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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Αρ. Φύλλου 1776

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

12 Νοεμβρίου 2010
της ομογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία: ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ
ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ον. πατρός ΜΑΡΑΟΥΑΝ ΔΗ−
ΜΗΤΡΙΟΣ, γεν. 1987 στην Ελλάδα και δημοσιεύθηκε στο
Φ.Ε.Κ. 422/13.4.2010 (τεύχος Β΄) ως προς το κύριο όνομα
του πατέρα της από το εσφαλμένο «ΜΑΡΑΟΥΑΝ» στο
ορθό «ΜΑΡΑΟΥΑΝ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ».

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Διόρθωση απόφασης Πολιτογράφησης Ομογενούς
αλλοδαπής υπό στοιχεία: ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΧΡΥΣΟ−
ΒΑΛΑΝΤΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ον. πατρός ΜΑΡΑΟΥΑΝ ΔΗ−
ΜΗΤΡΙΟΣ, γεν. 1987 στην Ελλάδα. ...................................
Επιβολή Προστίμων. ............................................................................
Κατανομή ποσοτήτων αναφοράς αγελαδινού γάλα−
κτος από το Εθνικό Απόθεμα από την γαλακτο−
κομική περίοδο 2010−2011. .......................................................
Σύσταση θέσης στην Περιφέρεια Αττικής. .....................
Σύσταση θέσης στην Περιφέρεια Αττικής. .....................
Σύσταση θέσης στην Περιφέρεια Αττικής. .....................
Απόκτηση της Ελληνικής Ιθαγένειας από τους: ΡΑ−
ΜΠΕΛΙ ΜΑΡΣΕΛ του ΠΙΕΤΕΡ και της ΜΑΥΡΟΜΑ−
ΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΥΛΑΣ του ΑΡΝΤΙΑΝ..............................
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Θ. ΤΖΑΚΡΗ
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ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ
Διόρθωση σφάλματος στην υπ’ αριθμ. 43147/7.10.2010
απόφαση της Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργει−
ας και Κλιματικής Αλλαγής...................................................
Διόρθωση σφάλματος στην υπ’ αριθ. 17359/13−8−2010
απόφαση της Γενικής Γραμματέως της Περιφέ−
ρειας Θεσσαλίας. ...........................................................................
Διόρθωση σφάλματος στην υπ’ αριθμ. οικ. 14340 από−
φαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Ιόνιων
Νησιών. ....................................................................................................
Διόρθωση σφάλματος στην αριθ. 37348/09/2010 από−
φαση της Γενικής Γραμματέως της Περιφέρειας
Κεντρικής Μακεδονίας. ...........................................................

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
(1)
Διόρθωση απόφασης Πολιτογράφησης Ομογενούς αλ−
λοδαπής υπό στοιχεία: ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑ−
ΝΤΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ον. πατρός ΜΑΡΑΟΥΑΝ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ,
γεν. 1987 στην Ελλάδα.
Με τη Φ. 109265/42406/4.11.2010 απόφαση της Υφυ−
πουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης, διορθώνεται η υπ’ αριθμ. Φ. 109265/69219/
09/1.2.2010 απόφαση που αφορά την πολιτογράφηση

Επιβολή Προστίμων.

(2)

