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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 2/95080/0022 (1)

  Κατ’ αποκοπή έξοδα κίνησης υπαλλήλων Ο.Τ.Α.

  ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ −
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 5 του ν. 2685/1999 

«Κάλυψη δαπανών των μετακινουμένων υπαλλήλων 
εντός και εκτός Επικρατείας και άλλες διατάξεις».

2. Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 22 του
ν. 2362/1995.

3. Τις διατάξεις του άρθρου 40 του ν. 849/1978 και του 
άρθρου 8 του ν. 2129/1993.

4. Τις διατάξεις του π.δ. 81/2002 (ΦΕΚ Α 57).
5. Τις διατάξεις του άρθρου 30, παρ. 1 του ν. 3274/2004 

(ΦΕΚ 195/τ.Α΄/19.10.2004).
6. Τις διατάξεις του άρθρου 9, παρ.4 του ν. 3345/2005 

(ΦΕΚ 138/τ.Α΄/16.6.2005).
7. Την υπ’ αριθμ. 42362/Υ252/28.9.2007 (ΦΕΚ 1948/

τ.Β΄/3.10.2007) απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουρ−
γού Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτή−
των των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών».

8. Την υπ’ αριθμ. ΔΙΔΚ/Φ. 1/25873/1.10.2007 (ΦΕΚ 1950/
Β/3.10.2007) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του 
Υπουργού Εσωτερικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων του 
Υπουργού Εσωτερικών στους Υφυπουργούς».

9. Την υπ’ αριθμ. 2/50025/0022/3.10.2006 (ΦΕΚ 1489/τ.Β΄), 
κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονο−
μίας και Οικονομικών.
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10. Το γεγονός ότι η φύση της εργασίας του προσω−
πικού των Ο.Τ.Α επιβάλλει συνεχείς μετακινήσεις εντός 
των ορίων του κάθε Ο.Τ.Α. 

11. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής 
προκαλείται επιπλέον δαπάνη ποσού 28.800.000 € περίπου 
από 1.1.2008 και εφεξής σε βάρος των προϋπολογισμών 
των ΟΤΑ, αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε την υπ’ αριθμ. 2/50025/0022/3.10.2006 
απόφασή μας ως ακολούθως:

1. Καθορίζουμε τα μηνιαία κατ’ αποκοπή έξοδα κίνησης 
του προσωπικού των ΟΤΑ α΄ βαθμού από 1.1.2008 σε 
τριακόσια εξήντα πέντε (365) ευρώ μηνιαίως:

2. Τα έξοδα κίνησης δεν καταβάλλονται για όσο δι−
άστημα οι υπάλληλοι απουσιάζουν από την υπηρεσία 
τους. Δεν γίνεται περικοπή των εξόδων κίνησης στην 
καθ’ έτος κανονική άδεια των δικαιούχων, στην άδεια 
κύησης και λοχείας και στις συνδικαλιστικές άδειες με 
εξαίρεση την περίπτωση που οι δικαιούχοι συνδικαλι−
στές μετακινούνται εκτός έδρας και τους καταβάλλεται 
ημερήσια αποζημίωση και έξοδα μετακίνησης

Επίσης, από 1.7.2008 δεν γίνεται περικοπή στην εννι−
άμηνη άδεια ανατροφής παιδιού και στην αναρρωτική 
άδεια που χορηγείται κατά τις διατάξεις της παρ.2 του 
άρθρου 61 του ν. 3584/2007.

3. Η αποζημίωση αυτή βαρύνει αποκλειστικά τους 
οικείους προϋπολογισμούς των Ο.Τ.Α και σε καμία πε−
ρίπτωση και για οποιονδήποτε λόγο τον κρατικό προϋ−
πολογισμό, η δε καταβολή της θα γίνεται με ξεχωριστό 
τίτλο πληρωμής, τμηματικά στο τέλος κάθε μηνός.

4. Κατά τα λοιπά η υπ’ αριθμ. 2/50025/0022/3.10.2006 
κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 1489/τ.Β΄) εξακολουθεί 
να ισχύει.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 29 Δεκεμβρίου 2008

ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΝΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΕΓΚΑΣ

F
(2)

    Ολοκλήρωση − οριστικοποίηση και πιστοποίηση της 
έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας επένδυσης 
της εταιρείας «BYTE COMPUTER ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟ−
ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «BYTE 
COMPUTER A.B.E.E.», η οποία έχει υπαχθεί στις δια−
τάξεις του ν. 3299/2004.

  Με την υπ’ αριθμ. 62004/ΥΠΕ/4/00083/ν. 3299/2004/ 
29.12.2008 απόφαση του Υπουργού και του Υφυπουργού 
Οικονομίας και Οικονομικών πιστοποιείται η ολοκλή−
ρωση − οριστικοποίηση του κόστους και η έναρξη της 
παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης της εταιρείας 
«BYTE COMPUTER ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟ−
ΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «BYTE COMPUTER Α.Β.Ε.Ε.», που 
αναφέρεται στην ανάπτυξη λογισμικού, στον Νομό Ατ−
τικής, Δήμου Αθηναίων, με τους εξής όρους:

(α) Το συνολικό οριοτικοποιούμενο κόστος της ενι−
σχυόμενης επένδυσης ανέρχεται στο ποσό του ενός 
εκατομμυρίου επτακοσίων ενενήντα επτά χιλιάδων τρι−
ακοσίων τεσσάρων ευρώ (1.797.304,00 €).

(β) Η Ίδια συμμετοχή ανέρχεται στο ποσό των πεντα−
κοσίων πενήντα μιας χιλιάδων επτακοσίων εβδομήντα 

τριών χιλιάδων ευρώ (551.773,00) € που αποτελεί πο−
σοστό 30,7% του συνολικού κόστους της ενισχυόμενης 
επένδυσης.

(γ) Το ύψος της επιχορήγησης ανέρχεται στο ποσό 
των εξακοσίων είκοσι εννέα χιλιάδων πενήντα έξι ευρώ 
(629.056,00) €, που αποτελεί ποσοστό 35% του συνολι−
κού κόστους της ενισχυόμενης επένδυσης.

