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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

(1)
Πολιτογράφηση Ομογενών Αλλοδαπών ΖΑΪΔΗ ΜΙΧΑ−
ΗΛ του ΚΩΝ/ΝΟΥ κ.λπ.
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
1. Με την υπ’ αριθμ. Φ. 49243/29002/18.7.2008 απόφα−
ση του Υφυπουργού Εσωτερικών, γίνεται δεκτή η από
25.5.2004 αίτηση πολιτογράφησης του ομογενούς αλλο−
δαπού ΖΑΪΔΗ ΜΙΧΑΗΛ του ΚΩΝ/ΝΟΥ, για την απόκτηση
της Ελληνικής ιθαγένειας.
2. Με την υπ’ αριθμ. Φ. 64355/26904/18.7.2008 απόφα−
ση του Υφυπουργού Εσωτερικών, γίνεται δεκτή η από

9.1.2008 αίτηση πολιτογράφησης της ομογενούς αλλο−
δαπής ΧΑΚΙΜ ΜΑΓΚΗ του ΜΑΡΟΥΑΝ, για την απόκτηση
της Ελληνικής ιθαγένειας.
3. Με την υπ’ αριθμ. Φ. 96749/29070/18.7.2008 από−
φαση του Υφυπουργού Εσωτερικών, γίνεται δεκτή η
από 18.5.2006 αίτηση πολιτογράφησης του ομογενούς
αλλοδαπού ΚΑΛΦΑ ΘΕΟΔΩΡΟΥ του ΧΡΗΣΤΟΥ, για την
απόκτηση της Ελληνικής ιθαγένειας.
4. Με την υπ’ αριθμ. Φ. 105093/29075/18.7.2008 από−
φαση του Υφυπουργού Εσωτερικών, γίνονται δεκτές οι
από 16.11.2004 αιτήσεις πολιτογράφησης των ομογενών
αλλοδαπών:
α) ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗ ΑΣΤΕΡΙΟΥ του ΣΕΡΓΙΟΥ και
β) ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΟΥ ΔΑΝΑΗΣ συζ. ΑΣΤΕΡΙΟΥ, για την
απόκτηση της Ελληνικής ιθαγένειας.
5. Με την υπ’ αριθμ. Φ. 106098/29003/18.7.2008 από−
φαση του Υφυπουργού Εσωτερικών, γίνεται δεκτή η
από 19.6.2006 αίτηση πολιτογράφησης του ομογενούς
αλλοδαπού ΛΑΦΙΑΤΗ ΙΩΑΝΝΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ, για την
απόκτηση της Ελληνικής ιθαγένειας.
6. Με την υπ’ αριθμ. Φ. 106332/29073/18.7.2008 από−
φαση του Υφυπουργού Εσωτερικών, γίνεται δεκτή η
από 25.1.2006 αίτηση πολιτογράφησης του ομογενούς
αλλοδαπού ΚΑΛΦΑΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, για
την απόκτηση της Ελληνικής ιθαγένειας.
7. Με την υπ’ αριθμ. Φ. 107039/36261/18.7.2008 απόφαση
του Υφυπουργού Εσωτερικών,
γίνεται δεκτή η από 18.12.2007 αίτηση πολιτογράφησης
της ομογενούς αλλοδαπής ΤΡΩΪΑΝΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ −
ΡΕΓΓΙΝΑ του ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ, για την απόκτηση της Ελλη−
νικής ιθαγένειας.
8. Με την υπ’ αριθμ. Φ. 107682/30383/18.7.2008 από−
φαση του Υφυπουργού Εσωτερικών, γίνεται δεκτή η
από 3.7.2006 αίτηση πολιτογράφησης της ομογενούς
αλλοδαπής ΚΑΡΑΝΤΩΝΗ ΛΗΤΟΥΣ του ΑΝΔΡΕΑ, για την
απόκτηση της Ελληνικής ιθαγένειας.
9. Με την υπ’ αριθμ. Φ. 108901/40276/18.7.2008 από−
φαση του Υφυπουργού Εσωτερικών, γίνεται δεκτή η
από 15.11.2006 αίτηση πολιτογράφησης του ομογενούς
αλλοδαπού ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ,
για την απόκτηση της Ελληνικής ιθαγένειας.
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΘ. ΝΑΚΟΣ
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(2)
Πολιτογράφηση Αλλογενών Αλλοδαπών ΓΚΟΥΡΝΑΜ
ΓΚΟΥΡΝΑΜ του ΓΚΟΥΡΜΑΙΛ κ.λπ.
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
1. Με την υπ’ αριθμ. Φ. 60763/30379/18.7.2008 απόφαση
του Υφυπουργού Εσωτερικών, α) γίνεται δεκτή η από
22.12.1997 αίτηση πολιτογράφησης του αλλογενούς αλ−
λοδαπού ΓΚΟΥΡΝΑΜ ΓΚΟΥΡΝΑΜ του ΓΚΟΥΡΜΑΙΛ, για
την απόκτηση της Ελληνικής ιθαγένειας και β) εγκρί−
νεται η αλλαγή του κυρίου ονόματος του από «ΓΚΟΥΡ−
ΝΑΜ» σε «ΑΝΤΩΝΗΣ».
2. Με την υπ’ αριθμ. Φ. 61187/37382/18.7.2008 απόφαση
του Υφυπουργού Εσωτερικών, α) γίνεται δεκτή η από
12.11.1997 αίτηση πολιτογράφησης του αλλογενούς αλλο−
δαπού ΚΟΥΝΤ − ΣΙ ΣΟΥΚΡΙ του ΧΑΝΝΑ, για την απόκτηση
της Ελληνικής ιθαγένειας και β) εγκρίνεται η αλλαγή του
κυρίου ονόματος του από «ΣΟΥΚΡΙ» σε «ΣΑΒΒΑΣ».
3. Με την υπ’ αριθμ. Φ. 61526/34400/18.7.2008 απόφα−
ση του Υφυπουργού Εσωτερικών, γίνεται δεκτή η από
26.1.1998 αίτηση πολιτογράφησης της αλλογενούς αλ−
λοδαπής ΓΚΑΝΕΒΑ ΛΙΟΥΜΠΙΜΚΑ του ΜΑΡΙΝ, για την
απόκτηση της Ελληνικής ιθαγένειας.
4. Με την υπ’ αριθμ. Φ. 75878/40408/18.7.2008 από−
φαση του Υφυπουργού Εσωτερικών, γίνεται δεκτή η
από 24.11.1999 αίτηση πολιτογράφησης του αλλογενούς
αλλοδαπού ΑΧΜΑΝΤ ΓΚΑΖΑΝΦΑΡ του ΜΟΥΧΑΜΜΑΝΤ
ΧΟΥΣΕΙΝ, για την απόκτηση της Ελληνικής ιθαγένειας.
5. Με την υπ’ αριθμ. Φ. 82795/34204/18.7.2008 απόφα−
ση του Υφυπουργού Εσωτερικών, γίνεται δεκτή η από
15.6.2000 αίτηση πολιτογράφησης της αλλογενούς αλ−
λοδαπής ΤΣΟΥΡΚΑΝ ΜΑΡΙΑ του ΜΑΤΕΪ, για την απόκτη−
ση της Ελληνικής ιθαγένειας.
6. Με την υπ’ αριθμ. Φ. 90068/28982/18.7.2008 από−
φαση του Υφυπουργού Εσωτερικών, γίνεται δεκτή η
από 18.10.2000 αίτηση πολιτογράφησης της αλλογενούς
αλλοδαπής ΕΡΝΑΝΤΕΣ ΜΑΣΙΑΣ ΜΑΡΘΑ ΓΚΛΟΡΙΑ του
ΣΙΛΒΙΝΟ, για την απόκτηση της Ελληνικής ιθαγένειας.
