
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ    Αρ. Φύλλου 583
14 Απριλίου 2011

8137

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Πολιτογράφηση Αλλογενούς Αλλοδαπής, υπό στοι−

χεία: ΜΠΑΡΜΠΟΥ ΤΕΟΝΤΟΡΑ, ον. πατρός ΜΙΡ−
ΤΣΕΑ, γεν. 9−7−1973 στην Ρουμανία. ............................... 1

Πολιτογράφηση Ομογενούς Αλλοδαπής υπό στοι−
χεία: ΝΤΑΛΛΑ ΕΛΕΝΙΤΣΑ ον. πατρός ΒΑΣΙΛΗΣ, γεν. 
19−07−1985 στην Αλβανία. ........................................................ 2

Πολιτογράφηση Ομογενούς Αλλοδαπής υπό στοι−
χεία: ΤΑΝΟΥΤΣΗ ΓΙΟΛΑΝΤΑ ον. συζύγου ΜΙΧΑΛΗ, 
γεν. 27−05−1961 στην Αλβανία. ............................................. 3

Πολιτογράφηση Ομογενούς Αλλοδαπού υπό στοι−
χεία: ΝΤΑΛΛΑΣ ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ ον. πατρός ΒΑΣΙΛΗΣ, 
γεν. 25−06−1988 στην Αλβανία. ............................................ 4

Πολιτογράφηση Ομογενών Αλλοδαπών υπό στοι−
χεία: ΜΑΚΟΣ ΒΑΓΓΕΛΗ ον. πατρός ΠΑΝΤΟ, γεν. 
02−10−1947 στην Αλβανία ΜΑΚΟ ΛΕΥΤΕΡΙΑ ον. συ−
ζύγου ΒΑΓΓΕΛΗ, γεν. 20−06−1949 στην Αλβανία 
και ΜΑΚΟΣ ΡΟΛΑΝΤΗ ον. πατρός ΒΑΓΓΕΛΗ, γεν. 
03−05−1984 στην Αλβανία. ....................................................... 5

Πολιτογράφηση Ομογενούς Αλλοδαπής υπό στοι−
χεία: ΖΟΥΠΑ ΕΤΛΕΒΑ ον. πατρός ΜΗΤΣΟΣ, γεν. 
08−02−1971 στην Αλβανία. ........................................................ 6

Πολιτογράφηση Ομογενούς Αλλοδαπής υπό στοι−
χεία: ΚΩΤΣΙΑ ΒΑΣΙΛΩ ον. πατρός ΣΩΤΗΡΗΣ, γεν. 
13−02−1984 στην Αλβανία. ........................................................ 7

Πολιτογράφηση Ομογενούς Αλλοδαπού υπό στοι−
χεία: ΦΛΕΝΤΖΟΥΡΗΣ ΘΑΝΑΣΗΣ ον. πατρός ΔΗ−
ΜΗΤΡΗΣ, γεν. 17−02−1940 στην Αλβανία. ..................... 8

Τροποποιήσεις ειδικών όρων για την εγκατάσταση 
φωτοβολταϊκών και ηλιακών συστημάτων σε γή−
πεδα, οικόπεδα και κτίρια. ..................................................... 9

Καθορισμός αριθμού θέσεων για το Αιγινήτειο Νο−
σοκομείο, που πληρούνται από άτομα που προ−
στατεύονται από το ν. 2643/1998 και κατανομή 
των θέσεων αυτών. ...................................................................... 10

Μερική ανάκληση της αριθ. 14827/190950/3.12.2010 
απόφασης της Γενικής Γραμματέως Περιφέρειας 
Θεσσαλίας «Διαπιστωτική πράξη για την αυτοδί−
καιη μετάταξη υπαλλήλων» (ΦΕΚ Β΄ 1965), όπως 
τροποποιήθηκε με την αριθ. οικ.590/4462/20−1−2011 
(ΦΕΚ Β΄ 203/11−2−2011) απόφαση. ....................................... 11

Απόκτηση Ελληνικής Ιθαγένειας από την ομογενή 

αλλοδαπή με στοιχεία ΠΑΠΑ ΚΑΤΕΡΙΝΑ, όν. πα−
τρός ΑΗΔΟΝΗ κ.λπ. ...................................................................... 12

Απόκτηση Ελληνικής Ιθαγένειας από τον Ομογενή 
αλλοδαπό με στοιχεία Ντενέκος (Deneko) Κων−
σταντίνος (Konstandinos) του Αναστασίου κ.λπ. 13

Μεταφορά πλεονάζοντος προσωπικού της Δημοτι−
κής Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Λου−
τρά Σιδηροκάστρου Δημοτική Ανώνυμη Εταιρεία», 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 269 του 
ν. 3403/2006 και σύσταση προσωποπαγών θέ−
σεων. ......................................................................................................... 14

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

Διόρθωση σφάλματος στην αριθ. Φ.121760/10871/
2−7−2010 απόφαση της Υφυπουργού Εσωτερικών, 
Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνη−
σης. ............................................................................................................. 15 

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
(1)

  Πολιτογράφηση Αλλογενούς Αλλοδαπής, υπό στοιχεία: 
ΜΠΑΡΜΠΟΥ ΤΕΟΝΤΟΡΑ, ον. πατρός ΜΙΡΤΣΕΑ, γεν. 
9−7−1973 στην Ρουμανία. 

 Με την Φ.117762/3512/9−3−2011 απόφαση της Υφυπουρ−
γού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Δια−
κυβέρνησης, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 
των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, 
που κυρώθηκε με τον Ν. 3284/2004 (217 Α΄), όπως ίσχυ−
αν πριν την τροποποίηση τους με τις διατάξεις του Ν. 
3838/2010 (49 Α΄), του άρθρου 22 παρ. 1 του Ν. 3838/ 2010 
και μετά το υπ’ αριθ. 8/2010 πρακτικό της Επιτροπής 
Πολιτογράφησης που λειτουργεί στο Υπουργείο Εσωτε−
ρικών Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, 
γίνεται δεκτή η από 29−9−2006 αίτηση πολιτογράφησης 
της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

ΜΠΑΡΜΠΟΥ ΤΕΟΝΤΟΡΑ, ον. πατρός ΜΙΡΤΣΕΑ, γεν. 
9−7−1973 στην Ρουμανία, για την απόκτηση της Ελλη−
νικής ιθαγένειας. 

 Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, 
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΘΕΟΔΩΡΑ ΤΖΑΚΡΗ 
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(2)
   Πολιτογράφηση Ομογενούς Αλλοδαπής υπό στοι−

χεία: ΝΤΑΛΛΑ ΕΛΕΝΙΤΣΑ ον. πατρός ΒΑΣΙΛΗΣ, γεν. 
19−07−1985 στην Αλβανία. 

 Με την Φ. 129199/57018/16−02−2011 απόφαση της Υφυ−
πουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής 
Διακυβέρνησης, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 
των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, 
που κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004 (217 Α΄), όπως ίσχυ−
αν πριν την τροποποίηση τους με τις διατάξεις του 
ν. 3838/2010 (49 Α΄) και του άρθρου 23 παρ. 4 του ν. 
3838/2010, γίνεται δεκτή η από 25−06−2007 αίτηση πο−
λιτογράφησης της ομογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία: 
ΝΤΑΛΛΑ ΕΛΕΝΙΤΣΑ ον. πατρός ΒΑΣΙΛΗΣ, γεν. 19−07−1985 
στην Αλβανία, κάτοχου του Ειδικού Δελτίου Ταυτότη−
τας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό Α 346876, για την 
απόκτηση της Ελληνικής ιθαγένειας. 

 Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, 
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΘΕΟΔΩΡΑ ΤΖΑΚΡΗ 

F

(3)
   Πολιτογράφηση Ομογενούς Αλλοδαπής υπό στοιχεία: ΤΑ−

ΝΟΥΤΣΗ ΓΙΟΛΑΝΤΑ ον. συζύγου ΜΙΧΑΛΗ, γεν. 27−05−1961
στην Αλβανία. 

 Με την Φ. 103483/56253/14−01−2011 απόφαση της Υφυ−
πουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής 
Διακυβέρνησης, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 61 του ν. 2910/2001 (91 Α΄), των άρθρων 41 
παρ. 2 και 47 του ν. 3731/2008 (263 Α΄), του άρθρου 33 
του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με 
τον ν. 3284/2004 (217 Α΄) και του άρθρου 23 παρ. 4 του 
ν. 3838/2010 (49 Α΄), γίνεται δεκτή η από 04−02−2004 
αίτηση πολιτογράφησης της ομογενούς αλλοδαπής 
υπό στοιχεία:

ΤΑΝΟΥΤΣΗ ΓΙΟΛΑΝΤΑ ον. συζύγου ΜΙΧΑΛΗ, γεν. 
27−05−1961 στην Αλβανία, κάτοχου του Ειδικού Δελτίου 
Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό Α 387200, 
για την απόκτηση της Ελληνικής ιθαγένειας. 

 Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, 
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΘΕΟΔΩΡΑ ΤΖΑΚΡΗ 

F

(4)
   Πολιτογράφηση Ομογενούς Αλλοδαπού υπό στοιχεία: 

ΝΤΑΛΛΑΣ ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ ον. πατρός ΒΑΣΙΛΗΣ, γεν. 
25−06−1988 στην Αλβανία. 

