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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
  Αριθμ. 7587/Β.341 (1)
Καθορισμός αποζημίωσης των πληγέντων από την πυρ−

καγιά στις 25 και 26 Αυγούστου 2007 σε περιοχές 
Ανατολικής Αττικής.

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/τ.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/τ.Α).

4. Τις διατάξεις του π.δ 185/2009 «Ανασύσταση του 
Υπουργείου Οικονομικών, συγχώνευση του Υπουργείου 
Οικονομίας και Οικονομικών με τα Υπουργεία Ανάπτυ−
ξης και Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής 
πολιτικής και μετονομασία του σε «Υπουργείο Οικονομί−
ας, 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/τ.Α/).

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

β) Την αριθ. Υ271/30−9−2010 (ΦΕΚ 1595/τ.Β) απόφαση 
του Πρωθυπουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του 
Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότη−
τας και Ναυτιλίας Σωκράτη Ξυνίδη».

6. Την υπ’ αριθμ. 5285/Α32/31−8−2007 ΚΥΑ του Υπουρ−
γού ΠΕΧΩΔΕ, και του Υφυπουργού Εσωτερικών, Δημό−
σιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, με την οποίο ορι−
οθετούνται περιοχές των Νομών Ηλείας, Μεσσηνίας, 
Λακωνίας, Αρκαδίας, Κορινθίας, Ευβοίας, Αττικής και 
Αιτωλοακαρνανίας (ΦΕΚ 1744/τ.Β), που επλήγησαν από 
τις πυρκαγιές του Αυγούστου 2007.

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

8. Το υπ’ αριθμ πρωτ. 4586/5−8−2010 έγγραφο της Νο−
μαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ανατολικής Αττικής.

9. Την ανάγκη υποστήριξης των επιχειρήσεων που 
είναι εγκατεστημένες και λειτουργούν σε περιοχές Ανα−
τολικής Αττικής και υπέστησαν ζημιές από την πυρκαγιά 
στις 25 και 26 Αυγούστου 2007, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

1. Παρέχεται επιχορήγηση για την αντιμετώπιση των 
ζημιών που προκλήθηκαν από την πυρκαγιά στις 25 και 
26 Αυγούστου 2007 σε περιοχές Ανατολικής Αττικής, οι 
οποίες έχουν οριοθετηθεί με την υπ’ αριθμ. 5285/Α32/
31−8−2007 ΚΥΑ του Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ και του Υφυπουρ−
γού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρω−
σης σε βιομηχανικές και βιοτεχνικές μονάδες, εμπορικά 
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καταστήματα, αγροτικές εκμεταλλεύσεις, άλλες επιχει−
ρήσεις 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 την πυρκαγιά.

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 πυρκαγιές, 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 α) βεβαίωσης της αρμόδιας Νομαρχίας 
στην οποία εμφανίζεται αναλυτικά το ύψος των ζημιών, 
β) 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 και 
γ) βεβαίωση της ασφαλιστικής εταιρίας στην οποία 
εμφανίζεται το συνολικό ύψος αποζημίωσης που έλαβε 
ή πρόκειται να λάβει ο δικαιούχος ή Υπεύθυνη Δήλωση 
του δικαιούχου ότι οι ζημιωθείσες εγκαταστάσεις κ.λπ. 
δεν είναι ασφαλισμένες.

4. Η βεβαίωση περί του ύψους των ζημιών παρέχεται 
από την αρμόδια Υπηρεσία της Νομαρχίας, ή σε περί−
πτωση δευτεροβάθμιας Επιτροπής από την Περιφέρεια, 
με βάση τις ζημιές που κατέγραψαν οι αρμόδιες επιτρο−
πές. Από το ύψος της εκτιμηθείσας ζημίας αφαιρείται 
τυχόν ασφαλιστική αποζημίωση που έλαβε ή πρόκειται 
να λάβει ο δικαιούχος.

Άρθρο 2

Η δαπάνη που προκαλείται από τις διατάξεις της 
παρούσας απόφασης, ανέρχεται στο ποσό των 82.000 
ευρώ περίπου και θα βαρύνει τον Προϋπολογισμό Δη−
μοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Οικονομίας, Αντα−
γωνιστικότητας και Ναυτιλίας (ΣΑΕ 27/5).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 21 Φεβρουαρίου 2011
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

  ΑΝΑΠΛ. ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ,
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΞΥΝΙΔΗΣ

ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΕΠΠΑΣ
F

Aριθμ. 7591/Β.342 (2)
Καθορισμός αποζημίωσης των πληγέντων από τις πλημ−

μύρες του Σεπτεμβρίου και Οκτωβρίου 2009 σε πε−
ριοχές του Ν. Εύβοιας.

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/τ.Α).

2. Τις διατάξεις των άρθρων 41 τταρ. 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 νομοθε−
σίας 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/τ.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/τ.Α/).

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

β) Την αριθ. Υ271/30−9−2010 (ΦΕΚ 1595/τ.Β) Απόφαση 
του Πρωθυπουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του 
Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότη−
τας και Ναυτιλίας Σωκράτη Ξυνίδη».

6. Την υπ’ αριθμ. 8868/Α32/15−12−2009 ΚΥΑ των Υπουρ−
γών Οικονομικών, Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και 
Ναυτιλίας, Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρο−
νικής Διακυβέρνησης και Υποδομών, Μεταφορών και 
Δικτύων (ΦΕΚ 2481/8), με την οποία οριοθετούνται περι−
οχές των Νομών Αττικής, Εύβοιας, Μαγνησίας, Γρεβενών 
και Πιερίας, που επλήγησαν από τις πλημμύρες του 
Σεπτεμβρίου, Οκτωβρίου και Νοεμβρίου 2009.

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

8. Το υπ’ αριθμ πρωτ. 240/29−1−2010 έγγραφο της Νο−
μαρχιακής Αυτοδιοίκησης Εύβοιας.

