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Αναγνώριση της γεωγραφικής ένδειξης «Λημνιό » ή «Λή−
μνου» ως συμπληρωματικής της επωνυμίας πώλη−
σης «ούζο».

Αναγνώριση της γεωγραφικής ένδειξης «Λημνιό» ή
«Λήμνου» ως συμπληρωματικής της επωνυμίας
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Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις (παράγραφοι 5 και 6 του άρθρου
9) του καν. (ΕΚ) 110/2008 σχετικά με τον ορισμό, την
παρουσίαση, την επισήμανση και την προστασία των
γεωγραφικών ενδείξεων των αλκοολούχων ποτών και
την κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1576/89 του
Συμβουλίου».
2. Τις διατάξεις (περίπτωση στ της παραγράφου 4 του
άρθρου 5) του ν. 2969/2001.
3. Τις διατάξεις (παράγραφοι 1 και 2 και εδάφιο α της
παραγράφου 5 του άρθρου 7) περί γεωγραφικών και
κατά παράδοση επωνυμιών και ενδείξεων της υπ’ αριθ.
3010878/1396/2003 απόφασης Υπουργού Οικονομίας και
Οικονομικών «Παραγωγή και διάθεση αλκοολούχων πο−
τών» (ΦΕΚ 832/Β/25−6−2003), όπως αυτή τροποποιήθηκε
με την υπ’ αριθ. 3018093/2377/0029/9−8−2007 απόφαση
Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών (ΦΕΚ 1634/Β717−
8−2007).
4. Τις διατάξεις περί ούζου (Κεφάλαιο Α του άρθρου
6) της ιδίας ως άνω απόφασης.
5. Την υπ’ αριθ. Δ6Α1142500 ΕΞ 2010/26−10−2010 κοινή
απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικο−
νομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικο−
νομικών Δημήτριο Κουσελά» (Φ.Ε.Κ. 1725/Β73−11−2010).
6. Σχετικό αίτημα ποτοποιού, ως και τα στοιχεία του
κατατεθέντος στην Υπηρεσία φακέλου.
7. Την από 29/11/2010 εισήγηση της Διεύθυνσης Αλκο−
όλης, Αλκοολούχων Ποτών, Οίνου, Ζύθου του Γενικού
Χημείου του Κράτους προς τον Υφυπουργό Οικονομικών
για την έκδοση της σχετικής απόφασης.
8. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας
δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού προ−
ϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
Άρθρο 1

1. Αναγνωρίζουμε την γεωγραφική ένδειξη «Λημνιό» ή
«Λήμνου» ως συμπληρωματική της επωνυμίας πώλησης
του αλκοολούχου ποτού «ούζο», υπό την προϋπόθεση
ότι τούτο παράγεται στη νήσο Λήμνο.
2. Η εν λόγω γεωγραφική ένδειξη θα αναγράφεται
επί της συσκευασίας πλησίον της επωνυμίας πώλησης
«ούζο» και με χαρακτήρες όχι μεγαλύτερου μεγέθους
από τους χαρακτήρες αυτής.
Άρθρο 2
1. Προκειμένου να επιτρέπεται η χρήση της ως άνω
γεωγραφικής ένδειξης πρέπει η διαδικασία παραγωγής,
από το στάδιο της αρωμάτισης με απόσταξη της αιθυ−
λικής αλκοόλης έως την τελική παρασκευή του ποτού,
και η εμφιάλωση να πραγματοποιούνται εξ ολοκλήρου
σε επιχειρήσεις που έχουν τις παραγωγικές εγκατα−
στάσεις τους εντός των ορίων της προαναφερομένης
περιοχής.
2. Το ούζο «Λημνιό» ή «Λήμνου» πρέπει να έχει τα εξής
χαρακτηριστικά:
α) ελάχιστο αλκοολικό τίτλο 40%νοΙ
β) η αλκοόλη που έχει αρωματισθεί με απόσταξη (προ−
ϊόν απόσταξης) πρέπει να αντιπροσωπεύει τουλάχιστον
το 25 % του αλκοολικού τίτλου. Κατά τα λοιπά, ισχύουν
οι γενικές προδιαγραφές του ούζου, όπως ορίζονται
στις οικείες διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας.
3. Δεν επιτρέπεται η διάθεση στην κατανάλωση ούζου
με την ως άνω γεωγραφική ένδειξη, εάν δεν πληρούνται
οι όροι της παρούσας.
4. Δεν επιτρέπεται η χρήση της λέξεως «Λημνιό» ή «Λή−
μνου» , λέξεων με τις ρίζες αυτές, καθώς και σύνθετων
λέξεων που τις περιέχουν, για την εμπορική επωνυμία
αλκοολούχου ποτού.
Άρθρο 3
1. Οι ποτοποιοί που ενδιαφέρονται για την παραγω−
γή και διάθεση στην κατανάλωση ούζου με τη γεω−
γραφική ένδειξη «Λημνιό» ή «Λήμνου» υποβάλλουν στη
Χημική Υπηρεσία Μυτιλήνης, όλα τα σχετικά στοιχεία
που αποδεικνύουν το δικαίωμα χρήσης εκ μέρους τους
της εν λόγω γεωγραφικής ένδειξης. Η Χημική Υπηρεσία
Μυτιλήνης, μετά από εξέταση των στοιχείων χορηγεί
στους ενδιαφερομένους την έγκριση χρήσης της εν
λόγω γεωγραφικής ένδειξης.
2. Η Χημική Υπηρεσία Μυτιλήνης, είναι αρμόδια για τον
τακτικό έλεγχο των ποτοποιών που κάνουν χρήση της εν
λόγω γεωγραφικής ένδειξης και για την ανάκληση της ως
άνω εγκρίσεως σε περίπτωση καταστρατήγησης εκ μέ−
ρους τους των όρων των άρθρων 1 και 2 της παρούσας.
3. Η μη τήρηση των όρων και προϋποθέσεων της πα−
ρούσας απόφασης αποτελεί παράβαση του ν. 2969/2001,
η οποία τιμωρείται σύμφωνα με το εδάφιο ιβ της πα−
ραγράφου 2 του άρθρου 11 και το εδάφιο η του άρθρου
12 του εν λόγω νόμου.
Άρθρο 4
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως και ισχύει από τη δημοσίευσή της.
Αθήνα, 18 Ιανουαρίου 2011
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΣΕΛΑΣ

Αριθμ. 3001356/149/0029
(2)
Αναγνώριση της γεωγραφικής ένδειξης « Τσίπουρο Νά−
ουσας ή Ναούσης».
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις (παράγραφοι 5 και 6 του άρθρου 9)
του Καν. (ΕΚ) 110/2008 «σχετικά με τον ορισμό, την
παρουσίαση, την επισήμανση και την προστασία των
γεωγραφικών ενδείξεων των αλκοολούχων ποτών και
την κατάργηση του Καν.(ΕΟΚ) αριθ. 1576/89 του Συμ−
βουλίου».
2. Τις διατάξεις (περίπτωση γ της παραγράφου 3 και
περίπτωση στ της παραγράφου 4 του άρθρου 5) του ν.
2969/2001 (ΦΕΚ 281/A΄/18−12−2001) .
3. Τις διατάξεις ( παράγραφος 2 του μέρους Γ του άρ−
θρου 6 και παράγραφος 2 και εδάφιο α της παραγράφου
5 του άρθρου 7)της υπ αρ.3010878/1396/2003 απόφασης
Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Παραγωγή και
διάθεση αλκοολούχων ποτών» (ΦΕΚ 832/β/25−6−2003)
όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει με την υπ αρ.
3018093/2377/0029/9−8−2007 απόφαση Υπουργού Οικο−
νομίας και Οικονομικών (ΦΕΚ 1634/Β/17−8−2007) .
4. Τις διατάξεις περί τσίπουρου (Κεφάλαιο Γ του άρ−
θρου 6) της ιδίας ως άνω απόφασης
5. Την υπ’ αριθ. Δ6Α1142500 ΕΞ 2010/26−10−2010 κοινή
απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικο−
νομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικο−
νομικών Δημήτριο Κουσελά» (ΦΕΚ 1725/Β΄/ 3−11−2010).
6. Σχετικό αίτημα των αποσταγματοποιών − ποτοποι−
ών της περιοχής και τα στοιχεία των υποβληθέντων
φακέλων.
7. Την από 24−11−2010 εισήγηση της Δ/νσης Αλκοόλης
Αλκοολούχων Ποτών, Οίνου, Ζύθου του Γ.Χ.Κ προς τον
Υφυπουργό Οικονομικών για την έκδοση της σχετικής
απόφασης.
8. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας
δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού προ−
ϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
1. Με τις διατάξεις της παρούσας καθορίζονται οι όροι
παραγωγής,οι ποιοτικές προδιαγραφές και οι διαδικα−
σίες ελέγχου για την αναγνώριση της γεωγραφικής
ένδειξης «Τσίπουρο Νάουσας ή Ναούσης», σύμφωνα με
τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 7 της
αρ.3010878/1396/0029/11−6−2003(ΦΕΚ832/Β/25−6−2003)
απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών
«Παραγωγή και διάθεση αλκοολούχων ποτών», όπως
αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Η ένδειξη «Νάουσα ή Ναούσης» θα αναγράφεται
στην ετικέτα πλησίον της επωνυμίας πώλησης «τσίπου−
ρο».με ομοιόμορφους χαρακτήρες της ιδίας γραμματο−
σειράς και του ιδίου χρώματος.
Άρθρο 2
1. Για να επιτραπεί η αναγνώριση της γεωγραφικής
ένδειξης «Τσίπουρο Νάουσας ή Ναούσης» πρέπει να
τηρούνται οι παρακάτω προϋποθέσεις:
α) Το παραγόμενο απόσταγμα, πρέπει να λαμβάνε−
ται από απόσταξη στεμφύλων σταφυλιών της ποικιλίας
«Ξινόμαυρο Νάουσας» που προέρχονται αποκλειστικά
και μόνον από τον αμπελώνα ο οποίος ανήκει στην
Αμπελουργική Ζώνη Ο.Π.Α.Π. Νάουσα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
β) Η απόσταξη, η παρασκευή και η εμφιάλωση του πα−
ραγομένου ποτού, πρέπει να γίνονται σε εγκαταστάσεις
που λειτουργούν εντός των ορίων του Δήμου Νάουσας.
γ) Η απόσταξη των στεμφύλων σταφυλής πρέπει να
γίνεται σε άμβυκες από χαλκό και προσθήκη ή μη, υγι−
ούς οινολάσπης που προέρχεται από τις παραπάνω
ποικιλίες σταφυλιών που καλλιεργούνται στην περιοχή
της Νάουσας. Το ποσοστό της οινολάσπης που προστί−
θεται δεν δύναται να υπερβαίνει το 20% κατά βάρος
των στεμφύλων σταφυλιών που αποστάζονται, ενώ η
προερχόμενη από την οινολάσπη αλκοόλη δεν μπορεί
να υπερβαίνει το 35% της συνολικής ποσότητας αλκο−
όλης που περιέχεται στο τελικό προϊόν
δ) Το απόσταγμα στεμφύλων σταφυλής κατά την έξο−
δο του από τους άμβυκες απόσταξης πρέπει να έχει
αλκοολικό τίτλο μικρότερο από 86% vol στους 20°C
ε) Το ανωτέρω απόσταγμα στεμφύλων σταφυλής θα
επαναποστάζεται σε αλκοολικό τίτλο ομοίως μικρότε−
ρο από 86% vol στους 20°C και συγχρόνως κατά την
επαναπόσταξη δύναται να αρωματίζεται με μάραθο ή
γλυκάνισο ή και αρωματικά φυτά της περιοχής
ζ) Το τσίπουρο με τη γεωγραφική ένδειξη «Τσίπουρο
Νάουσας ή Ναούσης» λαμβάνεται αποκλειστικά με αραί−
ωση του παραπάνω λαμβανομένου αποστάγματος.
στ) Το τσίπουρο που παράγεται πρέπει να έχει τα
παρακάτω χαρακτηριστικά:
1) Αλκοολικό τίτλο τουλάχιστον 40% vol ,
2) Περιεκτικότητα σε πτητικά συστατικά ίση ή ανώ−
τερη από 140 gr/ hl αλκοόλης 100 % vol
3) Μέγιστη περιεκτικότητα σε μεθανόλη 1000 g/hl αλ−
κοόλης 100% vol.
2. Δεν επιτρέπεται η διάθεση στην κατανάλωση τσίπου−
ρου με τη γεωγραφική ένδειξη «Νάουσας ή Ναούσης» στο
χαρακτηρισμό, τη περιγραφή, τη παρουσίαση και την επισή−
μανση αυτού, εάν δεν τηρούνται οι όροι της παρούσας.
Άρθρο 3
Οι ποτοποιοί που ενδιαφέρονται για την παραγωγή και
διάθεση στην κατανάλωση τσίπουρου με την γεωγραφι−
κή ένδειξη «Τσίπουρο Νάουσας ή Ναούσης » υποβάλλουν
στην εποπτεύουσα Χημική Υπηρεσία Βέροιας , σχετικό
αίτημα συνοδευμένο από φάκελο ο οποίος περιλαμβά−
νει όλα τα στοιχεία που αποδεικνύουν ότι στο εν λόγω
αλκοολούχο ποτό μπορεί να αναγράφεται η παραπάνω
γεωγραφική ένδειξη καθώς και υπόδειγμα επισήμανσης
αυτού. Η Χημική Υπηρεσία μετά την εξέταση των στοι−
χείων, χορηγεί στους ενδιαφερόμενους έγκριση για την
χρήση της ανωτέρω γεωγραφικής ένδειξης.
1. Η αρμόδια Χημική Υπηρεσία προβαίνει σε τακτικό έλεγ−
χο των ποτοποιείων που έχουν λάβει έγκριση για τη χρήση
της παραπάνω γεωγραφικής ένδειξης και σε περίπτωση
καταστρατήγησης των άρθρων 1 και 2 της παρούσας, δύ−
ναται να προβεί και σε ανάκληση τής ανωτέρω έγκρισης
2. Η μη τήρηση των όρων και προϋποθέσεων της πα−
ρούσας απόφασης αποτελεί παράβαση του ν. 2969/2001
η οποία τιμωρείται σύμφωνα με το εδάφιο (ια) της πα−
ραγράφου 3 του άρθρου 11 και το εδάφιο (η) του άρθρου
12 του εν λόγω νόμου.
Άρθρο 4
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεωςς και ισχύει από την δημοσίευσή της.
Αθήνα, 18 Ιανουαρίου 2011
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Αριθμ. 9428/169
(3)
Έγκριση τροποποίησης του άρθρου 4 του καταστατι−
κού του Παραθεριστικού Οικοδομικού Συνεταιρισμού
ΛΕΥΚΩΝΑ ΣΕΡΡΩΝ «ΤΟ ΚΑΠΕΤΑΝΟΥΔΙ» Συν.Π.Ε.
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ,
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Την με αρ.Υ273/30−9−2010 απόφαση του Πρω−
θυπουργού για τον «Καθορισμό αρμοδιοτήτων του
Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας
και Κλιματικής Αλλαγής» Νικόλαου Σηφουνάκη ΦΕΚ
1595Β/1−10−2010.
2. Το Ν. 1337/83 (ΦΕΚ 33Α/14−3−1983) «Επέκταση των
πολεοδομικών σχεδίων, οικιστική ανάπτυξη και σχετικές
ρυθμίσεις» και ειδικότερα το άρθρο 42.
3. Το Π.Δ. 93/1987 (ΦΕΚ 52Α/16−4−1987) «Αναμόρφωση
και ενοποίηση της νομοθεσίας για τους Οικοδομικούς
Συνεταιρισμούς, τρόπος οργάνωσης, διοίκησης και λει−
τουργίας αυτών και πολεοδόμηση εκτάσεων Οικοδομι−
κών Συνεταιρισμών» όπως ισχύει σήμερα.
4. Το υπ’ αρ. πρωτ. ΥΠΕΚΑ 9428/169/8−3−2010 με
το οποίο διαβιβάστηκε το καταστατικό του Οικο−
δομικού Συνεταιρισμού τροποποιημένο σύμφωνα με
τις διατάξεις του Π.Δ. 93/2987 (ΦΕΚ 52Α) συνοδευ−
όμενο από τα προβλεπόμενα από τις διατάξεις του
Π.Δ. 93/1987 στοιχεία και το υπ’ αρ. 40/23−12−2009
πρακτικό Γενικής Συνέλευσης του Οικοδομικού Συ−
νεταιρισμού.
5. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθε−
σίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα
όπως κυρώθηκε με το άρθρο 10 του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ
98Α/2005) και το γεγονός ότι από τις κανονιστικές
διατάξεις αυτής της απόφασης δεν προκαλείται δα−
πάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, απο−
φασίζουμε:
Εγκρίνουμε την τροποποίηση του άρθρου 4 του κατα−
στατικού του Οικοδομικού Συνεταιρισμού του θέματος
το οποίο είχε εγκριθεί με την υπ’ αρ. πρωτ. 17406/81/13−
2−1990 απόφαση του κ. Ειδικού Γραμματέα ΟΙΚΙΣΤΙΚΗΣ
ΚΑΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ (ΦΕΚΒ 21−2−1990 Αρ.Φ.109).
Το κείμενο του άρθρου που τροποποιείται έχει ως
εξής:
«Η διάρκεια του Συνεταιρισμού, μετά την παρέλευση
των 20 ετών από συστάσεως του (ΦΕΚ 109Β/21−12−1990)
παρατείνεται για άλλα 10 έτη. Μετά την παρέλευση του
παραπάνω χρόνου ο Συνεταιρισμός μπορεί να ζητήσει
νέα παράταση της διάρκειας του σύμφωνα με το άρθρο
13 παρ.ΙΑ του υπ’ αρ. 93/1987 Π.Δ/τος για την ολοκλή−
ρωση του σκοπού του.
Με την απόφαση αυτή εγκρίνεται μόνο η τροποποίηση
του άρθρου 4 του καταστατικού του «Παραθεριστικού
Οικοδομικού Συνεταιρισμού ΛΕΥΚΩΝΑ ΣΕΡΡΩΝ «ΤΟ
ΚΑΠΕΤΑΝΟΥΔΙ» Συν.Π.Ε. σύμφωνα με τις διατάξεις του
Π.Δ. 93/1987 όπως ισχύει σήμερα.
Η δυνατότητα χωροθέτησης και η πολεοδόμηση της
έκτασης του Συνεταιρισμού εξετάζονται σύμφωνα με
τις κείμενες πολεοδομικές διατάξεις.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 22 Δεκεμβρίου 2010