7. Με την υπ’ αριθμ. Φ. 107886/30344/18.7.2008 από−
φαση του Υφυπουργού Εσωτερικών, γίνεται δεκτή η
από 7.6.2004 αίτηση πολιτογράφησης της αλλογενούς
αλλοδαπής ΔΕΜΕΣΤΙΧΑ ΜΑΡΙΑΣ − NTΑΝΙΕΛΑ συζ. ΠΑΝΑ−
ΓΙΩΤΗ, για την απόκτηση της Ελληνικής ιθαγένειας.
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΘ. ΝΑΚΟΣ

Ö
(3)
Πολιτογράφηση Ομογενών Αλλοδαπών ΓΚΙΚΟΠΟΥ−
ΛΟΥ ΕΥΤΥΧΙΑΣ συζ. ΦΩΤΑΚΗ κ.λπ.
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
1. Με την υπ’ αριθμ. Φ.75653/37430/18.7.2008 απόφα−
ση του Υφυπουργού Εσωτερικών, γίνεται δεκτή η από
19.11.1999 αίτηση πολιτογράφησης της ομογενούς αλλο−
δαπής ΓΚΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΤΥΧΙΑΣ συζ. ΦΩΤΑΚΗ, για την
απόκτηση της Ελληνικής ιθαγένειας.
2. Με την υπ’ αριθμ. Φ. 78372/35381/18.7.2008 απόφαση
του Υφυπουργού Εσωτερικών, γίνονται δεκτές οι από
7.10.1999 και 5.10.2000 αντίστοιχα αιτήσεις πολιτογρά−
φησης των ομογενών αλλοδαπών:
α) ΣΚΕΥΗ ΜΑΞΙΜΟΥ του ΒΑΣΙΛΗ και
β) ΣΚΕΥΗ ΑΝΤΗ ΑΝΤΩΝΙΟΥ του ΜΑΞΙΜΟΥ, για την
απόκτηση της Ελληνικής ιθαγένειας.

3. Με την υπ’ αριθμ. Φ. 85189/30396/18.7.2008 απόφα−
ση του Υφυπουργού Εσωτερικών, γίνεται δεκτή η από
29.3.2000 αίτηση πολιτογράφησης του ομογενούς αλ−
λοδαπού ΛΑΖΑΡΗ ΑΛΕΞ του ΦΙΛΙΠ, για την απόκτηση
της Ελληνικής ιθαγένειας.
4. Με την υπ’ αριθμ. Φ. 86862/30397/18.7.2008 από−
φαση του Υφυπουργού Εσωτερικών, γίνεται δεκτή η
από 23.6.2000 αίτηση πολιτογράφησης του ομογενούς
αλλοδαπού ΓΚΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΗΛΙΑ του ΒΑΓΓΕΛΗ, για την
απόκτηση της Ελληνικής ιθαγένειας.
5. Με την υπ’ αριθμ. Φ. 87912/38546/18.7.2008 απόφα−
ση του Υφυπουργού Εσωτερικών, γίνεται δεκτή η από
20.3.2000 αίτηση πολιτογράφησης της ομογενούς αλλο−
δαπής ΓΚΙΚΑ ΒΑΣΙΛΩΣ συζ. ΓΙΩΡΓΟΥ, για την απόκτηση
της Ελληνικής ιθαγένειας.
6. Με την υπ’ αριθμ. Φ. 107554/40103/18.7.2008 από−
φαση του Υφυπουργού Εσωτερικών, γίνεται δεκτή η
από 23.5.2006 αίτηση πολιτογράφησης του ομογενούς
αλλοδαπού ΠΑΠΑΗΛΙΑ ΛΗΜΗΤΡΗ του ΒΑΓΓΕΛΗ, για την
απόκτηση της Ελληνικής ιθαγένειας.
7. Με την υπ’ αριθμ. Φ. 110324/40417/18.7.2008 από−
φαση του Υφυπουργού Εσωτερικών, γίνεται δεκτή η
από 1.12.2006 αίτηση πολιτογράφησης του ομογενούς
αλλοδαπού ΣΤΥΛΛΟΥ ΓΙΑΝΝΗ του ΧΡΗΣΤΟΥ, για την
απόκτηση της Ελληνικής ιθαγένειας.
8. Με την υπ’ αριθμ. Φ.110661/32986/18.7.2008 από−
φαση του Υφυπουργού Εσωτερικών, γίνεται δεκτή η
από 4.6.2007 αίτηση πολιτογράφησης του ομογενούς
αλλοδαπού ΤΟΛΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ, για την
απόκτηση της Ελληνικής ιθαγένειας.
9. Με την υπ’ αριθμ. Φ.110888/34476/18.7.2008 από−
φαση του Υφυπουργού Εσωτερικών, γίνεται δεκτή η
από 5.11.2007 αίτηση πολιτογράφησης της ομογενούς
αλλοδαπής ΓΚΙΩΚΑ ΕΥΘΑΛΙΑΣ του ΛΕΥΤΕΡΗ, για την
απόκτηση της Ελληνικής ιθαγένειας.
10. Με την υπ’ αριθμ. Φ. 111193/40124/18.7.2008 απόφα−
ση του Υφυπουργού Εσωτερικών, γίνεται δεκτή η από
3.8.2007 αίτηση πολιτογράφησης της ομογενούς αλλο−
δαπής ΤΑΝΚΟ ΟΛΓΑΣ του ΠΕΤΡΑΚΗ, για την απόκτηση
της Ελληνικής ιθαγένειας.
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΘ. ΝΑΚΟΣ

Ö
(4)
Πολιτογράφηση Ομογενών Αλλοδαπών ΠΑΓΟΥΝΗ ΜΙ−
ΧΑΛΗ του ΓΙΑΝΝΗ κ.λπ.
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
1. Με την υπ’ αριθμ. Φ.34195/28882/18.7.2008 απόφα−
ση του Υφυπουργού Εσωτερικών, γίνεται δεκτή η από
20.8.2002 αίτηση πολιτογράφησης του ομογενούς αλλο−
δαπού ΠΑΓΟΥΝΗ ΜΙΧΑΛΗ του ΓΙΑΝΝΗ, για την απόκτηση
της Ελληνικής ιθαγένειας.
2. Με την υπ’ αριθμ. Φ.74672/37758/18.7.2008 απόφαση
του Υφυπουργού Εσωτερικών, γίνονται δεκτές οι από
22.10.1999 αιτήσεις πολιτογράφησης των ομογενών αλ−
λοδαπών:
α) ΚΛΗΜΗ ΘΑΝΑΣΗ του ΓΙΩΡΓΗ και
β) ΚΛΗΜΗ ΜΑΡΙΑΝΝΑΣ συζ. ΘΑΝΑΣΗ, για την απόκτη−
ση της Ελληνικής ιθαγένειας.
3. Με την υπ’ αριθμ. Φ.77889/24341/18.7.2008 απόφα−
ση του Υφυπουργού Εσωτερικών, γίνεται δεκτή η από
8.12.1999 αίτηση πολιτογράφησης της ομογενούς αλλο−
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δαπής ΛΙΤΣΙΚΑ ΑΦΡΟΒΙΤΗ του ΓΙΩΡΓΟΥ, για την από−
κτηση της Ελληνικής ιθαγένειας.
