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 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
(1)

Πολιτογράφηση Αλλογενούς Αλλοδαπού 
ΦΙΤΟΥΡΙ ΦΑΤΑΧ του ΙΜΠΡΑΧΙΜ ΑΛΙ.

 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

  Με την υπ’ αριθμ. Φ. 114405/48455/11.9.2008 απόφα−
ση του Υφυπουργού Εσωτερικών, γίνεται δεκτή η από 
12.9.2006 αίτηση πολιτογράφησης του αλλογενούς αλ−
λοδαπού − ΦΙΤΟΥΡΙ ΦATΑΧ του ΙΜΠΡΑΧΙΜ ΑΛΙ, για την 
απόκτηση της Ελληνικής ιθαγένειας.

  Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΑΘ. ΝΑΚΟΣ

Ö

    (2) 
 Πολιτογράφηση Oμογενών Αλλοδαπών

 ΒΑΘΗ ΜΗΤΣΟ του ΒΑΣΙΛ κ.λπ.

  Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 

  1. Με την υπ’ αριθμ. Φ. 74014/33709/11.9.2008 απόφα−
ση του Υφυπουργού Εσωτερικών, γίνεται δεκτή η από 
5.10.1999 αίτηση πολιτογράφησης του ομογενούς αλλο−
δαπού ΒΑΘΗ ΜΗΤΣΟ του ΒΑΣΙΛ, για την απόκτηση της 
Ελληνικής ιθαγένειας. 

2. Με την υπ’ αριθμ. Φ. 77362/47701/11.9.2008 απόφα−
ση του Υφυπουργού Εσωτερικών, γίνεται δεκτή η από 
20.12.1999 αίτηση πολιτογράφησης της ομογενούς αλλο−
δαπής ΚΟΛΑ ΝΤΙΑΝΑ του ΔΙΟΝΥΣΗ, για την απόκτηση 
της Ελληνικής ιθαγένειας. 

3. Με την υπ’ αριθμ. Φ. 77923/43584/11.9.2008 απόφα−
ση του Υφυπουργού Εσωτερικών, γίνονται δεκτές οι 
από 13.1.2000 αιτήσεις πολιτογράφησης των ομογενών 
αλλοδαπών:
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α) ΓΚΥΛΗ ΓΙΩΡΓΑΚΗ του ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ και
β) ΓΚΥΛΗ ΕΡΜΙΟΝΗΣ συζ. ΓΙΩΡΓΑΚΗ, για την απόκτηση 

της Ελληνικής ιθαγένειας. 
4. Με την υπ’ αριθμ. Φ. 79192/39705/11.9.2008 απόφα−

ση του Υφυπουργού Εσωτερικών, γίνεται δεκτή η από 
22.2.2000 αίτηση πολιτογράφησης του ομογενούς αλ−
λοδαπού ΜΠΟΛΑΝΟ ΦΩΤΑΚΗ του ΝΙΚΗΣΤΡΑΤΟ, για την 
απόκτηση της Ελληνικής ιθαγένειας. 

5. Με την υπ’ αριθμ. Φ. 79666/45581/11.9.2008 απόφα−
ση του Υφυπουργού Εσωτερικών, γίνεται δεκτή η από 
4.11.1999 αίτηση πολιτογράφησης της ομογενούς αλλο−
δαπής ΤΣΕΚΟΥ ΕΛΛΗΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ, για την απόκτη−
ση της Ελληνικής ιθαγένειας. 

6. Με την υπ’ αριθμ. Φ. 82634/39435/11.9.2008 απόφα−
ση του Υφυπουργού Εσωτερικών, γίνονται δεκτές οι 
από 28.1.2000 αιτήσεις πολιτογράφησης των ομογενών 
αλλοδαπών:

α) ΠΑΣΧΟΥ ΣΠΥΡΟΥ του ΦΙΛΙΠΠΟΥ και
β) ΠΑΣΧΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑΣ συζ. ΣΠΥΡΟΥ, για την απόκτηση 

της Ελληνικής ιθαγένειας. 
7. Με την υπ’ αριθμ. Φ. 85287/46554/11.9.2008 απόφαση 

του Υφυπουργού Εσωτερικών, γίνονται δεκτές οι από 
22.3.2000 αιτήσεις πολιτογράφησης των ομογενών αλ−
λοδαπών:

α) ΚΥΡΟΥ ΦΩΤΗ του ΚΩΣΤΑ και
β) ΚΥΡΟΥ ΛΙΛΙΑΝΑ συζ. ΦΩΤΗ, για την απόκτηση της 

Ελληνικής ιθαγένειας. 
8. Με την υπ’ αριθμ. Φ. 85812/33326/11.9.2008 απόφαση 

του Υφυπουργού Εσωτερικών, γίνονται δεκτές οι από 
29.2.2000 αιτήσεις πολιτογράφησης των ομογενών αλ−
λοδαπών:

α) ΘΩΜΑ ΠΥΡΟΥ του ΧΡΗΣΤΟΥ και
β) ΘΩΜΑ ΕΛΤΣΑ συζ. ΠΥΡΟΥ, για την απόκτηση της 

Ελληνικής ιθαγένειας. 
9. Με την υπ’ αριθμ. Φ. 86343/34958/11.9.2008 απόφα−

ση του Υφυπουργού Εσωτερικών, γίνονται δεκτές οι 
από 12.5.2000 αιτήσεις πολιτογράφησης των ομογενών 
αλλοδαπών:

α) ΚΟΥΡΗ ΠΕΤΡΟΥ του ΝΑΣΟΥ και
β) ΚΟΥΡΗ ΡΙΝΑ συζ. ΠΕΤΡΟΥ, για την απόκτηση της 

Ελληνικής ιθαγένειας. 
10. Με την υπ’ αριθμ. Φ. 87820/40051/11.9.2008 απόφα−

ση του Υφυπουργού Εσωτερικών, γίνονται δεκτές οι 
από 19.7.2000 αιτήσεις πολιτογράφησης των ομογενών 
αλλοδαπών:

α) ΤΣΑΜΗ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗ του ΒΑΓΓΕΛΗ και
β) ΤΣΑΜΗ ΒΑΣΙΛΙΚΑΣ συζ. ΔΗΜΟΣΘΕΝΗ, για την από−

κτηση της Ελληνικής ιθαγένειας. 
11. Με την υπ’ αριθμ. Φ. 99591/37967/11.9.2008 απόφαση 

του Υφυπουργού Εσωτερικών, γίνονται δεκτές οι από 
22.9.2003 αιτήσεις πολιτογράφησης των ομογενών αλ−
λοδαπών:

α) ΜΗΤΣΗ ΔΗΜΗΤΡΗ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ και
β) ΜΗΤΣΗ ΒΙΤΟΡΙΑΣ συζ. ΔΗΜΗΤΡΗ, για την απόκτηση 

της Ελληνικής ιθαγένειας. 
12. Με την υπ’ αριθμ. Φ. 101293/49942/11.9.2008 από−

φαση του Υφυπουργού Εσωτερικών, γίνεται δεκτή η 
από 31.3.2004 αίτηση πολιτογράφησης της ομογενούς 
αλλοδαπής ΠΟΤΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ συζ. ΓΙΩΡΓΗ, για την 
απόκτηση της Ελληνικής ιθαγένειας. 

