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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
 Αριθμ. 36744 (1)

Κηδεία με δημόσια δαπάνη .

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 409/1976 «Περί καθορισμού κα−

τηγοριών προσώπων δυναμένων να κηδευθώσι δημοσία 
δαπάνη» (ΦΕΚ 209 Α΄/11.8.1976) όπως εκάστοτε ισχύει.

2. Τις διατάξεις του άρθρου 30 του Π.Δ. 84/2009 «Κύ−

ρωση Κανονισμού Εξωτερικής Υπηρεσίας των Στρατευ−
μάτων» (ΦΕΚ 108 Α΄/9.7.2009).

3. Τις εξαιρετικές υπηρεσίες που προσέφερε στο Λαό, 
στην Πατρίδα και στο Έθνος ο πρώην Υπουργός Ανα−
στάσιος Πεπονής, αποφασίζουμε:

α. Να τελεσθεί η κηδεία του Αναστάσιου Πεπονή με 
δημόσια δαπάνη.

β. Να αποδοθούν κατά την κηδεία του οι τιμές που 
προσήκουν σε εν ενεργεία Υπουργό.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 9 Αυγούστου 2011

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

 Χ. ΚΑΣΤΑΝΙΔΗΣ Ε. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ 

ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

Π. ΜΠΕΓΛΙΤΗΣ

F
   Αριθμ. Φ.400/46/83395 (2)
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. Φ.400/32/82424/Σ.343/27 Μαϊ 

11 απόφασης ΥΕΘΑ «Διοικητικά και άλλα ευεργετικά 
μέτρα για κατηγορίες στρατιωτικού προσωπικού των 
Ενόπλων Δυνάμεων που αντιμετωπίζουν ιδιαίτερα και 
οξέα κοινωνικά προβλήματα» (ΦΕΚ Β΄ 1139/3−6−2011) .

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ 

 Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:
α. Του Ν.Δ. 1032/1971 (ΦΕΚ Α΄ 232) «Περί του Σώμα−

τος Αξιωματικών Αδελφών Νοσοκόμων», όπως ισχύει 
σήμερα.

β. Της παραγράφου 24 του άρθρου 5 του Ν. 2292/1995 
(ΦΕΚ Α΄ 35) «Οργάνωση και λειτουργία Υπουργείου Εθνι−
κής Άμυνας, διοίκηση και έλεγχος των Ενόπλων Δυνά−
μεων και άλλες διατάξεις», όπως προστέθηκε με την 
παράγραφο 47 του άρθρου 71 του Ν. 3883/10 (ΦΕΚ 167 
Α΄) «Υπηρεσιακή Εξέλιξη και Ιεραρχία των Στελεχών των 
Ενόπλων Δυνάμεων − Θέματα Διοίκησης των Ενόπλων 
Δυνάμεων, Στρατολογίας και συναφείς διατάξεις».

γ. Του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», που κυρώθηκε 
με το άρθρο 1 του Π.Δ. 63/05 (ΦΕΚ Α΄ 98) «Κωδικοποίη−
ση Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά 
Όργανα».
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δ. Της Φ.400/32/82424/Σ.343/27 Μαϊ 11 απόφασης ΥΕΘΑ 
«Διοικητικά και άλλα ευεργετικά μέτρα για κατηγορίες 
στρατιωτικού προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων που 
αντιμετωπίζουν ιδιαίτερα και οξέα κοινωνικά προβλήμα−
τα» (ΦΕΚ Β΄ 1139/3−6−2011).

ε. To γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

1. Τροποποιείται η υπ’ αριθμ. Φ.400/32/82424/Σ.343/27 
Μαϊ 11 απόφαση ΥΕΘΑ «Διοικητικά και άλλα ευεργετικά 
μέτρα για κατηγορίες στρατιωτικού προσωπικού των 
Ενόπλων Δυνάμεων που αντιμετωπίζουν ιδιαίτερα και 
οξέα κοινωνικά προβλήματα» (ΦΕΚ Β΄ 1139/3−6−2011) ως 
ακολούθως:

α. Η παράγραφος 6 του άρθρου 9 αναριθμείται σε 7 
και τροποποιείται ως εξής: «Η 9μηνη άδεια ανατροφής 
τέκνου χορηγείται και στο στρατιωτικό προσωπικό που 
υπηρετεί στις Ένοπλες Δυνάμεις με οποιαδήποτε ιδιό−
τητα σε περίπτωση υιοθεσίας τέκνου. Η άδεια αυτή χο−
ρηγείται από την επομένη της ημερομηνίας τελεσιδικίας 
της δικαστικής απόφασης περί υιοθεσίας, εξαντλείται δε 
εντός δεκατεσσάρων (14) μηνών από αυτή και σε κάθε 
περίπτωση μέχρι τη συμπλήρωση του 6ου έτους της 
ηλικίας του τέκνου.»