4. Με την υπ’ αριθμ. Φ.80321/32568/18.7.2008 απόφαση
του Υφυπουργού Εσωτερικών, γίνονται δεκτές οι από
6.3.2000 αιτήσεις πολιτογράφησης των ομογενών αλ−
λοδαπών:
α) ΓΚΥΖΕΛΗ ΛΩΛΗ του ΘΥΜΙΟΥ και
β) ΓΚΥΖΕΛΗ ΤΑΣΙΩΣ συζ. ΛΩΛΗ, για την απόκτηση της
Ελληνικής ιθαγένειας.
5. Με την υπ’ αριθμ. Φ.81291/37451/18.7.2008 απόφαση
του Υφυπουργού Εσωτερικών, γίνονται δεκτές οι από
17.4.2000 αιτήσεις πολιτογράφησης των ομογενών αλ−
λοδαπών:
α) ΧΑΡΜΠΑΤΣΗ ΔΗΜΗΤΡΗ του ΧΡΗΣΤΟΥ και
β) ΧΑΡΜΠΑΤΣΗ ΖΩΙΤΣΑΣ συζ. ΔΗΜΗΤΡΗ, για την από−
κτηση της Ελληνικής ιθαγένειας.
6. Με τις υπ’ αριθμ. Φ.85797/26453/18.7.2008 και Φ.85797/
40427/18.7.2008 αποφάσεις του Υφυπουργού Εσωτερι−
κών, γίνονται δεκτές οι από 4.5.2000 και 29.9.2003 αιτή−
σεις πολιτογράφησης των ομογενών αλλοδαπών:
α) ΝΤΟΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΑΣ χήρας ΛΑΖΑΡΟΥ
β) ΝΤΟΝΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ του ΛΑΖΑΡΟΥ και
γ) ΝΤΟΝΗ ΝΙΚΟΛΕΤΑΣ του ΛΑΖΑΡΟΥ, για την απόκτη−
ση της Ελληνικής ιθαγένειας.
7. Με την υπ’ αριθμ. Φ.94456/40415/18.7.2008 απόφαση
του Υφυπουργού Εσωτερικών, γίνονται δεκτές οι από
4.7.2003 αιτήσεις πολιτογράφησης των ομογενών αλ−
λοδαπών:
α) ΚΟΤΣΙΝΗ ΧΡΗΣΤΟΥ του ΒΑΣΙΛΗ
β) ΚΟΤΣΙΝΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ συζ. ΧΡΗΣΤΟΥ
γ) ΚΟΤΣΙΝΗ ΑΝΕΤΑΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ και
δ) ΚΟΤΣΙΝΗ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗ του ΧΡΗΣΤΟΥ, για την από−
κτηση της Ελληνικής ιθαγένειας.
8. Με την υπ’ αριθμ. Φ. 105943/40628/18.7.2008 από−
φαση του Υφυπουργού Εσωτερικών, γίνονται δεκτές οι
από 12.5.2004 αιτήσεις πολιτογράφησης των ομογενών
αλλοδαπών:
α) ΝΤΡΕΝΕΣΚΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ του ΔΗΜΗΤΡΑΚΙ και
β) ΝΤΡΕΝΕΣΚΟΥ ΕΝΤΛΙΡΑ − ΑΘΗΝΑΣ συζ. ΘΕΟΔΩΡΟΥ,
για την απόκτηση της Ελληνικής ιθαγένειας.
9. Με την υπ’ αριθμ. Φ.107105/40626/18.7.2008 απόφα−
ση του Υφυπουργού Εσωτερικών, γίνεται δεκτή η από
24.1.2006 αίτηση πολιτογράφησης της ομογενούς αλ−
λοδαπής ΜΠΟΥΛΟΥΚΜΠΑΣΗ ΜΙΡΕΛΑΣ του ΔΗΜΗΤΕΡ,
για την απόκτηση της Ελληνικής ιθαγένειας.
10. Με την υπ’ αριθμ. Φ. 108383/25737/18.7.2008 από−
φαση του Υφυπουργού Εσωτερικών, γίνονται δεκτές οι
από 27.3.2003 και 18.3.2003 αιτήσεις πολιτογράφησης
των ομογενών αλλοδαπών:
α) ΘΩΜΑ ΖΗΣΟΥ του ΘΩΜΑ και
β) ΘΩΜΑ ΜΙΡΕΛΑΣ συζ. ΖΗΣΟΥ, για την απόκτηση της
Ελληνικής ιθαγένειας.
11. Με την υπ’ αριθμ. Φ.111483/40410/18.7.2008 απόφα−
ση του Υφυπουργού Εσωτερικών, γίνονται δεκτές οι
από 16.7.2007 αιτήσεις πολιτογράφησης των ομογενών
αλλοδαπών:
α) ΓΚΟΓΚΟ ΚΩΤΣΟ του ΣΠΥΡΟ και
β) ΓΚΟΓΚΟ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑΣ συζ. ΚΩΤΣΟ, για την απόκτηση
της Ελληνικής ιθαγένειας.
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΘ. ΝΑΚΟΣ
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Πολιτογράφηση Ομογενών Αλλοδαπών ΖΑΦΕΙΡΗ
ΕΡΒΗ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ κ.λπ.
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
1. Με την υπ’ αριθμ. Φ. 15772/40631/18.7.2008 απόφα−
ση του Υφυπουργού Εσωτερικών, γίνεται δεκτή η από
23.5.2005 αίτηση πολιτογράφησης του ομογενούς αλλο−
δαπού ΖΑΦΕΙΡΗ ΕΡΒΗ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ, για την απόκτηση
της Ελληνικής ιθαγένειας.
2. Με την υπ’ αριθμ. Φ. 44352/39954/18.7.2008 από−
φαση του Υφυπουργού Εσωτερικών, γίνεται δεκτή η
από 9.3.1995 αίτηση πολιτογράφησης του ομογενούς
αλλοδαπού ΧΡΗΣΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ του ΠΑΝΤΕΛΗ, για την
απόκτηση της Ελληνικής ιθαγένειας.
3. Με την υπ’ αριθμ. Φ. 73946/39958/18.7.2008 απόφα−
ση του Υφυπουργού Εσωτερικών, γίνονται δεκτές οι
από 4.10.1999 αιτήσεις πολιτογράφησης των ομογενών
αλλοδαπών:
α) ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ του ΘΑΝΑΣΗ,
β) ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΣΤΑΥΡΟΥ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ και
γ) ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΑΙΜΙΛΙΟΥ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, για την από−
κτηση της Ελληνικής ιθαγένειας.
4. Με την υπ’ αριθμ. Φ. 74205/28179/18.7.2008 απόφαση
του Υφυπουργού Εσωτερικών, γίνονται δεκτές οι από
27.11.2006 αιτήσεις πολιτογράφησης των ομογενών αλ−
λοδαπών:
α) ΣΙΩΖΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑΚΗ του ΧΡΗΣΤΟΥ και
β) ΣΙΩΖΙΟΥ ΓΑΛΙΑ του ΧΡΗΣΤΟΥ, για την απόκτηση
της Ελληνικής ιθαγένειας.
5. Με την υπ’ αριθμ. Φ. 74796/28737/18.7.2008 απόφαση
του Υφυπουργού Εσωτερικών, γίνονται δεκτές οι από
27.10.1999 αιτήσεις πολιτογράφησης των ομογενών αλ−
λοδαπών:
α) ΓΙΩΡΓΗ ΕΛΛΗΣ χήρας ΣΠΥΡΟ,
β) ΓΙΩΡΓΗ ΕΝΤΜΟΝΤ του ΣΠΥΡΟ και
γ) ΠΑΠΑΔΗΜΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΣ του ΧΑΡΙΛΑΚΗ, για την
απόκτηση της Ελληνικής ιθαγένειας.
