−12−2009 ΚΥΑ (ΦΕΚ 
2481/τ.Β΄/18.12.2009) του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέ−
ντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Οικονομικών, 
Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Υπο−
δομών, Μεταφορών και Δικτύων, με την οποία οριοθε−
τούνται περιοχές του Ν.Πιερίας που επλήγησαν από τις 
πλημμύρες της 24ης και 25ης Οκτωβρίου 2009.

7. Την υπ’ αριθ. 938/ΑΖ 11/15−4−1998 εγκύκλιο του 
Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημ. ΄Ερ−
γων «Αποκατάσταση ζημιών κτιρίων που επλήγησαν από 
πλημμύρες, πυρκαγιές και κατολισθήσεις».

8. Το αριθ. Φ.311.3/οικ.19/1−2−2010 έγγραφο της Νομαρ−
χιακής Αυτοδιοίκησης Πιερίας.

9. Την ανάγκη υποστήριξης των επιχειρήσεων που 
είναι εγκατεστημένες και λειτουργούν σε περιοχές του 
Νομού Πιερίας και υπέστησαν ζημιές από τις πλημμύρες 
της 24ης και 25ης Οκτωβρίου 2009, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

1. Παρέχεται επιχορήγηση για την αντιμετώπιση των 
ζημιών που προκλήθηκαν από τις πλημμύρες της 24ης 
και 25ης Οκτωβρίου 2009 σε περιοχές του Ν.Πιερίας, οι 
οποίες έχουν οριοθετηθεί με την αριθ. οικ.8868/Α32/15−
12−2009 ΚΥΑ του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης 
και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Οικονομικών και Οικο−
νομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Υποδομών, 
Μεταφορών και Δικτύων, σε βιομηχανικές και βιοτεχνι−

κές μονάδες, εμπορικά καταστήματα, αγροτικές εκμε−
ταλλεύσεις, άλλες επιχειρήσεις και μη κερδοσκοπικού 
χαρακτήρα φορείς.

Η επιχορήγηση παρέχεται για την αντιμετώπιση ζη−
μιών που αφορούν σε κτιριακές εγκαταστάσεις, μηχα−
νολογικό εξοπλισμό, πρώτες ύλες, εμπορεύματα και 
φορτηγά αυτοκίνητα δημόσιας και ιδιωτικής χρήσης, 
τα οποία κατεγράφησαν από την αρμόδια Επιτροπή ως 
ολοσχερώς κατεστραμμένα από τις πλημμύρες.

2. Η επιχορήγηση συνίσταται σε δωρεάν χρηματική 
ενίσχυση του Δημοσίου και είναι ίση με το 30% του 
συνόλου της κατά περίπτωση εκτιμηθείσας ζημίας, από 
την αρμόδια Νομαρχιακή Επιτροπή εντοπισμού, κατα−
γραφής και αποτίμησης ζημιών από τις πλημμύρες, σύμ−
φωνα με τις διατάξεις του άρθρου 36 του ν.2459/97.

3. Η επιχορήγηση καταβάλλεται στους δικαιούχους 
απευθείας από τον Ελληνικό Οργανισμό Μικρομεσαίων 
Επιχειρήσεων και Χειροτεχνίας (ΕΟΜΜΕΧ), μετά από 
προσκόμιση βεβαίωσης της αρμόδιας Νομαρχίας στην 
οποία εμφανίζεται το συνολικό ύψος των ζημιών, καθώς 
και βεβαίωσης της Υπηρεσίας Αποκατάστασης Σεισμο−
πλήκτων του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και 
Δικτύων ότι δεν έχει εγκριθεί δωρεάν κρατική αρωγή 
για τις ίδιες ζημιές κτισμάτων με βάση το άρθρο 10 του 
ν. 2576/1998 ούτε εκκρεμεί σε αυτήν σχετική αίτηση.

4. Η βεβαίωση περί του ύψους των ζημιών παρέχεται 
από την αρμόδια Υπηρεσία της Νομαρχίας ή σε πε−
ρίπτωση δευτεροβάθμιας Επιτροπής από την Περιφέ−
ρεια, με βάση τις ζημιές που κατέγραψαν οι αρμόδιες 
επιτροπές.

Άρθρο 2

Η δαπάνη που προκαλείται από τις διατάξεις της 
παρούσας απόφασης, ανέρχεται στο ποσό των 24.000 
ευρώ περίπου και θα βαρύνει τον Προϋπολογισμό Δη−
μοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Οικονομίας, Αντα−
γωνιστικότητας και Ναυτιλίας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 6 Σεπτεμβρίου 2010

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

  ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

 ΓΕΩΡ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΛΟΥΚΙΑ−ΤΑΡΣΙΤΣΑ ΚΑΤΣΕΛΗ

ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΕΠΠΑΣ

F
Αριθ. Ζ1−964 (2)
Καθορισμός οκτώ (8) ατόμων που θα απασχοληθούν με 

σύμβαση μίσθωσης έργου σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 6 του ν.2527/1997 (ΦΕΚ 206/Α΄/8.10.1997) 
στο Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτή.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ

ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ −
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 6 του ν.2527/1997 «Τροποποίηση και 
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συμπλήρωση διατάξεων του ν.2190/1994 και άλλες δια−
τάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 206),

β) του άρθρου 10 του ν.3812/2009 «Αναμόρφωση συ−
στήματος προσλήψεων στο δημόσιο τομέα και άλλες 
διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 234),

γ) του άρθρου 3 περ. γ του ν.2362/1995 (ΦΕΚ Α΄ 247) 
«Περί Δημοσίου Λογιστικού και Ελέγχου των δαπανών 
του Κράτους και άλλες διατάξεις»,

δ) του άρθρου 3 της Π.Υ.Σ. 33/2006 «Αναστολή διο−
ρισμών και προσλήψεων στο Δημόσιο Τομέα» (ΦΕΚ Α΄ 
280), όπως ισχύει μετά την πράξη 6 της 17−2−2010 (ΦΕΚ 
Α΄ 25), και

ε) των άρθρων 681 κ.επ. του Αστικού Κώδικα.
2. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την 

κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε 
το πρώτο άρθρο του π.δ/τος 63/2005 (ΦΕΚ Α΄ 98) «Κω−
δικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα 
κυβερνητικά όργανα»,

β) του π.δ/τος 185/2009 «Ανασύσταση του Υπουργείου 
Οικονομικών, συγχώνευση του Υπουργείου Οικονομίας 
και Οικονομικών με τα Υπουργεία Ανάπτυξης και Εμπο−
ρικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και 
μετονομασία του σε “Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνι−
στικότητας και Ναυτιλίας”, μετατροπή του Υπουργείου 
Μακεδονίας − Θράκης σε Γενική Γραμματεία Μακεδονί−
ας − Θράκης και υπαγωγή στο Υπουργείο Εσωτερικών 
της Γενικής Γραμματείας Μακεδονίας − Θράκης και της 
Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής» 
(ΦΕΚ Α΄ 213),

γ) του π. δ/τος 397/88 «Οργανισμός του Υπουργείου 
Εμπορίου» (ΦΕΚ Α΄ 185), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,

δ) του π.δ/τος 27/96 «Συγχώνευση των Υπουργείων 
Τουρισμού, Βιομηχανίας – Ενέργεια & Τεχνολογία και 
Εμπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης» (ΦΕΚ Α΄ 19), και

ε) του π.δ/τος 197/1997 «Σύσταση Γενικής Γραμματείας 
Καταναλωτή και καθορισμός των αρμοδιοτήτων της» 
(ΦΕΚ Α΄ 156), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

3. Την υπ’ αριθ. πρωτ. ΑΣΕΠ 526/28.1.2010 βεβαίωση 
ότι πρόκειται για γνήσιες συμβάσεις έργου που δεν 
υποκρύπτουν εξαρτημένη εργασία και δεν καλύπτουν 
πάγεις και διαρκείς ανάγκες.

4. Το υπ’ αριθμ. 2/8750/0020/18.3.2010 έγγραφο της 
Δ20−Προϋπολογισμού.

5. Την υπ’ αριθ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ.5/35/2993/5.8.10 απόφα−
ση της Επιτροπής του άρθρου 2 παρ. 1 της υπ’ αριθμ. 
33/06 Π.Υ.Σ. περί εγκρίσεως ανάθεσης έργου από την 
Γενική Γραμματεία Καταναλωτή σε οκτώ (8) άτομα, εκ 
των οποίων 1 ΠΕ Συντονιστής ΄Εργου, 2 ΠΕ Νομικών, 
3 ΠΕ Σύμβουλοι Καταναλωτών, 1 ΠΕ Σύμβουλος Επι−
κοινωνίας και 1 ΠΕ Χειριστής Αναφορών Καταγγελιών 
Καταναλωτών.

6. Την σύμβαση υπ’ αριθμ. 2009 81 11 EEC NET GREECE 
2010 μεταξύ αφενός μεν της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, 
Γενική Διεύθυνση Υγείας και Προστασίας Καταναλωτή, 
Διεύθυνση Β, Θέματα Καταναλωτή και αφετέρου του 
Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυ−
τιλίας, Γενικής Γραμματείας Καταναλωτή σχετικά με 
την λειτουργία του Ευρωπαϊκού Κέντρου Καταναλωτή 
στην Ελλάδα για το έτος 2010.

7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής προκαλείται δαπάνη ποσού Ευρώ 144.050,33 για 
χρονικό διάστημα οκτώ μηνών (8), η οποία θα καλυφθεί 

από τις σχετικές πιστώσεις του προϋπολογισμού του 
Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυ−
τιλίας (Ειδικός φορέας 35/160 και ΚΑΕ 5348).

8. Τις υπηρεσιακές ανάγκες, αποφασίζουμε:
1. Εγκρίνουμε την ανάθεση έργου σε οκτώ (8) άτομα. 

Στα άτομα αυτά μπορεί να ανατεθεί για οκτώ (8) μήνες 
η εκτέλεση του έργου της λειτουργίας του Ευρωπαϊκού 
Κέντρου Καταναλωτή σύμφωνα με τα προβλεπόμενα 
στη με αριθμό 2009 81 11 EEC NET GREECE 2010 σύμ−
βαση μεταξύ αφενός μεν της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, 
Γενική Διεύθυνση Υγείας και Προστασίας Καταναλωτή, 
Διεύθυνση Β, Θέματα Καταναλωτή και αφετέρου του 
Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτι−
λίας, Γενικής Γραμματείας Καταναλωτή σχετικά με την 
λειτουργία του Ευρωπαϊκού Κέντρου Καταναλωτή στην 
Ελλάδα για το έτος 2010 με συμβάσεις μισθώσεως έρ−
γου κατά τις διατάξεις των άρθρων 681 επ. του Αστικού 
Κώδικα και για χρονικό διάστημα οκτώ μηνών.

2. Το έργο, που θα ανατεθεί στους εν λόγω αναδό−
χους, είναι το ακόλουθο:

α) Παροχή πληροφοριών σε καταναλωτές σχετικά 
με την ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία προστασίας 
του καταναλωτή.

β) Συνεργασία με τα Ευρωπαϊκά Κέντρα Καταναλωτών 
που λειτουργούν στις άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής 
΄Ενωσης.

γ) Διευθέτηση προβλημάτων, παραπόνων και καταγ−
γελιών που υποβάλλουν οι ΄Ελληνες καταναλωτές σε 
περίπτωση προμήθειας αγαθού ή υπηρεσίας από άλλα 
κράτη μέλη, καθώς και οι αλλοδαποί καταναλωτές σε 
περίπτωση προμήθειας αγαθού ή υπηρεσίας στην Ελ−
λάδα.