 Με την Φ. 129191/57017/16−02−2011 απόφαση της Υφυ−
πουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής 
Διακυβέρνησης, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 
των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένει−
ας, που κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004 (217 Α΄), όπως 
ίσχυαν πριν την τροποποίηση τους με τις διατάξεις 
του ν. 3838/2010 (49 Α΄) και του άρθρου 23 παρ. 4 του 
ν. 3838/2010, γίνεται δεκτή η από 25−06−2007 αίτηση 
πολιτογράφησης του ομογενούς αλλοδαπού υπό στοι−
χεία: ΝΤΑΛΛΑΣ ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ ον. πατρός ΒΑΣΙΛΗΣ, γεν. 
25−06−1988 στην Αλβανία, κάτοχου του Ειδικού Δελτίου 

Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό Α 346875, 
για την απόκτηση της Ελληνικής ιθαγένειας. 

 Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, 
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΘΕΟΔΩΡΑ ΤΖΑΚΡΗ 

F

(5)
   Πολιτογράφηση Ομογενών Αλλοδαπών υπό στοιχεία: 

ΜΑΚΟΣ ΒΑΓΓΕΛΗ ον. πατρός ΠΑΝΤΟ, γεν. 02−10−1947 
στην Αλβανία ΜΑΚΟ ΛΕΥΤΕΡΙΑ ον. συζύγου ΒΑΓΓΕ−
ΛΗ, γεν. 20−06−1949 στην Αλβανία και ΜΑΚΟΣ ΡΟ−
ΛΑΝΤΗ ον. πατρός ΒΑΓΓΕΛΗ, γεν. 03−05−1984 στην 
Αλβανία. 

 Με την Φ. 114522/57802/16−02−2011 απόφαση της Υφυ−
πουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής 
Διακυβέρνησης, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 
των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένει−
ας, που κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004 (217 Α΄), όπως 
ίσχυαν πριν την τροποποίηση τους με τις διατάξεις 
του ν. 3838/2010 (49 Α΄) και του άρθρου 23 παρ. 4 του 
ν. 3838/2010, γίνονται δεκτές οι από 28−08−2007 αιτή−
σεις πολιτογράφησης των ομογενών αλλοδαπών υπό 
στοιχεία: α) ΜΑΚΟΣ ΒΑΓΓΕΛΗ ον. πατρός ΠΑΝΤΟ, γεν. 
02−10−1947 στην Αλβανία, κάτοχου του Ειδικού Δελτίου 
Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό Α 275619.

β) ΜΑΚΟ ΛΕΥΤΕΡΙΑ ον. συζύγου ΒΑΓΓΕΛΗ, γεν. 
20−06−1949 στην Αλβανία, κάτοχου του Ειδικού Δελτίου 
Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό Α 275620 
και

γ) ΜΑΚΟΣ ΡΟΛΑΝΤΗ ον. πατρός ΒΑΓΓΕΛΗ, γεν. 
03−05−1984 στην Αλβανία κάτοχου του Ειδικού Δελτίου 
Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό Α 275621 
για την απόκτηση της Ελληνικής ιθαγένειας. 

 Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, 
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΘΕΟΔΩΡΑ ΤΖΑΚΡΗ 

F

(6)
   Πολιτογράφηση Ομογενούς Αλλοδαπής υπό στοιχεία: 

ΖΟΥΠΑ ΕΤΛΕΒΑ ον. πατρός ΜΗΤΣΟΣ, γεν. 08−02−1971 
στην Αλβανία. 

 Με την Φ. 124292/56224/14−01−2011 απόφαση της Υφυ−
πουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής 
Διακυβέρνησης, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατά−
ξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγέ−
νειας, που κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004 (217 Α΄), όπως 
ίσχυαν πριν την τροποποίηση τους με τις διατάξεις 
του ν. 3838/2010 (49 Α΄) και του άρθρου 23 παρ. 4 του 
ν. 3838/2010, γίνεται δεκτή η από 11−05−2007 αίτηση πο−
λιτογράφησης της ομογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία: 
ΖΟΥΠΑ ΕΤΛΕΒΑ ον. πατρός ΜΗΤΣΟΣ, γεν. 08−02−1971 
στην Αλβανία, κάτοχου του Ειδικού Δελτίου Ταυτότη−
τας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό Α 336510, για την 
απόκτηση της Ελληνικής ιθαγένειας. 

 Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, 
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΘΕΟΔΩΡΑ ΤΖΑΚΡΗ 
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(7)
   Πολιτογράφηση Ομογενούς Αλλοδαπής υπό στοιχεία: 

ΚΩΤΣΙΑ ΒΑΣΙΛΩ ον. πατρός ΣΩΤΗΡΗΣ, γεν. 13−02−1984
στην Αλβανία. 

 Με την Φ. 120036/56020/14−01−2011 απόφαση της Υφυ−
πουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής 
Διακυβέρνησης, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 
των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένει−
ας, που κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004 (217 Α΄), όπως 
ίσχυαν πριν την τροποποίηση τους με τις διατάξεις 
του ν. 3838/2010 (49 Α΄) και του άρθρου 23 παρ. 4 του 
ν. 3838/2010, γίνεται δεκτή η από 12−12−2008 αίτηση πο−
λιτογράφησης της ομογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία: 
ΚΩΤΣΙΑ ΒΑΣΙΛΩ ον. πατρός ΣΩΤΗΡΗΣ, γεν. 13−02−1984 
στην Αλβανία, κάτοχου του Ειδικού Δελτίου Ταυτότη−
τας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό Α 448343, για την 
απόκτηση της Ελληνικής ιθαγένειας. 

 Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, 
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΘΕΟΔΩΡΑ ΤΖΑΚΡΗ 

F
(8)

   Πολιτογράφηση Ομογενούς Αλλοδαπού υπό στοιχεία: 
ΦΛΕΝΤΖΟΥΡΗΣ ΘΑΝΑΣΗΣ ον. πατρός ΔΗΜΗΤΡΗΣ, 
γεν. 17−02−1940 στην Αλβανία. 

 Με την Φ. 116629/54043/16−02−2011 απόφαση της Υφυ−
πουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής 
Διακυβέρνησης, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 
των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, 
που κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004 (217 Α΄), όπως ίσχυαν 
πριν την τροποποίηση τους με τις διατάξεις του ν. 3838/
2010 (49 Α΄) και του άρθρου 23 παρ. 4 του ν. 3838/2010, 
γίνεται δεκτή η από 28−02−2007 αίτηση πολιτογράφησης 
του ομογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία: ΦΛΕΝΤΖΟΥ−
ΡΗΣ ΘΑΝΑΣΗΣ ον. πατρός ΔΗΜΗΤΡΗΣ, γεν. 17−02−1940 
στην Αλβανία, κάτοχου του Ειδικού Δελτίου Ταυτότη−
τας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό Α 456185, για την 
απόκτηση της Ελληνικής ιθαγένειας. 

 Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, 
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΘΕΟΔΩΡΑ ΤΖΑΚΡΗ 

F
(9)

Τροποποιήσεις ειδικών όρων για την εγκατάσταση φω−
τοβολταϊκών και ηλιακών συστημάτων σε γήπεδα, 
οικόπεδα και κτίρια.

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Έχοντας υπόψη:
1. τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθε−

σίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» 
που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 
«Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και 
τα Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ Α΄ 98/22.4.2005),

2. το π.δ. 51/1988 «Οργανισμός του Υπουργείου ΠΕ.ΧΩ.
Δ.Ε.» (ΦΕΚ A’ 19/1.2.1988),

3. το π.δ. 381/1989 «Οργανισμός του Υπουργείου 
Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας» (ΦΕΚ Α΄ 
168/16.6.1989), όπως τροποποιήθηκε με τα π.δ. 191/1996 
(ΦΕΚ Α΄ 154/10.7.1996), π.δ. 134/2005 (ΦΕΚ Α΄ 193/2.8.2005), 

π.δ. 54/2006 (ΦΕΚ Α΄ 58/17.3.2006) σε συνδυασμό με το 
π.δ. 27/1996 «Συγχώνευση των Υπουργείων Τουρισμού, 
Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας και Εμπορίου 
στο Υπουργείο Ανάπτυξης» (ΦΕΚ Α΄ 19/1.2.1996), όπως 
τροποποιήθηκε με το π.δ. 122/2004 «Ανασύσταση του 
Υπουργείου Τουρισμού» (ΦΕΚ Α΄ 85/17.3.20041) και σε 
συνδυασμό με το π.δ. 185/2009 «Ανασύσταση του Υπουρ−
γείου Οικονομικών, συγχώνευση του Υπουργείου Οικο−
νομίας και Οικονομικών με τα Υπουργεία Ανάπτυξης και 
Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής 
και μετονομασία του σε «Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγω−
νιστικότητας και Ναυτιλίας», μετατροπή του Υπουργείου 
Μακεδονίας − Θράκης σε Γενική Γραμματεία Μακεδονί−
ας – Θράκης και υπαγωγή στο Υπουργείο Εσωτερικών 
της Γενικής Γραμματείας Μακεδονίας – Θράκης και της 
Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής” 
(ΦΕΚ Α΄ 213/7.10.2009), το π.δ. 189/2009 «Καθορισμός και 
ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων» (ΦΕΚ Α΄ 
221/5.11.2009) και το π.δ. 24/2010 «Ανακαθορισμός των 
αρμοδιοτήτων των Υπουργείων και τροποποιήσεις του 
π.δ. 189/2009» (ΦΕΚ Α΄ 56/15.4.2010),