(δ) Το ύψος του τραπεζικού δανείου ανέρχεται στο ποσό 
των εξακοσίων δέκα έξι χιλιάδων τετρακοσίων εβδομήντα 
πέντε ευρώ (616.475,00) €, που αποτελεί ποσοστό 34,3% 
του συνολικού κόστους της ενισχυόμενης επένδυσης.

(ε) Πιστοποιείται η απασχόληση εκατόν ενενήντα εν−
νέα (199) ατόμων (υφιστάμενα 140 και 59 νέα) έναντι 
εκατόν σαράντα (140) υφιστάμενων και πέντε (5) νέων 
θέσεων που ορίζονταν στην απόφαση υπαγωγής.

(στ) Ημερομηνία ολοκλήρωσης της επένδυσης: 
31.12.2007.

Εγκρίνεται η καταβολή του υπολοίπου ποσού της 
επιχορήγησης ύψους διακοσίων σαράντα δύο χιλιάδων 
εκατόν δέκα τριών ευρώ (242.113,00) €.

Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.
   Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

F
(3)

    Πιστοποίηση της ολοκλήρωσης − οριστικοποίησης και 
έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας της επένδυ−
σης της εταιρείας «VIOZOIS SRL» που έχει υπαχθεί 
στις διατάξεις του ν. 2601/1998.

  Με την υπ’ αριθμ. 61995/ΕΣΟΑΒ/ΥΠΕ/1/00024/ν. 2601/ 
1998/30.12.2008 απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας 
και Οικονομικών πιστοποιείται η ολοκλήρωση − οριστι−
κοποίηση του κόστους και η έναρξη της παραγωγικής 
λειτουργίας της επένδυσης της εταιρείας «VIOZOIS 
SRL», που αναφέρεται στην ίδρυση μονάδας που θα πα−
ράγει εξειδικευμένα είδη ζωοτροφών στη θέση Puchenii 
Mosneni του δήμου Ploiesti του νομού Prahova της Ρου−
μανίας, με τους εξής όρους:

− Το συνολικό οριοτικοποιούμενο κόστος της επέν−
δυσης ανέρχεται στο ποσό των οκτακοσίων είκοσι δύο 
χιλιάδων τετρακοσίων τριάντα έξι ευρώ (822.436,00 €).

− Το ύψος της συνολικής ιδίας συμμετοχής ανέρχεται 
στο ποσό των πεντακοσίων εβδομήντα πέντε χιλιάδων 
επτακοσίων πέντε ευρώ (575.705,00 €) που αποτελεί 
ποσοστό 70,00% του συνολικού κόστους της ενισχυό−
μενης επένδυσης.

− Το ύψος της συνολικής επιχορήγησης ανέρχεται στο 
ποσό των διακοσίων σαράντα έξι χιλιάδων επτακοσίων 
τριάντα ενός ευρώ (246.731,00 €) που αποτελεί ποσο−
στό 30,00% του συνολικού κόστους της ενισχυόμενης 
επένδυσης.

− Ημερομηνία ολοκλήρωσης της επένδυσης: 1.8.2007 
η οποία αναλύεται σε παράταση για λόγους ανωτέρας 
βίας δύο μήνες, δηλαδή μέχρι 3.8.2006 και με βάση το 
άρθρο 3 παρ. 2 της απόφασης υπαγωγής (όπου ορίζεται 
τριετής προθεσμία από την ημερομηνία υποβολής της 
αίτησης) μέχρι 1.8.2007, ήτοι περίπου ένα χρόνο και 
ορίζεται ημερομηνία ολοκλήρωσης.

− Πιστοποιείται η απασχόληση 6 εργαζομένων έναντι 
10 θέσεων προβλεπομένων στην εγκριτική απόφαση.
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Επίσης με την παραπάνω απόφαση εγκρίθηκε η κα−
ταβολή επιχορήγησης ποσού διακοσίων σαράντα πέ−
ντε χιλιάδων επτακοσίων σαράντα τεσσάρων ευρώ 
(245.744,00) €.

Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Με εντολή Υφυπουργού
Ο Προϊστάμενος του Τμήματος

ΚΩΣΤΟΥΛΑ ΚΑΛΟΓΡΗ
F

    Αριθμ. 10616 (4)
Σύσταση και Συγκρότηση πενταμελούς Υπηρεσιακού 

Συμβουλίου στη Γενική Γραμματεία Αποδήμου Ελ−
ληνισμού.

  Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ 
  Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:
1. Το άρθρο 3 παρ.7 του ν. 3566/2007 «Κύρωση Οργα−

νισμού του Υπουργείου Εξωτερικών» (ΦΕΚ 117/τ.Α΄).
2. Το π.δ. 122/04 « Οργανισμός της Γενικής Γραμματεί−

ας Αποδήμου Ελληνισμού» (ΦΕΚ 107/τ.Α΄)
3. Του άρθρου 157 παρ. 1β, 2, 3, 5, του άρθρου 158 παρ.2, 

του άρθρου 159 παρ. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, του άρθρου 160 
παρ.2 και 3 , του άρθρου 161, του άρθρου 162, του άρθρου 
163 παρ.7 του ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 26/τ.Α΄) «Κύρωση του 
Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών και Διοικητι−
κών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων ΝΠΔΔ».

4. Τα άρθρα 52 και 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα , που κυρώθηκε 
με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/τ.Α΄)

4. Τις διατάξεις του π.δ. 206/2007 «Διορισμός Μελών 
της Κυβέρνησης και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 232/τ.Α΄).

5. Την υπ’ αριθμ. Π23ΥΦΥΠ−29852/ΑΣ12655/27.9.2007 
απόφαση του Πρωθυπουργού και Υπουργού Εξωτερικών 
«Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Υφυπουργού Εξωτερι−
κών Θεόδωρου Κασσίμη» (ΦΕΚ 1951/τ.Β΄).