3. Για την εκτέλεση του έργου του Ευρωπαϊκού Κέ−
ντρου Καταναλωτή απαιτούνται ένας (1) ΠΕ (Πανεπιστη−
μιακής Εκπαίδευσης) Συντονιστής ΄Εργου, δύο (2) ΠΕ 
Νομικών, τρεις (3) ΠΕ Σύμβουλοι Καταναλωτών, ένας (1) 
ΠΕ Σύμβουλος Επικοινωνίας και ένας (1) ΠΕ Χειριστής 
Αναφορών Καταγγελιών Καταναλωτών. Το έργο που θα 
ανατεθεί στους εν λόγω αναδόχους είναι το ακόλουθο 
κατά περίπτωση και κατά ειδικότητα:

α) Στον ανάδοχο με ειδικότητα ΠΕ Συντονιστή ΄Ερ−
γου:

i. Γενικός προγραμματισμός και συντονισμός δραστη−
ριοτήτων ΕΚΚ, διοικητικός και λειτουργικός προγραμ−
ματισμός, παρακολούθηση και αξιολόγηση προόδου 
εργασιών, ανάπτυξη στρατηγικής προώθησης Κέντρου, 
συντονισμός εβδομαδιαίων συναντήσεων,

ii. Συντονισμός συνεργασίας με άλλα Ευρωπαϊκά δί−
κτυα, επικοινωνία με Ευρωπαϊκή Επιτροπή και άλλα 
κέντρα του δικτύου των ΕΚΚ,

iii. Συμμετοχή στην ανάπτυξη πληροφοριακού υλικού 
και δελτίου τύπου,

iv. Συμμετοχή σε συναντήσεις του δικτύου των Ευ−
ρωπαϊκών Κέντρων Καταναλωτή, συνέδρια και άλλες 
εκδηλώσεις,

v. Σύνταξη ενδιάμεσων και τελικών εκθέσεων που 
υποβάλλονται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

β) Στον ανάδοχο με ειδικότητα ΠΕ Νομικού:
i. Παροχή πληροφοριών σε καταναλωτές για την εθνι−

κή και Ευρωπαϊκή νομοθεσία προστασίας καταναλωτή 
και τα δικαιώματα των καταναλωτών,
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ii. Παροχή νομικής υποστήριξης και νομικών συμβου−
λών κατά τον χειρισμό υποθέσεων (παράπονα και δια−
μάχες για διασυνοριακές καταναλωτικές συναλλαγές),

iii. Συμμετοχή στην ανάπτυξη ενημερωτικού υλικού του 
Κέντρου και αναβάθμιση της ιστοσελίδας,

iv. Συμμετοχή στην διοργάνωση ημερίδας για το σύ−
στημα εναλλακτικής επίλυσης διαφορών στην Ελλάδα 
και συλλογή στοιχείων για τους σχετικούς φορείς στην 
χώρα,

v. Συμμετοχή σε συναντήσεις του δικτύου, επισκέψεις 
μελέτης, συναντήσεις με στόχο την ανάπτυξη συνεργα−
σίας με φορείς προστασίας καταναλωτών και άλλους 
οργανισμούς στην Ελλάδα,

vi. Συμμετοχή στη συλλογή πληροφοριών με στόχο την 
προετοιμασία απαντήσεων σε ερωτήματα και έρευνες 
που ζητούνται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

γ) Στον ανάδοχο με ειδικότητα ΠΕ Συμβούλου Κα−
ταναλωτών:

i. Σχεδιασμός ενημερωτικού υλικού και συμπαραγω−
γή φυλλαδίων σε συνεργασία με καταναλωτικούς ορ−
γανισμούς στην Ελλάδα, καθώς και σύνταξη δελτίων 
τύπου,

ii. Συντονισμός και υλοποίηση στρατηγικής ενημέρω−
σης και προώθησης ΕΚΚ, μέσω ανάπτυξης και διανομής 
υλικού ενημέρωσης και προώθησης,

iii. Διοργάνωση ενημερωτικών ημερίδων και συνεδρίων 
του Ευρωπαϊκού Κέντρου Καταναλωτή,

iv. Σύνταξη ενημερωτικών εκθέσεων και αναφορών 
για τις δραστηριότητες του ΕΚΚ με στόχο την παρο−
χή πληροφοριών για τις δραστηριότητες του ΕΚΚ σε 
Νομαρχίες, εμπορικά και βιομηχανικά επιμελητήρια και 
καταναλωτικές οργανώσεις,

v. Συντονισμός συνεργασίας με φορείς προστασίας 
καταναλωτή στην Ελλάδα (διοργάνωση συναντήσεων, 
συμμετοχή σε επισκέψεις κ.λπ.).

δ) Στον ανάδοχο με ειδικότητα ΠΕ Συμβούλου Επι−
κοινωνίας:

i. Παροχή πληροφοριών σε καταναλωτές, σχετικά με 
την εθνική και Ευρωπαϊκή νομοθεσία σε θέματα προ−
στασίας καταναλωτή, καθώς και σχετικά με τα δικαιώ−
ματα των καταναλωτών,

ii. Διαχείριση υποθέσεων, παροχή βοήθειας και συμ−
βουλών σε καταναλωτές σε περιπτώσεις παραπόνων και 
διαμαχών που αφορούν διασυνοριακές καταναλωτικές 
συναλλαγές, συνεργασία με άλλα Ευρωπαϊκά Κέντρα 
Καταναλωτή και παροχή υπηρεσιών μετάφρασης για 
τον χειρισμό υποθέσεων,

iii. Εισαγωγή υποθέσεων στο ΙΤ ΤΟΟL του δικτύου των 
ΕΚΚ, συλλογή και ανάλυση στατιστικών στοιχείων για 
τις υποθέσεις,

iv. Συμμετοχή σε κοινά έργα του δικτύου των ΕΚΚ, 
στην ανάπτυξη ενημερωτικού υλικού και την αναβάθμιση 
της ιστοσελίδας του ΕΚΚ της Ελλάδας,

v. Συμμετοχή σε συνέδρια, συναντήσεις, επισκέψεις 
μελέτης και ομάδες εργασίας του δικτύου των ΕΚΚ.

ε) Στον ανάδοχο με ειδικότητα Χειριστή Αναφορών 
Καταγγελιών Καταναλωτών:

i. Συμμετοχή στην υλοποίηση της στρατηγικής πλη−
ροφόρησης, επικοινωνίας και προώθησης του ΕΚΚ πε−
ριλαμβανομένων των δραστηριοτήτων διανομής ενη−
μερωτικού υλικού και υλικού προώθησης, αποστολής 
εκθέσεων και μελετών κ.λπ.,

ii. Τεχνική υποστήριξη στη διοργάνωση συνεδρίων.