Με τις με αριθ. Π.Τ.Π. 362/08/08−10−2010, 884/08/08−10−2010,
887/08/08−10−2010, 888/08/08−10−2010, 890/08/08−10−2010,
984/08/08−10−2010, 987/08/08−10−2010, 357/08/11−10−2010,
885/08/11−10−2010, 886/08/11−10−2010, 957/08/11−10−2010,
958/08/11−10−2010, 985/08/11−10−2010, 986/08/11−10−2010,
355/08/11−10−2010, 358/08/11−10−2010, 361/08/11−10−2010,
889/08/12−10−2010, 969/08/12−10−2010, 988/08/12−10−2010,
892/08/12−10−2010, 895/08/12−10−2010, 950/08/12−10−2010,
951/08/12−10−2010, 953/08/12−10−2010, 955/08/12−07−2010,
956/08/12−10−2010, 978/08/12−10−2010, 979/08/12−10−2010,
528/08/13−10−2010, 530/08/13−10−2010, 891/08/13−10−2010,
893/08/13−10−2010, 896/08/13−10−2010, 897/08/13−10−2010,
898/08/13−10−2010, 952/08/13−10−2010, 980/08/13−10−2010,
894/08/14−10−2010, 532/08/14−10−2010, 531/08/14−10−2010,
954/08/14−10−2010, 975/08/14−10−2010, 976/08/14−10−2010,
977/08/14−10−2010, 974/08/15−10−2010, 527/08/19−10−2010,
529/08/19−10−2010 και 1068/08/01−11−2010 Καταλογιστικές
Πράξεις του Δ΄ Τελωνείου Επίβλεψης Συγκροτημάτων
Πειραιά, η εταιρεία «ΑΛ ΠΕΤΡΟΪΛ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΠΕΤΡΕΛΕΥΣΕΩΝ», νομίμως εκάστοτε εκπροσωπούμενη,
με τελευταία γνωστή έδρα στον Πειραιά, Λ. Χατζηκυριά−
κου 15−17 και ήδη αγνώστου έδρας και Α.Φ.Μ. 099878410,
αρμοδιότητας Φ.Α.Ε. Πειραιά, κηρύχθηκε, ως αστικά συ−
νυπεύθυνη, αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεη με
το ΔΗΜΑ Φώτιο του Θωμά Πρόεδρο και Διευθύνοντα
Σύμβουλο αυτής, με τελευταία γνωστή διεύθυνση Δημο−
φώντος 13−15 στην Αθήνα και ήδη αγνώστου διαμονής,
για την καταβολή των συνολικώς επιβληθέντων σ’ αυτόν
για το αδίκημα της απλής Τελωνειακής Παράβασης,
κατά παράβαση των διατάξεων των άρθ. 119Α παρ. 1,
142 παρ. 1, 150, 152, 155 και επόμενα του Ν.2960/01 «Περί
Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα προστίμων συνολικού
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ύψους € 10.000,00 (δέκα χιλιάδων ευρώ) πλέον Τ.Χ. και
Ο.Γ.Α. επί Τ.Χ. 2,4%, ήτοι € 240,00 (διακοσίων σαράντα
ευρώ).
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ
F
Αριθμ. 304845
(3)
Κατανομή ποσοτήτων αναφοράς αγελαδινού γάλακτος
από το Εθνικό Απόθεμα από την γαλακτοκομική πε−
ρίοδο 2010−2011.
Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 22 παρ. 3 του ν. 992/1979 περί «Ορ−
γανώσεως των διοικητικών υπηρεσιών δια την εφαρ−
μογήν της Συνθήκης Προσχωρήσεως της Ελλάδας εις
τας Ευρωπαϊκάς Κοινότητας και ρυθμίσεως συναφών
σχετικών θεσμικών και οργανωτικών θεμάτων» (Α΄ 280)
σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 33 του νόμου
2538/97 (Α΄ 242) περί «Τροποποίηση της κείμενης νο−
μοθεσίας για τα γεωργικά και κτηνοτροφικά φάρμακα,
ρύθμιση χρεών συνεταιριστικών οργανώσεων και άλλες
διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με
το άρθρο 33 παρ. 2 και 3 του ν. 3147/03 (Α΄ 135) περί
«Ρύθμιση θεμάτων αγροτικής γης, επίλυση ζητημάτων
αποκατασταθέντων και αποκαθισταμένων κτηνοτρόφων
και άλλες διατάξεις»
β) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ−
βέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα που τέθηκε σε ισχύ
με το πρώτο άρθρο του υπ’ αριθ. 63/2005 Προεδρικού
Διατάγματος περί «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για
την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (Α΄ 98)
γ) του Π.Δ. 402/88 «Περί Οργανισμού του Υπουργείου
Γεωργίας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
δ) του άρθρου 94 του ν. 2127/93 (Α΄ 48) όπως τροπο−
ποιήθηκε με το άρθρο 3 του ν. 2332/95 (Α΄ 181), το άρθρο
30 του ν. 3147/2003 (Α΄ 135) και το άρθρο 15 του νόμου
3399/2005 (Α΄ 255) περί ίδρυσης του ΕΛΟΓ.
2. Τους κανονισμούς, όπως τροποποιούνται και ισχύ−
ουν κάθε φορά:
α) 1234/07 (ΕΚ) του Συμβουλίου (L 299) για τη θέσπιση
κοινής οργάνωσης των γεωργικών αγορών και ειδικών
διατάξεων για ορισμένα γεωργικά προϊόντα («Ενιαίος
κανονισμός ΚΟΑ»), όπως ισχύει κάθε φορά
β) 595/2004 (ΕΚ) της Επιτροπής για τις λεπτομέρειες
εφαρμογής του κανονισμού του Συμβουλίου για τη θέ−
σπιση εισφοράς στον τομέα του γάλακτος και των γαλα−
κτοκομικών προϊόντων (L 94), όπως ισχύει κάθε φορά.
3. Την υπ’ αριθ. 271752/2010 απόφαση του Πρωθυ−
πουργού και του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων (ΦΕΚ 1673 Β΄/21−10−2010) με θέμα «Ανάθεση
αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Αγροτικής Ανάπτυ−
ξης και Τροφίμων Ελένη−Μαρία Αποστολάκη και Ιωάννη
Κουτσούκο» (Β΄ 1673).
4. Την υπ’ αριθ. 302026/2004 (Β΄ 1688) κοινή υπουργική
απόφαση με θέμα «Συμπληρωματικά μέτρα εφαρμογής του
καθεστώτος της εισφοράς στον τομέα του γάλακτος και
των γαλακτοκομικών προϊόντων» όπως ισχύει κάθε φορά.
5. Την εισήγηση της Διεύθυνσης Ζωικής Παραγωγής
και Α.Π.Α. του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων.