4. τα π.δ. 89/2010 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών 
Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ Α΄ 154/7.9.2010) και 
187/7.10.2009 «Διορισμός Υπουργών και Υφυπουργών» 
(ΦΕΚ Α΄ 214/7.10.2009),

5. τις αποφάσεις του Πρωθυπουργού υπ’ αριθ. 
2876/7.10.2009 «Αλλαγή τίτλου Υπουργείων» (ΦΕΚ Β’ 
2234/7.10.2009) και Υ273/30.9.2010 «Καθορισμός αρμο−
διοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος, 
Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Νικολάου Σηφουνά−
κη» (ΦΕΚ B’ 1595/1.10.2010),

6. τον ν. 1577/1985 «Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός» 
(ΦΕΚ Α΄ 210) και συγκεκριμένα τις διατάξεις των άρθρων 
22, 26 και 27, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν,

7. τον ν. 2244/1994 «Ρύθμιση θεμάτων ηλεκτροπαρα−
γωγής από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και από συμ−
βατικά καύσιμα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 168) και 
συγκεκριμένα το άρθρο 3 παρ. 4 αυτού, όπως τροπο−
ποιήθηκε με τα άρθρα 2 παρ. 7 του ν. 2941/2001 (ΦΕΚ Α΄ 
201), 27Α παρ. 9 του ν. 3734/2009 (ΦΕΚ Α΄ 8) και 9 παρ. 
8 του ν. 3851/2010 (ΦΕΚ Α΄ 85) και ισχύει,

8. τον ν. 3468/2006 «Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας 
από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και Συμπαραγωγή 
Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης και 
λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ A΄ 129), όπως έχει τροποποιηθεί 
με τον ν. 3851/2010 «Επιτάχυνση της ανάπτυξης των 
Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για την αντιμετώπιση 
της κλιματικής αλλαγής και άλλες διατάξεις σε θέματα 
αρμοδιότητας του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργει−
ας και Κλιματικής Αλλαγής» (ΦΕΚ Α΄ 85),

9. το από 24.4.1985 π.δ. «Τρόπος καθορισμού ορίων 
οικισμών της χώρας μέχρι 2.000 κατοίκους, κατηγορίες 
αυτών και καθορισμός όρων και περιορισμών δόμησής 
τους» (ΦΕΚ Δ΄ 181/3.5.1985),

10. το από 24.5.1985 π.δ. «Τροποποίηση των όρων και 
περιορισμών δόμησης των γηπέδων των κειμένων εκτός 
των ρυμοτομικών σχεδίων των πόλεων και εκτός των 
ορίων των νομίμως υφισταμένων προ του έτους 1923 
οικισμών» (ΦΕΚ Δ΄ 270/31.5.1985),

11. την υπουργική απόφαση 31252/1530/20.5.1987 «Σύ−
σταση, σύνθεση και λειτουργία Επιτροπών Πολεοδο−
μικού και Αρχιτεκτονικού Ελέγχου (ΕΠΑΕ)» (ΦΕΚ Δ΄ 
482/29.5.1987),
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12. την υπουργική απόφαση 3046/304/30.1.1989 «Κτιρι−
οδομικός Κανονισμός» (ΦΕΚ Δ΄ 59/3.2.1989) και συγκε−
κριμένα τις διατάξεις του άρθρου 23 αυτής,

13. την υπουργική απόφαση 5219/3.2.2004 «Καθορισμός 
εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας για τις οποίες αντί 
της έκδοσης άδειας δόμησης απαιτείται Έγκριση Ερ−
γασιών. Διαδικασία έγκρισης και απαιτούμενα δικαιο−
λογητικά» (ΦΕΚ Δ’ 114/17.2.2004), όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει,

14. την υπουργική απόφαση Δ6/Φ1/οικ.19500/4.11.2004 
«Τροποποίηση και συμπλήρωση της 13727/724/2003 κοι−
νής υπουργικής απόφασης ως προς την αντιστοίχιση 
των δραστηριοτήτων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας 
με τους βαθμούς όχλησης που αναφέρονται στην πολε−
οδομική νομοθεσία» (ΦΕΚ Β΄ 1671/11.11.2004) και συγκεκρι−
μένα τη διάταξη της παραγράφου 1 του άρθρου 2,

15. την υπουργική απόφαση 49828/12.11.2008 «Έγκριση 
ειδικού πλαισίου χωροταξικού σχεδιασμού και αειφόρου 
ανάπτυξης για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και 
της στρατηγικής μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων 
αυτού» (ΦΕΚ Β΄ 2464/3.12.2008),

16. την υπουργική απόφαση 40158/25.8.2010 «Έγκριση 
ειδικών όρων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συ−
στημάτων και ηλιακών συστημάτων σε γήπεδα και κτίρια 
σε εκτός σχεδίου περιοχές» (ΦΕΚ Β΄ 1556/22.9.2010),

17. την υπουργική απόφαση 36720/25.8.2010 «Έγκρι−
ση ειδικών όρων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊ−
κών και ηλιακών συστημάτων σε κτίρια και οικόπεδα 
εντός σχεδίου περιοχών, και σε οικισμούς» (ΦΕΚ Α.Α.Π. 
376/6.9.2010),

18. τις περιπτώσεις γ) και στ) της παραγράφου 1 του 
άρθρου 13 της Οδηγίας 2009/28/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Απριλίου 
2009 «σχετικά με την προώθηση της χρήσης ενέργειας 
από ανανεώσιμες πηγές και την τροποποίηση και τη 
συνακόλουθη κατάργηση των Οδηγιών 2001/77/ΕΚ και 
2003/30/ΕΚ»,

19. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής της από−
φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού 
Προϋπολογισμού, αποφασίζει:

Άρθρο 1
Τροποποίηση του άρθρου 1

της υπ’ αριθ. 40158/25.8.2010 (ΦΕΚ Β΄ 1556)
υπουργικής απόφασης

1. Η παράγραφος 1 του Άρθρου 1 τροποποιείται ως 
εξής:

«1. Σε γήπεδα που βρίσκονται σε εκτός σχεδίου περι−
οχές, ανεξαρτήτως οικοδομησιμότητας και αρτιότητας, 
επιτρέπεται η εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σταθμών 
ανεξαρτήτως ισχύος.

Για τη χωροθέτηση των φωτοβολταϊκών συστημάτων 
ανεξαρτήτως ισχύος εφαρμόζονται τα κριτήρια της παρ. 
2 του άρθρου 17 της υπ’ αριθ. 49828/12.11.2008 υπουργι−
κής απόφασης «Έγκριση ειδικού πλαισίου χωροταξικού 
σχεδιασμού και αειφόρου ανάπτυξης για τις ανανεώσι−
μες πηγές ενέργειας και της στρατηγικής μελέτης περι−
βαλλοντικών επιπτώσεων αυτού» (ΦΕΚ Β΄ 2464/3.12.2008). 
Για τη χωροθέτηση των συνοδευτικών έργων των εγκα−
ταστάσεων εκμετάλλευσης ηλιακής ενέργειας (δίκτυα 
πρόσβασης και μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, κ.λπ.) 
εφαρμόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 2 του άρ−
θρου 6 της ίδιας υπουργικής απόφασης, τα γενικά κρι−

τήρια της νομοθεσίας και οι τυχόν ειδικοί κανονισμοί 
και πρότυπα που έχουν θεσμοθετηθεί για ορισμένες 
κατηγορίες συνοδευτικών έργων (π.χ. γραμμές μετα−
φοράς υψηλής τάσης).

Ειδικές δεσμεύσεις που απορρέουν από άλλες διατά−
ξεις (π.χ. υπεραστική κυκλοφορία, αεροδρόμια κ.λπ.) εξα−
κολουθούν να εφαρμόζονται, εκτός εάν ο αρμό διος φο−
ρέας εκδώσει απόφαση που ρυθμίζει άλλως το θέμα.

Ειδικότερα για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών 
συστημάτων σε γήπεδα μη άρτια και μη οικοδομήσι−
μα, οι δομικές κατασκευές για την εγκατάσταση των 
φωτοβολταϊκών συστημάτων δεν μπορεί να υπερβαί−
νουν τις απολύτως αναγκαίες. Ως απολύτως αναγκαίες 
κατασκευές νοούνται: α) στυλίσκος ΔΕΗ, β) οικίσκος 
εγκατάστασης ηλεκτρονικού εξοπλισμού ανά 500 kW 
εγκατεστημένης ισχύος προκατασκευασμένος και με 
απολύτως αναγκαίες διαστάσεις μέχρι 15 τ.μ. και συ−
νολικού ύψους μέχρι και 2,5 μ. με τη δυνατότητα προ−
σαύξησης του ύψους αυτού μέχρι 20% στην περίπτωση 
εγκατάστασης εργοστασιακών πεδίων διανομής των 
αντιστροφέων–μετασχη ματιστών, γ) περίφραξη με συρ−
ματόπλεγμα στα όρια της ιδιοκτησίας μέχρι 2,5 μ. με 
συμπαγές τοιχείο ύψους έως 30 εκ. για την προστασία 
της εγκατάστασης».

2. Η παράγραφος 4 του Άρθρου 1 τροποποιείται ως 
εξής:

«4. Η εγκατάσταση των φωτοβολταϊκών συστημάτων 
και τυχόν οικίσκος που χρησιμοποιείται για τη στέγαση 
του ηλεκτρονικού εξοπλισμού των συστημάτων αυτών 
πρέπει να απέχει από τα όρια των γηπέδων:

α) απόσταση ίση με 2,5 μ., όταν το μέγιστο ύψος του 
εξοπλισμού από τη στάθμη του φυσικού ή τεχνητά διαμορ−
φωμένου εδάφους των γηπέδων είναι μέχρι και 2,5μ.