4. Για την ολική παράδοση του έργου απαιτείται χρο−
νικό διάστημα οκτώ (8) μηνών. Παράταση του χρόνου 
παράδοσης του έργου επιτρέπεται χωρίς οποιαδήποτε 
αύξηση της αμοιβής των αναδόχων.

5. Οι ανάδοχοι θα αμείβονται τμηματικά κατά μήνα 
και ανάλογα με την πρόοδο του έργου.

6. Τόπος εκτέλεσης του έργου ορίζονται οι εγκατα−
στάσεις της Γενικής Γραμματείας Καταναλωτή ή όπου 
αλλού σε υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομίας, Ναυ−
τιλίας και Ανταγωνιστικότητας.

7. Το προς ανάθεση έργο πρόκειται να εκτελεστεί μία 
φορά και η εκτέλεσή του δεν θα υπόκειται στις εντολές 
και οδηγίες του εργοδότη.

8. Ανανέωση ή παράταση των συμβάσεων μίσθωσης 
έργου απαγορεύεται και είναι αυτοδικαίως άκυρη.

9. Απασχόληση των αναδόχων σε έργα ή εργασίες 
άσχετες με εκείνες που περιγράφονται στην παρούσα 
απόφαση, όπως θα εξειδικευθούν στις προς κατάρτιση 
συμβάσεις μίσθωσης έργου, απαγορεύεται.

10. Οι ανάδοχοι δεν δικαιούνται δώρο Χριστουγέννων 
και Πάσχα, καθώς και άδεια και επίδομα άδειας, ενώ δεν 
υφίσταται υποχρέωση του εργοδότη για ασφάλιση του 
αναδόχου σε φορέα κύριας ή επικουρικής ασφάλισης.

11.  Η εκτέλεση του έργου, που θα ανατεθεί στους 
οκτώ (8) αναδόχους, δεν ανάγεται στα συνηθισμένα 
καθήκοντα των υπαλλήλων των αρμοδίων διευθύνσεων 
της Γενικής Γραμματείας Καταναλωτή, δεδομένου ότι 
πρόκειται για έργο έκτακτο που θα εκτελεσθεί άπαξ 
και που δεν καλύπτει πάγιες και διαρκείς ανάγκες, αφού 
είναι πρόσκαιρο και προσδιορίζεται από την Ευρωπαϊκή 
΄Ενωση. Οι λόγοι για τους οποίους η υπηρεσία αυτή 
αδυνατεί να εκτελέσει το συγκεκριμένο έργο, είναι οι 
εξής:

α) δεν επαρκεί το μόνιμο προσωπικό, δεδομένου ότι 
τα εν λόγω έργα πρέπει να υλοποιηθούν άμεσα και 
είναι έκτακτα,

β) δεν διαθέτει προσωπικό με αντίστοιχη τεχνογνω−
σία, λόγω του ότι τα έργα αυτά πρέπει να εκτελεσθούν 
από στελέχη με εξειδικευμένη κατάρτιση,

γ) το Υπουργείο αδυνατεί να διαθέσει στην Γενική 
Γραμματεία Καταναλωτή το απαραίτητο εξειδικευμένο 
προσωπικό, λόγω ανεπάρκειας σε ανθρώπινο δυναμικό 
των αντίστοιχων υπηρεσιών.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 3 Σεπτεμβρίου 2010

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΥΦΥΠ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
 ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΤΟΛΙΟΣ ΛΟΥΚΙΑ−ΤΑΡΣΙΤΣΑ ΚΑΤΣΕΛΗ

F
(3)

  Απόκτηση Ελληνικής Ιθαγένειας με πολιτογράφηση από 
τον ομογενή ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΠΟΥΡΤΖΟΥΛΑΣ, Ον. Πατρός: 
ΣΠΥΡΟΣ. 

 Με την αρ. πρωτ. Φ. 33838/14070/13−8−2010 Απόφαση 
του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Αττικής, γίνεται 
αποδεκτή η αίτηση πολιτογράφησης του ΣΤΑΥΡΟΣ 
ΜΠΟΥΡΤΖΟΥΛΑΣ, Ον. Πατρός: ΣΠΥΡΟΣ σύυφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 23 του Νόμου 3838/2010 «Σύγ−
χρονες διατάξεις για την Ελληνική Ιθαγένεια και την 



πολιτική συμμετοχή ομογενών και νομίμως διαμενόντων 
μεταναστών και άλλες διατάξεις» 

 Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας
ΗΛΙΑΣ ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

 F

(4)
   Απόκτηση Ελληνικής Ιθαγένειας με πολιτογράφηση 

από την ομογενή ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΜΙΤΣΙΝΙΚΟ, Ον. Πα−
τρός: ΗΛΙΑ. 

 Με την αρ. πρωτ. Φ. 34278/13901/13−8−2010 Απόφαση 
του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Αττικής, γίνεται 
αποδεκτή η αίτηση πολιτογράφησης της ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 
ΜΙΤΣΙΝΙΚΟ. Ον. Πατρός: ΗΛΙΑ σύμφωνα με τις διατά−
ξεις του άρθρου 23 του Νόμου 3838/2010 «Σύγχρονες 
διατάξεις για την Ελληνική Ιθαγένεια και την πολιτική 
συμμετοχή ομογενών και νομίμως διαμενόντων μετα−
ναστών και άλλες διατάξεις». 

 Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας
ΗΛΙΑΣ ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

 F

(5)
   Απόκτηση Ελληνικής Ιθαγένειας με πολιτογράφη−

ση από τον ομογενή ΝΑΣΙΟ ΣΟΥΤΑ, Ον. Πατρός: 
ΠΕΤΡΑΚ(Η) .

 Με την αρ. πρωτ. Φ. 38364/14005/16−8−2010 Απόφαση 
του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Αττικής, γίνεται 
αποδεκτή η αίτηση πολιτογράφησης του ΝΑΣΙΟ ΣΟΥΤΑ, 
Ον. Πατρός: ΠΕΤΡΑΚ(Η) σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 23 του Νόμου 3838/2010 «Σύγχρονες διατάξεις 
για την Ελληνική Ιθαγένεια και την πολιτική συμμετοχή 
ομογενών και νομίμως διαμενόντων μεταναστών και 
άλλες διατάξεις» 

 Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας
ΗΛΙΑΣ ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

 F

(6)
   Απόκτηση Ελληνικής Ιθαγένειας με πολιτογράφηση από 

τον ομογενή ΓΙΑΝΝΗ ΒΑΓΙΑ, Ον. Πατρός: ΠΕΤΡΟ .