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΣΕΛΑΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΗΦΟΥΝΑΚΗΣ
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Αριθμ. 27604/421
(4)
Έγκριση τροποποίησης των άρθρων 4,2,13 του σε ισχύ
καταστατικού του «Παραθεριστικού Οικοδομικού Συ−
νεταιρισμού Υπαλλήλων Νομαρχίας Ροδόπης Συν.
ΓΙ.Ε.».

Απαγορεύεται η μεταβολή του σκοπού και της κα−
τηγορίας του Συνεταιρισμού με ποινή διάλυσης του
(άρθρο 5 παρ.9 του με αριθμό 93/1987 Π.Δ/τος).

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ,
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Η διάρκεια του συνεταιρισμού ορίστηκε καταρ−
χάς δεκαπενταετής (από 14−11−1995 έως 14−11−2010).
Ρητά αποφασίζεται η παράταση της διάρκειας του
Συνεταιρισμού για επιπλέον δεκαπέντε έτη από την
παρέλευση του παραπάνω χώρου, δηλαδή από την
15−11−2010.

Έχοντας υπόψη:
1. Την με αρ. Υ273/30−9−2010 απόφαση του Πρωθυπουρ−
γού για τον «Καθορισμό αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή
Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλ−
λαγής» Νικόλαου Σηφουνάκη ΦΕΚ 1595Β/1−10−2010.
2. To N. 1337/1983 (ΦΕΚ 33Α/14−3−1983) «Επέκταση των
πολεοδομικών σχεδίων, οικιστική ανάπτυξη και σχετικές
ρυθμίσεις» και ειδικότερα το άρθρο 42.
3. Το Π.Δ. 93/1987 (ΦΕΚ 52Α/16−4−1987) «Αναμόρφωση
και ενοποίηση της νομοθεσίας για τους Οικοδομικούς
Συνεταιρισμούς, τρόπος οργάνωσης, διοίκησης και λει−
τουργίας αυτών και πολεοδόμηση εκτάσεων Οικοδομι−
κών Συνεταιρισμών όπως ισχύει σήμερα.
4. Το υπ’ αρ.ΥΠΕΚΑ 27604/421/28−6−2010 έγγραφο του
Παραθεριστικού Οικοδομικού Συνεταιρισμού Υπαλλή−
λων Νομαρχίας Ροδόπης με το οποίο διαβιβάσθηκε το
πρακτικό Γενικής Συνέλευσης του Οικοδομικού Συνεται−
ρισμού σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 93/1987 (ΦΕΚ
52Α) συνοδευόμενο από όλα τα προβλεπόμενα από τις
διατάξεις του Π.Δ. 93/1987 στοιχεία.
5. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομο−
θεσίας για τα Κυβερνητικά Όργανα όπως κυρώθηκε
με το άρθρο 1° του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98Α/2005) και
το γεγονός ότι από τις κανονιστικές διατάξεις αυτής
της απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του
Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε την τροποποίηση των άρθρων 2,4 και 13
του ισχύοντος καταστατικού του Παραθεριστικού Οικο−
δομικού Συνεταιρισμού Υπαλλήλων Νομαρχίας Ροδόπης
τα οποία έχουν ως εξής:
Άρθρο 2:
ΣΚΟΠΟΣ − ΕΚΤΑΣΗ
Ο Συνεταιρισμός έχει αποκλειστικό σκοπό την εξα−
σφάλιση παραθεριστικής κατοικίας για όλα τα μέλη
του, στα διοικητικά όρια της Κοινότητας ΠΡΟΣΚΥΝΗ−
ΤΩΝ και την εν γένει αναμόρφωση, ανάπλαση και εξυ−
γίανση της περιοχής παραθεριστικής κατοικίας προς
όφελος των μελών του (άρθρο 2 του με αριθμό 93/1987
Π.Δ/τος).
Η έκταση, η οποία ανήκει εξ αδιαιρέτου στα μέλη
του, είναι 50.578 τ.μ. και βρίσκεται στη θέση «Αλμυρή
Λίμνη» της Κοινότητας ΠΡΟΣΚΥΝΗΤΩΝ και συνορεύει
βορειοανατολικά εν μέρει με ιδιοκτησία Χριστοδου−
λίδου Λεμονιάς και εν μέρει με ιδιοκτησία αγνώστων,
νοτιοανατολικά εν μέρει με ιδιοκτησία Χριστοδουλίδου
Λεμονιάς και εν μέρει με κοινόχρηστο ρέμα, βορειο−
δυτικά εν μέρει με ιδιοκτησίες Δουλγεράκη (αριθμός
τεμαχίου 2473), Κριστίνε Βίλντε (αριθμός τεμαχίου 2474)
και εν μέρει με δρόμο και νοτιοδυτικά με χέρσα έκταση
(θάμνα).
Ο παραπάνω σκοπός μπορεί να πραγματοποιηθεί με
διανομή αυτοτελών οικοπέδων για την ανέγερση κα−
τοικιών από τα μέλη.

