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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. Δ6Α 1154386 ΕΞ2011
(1)
Αναστολή λειτουργίας του Β΄ Τμήματος Εξόδων της
Δ.Ο.Υ. Α΄ Λάρισας και ανακαθορισμός της καθ’ ύλην
αρμοδιότητας των Τμημάτων Εξόδων των Δ.Ο.Υ. Α΄
Λάρισας, Δ΄ Θεσσαλονίκης και Ε΄ Θεσσαλονίκης.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1.− Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 32, του Ν.1828/1989 (Α΄2) «Αναμόρφω−
ση της φορολογίας εισοδήματος και άλλες διατάξεις»,
όπως έχει αντικατασταθεί και συμπληρωθεί με την παρ.
3 του άρθρου 19 του Ν 2443/1996 (Α΄265) «Τροποποίηση
και συμπλήρωση του Τελωνειακού Κώδικα και άλλες
διατάξεις» και του άρθρου 55, παρ. 12 του Ν. 4002/2011
«Τροποποίηση της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας του
δημοσίου − Ρυθμίσεις για την ανάπτυξη και τη δημοσι−
ονομική εξυγίανση − Θέματα αρμοδιότητας Υπουργείων
Οικονομικών, Πολιτισμού και Τουρισμού και Εργασίας
και Κοινωνικής Ασφάλισης» (Α΄ 180).

β) Του Π.Δ. 185/2009 (Α 213) «Ανασύσταση του Υπουρ−
γείου Οικονομικών, συγχώνευση του Υπουργείου Οικο−
νομίας και Οικονομικών με τα Υπουργεία Ανάπτυξης
και Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολι−
τικής και μετονομασία του σε «Υπουργείο Οικονομίας,
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας», μετατροπή του
Υπουργείου Μακεδονίας − Θράκης σε Γενική Γραμματεία
Μακεδονίας − Θράκης και υπαγωγή στο Υπουργείο Εσω−
τερικών της Γενικής Γραμματείας Μακεδονίας − Θράκης
και της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής
Πολιτικής» και του Π.Δ. 189/2009 (Α΄ 221) «Καθορισμός
και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων».
γ) Των άρθρων 164 και 268 του Π.Δ. 551/1988 (Α΄259)
«Οργανισμός Νομαρχιών (Οργάνωση Οικονομικών Υπη−
ρεσιών)».
δ) Των παρ. 10, 13 και 14 του άρθρου 16 του ν. 2873/2000
(Α΄285) «Φορολογικές ελαφρύνσεις και απλουστεύσεις
και άλλες διατάξεις».
ε) Του Π.Δ. 16/1989 (Α΄6) «Κανονισμός λειτουργίας Δη−
μόσιων Οικονομικών Υπηρεσιών (Δ.Ο.Υ.) και των Τοπι−
κών Γραφείων και καθήκοντα υπαλλήλων αυτών», όπως
ισχύει.
στ) Της παραγράφου 15, εδάφιο β’, του άρθρου 55 του
Ν. 4002/2011 (Α΄180) «Τροποποίηση της συνταξιοδοτικής
νομοθεσίας του δημοσίου − Ρυθμίσεις για την ανάπτυξη
και τη δημοσιονομική εξυγίανση − θέματα αρμοδιότητας
Υπουργείων Οικονομικών, Πολιτισμού και Τουρισμού και
Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης».
ζ) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, ο οποίος κυ−
ρώθηκε με το «άρθρο πρώτο» του Π.Δ. 63/2005 (Α΄98)
«Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και
τα κυβερνητικά όργανα».
η) Της αριθμ. 1037166/448/Α0006/6−4−2011 (Β΄ 468) από−
φασης του Υπουργού Οικονομικών «Ανακαθορισμός της
καθ’ ύλην αρμοδιότητας της Δ.Ο.Υ. Ε΄ Θεσσαλονίκης,
ως προς τα θέματα αρμοδιότητας της καταργούμενης
Δ.Ο.Υ. Πληρωμών Θεσσαλονίκης».
2.− Το αριθμ. 13689/4−10−2011 έγγραφο της Δ.Ο.Υ. Ε΄
Θεσσαλονίκης.
3.− Το αριθμ. 12525/14−10−2011 έγγραφο της Δ.Ο.Υ. Α΄
Λάρισας.
4.− Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας
απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρα−
τικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

1.− Αναστέλλουμε, από 1η Ιανουαρίου 2012 , τη λειτουρ−
γία του Β΄ Τμήματος Εξόδων της Δ.Ο.Υ. Α΄ Λάρισας και
μεταφέρουμε, από την ίδια ημερομηνία, τις αρμοδιότη−
τες του στο Α’ Τμήμα Εξόδων της ίδιας Δ.Ο.Υ., το οποίο
μετονομάζεται σε «Τμήμα Εξόδων».
2.− Ανακαθορίζουμε, από 1η Ιανουαρίου 2012, την καθ’
ύλην αρμοδιότητα της Δ΄ Δ.Ο.Υ. Θεσσαλονίκης, με την
υπαγωγή σε αυτήν των θεμάτων αρμοδιότητας του Τμή−
ματος Εξόδων της Ε΄ Δ.Ο.Υ. Θεσσαλονίκης, που αφορούν
τις Υπηρεσίες που εδρεύουν στην κατά τόπον αρμοδι−
ότητα της Ι΄ Δ.Ο.Υ. Θεσσαλονίκης.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 8 Νοεμβρίου 2011
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ

F
Αριθμ. οικ. 133480
(2)
Τροποποίηση του Παραρτήματος IB του ΠΔ 117/2004.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 15, 16, 17, 20, 21, 23, 24 του
Νόμου 2939/01 (ΦΕΚ 179 Α) «Συσκευασίες και εναλλακτι−
κή διαχείριση των συσκευασιών και άλλων Προϊόντων
− Ίδρυση Εθνικού Οργανισμού Εναλλακτικής Διαχείρι−
σης Συσκευασιών και Άλλων Προϊόντων (ΕΟΕΔΣΑΠ) και
άλλες διατάξεις», όπως αυτές τροποποιήθηκαν με το
Ν.3854/2010 (ΦΕΚ 94 Α).
2. Τις διατάξεις των άρθρων 2 και 17 του ΠΔ 117/2004
(ΦΕΚ 82Α) «Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλ−
λακτική διαχείριση των αποβλήτων ειδών ηλεκτρικού
και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, σε συμμόρφωση με τις
διατάξεις των Οδηγιών 2002/95 «σχετικά με τον πε−
ριορισμό της χρήσης ορισμένων επικίνδυνων ουσιών
σε είδη ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού» και
2002/96 «σχετικά με τα απόβλητα ειδών ηλεκτρικού και
ηλεκτρονικού εξοπλισμού» του Συμβουλίου της 27ης
Ιανουαρίου 2003», και ειδικότερα λαμβάνοντας υπόψη
ότι βάσει του άρθρου 17 του ΠΔ 117/2004 τα παραρτή−
ματα του εν λόγω ΠΔ τροποποιούνται με απόφαση του
Υπουργού ΠΕΚΑ.
3. Την απόφαση της υπ’ αριθμ. 14ης Συνεδρίασης του
Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π./15−2−2011 για
εισήγηση προς τον Υπουργό ΠΕΚΑ της έκδοσης της
παρούσας Υπουργικής Απόφασης αναφορικά με την
τροποποίηση του Παραρτήματος IB του ΠΔ 117/2004
και συγκεκριμένα του σημείου 5 του καταλόγου που
περιλαμβάνεται στο εν λόγω Παράρτημα του ΠΔ
117/2004.
4. Την εισήγηση του ΕΟΕΔΣΑΠ με α.π. οικ.525/27.9.2011
για την έκδοση της παρούσας υπουργικής απόφασης
αναφορικά με την τροποποίηση του Παραρτήματος ΙΒ
του ΠΔ 117/2004 (α.π. ΔΠΣ 131768/2265/29−09−2011).
5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής της από−
φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού
Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Την τροποποίηση του παραρτήματος IB του ΠΔ
117/2004 (ΦΕΚ 82Α) και συγκεκριμένα του σημείου 5

του Καταλόγου προϊόντων που πρέπει να λαμβάνονται
υπόψη για τους σκοπούς του ΠΔ 117/2004 και υπάγο−
νται στις κατηγορίες του Παραρτήματος ΙΑ, το οποίο
αντικαθίσταται ως εξής:
«5. Φωτιστικά είδη Φωτιστικά για λαμπτήρες φθορι−
σμού και κάθε άλλου είδους φωτιστικά, συμπεριλαμβα−
νομένων και των οικιακών φωτιστικών.
Ευθείς λαμπτήρες φθορισμού Λαμπτήρες φθορισμού
μικρών διαστάσεων.
Λαμπτήρες εκκενώσεως υψηλής έντασης, συμπεριλαμ−
βανομένων των λαμπτήρων νατρίου υψηλής πίεσης και
των λαμπτήρων αλογονούχων μετάλλων.
Λαμπτήρες νατρίου χαμηλής πίεσης.
Άλλος φωτιστικός εξοπλισμός και εξοπλισμός προ−
βολής ή ελέγχου του φωτός πλην των λαμπτήρων πυ−
ράκτωσης».
Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 14 Νοεμβρίου 2011
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

F
Αριθμ. οικ. 42522/39350
(3)
Τροποποίηση της αριθμ. πρωτ. 8830/5798/28−7−2011
(ΦΕΚ 1888/Β/26−8−2011) απόφασή μας περί «Κατάρ−
γησης του Ν.Π.Δ.Δ. «Κέντρο Ανοιχτής Προστασίας
Ηλικιωμένων (Κ.Α.Π.Η. Β1)» και σύσταση προσωπο−
παγών θέσεων στο Δήμο Πειραιά» όσον αφορά
την ειδικότητα της υπαλλήλου ΒΑΣΤΑΡΔΗ ΔΗΜΗ−
ΤΡΑΣ του ΗΡΑΚΛΗ.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 225, 238 και 280 παρ. Ι
του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική
της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης−
Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Τις διατάξεις του άρθρου 241 του Ν. 3463/2006
(Φ.Ε.Κ. 114/Α΄/2006) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και
Κοινοτήτων».
3. Το Ν.3584/2007 άρθρα 10 και 219 παρ. 1, 2 και 5
«Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοι−
νοτικών Υπαλλήλων».
4. Το Π.Δ. 135/2010 (ΦΕΚ 228/Α΄/2010) «Οργανισμός
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής».
5. Το υπ’αριθμ. οικ.4569/27.1.2011 (εγκύκλιος 11) έγγραφο
του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλε−
κτρονικής Διακυβέρνησης.
6. Την αριθμ. 8830/5798/18−7−2011 (ΦΕΚ 1888/Β/26−8−
2011) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμέ−
νης Διοίκησης Αττικής περί «Κατάργησης του Ν.Π.Δ.Δ.
«Κέντρο Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων (Κ.Α.Π.Η.
Β1)» και σύσταση προσωποπαγών θέσεων στο Δήμο Πει−
ραιά», στην οποία εσφαλμένα αναγράφεται η ειδικότητα
της υπαλλήλου ΒΑΣΤΑΡΔΗ ΔΗΜΗΤΡΑΣ του ΗΡΑΚΛΗ ως
Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης Κλάδου ΥΕ Επισκέπτρια
Υγείας, αντί του ορθού Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Επι−
σκέπτρια Υγείας, αποφασίζουμε:

