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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
          Αριθμ. Δ17/02/112/ΦΝ 393 (1)
Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην «ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.» και 

ορισμός της ως δικαιούχου για τη μελέτη και κατα−
σκευή των έργων αποκατάστασης των Χώρων Ανε−
ξέλεγκτης Διάθεσης Απορριμμάτων.

   ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ − ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθε−

σίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» 
που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 
(Φ.Ε.Κ. 98/Α΄).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 17 παρ. 2 του Ν. 3212/03 
(Α΄ 308) «Άδεια δόμησης πολεοδομικές και άλλες διατά−
ξεις θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος, 
Χωροταξίας Και Δημοσίων Έργων ΠΕΧΩΔΕ».

3. Τις διατάξεις του άρθρου 5, παρ. 6, 7 και 8 του 
Ν.  2229/94 (Α΄ 138), «Τροποποίηση Ν. 1418/1984 περί 
δημοσίων έργων και άλλες διατάξεις» όπως ισχύουν 
σήμερα.

4. Τις διατάξεις του Ν. 3614/2007 (Α 267) «Διαχείριση 
έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για 
την προγραμματική περίοδο 2007−2013» όπως ισχύουν 
σήμερα.

5. Τις διατάξεις του Π.Δ. 185/2009 (Α 213) «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» μετατροπή 
του Υπουργείου Μακεδονίας − Θράκης και υπαγωγή 
στο Υπουργείο Εσωτερικών της Γενικής Γραμματείας 
Μακεδονίας – Θράκης και της Γενικής Γραμματείας Αι−
γαίου και Νησιωτικής Πολιτικής».

6. Τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 2 του Π.Δ. 189/2009 
(Α 221) «Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων 
των Υπουργείων».

7. Τις διατάξεις του Π.Δ. 96/2010 (Α 170) «Σύσταση 
Υπουργείου Θαλασσίων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας, 
καθορισμός των αρμοδιοτήτων του και ανακατανομή 
αρμοδιοτήτων των Υπουργείων».

8. Την απόφαση του Πρωθυπουργού με αριθμό 
2876/7.10.2009 «Αλλαγή τίτλου Υπουργείων» (Β 2234).

9. Το Π.Δ. 65/2011 (ΦΕΚ 147/Α/27.06.2011) περί διάσπα−
σης του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και 
Ηλεκ. Διακυβέρνησης και συγχώνευσης των Υπ/γειων 
Οικονομίας, Ανταγ/τας και Ναυτιλίας κ Θαλασσίων Υπο−
θέσεων και Αλιείας στο Υπουργείο Ανάπτυξης, Αντα−
γωνιστικότητας και Ναυτιλίας.

10. Την υπ’ αριθμ. 2667/2011 (ΦΕΚ 1603/Β /11.07.2011) 
κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού 
Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας περί ανά−
θεσης αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Ανάπτυξης, Αντα−
γωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Αθανάσιο Μωραΐτη.

11. Τις διατάξεις του Π.Δ. 71/93 (Α 30) «Καθορισμός 
Αρμοδιοτήτων διατηρούνται από τον Υπουργό Δημοσί−
ων Έργων και τις Περιφερειακές Υπηρεσίες ή Όργανα 
Διανομαρχιακού Επιπέδου της Γενικής Γραμματείας 
Δημοσίων Έργων».

12. Την υπ’ αριθμ. Δ17α/02/69/Φν. 380/10.11.1994 (Β 846) 
κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας, Οι−
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κονομικών και Αναπληρωτή Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. (όπως 
ισχύει σήμερα) με θέμα «Ίδρυση Εταιρείας Έργων Υπο−
δομής με την επωνυμία Εγνατία Οδός, Ανώνυμη Εται−
ρεία».

13. Την Δ16α/04/773/29.11.1990 κοινή απόφαση του 
Υπουργού Προεδρίας και του Αναπληρωτή Υπουργού 
ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. «Περί Εξαίρεσης Διοικητικών Πράξεων ή Εγ−
γράφων από τον Κανόνα των Τριών Υπογραφών».

14. Την Υπουργική Απόφαση του Συστήματος Διαχείρι−
σης με αριθμό 14053/ΕΥΣ 1749/27−03−2008 (Β 540), όπως 
ισχύει σήμερα.

15. Την υπ’ αριθμ. Δ17α/10/59/Φν.393/10.07.1996 (Β 611) 
Απόφαση του Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. με θέμα «Κανονι−
σμός ανάθεσης και εκπόνησης μελετών και εκτέλεσης 
έργων της Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ 
Α.Ε.», όπως ισχύει σήμερα.

16. Την κοινή υπουργική απόφαση 50910/2727/22− 12− 2003 
(Β 1909) «Μέτρα και Όροι για τη Διαχείριση Στερεών 
Αποβλήτων. Εθνικός και Περιφερειακός Σχεδιασμός 
Διαχείρισης.

17. Την ανάγκη άμεσης συμμόρφωσης προς την κατα−
δικαστική απόφαση του ΔΕΚ στην υπόθεση C−502/03: 
Παύση λειτουργίας παράνομων / ανεξέλεγκτων χωμα−
τερών.

18. Την κοινή υπουργική απόφαση 24055/18−05−2011 
Συγκρότηση Ομάδας Διοίκησης Έργου στα Υπουργεία 
Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυ−
βέρνησης και Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής, 
για την παρακολούθηση και το συντονισμό της εφαρ−
μογής των μέτρων που απαιτούνται για την άμεση 
παύση λειτουργίας και αποκατάσταση ανεξέλεγκτων 
χωματερών.