6. Το γεγονός ότι με την παρούσα απόφαση δεν προ−
καλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογι−
σμού, αποφασίζουμε:
Την κατανομή ποσοτήτων αναφοράς αγελαδινού γά−
λακτος από το Εθνικό Απόθεμα για το γαλακτοκομικό
έτος 2010−2011 και εφεξής, σε κατηγορίες εν δυνάμει
δικαιούχων, όπως παρακάτω:
1) Κατηγορίες εν δυνάμει δικαιούχων
Γεωργοί, φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ομάδα φυσικών ή
νομικών προσώπων των οποίων η εκμετάλλευση βρίσκε−
ται στην ελληνική επικράτεια, που παράγουν και εμπο−
ρεύονται αγελαδινό γάλα ή και γαλακτοκομικά προϊόντα
από αγελαδινό γάλα ή προετοιμάζονται να το πράξουν
σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα και συγκεκριμένα:
Α) Ενεργοί παραγωγοί γάλακτος, οι οποίοι κατά την
προηγούμενη γαλακτοκομική περίοδο 2009/2010 υπερέ−
βησαν την ατομική τους ποσόστωση, λαμβανομένων υπό−
ψη των περιπτώσεων ανωτέρας βίας ή και εξαιρετικών
περιστάσεων δεόντως αιτιολογημένων και εφ’ όσον η
ατομική τους ποσότητα αναφοράς ή οι παραδόσεις τους
για την περίοδο αυτή είναι τουλάχιστον 20 τόνοι.
Κατά τον υπολογισμό και καθορισμό του ανωτέρω
ποσοστού χρησιμοποίησης, οι ατομικές ποσότητες ανα−
φοράς που αποκτήθηκαν από αγορά κατά τη διάρκεια
του γαλακτοκομικού έτους 2009/2010 δεν λαμβάνονται
υπόψη. Η αιτούμενη ποσότητα θα πρέπει να δικαιολο−
γείται από το υπάρχον ζωικό κεφάλαιο. Για τον υπολογι−
σμό της αντιστοιχίας του ζωικού κεφαλαίου λαμβάνεται
υπόψη απόδοση μέχρι 7 τόνοι περίπου ανά αγελάδα
ετησίως, εκτός και εάν βάσει επίσημης βεβαίωσης από
Κέντρο Γενετικής Βελτίωσης αποδεικνύεται ότι η μέση
απόδοση είναι υψηλότερη των 7 τόνων, οπότε λαμβά−
νεται υπόψη η βεβαιωθείσα απόδοση.
Β) Γεωργοί που υπέβαλαν ή θα υποβάλλουν κατά το
τρέχον ημερολογιακό έτος και μέχρι 31/12/2010 αίτημα
ένταξης στα αντίστοιχα προγράμματα εφαρμογής του
Καν. (ΕΚ) 1698/05 ή του ν. 3299/04 (Α΄ 261) περί «Κίνητρα
Ιδιωτικών Επενδύσεων για την Οικονομική Ανάπτυξη και
την Περιφερειακή Σύγκλιση», εφόσον καλύπτουν τις λοι−
πές προϋποθέσεις ένταξης στο σχετικό πρόγραμμα.
Στα σχετικά επενδυτικά σχέδια θα πρέπει να προ−
βλέπεται δραστηριότητα παραγωγής τουλάχιστον 70
τόνων αγελαδινού γάλακτος ανά γαλακτοκομικό έτος.
Στους παραπάνω δικαιούχους κατανέμεται κατ’ αρχήν
(προσωρινά) ατομική ποσότητα αναφοράς μέχρι 100%
της αιτούμενης από αυτούς ποσότητας που σε κάθε πε−
ρίπτωση δεν υπερβαίνει την προβλεπόμενη ποσότητα στο
επενδυτικό τους σχέδιο κατά την ολοκλήρωσή του.
Για τον υπολογισμό των προβλεπόμενων στο επενδυ−
τικό σχέδιο ποσοτήτων παραγομένου γάλακτος λαμβά−
νεται υπόψη απόδοση μέχρι 7 τόνοι περίπου ανά αγε−
λάδα ετησίως. Σε κάθε περίπτωση λαμβάνεται υπόψη
τυχόν ποσόστωση που κατέχει ο αιτών. Η οριστικοποίη−
ση της χορηγούμενης από το εθνικό απόθεμα ατομικής
ποσότητας αναφοράς γίνεται από τον ΕΛΟΓΑΚ με την
ολοκλήρωση της επένδυσης η οποία επιβεβαιώνεται
με την υποβολή στον ΕΛΟΓΑΚ εκ μέρους του ενδιαφε−
ρομένου της σχετικής έκθεσης της Αρμόδιας Αρχής,
λαμβανομένου υπόψη των περιπτώσεων ανωτέρας βίας
και εξαιρετικών περιστάσεων δεόντως αιτιολογημένων.
Σε αντίθετη περίπτωση η ατομική ποσότητα αναφοράς
θα αφαιρείται από τον δικαιούχο και θα επιστρέφει
χωρίς αντιστάθμιση στο Εθνικό Απόθεμα.
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Γ) Γεωργοί, νεοεισερχόμενοι στον τομέα της γαλα−
κτοπαραγωγής, που δεν υπάγονται στην ανωτέρω κα−
τηγορία (Β), μετά από πιστοποίηση από τον ΕΛΟΓΑΚ
ύπαρξης της εκμετάλλευσής τους και εφόσον αυτή δεν
προέρχεται από διαχωρισμό κοινής εκμετάλλευσης.
Σε περίπτωση μη επάρκειας των διαθέσιμων προς κατα−
νομή ποσοτήτων του Εθνικού Αποθέματος για την κάλυψη
του συνόλου των αιτήσεων, μπορεί να γίνουν περικοπές
επί τη βάσει αντικειμενικών κριτηρίων που θα καθοριστούν
ή και να αποκλεισθούν ορισμένες κατηγορίες.
2) Αιτήσεις − Δικαιολογητικά
Προκειμένου να χορηγηθεί ατομική ποσότητα ανα−
φοράς στις παραπάνω κατηγορίες εν δυνάμει δικαιού−
χων οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν αίτηση − δήλωση,
σύμφωνα με το υπόδειγμα Ι. Οι αιτήσεις συνοδεύονται,
κατά περίπτωση, με βεβαίωση της αρμόδιας για την
αξιολόγηση του επενδυτικού σχεδίου αρχής σύμφωνα
με το υπόδειγμα ΙΙ.
Οι αιτήσεις των δικαιούχων υποβάλλονται προς τον
ΕΛΟΓΑΚ μέχρι 31/12/2010, είτε κατ’ ευθείαν, είτε μέσω
των περιφερειακών υπηρεσιών εποπτείας γάλακτος
του ΕΛΟΓAK, είτε μέσω των Διευθύνσεων Αγροτικής
Ανάπτυξης των Περιφερειών και λαμβάνουν αριθμό
πρωτοκόλλου από την αρχή στην οποία κατατίθενται.
Εφόσον υπάρξει αντικειμενική δυσκολία για την τήρηση
της παραπάνω προθεσμίας η Δ/νση Ζωικής Παραγωγής
και ΑΠΑ μπορεί με έγγραφό της να την παρατείνει.
3) Όροι – Προϋποθέσεις
3.1) Παραγωγός στον οποίο χορηγήθηκε ατομική πο−
σότητα αναφοράς από το εθνικό απόθεμα δεν επιτρέ−
πεται να προβεί σε μεταβίβαση ατομικής ποσότητας
αναφοράς πριν την παρέλευση τριών (3) γαλακτοκομι−
κών περιόδων, αρχής γενομένης από τη γαλακτοκομική
περίοδο οριστικής χορήγησής της. Σε αντίθετη περί−