13. Με την υπ’ αριθμ. Φ. 110696/48482/11.9.2008 απόφαση 
του Υφυπουργού Εσωτερικών, γίνονται δεκτές οι από 
5.11.2007 και 24.10.2007 αιτήσεις πολιτογράφησης των 
ομογενών αλλοδαπών:

α) ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ του ΚΩΣΤΑ και
β) ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΠΩΛΙΝΑΣ του ΚΩΣΤΑ, για την 

απόκτηση της Ελληνικής ιθαγένειας. 
14. Με την υπ’ αριθμ. Φ. 111710/45075/11.9.2008 από−

φαση του Υφυπουργού Εσωτερικών, γίνεται δεκτή η 
από 10.1.2007 αίτηση πολιτογράφησης του ομογενούς 
αλλοδαπού ΚΑΡΑΚΙΔΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ του ΜΙΧΑΛΑΚΗ, για 
την απόκτηση της Ελληνικής ιθαγένειας. 

15. Με την υπ’ αριθμ. Φ. 111895/48453/11.9.2008 απόφα−
ση του Υφυπουργού Εσωτερικών, γίνεται δεκτή η από 
20.11.2006 αίτηση πολιτογράφησης του ομογενούς αλ−
λοδαπού ΝΟΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ του ΘΩΜΑ, για την απόκτηση 
της Ελληνικής ιθαγένειας. 

  Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΘ. ΝΑΚΟΣ

Ö
    (3) 

 Πολιτογράφηση Ομογενών Αλλοδαπών 
ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ κ.λπ.

  Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 

  1. Με την υπ’ αριθμ. Φ.95811/48568/11.9.2008 απόφα−
ση του Υφυπουργού Εσωτερικών, γίνεται δεκτή η από 
8.5.2006 αίτηση πολιτογράφησης του ομογενούς αλλο−
δαπού ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ του ΕΜΜΑΝΟΥ−
ΗΛ, για την απόκτηση της Ελληνικής ιθαγένειας.

2. Με την υπ’ αριθμ. Φ.102972/48477/11.9.2008 απόφα−
ση του Υφυπουργού Εσωτερικών, γίνεται δεκτή η από 
13.6.2008 αίτηση πολιτογράφησης του ομογενούς αλ−
λοδαπού ΒΑΠΟΡΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΝΤΙΝ ΝΟΜΙΚΟΥ του 
ΝΟΜΙΚΟΥ ΜΙΧΑΗΛ, για την απόκτηση της Ελληνικής 
ιθαγένειας.

3. Με την υπ’ αριθμ. Φ.107461/48428/11.9.2008 από−
φαση του Υφυπουργού Εσωτερικών, γίνεται δεκτή η 
από 28.6.2005 αίτηση πολιτογράφησης του ομογενούς 
αλλοδαπού ΠΑΡΤΑΛΙΔΗ ΑΝΕΣΤΗ του ΠΕΤΡΟΥ, για την 
απόκτηση της Ελληνικής ιθαγένειας.

4. Με την υπ’ αριθμ. Φ. 107560/48427/11.9.2008 από−
φαση του Υφυπουργού Εσωτερικών, γίνεται δεκτή η 
από 19.12.2005 αίτηση πολιτογράφησης της ομογενούς 
αλλοδαπής ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ, για 
την απόκτηση της Ελληνικής ιθαγένειας.

5. Με την υπ’ αριθμ. Φ. 111897/48553/11.9.2008 απόφα−
ση του Υφυπουργού Εσωτερικών, γίνεται δεκτή η από 
12.12.2006 αίτηση πολιτογράφησης του ομογενούς αλλο−
δαπού ΠΙΕΡΗ ΛΕΩΝΙΔΑ του ΣΩΚΡΑΤΗ, για την απόκτηση 
της Ελληνικής ιθαγένειας. 

6. Με την υπ’ αριθμ. Φ.112881/48465/11.9.2008 απόφα−
ση του Υφυπουργού Εσωτερικών, γίνεται δεκτή η από 
20.4.2005 αίτηση πολιτογράφησης της ομογενούς αλλο−
δαπής ΝΕΟΦΥΤΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗΣ − ΣΥΓΚΛΗΤΙΚΗΣ του ΓΕΩΡ−
ΓΙΟΥ, για την απόκτηση της Ελληνικής ιθαγένειας. 

7. Με την υπ’ αριθμ. Φ.112894/48463/11.9.2008 απόφα−
ση του Υφυπουργού Εσωτερικών, γίνεται δεκτή η από 
20.4.2005 αίτηση πολιτογράφησης της ομογενούς αλλο−
δαπής ΧΑΤΖΗΦΙΛΙΠΠΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑΣ − ΜΑΡΚΕΛΛΑΣ του 
ΑΝΔΡΕΑ, για την απόκτηση της Ελληνικής ιθαγένειας. 

8.−Με την υπ’ αριθμ. Φ.113881/48551/11.9.2008 απόφα−
ση του Υφυπουργού Εσωτερικών, γίνεται δεκτή η από 
6.4.2006 αίτηση πολιτογράφησης του ομογενούς αλλο−
δαπού ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗ ΧΡΗΣΤΟΥ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ, για 
την απόκτηση της Ελληνικής ιθαγένειας. 

  Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΘ. ΝΑΚΟΣ
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    (4) 
 Πολιτογράφηση Oμογενών Αλλοδαπών 

ΠΑΠΠΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ του ΒΑΣΙΛΑΚΗ κ.λπ.

  Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

  1. Με την υπ’ αριθμ. Φ. 49160/46799/11.9.2008 απόφα−
ση του Υφυπουργού Εσωτερικών, γίνεται δεκτή η από 
2.2.1996 αίτηση πολιτογράφησης της ομογενούς αλ−
λοδαπής ΠΑΠΠΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ του ΒΑΣΙΛΑΚΗ, για την 
απόκτηση της Ελληνικής ιθαγένειας.

2. Με την υπ’ αριθμ. Φ. 49293/47524/11.9.2008 απόφαση 
του Υφυπουργού Εσωτερικών, γίνονται δεκτές οι από 
30.12.1999 αιτήσεις πολιτογράφησης των ομογενών αλ−
λοδαπών:

α) ΣΑΛΙΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ και
β) ΣΑΛΙΑ ΑΝΝΑΣ συζ. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ, για την απόκτηση 

της Ελληνικής ιθαγένειας. 
3. Με τις υπ’ αριθμ. Φ. 58905/47530/11.9.2008 ταυτάριθμες 

αποφάσεις του Υφυπουργού Εσωτερικών, γίνονται δε−
κτές οι από 11.11.1996 και 2.4.1999 αιτήσεις πολιτογρά−
φησης των ομογενών αλλοδαπών:

α) ΚΟΥΤΣΗ ΕΛΕΩΝΟΡΑΣ του ΔΗΜΗΤΕΡ και
β) ΚΟΥΤΣΗ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑΣ του ΔΗΜΗΤΕΡ, για την από−

κτηση της Ελληνικής ιθαγένειας.
4. Με την υπ’ αριθμ. Φ. 65197/47536/11.9.2008 απόφα−

ση του Υφυπουργού Εσωτερικών, γίνεται δεκτή η από 
17.7.1998 αίτηση πολιτογράφησης του ομογενούς αλλο−
δαπού ΘΩΜΑ ΒΑΣΙΛΗ του ΓΙΩΡΓΗ, για την απόκτηση 
της Ελληνικής ιθαγένειας.

5. Με την υπ’ αριθμ. Φ. 73473/47354/11.9.2008 απόφα−
ση του Υφυπουργού Εσωτερικών, γίνεται δεκτή η από 
2.9.1999 αίτηση πολιτογράφησης της ομογενούς αλ−
λοδαπής ΖΙΩΓΚΑ ΓΛΥΚΕΡΙΑΣ συζ. ΝΙΚΟΛΑΚΗ, για την 
απόκτηση της Ελληνικής ιθαγένειας. 