6. Με την υπ’ αριθμ. Φ. 76820/39980/18.7.2008 απόφα−
ση του Υφυπουργού Εσωτερικών, γίνονται δεκτές οι
από 9.12.1999 αίτηση πολιτογράφησης των ομογενών
αλλοδαπών:
α) ΚΑΡΟΤΣΙΕΡΗ ΓΙΩΡΓΟ του ΜΙΧΑΛΑΚ και
β) ΚΑΡΟΤΣΙΕΡΗ ΛΑΜΠΡΙΝΗΣ συζ. ΓΙΩΡΓΟ, για την από−
κτηση της
Ελληνικής ιθαγένειας.
7. Με την υπ’ αριθμ. Φ. 76980/38596/18.7.2008 απόφα−
ση του Υφυπουργού Εσωτερικών, γίνονται δεκτές οι
από 4.11.1999 αιτήσεις πολιτογράφησης των ομογενών
αλλοδαπών:
α) ΚΟΚΚΑ ΓΙΑΝΝΗ του ΘΩΜΑ και
β) ΚΟΚΚΑ ΕΛΙΟΝΑ συζ. ΓΙΑΝΝΗ, για την απόκτηση της
Ελληνικής ιθαγένειας.
8. Με την υπ’ αριθμ. Φ. 80708/34949/18.7.2008 απόφα−
ση του Υφυπουργού Εσωτερικών, γίνονται δεκτές οι
από 13.12.1999 αιτήσεις πολιτογράφησης των ομογενών
αλλοδαπών:
α) ΒΕΡΑ ΑΝΤΩΝΗ του ΘΕΟΧΑΡΗ και
β) ΒΕΡΑ ΦΡΟΣΥΝΑΣ συζ. ΑΝΤΩΝΗ, για την απόκτηση
της Ελληνικής ιθαγένειας.
9. Με την υπ’ αριθμ. Φ. 81383/35049/18.7.2008 απόφαση
του Υφυπουργού Εσωτερικών, γίνονται δεκτές οι από
28.2.2000 αιτήσεις πολιτογράφησης των ομογενών αλ−
λοδαπών:
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α) ΡΕΤΖΙΟΥ ΓΙΑΝΝΗ του ΛΑΜΠΗ και
β) ΡΕΤΖΙΟΥ ΟΛΓΑΣ συζ. ΓΙΑΝΝΗ, για την απόκτηση
της Ελληνικής ιθαγένειας
10. Με την υπ’ αριθμ. Φ. 82001/14257/18.7.2008 απόφα−
ση του Υφυπουργού Εσωτερικών, γίνονται δεκτές οι
από 10.1.2000 αιτήσεις πολιτογράφησης των ομογενών
αλλοδαπών:
α) ΜΗΤΣΗ ΓΙΑΝΝΗ του ΚΩΤΣΗ και
β) ΜΗΤΣΗ ΒΙΟΛΕΤΑΣ συζ. ΓΙΑΝΝΗ, για την απόκτηση
της Ελληνικής ιθαγένειας.
11. Με την υπ’ αριθμ. Φ. 84575/36127/18.7.2008 απόφαση
του Υφυπουργού Εσωτερικών, γίνονται δεκτές οι από
27.6.2000 αιτήσεις πολιτογράφησης των ομογενών αλ−
λοδαπών:
α) ΡΩΣΗ ΓΙΩΡΓΟΥ του ΚΩΣΤΑ και
β) ΡΩΣΗ ΠΟΛΥΞΕΝΗΣ συζ. ΓΙΩΡΓΟΥ, για την απόκτηση
της Ελληνικής ιθαγένειας.
12. Με την υπ’ αριθμ. Φ. 87442/30403/18.7.2008 από−
φαση του Υφυπουργού Εσωτερικών, γίνονται δεκτές οι
από 5.7.2000 αιτήσεις πολιτογράφησης των ομογενών
αλλοδαπών:
α) ΓΚΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ συζ. ΗΛΙΑ,
β) ΓΚΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΟΡΝΕΛΑ του ΗΛΙΑ και
γ) ΓΚΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΙΛΒΑ του ΗΛΙΑ, για την απόκτηση
της Ελληνικής ιθαγένειας.
13. Με την υπ’ αριθμ. Φ. 107663/37409/18.7.2008 από−
φαση του Υφυπουργού Εσωτερικών, γίνεται δεκτή η
από 29.1.2004 αίτηση πολιτογράφησης του ομογενούς
αλλοδαπού ΜΑΚΟΥ ΛΕΥΤΕΡΗ του ΓΙΩΡΓΗ, για την από−
κτηση της Ελληνικής ιθαγένειας.
14. Με την υπ’ αριθμ. Φ. 111478/40420/18.7.2008 από−
φαση του Υφυπουργού Εσωτερικών, γίνονται δεκτές οι
από 16.7.2007 αιτήσεις πολιτογράφησης των ομογενών
αλλοδαπών:
α) ΓΚΟΓΚΟ ΒΑΓΓΕΛ του ΣΠΥΡΟ και
β) ΓΚΟΓΚΟ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ συζ. ΒΑΓΓΕΛ, για την από−
κτηση της Ελληνικής ιθαγένειας.
15. Με την υπ’ αριθμ. Φ. 111572/30321/18.7.2008 απόφα−
ση του Υφυπουργού Εσωτερικών, γίνεται δεκτή η από
26.1.2007 αίτηση πολιτογράφησης του ομογενούς αλλο−
δαπού ΚΥΡΙΤΣΗ ΘΩΜΑ του ΛΕΥΤΕΡΗ, για την απόκτηση
της Ελληνικής ιθαγένειας.
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΘ. ΝΑΚΟΣ
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Καθορισμός της διαδικασίας χορήγησης πιστοποιητι−
κού πυροπροστασίας σε επιχειρήσεις που στεγάζο−
νται σε κτίρια.
Ο ΑΡΧΗΓΟΣ ΤΟΥ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Του άρθρου 14 του ν. 3511/2006 «Αναδιοργάνωση του
Πυροσβεστικού Σώματος, αναβάθμιση της αποστολής
του και άλλες διατάξεις» (Α΄ 258).
β. Του άρθρου 1 του π.δ. 210/1992 (ΦΕΚ Α΄ 99) «Κω−
δικοποίηση διατάξεων Προεδρικών Διαταγμάτων του
Κανονισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Πυροσβεστικού
Σώματος».
γ. Του άρθρου 62 της υπ’ αριθμ. 3021/1986 κοινής
υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ Β΄ 847) «Περιορισμός πι−

στοποιητικών και άλλων δικαιολογητικών που απαιτού−
νται από τις κείμενες διατάξεις για τη διεκπεραίωση
υποθέσεων των πολιτών από υπηρεσίες του δημόσιου
τομέα».
δ. Του π.δ. 71/1988 (ΦΕΚ Α΄ 32) «Κανονισμός πυροπρο−
στασίας κτιρίων»
ε. Της Πυροσβεστικής Διάταξης 2/1979 (ΦΕΚ Β΄ 100)
«Περί λήψεως βασικών μέτρων πυροπροστασίας στα
Ξενοδοχειακά καταστήματα»
στ. Της Πυροσβεστικής Διάταξης 3/1981 (ΦΕΚ Β΄ 20)
«Περί λήψεως βασικών μέτρων πυροπροστασίας εις αι−
θούσας συγκεντρώσεως κοινού», όπως τροποποιήθηκε
με τις Πυροσβεστικές Διατάξεις 3α/1981 (ΦΕΚ Β΄ 538),
3β/1983 (ΦΕΚ Β΄457), 3γ/1995 (ΦΕΚ Β΄ 717) και 3δ/1995
(ΦΕΚ Β΄ 959).