β. Η παράγραφος 7 του άρθρου 9 αναριθμείται σε 6.
Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της 

στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 8 Αυγούστου 2011

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΕΓΛΙΤΗΣ 

F
   Αριθμ. 35469 (3)
Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Περιβάλλο−

ντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Ιωάννη Μα−
νιάτη. 

 Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ −
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 83 παρ. 2 του Συντάγματος,
β) των άρθρων 41 παρ. 5 και 90 του Π.Δ. 63/2005 «Κώδι−

κας Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά 
Όργανα» (ΦΕΚ 98 Α΄/05),

γ) του άρθρου 1 του ν. 3335/2005 «Έλεγχος της δια−
κίνησης και αποθήκευσης πετρελαιοειδών προϊόντων 
κ.λπ.» (ΦΕΚ 95Α΄/05),

δ) των Π.Δ. 189/2009 «Καθορισμός και ανακατανομή 
των αρμοδιοτήτων των Υπουργείων» (ΦΕΚ 221 Α΄/09) 
και 24/2010 «Ανακαθορισμός των αρμοδιοτήτων των 
Υπουργείων και τροποποιήσεις του Π.Δ. 189/2009» (ΦΕΚ 
56Α΄/10).

ε) των Π.Δ/των 238/79 (66Α/1979), 381/1989 (ΦΕΚ 168Α/89), 
341/1990 (ΦΕΚ 135Α/90) και 191/1996 (ΦΕΚ 154Α/96).

στ) του Π.Δ. 66/2011 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρω−
τών Υπουργών και Υφυπουργών.» (ΦΕΚ 148 Α΄/11),

2) Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκα−
λείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, 
αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Στον Υφυπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιμα−
τικής Αλλαγής Ιωάννη Μανιάτη αναθέτουμε την άσκηση 
των εξής αρμοδιοτήτων:

Από τη Γενική Γραμματεία Ενέργειας και Κλιματικής 
Αλλαγής:

α) Των εξής Διευθύνσεων της Γενικής Διεύθυνσης 
Ενέργειας:

αα) Πετρελαϊκής Πολιτικής,
ββ) Εποπτείας και Διαχείρισης Πετρελαιοειδών,
γγ) Εγκαταστάσεων Πετρελαιοειδών,
δδ) Ενεργειακής Πολιτικής,
εε) Ηλεκτροπαραγωγής.
στστ) Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέρ−

γειας
β) Των εξής Διευθύνσεων της Γενικής Διεύθυνσης Φυ−

σικού Πλούτου:
αα) Πολιτικής Ορυκτών Πρώτων Υλών,
ββ) Μεταλλευτικών και Βιομηχανικών Ορυκτών,
γγ) Ενεργειακών Ορυκτών,
δδ) Λατομείων Μαρμάρων και Αδρανών Υλικών,
εε) Αλυκών,
γ) Των εξής Διευθύνσεων της Γενικής Διεύθυνσης Δι−

οικητικής Υποστήριξης Υπηρεσιών:
αα) Οργάνωσης,
ββ) Δημοσίων Σχέσεων και Διεθνών Δραστηριοτή−

των,
γγ) Ποιότητας και Αποδοτικότητας,
δδ) Πολιτικής Σχεδίασης Εκτάκτου Ανάγκης (Π.Σ.Ε.Α.).
εε) Διοικητικής Υποστήριξης
δ) Της Διεύθυνσης Ελέγχου Διακίνησης και Αποθή−

κευσης Καυσίμων.
ε) Των Αυτοτελών Τμημάτων ή και υπηρεσιών:
αα) Τμήματος Διαχείρισης Προγραμμάτων της Ευρω−

παϊκής Ένωσης,
ββ) Τμήματος Διαχείρισης Ειδικών Λογαριασμών.
γγ) της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού κι Εφαρμογής 

Τομέων Ενέργειας, Φυσικού Πλούτου και Μεταποίησης 
(ΕΥΣΕΔ)

στ) Της Επιθεώρησης Μεταλλείων Βορείου Ελλάδος 
και της Επιθεώρησης Μεταλλείων Νοτίου Ελλάδος.