19. Το ότι από την απόφαση αυτή βαρύνεται το πρό−
γραμμα Δημοσίων Επενδύσεων με τις δαπάνες στις 
οποίες θα υποβληθεί η Εγνατία Οδός Α.Ε. για το κόστος 
διαχείρισης των έργων.

20. Τις διατάξεις του Νόμου 1650/1986 «Για την προ−
στασία του περιβάλλοντος» (Α΄ 160), όπως τροποποιή−
θηκε με τις διατάξεις του Νόμου 3010/2002 «Εναρμόνιση 
του Ν. 1650/1986 με τις Οδηγίες 97/11.Ε.Ε. και 96/61 Ε.Ε., 
διαδικασία οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα 
υδατορέματα και άλλες διατάξεις» (Α΄ 91)

21. Το ότι οι Χώροι Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Απορριμ−
μάτων (Χ.Α.Δ.Α.) είναι εγκατεσπαρμένοι σε εξαιρετικά 
μεγάλο αριθμό θέσεων στο σύνολο της επικράτειας και 
υφίσταται ανάγκη άμεσης αποκατάστασής τους καθώς 
άπτονται θεμάτων προστασίας του Περιβάλλοντος και 
της Δημόσιας Υγείας των πολιτών.

22. Το ότι το πλαίσιο των Χρηματοδοτικών Προγραμ−
μάτων της περιόδου 2007−2013 προβλέπει τη μελέτη 
και κατασκευή στο σύνολο της επικράτειας έργων 
αποκατάστασης των Χώρων Ανεξέλεγκτης Διάθεσης 
Απορριμμάτων (Χ.Α.Δ.Α.).

23. Το ότι η «ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.» αντιμετώπισε με 
επιτυχή τρόπο στο παρελθόν, εκτός από τον αυτοκινη−
τόδρομο της Εγνατίας Οδού και των καθέτων αξόνων 
αυτού, παρόμοιες ανάγκες που αφορούσαν στη μελέ−
τη, κατασκευή, διοίκηση, επίβλεψη και παρακολούθηση 
τεχνικών έργων που σχετίζονται με το κλείσιμο και 
αποκατάσταση Χ.Α.Δ.Α. και την κατασκευή και επέκταση 
Χ.Υ.Τ.Α. σε νησιά του Αιγαίου, ενώ διαθέτει την απαιτού−
μενη διαχειριστική επάρκεια για την υλοποίηση έργων 
του ΕΣΠΑ.

24. Το ότι πρέπει να προβλεφθεί η κάλυψη των δα−
πανών της «ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ Α.Ε.» που αφορούν στο 
κόστος διαχείρισης των έργων που της ανατίθενται με 
την παρούσα απόφαση.

25. Το ότι τα έργα αποκατάστασης των Χώρων Ανεξέ−
λεγκτης Διάθεσης Απορριμμάτων (Χ.Α.Δ.Α.) είναι Ειδικά 
και Σημαντικά δημόσια έργα Εθνικής Σημασίας.

26. Το ότι οι ενέργειες που πρέπει να εκτελεστούν 
είναι άμεσες και έχουν το χαρακτήρα του επείγοντος 
και της απόλυτης προτεραιότητας διεκπεραίωσης στις 
σχετιζόμενες με το έργο υπηρεσίες.

27. Το ότι η παύση της λειτουργίας του συνόλου των 
ΧΑΔΑ μέσα στο 1ο εξάμηνο του 2011 και η αποκατά−
σταση τους έως τον Ιούλιο του 2012 αποτελεί ρητή 
δέσμευση της Ελληνικής Κυβέρνησης προς την Ευρω−
παϊκή Επιτροπή, ενόψει των καταδικαστικών αποφάσε−
ων του Δικαστηρίου Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και του 
κινδύνου επιβολής υψηλοτάτων χρηματικών προστίμων 
στη χώρα μας.

28. Το ότι η αποτελεσματική εφαρμογή των συγκε−
κριμένων δράσεων που σαν στόχο έχουν την οριστική 
επίλυση του προβλήματος των ΧΑΔΑ και την προώθηση 
της ολοκληρωμένης διαχείρισης των απορριμμάτων, 
απαιτεί συντονισμό και τη συνεργασία του συνόλου 
των εμπλεκομένων φορέων. 

29. Το ότι λόγω της κατεπείγουσας ανάγκης η εκτέ−
λεση των έργων θα πρέπει να εναρμονίζεται και να 
συγχρονίζεται κατά το δυνατόν με το χρονοδιάγραμμα 
εφαρμογής των δεσμεύσεων που έχουν αναληφθεί από 
το Ελληνικό Δημόσιο έναντι της Ε.Ε., αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟ Α.Ε.

1. Η «ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.» (εφεξής «εταιρεία») μπορεί 
να αναλαμβάνει, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο παρόν 
άρθρο, από τους κατά νόμο αρμόδιους για τη διαχείρι−
ση των στερεών αποβλήτων φορείς (Δήμους ή Φορείς 
Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων – ΦΟΔΣΑ), τη μελέτη 
και κατασκευή των έργων αποκατάστασης των Χ.Α.Δ.Α. 
της χώρας εκτός των Περιφερειών Αττικής και Δυτικής 
Μακεδονίας, προβαίνοντας σε όλες τις κατά το νόμο 
απαιτούμενες σχετικές ενέργειες.