πτωση η ατομική ποσότητα αναφοράς που του χο−
ρηγήθηκε από το εθνικό απόθεμα επανέρχεται χωρίς
αντιστάθμιση στο εθνικό απόθεμα και η σχετική πράξη
μεταβίβασης θεωρείται ως μη γενόμενη.
Εξαιρούνται οι εξής περιπτώσεις του άρθρου 13 παρ.
4 της υπ’ αριθ. 302026/2004 (Β΄ 1688) κοινής υπουργικής
απόφασης με θέμα «Συμπληρωματικά μέτρα εφαρμο−
γής του καθεστώτος της εισφοράς στον τομέα του
γάλακτος και των γαλακτοκομικών προϊόντων», όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει:
α) Όταν ο μεταβιβάζων υπάγεται στο καθεστώς πρόωρης
συνταξιοδότησης και εφόσον η ατομική ποσότητα αναφο−
ράς περιέρχεται σε παραγωγό αγελαδινού γάλακτος.
β) Στις περιπτώσεις κληρονομιάς, γονικής παροχής
και μεταβίβασης μεταξύ συζύγων εφόσον η ατομική
ποσότητα αναφοράς περιέρχεται σε παραγωγό αγε−
λαδινού γάλακτος.
γ) Όταν πρόκειται για μεταβιβάσεις μεταξύ συγγενών
μέχρι και Β΄ βαθμού και εφόσον πρόκειται για διαχωρι−
σμό εκμετάλλευσης.
δ) Όταν πρόκειται για μεταβιβάσεις από μέλος/οι νο−
μικού/ων προσώπου/ων προς το νομικό πρόσωπο και
εφόσον μεταβιβάζεται ολόκληρη η ατομική ποσότητα
αναφοράς που κατέχει/ουν ο/οι μεταβιβάζων/οντες.
Σε περίπτωση θανάτου του δικαιούχου πριν την παρέ−
λευση της εν λόγω τριετίας, το μέρος της ατομικής του
ποσότητας αναφοράς που του έχει χορηγηθεί με βάση
την παρούσα απόφαση, επιστρέφει στο Εθνικό Απόθε−
μα εκτός αν ο (οι) κληρονόμος(οι) είναι παραγωγός(οι)
αγελαδινού γάλακτος ή αυτός(οι) μεταβιβάσουν άμεσα
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(σε διάστημα ενός μηνός) το σύνολο της κληρονομη−
θείσας ποσότητας αναφοράς σε παραγωγό γάλακτος.
Σε κάθε περίπτωση οι νέοι κάτοχοι της μεταβιβασθεί−
σας ατομικής ποσότητας αναφοράς δεν επιτρέπεται
να μεταβιβάσουν καμία ποσότητα αναφοράς μέχρι της
συμπλήρωσης της εν λόγω τριετίας.
3.2) Δεν είναι δικαιούχοι της παρούσας κατανομής
οι παραγωγοί οι οποίοι κατά τα γαλακτοκομικά έτη
2008−2009 ή και 2009−2010 ή και στην τρέχουσα περίοδο
προέβησαν σε μεταβίβαση μέρους ή όλης της ατομικής
τους ποσότητας αναφοράς και δεν την έχουν ανακτήσει
μέχρι την υποβολή αίτησης για χορήγηση ποσότητας
αναφοράς βάσει της παρούσας.
3.3) Δεν χορηγείται ποσότητα αναφοράς αγελαδινού
γάλακτος από το Εθνικό απόθεμα στους δηλούντες
ανακριβή στοιχεία στην σχετική αίτηση χορήγησης και
τυχόν χορηγηθείσα ποσότητα σε αυτούς επιστρέφεται
χωρίς αντιστάθμιση στο Εθνικό απόθεμα.
4) Διαδικασία
Μετά το πέρας της περιόδου υποβολής των αιτήσεων,
ο ΕΛΟΓΑΚ προβαίνει σε διοικητικό έλεγχο των αιτήσεων
ελέγχοντας την ορθότητα των στοιχείων όσον αφορά
ιδίως την κατοχή ατομικής ποσόστωσης αγελαδινού
γάλακτος, την ύπαρξη μητρώου εκμετάλλευσης, τα
συνοδευτικά δικαιολογητικά κ.λπ. Με την ολοκλήρω−
ση της επεξεργασίας των στοιχείων όπως παραπάνω,
στέλνονται συγκεντρωτικοί πίνακες στη Δ/νση Ζωικής
Παραγωγής και ΑΠΑ η οποία εισηγείται την έκδοση
Υπουργικής Απόφασης Κατανομής.
Στη συνέχεια ο ΕΛΟΓΑΚ προβαίνει στην υλοποίηση
της παραπάνω απόφασης σε συνεργασία με τις Δι−
ευθύνσεις Αγροτικής Ανάπτυξης των Περιφερειών της
χώρας και συντάσσει καταστάσεις δικαιούχων.
Οι καταστάσεις των δικαιούχων αναρτώνται με τη συ−
νήθη διαδικασία ανάρτησης στα γραφεία του ΕΛΟΓΑΚ
και στις Δ/νσεις Αγροτικής Ανάπτυξης των Περιφερειών
επί 10 ημέρες, περίοδο κατά την οποία οι ενδιαφερόμε−
νοι παραγωγοί έχουν δικαίωμα υποβολής ένστασης.
Οι ενστάσεις θα αφορούν μόνο τυχόν λάθη ή παραλεί−
ψεις για παραγωγούς που ανήκουν στην κατηγορία δι−
καιούχων για την οποία προβλέπεται χορήγηση ατομικής
ποσότητας αναφοράς βάσει της παρούσας απόφασης.
Οι ενστάσεις υποβάλλονται στον ΕΛΟΓΑΚ μέσω των Δ/
νσεων Αγροτικής Ανάπτυξης των Περιφερειών, εξετάζο−
νται από τον ΕΛΟΓΑΚ σε συνεργασία με τη Δ/νση Ζωικής
Παραγωγής και ΑΠΑ και τα αποτελέσματα αναρτώνται
επί 1 εβδομάδα στους παραπάνω τόπους ανάρτησης.
Σε περίπτωση διαπίστωσης αχρεωστήτως χορηγη−
θεισών ποσοτήτων αναφοράς αυτές επιστρέφουν στο
Εθνικό Απόθεμα.
Οι περιπτώσεις ανωτέρας βίας και οι εξαιρετικές πε−
ριστάσεις δεόντως αιτιολογημένες υποβάλλονται στον
ΕΛΟΓΑΚ μέσω της οικείας Δ/νσης Αγροτικής Ανάπτυξης
μαζί με τα σχετικά παραστατικά και ενδεχόμενες παρα−
τηρήσεις και εξετάζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο
του ΕΛΟΓΑΚ.
Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας κατανομής ο ΕΛΟ−
ΓΑΚ ενημερώνει σχετικά τους δικαιούχους με ταυτόχρονη
κοινοποίηση στη Δ/νση Ζωικής Παραγωγής και ΑΠΑ.
5) Γενικά
Οι Δ/νσεις Αγροτικής Ανάπτυξης των Περιφερειών
και ο ΕΛΟΓΑΚ ενημερώνουν τους παραγωγούς με κάθε
πρόσφορο μέσο για τους όρους, τις προϋποθέσεις και
τη διαδικασία εφαρμογής της παρούσας απόφασης.
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ȊȆȅǻǼǿīȂǹ ǿ
ǹǿȉǾȈǾ – ǻǾȁȍȈǾ
ȋȠȡȒȖȘıȘȢ ʌȠıȩĲȘĲĮȢ ĮȞĮĳȠȡȐȢ ĮȖİȜĮįȚȞȠȪ ȖȐȜĮțĲȠȢ
(ʌȠıȩıĲȦıȘȢ) Įʌȩ ĲȠ ǼșȞȚțȩ ĮʌȩșİȝĮ
ȆȇȅȈ:
Ǽȁ.ȅ.īǹ.Ȁ.
ȀȘĳȚıȓĮȢ 33 - 542 48 ĬİııĮȜȠȞȓțȘ
(țĮĲİȣșİȓĮȞ Ȓ ȝȑıȦ ĲȦȞ ʌİȡȚĳİȡİȚĮțȫȞ ȣʌȘȡİıȚȫȞ ĲȠȣ
Ǽȁ.ȅ.īǹ.Ȁ. Ȓ ȝȑıȦ ĲȦȞ ǻ/ȞıİȦȞ ǹȖȡȠĲȚțȒȢ ǹȞȐʌĲȣȟȘȢ ĲȦȞ
ȆİȡȚĳİȡİȚȫȞ)