ζ) Εποπτείας και διορισμού διοικήσεων των φορέων 
που εποπτεύονται από τη Γενική Γραμματεία Ενέργειας 
και Κλιματικής Αλλαγής του Υπουργείου.

Άρθρο 2

Στο πλαίσιο της άσκησης των αρμοδιοτήτων του άρ−
θρου 1 περιλαμβάνονται και οι ακόλουθες αρμοδιότη−
τες:

α) οι κοινοβουλευτικές αρμοδιότητες, με εξαίρεση την 
νομοθετική πρωτοβουλία,

β) η πρόταση για την έκδοση ατομικών και κανονιστι−
κών διαταγμάτων,

γ) η έκδοση πράξεων ατομικού και κανονιστικού χα−
ρακτήρα,

δ) η πρόταση για την έκδοση διαταγμάτων και η έκ−
δοση πράξεων από κοινού με άλλους Υπουργούς, Ανα−
πληρωτές Υπουργούς και Υφυπουργούς,

ε) η αποδοχή των γνωμοδοτήσεων του Νομικού Συμ−
βουλίου του Κράτους,

στ) οι προκηρύξεις, αποφάσεις ανάθεσης, η κατάρτιση 
και υπογραφή συμβάσεων για την προμήθεια αγαθών 
ή την παροχή υπηρεσιών και εκπόνηση μελετών ή την 
εκτέλεση έργων, όπως και για την εκπόνηση μελετών και 
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παροχή συναφών υπηρεσιών του ν. 3316/2005 “Ανάθεση 
και εκτέλεση συμβάσεων μελετών και συναφών υπηρε−
σιών” (ΦΕΚ 42 Α/05), επιφυλασσομένων των ειδικών ρυθ−
μίσεων που θεσπίζονται κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 
45 παρ. 2 του ν. 3316/2005 σχετικά με τα αποφαινόμενα 
και γνωμοδοτούντα όργανα για τις ανάγκες εφαρμογής 
του νόμου αυτού.

ζ) οι αποφάσεις, πράξεις ή εντολές για τη σύσταση 
και συγκρότηση επιτροπών, την πληρωμή δαπανών, την 
παρακολούθηση, υλοποίηση και παραλαβή των παρα−
δοτέων των στο ανωτέρω εδάφιο (στ) αναφερομένων 
αναθέσεων και συμβάσεων, ως και η λήψη αποφάσεων 
επί σχετικών ενστάσεων και προσφυγών και η υπογραφή 
τεχνικών δελτίων ή αιτήσεων χρηματοδότησης προς 
τρίτους.

η) η διενέργεια διαχειριστικού ελέγχου κατά παντός 
υπευθύνου, καθώς και η έκδοση των καταλογιστικών 
πράξεων.

Άρθρο 3

1. Από τις αρμοδιότητες που ανατίθενται με τα προ−
ηγούμενα άρθρα εξαιρούνται και παραμένουν στον 
Υπουργό:

α) η αρμοδιότητα να προσδιορίζει την πολιτική του 
Υπουργείου στο πλαίσιο των αποφάσεων του Υπουργι−
κού Συμβουλίου και των λοιπών συλλογικών κυβερνητι−
κών οργάνων, να συντονίζει την εφαρμογή της πολιτι−
κής αυτής και να εποπτεύει την εφαρμογή της από τις 
υπηρεσίες του Υπουργείου,

β) η εκπροσώπηση του Υπουργείου στους Διεθνείς 
Οργανισμούς,

2. Οι αρμοδιότητες που αναφέρονται στην περίπτωση 
(στστ) της περίπτωσης (α) και στην περίπτωση (ζ) του 
άρθρου 1, καθώς και στην περίπτωση (ε) του άρθρου 2 
ασκούνται παράλληλα από τον Υπουργό Περιβάλλοντος, 
Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.