9. Την ανάγκη υποστήριξης των επιχειρήσεων που 
είναι εγκατεστημένες και λειτουργούν σε περιοχές του 
Ν. Εύβοιας και υπέστησαν ζημιές από τις πλημμύρες του 
Σεπτεμβρίου και Οκτωβρίου 2009 αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

1. Παρέχεται επιχορήγηση για την αντιμετώπιση των 
ζημιών που προκλήθηκαν από τις πλημμύρες του Σε−
πτεμβρίου και Οκτωβρίου 2009 σε περιοχές του Ν. Εύ−
βοιας, οι οποίες έχουν οριοθετηθεί με την υπ’ αριθμ. 
8868/Α32/15−12−2009 ΚΥΑ των Υπουργών Οικονομικών, 
Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Εσωτε−
ρικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 
και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, σε βιομηχανι−
κές και βιοτεχνικές μονάδες, εμπορικά καταστήματα, 
αγροτικές εκμεταλλεύσεις, 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.
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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 α) βεβαίωσης της αρμόδιας Νομαρχίας 
στην οποία εμφανίζεται αναλυτικά το ύψος των ζημιών, 
β) 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 και 
γ) βεβαίωση της ασφαλιστικής εταιρίας στην οποία 
εμφανίζεται το συνολικό ύψος αποζημίωσης που έλαβε 
ή πρόκειται να λάβει ο δικαιούχος.

4. Η βεβαίωση περί του ύψους των ζημιών παρέχεται 
από την αρμόδια Υπηρεσία της Νομαρχίας, ή σε περί−
πτωση δευτεροβάθμιας Επιτροπής από την Περιφέρεια, 
με βάση τις ζημιές που κατέγραψαν οι αρμόδιες επιτρο−
πές. Από το ύψος της εκτιμηθείσας ζημίας αφαιρείται 
τυχόν ασφαλιστική αποζημίωση που έλαβε ή πρόκειται 
να λάβει ο δικαιούχος.

Άρθρο 2

Η δαπάνη που προκαλείται από τις διατάξεις της πα−
ρούσας απόφασης, ανέρχεται στο ποσό των 18.500 ευρώ 
περίπου και θα βαρύνει τον Προϋπολογισμό Δημοσίων 
Επενδύσεων του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστι−
κότητας και Ναυτιλίας (ΣΑΕ 027/5).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 21 Φεβρουαρίου 2011

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
  ΑΝΑΠΛ. ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ,
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΞΥΝΙΔΗΣ

ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΕΠΠΑΣ
F

    Αριθμ. οικ. 7809 (3)
Σύσταση Γραφείου Ποιότητας Ζωής και Προώθησης Ήπιων 

Μορφών Μετακίνησης, στο πλαίσιο του Τμήματος Με−
λετών Ειδικών Τεχνικών Έργων και Ειδικών Κτιρίων, της 
Διεύθυνσης Ειδικών Έργων Αναβάθμισης, Περιοχών.

  Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ,
ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

Έχοντας υπόψη:
  1. Τις διατάξεις:
α) του Π.Δ. 63/2005/ «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας 

για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ 
98 A΄/05). 

β) της παρ. 4, του άρθρου 2, του ν. 51/1975 (ΦΕΚ 125 
A΄/75), όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 6, του άρ−
θρου 21, του ν. 2085/1992 «Ρύθμιση θεμάτων οργάνωσης, 
λειτουργίας και προσωπικού της Δημόσιας Διοίκησης 
και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 170Α/92).

γ) της απόφασης του Πρωθυπουργού με αριθμό 
2876/7.10.2009 «Αλλαγή τίτλου Υπουργείων» (ΦΕΚ 2234 
Β΄/09). 

δ) του άρθρου 6, του Π.Δ. 189/2009 «Καθορισμός και 
ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων» (ΦΕΚ 221 
A΄/09). 

ε) του άρθρου 2, του Π.Δ. 24/2010 «Ανακαθορισμός των 
αρμοδιοτήτων των Υπουργείων και τροποποιήσεις του 
Π.Δ. 189/2009» (ΦΕΚ 56 A΄/10). 

στ) του Π.Δ. 51/1988 «Οργανισμός Υπουργείου Περι−
βάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων» (ΦΕΚ 19 
A΄/88), όπως ισχύει.

2. Την αναγκαιότητα θεσμοθέτησης αρμοδιοτήτων 
που δεν προβλέπονται από τον υφιστάμενο Οργανισμό 
του Υπουργείου, για την υλοποίηση δράσεων που αφο−
ρούν στην προώθηση των ήπιων και φιλικών προς το 
περιβάλλον μορφών μετακίνησης και άλλων μέτρων για 
τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων.

3. Το γεγονός ότι με την παρούσα απόφαση προ−
καλείται δαπάνη σε βάρους του κρατικού προϋπολο−
γισμού, Κωδικός Φορέα 31−110, ΚΑΕ 0215, για το έτος 
2011, 126,20 € και για τα επόμενα έτη 631,44 € ανά έτος, 
αποφασίζουμε:

Τη σύσταση Γραφείου Ποιότητας Ζωής και Προώ−
θησης Ήπιων Μορφών Μετακίνησης, στο πλαίσιο του 
Τμήματος Μελετών Ειδικών Τεχνικών Έργων και Ειδικών 
Κτιρίων), της Διεύθυνσης Ειδικών Έργων Αναβάθμισης 
Περιοχών.

Α. Το Γραφείο Ποιότητας Ζωής και Προώθησης ’Ηπιων 
Μορφών Μετακίνησης ασκεί τις εξής αρμοδιότητες:

1. Μεριμνά για την ανάπτυξη και προώθηση των ήπιων 
μορφών μετακίνησης, πεζή και με ποδήλατο, σε συνερ−
γασία με τα συναρμόδια Υπουργεία, με Οργανισμούς 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης και με άλλους φορείς Δημοσίου 
και Ιδιωτικού Δικαίου.

2. Συνεργάζεται με συναρμόδιες υπηρεσίες για τις 
προδιαγραφές, τους κανονισμούς και τα πρότυπα που 
σχετίζονται ειδικότερα με πεζοδρομημένα δίκτυα, πε−
ζοδρόμια και ποδηλατοδρόμους, στην κατεύθυνση της 
βελτίωσης της ποιότητας, της ασφάλειας και της προ−
σβασιμότητας από όλες τις κοινωνικές ομάδες.