Άρθρο 4:
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ

Άρθρο 13
ΟΡΓΑΝΩΣΗ −
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ Α΄ ΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΟΙ
Δικαίωμα συμμετοχής στο συνεταιρισμό έχουν:
1. Φυσικά πρόσωπα που έχουν συμπληρώσει το δέκατο
όγδοο έτος της ηλικίας του.
2. Νομικά πρόσωπα.
Δικαίωμα συμμετοχής στο συνεταιρισμό έχουν επί−
σης ακόμα και μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας
σύστασης του Οικοδομικού Συνεταιρισμού φυσικά πρό−
σωπα, τα οποία είναι ιδιοκτήτες όμορων εκτάσεων, υπό
την προϋπόθεση ότι θα παραχωρήσουν / μεταβιβάσουν
με τη νομίμη διαδικασία την όμορη έκταση ιδιοκτησίας
τους στον Ο.Σ.
Η δήλωση για συμμετοχή στον Οικοδομικό Συνεταιρι−
σμό δεν ανακαλείται μέχρι τη σύσταση του. Μετά την
σύσταση του εφαρμόζονται οι διατάξεις του διατάγμα−
τος για έξοδο ή αποχώρηση.
Την ιδιότητα μέλους Συνεταιρισμού δεν αποκτούν
ούτε μπορούν να ζητήσουν την σύσταση του:
1. Πρόσωπα που έχουν την ιδιότητα μέλους άλλου
Συνεταιρισμού της ίδιας κατηγορίες
2. Πρόσωπα που υπήρξαν μέλη άλλου Συνεταιρισμού
και που εξήλθαν ή διαγράφηκαν χωρίς να εκπληρώσουν
τις υποχρεώσεις τους και μέχρι να εκπληρώσουν τις
υποχρεώσεις αυτές.
3. Πρόσωπα που βρίσκονται υπό δικαστική ή νομική
απαγόρευση ή τελούν υπό δικαστική αντίληψη ή έχουν
καταδικαστεί για αδικήματα που συνεπάγονται τη δια−
γραφή μέλους του Συνεταιρισμού σύμφωνα με το άρθρο
6 παρ.2 του με αριθμό 93.97 Π.Δ/τος,
Εγγραφή νέων μελών γίνεται σε περίπτωση εξόδου,
αντικατάστασης, θανάτου ή διαγραφής μέλους του
Συνεταιρισμού ή αν υπάρχει δυνατότητα κάλυψης στε−
γαστικών αναγκών, περισσοτέρων μελών στη συγκε−
κριμένη έκταση εφόσον προκύψει αυτό από την πο−
λεοδομική μελέτη και την εφαρμογή της στο έδαφος.
Για τα μέλη που προκύπτουν από νέες συμμετοχές
οι περιορισμοί του, με άρθρο 93/87 Π.Δ. αρχίζουν να
ισχύουν από την ημερομηνία εγγραφής τους στο Συνε−
ταιρισμό. Η απόφαση αυτή αφορά μόνο στην έγκριση
της προσαρμογής του καταστατικού του προαναφε−
ρόμενου συνεταιρισμού σύμφωνα με τις διατάξεις του
Π.Δ.93/87.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 22 Δεκεμβρίου 2010
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΗΦΟΥΝΑΚΗΣ
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(5)
Απόκτηση της Ελληνικής Ιθαγένειας από ανήλικο τέκνο αλλοδαπών που ο ένας τουλάχιστον γονέας διαμένει νό−
μιμα στην Ελλάδα πάνω από 5 έτη έως την 24−3−2010 ΣΜΙΡΝΟΒ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΧΑΜΙΣ και της ΟΛΓΑ κ.λπ.
1. Με την Φ. 67370/23113/10−11−2010 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, που εκδόθηκε
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 παρ. 2 του Ν. 3838/2010 (ΦΕΚ 49/Α/2010) και της παρ. 1 του άρθρου 1Α του Κώ−
δικα Ελληνικής Ιθαγένειας (Ν. 3284/2004), γίνεται αποδεκτή η από 04−10−2010 αίτηση των γονέων του ανηλίκου ΣΜΙΡΝΟΒ
ΙΩΑΝΝΗ του ΧΑΜΙΣ, που γεννήθηκε στην Ελλάδα την 3−11−1996 και κατοικεί στο Δήμο ΝΙΚΑΙΑΣ − ΑΓ. ΙΩΑΝΝΟΥ ΡΕΝΤΗ, για
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω συνεχούς νόμιμης διαμονής της μητέρας του στην Ελλάδα από 1−7−2003.
Στοιχεία γονέων:
Πατέρας
Μητέρα
Επώνυμο
ΧΑΜΙΣ (NOORELDIN)
ΣΜΙΡΝΟΒΑ (SMIRNOBA)
Κύριο όνομα
ΝΟΥΡΕΛΝΤΙΝ (NOORELNTIN)
ΟΛΓΑ (OLGA)
2. Με την Φ. 67369/23111/10−11−2010 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττι−
κής, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 παρ. 2 του Ν. 3838/2010 (ΦΕΚ 49/Α/2010) και
της παρ. 1 του άρθρου 1Α του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (Ν. 3284/2004), γίνεται αποδεκτή η από
22−09−2010 αίτηση των γονέων του ανηλίκου ΣΜΙΡΝΟΒΑ ΣΟΦΙΑ−ΙΖΑΜΠΕΛ του ΧΑΜΙΣ, που γεννήθηκε στην Ελλάδα
την 15−11−1994 και κατοικεί στο Δήμο ΝΙΚΑΙΑΣ − ΑΓ. ΙΩΑΝΝΟΥ ΡΕΝΤΗ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας,
λόγω συνεχούς νόμιμης διαμονής της μητέρας του στην Ελλάδα από 1−7−2003.
Στοιχεία γονέων:
Πατέρας
Μητέρα
Επώνυμο
ΧΑΜΙΣ (KHAMIS)
ΣΜΙΡΝΟΒΑ (SMIRNOBA)
Κύριο όνομα
ΝΟΥΡΕΛΝΤΙΝ (NOORELNTIN)
ΟΛΓΑ (OLGA)
3. Με την Φ. 68086/24845/30−11−2010 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής,
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 παρ. 2 του Ν. 3838/2010 (ΦΕΚ 49/Α/2010) και της παρ. 1
του άρθρου 1Α του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (Ν. 3284/2004), γίνεται αποδεκτή η από 26−7−2010 αίτηση των
γονέων του ανηλίκου ΕΛΕΝΗΣ ΜΑΝΟΥΚΙΑΝ του ΧΕΝΡΙΧ, που γεννήθηκε στην Ελλάδα την 2−11−2003 και κατοικεί