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
Τροποποιούμε την αριθμ. 8830/5798/18−7−2011 (ΦΕΚ
1888/Β/26−8−2011) απόφαση του Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής περί «Κατάργη−
σης του Ν.Π.Δ.Δ. «Κέντρο Ανοιχτής Προστασίας Ηλικι−
ωμένων (Κ.Α.Π.Η. Β1)» όσον αφορά την ειδικότητα της
υπαλλήλου ΒΑΣΤΑΡΔΗ ΔΗΜΗΤΡΑΣ του ΗΡΑΚΛΗ από
το εσφαλμένο Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης Κλάδου ΥΕ
Επισκέπτρια Υγείας, στο ορθό Τεχνολογικής Εκπαίδευ−
σης (ΤΕ) Επισκέπτρια Υγείας (σχέση εργασίας ΜΟΝΙΜΟ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ).
Κατά τα λοιπά η αριθμ. 8830/5798/18−7−2011 (ΦΕΚ 1888/
Β/26−8−2011) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκε−
ντρωμένης Διοίκησης Αττικής παραμένει ως έχει.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 11 Νοεμβρίου 2011
Με εντολή Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Διευθύντρια Διοίκησης
ΜΑΡΙΑ ΚΑΛΥΒΑ
F
(4)
Πολιτογράφηση Ομογενών Αλλοδαπών.
1.− Με την υπ’ αριθμ. Φ.74693/2011/0033775/02−11−2011
απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Αττικής που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δια−
τάξεις του άρθρου 23 του Ν.3838/2010 (ΦΕΚ49/Α) γίνε−
ται αποδεκτή η από 06−05−2011 αίτηση του ομογενούς
ΡΩΣΣΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ του ΣΠΥΡΟΣ, κατόχου του Ειδικού
Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό Α
456267, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 30−06−1972
και κατοικεί οτο Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ, για την απόκτηση
της Ελληνικής ιθαγένειας.
2.− Με την υπ’ αριθμ. Φ.66604/2011/0042520/02−11−2011
απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Αττικής που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δια−
τάξεις του άρθρου 23 του Ν.3838/2010 (ΦΕΚ49/Α) γίνε−
ται αποδεκτή η από 22−09−2010 αίτηση της ομογενούς
ΤΟΥΜΑΝΗ ΓΚΟΝΗ του ΝΟΥΣΗ, κατόχου του Ειδικού
Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό Α
348004, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 12−03−1937
και κατοικεί στο Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ, για την απόκτηση
της Ελληνικής ιθαγένειας.
3.− Με την υπ’ αριθμ. Φ.65611/2011/0040702/02−11−2011
απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Αττικής που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δια−
τάξεις του άρθρου 23 του Ν.3838/2010 (ΦΕΚ49/Α) γίνε−
ται αποδεκτή η από 13−07−2010 αίτηση της ομογενούς
ΠΑΠΑΔΗΜΑ ΦΩΤΕΙΝΑ του ΒΑΣΟ, κατόχου του Ειδικού
Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό
Α430001, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 31−12−1920
και κατοικεί στο Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ, για την απόκτηση
της Ελληνικής ιθαγένειας.
4.− Με την υπ’ αριθμ. Φ.66815/2011/0009527/02−11−2011
απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Αττικής που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δια−
τάξεις του άρθρου 23 του Ν.3838/2010 (ΦΕΚ49/Α) γίνε−
ται αποδεκτή η από 05−10−2010 αίτηση της ομογενούς
ΚΩΤΣΗ ΣΙΛΒΑΝΑ του ΠΑΝΤΕΛΗ, κατόχου του Ειδικού
Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό
Α361853, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 14−09−1985
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και κατοικεί στο Δήμο ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ, για την απόκτηση
τηςΈλληνικής ιθαγένειας.
5.− Με την υπ’ αριθμ. Φ.40897/2010/0018231/02−11−2011
απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Αττικής που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατά−
ξεις του άρθρου 23 του Ν.3838/2010 (ΦΕΚ49/Α) γίνεται
αποδεκτή η από 23−01−2008 αίτηση της ομογενούς ΚΟΡΔΑ
ΑΘΗΝΑ του ΠΗΛΙΟΣ, κατόχου του Ειδικού Δελτίου Ταυτό−
τητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό Α376774, που γεννή−
θηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 06−10−1978 και κατοικεί οτο Δήμο
ΠΕΙΡΑΙΩΣ, για την απόκτηση της Ελληνικής ιθαγένειας.
6.− Με την υπ’ αριθμ. Φ.52506/2011/0033045/02−11−2011
απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Αττικής που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δια−
τάξεις του άρθρου 23 του Ν.3838/2010 (ΦΕΚ49/Α) γίνε−
ται αποδεκτή η από 10−03−2009 αίτηση της ομογενούς
ΓΚΙΖΕΛΗ ΓΑΡΟΥΦΩ του ΚΩΣΤΑΣ, κατόχου του Ειδικού
Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό
Α412078, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 02−05−1973
και κατοικεί στο Δήμο ΑΧΑΡΝΩΝ, για την απόκτηση της
Ελληνικής ιθαγένειας.
7.− Με την υπ’ αριθμ. Φ.65525/2011/0011433/02−11−2011
απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Αττικής που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δια−
τάξεις του άρθρου 23 του Ν.3838/2010 (ΦΕΚ49/Α) γίνε−
ται αποδεκτή η από 06−07−2010 αίτηση της ομογενούς
ΚΥΡΙΤΣΗ ΒΑΣΙΛΙΚΑ του ΘΩΜΑΣ, κατόχου του Ειδικού
Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό
Α327673, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 13−01−1946
και κατοικεί στο Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ, για την απόκτηση
της Ελληνικής ιθαγένειας.
8.− Με την υπ’ αριθμ. Φ.39383/2011/0010790/01−11−2011
απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμέ−
νης Διοίκησης Αττικής που εκδόθηκε σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 23 του Ν.3838/2010 (ΦΕΚ49/Α)
γίνεται αποδεκτή η από 28−11−2007 αίτηση της ομογε−
νούς ΣΤΥΛΛΟΥ ΝΕΡΤΙΛΑ του ΣΤΑΥΡΟΣ, κατόχου του
Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με
αριθμό ΑΙ377438, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 20−
04−1985 και κατοικεί στο Δήμο ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ, για την
απόκτηση της Ελληνικής ιθαγένειας.
9.− Με την υπ’ αριθμ. Φ.66559/2011/0009635/02−11−2011
απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Αττικής που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δια−
τάξεις του άρθρου 23 του Ν.3838/2010 (ΦΕΚ49/Α) γίνε−
ται αποδεκτή η από 21−09−2010 αίτηση του ομογενούς
ΝΟΤΑΣ ΚΟΣΜΑΣ του ΔΗΜΗΤΡΗΣ, κατόχου του Ειδικού
Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό
Α415822, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 12−09−1956
και κατοικεί στο Δήμο ΜΕΓΑΡΕΩΝ, για την απόκτηση
της Ελληνικής ιθαγένειας.
10.− Με την υπ’ αριθμ. Φ.39384/2011/0037027/01−11−2011
απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Αττικής που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δια−
τάξεις του άρθρου 23 του Ν.3838/2010 (ΦΕΚ49/Α) γίνε−
ται αποδεκτή η από 28−11−2007 αίτηση της ομογενούς
ΣΤΥΛΛΟΥ ΤΣΑΜΑΤΩ του ΣΤΑΥΡΟΣ, κατόχου του Ειδικού
Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο), με αριθμό
Α377437, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 27−02−1957
και κατοικεί στο Δήμο ΣΠΕΤΣΩΝ, για την απόκτηση της
Ελληνικής ιθαγένειας.
11.− Με την υπ’ αριθμ. Φ.40311/2011/0024608/03−11−2011
απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμέ−
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