3. Εξετάζει τρόπους για την αύξηση της συμμετοχής 
στην πεζή μετακίνηση και της χρήσης του ποδηλάτου 
στις μετακινήσεις εντός αστικών ιστών.

4. Μελετά τις καλύτερες πρακτικές στον τομέα του 
ολοκληρωμένου σχεδιασμού συστημάτων ήπιων μορφών 
μετακίνησης και μεριμνά για την προώθηση τους.

5. Μεριμνά, σε συνεργασία με τους Οργανισμούς Το−
πικής Αυτοδιοίκησης, για τη βελτίωση της προσβασι−
μότητας σε δημόσιους χώρους και για παρεμβάσεις 
σε ελεύθερους χώρους, με σκοπό την ενθάρρυνση της 
πρόσβασης και της απρόσκοπτης κυκλοφορίας των 
πεζών.

6. Συνεργάζεται με τους Οργανισμούς Τοπικής Αυ−
τοδιοίκησης για πιλοτικές εφαρμογές μέτρων για την 
αύξηση της χρήσης των ήπιων μορφών μετακίνησης, 
για σύγχρονες πολιτικές στάθμευσης καθώς και για την 
ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του πολίτη.

7. Διατηρεί σε διαδικτυακό τόπο τις πολιτικές προ−
ώθησης των ήπιων μορφών μετακίνησης και της προ−
σβασιμότητας και μεριμνά για τη διάχυση αυτής της 
πληροφορίας.
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Β. Του Γραφείου προΐσταται υπάλληλος του κλάδου 
ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών ή ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών 
ή ΠΕ Τοπογράφων Μηχανικών, με αντίστοιχη προϋπη−
ρεσία ή εξειδίκευση.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 18 Φεβρουαρίου 2011

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΜΠΙΡΜΠΙΛΗ

F
(4)    

Ανάκληση απόφασης υπαγωγής στο ν. 3299/04 της εται−
ρείας «Α.ΚΑΛΑΜΠΟΚΗΣ Ε.Π.Ε.», δ.τ. «ALUCAL Ε.Π.Ε.».

  Με την αριθμ. ΙΕ/8131/Π07/5/00107/Ε/ν. 3299/04/28.01.2011 
απόφαση της Γενικής Γραμματέως Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Ηπείρου − Δυτικής Μακεδονίας, ανακαλείται η 
ΙΕ/1699/Π07/5/00107/Ν.3299/04/16−10−2008 όμοια απόφα−
ση υπαγωγής στο ν. 3299/04 επένδυσης της εταιρείας 
«Α.ΚΑΛΑΜΠΟΚΗΣ ΕΠΕ» δ.τ. «ALUCAL Ε.Π.Ε.» έπειτα από 
αίτημα της ιδίας.

Η καταβληθείσα προκαταβολή επιχορήγησης ποσού 
εκατόν είκοσι χιλιάδων (€ 120.000,00) θα επιστραφεί στο 
Δημόσιο σύμφωνα με την περί εισπράξεως Δημοσίων 
Εσόδων νομοθεσία, προσαυξημένη με τους νόμιμους 
τόκους από την ημερομηνία καταβολής σύμφωνα με 
την παρ.4 του άρθρου 10 του ν. 3299/04.

Ημερομηνία γνωμοδότησης της Επιτροπής: 27.01.2010
Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.

  Η Γενική Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ΔΗΜΗΤΡΑ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ − ΜΠΑΣΤΑ
F

(5)
    Απόκτηση της Ελληνικής Ιθαγένειας.

1.   Με την αριθ. Κ25801/19721/14−2−2011 απόφαση του 
Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, γίνεται 
αποδεκτή η αίτηση του ομογενούς αλλοδαπού υπό 
στοιχεία: ΝΤΟΥΚΟΛΗΣ (DUKOLI) ΔΗΜΗΤΡΗΣ (DHIMITER), 
ον. πατρός ΠΑΝΟΣ (ΡΑΝΟ), κατοίκου Δήμου Πατρέων, 
κάτοχου του Ειδικού Δελτίου Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με 
αριθμό Α213283, περί αποκτήσεως της Ελληνικής Ιθα−
γένειας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23 του 
ν. 3838/2010 (ΦΕΚ 49 Α).

2. Με την αριθ. Κ27438/23776/14−2−2011 απόφαση του Γε−
νικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελο−
ποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, γίνεται αποδεκτή 
η αίτηση της ομογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία: ΚΟΛΙΑ 
(KOLA) ΟΛΥΜΠΙΑ (OLIMBI), ον. πατρός ΘΩΜΑΣ (ΤΗΟΜΑ), 
κατοίκου Δήμου Πατρέων, κάτοχου του Ειδικού Δελτίου 
Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό Α 210185, περί αποκτήσε−
ως της Ελληνικής Ιθαγένειας, σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 23 του ν. 3838/2010 (ΦΕΚ 49 Α).

3. Με την αριθ. Κ27020/15915/14−2−2011 απόφαση του 
Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πε−
λοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, γίνεται απο−
δεκτή η αίτηση της ομογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία: 
ΘΑΝΑΣΗ (THANASI) ΟΥΡΑΝΙΑ (URANIA), ον. συζ. ΘΩΜΑΣ 
(ΤΗΟΜΑ), κατοίκου Δήμου Πατρέων, κάτοχου του Ειδικού 

Δελτίου Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό Α 433827, περί 
αποκτήσεως της Ελληνικής Ιθαγένειας, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 23 του ν. 3838/2010 (ΦΕΚ 49 Α).

4. Με την αριθ. Κ28245/25353/14−2−2011 απόφαση του 
Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, γίνεται 
αποδεκτή η αίτηση της ομογενούς αλλοδαπής υπό 
στοιχεία: ΘΑΝΑΣΗ (THANASI) ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ (ELEFTERIA), 
ον. αποβ. συζ. ΚΩΤΣΗΣ (KOCI), κατοίκου Δήμου Πατρέ−
ων, κάτοχου του Ειδικού Δελτίου Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) 
με αριθμό Α 234420, περί αποκτήσεως της Ελληνικής 
Ιθαγένειας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23 
του ν. 3838/2010 (ΦΕΚ 49 Α).

