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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
    Αριθμ. οικ.2/11046/0025 (1)
Παροχή Εντολής Ελληνικού Δημοσίου προς την Τράπε−

ζα της Ελλάδος νια διαμεσολάβηση σχετικά με τη 
διαδικασία της πιστωτικής αναβάθμισης των ομολό−
γων του Ελληνικού Δημοσίου.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του νόμου 2198/1994 

«Αύξηση αποδοχών δημοσίων υπαλλήλων, σύναψη δα−
νείων, υπό Ελληνικού Δημοσίου και δημιουργία στην 
Τράπεζα της Ελλάδος συστήματος παρακολούθησης 
συναλλαγών επί άϋλων τίτλων και άλλες διατάξεις» 
(ΦΕΚ 43 Α΄).

2. Το άρθρο 2 του Νόμου 2362/1995 «Δημόσιο λογιστι−
κό− Έλεγχος Δαπανών κλπ».

3. Το άρθρο 2 περίπτωση ζ’ και το άρθρο 45 του κα−
ταστατικού της Τράπεζας της Ελλάδος.

4. Τον όρο 6.4 της Τριμερούς Σύμβασης μεταξύ της 
Τράπεζας Διεθνών Διακανονισμών (ΒIS), της Τράπεζας 
της Ελλάδος και του Ελληνικού Δημοσίου.

5. Το ΠΔ 107/2011 «Αποδοχή παραίτησης των Αντι−
προέδρων της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών 
Υπουργών και Υφυπουργών» και το ΠΔ 110/11−11−2011 
ΦΕΚ 243 Α΄ «Διορισμός Αντιπροέδρων της Κυβέρνη−
σης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουρ−
γών».

6. Την αριθ. 240/29−11−2011 Επιστολή της ΤτΕ, αποφα−
σίζουμε:

Παρέχουμε με την παρούσα ανέκκλητη εντολή του 
Ελληνικού Δημοσίου, εκπροσωπουμένου νομίμως από 
τον Υπουργό Οικονομικών, προς την Τράπεζα της Ελ−
λάδος, σύμφωνα με τα άρθρα 2 περίπτωση ζ’ και 45 του 
Καταστατικού της Τράπεζας της Ελλάδος και τον όρο 
6.4 του Σχεδίου της Τριμερούς Σύμβασης μεταξύ της 
Τράπεζας Διεθνών Διακανονισμών (BIS), της Τράπεζας 
της Ελλάδος και του Ελληνικού Δημοσίου, όπως αυτή:

Ενεργούσα ως άμεσος αντιπρόσωπος, εντολοδόχος 
και ταμίας του Ελληνικού Δημοσίου, συνυπογράφει μετά 
του Ελληνικού Δημοσίου τη Σύμβαση και προβεί στην 
ανάληψη των κατ’ τους όρους αυτής υποχρεώσεων του 
Δημοσίου, καθώς και για τη διενέργεια όλων των πρά−
ξεων και ενεργειών που απαιτούνται για την εκπλήρωση 
των υποχρεώσεων του Δημοσίου σε σχέση με τη Σύμβα−
ση, όπως αυτές προκύπτουν άμεσα η έμμεσα, μέσω της 
Τράπεζας της Ελλάδος, που συμβάλλεται στην εν λόγω 
Σύμβαση, ενεργούσα για λογαριασμό του Δημοσίου. 
Η ανωτέρω ανέκκλητη εντολή και πληρεξουσιότητα 
προς την Τράπεζα της Ελλάδος περιλαμβάνει και όλες 
τις πράξεις που συνδέονται με τήρηση λογαριασμών επί 
των τίτλων που αποτελούν αντικείμενο της συναλλαγής 
και της Σύμβασης, καθώς και την κατάρτιση πράξεων 
επ’ αυτών, κατά τους όρους των οικείων συμβάσεων 
που έχει υπογράψει το Ελληνικό Δημόσιο και η Τράπεζα 
της Ελλάδος, συμφωνιών στις οποίες συμμετέχει το 
Ελληνικό Δημόσιο και άλλων πράξεων ευρωπαϊκών ορ−
γάνων και κυρίως εκείνων που αφορούν την πιστωτική 
αναβάθμιση των ελληνικών ομολόγων. Η τράπεζα της 
Ελλάδος εντέλλεται, επιπλέον, ανεκκλήτως να χρεώνει 
το λογαριασμό του Ελληνικού Δημοσίου που τηρείται 
στην Τράπεζα της Ελλάδος με τις κάθε είδους επιβα−
ρύνσεις, συμπεριλαμβανομένων τελών και φόρων που 
προκύπτουν από τη διενέργεια των συναλλαγών και, εν 
γένει την εκτέλεση των υποχρεώσεων του Ελληνικού 
Δημοσίου που απορρέουν από τη Σύμβαση (ενδεικτικώς: 
άρθρο 7 της Συμβάσεως), βάσει στοιχείων και εγγράφων 
που η Τράπεζα της Ελλάδος θα αποστέλλει στην αρμό−
δια υπηρεσία του Υπουργείου Οικονομικών, παρέχοντας 
σε αυτή κάθε αναγκαία ενημέρωση και πληροφορία. 
Τα ακριβή στοιχεία του λογαριασμού του Ελληνικού 
Δημοσίου θα υποδειχθούν από το Ελληνικό Δημόσιο 
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με νεότερη οδηγία προς τις αρμόδιες Υπηρεσίες της 
Τράπεζας της Ελλάδος.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 7 Φεβρουαρίου 2012