A. ȈȉȅǿȋǼǿǹ īǼȍȇīȅȊ
ǻ.ȅ.Ȋ.: ……………………………...…………ǹĭȂ: …………..…..…………………………….
ǼȆȍȃȊȂȅ ǯǾ ǼȆȍȃȊȂǿǹ
…………………………………………………………………………………..………………………
ȅȃȅȂǹ …………………………………ȅȃȅȂǹ ȆǹȉȇȅȈ ……………………………………….
ǹǻ ȉǹȊ/ȉǹȈ………………… ǾȂǼȇ. ǼȀǻȅȈǾȈ …/…/…… ǼȀǻ. ǹȇȋǾ .…………….………
ǻǿǼȊĬȊȃȈǾ ȀǹȉȅǿȀǿǹȈ
ȅǻȅȈ ……………………………………………………….…….. ǹȇǿĬȂ. :……. ȉȀ ……………
ȀȅǿȃȅȉǾȉǹ / ǻǾȂȅȈ
………………………………………………………………………………………
Ǻ. ȈȉȅǿȋǼǿǹ ǼǻȇǹȈ ǼȀȂǼȉǹȁȁǼȊȈǾȈ
Ǽǻȇǹ ȉǾȈ ǼȀȂǼȉǹȁȁǼȊȈǾȈ:
……………………………………………………………………………
H Ǽǻȇǹ ȉǾȈ ǼȀȂǼȉǹȁȁǼȊȈǾȈ ǺȇǿȈȀǼȉǹǿ ȈǼ ȂǼǿȅȃǼȀȉǿȀǾ ȆǼȇǿȅȋǾ
ȃǹǿ
ǵȋǿ
ȀȍǻǿȀȅȈ ǼȀȂǼȉǹȁȁǼȊȈǾȈ ǹȆȅ ȀȉǾȃǿǹȉȇǿȀǾ ǺǹȈǾ
ǻǼǻȅȂǼȃȍȃ:……………………………
ȀǹȉǾīȅȇǿǹ ȆǹȇǹīȍīȅȊ
ĭȊȈǿȀȅ ȆȇȅȈȍȆȅ
ȃȅȂǿȀȅ ȆȇȅȈȍȆȅ
ȅȂǹǻǹ ĭȊȈǿȀȍȃ ȆȇȅȈȍȆȍȃ
ȅȂǹǻǹ ȃȅȂǿȀȍȃ ȆȇȅȈȍȆȍȃ
ī. ǼȇȍȉǾȂǹȉȅȁȅīǿȅ
1 ǹȇǿĬȂȅȈ ǹīǼȁǹǻȍȃ īǹȁǹȀȉȅȆǹȇǹīȍīǾȈ ȉǾȈ
ǼȀȂǼȉǹȁȁǼȊȈǾȈ
2 ȆȅȈȅȈȉȍȈǾ ȆȅȊ ǾǻǾ ȀǹȉǼȋȍ ȉǾȃ 31/03/2010 (ĲȩȞȠȚ)
3 ȆȅȈȅȈȉȍȈǾ ȆȅȊ ǹǿȉȅȊȂǹǿ (ĲȩȞȠȚ)
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4

