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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 4686 (1)
 Καθορισμός του ανώτατου ορίου του χρηματικού πο−

σού που μπορεί να διατηρείται σε μετρητά στο δη−
μοτικό ή κοινοτικό ταμείο. 

 ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ − ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

  Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις των παρ. 2 του άρθρου 171 «Έντοκη 

κατάθεση εσόδων των Δήμων και Κοινοτήτων» του Κώ−
δικα Δήμων και Κοινοτήτων, που κυρώθηκε με το άρθρο 
πρώτο του ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114 Α΄), καθώς και αυτές 
του άρθρου τέταρτου του ίδιου νόμου. 

2. Την υπ’ αριθμ. 213/4094/31.10.2007 απόφαση του Δι−
οικητικού Συμβουλίου της Κεντρικής Ένωσης Δήμων και 
Κοινοτήτων Ελλάδας.

3. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθε−
σίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, 
που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 
(ΦΕΚ 98 Α΄).

4. Την υπ’ αριθμ. ΔΙΔΚ/Φ.1/25873/1.10.2007 (ΦΕΚ 1950 Β΄) 
απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσω−
τερικών, «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς 
Εσωτερικών Χρήστο Ζώη και Αθανάσιο Νάκο».

5. Την υπ’ αριθμ. 42362/Υ252/28.9.2007 (ΦΕΚ 1948 Β΄) 
απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικο−
νομίας και Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των 
Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών».

6. Το γεγονός ότι, από την εφαρμογή των διατάξεων 
της παρούσας, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του 
Κρατικού Προϋπολογισμού, ούτε σε βάρος των προϋπο−
λογισμών των δήμων και κοινοτήτων, αποφασίζουμε:

1. Καθορίζουμε ως ανώτατο όριο του χρηματικού 
ποσού που μπορεί να διατηρείται σε μετρητά (τρα−
πεζογραμμάτια και κέρματα) στο χρηματοκιβώτιο του 
δημοτικού ή κοινοτικού ταμείου, σε ημερήσια βάση, για 
την εξυπηρέτηση της συναλλακτικής κίνησης του οι−
κείου ΟΤΑ, ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) του ενός 
δωδεκάτου (1/12) του συνολικού ποσού που του κατα−
νεμήθηκε αποκλειστικά ως τακτική επιχορήγηση κατά 
το προηγούμενο οικονομικό έτος, κατά τα ειδικότερα 
οριζόμενα στη σχετική απόφασή μας περί κατανομής 
των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων των Δήμων και Κοι−
νοτήτων.

2. Το δημοτικό ή κοινοτικό συμβούλιο, με απόφασή 
του που εκδίδεται αμέσως μετά την ψήφιση του προϋ−
πολογισμού του οικείου ΟΤΑ και που ισχύει για το έτος 
που αφορά ο προϋπολογισμός, δύναται να καθορίζει 
μικρότερο χρηματικό ποσό, τηρούμενο σε μετρητά στο 
ταμείο του δήμου ή της κοινότητας, από το ανωτέρω 
τιθέμενο όριο, εκτιμώντας τις πραγματικές συναλλακτι−
κές ανάγκες αυτού/ής.

3. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη 
δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 22 Ιανουαρίου 2008

ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΝΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΕΓΚΑΣ
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    (2)
 Πολιτογράφηση Ομογενών Αλλοδαπών ΝΤΑΛΛΑ 

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ του ΘΩΜΑ κ.λ.π. 

  Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 

  Με την υπ’ αριθμ. Φ. 71629/81722/07/17.1.2008 απόφα−
ση του Υφυπουργού Εσωτερικών, γίνονται δεκτές οι 
από 29.4.1999 αιτήσεις πολιτογράφησης των ομογενών 
αλλοδαπών:

α) ΝΤΑΛΛΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ του ΘΩΜΑ,
β) ΝΤΑΛΛΑ ΘΩΜΑ του ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ και
γ) ΝΤΑΛΛΑ ΜΙΡΕΛΑ του ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ, για την από−

κτηση της Ελληνικής ιθαγένειας.
Με την υπ’ αριθμ. Φ. 73682/75585/07/17.1.2008 απόφαση 

του Υφυπουργού Εσωτερικών, γίνονται δεκτές οι από 
29.8.1999 και 30.8.1999 αντίστοιχα, αιτήσεις πολιτογρά−
φησης των ομογενών αλλοδαπών:

α) ΦΛΕΝΤΖΟΥΡΗ ΔΗΜΗΤΡΗ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ και
β) ΦΛΕΝΤΖΟΥΡΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ συζ. ΔΗΜΗΤΡΗ, για την 

απόκτηση της Ελληνικής ιθαγένειας. 
Με την υπ’ αριθμ. Φ. 76450/75677/07/17.1.2008 απόφα−

ση του Υφυπουργού Εσωτερικών, γίνονται δεκτές οι 
από 1.12.1999 αιτήσεις πολιτογράφησης των ομογενών 
αλλοδαπών:

α) ΦΛΩΡΟΥ ΜΙΧΑΛΗ του ΓΙΩΡΓΟΥ και
β) ΦΛΩΡΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ συζ. ΜΙΧΑΛΗ, για την απόκτηση 

της Ελληνικής ιθαγένειας. 
Με την υπ’ αριθμ. Φ. 76478/77982/07/17.1.2008 από−

φαση του Υφυπουργού Εσωτερικών, γίνεται δεκτή η 
από 2.12.1999 αίτηση πολιτογράφησης του ομογενούς 
αλλοδαπού ΜΑΛΙΟΥΚΗ ΘΩΜΑ του ΦΙΛΙΠΠΟΥ, για την 
απόκτηση της Ελληνικής ιθαγένειας.

Με την υπ’ αριθμ. Φ. 79601/78005/07/17.1.2008 απόφα−
ση του Υφυπουργού Εσωτερικών, γίνονται δεκτές οι 
από 2.12.1999 αιτήσεις πολιτογράφησης των ομογενών 
αλλοδαπών:

α) ΡΙΖΟΥ ΒΑΣΙΛΗ του ΘΑΝΑΣΗ και
β) ΡΙΖΟΥ ΑΝΝΑΣ συζ. ΒΑΣΙΛΗ, για την απόκτηση της 

Ελληνικής ιθαγένειας. 
Με την υπ’ αριθμ. Φ. 80245/76632/07/17.1.2008 απόφα−

ση του Υφυπουργού Εσωτερικών, γίνεται δεκτή η από 
21.12.1999 αίτηση πολιτογράφησης του ομογενούς αλλο−
δαπού ΖΩΤΟΥ ΠΕΤΡΟΥ του ΜΙΣΤΟΥ, για την απόκτηση 
της Ελληνικής ιθαγένειας.

Με την υπ’ αριθμ. Φ. 80627/78652/07/17.1.2008 απόφα−
ση του Υφυπουργού Εσωτερικών, γίνεται δεκτή η από 
9.2.2004 αίτηση πολιτογράφησης της ομογενούς αλλο−
δαπής ΠΥΛΙΑΚΗ ΓΑΡΟΥΦΑΛΙΑΣ συζ. ΧΡΗΣΤΟΥ, για την 
απόκτηση της Ελληνικής ιθαγένειας.

