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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
(1)
Πολιτογράφηση Ομογενών Αλλοδαπών ΚΑΛΥΒΑ ΑΙΜΙ−
ΛΙΟΥ του ΒΑΣΙΛΗ κ.λ.π.
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ,
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ
1. Με την υπ’ αριθμ. Φ. 71551/21797/16.5.2007 απόφα−
ση του Υφυπουργού Εσωτερικών, Δημ. Διοίκησης και

Αποκέντρωσης, γίνεται δεκτή η από 21.4.1999 αίτηση
πολιτογράφησης του ομογενούς αλλοδαπού ΚΑΛΥΒΑ
ΑΙΜΙΛΙΟΥ του ΒΑΣΙΛΗ, για την απόκτηση της Ελληνικής
ιθαγένειας.
2. Με την υπ’ αριθμ. Φ. 73100/20601/16.5.2007 απόφα−
ση του Υφυπουργού Εσωτερικών, Δημ. Διοίκησης και
Αποκέντρωσης, γίνεται δεκτή η από 10.5.2002 αίτηση
πολιτογράφησης του ομογενούς αλλοδαπού ΠΑΝΟΥ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ του ΓΙΩΡΓΟΥ, για την απόκτηση της Ελ−
ληνικής ιθαγένειας.
3. Με την υπ’ αριθμ. Φ. 74385/19797/16.5.2007 απόφα−
ση του Υφυπουργού Εσωτερικών, Δημ. Διοίκησης και
Αποκέντρωσης, γίνεται δεκτή η από 15.10.1999 αίτηση
πολιτογράφησης του ομογενούς αλλοδαπού ΜΠΕΓΙ ΓΚΙ−
ΕΡΓΚΙ του ΔΗΜΗΤΡΗ, για την απόκτηση της Ελληνικής
ιθαγένειας.
4. Με την υπ’ αριθμ. Φ. 75458/20745/16.5.2007 απόφαση
του Υφυπουργού Εσωτερικών, Δημ. Διοίκησης και Απο−
κέντρωσης, γίνονται δεκτές οι από 20.10.1999 αιτήσεις
πολιτογράφησης των ομογενών αλλοδαπών:
α) ΒΡΑΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗ του ΜΙΧΑΛΗ και
β) ΒΡΑΝΟΥ ΟΛΓΑΣ συζ. ΔΗΜΗΤΡΗ, για την απόκτηση
της Ελληνικής ιθαγένειας.
5. Με την υπ’ αριθμ. Φ. 76389/22380/16.5.2007 απόφαση
του Υφυπουργού Εσωτερικών, Δημ Διοίκησης και Απο−
κέντρωσης, γίνονται δεκτές οι από 5.10.1999 αιτήσεις
πολιτογράφησης των oμoyεvώv αλλοδαπών:
α) ΚΩΤΣΙΑ ΓΙΩΡΓΟΥ του ΒΑΓΓΕΛΗ και
β) ΚΩΤΣΙΑ ΘΕΟΔΟΣΙΑΣ συζ. ΓΙΩΡΓΟΥ, για την από−
κτηση της Ελληνικής ιθαγένειας.
6. Με την υπ’ αριθμ. Φ. 77498/22924/16.5.2007 απόφαση
του Υφυπουργού Εσωτερικών, Δημ. Διοίκησης και Απο−
κέντρωσης, γίνονται δεκτές οι από 12.11.1999 αιτήσεις
πολιτογράφησης των ομογενών αλλοδαπών:
α) ΗΛΙΑΔΗ ΠΛΑΤΩΝ του ΛΑΜΠΡΟ και
β) ΗΛΙΑΔΗ ΣΤΕΝΕΡΑΪΝΤ του ΠΛΑΤΩΝ, για την από−
κτηση της Ελληνικής ιθαγένειας.
7. Με την υπ’ αριθμ. Φ.79356/18530/16.5.2007 απόφαση
του Υφυπουργού Εσωτερικών, Δημ. Διοίκησης και Απο−
κέντρωσης, γίνονται δεκτές οι από 3.12.1999 αιτήσεις
πολιτογράφησης των ομογενών αλλοδαπών:
α) ΒΑΪΝΙΚΟ ΣΩΚΡΑΤΗ του ΛΕΩΝΙΔΑ και
β) ΒΑΪΝΙΚΟΥ ΟΛΓΑ συζ. ΣΩΚΡΑΤΗ, για την απόκτηση
της Ελληνικής ιθαγένειας.
8. Με την υπ’ αριθμ. Φ.80043/23069/16.5.2007 απόφαση
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του Υφυπουργού Εσωτερικών, Δημ. Διοίκησης και Απο−
κέντρωσης, γίνονται δεκτές οι από 11.11.1999 αιτήσεις
πολιτογράφησης των ομογενών αλλοδαπών:
α) ΜΑΡΑΤΣΙ ΛΕΥΤΕΡΙΑΣ συζ. ΛΕΚΟ και
β) ΜΑΡΑΤΣΙ ΒΑΛΕΝΤΙΝΑΣ του ΛΕΚΟ, για την απόκτηση
της Ελληνικής ιθαγένειας.
9. Με την υπ’ αριθμ. Φ.80369/21609/16.5.2007 απόφαση
του Υφυπουργού Εσωτερικών, Δημ. Διοίκησης και Απο−
κέντρωσης, γίνονται δεκτές οι από 16.12.1999 αιτήσεις
πολιτογράφησης των ομογενών αλλοδαπών:
α) ΑΗΔΟΝΗ ΛΕΩΝΙΔΑ του ΛΑΜΠΡΟΥ και
β) ΑΗΔΟΝΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ του ΛΕΩΝΙΔΑ, για την από−
κτηση της Ελληνικής ιθαγένειας.
10. Με την υπ’ αριθμ. Φ.80408/20481/16.5.2007 απόφαση
του Υφυπουργού Εσωτερικών, Δημ. Διοίκησης και Απο−
κέντρωσης, γίνεται δεκτή η από 10.1.2000 αίτηση πολιτο−
γράφησης του ομογενούς αλλοδαπού ΓΙΑΝΝΑΚΗ ΑΛΕΚΟ
του ΤΟΛΗ, για την απόκτηση της Ελληνικής ιθαγένειας.
11. Με την υπ’ αριθμ. Φ. 81622/23172/16.5.2007 απόφαση
του Υφυπουργού Εσωτερικών, Δημ. Διοίκησης και Απο−
κέντρωσης, γίνονται δεκτές οι από 26.1.2000 αιτήσεις
πολιτογράφησης των ομογενών αλλοδαπών:
α) ΜΠΑΜΠΗ ΚΩΣΤΑ του ΚΟΛΙΑ και
β) ΜΠΑΜΠΗ ΑΝΤΙΓΟΝΗΣ συζ. ΚΩΣΤΑ, για την απόκτη−
ση της Ελληνικής ιθαγένειας.
12. Με την υπ’ αριθμ. Φ. 82123/22146/16.5.2007 απόφαση
του Υφυπουργού Εσωτερικών, Δημ. Διοίκησης και Απο−
κέντρωσης, γίνεται δεκτή η από 30.11.1999 αίτηση πολιτο−
γράφησης του ομογενούς αλλοδαπού ΦΩΤΟ ΓΙΑΝΝΗ του
ΓΙΩΡΓΟΥ, για την απόκτηση της Ελληνικής ιθαγένειας.
13. Με την υπ’ αριθμ. Φ. 82354/19843/16.5.2007 απόφα−
ση του Υφυπουργού Εσωτερικών, Δημ. Διοίκησης και
Αποκέντρωσης, γίνεται δεκτή η από 4.1.2000 αίτηση
πολιτογράφησης της ομογενούς αλλοδαπής ΚΟΥΤΟΥ−
ΛΑ ΑΘΗΝΟΥΛΑΣ του ΣΠΥΡΟ, για την απόκτηση της
Ελληνικής ιθαγένειας.
14. Με την υπ’ αριθμ. Φ. 83653/20199/16.5.2007 απόφα−
ση του Υφυπουργού Εσωτερικών, Δημ. Διοίκησης και
Αποκέντρωσης, γίνεται δεκτή η από 10.2.2000 αίτηση
πολιτογράφησης του ομογενούς αλλοδαπού ΣΤΑΥΡΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ του ΣΤΑΥΡΟΥ, για την απόκτηση της
Ελληνικής ιθαγένειας.
15. Mε την υπ’ αριθμ. Φ.85883/22016/16.5.2007 απόφαση
του Υφυπουργού Εσωτερικών, Δημ. Διοίκησης και Απο−
κέντρωσης, γίνονται δεκτές οι από 13.4.2000 αιτήσεις
πολιτογράφησης των ομογενών αλλοδαπών:
α) ΓΙΩΡΓΟΥ ΗΛΙΑ του ΔΗΜΗΤΡΗ,
β) ΑΜΑΛΙΑΣ ΗΛΙΑ συζ. ΓΙΩΡΓΟΥ και
γ) ΧΡΗΣΤΟΥ ΗΛΙΑ του ΓΙΩΡΓΟΥ, για την απόκτηση της
Ελληνικής ιθαγένειας.
16. Με την υπ’ αριθμ. Φ.86214/25125/16.5.2007 απόφα−
ση του Υφυπουργού Εσωτερικών, Δημ. Διοίκησης και
Αποκέντρωσης, γίνεται δεκτή η από 24.5.2000 αίτηση
πολιτογράφησης του ομογενούς αλλοδαπού ΚΟΥΤΣΗ
ΑΝΔΡΕΑ του ΝΙΚΟΛΑ, για την απόκτηση της Ελληνικής
Ιθαγένειας.
17. Με την υπ’ αριθμ. Φ. 86996/19017/16.5.2007 απόφαση
του Υφυπουργού Εσωτερικών, Δημ. Διοίκησης και Απο−
κέντρωσης, γίνονται δεκτές οι από 27.6.2000 αιτήσεις
πολιτογράφησης των ομογενών αλλοδαπών:
α) ΡΑΜΟ ΠΕΤΡΟΥ του ΚΩΤΣΟ,
β) ΡΑΜΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ συζ. ΠΕΤΡΟΥ και
γ) ΡΑΜΟ ΑΝΕΤΑ του ΠΕΤΡΟΥ, για την απόκτηση της
Ελληνικής ιθαγένειας.