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ

    Ö 
 Αριθ. 165384/405 (2)

Υπολογισμός ανταλλάγματος χρήσης. 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ 

 Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις:
α. Της παρ. 12 άρθρου 45 Ν.998/1979 (ΦΕΚ Α΄289), η 

οποία προστέθηκε με την παρ. 10 άρθρου 1 Ν.3208/2003 
«Προστασία των δασικών οικοσυστημάτων, κατάρτιση 
δασολογίου ρύθμιση εμπράγματων δικαιωμάτων επί 
δασών και δασικών εν γένει εκτάσεων και άλλες δια−
τάξεις» (ΦΕΚ Α΄303).

β. Του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε 
με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α΄/05).

γ. Των άρθρων 37 και 38 του Ν.998/1979 (ΦΕΚ Α΄ 289) 
«Περί προστασίας Δασών κλπ».

δ. Του ν. 3889/2010 (ΦΕΚ Α΄ 182) Χρηματοδότηση Πε−
ριβαλλοντικών Παρεμβάσεων, Πράσινο Ταμείο, Κύρωση 
Δασικών Χαρτών και άλλες διατάξεις.

2. Το υπ’ αριθμ. Π.Δ. 187/7−10−2009 Διορισμός Υπουργών 
και Υφυπουργών (ΦΕΚ 214/Α΄/7−10−2009).

3. Τις διατάξεις της παρ. 1β του άρθρου 6 του Π.Δ. 189/ 
2009 «Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των 
Υπουργείων» (ΦΕΚ 221 /Α΄/5−11−2009).

4. Το Π.Δ. 24/2010 «Ανακαθορισμός αρμοδιοτήτων των 
Υπουργείων και τροποποιήσεις του Π.Δ. 189/2009» (Φ.Ε.Κ. 
56Α/15−4−2010).

5. Τις διατάξεις του Π.Δ. 110/2011 «Διορισμός Αντι−
προέδρων της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών 
Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 243/Α/2011), και της 
απόφασης του Πρωθυπουργού 2876/7.10.2009 «Αλλαγή 
τίτλου Υπουργείων» (ΦΕΚ Β΄ 2234).

6. Την αριθ. 81277/2451/23−8−1993 κοινή υπουργική από−
φαση (ΦΕΚ 681/Β/2−9−1993) Έγκριση αναλυτικού τιμολο−
γίου αναδασωτικών έργων (Α.Τ.Α.Ε.).