Με την υπ’ αριθμ. Φ. 81650/78014/07/17.1.2008 απόφαση 
του Υφυπουργού Εσωτερικών, γίνονται δεκτές οι από 
24.2.2000 και 16.3.2000 αντίστοιχα αιτήσεις πολιτογρά−
φησης των ομογενών αλλοδαπών:

α) ΣΤΑΘΑ ΣΤΑΥΡΟΥ του ΣΤΕΦΑΝΟΥ και
β) ΣΤΑΘΑ ΤΑΝΙΑ συζ. ΣΤΑΥΡΟΥ, για την απόκτηση της 

Ελληνικής ιθαγένειας. 
Με την υπ’ αριθμ. Φ. 83067/72535/07/17.1.2008 απόφα−

ση του Υφυπουργού Εσωτερικών, γίνονται δεκτές οι 
από 1.6.2000 αιτήσεις πολιτογράφησης των ομογενών 
αλλοδαπών:

α) ΔΗΜΟΓΚΙΝΗ ΑΡΙΑΝΘΗΣ χήρας ΒΑΓΓΕΛΗ και
β) ΔΗΜΟΓΚΙΝΗ ΥΛΛΙ του ΒΑΓΓΕΛΗ, για την απόκτηση 

της Ελληνικής ιθαγένειας. 

Με την υπ’ αριθμ. Φ. 83842/69667/07/17.1.2008 απόφα−
ση του Υφυπουργού Εσωτερικών, γίνεται δεκτή η από 
23.2.2000 αίτηση πολιτογράφησης της ομογενούς αλλο−
δαπής ΚΩΤΣΗ ΕΥΤΥΧΙΑΣ συζ. ΓΙΑΝΝΗ, για την απόκτηση 
της Ελληνικής ιθαγένειας. 

Με τις υπ’ αριθμ. Φ. 86457/70073/07/17.1.2008 και υπ’ 
αριθμ. Φ. 86457/63945/07/17.1.2008 αποφάσεις του Υφυ−
πουργού Εσωτερικών, γίνονται δεκτές οι από 21.3.2000 
αιτήσεις πολιτογράφησης των ομογενών αλλοδαπών:

α) ΜΗΤΣΩΝΗ ΒΑΓΓΕΛΗ του ΘΩΜΑ,
β) ΜΗΤΣΩΝΗ ΣΠΥΡΟΥ του ΘΩΜΑ και
γ) ΜΗΤΣΩΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ του ΘΩΜΑ, για την απόκτηση 

της Ελληνικής ιθαγένειας. 
Με την υπ’ αριθμ. Φ. 88940/78076/07/17.1.2008 απόφα−

ση του Υφυπουργού Εσωτερικών, γίνονται δεκτές οι 
από 11.9.2000 αιτήσεις πολιτογράφησης των ομογενών 
αλλοδαπών:

α) ΤΣΑΒΟΥ ΚΩΣΤΑ του ΜΗΤΣΙΟΥ και
β) ΤΣΑΒΟΥ ΑΝΘΟΥΛΑΣ συζ. ΚΩΣΤΑ, για την απόκτηση 

της Ελληνικής ιθαγένειας. 
Με την υπ’ αριθμ. Φ. 89534/71150/07/17.1.2008 απόφαση 

του Υφυπουργού Εσωτερικών, γίνονται δεκτές οι από 
25.9.2000, 26.9.2000 και 25.9.2000 αντίστοιχα αιτήσεις 
πολιτογράφησης των ομογενών αλλοδαπών:

α) ΠΑΠΠΑ ΒΑΣΙΛΗ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ,
β) ΠΑΠΠΑ ΣΤΑΜΑΤΩΣ συζ. ΒΑΣΙΛΗ και
γ) ΠΑΠΠΑ ΑΛΚΗ του ΒΑΣΙΛΗ, για την απόκτηση της 

Ελληνικής ιθαγένειας. 
Με την υπ’ αριθμ. Φ. 90097/78771/07/17.1.2008 απόφα−

ση του Υφυπουργού Εσωτερικών, γίνονται δεκτές οι 
από 13.9.2000 αιτήσεις πολιτογράφησης των ομογενών 
αλλοδαπών:

α) ΤΣΙΑΒΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ του ΚΩΣΤΑ και
β) ΤΣΙΑΒΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΑΣ συζ. ΣΤΑΥΡΟΥ, για την από−

κτηση της Ελληνικής ιθαγένειας. 
Με την υπ’ αριθμ. Φ. 90542/79526/07/17.1.2008 απόφα−

ση του Υφυπουργού Εσωτερικών, γίνονται δεκτές οι 
από 15.11.2000 αιτήσεις πολιτογράφησης των ομογενών 
αλλοδαπών:

α) ΤΣΑΤΣΗ ΣΟΦΙΑΣ χήρας ΑΛΕΞΗ και
β) ΤΣΑΤΣΗ ΡΟΛΑΝΤ του ΑΛΕΞΗ, για την απόκτηση της 

Ελληνικής ιθαγένειας. 
  Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΘ. ΝΑΚΟΣ 

F

 (3)
 Πολιτογράφηση Ομογενών Αλλοδαπών KONOMH 

ANTIΓΟΝΗΣ χήρας ΑΛΕΞΗ κ.λ.π. 

 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 

     Με την υπ’ αριθμ. Φ. 74642/77170/07/17.1.2008 απόφα−
ση του Υφυπουργού Εσωτερικών, γίνεται δεκτή η από 
22.10.1999 αίτηση πολιτογράφησης της ομογενούς αλ−
λοδαπής ΚΟΝΟΜΗ ΑΝΤΙΓΟΝΗΣ χήρας ΑΛΕΞΗ, για την 
απόκτηση της Ελληνικής ιθαγένειας.

Με την υπ’ αριθμ. Φ. 74684/81744/07/17.1.2008 απόφαση 
του Υφυπουργού Εσωτερικών, γίνονται δεκτές οι από 
22.10.1999 αιτήσεις πολιτογράφησης των ομογενών αλ−
λοδαπών:

α) ΤΣΕΛΙΟΥ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΣ συζ. ΒΑΣΙΛΗ και
β) ΤΣΕΛΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗ του ΒΑΣΙΛΗ, για την απόκτηση 

της Ελληνικής ιθαγένειας. 
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Με την υπ’ αριθμ. Φ. 74934/77978/07/17.1.2008 απόφα−
ση του Υφυπουργού Εσωτερικών, γίνονται δεκτές οι 
από 13.10.1999 αιτήσεις πολιτογράφησης των ομογενών 
αλλοδαπών:

α) ΚΟΥΤΣΟΥΛΗ ΛΕΥΤΕΡΗ του ΒΑΓΓΕΛΗ και
β) ΚΟΥΤΣΟΥΛΗ ΜΑΡΙΕΤΑΣ συζ. ΛΕΥΤΕΡΗ, για την από−

κτηση της Ελληνικής ιθαγένειας. 
Με την υπ’ αριθμ. Φ. 77262/58260/07/17.1.2008 απόφα−

ση του Υφυπουργού Εσωτερικών, γίνονται δεκτές οι 
από 17.12.1999 αιτήσεις πολιτογράφησης των ομογενών 
αλλοδαπών: 

α) ΒΑΣΟΥ ΠΕΤΡΟΥ του ΒΑΣΙΛΗ και 
β) ΒΑΣΟΥ ΚΛΑΙΡΗΣ συζ. ΠΕΤΡΟΥ, για την απόκτηση 

της Ελληνικής ιθαγένειας.
Με την υπ’ αριθμ. Φ. 77501/72465/07/17.1.2008 απόφαση 

του Υφυπουργού Εσωτερικών, γίνονται δεκτές οι από 
24.12.1999 αιτήσεις πολιτογράφησης των ομογενών αλ−
λοδαπών:

α) ΚΟΥΡΕΜΕΝΟΥ ΒΑΓΓΕΛΗ του ΔΗΜΗΤΡΗ
β) ΚΟΥΡΕΜΕΝΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ συζ. ΒΑΓΓΕΛΗ και
γ) ΚΟΥΡΕΜΕΝΟΥ ΕΝΕΪΔΑ του ΒΑΓΓΕΛΗ, για την από−

κτηση της Ελληνικής ιθαγένειας. 
Με την υπ’ αριθμ. Φ. 78194/77997/07/17.1.2008 απόφα−

ση του Υφυπουργού Εσωτερικών, γίνεται δεκτή η από 
20.1.2000 αίτηση πολιτογράφησης του ομογενούς αλ−
λοδαπού ΠΑΠΠΑ ΑΛΚΗ του ΦΩΤΗ, για την απόκτηση 
της Ελληνικής ιθαγένειας. 