18. Με την υπ’ αριθμ. Φ.87582/23160/16.5.2007 απόφαση
του Υφυπουργού Εσωτερικών, Δημ. Διοίκησης και Απο−
κέντρωσης, γίνονται δεκτές οι από 26.6.2000 αιτήσεις
πολιτογράφησης των ομογενών αλλοδαπών:
α) ΓΚΟΥΝΤΗ ΧΡΗΣΤΟΥ του ΚΩΣΤΑ και
β) ΓΚΟΥΝΤΗ ΖΑΝΕΤΑΣ συζ. ΧΡΗΣΤΟΥ, για την από−
κτηση της Ελληνικής ιθαγένειας.
19. Με την υπ’ αριθμ. Φ.87748/19961/16.5−2007 απόφαση
του Υφυπουργού Εσωτερικών, Δημ. Διοίκησης και Απο−
κέντρωσης, γίνονται δεκτές οι από 14.7.2000 αιτήσεις
πολιτογράφησης των ομογενών αλλοδαπών:
α) ΖΑΡΜΠΑΛΑ ΔΗΜΗΤΡΗ του ΚΩΣΤΑ και
β) ΖΑΡΜΠΑΛΑ ΜΑΡΙΑΝΝΑΣ του ΔΗΜΗΤΡΗ, για την
απόκτηση της Ελληνικής ιθαγένειας.
20. Με την υπ’ αριθμ. Φ.89341/22248/16.5.2007 απόφα−
ση του Υφυπουργού Εσωτερικών, Δημ. Διοίκησης και
Αποκέντρωσης, γίνεται δεκτή η από 18.10.2000 αίτηση
πολιτογράφησης του ομογενούς αλλοδαπού ΦΩΤΙΟΥ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ του ΘΩΜΑ, για την απόκτηση της Ελληνικής
ιθαγένειας.
21. Με την υπ’ αριθμ. Φ.90346/22372/16.5.2007 απόφαση
του Υφυπουργού Εσωτερικών, Δημ. Διοίκησης και Απο−
κέντρωσης, γίνονται δεκτές οι από 24.10.2000 αιτήσεις
πολιτογράφησης των ομογενών αλλοδαπών:
α) ZOYΛH ΘΑΝΑΣΗ του ΠΕΤΡΟ και
β) ΖΟΥΛΗ ΕΥΤΥΧΙΑΣ συζ. ΘΑΝΑΣΗ, για την απόκτηση
της Ελληνικής ιθαγένειας.
22. Με την υπ’ αριθμ. Φ.90476/22452/16.5.2007 απόφαση
του Υφυπουργού Εσωτερικών, Δημ. Διοίκησης και Απο−
κέντρωσης, γίνονται δεκτές οι από 21.8.2000 αιτήσεις
πολιτογράφησης των ομογενών αλλοδαπών:
α) ΝΟΤΟ ΒΑΣΙΛΗ του ΧΡΗΣΤΟΥ και
β) ΝΟΤΟ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΣ συζ. ΒΑΣΙΛΗ, για την από−
κτηση της Ελληνικής ιθαγένειας.
23. Με την υπ’ αριθμ. Φ.92030/19187/16.5.2007 απόφα−
ση του Υφυπουργού Εσωτερικών, Δημ. Διοίκησης και
Αποκέντρωσης, γίνεται δεκτή η από 2.2.2000 αίτηση
πολιτογράφησης της ομογενούς αλλοδαπής ΠΑΠΑΠΑ−
ΝΟ ΕΛΙΣΑΒΕΤΑΣ συζ. ΤΗΛΕΜΑΧΟΥ, για την απόκτηση
της Ελληνικής ιθαγένειας.
24. Με την υπ’ αριθμ. Φ.92039/20291/16.5.2007 απόφαση
του Υφυπουργού Εσωτερικών, Δημ. Διοίκησης και Αποκέ−
ντρωσης, γίνεται δεκτή η από 27.12.2001 αίτηση πολιτογρά−
φησης της ομογενούς αλλοδαπής ΣΚΟΥΡΤΗ ΑΘΗΝΑΣ του
ΒΑΣΙΛ, για την απόκτηση της Ελληνικής ιθαγένειας.
25. Με την υπ’ αριθμ. Φ.92302/20038/16.5.2007 απόφαση
του Υφυπουργού Εσωτερικών, Δημ. Διοίκησης και Απο−
κέντρωσης, γίνονται δεκτές οι από 23.11.2000 αιτήσεις
πολιτογράφησης των ομογενών αλλοδαπών:
α) ΝΑΣΤΟ ΣΩΤΗΡΑΚ του ΠΕΤΡΟ και
β) ΝΑΣΤΟ ΕΡΜΙΟΝΗΣ συζ. ΣΩΤΗΡΑΚ, για την απόκτηση
της Ελληνικής ιθαγένειας.
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΘ. ΝΑΚΟΣ