2. Για την ανάληψη έργου αποκατάστασης Χ.Α.Δ.Α. από 
την «εταιρεία», απαιτείται α) η λήψη σχετικής απόφασης 
του οργάνου του αρμόδιου φορέα και β) η έγκριση του 
Διοικητικού Συμβουλίου της εν λόγω «εταιρείας». Αν 
ο κατά νόμο αρμόδιος φορέας διαθέτει διαχειριστική 
επάρκεια, μπορεί να αναθέσει στην «εταιρεία» είτε ολό−
κληρο το έργο αποκατάστασης, είτε μόνον την εποπτεία 
ή/και την υποστήριξη των απαιτούμενων ενεργειών.

3. Όταν τα έργα εντάσσονται σε Επιχειρησιακά Προ−
γράμματα του ΕΣΠΑ, η «εταιρεία» αναλαμβάνει το σύνολο 
των αρμοδιοτήτων και ευθυνών του δικαιούχου πράξε−
ων όπως αυτές καθορίζονται από τις διατάξεις του Ν. 
3614/2007 και της Υπουργικής Απόφασης του Συστήματος 
Διαχείρισης του ΕΣΠΑ, όπως ισχύουν κάθε φορά.

Άρθρο 2
Αποφαινόμενα όργανα και ισχύουσα νομοθεσία

1. Αποφαινόμενα και γνωμοδοτούντα όργανα για την 
ανάθεση και εκτέλεση των απαιτούμενων συμβάσεων 
(έργων, μελετών, υπηρεσιών, προμηθειών) είναι τα αρ−
μόδια όργανα της «εταιρείας».
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2. Τα απαιτούμενα έργα και μελέτες ανατίθενται και 
εκτελούνται με βάση την ισχύουσα εθνική και κοινοτική 
νομοθεσία και τον «Κανονισμό Ανάθεσης και Εκπόνη−
σης Μελετών και Ανάθεσης και Εκτέλεσης Έργων» της 
«εταιρείας».

Άρθρο 3
Χρηματοδότηση έργου – πρόσθετες δαπάνες

1. Για τη χρηματοδότηση των πάσης φύσεως δαπανών 
υλοποίησης των έργων, η εταιρεία θα επιχορηγείται από 
το Π.Δ.Ε., σταδιακά και ανάλογα με την ένταξη των επί 
μέρους έργων σε χρηματοδοτικά προγράμματα (ΕΠΠΕ−
ΡΑΑ και Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα του 
ΕΣΠΑ), την πρόοδο των εκτελούμενων έργων και τις εν 
γένει ανάγκες πληρωμών.

2. Για την κάλυψη των δαπανών διαχείρισης και επί−
βλεψης των έργων από την «εταιρεία», θα εγγράφονται, 
σε ειδικό ενάριθμο του Π.Δ.Ε. του Υπουργείου Υποδομών, 
Μεταφορών και Δικτύων, κονδύλια ύψους έως 5% επί της 
προϋπολογιζόμενης συνολικής δαπάνης του κόστους κα−
τασκευής εκάστου έργου. Η χρηματοδότηση του υπόψη 
εναρίθμου γίνεται σταδιακά και ανάλογα με τις δημιουρ−
γούμενες ανάγκες δαπανών διαχείρισης και επίβλεψης. 
Ως δαπάνες διαχείρισης και επίβλεψης νοείται το σύνολο 
των άμεσων και έμμεσων δαπανών που δημιουργούνται 
στην «εταιρεία» από την παροχή των υπηρεσιών της στο 
πλαίσιο των συγκεκριμένων έργων της παρούσας από−
φασης.

Άρθρο 4
Πρόσθετες ρυθμίσεις

1. Αν κατά την εκτέλεση των έργων παραστεί ανάγκη 
πρόσληψης συμβούλου οποιασδήποτε ειδικότητας, θα 
εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 
του άρθρου 41 του Ν. 3669/2008 (Α΄116). Παράλληλα 
εφαρμόζεται το Σύστημα Διαχείρισης και ελέγχου των 
Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ.

2. Ο αρμόδιος για την κατασκευή του έργου Δήμος ή 
ΦΟΔΣΑ αναλαμβάνει την ευθύνη για την έγκαιρη διεκ−
περαίωση των απαιτούμενων διοικητικών και θεσμικών 
ενεργειών, όπως παύση λειτουργίας των Χ.Α.Δ.Α., για την 
ομαλή προώθηση των δράσεων των έργων παρέχοντας 
την αναγκαία πληροφόρηση και διοικητική υποστήριξη 
στην «εταιρεία», όταν κρίνεται απαραίτητο. Μετά την ολο−
κλήρωση των έργων, οι κύριοι αυτών αναλαμβάνουν την 
ευθύνη διατήρησης του αποκατασταθέντος χώρου.

3. Ο δικαιούχος υλοποιεί τις απαραίτητες ενέργειες 
για την ολοκλήρωση των πράξεων που απαιτούνται 
για την εφαρμογή των δράσεων και των έργων του 
προγράμματος, που αφορούν στη μελέτη και στην κα−
τασκευή του.

4. Οι εποπτευόμενοι από την Κεντρική Ένωση Δήμων 
Ελλάδος (ΚΕΔΕ) φορείς υποχρεούνται να υποστηρίζουν 
διοικητικά την προαναφερόμενη στο σχετικό 18 Ομάδα 
Διοίκησης Έργου (ΟΔΕ).

Άρθρο 5
Λοιπές υποχρεώσεις της «Εταιρείας»

έναντι του κυρίου του έργου

1. Η «Εταιρεία» ευθύνεται έναντι του κυρίου του έργου 
για την καλή εκτέλεση των καθηκόντων της.