στο Δήμο ΝΙΚΑΙΑΣ − ΑΓ. ΙΩΑΝΝΟΥ ΡΕΝΤΗ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω συνεχούς νόμιμης
διαμονής του πατέρα του στην Ελλάδα από 6−8−2001.
Στοιχεία γονέων:
Πατέρας
Μητέρα
Επώνυμο
ΜΑΝΟΥΚΙΑΝ (MANUKYAN)
ΑΖΙΖΙΑΝ (ΑΖΙΖΥΑΝ)
Κύριο όνομα
ΧΕΝΡΙΧ (HENRIKH)
ΤΑΤΕΒΙΚ (TATEVIK)
4. Με την Φ. 68073/24819/30−11−2010 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, που εκδόθηκε
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 παρ. 2 του Ν. 3838/2010 (ΦΕΚ 49/Α/2010) και της παρ. 1 του άρθρου 1Α του Κώδικα
Ελληνικής Ιθαγένειας (Ν. 3284/2004), γίνεται αποδεκτή η από 26−07−2010 αίτηση των γονέων του ανηλίκου EPIK ΜΑΝΟΥΚΙΑΝ
του ΧΕΝΡΙΧ, που γεννήθηκε στην Ελλάδα την 21−06−2002 και κατοικεί στο Δήμο ΝΙΚΑΙΑΣ − ΑΓ. ΙΩΑΝΝΟΥ ΡΕΝΤΗ, για την
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω συνεχούς νόμιμης διαμονής του πατέρα του στην Ελλάδα από 6−8−2001.
Στοιχεία γονέων:
Πατέρας
Μητέρα
Επώνυμο
ΜΑΝΟΥΚΙΑΝ (MANUKYAN)
ΑΖΙΖΙΑΝ (ΑΖΙΖΥΑΝ)
Κύριο όνομα
ΧΕΝΡΙΧ (HENRIKH)
ΤΑΤΕΒΙΚ (TATEVIK)
5. Με την Φ. 68063/24808/2−12−2010 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, που εκδό−
θηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 παρ. 2 του Ν. 3838/2010 (ΦΕΚ 49/Α/2010) και της παρ. 1 του άρθρου 1Α
του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (Ν. 3284/2004), γίνεται αποδεκτή η από 21−09−2010 αίτηση των γονέων του ανηλίκου
ΑΓΓΕΛΟΥ ΝΙΚΟΥ του ΣΩΤΗΡΗ, που γεννήθηκε στην Ελλάδα την 8−4−1995 και κατοικεί στο Δήμο ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ, για την
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω συνεχούς νόμιμης διαμονής του πατέρα του στην Ελλάδα από 7−6−1999.
Στοιχεία γονέων:
Πατέρας
Μητέρα
Επώνυμο
ΝΙΚΟΥ (ΝΙΚΟ)
ΝΙΚΟΥ (ΝΙΚΟ)
Κύριο όνομα
ΣΩΤΗΡΗΣ (SOTIR)
ΚΕΝΤΡΟΥΛΑ (QENDRULLA)
Με εντολή Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Προϊστάμενος Δ/νσης
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΙΑΜΑΤΡΑΣ
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(6)
Απόκτηση της Ελληνικής Ιθαγένειας από ανήλικο τέκνο αλλοδαπών που έχει γεννηθεί στην Ελλάδα ΓΕΡΣΟΒ
ΦΙΛΙΠΠΟΣ του ΣΕΡΓΚΕΪ και της ΙΡΙΝΑ κλ.π.
1. Με την Φ. 67287/22980/10−11−2010 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, που εκδόθηκε
σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 1Α Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (Ν. 3284/2004), γίνεται αποδεκτή η από
27−09−2010 αίτηση των γονέων του ανηλίκου ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΓΕΡΣΟΒ του ΣΕΡΓΚΕΪ, που γεννήθηκε στην Ελλάδα την 20−07−1997
και κατοικεί στο Δήμο ΒΑΡΗΣ−ΒΟΥΛΑΣ−ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω συνεχούς
νόμιμης διαμονής των γονέων του στην Ελλάδα, από 01−07−2004 ο πατέρας αυτού και από 1−7−2004 η μητέρα αυτού.
Στοιχεία γονέων:
Πατέρας
Μητέρα
Επώνυμο
ΓΕΡΣΟΒ (ERSOV)
ΓΕΡΣΟΒΑ (ERSHOVA)
Κύριο όνομα
ΣΕΡΓΚΕΪ (SERGEY)
ΙΡΙΝΑ (IRINA)
2. Με την Φ. 67283/22977/10−11 −2010 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής,
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 1A Κώδικα Ελληνικής Ιθα γένειας (Ν. 3284/2004),
γίνεται αποδεκτή η από 27−9−2010 αίτηση των γονέων του ανηλίκου ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ ΓΕΡΣΟΒΑ του ΣΕΡΓΚΕΪ, που
γεννήθηκε στην Ελλάδα την 20−7−1997 και κατοικεί στο Δήμο ΒΑΡΗΣ−ΒΟΥΛΑΣ−ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ, για την απόκτηση
της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω συνεχούς νόμιμης διαμονής των γονέων του στην Ελλάδα, από 01 −07−2004 ο
πατέρας αυτής και από 1−7−2004 η μητέρα αυτής.
Στοιχεία γονέων:
Πατέρας
Μητέρα
Επώνυμο
ΓΕΡΣΟΒ (ERSOV)
ΓΕΡΣΟΒΑ (ERSHOVA)
Κύριο όνομα
ΣΕΡΓΚΕΪ (SERGEY)
ΙΡΙΝΑ (IRINA)
Με εντολή Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΙΑΜΑΤΡΑΣ
F
(7)
Απόκτηση της Ελληνικής Ιθαγένειας από ανήλικο τέκνο αλλοδαπών που ο ένας τουλάχιστον γομέας διαμένει νό−
μιμα στην Ελλάδα πάνω από 5 έτη έως την 24−3−2010 ΓΚΙΤΣΗ ΟΡΕΣΤΗΣ του ΗΛΙΑ και της ΒΑΛΜΠΟΝΑ κλ.π.
1. Με την Φ. 68076/24826/2−12−2010 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, που εκδόθηκε
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 παρ. 2 του Ν. 3838/2010 (ΦΕΚ 49/Α/2010) και της παρ. 1 του άρθρου 1Α του
Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (Ν. 3284/2004), γίνεται αποδεκτή η από 3−11−2010 αίτηση των γονέων του ανηλίκου ΓΚΙΤΣΗ
ΟΡΕΣΤΗ του ΗΛΙΑ, που γεννήθηκε στην Ελλάδα την 6−6−2006 και κατοικεί στο Δήμο ΝΙΚΑΙΑΣ − ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ, για την