5
6
7

ǼȋǼȉǼ ȆȇȅǺǼǿ ȈǼ ȂǼȉǹǺǿǺǹȈǾ ȂǼȇȅȊȈ Ȓ ȅȁǾȈ ȉǾȈ
ǹȉȅȂǿȀǾȈ ȈǹȈ ȆȅȈȅȉǾȉǹȈ ǹȃǹĭȅȇǹȈ Ȁǹȉǹ ȉǾ
ǻǿǹȇȀǼǿǹ ȉǾȈ īǹȁǹȀȉȅȀȅȂǿȀǾȈ ȆǼȇǿȅǻȅȊ 2008-2009 Ȓ
2009-2010 ;
ǼȋǼȉǼ ȆȇȅǺǼǿ ȈǼ ȂǼȉǹǺǿǺǹȈǾ ȂǼȇȅȊȈ Ȓ ȅȁǾȈ ȉǾȈ
ǹȉȅȂǿȀǾȈ ȈǹȈ ȆȅȈȅȉǾȉǹȈ ǹȃǹĭȅȇǹȈ ȂǼȉǹ ȉǾȃ
01-04-2010;
Ǽǹȃ ȃǹǿ ǼȋǼȉǼ ǹȃǹȀȉǾȈǼǿ ȉǾ ȂǼȉǹǺǿǺǹȈĬǼǿȈǹ
ȆȅȈȅȉǾȉǹ ǹȃǹĭȅȇǹȈ ȂǼȋȇǿ ȉǾȃ ȊȆȅǺȅȁǾ ȉǾȈ
ȆǹȇȅȊȈǹȈ ǹǿȉǾȈǾȈ ;
ǼǿȈȉǼ īǼȍȇīȅȈ, ȃǼȅǼǿȈǼȇȋȅȂǼȃȅȈ Ȉȉȅȃ ȉȅȂǼǹ;

ȃǹǿ

ȅȋǿ

ȃǹǿ

ȅȋǿ

ȃǹǿ

ȅȋǿ

ȃǹǿ

ȅȋǿ

ǹȃ ǹȃǾȀǼȉǼ ȈȉǾȃ ȆǹȇǹȀǹȉȍ ȀǹȉǾīȅȇǿǹ ȈȊȂȆȁǾȇȍȈȉǼ ȉǾȃ ǹȃȉǿȈȉȅǿȋǾ ǼȃǻǼǿȄǾ

8

9

10




ǼȋǼȉǼ ȊȆȅǺǹȁȁǼǿ ǹǿȉǾȈǾ īǿǹ ǼȃȉǹȄǾ Ȉȉǹ
ȆȇȅīȇǹȂȂǹȉǹ ȉȅȊ Ȟ. 3299/04 Ȓ ȉȅȊ Ȁǹȃ. (ǼȀ) 1698/05;
Ǽǹȃ ȃǹǿ :

ȃǹǿ

ȅȋǿ

ȈǼ Ȇȅǿȅ ȆȇȅīȇǹȂȂǹ ;
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
ȈǼ ȀǹĬǼ ȆǼȇǿȆȉȍȈǾ ȃǹ ȈȊȂȆȁǾȇȍȈǼȉǼ ȉǾȃ
ȆȇȅǺȁǼȆȅȂǼȃǾ īǹȁǹȀȉȅȆǹȇǹīȍīǾ (ĲȩȞȠȚ) Ȁǹȉǹ
ȉǾȃ ȅȁȅȀȁǾȇȍȈǾ ȉȅȊ ǼȆǼȃǻȊȉǿȀȅȊ ȈȋǼǻǿȅȊ
Ǿ ĮȓĲȘıȘ-įȒȜȦıȘ ıȣȝʌȜȘȡȫȞİĲĮȚ Įʌȩ įȚțĮȚȠȪȤȠȣȢ ȤȠȡȒȖȘıȘȢ ʌȠıȩıĲȦıȘȢ ĮȖİȜĮįȚȞȠȪ
ȖȐȜĮțĲȠȢ ĲȘȢ ȣʌǯĮȡȚș. ……………/…………. ĮʌȩĳĮıȘȢ ĲȠȣ ȊʌȠȣȡȖİȓȠȣ ǹȖȡȠĲȚțȒȢ
ǹȞȐʌĲȣȟȘȢ țĮȚ ȉȡȠĳȓȝȦȞ
ǼʌȚıȣȞȐʌĲİĲĮȚ ȕİȕĮȓȦıȘ ĲȘȢ ĮȡȝȩįȚĮȢ ȖȚĮ ĲȘȞ ĮȟȚȠȜȩȖȘıȘ ĲȠȣ İʌİȞįȣĲȚțȠȪ ıȤİįȓȠȣ ĮȡȤȒȢ
(ȊʌȩįİȚȖȝĮ ǿǿ)
ǻǾȁȍȃȍ ȊȆǼȊĬȊȃǹ ȅȉǿ :

¾ ǼȁǹǺǹ īȃȍȈǾ ȉȍȃ ȅȇȍȃ Ȁǹǿ ȆȇȅȏȆȅĬǼȈǼȍȃ ȋȅȇǾīǾȈǾȈ ȆȅȈȅȈȉȍȈǾȈ ǹȆȅ
ȉȅ ǼĬȃǿȀȅ ǹȆȅĬǼȂǹ
¾ Ĭǹ ǻǿǼȊȀȅȁȊȃȍ ȉȅȊȈ ǼȁǼīȋȅȊȈ
¾ ǹȆȅǻǼȋȅȂǹǿ ȉǾȃ ǹȃǹȇȉǾȈǾ ȉȍȃ ȈȉȅǿȋǼǿȍȃ ȆȅȊ ǻǾȁȍȃȍ ȈȉǾȃ ȆǹȇȅȊȈǹ ǹǿȉǾȈǾ