Άρθρο 4

1. Από την έναρξη ισχύος της απόφασης αυτής καταρ−
γείται η 46098/25−10−2010 κοινή απόφαση του Πρωθυ−
πουργού και της Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας 
και Κλιματικής Αλλαγής (ΦΕΚ 1696Β/10).

2. Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημο−
σίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 9 Αυγούστου 2011

Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ,
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 

F
(4)

   Πολιτογράφηση ομογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία: 
ΛΙΑΓΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (LANGO ARTAN) όνομα πατρός 
ΔΗΜΗΤΡΗΣ (DHIMITRI).

  Με την αριθμ. 23870/112/22−7−2011 απόφαση της Γενι−
κής Γραμματέως Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλί−
ας − Στερεάς Ελλάδας, γίνεται αποδεκτή η αίτηση του 
υπό στοιχεία: ΛΙΑΓΚΟΣ (LANGO) ΙΩΑΝΝΗΣ (ARTAN) όν. 

πατρός ΔΗΜΗΤΡΗΣ (DHIMITRI), κατοίκου Δήμου Καρπε−
νησίου, κατόχου του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας ομο−
γενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό Α 226152, περί αποκτήσεως 
της Ελληνικής Ιθαγένειας, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 23 του ν. 3838/2010 (49Α΄).

  Η Γενική Γραμματέας
Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΓΕΡΑΚΟΥΔΗ
F

(5)
    Απόκτηση Ελληνικής Ιθαγένειας αλλοδαπών 

ομογενών Αλβανίας.

  1)Με τη με αρ. πρ. 3277/21−7−2011 απόφαση του Γενικού 
Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοπον−
νήσου, Δυτικής Ελλάδος και Ιονίου, γίνεται αποδεκτή η 
αίτηση του υπό στοιχεία: ΜΕΛΛΟΣ (ΜΕLLΟ) ΔΗΜΗΤΡΗΣ 
(DHIMITRI) του ΓΙΑΝΝΗ (JΑΝI), κατοίκου Δήμου Ερμιο−
νίδας, κατόχου του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομο−
γενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό Α204100, περί αποκτήσεως 
της Ελληνικής Ιθαγένειας, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 23 του Ν. 3838/2010 (ΦΕΚ 49 Α΄/24−3−2010).

2) Με τη με αρ. πρ. 3280/21−7−2011 απόφαση του Γενικού 
Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοπον−
νήσου, Δυτικής Ελλάδος και Ιονίου, γίνεται αποδεκτή η 
αίτηση της υπό στοιχεία: ΝΤΑΝΓΚΑ (DANGA) NAZTIKA 
(NASTIKA) του ΚΟΣΜΑ (ΚΟΖΜΑ), κατοίκου Δήμου Ερμι−
ονίδας, κατόχου του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομο−
γενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό Α204004, περί αποκτήσεως 
της Ελληνικής Ιθαγένειας, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 23 του Ν. 3838/2010 (ΦΕΚ 49 Α΄/24−3−2010).

3) Με τη με αρ. πρ. 3281/21−7−2011 απόφαση του Γενικού 
Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοπον−
νήσου, Δυτικής Ελλάδος και Ιονίου, γίνεται αποδεκτή η 
αίτησή της υπό στοιχεία: NTANΓΚA (DANGA) MAPIANNA 
(MARJANA) του XPHΣTOY (KRISTO), κατοίκου Δήμου Ερ−
μιονίδας, κατόχου του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομο−
γενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό Α204262, περί αποκτήσεως 
της Ελληνικής Ιθαγένειας, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 23 του Ν. 3838/2010 (ΦΕΚ 49 Α΄/24−3−2010).

4) Με τη με αρ. πρ. 3445/21−7−2011 απόφαση του Γενικού 
Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοπον−
νήσου, Δυτικής Ελλάδος και Ιονίου, γίνεται αποδεκτή η 
αίτηση της υπό στοιχεία: ΝΑΤΣΗ (NACI) AΘHNA (ATHINA) 
του ΓΙANNH (JANI) κατοίκου Δήμου Ερμιονίδας, κατόχου 
του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) 
με αριθμό Α 204085, περί αποκτήσεως της Ελληνικής 
Ιθαγένειας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23 
του Ν. 3838/2010 (ΦΕΚ 49 Α΄/24−3−2010).