5. Με την αριθ. Κ28499/25621/14−2−2011 απόφαση του 
Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πε−
λοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, γίνεται αποδε−
κτή η αίτηση της ομογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία: 
ΚΟΜΠΟΥΖΗ (KOBUZI) ΕΛΛΗ (ELI), ον. πατρός ΓΙΑΝΝΗ 
(JANI), κατοίκου Δήμου Πατρέων, κάτοχου του Ειδικού 
Δελτίου Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό Α 213301, περί 
αποκτήσεως της Ελληνικής Ιθαγένειας, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 23 του ν. 3838/2010 (ΦΕΚ 49 Α).

6. Με την αριθ. Κ28222/25619/14−2−2011 απόφαση του 
Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πε−
λοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, γίνεται απο−
δεκτή η αίτηση της ομογενούς αλλοδαπής υπό στοι−
χεία: ΠΑΠΠΑ (PAPA) ΧΑΪΔΩ (HAJDHO), ον. συζ. ΦΙΛΙΠΑΣ 
(FILIP), κατοίκου Δήμου Αιγιαλείας, κάτοχου του Ειδικού 
Δελτίου Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό Α 215041, περί 
αποκτήσεως της Ελληνικής Ιθαγένειας, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 23 του ν. 3838/2010 (ΦΕΚ 49 Α).

7. Με την αριθ. Κ28558/2345/14−2−2011 απόφαση του 
Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πε−
λοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, γίνεται αποδε−
κτή η αίτηση του ομογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία 
ΤΖΙΩΛΑΣ (XHOLLA) ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ (DHIONIS), ον. πατρός 
ΓΙΩΡΓΗΣ (JORGJI), κατοίκου Δήμου Πατρέων, κάτοχου 
του Ειδικού Δελτίου Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό Α 
210381, περί αποκτήσεως της Ελληνικής Ιθαγένειας, σύμ−
φωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23 του ν. 3838/2010 
(ΦΕΚ 49 Α).

8. Με την αριθ. Κ28579/2346/14−2−2011 απόφαση του Γε−
νικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελο−
ποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, γίνεται αποδεκτή 
η αίτηση της ομογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία ΒΑΣΙ−
ΛΗ (VASILI) ΒΑΛΕNTIΝΑ (VALENTINA), ον. πατρός ΣΠΥΡΟ 
(SPIRO), κατοίκου Δήμου Πατρέων, κάτοχου του Ειδικού 
Δελτίου Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό Α 213156, περί 
αποκτήσεως της Ελληνικής Ιθαγένειας, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 23 του ν. 3838/2010 (ΦΕΚ 49 Α).

9. Με την αριθ. Κ21782/19662/2010/14−2−2011 απόφαση 
του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, γίνεται απο−
δεκτή η αίτηση της ομογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία: 
ΚΑΡΑΤΖΙΩΤΗ (KARAXHOTI) ΛΕΝΑ (LENA), ον. συζ. ΚΟΛΙΑΣ 
(KOLA), κατοίκου Δήμου Πατρέων, κάτοχου του Ειδικού 
Δελτίου Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό Α 210394, περί 
αποκτήσεως της Ελληνικής Ιθαγένειας, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 23 του ν. 3838/2010 (ΦΕΚ 49 Α).

10. Με την αριθ. Κ28520/26438/2010/14−2−2011 απόφα−
ση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Δι−
οίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, 
γίνεται αποδεκτή η αίτηση της ομογενούς αλλοδαπής 
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υπό στοιχεία: ΧΙΣΚΟΥ (HYSKO) ΡΑΦΑΕΛΑ (RAFAELA), 
ον. πατρός ΝΙΚΟΣ (ΝΙΚΟ), κατοίκου Δήμου Πατρέων, 
κάτοχου του Ειδικού Δελτίου Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με 
αριθμό Α 212698, περί αποκτήσεως της Ελληνικής Ιθα−
γένειας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23 του 
ν. 3838/2010 (ΦΕΚ 49 Α).

11. Με την αριθ. Κ22290/23775/2010/14−2−2011 απόφα−
ση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Δι−
οίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, 
γίνεται αποδεκτή η αίτηση του ομογενούς αλλοδαπού 
υπό στοιχεία: ΚΟΚΚΑΣ (ΚΟΚΑ) ΓΙΩΡΓΟΣ (JORGO), ον. 
πατρός ΒΑΓΓΕΛΗΣ (VANGJEL), κατοίκου Δήμου Πατρέ−
ων, κάτοχου του Ειδικού Δελτίου Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) 
με αριθμό Α 213131, περί αποκτήσεως της Ελληνικής 
Ιθαγένειας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23 
του ν. 3838/2010 (ΦΕΚ 49 Α).

12. Με την αριθ. Κ28572/26511/2010/14−2−2011 απόφαση 
του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκη−
σης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, γίνεται 
αποδεκτή η αίτηση του ομογενούς αλλοδαπού υπό στοι−
χεία: ΜΗΤΡΕ (MITRE) ΚΩΤΣΟ (KOCO), ον. πατρός ΦΟΡΕ 
(FORE), κατοίκου Δήμου Αιγιαλείας, κάτοχου του Ειδικού 
Δελτίου Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό Α 208440, περί 
αποκτήσεως της Ελληνικής Ιθαγένειας, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 23 του ν. 3838/2010 (ΦΕΚ 49 Α).

13. Με την αριθ. Κ28492/25351/2010/14−2−2011 απόφαση 
του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκη−
σης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, γίνεται 
αποδεκτή η αίτηση του ομογενούς αλλοδαπού υπό στοι−
χεία: ΚΟΤΣΗ (KOCI) ΑΓΚΡΟΝ (AGRON), ον. πατρός ΡΑΚΟ 
(RAKO), κατοίκου Δήμου Πατρέων, κάτοχου του Ειδικού 
Δελτίου Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό Α 213080, περί 
αποκτήσεως της Ελληνικής Ιθαγένειας, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 23 του ν. 3838/2010 (ΦΕΚ 49 Α).