6. Με την υπ’ αριθμ. Φ. 79927/47704/11.9.2008 απόφαση 
του Υφυπουργού Εσωτερικών, γίνονται δεκτές οι από 
20.3.2000 αιτήσεις πολιτογράφησης των ομογενών αλ−
λοδαπών:

α) ΜΠΑΣΗ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛ του ΠΕΤΡΟ και
β) ΜΠΑΣΗ ΕΝΕΡΙΕΤΑ συζ. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛ, για την απόκτη−

ση της Ελληνικής ιθαγένειας.
7. Με την υπ’ αριθμ. Φ. 82979/47710/11.9.2008 απόφαση 

του Υφυπουργού Εσωτερικών, γίνονται δεκτές οι από 
7.6.2000 αιτήσεις πολιτογράφησης των ομογενών αλ−
λοδαπών:

α) ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑ ΣΩΤΗΡΗ του ΚΩΣΤΑ και
β) ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑ ΑΡΕΤΗΣ συζ. ΣΩΤΗΡΗ, για την από−

κτηση της Ελληνικής ιθαγένειας.
8. Με την υπ’ αριθμ. Φ. 86592/48533/11.9.2008 απόφα−

ση του Υφυπουργού Εσωτερικών, γίνεται δεκτή η από 
5.5.2000 αίτηση πολιτογράφησης του ομογενούς αλλο−
δαπού ΚΟΚΑ ΕΝΤΙΜΟΝΤΙ του ΛΑΖΑΡΗ, για την απόκτηση 
της Ελληνικής ιθαγένειας. 

9. Με την υπ’ αριθμ. Φ. 89287/47551/11.9.2008 απόφα−
ση του Υφυπουργού Εσωτερικών, γίνεται δεκτή η από 
22.9.2000 αίτηση πολιτογράφησης του ομογενούς αλ−
λοδαπού ΜΠΟΝΤΙΝΗ ΒΑΓΓΕΛΗ του ΣΩΤΗΡΗ, για την 
απόκτηση της Ελληνικής ιθαγένειας.

10. Με την υπ’ αριθμ. Φ. 90559/47552/11.9.2008 από−
φαση του Υφυπουργού Εσωτερικών, γίνεται δεκτή η 
από 2.11.2000 αίτηση πολιτογράφησης του ομογενούς 
αλλοδαπού ΝΤΑΗ ΒΑΣΙΛ του ΦΑΝΗ, για την απόκτηση 
της Ελληνικής ιθαγένειας.

11. Με την υπ’ αριθμ. Φ. 107409/47150/11.9.2008 απόφα−
ση του Υφυπουργού Εσωτερικών, γίνεται δεκτή η από 
29.1.2004 αίτηση πολιτογράφησης του ομογενούς αλλο−
δαπού ΖΑΧΟΥ ΓΙΩΡΓΗ του ΒΑΓΓΕΛΗ, για την απόκτηση 
της Ελληνικής ιθαγένειας.

12. Με την υπ’ αριθμ. Φ. 108305/47573/11.9.2008 από−
φαση του Υφυπουργού Εσωτερικών, γίνεται δεκτή η 
από 10.5.2007 αίτηση πολιτογράφησης της ομογενούς 
αλλοδαπής ΓΚΙΟΝΗ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑΣ συζ. ΧΡΗΣΤΟ, για την 
απόκτηση της Ελληνικής ιθαγένειας.

13. Με την υπ’ αριθμ. Φ. 109522/43414/11.9.2008 από−
φαση του Υφυπουργού Εσωτερικών, γίνονται δεκτές οι 
από 11.7.2007 αιτήσεις πολιτογράφησης των ομογενών 
αλλοδαπών:

α) ΑΝΤΩΝΗ ΒΙΛΣΟΝ του ΚΩΤΣΟΥ,
β) ΑΝΤΩΝΗ ΒΑΣΙΛΩΣ συζ. ΒΙΛΣΟΝ και
γ) ΑΝΤΩΝΗ ΚΩΣΤΑΚΗ του ΒΙΛΣΟΝ, για την απόκτηση 

της Ελληνικής ιθαγένειας.
14. Με την υπ’ αριθμ. Φ. 110267/43417/11.9.2008 από−

φαση του Υφυπουργού Εσωτερικών, γίνεται δεκτή η 
από 31.8.2007 αίτηση πολιτογράφησης της ομογενούς 
αλλοδαπής ΝΙΚΕΔΗΜΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ του ΠΕΤΡΑΚΗ, για 
την απόκτηση της Ελληνικής ιθαγένειας.

15. Με την υπ’ αριθμ. Φ. 112572/48467/11.9.2008 από−
φαση του Υφυπουργού Εσωτερικών, γίνεται δεκτή η 
από 11.2.2008 αίτηση πολιτογράφησης της ομογενούς 
αλλοδαπής ΠΑΠΠΑ ΑΡΤΑ του ΑΛΕΞ, για την απόκτηση 
της Ελληνικής ιθαγένειας.

  Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΘ. ΝΑΚΟΣ

Ö
    (5) 

 Πολιτογράφηση Oμογενών Αλλοδαπών 
ΦΡΑΓΚΟΥ ΜΑΡΙΝΑΣ συζ. ΗΛΙΑ κ.λπ.

  Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 

  1. Με την υπ’ αριθμ. Φ.71274/10979/11.9.2008 απόφα−
ση του Υφυπουργού Εσωτερικών, γίνεται δεκτή η από 
25.8.1999 αίτηση πολιτογράφησης της ομογενούς αλλο−
δαπής ΦΡΑΓΚΟΥ ΜΑΡΙΝΑΣ συζ. ΗΛΙΑ, για την απόκτηση 
της Ελληνικής ιθαγένειας.

2. Με την υπ’ αριθμ. Φ.74696/47697/11.9.2008 απόφαση 
του Υφυπουργού Εσωτερικών, γίνονται δεκτές οι από 
25.10.1999 αιτήσεις πολιτογράφησης των ομογενών αλ−
λοδαπών:

α) ΜΠΕΓΙΑ ΚΟΣΜΑ του ΠΑΥΛΟ 
β) ΜΠΕΓΙΑ ΚΑΤΕΡΙΝΑΣ συζ. ΚΟΣΜΑ και
γ) ΜΠΕΓΙΑ ΑΝΔΡΟΝΙΚΗΣ του ΚΟΣΜΑ, για την απόκτη−

ση της Ελληνικής ιθαγένειας.
3. Με την υπ’ αριθμ. Φ.74889/33358/11.9.2008 απόφα−

ση του Υφυπουργού Εσωτερικών, γίνονται δεκτές οι 
από 1.11.1999 αιτήσεις πολιτογράφησης των ομογενών 
αλλοδαπών:

α) ΜΠΑΧΟΥ ΧΡΗΣΤΑΚΗ του ΓΙΩΡΓΗ
β) ΜΠΑΧΟΥ ΒΙΟΛΕΤΑΣ συζ. ΧΡΗΣΤΑΚΗ και
γ) ΜΠΑΧΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑΣ του ΧΡΗΣΤΑΚΗ, για την από−

κτηση της Ελληνικής ιθαγένειας.
4. Με την υπ’ αριθμ. Φ.78175/44114/11.9.2008 απόφαση 

του Υφυπουργού Εσωτερικών, γίνονται δεκτές οι από 
23.11.1999 αιτήσεις πολιτογράφησης των ομογενών αλ−
λοδαπών:

α) ΝΤΟΥΝΗ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗ του ΦΙΛΙΠΠΟΥ,
β) ΝΤΟΥΝΗ ΛΕΝΑΣ συζ. ΑΛΚΙΒΙΑΔΗ
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γ) ΝΤΟΥΝΗ ΣΩΤΗΡΑΚΗ του ΑΛΚΙΒΙΑΔΗ και 
δ) ΝΤΟΥΝΗ ΟΔΥΣΣΕΑ του ΑΛΚΙΒΙΑΔΗ, για την από−

κτηση της Ελληνικής ιθαγένειας.
5. Με την υπ’ αριθμ. Φ.79723/36437/11.9.2008 απόφαση 

του Υφυπουργού Εσωτερικών, γίνονται δεκτές οι από 
17.12.1999 αιτήσεις πολιτογράφησης των ομογενών αλ−
λοδαπών:

α) ΚΟΥΚΟΥΜΗ ΔΗΜΗΤΡΗ του ΒΑΓΓΕΛΗ
β) ΚΟΥΚΟΥΜΗ ΦΡΟΣΥΝΩ συζ. ΔΗΜΗΤΡΗ και
γ) ΚΟΥΚΟΥΜΗ ΛΕΥΤΕΡΗ του ΔΗΜΗΤΡΗ, για την από−

κτηση της Ελληνικής ιθαγένειας
6. Με την υπ’ αριθμ. Φ. 82628/45492/11.9.2008 απόφαση 

του Υφυπουργού Εσωτερικών, γίνονται δεκτές οι από 
28.5.2000 αιτήσεις πολιτογράφησης των ομογενών αλ−
λοδαπών:

α) ΚΟΥΚΕΣΗ ΠΥΡΡΟΥ του ΚΙΤΣΟΥ και
β) ΚΟΥΚΕΣΗ ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΑΣ συζ. ΠΥΡΡΟΥ, για την 

απόκτηση της Ελληνικής ιθαγένειας
7. Με την υπ’ αριθμ. Φ.107870/37280/11.9.2008 απόφα−

ση του Υφυπουργού Εσωτερικών, γίνεται δεκτή η από 
4.12.2006 αίτηση πολιτογράφησης της ομογενούς αλ−
λοδαπής

ΛΑΜΠΡΑ ΣΟΦΙΕ του ΝΙΚΟΛΑ, για την απόκτηση της 
Ελληνικής ιθαγένειας. 

8. Με την υπ’ αριθμ. Φ.108696/41559/11.9.2008 απόφα−
ση του Υφυπουργού Εσωτερικών, γίνεται δεκτή η από 
9.7.2007 αίτηση πολιτογράφησης του ομογενούς αλλο−
δαπού ΦΛΕΝΤΖΟΥΡΗ ΒΑΣΙΛΑΚΗ του ΔΗΜΗΤΡΗ, για την 
απόκτηση της Ελληνικής ιθαγένειας.

9. Με την υπ’ αριθμ. Φ. 110629/48451/11.9.2008 από−
φαση του Υφυπουργού Εσωτερικών, γίνεται δεκτή η 
από 4.10.2007 αίτηση πολιτογράφησης της ομογενούς 
αλλοδαπής ΣΤΟΥΠΗ ΝΑΤΑΣΑΣ του ΑΗΔΟΝΗ, για την 
απόκτηση της Ελληνικής ιθαγένειας

10. Με την υπ’ αριθμ. Φ.112151/48155/11.9.2008 απόφα−
ση του Υφυπουργού Εσωτερικών, γίνεται δεκτή η από 
17.12.2007 αίτηση πολιτογράφησης του ομογενούς αλ−
λοδαπού ΓΚΙΩΝΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ του ΚΩΣΤΑ, για την 
απόκτηση της Ελληνικής ιθαγένειας.

11. Με την υπ’ αριθμ. Φ.112781/45814/11.9.2008 απόφα−
ση του Υφυπουργού Εσωτερικών, γίνεται δεκτή η από 
12.2.2007 αίτηση πολιτογράφησης της ομογενούς αλλο−
δαπής ΠΕΚΟΥ ΑΝΝΑΣ του ΣΠΥΡΟΥ, για την απόκτηση 
της Ελληνικής ιθαγένειας.

12. Με την υπ’ αριθμ. Φ.113559/48567/11.9.2008 από−
φαση του Υφυπουργού Εσωτερικών, γίνεται δεκτή η 
από 18.5.2007 αίτηση πολιτογράφησης του ομογενούς 
αλλοδαπού ΡΟΥΤΣΗ ΣΤΕΦΑΝΟΥ του ΑΝΤΩΝΗ, για την 
απόκτηση της Ελληνικής ιθαγένειας.

  Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΘ. ΝΑΚΟΣ

Ö
    Αριθμ. 16921 (6)
Προσαρμογή της Δημοτικής Επιχείρησης με την Επω−

νυμία «Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο (ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.) 
Αγρινίου» στις διατάξεις του ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.).

  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

  Έχοντας υπ’ όψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 254 − 269, του ν. 3463/2006 

(Δ.Κ.Κ.) (Φ.Ε.Κ. 114/Α΄/8.6.2006), σύμφωνα με τις οποίες 

θα πρέπει να γίνει προσαρμογή των Δημοτικών Επιχει−
ρήσεων του π.δ/τος 410/1995 (Δ.Κ.Κ.).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 25, του ν.  3613/2007 (Δ.Κ.Κ.) 
(Φ.Ε.Κ. 263/Α΄/23.11.2007) με τις οποίες τροποποιούνται 
και αντικαθίσταται οι παραπάνω διατάξεις.

3. Τις διατάξεις του άρθρου 149, του ν.  3463/2006 
(Δ.Κ.Κ.) περί ελέγχου νομιμότητας των αποφάσεων των 
Συλλογικών Οργάνων των Ο.Τ.Α. Α΄ Βαθμού.

4. Τις διατάξεις του άρθρου 11, παρ. 22, 23 και 24, του 
ν.  2503/1997 (Φ.Ε.Κ. 107/30.5.1997, τ. Α΄), «Διοίκηση, Οργά−
νωση, Στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση διατάξεων 
για την Τοπική Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις».

5. Την υπ’ αριθμ. 249/1994 (Ορθή Επανάληψη) Απόφαση 
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αγρινίου, περί 
σύστασης της «Δημοτικής Επιχείρησης με την επωνυμία 
«Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Αγρινίου (ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.)», 
η οποία εγκρίθηκε με την ΑΠ. ΕΣ. 28431/7.10.1994, Από−
φαση του Νομάρχη Αιτωλίας και Ακαρνανίας και δημο−
σιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. 1947/30.12.04 τ. Β΄.

6. Την υπ’ αριθμ. 276/2004 απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου του Δήμου Αγρινίου, περί «Τροποποίησης 
της Συστατικής Πράξης της «Δημοτικής Επιχείρησης 
«Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο (ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.) Αγρινίου», 
η οποία εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. 22109/2.12.2004, Από−
φαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Δυτικής Ελ−
λάδας και δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. 821/2.11.1994, τ. Β΄.

7. Την σχετική οικονομοτεχνική μελέτη Σκοπιμότητας 
— Βιωσιμότητας της εν λόγω Κοινωφελούς Επιχείρησης, 
η οποία εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. 70/2008 Απόφαση 
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αγρινίου, με την 
οποία διαπιστώνεται η βιωσιμότητα της εν λόγω Δη−
μοτικής Επιχείρησης, προκειμένου για την Προσαρμογή 
αυτής στις διατάξεις του ν.  3463/2006 (Δ.Κ.Κ.)