7. Την αριθ. 23111/18−6−2010 κοινή υπουργική απόφαση 
(ΦΕΚ 855/Β/18−6−2010) Συγκρότηση Ενιαίου Διοικητικού 
Τομέα με τίτλο «Ειδική Γραμματεία Δασών».

8. Την αριθμ. Υ. 25/6.12.2011 απόφαση του Πρωθυπουρ−
γού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των αναπληρωτών 
Υπουργών Οικονομικών Φίλιππου Σαχινίδη και Παντελή 
Οικονόμου» (ΦΕΚ. 2792 Β/8−12−2011).

9. Το γεγονός ότι, το αντάλλαγμα χρήσης συναρτάται 
με την απώλεια δασικής βλάστησης λόγω της επέμβα−
σης και των ωφελειών που εξαιτίας της χάνονται (παρ. 12 
άρθρου 45 ν. 998/79), οι οποίες δεν απολαμβάνονται 
ακόμη και με τη δέσμευση της έκτασης για συγκεκρι−
μένο σκοπό χωρίς να μεταβάλλεται η κατά προορισμό 
χρήση της.

10. Το γεγονός ότι, με το αντάλλαγμα χρήσης επιζη−
τείται η αντιστάθμιση της παραπάνω απώλειας κατά 

την έννοια του «θετικού περιβαλλοντικού ισοζυγίου», με 
τη χρησιμοποίηση δηλαδή μέρους του φυσικού περι−
βάλλοντος για την εξυπηρέτηση σκοπού δημόσιας ωφέ−
λειας και την προστασία αντιστοίχου, που θα προκύψει 
δια του ανταλλάγματος χρήσης που θα καταβληθεί, το 
οποίο θα διατεθεί για την αναδάσωση εκτάσεων και 
για την προστασία των δασικών οικοσυστημάτων (trade 
off), αποφασίζουμε:

1. Καθορίζουμε το αντάλλαγμα χρήσης για τις επεμβά−
σεις που προβλέπονται από τη δασική νομοθεσία στις 
δημόσιες εκτάσεις, δασικού χαρακτήρα και τις δημόσιες 
χορτολιβαδικές, στο ύψος της δαπάνης αναδάσωσης 
της εκχωρηθείσας έκτασης, το οποίο θα υπολογίζεται 
σε κάθε περίπτωση σύμφωνα με το ισχύον αναλυτικό 
τιμολόγιο αναδασωτικών εργασιών (Α.Τ.Α.Ε) και έργων 
πρασίνου (ΠΡΣ), ακολουθώντας τον κάτωθι τύπο:

ΑΧ=[ΚΕ(1120ΑΤΑΕ) + ΑΥΛ(1200ΑΤΑΕ) + 100 x 
[ΔΛ(2212ΑΤΑΕ) + ΦΔΦ(3112ΑΤΑΕ) + ΓΦ(372ΠΡΣ)] x Ε = 
Συνολική αξία σε ευρώ (€).

Δηλαδή το Αντάλλαγμα Χρήσης ισούται(=) με το 
γινόμενο(x) του Εμβαδού της εκχωρηθείσης έκτασης 
επί το άθροισμα(+) της τιμής του άρθρου 1120(ΑΤΑΕ), 
της τιμής του άρθρου 1200(ATΑΕ) και του γινομένου(x) 
του αριθμού των φυτών (100) επί το άθροισμα των τιμών 
των άρθρων 2212(ΑΤΑΕ), 3112(ΑΤΑΕ) και 372(ΠΡΣ). 

όπου ΑΧ= Αντάλλαγμα Χρήσης,
ΚΕ= κατεργασία εδάφους (άρθρο 1120 ΑΤΑΕ), εργασία 

ανηγμένη σε εργασία προωθητήρα D8,
ΑΥΑ= Αυλάκωση (άρθρο 1200ΑΤΑΕ), ενός στρέμματος 

κατεργασμένου εδάφους σε βάθος 0,50μ.,
ΔΛ= Διάνοιξη λάκκων φύτευσης (άρθρο 2212ΑΤΑΕ), σε 