5) Με τη με αρ. πρ. 3446/21−7−2011 απόφαση του Γενικού 
Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοπον−
νήσου, Δυτικής Ελλάδος και Ιονίου, γίνεται αποδεκτή 
η αίτηση της υπό στοιχεία: ΓΙΑΝΟΥΛΑΡΙ (JANULLARI) 
EYTYXIA (EFTIHIA) του BAZIA (VASIL), κατοίκου Δήμου 
Ερμιονίδας, κατόχου του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας 
Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό Α 432334, περί αποκτήσε−
ως της Ελληνικής Ιθαγένειας, σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 23 του Ν. 3838/2010 (ΦΕΚ 49 Α΄/24−3−2010).

6) Με τη με αρ. πρ. 3450/21−7−2011 απόφαση του Γενικού 
Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοπον−
νήσου, Δυτικής Ελλάδος και Ιονίου, γίνεται αποδεκτή η 
αίτησή του υπό στοιχεία: ΝΤΑΝΓΚΑΣ (DANGA) ΓΙΑΝΝΗΣ 
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(JANI) του XPHΣTOY (KRISTO), κατοίκου Δήμου Ερμιο−
νίδας, κατόχου του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομο−
γενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό Α 432494, περί αποκτήσεως 
της Ελληνικής Ιθαγένειας, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 23 του Ν. 3838/2010 (ΦΕΚ 49 Α΄/24−3−2010).

  Με εντολή Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

Ο Γενικός Δ/ντης Εσωτερικής Λειτουργίας κ.α.α. 
Ο Γενικός Δ/ντης Χωροταξίας και Περιβ. Πολιτικής

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ
F

(6)
    Απόκτηση της Ελληνικής Ιθαγένειας από το τέκνο αλ−

λοδαπών που φοίτησε έξι χρόνια στην Ελλάδα και 
ενηλικιώθηκε πριν την 24/3/2010 ΛΕΚΑ ΚΛΟΝΤΙΑΝΑ 
του ΤΟΜΟΡΡ και της ΤΑΤΙΑΝΑ .

 Με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 5859/8−7−2011 απόφαση του 
Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδο−
νίας − Θράκης, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 24 παρ. 1 του ν. 3838/2010 (49 Α΄) και του 
άρθρου 1Α παρ. 2 και 6 του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας 
(Ν. 3284/2004) γίνεται αποδεκτή η από 8/9/2010 αίτηση − 
δήλωση της ΚΛΟΝΤΙΑΝΑ ΛΕΚΑ του ΤΟΜΟΡΡ που γεννή−
θηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 16/2/1989 και κατοικεί στο Δήμο 
ΝΑΟΥΣΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ, για την απόκτηση της ελληνικής 
ιθαγένειας λόγω συμπλήρωσης εξαετούς φοίτησης σε 
ελληνικό σχολείο στην Ελλάδα την 30/6/2004, σύμφωνα 
με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 13150/27−5−2011 βεβαίωση της 
Περιφερειακής Δ/νσης Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακε−
δονίας. 

 Με εντολή Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης

Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης κ.α.α.
Ο Προϊστάμενος Τμήματος Ιθαγένειας

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΙΚΗΤΑΣ 
F

(7)
   Απόκτηση της Ελληνικής Ιθαγένειας από το ανήλικο τέ−

κνο αλλοδαπών που έχει συμπληρώσει εξαετή φοίτη−
ση σε ελληνικά σχολεία στην Ελλάδα ΣΑΒΒΙΔΗ ΚΑ−
ΜΙΛΑ του ΓΙΟΥΡΙ και της ΝΑΪΛΙΑ .