6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού γιατί το υπηρεσιακό συμβούλιο έχει 
ήδη συσταθεί και θα λειτουργεί σύμφωνα με την παρού−
σα συγκρότηση με ισάριθμα μέλη, αποφασίζουμε:

1) Συγκροτούμε στη Γενική Γραμματεία Αποδήμου Ελ−
ληνισμού πενταμελές Υπηρεσιακό Συμβούλιο αρμόδιο 
για όλο το προσωπικό της Γραμματείας ως εξής:

α) Έναν μόνιμο υπάλληλο που λαμβάνεται μεταξύ 
των εν ενεργεία προϊσταμένων Δ/νσης που υπάγονται 
στην αρμοδιότητα του Υπηρεσιακού Συμβουλίου και 
έχουν τον περισσότερο χρόνιο άσκησης καθηκόντων 
προϊσταμένου Δ/νσης, ο οποίος ορίζεται Πρόεδρος του 
Υπηρεσιακού Συμβουλίου

β) Δύο μονίμους υπαλλήλους με βαθμό Α και ενός (1) 
τουλάχιστον έτους άσκηση καθηκόντων προϊσταμένου 
τμήματος. Από αυτούς ο ένας λαμβάνεται από το εν 
ενεργεία προσωπικό της Γενικής Γραμματείας Αποδήμου 
Ελληνισμού ενώ έτερος ορίζεται υπάλληλος άλλης δημό−
σιας υπηρεσίας ή νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου

γ) Δύο (2) αιρετούς εκπροσώπους των εργαζομένων με 
βαθμό τουλάχιστον Α΄, οι οποίοι εκλέγονται με άμεση, κα−
θολική και μυστική ψηφοφορία, σύμφωνα με τις εκάστοτε 
ισχύουσες διατάξεις με τους αναπληρωτές τους.

2. Τα υπό στοιχείο 1α και 1β μέλη καθώς και οι ανα−
πληρωτές τους, ορίζονται από τον εκάστοτε αρμόδιο 
όργανο.

3. Τα μέλη που λαμβάνονται από την Γενική Γραμ−
ματεία Αποδήμου Ελληνισμού τοποθετούνται από το 
οικείο όργανο ως προϊστάμενοι Διευθύνσεων, όπως 
αυτές ορίζονται από τις οικείες οργανικές διατάξεις, 
για μία τριετία.

4. Ένα τουλάχιστον από τα τακτικά και ένα τα αναπλη−
ρωματικά των οριζομένων από την υπηρεσία μελών, θα 
είναι διαφορετικού φύλου από τα λοιπά μέλη, εφόσον 
στην υπηρεσία υπηρετεί επαρκής αριθμός υπαλλήλων που 
συγκεντρώνει τις νόμιμες προϋποθέσεις για ορισμό.

5. Τα μέλη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου ορίζονται ή 
εκλέγονται αντίστοιχα με ισάριθμους αναπληρωτές. Αν 
λυθεί η υπαλληλική σχέση αιρετού μέλους του συμβου−
λίου, τακτικό ορίζεται ο επόμενος στη σειρά εκλογής 
για το υπόλοιπο χρονικό διάστημα της θητείας.

6. Τον Πρόεδρο του Υπηρεσιακού Συμβουλίου όταν 
απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει ένα από τα υπό 
στοιχεία 1β τακτικά μέλη, το οποίο ορίζεται σαφώς στην 
απόφαση ορισμού μελών του υπηρεσιακού συμβουλίου.

7. Αν τα αιρετά μέλη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου 
περιλαμβάνονται μεταξύ αυτών που κρίνονται για προϊ−
στάμενοι οργανικής μονάδας, κρίνονται πρώτα κατά τη 
πρώτη συνεδρίαση και δεν μπορούν να συμμετάσχουν 
σε αυτή για την κρίση που τους αφορά. Αν τα αναπλη−
ρωματικά μέλη έχουν το ίδιο κώλυμα, το υπηρεσιακό 
συμβούλιο συνεδριάζει με τα υπόλοιπα μέλη.

8. Τα μέλη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου με ισάριθμους 
αναπληρωτές, ορίζονται για θητεία δύο (2) ετών που αρχί−
ζει την 1η Ιανουαρίου με απόφαση που εκδίδεται κατά το 
Δεκέμβριο του προηγουμένου έτους. Η θητεία των μελών 
του υπηρεσιακού συμβουλίου λήγει την 31η Δεκεμβρίου των 
ετών των οποίων ο τελευταίος αριθμός είναι άρτιος.

9. Στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο ως Εισηγητής ορίζεται 
ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Διοικητικής Υποστήριξης, 
χωρίς δικαίωμα ψήφου, εκτός ανά είναι μέλος του Υπη−
ρεσιακού Συμβουλίου. Αναπληρωτής αυτού ορίζεται ο 
Προϊστάμενος του Τμήματος Διοικητικού της Δ/νσης 
Διοικητικής Υποστήριξης.

10. Ειδικά κατά την εξέταση πειθαρχικών υποθέσε−
ων, ως εισηγητής με δικαίωμα ψήφου ορίζεται από τον 
Πρόεδρο του Υπηρεσιακού Συμβουλίου ένα από τα μέλη 
αυτού. Η ιδιότητα του εισηγητή του Υπηρεσιακού Συμ−
βουλίου δεν είναι ασυμβίβαστη με την ιδιότητα του 
μέλους του Υπηρεσιακού Συμβουλίου.

11. Γραμματέας του Υπηρεσιακού Συμβουλίου ορίζεται 
υπάλληλος της Γενικής Γραμματείας Αποδήμου Ελλη−
νισμού με αναπληρωτή από την ίδια υπηρεσία, με την 
απόφαση ορισμού μελών.

12. Οταν το Υπηρεσιακό Συμβούλιο κρίνει θέματα προ−
σωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου 
χρόνου, αντί των αιρετών εκπροσώπων μονίμων υπαλλή−
λων του υπό στοιχείου (γ) της παραγράφου 1 της παρού−
σας, μετέχουν σε αυτό οι δύο αιρετοί εκπρόσωποι του 
προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου.

