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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 6301/Γ3−288 (1)
   Έγκριση, προκήρυξη και ανάθεση διενέργειας της Ετήσιας 

Έρευνας Κατασκευών, της Ετήσιας Στατιστικής Έρευνας 
Ορυχείων, της Ετήσιας Βιομηχανικής Έρευνας και της Ετή−
σιας Έρευνας Ηλεκτρισμού − Φυσικού Αερίου και Νερού, 
έτους 2010, έγκριση χρησιμοποίησης στατιστικών οργά−
νων και καθορισμός της αμοιβής τους. 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. του Ν. 3832/2010 (ΦΕΚ 38/Α/9−3−2010) «Ελληνικό Στατιστικό 

Σύστημα (ΕΛ.Σ.Σ.) Σύσταση της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής 
(ΕΛ.ΣΤΑΤ.) ως Ανεξάρτητης Αρχής»,

β. του άρθρου 90 παρ. 8 του Ν. 3842/2010 (ΦΕΚ 58/Α΄/23−04−2010)
«Αποκατάσταση φορολογικής δικαιοσύνης και αντιμετώπιση της 
φοροδιαφυγής»βάσει του οποίου επανήλθαν σε ισχύ − μέχρι την 
έκδοση Κανονισμού Λειτουργίας και Διαχείρισης της ΕΛ.ΣΤΑΤ. 
− τα άρθρα 9 και 10 του Ν.2392/1996 (ΦΕΚ 60/Α΄/9−4−1996)
«Πρόσβαση της Γενικής Γραμματείας Εθνικής Στατιστικής 
Υπηρεσίας της Ελλάδος (Γ.Γ.ΕΣΥΕ) σε διοικητικές πηγές και 
διοικητικά αρχεία, Επιτροπή Στατιστικού Απορρήτου, ρύθμιση 
θεμάτων διενέργειας απογραφών και στατιστικών εργασιών, 
καθώς και θεμάτων της Γ.Γ.ΕΣΥΕ», όπως αντικαταστάθηκαν με 
τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 14 του Ν.3470/2006 (ΦΕΚ 
132/Α΄/28−6−2006) «Εθνικό Συμβούλιο Εξαγωγών, φορολογικές 
ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις»,

γ. του άρθρου 10, παρ. 11 του Ν. 3899/2010 (ΦΕΚ 212 Α’) «Επεί−
γοντα μέτρα εφαρμογής του προγράμματος στήριξης της 
Ελληνικής οικονομίας»,

δ. του άρθρου 22 του Ν.2362/1995 (ΦΕΚ 247/Α΄/27.11.1997) «περί 
Δημοσίου Λογιστικού Ελέγχου των δαπανών του Κράτους και 
άλλες διατάξεις» του άρθρου 90 παρ. 9 του Ν.3842/2010 (ΦΕΚ 
58/Α΄/23−04−2010) «Αποκατάσταση φορολογικής δικαιοσύνης 
και αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής»,

ε. του Π.Δ 226/2000 (ΦΕΚ 195/Α/8−9−2000) «Οργανισμός της 
Γ.Γ.ΕΣΥΕ»,

στ. του άρθρου 90 του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α΄/ 22.4.2005) 
με θέμα «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση 
και τα Κυβερνητικά όργανα»,

ζ. του Π.Δ. 113/2010 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Δια−
τάκτες» (Α 194),
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2. Τον Κανονισμό αριθμ. 295/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβου−
λίου και του Συμβουλίου της 11ης Μαρτίου 2008, σχετικά με 
τις στατιστικές διάρθρωσης των επιχειρήσεων.

3. Τον Κανονισμό 250/2009 της Επιτροπής που αφορά στον 
ορισμό των μεταβλητών και στη τεχνική μορφή των στοιχείων 
που διαβιβάζονται.

4. Τον Κανονισμό 251/2009 της επιτροπής που αφορά τις 
σειρές δεδομένων που πρέπει να καταρτιστούν σχετικά με 
τις στατιστικές διάρθρωσης των επιχειρήσεων.

5. Το γεγονός ότι στις περιπτώσεις που η συλλογή των ερω−
τηματολογίων των ερευνών δεν καταστεί δυνατό να καλυφθεί 
από ιδιώτες−συνεργάτες, προβλέπεται να μετακινηθούν εντός 
και εκτός έδρας, υπάλληλοι της ΕΛ.ΣΤΑΤ., χωρίς πρόσθετη 
αμοιβή.

6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής 
προκαλείται δαπάνη ύψους εβδομήντα χιλιάδων και οκτακοσί−
ων ογδόντα τεσσάρων ευρώ (70.884,00 ευρώ)−συμπεριλαμβα−
νομένου του ΦΠΑ, όπου προκύψει− για το οικονομικό έτος 2011, 
η οποία θα βαρύνει τον τακτικό προϋπολογισμό της ΕΛ.ΣΤΑΤ. 
(ΚΑΕ 0871), αποφασίζουμε:

1. α. Εγκρίνουμε και προκηρύσσουμε τη διενέργεια των ακο−
λούθων ερευνών, εντός του έτους 2011, με έτος αναφοράς των 
στοιχείων το έτος 2010:

− Ετήσια Έρευνα Κατασκευών.
− Ετήσια Στατιστική Έρευνα Ορυχείων (ΕΣΕΟ).
− Ετήσια Βιομηχανική Έρευνα (ΕΒΕ).
− Ετήσια Έρευνα Ηλεκτρισμού, Φυσικού Αερίου και Νερού.
1. β. Αναθέτουμε στο Τμήμα Στατιστικών Κατασκευών και 

Περιβάλλοντος της Διεύθυνσης Στατιστικών Δευτερογενούς 
Τομέα τη διενέργεια της Ετήσιας Έρευνας Κατασκευών και στο 
Τμήμα Στατιστικών Μεταποίησης, Έρευνας και Τεχνολογίας της 
ίδιας Διεύθυνσης τη διενέργεια των υπολοίπων ερευνών.

2. Σκοπός των ερευνών αυτών είναι η συλλογή οικονομι−
κών στοιχείων από τις επιχειρήσεις σχετικά με τη διάρθρωση, 
την ανταγωνιστικότητα και την αποδοτικότητα τους. Από τα 
στοιχεία αυτά καταρτίζονται χρονολογικές σειρές οι οποί−
ες παρέχουν πλήρεις, πρόσφατες και αξιόπιστες στατιστικές 
πληροφορίες σχετικά με την οικονομική ανάπτυξη των επι−
χειρήσεων. Οι πληροφορίες αυτές, είναι απαραίτητες για την 
οικονομική ανάλυση των διαφόρων τομέων της οικονομίας 
και τον εντοπισμό των δυναμικών τομέων της, ιδιαίτερα δε 
των δυνατοτήτων ανάπτυξης και δημιουργίας νέων θέσεων 
εργασίας, προκειμένου να υποστηριχθεί τόσο η Εθνική όσο 
και η Ευρωπαϊκή Οικονομική Πολιτική.

Οι έρευνες διενεργούνται ταυτόχρονα σε όλα τα Κράτη Μέλη 
της Ε.Ε., στο πλαίσιο του Κοινοτικού Στατιστικού Προγράμμα−
τος για τη διάρθρωση των επιχειρήσεων, με κοινές μεθόδους 
και πρότυπα, όπως προβλέπεται στους Κανονισμούς της ΕΕ 
που αναφέρονται στις παραγράφους 2, 3 και 4 του σκεπτικού 
της Απόφασης αυτής.

3. Οι έρευνες είναι δειγματοληπτικές, για το σχεδιασμό τους 
θα εφαρμοστεί η μονοσταδιακή στρωματοποιημένη δειγμα−
τοληψία και θα διενεργηθούν σε όλους τους Νομούς της χώ−
ρας.