 Με την αρ. πρωτ. Φ. 35319/13330/12−8−2010 Απόφαση 
του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Αττικής, γίνεται 
αποδεκτή η αίτηση πολιτογράφησης του ΓΙΑΝΝΗ ΒΑ−
ΓΙΑ. Ον. Πατρός: ΠΕΤΡΟ σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 23 του Νόμου 3838/2010 «Σύγχρονες διατάξεις 
για την Ελληνική Ιθαγένεια και την πολιτική συμμετοχή 
ομογενών και νομίμως διαμενόντων μεταναστών και 
άλλες διατάξεις» .

 Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας
ΗΛΙΑΣ ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

 F

(7)
   Απόκτηση Ελληνικής Ιθαγένειας με πολιτογράφηση από 

τον ομογενή, ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΓΚΑΖΙΚΑΣ, Ον. Πατρός: 
ΣΠΥΡΟΣ 

 Με την αρ. πρωτ. Φ. 34547/13354/13−8−2010 Απόφαση 
του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Αττικής, γίνεται 
αποδεκτή η αίτηση πολιτογράφησης του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 
ΓΚΑΖΙΚΑΣ, Ον. Πατρός: ΣΠΥΡΟΣ σύμφωνα με τις διατά−

ξεις του άρθρου 23 του Νόμου 3838/2010 «Σύγχρονες 
διατάξεις για την Ελληνική Ιθαγένεια και την πολιτική 
συμμετοχή ομογενών και νομίμως διαμενόντων μετα−
ναστών και άλλες διατάξεις». 

 Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας
ΗΛΙΑΣ ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

F
 (8)

   Απόκτηση Ελληνικής Ιθαγένειας με πολιτογράφηση από 
τον ομογενή, ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΝΤΑΚΟΣ, Ον. Πατρός: ΣΠΥ−
ΡΟΣ .

 Με την αρ. πρωτ. Φ. 31644/14586/13−8−2010 Απόφαση 
του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Αττικής, γίνεται 
αποδεκτή η αίτηση πολιτογράφησης του ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 
ΝΤΑΚΟΣ, Ον. Πατρός: ΣΠΥΡΟΣ σύμφωνα με τις διατά−
ξεις του άρθρου 23 του Νόμου 3838/2010 «Σύγχρονες 
διατάξεις για την Ελληνική Ιθαγένεια και την πολιτική 
συμμετοχή ομογενών και νομίμως διαμενόντων μετα−
ναστών και άλλες διατάξεις». 

 Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας
ΗΛΙΑΣ ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

 F
(9)

   Απόκτηση Ελληνικής Ιθαγένειας με πολιτογράφηση από 
την ομογενή ΕΛΛΗ ΓΚΑΖΙΚΑ, Ον. Πατρός: ΒΑΓΓΕ−
ΛΗΣ .

 Με την αρ. πρωτ. Φ. 34409/13352/13−8−2010 Απόφαση 
του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Αττικής, γίνεται 
αποδεκτή η αίτηση πολιτογράφησης της ΕΛΛΗ ΓΚΑ−
ΖΙΚΑ, Ον. Πατρός: ΒΑΓΓΕΛΗΣ σύμφωνα με τις διατά−
ξεις του άρθρου 23 του Νόμου 3838/2010 «Σύγχρονες 
διατάξεις για την Ελληνική Ιθαγένεια και την πολιτική 
συμμετοχή ομογενών και νομίμως διαμενόντων μετα−
ναστών και άλλες διατάξεις» 

 Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας
ΗΛΙΑΣ ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

 F
(10)

 Απόκτηση Ελληνικής Ιθαγένειας με πολιτογράφηση από 
την ομογενή ΒΑΣΙΛΩ ΜΕΛΙΧΗ, Ον. Πατρός: ΗΛΕ. 

 Με την αρ. πρωτ. Φ. 34483/15313/17−8−2010 απόφαση 
του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Αττικής, γίνεται 
αποδεκτή η αίτηση πολιτογράφησης της ΒΑΣΙΛΩ ΜΕ−
ΛΙΧΗ, Ον. Πατρός: ΗΛΕ, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 23 του Νόμου 3838/2010 «Σύγχρονες διατάξεις 
για την Ελληνική Ιθαγένεια και την πολιτική συμμετοχή 
ομογενών και νομίμως διαμενόντων μεταναστών και 
άλλες διατάξεις» 

 Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας
ΗΛΙΑΣ ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

 F
(11)

   Απόκτηση Ελληνικής Ιθαγένειας με πολιτογράφηση από 
τoυ ομογενή ΜΙΧΑΛΗΣ ΜΠΟΥΝΤΑΛΗΣ, Ον. Πατρός: 
ΓΙΩΡΓΟΣ. 

 Με την αρ. πρωτ. Φ. 38402/14516/12−8−2010 Απόφαση 
του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Αττικής, γίνεται 
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αποδεκτή η αίτηση πολιτογράφησης του ΜΙΧΑΛΗΣ 
ΜΠΟΥΝΤΑΛΗΣ, Ον. Πατρός: ΓΙΩΡΓΟΣ σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 23 του Νόμου 3838/2010 «Σύγ−
χρονες διατάξεις για την Ελληνική Ιθαγένεια και την 
πολιτική συμμετοχή ομογενών και νομίμως διαμενόντων 
μεταναστών και άλλες διατάξεις». 

 Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας
ΗΛΙΑΣ ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

 F
(12)

   Απόκτηση Ελληνικής Ιθαγένειας με πολιτογράφηση από 
την ομογενή ΜΑΡΙΑ ΘΩΜΑ, Ον. Πατρός: ΣΠΥΡΟΣ. 