8. Την υπ’ αριθμ. 70/2008 Απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου Αγρινίου, με την οποία γίνεται η «Προσαρ−
μογή της αμιγούς Δημοτικής Επιχ/σης με την Επωνυμία 
«Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο (ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.) Αγρινίου», 
στις διατάξεις του ν.  3463/2006 (Δ.Κ.Κ.)», όπως ισχύει, 
αποφασίζουμε: 

1. Εγκρίνουμε την υπ’ αριθμ. 70/2008 απόφαση του 
Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αγρινίου, που αφορά 
την «Προσαρμογή της Αμιγούς Δημοτικής Επιχείρησης 
Δήμου Αγρινίου με την επωνυμία «Δημοτικό Περιφερει−
ακό Θέατρο (ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.) Αγρινίου» στις διατάξεις του 
ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.)», όπως ισχύει, σε Κοινωφελή Επι−
χείρηση, ως εξής:

ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ 

ΘΕΑΤΡΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΤΟΥ Ν.3463/2006
ΣΚΟΠΟΣ
Σκοποί της κοινωφελούς επιχείρησης είναι:
α) Να ενισχυθεί η θεατρική ανάπτυξη και δραστηρι−

ότητα της πόλης Αγρινίου, να ενισχυθεί η απαραίτητη 
υποδομή προς τούτο.

β) Να βελτιωθεί το επίπεδο της παρεχόμενης θεατρι−
κής και καλλιτεχνικής παιδείας.

γ) Να προωθηθεί, αναπτυχθεί και να διαδοθεί στην 
πράξη η θεατρική τέχνη, με την παραγωγή, οργάνωση 
και παρουσίαση θεατρικών παραστάσεων και άλλων 
πολύπλευρων εκδηλώσεων.

δ) Να υπάρχει στενή και συνεχής συνεργασία με τα 
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άλλα ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ., τα κρατικά Θέατρα και άλλους κρα−
τικούς καλλιτεχνικούς φορείς καθώς και τα ιδιωτικά 
θέατρα, με κοινές παραγωγές και κοινές δράσεις και 
ανταλλαγές παραστάσεων, εμπειριών και προσώπων.

ε) Η προώθηση πολιτιστικών ανταλλαγών, σε εθνικό, 
ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, σύμφωνα με την κείμενη 
νομοθεσία.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
Η διάρκεια της κοινωφελούς επιχείρησης ορίζεται για 

πενήντα χρόνια από τη δημοσίευση της προσαρμογής 
στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

ΕΔΡΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
Έδρα της επιχείρησης ορίζεται η πόλη του Αγρινίου.
ΠΟΡΟΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
− Η χρηματοδότηση από το Δήμο Αγρινίου για τις δρα−

στηριότητες και τις παρεχόμενες από αυτήν υπηρεσίες 
με βάση τις διατάξεις του άρθρου 259 του ν.  3463/ 
2006.

− Η επιχορήγηση του Υπουργείου Πολιτισμού.
− Η συμμετοχή σε επιδοτούμενα προγράμματα από 

τους πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και Εθνικών Φο−
ρέων.

− Δωρεές, κληροδοτήματα, χορηγίες, ενισχύσεις από 
νομικά πρόσωπα του δημοσίου ή ιδιωτικού τομέα και 
από φυσικά πρόσωπα.

− η παροχή υπηρεσιών προς τρίτους σχετικούς με 
τους καταστατικούς σκοπούς.

− οι πρόσοδοι από περιουσιακά της στοιχεία.
ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Η επιχείρηση διοικείται από εννεαμελές διοικητικό 

συμβούλιο, τα οποία ορίζονται μαζί με τους αναπληρω−
τές τους από το δημοτικό ή κοινοτικό συμβούλιο. Από 
τα μέλη αυτά τέσσερις είναι αιρετοί εκπρόσωποι του 
Δήμου, και ένας είναι εκπρόσωπος κοινωνικού φορέα 
της περιοχής. Τα υπόλοιπα μέλη είναι δημότες ή κά−
τοικοι του Δήμου που έχουν πείρα ή γνώσεις σχετικές 
με το αντικείμενο της επιχείρησης. Στην περίπτωση 
των αιρετών μελών τουλάχιστον ένα μέλος εξ αυτών 
προέρχεται από τη μειοψηφία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
Με την προσαρμογή δεν επέρχεται αύξηση κεφαλαίου.
ΔΙΑΛΥΣΗ
Η επιχείρηση μπορεί να λυθεί πριν την πάροδο της 

διάρκειας της με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, 
η οποία λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του 
συνόλου των μελών του και πράξη του Γενικού Γραμ−
ματέα της Περιφέρειας που δημοσιεύεται στην Εφημε−
ρίδα της Κυβερνήσεως. Με την ίδια διαδικασία λύεται 
η επιχείρηση υποχρεωτικά, εάν καταστεί ανενεργός για 
χρονικό διάστημα άνω των δύο (2) ετών. Τη λύση της 
επιχείρησης ακολουθεί η εκκαθάριση αυτής. Μετά την 
εκκαθάριση της επιχείρησης, όσα περιουσιακά στοιχεία 
απομένουν περιέρχονται στο Δήμο Αγρινίου. Η εκκα−
θάριση γίνεται από ορκωτούς ελεγκτές που ορίζονται 
από το δημοτικό συμβούλιο Αγρινίου.

ΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Για την κάλυψη της δαπάνης που θα προκύψει δεν 

θα επιβαρυνθεί ο Κρατικός Προϋπολογισμός, αλλά ο 
Προϋπολογισμός της Δημοτικής Επιχείρησης σε ποσό 
που θα καλύπτεται από την εκάστοτε χρηματοδότηση 
από το Δήμο Αγρινίου, σύμφωνα με το άρθρο 259, του 
ν.  3463/2006 (Δ.Κ.Κ.) και θα εγγράφεται σε αντίστοιχο 
Κ.Α. του Προϋπολογισμού του Δήμου, από την ετήσια 

Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ της Επιχ/σης και του 
Υπουργείου Πολιτισμού και τυχόν συμμετοχή σε επι−
δοτούμενα προγράμματα, δωρεές και ίδια έσοδα από 
παροχή υπηρεσιών προς τρίτους.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Μεσολόγγι, 9 Σεπτεμβρίου 2008

Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας
ΣΠ. ΣΠΥΡΙΔΩΝ 
Ö

   Αριθμ. 19386 (7)
Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης 

έργου από τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ρεθύμνης.

  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του ν. 2503/1997 «Διοίκηση, Οργάνωση, Στελέχωση 

της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την Τοπική Αυ−
τοδιοίκηση και άλλες διατάξεις». 

β) Του π.δ. 30/1996 «Κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο με 
τίτλο « Κώδικας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης των ισχυ−
ουσών διατάξεων για τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση»

γ) Του άρθρου 6 του ν. 2527/1997 «Τροποποίηση και 
συμπλήρωση του ν. 2190/1994 και άλλες διατάξεις».