13. Η λειτουργία του Υπηρεσιακού Συμβουλίου διέπε−
ται συμπληρωματικά από τις γενικές διατάξεις για τη 
λειτουργία των συλλογικών οργάνων.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 23 Δεκεμβρίου 2008

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΣΣΙΜΗΣ
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    Αριθμ. Κ4 − 19520 (5)
Σύσταση Ομάδας Εργασίας στη Γ.Γ. Εμπορίου−ΠΓ. Κατα−

ναλωτή για τον έλεγχο των Κοινοτικών Σημάτων.

  Ο ΥΠΟΥΡΓOΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και κυ−

βερνητικά όργανα».
2. Το π.δ. 27/1996 (ΦΕΚ 19/τ.Α΄/1996) «περί συγχωνεύσε−

ως Υπουργείων Τουρισμού, Βιομηχανίας − Ερευνας − Τε−
χνολογίας και Εμπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης».

3. Το π.δ. 59/1996 (ΦΕΚ 51/τ.Α΄/1996) «Ίδρυση Γενικής 
Γραμματείας Εμπορίου και καθορισμός αρμοδιοτή−
των».

4. Το π.δ. 121/2004 (ΦΕΚ 84/τ.Α΄/10.3.2004) «Διορισμός 
Υπουργών και Υφυπουργών».

5. Τις διατάξεις του π.δ. 397/88 «περί Οργανισμού του 
Υπ. Εμπορίου» όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε 
με τα π.δ. 228/1990, 408/1989 και 405/1991.

6. Τις διατάξεις του ν.δ. 2362/1995 «περί Κώδικα Δη−
μοσίου Λογιστικού».

7. Το άρθρο 39 παρ. 2, 3, 4 και 5 του Κανονισμού της 
ΕΕ 40/94 όπως τροποποήθηκε με τον Κανονισμό (ΕΚ) 
αριθμ. 422/2004 του Συμβουλίου.

8. Τις διατάξεις του ν. 2239/1994 «περί σημάτων».
9. Το ν. 3205/2003 (ΦΕΚ 297/Α/23.12.2003) «Μισθολογι−

κές ρυθμίσεις λειτουργών και υπαλλήλων του Δημοσίου, 
Ν.Π.Δ.Δ και Ο.ΤΑ. και άλλες συναφείς διατάξεις».

10. Τις διατάξεις του ν. 2156/1993 (άρθρο 6) σχετικά με 
τη σύσταση Επιτροπών και Ομάδων Εργασίας.

11. Τις διατάξεις του άρθρου 40 του ν. 849/1975 (ΦΕΚ 
232/τ.Α΄/1978) όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 8 του
ν. 2129/1993 (ΦΕΚ 57/τ.Α΄/1993)

12. Την απόφαση μας Κ4/505/12.1.2007 (ΦΕΚ 61/
τ.Β΄/24.1.2007) περί σύστασης ομάδας εργασίας στη Γ.Γ. 
Εμπορίου− Γ.Γ. Καταναλωτή για τον έλεγχο κοινοτικών 
σημάτων.

13. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσης δεν 
προκαλείται δαπάνη η οποία θα βαρύνει τον κρατικό 
προϋπολογισμό.

14. Τις υπηρεσιακές ανάγκες, αποφασίζουμε:
Συστήνουμε από 1.1.2009 μέχρι 31.12.2010 ομάδα εργα−

σίας για τον έλεγχο των κοινοτικών σημάτων, σύμφωνα 
με το άρθρο 39 παρ. 2, 3, 4 και 5 του Κανονισμού της 
ΕΕ40/94, όπως τροποποιήθηκε.

Πρόεδρος της ομάδας ορίζεται ο εκάστοτε Προϊστά−
μενος της Διεύθυνσης Εμπορικής και Βιομηχανικής Ιδι−
οκτησίας με αναπληρωτή τον εκάστοτε Προϊστάμενο 
του Α΄ τμήματος της ίδιας Διεύθυνσης.

Γραμματέας ορίζεται υπάλληλος της Διεύθυνσης 
Εμπορικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας με αναπληρωτή 
του υπάλληλο της ίδιας Δ/νσης.

Μέλη της ομάδας ορίζονται μέχρι 50 υπάλληλοι από 
τους υπηρετούντες με οποιαδήποτε σχέση εργασίας 
στο Υπουργείο Ανάπτυξης, Γ.Γ. Εμπορίου − Γ.Γ. Κατα−
ναλωτή και στα γραφεία Υπουργού, Υφυπουργού και 
Γενικών Γραμματέων ιδίου Υπουργείου.

Έργο της ομάδας εργασίας θα είναι ο έλεγχος των 
αποστελλομένων κατά το αυτό χρονικό διάστημα στη 
χώρα μας κοινοτικών σημάτων για τη διαπίστωση της 
ύπαρξης ή μη προγενεστέρων εθνικών σημάτων, η απο−
στολή εντός διμήνου από της παραλαβής στο Κοινοτικό 
Γραφείο Σημάτων, που εδρεύει στο Αλικάντε της Ισπα−

νίας των αποτελεσμάτων έρευνας επί των κοινοτικών 
σημάτων καθώς και κάθε βοηθητική εργασία συναφή 
μνε την εκτέλεση του ανωτέρω έργου.

Οι συνεδριάσεις της ομάδας εργασίας θα πραγματο−
ποιούνται εκτός των ωρών εργασίας.