Με την υπ’ αριθμ. Φ. 78504/53440/07/17.1.2008 απόφα−
ση του Υφυπουργού Εσωτερικών, γίνονται δεκτές οι 
από 2.12.1999 αιτήσεις πολιτογράφησης των ομογενών 
αλλοδαπών:

α) ΠΑΠΠΑ ΛΑΜΠΗ του ΣΤΕΦΑΝ και 
β) ΠΑΠΠΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ συζ. ΛΑΜΠΗ, για την απόκτη−

ση της Ελληνικής ιθαγένειας. 
Με την υπ’ αριθμ. Φ. 80239/72811/07/17.1.2008 απόφα−

ση του Υφυπουργού Εσωτερικών, γίνεται δεκτή η από 
1.11.1999 αίτηση πολιτογράφησης του ομογενούς αλλο−
δαπού ΠΑΠΠΑ ΑΗΔΩΝΗ του ΧΡΗΣΤΟΥ, για την απόκτη−
ση της Ελληνικής ιθαγένειας. 

Με την υπ’ αριθμ. Φ. 81349/71098/07/17.1.2008 απόφα−
ση του Υφυπουργού Εσωτερικών, γίνονται δεκτές οι 
από 24.1.2000 αιτήσεις πολιτογράφησης των ομογενών 
αλλοδαπών:

α) ΒΟΓΚΛΗ ΒΑΣΙΛΗ του ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ και
β) ΒΟΓΚΛΗ ΦΛΩΡΑΣ συζ. ΒΑΣΙΛΗ, για την απόκτηση 

της Ελληνικής ιθαγένειας. 
Με την υπ’ αριθμ. Φ. 81771/81175/07/17.1.2008 απόφαση 

του Υφυπουργού Εσωτερικών, γίνονται δεκτές οι από 
2.2.2000 αιτήσεις πολιτογράφησης των ομογενών αλ−
λοδαπών:

α) ΚΑΛΟΓΕΡΟΥ ΗΛΙΑ του ΘΩΜΑ και
β) ΚΑΛΟΓΕΡΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ συζ. ΗΛΙΑ, για την από−

κτηση της Ελληνικής ιθαγένειας.
Με την υπ’ αριθμ. Φ. 84143/61749/07/17.1.2008 απόφα−

ση του Υφυπουργού Εσωτερικών, γίνονται δεκτές οι 
από 11.2.2000 αιτήσεις πολιτογράφησης των ομογενών 
αλλοδαπών:

α) ΚΟΚΑΛΗ ΝΑΣΟ του ΓΙΑΝΝΗ,
β) ΚΟΚΑΛΗ ΒΑΝΘΩΣ συζ. ΝΑΣΟ και
γ) ΚΟΚΚΑΛΗ ΧΡΥΣΑΝΘΗΣ του ΝΑΣΟ, για την απόκτη−

ση της Ελληνικής ιθαγένειας. 
Με την υπ’ αριθμ. Φ. 84981/820/17.1.2008 απόφαση του 

Υφυπουργού Εσωτερικών, γίνεται δεκτή η από 12.1. 2007 

αίτηση πολιτογράφησης του ομογενούς αλλοδαπού 
ΘΥΜΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑ του ΘΩΜΑ, για την απόκτηση της 
Ελληνικής ιθαγένειας. 

Με την υπ’ αριθμ. Φ. 89500/57201/07/17.1.2008 απόφα−
ση του Υφυπουργού Εσωτερικών, γίνονται δεκτές οι 
από 13.9.2000 αιτήσεις πολιτογράφησης των ομογενών 
αλλοδαπών:

α) ΜΑΣΣΙΟΥ ΓΡΗΓΟΡΗ του ΝΙΚΟΥ και
β) ΜΑΣΣΙΟΥ ΜΑΡΙΚΑΣ συζ. ΓΡΗΓΟΡΗ, για την απόκτηση 

της Ελληνικής ιθαγένειας.
Με την υπ’ αριθμ. Φ. 93856/74430/07/17.1.2008 απόφα−

ση του Υφυπουργού Εσωτερικών, γίνονται δεκτές οι 
από 12.9.2003 αιτήσεις πολιτογράφησης των ομογενών 
αλλοδαπών:

α) ΣΕΛΛΙΟΥ ΒΑΓΓΕΛΗ του ΣΠΥΡΟΥ,
β) ΣΕΛΛΙΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗΣ συζ. ΒΑΓΓΕΛΗ και
γ) ΣΕΛΛΙΟΥ ΒΕΡΓΕΝΙΑΣ του ΒΑΓΓΕΛΗ, για την από−

κτηση της Ελληνικής ιθαγένειας.
Με την υπ’ αριθμ. Φ.100739/75964/07/17.1.2008 απόφα−

ση του Υφυπουργού Εσωτερικών, γίνονται δεκτές οι 
από 22.1.2004 αιτήσεις πολιτογράφησης των ομογενών 
αλλοδαπών:

α) ΘΑΝΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ του ΘΥΜΙΟΥ,
β) ΘΑΝΟΥ ΕΛΕΟΝΟΡΑΣ συζ. ΣΤΕΦΑΝΟΥ,
γ) ΘΑΝΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ του ΣΤΕΦΑΝΟΥ,
δ) ΘΑΝΟΥ ΗΡΑΚΛΗ του ΣΤΕΦΑΝΟΥ και
ε) ΘΑΝΟΥ ΑΝΤΩΝΗ του ΣΤΕΦΑΝΟΥ για την απόκτηση 

της Ελληνικής ιθαγένειας. 
  Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΑΘ. ΝΑΚΟΣ 

F

 (4)
 Πολιτογράφηση Ομογενών Αλλοδαπών ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 

ΒΑΣΙΛΗ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ κ.λ.π. 

 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 

   Με την υπ’ αριθμ. Φ. 73312/73521/07/17.1.2008 απόφα−
ση του Υφυπουργού Εσωτερικών, γίνεται δεκτή η από 
9.9.1997 αίτηση πολιτογράφησης του ομογενούς αλ−
λοδαπού ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΒΑΣΙΛΗ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ, για την 
απόκτηση της Ελληνικής ιθαγένειας.

Με την υπ’ αριθμ. Φ. 76736/72864/07/17.1.2008 απόφα−
ση του Υφυπουργού Εσωτερικών, γίνονται δεκτές οι 
από 8.12.1999 αιτήσεις πολιτογράφησης των ομογενών 
αλλοδαπών:

α) ΜΠΙΤΑ ΗΡΑΚΛΗ του ΜΙΧΑΛΗ και
β) ΜΠΙΤΑ ΛΑΝΤΑ συζ. ΗΡΑΚΛΗ, για την απόκτηση της 

Ελληνικής ιθαγένειας. 
Με την υπ’ αριθμ. Φ. 77711/71635/07/17.1.2008 απόφα−

ση του Υφυπουργού Εσωτερικών, γίνεται δεκτή η από 
4.1.2000 αίτηση πολιτογράφησης του ομογενούς αλλο−
δαπού ΘΥΜΙΟΥ ΒΑΓΓΕΛΗ του ΔΗΜΗΤΡΗ, για την από−
κτηση της Ελληνικής ιθαγένειας.

