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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

(1)
Πολιτογράφηση Ομογενών Αλλοδαπών υπό στοιχεία:
ΘΑΝΟΥ ΑΓΑΘΗ ον. συζ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ, γεν. 1974 στην
Αλβανία κ.λπ.

Πολιτογράφηση Ομογενών Αλλοδαπών υπό στοιχεία:
ΘΑΝΟΥ ΑΓΑΘΗ ον. συζ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ, γεν. 1974
στην Αλβανία κ.λπ.........................................................................
1
Πολιτογράφηση Ομογενών Αλλοδαπών υπό στοιχεία:
ΜΠΑΡΚΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ον. πατρός ΘΩΜΑΣ, γεν. 1953
στην Αλβανία … κ.λπ.. .................................................................. 2
Πολιτογράφηση Αλλογενούς Αλλοδαπής υπό στοι−
χεία: ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ον. συζ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ,
γεν. 1973 στο Καζαχστάν. ....................................................... 3
Πολιτογράφηση Oμογενών Αλλοδαπών υπό στοι−
χεία: ΚΑΛΥΒΙΩΤΗΣ ΖΗΣΟΣ ον. πατρός ΘΩΜΑΣ,
γεν. 1962 στην Αλβανία κ.λ.π. ............................................. 4
Πολιτογράφηση Oμογενών Αλλοδαπών υπό στοιχεία:
ΠΑΠΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ον. πατρός ΦΑΝΗΣ, γεν. 1938
στην Αλβανία κ.λ.π. .....................................................................
Αναπροσαρμογή εισοδηματικών κριτηρίων χορή−
γησης του επιδόματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης
(ΕΚΑΣ) έτους 2010 στους συνταξιούχους του Δη−
μοσίου και του ειδικού καθεστώτος του Ι.Κ.Α.. ....
Καθορισμός μεγίστου επιτρεπομένου αριθμού ημε−
ρών μετακινήσεων εκτός έδρας, καθ’ υπέρβαση
των προβλεπομένων, για εκτέλεση υπηρεσιακών
καθηκόντων του Γενικού Γραμματέα Δικαιοσύνης,
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. ............
Καθορισμός Μοναδιαίου Τιμήματος Πληρωμής Ισχύ−
ος κατά τις διατάξεις του άρθρου 333 του Κώδι−
κα Διαχείρισης του Συστήματος και Συναλλαγών
Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΦΕΚ 655/Β΄/17.05.2005). ...
Χορήγηση εκλογικού επιδόματος στο προσωπικό της
Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Τάξης του Υπουρ−
γείου Προστασίας του Πολίτη, για την έκτακτη
απασχόληση τους σε εκλογικής φύσεως εργασί−
ες κατά την εκλογική περίοδο των Περιφερειακών
και Δημοτικών Εκλογών του Νοεμβρίου 2010. ......
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ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ
Διορθώσεις σφαλμάτων στην 117201/ΙΘ/21−9−2010
απόφαση της Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μά−
θησης και Θρησκευμάτων. ..................................................... 10

1.− Με την Φ. 76023/42021/26.10.2010 απόφαση της Υφυ−
πουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης, γίνεται δεκτή η αίτηση πολιτογράφη−
σης της ομογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:
ΘΑΝΟΥ ΑΓΑΘΗ ον. συζ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ, γεν. 1974 στην
Αλβανία, για την απόκτηση της Ελληνικής ιθαγένειας.
2.− Με την Φ. 107335/40183/26.10.2010 απόφαση της
Υφυπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρο−
νικής Διακυβέρνησης, γίνονται δεκτές οι αιτήσεις πολι−
τογράφησης των ομογενών αλλοδαπών υπό στοιχεία:
α) ΤΣΑΜΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ον. πατρός ΒΑΣΙΛΗΣ, γεν. 1955
στην Αλβανία και
β) ΤΣΑΜΗ ΟΛΥΜΠΙΑ ον. συζ. ΓΡΗΓΟΡΗΣ, γεν. 1955 στην
Αλβανία, για την απόκτηση της Ελληνικής ιθαγένειας.
3.− Με την Φ. 107737/38589/26.10.2010 απόφαση της
Υφυπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρο−
νικής Διακυβέρνησης, γίνεται δεκτή η αίτηση πολιτο−
γράφησης της ομογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:
ΧΟΤΖΑ ΜΑΡΣΕΛΑ ον. συζ. ΝΤΡΙΤΑΝ, γεν. 1973 στην
Αλβανία, για την−απόκτηση της Ελληνικής ιθαγένειας.
4.− Με την Φ. 108403/41894/26.10.2010 απόφαση της
Υφυπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρο−
νικής Διακυβέρνησης, γίνεται δεκτή η αίτηση πολιτο−
γράφησης της ομογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:
ΒΑΣΙΛΗ ΑΝΘΟΥΛΑ ον. πατρός ΣΤΑΥΡΟ, γεν. 1969 στην
Αλβανία, για την απόκτηση της Ελληνικής ιθαγένειας.
5.− Με την Φ. 111041/30255/26.10.2010 απόφαση της Υφυ−
πουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης, γίνεται δεκτή η αίτηση πολιτογράφη−
σης του ομογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:
ΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΙΣΤΑΚΗΣ ον. πατρός ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ, γεν.
1972 στην Αλβανία, για την απόκτηση της Ελληνικής
ιθαγένειας.
6.− Με την Φ. 112211/35406/26.10.2010 απόφαση της Υφυ−
πουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης, γίνεται δεκτή η αίτηση πολιτογράφη−
σης του ομογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:
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ΠΑΠΠΑΣ ΓΙΩΡΓΗΣ ον. πατρός ΒΑΓΓΕΛΗΣ, γεν. 1933
στην Αλβανία, για την απόκτηση της Ελληνικής ιθα−
γένειας.
7.− Με την Φ. 114140/44594/26.10.2010 απόφαση της Υφυ−
πουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης, γίνεται δεκτή η αίτηση πολιτογράφη−
σης του ομογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:
ΖΩΤΟ ΧΡΗΣΤΟ ον. πατρός ΣΤΕΦΑΝ, γεν. 1977 στην
Αλβανία, για την απόκτηση της Ελληνικής ιθαγένειας.
8.− Με την Φ. 122491/36849/26.10.2010 απόφαση της
Υφυπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρο−
νικής Διακυβέρνησης, γίνεται δεκτή η αίτηση πολιτογρά−
φησης του ομογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:
ΚΟΚΑΣ ΕΝΤΜΟΝΤ ον. πατρός ΑΧΙΛΛΕΑΣ, γεν. 1967 στην
Αλβανία, για την απόκτηση της Ελληνικής ιθαγένειας.
9.− Με την Φ. 122623/20533/26.10.2010 απόφαση της
Υφυπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρο−
νικής Διακυβέρνησης, γίνεται δεκτή η αίτηση πολιτογρά−
φησης της ομογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:
ΜΠΑΖΜΠΑ ΑΘΗΝΑ ον. πατρός ΛΑΜΠΗΣ, γεν. 1953 στην
Αλβανία, για την απόκτηση της Ελληνικής ιθαγένειας.
10.− Με την Φ. 123448/36866/26.10.2010 απόφαση της
Υφυπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρο−
νικής Διακυβέρνησης, γίνεται δεκτή η αίτηση πολιτογρά−
φησης του ομογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:
ΜΠΕΡΙΤΣΗΣ ΑΛΚΗΣ ον. πατρός ΝΑΣΟΣ, γεν. 1989 στην
Αλβανία, για την απόκτηση της Ελληνικής ιθαγένειας.
11.− Με την Φ. 123452/42499/26.10.2010 απόφαση της
Υφυπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρο−
νικής Διακυβέρνησης, γίνεται δεκτή η αίτηση πολιτογρά−
φησης του ομογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:
ΜΠΕΡΙΤΣΗΣ ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ον. πατρός ΝΑΣΟΣ, γεν. 1981
στην Αλβανία, για την απόκτηση της Ελληνικής ιθαγέ−
νειας.
Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΘΕΟΔΩΡΑ ΤΖΑΚΡΗ

