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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 2/78275/0023Α
(1)
Αναπροσαρμογή ονομαστικής αξίας τιμαριθμοποιημέ−
νων ομολόγων λήξης 25/7/2057 στις 30/11/2010.
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 31 και 32 του ν. 1914/90 «Εκ−
συγχρονισμός και ανάπτυξη του Δημόσιου τομέα και της
Κεφαλαιαγοράς, φορολογικές ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις»
(ΦΕΚ 178Α/17.12.1990).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν.2187/94 «Ρύθμιση θεμά−
των δημοσίου χρέους» (ΦΕΚ 16Α/8.2.1994).
3. Τις διατάξεις των άρθρων 5 έως και 12 του ν.2198/1994
«Αύξηση αποδοχών δημοσίων υπαλλήλων εν γένει, σύναψη
δανείων υπό του Ελληνικού Δημοσίου και δημιουργία στην
Τράπεζα της Ελλάδος Συστήματος Παρακολούθησης Συναλ−
λαγών επί τίτλων με λογιστική μορφή (άϋλοι τίτλοι)» (ΦΕΚ 43
A/22.3.1994).
4. Τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 2459/1997 «Κατάρ−
γηση φορολογικών απαλλαγών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ
17 Α/18.2.1997), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 9 του ν.
2579/98).
5. Τις διατάξεις του άρθρου 15 του ν. 2628/1998 (ΦΕΚ 151 /Α/
1998), τις διατάξεις του άρθρου 31 του ν. 2682/99 (ΦΕΚ 16 Α/
99), καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 37 του ν. 3130/2003
(ΦΕΚ 76 /Α/ 2003).
6. Τις διατάξεις των άρθρων 64, 90 και 91 του ν. 2362/95 «Περί
Δημοσίου λογιστικού ελέγχου των δαπανών του κράτους και
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 247/Α/27−11−1995), όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει με τον ν.3871/2010 (ΦΕΚ 141/Α/17−8−2010).

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
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7. Την αριθμ. 2021180/2981/0023/31.3.1997 απόφαση του
Υπουργού των Οικονομικών «Περί των δαπανών σύνα−
ψης, έκδοσης και εξυπηρέτησης κ.λ.π. των δανείων του
δημοσίου (ΦΕΚ 286/Β/10.4.1997)».
8. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 2628/1998 «Σύ−
σταση Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την
επωνυμία Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους
(Ο.Δ.ΔΗ.Χ.) και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 151 Α/6.7.1998).
9. Το Π.Δ. 185/2009 «Ανασύσταση Υπουργείου Οικονο−
μικών» (ΦΕΚ 213Α/7−10−2009).
10. Την αρ. 2/67009/0004/11−10−2010 απόφαση του Υφυ−
πουργού Οικονομικών για τη μεταβίβαση αρμοδιοτήτων
και της εξουσίας να υπογράφουν «Με εντολή Υφυπουρ−
γού» στο Γενικό Γραμματέα Δημοσιονομικής Πολιτικής,
στους Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσε−
ων και Τμημάτων της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονο−
μικής Πολιτικής/Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους του
Υπουργού Οικονομικών» (ΦΕΚ Β 1668/21−10−2010).
11. Το πληροφοριακό φυλλάδιο (Offering Circular) και τη
συμφωνία εγγραφής (Subscription Agreement) με ημερο−
μηνία 29−3−2007 της έκδοσης του τιμαριθμοποιημένου
ομολόγου λήξης 25/7/2057, καθώς την επανέκδοση του
συγκεκριμένου ομολόγου μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης
με ημερομηνία 1−4−2008, αποφασίζουμε:
Την αναπροσαρμογή της ονομαστικής αξίας, των τι−
μαριθμοποιημένων ομολόγων, ISIN XS 0292467775, λήξης
25.07.2057, σταθερού επιτοκίου 2,085% λόγω της εξέλι−
ξης του Εναρμονισμένου Δείκτη Τιμών Καταναλωτή για
την Ευρωζώνη εξαιρουμένου του καπνού και σύμφωνα
με τους γενικούς όρους έκδοσης τους, για το μήνα
Νοέμβριο 2010 όπως παρακάτω:
ΗΜΕΡΟ−
ΜΗΝΙΑ
ΑΝΑΠΡΟ−
ΣΑΡΜΟ−
ΓΗΣ
30/11/2010

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ
ΑΞΙΑ

ΔΕΙΚΤΗΣ
ΑΝΑΦΟ−
ΡΑΣ

1.600.000.000,00 109,76233

ΛΟΓΟΣ
ΔΕΙΚΤΩΝ
(INDEX
RATIO)

ΑΝΑΠΡΟΣΑΡ−
ΜΟΣΜΕNO
ΚΕΦΑΛΑΙΟ

1,07172

1.714.752.000,00

Ο λόγος δεικτών είναι το πηλίκο του δείκτη αναφοράς
της 30/11/2010 προς τον δείκτη αναφοράς κατά την ημε−
ρομηνία έναρξης της 30/3/2007. Ο Δείκτης αυτός της
ημερομηνίας έναρξης καθορίζεται ως ο Δείκτης Αναφο−
ράς Πληθωρισμού Βάσης και ορίζεται στο 102,41742, για
δε τον υπολογισμό του χρησιμοποιείται ο μη αναθεω−
ρημένος (unrevised) H1CP της ημερομηνίας έναρξης των
ομολόγων στο έτος βάσης 2005=100. Ο λόγος δεικτών
στρογγυλοποιείται στα πέντε δεκαδικά ψηφία.
Κάλυψη δαπάνης
Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής προκαλεί−
ται κατ’ έτος δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋ−
πολογισμού, η οποία καλύπτεται από τις πιστώσεις
που εγγράφονται για την εξυπηρέτηση του Δημοσίου
Χρέους.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 15 Νοεμβρίου 2010
Με εντολή Υφυπουργού
Ο Γενικός Γραμματέας
ΗΛΙΑΣ ΠΕΝΤΑΖΟΣ