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω συνεχούς νόμιμης διαμονής του πατέρα του στην Ελλάδα από 19−6−2003.
Στοιχεία γονέων:
Πατέρας
Μητέρα
Επώνυμο
ΓΚΙΤΣΗ (GJICI)
ΒΑΛΜΠΟΝΑ (VALBONA)
Κύριο όνομα
ΗΛΙΑ (ILIA)
PANTZA (RANXHA)
2. Με την Φ. 68347/25814/6−12−2010 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, που
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 παρ. 2 του Ν. 3838/2010 (ΦΕΚ 49/Α/2010) και της παρ. 1 του
άρθρου 1Α του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (Ν. 3284/2004), γίνεται αποδεκτή η από 07−09−2010 αίτηση των
γονέων του ανηλίκου ΣΜΠΑΤΙΑΝ ΕΛΕΝΗΣ του ΣΟΥΡΕΝ, που γεννήθηκε στην Ελλάδα την 18−08−1999 και κατοικεί
στο Δήμο ΝΙΚΑΙΑΣ − ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω συνεχούς νόμιμης
διαμονής του πατέρα της στην Ελλάδα από 1−7−2003.
Στοιχεία γονέων:
Πατέρας
Μητέρα
Επώνυμο
ΣΜΠΑΤΙΑΝ (SBATYAN) ΟΣΙΠΙΑΝ (OSIPYAN)
Κύριο όνομα ΣΟΥΡΕΝ (SUREN)
ΜΠΕΛΛΑ (BELLA)
Με εντολή Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΙΑΜΑΤΡΑΣ
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(8)
Απόκτηση της Ελληνικής Ιθαγένειας από ανήλικο τέκνο αλλοδαπών που ο ένας τουλάχιστον γονέας διαμένει νό−
μιμα στην Ελλάδα πάνω από 5 έτη έως την 24−3−2010 ΜΠΑΚΟ ΣΑΜΙΡΑ του ΟΥΣΑΜΑ και της ΣΟΥΖΑΝ κλ.π.
1. Με την Φ. 68066/24811/30−11−2010 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, που
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 παρ. 2 του Ν. 3838/2010 (ΦΕΚ 49/Α/2010) και της παρ. 1 του
άρθρου 1Α του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (Ν. 3284/2004), γίνεται αποδεκτή η από 17−09−2010 αίτηση των γο−
νέων του ανηλίκου ΣΑΜΙΡΑ ΜΠΑΚΟ του ΟΥΣΑΜΑ, που γεννήθηκε στην Ελλάδα την 04−03−1995 και κατοικεί στο
Δήμο ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω συνεχούς νόμιμης διαμονής του πατέρα
της στην Ελλάδα από 26−07−2001.
Στοιχεία γονέων:
Πατέρας
Μητέρα
Επώνυμο
ΜΠΑΚΟ (ΒΑΚΟ)
ΚΟΥΚΑ (KOUKA)
Κύριο όνομ
ΟΥΣΑΜΑ (OSAMA)
ΣΟΥΖΑΝ (SOUZAN)
Με εντολή Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΙΑΜΑΤΡΑΣ
F
(9)
Απόκτηση της Ελληνικής Ιθαγένειας από ανήλικο τέκνο αλλοδαπών που έχει γεννηθεί στην Ελλάδα ΜΠΑΧΙΤ
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ του ΜΠΟΥΛΕΣ και της ΤΕΡΙΖΑ κλ.π.
1. Με την Φ. 67518/23436/12−11−2010 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, που εκ−
δόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 1Α του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (Ν. 3284/2004), γίνεται
αποδεκτή η από 20−9−2010 αίτηση των γονέων του ανηλίκου ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΜΠΑΧΙΤ του ΜΠΟΥΛΕΣ, που γεννήθηκε στην
Ελλάδα την 20−8−2009 και κατοικεί στο Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω νόμιμης
διαμονής των γονέων του στην Ελλάδα, από 2−10−2002 ο πατέρας αυτής και από 6−5−2004 η μητέρα αυτής.
Στοιχεία γονέων:
Πατέρας
Μητέρα
Επώνυμο
ΜΠΑΧΙΤ (ΒΑΚΗIT)
ΧΑΣΙΤ (KHASHIT)
Κύριο όνομα
ΜΠΟΥΛΕΣ (BOULES)
ΤΕΡΙΖΑ (TERIZA)
2. Με την Φ. 67517/23435/12−11−2010 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Αττικής, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 1Α του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας
(Ν. 3284/2004), γίνεται αποδεκτή η από 20−9−2010 αίτηση των γονέων του ανηλίκου ΑΝΝΑ ΜΠΑΧΙΤ του ΜΠΟΥΛΕΣ,
που γεννήθηκε στην Ελλάδα την 12−2−2005 και κατοικεί στο Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ, για την απόκτηση της ελληνικής
ιθαγένειας, λόγω νόμιμης διαμονής των γονέων του στην Ελλάδα, από 2−10−2002 ο πατέρας αυτής και από 6−5−
2004 η μητέρα αυτής.
Στοιχεία γονέων:
Πατέρας
Μητέρα
Επώνυμο
ΜΠΑΧΙΤ (ΒΑΚΗΙΤ)
ΧΑΣΙΤ (KHASHIT)
Κύριο όνομα
ΜΠΟΥΛΕΣ (BOULES)
ΤΕΡΙΖΑ (TERIZA)
Με εντολή Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΙΑΜΑΤΡΑΣ
F
(10)
Πολιτογράφηση του ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΝΟΣ, Ον. Πατρός:
ΑΝΑΣΤΑΣΗΣ κ.λπ.
1. Με την αρ. πρωτ. Φ. 38037/14499/4−1−2011 απόφαση
του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ατ−
τικής, γίνεται αποδεκτή η αίτηση πολιτογράφησης του
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΝΟΣ. Ον. Πατρός: ΑΝΑΣΤΑΣΗΣ κατόχου του
Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς(Ε.Δ.Τ.Ο) με αριθμό
Α 320498 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23 του
Νόμου 3838/2010 «Σύγχρονες διατάξεις για την Ελληνική
Ιθαγένεια και την πολιτική συμμετοχή ομογενών και νομί−
μως διαμενόντων μεταναστών και άλλες διατάξεις».