 Με την αρ. πρωτ. Φ. 34539/14078/13−8−2010 Απόφαση του 
Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Αττικής, γίνεται αποδεκτή 
η αίτηση πολιτογράφησης της ΜΑΡΙΑ ΘΩΜΑ, Ov. Πατρός: 
ΣΠΥΡΟΣ σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23 του 
Νόμου 3838/2010 «Σύγχρονες διατάξεις για την Ελληνική 
Ιθαγένεια και την πολιτική συμμετοχή ομογενών και νομί−
μως διαμενόντων μεταναστών και άλλες διατάξεις». 

 Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας
ΗΛΙΑΣ ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

 F
(13)

   Απόκτηση Ελληνικής Ιθαγένειας της ομογενούς ΘΩΜΑ 
(επώνυμο) ΣΟΦΙΑΣ (κ. όνομα). 

 Με την Αριθ. Πρωτ. 5495/9/7/2010 απόφαση της Γενικής 
Γραμματέα της Περιφέρειας Θεσσαλίας που εκδόθηκε 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23 του Ν. 3838/ 
2010 (ΦΕΚ 49/Α/24−3−2010) «Σύγχρονες διατάξεις για την 
Ελληνική Ιθαγένεια και την πολιτική συμμετοχή ομογε−
νών και νομίμως διαμενόντων μεταναστών και άλλες 
ρυθμίσεις», γίνεται αποδεκτή η από 19−3−2009 αίτηση 
της ανωτέρω ομογενούς περί απόκτησης της Ελληνικής 
Ιθαγένειας και με στοιχεία:

ΟΝΟΜΑ: ΣΟΦΙΑ
ΕΠΩΝΥΜΟ: ΘΩΜΑ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΣΥΖΥΓΟΥ: ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΘΩ−

ΜΑΣ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΕΡΑ: ΓΙΩΡΓΗΣ ΚΟΖΟ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΗΤΕΡΑΣ: ΣΤΑΜΑΤΩ ΚΟΖΟ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 27−2−1940
ΧΩΡΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: Αλβανία 

 Η Γενική Γραμματέας Περιφέρειας
ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΓΕΡΑΚΟΥΔΗ 

F
(14)

   Απόκτηση Ελληνικής Ιθαγένειας του ομογενούς ΝΤΟΥ−
ΣΗ (επώνυμο) ΚΩΣΤΑ (κ. όνομα). 

 Με την Αριθ. Πρωτ. 5478/9/7/2010 απόφαση της Γενικής 
Γραμματέα της Περιφέρειας Θεσσαλίας που εκδόθη−
κε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23 του Ν. 
3838/2010 (ΦΕΚ 49/Α/24−3−2010) «Σύγχρονες διατάξεις 
για την Ελληνική Ιθαγένεια και την πολιτική συμμετοχή 
ομογενών και νομίμως διαμενόντων μεταναστών και 
άλλες ρυθμίσεις», γίνεται αποδεκτή η από 27−3−2009 
αίτηση του ανωτέρω ομογενούς περί απόκτησης της 
Ελληνικής Ιθαγένειας και με στοιχεία:

ΟΝΟΜΑ: ΚΩΣΤΑΣ
ΕΠΩΝΥΜΟ: ΝΤΟΥΣΗΣ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΕΡΑ: ΚΙΤΣΙΟΣ ΝΤΟΥΣΗΣ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΗΤΕΡΑΣ: ΑΡΕΤΗ ΝΤΟΥΣΗ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 8−7−1952
ΧΩΡΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: Αλβανία 

 Η Γενική Γραμματέας Περιφέρειας

ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΓΕΡΑΚΟΥΔΗ 
F

(15)
   Απόκτηση Ελληνικής Ιθαγένειας της ομογενούς ΤΣΙΑ−

ΒΟΥ (επώνυμο) ΕΙΡΗΝΗΣ (κ. όνομα). 

 Με την Αριθ. Πρωτ. 5469/9/7/2010 απόφαση της Γενι−
κής Γραμματέα της Περιφέρειας Θεσσαλίας που εκδό−
θηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23 του Ν. 
3838/2010 (ΦΕΚ 49/Α/24−3−2010) «Σύγχρονες διατάξεις 
για την Ελληνική Ιθαγένεια και την πολιτική συμμετοχή 
ομογενών και νομίμως διαμενόντων μεταναστών και 
άλλες ρυθμίσεις», γίνεται αποδεκτή η από 19−2−2009 
αίτηση της ανωτέρω ομογενούς περί απόκτησης της 
Ελληνικής Ιθαγένειας και με στοιχεία:

ΟΝΟΜΑ: ΤΣΙΑΒΟΥ
ΕΠΩΝΥΜΟ: ΕΙΡΗΝΗ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ αποβ. ΣΥΖΥΓΟΥ: ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΣΙ−

ΑΒΟΣ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΕΡΑ: ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΚΛΕΜΟΣ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΗΤΕΡΑΣ: ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΚΛΕΜΟΥ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 15−12−1940
ΧΩΡΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: Αλβανία 

 Η Γενική Γραμματέας Περιφέρειας
ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΓΕΡΑΚΟΥΔΗ 

F
(16)

   Απόκτηση Ελληνικής Ιθαγένειας της ομογενούς ΝΤΟΥ−
ΣΗ (επώνυμο) ΜΑΡΙΑΣ (κ. όνομα). 

 Με την Αριθ. Πρωτ. 5471/9/7/2010 απόφαση της Γενικής 
Γραμματέα της Περιφέρειας Θεσσαλίας που εκδόθηκε 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23 του Ν. 3838/ 
2010 (ΦΕΚ 49/Α/24−3−2010) «Σύγχρονες διατάξεις για την 
Ελληνική Ιθαγένεια και την πολιτική συμμετοχή ομογε−
νών και νομίμως διαμενόντων μεταναστών και άλλες 
ρυθμίσεις», γίνεται αποδεκτή η από 27−3−2009 αίτηση 
της ανωτέρω ομογενούς περί απόκτησης της Ελληνικής 
Ιθαγένειας και με στοιχεία:

ΟΝΟΜΑ: ΝΤΟΥΣΗ
ΕΠΩΝΥΜΟ: ΜΑΡΙΑ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΣΥΖΥΓΟΥ: ΚΩΣΤΑΣ ΝΤΟΥΣΗΣ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΕΡΑ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΡΓΥ−

ΡΗΣ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΗΤΕΡΑΣ: ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΑΡΓΥΡΗ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 21−11−1953
ΧΩΡΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: Αλβανία 

 Η Γενική Γραμματέας Περιφέρειας
ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΓΕΡΑΚΟΥΔΗ 

F
(17)

   Απόκτηση Ελληνικής Ιθαγένειας της ομογενούς ΜΠΑ−
ΓΚΑ (επώνυμο) ΕΛΛΗΣ (κ. όνομα). 