Αριθμ. 2/78274/0023Α
(2)
Αναπροσαρμογή ονομαστικής αξίας τιμαριθμοποιημέ−
νων ομολόγων λήξης 25/7/2030 στις 30/11/2010.
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 31 και 32 του ν. 1914/90
«Εκσυγχρονισμός και ανάπτυξη του Δημόσιου τομέα και
της Κεφαλαιαγοράς, φορολογικές ρυθμίσεις και άλλες
διατάξεις» (ΦΕΚ 178Α/17.12.1990).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 2187/94 «Ρύθμιση
θεμάτων δημοσίου χρέους» (ΦΕΚ 16Α/8.2.1994).
3. Τις διατάξεις των άρθρων 5 έως και 12 του
ν. 2198/1994 «Αύξηση αποδοχών δημοσίων υπαλλήλων
εν γένει, σύναψη δανείων υπό του Ελληνικού Δημοσίου
και δημιουργία στην Τράπεζα της Ελλάδος Συστήματος
Παρακολούθησης Συναλλαγών επί τίτλων με λογιστική
μορφή (άϋλοι τίτλοι)» (ΦΕΚ 43 Α/ 22.3.1994).
4. Τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 2459/1997 «Κα−
τάργηση φορολογικών απαλλαγών και άλλες διατάξεις»
(ΦΕΚ 17 Α/18.2.1997), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο
9 του ν.2579/98).
5. Τις διατάξεις του άρθρου 15 του ν. 2628/1998 (ΦΕΚ
151 /Α/ 1998), τις διατάξεις του άρθρου 31 του ν. 2682 /99
(ΦΕΚ 16 Α/ 99)), καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 37
του ν. 3130/2003 (ΦΕΚ 76 /Α/ 2003).
6. Τις διατάξεις των άρθρων 64, 90 και 91 του ν. 2362/95
«Περί Δημοσίου λογιστικού ελέγχου των δαπανών του
κράτους και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 247 /Α/ 27−11−1995),
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τον ν.3871/2010 (ΦΕΚ
141/Α/17−8−2010).
7. Την αριθμ. 2021180/2981/0023/31.3.1997 απόφαση του
Υπουργού των Οικονομικών «Περί των δαπανών σύνα−
ψης, έκδοσης και εξυπηρέτησης κ.λ.π. των δανείων του
δημοσίου (ΦΕΚ 286/Β/10.4.1997)».
8. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 2628/1998 «Σύ−
σταση Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την
επωνυμία Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους
(Ο.Δ.ΔΗ.Χ.) και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 151 Α/6.7.1998).
9. Το Π.Δ. 185/2009 «Ανασύσταση Υπουργείου Οικονο−
μικών» (ΦΕΚ 213Α/7−10−2009).
10. Την αρ. 2/67009/0004/11−10−2010 απόφαση του Υφυ−
πουργού Οικονομικών για τη μεταβίβαση αρμοδιοτήτων
και της εξουσίας να υπογράφουν «Με εντολή Υφυπουρ−
γού» στο Γενικό Γραμματέα Δημοσιονομικής Πολιτικής,
στους Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσε−
ων και Τμημάτων της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονο−
μικής Πολιτικής/Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους του
Υπουργού Οικονομικών» (ΦΕΚ Β 1668/21−10−2010).
11. Την αριθμ. 2/22468/0023Α/12−04−2007 απόφαση του
Υπουργού Οικονομικών «Έκδοση Τιμαριθμοποιημένου
Ομολόγου, λήξης 25/7/2030, με ημ/νία έκδοσης 16/4/2007,
καθώς και την αρ. 2/4897/0023Α/28−1−2008 όμοια για
την επανέκδοση του συγκεκριμένου ομολόγου, απο−
φασίζουμε:
Την αναπροσαρμογή της ονομαστικής αξίας, των τι−
μαριθμοποιημένων ομολόγων, ISIN GR 03 38002 547,
λήξης 25.07.2030, σταθερού επιτοκίου 2,30% λόγω της
εξέλιξης του Εναρμονισμένου Δείκτη Τιμών Κατανα−
λωτή για την Ευρωζώνη εξαιρουμένου του καπνού και
σύμφωνα με τους γενικούς όρους έκδοσής τους, για το
μήνα Νοέμβριο 2010 όπως παρακάτω:

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
ΗΜΕΡΟ−
ΜΗΝΙΑ
ΑΝΑΠΡΟ−
ΣΑΡΜΟ−
ΓΗΣ
30/11/2010

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ
ΑΞΙΑ

ΔΕΙΚΤΗΣ
ΑΝΑΦΟ−
ΡΑΣ

7.500.000.000,00 109,76233

ΛΟΓΟΣ
ΔΕΙ−
ΚΤΩΝ
(INDEX
RATIO)

ΑΝΑΠΡΟΣΑΡ−
ΜΟΣΜΕNO
ΚΕΦΑΛΑΙΟ

1,07214

8.041.050.000.00

Ο λόγος δεικτών είναι το πηλίκο του δείκτη αναφοράς
της 30/11/2010 προς τον δείκτη αναφοράς κατά την
ημερομηνία έναρξης της 25/7/2006. Ο Δείκτης αυτός της
ημερομηνίας έναρξης καθορίζεται ως ο Δείκτης Αναφο−
ράς Πληθωρισμού Βάσης και ορίζεται στο 102,37677, για
δε τον υπολογισμό του χρησιμοποιείται ο μη αναθεω−
ρημένος (unrevised) HICP της ημερομηνίας έναρξης των
ομολόγων στο έτος βάσης 2005=100. Ο λόγος δεικτών
στρογγυλοποιείται στα πέντε δεκαδικά ψηφία.
Κάλυψη δαπάνης
Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής προκαλείται
κατ’ έτος δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογι−
σμού, η οποία καλύπτεται από τις πιστώσεις που εγγρά−
φονται για την εξυπηρέτηση του Δημοσίου Χρέους.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 15 Νοεμβρίου 2010
Με εντολή Υφυπουργού
Ο Γενικός Γραμματέας
ΗΛΙΑΣ ΠΕΝΤΑΖΟΣ
F
Αριθμ. 2/78273/0023Α
(3)
Αναπροσαρμογή ονομαστικής αξίας τιμαριθμοποιημέ−
νων ομολόγων λήξης 25/7/2025 στις 30/11/2010.
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 31 και 32 του ν. 1914/90
«Εκσυγχρονισμός και ανάπτυξη του Δημόσιου τομέα και
της Κεφαλαιαγοράς, φορολογικές ρυθμίσεις και άλλες
διατάξεις» (ΦΕΚ 178Α/17.12.1990).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 2187/94 «Ρύθμιση
θεμάτων δημοσίου χρέους» (ΦΕΚ 16Α/8.2.1994).
3. Τις διατάξεις των άρθρων 5 έως και 12 του ν.2198/1994
«Αύξηση αποδοχών δημοσίων υπαλλήλων εν γένει, σύνα−
ψη δανείων υπό του Ελληνικού Δημοσίου και δημιουργία
στην Τράπεζα της Ελλάδος Συστήματος Παρακολούθη−
σης Συναλλαγών επί τίτλων με λογιστική μορφή (άυλοι
τίτλοι)» (ΦΕΚ 43 Α/ 22.3.1994).
4. Τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 2459/1997 «Κα−
τάργηση φορολογικών απαλλαγών και άλλες διατάξεις»
(ΦΕΚ 17 Α/18.2.1997), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο
9 του ν. 2579/98).
5. Τις διατάξεις του άρθρου 15 του ν. 2628/1998 (ΦΕΚ
151 /Α/ 1998), τις διατάξεις του άρθρου 31 του ν. 2682 /99
(ΦΕΚ 16 Α/ 99) ), καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 37
του ν. 3130/2003 (ΦΕΚ 76/Α/2003).
6. Τις διατάξεις των άρθρων 64, 90 και 91 του ν. 2362/95 «Περί
Δημοσίου λογιστικού ελέγχου των δαπανών του κράτους και
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 247/Α/27−11−1995), όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει με τον ν.3871/2010 (ΦΕΚ 141/Α/17−8−2010).
7. Την αριθμ. 2021180/2981/0023/31.3.1997 απόφαση του
Υπουργού των Οικονομικών «Περί των δαπανών σύνα−
ψης, έκδοσης και εξυπηρέτησης κ.λ.π. των δανείων του
δημοσίου (ΦΕΚ 286/Β/10.4.1997)».
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8. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν.2628/1998 «Σύσταση
Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία
Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (Ο.Δ.ΔΗ.Χ.)
και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 151 Α/6.7.1998).
9. Το Π.Δ. 185/2009 «Ανασύσταση Υπουργείου Οικονο−
μικών» (ΦΕΚ 213Α/7−10−2009).
10. Την αρ. 2/67009/0004/11−10−2010 απόφαση του Υφυ−
πουργού Οικονομικών για τη μεταβίβαση αρμοδιοτήτων
και της εξουσίας να υπογράφουν «Με εντολή Υφυπουρ−
γού» στο Γενικό Γραμματέα Δημοσιονομικής Πολιτικής,
στους Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσε−
ων και Τμημάτων της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονο−
μικής Πολιτικής/Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους του
Υπουργού Οικονομικών» (ΦΕΚ Β 1668/21−10−2010).
11. Την αριθμ. 2/16773/0023 /A /20.03.2003 απόφαση
του Υπουργού Οικονομικών «Έκδοση στις 27.03.2003
κοινοπρακτικού τιμαριθμοποιημένου ομολογιακού δα−
νείου, σε άϋλη μορφή, λήξης 25.07.2025», καθώς και τις
αριθμ. 2/5333/0023Α/30−1−2004, 2/17201/0023Α/2−4−2004,
2/32020/0023Α/16−6−2005 και 2/18746/0023Α/7−4−2006
όμοιες, για την επανέκδοση (re opening) στις 3/2/2004,
5/4/2004, 21/6/2005 και 12/4/2006, αντίστοιχα.
12. Την αριθμ. 2/13615/0023/Α/13−3−2006 (ΦΕΚ 387 /Β/30−
03−2006) απόφαση Υπουργού Οικονομίας και Οικονο−
μικών «Επανακαθορισμός του Δείκτη Αναφοράς της
ημερομηνίας έναρξης των τιμαριθμοποιημένων ομο−
λόγων, λήξης 25.07.2025, έτος βάσης 2005=100», απο−
φασίζουμε:
Την αναπροσαρμογή της ονομαστικής αξίας, των τιμα−
ριθμοποιημένων ομολόγων, ISIN GR 03 38001 531, λήξης
25.07.2025, σταθερού επιτοκίου 2,90% λόγω της εξέλιξης
του Εναρμονισμένου Δείκτη Τιμών Καταναλωτή για την
Ευρωζώνη εξαιρουμένου του καπνού και σύμφωνα με
τους γενικούς όρους έκδοσης τους, για το μήνα Νοέμ−
βριο 2010 όπως παρακάτω:
ΗΜΕΡΟ−
ΜΗΝΙΑ
ΑΝΑΠΡΟ−
ΣΑΡΜΟ−
ΓΗΣ
30/11/2010