14. Με την αριθ. Κ22230/26519/2010/14−2−2011 απόφαση 
του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, γίνεται απο−
δεκτή η αίτηση της ομογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία: 
ΓΙΩΡΓΚΗ (JORGJI) ΜΑΡΙΑ (MARIA), ον. πατρός ΜΗΤΣΟ 
(MICO), κατοίκου Δήμου Πατρέων, κάτοχου του Ειδικού 
Δελτίου Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό Α 210622, περί 
αποκτήσεως της Ελληνικής Ιθαγένειας, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 23 του ν. 3838/2010 (ΦΕΚ 49 Α).

15. Με την αριθ. Κ27767/25617/2010/14−2−2011 απόφαση του 
Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελο−
ποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, γίνεται αποδεκτή 
η αίτηση της ομογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία: ΒΙΛΑ 
(VILA) ANNA (ΑΝΑ), ον. πατρός ΧΡΙΣΤΑΚΗΣ (KRISTAQ), 
κατοίκου Δήμου Αιγιαλείας, κάτοχου του Ειδικού Δελτίου 
Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό Α 214470, περί αποκτήσε−
ως της Ελληνικής Ιθαγένειας, σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 23 του ν. 3838/2010 (ΦΕΚ 49 Α).

16. Με την αριθ. Κ27886/25618/2010/14−2−2011 απόφαση 
του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, γίνεται απο−
δεκτή η αίτηση της ομογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία: 
ΚΑΡΑΜΠΕΛΑ (KARABELLA) ΠΟΛΥΞΕΝΗ (POLIKSENI), 
ον. συζ. ΘΩΜΑΣ (ΤΗΟΜΑ), κατοίκου Δήμου Πατρέων, 
κάτοχου του Ειδικού Δελτίου Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με 
αριθμό Α 210748, περί αποκτήσεως της Ελληνικής Ιθα−
γένειας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23 του 
ν. 3838/2010 (ΦΕΚ 49 Α).

17. Με την αριθ. Κ27887/25616/2010/14−2−2011 απόφαση 
του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκη−
σης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, γίνε−
ται αποδεκτή η αίτηση του ομογενούς αλλοδαπού υπό 
στοιχεία: ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ (KARABELLA) ΘΩΜΑΣ (ΤΗΟΜΑ), 
ον. πατρός ΚΩΣΤΑΣ (KOSTA), κατοίκου Δήμου Πατρέων, 
κάτοχου του Ειδικού Δελτίου Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με 
αριθμό Α 211553, περί αποκτήσεως της Ελληνικής Ιθα−
γένειας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23 του 
ν. 3838/2010 (ΦΕΚ 49 Α).

18. Με την αριθ. Κ28092/25358/2010/14−2−2011 απόφαση 
του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκη−
σης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, γίνεται 
αποδεκτή η αίτηση της ομογενούς αλλοδαπής υπό στοι−
χεία: ΒΟΝΤΑ (VODA) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ (KOSTANDINA), ον. 
πατρός ΧΡΗΣΤΟΣ (HRISTO), κατοίκου Δήμου Πατρέων, 
κάτοχου του Ειδικού Δελτίου Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με 
αριθμό Α 208975, περί αποκτήσεως της Ελληνικής Ιθα−
γένειας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23 του 
ν. 3838/2010 (ΦΕΚ 49 Α).

19. Με την αριθ. Κ27355/15841/2010/14−2−2011 απόφαση 
του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκη−
σης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, γίνε−
ται αποδεκτή η αίτηση του ομογενούς αλλοδαπού υπό 
στοιχεία: ΜΟΤΣΟΣ (MOCO) ΛΕΩΝΙΔΑΣ (LEONIDHA), ον. 
πατρός ΜΗΤΣΟΣ (MICO), κατοίκου Δήμου Δυτικής Αχα−
ΐας, κάτοχου του Ειδικού Δελτίου Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) 
με αριθμό Α 208974, περί αποκτήσεως της Ελληνικής 
Ιθαγένειας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23 
του ν. 3838/2010 (ΦΕΚ 49 Α).

20. Με την αριθ. Κ27351/15818/2010/14−2−2011 απόφα−
ση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Δι−
οίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, 
γίνεται αποδεκτή η αίτηση του ομογενούς αλλοδαπού 
υπό στοιχεία: ΜΟΤΣΟΣ (MOCO) ΓΙΑΝΝΗΣ (JANI), ον. πα−
τρός ΜΗΤΣΟΣ (MICO), κατοίκου Δήμου Δυτικής Αχαίας, 
κάτοχου του Ειδικού Δελτίου Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με 
αριθμό Α 213793, περί αποκτήσεως της Ελληνικής Ιθα−
γένειας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23 του 
ν. 3838/2010 (ΦΕΚ 49 Α).

21. Με την αριθ. Κ28793/2536/14−2−2011 απόφαση του 
Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πε−
λοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, γίνεται αποδε−
κτή η αίτηση του ομογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία: 
ΜΠΑΤΖΙΟΣ (ΒΑΧΗΟ) ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ (DHIONIS), ον. πατρός 
ΘΩΜΑΣ (ΤΗΟΜΑ), κατοίκου Δήμου Πατρέων, κάτοχου 
του Ειδικού Δελτίου Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό Α 
290176, περί αποκτήσεως της Ελληνικής Ιθαγένειας, σύμ−
φωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23 του ν. 3838/2010 
(ΦΕΚ 49 Α).

22. Με την αριθ. Κ28201/26428/2010/14−2−2011 απόφαση 
του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκη−
σης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, γίνε−
ται αποδεκτή η αίτηση του ομογενούς αλλοδαπού υπό 
στοιχεία: ΜΟΣΤΟ (MUSTO) ΒΑΣΙΛ (VASIL), ον. πατρός 
ΠΕΡΙΚΛΗ (PERIKLI), κατοίκου Δήμου Πατρέων, κάτοχου 
του Ειδικού Δελτίου Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό Α 
213632, περί αποκτήσεως της Ελληνικής Ιθαγένειας, σύμ−
φωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23 του ν. 3838/2010 
(ΦΕΚ 49 Α).