4. Ερευνώμενη μονάδα είναι η επιχείρηση και το συνολικό 
μέγεθος δείγματος εκτιμάται ότι θα ανέλθει σε 10.000, περίπου, 
επιχειρήσεις, που ανήκουν στους κλάδους οικονομικής δραστη−
ριότητας Β (Ορυχεία και λατομεία), C (Μεταποίηση), D (Παροχή 
ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου, ατμού και κλιματισμού), 
Ε (Παροχή νερού− επεξεργασία λυμάτων, διαχείριση αποβλή−
των και δραστηριότητες εξυγίανσης), F (Κατασκευές).

Οι επιχειρήσεις του δείγματος θα επιλεγούν από το Μητρώο 
Επιχειρήσεων της ΕΛ.ΣΤΑΤ., το οποίο καταρτίζεται από διοικη−
τικές πηγές (Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων 
του Υπουργείου Οικονομικών, ΙΚΑ κ.ά.) και ενημερώνεται από 
τις διενεργούμενες στατιστικές έρευνες.

5. Τα αποτελέσματα των ερευνών θα εξαχθούν και θα πι−
νακοποιηθούν σε επίπεδο Περιφέρειας και θα διαβιβαστούν 
στο Στατιστικό Γραφείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUROSTAT) 
σύμφωνα με τη μορφή και εντός των προθεσμιών που προ−
βλέπονται από τους Κανονισμούς του σκεπτικού της εν λόγω 
απόφασης.

6. Αναλυτικά θα πραγματοποιηθούν οι παρακάτω εργασί−
ες:

− Σχεδιασμός και οργάνωση των ερευνών.
− Ενημέρωση του Μητρώου των επιχειρήσεων των κλάδων 

Οικονομικής Δραστηριότητας Β, C, D, Ε, F.
− Επιλογή δείγματος επιχειρήσεων.
− Ανάπτυξη μηχανογραφικών εφαρμογών για την αυτόματη 

επεξεργασία των ερευνών.
− Εκπαίδευση προσωπικού και ιδιωτών συνεργατών για την 

ορθή συμπλήρωση των ερωτηματολογίων των ερευνών. Στο 
πλαίσιο αυτό, θα πραγματοποιηθεί μία εκπαιδευτική συγκέ−
ντρωση στην Αθήνα για την ενημέρωση των υπαλλήλων των 
Υπηρεσιών Στατιστικής Νομών σε θέματα των παραπάνω 
ερευνών.

− Αποστολή − συλλογή ερωτηματολογίων.
− Έλεγχος και κωδικογράφηση των ερωτηματολογίων.
− Εισαγωγή των δεδομένων στον Η/Υ και μηχανογραφικοί 

έλεγχοι Εξαγωγή των αποτελεσμάτων των ερευνών Πινακο−
ποίηση των αποτελεσμάτων.

− Κατάρτιση έκθεσης ποιότητας των αποτελεσμάτων των 
ερευνών και αποστολή των στοιχείων στη Στ.

− Δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων.
7. Κατά τη διενέργεια των ανωτέρω ερευνών θα απασχολη−

θούν για τη συλλογή των ερωτηματολογίων:
− υπάλληλοι της ΕΛ.ΣΤΑΤ., μόνιμοι και με σύμβαση Ι.Δ.,
− 110 έως 160, ιδιώτες − συνεργάτες.
Ο ορισμός των ανωτέρω οργάνων θα γίνει με απόφαση του 

Προέδρου της ΕΛ.ΣΤΑΤ.
8. Η αμοιβή των ιδιωτών συνεργατών καθορίζεται σε 15,41 

ευρώ ανά πλήρως και σωστά συμπληρωμένο ερωτηματολό−
γιο

Συνολική δαπάνη (ΚΑΕ 0871): 4.400 ερωτηματολόγια x 15,41 
ευρώ = 67.804 ευρώ.

Για τις επιχειρήσεις που θα βρεθούν κλειστές (εκτός λει−
τουργίας) κατά την επίσκεψη του ιδιώτη−συνεργάτη, η αμοιβή 
καθορίζεται σε 3,08 ευρώ για κάθε τέτοια επιχείρηση, και 
αντιστοιχεί στην εργασία ενημέρωσης του Μητρώου Επιχει−
ρήσεων της ΕΛ.ΣΤΑΤ.

Συνολική δαπάνη (ΚΑΕ 0871) 1.000 ερωτηματολόγια x 3,08 
ευρώ = 3.080 ευρώ.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυ−
βερνήσεως.

  Αθήνα, 18 Ιουλίου 2011

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ 

F

(2)
   Ανάκληση της αριθμ. 23463/ ΔΒΕ 2658/Ν. 3299/04/21.12.2006 

(ΦΕΚ 316/8−3−2007) απόφασης υπαγωγής της ειδικής επέν−
δυσης της εταιρίας ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΣΤΡΩΜΑΤΟΠΟΙΪΑ ΑΒΕΕ 
όπως αυτή τροποποιήθηκε με την αριθμ. 88/ΔΒΕ 5/5−1−2010 
υπουργική απόφαση. 

  Με την αριθμ. 10872/ΔΒΕ 1309/21−7−2011 απόφαση του Ανα−
πληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυ−
τιλίας που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3299/04, 
ανακαλείται η αριθμ. 23463/ΔΒΕ 2658/Ν.3299/04/21−12−2006 από−
φαση υπαγωγής ειδικής επένδυσης της επιχείρησης ΑΘΗΝΑΪ−
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ΚΗ ΣΤΡΩΜΑΤΟΠΟΙΪΑ ΑΒΕΕ όπως αυτή τροποποιήθηκε με την 
αριθμ. 88/ΔΒΕ 5/5−1−2010 υπουργική απόφαση, επειδή κρίθηκε 
ότι η εταιρεία παραβίασε τις διατάξεις της παρ. 1 περ. β του 
άρθρου 8 του ν. 3299/04 ως προς το χρονικό όριο υποβολής 
αιτήματος πιστοποίησης της ολοκλήρωσης της επένδυσης και 
έναρξης της παραγωγικής λει¬τουργίας σε συνδυασμό με τις 
διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 5 του Ν.3299/04 ως προς τη 
δυνατότητα παράτασης της προθεσμίας ολοκλήρωσης, αφού 
η εταιρεία δεν υπέβαλε οποιοδήποτε αίτημα εντός έξι μηνών 
από τη λήξη της προθεσμίας ολοκλήρωσης.

Ημερομηνία Γνωμοδοτικής Επιτροπής: 25−5−2011. 
Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυ−

βερνήσεως.

 Με εντολή Αναπληρωτή Υπουργού

Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης
Α.Β. ΡΑΜΜΟΣ 
F

   Αριθμ. 174255 (3)
Διαδικασίες και κριτήρια εξέτασης αιτημάτων αναθεώρησης 

στοιχείων δικαιούχων που εντάχθηκαν στο πρόγραμμα 
εκρίζωσης αμπελώνων (2009/2010) και στο καθεστώς ενί−
σχυσης τοματών που παραδίδονται για μεταποίηση (έτη 
2006, 2007, 2008), για τον προσδιορισμό νέων δικαιωμάτων 
ενιαίας ενίσχυσης του έτους 2011. 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Των άρθρων 1 παρ. 1, 2 και 3 του ν.1338/83 «Εφαρμογή του 

Κοινοτικού Δικαίου» (ΦΕΚ Α΄34) όπως αυτά τροποποιήθηκαν 
με τα άρθρα 6 παρ. 4 Ν.1440/84(ΦΕΚ Α΄70), και του άρθρου 65 
Ν.1892/90 (ΦΕΚ Α΄101) όπως ισχύει σήμερα.