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ
ΑΞΙΑ

ΔΕΙΚΤΗΣ
ΑΝΑΦΟ−
ΡΑΣ

7.200.000.000,00 109,76233

ΛΟΓΟΣ
Δ Ε Ι −
ΚΤΩΝ
(INDEX
RATIO)

ΑΝΑΠΡΟΣΑΡ−
ΜΟΣΜΕNO
ΚΕΦΑΛΑΙΟ

1,15742

8.333.424.000,00

Ο λόγος δεικτών είναι το πηλίκο του δείκτη αναφοράς
της 30/11/2010 προς τον δείκτη αναφοράς κατά την
ημερομηνία έναρξης της 25/7/2002. Ο Δείκτης αυτός
της ημερομηνίας έναρξης καθορίζεται ως ο Δείκτης
Αναφοράς Πληθωρισμού Βάσης και ορίζεται ύστερα από
τον επανακαθορισμό σε νέο έτος βάσης 2005=100 στο
94,83337, για δε τον υπολογισμό του χρησιμοποιείται
ο μη αναθεωρημένος (unrevised) HICP της ημερομηνίας
έναρξης των ομολόγων στο νέο έτος βάσης 2005=100.
Ο λόγος δεικτών στρογγυλοποιείται στα πέντε δε−
καδικά ψηφία.
Κάλυψη δαπάνης
Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής προκαλείται
κατ’ έτος δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογι−
σμού, η οποία καλύπτεται από τις πιστώσεις που εγγρά−
φονται για την εξυπηρέτηση του Δημοσίου Χρέους.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 15 Νοεμβρίου 2010
Με εντολή Υφυπουργού
Ο Γενικός Γραμματέας
ΗΛΙΑΣ ΠΕΝΤΑΖΟΣ
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

(4)
Επιβολή προστίμου για τελωνειακή παράβαση σε βά−
ρος της εδρεύουσας στο Βέλγιο εταιρείας με την
επωνυμία «COSTEL TRANS SPRL».
Με την υπ’ αριθμ. 237/2009/11−11−2010 καταλογιστική
πράξη του Διευθυντού Τελωνείου Πατρών που εκδόθηκε
κατ’ εξουσιοδότηση των διατάξεων του άρθρου 152 παρ.
1 του ν. 2960/2001, επιβάλαμε σε βάρος της εδρεύουσας
στο Βέλγιο εταιρείας με την επωνυμία «COSTEL TRANS
SPRL» και ήδη αγνώστου διαμονής, διοικητικό πρόστιμο
ύψους χιλίων εκατόν εβδομήντα τριών (1.173,88 €) ευρώ
πλέον τελών χαρτοσήμου και υπέρ ΟΓΑ εισφοράς πο−
σοστού 2,4%, για παράβαση του άρθρου 37 παρ. 2 εδαφ.
γ’ περ. 6 του Ν. 2800/2000
Ο Διευθυντής
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΛΙΟΣ
F
(5)
Επιβολή προστίμου για τελωνειακή παράβαση σε βά−
ρος του KOLO KRISTOFOR του ANDREA.
Με την υπ’ αριθμ. 276/2007/05−08−2010 καταλογιστική
πράξη του Διευθυντού Τελωνείου Πατρών, επιβάλαμε
σε βάρος του KOLO KRISTOFOR του ANDREA, κάτοχο
του υπ’ αριθμ. Ζ 2400146 αλβανικού διαβατηρίου, κάτοικο
Theologo Sarande Αλβανίας και ήδη αγνώστου διαμονής,
πολλαπλό τέλος ποσού χιλίων πεντακοσίων (1500 €)
ευρώ πλέον τελών χαρτοσήμου και υπέρ ΟΓΑ εισφοράς
ποσοστού 2,4% καθώς και διαφυγόντες φόρους ύψους
εννέα ευρώ και είκοσι ένα λεπτά (9,21 €), για παράβαση
των άρθρων 118 παρ. 5, 142 παρ. 2 και 155 και επ./του
Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα (Ν. 2960/2001).
Ο Διευθυντής
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΛΙΟΣ
F
(6)
Επιβολή προστίμου για τελωνειακή παράβαση σε βά−
ρος του ZHULI BARDHYL του RAKIP.
Με την υπ’ αριθμ. 31/2007/16−11−2010 καταλογιστική
πράξη του Διευθυντού Τελωνείου Πατρών, επιβάλαμε
σε βάρος του ZHULI BARDHYL του RAKIP, κάτοχο του
υπ’ αριθμ. Ζ1330904 αλβανικού διαβατηρίου και ήδη
αγνώστου διαμονής, πολλαπλό τέλος ύψους χιλίων πε−
ντακοσίων (1.500 €) ευρώ πλέον τελών χαρτοσήμου και
υπέρ ΟΓΑ εισφοράς ποσοστού 2,4%, καθώς και διαφυ−
γόντες δασμούς κλπ. φόρους ύψους είκοσι οκτώ ευρώ
και εξήντα τριών λεπτών (28,63 €) για λαθρεμπορική
τελωνειακή παράβαση των άρθρων 118 παρ. 5, 142 πα.2,
150 και 155 και επ. του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα
(Ν.2960/2001).
Ο Διευθυντής
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΛΙΟΣ
F
(7)
Επιβολή πολλαπλού τέλους για Τελωνειακή Παράβαση
στον Farrouki Ahmad του Sasman και της Tahera.
Δυνάμει της αρ. 137/2004/2010 καταλογιστική πράξη
του Αναπληρωτή Προϊστάμενου της Διεύθυνσης του
Τελωνείου Αθηνών που εκδόθηκε την 31−8−2010 κατά