2. Η «Εταιρεία» συνεργάζεται και ενημερώνει τα αρμό−
δια Υπουργεία, τους κυρίους των έργων, την αρμόδια 

Διαχειριστική Αρχή του Επιχειρησιακού Προγράμματος, 
που εντάσσονται τα έργα, καθώς και την Ομάδα Διοί−
κησης Έργου (Ο.Δ.Ε.) που έχει οριστεί σύμφωνα με την 
υπ’ αριθμ. 24055/18−05−2011 κοινή υπουργική απόφαση, 
σχετικά με την πρόοδο υλοποίησης των έργων που ανή−
κουν στην αρμοδιότητά τους και μετά την ολοκλήρωση 
της κατασκευής και την παραλαβή αποδίδει το κάθε 
επιμέρους έργο στον αντίστοιχο κύριο του έργου.

3. Αν καθυστερήσει ή ματαιωθεί η εκτέλεση προγραμ−
ματισμένου έργου, εξαιτίας γεγονότων που άπτονται 
των αρμοδιοτήτων άλλων φορέων, όπως καθυστερήσεις 
σε περιβαλλοντικές αδειοδοτήσεις, απαλλοτριώσεις, 
άδειες επέμβασης από δασαρχείο και λοιπές αδειο−
δοτήσεις, η «εταιρεία» απαλλάσσεται τόσο από την εκ 
του άρθρου 5 παρ. 1 της παρούσας ευθύνη, όσο και από 
την ευθύνη έναντι του Ελληνικού Δημοσίου. Η «εταιρεία» 
οφείλει να ενημερώνει τους αρμόδιους κατά περίπτωση 
Υπουργούς και την Ο.Δ.Ε. για προβλήματα καθυστερή−
σεων ή τον κίνδυνο ματαίωσης του έργου και να ζητεί 
την παρέμβασή τους προς άρση των εμποδίων.

4. Η αστυνόμευση των Χ.Α.Δ.Α. κατά την διάρκεια των 
εργασιών αποκατάστασής τους και μετά την ολοκλή−
ρωσή τους, ανήκει στον αρμόδιο κατά περίπτωση Δήμο 
ή άλλο φορέα. 

Άρθρο 6
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από την ημε−
ρομηνία δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυβερ−
νήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 21 Ιουλίου 2011

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΥΦΥΠ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
 ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ

F
Αριθμ. 6715/19/2011 (2)
     Παράταση χρόνου υποβολής Δηλώσεων Περιουσιακής 

Κατάστασης από τα στελέχη του Λιμενικού Σώμα−
τος − Ελληνικής Ακτοφυλακής.

   Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις: 
α. του π.δ. 32/2002 «Οργάνωση, διάρθρωση, λειτουρ−

γία και καθήκοντα οργάνων του Γραφείου Εσωτερικών 
Υποθέσεων του Υ.Ε.Ν.» (Α 34) όπως τροποποιήθηκε με 
το π.δ. 35/2004 (Α 29),

β. της παραγράφου 3δ του άρθρου 8 του ν. 3213/2003 
«Δήλωση και έλεγχος περιουσιακής κατάστασης βου−
λευτών,  δημόσιων λειτουργών και υπαλλήλων, ιδιοκτη−
τών μέσων μαζικής ενημέρωσης και  άλλων κατηγοριών 
προσώπων» (Α 309) όπως τροποποιήθηκε με τις διατά−
ξεις του πρώτου κεφαλαίου του ν.  3849/2010 (Α 80),

γ. του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά  Όργανα που κυρώθηκε 
με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α 98),

δ. του π.δ. 112/2007 «Καθορισμός του προσωπικού του 
Λιμενικού Σώματος που υποχρεούται να υποβάλλει δή−
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λωση περιουσιακής κατάστασης, της διαδικασίας, του 
τρόπου υποβολής και του ελέγχου των δηλώσεων» 
(Α  144),

ε. του άρθρου 32 π.δ. 67/2011 «Οργάνωση των Υπηρε−
σιών του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής» 
(Α 149),

2. Την αριθ. ΠΟΛ.1143/27.06.2011 απόφαση του Υπουρ−
γού Οικονομικών με την οποία η προθεσμία υποβολής, 
μέσω διαδικτύου, των ετήσιων δηλώσεων φορολογίας 
εισοδήματος έτους 2011, των υπόχρεων φυσικών προ−
σώπων της παραγράφου 1 του άρθρου 62 του ΚΦΕ, που 
έληγε την 30η Ιουνίου 2011 παρατάθηκε μέχρι και την 
15η Ιουλίου 2011.

3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρα−
τικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: 

1. Ο χρόνος υποβολής των δηλώσεων περιουσιακής 
κατάστασης έτους 2011 για τα στελέχη του Λιμενικού 
Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής που προβλέπεται 
στην αριθ. Φ.6754.2/2/2007/29−01−2007 (Β 143) απόφαση 
του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας παρατείνεται μέχρι 
και την 16η Αυγούστου 2011.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

   Πειραιάς, 13 Ιουλίου 2011

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ

F
(3)

         Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας από ομογενείς.

   1. Με την Φ.729/83587/2011 απόφαση της Γενικής 
Γραμματέως Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας 
− Στερεάς Ελλάδας, γίνεται αποδεκτή η αίτηση του 
ΠΡΟΚΟ ΛΟΡΕΝΤΣ ον. πατρός ΝΙΚΟΛΑ, κατοίκου Δήμου 
Τρικκαίων, κατόχου του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας 
Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό Α297515, περί απόκτησης 
της ελληνικής ιθαγένειας, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 23 του Ν.3838/10 (ΦΕΚ49Α’).