β) απόσταση ίση με 5 μ., όταν το μέγιστο ύψος του 
εξοπλισμού υπερβαίνει τα 2,5μ.

Ο υπολογισμός της ελάχιστης απόστασης βασίζεται 
στην προβολή επί του οριζοντίου επιπέδου του συνόλου 
των εγκαταστάσεων του φωτοβολταϊκού εξοπλισμού 
για όλες τις πιθανές θέσεις που αυτός λαμβάνει κατά 
τη διάρκεια της λειτουργίας του».

3. Η παράγραφος 5 του Άρθρου 1 τροποποιείται ως 
εξής:

«5. Απαραίτητη προϋπόθεση για την εγκατάσταση των 
φωτοβολταϊκών συστημάτων είναι η απόδειξη της κυ−
ριότητας ή της νόμιμης κατοχής του γηπέδου για την 
εγκατάστασή τους».

Άρθρο 2
Τροποποίηση του άρθρου 2

της υπ’ αριθ. 40158/25.8.2010 (ΦΕΚ Β΄ 1556)
υπουργικής απόφασης

1. Η παράγραφος 1 του άρθρου 2 αντικαθίσταται ως 
εξής:

«1. Για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων, 
ανεξαρτήτως ισχύος, δεν απαιτείται η έκδοση οικοδο−
μικής άδειας, αλλά έκδοση έγκρισης εργασιών δόμη−
σης μικρής κλίμακας που εκδίδεται από την αρμόδια 
Διεύθυνση Πολεοδομίας, σύμφωνα με τις διατάξεις της 
υπ’ αριθ. 5219/3.2.2004 (ΦΕΚ Δ΄ 114/17.2.2004) υπουργικής 
απόφασης, όπως ισχύει.

Οι αναγκαίες κατασκευές που συνοδεύουν – απαιτού−
νται για την εγκατάσταση των φωτοβολταϊκών συστημά−
των είναι: α) στυλίσκος ΔΕΗ, β) οικίσκος εγκατάστασης 
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ηλεκτρονικού εξοπλισμού ανά 500 kW εγκατεστημένης 
ισχύος προκατασκευασμένος και με απολύτως αναγκαί−
ες διαστάσεις μέχρι 15 τ.μ. και συνολικού ύψους μέχρι και 
2,5 μ. με τη δυνατότητα προσαύξησης του ύψους αυτού 
μέχρι 20% στην περίπτωση εγκατάστασης εργοστασι−
ακών πεδίων διανομής των αντιστροφέων – μετασχη−
ματιστών, γ) περίφραξη με συρματόπλεγμα στα όρια 
της ιδιοκτησίας μέχρι 2,5 μ. με συμπαγές τοιχείο ύψους 
έως 30 εκ. για την προστασία της εγκατάστασης.

Δεν απαλλάσσονται από την υποχρέωση έκδοσης 
οικοδομικής άδειας εργασίες από σκυρόδεμα που συ−
νοδεύουν τις παραπάνω κατασκευές, όπως θεμελιώσεις 
των βάσεων στήριξης των φωτοβολταϊκών στοιχείων.

Για εργασίες όπως η θεμελίωση των βάσεων στήρι−
ξης των φωτοβολταϊκών στοιχείων με πασαλόμπηξη, 
με γεώβιδες, με χρήση βαρυτικών βάσεων, ακόμα και 
όταν μέρος τους (μέχρι 50%) τοποθετείται κάτω από 
τη φυσική στάθμη του εδάφους, καθώς και πάσης φύ−
σεως οικίσκοι που εδράζονται βαρυτικά στο έδαφος 
και που ως αποκλειστικό σκοπό έχουν την προφύλαξη 
του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού του σταθμού, 
δεν απαιτείται έκδοση οικοδομικής άδειας.

Στην περίπτωση που οι εγκαταστάσεις του φωτοβολ−
ταϊκού εξοπλισμού υπερβαίνουν τα 2,5 μ. από τη στάθ−
μη του φυσικού ή τεχνητά διαμορφωμένου εδάφους 
των γηπέδων, οι βάσεις στήριξης των φωτοβολταϊκών 
πλαισίων πρέπει να είναι πιστοποιημένες ως προς την 
αντοχή τους σε ακραίες ανεμοπιέσεις από ανεξάρτητο 
διαπιστευμένο φορέα, σύμφωνα με τον Ευρωκώδικα ή 
το πρότυπο DIN ή άλλο αντίστοιχο Εθνικό Πρότυπο ή, 
εναλλακτικά, να υπάρχει για αυτές δήλωση στατικής 
επάρκειας από διπλωματούχο μηχανικό, και τα στοι−
χεία συνυποβάλλονται με τα δικαιολογητικά για την 
έγκριση εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας. Επιπλέον, 
συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερόμενου 
ότι ο εξοπλισμός που θα χρησιμοποιηθεί είναι ο συγκε−
κριμένος πιστοποιημένος εξοπλισμός».

2. Τροποποιείται το άρθρο 2 παρ. 2 περ. β, ως εξής:
«β) Μετά την παράγραφο 3 προστίθεται παράγραφος 

4, ως εξής:
«4. Στην περίπτωση τοποθέτησης φωτοβολταϊκών συ−

στημάτων μέχρι 100 kW σε γήπεδα που δεν βρίσκονται 
σε δάσος ή σε δασική έκταση, σε ρέμα, στον αιγιαλό ή 
την παραλία, σε καθορισμένο αρχαιολογικό χώρο ή σε 
περιοχή απολύτου προστασίας της φύσης, τα απαραί−
τητα δικαιολογητικά για την έκδοση έγκρισης εργασιών 
δόμησης μικρής κλίμακας είναι:

α) σύντομη περιγραφή των εκτελούμενων εργασιών, που 
αφορούν την εγκατάσταση φωτοβολταϊκού σταθμού,

β) τοπογραφικό διάγραμμα και διάγραμμα κάλυψης, 
όπου φαίνεται η θέση εγκατάστασης του σχετικού εξο−
πλισμού και τυχόν άλλες εγκαταστάσεις φωτοβολταϊ−
κών συστημάτων στο ίδιο οικόπεδο,

γ) υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερόμενου στην οποία 
θα δηλώνεται ότι, το ακίνητο στο οποίο προτίθεται να 
εγκαταστήσει τον φωτοβολταϊκό σταθμό δεν βρίσκεται 
σε δάσος ή σε δασική έκταση, σε ρέμα, στον αιγιαλό ή 
την παραλία, σε καθορισμένο αρχαιολογικό χώρο ή σε 
περιοχή απολύτου προστασίας της φύσης,

δ) έγκριση της αρμόδιας αρχαιολογικής υπηρεσίας, 
εφόσον απαιτείται,

ε) βεβαίωση χαρακτηρισμού της γης από την οικεία 
Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης και, ειδικά για εγκατά−

σταση φωτοβολταϊκών σε γεωργική γη υψηλής παρα−
γωγικότητας (Γ.Γ.Υ.Π.), άδεια από την οικεία Διεύθυνση 
Αγροτικής Ανάπτυξης για το επιτρεπτό της εγκατάστα−
σης φωτοβολταϊκών σταθμών σε Γ.Γ.Υ.Π.,

στ) αποδεικτικό κοινοποίησης του αντιγράφου της 
παραπάνω υπεύθυνης δήλωσης και του τοπογραφικού 
σχεδίου στις κατά περίπτωση αρμόδιες υπηρεσίες (δα−
σαρχείο, Κτηματική Υπηρεσία ή/και κατά περίπτωση 
άλλη αρμόδια υπηρεσία), καθώς και στην υπηρεσία Α.Π.Ε 
του άρθρου 20 του ν. 3468/2006 (ΦΕΚ Α΄ 129) όπως 
τροποποιήθηκε με το άρθρο 11 του ν.3851/2010 (ΦΕΚ Α΄ 
85), και ισχύει και

ζ) έγκριση της αρμόδιας Επιτροπής Πολεοδομικού και 
Αρχιτεκτονικού Ελέγχου (Ε.Π.Α.Ε.), στις περιπτώσεις που 
αυτή απαιτείται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 
2 του ν.2941/2001 (ΦΕΚ Α΄ 201).

Η υπηρεσία εξυπηρέτησης επενδυτών για έργα Ανα−
νεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Υ.Α.Π.Ε.) μπορεί να ελέγχει 
αυτεπαγγέλτως ζητήματα που σχετίζονται με τον τόπο 
εγκατάστασης των φωτοβολταϊκών σταθμών απευθύ−
νοντας ερωτήματα στις κατά περίπτωση αρμόδιες 
υπηρεσίες. Τα αποτελέσματα του ελέγχου αυτού τα 
κοινοποιεί στην αρμόδια για την έγκριση Πολεοδομική 
Υπηρεσία. Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι το πε−
ριεχόμενο της υπεύθυνης δήλωσης δεν είναι αληθές, 
πέραν των προβλεπομένων συνεπειών εκ του λόγου 
αυτού επιβάλλονται και άλλες τυχόν προβλεπόμενες 
κυρώσεις στις σχετικές κείμενες διατάξεις».