τις διατάξεις των αρθ. 142 §2 και 155 του Ν.2960/01
«Περί Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα», και δημοσιεύε−
ται σύμφωνα με το άρθρο 152 §5 του ιδίου ως άνω
νόμου, για διαπραχθείσα τελωνειακή παράβαση (λα−
θρεμπορία καπνικών), επεβλήθη στον Farrouki Ahmad
του Sasman και της Tahera γεν. 1982 στο Ιράκ, πρώην
κάτοικο Αθηνών οδού Πατησίων 280 ή 260 και Αχαρνών
270 η Κεφαλληνίας 76 και νυν αγνώστου διαμονής και
με Α.Φ.Μ.:138483051.
Πολλαπλό τέλος 2.622,50€ (δύο χιλιάδες εξακόσια
είκοσι δύο ευρώ και πενήντα λεπτά), σύμφωνα με το
άρθρο 150 § 1 του Ν.2960/2001. Το παραπάνω ποσό υπό−
κειται σε Τ.Χ. και Ο.Γ.Α. (2,4%) κατά την είσπραξή του,
σύμφωνα με το κώδικα περί Τ.Χ.. Κατά της άνω Πράξης
επιτρέπεται προσφυγή ενώπιον του αρμόδιου Διοικη−
τικού Πρωτοδικείου Αθηνών εντός 60 ημερών από την
δημοσίευσή της στην Ε.τ.Κ.
Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος Διεύθυνσης
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΤΡΟΥΘΙΑΣ
F
Αριθμ. 2431.02.1/10/10
Καθιέρωση νέου τύπου βιβλίου πετρελαίου.

(8)

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) της παρ. 3 του άρθρου τρίτου του ν.1269/82 (Α’ 89),
με τον οποίο κυρώθηκε η Διεθνής Σύμβαση «πρόληψη
της ρύπανσης της θάλασσας από πλοία, 1973 και του
Πρωτοκόλλου του 1978» MARPOL 73/78, όπως αντικατα−
στάθηκε με το άρθρο δεύτερο του ν.3104/03 (Α’ 28),
β) των άρθρων 46 και 52 του ν.δ.187/73 (Α’ 216) «Κώδι−
κας Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου»,
γ) των Κανονισμών 17 και 36 του Παραρτήματος Ι της
Διεθνούς Σύμβασης «πρόληψη της ρύπανσης της θάλασ−
σας από πλοία, 1973 και του Πρωτοκόλλου του 1978»
MARPOL 73/78, όπως αναθεωρήθηκε με τις Αποφάσεις
αριθ.: MEPC.117(52), η οποία κυρώθηκε με το π.δ. 21/2007
(Α’ 19) και αριθ.: ΜΕPC.187(59), η οποία κυρώθηκε με την
ΚΥΑ αριθ.: 243102.1/05/10/25−08−2010 (Β’ 1477).
2. Το π.δ. 184/2009 (Α’ 213)«Σύσταση Υπουργείου Προ−
στασίας, καθορισμός των αρμοδιοτήτων του».
3. Το π.δ. 189/2009 (Α’ 221) «Καθορισμός και ανακατα−
νομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων».
4. Το π.δ. 50/2010 (Α’ 89) «Ανακατανομή αρμοδιοτήτων
των Υπουργείων και τροποποιήσεις του π.δ. 189/2009.
5. Το π.δ. 96/2010 (Α’ 170) «Σύσταση Υπουργείου Θα−
λασσίων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας, καθορισμός
των αρμοδιοτήτων του και ανακατανομή αρμοδιοτήτων
των Υπουργείων»
6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
1. Καθορίζουμε νέο τύπο «βιβλίου πετρελαίου», όπως
το υπόδειγμα που συνοδεύει την απόφαση αυτή. Το
βιβλίο αυτό θα εκδοθεί σε δύο μέρη, − χωριστό έντυπο
για κάθε μέρος − και θα εφοδιασθούν υποχρεωτικά τα
πλοία ως εξής:
−«ΜΕΡΟΣ Ι»: όλα τα «πλοία» ολικής χωρητικότητας
400 GT και πάνω και όλα τα «πετρελαιοφόρα» ολικής
χωρητικότητας 150 GT και πάνω. Στο βιβλίο αυτό θα
αναγράφονται γενικά όλες οι λειτουργίες/ εργασίες που
έχουν σχέση με τα πετρελαιοειδή κατάλοιπα, τα οποία
συγκεντρώνονται στους χώρους του μηχανοστασίου.

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
−«ΜΕΡΟΣ ΙΙ»: όλα τα «πετρελαιοφόρα» ολικής χωρη−
τικότητας 150 GT και πάνω, επιπλέον από το «ΜΕΡΟΣ
Ι». Στο βιβλίο αυτό θα αναγράφονται γενικά όλες οι
λειτουργίες/ εργασίες που έχουν σχέση με τα πετρε−
λαιοειδή κατάλοιπα που προέρχονται από το σύστημα
φορτίου, των καταλοίπων και υπολειμμάτων αυτού, κα−
θώς και από τη διαχείριση του καθαρού ή ακαθάρτου
έρματος.
2. Το βιβλίο πετρελαίου θα είναι διαστάσεων 0,28 Χ
0,21 μέτρων, θα αποτελείται από 100 σελίδες και να
καταχωρηθούν κατά σειρά: τα στοιχεία του πλοίου και
θεώρηση της Λιμενικής Αρχής (1η σελίδα), η απόφαση
αυτή (3η σελίδα), κάτοψη δεξαμενών φορτίου και κα−
ταλοίπων (για το «ΜΕΡΟΣ Π»), οδηγίες «ΜΕΡΟΥΣ Ι ή II»
(από σελίδα 5 «ΜΕΡΟΥΣ Ι» ή 7 «ΜΕΡΟΥΣ ΙΙ»), κενή σελίδα,
σελίδα με τίτλο «λειτουργίες/ εργασίες», κενή σελίδα,
σελίδα με τίτλο «εγγραφές», κενή σελίδα, διαγραμμι−
σμένες σελίδες εγγραφών βιβλίου πετρελαίου.
3. Το βιβλίο πετρελαίου νέου τύπου (δύο Μέρη), να
εκτυπωθεί με μέριμνα και δαπάνες του Ναυτικού Απομα−
χικού Ταμείου και να τεθεί σε κυκλοφορία προκειμένου
εφοδιασθούν τα υπόχρεα πλοία.
4. Το βιβλίο αυτό είναι διατιμημένο έντυπο του NAT.
Μέχρι 200 αντίτυπα (κάθε ΜΕΡΟΥΣ) θα διατεθούν αδι−
ατίμητα ύστερα από αίτηση της ΔΠΘΠ για υπηρεσιακή
χρήση των Υπηρεσιών των ΥΠτΤ και ΥΘΥΝΑΛ (Δ/νσεων,
Λιμ.Αρχών, Σχολών Λ.Σ., Ε.Ν. κ.λ.π).
5. Ο νέος τύπος βιβλίου πετρελαίου ισχύει από
την 1η Ιανουαρίου 2011, καταργούμενης της Υ.Α.
αριθ.:2431.02/09/07/14−02−2007 (Β’ 263).
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Πειραιάς, 10 Νοεμβρίου 2010
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ

F
(9)
Απόκτηση της Ελληνικής Ιθαγένειας από την ΑΝΤΕΡΕ−
ΜΙ (ADEREMI) ΟΡΕΟΥΛΙΑ (ORELUWA) του ΕΪΝΤΗ ΑΜΙ−
ΟΥΖΑ (AYINDE AMUSA).
Με την αριθ. πρωτ.: 7357/09−11−2010 απόφαση της Γε−
νικής Γραμματέως Περιφέρειας Ηπείρου, γίνεται δεκτή
η αίτηση− δήλωση της ανήλικης αλλοδαπής ΑΝΤΕΡΕΜΙ
(ADEREMI) ΟΡΕΟΥΛΙΑ (ORELUWA) του ΕΪΝΤΗ ΑΜΙΟΥΖΑ
(AYINDE AMUSA) και της ΜΠΑΠΩΝΛΕ (BAYONLE), γεν.20−
07−1999 στην Αθήνα, περί αποκτήσεως της Ελληνικής
Ιθαγένειας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1Α
παρ. 1 του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας του Ν. 3838/24−
03−2010 (ΦΕΚ 49 Α’) «Περί Κυρώσεως του Κώδικα της
Ελληνικής Ιθαγένειας»
Με εντολή Γενικής Γραμματέως Περιφέρειας
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης
ΦΩΤΗΣ ΡΑΠΤΗΣ
F
(10)
Απόκτηση της Ελληνικής Ιθαγένειας από τον Μιλάκι
(Milaqi) Χρήστος (Kristi) του Ιλύρ (llir).
Με την αριθ. πρωτ.: 8188/09−11−2010 απόφαση της Γε−
νικής Γραμματέως Περιφέρειας Ηπείρου, γίνεται δε−
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κτή η αίτηση− δήλωση του ανήλικου αλλοδαπού Μιλάκι
(Milaqi) Χρήστος (Kristi) του Ιλύρ (llir) και της Βιολέτα
(Violeta), γεν.27−09−1995 στα Ιωάννινα, περί αποκτήσεως
της Ελληνικής Ιθαγένειας σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 1Α παρ. 1 του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας του
Ν. 3838/24−03−2010 (ΦΕΚ 49 Α΄) «Περί Κυρώσεως του
Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας»
Με εντολή Γενικής Γραμματέως Περιφέρειας
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης
ΦΩΤΗΣ ΡΑΠΤΗΣ
F
(11)
Απόκτηση της Ελληνικής Ιθαγένειας από την Τσάνο
(Cano) Τζενίσα (Xhenisa) του Ρακίπ (Rakip).
Με την αριθ. πρωτ.: 8572/09−11−2010 απόφαση της Γε−
νικής Γραμματέως Περιφέρειας Ηπείρου, γίνεται δεκτή η
αίτηση− δήλωση της ανήλικης αλλοδαπής Τσάνο (Cano)
Τζενίσα (Xhenisa) του Ρακίπ (Rakip) και της Μανουέλα
(Manuela), γεν. 13−03−2005 στα Ιωάννινα, περί αποκτήσε−
ως της Ελληνικής Ιθαγένειας σύμφωνα με τις διατάξεις
του άρθρου 1Α παρ. 1 του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας
του Ν. 3838/24−03−2010 (ΦΕΚ 49 Α’) «Περί Κυρώσεως του
Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας»
Με εντολή Γενικής Γραμματέως Περιφέρειας
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης
ΦΩΤΗΣ ΡΑΠΤΗΣ
F
(12)
Απόκτηση της Ελληνικής Ιθαγένειας από την Τσάνο
(Cano) Ράνια (Ranja) του Ρακίπ (Rakip).
Με την αριθ. πρωτ.: 8573/09−11−2010 απόφαση της Γε−
νικής Γραμματέως Περιφέρειας Ηπείρου, γίνεται δε−
κτή η αίτηση− δήλωση της ανήλικης αλλοδαπής Τσάνο
(Cano) Ράνια (Ranja) του Ρακίπ (Rakip) και της Μανουέλα
(Manuela), γεν.04−09−2008 στα Ιωάννινα, περί αποκτήσε−
ως της Ελληνικής Ιθαγένειας σύμφωνα με τις διατάξεις
του άρθρου 1Α παρ. 1 του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας
του Ν. 3838/24−03−2010 (ΦΕΚ 49 Α΄) «Περί Κυρώσεως του
Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας»
Με εντολή Γενικής Γραμματέως Περιφέρειας
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης
ΦΩΤΗΣ ΡΑΠΤΗΣ
F
(13)
Απόκτηση Ελληνικής Ιθαγένειας της ομογενούς ΚΑ−
ΣΠΑΡΟΒΑ (επώνυμο ) ΜΑΡΙΑΣ (κ. όνομα)».
Με την Αριθ. Πρωτ. 10415/27−9−2010 απόφαση της
Γενικής Γραμματέως της Περιφέρειας Θεσσαλίας που
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 του
Ν. 3284/2004 (ΦΕΚ 217/Α/10−11−2004) «Περί κυρώσεως
του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας», γίνεται αποδεκτή
η από 7−11−2006 αίτηση της ανωτέρω ομογενούς ΚΑ−
ΣΠΑΡΟΒΑ ΜΑΡΙΑΣ του ΙΒΑΝ ΠΟΠΑΝΤΟΠΟΥΛΟ και της
ΛΙΟΥΜΠΟΒ ΠΟΠΑΝΤΟΠΟΥΛΟ (KASPAROVA MARIA του
IVAN POPANDOPULO και της LIUBOV POPANDOPULO)
η οποία γεννήθηκε στις 23−8−1973 στο Σότσι, περιοχή
΄Αντλερσκιϊ Περιφέρεια του Κρασνοντάρ της Ρωσίας
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και εγκρίνουμε τον εξελληνισμό του επωνύμου της από
ΚΑΣΠΑΡΟΒΑ σε ΚΑΣΠΑΡΙΔΟΥ.
Με την ίδια απόφαση αποκτούν την Ελληνική ιθαγέ−
νεια και τα ανήλικα τέκνα της ανωτέρω: 1) ΚΑΣΠΑΡΟ−
ΒΑ ΟΛΓΚΑ του ΓΚΕΟΡΓΚΙΪ ΚΑΣΠΑΡΟΒ και της ΜΑΡΙΑΣ
ΚΑΣΠΑΡΟΒΑ που γεννήθηκε στις 25−5−1993 στο Σότσι,
περιοχή Άντλερσκιϊ, Περιφέρεια του Κρασνοντάρ της
Ρωσίας και 2) ΚΑΣΠΑΡΟΒΑ ΑΦΙΝΑ του ΓΚΕΟΡΓΚΙΪ ΚΑ−
ΣΠΑΡΟΒ και της ΜΑΡΙΑΣ ΚΑΣΠΑΡΟΒΑ που γεννήθηκε
στις 20−11−2003 στην Αθήνα και εγκρίνεται ο εξελληνι−
σμός των ονοματεπωνύμων τους σε ΚΑΣΠΑΡΙΔΟΥ ΟΛΓΑ
και ΚΑΣΠΑΡΙΔΟΥ ΑΘΗΝΑ. Τα στοιχεία της είναι:
ΠΑΤΡΟΣ:

ΕΠΩΝΥΜΟ
ΠΟΠΑΝΤΟΠΟΥΛΟ (POPANDOPULO)

ΜΗΤΡΟΣ
(πριν το γάμο): ΚΑΤΑΝΟΒΑ (ΚΑΤΑΝΟVA)

ΟΝΟΜΑ
ΙΒΑΝ (IVAN)

ΛΙΟΥΜΠΟΒ (LIUBOV)

Η Γενική Γραμματέας Περιφέρειας
ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΓΕΡΑΚΟΥΔΗ
F
Αριθμ. 2940/174671
(14)
Απαγόρευση Θήρας, σε περίπτωση χιονοπτώσεων.
Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις Δ/ξεις του άρθρου 258 παρ. 3β και 3 στ του
Ν.Δ. 86/69 «Περί Δασικού Κώδικα» (Φ.Ε.Κ.7/Τ.Α/18−1−1969),
όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 7 του Ν. 177/75.(Φ.
Ε.Κ.205/Τ.Α/27−9−1975 )
2. Τις Διατάξεις της αριθμ. Η.Π 37338/1807/Ε 103/1−9−10
Κ.Υ.Α «Μέτρα διαχείρισης της άγριας πτηνοπανίδας»,
και ιδιαίτερα των διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 5
αυτής. (Φ.Ε.Κ 1495/Τ.Β/6−9−2010)
3. Τις Διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 2 του Ν. 2503/97
«Περί Διοίκησης − Οργάνωσης − Στελέχωσης της Περι−
φέρειας». (Φ.Ε.Κ 107/Τ.Α/30−5−1997)
4. Τις Δ/ξεις του Ν 3469/27−6−2006 (ΦΕΚ 131/ T.A’ /28−
6−2006) «Περί Εθνικού Τυπογραφείου − Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως και άλλες Δ/ξεις.
5. Την με αριθμό 200148/2833/6−8−2010 Απόφαση Υπ.
Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής «Ρυθ−
μίσεις θήρας Κυνηγετικής περιόδου 2010 − 2011 (ΦΕΚ
1183/τ.Β΄/ 6−8−2010)» καθώς και με αριθμό 201984/3088/
31−8−2010 τροποποιητική απόφαση (ΦΕΚ 1358/τ.Β/1−9−
2010).
6. Την αριθμ. 5851/22−6−07(Φ.Ε.Κ. 1157/2007τ.Β) Απόφα−
ση Γ.Γ.Π. Θεσσαλίας «Περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων
κ.τλ.».
7. Τις αριθμ. 5354/173958/2−11−10 και 4766/172466/1−11−10
αναφορικές προτάσεις των Δασαρχείων Καρδίτσας και
Μουζακίου.
8. Την ανάγκη προστασίας του θηραματικού πλούτου
της περιοχής του Νομού Καρδίτσας, λόγω χιονοπτώ−
σεων μεγάλης διάρκειας και εντάσεως, που καλύπτουν
κάθε χειμώνα τον ορεινό, ημιορεινό και πεδινό χώρο
του Νομού μας.
9. Το γεγονός ότι με την παρούσα απόφαση δεν προ−
καλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογι−
σμού, αποφασίζουμε:
1. Απαγορεύουμε τη θήρα στην περιοχή αρμοδιότητάς
μας (περικλείεται στα όρια του Ν. Καρδίτσας) κατά τη
διάρκεια της κυνηγετικής περιόδου 2010− 2011 και όπου