Με την υπ’ αριθμ. Φ. 77857/79450/07/17.1.2008 απόφα−
ση του Υφυπουργού Εσωτερικών, γίνεται δεκτή η από 
8.11.1999 αίτηση πολιτογράφησης της ομογενούς αλλο−
δαπής ΤΣΙΛΗ ΡΙΝΑ χηρ. ΛΑΜΠΗ, για την απόκτηση της 
Ελληνικής ιθαγένειας.

Με την υπ’ αριθμ. Φ. 77921/71068/07/17.1.2008 απόφα−
ση του Υφυπουργού Εσωτερικών, γίνονται δεκτές οι 
από 13.1.2000 αιτήσεις πολιτογράφησης των ομογενών 
αλλοδαπών:
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α) ΣΑΒΒΟΥ ΜΑΝΩΛΗ του ΣΠΥΡΟΥ και
β) ΣΑΒΒΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ συζ. ΜΑΝΩΛΗ, για την από−

κτηση της Ελληνικής ιθαγένειας. 
Με την υπ’ αριθμ. Φ. 78560/76939/07/17.1.2008 απόφα−

ση του Υφυπουργού Εσωτερικών, γίνονται δεκτές οι 
από 27.1.2000 αιτήσεις πολιτογράφησης των ομογενών 
αλλοδαπών:

α) ΓΙΩΤΗ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ του ΓΙΩΡΓΟΥ και
β) ΓΙΩΤΗ ΑΘΗΝΑΣ συζ. ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ, για την από−

κτηση της Ελληνικής ιθαγένειας. 
Με την υπ’ αριθμ. Φ. 80340/74901/07/17.1.2008 απόφα−

ση του Υφυπουργού Εσωτερικών, γίνονται δεκτές οι 
από 7.1.2000 αιτήσεις πολιτογράφησης των ομογενών 
αλλοδαπών:

α) ΠΡΙΦΤΗ ΠΑΥΛΗ του ΣΤΕΦΑΝ και
β) ΠΡΙΦΤΗ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗΣ συζ. ΠΑΥΛΗ, για την από−

κτηση της Ελληνικής ιθαγένειας. 
Με την υπ’ αριθμ. Φ. 80688/81778/07/17.1.2008 απόφαση 

του Υφυπουργού Εσωτερικών, γίνονται δεκτές οι από 
28.12.1999 αιτήσεις πολιτογράφησης των ομογενών αλ−
λοδαπών:

α) ΖΑΦΕΙΡΗ ΘΟΔΩΡΗ του ΝΙΚΟΛΑ και
β) ΖΑΦΕΙΡΗ ΕΛΕΝΗΣ συζ. ΘΟΔΩΡΗ, για την απόκτηση 

της Ελληνικής ιθαγένειας. 
Με την υπ’ αριθμ. Φ. 81482/71099/07/17.1.2008 απόφαση 

του Υφυπουργού Εσωτερικών, γίνονται δεκτές οι από 
14.3.2000 αιτήσεις πολιτογράφησης των ομογενών αλ−
λοδαπών:

α) ΛΑΜΗ ΜΙΝΕΛΑ του ΚΩΤΣΟ και
β) ΛΑΜΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ συζ. ΜΙΝΕΛΑ, για την απόκτηση 

της Ελληνικής ιθαγένειας. 
Με την υπ’ αριθμ. Φ. 81939/64878/07/17.1.2008 απόφα−

ση του Υφυπουργού Εσωτερικών, γίνονται δεκτές οι 
από 25.1.2000 αιτήσεις πολιτογράφησης των ομογενών 
αλλοδαπών:

α) ΠΑΠΠΑ ΘΑΝΑΣΗ του ΦΩΤΟΥ και
β) ΠΑΠΠΑ ΕΛΠΙΔΑΣ συζ. ΘΑΝΑΣΗ, για την απόκτηση 

της Ελληνικής ιθαγένειας. 
Με την υπ’ αριθμ. Φ. 86796/80899/07/17.1.2008 απόφα−

ση του Υφυπουργού Εσωτερικών, γίνονται δεκτές οι 
από 26.6.2000 αιτήσεις πολιτογράφησης των ομογενών 
αλλοδαπών:

α) ΝΤΟΥΠΗ ΧΑΡΙΛΑΚΗ του ΝΙΚΟΛΑ και
β) ΝΤΟΥΠΗ ΡΑΪΜΟΝΤΑ συζ. ΧΑΡΙΛΑΚΗ, για την από−

κτηση της Ελληνικής ιθαγένειας. 
Με την υπ’ αριθμ. Φ. 87656/72901/07/17.1.2008 απόφα−

ση του Υφυπουργού Εσωτερικών, γίνονται δεκτές οι 
από 19.5.2000 αιτήσεις πολιτογράφησης των ομογενών 
αλλοδαπών:

α) ΓΚΑΜΠΗ ΑΛΕΚΟΥ του ΜΙΧΑΛΗ και
β) ΓΚΑΜΠΗ ΛΙΡΙΑ συζ. ΑΛΕΚΟΥ, για την απόκτηση της 

Ελληνικής ιθαγένειας. 
Με την υπ’ αριθμ. Φ. 90273/76550/07/17.1.2008 απόφα−

ση του Υφυπουργού Εσωτερικών, γίνεται δεκτή η από 
28.10.2000 αίτηση πολιτογράφησης του ομογενούς αλ−
λοδαπού ΚΟΡΙΝΗ ΑΡΙΑΝ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ, για την από−
κτηση της Ελληνικής ιθαγένειας. 

Με την υπ’ αριθμ. Φ. 91370/437/17.1.2008 απόφαση του 
Υφυπουργού Εσωτερικών, γίνεται δεκτή η από 21.11.2000 
αίτηση πολιτογράφησης της ομογενούς αλλοδαπής 
ΚΟΥΡΕΜΕΝΟΥ ΕΛΕΝΗΣ του ΑΧΙΛΛΕΑ, για την απόκτη−
ση της Ελληνικής ιθαγένειας. 

Με την υπ’ αριθμ. Φ. 108815/74517/07/17.1.2008 απόφα−
ση του Υφυπουργού Εσωτερικών, γίνεται δεκτή η από 
1.12.2006 αίτηση πολιτογράφησης του ομογενούς αλλο−
δαπού ΜΠΟΝΤΙΝΗ ΒΑΓΓΕΛΗ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ, για την 
απόκτηση της Ελληνικής ιθαγένειας. 

  Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΘ. ΝΑΚΟΣ 

F

 (5)
 Πολιτογράφηση Ομογενών Αλλοδαπών ΒΑΣΣΟΥ 

ΜΙΧΑΛΗ του ΓΙΩΡΓΟΥ κ.λ.π. 

 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 

   Με την υπ’ αριθμ. Φ. 71521/71009/07/17.1.2008 απόφα−
ση του Υφυπουργού Εσωτερικών, γίνεται δεκτή η από 
24.5.2001 αίτηση πολιτογράφησης του ομογενούς αλλο−
δαπού ΒΑΣΣΟΥ ΜΙΧΑΛΗ του ΓΙΩΡΓΟΥ, για την απόκτηση 
της Ελληνικής ιθαγένειας.