F
(2)
Πολιτογράφηση Ομογενών Αλλοδαπών υπό στοιχεία:
ΜΠΑΡΚΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ον. πατρός ΘΩΜΑΣ, γεν. 1953
στην Αλβανία κ.λπ..
1.− Με την Φ. 82276/24455/26.10.2010 απόφαση της Υφυ−
πουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης, γίνονται δεκτές οι αιτήσεις πολιτογρά−
φησης των ομογενών αλλοδαπών υπό στοιχεία:
α) ΜΠΑΡΚΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ον. πατρός ΘΩΜΑΣ, γεν. 1953
στην Αλβανία και
β) ΜΠΑΡΚΑΣ ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ον. πατρός ΓΙΑΝΝΗΣ, γεν.
1979 στην Αλβανία, για την απόκτηση της Ελληνικής
ιθαγένειας.
2.− Με την Φ. 85370/28708/26.10.2010 απόφαση της Υφυ−
πουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης, γίνεται δεκτή η αίτηση πολιτογράφη−
σης της ομογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:
ΚΟΥΓΚΟΥΛΗ ΝΑΤΑΣΑ ον. συζ. ΒΑΓΓΕΛΗΣ, γεν. 1954
στην Αλβανία, για την απόκτηση της Ελληνικής ιθα−
γένειας.
3.− Με την Φ. 86843/24644/26.10.2010 απόφαση της Υφυ−
πουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης, γίνονται δεκτές οι αιτήσεις πολιτογρά−
φησης των ομογενών αλλοδαπών υπό στοιχεία:

α) ΜΠΙΤΖΙΛΗΣ ΚΟΣΜΑΣ ον. πατρός ΦΩΤΟΣ, γεν. 1970
στην Αλβανία και
β) ΜΠΙΤΖΙΛΗ ΜΙΡΕΛΑ ον. συζ. ΚΟΣΜΑΣ, γεν. 1975 στην
Αλβανία, για την απόκτηση της Ελληνικής ιθαγένειας.
4.− Με την Φ. 93758/31166/26.10.2010 απόφαση της Υφυ−
πουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης, γίνεται δεκτή η αίτηση πολιτογράφη−
σης της ομογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:
ΠΡΟΦΙ ΜΙΜΟΖΑ ον. συζ. ΑΛΕΞΑΝΤΕΡ, γεν. 1972 στην
Αλβανία, για την απόκτηση της Ελληνικής ιθαγένειας.
5.− Με την Φ. 109852/33522/26.10.2010 απόφαση της
Υφυπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρο−
νικής Διακυβέρνησης, γίνεται δεκτή η αίτηση πολιτογρά−
φησης της ομογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:
ΚΑΣΙΑΡΑ ΕΥΤΑΘΙΑ ον. πατρός ΛΙΓΚΟΡ, γεν. 1942 στην
Αλβανία, για την απόκτηση της Ελληνικής ιθαγένειας.
6.− Με την Φ. 116318/25232/26.10.2010 απόφαση της Υφυ−
πουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης, γίνεται δεκτή η αίτηση πολιτογράφη−
σης της ομογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:
ΜΠΙΤΗ ΕΥΑΝΘΙΑ ον. πατρός ΠΑΝΤΕΛΗΣ, γεν. 1985 στην
Αλβανία, για την απόκτηση της Ελληνικής ιθαγένειας.
7.− Με την Φ. 117260/25485/26.10.2010 απόφαση της Υφυ−
πουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης, γίνεται δεκτή η αίτηση πολιτογράφη−
σης της ομογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:
ΜΗΤΣΟΣ ΜΑΡΙΚΑ ον. αποβ. συζ. ΦΙΛΙΠΠΟΣ, γεν. 1941
στην Αλβανία, για την απόκτηση της Ελληνικής ιθαγέ−
νειας.
8.− Με την Φ. 117271/25491/26.10.2010 απόφαση της Υφυ−
πουργού Εσωτερικών, αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης, γίνεται δεκτή η αίτηση πολιτογράφη−
σης της ομογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:
ΚΟΥΤΣΟ ΟΛΓΑ ον. συζ. ΝΙΚΟΛΑΚ, γεν. 1970 στην Αλ−
βανία, για την απόκτηση της Ελληνικής ιθαγένειας.
9.− Με την Φ. 117728/30846/26.10.2010 απόφαση της
Υφυπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρο−
νικής Διακυβέρνησης, γίνεται δεκτή η αίτηση πολιτογρά−
φησης της ομογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:
ΝΤΑΝΓΚΑ ΜΑΪΛΙΝΤΑ ον. συζ. ΔΗΜΟ, γεν. 1970 στην
Αλβανία, για την απόκτηση της Ελληνικής ιθαγένειας.
10.− Με την Φ. 120920/44178/26.10.2010 απόφαση της
Υφυπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρο−
νικής Διακυβέρνησης, γίνονται δεκτές οι αιτήσεις πολι−
τογράφησης των ομογενών αλλοδαπών υπό στοιχεία:
α) ΒΑΡΕΣΗΣ ΘΩΜΑΣ ον. πατρός ΔΗΜΗΤΡΗΣ, γεν. 1951
στην Αλβανία και
β) ΒΑΡΕΣΗ ΣΤΑΜΑΤΩ ον. συζ. ΘΩΜΑΣ, γεν. 1961 στην
Αλβανία, για την απόκτηση της Ελληνικής ιθαγένειας.
11.− Με την Φ. 124107/44177/26.10.2010 απόφαση της
Υφυπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρο−
νικής Διακυβέρνησης, γίνονται δεκτές οι αιτήσεις πολι−
τογράφησης των ομογενών αλλοδαπών υπό στοιχεία:
α) ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ον. πατρός ΒΑΓΓΕΛ, γεν. 1974
στην Αλβανία και
β) ΚΥΡΙΑΖΗ ΛΕΟΝΟΡΑ ον. συζ. ΑΝΤΩΝΗΣ, γεν. 1978
στην Αλβανία, για την απόκτηση της Ελληνικής ιθα−
γένειας.
12.− Με την Φ. 125739/32752/26.10.2010 απόφαση της
Υφυπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρο−
νικής Διακυβέρνησης, γίνεται δεκτή η αίτηση πολιτογρά−
φησης της ομογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:
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ΠΑΠΠΑ ΒΑΛΜΠΟΝΑ ον. πατρός ΜΙΧΑΛΗΣ, γεν. 1981
στην Αλβανία, για την απόκτηση της Ελληνικής ιθα−
γένειας.
Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΘΕΟΔΩΡΑ ΤΖΑΚΡΗ