Η διαδικασία λειτουργίας της ομάδος εργασίας κα−
θορίζεται από τον Πρόεδρο της, Προϊστάμενο της Διεύ−
θυνσης Εμπορικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 29 Δεκεμβρίου 2008

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΦΩΛΙΑΣ

F
(6)

    Μετάταξη υπαλλήλου

  Με την υπ’ αριθμ. 116113γ/Β2/27.11.2008 απόφαση του 
Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων που εκ−
δόθηκε σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 22 παρ. 3 
του ν. 1268/1982 (ΦΕΚ 87/18.7.1982 τ.Α΄) «Για τη δομή και 
λειτουργία των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων», 
όπως αντικαταστάθηκε με τη διάταξη του άρθρου 49 
παρ. 7 του ν. 1404/1983 (ΦΕΚ 173/24.11.1983/τ.Α΄) «Δομή 
και λειτουργία των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυ−
μάτων» μετατάσσεται η Δήμητρα Καραγιάννη του Από−
στολου με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου 
χρόνου του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, κατηγορίας ΔΕ 
ειδικότητας Διοικητικού − Λογιστικού, στην Ανωτάτη 
Σχολή Καλών Τεχνών σε αντίστοιχη συνιστώμενη προ−
σωποπαγή θέση με την ίδια σχέση εργασίας και πέραν 
των οργανικών θέσεων.

(Αρ. Βεβαίωσης ΥΔΕ/ΥΠΕΠΘ: 28838/9.12.2008).
  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ

F
    Αριθμ. ΔΥ8α/Γ.Π. οικ. 173725 (7)
Χαρακτηρισμός ως ειδικού και γενικότερης σημασίας 

και ορισμός φορέα εκτέλεσης του έργου «Διαμόρ−
φωση κτιρίου και εξοπλισμός Κέντρου Ημέρας», για 
την επανένταξη παιδιών με ψυχοκινητικά προβλήμα−
τα, της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας «ΕΠΑ−
ΝΕΝΤΑΞΗ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΨΥΧΟΚΙΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑ−
ΤΑ» στην Καισαριανή.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Το π.δ. 95/2000 (ΦΕΚ 76/τ.Α΄/2000), άρθρο 33 παρ. 2 

εδάφιο Β(4) για τον οργανισμό του Υπ. Υγείας και Πρό−
νοιας, όπως τροποποιήθηκε με το π.δ. 299/2000 (ΦΕΚ 
240/τ.Α΄/2000).

2. Το ν.δ. 2386/1953 (ΦΕΚ 111/τ.Α΄/1953) «Περί ενοποιή−
σεως και αποκεντρώσεως των Τεχνικών Υπηρεσιών του 
Κράτους», άρθρο 1 παρ. 2α.

3. Το ν. 3669/2008 (ΦΕΚ 116/τ.Α΄/18.6.2008) «Κύρωση της 
κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημόσιων 
έργων» όπως ισχύει σήμερα.

4. Το ν. 2519/1997 (ΦΕΚ 165/τ.Α΄/1997), άρθρο 54 παρ. 1 
και 2, για την Ανάπτυξη και Εκσυγχρονισμό του Ε.Σ.Υ. 
και άλλες διατάξεις.
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5. Το ν. 2955/2001 (ΦΕΚ 256/τ.Α΄/2001), άρθρο 10 παρ. 
6, για τις προμήθειες Νοσοκομείων και λοιπών μονάδων 
υγείας των Πε.Σ.Υ.Π. και άλλες διατάξεις.

6. Το υπ’ αριθμ. Γ.Γ. 2956/19.12.2008 έγγραφο του Γενι−
κού Γραμματέα του Υ.Υ.Κ.Α., με το οποίο γίνεται δεκτό 
το αίτημα της Αστικής Μη κερδοσκοπικής Εταιρείας 
«ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΨΥΧΟΚΙΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗ−
ΜΑΤΑ» για ορισμό της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών 
του Υ.Υ.Κ.Α. ως Φορέα Κατασκευής του υποέργου «Οικο−
δομικές εργασίες δια¬μόρφωσης του Κέντρου Ημέρας» 
για την επανένταξη παιδιών με ψυχοκινητικό προβλή−
ματα, του έργου «Διαμόρφωση κτιρίου και εξοπλισμός 
Κέντρου Ημέρας» και με το οποίο προβλέπεται ότι το 
έργο θα χρηματοδοτηθεί από το Μέτρο 2.2 «ΑΝΑΠΤΥΞΗ 
/ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ / ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΟΜΩΝ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙ−
ΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ.

7. Το γεγονός ότι το έργο του θέματος είναι έργο 
γενικότερης σημασίας και αφορά εργασίες κατασκευής 
διαμόρφωσης κτιρίου και εξοπλισμό Κέντρου Ημέρας, 
για την επανένταξη παιδιών με ψυχοκινητικά προβλή−
ματα, της Αστικής Μη κερδοσκοπικής Εταιρείας «ΕΠΑ−
ΝΕΝΤΑΞΗ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΨΥΧΟΚΙΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ» 
στην Καισαριανή, το οποίο είναι ειδικής φύσεως, απο−
φασίζουμε:

1. Χαρακτηρίζουμε ως ειδικό και γενικότερης σημασί−
ας, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 54 του 
ν. 2519/1997, όπως συμπληρώθηκε με την παράγραφο 6 
του άρθρου 10 του ν. 2955/2001, το έργο «Διαμόρφω−
ση κτιρίου και εξοπλισμός Κέντρου Ημέρας», για την 
επανένταξη παιδιών με ψυχοκινητικά προβλήματα, της 
Αστικής Μη κερδοσκοπικής Εταιρείας «ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ 
ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΨΥΧΟΚΙΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ», επί των 
οδών Ευρυδίκης και Δράκοντος 6 στην Καισαριανή.

2. Ορίζουμε φορέα εκτέλεσης του παραπάνω έργου 
ως εξής:

α. Προϊσταμένη Αρχή: Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών 
του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

β. Διευθύνουσα Υπηρεσία: Το Τμήμα Α΄ της Διεύθυν−
σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας και 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

γ. Τεχνικό Συμβούλιο: Το Τεχνικό Συμβούλιο του 
Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

2. Η δημοπράτηση του έργου θα γίνει μετά την ολο−
κλήρωση της μελέτης και των τευχών δημοπράτησης 
και την εξασφάλιση της χρηματοδότησης αυτού.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 24 Δεκεμβρίου 2008

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ

F
    Αριθμ. 137116/15010 (8)

Συγκρότηση Κοινού Υπηρεσιακού Συμβουλίου
υπαλλήλων των Ν.Π.Δ.Δ Ν. Κοζάνης.