3. Τροποποιείται το άρθρο 2 παρ. 3, ως εξής:
«3. Σε κτίρια που βρίσκονται σε περιοχές εκτός σχε−

δίου, η εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων 
ανεξαρτήτως ισχύος επιτρέπεται υπό τους όρους που 
προβλέπονται στις παραγράφους 1 έως 7 του άρθρου 
3 της υπ’ αριθ. 36720/25.8.2010 υπουργικής απόφασης 
“Έγκριση ειδικών όρων για την εγκατάσταση φωτοβολ−
ταϊκών και ηλιακών συστημάτων σε κτίρια και οικόπεδα 
εντός σχεδίου περιοχών, και σε οικισμούς” (ΦΕΚ Α.Α.Π. 
376/25.8.2010), όπως κάθε φορά ισχύει. Ειδικότερα για 
την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων σε κτίρια 
ισχύος μεγαλύτερης από 10kW εκτός σχεδίου πόλεως 
απαιτείται η συνυποβολή τοπογραφικού διαγράμματος 
και αντιγράφου της οικοδομικής άδειας».

Άρθρο 3
Τροποποίηση του τίτλου

της υπ’ αριθ. 36720/25.8.2010 (ΦΕΚ Α.Α.Π. 376)
υπουργικής απόφασης

Τροποποιείται ο τίτλος της υπ’ αριθ. 36720/25.8.2010 
υπουργικής απόφασης ως εξής: «Έγκριση ειδικών όρων 
για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών και ηλιακών συστη−
μάτων επί κτισμάτων και ακαλύπτων χώρων αυτών».

Άρθρο 4
Τροποποίηση του άρθρου 1

της υπ’ αριθ. 36720/25.8.2010 (ΦΕΚ Α.Α.Π. 376)
υπουργικής απόφασης

1. Το πρώτο εδάφιο του άρθρου 1 αντικαθίσταται ως 
εξής:

«Η εγκατάσταση φωτοβολταϊκών και ηλιακών συστη−
μάτων ψύξης και θέρμανσης χώρου επιτρέπεται μετά 
από έγκριση εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας στους 
ακάλυπτους χώρους των οικοπέδων που βρίσκονται σε 
περιοχές εντός σχεδίου και εντός οικισμών, σύμφωνα 
με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 3 του 
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Ειδικού Χωροταξικού Πλαισίου για τις Α.Π.Ε., με την 
επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 23 του Κτιριο−
δομικού Κανονισμού περί φύτευσης οικοπέδων».

2. Το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 1 αντικαθίσταται 
ως εξής:

«Δεν δικαιολογείται η τοποθέτηση εγκαταστάσεων σε 
αδόμητα οικόπεδα, καθώς αυτές αποτελούν κατασκευές 
που χρησιμοποιούνται για την άμεση ή έμμεση εξυπη−
ρέτηση των κτιρίων ή της λειτουργικότητάς τους και 
επιπλέον εντάσσονται στο πλαίσιο της ενεργειακής πο−
λιτικής ως ενεργητικά συστήματα εξοικονόμησης ενέρ−
γειας, σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 19 και 44 του ν. 1577/
1985 «Περί Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού» (ΦΕΚ Α΄ 
210), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

Σε οργανωμένους υποδοχείς μεταποιητικών και επι−
χειρηματικών δραστηριοτήτων, όπως περιοχές ΒΙ.ΠΕ., 
ΒΙ.ΠΑ., ΒΙΟ.ΠΑ., Τεχνοπόλεις και άλλες μορφές Βιομη−
χανικών και Επιχειρηματικών Περιοχών (Β.Ε.ΠΕ.) καθώς 
και τα επιχειρηματικά πάρκα, και στους οικισμούς χω−
ρίς σχέδιο, εφαρμόζονται οι ισχύοντες όροι δόμησης 
(κάλυψη, μέγιστο ύψος, κ.λπ.) για την τοποθέτηση των 
εγκαταστάσεων.

Για την εγκατάσταση των συστημάτων αυτών δεν 
απαιτείται η έγκριση της αρμόδιας Επιτροπής Πολε−
οδομικού και Αρχιτεκτονικού Ελέγχου (Ε.Π.Α.Ε.) με την 
επιφύλαξη του άρθρου 2».

Άρθρο 5
Τροποποίηση του άρθρου 2

της υπ’ αριθ. 36720/25.8.2010 (ΦΕΚ Α.Α.Π. 376)
υπουργικής απόφασης

1. Τροποποιείται ο τίτλος του άρθρου 2, ως εξής:
«Όροι και διαδικασία εγκατάστασης σε χαρακτηρι−

σμένους παραδοσιακούς οικισμούς, περιοχές ιδιαιτέ−
ρου φυσικού κάλλους, ιστορικά τμήματα πόλεων και 
διατηρητέα κτίρια που προστατεύονται ως προς την 
αρχιτεκτονική και πολεοδομική μορφολογία από ειδικά 
διατάγματα».

2. Το άρθρο 2 αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Επιτρέπεται η εγκατάσταση φωτοβολταϊκών και 

ηλιακών συστημάτων ψύξης και θέρμανσης χώρου 
μετά από έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας α) σε χα−
ρακτηρισμένους παραδοσιακούς οικισμούς, ιστορικά 
τμήματα πόλεων και διατηρητέα κτίρια, εφόσον δεν 
απαγορεύεται η εγκατάστασή τους από τα σχετικά 
διατάγματα και αποφάσεις προστασίας τους και υπό 
τον όρο ότι τοποθετούνται στους ακάλυπτους χώρους 
των κτιρίων και σε σημεία μη ορατά από κοινόχρη−
στους χώρους και β) σε περιοχές ιδιαιτέρου φυσικού 
κάλλους, εφόσον δεν απαγορεύεται η εγκατάστα−
σή τους από τη σχετική νομοθεσία προστασίας και 
εναρμονίζονται κατά το δυνατόν οι εγκαταστάσεις 
με τον περιβάλλοντα χώρο. Για την κατά τα ως άνω 
εγκατάσταση δεν επιτρέπεται η διάνοιξη νέων ή η 
διαπλάτυνση υφιστάμενων οδών.

2. Η έγκριση χορηγείται ύστερα από σύμφωνη γνώμη 
της αρμόδιας Επιτροπής Πολεοδομικού και Αρχιτεκτο−
νικού Ελέγχου (Ε.Π.Α.Ε.). Η Ε.Π.Α.Ε. ελέγχει την τήρηση 
των προϋποθέσεων της παραγράφου 1, την ένταξη των 
εγκαταστάσεων τους στον χώρο, καθώς και την εναρμό−
νισή τους με το τοπίο. Στις περιπτώσεις που απαιτείται 
έγκριση από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου 
Πολιτισμού και Τουρισμού υποβάλλεται σκαρίφημα του 

χώρου τοποθέτησης των φωτοβολταϊκών στοιχείων και 
φωτογραφική τεκμηρίωση».

Άρθρο 6
Τροποποίηση του άρθρου 3

της υπ’ αριθ. 36720/25.8.2010 (ΦΕΚ Α.Α.Π. 376)
υπουργικής απόφασης

1. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 3 αντικα−
θίσταται ως εξής:

«1. Η τοποθέτηση φωτοβολταϊκών συστημάτων ανε−
ξαρτήτως ισχύος και ηλιακών συστημάτων ψύξης και 
θέρμανσης χώρου πάνω σε κτίρια, όπως αυτά ορίζονται 
στο άρθρο 2 παρ. 17 του ν. 1577/1985, επιτρέπεται εφό−
σον γίνεται επάνω στο δώμα ή τη στέγη νομίμως υφι−
στάμενου κτιρίου, συμπεριλαμβανομένων στεγάστρων 
βεραντών, προσόψεων και σκιάστρων, όπως αυτά ορί−
ζονται στη διάταξη της παραγράφου 6 του άρθρου 11 
του ν.1577/85, όπως ισχύει, σύμφωνα με την παρ. 1α΄ του 
άρθρου 16 του ίδιου νόμου, όπου αυτό εφαρμόζεται και 
ισχύει».

2. Στην τρίτη παράγραφο του άρθρου 3 αντικαθίστα−
ται η λέξη «περιγράμματος» από τη λέξη «όγκου».

3. Η παράγραφος 4 του άρθρου 3 αντικαθίσταται ως 
εξής:

«4. Τα φωτοβολταϊκά συστήματα και τα ηλιακά συ−
στήματα ψύξης και θέρμανσης χώρου θα πρέπει να 
αποτελούν ενιαίο σύνολο με τις υπόλοιπες κατασκευ−
ές βάσει του άρθρου 16 του ν. 1577/1985, όπου αυτό 
εφαρμόζεται και ισχύει, εφόσον υπάρχουν, έτσι ώστε 
να μην προσβάλλεται η αισθητική του κτιρίου και του 
περιβάλλοντος».