δεν απαγορεύεται με Δασική Αστυνομική Διάταξη Θή−
ρας όπως παρακάτω:
− Παντός θηράματος με ενέδρα στις πηγές ( καρτέ−
ρι).
− Των τριχωτών θηραμάτων όταν και όπου το έδαφος
καλύπτεται με χιόνι και ιδιαίτερα δια παρακολουθήσεως
των ιχνών επί της χιόνος.
− Παντός θηράματος σε περιπτώσεις ιδιαιτέρως δυ−
σμενών συνθηκών όπως χιονοπτώσεων μεγάλης διάρ−
κειας και έντασης.
2. Οι παραβάτες της παρούσας θα διώκονται και τι−
μωρούνται σύμφωνα με τις Διατάξεις των Ν.Δ. 86/69,
996/71 και του Ν. 177/75 και της Η.Π 37338 /1807/Ε103/1−
9−10 κοινής Υπουργικής απόφασης .
3. Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή
της, με μέριμνα των Δασαρχείων Καρδίτσας και Μου−
ζακίου, σύμφωνα με τις Διατάξεις των άρθρων 2 παρ. 1β
και 3 παρ. 1 του Ν. 301/76 (Φ.Ε.Κ. 91/Α/20−4−1976).
4. Η εφαρμογή της ανατίθεται στη Δασική Υπηρε−
σία, Αστυνομική Διεύθυνση, Διεύθυνση Αγροφυλακής ,
Κυνηγετική Ομοσπονδία Θεσσαλίας και Κυνηγετικούς
Συλλόγους του Νομού Καρδίτσας.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Καρδίτσα, 9 Νοεμβρίου 2010
Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας
Ο Διευθυντής Δασών
ΗΛΙΑΣ ΤΣΕΛΙΓΚΑΣ
F
(15)
Ολοκλήρωση και έναρξη παραγωγικής λειτουργίας
επένδυσης της επιχείρησης «ΚΩΤΣΑΚΗ ΧΡΙΣΤΟΥ−
ΛΑ» στις διατάξεις του Ν.3299/2004.
Με την υπ’ αριθμ. 36163/6757/Π08/4/00186/Ε/Ν.3299/
2004/29−10−10 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περι−
φέρειας Πελοποννήσου ολοκληρώθηκε η επένδυση της
επιχείρησης «ΚΩΤΣΑΚΗ ΧΡΙΣΤΟΥΛΑ» που αναφέρεται σε
εκσυγχρονισμό ελαιουργείου, στο Δ.Δ. Φιλιατρών, του
Δήμου Φιλιατρών, του Νομού Μεσσηνίας.
Το συνολικό και ενισχυόμενο κόστος της επένδυσης
οριστικοποιείται στο ποσό των εκατόν ενενήντα οκτώ
χιλιάδων ευρώ (198.000,00 €).
Το ύψος της επιχορήγησης ορίσθηκε στο ποσό των
εκατόν δέκα οκτώ χιλιάδων και οκτακοσίων ευρώ
(118.800,00€).
Η ίδια συμμετοχή ορίσθηκε στο ποσό των εβδομή−
ντα εννέα χιλιάδων και διακοσίων ευρώ (79.200,00 €)
η οποία αποτελείται εξ ολοκλήρου από ίδια κεφάλαια
του φορέα.
Δεν έγινε χρήση τραπεζικού δανείου.
Ημερομηνία ολοκλήρωσης της επένδυσης ορίσθηκε
η 4/2/2010. Η μονάδα που προήλθε από την υλοποίηση
της επένδυσης λειτουργεί παραγωγικά.
Δεν δημιουργήθηκαν νέες θέσεις εργασίας.
Με την απόφαση αυτή εγκρίθηκε η καταβολή της
επιχορήγησης ποσού εκατόν δέκα οκτώ χιλιάδων και
οκτακοσίων ευρώ (118.800,00€), στην επιχείρηση «ΚΩ−
ΤΣΑΚΗ ΧΡΙΣΤΟΥΛΑ»
Ημερομηνία
γνωμοδότησης
της
Επιτροπής
27/10/2010.
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Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας
ΦΩΤΗΣ ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΛΗΣ
F
(16)
Υπαγωγή επένδυσης της επιχείρησης «ΚΟΡΑΚΑ−
ΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ και ΣΙΑ Ε.Ε.» στις διατάξεις του
Ν.3299/04.
Με την υπ’ αριθμ. 36155/6751/Π08/5/00442/Ε/Ν.3299/
04/29−9−2010 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περι−
φέρειας Πελοποννήσου (η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με
τις διατάξεις του άρ. 7 παρ. 11 περ. γ του Ν.3299/2004),
εγκρίθηκε το αίτημα της εταιρείας «ΚΟΡΑΚΑΚΗΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ και ΣΙΑ Ε.Ε.» για υπαγωγή στις διατάξεις
του Ν.3299/2004, επένδυσης η οποία αναφέρεται σε
εκσυγχρονισμό και μετεγκατάσταση ελαιουργείου κα−
θώς και δημιουργία τυποποιητηρίου, που βρίσκεται στη
θέση «ΑΛΩΝΙΑ ΛΑΧΑΝΑΔΑΣ» του Δ.Δ. Φοινικούντας του
Δήμου Μεθώνης του Νομού Μεσσηνίας, συνολικού πα−
ραγωγικού κόστους τετρακοσίων τριάντα μία χιλιάδων
και επτακοσίων πενήντα ευρώ (431.750,00€) με επιχορή−
γηση διακοσίων πενήντα οκτώ χιλιάδων και πεντακο−
σίων πενήντα ευρώ (258.550,00€), το οποίο αναλύεται
ως εξής:
Ποσό διακοσίων πενήντα έξι χιλιάδων και πενήντα
ευρώ (256.050,00€) για την αρχική επένδυση ύψους τε−
τρακοσίων είκοσι έξι χιλιάδων και επτακοσίων πενήντα
ευρώ (426.750,00€) ήτοι ποσοστό 60% και ποσό δύο χιλι−
άδων και πεντακοσίων ευρώ (2.500,00€) για τις δαπάνες
μελετών και αμοιβές συμβούλων ύψους πέντε χιλιάδων
ευρώ (5.000,00€), ήτοι ποσοστό 50 %.
Η ίδια συμμετοχή ανέρχεται στο ποσό των εκα−
τόν εβδομήντα τριών χιλιάδων και διακοσίων ευρώ
(173.200,00€) το οποίο αναλύεται ως εξής:
Ποσό εκατόν εβδομήντα χιλιάδων και επτακοσίων
ευρώ (170.700,00€) για την αρχική επένδυση ύψους τε−
τρακοσίων είκοσι έξι χιλιάδων και επτακοσίων πενήντα
ευρώ (426.750,00€) ήτοι ποσοστό 40% και ποσό δύο
χιλιάδων και πεντακοσίων ευρώ (2.500,00€) για τις δα−
πάνες μελετών και αμοιβές συμβούλων ύψους πέντε
χιλιάδων ευρώ (5.000,00€), ήτοι ποσοστό 50 %. Δεν θα
γίνει χρήση δανείου.
Υφιστάμενες θέσεις εργασίας: 3 θέσεις εποχιακής
απασχόλησης (0,9 ΕΜΕ). Δε θα δημιουργηθούν νέες
θέσεις εργασίας.
Ημερομηνία
γνωμοδότησης
της
Επιτροπής:
27/10/2010
Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας
ΦΩΤΗΣ ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΛΗΣ
F
(17)
Χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλματος Κοινωνι−
κού Λειτουργού στην Βρεττού Ανδρονίκη του Κυ−
ριάκου.
Με την αρ. 983/4−11−2010 απόφαση του Νομάρχη Κε−
φαλληνίας και Ιθάκης που εδόθηκε σύμφωνα με τις
διατάξεις των άρθρων 1 έως 6 του Ν.Α. 4018/1959 (Α’247),