ζ. Της Πυροσβεστικής Διάταξης 6/1996 (ΦΕΚ Β΄ 150)
«Λήψη μέτρων πυροπροστασίας σε αποθήκες».
η. Της Πυροσβεστικής Διάταξης 8γ/2007 (ΦΕΚ Β΄
2007) «Λήψη μέτρων πυροπροστασίας σε εμπορικά κα−
ταστήματα και κατάργηση των υπ’ αριθμ. 1/1978, 8/1997,
8α/2002 και 8β/2004 Πυροσβεστικών Διατάξεων».
θ. Του άρθρου 21 «Πυρασφάλεια σταθμών αυτοκι−
νήτων» του π.δ. 455/1976 (ΦΕΚ Α΄ 169) «Περί όρων και
προϋποθέσεων ιδρύσεως και λειτουργίας σταθμών αυ−
τοκινήτων και εγκαταστάσεως εντός αυτών πλυντηρίων
− λιπαντηρίων αυτοκινήτων»
ι. Την Εγκύκλιο Διαταγή Αρχηγείου Πυροσβεστικού
Σώματος 7600/700 Φ.51/1/6.7.1960 «Περί υποδείξεως και
εφαρμογής προληπτικών και κατασταλτικών μέτρων
και μέσων πυροπροστασίας».
2. Το γεγονός ότι υφίσταται ανάγκη απλοποίησης
των διαδικασιών εκδόσεως διοικητικών πράξεων στις
πάσης φύσης επιχειρήσεις που στεγάζονται σε κτίρια,
κατ’ εφαρμογή Εγκυκλίων της Γενικής Γραμματείας Δη−
μόσιας Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του
Υπουργείου Εσωτερικών.
3.− Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας
δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋ−
πολογισμού, αποφασίζουμε:
4. Καθορίζουμε τη διαδικασία χορήγησης πιστοποι−
ητικού πυροπροστασίας, από τις κατά τόπους Πυρο−
σβεστικές Υπηρεσίες, στις διάφορες επιχειρήσεις που
στεγάζονται σε κτίρια, ως ακολούθως:
΄Αρθρο 1
Διαδικασία χορήγησης
πιστοποιητικού πυροπροστασίας
1. Η Πυροσβεστική Αρχή χορηγεί πιστοποιητικό πυ−
ροπροστασίας στις επιχειρήσεις που από άποψη πυ−
ρασφαλείας εμπίπτουν στις διατάξεις:
(i) Της Πυροσβεστικής Διάταξης 2/1979 (ΦΕΚ Β΄ 100)
«Περί λήψεως βασικών μέτρων πυροπροστασίας στα
Ξενοδοχειακά καταστήματα»
(ii) Της Πυροσβεστικής Διάταξης 3/1981 (ΦΕΚ Β΄ 20)
«Περί λήψεως βασικών μέτρων πυροπροστασίας εις αι−
θούσας συγκεντρώσεως κοινού», όπως τροποποιήθηκε
με τις Πυροσβεστικές Διατάξεις 3α/1981 (ΦΕΚ Β΄ 538),
3β/1983 (ΦΕΚ Β΄457), 3γ/1995 (ΦΕΚ Β΄ 717) και 3δ/1995
(ΦΕΚ Β΄ 959).
(iii) Της Πυροσβεστικής Διάταξης 6/1996 (ΦΕΚ Β΄ 150)
«Λήψη μέτρων πυροπροστασίας σε αποθήκες».
(iv) Της Πυροσβεστικής Διάταξης 8γ/2007 (ΦΕΚ Β΄
2007) «Λήψη μέτρων πυροπροστασίας σε εμπορικά κα−
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ταστήματα και κατάργηση των υπ’ αριθμ. 1/1978, 8/1997,
8α/2002 και 8β/2004 Πυροσβεστικών Διατάξεων».
(v) Του άρθρου 21 «Πυρασφάλεια σταθμών αυτοκι−
νήτων» του π.δ. 455/1976 (ΦΕΚ Α΄ 169) «Περί όρων και
προϋποθέσεων ιδρύσεως και λειτουργίας σταθμών αυ−
τοκινήτων και εγκαταστάσεως εντός αυτών πλυντηρίων
− λιπαντηρίων αυτοκινήτων»
(vi) Της Εγκυκλίου Διαταγής Αρχηγείου Πυροσβεστι−
κού Σώματος 7600/700 Φ.51/1/6.7.1960 «Περί υποδείξεως
και εφαρμογής προληπτικών και κατασταλτικών μέτρων
και μέσων πυροπροστασίας».
χωρίς τη διενέργεια αυτοψίας, με την προσκόμιση:
(α) Υπεύθυνης δήλωσης του ν. 1599/1986 (Α΄ 75), από
το μελετητή ή επιβλέποντα μηχανικό, που έχει αυτό το
δικαίωμα, με την οποία θα δηλώνεται ότι τηρούνται και
λειτουργούν καλώς τα μέτρα και μέσα πυροπροστα−
σίας που προβλέπονται, από την εγκεκριμένη μελέτη
πυροπροστασίας και την ισχύουσα, κατά περίπτωση,
νομοθεσία πυροπροστασίας και
(β) Υπεύθυνης δήλωσης, του ν. 1599/1986, από τον ιδι−
οκτήτη ή εκμεταλλευτή της επιχείρησης με την οποία
θα δηλώνεται ότι έχουν εγκατασταθεί όλα τα μέτρα
και μέσα πυροπροστασίας που προβλέπονται, από την
εγκεκριμένη μελέτη πυροπροστασίας και την ισχύουσα,
κατά περίπτωση, νομοθεσία πυροπροστασίας.
(γ) Λοιπών δικαιολογητικών που προβλέπονται ήδη
από την ισχύουσα, κατά περίπτωση, νομοθεσία πυρο−
προστασίας και τα οποία συνυποβάλλονται με τις προ−
αναφερόμενες Υπεύθυνες Δηλώσεις.
2. Η Πυροσβεστική Αρχή χορηγεί πιστοποιητικό πυ−
ροπροστασίας στις επιχειρήσεις που εμπίπτουν από
άποψη πυρασφαλείας στο π.δ. 71/1988 (ΦΕΚ Α΄ 32) «Κα−
νονισμός πυροπροστασίας κτιρίων» χωρίς τη διενέργεια
αυτοψίας, με την προσκόμιση:
(α) Υπεύθυνης δήλωσης του ν. 1599/1986, από το με−
λετητή ή επιβλέποντα μηχανικό, που έχει αυτό το δι−
καίωμα, με την οποία θα δηλώνεται ότι τηρούνται και
λειτουργούν καλώς τα μέτρα και μέσα ενεργητικής πυ−
ροπροστασίας που προβλέπονται, από την εγκεκριμένη
μελέτη ενεργητικής πυροπροστασίας και το π.δ. 71/1988
για τη συγκεκριμένη χρήση και
(β) Υπεύθυνης δήλωσης, του ν. 1599/1986, από τον ιδι−
οκτήτη ή εκμεταλλευτή της επιχείρησης με την οποία
θα δηλώνεται ότι έχουν εγκατασταθεί όλα τα μέτρα και
μέσα ενεργητικής πυροπροστασίας που προβλέπονται,
από την εγκεκριμένη μελέτη ενεργητικής πυροπροστα−
σίας και το π.δ. 71/1988 για τη συγκεκριμένη χρήση.