έδαφος κατεργασμένο διαστάσεων 0,3X0,5 (βάθος),
ΦΔΦ= Φύτευση δασικών φυταρίων  (άρθρο 3112ΑΤΑΕ), 

σε βάθος μέχρι 0,50μ.,
ΓΦ= Γυμνόριζα φυτά (372ΠΡΣ) και
Ε= Εμβαδόν της εκχωρηθείσης έκτασης σε στρέμ−

ματα.
Για τον ανωτέρω υπολογισμό γίνεται η παραδοχή ότι 

φυτεύονται 100 φυτά ανά στρέμμα. Οι βασικές τιμές 
των άρθρων διατίθενται δωρεάν στην ιστοσελίδα του 
ΥΠΜΕΔΙ (www.ggde.gr).

2. Για τις περιπτώσεις της παρ.4 άρθρου 1 ν.2801/2000 
(ΦΕΚ Α΄46), σε ότι αφορά στις κεραίες − και όχι στα 
πάρκα κεραιών, για τα οποία θα ισχύουν τα διαλαμ−
βανόμενα στη πρώτη παράγραφο −, λόγω της μικρής 
κλίμακας της επέμβασης, το αντάλλαγμα χρήσης θα 
υπολογίζεται στο ύψος του 10% του προϋπολογισμού 
του συγκεκριμένου έργου, ο οποίος θα προκύπτει βά−
σει των διαλαμβανομένων στην αριθ. 32342/7−7−1993 
εγκύκλιο της Διεύθυνσης ΟΚΚ της Γενικής Διεύθυνσης 
Πολεοδομίας του Υπουργείου Χωροταξίας και Δημοσί−
ων Έργων ή όπως αλλιώς ισχύει.

3. Από την καταβολή του ανταλλάγματος εξαιρού−
νται οι φορείς που αναφέρονται στην παρ. 2Β άρθρου 
13 ν. 1734/1987. Οι φορείς του Δημοσίου του άρθρου 1 
παρ.6 ν. 1256/1987 όπως ισχύει, καθώς και οι εταιρίες 
του Δημοσίου, καταβάλουν το προβλεπόμενο κατά τα 
ανωτέρω αντάλλαγμα, μόνο εφόσον δεν εκτελούν κοι−
νωφελές έργο. Η διαπίστωση για την ικανοποίηση της 
παραπάνω προϋπόθεσης προκύπτει κατόπιν σχετικής 
βεβαίωσης από το εποπτεύον, του φορέα ή της εται−
ρίας, Υπουργείο.
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4. Αντάλλαγμα χρήσης καταβάλλεται για κάθε περί−
πτωση επιτρεπτής επέμβασης, στην οποία δικαιούχος 
δεν είναι κάποιος εκ των φορέων της παρ. 2Β άρθρου 
13 ν. 1734/1987. Το αυτό ισχύει και για τις περιπτώσεις 
που ο φορέας δεν εμφανίζεται υπόχρεος καταβολής 
του με τις προηγούμενες διατάξεις της δασικής νομο−
θεσίας και των εφαρμοστικών Π.Δ/των, ή προβλεπόταν 
η καταβολή του με διαδικασία που καθοριζόταν από 
εγκύκλιο διαταγή, καθότι πλέον με τη διάταξη της παρ. 
12 άρθρου 1 ν. 3208/2003 ορίζονται οι δικαιούχοι και η 
διαδικασία που ακολουθείται.

5. Το αντάλλαγμα χρήσης καταβάλλεται εφάπαξ, κα−
τατίθεται υπέρ Κεντρικού Φορέα Δασών του Πράσινου 
Ταμείου και αποδίδεται αποκλειστικά για την αναδά−
σωση εκτάσεων, την ανάπτυξη και την προστασία δα−
σών.