β. Του άρθρου 22 παρ.3 του ν. 992/1979 «Περί οργανώσεως 
των διοικητικών υπηρεσιών δια την εφαρμογήν της Συνθήκης 
Προσχωρήσεως της Ελλάδος εις τας Ευρωπαϊκάς Κοινότητας 
και ρυθμίσεως συναφών θεσμικών και οργανωτικών θεμάτων» 
(ΦΕΚ Α΄280).

γ. Του άρθρου 29 παρ.1 του ν. 3147/2003 «ρύθμιση θεμάτων 
αγροτικής γης, επίλυση ζητημάτων αποκατασταθέντων και απο−
καθισταμένων κτηνοτρόφων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 135)

δ. Του άρθρου 29 Α του ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερ−
νητικά Όργανα (ΦΕΚ Α΄137) όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 
27 του ν. 2081/1992 «Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, 
τροποποίηση διατάξεων του ν. 1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό 
των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και 
λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄154) και 
τροποποιήθηκε από το άρθρο 1 παρ.2α του ν. 2469/97 «Περιο−
ρισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών 
δαπανών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄38) όπως ισχύει σήμερα 
και το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προ−
καλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

ε. Των άρθρων 13 μέχρι και 29 του ν. 2637/98 (Α 200/98), 
«Σύσταση Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενι−
σχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων», όπως τροποποι−
ήθηκαν και συμπληρώθηκαν με το άρθρο 4 του ν. 2732/99 (Α 
154/99) το άρθρο 24 του ν. 2945/01 (Α΄ 223/01) «Εθνικό Σύστημα 
Προστασίας της Αγροτικής Δραστηριότητας» και το άρθρο 
29 παρ. 1−8 του ν.3147/2003 «Ρύθμιση θεμάτων αγροτικής γης 
επίλυση ζητημάτων αποκατασταθέντων και αποκαθισταμένων 
κτηνοτρόφων και άλλες διατάξεις». (ΦΕΚ Α΄ 135).

2. Τους Κανονισμούς:
α. (ΕΚ) 73/2009 του Συμβουλίου (L30 της 31.01.2009) «για τη 

θέσπιση κοινών κανόνων για τα καθεστώτα άμεσης στήριξης 

για τους γεωργούς στο πλαίσιο της κοινής γεωργικής πολιτι−
κής και για τη θέσπιση ορισμένων καθεστώτων στήριξης για 
τους γεωργούς, για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΚ) 
αριθμ. 1290/2005, (ΕΚ) αριθμ. 247/2006, (ΕΚ) αριθμ. 378/2007 και 
για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1782/2003, όπως 
τροποποιήθηκε συμπληρώθηκε και ισχύει σήμερα.

β. (ΕΚ) 1120/2009 της Επιτροπής (L316 της 2.12.2009) «για τη 
θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του καθεστώτος ενι−
αίας ενίσχυσης που προβλέπεται στον τίτλο ΙΙΙ του κανονισμού 
(ΕΚ) αριθμ. 73/2009 του Συμβουλίου σχετικά με τη θέσπιση 
κοινών κανόνων για τα καθεστώτα άμεσης στήριξης για τους 
γεωργούς στο πλαίσιο της κοινής γεωργικής πολιτικής και τη 
θέσπιση ορισμένων καθεστώτων στήριξης για τους γεωργούς», 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.

γ. (ΕΚ) 1121/2009 της Επιτροπής (L316 της 2.12.2009) «για τη 
θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 73/2009 του Συμβουλίου όσον αφορά τα καθεστώτα στή−
ριξης για τους γεωργούς που προβλέπονται στους τίτλους 
IV και V».

δ. (ΕΚ) 1122/2009 της Επιτροπής «σχετικά με τη θέσπιση λε−
πτομερών διατάξεων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 
73/2009 του Συμβουλίου όσον αφορά την πολλαπλή συμμόρ−
φωση, τη διαφοροποίηση και το ολοκληρωμένο σύστημα δι−
αχείρισης και ελέγχου, στο πλαίσιο των καθεστώτων άμεσης 
στήριξης για τους γεωργούς που προβλέπονται στον εν λόγω 
κανονισμό, καθώς και λεπτομερών διατάξεων εφαρμογής του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 1234/2007 του Συμβουλίου όσον αφο−
ρά την πολλαπλή συμμόρφωση στο πλαίσιο του καθεστώτος 
στήριξης που προβλέπεται για τον αμπελοοινικό τομέα», όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.

3. Τις αποφάσεις:
α. αριθμ. 324032/24.12.2004 απόφασης του Υπουργού Αγροτι−

κής Ανάπτυξης και Τροφίμων «για την εφαρμογή του καθεστώ−
τος της πολλαπλής συμμόρφωσης και λοιπά συμπληρωματικά 
μέτρα σε εκτέλεση του Κανονισμού (ΕΚ) 1782/2003 του Συμ−
βουλίου» (ΦΕΚ Β΄1921), και ιδιαίτερα το άρθρο 5 με την οποία ο 
ΟΠΕΚΕΠΕ ορίστηκε ως αρμόδιος φορέας «για τον υπολογισμό 
και την διαχείριση των δικαιωμάτων ενίσχυσης κατά την έννοια 
των διατάξεων των κανονισμών (ΕΚ) 1782/2003 (τίτλοι Ι και ΙΙΙ) 
και 795/2004, όπως ισχύουν»,

β. αριθμ. 292464/27.7.2005 κοινής υπουργικής απόφασης των 
Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυ−
ξης και Τροφίμων «Συμπληρωματικά διοικητικά μέτρα εφαρμο−
γής και υπολογισμού του αριθμού και της αξίας των δικαιω−
μάτων στους δικαιούχους της ενιαίας ενίσχυσης σε εφαρμογή 
των κανονισμών (ΕΚ) 1782/2003 του Συμβουλίου και 795/2004 
της Επιτροπής» (ΦΕΚ Β΄1122), και ιδιαίτερα τα άρθρα 26 και 31 
σχετικά με την υποβολή αιτήσεων αναθεώρησης των προσω−
ρινών δικαιωμάτων της ενιαίας ενίσχυσης. 

γ. αριθμ. 262346/24−03−2010 κοινής υπουργικής απόφασης 
των Υπουργών Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλί−
ας − Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Συμπληρωματικά 
διοικητικά μέτρα και διαδικασίες εφαρμογής του καθεστώτος 
ενιαίας ενίσχυσης σε εφαρμογή των κανονισμών (ΕΚ) 73/2009 
του Συμβουλίου και 1120/2009 της Επιτροπής» (ΦΕΚ Β΄ 325),

δ. αριθμ. 308854/31−12−2010 απόφασης του Υπουργού Αγροτι−
κής Ανάπτυξης και Τροφίμων «για τον καθορισμό της περιόδου 
αναφοράς για την ενσωμάτωση της ενίσχυσης των τοματών 
που παραδίδονται για μεταποίηση στο καθεστώς ενιαίας ενί−
σχυσης» (ΦΕΚ Β΄ 2230),

ε. Την υπ’ αριθμ. 71262/14−6−2011 εισήγηση του ΟΠΕΚΕΠΕ.
ζ. την υπ’ αριθμ. 169667/26−6−2011, έγγραφο της Δ/νσης Διαχεί−

ρισης Μητρώων με το οποίο τοποθετήθηκε επί του θέματος.
Και με δεδομένο ότι:
i. Η αίτηση αναθεώρησης των στοιχείων δικαιούχων, που 

εντάχθηκαν στο πρόγραμμα εκρίζωσης αμπελώνων (2009/2010) 
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και στο καθεστώς ενίσχυσης τοματών που παραδίδονται για 
μεταποίηση στο καθεστώς ενιαίας ενίσχυσης (2006, 2007, 2008), 
που θα ληφθούν υπόψη στον υπολογισμό νέων δικαιωμάτων 
ενιαίας ενίσχυσης πρέπει να συνοδεύεται από τα αναγκαία 
αποδεικτικά έγγραφα που θα υποβάλλουν οι αιτούντες,

ii. Ο έλεγχος του ΟΠΕΚΕΠΕ για μερική ή ολική αποδοχή ή 
απόρριψη των υποβαλλομένων αιτήσεων αναθεώρησης είναι 
αναγκαίο να στηρίζεται σε ομοιόμορφα, νόμιμα, διαφανή και 
αντικειμενικά κριτήρια, 

iii. Η εξέταση των αιτήσεων αναθεώρησης θα πρέπει να γί−
νει έγκαιρα ώστε τα αποτελέσματα της εκδίκασής τους να 
ληφθούν υπόψη στον υπολογισμό των οριστικών δικαιωμάτων 
ενιαίας ενίσχυσης, αποφασίζουμε:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΦΟΡΕΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΕΞΕΤΑΣΗΣ

ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΩΝ Π.Δ.Ε.Ε.