F
(3)
Πολιτογράφηση Αλλογενούς Αλλοδαπής υπό στοιχεία:
ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ον. συζ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, γεν. 1973
στο Καζαχστάν.
Με την Φ. 32368/41370/25.10.2010 απόφαση της Υφυ−
πουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης, γίνεται δεκτή η αίτηση πολιτογράφη−
σης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:
ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ον. συζ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, γεν. 1973
στο Καζαχστάν, για την απόκτηση της Ελληνικής ιθα−
γένειας.
Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΘΕΟΔΩΡΑ ΤΖΑΚΡΗ

F
(4)
Πολιτογράφηση Oμογενών Αλλοδαπών υπό στοιχεία:
ΚΑΛΥΒΙΩΤΗΣ ΖΗΣΟΣ ον. πατρός ΘΩΜΑΣ, γεν. 1962
στην Αλβανία κ.λ.π.
1.− Με την Φ. 112558/20542/25.10..2010 απόφαση της Υφυ−
πουργού Εσωτερικών, Aποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης, γίνεται δεκτή η αίτηση πολιτογράφη−
σης του ομογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:
ΚΑΛΥΒΙΩΤΗΣ ΖΗΣΟΣ ον. πατρός ΘΩΜΑΣ γεν. 1962
στην Αλβανία, για την απόκτηση της Ελληνικής ιθα−
γένειας.
2.− Με την Φ. 117336/41260/25.10.2010 απόφαση της Υφυ−
πουργού Εσωτερικών, Aποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης, γίνεται δεκτή η αίτηση πολιτογράφη−
σης της ομογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:
ΓΚΥΛΑΜΕΤΗ ΕΛΕΝΗ ον. συζ. ΔΗΜΗΤΡΑΚ, γεν. 1961 στην
Αλβανία, για την απόκτηση της Ελληνικής ιθαγένειας.
3.− Με την Φ. 118696/35856/25.10.2010 απόφαση της
Υφυπουργού Εσωτερικών, Aποκέντρωσης και Ηλεκτρο−
νικής Διακυβέρνησης, γίνεται δεκτή η αίτηση πολιτογρά−
φησης του ομογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:
ΦΩΤΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ ον. πατρός ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, γεν.
1988 στην Αλβανία, για την απόκτηση της Ελληνικής
ιθαγένειας.
4.− Με την Φ. 102904/43661/25.10.2010 απόφαση της
Υφυπουργού Εσωτερικών, Aποκέντρωσης και Ηλεκτρο−
νικής Διακυβέρνησης, γίνεται δεκτή η αίτηση πολιτογρά−
φησης του ομογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:
ΓΚΟΥΡΑΪ ΑΝΤΩΝΗΣ ον. πατρός ΠΕΤΡΙΤ, γεν. 1977 στην
Αλβανία, για την απόκτηση της Ελληνικής ιθαγένειας.
5.− Mε την Φ. 120483/29052/25.10.2010 απόφαση της
Υφυπουργού Εσωτερικών, Aποκέντρωσης και Ηλεκτρο−
νικής Διακυβέρνησης, γίνεται δεκτή η αίτηση πολιτογρά−
φησης του ομογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:
ΓΙΑΝΝΗ ΣΠΥΡΟ ον. πατρός ΓΙΩΡΓΗ, γεν. 1955 στην
Αλβανία, για την απόκτηση της Ελληνικής ιθαγένειας.
6.− Με την Φ. 122046/44176/25.10.2010 απόφαση της
Υφυπουργού Εσωτερικών, Aποκέντρωσης και Ηλεκτρο−
νικής Διακυβέρνησης, γίνεται δεκτή η αίτηση πολιτογρά−
φησης της ομογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:
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ΓΚΙΤΣΑΛΗ ΝΕΒΙΛΑ ον. πατρός ΙΩΣΗΦ, γεν. 1987 στην
Αλβανία, για την απόκτηση της Ελληνικής ιθαγένειας.
7.− Με την Φ. 122217/21554/25.10.2010 απόφαση της Υφυ−
πουργού Εσωτερικών, Aποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης, γίνεται δεκτή η αίτηση πολιτογράφη−
σης του ομογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:
ΜΠΑΣΗ ΕΝΤΜΟΝΤ ον. πατρός ΛΟΥΚΑ, γεν. 1967 στην
Αλβανία, για την απόκτηση της Ελληνικής ιθαγένειας.
8.− Mε την Φ. 122293/36847/25.10.2010 απόφαση της
Υφυπουργού Εσωτερικών, Aποκέντρωσης και Ηλεκτρο−
νικής Διακυβέρνησης, γίνεται δεκτή η αίτηση πολιτογρά−
φησης της ομογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:
ΜΠΑΛΙΟΥ ΝΕΡΙΣΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ον. πατρός ΔΟΡΗ, γεν.
1985 στην Αλβανία, για την απόκτηση της Ελληνικής
ιθαγένειας.
9.− Με την Φ. 122794/44171/25.10.2010 απόφαση της Υφυ−
πουργού Εσωτερικών, Aποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής,
Διακυβέρνσης, γίνεται δεκτή η αίτηση πολιτογράφησης
της ομογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:
ΤΣΕΠΑ ΜΑΡΙΚΑ ον. συζ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ, γεν. 1958 στην
Αλβανία, για την απόκτηση της Ελληνικής ιθαγένειας.
10.− Με την Φ. 124497/38486/25.10.2010 απόφαση της
Υφυπουργού Εσωτερικών, Aποκέντρωσης και Ηλεκτρο−
νικής, Διακυβέρνησης, γίνεται δεκτή η αίτηση πολιτο−
γράφησης της ομογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:
ΤΟΠΤΣΙΟΥ ΙΡΙΝΑ − ΦΛΟΡΙΝΑ ον. πατρός ΚΡΙΣΤΙΑΝ, γεν.
1986 στη Ρουμανία, για την απόκτηση της Ελληνικής
ιθαγένειας.
Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΘΕΟΔΩΡΑ ΤΖΑΚΡΗ