2. Με την αρ. πρωτ. Φ. 30000/29778/4−1−2011 απόφαση
του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Αττικής, γίνεται αποδεκτή η αίτηση πολιτογράφησης
του ΣΠΥΡΟ ΜΠΑΛΑ. Ον. Πατρός: ΓΙΑΝΝΗ κατόχου του
Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς(Ε.Δ.Τ.Ο) με
αριθμό Α 441286 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου
23 του Νόμου 3838/2010 «Σύγχρονες διατάξεις για την
Ελληνική Ιθαγένεια και την πολιτική συμμετοχή ομογε−
νών και νομίμως διαμενόντων μεταναστών και άλλες
διατάξεις».
3. Με την αρ. πρωτ. Φ. 30936/29789/4−1−2011 απόφα−
ση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Αττικής, γίνεται αποδεκτή η αίτηση πολιτογράφησης
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του ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΛΩΛΗΣ. Ον. Πατρός: ΘΩΜΑΣ κατόχου
του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς(Ε.Δ.Τ.Ο) με
αριθμό Α 321828 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου
23 του Νόμου 3838/2010 «Σύγχρονες διατάξεις για την
Ελληνική Ιθαγένεια και την πολιτική συμμετοχή ομογε−
νών και νομίμως διαμενόντων μεταναστών και άλλες
διατάξεις».
4. Με την αρ. πρωτ. Φ. 57924/13904/4−1−2011 απόφαση
του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Αττικής, γίνεται αποδεκτή η αίτηση πολιτογράφησης
του ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΕΚΙΟΣ. Ον. Πατρός: ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
κατόχου του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας μογενούς(Ε.
Δ.Τ.Ο) με αριθμό Α 358726 σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 23 του Νόμου 3838/2010 «Σύγχρονες διατάξεις
για την Ελληνική Ιθαγένεια και την πολιτική συμμετοχή
ομογενών και νομίμως διαμενόντων μεταναστών και
άλλες διατάξεις».
5. Με την αρ. πρωτ. Φ. 38322/29767/4−1−2011 απόφαση
του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ατ−
τικής, γίνεται αποδεκτή η αίτηση πολιτογράφησης του
ΦΟΤΙΟΝ ΜΠΕΛΕΡΗΣ, Ον. Πατρός: ΡΟΥΝΤΟΛΦ κατόχου
του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς(Ε.Δ.Τ.Ο) με
αριθμό Α 360803 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου
23 του Νόμου 3838/2010 «Σύγχρονες διατάξεις για την
Ελληνική Ιθαγένεια και την πολιτική συμμετοχή ομογε−
νών και νομίμως διαμενόντων μεταναστών και άλλες
διατάξεις».
6. Με την αρ. πρωτ. Φ. 34225/14022/3−1−2011 απόφαση
του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Αττικής, γίνεται αποδεκτή η αίτηση πολιτογράφησης
του ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΘΩΜΑΣ, Ον. Πατρός: ΘΩΜΑΣ κατόχου
του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς(Ε.Δ.Τ.Ο) με
αριθμό Α 328637 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου
23 του Νόμου 3838/2010 «Σύγχρονες διατάξεις για την
Ελληνική Ιθαγένεια και την πολιτική συμμετοχή ομογε−
νών και νομίμως διαμενόντων μεταναστών και άλλες
διατάξεις».
7. Με την αρ. πρωτ. Φ. 35639/29407/3−1−2011 απόφαση
του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Αττικής, γίνεται αποδεκτή η αίτηση πολιτογράφησης
του ΣΩΤΗΡΗΣ ΧΑΡΙΤΟΣ. Ον. Πατρός: ΜΙΧΟΣ κατόχου
του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς(Ε.Δ.Τ.Ο) με
αριθμό Α 318881 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου
23 του Νόμου 3838/2010 «Σύγχρονες διατάξεις για την
Ελληνική Ιθαγένεια και την πολιτική συμμετοχή ομογε−
νών και νομίμως διαμενόντων μεταναστών και άλλες
διατάξεις».
8. Με την αρ. πρωτ. Φ. 35667/22139/3−1−2011 απόφαση
του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Αττικής, γίνεται αποδεκτή η αίτηση πολιτογράφησης
του ΧΡΗΣΤΟΣ ΛΩΛΗΣ. Ον. Πατρός: ΓΙΩΡΓΗΣ κατόχου
του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς(Ε.Δ.Τ.Ο) με
αριθμό Α 355036 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου
23 του Νόμου 3838/2010 «Σύγχρονες διατάξεις για την
Ελληνική Ιθαγένεια και την πολιτική συμμετοχή ομογε−
νών και νομίμως διαμενόντων μεταναστών και άλλες
διατάξεις».