(γ) Λοιπών δικαιολογητικών που προβλέπονται ήδη
από την ισχύουσα, κατά περίπτωση, νομοθεσία πυρο−
προστασίας και τα οποία συνυποβάλλονται με τις προ−
αναφερόμενες Υπεύθυνες Δηλώσεις.
3. Η χρονική διάρκεια ισχύος του πιστοποιητικού πυ−
ροπροστασίας που χορηγεί σ’ αυτές τις περιπτώσεις η
Πυροσβεστική Αρχή είναι αυτή που καθορίζεται από άλ−
λες ισχύουσες, σχετικές με την περίπτωση, διατάξεις.
4. Η διαδικασία των παραγράφων (1) και (2) του πα−
ρόντος άρθρου ως προς τη χορήγηση πιστοποιητικού
πυροπροστασίας ακολουθείται και στις περιπτώσεις
επιχειρήσεων που χρησιμοποιούν υγρά ή αέρια καύσιμα
για τις λειτουργικές τους ανάγκες.
΄Αρθρο 2
Έκτακτοι έλεγχοι
1. Οι κατά τόπους Πυροσβεστικές Υπηρεσίες οφείλουν
να διενεργούν, σε καθημερινή βάση, με τα εντεταλμένα
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τους όργανα δειγματοληπτικούς έκτακτους ελέγχους,
στις επιχειρήσεις που εμπίπτουν στην παρούσα, προκει−
μένου να διαπιστωθεί εάν τηρούνται τα προβλεπόμενα
μέτρα και μέσα πυροπροστασίας που περιγράφονται
στην εγκεκριμένη μελέτη και την ισχύουσα νομοθεσία
πυροπροστασίας και ταυτόχρονα ελέγχουν αν τηρεί−
ται από τους υπευθύνους των επιχειρήσεων το Βιβλίο
Ελέγχου και Συντήρησης Μέσων Ενεργητικής Πυροπρο−
στασίας που προβλέπεται από την υπ’ αριθμ. 12/2007
Πυροσβεστική Διάταξη (ΦΕΚ Β΄ 545).
2. Σε περίπτωση που διαπιστωθούν μικρές παραλεί−
ψεις από τα οριζόμενα στην εγκεκριμένη μελέτη και την
ισχύουσα νομοθεσία πυροπροστασίας, η αρμόδια Πυρο−
σβεστική Υπηρεσία χορηγεί προθεσμία μέχρι δέκα (10)
ημερολογιακών ημερών στον ιδιοκτήτη ή εκμεταλλευτή
της επιχείρησης προκειμένου να συμμορφωθεί και σε
αντίθετη περίπτωση, ύστερα από εκ νέου έκτακτο έλεγχο
επιβάλλει τις κυρώσεις του άρθρου 4 της παρούσας.
3. Σε περίπτωση που διαπιστωθούν σοβαρές παρα−
λείψεις ή ελλείψεις στα μόνιμα συστήματα ενεργητικής
πυροπροστασίας σε σχέση με τα οριζόμενα στην εγκε−
κριμένη μελέτη και την ισχύουσα νομοθεσία πυροπρο−
στασίας, η αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία επιβάλλει
τις κυρώσεις του άρθρου 4 της παρούσας.
΄Αρθρο 3
Χορήγηση
προσωρινού πιστοποιητικού πυροπροστασίας
Η Πυροσβεστική Αρχή δύναται σε επιχειρήσεις που
στεγάζονται σε κτίρια που εμπίπτουν στις διατάξεις του
Προεδρικού Διατάγματος 71/1988 να χορηγούν προσωρι−
νό πιστοποιητικό πυροπροστασίας, χρονικής διάρκειας
έως έξι (6) μήνες, εφόσον διαπιστωθούν αποκλίσεις από
την εγκεκριμένη μελέτη παθητικής πυροπροστασίας
που επηρεάζουν τα μέσα ενεργητικής πυροπροστασίας,
προκειμένου η επιχείρηση να συμμορφωθεί με τις υπο−
δείξεις της Πυροσβεστικής Αρχής, με την προϋπόθεση
ότι τα υπάρχοντα μέτρα και μέσα πυροπροστασίας του
κτιρίου εξασφαλίζουν ένα ελάχιστο ικανοποιητικό επί−
πεδο ασφάλειας έναντι πυρκαγιάς για την επιχείρηση.
΄Αρθρο 4
Κυρώσεις
1. Η Πυροσβεστική Αρχή, εφόσον κατά τον έκτακτο
έλεγχο διαπιστώσει τη μη τήρηση των προβλεπομένων
μέτρων και μέσων πυροπροστασίας που περιγράφονται
στην εγκεκριμένη μελέτη και την ισχύουσα νομοθεσία,
ανακαλεί το πιστοποιητικό πυροπροστασίας γνωστο−
ποιώντας άμεσα την ενέργειά της στην αρμόδια Αρχή
που έχει εκδώσει την άδεια λειτουργίας της επιχείρη−
σης, καθώς και τις άλλες συναρμόδιες Αρχές και κινεί
τη διαδικασία άσκησης ποινικής δίωξης, σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 433 του Ποινικού Κώδικα, κατά
του ιδιοκτήτη ή εκμεταλλευτή της επιχείρησης.
2. Επίσης, η Πυροσβεστική Αρχή διαβιβάζει με έγγραφό
της στην οικεία Εισαγγελία αντίγραφο των Υπεύθυνων
Δηλώσεων του ν. 1599/1986 του μελετητή ή επιβλέποντος
μηχανικού, καθώς και του ιδιοκτήτη ή εκμεταλλευτή της
επιχείρησης με συνημμένο το Πρακτικό της Επιτροπής
εκτάκτων ελέγχων ή της Αναφοράς του οργάνου της
Πυροσβεστικής Αρχής προκειμένου να ασκηθεί ποινική
δίωξη σύμφωνα με το άρθρο 22 του ν. 1599/1986 «περί
ψευδούς υπεύθυνης δήλωσης».
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΄Αρθρο 5
Καταργούμενες διατάξεις
Καταργείται από την έναρξη ισχύος της παρούσας,
κάθε γενική ή ειδική διάταξη που αντίκειται στις δια−
τάξεις της παρούσας.
΄Αρθρο 6
Έναρξη ισχύος
Η εκτέλεση της παρούσας ανατίθεται στα αρμόδια
πυροσβεστικά όργανα, η δε ισχύς της αρχίζει από την
δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η παρούσα να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 3 Ιουλίου 2008
Ο Αρχηγός Πυροσβεστικού Σώματος
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΟΝΤΟΚΩΣΤΑΣ
Εγκρίθηκε
Αθήνα, 10 Ιουλίου 2008
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ

Ö
Αριθμ. 12627
Τροποποίηση του Ο.Ε.Υ. Δήμου Αστακού.

(7)

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Έχοντας υπ’ όψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 10, του ν. 3584/2007 (ΦΕΚ
143/Α΄/28.6.2007) «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δη−
μοτικών & Κοινοτικών Υπαλλήλων»
2. Τις διατάξεις του άρθρου 149, του ν. 3463/2006
(ΔΚΚ) περί ελέγχου των αποφάσεων των συλλογικών
οργάνων των ΟΤΑ α΄ βαθμού
3. Τις διατάξεις του άρθρου 18, παρ. 2, του ν. 2539/1997
περί «Κατάρτισης του Ο.ΕΥ. των νέων Ο.Τ.Α.».