4. H παράγραφος 6 του άρθρου 3 τροποποιείται ως 
εξής:

«Ειδικά για την τοποθέτηση των φωτοβολταϊκών 
συστημάτων πάνω σε κτίρια και για ισχύ μέχρι των 
100kW δεν απαιτείται οικοδομική άδεια, ούτε έγκριση 
εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας. Ο ενδιαφερόμενος 
υποβάλλει:

− έγγραφη γνωστοποίηση εργασιών και εκπόνησης 
της μελέτης εγκατάστασης και ενεργειακής απόδοσης 
των φωτοβολταϊκών συστημάτων στον Διαχειριστή του 
δικτύου ή σε άλλο προμηθευτή που ηλεκτροδοτεί το 
κτίριο όπου εγκαθίσταται το φωτοβολταϊκό σύστημα, 
η οποία υπογράφεται από τον ενδιαφερόμενο και τον 
επιβλέποντα για την εγκατάσταση μηχανικό και επέχει 
θέση υπεύθυνης δήλωσης που τους καθιστά υπεύθυνους 
κατά νόμο για την τήρηση των όρων της παρούσας 
απόφασης, καθώς και

− υπεύθυνη δήλωση ότι δεν απαιτείται γνωμοδότηση 
της Επιτροπής Πολεοδομικού Αρχιτεκτονικού Ελέγχου 
(Ε.Π.Α.Ε.). Στις περιπτώσεις όπου απαιτείται η γνωμοδό−
τηση της Ε.Π.Α.Ε., αυτή κατατίθεται μαζί με το έγγραφο 
γνωστοποίησης εργασιών.

Για τη σύνδεση με τον Διαχειριστή του δικτύου δεν 
απαιτείται αυτοψία ή άλλη ενέργεια της αρμόδιας Πολε−
οδομικής Υπηρεσίας. Ο αρμόδιος Διαχειριστής οφείλει 
να κοινοποιεί τη Σύμβαση Σύνδεσης στην αρμόδια Διεύ−
θυνση Πολεοδομίας, πέραν των λοιπών αποδεκτών».

5. Η παράγραφος 7 του άρθρου 3 αντικαθίσταται ως 
εξής:

«7. Για την τοποθέτηση των φωτοβολταϊκών συστη−
μάτων πάνω σε κτίρια για ισχύ μεγαλύτερη των 100kW, 
απαιτείται η έγκριση εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας 
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σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ’ αριθ. οικ.5219/3.2.2004 
(ΦΕΚ Δ΄ 114/17.2.2004) υπουργικής απόφασης, όπως τρο−
ποποιήθηκε και ισχύει, και απαιτείται η συνυποβολή 
δήλωσης στατικής επάρκειας του κτιρίου πάνω στο 
οποίο θα γίνει η εγκατάσταση, υπογεγραμμένη από 
διπλωματούχο πολιτικό μηχανικό».

Η απόφαση αυτή ισχύει από την ημερομηνία δημο−
σίευσής της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 28 Φεβρουαρίου 2011

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΗΦΟΥΝΑΚΗΣ

F
         Αριθ. 4106/112 (10)
Καθορισμός αριθμού θέσεων για το Αιγινήτειο Νοσο−

κομείο, που πληρούνται από άτομα που προστα−
τεύονται από το ν. 2643/1998 και κατανομή των θέ−
σεων αυτών. 

 Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των παρ. 1 και 2 του άρθρου 3 του 

ν. 2643/1998 (Α΄ 220) «Μέριμνα για την απασχόληση 
προσώπων ειδικών κατηγοριών και άλλες διατάξεις», 
όπως ισχύει μετά την τελευταία τροποποίηση του με 
τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 3051/2002 (Α΄ 220) 
«Συνταγματικά κατοχυρωμένες ανεξάρτητες αρχές 
ρυθμίσεις».

2. Τις διατάξεις του άρθρου 8 του ν. 3051/2002.
3. Τις διατάξεις των περιπτώσεων α΄ και γ΄ της παρ. 

4, του άρθρου 1 του ν. 3454/2006 (Α΄ 75) «Ενίσχυση της 
οικογένειας και λοιπές διατάξεις».

4. Την αριθ. Υ275/30−09−2010 Απόφαση του Πρωθυ−
πουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή 
Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Γεωρ−
γίου Κουτρουμάνη» (ΦΕΚ 1595/Β΄/1−10−2010).

5. Το υπ’ αριθ. 1988/28−2−2011 έγγραφο του Αιγινήτειου 
Νοσοκομείου, για την επικείμενη έκδοση προκήρυξης 
πλήρωσης είκοσι δύο (22) συνολικά κενών οργανικών 
θέσεων νοσηλευτικού προσωπικού του Νοσοκομείου.

6. Το γεγονός ότι η απόφαση δεν προκαλεί δαπάνη σε 
βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Α. Σε συνέχεια προηγούμενων αποφάσεών μας, καθο−
ρίζουμε το συνολικό αριθμό των θέσεων εργασίας για 
το Αιγινήτειο Νοσοκομείο, που πρόκειται να πληρωθούν 
από άτομα που προστατεύονται από τις διατάξεις του 
ν. 2643/1998, σε μία (1).

Β. Δίδουμε την ανωτέρω θέση στην κατηγορία των 
Συγγενών Ατόμων με Αναπηρία (Έμμεση ΑΜΕΑ, δεύτερο 
εδάφιο περίπτωσης β΄ της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 2643/
1998). Η θέση αυτή θα καλυφθεί από Άτομο της Δευτε−
ροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ) ειδικότητας ΔΕ Βοηθών 
Νοσοκόμων.

ΝΟΜΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΛΑΔΟΣ/
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΘΕΣΕΙΣ 
ν.2643/98

ΑΤΤΙΚΗΣ Αιγινήτειο 
Νοσοκομείο

ΔΕ Βοηθών 
Νοσοκόμων

Έμμεση 
Α.Μ.Ε.Α.

1

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 9 Μαρτίου 2011

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗΣ 

F
   Αριθ. 2842/14622 (11)
Μερική ανάκληση της αριθ. 14827/190950/3.12.2010 από−

φασης της Γενικής Γραμματέως Περιφέρειας Θεσσα−
λίας «Διαπιστωτική πράξη για την αυτοδίκαιη μετά−
ταξη υπαλλήλων» (ΦΕΚ Β΄ 1965), όπως τροποποιήθηκε 
με την αριθ. οικ.590/4462/20−1−2011 (ΦΕΚ Β΄ 203/11−2−
2011) απόφαση. 

 Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ− ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) των άρθρων 186 και 256 (παρ. 1), 260 (παρ. 2) και 270 

του Ν. 3852/7−6−2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοί−
κησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα 
Καλλικράτης» (Α΄ 87).

β) του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση 
της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά 
Όργανα» (Α΄ 98).

2. Τις αριθ. 33786/16−6−2010 (αριθ. Εγκ. 10/2010) 40623/
20−7−2010 και 34094/4−8−2010 εγκυκλίους του Υπουρ−
γείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής 
Διακυβέρνησης.

3. Την αριθ. 14827/190950/3.12.2010 απόφαση της Γενι−
κής Γραμματέως Περιφέρειας Θεσσαλίας «Διαπιστωτική 
πράξη για την αυτοδίκαιη μετάταξη υπαλλήλων» (Β΄ 1965), 
όπως τροποποιήθηκε με την αριθ. οικ.590/4462/20.1.2011 
(Β΄ 203) απόφαση, αποφασίζουμε:

Ανακαλούμε εν μέρει, κατόπιν της αριθ. 437/16688/ 
18.2.2011 αιτήσεως της αναφερόμενης υπαλλήλου, την 
αριθ. 14827/190950/3.12.2010 «Διαπιστωτική πράξη για την 
αυτοδίκαιη μετάταξη υπαλλήλων» (Β’/1965) απόφαση, 
κατά το μέρος που αφορά τη μετάταξη της:

Σιώπη Ειρήνης του Ιωάννη, κλάδου TE Πληροφορικής 
με Γ΄ βαθμό.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Λάρισα, 8 Μαρτίου 2011

Η Γενική Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΓΕΡΑΚΟΥΔΗ 

F
(12)

    Απόκτηση Ελληνικής Ιθαγένειας από την ομογενή ΠΑΠΑ 
(PAPA) KATEPINA (KATERINA) του ΑΗΔΟΝΗ κ.λπ.

 1) Με την αριθ. 107/17−2−2011 απόφαση του Γενικού 
Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης γίνε−
ται αποδεκτή η αίτηση της ΠΑΠΑ (PAPA) ΚΑΤΕΡΙΝΑ 
(KATERINA) του ΑΗΔΟΝΗ (AIDHON) κατοίκου Δήμου Αγί−
ου Νικολάου κατόχου του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας 
Ομογενούς (ΕΔΤΟ) με αριθμό Α 279785, περί απόκτησης 
της Ελληνικής Ιθαγένειας, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 23 του Ν.3838/2010 (ΦΕΚ Α΄ 49/2010).

2) Με την αριθ. 106/17−2−2011 απόφαση του Γενικού 
Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, γίνε−
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ται αποδεκτή η αίτηση της ΓΚΡΕΜΟ (GREMO) ΑΡΕΤΗ 
(ARETI) του ΠΥΛΙΟ (PILO), κατοίκου Δημοτικής Ενότητας 
Νεάπολης του Δήμου Αγίου Νικολάου κατόχου του Ειδι−
κού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (ΕΔΤΟ) με αριθμό Α 
279158, περί απόκτησης της Ελληνικής Ιθαγένειας, σύμ−
φωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23 του Ν.3838/2010 
(ΦΕΚ Α΄ 49/2010).

3) Με την αριθ. 104/17−2−2011 απόφαση του Γενικού 
Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης γίνεται 
αποδεκτή η αίτηση της ΓΙΩΡΓΑ (JORGA) ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 
(PARASHQEVI) του ΧΡΗΣΤΟΥ (KRISTO), κατοίκου Δή−
μου Αγίου Νικολάου κατόχου του Ειδικού Δελτίου 
Ταυτότητας Ομογενούς (ΕΔΤΟ) με αριθμό Α 279499, 
περί απόκτησης της Ελληνικής Ιθαγένειας, σύμφωνα 
με τις διατάξεις του άρθρου 23 του Ν.3838/2010 (ΦΕΚ 
Α΄ 49/2010).