  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
Α. 1) Τις διατάξεις του ν. 2503/1997 «Διοίκηση − Οργά−

νωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την Τοπική 
Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις».

2) Τις διατάξεις του άρθρου 159 του ν. 3528/2007 (Κύ−
ρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών 
Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.

3) Τις διατάξεις άρθρου 6 παρ.3 του ν. 2880/2001 με το 
οποίο ανατίθεται στους Γενικούς Γραμματείς των Περι−
φερειών η σύσταση των Υπηρεσιακών Συμβουλίων.

4) Τις διατάξεις της παραγράφου Β4 του άρθρου 40 
του ν. 1884/1990 (ΦΕΚ 81/τ.Α΄).

5) Τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 2839/2000 (ΦΕΚ 
196/τ.Α΄).

6) Την διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 63 του
ν. 1943/1991, σύμφωνα με την οποία στις περιπτώσεις 
που δεν εκλέχθηκαν αιρετοί εκπρόσωποι των υπαλλή−
λων ή εκλέχθηκε μόνο ένας για την ύπαρξη απαρτίας 
αρκεί η παρουσία τριών μελών του υπηρεσιακού συμ−
βουλίου.

7) Το υπ’ αριθμ. 6098/11.8.2008 έγγραφο του Επιμελη−
τηρίου Κοζάνης.

Β. Την υπ’ αριθμ. 475/16.2.2000 απόφαση σύστασης 
του Κοινού Υπηρεσιακού Συμβουλίου των Ν.Π.Δ.Δ Ν. 
Κοζάνης.

Γ. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού γιατί το κοινό υπηρεσιακό συμβούλιο 
των Ν.Π.Δ.Δ έχει ήδη συσταθεί και θα λειτουργεί σύμ−
φωνα με την παρούσα συγκρότηση με ισάριθμα μέλη, 
αποφασίζουμε:

1. Συγκροτούμε τριμελές Υπηρεσιακό Συμβούλιο αρ−
μόδιο για όλο το προσωπικό των Ν.Π.Δ.Δ Ν.Κοζάνης 
που εποπτεύονται από τη Γ.Γ. Γραμματεία Περιφέρειας 
Δυτ. Μακεδονίας και με έδρα το Ν.Π.Δ.Δ Επιμελητήριο 
Κοζάνης ως εξής:

α) Έναν (1) μόνιμο υπάλληλο που λαμβάνεται μεταξύ 
πέντε (5) εν ενεργεία προϊσταμένων Διεύθυνσης που 
υπάγονται στην αρμοδιότητα του υπηρεσιακού συμ−
βουλίου και έχουν τον περισσότερο χρόνο άσκησης 
καθηκόντων προϊσταμένων Διεύθυνσης που ορίζεται 
ως πρόεδρος του υπηρεσιακού συμβουλίου.

β) Δύο (2) μονίμους υπάλληλους με βαθμό Α΄ και ενός 
(1) τουλάχιστον έτους άσκηση καθηκόντων προϊσταμέ−
νου τμήματος, από αυτούς που υπάγονται στην αρμο−
διότητα του υπηρεσιακού συμβουλίου και υπηρετούν 
στην έδρα του. Αν ο αριθμός των υπηρετούντων στην 
έδρα του υπηρεσιακού συμβουλίου κατά τη διάκριση 
του προηγούμενου εδαφίου δεν επαρκεί για την συ−
γκρότηση του υπηρεσιακού συμβουλίου ορίζονται υπάλ−
ληλοι που υπηρετούν εκτός της έδρας του νομού αυτού, 
που έχουν τις λοιπές προϋποθέσεις που ορίζονται στο 
προαναφερόμενο εδάφιο.

2. Τα υπό στοιχεία α΄ τακτικά μέλη της παραγράφου 
1 ορίζονται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της 
Περιφέρειας. Τα μέλη αυτά τοποθετούνται από το οι−
κείο όργανο ως προϊστάμενοι διευθύνσεων, όπως αυ−
τές ορίζονται στις οικείες οργανικές διατάξεις για μια 
τριετία.

3. Τα μέλη του υπηρεσιακού συμβουλίου ορίζονται 
ή εκλέγονται αντίστοιχα με ισάριθμους αναπληρωτές. 
Ο αναπληρωτής του προέδρου ορίζεται από τα υπό 
στοιχείο 1β μέλη.

4.α) Αν ο αριθμός των θέσεων Προϊσταμένων Δ/νσεων 
της οικείας υπηρεσίας, οι οποίες υπάγονται για την 
πλήρωση τους στην αρμοδιότητα του ίδιου υπηρεσιακού 
συμβουλίου, είναι τέσσερις έως έξι, ορίζονται από το 
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αρμόδιο όργανο διοίκησης δυο Προϊστάμενοι Δ/νσεων, 
σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 159 
του ν. 3528/2007 και αποτελούν αυτοδίκαια τα δύο υπό 
στοιχείο α’της παρ.2 του άρθρου 159 του ν. 3528/2007 
μέλη του υπηρεσιακού συμβουλίου. Από τα δύο μέλη 
ορίζονται ο πρόεδρος του υπηρεσιακού συμβουλίου και 
ο αναπληρωτής του με αναλογική εφαρμογή της παρ. 5 
του άρθρου 159. Ως τρίτο μέλος ορίζεται είτε υπάλληλος 
άλλου κλάδου που δεν υπάγεται στην αρμοδιότητα του 
ίδιου υπηρεσιακού συμβουλίου είτε υπάλληλος άλλης 
δημόσιας υπηρεσίας ή νομικού προσώπου δημοσίου 
δικαίου.