Άρθρο 1
Σκοπός

Με την παρούσα απόφαση, θεσπίζονται οι διαδικασίες υπο−
βολής και εξέτασης των αιτήσεων αναθεώρησης των στοιχείων 
δικαιούχων νέων δικαιωμάτων ενιαίας ενίσχυσης έτους 2011 
(ΑΔΕΤ), που θα ληφθούν υπόψη στον υπολογισμό των νέων 
δικαιωμάτων ενιαίας ενίσχυσης, σε εφαρμογή του Κανονισμού 
(ΕΚ) 73/2009. Τα στοιχεία αυτά θα κοινοποιηθούν στους δι−
καιούχους από τον ΟΠΕΚΕΠΕ με το δελτίο προσωρινών δικαι−
ωμάτων έτους 2011 που θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του 
ΟΠΕΚΕΠΕ.

Άρθρο 2
Ορισμός φορέα υποβολής και εξέτασης

των αιτήσεων αναθεώρησης 

1. Ο Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύ−
σεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε) ορίζεται 
ως ο Αρμόδιος Φορέας υποβολής, εξέτασης και ελέγχου των 
αιτήσεων αναθεώρησης. Όπου στην απόφαση αυτή αναφέρεται 
εφεξής Οργανισμός, νοείται ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.

2. Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων και μετά από πρόταση του ΟΠΕΚΕΠΕ, συνιστάται 
στον ΟΠΕΚΕΠΕ Κεντρική Επιτροπή Ελέγχου και Εξέτασης των 
αιτήσεων αναθεώρησης που θα υποβληθούν, μέσω των Πε−
ριφερειακών Δ/νσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ, από τους δικαιούχους 
της ενιαίας ενίσχυσης. Η Επιτροπή εξέτασης των αιτήσεων 
αναθεώρησης πρέπει να έχει ολοκληρώσει το έργο της μέ−
χρι την καταληκτική ημερομηνία πληρωμής ενιαίας ενίσχυσης 
έτους 2011. Για την διευκόλυνση του έργου της Επιτροπής είναι 
δυνατόν να συσταθούν ομάδες ελέγχου των υποβληθέντων 
δικαιολογητικών των αιτήσεων αναθεώρησης, οι οποίες θα 
εισηγούνται στην Επιτροπή την αποδοχή ή την απόρριψή τους. 
Όπου στην απόφαση αυτή αναφέρεται Επιτροπή, νοείται η 
Κεντρική Επιτροπή Εξέτασης των αιτήσεων αναθεώρησης.

3. Η Επιτροπή με την ολοκλήρωση του έργου της θα υποβά−
λει το πόρισμά της στην Διοίκηση του Οργανισμού, το οποίο 
θα συνοδεύεται από πίνακες με τον ακριβή αριθμό των αιτή−
σεων που έγιναν αποδεκτές και εκείνων που απορρίφθηκαν. 
Η Επιτροπή θα περιλάβει στο σχετικό πόρισμα και την πιθανή 
υπέρβαση του Ανώτατου Εθνικού Ποσού από την αποδοχή 
των αιτήσεων αναθεώρησης και την γραμμική μείωση που θα 
πρέπει να εφαρμοσθεί για την τήρησή του.

4. Τα τελικά αποτελέσματα της εξέτασης των αιτήσεων 
αναθεώρησης θα γνωστοποιηθούν στους δικαιούχους με την 
κατανομή των οριστικών δικαιωμάτων ενιαίας ενίσχυσης, στα 
οποία θα έχουν ενσωματωθεί και οι αναθεωρήσεις του υπο−
λογισμού των ατομικών πράξεων προσδιορισμού των δικαιω−
μάτων που έγιναν αποδεκτές.

Άρθρο 3
Διαδικασία υποβολής της αίτησης αναθεώρησης.

1. Οι αιτήσεις αναθεώρησης υποβάλλονται από τους δικαιού−
χους ή τους εξουσιοδοτημένους για τον λόγο αυτό εκπροσώ−
πους τους, στις αρμόδιες Περιφερειακές Δ/νσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ 
της περιοχής τους.

2. Η αρμόδια Περιφερειακή Δ/νση του ΟΠΕΚΕΠΕ καταχωρεί 
ηλεκτρονικά την αίτηση αναθεώρησης και ταυτόχρονα συ−
γκροτεί φάκελο με τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιο−
λογητικά τεκμηρίωσης που προσκόμισε ο δικαιούχος και αφού 
υπογραφεί από τον αιτούντα και τον αρμόδιο υπάλληλο της 
Περιφερειακής Δ/νσης του ΟΠΕΚΕΠΕ, αποστέλλεται άμεσα 
στην Επιτροπή για εξέταση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ

ΥΠΟΒΟΛΗ − ΛΟΓΟΙ –ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Άρθρο 4
 Υποβολή αιτήσεων αναθεώρησης

1. Εφόσον οι γεωργοί, στους οποίους γνωστοποιήθηκαν, μέσω 
του δελτίου προσωρινών δικαιωμάτων του έτους 2011, τα στοι−
χεία τους από το πρόγραμμα εκρίζωσης αμπελώνων ή/και από 
το καθεστώς ενίσχυσης των τοματών που παραδίδονται για 
μεταποίηση, διαπιστώσουν ότι υπάρχουν λάθη, διαφορές ή νέα 
στοιχεία που πρέπει να ληφθούν υπόψη, μπορούν να υποβάλ−
λουν αιτήσεις αναθεώρησης οι οποίες θα συνοδεύονται από τα 
αντίστοιχα δικαιολογητικά για κάθε μία από τις περιπτώσεις 
που αναφέρονται στα επόμενα άρθρα.

2. Προσωρινά δικαιώματα ενιαίας ενίσχυσης για το έτος 
2011 υπολογίζονται:

− Για το καθεστώς των αμπελοοινικών (2010/2011).
− Για το καθεστώς ενίσχυσης των τοματών που παραδίδονται 

για μεταποίηση (έτη 2006, 2007, 2008).
− Για τους παραγωγούς που εντάχθηκαν στο πρόγραμμα της 

εκρίζωσης αμπελώνων περιόδου 2009/2010.
3. Όσον αφορά το καθεστώς του αμπελοοινικού τομέα, για 

το έτος 2011, δικαιούχοι συμπληρωματικών δικαιωμάτων ενι−
αίας ενίσχυσης ή νέων δικαιωμάτων ενιαίας ενίσχυσης, είναι 
οι κάτοχοι αμπελουργικής εκμετάλλευσης εγγεγραμμένης στο 
αμπελουργικό Μητρώο την περίοδο εμπορίας 2010/2011. Ως εκ 
τούτου, για το καθεστώς του αμπελοοινικού τομέα περιόδου 
2010/2011, όλα τα αιτήματα που αφορούν: 

− ακρίβεια στοιχείων εκτάσεων,
− διόρθωση στις εκτάσεις λόγω λανθασμένης ταυτοποίησης 

προσωπικών στοιχείων,
− λόγω αλλαγής επωνυμίας (για νομικά πρόσωπα),
− μετά από κατανομή δικαιωμάτων φύτευσης από το εθνικό 

αποθεματικό ή από αναφύτευση λόγω αναδιάρθρωσης μέχρι 
15/05/2011,

− ταυτοποίηση και αναγνώριση δικαιούχων,
− μεταβολή της εκμετάλλευσης ήτοι κληρονομιά, ένταξη στην 

πρόωρη συνταξιοδότηση, μεταβίβαση, και μακροχρόνια ή μη 
μίσθωση (≥ 6 ετών ή < 6 ετών).