28679

του άρθρου 1 παρ. 4 του Π.Δ. 23/1992 (Α’ 6), του Π.Δ.
93/1993 (Α’39) και του άρθρου 1 του Ν.2026/1992 (Α’43),
χορηγείται στην Βρεττού Αδρονίκη του Κυριάκου, κά−
τοικου Αγ. Ευφημίας Ν. Κεφαλληνίας, άδεια άσκησης
επαγγέλματος Κοινωνικού Λειτουργού, για να παρέχει
τις υπηρεσίες της στα πλαίσια οργανωμένων κοινωνι−
κών υπηρεσιών του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα.
Ο Νομάρχης
ΔΙΟΝ. ΓΕΩΡΓΑΤΟΣ
F
(18)
Χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλματος Κοινωνικού
Λειτουργού στην Παπαδοπούλου Αναστασία του Σε−
ραφείμ.
Με την αριθ. 5206/29−10−2010 απόφαση του Νομάρχη
Σερρών χορηγήθηκε στην Παπαδοπούλου Αναστασία
του Σεραφείμ άδεια άσκησης επαγγέλματος Κοινωνικού
Λειτουργού, σύμφωνα με το Π.Δ. 23/92 «Περί άσκησης
επαγγέλματος Κοινωνικού Λειτουργού».
Με εντολή Νομάρχη
Η Διευθύντρια
ΔΗΜΗΤΡΑ ΜΥΛΩΝΑ
F
(19)
Χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλματος Κοινωνικού Λει−
τουργού στην Αγγελοπούλου Νίκη του Δημητρίου.
Με την αριθ. 5239/29−10−2010 απόφαση του Νομάρ−
χη Σερρών χορηγήθηκε στην Αγγελοπούλου Νίκη του
Δημητρίου άδεια άσκησης επαγγέλματος Κοινωνικού
Λειτουργού, σύμφωνα με το Π.Δ. 23/92 «Περί άσκησης
επαγγέλματος Κοινωνικού Λειτουργού».
Με εντολή Νομάρχη
Η Διευθύντρια
ΔΗΜΗΤΡΑ ΜΥΛΩΝΑ
F
(20)
Χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλματος Κοινωνικού Λει−
τουργού στην Κεραμιδάρη Παναγιώτα του Δημητρίου.
Με την αριθ. 5319/29−10−2010 απόφαση του Νομάρχη
Σερρών χορηγήθηκε στην Κεραμιδάρη Παναγιώτα του
Δημητρίου άδεια άσκησης επαγγέλματος Κοινωνικού
Λειτουργού, σύμφωνα με το Π.Δ. 23/92 «Περί άσκησης
επαγγέλματος Κοινωνικού Λειτουργού».
Με εντολή Νομάρχη
Η Διευθύντρια
ΔΗΜΗΤΡΑ ΜΥΛΩΝΑ
F
Αριθμ. 920
(21)
Τροποποίηση της αριθμ. 8036/27−11−2001 (ΦΕΚ Β 84/
30−1−2002) απόφασης του Νομάρχη Φλώρινας στο
σκέλος που αφορά στη διάθεση των επεξεργασμέ−
νων αστικών λυμάτων του Τ.Δ Αγίου Παντελεήμονα.
Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Το Π.Δ. 30/96 (ΦΕΚ Α΄ 21/2−2−1996) Κώδικας Νομαρ−
χιακής Αυτοδιοίκησης.
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2. Το ν. 1650/1986 (ΦΕΚ Α 160/16.10.1986) «Για την Προ−
στασία του Περιβάλλοντος» όπως τροποποιήθηκε με
το ν. 3010/2002 (ΦΕΚ Α 91/25.4.2002) «Εναρμόνιση του
ν.1650/1986 με τις οδηγίες 97/11/Ε.Ε. και 96/61/Ε.Ε., δι−
αδικασία οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα
υδατορέματα και άλλες διατάξεις».
3. Την Ε1β/221/65 Υγειονομική διάταξη «περί διάθεσης
λυμάτων και βιομηχανικών αποβλήτων» (ΦΕΚ 138/Β/
24.2.1965), όπως τροποποιήθηκε με τις αριθ. Γ1/ 17831/1971
και Γ4/1305/1974 κοινές υπουργικές αποφάσεις και ισχύει
σήμερα.
4. Την υπ’ αριθμ. 5673/400/1997 κοινή υπουργική
απόφαση «Μέτρα και όροι για την επεξεργασία αστι−
κών λυμάτων» όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ.
19661/1982/1999 κοινή υπουργική απόφαση και ισχύει
σήμερα.
5. Την υπ’ αριθμ. 555/26−3−1990 (ΦΕΚ 297/Β/ 24.9.1985)
απόφαση νομάρχη Φλώρινας «Διάθεση λυμάτων και
υγρών αποβλήτων στο Νομό Φλώρινας», όπως τροποποι−
ημένη με την αριθμ. 880/26−3−2010 (ΦΕΚ 536/Β/28.4.2010)
απόφαση νομάρχη Φλώρινας ισχύει σήμερα.
6. Το αίτημα του Δήμου Αμυνταίου με το οποίο μας
ζητάει να τροποποιηθεί η αριθμ. 8036/27−11−2001 (ΦΕΚ
Β 84/30−1−2002) απόφαση του Νομάρχη Φλώρινας στο
σκέλος που αφορά στη διάθεση των επεξεργασμένων
αστικών λυμάτων του Τ.Δ Αγίου Παντελεήμονα.
7. Αριθ. οικ. 15782/1849 /01 (ΦΕΚ Β 797): Ειδικό Πρόγραμ−
μα μείωσης της ρύπανσης των νερών των Λιμνών Βεγο−
ρίτιδος, και Πετρών, και του ποταμού Σουλού από απορ−
ρίψεις ορισμένων επικίνδυνων ουσιών που υπάγονται
στο Παράρτημα Ι παραγ. Β του άρθρου 6 της υπ’ αριθ.
2/1.2.2001 Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου «Καθορισμός
των κατευθυντήριων και οριακών τιμών ποιότητας των
νερών από απορρίψεις ορισμένων επικίνδυνων ουσιών
που υπάγονται στον Κατάλογο II της οδηγίας 76/464/
ΕΟΚ του Συμβουλίου της 4ης Μαΐου 1976» (Α΄15).
8. Το από 4−08−2010 πρακτικό της προβλεπόμενης
από το άρθρο 6 της Ε1 β/221/65 Υγειονομικής διάταξης,
γνωμοδοτικής επιτροπής, αποφασίζουμε:
Τροποποιούμε την αριθμ. 8036/27−11−2001 (ΦΕΚ Β 84/30−
1−2002) απόφαση του Νομάρχη Φλώρινας στο σκέλος
που αφορά στη διάθεση των επεξεργασμένων αστικών
λυμάτων του Τ.Δ Αγίου Παντελεήμονα ως ακολούθως:
1. Ενδιάμεσος αποδέκτης των επεξεργασμένων αστι−
κών λυμάτων του Τ.Δ Αγίου Παντελεήμονα του Δήμου
Αμυνταίου καθορίζεται το ρέμα Σουλού με τελικό απο−
δέκτη τη λίμνη Βεγορίτιδα.
2. Τα ανώτατα όρια των παραμέτρων των ποιοτικών
χαρακτηριστικών των επεξεργασμένων λυμάτων, με−
τρούμενα στο φρεάτιο εξόδου και πριν την απόρριψη
τους στον υδάτινο αποδέκτη θα είναι τα εξής:

BOD5 (βιοχημικά απαιτούμενο οξυγόνο) < 25 mg/l
COD (χημικά απαιτούμενο οξυγόνο)

< 125mg/l

T.S.S. (σύνολο αιωρούμενων στερεών)

< 35 mg/l

Θερμοκρασία στο σημείο εκβολής

< 25°C

Ολικά κολοβακτηριοειδή

<1000/100ml

Κολοβακτηρίδια

< 200/100ml

Διαλυμένο οξυγόνο

> 3mg/l

Διατηρούνται σε ισχύ όλες οι λοιπές διατάξεις της υπ’
αριθμ. 555/26−3−1990 (ΦΕΚ 297/Β/ 24.9.1985) νομαρχιακής
απόφασης «Διάθεση λυμάτων και υγρών αποβλήτων στο
Νομό Φλώρινας» όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ.
880/26−3−2010 (ΦΕΚ 536/Β/28.4.2010) απόφαση νομάρχη
Φλώρινας και ισχύει σήμερα καθώς επίσης και οι δια−
τάξεις της Κ.Υ.Α 15782/1849/01 (φεκ Β 797).
3. Τα σημεία απόρριψης των αστικών λυμάτων να επι−
λεγούν με τρόπο ώστε να επιτυγχάνεται καλή ανάμειξη
με τα νερά του αποδέκτη, να αποφεύγεται η δημιουρ−
γία σηπτικών και αντιαισθητικών καταστάσεων και να
μειώνονται στο ελάχιστο δυνατόν οι επιπτώσεις στα
ύδατα υποδοχής.
4. Με ευθύνη και δαπάνη του ο υπεύθυνος φορέας
υποχρεούται:
• Να τοποθετήσει παροχόμετρο στην έξοδο των λυ−
μάτων της εγκατάστασης.
• Να κατασκευάσει κατάλληλο φρεάτιο δειγματολη−
ψίας (εύκολα επισκέψιμο) στο σημείο εξόδου των επε−
ξεργασμένων λυμάτων.
• Να τηρεί βιβλίο παρακολούθησης της ποιότητας
των διατιθέμενων λυμάτων, το οποίο θα τίθεται στη
διάθεση των αρμοδίων υπηρεσιών.
• Να φροντίζει για τη συντήρηση και καλή λειτουργία
των εγκαταστάσεων της μονάδας.
• Να τοποθετήσει ειδική σήμανση με την οποία θα
απαγορεύεται η αλιεία σε ακτίνα 300 μ και η κολύμ−
βηση σε ακτίνα 200 μ. από τα σημεία εκβολής των
λυμάτων.
• Να συμμορφώνεται απολύτως με τους όρους
της παρούσας απόφασης και τους περιβαλλοντικούς
όρους που θα εγκριθούν σύμφωνα με το άρθρο 4 του
Ν. 1650/86.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Φλώρινα, 6 Αυγούστου 2010
Ο Νομάρχης
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΟΣΚΟΠΟΥΛΟΣ
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