4. Τις υπ’ αριθμ. 27 και 46/1999, αποφάσεις του Δημοτι−
κού Συμβουλίου του Δήμου Αστακού περί «Ψήφισης του
Ο.Ε.Υ. του Δήμου Αστακού», οι οποίες εγκρίθηκαν με την
αριθ. 4015+5931/1999 απόφαση του Γενικού Γραμματέα
της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας που δημοσιεύθηκε
στο Φ.Ε.Κ. 956/26.5.1999/ Τεύχος Β΄.
5. Τις υπ’ αριθμ. 17617/2003 (ΦΕΚ 1433/Β΄/2.10.2003) και
14256/2004 (ΦΕΚ 1297/Β΄/24.8.2004) αποφάσεις ΓΓ Πε−
ριφέρειας Δυτικής Ελλάδας περί «Τροποποίησης του
ισχύοντος Ο.Ε.Υ. του Δήμου Αστακού».
6. Την υπ’ αριθμ. 51/2008, απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου του Δήμου Αστακού περί «Τροποποίησης
του ισχύοντος Ο.Ε.Υ. του Δήμου Αστακού» ως προς τα
άρθρα 14 και 19.
7. Την υπ’ αριθμ. 77/2008, γνωμοδότηση απόφαση του
Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ο.Τ.Α. Ν. Αιτωλ/νίας, με την
οποία εγκρίνεται η τροποποίηση του Ο.Ε.Υ. του Δήμου
Αστακού σύμφωνα με την αριθμ. 51/2008 απόφαση του
Δημοτικού Συμβουλίου Αστακού, αποφασίζουμε:
1. Επικυρώνουμε την υπ’ αριθμ. 51/2008 απόφαση του
Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αστακού και τροπο−
ποιούμε τον ισχύοντα Ο.Ε.Υ. του Δήμου Αστακού, ως
εξής: ΑΡΘΡΟ 14 «ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΜΕ ΣΧΕ−
ΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ»: Στην «ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ» ως εξής: Α) συστή−
νονται δύο (2) θέσεις: −Κλάδος ΠΕ11 (Πληροφορικής )
− Θέση μία (1) − Κλάδος ΠΕ1 (Διοικητικού )− Θέση μία (1)

Β) Μετατρέπεται η μια θέση ΠΕ1 Διοικητικού−(Οικονο−
μολόγος) σε ΠΕ (Οικονομικού − Λογιστικού)
Στην «ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ»:
συστήνεται μια (1) θέση:
−Κλάδος ΤΕ13 (Τεχνολογίας γεωπονίας ) − Θέση μία (1)
Στην «ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ»:
συστήνονται τέσσερις (4) θέσεις:
−Κλάδος ΔΕΙ (Διοικητικού) − Θέσεις δύο (2)
−Κλάδος ΔΕ28 (Χειριστών Μηχανημάτων έργων)− Θέ−
σεις (2)
Στην «ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ»:
συστήνεται (1) θέση:
−Κλάδος ΥΕ16 (Εργατών Καθαριότητας ) − Θέση μία (1)
ΑΡΘΡΟ 19 «ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΩΝ» τροποποιείται
ως εξής:
Στο γραφείο Δημάρχου οι υπάλληλοι που θα προΐστα−
νται θα ανήκουν στις κατηγορίες ΠΕ1 ή ΠΕ
Οικονομικού −Λογιστικού ή ΠΕ11 ή ΤΕ17 ή ΔΕ1
Στο Τμήμα Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών οι
υπάλληλοι που θα προΐστανται ανήκουν στις κατηγορίες
ΠΕ1 ή ΠΕ Οικονομικού−Λογιστικού ή ΤΕ17 ή ΔΕ1
Στο Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών οι υπάλληλοι που θα
προΐστανται να ανήκουν στις κατηγορίες ΠΕ3 ή ΠΕ9 ή
ΠΕ1 ή ΤΕ4 ή ΔΕ1
2. Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αριθμ. 4015+5931/1999
απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Δυτι−
κής Ελλάδας που δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. 956/26.5.1999/
όπως αυτή τροποποιήθηκε με τις αριθμ. 17617/2003 (ΦΕΚ
1433/Β΄/2.10.2003) και 14256/04 (ΦΕΚ 1297/Β΄/24.8.2004)
αποφάσεις ΓΓ Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας περί «Τρο−
ποποίησης του ισχύοντος Ο.Ε.Υ. του Δήμου Αστακού».
ΑΚΡΟΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΑΡΘΡΟ (ΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΗΣ)
3. Από την τροποποίηση αυτή δεν προκαλείται δα−
πάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού αλλά
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Προϋπολογισμού του
Δήμου Αστακού. Στον προϋπολογισμό του τρέχοντος
έτους υπάρχουν εγγεγραμμένες πιστώσεις στους αντί−
στοιχους ΚΑ για την κάλυψη της δαπάνης μισθοδοσίας
του υπηρετούντος προσωπικού. Η μελλοντική επιβάρυν−
ση του προϋπολογισμού του Δήμου από την απόφαση
αυτή δεν είναι δυνατόν να υπολογιστεί και θα αναπρο−
σαρμόζεται ανάλογα με τις προβλεπόμενες προσλήψεις
εγγράφοντας την ανάλογη δαπάνη στον αντίστοιχο ΚΑ
του προϋπολογισμού του Δήμου Αστακού.
4. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα
της Κυβερνήσεως.
Ι. Π. Μεσολογγίου, 14 Ιουλίου 2008
Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας
ΣΠ. ΣΠΥΡΙΔΩΝ
Ö
Αριθμ. 5430
(8)
Διαπίστωση της ανάγκης για υπερωριακή απασχόληση,
καθιέρωση με αμοιβή υπερωριακής εργασίας, εργα−
σία κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες, εργα−
σίας κατά τις νυχτερινές ώρες των εργάσιμων, Κυρι−
ακών και εξαιρέσιμων ημερών για το Β΄ εξάμηνο του
έτους 2008, για το προσωπικό της Δ/νσης Δημόσιας
Υγείας και του οδηγού της Ν. Α. Λάρισας».
Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 25 παρ. 7 ν. 2738/1999,
βάσει των οποίων, με απόφαση του οικείου Νομάρχη,
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διαπιστώνεται η ανάγκη για υπερωριακή απασχόληση
και η καθιέρωση εργασίας με αμοιβή για το προσωπικό
που υπηρετεί στις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 16 ν. 3205/2003, βάσει των
οποίων επιτρέπεται η καθιέρωση με αμοιβή εργασίας
πέρα από τις ώρες της υποχρεωτικής απασχόλησης των
υπαλλήλων του Δημοσίου, των ν.π.δ.δ. και των Ο.Τ.Α.
μόνο για την αντιμετώπιση εποχιακών, εκτάκτων και
επειγουσών υπηρεσιακών αναγκών.
3. Την υπ’ αριθμ. 2/7275/0022/31.12.2003 διαταγή του
Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών (Γενικό Λογι−
στήριο του Κράτους), με την οποία παρέχονται οδηγίες
για την εφαρμογή των διατάξεων του ν. 3205/2003.
4. Τις διατάξεις του άρθρου 12 παρ. 10 του ν. 2503/ 1997.
5. Την υπ’ αριθμ. 3951/εγκ.3/20.9.2006 εγκύκλιο του
Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, με την οποία ζητά τη
διενέργεια ελέγχων από τα αρμόδια όργανα της υγει−
ονομικής υπηρεσίας στα καταστήματα υγειονομικού
ενδιαφέροντος κατά την ημέρα, αλλά και κατά τις νυ−
κτερινές ώρες.