υποβάλλονται στις κατά τόπους αρμόδιες Δ/νσεις Αγροτικής 
Οικονομίας και Κτηνιατρικής για διόρθωση ή αλλαγή των εγ−
γραφών στο αμπελουργικό Μητρώο έως το τέλος της καλλιερ−
γητικής περιόδου 2010/2011. Οι εν λόγω αλλαγές – διορθώσεις 
θα ληφθούν υπόψη στην μηχανογραφική επεξεργασία που θα 
διενεργηθεί από την Δ/νση Διαχείρισης Μητρώων του ΥΠΑΑΤ 
για τον καθορισμό των τελικών δικαιούχων δικαιωμάτων αμπε−
λοοινικού τομέα. Η αρμόδια Δ/νση Διαχείρισης Μητρώων του 
ΥΠΑΑΤ το αργότερο έως 31/8/2011 διαβιβάζει στον ΟΠΕΚΕΠΕ 
ηλεκτρονικό αρχείο με τη συνολική επεξεργασία, τους τελικούς 
δικαιούχους, καθώς και για τις περιπτώσεις μισθώσεων την 
έναρξη και λήξη μίσθωσης. 
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Άρθρο 5
Λόγοι αναθεώρησης

Οι περιπτώσεις αναθεώρησης των στοιχείων δικαιούχων του 
προγράμματος εκρίζωσης αμπελώνων ή/και του καθεστώτος 
ενίσχυσης τοματών που παραδίδονται για μεταποίηση, που 
λαμβάνονται υπόψη κατά τον υπολογισμό των νέων δικαιω−
μάτων των δικαιούχων, είναι οι ακόλουθες:

α. Αναθεώρηση για ταυτοποίηση και αναγνώριση δικαιούχων 
(ταυτοποίηση στοιχείων).

β. Αναθεώρηση λόγω μεταβολών της εκμετάλλευσης (κλη−
ρονομιά).

γ. Αναθεώρηση λόγω μεταβολών της εκμετάλλευσης (πρό−
ωρη συνταξιοδότηση).

δ. Αναθεώρηση για εξαίρεση έτους από την περίοδο ανα−
φοράς, λόγω φυσικής καταστροφής.

ε. Αναθεώρηση για εξαίρεση έτους από την περίοδο ανα−
φοράς, λόγω ασθένειας. 

στ. Αναθεώρηση για εξαίρεση έτους από την περίοδο ανα−
φοράς, λόγω έναρξης της γεωργικής δραστηριότητας εντός 
της περιόδου. 

Δεν γίνονται αποδεκτά αιτήματα για τις ανωτέρω κατηγορί−
ες εξαίρεσης έτους από τους δικαιούχους που έχουν ενταχθεί 
στο πρόγραμμα εκρίζωσης.

Άρθρο 6
Αιτήσεις αναθεώρησης της ακρίβειας

των στοιχείων υπολογισμού
(Ταυτοποίηση στοιχείων):

Γεωργοί, που λόγω ελλείψεων στα στοιχεία των αιτήσεων 
που υπέβαλαν για την λήψη ενισχύσεων από το πρόγραμμα 
εκρίζωσης αμπελώνων (2009/2010) ή/και του καθεστώτος ενί−
σχυσης των τοματών που παραδίδονται για μεταποίηση (2006, 
2007 και 2008) και οι οποίοι ενώ έλαβαν ενισχύσεις υπήρξε 
αδυναμία ταυτοποίησή τους (δηλαδή ο δικαιούχος κατά την 
περίοδο αναφοράς έλαβε οικονομική ενίσχυση με διαφορετι−
κό ΑΦΜ, πχ η σύζυγος πληρωνόταν με το ΑΦΜ του συζύγου 
ή αλλαγή ΑΦΜ) μπορούν να υποβάλλουν σχετική αίτηση για 
την ταυτοποίηση τους συνυποβάλλοντας τα κάτωθι δικαιο−
λογητικά: 

α. Εκκαθαριστικά της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. (παλαιό και νέο 
ΑΦΜ).

β. Βεβαίωση της Δ.Ο.Υ αλλαγής ΑΦΜ.

Άρθρο 7
Αιτήσεις αναθεώρησης λόγω μεταβολών

της εκμετάλλευσης
(κληρονομιά).

1. Σε περίπτωση θανάτου του δικαιούχου, ο/οι κληρονόμος/
οι, για την άμεση μεταβίβαση των νέων δικαιωμάτων που θα 
υπολογιστούν στον θανόντα υποβάλλουν αίτηση αναθεώρησης 
συνοδευμένη με τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

α. Ληξιαρχική πράξη θανάτου.
β. Πιστοποιητικό εγγύτερων συγγενών.
γ. Υπεύθυνες Δηλώσεις των κληρονόμων για αποδοχή ή πα−

ραίτηση από την κληρονομιά υπέρ ενός κληρονόμου ή κλη−
ρονόμων θεωρημένες για το γνήσιο της υπογραφής καθενός 
υπογράφοντα.

2. Στην εξ αδιαθέτου διαδοχή και στην περίπτωση που οι 
συγκληρονόμοι – πλησιέστεροι συγγενείς δεν συμφωνούν στην 
από κοινού κατανομή των δικαιωμάτων, καθένας από τους 
συγκληρονόμους – πλησιέστερους συγγενείς δύναται να αι−
τηθεί και να λάβει το ποσοστό που του αναλογεί, σύμφωνα 
με όσα προβλέπονται στον Αστικό Κώδικα. Στην περίπτωση 
αυτή είναι επιπλέον απαραίτητο να υποβληθεί: πιστοποιητικό 
περί μη δημοσιεύσεως διαθήκης. 

3. Στην περίπτωση κληρονομιάς με διαθήκη όπου ορίζεται 
η διάθεση της κινητής περιουσίας ή η διάθεση των δικαιω−
μάτων ενιαίας ενίσχυσης, είναι επιπλέον απαραίτητα τα εξής 
δικαιολογητικά: 

α. Αντίγραφο διαθήκης.
β. Πιστοποιητικό περί μη δημοσίευσης άλλης διαθήκης.
γ. Πιστοποιητικό περί μη κατάθεσης αγωγής για διάρρηξη ή 

ακύρωση της υπάρχουσας διαθήκης.
4. Στην περίπτωση κατά την οποία δεν ορίζεται στη διαθήκη 

η διάθεση της κινητής περιουσίας ή η διάθεση των δικαιωμά−
των ενιαίας ενίσχυσης, τότε τα δικαιώματα ενιαίας ενίσχυσης 
ακολουθούν τις διατάξεις της εξ αδιαθέτου διαδοχής.

5. Στις περιπτώσεις που για το γνήσιο της υπογραφής γίνε−
ται χρήση πληρεξουσίου από ένα κληρονόμο προς ένα άλλο 
κληρονόμο απαιτείται η αναγραφή ότι εξουσιοδοτεί τον υπο−
γράφοντα για τη μεταβίβαση των ΔΕΕ από κληρονομιά.

Άρθρο 8
Αιτήσεις αναθεώρησης λόγω μεταβολών

της εκμετάλλευσης
(Διάδοχος εκμετάλλευσης λόγω

πρόωρης συνταξιοδότησης).