 Με την Αριθ. Πρωτ. 5484/9/7/2010 απόφαση της Γενι−
κής Γραμματέα της Περιφέρειας Θεσσαλίας που εκδό−
θηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23 του Ν. 
3838/2010 (ΦΕΚ 49/Α/24−3−2010) «Σύγχρονες διατάξεις 
για την Ελληνική Ιθαγένεια και την πολιτική συμμετοχή 
ομογενών και νομίμως διαμενόντων μεταναστών και 
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άλλες ρυθμίσεις», γίνεται αποδεκτή η από 18−3−2009 
αίτηση της ανωτέρω ομογενούς περί απόκτησης της 
Ελληνικής Ιθαγένειας και με στοιχεία:

ΟΝΟΜΑ: ΜΠΑΓΚΑ
ΕΠΩΝΥΜΟ: ΕΛΛΗ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΣΥΖΥΓΟΥ: ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΠΑΓΚΑ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΕΡΑ: ΓΙΑΝΝΗΣ ΛΙΤΣΗΣ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΗΤΕΡΑΣ: ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΛΙΤΣΗ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 22−2−1953
ΧΩΡΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: Αλβανία 

 Η Γενική Γραμματέας Περιφέρειας
ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΓΕΡΑΚΟΥΔΗ 

F
(18)

   Απόκτηση της Ελληνικής Ιθαγένειας λόγω πολιτογράφη−
σης, από την ομογενή με στοιχεία Επων.: ΖΟΥΛΗ, Ον.: 
ΒΑΣΙΛΙΚΗ, ον. Πατρ.: ΘΟΔΩΡΗΣ, ημ. γεν. 16/4/65. 

   Με την αριθ. πρωτ. 4559/2010 απόφαση του Γενικού 
Γραμματέα Περιφέρειας Κρήτης, που εκδόθηκε σύμφω−
να με τις κείμενες διατάξεις του άρθρου 23, του Ν. 3838/ 
2010, γίνεται δεκτή η από 30/3/2009 αίτηση του/της 
ομογενούς με στοιχεία: ΖΟΥΛΗ, Ον.: ΒΑΣΙΛΙΚΗ, ον. Πατ, 
ΘΟΔΩΡΗΣ, ημ. γεν. 16/4/65.

Την ελληνική ιθαγένεια αποκτά η ανωτέρω ομογενής 
από την ορκωμοσία του/της ως ́ Ελληνας πολίτης εντός 
ενός έτους από της δημοσίευσης της παρούσας στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

 Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΡΟΥΝΤΖΟΣ 

F
(19)

   Απόκτηση της Ελληνικής Ιθαγένειας λόγω πολιτογρά−
φησης, από την ομογενή με στοιχεία: Επων.: ΟΙΚΟ−
ΝΟΜΗ, Ον.: ΜΑΝΤΑΛΕΝΑ, ον. Πατ. ΓΙΑΝΝΗ, ημ. γεν. 
29/5/70. 

 Με την αριθ. πρωτ. 4684/2010 απόφαση Γενικού Γραμ−
ματέα Περιφέρειας Κρήτης, που εκδόθηκε συμφωνά με 
τις κείμενες διατάξεις του άρθρου 23, του Ν. 3838/2010, 
γίνεται δεκτή η από 8/4/2009 αίτηση του/της ομογε−
νούς με στοιχεία: ΟΙΚΟΝΟΜΗ, Ον.: ΜΑΝΤΑΛΕΝΑ, ον. Πατ. 
ΓΙΑΝΝΗ, ημ. γεν. 29/5/70.

Την ελληνική ιθαγένεια αποκτά η ανωτέρω ομογενής 
από την ορκωμοσία του/της ως ́ Ελληνας πολίτης εντός 
ενός έτους από της δημοσίευσης της παρούσας στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

 Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΡΟΥΝΤΖΟΣ 

F

   (20)
Απόκτηση της Ελληνικής Ιθαγένειας λόγω πολιτογράφη−

σης, από την ομογενή με στοιχεία: Επων.: ΚΟΝΟΜΗ, 
Ον.: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ, ον. Πατ. ΓΙΑΝΝΗ, ημ. γεν. 23/8/75. 

 Με την αριθ. πρωτ. 4677/2010 απόφαση του του Γε−
νικού Γραμματέα Περιφέρειας Κρήτης, που εκδόθηκε 
σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις του άρθρου 23, του 
Ν. 3838/2010, γίνεται δεκτή η από 8/4/2009 αίτηση του/
της ομογενούς με στοιχεία: Επων.: ΚΟΝΟΜΗ Ον.: ΠΑΝΑ−
ΓΙΩΤΗ ον. Πατ. ΓΙΑΝΝΗ, ημ. γεν. 23/8/75 και του ανήλικου 
τέκνου του ΕΛΦΗ, ημ. γεν. 21/3/2005.

Την ελληνική ιθαγένεια αποκτά ο/η ανωτέρω ομογενής 
από την ορκωμοσία του/της ως ́ Ελληνας πολίτης εντός 
ενός έτους από της δημοσίευσης της παρούσας στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

 Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας
ΑΘ. ΚΑΡΟΥΝΤΖΟΣ 

F
(21)

   Απόκτηση της Ελληνικής Ιθαγένειας λόγω πολιτογρά−
φησης, από την ομογενή με στοιχεία: Επων.: ΟΙΚΟ−
ΝΟΜΗ, Ον.: ΕΛΕΟΝΟΡΑ, ον. Πατρ.: ΤΖΟΤΖΗ, ημ. γεν. 
6/9/70. 