4) Με την αριθ. οικ.97/17−02−2011 απόφαση του Γενικού 
Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης γίνεται 
αποδεκτή η αίτηση του ΑΝΤΩΝΗ (ANDONI) ΒΑΓΓΕΛΗ 
(VANGJEL) του ΡΟΛΑΝΤ (ROLAND) κατοίκου Δήμου Αγί−
ου Νικολάου κατόχου του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας 
Ομογενούς (ΕΔΤΟ) με αριθμό Α 477709, περί απόκτησης 
της Ελληνικής Ιθαγένειας, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 23 του Ν.3838/2010 (ΦΕΚ Α΄ 49/2010).

5) Με την αριθ. οικ.98/17−02−2011 απόφαση του Γε−
νικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης 
γίνεται αποδεκτή η αίτηση του ΑΝΤΩΝΗ (ANDONI) ΡΟ−
ΛΑΝΤ (ROLAND) του ΚΛΕΑΡΧΟ (KLEARKO) κατοίκου 
Δήμου Αγίου Νικολάου κατόχου του Ειδικού Δελτίου 
Ταυτότητας Ομογενούς (ΕΔΤΟ) με αριθμό Α 279486, 
περί απόκτησης της Ελληνικής Ιθαγένειας, σύμφωνα 
με τις διατάξεις του άρθρου 23 του Ν.3838/2010 (ΦΕΚ 
Α΄ 49/2010).

6) Με την αριθ. οικ.99/17−02−2011 απόφαση του Γε−
νικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης 
γίνεται αποδεκτή η αίτηση του ΤΖΑΡΟΥ (XHARO) ΑΛΕ−
ΞΑΝΔΡΟΥ (ALEKSANDER) του ΝΙΚΟΛΑΟΥ (NIKOLLA) κα−
τοίκου Δήμου Ιεράπετρας κατόχου του Ειδικού Δελτίου 
Ταυτότητας Ομογενούς (ΕΔΤΟ) με αριθμό Α 279652, 
περί απόκτησης της Ελληνικής Ιθαγένειας, σύμφωνα 
με τις διατάξεις του άρθρου 23 του Ν.3838/2010 (ΦΕΚ 
Α΄ 49/2010).

7) Με την αριθ. οικ.100/17−02−2011 απόφαση του Γενικού 
Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης γίνε−
ται αποδεκτή η αίτηση της ΑΝΤΩΝΗ (ANDONI) ΛΙΝΤΙΤΑ 
(LINDITA) του ΑΧΙΛΛΕΑ (ARQILEA) κατοίκου Δήμου Αγί−
ου Νικολάου κατόχου του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας 
Ομογενούς (ΕΔΤΟ) με αριθμό Α 279485 περί απόκτησης 
της Ελληνικής Ιθαγένειας, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 23 του Ν.3838/2010 (ΦΕΚ Α΄ 49/2010).

8) Με την αριθ. οικ.101/17−02−2011 απόφαση του Γενικού 
Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης γίνεται 
αποδεκτή η αίτηση του ΣΤΕΡΓΙΟΥ (STERJO) ΑΝΤΩΝΙ−
ΟΥ (ANDONIOS) του ΓΙΩΡΓΟΥ (JORGO) κατοίκου Δήμου 
Ιεράπετρας κατόχου του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας 
Ομογενούς (ΕΔΤΟ) με αριθμό Α 279640, περί απόκτησης 
της Ελληνικής Ιθαγένειας, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 23 του Ν.3838/2010 (ΦΕΚ Α΄ 49/2010).

9) Με την αριθ. οικ.102/17−02−2011 απόφαση του Γενικού 
Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης γίνεται 
αποδεκτή η αίτηση της ΜΠΟΤΣΙ (BOCI) ΡΙΝΑ (RINA) του 
ΜΙΛΤΟΥ (MILTO) κατοίκου Δήμου Αγίου Νικολάου κατό−
χου του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (ΕΔΤΟ) 

με αριθμό Α 279208, περί απόκτησης της Ελληνικής 
Ιθαγένειας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23 
του Ν.3838/2010 (ΦΕΚ Α΄ 49/2010).

10) Με την αριθ. οικ.108/17−02−2011 απόφαση του Γε−
νικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης 
γίνεται αποδεκτή η αίτηση του ΝΤΟΪ (NDOJ) ΑΝΤΩΝ 
(ANTON) του ΝΙΚΟΛΕ (NIKOLLE) κατοίκου Δήμου Αγί−
ου Νικολάου κατόχου του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας 
Ομογενούς (ΕΔΤΟ) με αριθμό Α 279937, περί απόκτησης 
της Ελληνικής Ιθαγένειας, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 23 του Ν.3838/2010 (ΦΕΚ Α΄ 49/2010).

11) Με την αριθ. οικ.109/17−02−2011 απόφαση του Γε−
νικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης 
γίνεται αποδεκτή η αίτηση του ΣΤΕΡΓΙΟΥ (STERJO) 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ (ALEKSANDROS) του ΓΙΩΡΓΟΥ (JORGO) 
κατοίκου Δήμου Ιεράπετρας κατόχου του Ειδικού Δελ−
τίου Ταυτότητας Ομογενούς (ΕΔΤΟ) με αριθμό Α 279639 
περί απόκτησης της Ελληνικής Ιθαγένειας, σύμφωνα 
με τις διατάξεις του άρθρου 23 του Ν.3838/2010 (ΦΕΚ 
Α΄ 49/2010).

12) Με την αριθ. οικ.110/17−02−2011 απόφαση του Γε−
νικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης 
γίνεται αποδεκτή η αίτηση του ΜΠΟΤΣΙ (BOCI) ΓΙΩΡΓΟΥ 
(JORGO) του ΔΗΜΟΥ (DHIMO) κατοίκου Δήμου Αγίου 
Νικολάου κατόχου του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας 
Ομογενούς (ΕΔΤΟ) με αριθμό Α 279241, περί απόκτησης 
της Ελληνικής Ιθαγένειας, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 23 του Ν.3838/2010 (ΦΕΚ Α΄ 49/2010).

13) Με την αριθ. οικ.105/17−02−2011 απόφαση του Γε−
νικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης 
γίνεται αποδεκτή η αίτηση του ΣΤΕΡΓΙΟΥ (STERJO) ΒΑ−
ΣΙΛΗ (VASIL) του ΣΤΑΥΡΟΥ (STAVRO) κατοίκου Δήμου 
Ιεράπετρας κατόχου του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας 
Ομογενούς (ΕΔΤΟ) με αριθμό Α 279675, περί απόκτησης 
της Ελληνικής Ιθαγένειας, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 23 του Ν.3838/2010 (ΦΕΚ Α΄ 49/2010).

14) Με την αριθ. οικ.103/17−02−2011 απόφαση του Γε−
νικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης 
γίνεται αποδεκτή η αίτηση του ΝΙΚΑ (ΝΙΚΑ) ΓΙΑΝΝΗ 
(JANI) του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ (VASIL) κατοίκου Δήμου Ιεράπε−
τρας κατόχου του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομο−
γενούς (ΕΔΤΟ) με αριθμό Α279657, περί απόκτησης της 
Ελληνικής Ιθαγένειας, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 23 του Ν.3838/2010 (ΦΕΚ Α΄ 49/2010).

  Ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΡΟΥΝΤΖΟΣ 

F
(13)

   Απόκτηση Ελληνικής Ιθαγένειας από τον Ομογενή αλ−
λοδαπό με στοιχεία Ντενέκος (Deneko) Κωνσταντί−
νος (Konstandinos) του Αναστασίου κ.λπ. 

1.  Με την αριθ. οικ.195/03−03−2011 απόφαση του Γενικού 
Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης γίνε−
ται αποδεκτή η αίτηση του ομογενούς αλλοδαπού με 
στοιχεία Ντενέκος (Deneko) Κωνσταντίνος (Kostandinos) 
πατρ/μο Αναστάσιος (Anastas) κάτοικος Δήμου Αγίου 
Νικολάου, κάτοχος Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομο−
γενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό Α 477746, περί απόκτησης 
της Ελληνικής Ιθαγένειας, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 23 του Ν. 3838/2010 (49 Α΄)

3. Με την αριθ. 197/03−03−2011 απόφαση του Γενικού 
Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης γίνε−
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ται αποδεκτή η αίτηση του ομογενούς αλλοδαπού με 
στοιχεία Νίκα (Nika) Χρήστο (Kristo) πατρ/μο Λάμπρο 
(LLambro) κάτοικος Δήμου Ιεράπετρας, κάτοχος Ειδικού 
Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό Α 
279593, περί απόκτησης της Ελληνικής Ιθαγένειας, σύμ−
φωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23 του Ν. 3838/2010 
(49Α΄).

4. Με την αριθ. 198/03−03−2011 απόφαση του Γενικού 
Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης γίνεται 
αποδεκτή η αίτηση του ομογενούς αλλοδαπού με στοι−
χεία Νάνο (Nano) Ζήσο (Ziso) ττατρ/μο Βαγγέλ (Vangjel) 
κάτοικος Δήμου Αγίου Νικολάου−Νεάπολη, κάτοχος 
Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με 
αριθμό Α 477733, περί απόκτησης της Ελληνικής Ιθα−
γένειας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23 του 
Ν. 3838/2010 (49Α΄).