Κατ’ εξαίρεση, αποτελεί πόρο του Κ/Π το αντάλλαγμα 
χρήσης που καταβάλλεται από τους κυρίους σταθμών 
ηλεκτροπαραγωγής από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, 
οι οποίες κατέχουν έγκριση επέμβασης σε δάση δασικές 
και λοιπές εκτάσεις που τελούν υπό τη διαχείριση των 
δασικών υπηρεσιών, εφόσον η εν λόγω έγκριση έχει εκ−
δοθεί μετά την έναρξη της εφαρμογής του ν.2244/1994 
(ΦΕΚ 168Α). Σε αυτή την περίπτωση, το αντάλλαγμα χρή−
σης κατατίθεται στην οικία Δ.Ο.Υ και εμφανίζεται στον 
Κωδικό Αριθμό Εξόδου 2449 «Λοιπά Έσοδα από την εκ−
μετάλλευση, παραχώρηση και εκποίηση περιουσιακών εν 
γένει στοιχείων του Δημοσίου» (ΦΕΚ 19 ν. 3377/2005).

6. Το αντάλλαγμα χρήσης αναφέρεται στην απόφαση 
που αφορά στην επέμβαση, η δε είσπραξη του πραγμα−
τοποιείται πριν την εγκατάσταση του δικαιούχου στην 
έκταση (στην περίπτωση έγκρισης επέμβασης) ή από 
τη σύνταξη του πρωτοκόλλου παράδοσης − παραλαβής 
της (στην περίπτωση της παραχώρησης).

7. Η παρούσα δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυ−
βερνήσεως, η ισχύς της αρχίζει από την ημερομηνία 
της δημοσίευσης και κάθε προηγούμενη που ρύθμιζε 
διαφορετικά το υπόψη θέμα παύει να ισχύει.

8. Από τις κανονιστικές διατάξεις αυτής της απόφα−
σης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 30 Ιανουαρίου 2012

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ   ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

 ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

    Ö 
(3)

 Απόκτηση της Ελληνικής Ιθαγένειας από ενηλικιωθέ−
ντες πριν τις 24−3−2010 αλλοδαπούς που έχουν φοι−
τήσει στην Ελλάδα. 

 1. Με την Φ. 70989/394/2011/19−1−2012 απόφαση της 
Γενικής Γραμματέως της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Ηπείρου − Δυτικής Μακεδονίας, 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 1Α 
του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (Ν.3284/2004) γίνεται 
αποδεκτή η από 03−11−2011 αίτηση του Χαμάτάϊ (Hamataj) 
Σκερντιλάϊντ (Skerdilajd) του Καστριότ (Kastriot) που 

γεννήθηκε στο Φιέρ της Αλβανίας την 24−12−1990 και 
κατοικεί στο Δήμο Γρεβενών Ν. Γρεβενών για την από−
κτηση της Ελληνικής Ιθαγένειας, λόγω συμπλήρωσης 
εξαετούς φοίτησης σε ελληνικό σχολείο στην Ελλάδα 
την 30/06/2009, σύμφωνα με την αριθ. 4660/17−10−2011 
βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας 
και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονί−
ας.

2. Με την Φ.238/3/19−1−2012 απόφαση της Γενικής 
Γραμματέως της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπεί−
ρου− Δυτικής Μακεδονίας, 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 1Α 
του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (Ν.3284/2004) γίνεται 
αποδεκτή η από 25/11/2011 αίτηση του Ζενούνι (Zenuni) 
Indrit (Ιντρίτ) του Tefik (Tefik) που γεννήθηκε στα Τίρανα 
της Αλβανίας την 15η Ιουλίου 1991 και κατοικεί στο Δήμο 
Γρεβενών Ν. Γρεβενών για την απόκτηση της Ελληνικής 
Ιθαγένειας, λόγω συμπλήρωσης εξαετούς φοίτησης σε 
ελληνικό σχολείο στην Ελλάδα την 30/06/2005, σύμφω−
να με την αριθ. 5237/21−11−2011 βεβαίωση της Περιφερει−
ακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας.