23. Με την αριθ. Κ28207/26430/2010/14−2−2011 απόφα−
ση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Δι−
οίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, 
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γίνεται αποδεκτή η αίτηση του ομογενούς αλλοδαπού 
υπό στοιχεία: ΖΗΣΗΣ (ZISI) ΑΧΙΛΛΕΑΣ (ARQILEA), ον. 
πατρός ΧΡΗΣΤΟΣ (KRISTO), κατοίκου Δήμου Πατρέων, 
κάτοχου του Ειδικού Δελτίου Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με 
αριθμό Α 208848, περί αποκτήσεως της Ελληνικής Ιθα−
γένειας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23 του 
ν. 3838/2010 (ΦΕΚ 49 Α).

24. Με την αριθ. Κ28206/26437/2010/14−2−2011 απόφαση 
του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκη−
σης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, γίνεται 
αποδεκτή η αίτηση της ομογενούς αλλοδαπής υπό στοι−
χεία: ΖΗΣΗ (ZISI) ΦΩΤΕΙΝΩ (FOTINO), ον. συζ. ΑΧΙΛΛΕΑΣ 
(ARQILEA), κατοίκου Δήμου Πατρέων, κάτοχου του Ειδικού 
Δελτίου Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό Α 208847, περί 
αποκτήσεως της Ελληνικής Ιθαγένειας, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 23 του ν. 3838/2010 (ΦΕΚ 49 Α).

25. Με την αριθ. Κ28209/26436/2010/14−2−2011 απόφα−
ση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Δι−
οίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, 
γίνεται αποδεκτή η αίτηση του ομογενούς αλλοδαπού 
υπό στοιχεία: ΠΑΠΠΑΣ (PAPA) ΚΥΡΙΑΚΟΣ (QIRJAKO), 
ον. πατρός ΘΩΜΑΣ (ΤΗΟΜΑ), κατοίκου Δήμου Πατρέ−
ων, κάτοχου του Ειδικού Δελτίου Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) 
με αριθμό Α 208899, περί αποκτήσεως της Ελληνικής 
Ιθαγένειας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23 
του ν. 3838/2010 (ΦΕΚ 49Α).

26. Με την αριθ. Κ27888/18086/2010/14−2−2011 απόφαση 
του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, γίνεται απο−
δεκτή η αίτηση του ομογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία: 
ΤΣΙΠΑΣ (CIPA) ΙΩΑΝΝΗΣ (JANI), ον. πατρός ΘΩΜΑΣ (ΤΗ−
ΟΜΑ), κατοίκου Δήμου Πατρέων, κάτοχου του Ειδικού 
Δελτίου Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό Α 462779, περί 
αποκτήσεως της Ελληνικής Ιθαγένειας, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 23 του ν. 3838/2010 (ΦΕΚ 49 Α).

27. Με την αριθ. Κ28203/26433/2010/14−2−2011 απόφαση 
του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, γίνεται απο−
δεκτή η αίτηση του ομογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία: 
ΘΥΜΙΟΣ (THIMJO) ΦΙΛΙΠΠΟΣ (FILIP), ον. πατρός ΣΠΥΡΟΣ 
(SPIRO), κατοίκου Δήμου Πατρέων, κάτοχου του Ειδικού 
Δελτίου Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό Α 211040, περί 
αποκτήσεως της Ελληνικής Ιθαγένειας, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 23 του ν. 3838/2010 (ΦΕΚ 49 Α).

28. Με την αριθ. Κ28202/26453/2010/14−2−2011 απόφαση 
του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, γίνεται απο−
δεκτή η αίτηση της ομογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία: 
ΘΥΜΙΟΥ (THIMJO) ΚΑΤΕΡΙΝΑ (KATERINA), ον. συζ. ΦΙΛΙΠ−
ΠΟΣ (FILIP), κατοίκου Δήμου Πατρέων, κάτοχου του Ειδι−
κού Δελτίου Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό Α 211041, περί 
αποκτήσεως της Ελληνικής Ιθαγένειας, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 23 του ν. 3838/2010 (ΦΕΚ 49 Α).

29. Με την αριθ. Κ27876/26450/2010/14−2−2011 απόφαση 
του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκη−
σης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, γίνε−
ται αποδεκτή η αίτηση της ομογενούς αλλοδαπής υπό 
στοιχεία: ΝΤΑΓΙΑΚΑ (DAJAKA) ΧΡΥΣΑΝΘΗ (HRISANTHI), 
ον. συζ. ΘΥΜΙΟΣ (THIMJO), κατοίκου Δήμου Πατρέων, 
κάτοχου του Ειδικού Δελτίου Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με 
αριθμό Α 212022, περί αποκτήσεως της Ελληνικής Ιθα−
γένειας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23 του 
ν. 3838/2010 (ΦΕΚ 49 Α).

30. Με την αριθ. Κ27897/26446/2010/14−2−2011 απόφα−
ση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Δι−
οίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, 
γίνεται αποδεκτή η αίτηση του ομογενούς αλλοδαπού 
υπό στοιχεία: ΝΤΑΓΙΑΚΑΣ (DAJAKA) ΘΥΜΙΟΣ (THIMJO), 
ον. πατρός ΓΙΑΝΝΗΣ (JANI), κατοίκου Δήμου Πατρέων, 
κάτοχου του Ειδικού Δελτίου Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με 
αριθμό Α 211591, περί αποκτήσεως της Ελληνικής Ιθα−
γένειας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23 του 
ν. 3838/2010 (ΦΕΚ 49 Α).

31. Με την αριθ. Κ28315/26451/2010/14−2−2011 απόφαση 
του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, γίνεται απο−
δεκτή η αίτηση του ομογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία: 
ΛΙΤΗΣ (LITI) ΛΑΖΑΡΟΣ (LLAZAR), ον. πατρός ΚΩΤΣΟΣ 
(KOCO), κατοίκου Δήμου Αιγιαλείας, κάτοχου του Ειδικού 
Δελτίου Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό Α 208438, περί 
αποκτήσεως της Ελληνικής Ιθαγένειας, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 23 του ν. 3838/2010 (ΦΕΚ 49 Α).