1. Στην περίπτωση που η εκμετάλλευση μεταβιβάσθηκε σε 
διάδοχο γεωργό, επειδή ο αρχικός κάτοχος εντάχθηκε στο κα−
θεστώς της πρόωρης συνταξιοδότησης, ο διάδοχος μπορεί να 
υποβάλει αίτηση αναθεώρησης για την μεταβίβαση των νέων 
δικαιωμάτων της ενιαίας ενίσχυσης που υπολογίστηκαν στον 
αρχικό κάτοχο, συνοδευμένη από τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

α. Οριστική απόφαση του αρμόδιου Νομάρχη που τον ορίζει 
διάδοχο γεωργό του πρόωρα συνταξιοδοτηθέντα και 

β. Βεβαίωση της ΑΤΕ για μεταβίβαση της εκμετάλλευσης. 
2. Σε περίπτωση αλλαγής διαδόχου μετά την περίοδο ανα−

φοράς, ο τελικός διάδοχος υποβάλει αίτηση αναθεώρησης για 
μεταβίβαση των δικαιωμάτων που εκδόθηκαν στον πρόωρα 
συνταξιοδοτηθέντα παραγωγό ή/και στον ενδιάμεσο διάδοχο 
και αφορούσαν στην αρχική εκμετάλλευση του πρόωρα συ−
νταξιοδοτηθέντα παραγωγού.

Άρθρο 9
Αιτήσεις αναθεώρησης για εξαίρεση έτους
από την περίοδο αναφοράς λόγω φυσικής
καταστροφής για λόγους ανώτερης βίας

Για το καθεστώς ενίσχυσης των τοματών που παραδίδονται 
για μεταποίηση, σε περίπτωση δριμείας φυσικής καταστροφής 
κατά την περίοδο αναφοράς που επηρέασε σημαντικά τη γε−
ωργική γη της εκμετάλλευσης και η πιστοποίηση των ζημιών 
προκύπτει από έγγραφα της περιόδου που πραγματοποιήθηκε 
η ζημιά, ο δικαιούχος υποβάλει αίτηση για εξαίρεση συγκεκρι−
μένου έτους από την περίοδο αναφοράς προσκομίζοντας τα 
αντίστοιχα παραστατικά αποζημίωσης από ΕΛΓΑ και ΠΣΕΑ.

Άρθρο 10
Αίτηση αναθεώρησης για εξαίρεση έτους

από την περίοδο αναφοράς λόγω ασθένειας.

Σε περίπτωση ασθένειας κατά την περίοδο αναφοράς που 
είχε ως αποτέλεσμα επαγγελματική ανικανότητα του γεωργού, 
ο δικαιούχος μπορεί να υποβάλει αίτηση αναθεώρησης προ−
σκομίζοντας ιατρική γνωμάτευση και βεβαίωση νοσηλείας από 
Δημόσιο Νοσοκομείο, που αιτιολογούν την ανικανότητά του 
εντός της περιόδου αναφοράς, συνοδευμένη από δήλωση για 
πιθανή εξαίρεση του συγκεκριμένου έτους κατά τον υπολογισμό 
του ποσού αναφοράς. Σε περίπτωση νοσηλείας του δικαιούχου 
σε Νοσηλευτικό Ίδρυμα της αλλοδαπής, απαιτείται μετάφραση 
των σχετικών δικαιολογητικών από επίσημη αρχή. 
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Άρθρο 11
Αίτηση αναθεώρησης για εξαίρεση έτους
από την περίοδο αναφοράς λόγω χρόνου
έναρξης της γεωργικής δραστηριότητας.

1. Για τις περιπτώσεις που δικαιούχοι ξεκίνησαν την γεωργική 
τους δραστηριότητα εντός της περιόδου αναφοράς, ο δικαιού−
χος ζητά αναθεώρηση των στοιχείων της αξίας και του αριθμού 
των νέων δικαιωμάτων και πρέπει να υποβάλει:

α. Για χρόνο έναρξης το έτος 2007 απαιτούνται τα εκκαθα−
ριστικά των οικονομικών ετών 2007, 2006, 2005, ή

β. Υπεύθυνη δήλωση για τη μη υποβολή φορολογικής δήλω−
σης για τα οικονομικά έτη 2007, 2006, 2005, θεωρημένη από 
την αρμόδια Δ.Ο.Υ. 

2. Οι αιτήσεις αναθεώρησης των περιπτώσεων των άρθρων 
9 και 10, καθώς και της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, 
υποβάλλονται μόνο για το καθεστώς της τομάτας προς με−
ταποίηση.

Άρθρο 12
Κριτήρια εξέτασης των αιτήσεων αναθεώρησης

1. Η αίτηση αναθεώρησης που αποσκοπεί στη διόρθωση της 
ακρίβειας των στοιχείων που θα ληφθούν υπόψη στον υπολο−
γισμό των νέων δικαιωμάτων και τα οποία στηρίζονται στις 
αιτήσεις που υπέβαλε ο δικαιούχος κατά την περίοδο αναφο−
ράς, εκτός από τις περιπτώσεις των αντίξοων συνθηκών από 
φυσικές καταστροφές, δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να οδη−
γεί σε υπέρβαση των εκτάσεων και πληρωμών που πράγματι 
έγιναν κατά την περίοδο αναφοράς και δεν αμφισβητήθηκαν 
τότε από τον δικαιούχο. 

2. Η αίτηση αναθεώρησης που αφορά στη διόρθωση στοιχεί−
ων νέων δικαιωμάτων δικαιούχου διαδόχου πρόωρα συνταξι−
οδοτηθέντος γεωργού, εφόσον αποδεικνύεται βάσιμη εκ των 
στοιχείων, γίνεται αυτόματα με την μεταφορά του συνολικού 
αριθμού και της αξίας των προσωρινών δικαιωμάτων που κα−
τανεμήθηκαν στον πρόωρα συνταξιοδοτηθέντα.

Άρθρο 13
Τελικές διατάξεις

1. Για την έγκαιρη εξέταση και τον αξιόπιστο έλεγχο των 
αιτήσεων αναθεώρησης, ο ΟΠΕΚΕΠΕ δύναται να ζητήσει στοι−
χεία από άλλους δημόσιους φορείς και υπηρεσίες και αυτοί 
υποχρεούνται να τα διαθέτουν στον Οργανισμό άμεσα, χωρίς 
να απαιτείται η προσκόμισή τους από τους δικαιούχους. 

2. Η γνησιότητα των εγγράφων και η ακρίβεια των στοιχείων 
που επικαλούνται οι δικαιούχοι για την υποβολή των αιτήσεων 
αναθεώρησης, βαρύνει τους ίδιους τους δικαιούχους. Σε περί−
πτωση διαπίστωσης πλαστών στοιχείων κατά την υποβολή των 
αιτήσεων αναθεώρησης θα κινούνται από τον ΟΠΕΚΕΠΕ όλες 
οι νόμιμες διαδικασίες παραπομπής στην δικαιοσύνη κατά τα 
οριζόμενα στον ποινικό κώδικα. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυ−
βερνήσεως. 

 Αθήνα, 21 Ιουλίου 2011

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΑΝΔΑΛΙΔΗΣ 

F

(4)
   Απόκτηση της Ελληνικής Ιθαγένειας από ομογενείς. 

 1. Με την υπ’ αριθμ. Φ.21547/7155/01−07−2011 απόφαση του 
Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου 
γίνεται δεκτή η αίτηση πολιτογράφησης της ομογενούς αλ−
λοδαπής υπό στοιχεία:

(επ.) ΠΕΤΣΗ (Peci) (όν) ΛΟΡΕΤΑ (Loreta) όν. πατρός ΝΤΡΑ−
ΓΚΟΥΣ (Dragush), κατοίκου Δήμου Ρόδου, κατόχου του Ειδικού 
Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό Α428966, 
περί αποκτήσεως της Ελληνικής Ιθαγένειας, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 23 του ν.3838/2010 (49 Α΄).