F
(2)
Πολιτογράφηση Ομογενών Αλλοδαπών ΤΣΙΝΓΚΑ ΝΙ−
ΚΟΛΑΚΗ του ΗΛΙΑ κ.λ.π.
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ,
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ
1. Με την υπ’ αριθμ. Φ. 62839/13784/16.5.2007 απόφα−
ση του Υφυπουργού Εσωτερικών, Δημ. Διοίκησης και
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Αποκέντρωσης, γίνονται δεκτές οι από 22.4.1998 και
25.10.1999 αιτήσεις πολιτογράφησης των ομογενών αλ−
λοδαπών:
α) ΤΣΙΝΓΚΑ ΝΙΚΟΛΑΚΗ του ΗΛΙΑ
β) ΤΣΙΝΓΚΑ ΒΑΛΕΝΤΙΝΑΣ συζ. ΝΙΚΟΛΑΚΗ και
γ) ΤΣΙΝΓΚΑ ΟΛΓΑ χήρα ΗΛΙΑ, για την απόκτηση της
Ελληνικής ιθαγένειας.
2. Με την υπ’ αριθμ. Φ. 73540/22861/16.5.2007 απόφαση
του Υφυπουργού Εσωτερικών, Δημ. Διοίκησης και Απο−
κέντρωσης, γίνονται δεκτές οι από 15.9.1999 αιτήσεις
πολιτογράφησης των ομογενών αλλοδαπών:
α) ΚΟΝΟΜΙ ΒΑΓΓΕΛ του ΒΛΑΣ και
β) ΚΟΝΟΜΙ ΒΑΓΓΕΛΙΤΣΑΣ συζ. ΒΑΓΓΕΛ, για την από−
κτηση της Ελληνικής ιθαγένειας.
3. Με την υπ’ αριθμ. Φ. 73744/22779/16.5.2007 απόφα−
ση του Υφυπουργού Εσωτερικών, Δημ. Διοίκησης και
Αποκέντρωσης, γίνεται δεκτή η από 27.9.1999 αίτηση
πολιτογράφησης του ομογενούς αλλοδαπού ΜΠΕΧΑΡΗ
ΒΑΣΙΛ του ΚΩΣΤΑ, για την απόκτηση της Ελληνικής
ιθαγένειας.
4. Με την υπ’ αριθμ. Φ. 73858/22837/16.5.2007 απόφαση
του Υφυπουργού Εσωτερικών, Δημ. Διοίκησης και Απο−
κέντρωσης, γίνονται δεκτές οι από 29.9.1999 αιτήσεις
πολιτογράφησης των ομογενών αλλοδαπών:
α) ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ ΒΑΓΓΕΛΗ του ΑΛΕΞΗ και
β) ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ ΒΙΟΛΕΤΑΣ συζ. ΒΑΓΓΕΛΗ, για την
απόκτηση της Ελληνικής ιθαγένειας.
5. Με την υπ’ αριθμ. Φ. 75509/26238/16.5.2007 απόφαση
του Υφυπουργού Εσωτερικών, Δημ. Διοίκησης και Απο−
κέντρωσης, γίνονται δεκτές οι από 16.11.1999 αιτήσεις
πολιτογράφησης των ομογενών αλλοδαπών:
α) ΚΑΛΛΗ ΣΤΕΦΑΝΟΥ του ΕΥΘΥΜΙΟΥ
β) ΚΑΛΛΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑΣ του ΝΙΚΟΛΑ συζ. ΣΤΕΦΑΝΟΥ και
γ) ΚΑΛΛΗ ΠΑΝΤΕΛΗ του ΣΤΕΦΑΝΟΥ, για την απόκτηση
της Ελληνικής ιθαγένειας.
6. Με την υπ’ αριθμ. Φ. 76183/22894/16.5.2007 απόφαση
του Υφυπουργού Εσωτερικών, Δημ. Διοίκησης και Απο−
κέντρωσης, γίνονταν δεκτές οι από 24.11.1999 αιτήσεις
πολιτογράφησης των ομογενών αλλοδαπών:
α) ΜΑΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
β) ΜΑΝΟΥ ΛΟΥΪΖΑΣ συζ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ
γ) ΜΑΝΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ και
δ) ΜΑΝΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ, για την από−
κτηση της Ελληνικής ιθαγένειας.
7. Με την υπ’ αριθμ. Φ. 78348/19953/16.5.2007 απόφα−
ση του Υφυπουργού Εσωτερικών, Δημ. Διοίκησης και
Αποκέντρωσης, γίνεται δεκτή η από 14.10.1999 αίτηση
πολιτογράφησης της ομογενούς αλλοδαπής ΚΩΤΣΙΑ
ΓΙΟΥΛΙΝΤΑΣ του ΓΙΩΡΓΟΥ, για την απόκτηση της Ελ−
ληνικής ιθαγένειας.
8. Με τις υπ’ αριθμ. Φ. 81722/25766/16.5.2007 και
Φ. 81722/25764/16.5.2007 αποφάσεις του Υφυπουργού
Εσωτερικών, Δημ. Διοίκησης και Αποκέντρωσης, γίνο−
νται δεκτές οι από 15.11.1999 αιτήσεις πολιτογράφησης
των ομογενών αλλοδαπών:
α) ΜΠΟΜΠΟΛΗ ΕΙΡΗΝΗΣ συζ. ΧΡΗΣΤΟΥ και
β) ΜΠΟΜΠΟΛΗ ΧΡΗΣΤΟΥ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ, για την
απόκτηση της Ελληνικής ιθαγένειας.
9. Με την υπ’ αριθμ. Φ. 81765/26476/16.5.2007 απόφαση
του Υφυπουργού Εσωτερικών, Δημ. Διοίκησης και Απο−
κέντρωσης, γίνονται δεκτές οι από 8.11.1999 αιτήσεις
πολιτογράφησης των ομογενών αλλοδαπών:
α) ΖΙΩΓΚΑ ΚΙΤΣΟΥ του ΛΑΜΠΗ και
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β) ΖΙΩΓΚΑ ΘΑΛΕΙΑΣ του ΑΠΟΣΤΟΛ, για την απόκτηση
της Ελληνικής ιθαγένειας.
10. Με την υπ’ αριθμ. Φ. 85057/22052/16.5.2007 απόφαση
του Υφυπουργού Εσωτερικών, Δημ. Διοίκησης και Απο−
κέντρωσης, γίνονται δεκτές οι από 4.4.2000 αιτήσεις
πολιτογράφησης των ομογενών αλλοδαπών:
α) ΚΟΚΑΒΕΣΗ ΘΩΜΑ του ΖΑΧΟ και
β) ΜΠΕΛΕΡΗ ΕΥΓΕΝΙΑΣ του ΖΑΧΟ, για την απόκτηση
της Ελληνικής ιθαγένειας.
11. Με την υπ’ αριθμ. Φ. 85225/26601/16.5.2007 απόφαση
του Υφυπουργού Εσωτερικών, Δημ. Διοίκησης και Απο−
κέντρωσης, γίνονται δεκτές οι από 13.4.2000 αιτήσεις
πολιτογράφησης των ομογενών αλλοδαπών:
α) ΤΣΟΥΡΟΥ ΣΠΥΡΟΥ του ΝΙΚΟΥ και
β) ΤΣΟΥΡΟ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΣ του ΣΤΕΦΟΥ, για την από−
κτηση της Ελληνικής ιθαγένειας.
12. Με την υπ’ αριθμ. Φ. 88196/16792/16.5.2007 απόφαση
του Υφυπουργού Εσωτερικών, Δημ. Διοίκησης και Απο−
κέντρωσης, γίνονται δεκτές οι από 11.9.2000 αιτήσεις
πολιτογράφησης των ομογενών αλλοδαπών:
α) ΑΝΑΓΝΩΣΤΗ ΣΠΥΡΟΥ του ΘΩΜΑ και
β) ΑΝΑΓΝΩΣΤΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ του ΘΩΜΑ, για την
απόκτηση της Ελληνικής ιθαγένειας.
13. Με την υπ’ αριθμ. Φ. 88286/26052/16.5.2007 απόφαση
του Υφυπουργού Εσωτερικών, Δημ. Διοίκησης και Απο−
κέντρωσης, γίνεται δεκτή η από 17.4.2000 αίτηση πο−
λιτογράφησης της ομογενούς αλλοδαπής ΚΑΡΑΜΠΙΝΑ
ΜΑΡΙΑΣ του ΜΙΧΑΛΗ, για την απόκτηση της Ελληνικής
ιθαγένειας.
14. Με την υπ’ αριθμ. Φ. 90030/22368/16.5.2007 απόφαση
του Υφυπουργού Εσωτερικών, Δημ. Διοίκησης και Απο−
κέντρωσης, γίνονται δεκτές οι από 27.1.2000 αιτήσεις
πολιτογράφησης των ομογενών αλλοδαπών:
α) ΖΙΩΓΚΑ ΣΤΑΥΡΗ του ΚΙΤΣΙΟΥ και
β) ΖΙΩΓΚΑ ΕΡΑΛΝΤΑ − ΜΑΡΙΑΣ συζ. ΣΤΑΥΡΗ, για την
απόκτηση της Ελληνικής ιθαγένειας.
15. Με την υπ’ αριθμ. Φ. 92256/20362/16.5.2007 απόφαση
του Υφυπουργού Εσωτερικών, Δημ. Διοίκησης και Απο−
κέντρωσης, γίνονται δεκτές οι από 16.10.2000 αιτήσεις
πολιτογράφησης των ομογενών αλλοδαπών:
α) ΚΩΣΤΑ ΚΩΣΤΑ του ΔΗΜΗΤΡΗ
β) ΚΩΣΤΑ ΕΛΕΝΗΣ συζ. ΚΩΣΤΑ και
γ) ΚΩΣΤΑ ΗΡΑΚΛΗ του ΚΩΣΤΑ, για την απόκτηση της
Ελληνικής ιθαγένειας.
16. Με την υπ’ αριθμ. Φ. 96473/23038/16.5.2007 απόφαση
του Υφυπουργού Εσωτερικών, Δημ. Διοίκησης και Απο−
κέντρωσης, γίνονται δεκτές οι από 3.2.2000 και 28.2.2000
αιτήσεις πολιτογράφησης των ομογενών αλλοδαπών:
α) ΘΑΝΑΣΗ ΖΗΣΟ του ΚΟΛΙΑ
β) ΘΑΝΑΣΗ ΕΛΕΝΗ του ΣΤΑΥΡΟ και
γ) ΘΑΝΑΣΗ ΓΙΑΝΝΗ του ΖΙΣΟ, για την απόκτηση της
Ελληνικής ιθαγένειας.
17. Με την υπ’ αριθμ. Φ. 98227/25233/16.5.2007 απόφα−
ση του Υφυπουργού Εσωτερικών, Δημ. Διοίκησης και
Αποκέντρωσης, γίνεται δεκτή η από 17.9.2002 αίτηση
πολιτογράφησης του ομογενούς αλλοδαπού ΖΟΥΖΟΥΝΗ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ του ΤΕΛΟΥ, για την απόκτηση της Ελληνικής
ιθαγένειας.
18. Με την υπ’ αριθμ. Φ. 98965/25683/16.5.2007 απόφα−
ση του Υφυπουργού Εσωτερικών, Δημ. Διοίκησης και
Αποκέντρωσης, γίνεται δεκτή η από 29.11.1999 αίτηση
πολιτογράφησης της ομογενούς αλλοδαπής ΝΤΡΙΣΤΙ