νης Διοίκησης Αττικής που εκδόθηκε σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 23 του Ν.3838/2010 (ΦΕΚ49/Α)
γίνεται αποδεκτή η από 22−11−2007 αίτηση της ομο−
γενούς ΦΑΝΗ ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΑ του ΒΑΓΓΕΛΗΣ, κατόχου
του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.)
με αριθμό Α 327300, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την
29−07−1952 και κατοικεί στο Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ, για την
απόκτηση της Ελληνικής ιθαγένειας.
12.− Με την υπ’ αριθμ. Φ.35713/2010/0012794/02−11−2011
απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμέ−
νης Διοίκησης Αττικής που εκδόθηκε σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 23 του Ν.3838/2010 (ΦΕΚ49/Α)
γίνεται αποδεκτή η από 07−08−2007 αίτηση της ομογε−
νούς ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΛΙΖΑΜΠΕΤΑ του ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ, κατόχου
του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.)
με αριθμό Α330925, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την
22−08−1966 και κατοικεί στο Δήμο ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ, για την
απόκτηση της Ελληνικής ιθαγένειας.
13.− Με την υπ’ αριθμ. Φ.36837/2010/0016584/02−11−2011
απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Αττικής που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δια−
τάξεις του άρθρου 23 του Ν.3838/2010 (ΦΕΚ49/Α) γίνε−
ται αποδεκτή η από 02−10−2007 αίτηση της ομογενούς
ΖΜΠΟΓΚΟ ΙΟΥΛΙΑΝΑ του ΘΑΝΑΣ, κατόχου του Ειδικού
Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό Α
358540, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 10−04−1984
και κατοικεί στο Δήμο ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ, για την απόκτηση
της Ελληνικής ιθαγένειας.
14.− Με την υπ’ αριθμ. Φ.39170/2011/0011156/02−11−2011
απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Αττικής που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δια−
τάξεις του άρθρου 23 του Ν.3838/2010 (ΦΕΚ49/Α) γίνε−
ται αποδεκτή η από 28−01−2008 αίτηση της ομογενούς
ΝΤΑΝΓΚΑ ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ του ΣΠΥΡΟΣ, κατόχου του Ειδικού
Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό Α
484338, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 09−09−1989
και κατοικεί στο Δήμο ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ, για την απόκτηση
της Ελληνικής ιθαγένειας.
15.− Με την υπ’ αριθμ. Φ.33638/2011/0034137/02−11−2011
απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Αττικής που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δια−
τάξεις του άρθρου 23 του Ν.3838/2010 (ΦΕΚ49/Α) γίνε−
ται αποδεκτή η από 13−07−2007 αίτηση της ομογενούς
ΚΑΙΣΑΡΗ ΑΝΑΣΤΑΣΗ του ΜΗΤΡΟ, κατόχου του Ειδικού
Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό
Α328951, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 05−04−1961
και κατοικεί στο Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ, για την απόκτηση
της Ελληνικής ιθαγένειας.
16.− Με την υπ’ αριθμ. Φ.34626/2010/0014088/01−11−2011
απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμέ−
νης Διοίκησης Αττικής που εκδόθηκε σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 23 του Ν.3838/2010 (ΦΕΚ49/Α)
γίνεται αποδεκτή η από 04−07−2007 αίτηση της ομογε−
νούς ΚΑΡΑΤΖΩΤΗ ΒΑΣΙΛΩ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, κατόχου
του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο),
με αριθμό Α352002, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την
14−09−1980 και κατοικεί στο Δήμο ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ, για την
απόκτηση της Ελληνικής ιθαγένειας.
17.− Με την υπ’ αριθμ. Φ.8/2010/0015484/03−11−2011
απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμέ−
νης Διοίκησης Αττικής που εκδόθηκε σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 23 του Ν.3838/2010 (ΦΕΚ49/Α)