2. Με την υπ’ αριθμ. Φ.18605/10113/01−07−2011 απόφαση του 
Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου 
γίνεται δεκτή η αίτηση πολιτογράφησης της ομογενούς αλ−
λοδαπής υπό στοιχεία:

(επ.) ΡΑΠΟ (Rapo) (ov) ΘΕΟΔΩPA (Theodhora) όν. πατρός 
ΒΑΣΙΛ (Vasil), κατοίκου Δήμου Ρόδου, κατόχου του Ειδικού 
Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό Α221694, 
περί αποκτήσεως της Ελληνικής Ιθαγένειας, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 23 του ν.3838/2010 (49 Α).

3. Με την υπ’ αριθμ. Φ.20189/16491/01−07−2011 απόφαση του 
Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου 
γίνεται δεκτή η αίτηση πολιτογράφησης της ομογενούς αλ−
λοδαπής υπό στοιχεία:

(επ.) ΔIAMANTH (Dhjamandi) (ov) EΛEYΘEPIA (Elefteria) όν. 
πατρός. ΜΙΧΑΛΗΣ (Mihal), κατοίκου Δήμου Ρόδου, κατόχου του 
Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό 
Α219511, περί αποκτήσεως της Ελληνικής Ιθαγένειας, σύμφωνα 
με τις διατάξεις του άρθρου 23 του ν.3838/2010 (49 Α΄) .

 Με εντολή Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης

Η Διευθύντρια
ΠΕΤΡΟΥΛΑ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ 

F

(5)
   Απόκτηση της Ελληνικής Ιθαγένειας από το τέκνο αλλοδαπών 

που φοίτησε έξη χρόνια στην Ελλάδα και ενηλικιώθηκε πριν 
την 24−3−2010 ΣΟΥΛΙ ΚΛΕΪΣΙ του ΒΑΣΙΛ και της ΡΟΖΙΝΑ. 

 Με την υπ’ αριθμ.  2772/7−07−2011 απόφαση της Γενικής Γραμ−
ματέως Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου − Δυτικής Μακε−
δονίας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 
24 παρ.1 του Ν.3838/2010 (ΦΕΚ 49/Α/2010) και των παρ. 2 και 6 
του άρθρου 1 Α του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (Ν.3284/2004), 
γίνεται αποδεκτή η από 21539/16−09−2010 αίτηση της ΣΟΥΛΙ 
(SULI) ΚΛΕΪΣΙ (KLEJSI) του ΒΑΣΙΛ (VASIL), που γεννήθηκε στην 
Αλβανία την 26−10−1982 και κατοικεί στο Δήμο Ιωαννιτών, για 
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω συμπλήρωσης 
εξαετούς φοίτησης σε ελληνικό σχολείο στην Ελλάδα την 
30−06−2001, σύμφωνα με την από 20−06−2011 ορθή επανάληψη 
της αριθμ. Φ.43/6006/23−11−2010 βεβαίωσης της Περιφερειακής 
Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 
Ηπείρου. 

  Με εντολή Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης

Ο Γενικός Διευθυντής
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΖΑΡΟΣ

F

(6)
    Απόκτηση της Ελληνικής Ιθαγένειας από τους ομογενείς Σου−

λιώτης (Suloti) Γιάννης (Jani) του Κόλια (Kola) και Σουλιώτη 
(Suloti) Λένω (Leno) του Πήλιο (Pilo). 

 1. Με την υπ’ αριθμ. 4560/24−5−2011 απόφαση του Γενικού 
Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας−Θράκης, 
γίνεται αποδεκτή η αίτηση του Σουλιώτη (Suloti) Γιάννη (Jani) 
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του Κόλια (Kola) κατοίκου Δήμου Πέλλας, κατόχου του Ειδικού 
Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό Α 288710, 
περί αποκτήσεως της Ελληνικής Ιθαγένειας, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 23 του Ν. 3838/2010 (49 Α).

2. Με την υπ’ αριθμ. 4561/24−5−2011 απόφαση του Γενικού 
Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας−Θράκης, 
γίνεται αποδεκτή η αίτηση της Σουλιώτη (Suloti) Λένω (Leno) 
του Πήλιο (Pilo), κατοίκου Δήμου Πέλλας, κατόχου του Ειδικού 
Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό Α 288740, 
περί αποκτήσεως της Ελληνικής Ιθαγένειας, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 23 του Ν. 3838/2010 (49 Α). 

 Ο Γενικός Γραμματέας
Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ΕΥΘΥΜΙΟΣ Ν. ΣΩΚΟΣ 
F

(7)
   Απόκτηση της Ελληνικής Ιθαγένειας από τους ομογενείς: ΤΑ−

ΤΙΑΝΑ ΝΟΥΝΕ (TATJANA NUNE) του ΛΑΜΠΗ (LLAMBI), ΜΑ−
ΡΙΑΝΘΗ ΔΗΜΑ (MARIANTHI DHΙΜA) του ΔΗΜΗΤΡΗ (DΙ−
ΜΙTRI). 

 1. Με την υπ’ αριθμ. οικ. 5777/14−6−2011 απόφαση του Γενικού 
Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας−Θράκης, γί−
νεται αποδεκτή η αίτηση της ΤΑΤΙΑΝΑ ΝΟΥΝΕ (TATJANA NUNE) 
του ΛΑΜΠΗ (LLAMBI) κατοίκου Δήμου Σκύδρας, κατόχου του 
Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό Α 
288323, περί αποκτήσεως της Ελληνικής Ιθαγένειας, σύμφωνα 
με τις διατάξεις του άρθρου 23 του Ν. 3838/2010 (49 Α).

2. Με την υπ’ αριθμ. οικ. 5781/14−6−2011 απόφαση του Γενικού 
Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας−Θράκης, 
γίνεται αποδεκτή η αίτηση της ΜΑΡΙΑΝΘΗ ΔΗΜΑ (MARIANTHI 
DHIMA) του ΔΗΜΗΤΡΗ (DΙΜΙTRI), κατοίκου Δήμου Αριδαίας, 
κατόχου του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) 
με αριθμό Α 288092, περί αποκτήσεως της Ελληνικής Ιθαγένει−
ας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23 του Ν. 3838/2010 
(49 Α). 

  Ο Γενικός Γραμματέας
Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ΕΥΘΥΜΙΟΣ Ν. ΣΩΚΟΣ 
F

(8)
   Χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλματος Κοινωνικού Λειτουργού 

στην Ερωτοκριτάκη Μαρία του Δημητρίου και της Γεωργίας. 

 Με την υπ’ αριθμ. 7336/7 −7− 2011 απόφαση του Αντιπεριφε−
ρειάρχη Ηρακλείου Κρήτης, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις 
διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 τεύχος Α΄) περί Νέας Αρχι−
τεκτονικής της Αυτοδιοίκησης και Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
− Πρόγραμμα Καλλικράτης, την υπ’ αριθμ. 2704/2−2−2011 (ΦΕΚ 
135/Β/9−2−2011) απόφαση Περιφερειάρχη Κρήτης περί μετα−
βίβασης αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες, το Π.Δ. 
149/10 (ΦΕΚ 242) «Οργανισμός της Περιφέρειας Κρήτης», το 
Ν.Δ. 4018/1959 (Α΄39), το Π.Δ. 23/1992 (ΦΕΚ 6 τεύχος Α΄) όπως 
τροποποιήθηκε με το άρθ. 54 του Ν.3918/11, το Π.Δ. 93/1993 (ΦΕΚ 
39 τεύχος Α΄), το αρθρ. 1 του Ν.2026/92 (τεύχος 43Α΄) χορηγείται 
άδεια άσκησης επαγγέλματος Κοινωνικού Λειτουργού στην 
Ερωτοκριτάκη Μαρία του Δημητρίου και της Γεωργίας κατοί−
κου Ηρακλείου Κρήτης, για να παρέχει τις υπηρεσίες της στα 
πλαίσια οργανωμένων κοινωνικών υπηρεσιών του δημοσίου 
και ιδιωτικού τομέα. 