F
(5)
Πολιτογράφηση Oμογενών Αλλοδαπών υπό στοιχεία:
ΠΑΠΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ον. πατρός ΦΑΝΗΣ, γεν. 1938 στην
Αλβανία κ.λ.π.
1.− Mε την Φ. 73764/23010/25.10.2010 απόφαση της Υφυ−
πουργού Εσωτερικών, Aποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης, γίνονται δεκτές οι αιτήσεις πολιτογρά−
φησης των ομογενών αλλοδαπών υπό στοιχεία:
α) ΠΑΠΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ον. πατρός ΦΑΝΗΣ, γεν. 1938
στην Αλβανία και
β) ΠΑΠΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ον. συζ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, γεν. 1941
στην Αλβανία, για την απόκτηση της Ελληνικής ιθαγέ−
νειας.
2.− Με την Φ. 75866/28691/25.10.2010 απόφαση της Υφυ−
πουργού Εσωτερικών, Aποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης, γίνεται δεκτή η αίτηση πολιτογράφη−
σης της ομογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:
ΚΑΛΟΓΕΡΗ ΒΑΣΙΛΩ ον. πατρός ΘΥΜΗ, γεν. 1943 στην
Αλβανία, για την απόκτηση της Ελληνικής ιθαγένειας.
3.− Με την Φ. 79541/19283/25.10.2010 απόφαση της Υφυ−
πουργού Εσωτερικών, Aποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης, γίνεται δεκτή η αίτηση πολιτογράφη−
σης της ομογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:
ΣΗΛΙΡΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ον. πατρός ΣΠΥΡΟΣ, γεν. 1965
στην Αλβανία, για την απόκτηση της Ελληνικής ιθα−
γένειας.
4.− Mε την Φ. 80337/26169/25.10.2010 απόφαση της Υφυ−
πουργού Εσωτερικών, Aποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής
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Διακυβέρνησης, γίνονται δεκτές οι αιτήσεις πολιτογρά−
φησης των ομογενών αλλοδαπών υπό στοιχεία:
α) ΜΠΟΥΖΟΥΚΑΣ ΝΙΚΟΣ ον. πατρός ΛΑΖΟΣ, γεν. 1968
στην Αλβανία και
β) ΜΠΟΥΖΟΥΚΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ον. συζ. ΝΙΚΟΣ, γεν. 1973
στην Αλβανία, για την απόκτηση της Ελληνικής ιθαγέ−
νειας.
5.− Με την Φ. 89767/40171/25.10.2010 απόφαση της Υφυ−
πουργού Εσωτερικών, Aποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης, γίνονται δεκτές οι αιτήσεις πολιτογρά−
φησης των ομογενών αλλοδαπών υπό στοιχεία:
α) ΓΚΑΜΠΗΣ ΘΩΜΑΣ ον. πατρός ΣΠΥΡΟΣ, γεν. 1944
στην Αλβανία και
β) ΓΚΑΜΠΗ ΝΑΣΤΑ ον. συζ. ΘΩΜΑΣ, γεν. 1947 στην
Αλβανία, για την απόκτηση της Ελληνικής ιθαγένειας.
6.− Με την Φ. 93132/32192/25.10.2010 απόφαση της Υφυ−
πουργού Εσωτερικών, Aποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης, γίνεται δεκτή η αίτηση πολιτογράφη−
σης του ομογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:
ΠΙΠΑ ΟΛΕΓΚ ον. πατρός ΣΤΑΥΡΗ, γεν. 1970 στην Αλ−
βανία, για την απόκτηση της Ελληνικής ιθαγένειας.
7.− Mε την Φ. 104717/42722/25.10.2010 απόφαση της Υφυ−
πουργού Εσωτερικών, Aποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης, γίνονται δεκτές οι αιτήσεις πολιτογρά−
φησης των ομογενών αλλοδαπών υπό στοιχεία:
α) ΛΑΜΠΡΟΥ ΑΝΝΑ ον. πατρός ΧΡΗΣΤΟΣ, γεν. 1978
στην Αλβανία και
β) ΛΑΜΠΡΟΥ ΜΑΡΙΑΝΘΗ ον. πατρός ΧΡΗΣΤΟΣ, γεν.
1983 στην Αλβανία, για την απόκτηση της Ελληνικής
ιθαγένειας.
8.− Mε την Φ. 108488/37650/25.10.2010 απόφαση της
Υφυπουργού Εσωτερικών, Aποκέντρωσης και Ηλεκτρο−
νικής Διακυβέρνησης, γίνονται δεκτές οι αιτήσεις πολι−
τογράφησης των ομογενών αλλοδαπών υπό στοιχεία:
α) ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ον. πατρός ΚΩΣΤΑΣ, γεν.
1950 στην Αλβανία,
β) ΚΑΛΑΝΤΖΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ον. συζ. ΓΙΩΡΓΟΣ, γεν. 1955
στην Αλβανία,
γ) ΚΑΛΑΝΤΖΗ ΑΡΤΑ ον. πατρός ΓΙΩΡΓΟΣ, γεν. 1979
στην Αλβανία,
δ) ΚΑΛΑΝΤΖΗ ΛΙΛΙΑΝΑ ον. πατρός ΓΙΩΡΓΟΣ, γεν. 1987
στην Αλβανία και
ε) ΚΑΛΑΝΤΖΗ ΑΓΑΘΟΥΛΑ ον. πατρός ΓΙΩΡΓΟΣ, γεν.
1987 στην Αλβανία, για την απόκτηση της Ελληνικής
ιθαγένειας.
9.− Με την Φ. 108895/37769/25.10.2010 απόφαση της
Υφυπουργού Εσωτερικών, Aποκέντρωσης και Ηλεκτρο−
νικής Διακυβέρνησης, γίνονται δεκτές οι αιτήσεις πολι−
τογράφησης των ομογενών αλλοδαπών υπό στοιχεία:
α) ΓΚΑΤΣΟΣ ΣΠΥΡΟΣ ον. πατρός ΗΛΙΑΣ, γεν. 1972 στην
Αλβανία και
β) ΓΚΑΤΣΟΥ ΦΩΤΕΙΝΩ ον. συζ. ΣΠΥΡΟΣ, γεν. 1975 στην
Αλβανία, για την απόκτηση της Ελληνικής ιθαγένειας.
10.− Με την Φ. 111124/32784/25.10.2010 απόφαση της
Υφυπουργού Εσωτερικών, Aποκέντρωσης και Ηλεκτρο−
νικής Διακυβέρνησης, γίνεται δεκτή η αίτηση πολιτογρά−
φησης του ομογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:
ΜΠΟΛΙΚΑ ΚΩΣΤΑΝΤΙΝ ον. πατρός ΘΩΜΑ, γεν. 1937
στην Αλβανία, για την απόκτηση της Ελληνικής ιθα−
γένειας.
Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΘΕΟΔΩΡΑ ΤΖΑΚΡΗ