3. Με την Φ.64777/323/2011/19−1−2012 απόφαση της 
Γενικής Γραμματέως της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Ηπείρου − Δυτικής Μακεδονίας, 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 1Α του 
Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (Ν.3284/2004) γίνεται απο−
δεκτή η από 18/11/2011 αίτηση του Τζόγκου (Xhogu) Μά−
ριους (Marius) του Μπεσνίκ (Besnik) που γεννήθηκε στην 
Λούσνιε της Αλβανίας την 27η Μαΐου 1991 και κατοικεί 
στο Δήμο Γρεβενών Ν. Γρεβενών για την απόκτηση 
της Ελληνικής Ιθαγένειας, λόγω συμπλήρωσης εξαε−
τούς φοίτησης σε ελληνικό σχολείο στην Ελλάδα την 
15/06/2004, σύμφωνα με την αριθ. 2141/02−06−2011 βεβαί−
ωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας.

4. Με την Φ. 64991/325/2011/19−1−2012 απόφαση της Γε−
νικής Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου 
− Δυτικής Μακεδονίας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις 
διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 1Α του Κώδικα Ελλη−
νικής Ιθαγένειας (Ν.3284/2004), όπως το άρθρο αυτό 
προστέθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 3838/2010 
γίνεται αποδεκτή η από 22/11/2011 αίτηση των γονέων 
του ανηλίκου Τζόγκου (Xhogu) Άντζελα (Anxhela) του 
Μπεσνίκ (Besnik) που γεννήθηκε στην Λούσνιε της Αλβα−
νίας την 04−09−1994 και κατοικεί στο Δήμο Γρεβενών του 
Νομού Γρεβενών, για απόκτηση της Ελληνικής Ιθαγένει−
ας λόγω συμπλήρωσης εξαετούς φοίτησης σε ελληνικό 
σχολείο στην Ελλάδα από την 15/06/2006 σύμφωνα με 
την αριθμ.2141/02−06−2011 βεβαίωση της Περιφερειακής 
Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαί−
δευσης Δυτ. Μακεδονίας.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
 ΠΑΤΕΡΑΣ  ΜΗΤΕΡΑ
Επώνυμο:  Τζόγκου (Xhogu)  Τζόγκου (Xhogu)
Κύριο όνομα:  Μπεσνίκ (Besnik)  Μπουρμπούκε (Burbuqe) 

 Με εντολή Γενικής Γραμματέως 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης

Η Προϊσταμένη Τμήματος
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ ΚΙΤΣΙΟΥΛΗ − ΠΑΠΑΗΛΙΑ 



7450 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 

   ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ 

(4)
 1. Στην αριθμ. 287 πράξη διαπίστωσης αυτοδίκαιης 

κατάργησης κενών οργανικών θέσεων πολιτικού προ−
σωπικού με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου του Κέ−
ντρου Υγείας Γαστούνης, κατ’ εφαρμογή της παρ. 1α 
του άρθρου 33 του Ν.4024/2011 της Διοικήτριας του 
Γενικού Νοσοκομείου Πύργου «ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕ−
ΟΥ», που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 101/31− 1−2012 τεύχος 
Β΄, διορθώνεται στον Πίνακα Α΄

το εσφαλμένο: «ΦΟΡΕΑΣ: ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΥΡ−
ΓΟΥ «ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ»,

στο ορθό: «ΦΟΡΕΑΣ: ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΑΣΤΟΥΝΗΣ» και

2. Στην αριθμ. 286/13.12.11 πράξη διαπίστωσης αυτοδί−
καιης κατάργησης κενών οργανικών θέσεων πολιτικού 
προσωπικού με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου του 
Κέντρου Υγείας Ζαχάρως, κατ’ εφαρμογή της παρ. 1α 
του άρθρου 33 του N.4024/2011 της Διοικήτριας του 
Γενικού Νοσοκομείου Πύργου «ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕ−
ΟΥ» που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 101/31−1−2012 τεύχος Β΄, 
διορθώνεται στον Πίνακα Β΄ 

το εσφαλμένο: «ΦΟΡΕΑΣ: Κ.Υ. ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ»,
στο ορθό: «ΦΟΡΕΑΣ: ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΖΑΧΑΡΩΣ». 

 (Από το Γενικό Νοσοκομείο Πύργου 
«ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ»)  
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