 Ο Αντιπεριφερειάρχης

ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΚΟΥΚΙΑΔΑΚΗΣ 

(9)
   Χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλματος Κοινωνικού Λειτουρ−

γού στη Βαρδάκη Ευανθία του Νικολάου και της Μαρίας. 

 Με την υπ’ αριθμ 6808/1−7− 2011 απόφαση του Αντιπεριφε−
ρειάρχη Ηρακλείου Κρήτης, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις 
διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 τεύχος Α΄) περί Νέας Αρχι−
τεκτονικής της Αυτοδιοίκησης και Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
− Πρόγραμμα Καλλικράτης, την υπ’ αριθμ. 2704/2−2−2011 (ΦΕΚ 
135/Β/9−2−2011) απόφαση Περιφερειάρχη Κρήτης περί μετα−
βίβασης αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες, το Π.Δ. 
149/10 (ΦΕΚ 242) «Οργανισμός της Περιφέρειας Κρήτης», το 
Ν.Δ. 4018/1959 (Α΄39), το Π.Δ. 23/1992 (ΦΕΚ 6 τεύχος Α΄) όπως 
τροποποιήθηκε με το άρθ. 54 του Ν.3918/11, το Π.Δ. 93/1993 (ΦΕΚ 
39 τεύχος Α΄), το αρθρ. 1 του Ν.2026/92 (τεύχος 43Α΄) χορη−
γείται άδεια άσκησης επαγγέλματος Κοινωνικού Λειτουργού 
στη Βαρδάκη Ευανθία του Νικολάου και της Μαρίας κατοί−
κου Ηρακλείου Κρήτης, για να παρέχει τις υπηρεσίες της στα 
πλαίσια οργανωμένων κοινωνικών υπηρεσιών του δημοσίου 
και ιδιωτικού τομέα. 

 Ο Αντιπεριφερειάρχης

ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΚΟΥΚΙΑΔΑΚΗΣ 
F

(10)
   Χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλματος Κοινωνικού Λειτουρ−

γού στη Μανωλιτσάκη Μαρία του Εμμανουήλ και της Κων−
σταντίνας. 

 Με την υπ’ αριθμ. 6807/1−7−2011 απόφαση του Αντιπεριφε−
ρειάρχη Ηρακλείου Κρήτης, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις 
διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 τεύχος Α΄) περί Νέας Αρχι−
τεκτονικής της Αυτοδιοίκησης και Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
− Πρόγραμμα Καλλικράτης, την υπ’ αριθμ. 2704/2−2−2011 (ΦΕΚ 
135/Β/9−2−2011) απόφαση Περιφερειάρχη Κρήτης περί μετα−
βίβασης αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες, το Π.Δ. 
149/27−12−10 (ΦΕΚ 242) «Οργανισμός της Περιφέρειας Κρήτης», 
το Ν.Δ. 4018/1959 (Α΄39),το Π.Δ. 23/1992 (ΦΕΚ 6 τεύχος Α΄) όπως 
τροποποιήθηκε με το άρθ. 54 του Ν.3918/11, το Π.Δ. 93/1993 (ΦΕΚ 
39 τεύχος Α΄), το αρθρ. 1 του Ν.2026/92 (τεύχος 43Α΄) χορηγεί−
ται άδεια άσκησης επαγγέλματος Κοινωνικού Λειτουργού στη 
Μανωλιτσάκη Μαρία του Εμμανουήλ και της Κωνσταντίνας 
κατοίκου Ηρακλείου Κρήτης, για να παρέχει τις υπηρεσίες της 
στα πλαίσια οργανωμένων κοινωνικών υπηρεσιών του δημο−
σίου και ιδιωτικού τομέα. 

 Ο Αντιπεριφερειάρχης

ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΚΟΥΚΙΑΔΑΚΗΣ 
F

(11)
   Χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλματος Κοινωνικού Λει−

τουργού στην Πλουμάκη Καλλιόπη του Ευαγγέλου και της 
Ασπασίας. 

  Με την υπ’ αριθμ. 7932/13−7−2011 απόφαση του Αντιπεριφε−
ρειάρχη Ηρακλείου Κρήτης, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις 
διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 τεύχος Α΄) περί Νέας Αρχι−
τεκτονικής της Αυτοδιοίκησης και Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
− Πρόγραμμα Καλλικράτης, την υπ’ αριθμ. 2704/2−2−2011 (ΦΕΚ 
135/Β/9−2−2011) απόφαση Περιφερειάρχη Κρήτης περί μετα−
βίβασης αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες, το Π.Δ. 
149/10 (ΦΕΚ 242) «Οργανισμός της Περιφέρειας Κρήτης», το 
Ν.Δ. 4018/1959 (Α΄39), το Π.Δ. 23/1992 (ΦΕΚ 6 τεύχος Α΄) όπως 
τροποποιήθηκε με το άρθ. 54 του Ν.3918/11, το Π.Δ. 93/1993 (ΦΕΚ 
39 τεύχος Α΄), το αρθρ. 1 του Ν.2026/92 (τεύχος 43Α΄) χορη−
γείται άδεια άσκησης επαγγέλματος Κοινωνικού Λειτουργού 
στην Πλουμάκη Καλλιόπη του Ευαγγέλου και της Ασπασίας 
κατοίκου Ηρακλείου Κρήτης, για να παρέχει τις υπηρεσίες της 
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στα πλαίσια οργανωμένων κοινωνικών υπηρεσιών του δημοσίου 
και ιδιωτικού τομέα. 

 Ο Αντιπεριφερειάρχης

ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΚΟΥΚΙΑΔΑΚΗΣ
F

(12)
    Χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλματος Κοινωνικού Λειτουργού 

στη Χατζάκη Δήμητρα του Γεωργίου και της Κλεονίκης. 

  Με την υπ’ αριθμ. 7849/13−7−2011 απόφαση του Αντιπεριφε−
ρειάρχη Ηρακλείου Κρήτης, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις 
διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 τεύχος Α΄) περί Νέας Αρχι−
τεκτονικής της Αυτοδιοίκησης και Αποκεντρωμένης Διοίκησης − 

Πρόγραμμα Καλλικράτης, την υπ’ αριθμ. 2704/2−2−2011 (ΦΕΚ 135/
Β/9−2−2011) απόφαση Περιφερειάρχη Κρήτης περί μεταβίβασης 
αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες, το Π.Δ. 149/10 (ΦΕΚ 
242) «Οργανισμός της Περιφέρειας Κρήτης», το Ν.Δ. 4018/1959 
(Α΄39), το Π.Δ. 23/1992 (ΦΕΚ 6 τεύχος Α) όπως τροποποιήθηκε με 
το άρθ. 54 του Ν.3918/11, το Π.Δ. 93/1993 (ΦΕΚ 39 τεύχος Α΄), το 
αρθρ. 1 του Ν.2026/92 (τεύχος 43Α’) χορηγείται άδεια άσκησης 
επαγγέλματος Κοινωνικού Λειτουργού στη Χατζάκη Δήμητρα 
του Γεωργίου και της Κλεονίκης κατοίκου Ηρακλείου Κρήτης, 
για να παρέχει τις υπηρεσίες της στα πλαίσια οργανωμένων 
κοινωνικών υπηρεσιών του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα. 

 Ο Αντιπεριφερειάρχης

ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΚΟΥΚΙΑΔΑΚΗΣ  
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