2. Με την Φ.731/83601/2011 απόφαση της Γενικής Γραμ−
ματέως Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας − Στε−
ρεάς Ελλάδας, γίνεται αποδεκτή η αίτηση της ΠΑΤΣΕ 
ΝΤΟΥΜΝΙΚΑ ον. πατρός ΚΩΣΤΑ, κατοίκου Δήμου Τρικ−
καίων, κατόχου του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομο−
γενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό Α297509, περί απόκτησης 
της ελληνικής ιθαγένειας, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 23 του Ν.3838/10 (ΦΕΚ49Α’).

3. Με την Φ.730/83592/2011 απόφαση της Γενικής Γραμ−
ματέως Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας − Στε−
ρεάς Ελλάδας, γίνεται αποδεκτή n αίτηση της ΠΑΤΣΕ 
ΛΕΝΤΑ ον. πατρός ΓΚΙΕΡΓΚΙ, κατοίκου Δήμου Τρικκαίων, 
κατόχου του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς 
(Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό Α297507, περί απόκτησης της ελλη−
νικής ιθαγένειας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 
23 του Ν.3838/10 (ΦΕΚ49Α’).

4. Με την Φ732/83621/2011 απόφαση της Γενικής Γραμ−
ματέως Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας − Στερε−
άς Ελλάδας, γίνεται αποδεκτή n αίτηση του ΒΑΘΚΡΟΥΙΑ 
ΚΛΟΒΙΣ ον. πατρός ΓΚΙΟΝ, κατοίκου Δήμου Τρικκαίων, 
κατόχου του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς 
(Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό Α297218, περί απόκτησης της ελλη−
νικής ιθαγένειας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 
23 του Ν.3838/10 (ΦΕΚ49Α’).

5. Με την Φ.568/61445/567/61441/2011 απόφασης της 
Γενικής Γραμματέως Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσ−
σαλίας − Στερεάς Ελλάδας, γίνεται αποδεκτή η αίτηση 
της ΣΙΜΑΚΟΥ ΑΝΙΛΑΣ ον. πατρός ΜΙΝΕΛΑ, κατοίκου 
Δήμου Τρικκαίων, κατόχου του Ειδικού Δελτίου Ταυ−
τότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό Α297618, περί 
απόκτησης της ελληνικής ιθαγένειας, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 23 του Ν.3838/10 (ΦΕΚ49Α’).

6. Με την Φ. 559/61349/560/61362/2011 απόφαση της 
Γενικής Γραμματέως Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσ−
σαλίας − Στερεάς Ελλάδας, γίνεται αποδεκτή η αίτηση 
του ΣΙΜΑΚΟΥ ΑΝΤΡΕΑ ον. πατρός ΚΩΣΤΑΝΤΙΝ, κατοίκου 
Δήμου Τρικκαίων, κατόχου του Ειδικού Δελτίου Ταυ−
τότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό Α297617, περί 
απόκτησης της ελληνικής ιθαγένειας, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 23 του Ν.3838/10 (ΦΕΚ49Α ’).

7. Με την Φ.733/83638/2011 απόφαση της Γενικής 
Γραμματέως Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας 
− Στερεάς Ελλάδας, γίνεται αποδεκτή η αίτηση της ΠΡΟ−
ΚΟ ΕΝΤΙΣΟΝΑΣ ον. πατρός ΓΚΙΕΡΓΚΙ, κατοίκου Δήμου 
Τρικκαίων, κατόχου του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας 
Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό Α 297514, περί απόκτη−
σης της ελληνικής ιθαγένειας, σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 23 του Ν.3838/10 (ΦΕΚ49Α’).

8. Με την Φ. 630/70484/2011 απόφαση της Γενικής 
Γραμματέως Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας 
− Στερεάς Ελλάδας, γίνεται αποδεκτή η αίτηση του 
ΡΟΥΤΣΗ ΛΕΦΤΕΡ ον. πατρός ΚΟΥΙΤΙΜ, κατοίκου Δήμου 
Τρικκαίων, κατόχου του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας 
Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό Α 297440, περί απόκτη−
σης της ελληνικής ιθαγένειας, σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 23 του Ν.3838/10 (ΦΕΚ49Α’).

9. Με την Φ. 631/70497/2011 απόφαση της Γενικής 
Γραμματέως Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας 
− Στερεάς Ελλάδας, γίνεται αποδεκτή η αίτηση της 
ΓΡΑΜΑΤΙΚΟ ΣΤΕΛΑΣ ον. πατρός ΘΟΔΩΡΗ, κατοίκου 
Δήμου Τρικκαίων, κατόχου του Ειδικού Δελτίου Ταυ−
τότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό Α 297520, περί 
απόκτησης της ελληνικής ιθαγένειας, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 23 του Ν. 3838/10 (ΦΕΚ49Α’).

   Η Γενική Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΓΕΡΑΚΟΥΔΗ
F

(4)
     Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας από ομογενείς.

  1 . Με την υπ’ αριθμ. 2419/04.07.2011 απόφαση του Γενι−
κού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις του άρ−
θρου 23 του Ν.3838/2010 (ΦΕΚ Α 49/2010), γίνεται δεκτή 
η από 10/12/2010 αίτηση του ομογενούς υπό στοιχεία:

Όνομα: ΒΑΣΙΛ (VASIL) Επώνυμο: ΔΗΜΑ (DHIMA) Όνομα 
πατρ: ΜΙΣΤΟ (MISTO) γεν. 1972 στην Αλβανία κατοίκου 
Δήμου Ηρακλείου, κατόχου του υπ’ αριθμ. Α 231811 Ειδι−
κού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς, για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας.