2. Το υπ’ αριθμ. 49055/13.8.2008 έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ. 
με το οποίο γνωστοποιείται ότι με την υπ’ αριθμ. ΔΙΠΠ/
Φ.ΕΓΚΡ.1/289/11082/29.7.2008 απόφαση της Επιτροπής 
του άρθρου 2 παρ. 1 της υπ’ αριθμ. 33/06 ΠΥΣ (ΦΕΚ 
280/Α/2006), εγκρίθηκε η ανάθεση έργου, για ένα έτος, 
σε επτά άτομα και συγκεκριμένα: δύο (2) άτομα ΠΕ 
Πολιτικών Μηχανικών, ένα (1) άτομο ΠΕ Αρχιτεκτόνων 
Μηχανικών, ένα (1) άτομο ΠΕ Μηχανικών Η/Υ και ένα 
(1) άτομο ΠΕ Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών, με 
αντικείμενο έργου την υποστήριξη των διαδικασιών 
υλοποίησης της Δ΄ Προγραμματικής Περιόδου (Δ΄ ΚΠΣ) 
και εγκρίσεις − γνωματεύσεις μελετών καθώς και την 
κάλυψη αναγκών μηχανοργάνωσης των υπηρεσιών με 
στόχο την ταχύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών, ένα (1) 
άτομο ΔΕ Χειριστών με αντικείμενο το χειρισμό μηχα−
νημάτων της Ν.Α. Ρεθύμνης και ένα (1) άτομο ΔΕ Τεχν. 
Συντήρησης Κτιρίων με αντικείμενο την τακτική συντή−
ρηση των κτιρίων στα οποία στεγάζονται οι υπηρεσίες 
της Ν.Α. Ρεθύμνης, υπό την απαραίτητη προϋπόθεση 
τήρησης των διατάξεων του άρθρου 6 του ν. 2527/1997, 
που ορίζουν μεταξύ άλλων ότι το προς ανάθεση έργο 
δεν πρέπει να ανάγεται στα συνήθη καθήκοντα των 
υπαλλήλων του οικείου φορέα και ότι απαγορεύεται η 
ανανέωση ή παράταση των συμβάσεων αυτών.

3. Την υπ’ αριθμ. 02/09/5.3.2008 απόφαση του Νομαρ−
χιακού Συμβουλίου Ρεθύμνης, με την οποία εγκρίθηκε 
η ανάθεση έργου, για ένα έτος, σε οκτώ άτομα και 
συγκεκριμένα: ένα (1) άτομο κλάδου ΠΕ Διοικητικού για 
την παροχή προτάσεων και συμβουλών, τον σχεδιασμό, 
παρακολούθηση και τον έλεγχο καταχώρησης σε ηλε−
κτρονικό υπολογιστή όλων των στοιχείων των υπαλλή−
λων καθώς και το διαχωρισμό και την ταξινόμηση των 
σχετικών στοιχείων, δύο (2) άτομα ΠΕ Πολιτικών Μηχα−
νικών, ένα (1) άτομο ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, ένα (1) 
άτομο ΠΕ Μηχανικών Η/Υ, ένα (1) άτομο ΠΕ Αγρονόμων 
Τοπογράφων Μηχανικών, με αντικείμενο την υποστήριξη 
των διαδικασιών υλοποίησης της Δ΄ Προγραμματικής 
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Περιόδου (Δ΄ ΚΠΣ) και εγκρίσεις−γνωματεύσεις μελε−
τών  καθώς και την κάλυψη αναγκών μηχανοργάνωσης 
των υπηρεσιών με στόχο την ταχύτερη εξυπηρέτηση 
των πολιτών, ένα (1) άτομο ΔΕ Χειριστών με αντικεί−
μενο το χειρισμό μηχανημάτων της Ν.Α. Ρεθύμνης, με 
συνολικό ποσό αμοιβής για μεν το άτομο ειδικότητας 
ΠΕ Διοικητικού τριάντα έξι χιλιάδες (36.000) ευρώ, για 
τα άτομα ΠΕ Μηχανικών δέκα οκτώ χιλιάδες (18.000) 
ευρώ ετησίως ανά άτομο, για τα άτομα ειδικότητας 
ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων και ΔΕ Τεχν. Συντήρησης 
Κτιρίων δώδεκα χιλιάδες (12.000) ευρώ ετησίως ανά 
άτομο. Επίσης στην ανωτέρω απόφαση του Νομαρχια−
κού Συμβουλίου Ρεθύμνης, αναφέρεται ότι οι υποψήφιοι 
συμβασιούχοι θα πρέπει, οι ειδικότητας ΠΕ Μηχανικών 
να είναι κάτοχοι ομώνυμου ή ταυτόσημου κατά περιε−
χόμενο ειδικότητας πτυχίου ή διπλώματος ΑΕΙ της ημε−
δαπής ή ισότιμο αντίστοιχης ειδικότητας σχολών της 
αλλοδαπής, οι ειδικότητας ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων 
θα πρέπει να κατέχουν την προβλεπόμενη αντίστοιχη 
άδεια χειρισμού μηχανημάτων και οι ειδικότητας ΔΕ 
Τεχν.Συντήρησης Κτιρίων θα πρέπει να κατέχουν άδεια 
συντηρητή ηλεκτρολόγου.

4. Την από 6.3.2008 βεβαίωση του Νομικού Συμβού−
λου της Ν.Α. Ρεθύμνης, από την οποία προκύπτει ότι 
οι συμβάσεις που θα συναφθούν, αποτελούν γνήσιες 
συμβάσεις έργου και δεν υποκρύπτεται σε αυτές εξαρ−
τημένη εργασία.

5. Την αρ.οικ.611/6.3.2008 βεβαίωση της Ν.Α. Ρεθύμνης, 
στην οποία αναφέρεται ότι υπάρχει εγγεγραμμένη πί−
στωση στον προϋπολογισμό της, έτους 2008, για την 
κάλυψη μισθοδοσίας των ανωτέρω, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου, 
από τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ρεθύμνης, ως κατω−
τέρω:

α) Αριθμός ατόμων που θα απασχοληθούν:
− δύο (2) άτομα Π.Ε. Πολιτικών Μηχανικών, με αντικεί−

μενο την υποστήριξη των διαδικασιών υλοποίησης της 
Δ΄ Προγραμματικής Περιόδου (Δ΄ ΚΠΣ) και εγκρίσεις−
γνωματεύσεις μελετών καθώς και την κάλυψη αναγκών 
μηχανοργάνωσης των υπηρεσιών της Ν.Α. Ρεθύμνης.

− ένα (1) άτομο Π.Ε. Αρχιτέκτονα Μηχανικού, με αντικεί−
μενο την υποστήριξη των διαδικασιών υλοποίησης της 
Δ΄ Προγραμματικής Περιόδου (Δ΄ ΚΠΣ) και εγκρίσεις−
γνωματεύσεις μελετών καθώς και την κάλυψη αναγκών 
μηχανοργάνωσης των υπηρεσιών της Ν.Α. Ρεθύμνης.

− ένα (1) άτομα Π.Ε. Μηχανικού Η/Υ, με αντικείμενο 
την υποστήριξη των διαδικασιών υλοποίησης της Δ΄ 
Προγραμματικής Περιόδου (Δ΄ ΚΠΣ) και εγκρίσεις−γνω−
ματεύσεις μελετών καθώς και την κάλυψη αναγκών μη−
χανοργάνωσης των υπηρεσιών της Ν.Α. Ρεθύμνης.

− ένα (1) άτομο Δ.Ε. Χειριστή Μηχανημάτων, με αντι−
κείμενο το χειρισμό των μηχανημάτων της ανωτέρω 
Νομαρχίας και − ένα (1) άτομο Δ.Ε. Τεγνίτη συντήρησης 
κτιρίων, με αντικείμενο τη συντήρηση των κτιρίων που 
στεγάζονται οι υπηρεσίες της ανωτέρω Νομαρχίας.