32. Με την αριθ. Κ27896/26457/2010/14−2−2011 απόφαση 
του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκη−
σης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, γίνε−
ται αποδεκτή η αίτηση της ομογενούς αλλοδαπής υπό 
στοιχεία: ΜΠΑΡΙΑΜΠΑ (BARJABA) ΤΕΥΤΑ (TEFTA), ον. 
συζ. ΘΟΔΩΡΗΣ (THODHORI), κατοίκου Δήμου Πατρέων, 
κάτοχου του Ειδικού Δελτίου Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με 
αριθμό Α 211508, περί αποκτήσεως της Ελληνικής Ιθα−
γένειας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23 του 
ν. 3838/2010 (ΦΕΚ 49 Α).

33. Με την αριθ. Κ27895/26473/2010/14−2−2011 απόφαση 
του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκη−
σης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, γίνεται 
αποδεκτή η αίτηση του ομογενούς αλλοδαπού υπό στοι−
χεία: ΜΠΑΡΙΑΜΠΑΣ (BARJABA) ΘΟΔΩΡΗΣ (THODHORI), 
ον. πατρός ΠΥΛΙΟΣ (PILO), κατοίκου Δήμου Πατρέων, 
κάτοχου του Ειδικού Δελτίου Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με 
αριθμό Α 209575, περί αποκτήσεως της Ελληνικής Ιθα−
γένειας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23 του 
ν. 3838/2010(ΦΕΚ 49 Α).

34. Με την αριθ. Κ28049/26458/2010/14−2−2011 απόφα−
ση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Δι−
οίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, 
γίνεται αποδεκτή η αίτηση του ομογενούς αλλοδαπού 
υπό στοιχεία: ΚΟΚΑΣ (ΚΟΚΑ) ΧΡΗΣΤΟΣ (KRISTO), ον. 
πατρός ΝΙΚΟΛΑΟΣ (NIKOLLA), κατοίκου Δήμου Πατρέ−
ων, κάτοχου του Ειδικού Δελτίου Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) 
με αριθμό Α 213130, περί αποκτήσεως της Ελληνικής 
Ιθαγένειας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23 
του ν. 3838/2010 (ΦΕΚ 49 Α).

35. Με την αριθ. Κ28052/26460/2010/14−2−2011 απόφαση 
του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκη−
σης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, γίνεται 
αποδεκτή η αίτηση της ομογενούς αλλοδαπής υπό στοι−
χεία: ΚΟΚΑ (ΚΟΚΑ) ΕΥΓΕΝΙΑ (EVGJENI), ον. συζ. ΧΡΗΣΤΟΣ 
(KRISTO), κατοίκου Δήμου Πατρέων, κάτοχου του Ειδικού 
Δελτίου Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό Α 213135, περί 
αποκτήσεως της Ελληνικής Ιθαγένειας, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 23 του ν. 3838/2010 (ΦΕΚ 49 Α).

36. Με την αριθ. Κ28211/26467/2010/14−2−2011 απόφαση 
του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκη−
σης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, γίνεται 
αποδεκτή η αίτηση του ομογενούς αλλοδαπού υπό στοι−
χεία: ΝΤΑΜΠΕΡΝΤΑΚΟΥ (DABERDAKU) ΑΣΤΙ (ASTI), ον. 
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πατρός ΓΚΕΝΑΡΟ (GJENARO), κατοίκου Δήμου Πατρέων, 
κάτοχου του Ειδικού Δελτίου Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με 
αριθμό Α 209337, περί αποκτήσεως της Ελληνικής Ιθα−
γένειας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23 του 
ν. 3838/2010 (ΦΕΚ 49 Α).

37. Με την αριθ. Κ28513/26515/2010/14−2−2011 απόφαση 
του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, γίνεται απο−
δεκτή η αίτηση της ομογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία: 
ΦΡΑΝΓΚΟ (FRANGO) ΒΑΝΘΙΑ (VANTHIA), ον. συζ. ΓΙΑΝΝΗ 
(JANI), κατοίκου Δήμου Αιγιαλείας, κάτοχου του Ειδικού 
Δελτίου Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό Α 214238, περί 
αποκτήσεως της Ελληνικής Ιθαγένειας, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 23 του ν. 3838/2010 (ΦΕΚ 49 Α).

38. Με την αριθ. Κ27931/26521/2010/14−2−2011 απόφα−
ση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Δι−
οίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, 
γίνεται αποδεκτή η αίτηση του ομογενούς αλλοδαπού 
υπό στοιχεία: ΣΙΟΥΤΗΣ (SHUTI) ΒΑΓΓΕΛΗΣ (VANGJEL), 
ον. πατρός ΓΙΑΝΝΗΣ (JANI), κατοίκου Δήμου Πατρέων, 
κάτοχου του Ειδικού Δελτίου Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με 
αριθμό Α 209214, περί αποκτήσεως της Ελληνικής Ιθα−
γένειας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23 του 
ν. 3838/2010 (ΦΕΚ 49 Α).

39. Με την αριθ. Κ10984/26495/2010/14−2−2011 απόφαση 
του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκη−
σης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, γίνε−
ται αποδεκτή η αίτηση του ομογενούς αλλοδαπού υπό 
στοιχεία: ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ (STEFANIDHI) ΛΙΓΚΟΡ (LIGOR), 
ον. πατρός ΜΗΝΑΣ (ΜΙΝΑ), κατοίκου Δήμου Αιγιαλείας, 
κάτοχου του Ειδικού Δελτίου Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με 
αριθμό Α 210333, περί αποκτήσεως της Ελληνικής Ιθα−
γένειας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23 του 
ν. 3838/2010 (ΦΕΚ 49 Α).

40. Με την αριθ. Κ27974/26466/2010/14−2−2011 απόφαση 
του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκη−
σης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, γίνεται 
αποδεκτή η αίτηση του ομογενούς αλλοδαπού υπό στοι−
χεία: ΒΕΛΤΣΟ (VELCO) ΣΟΦΟ (SOFO), ον. πατρός ΝΑΝΕ 
(ΝΑΝΕ), κατοίκου Δήμου Πατρέων, κάτοχου του Ειδικού 
Δελτίου Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό Α 223186, περί 
αποκτήσεως της Ελληνικής Ιθαγένειας, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 23 του ν. 3838/2010 (ΦΕΚ 49 Α).