14232

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

ΛΟΥΪΖΑΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ, για την απόκτηση της Ελλη−
νικής ιθαγένειας.
19. Με την υπ’ αριθμ. Φ. 99328/22724/16.5.2007 απόφα−
ση του Υφυπουργού Εσωτερικών, Δημ. Διοίκησης και
Αποκέντρωσης, γίνεται δεκτή η από 24.1.2000 αίτηση
πολιτογράφησης της ομογενούς αλλοδαπής ΤΣΑΟΥΣΟ−
ΛΗ ΕΛΣΑ συζ. ΑΡΜΠΕΝ, για την απόκτηση της Ελληνικής
ιθαγένειας.
20. Με την υπ’ αριθμ. Φ. 99783/19275/16.5.2007 απόφα−
ση του Υφυπουργού Εσωτερικών, Δημ. Διοίκησης και
Αποκέντρωσης, γίνεται δεκτή η από 15.2.2000 αίτηση
πολιτογράφησης της ομογενούς αλλοδαπής ΓΚΙΚΑ ΤΕ−
ΟΥΤΑ συζ. ΡΩΜΑΙΟ, για την απόκτηση της Ελληνικής
ιθαγένειας.
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΘ. ΝΑΚΟΣ

F
(3)
Πολιτογράφηση Αλλογενών Αλλοδαπών ΓΚΟΥΡΡΑ ΙΝΑ
του ΜΠΕΣΝΙΚ κλπ.
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ,
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ
1. Με την υπ’ αριθμ. Φ. 46513/23313/16.5.2007 απόφα−
ση του Υφυπουργού Εσωτερικών, Δημ. Διοίκησης και
Αποκέντρωσης, γίνεται δεκτή η από 1.8.2005 αίτηση
πολιτογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής ΓΚΟΥΡ−
ΡΑ ΙΝΑ του ΜΠΕΣΝΙΚ, για την απόκτηση της Ελληνικής
ιθαγένειας.
2. Με την υπ’ αριθμ. Φ. 74189/1172/16.5.2007 απόφα−
ση του Υφυπουργού Εσωτερικών, Δημ. Διοίκησης και
Αποκέντρωσης, α) γίνεται δεκτή η από 11.10.1999 αίτη−
ση πολιτογράφησης του αλλογενούς αλλοδαπού ΑΛ
ΜΠΑΜΠΙΛΙ ΧΙΣΑΜ τον ΝΑΣΣΙΜΠ, για την απόκτηση της
Ελληνικής ιθαγένειας και β) εγκρίνεται η αλλαγή του
επωνύμου του από «ΑΛ ΜΠΑΜΠΙΛΙ» σε «ΜΠΑΜΠΙΛΗΣ».
3. Με την υπ’ αριθμ. Φ. 105492/23310/16.5.2007 απόφα−
ση του Υφυπουργού Εσωτερικών, Δημ. Διοίκησης και
Αποκέντρωσης, γίνεται δεκτή η από 30.8.2005 αίτηση
πολιτογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής ΓΙΑΣΑΝ
ΜΠΙΤΑ του ΑΛΛΑΧΥΑΡ, για την απόκτηση της Ελληνικής
ιθαγένειας.
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΘ. ΝΑΚΟΣ

F
(4)
Πολιτογράφηση Ομογενούς Αλλοδαπού ΘΕΜΟΠΟΥ−
ΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ.
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ,
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ
Με την υπ’ αριθμ. Φ. 106181/8401/16.5.2007 απόφαση
του Υφυπουργού Εσωτερικών, Δημ. Διοίκησης και Απο−
κέντρωσης, γίνεται δεκτή η από 29.12.2005 αίτηση πολι−
τογράφησης του ομογενούς αλλοδαπού ΘΕΜΟΠΟΥΛΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ, για την απόκτηση της Ελλη−
νικής ιθαγένειας.
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΘ. ΝΑΚΟΣ