β) Αν ο αριθμός των θέσεων προϊσταμένων Δ/νσης της 
οικείας υπηρεσίας, οι οποίες υπάγονται για την πλήρω−
ση τους στην αρμοδιότητα του ίδιου υπηρεσιακού συμ−
βουλίου, είναι μικρότερος των τεσσάρων, ορίζεται ένας 
Προϊστάμενος Δ/νσης, ο οποίος αποτελεί αυτοδίκαια το 
ένα υπό στοιχείο α΄ της παρ. 2 του άρθρου 159 μέλος 
και ορίζεται πρόεδρος του υπηρεσιακού συμβουλίου. Τα 
άλλα δύο μέλη είναι υπάλληλοι είτε άλλου κλάδου που 
δεν υπάγονται στην αρμοδιότητα του ίδιου υπηρεσιακού 
συμβουλίου είτε άλλης δημόσιας υπηρεσίας ή νομικού 
προσώπου δημοσίου δικαίου, από τα οποία ο ένας ορί−
ζεται ως αναπληρωτής του προέδρου. Αν δεν υπάρχουν 
ή δεν επαρκούν οι υπάλληλοι της οικείας υπηρεσίας για 
να οριστούν ως μέλη του υπηρεσιακού συμβουλίου, επι−
λέγονται υπάλληλοι από άλλη δημόσια υπηρεσία ή νομικό 
πρόσωπο δημοσίου δικαίου που έχουν τις υπό στοιχεία 
α(2) της παρ. 2 του άρθρου 159 προϋποθέσεις.

Εισηγητής ορίζεται με από απόφαση του Δ.Σ κάθε 
νομικού προσώπου ο προϊστάμενος της υπηρεσίας προ−
σωπικού με αναπληρωτή τον προϊστάμενο της αμέσως 
υποκείμενης οργανικής μονάδας προσωπικού.

Γραμματέας του υπηρεσιακού συμβουλίου ορίζεται 
υπάλληλος με βαθμό τουλάχιστον Γ΄ με αναπληρωτή 
του ιδίου βαθμού, από τον Γενικό Γραμματέα της Πε−
ριφέρειας.

Η θητεία των μελών του υπηρεσιακού συμβουλίου 
είναι διετής.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Κοζάνη, 29 Δεκεμβρίου 2008

Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΕΟΥΔΗΣ

F
(9)

      Απόκτηση Ελληνικής Ιθαγένειας της ομογενούς ΑΔΑ−
ΜΟΒΑ ΟΛΓΑ του ΙΑΚΩΒΟΥ.

    1) Με την υπ’ αριθμ. 3415/22.8.2008 απόφαση του Γε−
νικού Γραμματέα Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, 
έγινε δεκτή η από 4.1.2006 αίτηση της ομογενούς ΑΔΑ−
ΜΟΒΑ ΟΛΓΑ του ΙΑΚΩΒΟΥ για την απόκτηση ελληνικής 
ιθαγένειας.

2 )Με την υπ’ αριθμ. 3417/30.7.2008 απόφαση του Γε−
νικού Γραμματέα Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, 
έγινε δεκτή η από 28.12.2005 αίτηση της ομογενούς 
ΓΚΑΡΟΒΑ ΞΕΝΙΑ του ΣΠΥΡΙΔΩΝ για την απόκτηση ελ−
ληνικής ιθαγένειας.

3) Με την υπ’ αριθμ. 3411/10.11.2008 απόφαση του Γε−
νικού Γραμματέα Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, 
έγινε δεκτή η από 8.5.2006 αίτηση της ομογενούς ΚΑΤΙΓ−

ΓΑΡΟΒΑ ΕΥΓΕΝΙΑ του ΒΛΑΔΙΜΗΡΟΥ για την απόκτηση 
ελληνικής ιθαγένειας.

4) Με την υπ’ αριθμ. 2533/29.10.2008 απόφαση του 
Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονί−
ας, έγινε δεκτή η από 23.8.2005 αίτηση της ομογενούς 
ΚΕΚΤΣΕΒΑ ΣΑΡΡΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ για την απόκτηση 
ελληνικής ιθαγένειας.

5) Με την υπ’ αριθμ. 5494/22.10.2008 απόφαση του 
Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, 
έγινε δεκτή η από 5.10.2005 αίτηση του ομογενούς ΜΑ−
ΪΣΟΥΡΑΤΖΕ ΝΙΚΟΛΑΟΥ του ΤΑΜΑΖ για την απόκτηση 
ελληνικής ιθαγένειας.

6) Με την υπ’ αριθμ. 3399/5.11.2008 απόφαση του Γε−
νικού Γραμματέα Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, 
έγινε δεκτή η από 15.3.2006 αίτηση του ομογενούς ΜΙΚΑ−
ΤΖΕ ΖΑΛΙΚΟ του ΣΑΜΨΩΝ για την απόκτηση ελληνικής 
ιθαγένειας.

7) Με την υπ’ αριθμ. 5496/15.10.2008 απόφαση του Γε−
νικού Γραμματέα Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, 
έγινε δεκτή η από 11.11.2005 αίτηση του ομογενούς ΟΡ−
ΦΑΝΙΔΗ ΚΩΝΣΑΤΝΤΙΝΟΥ του ΠΑΥΛΟΥ για την απόκτηση 
ελληνικής ιθαγένειας.

8) Με την υπ’ αριθμ. 3417/22.8.2008 απόφαση του Γε−
νικού Γραμματέα Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, 
έγινε δεκτή η από 3.5.2006 αίτηση της ομογενούς ΤΙΜ−
ΤΣΕΜΚΟ ΟΛΓΑΣ του ΣΑΒΒΑ για την απόκτηση ελλη−
νικής ιθαγένειας.

  Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΙΟΤΡΑΣ
F

(10)
      Απόκτηση Ελληνικής Ιθαγένειας της ομογενούς ΑΝΤΡΙ−

ΑΝΟΒΑ ΡΑΪΑ του ΑΝΤΥΠΑ.

  1) Με την υπ’ αριθμ. 719/28.11.2008 απόφαση του Γενικού 
Γραμματέα Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, έγινε δεκτή 
η από 9.9.2004 αίτηση της ομογενούς ΑΝΤΡΙΑΝΟΒΑ ΡΑΪΑ 
του ΑΝΤΥΠΑ για την απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας.