Με την υπ’ αριθμ. Φ. 74660/81911/07/17.1.2008 απόφαση 
του Υφυπουργού Εσωτερικών, γίνονται δεκτές οι από 
22.10.1999 αιτήσεις πολιτογράφησης των ομογενών αλ−
λοδαπών:

α) ΜΠΕΤΤΟΥ ΔΗΜΟΚΡΑΤΗ του ΚΩΣΤΑ και
β) ΒΟΝΓΚΟΥ ΜΑΡΙΑΝΝΑΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ, για την από−

κτηση της Ελληνικής ιθαγένειας.
Με την υπ’ αριθμ. Φ. 75730/73192/07/17.1.2008 απόφα−

ση του Υφυπουργού Εσωτερικών, γίνεται δεκτή η από 
20.10.1999 αίτηση πολιτογράφησης του ομογενούς αλ−
λοδαπού ΡΩΣΣΗ ΗΛΙΑ του ΣΤΑΥΡΟΥ, για την απόκτηση 
της Ελληνικής ιθαγένειας.

Με την υπ’ αριθμ. Φ. 78966/75973/07/17.1.2008 απόφαση 
του Υφυπουργού Εσωτερικών, γίνονται δεκτές οι από 
12.2.2000, 14.2.2000, 15.2.2000 και 15.2.2000 αντίστοιχα 
αιτήσεις πολιτογράφησης των ομογενών αλλοδαπών:

α) ΖΗΝΟΒΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ του ΘΩΜΑ
β) ΖΗΝΟΒΙΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΗΣ συζ. ΧΡΗΣΤΟΥ
γ) ΖΗΝΟΒΙΟΥ ΣΟΦΟΚΛΗ του ΧΡΗΣΤΟΥ και
δ) ΖΗΝΟΒΙΟΥ ΘΩΜΑ του ΧΡΗΣΤΟΥ, για την απόκτηση 

της Ελληνικής ιθαγένειας.
Με την υπ’ αριθμ. Φ. 87387/81341/07/17.1.2008 απόφα−

ση του Υφυπουργού Εσωτερικών, γίνονται δεκτές οι 
από 12.6.2000 αιτήσεις πολιτογράφησης των ομογενών 
αλλοδαπών:

α) ΜΑΗ ΖΑΧΟΥ του ΗΛΙΑ και
β) ΜΑΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ συζ. ΖΑΧΟΥ, για την απόκτηση της 

Ελληνικής ιθαγένειας.
Με την υπ’ αριθμ. Φ. 92192/81821/07/17.1.2008 απόφαση 

του Υφυπουργού Εσωτερικών, γίνονται δεκτές οι από 
15.1.2001 αιτήσεις πολιτογράφησης των ομογενών αλ−
λοδαπών:

α) ΝΤΟΥΝΗ ΛΕΥΤΕΡΗ του ΜΙΛΤΟ
β) ΝΤΟΥΝΗ ΛΙΖΕΤΑ συζ. ΛΕΥΤΕΡΗ και
γ) ΝΤΟΥΝΗ ΙΩΑΝΝΑΣ του ΛΕΥΤΕΡΗ, για την απόκτηση 

της Ελληνικής ιθαγένειας.
Με την υπ’ αριθμ. Φ. 110350/80134/07/17.1.2008 απόφα−

ση του Υφυπουργού Εσωτερικών, γίνεται δεκτή η από 
4.6.2007 αίτηση πολιτογράφησης της ομογενούς αλλο−
δαπής ΠΟΛΙΟ ΚΛΕΝΤΑ του ΒΑΣΙΛΗ, για την απόκτηση 
της Ελληνικής ιθαγένειας.

  Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΘ. ΝΑΚΟΣ
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Καθορισμός εγκαταστάσεων ηλεκτροπαραγωγής που 

διαθέτουν Άδεια Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας 
και πληρούν τις προϋποθέσεις για την υπαγωγή τους 
στο σύστημα χορήγησης άδειας εκπομπών αερίων 
θερμοκηπίου σε εφαρμογή του άρθρου 5 Κεφάλαιο 
Β΄, παράγραφος 3 εδάφιο α) της κοινής υπουργικής 
απόφασης 54409/2632/Ε103/27.12.2004 (Β΄ 1931).  

     Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου δεύτερου του ν. 2077/1992 

«Κύρωση της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση...κλπ» 
(Α΄ 136) και τις διατάξεις των άρθρων 1 και 2 (παρ. 
1ζ) του ν. 1338/1983 «Εφαρμογή του Κοινοτικού Δικαί−
ου» (Α΄ 34) όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 6 του 
ν. 1440/1984 «Συμμετοχή της Ελλάδος στο κεφάλαιο, 
στα αποθεματικά και στις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής 
Τράπεζας Επενδύσεων κ.λ.π.» (Α΄ 70) και το άρθρο 65 
του ν. 1892/1990 (Α΄ 101).

2. Τις διατάξεις του ν. 2205/1994 «Κύρωση της Σύμβα−
σης − Πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών για τις κλιματικές 
μεταβολές» (Α΄ 60).

3. Τις διατάξεις των άρθρων δευτέρου και τρίτου του 
ν. 3017/2002 «Κύρωση του Πρωτοκόλλου του Κιότο στη 
σύμβαση − πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για την αλλαγή 
του κλίματος» (Α΄ 117).

4. Τις διατάξεις των άρθρων 23 (παρ. 1) και 24 του 
ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα» (Α΄ 
137) και των άρθρων 9 και 13 του π.δ. 473/1985 «Καθορι−
σμός και ανακατανομή των αρμοδιοτήτων των Υπουρ−
γείων» (Α΄ 157).

5. Την οδηγία 2003/87/ΕΚ του Συμβουλίου της 13.10.2003 
των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων «σχετικά με τη θέσπιση 
συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής αερίων 
θερμοκηπίου εκτός της Κοινότητας και την τροποποί−
ηση της οδηγίας 96/61/ΕΚ του Συμβουλίου».

6. Την απόφαση 2004/280/ΕΚ του Συμβουλίου της 
11.2.2004 των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (EEL 49/1/ 
19.2.2004).

7. Την απόφαση 2004/156/ΕΚ του Συμβουλίου της 
29.1.2004 των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (EEL 59/ 
26.2.2004).

8. Την κοινή υπουργική απόφαση 54409/2632/Ε103/ 
27.12.2004 (Β΄ 1931).

9. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσί−
ας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα που 
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α 
98), και το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρού−
σας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του 
Κρατικού Προϋπολογισμού.

10. Τον ν. 2773/1999 και τον ν. 2941/2001.
11. Την απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης Δ5/ΗΛ/

Γ/23331/28.12.2004 (ΦΕΚ 1940/Β/29.12.2004) και τις σχετικές 
διορθώσεις σφαλμάτων (ΦΕΚ 140/Β/4.2.2005) για τις εγκα−
ταστάσεις ηλεκτροπαραγωγής πλην της ΔΕΗ Α.Ε. που 
υπάγονται στην ως άνω κοινή υπουργική απόφαση.

12. Την απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης Δ5/ΗΛ/Γ/
Φ6/23324/23.11.2006 (ΦΕΚ 1781/Β/7.12.2006) για τις εγκα−
ταστάσεις ηλεκτροπαραγωγής που υπάγονται στην ως 
άνω κοινή υπουργική απόφαση.

13. Την διασφάλιση της επάρκειας σε ηλεκτρική ενέρ−
γεια και της αποδοτικής και ευσταθούς λειτουργίας 
των συστημάτων παραγωγής, μεταφοράς και διανομής 
ηλεκτρικής ενέργειας.

14. Το γεγονός ότι μετά την έκδοση των ως άνω απο−
φάσεων (σχετικά 11 και 12) έχουν χορηγηθεί νέες άδειες 
παραγωγής εγκαταστάσεων ηλεκτροπαραγωγής που 
εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 5 Κεφάλαιο Β΄, 
παράγραφος 3 εδάφιο α) της κοινής υπουργικής από−
φασης 54409/2632/Ε103/27.12.2004.