5. Με την αριθ. 200/03−03−2011 απόφαση του Γενικού 
Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης γίνεται 
αποδεκτή η αίτηση του ομογενούς αλλοδαπού με στοι−
χεία Νάνο (Nano) Βαγγελάκ (Vangjellaq) πατρ/μο Ζίσο 
(Ziso) κάτοικος Δήμου Αγίου Νικολάου − Νεάπολη, κά−
τοχος Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) 
με αριθμό Α 477744, περί απόκτησης της Ελληνικής 
Ιθαγένειας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23 
του Ν. 3838/2010 (49Α΄).

5. Με την αριθ. 201/03−03−2011 απόφαση του Γενικού 
Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης γίνε−
ται αποδεκτή η αίτηση της ομογενούς αλλοδαπής με 
στοιχεία Νάνο (Nano) Βιολέτα (Violeta) πατρ/μο Νασο 
(Nasho) κάτοικος Δήμου Αγίου Νικολάου−Νεάπολη, κά−
τοχος Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) 
με αριθμό Α 477745, περί απόκτησης της Ελληνικής 
Ιθαγένειας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23 
του Ν. 3838/2010 (49Α΄).

6. Με την αριθ. 31/03−03−2011 απόφαση του Γενικού 
Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης γίνεται 
αποδεκτή η αίτηση του ομογενούς αλλοδαπού με στοι−
χεία Πάπα (Papa) Νέστη (Nesti) πατρ/μο Πάντος (Pando) 
κάτοικος Δήμου Αγίου Νικολάου, κάτοχος Ειδικού Δελτί−
ου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό Α 279059, 
περί απόκτησης της Ελληνικής Ιθαγένειας, σύμφωνα με 
τις διατάξεις του άρθρου 23 του Ν. 3838/2010 (49Α΄). 

 Ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΡΟΥΝΤΖΟΣ 

F

   Αριθ. απόφ. 21/2011 (14)
Μεταφορά πλεονάζοντος προσωπικού της Δημοτικής 

Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Λουτρά Σιδη−
ροκάστρου Δημοτική Ανώνυμη Εταιρεία», σύμφωνα 
με τις διατάξεις του άρθρου 269 του ν. 3403/2006 
και σύσταση προσωποπαγών θέσεων. 

 ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΙΝΤΙΚΗΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις του αρ. 269 παρ. 3 και 7 του Ν. 3463/ 

2006 «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας».
2) Την αριθ. 71245/77/19−12−2007 εγκύκλιο «Διευκρινίσεις 

ζητημάτων που προκύπτουν από την εφαρμογή του 
νέου θεσμικού πλαισίου για τις δημοτικές και κοινοτικές 
επιχειρήσεις».

3) Την απόφαση 159/2010 του Δημοτικού Συμβουλίου 
με την οποία έγινε η προσαρμογή της υφιστάμενης 
επιχείρησης του άρθρου 277 του ΠΔ 410/95, με την 
επωνυμία «Λουτρά Σιδηροκάστρου Δημοτική Ανώνυμη 
Εταιρεία».

4) Την ανακοίνωση καταχώρησης στο Μητρώο Ανω−
νύμων Εταιρειών της σύστασης της Ανώνυμης Εται−
ρείας με την επωνυμία «Λουτρά Σιδηροκάστρου Δη−
μοτική Ανώνυμη Εταιρεία», που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 
14203/17−12−2010, αποφασίζει:

Συνιστά τις εξής προσωρινές προσωποπαγείς θέσεις 
Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου στον Ο.Ε.Υ. του Δή−
μου Σιντικής Νομ. Σερρών, προκειμένου να μεταφερθεί 
το πλεονάζον προσωπικό της Δημοτικής Ανώνυμης Επι−
χείρησης Λουτρών Σιδηροκάστρου Α.Ε.

1. Μία (1) θέση προσωρινή προσωποπαγή ΥΕ16 Εργα−
τών Γενικών Καθηκόντων την οποία καταλαμβάνει ο 
Αμποζίνας Λάζαρος του Ηλία.

2. Μία (1) θέση προσωρινή προσωποπαγής ΥΕ1 Κλη−
τήρων Θυρωρών−Γενικών Καθηκόντων την οποία κατα−
λαμβάνει ο Ιντζές Βασίλειος.

3. Μία (1) θέση προσωρινή προσωποπαγής ΥΕ16 Ερ−
γατών Γενικών Καθηκόντων την οποία καταλαμβάνει ο 
Πετρισλής Κωνσταντίνος του Ελευθερίου.

4. Μία (1) θέση προσωρινή προσωποπαγής ΔΕ30 Τεχνι−
τών − Υδραυλικών ύδρευσης την οποία καταλαμβάνει ο 
παναγιωτίδης Παρασκευάς του Κωνσταντίνου.

5. Μία (1) θέση προσωρινή προσωποπαγής ΔΕ24 Ηλε−
κτρολόγων την οποία καταλαμβάνει ο Σαριανάκης Αλέ−
ξανδρος του Αναστασίου.

6. Μία (1) θέση προσωρινή προσωποπαγής ΔΕ Διοικη−
τικών Γραμματέων την οποία καταλαμβάνει η Τσαλπάζη 
Θεοπούλα του Ευαγγέλου.

7. Μία (1) θέση προσωρινή προσωποπαγήςΥΕ16 Καθα−
ριστριών Εσωτερικών Χώρων την οποία καταλαμβάνει 
η Τσινικάλη Όλγα του Παρίση.

8. Μία (1) θέση προσωρινή προσωποπαγής ΔΕ Διοικη−
τικών Γραμματέων την οποία καταλαμβάνει η Χαλίλη 
Σύρμω του Νικολάου.

Οι παραπάνω θέσεις καταργούνται μόλις κενωθούν 
με οποιονδήποτε τρόπο.

Το παραπάνω προσωπικό διέπεται ως προς τους 
όρους και το ύψος της αμοιβής της εργασίας του από 
τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας που ισχύουν εκά−
στοτε για το προσωπικό των Ο.Τ.Α., λαμβανομένης υπό−
ψη της προϋπηρεσίας τους εφόσον είναι μέλη των αντί−
στοιχων συνδικαλιστικών οργάνων και σε διαφορετική 
περίπτωση από το ενιαίο μισθολόγιο ν. 3205/2003. Η δα−
πάνη μισθοδοσίας του προσωπικού που θα καταταχθεί 
στις παραπάνω θέσεις για το τρέχον έτος ανέρχεται 
συνολικά (για τους επόμενους 10 μήνες) στο ύψος των 
144.000 € και θα εγγραφεί στους αντίστοιχους κωδικούς 
εξόδων του προϋπολογισμού του Δήμου Σιντικής κατά 
έτους 2011 κατά τη σύνταξή του.

Από την απόφαση αυτή προκαλείται δαπάνη ύψους 
216.000 ευρώ περίπου ετησίως, που θα προβλεφθεί 
στους αντίστοιχους προϋπολογισμούς του Δήμου για 
τα επόμενα έτη.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Σιδηρόκαστρο, 10 Μαρτίου 2011

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΟΥΜΤΖΙΔΗΣ 
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   Στην αριθ. Φ.121760/10871/2−7−2010 απόφαση της Υφυ−
πουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονι−
κής Διακυβέρνησης, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1054/

Β΄/12.7.2010, διορθώνεται το επίθετο του πολιτογραφη−
θέντος, ως εξής:

Από το εσφαλμένο: «ΤΣΑΤΗΣ»,
στο ορθό «ΤΣΙΑΤΗΣ». 

 (Από το Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης 
και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης)  
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ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

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

Σε μορφή DVD/CD:

Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Α΄ 150 € 40 € 15 € Α.Α.Π. 110 € 30 € -

Β΄ 300 € 80 € 30 € Ε.Β.Ι. 100 € − -

Γ΄ 50 € − − Α.Ε.Δ. 5 € − -

Υ.Ο.Δ.Δ. 50 € − − Δ.Δ.Σ. 200 € − 20 €

Δ΄ 110 € 30 € − Α.Ε.−Ε.Π.Ε. − − 100 €

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

. . .

Τεύχος Έντυπη μορφή

Α΄ 225 €

Β΄ 320 €

Γ΄ 65 €

Υ.Ο.Δ.Δ. 65 €

Τεύχος Έντυπη μορφή

Δ΄ 160 €

Α.Α.Π. 160 €

Ε.Β.Ι. 65 €

Α.Ε.Δ. 10 €

Τεύχος Έντυπη μορφή

Α.Ε.−Ε.Π.Ε. 2.250 €

Δ.Δ.Σ. 225 €

Α.Σ.Ε.Π. 70 €

Ο.Π.Κ. −

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

•   Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/28.2.2005 
2η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται 
στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32 Αθήνα).

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

•  Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου 
Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά όργανα και οι τρι−
τοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής.

•  Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. (5% επί του ποσού συνδρομής), καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκ−
πτωση.

•   Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση.

Πληροφορίες  για δημοσιεύματα που καταχωρίζονται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: 210 5279000.
Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: Μάρνη 8, τηλ.: 210 8220885, 210 8222924, 210 5279050.

Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή 
από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr)

ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ 08:00 ΜΕΧΡΙ 13:00

Hλεκτρονική Διεύθυνση: http://www.et.gr − e−mail: webmaster.et@et.gr
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