γίνεται αποδεκτή η από 28−03−2002 αίτηση της ομο−
γενούς ΚΑΛΟΓΕΡΗ ΕΛΣΑ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, κατόχου
του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.)
με αριθμό Α 395803, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την
27−09−1974 και κατοικεί στο Δήμο ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ, για την
απόκτηση της Ελληνικής ιθαγένειας.
Με εντολή Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΙΑΜΑΤΡΑΣ
F
Αριθμ. 14929+14891
(5)
Τροποποίηση του Ο.Ε.Υ. του Δήμου Σερρών.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν. 3584/2007 «Κύρω−
ση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών
Υπαλλήλων».
2. Τις διατάξεις των άρθρων 34, 35 και 36 του Ν. 2190/
1994 (ΦΕΚ 28/Α/3−3−1994) «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής
για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων Διοίκη−
σης» του Π.Δ. 37α /1987, τις διατάξεις του Π.Δ. 22/1990 και
του Π.Δ/τος 50/2001, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Του άρθρου 90 του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α΄) «Κω−
δικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα
κυβερνητικά όργανα που αφορούν στον έλεγχο των
δαπανών που προκαλούν οι κανονιστικές διοικητικές
πράξεις».
4. Τις διατάξεις των άρθρων 1, 2, 6, 95, 97, 102 παρ. 1,
104 παρ. 2, 254, 257 παρ. 2γ, 3 και 5, 258 παρ. 1, 2 και 3
και 280 Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοί−
κησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα
Καλλικράτης», (ΦΕK 87Α΄/07−06−2010)
5. Το Π.Δ. 142 «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοί−
κησης Μακεδονίας−Θράκης» (ΦΕΚ 235 Α΄/27.12.2010).
6. Την αριθμ. 578/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμ−
βουλίου Σερρών, που αναφέρεται στην ψήφιση του Ορ−
γανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου.
7. Την αριθμ. 10710/12−9−2011 απόφασης του Γ.Γ.Α.Δ.Μ.Θ.
περί ψήφισης του Ο.Ε.Υ. του Δήμου Σερρών (ΦΕΚ 2106/
τ.Β΄/21−9−2011).
8. Την αριθμ. 812/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμ−
βουλίου Σερρών, που αναφέρεται στην τροποποίηση
του Ο.Ε.Υ. του Δήμου Σερρών.
9. Το αριθμ. 17/1/13−10−2011 πρακτικό του Υπηρεσιακού
Συμβουλίου που γνωμοδοτεί υπέρ της τροποποίησης
του Ο.Ε.Υ. του Δήμου Σερρών.
10. Το γεγονός ότι από την τροποποίηση αυτή δεν
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του
Δήμου, λόγω του ότι εκ παραδρομής δεν αναφέρθηκαν
μία θέση ΠΕ Οικονομικού, και μία θέση ΔΕ Χειριστών
Η/Υ, ΙΔΑΧ στον Ο.Ε.Υ. του Δήμου από το ήδη υπηρετούν
προσωπικό του Δήμου Σερρών, αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε την αριθ. 812/2011 απόφαση του Δημοτι−
κού Συμβουλίου Σερρών, με την οποία τροποποιείται
ο Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου, ως
προς τα εξής:
Α) Ως προς το άρθρο 37 από μία (1) θέση ΠΕ Οικονο−
μικού στο ορθό δυο (2) θέσεις.