 Με την αριθ. πρωτ. 4686/2010 απόφαση του Γενικού 
Γραμματέα Περιφέρειας Κρήτης, που εκδόθηκε σύμφω−
να με τις κείμενες διατάξεις του άρθρου 23, του Ν. 3838/
2010, γίνεται δεκτή η από 8/4/2009 αίτηση του/της ομο−
γενούς με στοιχείο: Ον.: ΟΙΚΟΝΟΜΗ, Ον.: ΕΛΕΟΝΟΡΑ, 
ον. Πατ. ΤΖΟΤΖΗ, ημ. γεν. 6/9/70.

Την ελληνική ιθαγένεια αποκτά η ανωτέρω ομογενής 
από την ορκωμοσία του/της ως ́ Ελληνας πολίτης εντός 
ενός έτους από της δημοσίευσης της παρούσας στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

 Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΡΟΥΝΤΖΟΣ 

F
(22)

   Απόκτηση της Ελληνικής Ιθαγένειας λόγω πολιτογράφη−
σης, από την ομογενή με στοιχεία: Επων.: ΓΚΟΥΜΑ, 
Ον.: ΕΤΛΕΒΑ, ον. Πατρ.: ΣΠΕΤΙΜ, ημ. γεν. 4/4/73. 

 Με την αριθ. πρωτ. 4505/2010 απόφαση του Γενικού 
Γραμματέα Περιφέρειας Κρήτης, που εκδόθηκε σύμφω−
να με τις κείμενες διατάξεις του άρθρου 23, του Ν. 3838/
2010, γίνεται δεκτή η από 14/4/09 αίτηση του/της ομο−
γενούς με στοιχεία: ΓΚΟΥΜΑ, Ον.: ΕΤΛΕΒΑ, ον. Πατ. 
ΣΠΕΤΙΜ, ημ. γεν. 4/4/73

Την ελληνική ιθαγένεια αποκτά η ανωτέρω ομογενής 
από την ορκωμοσία του/της ως ́ Ελληνας πολίτης εντός 
ενός έτους από της δημοσίευσης της παρούσας στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

 Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΡΟΥΝΤΖΟΣ 

F
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   Απόκτηση της Ελληνικής Ιθαγένειας λόγω πολιτογράφη−
σης, από την ομογενή με στοιχεία: Επων.: ΚΟΝΟΜΗ, 
Ον.: ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ, ον. Πατρ. ΓΙΑΝΝΗ, ημ. γεν. 29/3/47. 

 Με την αριθ. πρωτ. 4681/2010 απόφαση απόφαση του 
Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Κρήτης, που εκδόθηκε 
σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις του άρθρου 23, του 
Ν. 3838/2010, γίνεται δεκτή η από 8/4/2009 αίτηση του/
της ομογενούς με στοιχεία: ΚΟΝΟΜΗ, Ον.: ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ, 
ον. Πατ.: ΓΙΑΝΝΗ, ημ. γεν. 29/3/47.

Την ελληνική ιθαγένεια αποκτά η ανωτέρω ομογενής 
από την ορκωμοσία του/της ως ́ Ελληνας πολίτης εντός 
ενός έτους από της δημοσίευσης της παρούσας στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

 Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΡΟΥΝΤΖΟΣ
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   Πολιτογράφηση ομογενούς αλλοδαπής. Απόκτηση της 

Ελληνικής Ιθαγένειας λόγω πολιτογράφησης, από 
τον ομογενή με στοιχεία: Επων.: ΖΟΥΛΗΣ, Ον.: ΣΟ−
ΦΟΚΛΗΣ, ον. Πατρ.: ΓΙΑΝΝΗΣ, ημ. γεν. 27/3/67. 

 Με την υπ αριθμ. Φ. 117/ΠΟΛΙΤ/4558/2010 απόφαση 
του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Κρήτης που εκ−
δόθηκε σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις άρθρου 23 
του Ν. 3838/2010 (ΦΕΚ Α΄ 49/2010), γίνεται δεκτή η από 
30/3/2009 αίτηση του ομογενούς υπό στοιχεία:

Όνομα: ΣΟΦΟΚΛΗΣ, Επώνυμο: ΖΟΥΛΗΣ, Όνομα Πα−
τρός: ΓΙΑΝΝΗΣ, γεν. 1967 στην Αλβανία για την απόκτηση 
της Ελληνικής Ιθαγένειας και του ανήλικου τέκνου του 
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ, ημ. γεν. 10/2/96.

Την ελληνική ιθαγένεια αποκτά ο ανωτέρω ομογενής 
από της δόσεως του όρκου του ΄Ελληνα πολίτη εντός 
έτους από της δημοσιεύσεως της παρούσας στην Εφη−
μερίδα της Κυβερνήσεως. 

 Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΡΟΥΝΤΖΟΣ 

(25)
   Απόκτηση της Ελληνικής Ιθαγένειας λόγω πολιτογρά−

φησης, από τον ομογενή με στοιχεία: Επων.: ΓΚΟΥ−
ΜΑΣ, Ον.: ΖΑΧΟΣ, ον. Πατρ.: ΑΝΤΩΝΗΣ, ημερ. γεν. 
02/05/63. 

 Με την αριθ. πρωτ. 5527/2010 απόφαση του Γενικού 
Γραμματέα Περιφέρειας Κρήτης, που εκδόθηκε σύμφω−
να με τις κείμενες διατάξεις του άρθρου 23, του Ν. 3838/
2010, γίνεται δεκτή η από 14/04/2009 αίτηση του ομο−
γενούς με στοιχεία:

Επων.: ΓΚΟΥΜΑΣ, Όν.: ΖΑΧΟΣ, Όν. Πατ. ΑΝΤΩΝΗΣ, 
ημερ. γένν. 02/05/63 και των ανήλικων τέκνων του 
ΑΝΤΩΝΗ, ημερ. γένν. 11/09/1995, και ΙΩΑΝΝΑΣ, ημερ. 
γένν. 29/10/1998.

Την ελληνική ιθαγένεια αποκτά ο παραπάνω ομογενής 
από την ορκωμοσία του ως ΄Ελληνας πολίτης εντός 
ενός έτους από της δημοσίευσης της παρούσας στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

 Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΡΟΥΝΤΖΟΣ  
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