……/…./ 200

ȅ/H
ǻǾȁȍȃ / ǻǾȁȅȊȈǹ

ȈȣȝʌȜȘȡȫȞİĲĮȚ Įʌȩ ĲȠȞ Ǽȁ.ȅ.īǹ.Ȁ. :
ȆȅȈȅȈȉȅ ȋȇǾȈǿȂȅȆȅǿǾȈǾȈ ȉǾȈ ȆȅȈȅȈȉȍȈǾȈ Ȁǹȉǹ ȉǾȃ ȆǼȇǿȅǻȅ
2009-2010
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ȊȆȅǻǼǿīȂǹ ǿǿ
…………………………………
…………………………………
…………………………………
(ȈĲȠȚȤİȓĮ ǹȡȝȩįȚĮȢ ȊʌȘȡİıȓĮȢ)

ǺǼǺǹǿȍȈǾ

ǺİȕĮȚȫȞİĲĮȚ ȩĲȚ :
ȅ / Ǿ ………………………………………………………….. İȓȞĮȚ ȖİȦȡȖȩȢ / ȞȑȠȢ
ȖİȦȡȖȩȢ țĮȚ ȣʌȑȕĮȜȜİ ĲȘȞ ……………………………… İʌİȞįȣĲȚțȩ ıȤȑįȚȠ ȖȚĮ
…………………………………….. ıĲĮ ʌȜĮȓıȚĮ ĲȠȣ Ȟ. 3299/04 Ȓ ȀĮȞ. (ǼȀ) 1698/05
(ıȘȝİȚȫȞİĲĮȚ

Ș

ĮȞĲȓıĲȠȚȤȘ

ʌİȡȓʌĲȦıȘ)

ıĲȠ

ȠʌȠȓȠ

ʌȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ

ʌĮȡĮȖȦȖȒ

………………………. ĲȩȞȦȞ ĮȖİȜĮįȚȞȠȪ ȖȐȜĮțĲȠȢ Įʌȩ ………….. ĮȖİȜȐįİȢ țĮȚ
İʌȚʌȜȑȠȞ țȡȓșȘțİ ıĲĮ ʌȜĮȓıȚĮ ĲȠȣ ʌȡȠȖȡȐȝȝĮĲȠȢ………………………………………
…………………………………………..............................................................................
........................................................................................................................................

Ƒ įȚțĮȚȠȪȤȠȢ (ĮȡȚșȝȩȢ ȣʌȠȣȡȖȚțȒȢ ĮʌȩĳĮıȘȢ ………………..……………………..…..)
Ƒ İȞ įȣȞȐȝİȚ įȚțĮȚȠȪȤȠȢ
Ƒ İʌȚȜĮȤȫȞ.
(ıȘȝİȚȫȞİĲĮȚ Ș ĮȞĲȓıĲȠȚȤȘ ʌİȡȓʌĲȦıȘ)

ȆȡȠȧıĲȐȝİȞȠȢ ĲȘȢ ȊʌȘȡİıȓĮȢ

(ȊʌȠȖȡĮĳȒ)

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 3 Νοεμβρίου 2010
Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

Μ. ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ

F
Σύσταση θέσης στην Περιφέρεια Αττικής.

(4)

Με την αριθ. πρωτ. 32680/13903/18−08−2010 απόφαση
του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Αττικής, που
εκδόθηκε κατ’ εφαρμογή του άρθρου 16 του Ν.3528/2007,
των άρθρων 17, 24−26 και 31−32 του Π.Δ. 57/2007, των
άρθρων 3−4 του Ν. 3205/2003 και της υπ’ αριθμ. ΔΙΕΚ/
ΤΜ.Β/Φ.8.3/30/15499/30−07−2010 απόφασης διάθεσης
αποφοίτων της Ε.Σ.Τ.Α., διορίζεται στην Περιφέρεια Ατ−
τικής σε συνιστώμενη προσωποπαγή θέση υπαλλήλου
με βαθμό Β΄ και Μ.Κ. 17°, η κάτωθι απόφοιτος της Γ΄
εκπαιδευτικής σειράς του τμήματος Μεταναστευτικής
Πολιτικής της Ε.Σ.Τ.Α.:
Όλγα Πετσόγλου του Κωνσταντίνου, κλάδου ΠΕ Διοι−
κητικού−Οικονομικού.
Ο διορισμός της ανωτέρω ισχύει από 1η Ιουλίου
2010.
(Αριθμ. βεβ. Υ.Δ.Ε.: 20122/18−10−2010)
Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας
ΗΛΙΑΣ ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
F
Σύσταση θέσης στην Περιφέρεια Αττικής.

(5)

Με την αριθ. πρωτ. 32682/13905/18−08−2010 απόφαση
του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Αττικής, που
εκδόθηκε κατ’ εφαρμογή του άρθρου 16 του Ν. 3528/
2007, των άρθρων 17, 24−26 και 31−32 του Π.Δ. 57/2007,
των άρθρων 3−4 του Ν. 3205/2003 και της υπ’ αριθμ.
ΔΙΕΚ/ΤΜ.Β/Φ.8.3/30/15499/30−07−2010 απόφασης διάθε−
σης αποφοίτων της Ε.Σ.Τ.Α., διορίζεται στην Περιφέρεια
Αττικής σε συνιστώμενη προσωποπαγή θέση υπαλλήλου
με βαθμό Β΄ και Μ.Κ. 17°, η κάτωθι απόφοιτος της Γ΄
εκπαιδευτικής σειράς του τμήματος Οργάνωσης και
Διοίκησης της Ε.Σ.Τ.Α.:
Ελευθερία Κορωνίδου του Παναγιώτη, κλάδου ΠΕ
Μηχανικών.
Ο διορισμός της ανωτέρω ισχύει από 1η Ιουλίου
2010.
(Αριθμ. βεβ. Υ.Δ.Ε.: 19966/15−10−2010)
Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας
ΗΛΙΑΣ ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
F
Σύσταση θέσης στην Περιφέρεια Αττικής.