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
Ως προς το άρθρο 39 από μία (1) θέση ΔΕ Χειριστής
Η/Υ ΙΔΑΧ στο ορθό δύο (2) θέσεις.
Β) Ως προς την αναβάθμιση της λειτουργίας του Γρα−
φείου Δια βίου Μάθησης και τη μετατροπή του σε Τμήμα
δια βίου Μάθησης.
Γ) Ως προς την αναρίθμηση των υπηρεσιών της Δ/
νσης Κοινωνικής Προστασίας, Υγείας, Παιδείας και Πο−
λιτισμού, ως εξής:
Άρθρο 23: Αρμοδιότητες Δ/νσης Κοινωνικής Προστα−
σίας, Υγείας, Παιδείας, Πολιτισμού.
23.1: Αρμοδιότητες Γραφείου Διοικητικής Υποστήριξης.
23.2: Αρμοδιότητες Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής
και Προγραμμάτων.
23.3: Αρμοδιότητες Τμήματος Δημόσιας Υγείας.
23.4: Αρμοδιότητες Τμήματος Παιδείας.
23.5: Αρμοδιότητες Τμήματος Δια βίου Μάθησης.
23.6: Αρμοδιότητες Τμήματος Πολιτισμού−Αθλητισμού−
Νέας Γενιάς.
Γ) Στο άρθρο 8 «περί διάρθρωσης της Δ/νσης Κοι−
νωνικής Προστασίας, Υγείας, Παιδείας και Πολιτισμού»
τροποποιούνται και αναριθμούνται τα τμήματα ώστε
στον αριθμό 8.5 να αναφέρεται το τμήμα Δια βίου Μά−
θησης και με τον αριθμό 8.6 να αναφέρεται το τμήμα
Πολιτισμού−Αθλητισμού−Νέας Γενιάς.
Δ) Στο Μέρος 5° άρθρο 41 παρ. 15, που αναφέρεται
στην ανάληψη θέσης ευθύνης προϊσταμένων Υπηρεσιών,
− προστίθεται η περ. 15.4 ως νέο τμήμα, το Δια βίου
Μάθησης, στο οποίο προΐστανται υπάλληλοι των ιδίων
κλάδων και κατηγοριών, όπως αναφέρονται στο τμήμα
Παιδείας 15.3 και αναριθμείται το Τμήμα Πολιτισμού−
Αθλητισμού−Νέας Γενιάς σε 15.5.
Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθμ. 10710/12−9−2011 απόφαση
του Γ.Γ.Α.Δ.Μ.Θ.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Θεσσαλονίκη, 31 Οκτωβρίου 2011
Ο Γενικός Γραμματέας
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΕΥΘΥΜΙΟΣ Ν. ΣΩΚΟΣ
F
(6)
Τροποποίηση του Κανονισμού Λειτουργίας του Συστή−
ματος Ταχείας Μεταφοράς Κεφαλαίων και Διακανο−
νισμού σε Συνεχή Χρόνο TARGET 2−GR.
ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
(Αριθμ. Πράξης 80/14−11−2011)
Αφού έλαβε υπόψη:
α) τα Άρθρα 2, 35α, και 55 του καταστατικού της
Τράπεζας της Ελλάδος,
β) την Πράξη ΣΝΠ 66/8.4.2008 «Κανονισμός Λειτουργίας
του Συστήματος Ταχείας Μεταφοράς Κεφαλαίων και Δι−
ακανονισμού σε Συνεχή Χρόνο TARGET 2 − GR» (ΦΕΚ Β΄
697/21.4.2008), όπως τροποποιήθηκε με τις Πράξεις ΣΝΠ
71/24.6.2009 (ΦΕΚ Β΄ 1354/8.7.2009), 72/20.10.2009 (ΦΕΚ
Β΄ 2277/26.10.2009), 76/19.11.2010 (ΦΕΚ Β΄ 1836/22.11.2010)
και 79/5.4.2011 (ΦΕΚ Β΄ 672/26.4.2011),
γ) την Κατευθυντήρια Γραμμή ΕΚΤ/2011/15 της Ευρω−
παϊκής Κεντρικής Τράπεζας, με την οποία τροποποιή−
θηκε η Κατευθυντήρια Γραμμή ΕΚΤ/2007/2 σχετικά με
το Διευρωπαϊκό Αυτοματοποιημένο Σύστημα Ταχείας
Μεταφοράς Κεφαλαίων και Διακανονισμού σε Συνεχή
Χρόνο (TARGET 2), όπως ως τότε ίσχυε,
δ) το καταστατικό του Ευρωπαϊκού Συστήματος Κε−
ντρικών Τραπεζών και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τρά−
πεζας, αποφασίσε:
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Να τροποποιήσει τον Κανονισμό Λειτουργίας του Συ−
στήματος Ταχείας Μεταφοράς Κεφαλαίων και Διακα−
νονισμού σε Συνεχή Χρόνο TARGET 2 − GR (στο εξής ο
«Κανονισμός») και να καθορίσει τα ακόλουθα:
1. Στο άρθρο 1 του Κανονισμού, οι ορισμοί των όρων
«δικαιούχος πληρωμής» και «πληρωτής» αντικαθίστανται,
ως εξής:
«− ΄΄δικαιούχος πληρωμής΄΄ (payee): εκτός των περι−
πτώσεων αναφοράς του όρου στο άρθρο 40 του πα−
ρόντος, συμμετέχων στο TARGET2 του οποίου ο λο−
γαριασμός ΜΠ πιστώνεται συνεπεία του διακανονισμού
εντολής πληρωμής,
− «΄΄πληρωτής΄΄ (payer): εκτός των περιπτώσεων αναφο−
ράς του όρου στο άρθρο 40 του παρόντος, συμμετέχων
στο TARGET2 του οποίου ο λογαριασμός ΜΠ χρεώνεται
συνεπεία του διακανονισμού εντολής πληρωμής».
2) Το άρθρο 8 παράγραφος 4 στοιχείο γ) του Κανο−
νισμού αντικαθίσταται, ως εξής:
«γ) βάσει της αξιολόγησης της Τράπεζας της Ελλάδος,
η εν λόγω συμμετοχή θα έθετε σε κίνδυνο τη συνολική
σταθερότητα, αξιοπιστία και ασφάλεια του TARGET2−
GR ή άλλης τυχόν συνιστώσας του TARGET2 ή την
εκτέλεση των καθηκόντων της Τράπεζας της Ελλάδος,
όπως περιγράφονται στην ισχύουσα οικεία εθνική νο−
μοθεσία και νομοθεσία της Ένωσης, ιδίως στις διατά−
ξεις του καταστατικού της Τράπεζας της Ελλάδος, στο
ν.3601/2007, όπως εκάστοτε ισχύει, και στο καταστατικό
του Ευρωπαϊκού Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών και
της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, ή εφόσον η απόρ−
ριψη της αίτησης συμμετοχής επιβάλλεται από λόγους
πρόληψης κινδύνων (grounds of prudence)».
3) Το άρθρο 35 παράγραφος 2 στοιχείο ε) του Κανο−
νισμού αντικαθίσταται, ως εξής:
«(ε) επέλθει άλλο γεγονός το οποίο αφορά τον συμμε−