Αριθμ. 247717
(5)
Ίδρυση στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας Ανωτάτου Συμ−
βουλίου Προμηθειών Αμυντικού Υλικού, σύμφω−
να με το άρθρο 50 του ν. 3433/2006 «Προμήθειες
Αμυντικού Υλικού των Ενόπλων Δυνάμεων» (ΦΕΚ Α’
20/7.2.2006).
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Του ν. 2292/1995 «Οργάνωση και Λειτουργία του
Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, διοίκηση και έλεγχος των
Ενόπλων Δυνάμεων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 35/
15.12.1995).
β. Των άρθρων 50 και 51 του ν. 3433/2006 «Προμήθει−
ες Αμυντικού Υλικού των Ενόπλων Δυνάμεων» (ΦΕΚ Α΄
20/7.2.2006).
γ. Του ν. 3086/2002 «Οργανισμός Νομικού Συμβουλίου
του Κράτους και κατάσταση των Λειτουργών και των
Υπαλλήλων του» (ΦΕΚ Α΄ 324/23.12.2002).
δ. Του π.δ. 63/2005 «Κώδικας Νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ Α΄
98/22.4.2005).
ε. Την υπ’ αρίθμ. 246717/1.3.2006 απόφαση του Πρωθυ−
πουργού και του Υπουργού Εθνικής Άμυνας «Ανάθεση
Αρμοδιοτήτων Υπουργού Εθνικής Άμυνας στους Υφυ−
πουργούς Εθνικής Άμυνας» (ΦΕΚ Β΄ 274/3.3.2006).
2. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπο−
λογισμού, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Νομική φύση και αρμοδιότητες του
Ανωτάτου Συμβουλίου Προμηθειών Αμυντικού Υλικού
1. Το Ανώτατο Συμβούλιο Προμηθειών Αμυντικού Υλι−
κού (εφεξής «Συμβούλιο») είναι γνωμοδοτικό όργανο.
2. Το Συμβούλιο γνωμοδοτεί στον Υπουργό Εθνικής
Άμυνας ή στον αρμόδιο Υφυπουργό αν συντρέχουν
οι όροι της ειδικής περίπτωσης του άρθρου 51 του
ν. 3433/2006 κατά το ποσό της εκάστοτε αρμοδιότη−
τάς τους, μετά από εισήγηση του αρμόδιου φορέα. Το
Συμβούλιο σε καμία περίπτωση δεν εξετάζει ζητήματα
που αφορούν την επιχειρησιακή αναγκαιότητα και σκο−
πιμότητα της προμήθειας, τους τεχνικούς όρους και
προδιαγραφές των προς προμήθεια υλικών και τους
οικονομικούς όρους.
Άρθρο 2
Συγκρότηση και λειτουργία του Συμβουλίου
1. Το Συμβούλιο αποτελείται από πέντε (5) τακτικά
μέλη:
α. τον Προϊστάμενο του Γραφείου του Νομικού Συμ−
βούλου του Κράτους στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας
β. τον Α΄ Υπαρχηγό ΓΕΕΘΑ
γ. τον Γενικό Γραμματέα Ερευνών και Τεχνολογίας
του Υπουργείου Ανάπτυξης ή τον Γενικό Γραμματέα
Δημοσιονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομίας
και Οικονομικών κατά περίπτωση,
δ. τον Επίτιμο Αρεοπαγίτη Βαλμαντώνη Κωνσταντίνο
του Ιωάννη
ε. τον Επίτιμο Αρεοπαγίτη Παπαμήτσο Δημήτριο του
Κωνσταντίνου.
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2. Ως αναπληρωματικά μέλη των περιπτώσεων γ΄, δ΄
και ε΄ της ανωτέρω παραγράφου ορίζονται οι εξής:
α. Σε περίπτωση κωλύματος του εκ των τακτικών με−
λών Γενικών Γραμματέων ο εξουσιοδοτούμενος από τον
Γενικό Γραμματέα υπάλληλος του αντίστοιχου Υπουρ−
γείου με θέση τουλάχιστον Διευθυντή.
β. Η Επίτιμη Πρόεδρος Εφετών Σταυρούλα Βιργινία
Βρυώνη−Κωνσταντινίδου του Στυλιανού και ο Επίτιμος
Πρόεδρος Εφετών Φώτιος Περουτσέας του Κωνσταντί−
νου σε περίπτωση κωλύματος εκ των τακτικών μελών.
3. Πρόεδρος του Συμβουλίου διορίζεται ο Προϊστάμε−
νος του Γραφείου του Νομικού Συμβούλου του Κράτους
στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, οσάκις όμως στη συ−
νεδρίαση παρίσταται Γενικός Γραμματέας Υπουργείου
θα προεδρεύει αυτής ο τελευταίος.
4. Γραμματέας του Συμβουλίου ορίζεται η Πανάγαινα
Αγγελική του Ιωάννη.
5. Το Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρό του
μετά από απόφαση του ΥΕΘΑ, προκειμένου να γνωμο−
δοτήσει για εισηγήσεις του αρμόδιου φορέα του ΥΠΕΘΑ,
που αφορούν προμήθειες αμυντικού υλικού με βάση το
άρθρο 51 του ν. 3433/2006.
6. Το Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία όταν μετέχουν
στην σύνθεσή του, ως τακτικά ή αναπληρωματικά του−
λάχιστον τρία μέλη. Αν για οποιονδήποτε λόγο δεν
είναι δυνατή, ούτε με αναπλήρωση μελών η νόμιμη συ−
γκρότηση του Συμβουλίου, στο οποίο έχει εισαχθεί για
συζήτηση μία υπόθεση ή για σπουδαίο λόγο καθίσταται
αδύνατη η λειτουργία του, ο Πρόεδρος του Συμβουλίου
παραπέμπει την υπόθεση σε άλλη συνεδρίαση.
7. Αν κάποια από τα μέλη του Συμβουλίου εκλείψουν ή
απολέσουν την ιδιότητα βάσει της οποίας διορίστηκαν
και εφόσον τα λοιπά μέλη επαρκούν ώστε να υπάρχει
απαρτία το Συμβούλιο μπορεί να λειτουργήσει, όχι όμως
για διάστημα μεγαλύτερο του τριμήνου.
Άρθρο 3
Σύγκλιση Συνεδριάσεων
1. Το Συμβούλιο συνέρχεται σε συνεδρίαση μετά από
πρόσκληση του Προέδρου του Συμβουλίου. Στην πρό−
σκληση αναγράφεται ο χρόνος και ο τόπος της συνε−
δρίασης καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.
Στις συνεδριάσεις συμμετέχουν και τα αναπληρωματικά
μέλη του Συμβουλίου εφόσον η παρουσία τους κρίνεται
απαραίτητη από τον Πρόεδρο.
2. Το Συμβούλιο συνεδριάζει στο Υπουργείο Εθνικής
Άμυνας.
3. Τα πρακτικά των συνεδριάσεων και οι γνωμοδο−
τήσεις του Συμβουλίου έχουν την ίδια διαβάθμιση σε
σχέση με την εξεταζόμενη προμήθεια.
4. Τα πρακτικά και οι γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου
τηρούνται στη Γενική Διεύθυνση Αμυντικού Σχεδιασμού
και Επενδύσεων. Στις περιπτώσεις προμηθειών του άρ−
θρου 51 παρ. 2β τα πρακτικά και οι γνωμοδοτήσεις τη−
ρούνται στο αρμόδιο γραφείο του ΓΕΕΘΑ.
Άρθρο 4
Πρόσκληση Μελών
1. Στις συνεδριάσεις καλούνται τόσο τα τακτικά όσο
και τα αναπληρωματικά μέλη, για την περίπτωση απου−
σίας ή κωλύματος των τακτικών μελών. Τα τακτικά μέλη
οφείλουν να ενημερώνουν εγκαίρως το Γραμματέα και
τους αναπληρωτές τους για τυχόν κώλυμά τους να
παρίστανται στη συνεδρίαση.
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2. Ο Γραμματέας κοινοποιεί την πρόσκληση στα μέλη
μέσω ταχυδρομείου ή με τηλεομοιοτυπία (fax) ή ηλε−
κτρονικό ταχυδρομείο (e−mail) ή άλλο πρόσφορο μέσο,
τουλάχιστον σαράντα οκτώ ώρες πριν από την συνε−
δρίαση.
3. Κατόπιν εντολής του Προέδρου η πρόσκληση των
μελών μπορεί κατ’ εξαίρεση και σε έκτακτες περιπτώ−
σεις, να γίνεται χωρίς τήρηση της παραπάνω προθε−
σμίας και με τηλεφώνημα του Γραμματέα, εφόσον το
γεγονός τούτο αποδεικνύεται από σχετική σημείωση
σε ειδικό βιβλίο, η οποία πρέπει να φέρει χρονολογία
και την υπογραφή του προσώπου που έκανε την πρό−
σκληση.
4. Εφόσον μέλος του Συμβουλίου έχει δηλώσει εγγρά−
φως κώλυμα συμμετοχής που θα διεξαχθούν κατά τη
διάρκεια συγκεκριμένης χρονικής περιόδου, δεν απαι−
τείται πρόσκληση του μέλους αυτού στις συνεδριάσεις
της συγκεκριμένης περιόδου.
5. Αν υπάρχουν πλημμέλειες ως προς την πρόσκληση
μέλους, το Συμβούλιο συνεδριάζει νόμιμα, αν το συγκε−
κριμένο μέλος είναι παρόν και δεν αντιλέγει για την
πραγματοποίηση της συνεδρίασης.
6. Το Συμβούλιο λαμβάνει αποφάσεις με πλειοψηφία
των παρόντων μελών του. Σε περίπτωση ισοψηφίας
υπερισχύει η ψήφος του Προεδρεύοντος. Η ψηφοφορία
είναι φανερή.
7. Κατά τη συνεδρίαση του Συμβουλίου επιτρέπεται
προσθήκη θεμάτων στην ημερήσια διάταξη εφόσον τα
παριστάμενα μέλη συμφωνούν.
8. Το Συμβούλιο δεν συνεδριάζει κατά το μήνα Αύγου−
στο, εκτός αν συντρέχει λόγος κατεπείγοντος, κατά την
κρίση του Προέδρου του Συμβουλίου.
9. Οι συνεδριάσεις του Συμβουλίου δεν είναι δημό−
σιες.
Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του ν. 2690/1999
«Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες
διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 45) όπως κάθε φορά ισχύει.
Η απόφαση αυτή ισχύει από την δημοσίευση της στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 21 Μαΐου 2007
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ – ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΕΪΜΑΡΑΚΗΣ

F
Αριθμ. 8290
(6)
Σύσταση Επιτροπών Ενδιάμεσων Ελέγχων και Τελικής
Παραλαβής φυσικού και οικονομικού αντικειμένου
των έργων που υλοποιούνται στο πλαίσιο της δρά−
σης 4.6.1, Πράξη: «Δημιουργία Περιφερειακών Πόλων
Καινοτομίας» του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα».
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Έχοντας υπόψη,
1. Τις διατάξεις:
α. Του ν. 1514/1985 (ΦΕΚ 13/Α/8.2.1985) «Ανάπτυξη της
Επιστημονικής και Τεχνολογικής Έρευνας», όπως τροπο−
ποιήθηκε με το ν. 2919/2001 (ΦΕΚ 128/Α/25.6.2001) «Σύν−
δεση Έρευνας και Τεχνολογίας με την παραγωγή και
άλλες διατάξεις».
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β. Του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/2005) «Κωδικοποίηση
της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά
Όργανα».
γ. Του ν. 1256/1982 «Για την πολυθεσία, την πολυαπα−
σχόληση και την καθιέρωση ανωτάτου ορίου απολαβών
από το Δημόσιο Τομέα καθώς και για το Ελεγκτικό
Συνέδριο, το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους και άλλες
διατάξεις», όπως συμπληρώθηκε με το ν. 1400/1983.
δ. Του ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 241/Α/27.11.1995) «Περί Δημο−
σίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους
και άλλες διατάξεις».
ε. Του ν. 2860/2000 (ΦΕΚ 251/Α/14.11.2000) «Διαχείριση,
παρακολούθηση και έλεγχος του Κοινοτικού Πλαισίου
Στήριξης και άλλες διατάξεις».
στ. Του ν. 2954/2001 (ΦΕΚ 255/Α/2.11.2001) «Φορολογικές
ρυθμίσεις, αμοιβαία κεφάλαια, συμπλήρωση της χρημα−
τιστηριακής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις».
ζ. Του ν. 3205/2003 (ΦΕΚ 297/Α/23.12.2003) «Μισθολο−
γικές ρυθμίσεις λειτουργών και υπαλλήλων του Δημο−
σίου, ΝΠΔΔ και ΟΤΑ, μονίμων στελεχών των Ενόπλων
Δυνάμεων και αντιστοίχων της Ελληνικής Αστυνομίας,
του Πυροσβεστικού και Λιμενικού Σώματος και άλλες
συναφείς διατάξεις».
η. Του ν. 2470/1997 (ΦΕΚ 40/Α/21.3.1997) «Αναμόρφωση
μισθολογίου προσωπικού της Δημόσιας Διοίκησης και
άλλες συναφείς διατάξεις».
2. Το π.δ. 27/1996 (ΦΕΚ 19/Α/1.2.1996) «Συγχώνευση των
Υπουργείων Τουρισμού, Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τε−
χνολογίας και Εμπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης».
3. Το π.δ. 122/2004 (ΦΕΚ 85/17.3.2004) «Ανασύσταση
Υπουργείου Τουρισμού».
4. Την υπ’ αριθμ. 875 (ΔΚΗ/Α)84 (ΦΕΚ 67/Β/25.1.2007)
υπουργική απόφαση με θέμα: «Μεταβίβαση στο Γενικό
Γραμματέα Έρευνας και Τεχνολογίας, στο Γενικό Δι−
ευθυντή, στους Προϊσταμένους Δ/νσεων και Τμημάτων
της ΓΓΕΤ του Υπουργείου Ανάπτυξης, του δικαιώματος
να υπογράφουν ’Με εντολή Υπουργού’».
5. Το π.δ. 274/2000 (ΦΕΚ 225/Α/17.10.2000) «Όροι, προ−
ϋποθέσεις και διαδικασία χρηματοδότησης (επιχορή−
γησης ή συνδρομής) έργων και προγραμμάτων που
υποβάλλονται από βιομηχανικές ή άλλες παραγωγικές
μονάδες» όπως τροποποιήθηκε με το π.δ. 103/2003 (ΦΕΚ
96/Α/23.4.2003) και το άρθρο 34 του ν. 3259/4.8.2004.
6. Την υπ’ αριθμ. 5439/85/14.5.1985 κοινή απόφαση
Υπουργών Οικονομικών και Έρευνας και Τεχνολογίας
«Σύσταση Ειδικών Λογαριασμών στο ΥΠΕΤ και στους
εποπτευόμενους από αυτό φορείς για την αξιοποίη−
ση των κονδυλίων της έρευνας» όπως τροποποιήθη−
κε και συμπληρώθηκε με τις υπ’ αριθμ. 5056/20.5.1987,
7401/11.5.1988, 570/19.1.1994 και 12739/9.10.2000 όμοιες
αποφάσεις.
7. Την απόφαση της επιτροπής της Ευρωπαϊκής Ένω−
σης υπ’ αριθμ. C (2001) 550/14.3.2001 με κωδικό 2000/
GR/16/1/PO/016 για την έγκριση του Επιχειρησιακού Προ−
γράμματος «Ανταγωνιστικότητα» (ΕΠΑΝ).
8. Το Συμπλήρωμα Προγραμματισμού του Επιχειρησια−
κού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα» όπως ισχύει και
ειδικότερα το τμήμα που αναφέρεται στο Μέτρο 4.6.
9. Την υπ’ αριθμ. 725/Β1 152/26.1.2006 απόφαση της
ΕΥΔ/ΕΠΑΝ για την ένταξη της πράξης «Δημιουργία Πε−
ριφερειακών Πόλων Καινοτομίας» στο μέτρο 4.6 του
ΕΠΑΝ καθώς και την υπ’ αριθμ. 1853/Β1/4.6.1/597/22.2.2007
τροποποίησή της.