15. Το γεγονός ότι οι εγκαταστάσεις ηλεκτροπαρα−
γωγής εντάσσονται είτε στην Περίοδο 2005−2007 είτε 
στην Περίοδο 2008−2012 του Εθνικού Σχεδίου Κατανο−
μής Δικαιωμάτων Εκπομπών ανάλογα με την ημερομη−
νία ένταξής τους.

16. Την από 8.1.2008 Εισήγηση της Διεύθυνσης Ηλε−
κτροπαραγωγής του Υπουργείου Ανάπτυξης, αποφα−
σίζουμε:

Την αντικατάσταση του Πίνακα του Παραρτήματος 
της υπ’ αριθμ. Δ5/ΗΛ/Α/Φ43/23324/23.11.2006 απόφασης 
με τον Πίνακα του Παραρτήματος της παρούσας.

Οι εγκαταστάσεις ηλεκτροπαραγωγής που ανα−
φέρονται στο συνημμένο Παράρτημα και διαθέτουν 
άδεια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, συμμετέχουν 
στην διασφάλιση των προϋποθέσεων της παρ. 13 του 
Προοιμίου και ως εκ τούτου υπάγονται στο σύστημα 
χορήγησης άδειας εκπομπών αερίων θερμοκηπίου σε 
εφαρμογή του άρθρου 5, Κεφάλαιο Β΄, παράγραφος 3 
εδάφιο α) της κοινής υπουργικής απόφασης 54409/2632/
Ε103/27.12.2004.
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Α/Α ΓΝΩΣΤΟΣ ΝΕΟΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΟΣ ΑΔΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

1 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Δ5/ΗΛ/Γ/Φ28/1194/24360/103Π/8.1.2004 βάσει της οποίας 

εκδόθηκε η Δ5/ΗΛ/Γ/Φ26/2341/20790/29Ε/22.12.2005 Άδεια 
Λειτουργίας

2 3 ΜΟΝΑΔΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΔΕΣΜΗΕ

3 ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ

Δ5/ΗΛ/Φ28/85/15347/8.10.2001
Δ5/ΗΛ/Γ/Φ28/86/15346/8.10.2001
Δ5/ΗΛ/Γ/Φ28/87/15348/8.10.2001 
όπως τροποποιήθηκαν με τις
Δ5/ΗΛ/Γ/Φ28/11450/17.6.2005
Δ5/ΗΛ/Γ/Φ28/11451/17.6.2005
Δ5/ΗΛ/Γ/Φ28/11452/17.6.2005

4 ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ

Δ5/ΗΛ/Γ/Φ28/92/2294/19.10.2001, 
βάσει της οποίας εκδόθηκε η 

Δ5/ΗΛ/Γ/Φ26/14/5751/24.4.2002 Άδεια Λειτουργίας
Δ5/ΗΛ/Γ/Φ28/14/1938/70Π/28.5.2003, 

όπως τροποποιήθηκε με την
Δ5/ΗΛ/Γ/Φ28/19839/1939/70Π/24.10.2006, βάσει της οποίας 

εκδόθηκε η Άδεια Λειτουργίας με την 
Δ5/ΗΛ/Γ/Φ26/22993/49Ε/10.12.2007

5 ΘΕΡΜΗ ΣΕΡΡΩΝ Δ5/ΗΛ/Γ/Φ28/17/3295/1.6.2001 όπως τροποποιήθηκε με την
Δ5/ΗΛ/Γ/Φ28/2840/18831/17Π/18.10.2005

6 ΘΕΡΜΗ ΔΡΑΜΑΣ Δ5/ΗΛ/Γ/Φ28/173/13031/27.9.2002, όπως τροποποιήθηκε 
με την Δ5/ΗΛ/Γ/Φ28/294/3137/61Π/28.03.2005

7 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΑΛΥΒΑ Δ5/ΗΛ/Γ/Φ28/95/3350/19.10.2001

8 ΤΕΡΝΑ – ΜΕΛ Δ5/ΗΛ/Γ/Φ28/983763/19.10.2001, η οποία ανακλήθηκε 
με την Δ5/ΗΛ/Γ/Φ28/2456/21838/40Π/14.12.2005

9 ΑΕ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ Δ5/ΗΛ/Γ/Φ28/1066/5422/83Π/29.1.2004

10 ΔΕΠΑ Α.Ε. Δ5/ΗΛ/Γ/Φ28/1444/23976/104Π/28.9.2004

11 ΕΥΔΑΠ Α.Ε. Δ5/ΗΛ/Γ/Φ28/13/5972/28Π/05.5.2003

12 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε. Δ5/ΗΛ/Γ/Φ28/175/12789/23.10.2002

13 ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑ ΔΡΑΜΑΣ Α.Ε.
Δ5/ΗΛ/Γ/Φ28/23815/2694/85Π/3.1.2006 βάσει της οποίας 

εκδόθηκε η Άδεια Λειτουργίας με
Δ5/ΗΛ/Γ/Φ26/13327/44Ε/9.7.2007 

14
ΑΓΚΡΙΤΕΧ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.

(πρώην ΑΡΧΙΤΕΧ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ 
Α.Ε.)

Δ5/ΗΛ/Γ/Φ28/13477/98Π/29.06.2006 όπως τροποποιήθηκε 
με την Δ5/ΗΛ/Γ/Φ28/19413/98Π/12.10.2007

15 ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ Α.Ε. Δ5/ΗΛ/Γ/Φ28/11639/172Π/21.6.2007

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Αθήνα, 18 Ιανουαρίου 2008

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΧΡ. ΦΩΛΙΑΣ
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Αριθμ. 8948/Β1 (7)
    Αυτοδίκαιη δημιουργία θέσεων Δ.Ε.Π. στο Αριστοτέ−

λειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.

  Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 45 παρ. 11 και 35 παρ. 

1 και 2 του ν. 1268/1982 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 87) όπως το τελευ−
ταίο αντικαταστάθηκε με το άρθρο 79 παρ. 7β του 
ν. 1566/1985 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 167).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 «Κω−
δικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα 
κυβερνητικά όργανα» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 98).

3. Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. Υ251/28.9.2007 κοινής 
απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εθνι−
κής Παιδείας και Θρησκευμάτων «Καθορισμός αρμοδι−
οτήτων Υφυπουργών του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας 
και Θρησκευμάτων» (Φ.Ε.Κ. Β΄ 1944).

4. Τα υπ’ αριθμ. 22144/26.11.2007 και 25105/4.12.2007 έγγρα−
φα του Αριστοτελείου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης.

5. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή της παρούσης 
δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋ−
πολογισμού, αποφασίζουμε:

1. Διαπιστώνουμε ότι στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο 
Θεσσαλονίκης έχουν δημιουργηθεί αυτοδίκαια:

α) δύο (2) θέσεις Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού 
από λύση της υπαλληλικής σχέσης Επιστημονικών Συ−
νεργατών, που υπηρετούσαν στο Τμήμα Μηχανολόγων 
Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του ιδρύματος, 
λόγω θανάτου &

β) μία (1) θέση Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού 
από λύση της υπαλληλικής σχέσης Βοηθού που υπη−
ρετούσε στην Κτηνιατρική Σχολή του ιδρύματος, λόγω 
συνταξιοδότησης.

2. Οι κατά την προηγούμενη παράγραφο δημιουργηθείσες 
θέσεις Δ.Ε.Π. μεταφέρονται και εντάσσονται ως εξής:

α) δύο (2) στο Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών της 
Πολυτεχνικής Σχολής του ιδρύματος & 

β) μία (1) στην Κτηνιατρική Σχολή του ιδρύματος.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.