− ένα (1) άτομο ΠΕ Αγρονόμων Τοπογράφων Μηγανι−
κών, με αντικείμενο έργου την υποστήριξη των διαδικα−
σιών υλοποίησης της Δ΄ Προγραμματικής Περιόδου (Δ΄ 
ΚΠΣ) και εγκρίσεις−γνωματεύσεις μελετών καθώς και 
την κάλυψη αναγκών μηχανοργάνωσης των υπηρεσιών 
με στόχο την ταχύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών.

Επίσης, θα πρέπει οι ειδικότητας ΠΕ Μηχανικών να 
είναι κάτοχοι ομώνυμου ή ταυτόσημου κατά περιεχό−

μενο ειδικότητας πτυχίου ή διπλώματος ΑΕΙ της ημε−
δαπής ή ισότιμο αντίστοιχης ειδικότητας σχολών της 
αλλοδαπής, οι ειδικότητας ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων 
θα πρέπει να κατέχουν την προβλεπόμενη αντίστοιχη 
άδεια χειρισμού μηχανημάτων και οι ειδικότητας ΔΕ 
Τεχν.Συντήρησης Κτιρίων θα πρέπει να κατέχουν άδεια 
συντηρητή ηλεκτρολόγου.

β) Χρονική διάρκεια απασχόλησης: για ένα (1) έτος 
από την υπογραφή της σύμβασης.

γ) Συνολικό ποσό αμοιβής: για τα άτομα ΠΕ Μηχανικών 
18.000 (δεκαοκτώ χιλιάδες) ευρώ ανά άτομο, για τον 
ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων και ΔΕ Τεχν. Συντήρησης 
Κτιρίων 12.000 (δώδεκα χιλιάδες) ευρώ ανά άτομο.

ε) Η εκτέλεση του παραπάνω έργου, θα παρακολου−
θείται από το Νομάρχη Ρεθύμνης.

στ)Ως τόπος εκτέλεσης του έργου ορίζονται τα Γρα−
φεία της Ν.Α. Ρεθύμνης.

ζ) Η παραπάνω σύμβαση δεν καλύπτει πάγιες και δι−
αρκείς ανάγκες της υπηρεσίας.

η) Απαγορεύεται η ανανέωση ή παράταση των συμ−
βάσεων αυτών.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Ηράκλειο, 22 Αυγούστου 2008

Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας
ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΤΣΟΚΑΣ

Ö
     Αριθμ. 56078 (8)
Έγκριση πρόσληψης προσωπικού που θα απασχοληθεί 

με σύμβαση μίσθωσης έργου στο Δήμο Άργους.

  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Των άρθρων 1 και 27 του ν. 2503/1997 «Διοίκηση, 

οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θε−
μάτων για την τοπική αυτοδ/ση και άλλες διατάξεις», 
(ΦΕΚ 107/Α/1997).

β) Του άρθρου 6 του ν. 2527/1997 «Τροποποίηση και 
συμπλήρωση διατάξεων του ν. 2190/1994 και άλλες δι−
ατάξεις», (ΦΕΚ 206/Α/1997).

γ) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, όπως κυρώθηκε 
με το άρθρο πρώτο π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98Α΄).

2. Το υπ’  αριθμ. 51136/12.8.2008 έγγραφο του Υπουρ−
γείου Εσωτερικών με το οποίο ανακοινώνεται ότι με την 
αριθμ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ.1/216/11275/18.7.2008 απόφαση της 
Επιτροπής του άρθρου 2 παρ. 1 της Π.Υ.Σ. 3327.12./2006, 
και της υπ’ αριθμ. 45825/12.8.2008 απόφασης κατανο−
μής του Υφυπουργού Εσωτερικών, εγκρίθηκαν για τους 
Πρωτοβάθμιους ΟΤΑ της Περιφέρειάς μας, ως ένα έτος, 
ο αριθμός και οι ειδικότητες των οποίων εμφαίνονται 
στο συνημμένο στο έγγραφο αυτό πίνακα.

3. Την υπ’ αριθμ. 45/2008 απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου του Δήμου Άργους με την οποία ζητήθηκε η 
απασχόληση προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης έργου 
για ένα (1) έτος, όπως ειδικότερα καθορίζεται σ’ αυτή.

4. Την υπ’  αριθμ. 1378/25.1.2008 βεβαίωση της Δ/νσης 
Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Άργους με την 
οποία βεβαιώνεται ότι στον Κ.Α. 00.6117.001 του προϋ−
πολογισμού τρέχοντος έτους έχει εγγραφεί πίστωση 
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ύψους οκτώ χιλιάδων τριακοσίων (8.300,00) ευρώ για την 
αντιμετώπιση της δαπάνης του ατόμου που θα απασχο−
ληθεί με σύμβαση μίσθωσης έργου στο Δήμο.

5. Την από 25.1.2008 βεβαίωση της δικηγόρου Πηγής 
Παυλοπούλου ότι η παραπάνω σύμβαση έργου είναι 
γνήσια σύμβαση μίσθωσης και δεν υποκρύπτει στοιχεία 
εξαρτημένης εργασίας.

6. Τα λοιπά στοιχεία του φακέλου, αποφασίζουμε:
1. Καθορίζουμε τον αριθμό των ατόμων που θα απα−

σχοληθεί με σύμβαση μίσθωσης έργου στο Δήμου Άρ−
γους, ως εξής:

− Ένα (1) άτομο κατηγορίας ΠΕ ειδικότητας ιατρού 
εργασίας. Το άτομο αυτό πρέπει να κατέχει και να 
ασκεί την ειδικότητα της Ιατρικής της εργασίας, όπως 
πιστοποιείται από τον οικείο ιατρικό σύλλογο (άρθρο 8 
του ν.  1586/85 «Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων», 
ΦΕΚ 177/Α/1985).

− Έργο του είναι το προβλεπόμενο από τις διατάξεις 
των άρθρων 9 και 10 του παραπάνω νόμου. 

− Το συνολικό ποσό της αμοιβής του ανέρχεται στο 
ποσό των οκτώ χιλιάδων τριακοσίων (8.300,00) ευρώ.

2. Τόπος εκτέλεσης του έργου του παραπάνω αναδό−
χου ορίζεται ο Δήμος Άργους, στο Άργος.

3. Το χρονικό διάστημα που απαιτείται για την ολική ή 
τμηματική παράδοση του έργου του αναδόχου ορίζεται 
σε ένα (1) έτος.

4. Το έργο του αναδόχου δεν ανάγεται στον κύκλο 
των συνήθων καθηκόντων των υπηρετούντων υπαλ−
λήλων του Δήμου, δεν καλύπτει πάγιες και διαρκείς 
ανάγκες και δεν υποκρύπτει εξαρτημένη εργασία.

5. Με την υπογραφή της σύμβασης μίσθωσης έργου 
μπορούν να καθορισθούν και τυχόν αναγκαίοι όροι και 
κάθε λεπτομέρεια, σχετικά με τα δικαιώματα και υπο−
χρεώσεις του αναδόχου.

6. Ανανέωση ή παράταση της σύμβασης μίσθωσης 
έργου απαγορεύεται και είναι αυτοδικαίως άκυρης. Πα−
ράταση του χρόνου παράδοσης του έργου επιτρέπεται 
χωρίς οποιαδήποτε αύξηση αμοιβής του αναδόχου.

7. Απασχόληση του αναδόχου σε έργα ή εργασίες 
άσχετες με εκείνες που περιγράφονται στη σύμβαση 
απαγορεύεται.

Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης προκαλεί−
ται δαπάνη σε βάρος του Κ.Α.00.6117.001 του προϋπο−
λογισμού του Δήμου Άργους τρέχοντος έτους και του 
επόμενου, ύψους οκτώ χιλιάδων τριακοσίων (8.300,00) 
ευρώ.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

  Ναύπλιο, 10 Σεπτεμβρίου 2008

Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ 

Ö
    Αριθμ. 67226/4392 (9)
Έγκριση σύναψης σύμβασης μίσθωσης έργου του Κέ−

ντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) στο Δήμο Πρου−
σού Νομού Ευρυτανίας.

  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 31 του ν.  3013/2002 (ΦΕΚ Α/102) 

«Αναβάθμιση της πολιτικής προστασίας και λοιπές 
διατάξεις» όπως συμπληρώθηκαν από την παρ. 1 του 
άρθρου 15 του ν.  3260/2004 (ΦΕΚ Α΄ 151) «Ρυθμίσεις 
του συστήματος προσλήψεων και θεμάτων δημόσιας 
διοίκησης».

β) Του άρθρου 6 του ν.  2527/1997 (ΦΕΚ Α΄ 206) «Τρο−
ποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του ν.  2190/1994 
και άλλες διατάξεις».

γ) Της υπ’ αριθμ. 2/66843/0022/29.12.2003 (ΦΕΚ 1987/
Β/31.12.2003) κοινής υπουργικής απόφασης των Υπουρ−
γών Υπουργείου Οικονομίας–Οικονομικών & ΥΠΕΣΔΔΑ 
αναφορικά με τον καθορισμό των αποδοχών των απα−
σχολουμένων στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) 
με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, 
σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 11 & 12 του άρθρου 
31 του ν.  3013/2002.

2. Την από 13.1.2004 γνωμοδότηση του Νομικού Συμ−
βούλου της ΚΕΔΚΕ.

3. Τα υπ’ αριθμ. α) Φ. 7/2/1270/ΟΔΕ ΚΕΠ/3.9.2004, β) 
Α.Π.537/2481/ΟΔΕ ΚΕΠ/1.11.2004, γ)ΟΔΕ ΚΕΠ/6901/8.9.05, 
δ) Φ.7/2/8495/ΟΔΕ ΚΕΠ/30.11.05, ε)Φ.7/ΟΔΕ−
ΚΕΠ/11123/08.05.2006, στ) ΔΟΛΚΕΠ/Φ4/289/21116/16.08.07 
και ζ) ΔΟΛΕΠ/Φ4/204/23751/10.09.07 έγγραφα & εγκυκλί−
ους του Υφυπουργού ΥΠΕΣ.

4. Το με αριθμ. πρωτ. ΔΟΛΚΕΠ/Φ12/48/27368/19.08.2008 
έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ. περί έγκρισης σύναψης σύμβασης 
μίσθωσης έργου για το ΚΕΠ Δήμου Προυσού, αποφα−
σίζουμε:

Εγκρίνουμε την σύναψη μιας (1) σύμβασης μίσθωσης 
έργου του Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών, στο Δήμο 
Προυσού Νομού Ευρυτανίας, υπό τους κατωτέρω όρους 
και προϋποθέσεις:

1. Αντικείμενο της σύμβασης που θα συναφθεί με το 
ανωτέρω άτομο, αποτελεί η εκτέλεση του έργου της 
υποστήριξης και παραγωγικής λειτουργίας του Κ.Ε.Π. 
του οικείου Δήμου.

2. Η χρονική διάρκεια της σύμβασης ορίζεται στους 
τέσσερις (4) μήνες από την υπογραφή της. 

3. Σε περίπτωση αποχώρησης, λήξης, παραίτησης, 
διακοπής, κ.λπ. της σύμβασης έργου, δεν θα συναφθεί 
νέα σύμβαση με νέο άτομο, χωρίς την προηγούμενη 
ενημέρωση και έγκριση της ΔΟΛΚΕΠ/ΥΠΕΣ όπου θα 
πρέπει να απευθυνθεί αρμοδίως ο οικείος Ο.Τ.Α.. Σε 
διαφορετική περίπτωση το ΥΠ.ΕΣ. δε θα κάνει δεκτή 
τη νέα σύμβαση αλλά και δε θα τη χρηματοδοτή−
σει.

4. Τόπος εκτέλεσης του ανατιθέμενου έργου ορίζεται 
η έδρα του Κ.Ε.Π. του Δήμου Προυσού Νομού Ευρυτα−
νίας. 

5. Η αμοιβή του αναδόχου προσδιορίζεται σύμφωνα 
και με την εγκύκλιο 11123/8.5.2006 του ΥΠΕΣΔΔΑ, ως 
κατωτέρω: 

α) ΚΕΠ με χρονική διάρκεια λειτουργίας μικρότερη 
των 24 μηνών, μηνιαία αμοιβή συμβασιούχου 880 ευρώ 
με χρηματοδότηση από το ΠΔΕ ΕΠ ΚτΠ – ΣΑΕ 055/3 
του ΥΠΕΣ. 

β) ΚΕΠ με χρονική διάρκεια λειτουργίας μεγαλύτερη 
των 24 μηνών: χρηματοδότηση από τον τακτικό προϋπο−
λογισμό το ύψος της μηνιαίας αμοιβής προσδιορίζεται 
από τις εξής υποπεριπτώσεις:
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β.1) Ο συμβασιούχος αν δεν έχει συμπληρώσει διαδο−
χικές συμβάσεις μίσθωσης έργου 24 μηνών, λαμβάνει 
μηνιαία αποζημίωση 880 ευρώ.

β.2) Ο συμβασιούχος αν έχει συμπληρώσει διαδοχικές 
συμβάσεις μίσθωσης έργου άνω των 24 μηνών, λαμ−
βάνει μηνιαία αποζημίωση 1.000 ευρώ (με ημερομηνία 
έναρξης του δικαιώματος αυτού του ύψους αμοιβής 
την 1.2.2005).

6. Η ως άνω συναφθείσα σύμβαση λήγει αυτοδίκαια 
από τη χρονική στιγμή που θα στελεχωθεί το Κ.Ε.Π. με 
μόνιμο προσωπικό, ανεξαρτήτως της διάρκειας ισχύος 
αυτής.

Οι ανωτέρω όροι θα πρέπει απαραιτήτως να συμπε−
ριληφθούν στην σύμβαση που θα καταρτισθεί κατά 
τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν.  2527/1997, μαζί με 
τους λοιπούς αναγκαίους κατά περίπτωση όρους και 
θα κοινοποιηθούν αρμοδίως σύμφωνα με το υπ’ αριθμ.

Φ.7/2/1270/ΟΔΕ ΚΕΠ/3.9.2004 έγγραφο του Γραφείου του 
Υφυπουργού ΥΠ.ΕΣ.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Καρπενήσι, 10 Σεπτεμβρίου 2008 

Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας 
 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΚΟΡΔΑΣ

Ö

      ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ
(10)

      Διορθώνεται η υπ’ αριθμ. Φ. 85266/37462/5.8.2008 απόφαση 
του Υφυπουργού Εσωτερικών, που δημοσιεύθηκε στο 
ΦΕΚ 1679/20.8.2008 (τ. Β΄), λανθασμένη ως προς το επώνυ−
μο, από το λανθασμένο ΣΤΑΥΡΟ στο ορθό ΣΤΑΥΡΟΥ.

  (Από το Υπουργείο Εσωτερικών)  
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