10. Το άρθρο 23 «Περιφερειακοί Πόλοι Καινοτομίας»
του ν. 3377/2005 (ΦΕΚ 202/Α/19.8.2005).
11. Την υπ’ αριθμ. 18775/14.11.2005 υπουργική απόφαση
όπως τροποποιήθηκε με τις υπ’ αριθμ. 3373/21.2.2006 και
19652/9.10.2006 αποφάσεις με θέμα: «Καθορισμός όρων
και προϋποθέσεων χρηματοδότησης των Περιφερεια−
κών Πόλων Καινοτομίας (Π.Π.Κ.) καθώς και των όρων και
διαδικασιών αξιολόγησης των προτάσεων και ελέγχου
των πραγματοποιούμενων επενδύσεων».
12. Την υπ’ αριθμ. 18783/18.11.2005 απόφαση του Γενικού
Γραμματέα Έρευνας και Τεχνολογίας με θέμα: «Πρό−
σκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προ−
τάσεων στη δράση: «Δημιουργία Περιφερειακών Πόλων
Καινοτομίας − ΠΠΚ» και τον συνημμένο στην απόφαση
οδηγό εφαρμογής καθώς και τις τροποποιήσεις αυ−
τής υπ’ αριθμ. 318/10.1.2006, 982/17.1.2006, 5541/10.3.2006,
19653/9.10.2006 και 3499/2.3.2007.
13. Την διευκρινιστική εγκύκλιο του Γενικού Γραμματέα
Έρευνας και Τεχνολογίας με θέμα «Εξειδίκευση κεφα−
λαίου 8 του οδηγού εφαρμογής της πράξης 4.6.1: Δημι−
ουργία Περιφερειακών Πόλων Καινοτομίας» υπ’ αριθμ.
20564/23.10.2006.
14. Την υπ’ αριθμ. 4377/15.3.2007 απόφαση του Γενικού
Γραμματέα Έρευνας και Τεχνολογίας με θέμα: «Απόφα−
ση εκτέλεσης έργου με τίτλο: Δημιουργία Περιφερεια−
κών Πόλων Καινοτομίας».
15. Την υπ’ αριθμ. 261/9.1.2007 (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 38/2.2.2007)
υπουργική απόφαση με θέμα: «Σύσταση Επιτροπής Κα−
θοδήγησης για την παρακολούθηση της δράσης ΄΄Δη−
μιουργία Περιφερειακών Πόλων Καινοτομίας΄΄».
16. Την υπ’ αριθμ. 264/9.1.2007 απόφαση του Γενικού Γραμ−
ματέα Έρευνας και Τεχνολογίας με θέμα: «Συγκρότηση Επι−
τροπής Καθοδήγησης για την παρακολούθηση της δράσης
΄΄Δημιουργία Περιφερειακών Πόλων Καινοτομίας΄΄», καθώς
και την υπ’ αριθμ. 4421/15.3.2007 τροποποίησή της.
17. Την υπ’ αριθμ. 3405/22.7.2002 (ΦΕΚ 760/Β/12.6.2003)
απόφαση με τίτλο: «Μεταβίβαση αρμοδιότητας ανάθε−
σης ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας στη Γενική Γραμμα−
τεία Έρευνας και Τεχνολογίας».
18. Την υπ’ αριθμ. 9713/21.7.2003 απόφαση Εκτέλε−
σης του έργου με τίτλο: «Ενέργειες της ΓΓΕΤ για την
υποστήριξη της υλοποίησης του ΕΠΑΝ» καθώς και τις
υπ’ αριθμ. 14640/7.11.2003, 8830/16.7.2004, 9597/3.8.2004,
11305/2.8.2005, 9703/15.5.2006, και 13742/5.7.2006 τροπο−
ποιήσεις της.
19. Την συλλογική απόφαση έργου ΣΑΕ013 Κ.Α.
2003ΣΕ01330010 «Δαπάνες Τεχνικής Βοήθειας Στήρι−
ξης της ΓΓΕΤ για την υποστήριξη της υλοποίησης του
ΕΠΑΝ» του ΠΔΕ της Γ.Γ.Ε.Τ./ΥΠ.ΑΝ.
20. Το π.δ. 4/2002 (ΦΕΚ 4/Α/14.1.2002) «Εκτέλεση ενερ−
γειών τεχνικής βοήθειας−στήριξης και διαχείριση των
αντίστοιχων πόρων» καθώς και την υπ’ αριθμ. 60630/
ΕΥΣ 5671/16.9.2003 εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομίας
και Οικονομικών “Εξειδίκευση της εφαρμογής του π.δ.
4/2002 «Εκτέλεση ενεργειών τεχνικής βοήθειας−στήριξης
και διαχείριση των αντίστοιχων πόρων”.
21. Την υπ’ αριθμ. 9761/22.7.2003 απόφαση του Γενικού
Γραμματέα Έρευνας και Τεχνολογίας περί ορισμού υπο−
λόγου διαχείρισης για το έργο Δημοσίων Επενδύσεων
με κωδικό 2003ΣΕ01330010 της ΣΑΕ 013/3.
22. Τον οδηγό διαδικασιών και επιλέξιμων ενεργειών
Τεχνικής Βοήθειας−Στήριξης του Κοινοτικού Πλαισίου
Στήριξης 2000 − 2006.
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23. Το υπ’ αριθμ. 2843/591Δ/Φ65/12.3.2007 Ενημερωτικό
Σημείωμα της ΕΥΔ/ΕΠΑΝ για την έγκριση του ετήσιου
προγραμματισμού Τεχνικής Βοήθειας Στήριξης για το
έτος 2007, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. ΑΠ 10973/ΕΥΣ−
ΣΑΑΠ 769/9.3.2007 απόφαση του Υφυπουργού Οικονο−
μίας και Οικονομικών.
24. Τα από 8.2.2007 και 5.3.2007 Υπηρεσιακά Σημειώμα−
τα του Αυτοτελούς Τμήματος Διαρθρωτικών Προγραμ−
μάτων με την έγκριση του Γενικού Γραμματέα για τον
καθορισμό των μελών επιτροπών και των συνεδριάσεων
(ύψους αποζημίωσης) Μελών Επιτροπών της πράξης «Πε−
ριφερειακοί Πόλοι Καινοτομίας» (δράση 4.6.1, ΕΠΑΝ).
25. Τις ανάγκες παρακολούθησης, ελέγχου, πιστοποί−
ησης και παραλαβής των έργων που υλοποιούνται στο
πλαίσιο της δράσης 4.6.1 «Δημιουργία Περιφερειακών
Πόλων Καινοτομίας» του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα», απο−
φασίζουμε:
1. Συνιστούμε πέντε (5) επιτροπές για ενδιάμεσους
ελέγχους και τελική παραλαβή του φυσικού (Φ.Α.) και
οικονομικού (Ο.Α.) αντικειμένου των πέντε εγκεκριμένων
έργων αντίστοιχα, που υλοποιούνται στο πλαίσιο της
δράσης 4.6.1 «Δημιουργία Περιφερειακών Πόλων Καινο−
τομίας» του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα». Κάθε επιτροπή
θα αποτελείται από έξι (6) μέλη και ένα (1) γραμμα−
τέα. Ο έλεγχος του φυσικού αντικειμένου θα γίνει από
εμπειρογνώμονες ΑΕΙ, ΤΕΙ, Ερευνητικών Κέντρων, καθώς
και ιδιώτες−στελέχη επιχειρήσεων ή οργανισμών της
Ελλάδος ή του Εξωτερικού. Ο έλεγχος του οικονομι−
κού αντικειμένου θα γίνει από στελέχη της ΓΓΕΤ με
οποιοδήποτε καθεστώς απασχόλησης, από εξωτερικούς
συνεργάτες και από εμπειρογνώμονες. Η γραμματειακή
υποστήριξη των επιτροπών θα γίνει από στελέχη της
ΓΓΕΤ με οποιοδήποτε καθεστώς απασχόλησης.
2. Οι αξιολογητές του φυσικού αντικειμένου κάθε επι−
τροπής ελέγχουν την ομαλή εξέλιξη του έργου και την
υλοποίησή του σύμφωνα με την απόφαση χρηματοδότη−
σης και τα παραρτήματα αυτής. Επίσης παραλαμβάνουν
και ελέγχουν τις εκθέσεις προόδου, τα παραδοτέα όλων
των ενεργειών και δραστηριοτήτων του έργου, αξιολο−
γούν την συνολική πορεία του έργου (συμπεριλαμβανο−
μένης και της αξιολόγησης της συμβατότητας φυσικού
αντικειμένου και δαπανών) και προτείνουν διορθωτικές
ενέργειες αν το κρίνουν απαραίτητο. Ο προαναφερό−
μενος έλεγχος πραγματοποιείται είτε από τις εκθέσεις
προόδου που υποβάλλονται στην ΓΓΕΤ, είτε από επιτό−
που επισκέψεις στους χώρους υλοποίησης του έργου.
Οι αξιολογητές του οικονομικού αντικειμένου κάθε
επιτροπής ελέγχουν τα οικονομικά στοιχεία του έργου
(πίνακες δαπανών, μισθοδοτικές καταστάσεις, παρα−
στατικά δαπανών κλπ). Ο προαναφερόμενος έλεγχος
πραγματοποιείται είτε από τις εκθέσεις προόδου που
υποβάλλονται στην ΓΓΕΤ, είτε από επιτόπου επισκέψεις
στην έδρα του Συντονιστή Εταίρου και των συνεργα−
ζόμενων φορέων.
Για κάθε έλεγχο που πραγματοποιείται συντάσσε−
ται έκθεση ελέγχου προκειμένου να υποβληθεί προς
έγκριση στον Γενικό Γραμματέα Ε και Τ. Οι εκθέσεις
κοινοποιούνται και στην Επιτροπή Καθοδήγησης της
δράσης.
3. Η αξιολόγηση του φυσικού και οικονομικού αντικει−
μένου κάθε έργου γίνεται κατά την διάρκεια υλοποίησης
του έργου και μετά τη λήξη του. Συγκεκριμένα η αρμόδια
επιτροπή ελέγχου για κάθε έργο θα πραγματοποιήσει

μέχρι τέσσερις (4) ενδιάμεσους ελέγχους έως τη λήξη
του έργου καθώς και την τελική παραλαβή του.
4. Τα μέλη των επιτροπών ορίζονται με απόφαση του
Γενικού Γραμματέα Έρευνας και Τεχνολογίας.
5. Στα ανωτέρω μέλη θα καταβάλλεται αμοιβή σύμ−
φωνα με τα αναγραφόμενα στην αντίστοιχη ΥΑ που
θα εκδοθεί.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 16 Μαΐου 2007
Με εντολή Υπουργού
Ο Γενικός Γραμματέας Έρευνας και Τεχνολογίας
Ι. Α. ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ
F
(7)
Ανάκληση αδειών κυκλοφορίας φαρμακευτικών
προϊόντων.
ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ
Με την υπ’ αριθμ. 39198/06/11.4.2007 απόφαση του ΕΟΦ
ανακλήθηκαν, βάσει των διατάξεων του άρθρου 144 της
κοινής υπουργικής απόφασης ΔΥΓ3(α) 83657/2005, οι
άδειες κυκλοφορίας των φαρμακευτικών προϊόντων.
Υπεύθυνος κυκλοφορίας: AstraZeneca AE
Κατόπιν αιτήσεων της εταιρείας.
ΟΝΟΜΑ
ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΜΟΡΦΗ
ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

BAMBUTEC
BAMBUTEC
DRACANYL

Δισκία 10mg/TAB
Δισκία 20mg/TAB
Διάλυμα για εισπνοή
με εκνεφωτή
2,5mg/ML
Σκόνη για εισπνοές
σταθερών δόσεων
0,25mg/DOSE