τέχοντα και το οποίο, κατά την αξιολόγηση της Τράπε−
ζας της Ελλάδος, θα έθετε σε κίνδυνο τη συνολική στα−
θερότητα, αξιοπιστία και ασφάλεια του TARGET2−GR ή
οποιασδήποτε άλλης συνιστώσας του TARGET2 ή την
εκτέλεση των καθηκόντων της Τράπεζας της Ελλάδος,
όπως περιγράφονται στην ισχύουσα οικεία εθνική νομο−
θεσία και νομοθεσία της Ένωσης, ιδίως στο καταστατι−
κό της Τράπεζας της Ελλάδος, στο ν. 3601/2007, όπως
εκάστοτε ισχύει, και στο καταστατικό του Ευρωπαϊκού
Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών και της Ευρωπαϊκής
Κεντρικής Τράπεζας, ή εάν υφίστανται λόγοι πρόληψης
κινδύνων (grounds of prudence)− ή/και».
4) Το άρθρο 40 του Κανονισμού τροποποιείται, ως
εξής:
i) Ο τίτλος «Προστασία δεδομένων, πρόληψη της νο−
μιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες
και συναφή ζητήματα» αντικαθίσταται από τον τίτλο
«Προστασία δεδομένων, πρόληψη της νομιμοποίησης
εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, διοικητικά ή
περιοριστικά μέτρα και συναφή ζητήματα»−
ii) Προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος 3:
«3. Όταν ενεργούν ως παροχείς υπηρεσιών πληρωμής
σε σχέση με πληρωτή ή δικαιούχο πληρωμής, οι συμμε−
τέχοντες συμμορφώνονται με όλες τις υποχρεώσεις που
απορρέουν από διοικητικά ή περιοριστικά μέτρα που επι−
βάλλονται δυνάμει του άρθρου 75 ή 215 της Συνθήκης για
τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μεταξύ άλλων,
όσον αφορά την κοινοποίηση προς την εκάστοτε αρμό−
δια αρχή ή τη λήψη συγκατάθεσης από αυτήν σχετικά
με την επεξεργασία συναλλαγών.
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Επιπλέον:
α) όταν η Τράπεζα της Ελλάδος ενεργεί ως παροχέας
υπηρεσιών πληρωμής σε σχέση με συμμετέχοντα που
είναι πληρωτής:
i) ο συμμετέχων προβαίνει στην απαιτούμενη κοινο−
ποίηση ή λαμβάνει συγκατάθεση από την αρμόδια αρχή,
εξ ονόματος της κεντρικής τράπεζας που κατ’ αρχήν
υποχρεούται να προβεί σε κοινοποίηση ή να λάβει συ−
γκατάθεση, και προσκομίζει στην Τράπεζα της Ελλάδος
στοιχεία που τεκμηριώνουν ότι προέβη στην εν λόγω
κοινοποίηση ή ότι έλαβε την εν λόγω συγκατάθεση.
ii) ο συμμετέχων δικαιούται να υποβάλλει εντολή πί−
στωσης στο TARGET2 μόνο αφού λάβει επιβεβαίωση
από την Τράπεζα της Ελλάδος ότι έχει πραγματοποιηθεί
η απαιτούμενη κοινοποίηση ή ότι έχει ληφθεί η συγκατά−
θεση από τον (ή εξ ονόματος του) παροχέα υπηρεσιών
πληρωμής του δικαιούχου πληρωμής.
β) όταν η Τράπεζα της Ελλάδος ενεργεί ως παροχέας
υπηρεσιών πληρωμής σε σχέση με συμμετέχοντα που
είναι δικαιούχος πληρωμής, ο συμμετέχων προβαίνει
στην απαιτούμενη κοινοποίηση ή λαμβάνει συγκατάθεση
εξ ονόματος της κεντρικής τράπεζας που υποχρεούται
κατ’ αρχήν να προβεί σε κοινοποίηση ή να λάβει συ−
γκατάθεση και προσκομίζει στην Τράπεζα της Ελλάδος
στοιχεία που τεκμηριώνουν ότι προέβη στην κοινοποί−
ηση ή ότι έλαβε την εν λόγω συγκατάθεση.
Για τους σκοπούς της παρούσας παραγράφου οι όροι
«παροχέας υπηρεσιών πληρωμής», «πληρωτής» και «δι−
καιούχος πληρωμής» έχουν την έννοια που αποδίδουν
σε αυτούς τα εκάστοτε εφαρμοστέα διοικητικά ή πε−
ριοριστικά μέτρα».
5) Το Παράρτημα Ι του Κανονισμού τροποποιείται,
ως εξής:
α) Στην παράγραφο 1 (Πρόσθετοι ορισμοί), το στοιχείο
(η) του ορισμού του γεγονότος αθέτησης υποχρέωσης
τροποποιείται, ως εξής:
«η) η περίπτωση κατά την οποία η συμμετοχή του
οργανισμού σε άλλη συνιστώσα του TARGET2 ή/και σε
επικουρικό σύστημα έχει ανασταλεί ή διακοπεί».
β) Ο τίτλος της παραγράφου 5 αντικαθίσταται, ως
εξής: «Αναστολή, περιορισμός ή διακοπή της ενδοημε−
ρήσιας πίστωσης».
γ) Στην παράγραφο 5, τα στοιχεία (1) και (2) αντικα−
θίστανται, ως εξής:
«(1) α) Η Τράπεζα της Ελλάδος αναστέλλει ή διακό−
πτει την πρόσβαση στην ενδοημερήσια πίστωση σε πε−
ρίπτωση επέλευσης οποιουδήποτε από τα ακόλουθα
γεγονότα αθέτησης υποχρέωσης:
i) ο λογαριασμός του οργανισμού στην Τράπεζα της
Ελλάδος έχει ανασταλεί ή κλείσει.
ii) ο οργανισμός παύει να πληροί οποιαδήποτε από τις
προϋποθέσεις που προβλέπονται στο παρόν Παράρτημα
για τη χορήγηση ενδοημερήσιας πίστωσης.
iii) αρμόδια δικαστική ή άλλη αρχή εκδίδει απόφαση
περί υπαγωγής του οργανισμού σε διαδικασία εκκα−
θάρισης ή περί διορισμού εκκαθαριστή ή ανάλογου
οργάνου ή περί υπαγωγής του σε ανάλογη διαδικασία
(εκκαθάρισης).
iv) ο οργανισμός υπόκειται σε δέσμευση κεφαλαίων ή/και
άλλα μέτρα επιβαλλόμενα από την Ένωση, τα οποία πε−
ριορίζουν την ικανότητα του να κάνει χρήση κεφαλαίων.
β) Η Τράπεζα της Ελλάδος δύναται να αναστέλλει ή να
διακόπτει την πρόσβαση στην ενδοημερήσια πίστωση
σε περίπτωση αναστολής ή διακοπής της συμμετοχής
συμμετέχοντα στο TARGET2 σύμφωνα με το άρθρο