9. Με την αρ. πρωτ. Φ. 34188/14524/3−1−2011 απόφαση
του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ατ−
τικής, γίνεται αποδεκτή η αίτηση πολιτογράφησης του
ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΑΛΛΙΟΣ. Ον. Πατρός: ΑΝΑΣΤΑΣΗΣ κατόχου
του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς(Ε.Δ.Τ.Ο) με
αριθμό Α 329864 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου
23 του Νόμου 3838/2010 «Σύγχρονες διατάξεις για την
Ελληνική Ιθαγένεια και την πολιτική συμμετοχή ομογε−
νών και νομίμως διαμενόντων μεταναστών και άλλες
διατάξεις».
10. Με την αρ. πρωτ. Φ. 54909/21345/11−1−2011 απόφαση
του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ατ−
τικής, γίνεται αποδεκτή η αίτηση πολιτογράφησης της
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΟΡΩΣΗ. Ον. Συζύγου: ΘΕΟΔΩΡΟΣ κατόχου
του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς(Ε.Δ.Τ.Ο) με
αριθμό Α 358281 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου
23 του Νόμου 3838/2010 «Σύγχρονες διατάξεις για την
Ελληνική Ιθαγένεια και την πολιτική συμμετοχή ομογε−
νών και νομίμως διαμενόντων μεταναστών και άλλες
διατάξεις».
Με εντολή Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Προϊστάμενος Δ/νσης
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΙΑΜΑΤΡΑΣ
F
Αριθμ. 28566
Μεταφορά μίας (1) κενής θέσης ΔΕΠ.

(11)

Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ.
Έχοντας υπόψη:
α) τις διατάξεις του άρθρου 14 παρ. 5α του ν. 2817/00
(ΦΕΚ 78/14.3.2000 τ.Α’), σύμφωνα με την οποία οι κενές
οργανικές θέσεις ΔΕΠ ανήκουν στο ΑΕΙ,
β) την εγκύκλιο του ΥΠΕΠΘ αριθμ. 107/24.4.2000
γ) το από 14−12−2010 υπηρεσιακό σημείωμα της Γεν.
Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών
δ) τη σύμφωνη γνώμη του Πρυτανικού Συμβουλίου
(συνεδρίαση αριθμ. 1516/20.12.2010) για τη μεταφορά
μίας (1) κενής οργανικής θέσης ΔΕΠ στο Τμήμα Μηχα−
νικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης με έδρα τη Βέροια
του Α.Π.Θ..
ε) ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη,
αποφασίζουμε:
Τη μεταφορά μιας (1) κενής οργανικής θέσης Διδα−
κτικού Ερευνητικού Προσωπικού στο Τμήμα Μηχανικών
Χωροταξίας και Ανάπτυξης, με έδρα τη Βέροια, της
Πολυτεχνικής Σχολής από τις υφιστάμενες οργανικές
θέσεις ΔΕΠ του Ιδρύματος μας, προκειμένου να πραγ−
ματοποιηθεί η μετακίνηση της επίκουρης καθηγήτριας
με μονιμότητα Ελένης Παπαδοπούλου από τη Γεωπονική
Σχολή του Α.Π.Θ.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Θεσσαλονίκη, 19 Ιανουαρίου 2010
Ο Πρύτανης
ΙΩΑΝΝΗΣ Α. ΜΥΛΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

*02001451002110008*

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