41. Με την αριθ. Κ27972/26455/2010/14−2−2011 απόφαση 
του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκη−
σης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, γίνε−
ται αποδεκτή η αίτηση της ομογενούς αλλοδαπής υπό 
στοιχεία: ΒΕΛΤΣΟ (VELCO) ΣΟΣΕ (SOSE), ον. συζ. ΣΟΦΟ 
(SOFO), κατοίκου Δήμου Πατρέων, κάτοχου του Ειδικού 
Δελτίου Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό Α 224069, περί 
αποκτήσεως της Ελληνικής Ιθαγένειας, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 23 του ν. 3838/2010 (ΦΕΚ 49 Α).

42. Με την αριθ. Κ26495/15914/2010/14−2−2011 απόφαση 
του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, γίνεται απο−
δεκτή η αίτηση του ομογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία: 
ΚΑΛΟΓΕΡΗΣ (KALLOJERI) ΟΔΥΣΣΕΑΣ (ODHISEA), ον. 
πατρός ΧΡΗΣΤΟΣ (KRISTO), κατοίκου Δήμου Πατρέων, 
κάτοχου του Ειδικού Δελτίου Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με 
αριθμό Α 434083, περί αποκτήσεως της Ελληνικής Ιθα−
γένειας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23 του 
ν. 3838/2010 (ΦΕΚ 49 Α).

43. Με την αριθ. Κ23198/23777/2010/14−2−2011 απόφαση 
του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκη−

σης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, γίνε−
ται αποδεκτή η αίτηση της ομογενούς αλλοδαπής υπό 
στοιχεία: ΜΠΕΛΕΡΗ (BELERI) ΞΑΝΘΙΠΠΗ (KSANTHIPI), ον. 
πατρός ΧΑΡΙΛΩ (HARILLO), κατοίκου Δήμου Πατρέων, 
κάτοχου του Ειδικού Δελτίου Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με 
αριθμό Α 212678, περί αποκτήσεως της Ελληνικής Ιθα−
γένειας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23 του 
ν. 3838/2010 (ΦΕΚ 49 Α).

44. Με την αριθ. Κ25697/19723/2010/14−2−2011 απόφαση 
του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, γίνεται απο−
δεκτή η αίτηση της ομογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία: 
ΓΚΙΝΚΟ (GJINKO) ΛΟΡΕΝΤΣΑ (LORENCA), ον. πατρός 
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ (ARISTOTEL), κατοίκου Δήμου Πατρέων, 
κάτοχου του Ειδικού Δελτίου Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με 
αριθμό Α 462759, περί αποκτήσεως της Ελληνικής Ιθα−
γένειας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23 του 
ν. 3838/2010 (ΦΕΚ 49 Α).

  Ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ
F

(6)
      Ενιαία εξυπηρέτηση πολιτών από όλες τις υπηρεσίες 

Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφέρειας 
Αττικής.

ΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ
(συνεδρίαση 3η/17−2−2011 θέμα 3ο)

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική 

της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκη−
σης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».

2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Αττικής (ΦΕΚ 238/τ. 
Α΄/27−12−2010).

3. Την εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη Περιφερειακής 
Ενότητας Δυτικού Τομέα Κ. Παπαντωνίου.

4. Το γεγονός ότι από τις ανωτέρω διατάξεις δεν 
προκύπτει δαπάνη που θα βαρύνει τον προϋπολογισμό 
της Περιφέρειας Αττικής.

Το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής αποφασίζει:
Αποδέχεται την εισήγηση για θεσμική παρέμβαση 

για τη δυνατότητα στους πολίτες να απευθύνονται 
σε οποιαδήποτε Δ/νση Μεταφορών και Επικοινωνιών 
ανεξάρτητα από την κατοικία τους για τις εξής αρμο−
διότητες:

1. έκδοση αδειών κυκλοφορίας νέων επιβατικών και 
δικύκλων ιδιωτικής χρήσης, έκδοση αντιγράφων λόγω 
κλοπής, φθοράς ή απώλειας, χορήγηση ανταλλακτικών 
πινακίδων, αλλαγή κινητήρα, κ.λπ. εκτός της άρσης πα−
ρακράτησης, 

2. έκδοση νέων αδειών κυκλοφορίας φορτηγών ιδιωτι−
κής χρήσης και λεωφορείων ιδιωτικής χρήσης, έκδοση 
αντιγράφων λόγω κλοπής, φθοράς ή απώλειας, χορή−
γηση ανταλλακτικών πινακίδων, αλλαγή κινητήρα, κ.λπ. 
εκτός της άρσης παρακράτησης,

3. χορήγηση αδειών ελαφρών ρυμουλκουμένων και 
τροχόσπιτων από επιβατικά ιδιωτικής χρήσης αυτο−
κίνητα.  

4. χορήγηση αδειών έλξης ελαφρών ρυμουλκούμενων 
από Ε.Ι.Χ. αυτοκίνητα.

5. έκδοση αδειών άσκησης επαγγέλματος οδικού με−
ταφορέα εμπορευμάτων και επιβατών,
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6. χορήγηση άδειας άσκησης επαγγελμάτων επι−
σκευαστή αυτοκινήτων, μοτοσικλετών και μοτοποδη−
λάτων.

7. χορήγηση αδειών οδήγησης αυτοκινήτων και μο−
τοσικλετών όλων των κατηγοριών ο προγραμματισμός 
και η διενέργεια των σχετικών εξετάσεων (θεωρητικές − 
πρακτικές).

8. αναθεωρήσεις αδειών οδήγησης, αντικατάσταση 
αδειών κοινοτικού τύπου, αντικατάσταση αδειών οδή−
γησης λόγω φθοράς, κλοπής, απώλειας,

9. χορήγηση ειδικών αδειών οδήγησης Ε.Δ.Χ., αναθεω−
ρήσεις και αντίγραφα αυτών και η διενέργεια σχετικών 
εξετάσεων. 

10. χορήγηση καρτών στάθμευσης Α.Μ.Ε.Α.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 21 Φεβρουαρίου 2011

Ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ
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