AstraZeneca AE
AstraZeneca AE
AstraZeneca AE

DRACANYL

AstraZeneca AE

Η Διευθύντρια ΔΥΕΠ
Α. ΚΟΥΤΣΟΥΚΗ
F
(8)
Ανάκληση άδειας κυκλοφορίας φαρμακευτικού προϊό−
ντος BACTROBAN CREAM 2% W/W.
ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ
Με την υπ’ αριθμ. 39198/06/11.4.2007 απόφαση του
ΕΟΦ ανακλήθηκε, βάσει των διατάξεων του άρθρου 144
της κοινής υπουργικής απόφασης ΔΥΓ3(α) 83657/2005,
η άδεια κυκλοφορίας του φαρμακευτικού προϊόντος
BACTROBAN CREAM 2% W/W.
Υπεύθυνος κυκλοφορίας: GLAXOSMITHKLINE ΑΕΒΕ
Μετά από την υπ’ αριθμ. 49189/26.7.2006 αίτηση της
εταιρείας.
Η Διευθύντρια ΔΥΕΠ
Α. ΚΟΥΤΣΟΥΚΗ
F
(9)
Ανάκληση αδειών κυκλοφορίας φαρμακευτικών
προϊόντων.
ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ
Με την υπ’ αριθμ. 37834/06/17.4.2007 απόφαση του
ΕΟΦ ανακλήθηκαν, βάσει των διατάξεων του άρθρου 144
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της κοινής υπουργικής απόφασης ΔΥΓ3(α) 83657/2005,
οι άδειες κυκλοφορίας των κατωτέρω φαρμακευτικών
προϊόντων.
Υπεύθυνος κυκλοφορίας: BIOMEDICA−CHEMICA ΑΕ
Κατόπιν αιτήσεων της εταιρείας.
ΟΝΟΜΑ
ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΜΟΡΦΗ
ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

ECUOR
ECUOR
MERENDAL

TAB. 1,5mg/TAB
OR.SO.D 1mg/ML
F.C.TAB (50+12.5)
mg/TAB
F.C.TAB (100+25)
mg/TAB

BIOMEDICA−CHEMICA AE
BIOMEDICA−CHEMICA AE
BIOMEDICA−CHEMICA AE

MERENDAL

BIOMEDICA−CHEMICA AE

Η Διευθύντρια ΔΥΕΠ
Α. ΚΟΥΤΣΟΥΚΗ
F
(10)
Xορήγηση αδείας κυκλοφορίας φαρμακευτικού
προϊοντος PIP−ACID.
ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ
Με την υπ’ αριθμ. 29112/2.5.2007 απόφαση του ΕΟΦ
χορηγήθηκε, βάσει των διατάξεων του άρθρου 34 της
παραγράφου 3 της κοινής υπουργικής απόφασης ΔΥΓ3
(α) 83657/2005, άδεια κυκλοφορίας στο φαρμακευτικό
προϊόν PIP−ACID.
Δραστική ουσία: OMEPRAZOLE SODIUM
Μορφή: Κόνις για διάλυμα προς έγχυση 40mg/VIAL
Δικαιούχος σήματος: IASIS PHARMACEUTICALS LTD,
U.K
Υπεύθυνος κυκλοφορίας: FARMANIC−CHEMIPHARMA
S.A.
Η Διευθύντρια ΔΥΕΠ
Α. ΚΟΥΤΣΟΥΚΗ
F

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ
(11)
Διορθώνεται η υπ’ αριθμ. 134706π.ε. /Β2/8.1.2007 Από−
φαση του Υφυπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευ−
μάτων, η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 72/29.1.2007 τ.Β΄,
και αφορά την καθιέρωση με αμοιβή υπερωριακής, νυ−
κτερινής και εξαιρέσιμων ημερών εργασίας του Αιγινη−
τείου Νοσοκομείο από:
1) το λανθασμένο « 5. Το γεγονός ότι το ύφος της δα−
πάνης που προκαλείται από την απόφαση αυτή ανέρχε−
ται: α) στο ποσόν των διακοσίων είκοσι πέντε χιλιάδων
(225.000,00 €) Ευρώ για κάλυψη δαπανών υπερωριακής
απασχόλησης (ΚΑΕ 0261) και β) στο ποσόν των εκατόν
είκοσι δύο χιλιάδων πεντακοσίων (122.500,00 €) Ευρώ
για κάλυψη δαπανών εργασίας με αμοιβή κατά τις εξαι−
ρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες (ΚΑΕ 0263), για τα
οποία υπάρχει σχετική πρόβλεψη στον υπό έγκριση
προϋπολογισμό έτους 2007 του Αιγινήτειου Νοσοκομεί−
ου» στο ορθό «..5. Το γεγονός ότι το ύψος της δαπάνης
που προκαλείται από την απόφαση αυτή ανέρχεται: α)
στο ποσόν των διακοσίων δέκα οκτώ χιλιάδων διακο−

σίων τριάντα Ευρώ και εξήντα έξι λεπτών (218.230,66 €)
για κάλυψη δαπανών υπερωριακής απασχόλησης (ΚΑΕ
0261) και β) στο ποσόν των εκατόν εννέα χιλιάδων εκα−
τόν εβδομήντα πέντε Ευρώ και τριάντα δύο λεπτών
(109.175,32 €) για κάλυψη δαπανών εργασίας με αμοιβή
κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες (ΚΑΕ
0263), για τα οποία υπάρχει σχετική πρόβλεψη στον
υπό έγκριση προϋπολογισμό έτους 2007 του Αιγινήτειου
Νοσοκομείου».
2) το λανθασμένο: «Εγκρίνουμε για το χρονικό διάστη−
μα από 1.1.2007 έως 1.6.2007:» στο ορθό «Εγκρίνουμε για
το χρονικό διάστημα από 1.1.2007 έως 30.6.2007:»
3) το λανθασμένο «Α) την υπερωριακή εργασία πέρα
από τις ώρες της υποχρεωτικής απασχόλησης και μέχρι
την 22η ώρα (ΚΑΕ 0261) σε διακόσιους είκοσι (220) τα−
κτικούς υπαλλήλους της Νοσηλευτικής και Διοικητικής
Υπηρεσίας του Αιγινητείου Νοσοκομείου για την αντι−
μετώπιση των υπηρεσιακών αναγκών, ως ακολούθως:..»
στο ορθό «...Α) την υπερωριακή εργασία πέρα από τις
ώρες της υποχρεωτικής απασχόλησης και μέχρι την
22η ώρα (ΚΑΕ 0261) σε εκατόν ενενήντα εννέα (199) τα−
κτικούς υπαλλήλους της Νοσηλευτικής και Διοικητικής
Υπηρεσίας του Αιγινητείου Νοσοκομείου για την αντιμε−
τώπιση των υπηρεσιακών αναγκών, ως ακολούθως:..»
4) το λανθασμένο:
«Β) Την εργασία του μόνιμου προσωπικού του ως
άνω Νοσοκομείου που εργάζεται κατά τις εξαιρέσιμες
ημέρες και τις νυκτερινές ώρες (ΚΑΕ 0263), ως ακο−
λούθως:
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΑΡΙΘΜ.
ΩΡΕΣ ΑΡΓΙΩΝ ΩΡΕΣ ΝΥΧΤΕΡ.
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΝΑ ΜΗΝΑ ΑΝΑ ΜΗΝΑ

1) Νοσηλευτικό Προσωπικό
2) Θυρωροί − Νυκτοφύλακες
3) Προσωπικό Ασφαλείας
4) Τεχνικοί
5) Μάγειροι
6) Τραπεζοκόμοι
7) Καθαριστές
8) Εργάτες
ΣΥΝΟΛΟ

164
8
9
28
4
16
27
4
260

2.590
130
260
220
120
250
230
90
3.890

4.240
320
420
370
−
−
−
−
5.330»

στο ορθό:
«Β) Την εργασία του μόνιμου προσωπικού του ως
άνω Νοσοκομείου που εργάζεται κατά τις εξαιρέσιμες
ημέρες και τις νυκτερινές ώρες (ΚΑΕ 0263), ως ακο−
λούθως:
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΑΡΙΘΜ.
ΩΡΕΣ ΑΡΓΙΩΝ ΩΡΕΣ ΝΥΧΤΕΡ.
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΝΑ ΜΗΝΑ ΑΝΑ ΜΗΝΑ

1) Νοσηλευτικό Προσωπικό
2) Θυρωροί − Νυκτοφύλακες
3) Προσωπικό Ασφαλείας
4) Τεχνικοί
5) Μάγειροι
6) Τραπεζοκόμοι
7) Καθαριστές
8) Εργάτες
ΣΥΝΟΛΟ

139
8
9
25
4
16
27
4
232

2.160
130
260
130
120
250
230
90
3.370

3.490
320
420
220
−
−
−
−
4.450»

(Από το Υπ. Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων)
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