2. Με την υπ αριθμ. 2455/04.07.2011 απόφαση του Γενι−
κού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις του άρ−
θρου 23 του Ν.3838/2010 (ΦΕΚ Α 49/2010), γίνεται δεκτή 
η από 10/12/2010 αίτηση του ομογενούς υπο στοιχεία:
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Όνομα: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (KOSTANDINOS) Επώνυμο: ΔΡΑ−
ΖΙΟΣ (DRAZHO) Όνομα πατρ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (PANAJOT) γεν. 
1978 στην Αλβανία κατοίκου Δήμου Χερσονήσου, κατόχου 
του υπ’ αριθμ. Α 231064 Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομο−
γενούς, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

3. Με την υπ αριθμ. 3346/04.07.2011 απόφαση του Γενι−
κού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις του άρ−
θρου 23 του Ν.3838/2010 (ΦΕΚ Α 49/2010), γίνεται δεκτή 
η από 03/11/2010 αίτηση της ομογενούς υπό στοιχεία:

Όνομα: ΕΛΕΝΗ (ELENI) Επώνυμο: ΔΗΜΗΤΡΗ (DHIMITRI) 
Όνομα Συζ: ΑΝΔΡΕΑΣ (ANDREA) γεν. 1937 στην Αλβανία 
κατοίκου Δήμου Μαλεβιζίου, κατόχου του υπ’ αριθμ. Α 
232173 Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς, για την 
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

4. Με την υπ αριθμ. 3348/04.07.2011 απόφαση του Γενι−
κού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις του άρ−
θρου 23 του Ν.3838/2010 (ΦΕΚ Α 49/2010), γίνεται δεκτή 
η από 03/11/2010 αίτηση του ομογενούς υπό στοιχεία:

Όνομα: ΑΝΔΡΕΑΣ (ANDREA) Επώνυμο: (DHIMITRI) ΔΗ−
ΜΗΤΡΗΣ Όνομα πατρός: ΝΑΤΣΗ (NACI) γεν. 1939 στην 
Αλβανία κατοίκου Δήμου Μαλεβιζίου, κατόχου του υπ’ 
αριθμ. Α 232329 Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς, 
για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

Την ελληνική ιθαγένεια αποκτούν οι ανωτέρω ομο−
γενείς από της δόσεως του όρκου του Έλληνα πολίτη 
εντός έτους από της δημοσιεύσεως της παρούσας στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

   Ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΡΟΥΝΤΖΟΣ

F
        Αριθμ. 40079 (5)

Ανάθεση Καθηκόντων Ληξιάρχου στο Δήμο
Θεσσαλονίκης.

   Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ − ΘΡΑΚΗΣ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 2 του Ν.344/1976 

(Φ.Ε.Κ. 143/τ.Α’/11−06−1976), όπως τροποποιήθηκε με τις 
όμοιες της παρ. 15 του άρθρου 9 του Ν. 2307/1995 (Φ.Ε.Κ. 
113/τ.Α’/15−06−1995).

2. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010(Φ.Ε.Κ. 87/τ.Α’/07−06−2010).
3. Τις διατάξεις της υπ. αριθ. 127080/57460/21.12.2010 Απόφα−

σης Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής 
Διακυβέρνησης, σύμφωνα με την οποία η ληξιαρχική περιφέ−
ρεια κάθε νέου Δήμου που συνίσταται με τον Ν. 3852/2010, 
υποδιαιρείται σε τόσες όσες και οι Δημοτικές Ενότητες, κατά 
τρόπο ώστε η ληξιαρχική περιφέρεια να ταυτίζεται με την 
εδαφική περιφέρεια μιας δημοτικής ενότητας.

4. Την αριθ. πρωτ. οικ. 684/11−1−2011 (ΦΕΚ 88/Β’/31−1−2011) 
Απόφαση (Άρθρο 3) Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρω−
μένης Διοίκησης Μακεδονίας − Θράκης περί παροχής 
εξουσιοδότησης υπογραφής πράξεων και εγγράφων 
«Με εντολή Γενικού Γραμματέα» στον Προϊστάμενο της 
Γενικής Δ/νσης Εσωτερικής Λειτουργίας και στους Προ−
ϊσταμένους των οργανικών μονάδων αυτής.

5. Το αριθ. πρωτ. 4801/17.06.2011 έγγραφο του Δήμου 
Θεσσαλονίκης για την ανάθεση καθηκόντων Ληξιάρχου 
για τις δημοτικές ενότητες και ληξιαρχικές περιφέρειες 
Θεσσαλονίκης και Τριανδρίας, αποφασίζουμε:

Αναθέτουμε καθήκοντα Ληξιάρχου του Δήμου Θεσ−
σαλονίκης για τις Δημοτικές Ενότητες (Ληξιαρχικές 
Περιφέρειες) Θεσσαλονίκης και Τριανδρίας, στη μόνιμη 
υπάλληλο του Δήμου Θεσσαλονίκης Στυλιανή Μανώλη 
του Κωνσταντίνου, κλάδου ΠΕ Διοικητικού με βαθμό Α’.

(Αριθμ. αποφ. Δημάρχου Θεσσαλονίκης: 51290/ 17.06.2011)
(Απόφαση Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας− 

Θράκης / Διεύθυνση Διοίκησης αριθ. 40079/11.07.2011).
(Αριθμ. βεβ. Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του 

Δήμου Θεσσαλονίκης: 353/08.07.2011).

   Θεσσαλονίκη, 8 Ιουλίου 2011

Με εντολή Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης

Ο Γενικός Διευθυντής
ΗΛΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ

F
    Αριθμ. Αποφ. 169 (6)
Τροποποίηση της ασφαλιστικής περιοχής των Παραρ−

τημάτων ΙΚΑ−ΕΤΑΜ Κρύας Βρύσης και Σκύδρας. 

  ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΙΚΑ−ΕΤΑΜ
(Συνεδρίαση Δ.Σ. 25/14−7−2011)

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 12 του Α.Ν. 1846/51 (ΦΕΚ 179/τ.Α/

21−6−1951), όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν 
μεταγενέστερα.

β) Του άρθρου 3 του Κανονισμού Ασφάλισης του ΙΚΑ 
(ΑΥΕ 55575/1.479/18.11.65, ΦΕΚ 816/τ.Β77.12.65).

γ) Της περίπτωσης α΄ της παρ. 6 του άρθρου 5 του 
Ν.Δ.3710/57 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 5 του 
Ν.861/79.

δ) Της περίπτωσης γ΄ της παρ. 2 του άρθρου 7 του 
Ν.Δ. 3710/57 όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 4 αρθρ. 
48 του Ν.2676/1999.

ε) Του άρθρου 12 περί Κανονισμού των εργασιών του 
Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων (Α.Υ.Ε. 9615/22−2−37) (ΦΕΚ 34/ τ.Β/1937).

2. Τις με αριθμ. 107/Συν.20/17−5−11 και 137/Συν.23/2−6−11 
αποφάσεις των Τοπικών Διοικητικών Επιτροπών (ΤΔΕ) των 
Υποκ/των ΙΚΑ−ΕΤΑΜ Γιαννιτσών και Έδεσσας αντίστοιχα.

3. Την με αριθμ. πρωτ. 071/26/12−7−2011 εισήγηση της 
Διεύθυνσης Οργάνωσης και Απλούστευσης Διαδικασιών, 
με θέμα: «Τροποποίηση της ασφαλιστικής περιοχής των 
Παραρτημάτων ΙΚΑ−ΕΤΑΜ Κρύας Βρύσης και Σκύδρας».

4. Τις απόψεις των μελών, αποφασίζει κατά πλειοψηφία:
Την τροποποίηση της ασφαλιστικής περιοχής των Πα−

ραρτημάτων ΙΚΑ−ΕΤΑΜ Κρύας Βρύσης και Σκύδρας με 
τη μεταβίβαση των διοικητικών διαμερισμάτων Δάφνης 
και Καλυβιών από την ασφαλιστική περιοχή του Παραρ−
τήματος ΙΚΑ−ΕΤΑΜ Κρύας Βρύσης στην ασφαλιστική 
περιοχή του Παραρτήματος ΙΚΑ−ΕΤΑΜ Σκύδρας.

Η παρούσα απόφαση δεν προκαλεί επιπλέον δαπάνη 
στον κρατικό προϋπολογισμό και στον προϋπολογισμό 
του ΙΚΑ−ΕΤΑΜ.

Η απόφαση αυτή είναι εκτελεστή πριν από την επικύρω−
ση των Πρακτικών και ισχύει από τη δημοσίευσή της.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 14 Ιουλίου 2011

Ο Πρόεδρος Δ.Σ. − Διοικητής
ΡΟΒΕΡΤΟΣ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
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    Αριθμ. Αποφ. 171 (7)
Τροποποίηση της ασφαλιστικής περιοχής των Παραρτη−

μάτων ΙΚΑ−ΕΤΑΜ Κάτω Τιθορέας και Αμφίκλειας.

   ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΙΚΑ−ΕΤΑΜ
(Συνεδρίαση 25/14−7−2011)

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 12 του Α.Ν. 1846/51 (ΦΕΚ 179/τ.Α/21−6−

1951), όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με−
ταγενέστερα.

β) Του άρθρου 3 του Κανονισμού Ασφάλισης του ΙΚΑ 
(ΑΥΕ 55575/1.479/18.11.65, ΦΕΚ 816/τ.Β/7.12.65). 

γ) Της περίπτωσης α΄ της παρ. 6 του άρθρου 5 του 
Ν.Δ.3710/57 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 5 του 
Ν.861/79.

δ) Της περίπτωσης γ΄ της παρ. 2 του άρθρου 7 του 
Ν.Δ. 3710/57 όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 4 αρθρ. 
48 του Ν.2676/1999.

ε) Του άρθρου 12 περί Κανονισμού των εργασιών του 
Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων (Α.Υ.Ε. 9615/22−2−37) (ΦΕΚ 34/τ.Β/1937).

2. Τις με αριθμ. 258−Α/Συν.26/16−5−11 και 204/Συν.40/
19−5−11 αποφάσεις των Τοπικών Διοικητικών Επιτροπών 
(ΤΔΕ) των Υποκ/των ΙΚΑ−ΕΤΑΜ Λαμίας και Λειβαδιάς 
αντίστοιχα.

3. Την με αριθμ. πρωτ. 071/25/12−7−2011 εισήγηση της 
Διεύθυνσης Οργάνωσης και Απλούστευσης Διαδικασι−
ών, με θέμα: «Τροποποίηση της ασφαλιστικής περιοχής 
των Παραρτημάτων ΙΚΑ−ΕΤΑΜ Κάτω Τιθορέας και Αμ−
φίκλειας».

4. Τις απόψεις των μελών, αποφασίζει κατά πλειοψηφία:
Την τροποποίηση της ασφαλιστικής περιοχής των 

Παραρτημάτων ΙΚΑ−ΕΤΑΜ Κάτω Τιθορέας και Αμφίκλει−
ας με μεταβίβαση της ασφαλιστικής περιοχής του Πα−
ραρτήματος ΙΚΑ−ΕΤΑΜ Κάτω Τιθορέας στο Παράρτημα 
ΙΚΑ−ΕΤΑΜ Αμφίκλειας.