6. Την υπ’ αριθμ. 10891/31.7.2007 απόφαση του Γενικού
Γραμματέα Περιφέρειας Θεσσαλίας, «Περί καθορισμού
ωραρίου εργασίας σε 24ωρη βάση καθώς και κατά τις
Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες».
7. Το γεγονός ότι στους Κ.Α.Ε. 0511 και 0512 του προϋ−
πολογισμού εξόδων έτους 2008 της Ν.Α. Λάρισας, έχουν
εγγραφεί πιστώσεις ύψους 50.000,00 ευρώ και 20.000,00
ευρώ αντίστοιχα και έχει εγκριθεί ποσό συνολικού
ύψους 45.000 Ευρώ για την κάλυψη της δαπάνης που
προκύπτει από αυτήν την απόφαση και συγκεκριμένα:
α) για υπερωριακή εργασία 27.000,00 Ευρώ, β) για νυ−
χτερινές ώρες 9.000,00 Ευρώ και γ) για Κυριακές και
εξαιρέσιμες ημέρες 9.000,00 Ευρώ.
8. Τις διατάξεις του άρθρου 15 παρ. 3γ του ν. 2592/
1998.
9. Το γεγονός, ότι κατά το Β΄ εξάμηνο του έτους 2008
από το προσωπικό που υπηρετεί, ο Δ/ντής της υπηρε−
σίας, δέκα (10) Ε.Δ.Υ., και ένας (1) οδηγός, απαιτείται να
εργάζεται υπερωριακά για κάλυψη επειγουσών υπηρε−
σιακών αναγκών μέχρι τρεις (3) ημέρες την εβδομάδα
από ώρες 17:00 έως 22:00, ήτοι κατά μήνα εξήντα (60)
ώρες ο καθένας και κατά τις Κυριακές και εξαιρέσι−
μες ημέρες, αλλά και κατά τις νυχτερινές ώρες των
εργασίμων, Κυριακών και εξαιρέσιμων ημερών μέχρι
δέκα έξι (16) ώρες ο καθένας το μήνα, κατά περίπτωση,
αποφασίζουμε:
Α) Διαπιστώνουμε την ανάγκη για υπερωριακή απα−
σχόληση και για απασχόληση κατά τις Κυριακές, εξαιρέ−
σιμες ημέρες καθώς και κατά τις νυχτερινές ώρες των
εργασίμων, Κυριακών και εξαιρέσιμων ημερών, δώδεκα
(12) υπαλλήλων για το Β΄ εξάμηνο του έτους 2008, λόγω
κάλυψης των αυξημένων υπηρεσιακών αναγκών και υπο−
χρεώσεών μας καθ’ όλη τη διάρκεια του 24ώρου.
Β) Καθιερώνουμε με αμοιβή υπερωριακή εργασία κατά
τις απογευματινές και νυχτερινές ώρες των εργασίμων
ημερών καθώς και, κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες
ημέρες για το Β΄ εξάμηνο του έτους 2008 και μέχρι
6.624 ώρες συνολικά για έντεκα (11) υπαλλήλους που
υπηρετούν στην Δ/νση Δημ. Υγείας της Ν.Α. Λάρισας και
ένα (1) οδηγό της Ν.Α. Λάρισας, ως κατωτέρω:
1. Υπερωρίες:
Δώδεκα (12) υπάλληλοι με εξήντα (60) ώρες το μήνα
για έξι (6) μήνες= 12X60X6= 4320 ώρες.
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2. Νυχτερινά:
Δώδεκα (12) υπάλληλοι με δέκα έξι (16) ώρες το μήνα
για έξι (6) μήνες = 12Χ16Χ6 = 1152 ώρες.
3. Κυριακές − Εξαιρέσιμα:
Δώδεκα (12) υπάλληλοι με δέκα έξι (16) ώρες το μήνα
για έξι (6) μήνες = 12X16X6 = 1152 ώρες.
Η κατανομή των ωρών στους απασχολούμενους
υπαλλήλους, θα γίνει με απόφασή μας, ανάλογα με τις
εκάστοτε παρουσιαζόμενες ανάγκες και το ύψος των
εγγεγραμμένων σχετικών πιστώσεων στον προϋπολο−
γισμό του έτους 2008.
Υπεύθυνος για την παρακολούθηση και τον έλεγχο πραγ−
ματικής παροχής υπερωριακής εν γένει απασχόλησης των
ανωτέρω ορίζεται ο Προϊστάμενος του τμήματος Υγειονο−
μικού ελέγχου της Δ/νσης Δημ. Υγείας της Ν.Α. Λάρισας.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Λάρισα, 21 Ιουλίου 2008
Ο Νομάρχης
ΛΟΥΚΑΣ ΚΑΤΣΑΡΟΣ
Ö
(9)
Χορήγηση άδειας κυκλοφορίας
στο απολυμαντικό χώρου DETTOL (MOUNTAIN AIR).
Ο ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ
Με την υπ’ αριθμ. 46253/10.7.2008 απόφαση του ΕΟΦ
χορηγείται, βάσει των διατάξεων του άρθρου 3 της υπ’
αριθμ. Υ1β/οικ.7723/1994 υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ
961/1994 Β΄ τεύχος) η άδεια κυκλοφορίας στο απολυ−
μαντικό χώρου DETTOL (MOUNTAIN AIR)
Μορφή: Αερόλυμα (aerosol)
Δικαιούχου: RECKITT BENCKISER, U.S.A
Υπεύθυνου κυκλοφορίας: ΡΕΚΙΤ ΜΠΕΝΚΙΖΕΡ ΕΛΛΑΣ
ΧΗΜΙΚΑ ΑΒΕΕ
Η Διευθύντρια
Α. ΚΟΥΤΣΟΥΚΗ
Ö
(10)
Χορήγηση άδειας κυκλοφορίας
φαρμακευτικού προϊόντος ACTISUNY.
Ο ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ
Με την υπ’ αριθμ. 46619/11.7.2008 απόφαση του ΕΟΦ
χορηγείται, βάσει των διατάξεων του άρθρου 34 της
παραγράφου 3 της κοινής υπουργικής απόφασης ΔΥΓ3
(α) 83657/2005, άδεια κυκλοφορίας στο φαρμακευτικό
προϊόν ACTISUNY.
Δραστική ουσία: DICLOFENAC SODIUM
Μορφή: Δερματικό διάλυμα 1,5% W/W
Δικαιούχος σήματος: VERISFIELD LTD (UK) U.K
Υπεύθυνος κυκλοφορίας: VERISFIELD LTD (UK) U.K
Η Διευθύντρια
Α. ΚΟΥΤΣΟΥΚΗ
Ö
(11)
Χορήγηση άδειας κυκλοφορίας
φαρμακευτικού προϊόντος ELCODROP.
Ο ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ
Με την υπ’ αριθμ. 46617/11.7.2008 απόφαση του ΕΟΦ
χορηγείται, βάσει των διατάξεων του άρθρου 34 της
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παραγράφου 3 της κοινής υπουργικής απόφασης ΔΥΓ3
(α) 83657/2005, άδεια κυκλοφορίας στο φαρμακευτικό
προϊόν ELCODROP.
Δραστική ουσία OMEPRAZOLE
Μορφή: Γαστροανθεκτικό καψάκιο, σκληρό 20mg/
CAP.

Δικαιούχος σήματος: ΧΑΝΤΖΙΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ.
Υπεύθυνος κυκλοφορίας: ΧΑΝΤΖΙΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ.
Η Διευθύντρια
Α. ΚΟΥΤΣΟΥΚΗ
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