 Με την υπ’ αριθμ. πρωτ. οίκ. 5949/4−7−2011 απόφαση του 
Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδο−
νίας − Θράκης, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 1Α παρ. 2 του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας 
που κυρώθηκε με το Ν. 3284/2004 (217 Α) γίνεται απο−
δεκτή η από 8/4/2011 αίτηση − δήλωση της μητέρας της 
ανήλικης ΚΑΜΙΛΑ ΣΑΒΒΙΔΗ του ΓΙΟΥΡΙ που γεννήθηκε 
στο ΚΑΖΑΧΣΤΑΝ την 17/1/1995 και κατοικεί στο Δήμο 
ΒΕΡΟΙΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ, για την απόκτηση της ελληνικής 
ιθαγένειας λόγω συμπλήρωσης εξαετούς φοίτησης σε 
ελληνικό σχολείο στην Ελλάδα την 15/6/2007, σύμφωνα 
με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 18678/17−3−2011 βεβαίωση της 
Περιφερειακής Δ/νσης Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακε−
δονίας Στοιχεία γονέων:

Πατέρας Μητέρα
Επώνυμο: ΣΑΒΒΙΔΗ (SAVVIDI) ΣΑΒΒΙΔΗ (SAVVIDI)
Κύριο Όνομα: ΓΙΟΥΡΙ (YIURI) ΝΑΪΛΙΑ (ΝΑΙLYA) 

 Με εντολή Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης

Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης κ.α.α.
Ο Προϊστάμενος Τμήματος Ιθαγένειας

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΙΚΗΤΑΣ 
F

Αριθμ. απόφ. 14/593/2011 (8)
   Τροποποίηση της απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαι−

αγοράς 1/509/15.5.2009 «Ανοικτές πωλήσεις μετοχών 
εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αθηνών» (ΦΕΚ Β΄ 
1076/2009) .

 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Την περίπτωση (ζ) της παραγράφου 1 του άρθρου 

78 του ν. 1969/1991 (ΦΕΚ Α΄ 167/1991).
2. Την απόφαση 1/509/15.5.2009 του Διοικητικού Συμ−

βουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «Ανοικτές πω−
λήσεις μετοχών εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αθηνών» 
(ΦΕΚ Β΄ 1076/2009).

3. Την παράγραφο 2 του άρθρου 13 του ν. 2166/1993 
(ΦΕΚ Α΄ 137/1993).

4. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Π.Δ. 63/2005 «Κω−
δικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα 
Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ Α΄ 98/2005).

5. Τις εξαιρετικές συνθήκες που επικρατούν στην ελ−
ληνική κεφαλαιαγορά και την ανάγκη διασφάλισης της 
ομαλής λειτουργίας της αγοράς, αποφασίζει ομόφωνα:

Άρθρο 1

Το άρθρο 5α της απόφασης 1/509/15.5.2009 αντικαθί−
σταται ως εξής:

«Άρθρο 5α
Απαγόρευση Ανοικτών Πωλήσεων

1. Απαγορεύονται οι ανοικτές πωλήσεις μετοχών ή Δια−
πραγματεύσιμων Μεριδίων Αμοιβαίων Κεφαλαίων εισηγμέ−
νων στην αγορά αξιών του Χρηματιστηρίου Αθηνών (εφεξής 
μετοχές), ανεξαρτήτως του τόπου κατάρτισης των συναλ−
λαγών (οργανωμένη αγορά, ΠΜΔ ή εξωχρηματιστηριακά). 
Ως ανοικτές πωλήσεις νοούνται οι πωλήσεις μετοχών που 
διακανονίζονται από διαθέσιμα μετοχών προερχόμενα από 
συναλλαγές χρηματοδότησης (δανεισμού) τίτλων.

2. Η απαγόρευση της παραγράφου 1 καταλαμβάνει και 
τις πωλήσεις μετοχών που πρόκειται να εκκαθαριστούν 
με αγορά εντός της ίδιας ημέρας (ενδοσυνεδριακά).

3. Η απαγόρευση του άρθρου αυτού δεν καταλαμβάνει 
τους Ειδικούς Διαπραγματευτές εφόσον ενεργούν στο 
πλαίσιο των περιπτώσεων (α) και (β) του άρθρου 5.»

Άρθρο 2
Ισχύς

Η απόφαση αυτή τίθεται σε ισχύ από την 9 Αυγούστου 
2011 και ισχύει έως και την 7 Οκτωβρίου 2011.

Από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δα−
πάνη σε βάρος του Προϋπολογισμού.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 9 Αυγούστου 2011

Ο Πρόεδρος
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Θ. ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ  
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