35.2 στοιχεία β) έως ε) του Κανονισμού ή το άρθρο 34.2
στοιχεία β) έως ε) του Παραρτήματος II της Κατευθυντή−
ριας Γραμμής ΕΚΤ/2007/2, ως ισχύει, ή εφόσον επέλθουν
ένα ή περισσότερα γεγονότα αθέτησης υποχρέωσης
πλην όσων αναφέρονται στο άρθρο 35.2 στοιχείο α)
του Κανονισμού ή στο άρθρο 34.2 στοιχείο α) του ως
άνω Παραρτήματος.
γ) Σε περίπτωση που το Ευρωσύστημα αποφασίσει να
αναστείλει, να περιορίσει ή να αποκλείσει για προληπτι−
κούς ή άλλους λόγους την πρόσβαση αντισυμβαλλομένου
στα μέσα νομισματικής πολιτικής σύμφωνα με την ενότη−
τα 2.4 του Παραρτήματος Ι της Κατευθυντήριας Γραμμής
ΕΚΤ/2000/7, ως ισχύει, η Τράπεζα της Ελλάδος εφαρμόζει
την εν λόγω απόφαση, όσον αφορά την πρόσβαση στην
ενδοημερήσια πίστωση, σύμφωνα με τις διατάξεις των
συμβατικών ή κανονιστικών ρυθμίσεων που διέπουν τις
σχέσεις της με τον εν λόγω αντισυμβαλλόμενο.
δ) Η Τράπεζα της Ελλάδος δύναται με απόφαση της να
αναστέλλει, περιορίζει ή διακόπτει την πρόσβαση συμμε−
τέχοντος στην ενδοημερήσια πίστωση, εφόσον κατά την
κρίση της τούτο απαιτείται από λόγους πρόληψης κιν−
δύνων. Στις περιπτώσεις αυτές η Τράπεζα της Ελλάδος
ειδοποιεί αμέσως εγγράφως την ΕΚΤ και τις άλλες συμ−
μετέχουσες ΕθνΚΤ και συνδεδεμένες KT σχετικά με την
απόφαση αυτή. Όπου απαιτείται, το διοικητικό συμβούλιο
αποφασίζει για την ενιαία εφαρμογή των μέτρων που
έχουν ληφθεί σε όλες τις συνιστώσες του TARGET2.».
(2) Σε περίπτωση που συμμετέχουσα ΕθνΚΤ αποφα−
σίσει να αναστείλει, να περιορίσει ή να διακόψει την
πρόσβαση, στην ενδοημερήσια πίστωση, αντισυμβαλ−
λόμενου σε πράξεις νομισματικής πολιτικής του Ευρω−
συστήματος, η εν λόγω απόφαση δεν παράγει αποτε−
λέσματα έως ότου εγκριθεί από την ΕΚΤ.».
6) Το Παράρτημα Χ του Κανονισμού τροποποιείται,
ως εξής:
Το άρθρο 4 παράγραφος 16 στοιχείο β) αντικαθίστα−
ται, ως εξής:
«3. Σε περίπτωση που η σύνδεση του διακοπεί, ο συμ−
μετέχων χρησιμοποιεί τα εναλλακτικά μέσα διαβίβασης
μηνυμάτων που καθορίζονται στο Παράρτημα VI (Διαδι−
κασίες έκτακτης ανάγκης και αδιάλειπτης λειτουργίας)
του παρόντος Κανονισμού. Στις περιπτώσεις αυτές, η
αποθηκευμένη ή εκτυπωμένη μορφή του μηνύματος
της Τράπεζας της Ελλάδος γίνεται αποδεκτή ως μέσο
απόδειξης».
Κατά τα λοιπά, ο Κανονισμός Λειτουργίας του Συστή−
ματος Ταχείας Μεταφοράς Κεφαλαίων και Διακανονι−
σμού σε Συνεχή Χρόνο TARGET 2 − GR, όπως τροπο−
ποιήθηκε και ισχύει, παραμένει αμετάβλητος.
Από τις διατάξεις της παρούσας Πράξης δεν προκαλεί−
ται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.
Η παρούσα Πράξη τίθεται σε ισχύ την 21η Νοεμβρίου
2011.
Η Πράξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Ο Πρόεδρος
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΡΟΒΟΠΟΥΛΟΣ
Τα Μέλη
ΕΛ. ΛΟΥΡΗ − ΔΕΝΔΡΙΝΟΥ
Ι. ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ
Γ. ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ
Γ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
Χ. ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

40302

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

øîñì õðì÷ì÷ úùððò øì÷ êúìñêöîç÷ øì÷ ïùèêöòì÷ê÷
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 €

−

Α.Ε.−Ε.Π.Ε.

−

−

100 €

30 €

• 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.

êøì÷îê÷ ÷ùòöôñê÷ ú.ê.ï.
Τεύχος

Έντυπη μορφή

Τεύχος

Έντυπη μορφή

Τεύχος

Έντυπη μορφή

Α΄

225 €

Δ΄

160 €

Α.Ε.−Ε.Π.Ε.

2.250 €

Β΄

320 €

Α.Α.Π.

160 €

Δ.Δ.Σ.

225 €

Γ΄

65 €

Ε.Β.Ι.

65 €

Α.Σ.Ε.Π.

70 €

Υ.Ο.Δ.Δ.

65 €

Α.Ε.Δ.

10 €

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

ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ 08:00 ΜΕΧΡΙ 13:30
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