  Μαρούσι, 22 Ιανουαρίου 2008
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΤΑΛΙΑΔΟΥΡΟΣ

F
Αριθμ. Υ5α/Γ.Π. 27870/06 (8)
    Τροποποίηση Οργανισμών Νοσοκομείων 3ης και 5ης 

Υγειονομικής Περιφέρειας.

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ − ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – 

ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 

 Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις:
α) Των άρθρων 6 και 11 του ν. 2889/2001 «Βελτίωση 

και εκσυγχρονισμός του Εθνικού Συστήματος Υγείας 
και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 37).

β) Της παρ. 1 του άρθρου 25 του ν. 1397/1983 «Εθνικό 
Σύστημα Υγείας» (ΦΕΚ Α΄ 143).

γ) Των παρ. 4 και 5 του άρθρου 34 του ν. 2519/1997 
«Ανάπτυξη και εκσυγχρονισμός του ΕΣΥ, οργάνωση των 

υγειονομικών υπηρεσιών, ρυθμίσεις για το φάρμακο και 
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 165).

δ) Του ν. 3329/2005 «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινω−
νικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 81).

ε) Του ν. 3527 (ΦΕΚ 25/Α΄) με θέμα «Κύρωση  συμ−
βάσεων υπέρ νομικών προσώπων εποπτευόμενων από 
το  Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και 
λοιπές διατάξεις» (κεφάλαιο Β΄ − Λοιπές Διατάξεις). 

στ) Του άρθρου 5 του ν. 2716/1999 «Ανάπτυξη και εκ−
συγχρονισμός των υπηρεσιών ψυχικής υγείας και άλλες 
διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 96).

ζ) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για τη 
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε 
με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α΄ 98) και το 
γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφα−
σης δεν θα προκληθεί δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού.

η) Του π.δ. 87/1986 «Ενιαίο Πλαίσιο Οργάνωσης των 
Νοσοκομείων» (ΦΕΚ Α΄ 32).

2. Την  υπ’ αριθμ. ΔΙΔΚ Φ. 1/25873/1.10.2007 κοινή από−
φαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτερικών 
«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Εσωτερι−
κών Χρήστο Ζώη και Αθανάσιο Νάκο» (ΦΕΚ Β΄ 1950).

3. Την υπ’ αριθμ. 42362/Υ252/28.9.2007 απόφαση του 
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικο−
νομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών 
Οικονομίας και Οικονομικών» (ΦΕΚ Β΄ 1948).

4. Την υπ’ αριθμ. 10/23.11.2005 απόφαση της Β΄ ΔΥΠΕ 
Κεντρικής Μακεδονίας με θέμα: «Πλαίσιο για την τρο−
ποποίηση οργανισμού του Ψ.Ν.Π.Ο.» 

5. Την υπ’ αριθμ. 20/2.3.2006 απόφαση του Δ.Σ. της 
ΔΥΠΕ Θεσσαλίας.

6. Την υπ’ αριθμ. 2/5.6.2007 απόφαση (θέμα 52ο) του 
ΚΕ.Σ.Υ.Π.Ε., αποφασίζουμε: 

Άρθρο 1

Η υπ’ αριθμ. Υ4α/6065/05 (ΦΕΚ 1735/Β΄/28.11.2006) κοινή 
υπουργική απόφαση «Οργανισμός του Γενικού Νοσο−
κομείου Τρικάλων», τροποποιείται και συμπληρώνεται 
ως ακολούθως: 

Άρθρο 16 «Θέσεις Προσωπικού»

1. Στην παράγραφο 2Α) «Θέσεις Ιατρικής Υπηρεσίας» 
συνιστώνται στον κλάδο γιατρών ΕΣΥΚΑ οι κάτωθι θέ−
σεις:

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΒΑΘΜΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝΟΛΟ
Ψυχιατρικής Επιμ. Β΄ 3 3
2. Στην παράγραφο 2γ «Θέσεις Ιατρικής Υπηρεσίας» 

συνιστώνται στον κλάδο ΠΕ Ψυχολόγων μία (1) θέση, 
στον κλάδο ΤΕ Κοινωνικής Εργασίας δύο (2) θέσεις και 
στον κλάδο ΤΕ Εργοθεραπείας μία (1) θέση και οι εν 
λόγω κλάδοι διαμορφώνονται ως εξής: ΠΕ Ψυχολόγων: 
Τρεις (3) θέσεις, ΤΕ Κοινωνικής Εργασίας: Επτά (7) θέ−
σεις, ΤΕ Εργοθεραπευτών: Δύο (2) θέσεις. 

Κατά τα λοιπά, το τροποποιούμενο και συμπληρού−
μενο άρθρο παραμένει ως έχει.

Άρθρο 2

Η υπ’ αριθμ. Α3β/οικ.14164/86 (ΦΕΚ 637/Β΄/30.9.1986) 
υπουργική απόφαση «Αναμόρφωση Οργανισμού του 
Γενικού Νοσοκομείου Καρδίτσας όπως έχει τροποποι−
ηθεί και ισχύει, τροποποιείται και συμπληρώνεται ως 
ακολούθως:

α) Το άρθρο 5 «Δύναμη κρεβατιών» αντικαθίσταται 
όπως παρακάτω:
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Άρθρο 5
Δύναμη κλινών

Η συνολική δύναμη του Νοσοκομείου ορίζεται σε 330 
οργανικές κλίνες. 

β) Στο άρθρο 7 «Διάρθρωση Ιατρικής Υπηρεσίας» 
εντάσσεται ένας Τομέας Ψυχικής Υγείας με δύναμη (30) 
κλινών στον οποίο εντάσσεται ένα ψυχιατρικό τμήμα.

Κατά τα λοιπά, το τροποποιούμενο και συμπληρού−
μενο άρθρο παραμένει ως έχει.

γ) Στο άρθρο 11 «Στελέχωση Ιατρικής Υπηρεσίας», 
παράγραφος γ, συνιστάται κλάδος ΠΕ Ψυχολόγων με 
μία (1) θέση.

Κατά τα λοιπά, το τροποποιούμενο και συμπληρού−
μενο άρθρο παραμένει ως έχει.

δ) Στο άρθρο 12 «Στελέχωση Νοσηλευτικής Υπηρεσί−
ας» συνιστώνται στον κλάδο ΤΕ Νοσηλευτών έξι (6) θέ−
σεις και στον κλάδο ΔΕ Αδελφών Νοσοκόμων πέντε (5) 
θέσεις και οι εν λόγω κλάδοι διαμορφώνονται ως εξής: 
ΤΕ Νοσηλευτών: Εκατόν έξι (106) θέσεις, ΔΕ Αδελφών 
Νοσοκόμων: Εκατόν Εξήντα (160) θέσεις.

Κατά τα λοιπά, το τροποποιούμενο και συμπληρού−
μενο άρθρο παραμένει ως έχει.

ε) Στο άρθρο 13 «Στελέχωση Διοικητικής Υπηρεσίας» 
συνιστώνται στον κλάδο ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών δύο 
(2) θέσεις θέσεις και ο εν λόγω κλάδος διαμορφώνεται ως 
εξής: ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών: Πέντε (5) θέσεις. Επίσης, 
συνιστάται κλάδος ΤΕ Εργοθεραπευτών με μία (1) θέση. 

Κατά τα λοιπά, το τροποποιούμενο και συμπληρού−
μενο άρθρο παραμένει ως έχει.