Αριθμ. 155577/0092
(6)
Αναπροσαρμογή εισοδηματικών κριτηρίων χορήγησης
του επιδόματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΕΚΑΣ)
έτους 2010 στους συνταξιούχους του Δημοσίου και
του ειδικού καθεστώτος του Ι.Κ.Α..
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ −
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1.− Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 1 και της παρ.
1 του άρθρου 5 του Ν. 2768/1999 (ΦΕΚ 273Α΄).
2.− Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθε−
σίας για την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα που
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ
Α΄ 98).
3.− Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 22 του ν.2362/1995
(ΦΕΚ Α΄ 247), «Περί Δημοσίου Λογιστικού, Ελέγχου των
Δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις».
4.− Τις διατάξεις της απόφασης του Πρωθυπουργού
και του Υπουργού Οικονομικών με αριθμ. 2672/3−12−2009
(ΦΕΚ Β΄ 2408) «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Υφυπουρ−
γού Οικονομικών Φίλιππου Σαχινίδη».
5.− Τις διατάξεις του π.δ/τος 284/1988 (ΦΕΚ Α΄ 128) «Ορ−
γανισμός του Υπουργείου Οικονομικών», όπως ισχύει.
6.− Την αριθμ. Υ275/30.9.2010 απόφαση του Πρωθυ−
πουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή
Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Γεωρ−
γίου Κουτρουμάνη» (Β΄ 1595).
7.− Τις διατάξεις του π.δ/τος 96/2010 (ΦΕΚ Α΄ 170)
«Σύσταση Υπουργείου θαλάσσιων Υποθέσεων, Νήσων
και Αλιείας, καθορισμός των αρμοδιοτήτων του και ανα−
κατανομή των αρμοδιοτήτων των Υπουργείων».
8.− Τις διατάξεις της απόφασης του Πρωθυπουργού
με αριθμ. 2876/7.10.2009 (ΦΕΚ Β΄ 2234) «Αλλαγή τίτλου
Υπουργείων»
9.− Το με αριθμ. πρωτ. 14386/41/11−6−2010 έγγραφο
της Διεύθυνσης Αναλογιστικών Μελετών, της Γενικής
Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων, με θέμα «Ανα−
προσαρμογή Επιδόματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης Συ−
νταξιούχων για το έτος 2010».
10.− Το γεγονός ότι από την εφαρμογή της απόφασης
αυτής προκαλείται δαπάνη μη σημαντική σε βάρος του
Κρατικού Προϋπολογισμού, από την αναπροσαρμογή
των εισοδηματικών κριτηρίων χορήγησης του Ε.Κ.Α.Σ.
που καταβάλλεται στους συνταξιούχους του Δημοσίου
και των Ν.Π.Δ.Δ., η οποία θα καλυφθεί από τις πιστώσεις
του προϋπολογισμού του Υπουργείου Οικονομικών και
του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης,
αντίστοιχα, αποφασίζουμε:
1.− Τα ποσά που αναφέρονται στα εισοδηματικά κριτή−
ρια της παρ. 1 του άρθρου 1 του Ν.2768/1999 και λαμβά−
νονται υπόψη για την καταβολή του ΕΚΑΣ, αναπροσαρ−
μόζονται για το έτος 2010, κατά περίπτωση, ως εξής:
α. Το συνολικό ετήσιο καθαρό εισόδημα από συντά−
ξεις, κύριες και επικουρικές, συμπεριλαμβανομένων και
των μερισμάτων ή βοηθημάτων, καθώς και από μισθούς,
από ημερομίσθια και από επιδόματα που προκύπτουν
από σχέση εξαρτημένης εργασίας, ανέρχεται στο ποσό
των οκτώ χιλιάδων τριακοσίων πενήντα τριών ευρώ και
τριάντα οκτώ λεπτών (8.353,38).
β. Το συνολικό ετήσιο ατομικό καθαρό εισόδημα ανέρ−
χεται στο ποσό των εννέα χιλιάδων επτακοσίων σαρά−
ντα πέντε ευρώ και εξήντα δύο λεπτών (9.745,62).
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γ. Το συνολικό ετήσιο οικογενειακό καθαρό εισό−
δημα ανέρχεται στο ποσό των δεκαπέντε χιλιάδων
εκατόν εξήντα πέντε ευρώ και τριάντα εννέα λεπτών
(15.165,39).
2.− Τα ποσά του ΕΚΑΣ της παρ. 1 του άρθρου 1 του
Ν.2768/1999 ανέρχονται, κατά περίπτωση, ως εξής:
α. Για συνολικά ετήσια καθαρά ποσά εισοδήματος από
κύριες και επικουρικές συντάξεις, μισθούς, ημερομίσθια
και επιδόματα, μέχρι του ποσού των επτά χιλιάδων
εξακοσίων επτά ευρώ και πενήντα τεσσάρων λεπτών
(7.607,54), καταβάλλεται ποσό ΕΚΑΣ διακοσίων τριάντα
ευρώ (230,00) μηνιαίως.
β. Για συνολικά ετήσια καθαρά ποσά εισοδήματος από
επτά χιλιάδες εξακόσια επτά ευρώ και πενήντα πέντε
λεπτά (7.607,55) μέχρι του ποσού των οκτώ χιλιάδων τρι−
ακοσίων πενήντα τριών ευρώ και τριάντα οκτώ λεπτών
(8.353,38) καταβάλλεται μηνιαίως ποσό ΕΚΑΣ σύμφωνα
με τα παρακάτω:
ΠΟΣΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
ΠΟΣΟ ΕΚΑΣ
Από 7.607,55 μέχρι 7.905,91 ευρώ
172,50 ευρώ
Από 7.905,92 μέχρι 8.104,76 ευρώ
115,00 ευρώ
Από 8.104,77 μέχρι 8.353,38 ευρώ
57,50 ευρώ
Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από 1−1−2010.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 27 Οκτωβρίου 2010
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗΣ

F
Αριθμ. 2/69464/0022
(7)
Καθορισμός μεγίστου επιτρεπομένου αριθμού ημερών
μετακινήσεων εκτός έδρας, καθ’ υπέρβαση των προ−
βλεπομένων, για εκτέλεση υπηρεσιακών καθηκόντων
του Γενικού Γραμματέα Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ −
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 2 παρ. 3 του Ν. 2685/1999 (ΦΕΚ 35 Α΄) όπως
τροποποιήθηκε με τα άρθρα 9 παρ. 1 του Ν. 3833/2010
(ΦΕΚ 40 Α΄) και 49 παρ. 1 του Ν. 3871/2010 (ΦΕΚ 141/
Α΄/17.8.2010)
2. Το ν.2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α΄), όπως τροποποιήθηκε
με το Ν.3871/2010 (ΦΕΚ 141 Α΄)
3. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ−
βέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε με
το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α΄)
4. Το γεγονός ότι η δαπάνη που θα προκύψει θα καλυ−
φθεί από τον τακτικό προϋπολογισμό του Υπουργείου
Δικαιοσύνης Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων,
ΚΑΕ 0711 οικονομικού έτους 2010 και ανέρχεται περίπου
στο ποσό των δέκα χιλιάδων ευρώ (10.000 €), αποφα−
σίζουμε:
Καθορίζουμε τον μέγιστο επιτρεπόμενο αριθμό ημε−
ρών μετακινήσεων εκτός έδρας, καθ’ υπέρβαση των
προβλεπομένων, για την εκτέλεση των υπηρεσιακών
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καθηκόντων του Γενικού Γραμματέα Δικαιοσύνης, Δια−
φάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, σε πενήντα (50)
ημέρες, για το έτος 2010, προκειμένου να ικανοποιηθούν
έκτακτες υπηρεσιακές ανάγκες.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στη Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 19 Οκτωβρίου 2010
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΣΤΑΝΙΔΗΣ

F
Αριθμ. Δ5/ΗΛ/Β/Φ.1.16/ΓΔΕ9384/οικ. 22029
(8)
Καθορισμός Μοναδιαίου Τιμήματος Πληρωμής Ισχύος
κατά τις διατάξεις του άρθρου 333 του Κώδικα Δια−
χείρισης του Συστήματος και Συναλλαγών Ηλεκτρι−
κής Ενέργειας (ΦΕΚ 655/Β΄/17.05.2005).
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του αρ. 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας
για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» που
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 «Κω−
δικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα
Κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ 98/Α΄/2005).
2. Το Π.Δ. 381/1989 «Οργανισμός του Υπουργεί−
ου Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας» (ΦΕΚ
168/Α΄/16.06.1989) όπως τροποποιήθηκε με τα Π.Δ.
191/1996 (ΦΕΚ 154/Α΄/10.07.1996), Π.Δ. 134/2005 (ΦΕΚ
93/Α΄/02.08.2005), Π.Δ. 54/2006 (ΦΕΚ 58/Α΄/17.03.2006),
σε συνδυασμό με το Π.Δ. 27/1996 «Συγχώνευση των
Υπουργείων Τουρισμού, Βιομηχανίας, Ενέργειας και
Τεχνολογίας και Εμπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης»
(ΦΕΚ 19/A’/01.02.1996), όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ.
122/2004 «Ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού» (ΦΕΚ
85/Α΄/17.03.2004) και σε συνδυασμό με το Π.Δ. 185/2009
«Ανασύσταση του Υπουργείου Οικονομικών, συγχώνευ−
ση του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών με τα
Υπουργεία Ανάπτυξης και Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαί−
ου και Νησιωτικής Πολιτικής και μετονομασία του σε
«Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτι−
λίας», μετατροπή του Υπουργείου Μακεδονίας−Θράκης
σε Γενική Γραμματεία Μακεδονίας – Θράκης και υπαγω−
γή στο Υπουργείο Εσωτερικών της Γενικής Γραμματείας
Μακεδονίας – Θράκης και της Γενικής Γραμματείας Αι−
γαίου και Νησιωτικής Πολιτικής» (ΦΕΚ 213/Α΄/07.10.2009),
το Π.Δ. 189/2009 «Καθορισμός και ανακατανομή αρμο−
διοτήτων των Υπουργείων» (ΦΕΚ 221/Α΄/05.11.2009) και
το Π.Δ. 24/2010 «Ανακαθορισμός των αρμοδιοτήτων των
Υπουργείων και τροποποιήσεις του π.δ. 189/2009» (ΦΕΚ
56/Α΄/15.04.2010).
3. Το Π.Δ 187/2009 «Διορισμός Υπουργών και Υφυ−
πουργών» (ΦΕΚ 214/Α΄/07.10.2009) και το Π.Δ. 89/2010
«Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (ΦΕΚ 154/Α΄/07.09.2010).
4. Την υπ’ αριθμ. οικ. 46098/25.10.2010 Απόφαση «Ανάθε−
ση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Αθανάσιο Μωραΐτη
και Ιωάννη Μανιάτη» (ΦΕΚ 1696/Β΄/27.10.2010).

27066

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

5. Τις διατάξεις του ν. 2773/1999 (ΦΕΚ 286/A΄/22.12.1999),
όπως ισχύουν και ειδικότερα τις διατάξεις των Άρθρων
19 και 20.
6. Την παράγραφο 1 του άρθρου 333 του Κώδικα Δια−
χείρισης του Συστήματος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής
Ενέργειας (ΚΔΣ&ΣΗΕ – ΦΕΚ 655/Β΄/17.05.2005), όπως
ισχύει.
7. Τα άρθρα 330, 331 και 332 του Κώδικα Διαχείρισης
του Συστήματος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας
(ΚΔΣ&ΣΗΕ – ΦΕΚ 655/Β΄/17.05.2005), όπως ισχύουν.
8. Το άρθρο 320 του Κώδικα Διαχείρισης του Συστή−
ματος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΚΔΣ&ΣΗΕ
– ΦΕΚ 655/Β΄/17.05.2005) όπως ισχύει.
9. Την υπ’ αρ. 363/2010 Γνώμη της ΡΑΕ που διαβιβάστη−
κε με το υπ’ αρ. Ο−44988/29.10.2010 Έγγραφο της Αρχής
(Α.Π. Γραφείου ΓΓ Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής
2573/29.10.2010).
10. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας
δεν προκαλείται δαπάνη στον Κρατικό Προϋπολογισμό,
αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Με την παρούσα απόφαση καθορίζουμε την αριθμη−
τική τιμή του Μοναδιαίου Τιμήματος Πληρωμής Ισχύος
σε σαράντα πέντε χιλιάδες ευρώ ανά Μεγαβάτ και ανά
έτος (45.000€/MW−έτος).
Άρθρο 2
1) Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από 01.11.2010.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 29 Οκτωβρίου 2010
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ

F
Αριθμ. 8002/25/134−δ
(9)
Χορήγηση εκλογικού επιδόματος στο προσωπικό της
Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Τάξης του Υπουρ−
γείου Προστασίας του Πολίτη, για την έκτακτη απα−
σχόληση τους σε εκλογικής φύσεως εργασίες κατά
την εκλογική περίοδο των Περιφερειακών και Δημο−
τικών Εκλογών του Νοεμβρίου 2010.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
Έχοντας υπόψη:
1.− Τις διατάξεις του Ν. 1481/1984 «Οργανισμός του
Υπουργείου Δημόσιας Τάξης», όπως ισχύουν (Α΄−152).
2.− Τις διατάξεις του Ν. 2362/1995 «Περί Δημοσίου Λο−
γιστικού, Ελέγχου των δαπανών του κράτους και άλλες
διατάξεις» (Α΄−247).
3.− Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 20 του Ν.
2386/1996 «Ρυθμίσεις θεμάτων Εθνικών κληροδοτημά−
των, δημοσίων και ανταλλαξίμων κτημάτων και άλλες
διατάξεις» (Α΄−43).
4.− Τις διατάξεις των άρθρων 4, 5, και 6 του Ν. 2622/1998
«Υπηρεσίες Συνοριακής Φύλαξης − Δήλωση περιουσι−
ακής κατάστασης αστυνομικών και άλλες διατάξεις»
(Α΄−138).
5.− Τις διατάξεις του άρθρου 9 του Ν. 2734/1999 «Εκδιδό−
μενα με αμοιβή πρόσωπα και άλλες διατάξεις» (Α΄−161).

6.− Τις διατάξεις των άρθρων 2 παρ. 2 και 22 του
Ν. 2800/2000 «Αναδιάρθρωση Υπηρεσιών Υπουργείου
Δημόσιας Τάξης, σύσταση Αρχηγείου Ελληνικής Αστυ−
νομίας και άλλες διατάξεις» (Α΄− 41).
7.− Τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν. 3686/2008 «Ρύθ−
μιση θεμάτων προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας»
(Α΄−158).
8.− Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική
της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
− Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α΄−87) και της παρ. 6 αρθ.
131 του Π.Δ. 96/2007 (Α΄−116).
9.− Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομο−
θεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργα−
να, όπως κωδικοποιήθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ.
63/2005 (Α΄−98).
10.− Τις διατάξεις του Π.Δ. 215/2007 «Σύσταση Γενι−
κών Γραμματειών στο Υπουργείο Εσωτερικών και στο
Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής
Πολιτικής» (Α΄−241).
11.− Τις διατάξεις του Π.Δ. 184/2009 «Σύσταση Υπουρ−
γείου Προστασίας του Πολίτη και καθορισμός των αρ−
μοδιοτήτων του» (Α΄−213).
12.− Τις διατάξεις του Π.Δ. 187/2009 «Διορισμός Υπουρ−
γών και Υφυπουργών» (Α΄−214).
13.− Τις διατάξεις του Π.Δ. 189/2009 «Καθορισμός και
ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων» (Α΄−221).
14.− Τις διατάξεις του Π.Δ. 89/2010 «Διορισμός Υπουρ−
γών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄−
154).
15.− Την υπ’ αριθμ. 2/29503/Α−0024 από 10−6−2003 κοινή
απόφαση Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και
Δημ. Τάξης, με την οποία καθορίζεται το ποσοστό των
δαπανών που πληρώνονται σε βάρος της Πάγιας Προ−
καταβολής της Ελληνικής Αστυνομίας (Α΄−877).
16.− Την υπ’ αριθμ. 2/10538 από 11−3−2003 κοινή από−
φαση Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Δη−
μόσιας Τάξης, με την οποία καθορίζεται το ποσοστό
των δαπανών που πληρώνονται σε βάρος της Πάγιας
Προκαταβολής του Πυροσβεστικού Σώματος (Α΄−458).
17.− Το γεγονός ότι:
α) Το αστυνομικό, πυροσβεστικό, πολιτικό προσωπι−
κό, οι Συνοριακοί Φύλακες και οι Ειδικοί Φρουροί του
Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, θα απασχοληθεί
εκτάκτως και πέραν των κυρίων καθηκόντων του σε
εκλογικής φύσεως εργασίες κατά την εκλογική περί−
οδο των Περιφερειακών και Δημοτικών Εκλογών του
Νοεμβρίου 2010.
β) Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης, προκα−
λείται δαπάνη μόνο για το τρέχον έτος σε βάρος του
Κρατικού Προϋπολογισμού, ύψους 45.327.100,00 € περί−
που, η οποία θα καλυφθεί από τις πιστώσεις που θα με−
ταφερθούν στους εκτελούμενους Π/Υ εξόδων Ε.Φ. 43−110
«ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ» (ποσό 38.726.800,00 €) και του
Ε.Φ. 43−120 «ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ» (ποσό 6.600.300,00 €)
και στον ΚΑΕ 0518, αποφασίζουμε:
1.− Χορηγούμε στο προσωπικό της Γενικής Γραμματεί−
ας Δημόσιας Τάξης του Υπουργείου Προστασίας του
Πολίτη, εκλογικό επίδομα 700 € κατ’ άτομο για την
έκτακτη και πέραν των κυρίων καθηκόντων απασχόληση
του κατά την εκλογική περίοδο των Περιφερειακών και
Δημοτικών Εκλογών του Νοεμβρίου 2010.
2.− Δικαιούχοι της αποζημίωσης είναι:
α. Οι εν ενεργεία Αξιωματικοί, Ανθυπαστυνόμοι, Αρχι−
φύλακες, Υπαρχιφύλακες, Αστυφύλακες και οι Δόκιμοι
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Υπαστυνόμοι, Αρχιφύλακες, Αστυφύλακες και οι προς
αυτούς αντίστοιχοι του Πυροσβεστικού Σώματος.
β. Το πολιτικό προσωπικό του Υπουργείου Προστασίας
του Πολίτη, [Κλάδων ΠΕ, TE, ΔΕ και ΥΕ καθώς και το
προσωπικό αυτού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
αορίστου και ορισμένου χρόνου όλων των κατηγοριών
και ειδικοτήτων].
− Οι Ειδικοί Σύμβουλοι και Συνεργάτες του Υπουρ−
γού, Υφυπουργού και του Γενικού Γραμματέα Δημόσι−
ας Τάξης του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, το
μετακλητό και το απεσπασμένο προσωπικό στη Γενι−
κή Γραμματεία Δημόσιας Τάξης και στα Γραφεία του
Υπουργού και Υφυπουργού Προστασίας του Πολίτη από
άλλες Υπηρεσίες του Δημοσίου ή Ν.Π.Δ.Δ. ή Κοινωφελείς
Οργανισμούς ή Επιχειρήσεις, Ο.Τ.Α. κ.λ.π. με οποιαδήπο−
τε σχέση εργασίας και το προσωπικό των Υπηρεσιών
της παρ. 2 του άρθρου 2 του Ν. 2800/2000.
γ. Οι εν ενεργεία Συνοριακοί Φύλακες και οι Εκπαι−
δευόμενοι Συνοριακοί Φύλακες.
δ. Οι εν ενεργεία Ειδικοί Φρουροί και οι Εκπαιδευό−
μενοι Ειδικοί Φρουροί.
3.− Η δαπάνη του επιδόματος θα βαρύνει τις πιστώσεις
που έχουν εγγραφεί στον ΚΑΕ 0518 των εκτελούμενων
Π/Υ εξόδων των Ε.Φ. 43−110 «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ» και
43−120 «ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ» και θεωρείται ως έξοδο
κίνησης κατά την εκλογική νομοθεσία.
4.− Η δαπάνη της προηγούμενης παραγράφου θα πλη−
ρωθεί σε βάρος της Πάγιας Προκαταβολής της Ελλη−
νικής Αστυνομίας, πλην της δαπάνης που αφορά το
προσωπικό του Πυροσβεστικού Σώματος, το οποίο θα
πληρωθεί σε βάρος της Πάγιας Προκαταβολής αυτού.
5.− Η παρούσα δεν έχει εφαρμογή για τους τελούντες
σε κατάσταση πολεμικής ή μόνιμης διαθεσιμότητας ή
σε άλλη κατάσταση, ένεκα της οποίας δεν θα εκτελέ−
σουν υπηρεσία.
6.− Για όσους θα υπάρξει κώλυμα κατά την εκλογική
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περίοδο, για οποιοδήποτε λόγο, το επίδομα θα περικό−
πτεται ανάλογα με τις ημέρες κωλύματος.
7.− Το εκλογικό αυτό επίδομα καταβάλλεται υπό την
προϋπόθεση ότι δεν έχει ληφθεί και άλλη εκλογική απο−
ζημίωση για τις ίδιες εκλογές.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 29 Οκτωβρίου 2010
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ

F

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ
(10)
Στην 117201/ΙΘ/21−9−2010 απόφαση της Υπουργού Παι−
δείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων που δη−
μοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1566/24−9−2010 (τ. Β΄) γίνονται οι
παρακάτω διορθώσεις σφαλμάτων.
Στη σελίδα 24849 στήλη β΄ στο τέλος της παρ. 9
διορθώνεται το εσφαλμένο: «www.epdam.gr» στο ορθό:
«www.epdm.gr» και μετά την παρ. 12 στο αποφασιστικό
μέρος της απόφασης αντικαθίσταται το εσφαλμένο
κείμενο από «Αναθέτουμε… όσο και του σχετικού Τε−
χνικού Δελτίου» με το ορθό ως εξής: «Αναθέτουμε στο
Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου παιδείας, Δια Βίου
Μάθησης και Θρησκευμάτων, για λογαριασμό του Κυ−
ρίου του Έργου, την αρμοδιότητα να διαπραγματευτεί
το περιεχόμενο και τους όρους Προγραμματικής Συμ−
φωνίας με το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και
Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ), καθώς και να υπογράφει «Με
εντολή Υπουργού» τόσο την Προγραμματική Συμφωνία,
όσο και το σχετικό Τεχνικό Δελτίο».
(Από το Εθνικό Τυπογραφείο)

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

27068

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ Φ.Ε.Κ.
23104 23956
210 4135228
2613 613428
26510 87215

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - Βασ. Όλγας 227
ΠΕΙΡΑΙΑΣ - Ευρυπίδου 63
ΠΑΤΡΑ - Πανεπιστημίου 254 -Κτήριο Β
ΙΩΑΝΝΙΝΑ - ∆ιοικητήριο

25310 22858
2413 506449
2810 300781
2251 352100

ΚΟΜΟΤΗΝΗ - ∆ημοκρατίας 1
ΛΑΡΙΣΑ - ∆ιοικητήριο
ΗΡΑΚΛΕΙΟ - Πεδιάδος 2
ΜΥΤΙΛΗΝΗ - Πλ. Κωνσταντινουπόλεως 1

ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΦΥΛΛΩΝ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙ∆ΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
Σε έντυπη μορφή:

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

•
•

Ετήσια έκδοση

Τριμηνιαία έκδοση

Μηνιαία έκδοση

Α΄

150 €

40 €

15 €

Β΄

300 €

Ƚ

Γ΄

50 €

Τεύχος

Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση

Μηνιαία έκδοση

30 €

-

Α.Α.Π.

Ƚ

30 €

Ε.Β.Ι.

Ƚ

¦

-

¦

Α.Ε.∆.

Ƚ

¦

-

∆.∆.Σ.

200 €

¦

20 €

¦

¦

100 €

¦

Υ.Ο.∆.∆.

50 €

¦

¦

∆΄

110 €

30 €

¦

Ɨƛ¦ƛƦƛǁƸǀƙƛƢƝ

Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd−rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 € προσαυξανόμενη κατά 1 € ανά 50 σελίδες.

Η τιμή πώλησης σε μορφή cd−rom/dvd, δημοσιευμάτων μιας εταιρείας στο τεύχος Α.Ε.−Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. σε 5 € ανά έτος.

ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ Φ.Ε.Κ.: Τηλεφωνικά: 210 4071010 − fax: 210 4071011 − internet: http://www.et.gr

ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝ∆ΡΟΜΕΣ Φ.Ε.Κ.
Τεύχος
Α΄

•

Έντυπη μορφή
225 €

Τεύχος
Α.Ε.∆.

Έντυπη μορφή
10 €
2.250 €

Β΄

320 €

Γ΄

65 €

∆.∆.Σ.

225 €

Υ.Ο.∆.∆.

65 €

Α.Σ.Ε.Π.

70 €

∆΄

160 €

Ε.Β.Ι.

65 €

Α.Α.Π.

160 €

Α.Ε.−Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.Μ.Η.

Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70 €, ποσό το οποίο αφορά τα
ταχυδρομικά έξοδα..

•Η καταβολή γίνεται σε όλες τις ∆ημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (∆.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/28.2.2005 2η

Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται στο Εθνικό Τυπογρα−
φείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32 Αθήνα).

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

• Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου Αθηνών και Επαρχί−
ας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά Όργανα και οι τριτοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαι−
ούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας ταχυδρομικής συνδρομής.

•
•

Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. [5% επί του ποσού συνδρομής (τρέχον έτος + παλαιότητα)], καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται
πριν την έκπτωση.
Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση.

Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρούνται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: 210 5279000.
ƫǏǊǆƸǄǊǓƺǈƸǌƸǇƸǂƸǀǘǄƫƛƠƢǐǈǄƾ Ǌƾǂ  
Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή στην
ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr)
ƥƟƪƦƝƧƛƨƟƛƨƛƤƪƦƝƧƛƩƝƨƝƨƦƥơƟƩƮƣơƛƟƩƥƪƧƙƥƪƣƠƗƞƝƢƛƧƟƣƗƗƦƥƢƛƬƧƟ

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
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ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * FAX 210 52 21 004
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: http://www.et.gr – e-mail: webmaster.et@et.gr