Η παρούσα απόφαση δεν προκαλεί επιπλέον δαπάνη 
στον κρατικό προϋπολογισμό και στον προϋπολογισμό 
του ΙΚΑ−ΕΤΑΜ.

Η απόφαση αυτή είναι εκτελεστή πριν από την επικύ−
ρωση των Πρακτικών και ισχύει από τη δημοσίευσή της.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

   Αθήνα, 14 Ιουλίου 2011

Ο Πρόεδρος Δ.Σ−Διοικητής
ΡΟΒΕΡΤΟΣ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ

    Αριθμ. Αποφ. 170 (8)
Τροποποίηση της ασφαλιστικής περιοχής των Παραρ−

τημάτων ΙΚΑ−ΕΤΑΜ Γραβιάς και Αμφίκλειας.

   ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΙΚΑ−ΕΤΑΜ
(Συνεδρίαση Δ.Σ 25/14−7−2011)

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 12 του Α.Ν. 1846/51 (ΦΕΚ 179/τ.Α/21−6−

1951), όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με−
ταγενέστερα. 

β) Του άρθρου 3 του Κανονισμού Ασφάλισης του ΙΚΑ 
(ΑΥΕ 55575/1.479/18.11.65, ΦΕΚ 816/τ.Β/7.12.65).

γ) Της περίπτωσης α΄ της παρ.6 του άρθρου 5 του 
Ν.Δ.3710/57 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 5 του 
Ν.861/79.

δ) Της περίπτωσης γ΄ της παρ. 2 του άρθρου 7 του 
Ν.Δ. 3710/57 όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 4 αρθρ. 
48 του Ν.2676/1999.

ε) Του άρθρου 12 περί Κανονισμού των εργασιών του 
Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων (Α.Υ.Ε. 9615/22−2−37) (ΦΕΚ 34/τ.Β/1937).

2. Τις με αριθμ. 366/Συν.36/6−6−11 και 168/Συν.17/28−6−11 
αποφάσεις των Τοπικών Διοικητικών Επιτροπών (ΤΔΕ) των 
Υποκ/των ΙΚΑ−ΕΤΑΜ Λαμίας και Άμφισσας αντίστοιχα.

3. Την με αριθμ. πρωτ. 071/24/12−7−2011 εισήγηση της 
Διεύθυνσης Οργάνωσης και Απλούστευσης Διαδικασιών, 
με θέμα: «Τροποποίηση της ασφαλιστικής περιοχής των 
Παραρτημάτων ΙΚΑ−ΕΤΑΜ Γραβιάς και Αμφίκλειας».

4. Τις απόψεις των μελών, αποφασίζει κατά πλειο−
ψηφία:

Την τροποποίηση της ασφαλιστικής περιοχής των 
Παραρτημάτων ΙΚΑ−ΕΤΑΜ Γραβιάς και Αμφίκλειας με 
μεταβίβαση της ασφαλιστικής περιοχής του Παραρτή−
ματος ΙΚΑ−ΕΤΑΜ Γραβιάς στο Παράρτημα ΙΚΑ−ΕΤΑΜ 
Αμφίκλειας.

Η παρούσα απόφαση δεν προκαλεί επιπλέον δαπάνη 
στον κρατικό προϋπολογισμό και στον προϋπολογισμό 
του ΙΚΑ−ΕΤΑΜ.

Η απόφαση αυτή είναι εκτελεστή πριν από την επικύ−
ρωση των Πρακτικών και ισχύει από τη δημοσίευσή της.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

   Αθήνα, 22 Ιουλίου 2011

Ο Πρόεδρος Δ.Σ. − Διοικητής
ΡΟΒΕΡΤΟΣ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ  
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ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
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ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Σε έντυπη μορφή:
• Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 € προσαυξανόμενη κατά 0,20 € για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.
• Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 € ανά σελίδα.

Σε μορφή DVD/CD:

Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Α΄ 150 € 40 € 15 € Α.Α.Π. 110 € 30 € -

Β΄ 300 € 80 € 30 € Ε.Β.Ι. 100 € − -

Γ΄ 50 € − − Α.Ε.Δ. 5 € − -

Υ.Ο.Δ.Δ. 50 € − − Δ.Δ.Σ. 200 € − 20 €

Δ΄ 110 € 30 € − Α.Ε.−Ε.Π.Ε. − − 100 €

•  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.

. . .

Τεύχος Έντυπη μορφή

Α΄ 225 €

Β΄ 320 €

Γ΄ 65 €

Υ.Ο.Δ.Δ. 65 €

Τεύχος Έντυπη μορφή

Δ΄ 160 €

Α.Α.Π. 160 €

Ε.Β.Ι. 65 €

Α.Ε.Δ. 10 €

Τεύχος Έντυπη μορφή

Α.Ε.−Ε.Π.Ε. 2.250 €

Δ.Δ.Σ. 225 €

Α.Σ.Ε.Π. 70 €

Ο.Π.Κ. −

•   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 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 Τυπογραφείο (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 Επαρχίας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά όργανα και οι τρι−
τοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής.

•  Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. (5% επί του ποσού συνδρομής), καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκ−
πτωση.

•   Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση.

Πληροφορίες  για δημοσιεύματα που καταχωρίζονται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: 210 5279000.
Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: Μάρνη 8, τηλ.: 210 8220885, 210 8222924, 210 5279050.

Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή 
από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr)

ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ 08:00 ΜΕΧΡΙ 13:00

Hλεκτρονική Διεύθυνση: http://www.et.gr − e−mail: webmaster.et@et.gr
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