1. Συνιστώνται οι παρακάτω θέσεις κλάδου γιατρών 
ΕΣΥΚΑ του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλλη−
λεγγύης και προστίθενται στον Οργανισμό του Γενικού 
Nοσοκομείου Καρδίτσας

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΒΑΘΜΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝΟΛΟ
Ψυχιατρικής Διευθυντής 1 1
Ψυχιατρικής Επιμ. Β΄ 3 3
   Σύνολο 4

Άρθρο 3
Η υπ’ αριθμ. Υ4α/109086/04 (ΦΕΚ 1656/Β΄/29.11.2005) 

υπουργική απόφαση «Αναμόρφωση του Οργανισμού του 
Γ.Ν. Βόλου−ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕΙΟ» τροποποιείται και συμπλη−
ρώνεται ως ακολούθως:

Άρθρο 18 «Θέσεις Προσωπικού»
α) Στην παράγραφο 2Α «Θέσεις Ιατρικής Υπηρεσίας» συ−

νιστώνται στον κλάδο γιατρών ΕΣΥΚΑ οι κάτωθι θέσεις:
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΒΑΘΜΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝΟΛΟ
Π/Ψυχιατρικής Επιμ. Α΄ 1 1
Π/Ψυχιατρικής Επιμ. Β΄ 2 2
   Σύνολο 3
Β) Στην παράγραφο 2δ «Θέσεις Ιατρικής Υπηρεσίας» 

συνιστώνται στον κλάδο ΠΕ Ψυχολόγων τρεις (3) θέσεις, 
στον κλάδο ΤΕ Κοινωνικής Εργασίας δύο (2) θέσεις, 
στον κλάδο ΤΕ Εργοθεραπείας μία (1) θέση και οι εν 
λόγω κλάδοι διαμορφώνονται ως εξής: ΠΕ Ψυχολόγων:
Δεκατρεις (13) θέσεις, ΤΕ Κοινωνικής Εργασίας: Δέκα 
(10) θέσεις, ΤΕ Εργοθεραπείας: Οκτώ (8) θέσεις. Επίσης, 
συνιστάται κλάδος ΤΕ Λογοθεραπείας με μία (1) θέση. 

γ) Στην παράγραφο 4 «Θέσεις Διοικητικής−Οικονο−
μικής Υπηρεσίας» στον κλάδο ΠΕ Διοικητικού−Οικονο−
μικoύ συνιστάται μία (1) θέση και ο εν λόγω κλάδος 
διαμορφώνεται ως εξής: ΠΕ Διοικητικού−Οικονομικού: 
Δέκα επτά (17) Θέσεις. Επίσης, συνιστάται κλάδος ΠΕ 
Ειδικού Παιδαγωγού με μία (1) θέση.

Κατά τα λοιπά, το τροποποιούμενο και συμπληρού−
μενο άρθρο παραμένει ως έχει. 

Άρθρο 4
Η υπ’ αριθμ. Α3β/οικ.14176/1986 (ΦΕΚ 648/τ.Β΄/30.9.1986) 

«Αναμόρφωση Οργανισμού του Θεραπευτηρίου Ψυχικών 
Παθήσεων Ιεράς Μονής Πέτρας Ολύμπου»τροποποιείται 
και συμπληρώνεται ως ακολούθως:

α) Στο άρθρο 7 «Διάρθρωση Ιατρικής Υπηρεσίας» συ−
νιστάται ένα Κέντρο Ημέρας.

Κατά τα λοιπά, το τροποποιούμενο και συμπληρού−
μενο άρθρο παραμένει ως έχει.

β) Στο άρθρο 11 «Στελέχωση Ιατρικής Υπηρεσίας», στην 
παράγραφο γ, στον κλάδο ΠΕ Ψυχολόγων συνιστώνται 
δύο (2) θέσεις και στον κλάδο ΔΕ Βοηθών Φαρμακείου 
καταργείται μία (1) θέση και οι εν λόγω κλάδοι διαμορ−
φώνονται ως εξής: ΠΕ Ψυχολόγων: Πέντε (5) θέσεις, ΔΕ 
Βοηθών Φαρμακείου: Μία (1) θέση. 

Κατά τα λοιπά, το τροποποιούμενο και συμπληρού−
μενο άρθρο παραμένει ως έχει. 

γ) Στο άρθρο 12 «Στελέχωση Νοσηλευτικής Υπηρεσίας» 
συνιστώνται στον κλάδο ΤΕ Επισκεπτών Υγείας τέσσερις 
(4) θέσεις, στον κλάδο ΔΕ Νοσηλευτών έξι (6) θέσεις, 
στον κλάδο ΔΕ Επιμελητών Ασθενών τρεις (3) θέσεις 
ενώ στον κλάδο ΥΕ Βοηθητικού Υγειονομικού Προσωπι−
κού καταργούνται τριάνταδύο (32) θέσεις και οι εν λόγω 
κλάδοι διαμορφώνονται ως εξής: ΤΕ Επισκεπτών Υγείας: 
Δέκα (10) θέσεις, ΔΕ Νοσηλευτών: Εβδομήντα τρεις (73) 
θέσεις, ΔΕ Επιμελητών Ασθενών: Είκοσι πέντε (25), ΥΕ 
Βοηθητικού−Υγειονομικού: Τριάντα έξι (36) θέσεις.

Κατά τα λοιπά, το τροποποιούμενο και συμπληρού−
μενο άρθρο παραμένει ως έχει.

δ) Στο άρθρο 13 «Στελέχωση Διοικητικής Υπηρεσί−
ας» ι) καταργούνται στον κλάδο ΔΕ Τεχνικός μία (1) 
θέση, στον κλάδο ΔΕ Ιερέων μία (1) θέση με ταυτόχρονη 
κατάργηση του κλάδου, στον κλάδο ΔΕ Προσωπικού 
Ασφαλείας μία (1) θέση, στον κλάδο ΥΕ Βοηθητικού 
Προσωπικού μία (1) θέση, στον κλάδο ΥΕ Προσωπικού 
Καθαριότητας τριάντα−τέσσερις (34) θέσεις, στον κλάδο 
ΥΕ Προσωπικού Εστίασης είκοσι−πέντε (25) θέσεις, στον 
κλάδο ΥΕ Φυλάκων−Νυκτοφυλάκων δύο (2) θέσεις και οι 
εν λόγω κλάδοι διαμορφώνονται ως εξής: ΔΕ Τεχνικός:
Εικοσιεννέα (29) θέσεις, ΔΕ Προσωπικού Ασφαλείας: Μία 
(1) θέση, ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού: Επτά (7) θέσεις, 
ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας: Δεκαέξι (16) θέσεις, ΥΕ 
Προσωπικού Εστίασης: Δεκαεπτά (17) θέσεις, ΥΕ Φυλά−
κων−Νυκτοφυλάκων: Έξι (6) θέσεις.

ιι) συνιστώνται στον κλάδο ΤΕ Εργοθεραπευτών δύο 
(2) θέσεις, στον κλάδο ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών πέντε 
(5) θέσεις και οι εν λόγω κλάδοι διαμορφώνονται ως 
εξής: ΤΕ Εργοθεραπευτών: Έξι (6) θέσεις, ΤΕ Κοινωνικών 
Λειτουργών: Εννέα (9) θέσεις. Επίσης, συνιστάται κλάδος 
ΤΕ Ειδικών Θεραπευτών με δύο (2) θέσεις.

Κατά τα λοιπά, το τροποποιούμενο και συμπληρού−
μενο άρθρο παραμένει ως έχει.

2. Όλες οι καταργούμενες με το παρόν άρθρο οργα−
νικές θέσεις είναι κενές.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 17 Ιανουαρίου 2008
  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΥΦΥΠ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΦΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

 ΧΡ. ΖΩΗΣ Ν. ΛΕΓΚΑΣ
ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Δ. ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ  
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