(6)

Με την αριθ. πρωτ. 32665/13894/18−08−2010 απόφαση
του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Αττικής, που
εκδόθηκε κατ’ εφαρμογή του άρθρου 16 του Ν.3528/2007,
των άρθρων 17, 24−26 και 31−32 του Π.Δ. 57/2007, των
άρθρων 3−4 του Ν. 3205/2003 και της υπ’ αριθμ. ΔΙΕΚ/
ΤΜ.Β/Φ.8.3/30/15499/30−07−2010 απόφασης διάθεσης
αποφοίτων της Ε.Σ.Τ.Α., διορίζεται στην Περιφέρεια
Αττικής σε συνιστώμενη προσωποπαγή θέση υπαλλή−
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λου με βαθμό Β΄ και Μ.Κ. 18°, η κάτωθι απόφοιτος της
Γ΄ εκπαιδευτικής σειράς του τμήματος Πολιτικής Προ−
στασίας της Ε.Σ.Τ.Α.:
Ελένη Παντζαρτζή του Χαραλάμπους, κλάδου ΠΕ Διοι−
κητικού−Οικονομικού
Ο διορισμός της ανωτέρω ισχύει από 1η Ιουλίου
2010.
(Αριθμ. βεβ. Υ.Δ.Ε.: 19969/15−10−2010)
Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας
ΗΛΙΑΣ ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
F
(7)
Απόκτηση της Ελληνικής Ιθαγένειας από τους: ΡΑΜΠΕ−
ΛΙ ΜΑΡΣΕΛ του ΠΙΕΤΕΡ και της ΜΑΥΡΟΜΑΤΗ ΠΑΡΑ−
ΣΚΕΥΟΥΛΑΣ του ΑΡΝΤΙΑΝ.
1. Με την υπ’ αριθμ. 21791/26−10−2010 απόφαση της
Γενικής Γραμματέως της Περιφέρειας Θεσσαλίας γί−
νεται αποδέκτη η από 13−9−2010 αίτηση − δήλωση των
γονέων του ανηλίκου τέκνου με στοιχεία: ΡΑΜΠΕΛΙ
ΜΑΡΣΕΛ του ΠΙΕΤΕΡ γεν. 7−1−1994 στην Αλβανία, για
απόκτηση της Ελληνικής Ιθαγένειας σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 1 παρ.2 του Κώδικα Ελληνικής
Ιθαγένειας, όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 1Α
παρ.2 του Ν.3838/2010.
2. Με την υπ’ αριθμ. 21787/26−10−2010 απόφαση της
Γενικής Γραμματέως της Περιφέρειας Θεσσαλίας γί−
νεται αποδέκτη η από 3−8−2010 αίτηση − δήλωση των
γονέων του ανηλίκου τέκνου με στοιχεία: ΜΑΥΡΟΜΑΤΗ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΥΛΑ του ΑΡΝΤΙΑΝ γεν. 14−9−2003 στη Λά−
ρισα, για απόκτηση της Ελληνικής Ιθαγένειας σύμφωνα
με τις μεταβατικές διατάξεις του άρθρου 24 παρ.2 του
Ν.3838/2010.
Η Γενική Γραμματέας Περιφέρειας
ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΓΕΡΑΚΟΥΔΗ
F

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ
(8)
Στην υπ’ αριθμ. 43147/7.10.2010 απόφαση της Υπουργού
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, που
δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1650/15.10.2010 τ.Β΄, επιφέρεται η
πιο κάτω διόρθωση: Στη σελίδα 26302, στήλη α΄, στίχο
3 εκ των άνω, διορθώνεται το λανθασμένο «Αριθμ. οικ.
43195» στο ορθό «43147/7.10.2010».
(Από το Εθνικό Τυπογραφείο)
F
(9)
Διορθώνεται η υπ’ αριθμ. 17359/13−8−2010 απόφαση της
Γενικής Γραμματέως Περιφέρειας Θεσσαλίας που δη−
μοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1464/6−9−2010 (τ.Β΄) από το λανθα−
σμένο «η από 13−6−2010 αίτηση−δήλωση των γονέων» στο
ορθό «η από 13−7−2010 αίτηση−δήλωση των γονέων».
(Από την Περιφέρεια Θεσσαλίας)
F
(10)
Στην υπ’ αριθμ. οικ. 14340 απόφαση του Γενικού Γραμ−
ματέα Περιφέρειας Ιόνιων Νησιών, που δημοσιεύθηκε
στο ΦΕΚ 1222/6.8.2010 τ.Β΄, που επιφέρεται η πιο κάτω
διόρθωση:
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

Στη σελίδα 16765, στήλη β΄, στίχο 3 εκ των άνω, διορ−
θώνεται το λανθασμένο «Μετατάσσουμε την Γεωργάκη
Κωνσταντίνο …» στο ορθό «Μετατάσσουμε την Γεωρ−
γάκη Κωνσταντίνα…».
(Από το Εθνικό Τυπογραφείο)
F
(11)
Στο Φ.Ε.Κ. 155/Β/18.2.2010 στο οποίο δημοσιεύθηκε η
αριθ. 37348/09/2010 απόφαση της Γενικής Γραμματέως

της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, που αφορά σε
μετατροπή της αμιγούς δημοτικής επιχείρησης Μίκρας
Ν. Θεσσαλονίκης σε κοινωφελή με την επωνυμία: «Δη−
μοτική κοινωφελής επιχείρηση πολιτισμού αθλητισμού
Δήμου Μίκρας (ΔΗΚΕΠΑΜ)», διορθώνεται, η ημερομηνία
της απόφασης, από το εσφαλμένο: «Θεσσαλονίκη, 21
Νοεμβρίου 2010», στο ορθό: «Θεσσαλονίκη, 21 Ιανουα−
ρίου 2010».
(Από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας)
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