2) Με την υπ’ αριθμ. 5299/6.11.2008 απόφαση του Γενικού 
Γραμματέα Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, έγινε δε−
κτή η από 2.9.2003 αίτηση της ομογενούς ΑΠΤΣΙΑΟΥΡΙ ΛΙΛΙ 
του ΒΑΣΙΛΙΪ για την απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας.

3) Με την υπ’ αριθμ. 5300/17.10.2008 απόφαση του 
Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονί−
ας, έγινε δεκτή η από 7.10.2004 αίτηση της ομογενούς 
ΓΚΑΡΑΓΚΑΣΕΒΑ ΤΣΙΝΑΡ του ΒΑΣΙΛΙΪ για την απόκτηση 
ελληνικής ιθαγένειας.

4) Με την υπ’ αριθμ. 3854/28.11.2008 απόφαση του Γε−
νικού Γραμματέα Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, 
έγινε δεκτή η από 28.7.2003 αίτηση της ομογενούς ΝΤΟ−
ΜΠΡΟΥΓΚΟΒΑ ΜΑΡΙΝΑ του ΓΚΕΡΑΣΙΜ για την απόκτηση 
ελληνικής ιθαγένειας.

5) Με την υπ’ αριθμ. 3855/28.11.2008 απόφαση του Γε−
νικού Γραμματέα Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, 
έγινε δεκτή η από 28.7.2003 αίτηση της ομογενούς ΝΤΟ−
ΜΠΡΟΥΓΚΟΒΑ ΤΑΜΙΛΑ του ΜΠΙΤΖΙΝΑ για την απόκτηση 
ελληνικής ιθαγένειας.

6) Με την υπ’ αριθμ. 5294/6.11.2008 απόφαση του Γε−
νικού Γραμματέα Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, 
έγινε δεκτή η από 1.6.2005 αίτηση του ομογενούς ΜΩΥ−
ΣΩΒ ΙΟΡΔΑΜ του ΒΑΣΙΛΙΪ για την απόκτηση ελληνικής 
ιθαγένειας.
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7) Με την υπ’ αριθμ. 5293/6.11.2008 απόφαση του Γενι−
κού Γραμματέα Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, έγι−
νε δεκτή η από 23.8.2004 αίτηση του ομογενούς ΠΟΠΟΒ 
ΤΖΑΝΙΚΟ του ΑΥΓΚΙΒΙΑΤ για την απόκτηση ελληνικής 
ιθαγένειας.

8) Με την υπ’ αριθμ. 5296/17.10.2008 απόφαση του 
Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονί−
ας, έγινε δεκτή η από 22.6.2004 αίτηση της ομογενούς 
ΤΣΑΡΜΑΝΤΟΒΑ ΛΑΡΙΣΑ του ΚΥΡΙΑΚ για την απόκτηση 
ελληνικής ιθαγένειας.

  Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΙΟΤΡΑΣ
F

(11)
      Απόκτηση Ελληνικής Ιθαγένειας του ομογενούς ΑΣΛΑ−

ΝΙΝΤΙ ΓΙΟΥΡΙ του ΙΣΙΝΤΟΡ.

    1) Με την υπ’ αριθμ. 5843/28.11.2008 απόφαση του Γε−
νικού Γραμματέα Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, 
έγινε δεκτή η από 23.2.2007 αίτηση του ομογενούς 
ΑΣΛΑΝΙΝΤΙ ΓΙΟΥΡΙ του ΙΣΙΝΤΟΡ για την απόκτηση ελ−
ληνικής ιθαγένειας.

2) Με την υπ’ αριθμ. 21018/5.11.2008 απόφαση του Γε−
νικού Γραμματέα Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, 
έγινε δεκτή η από 5.8.2003 αίτηση του ομογενούς ΓΚΟΒ−
ΝΤΙ ΒΛΑΝΤΙΜΙΡ του ΙΒΑΝ για την απόκτηση ελληνικής 
ιθαγένειας.

3) Με την υπ’ αριθμ. 3766/28.11.2008 απόφαση του Γε−
νικού Γραμματέα Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, 
έγινε δεκτή η από 2.6.2006 αίτηση της ομογενούς ΚΟ−
ΤΙΚ ΙΡΙΝΑ του ΒΑΛΕΝΤΙΝ για την απόκτηση ελληνικής 
ιθαγένειας.

4) Με την υπ’ αριθμ. 3767/28.11.08 απόφαση του Γε−
νικού Γραμματέα Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, 
έγινε δεκτή η από 2.6.2006 αίτηση της ομογενούς ΚΟΤΙΚ 
ΝΙΜΕΛΙ του ΒΛΑΝΤΙΜΙΡ για την απόκτηση ελληνικής 
ιθαγένειας.

5) Με την υπ’ αριθμ. 8773/12.9.2008 απόφαση του Γε−
νικού Γραμματέα Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, 
έγινε δεκτή η από 10.2.2006 αίτηση της ομογενούς ΛΑ−
ΖΑΡΙΝΤΙ ΜΑΡΙΑ του ΧΡΙΣΤΟΦΟΡ για την απόκτηση ελ−
ληνικής ιθαγένειας.

6) Με την υπ’ αριθμ. 8774/12.9.2008 απόφαση του Γε−
νικού Γραμματέα Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, 
έγινε δεκτή η από 10.2.2006 αίτηση του ομογενούς 
ΛΑΖΑΡΙΝΤΙ ΛΑΜΠΡΙΑΝ του ΑΒΡΑΑΜ για την απόκτηση 
ελληνικής ιθαγένειας.

7) Με την υπ’ αριθμ. 8298/18.8.2008 απόφαση του Γε−
νικού Γραμματέα Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, 
έγινε δεκτή η από 7.1.2003 αίτηση του ομογενούς ΜΙ−
ΚΕΪΛΟΒ ΑΝΑΣΤΑΣ του ΜΙΧΑΗΛ για την απόκτηση ελ−
ληνικής ιθαγένειας.

8) Με την υπ’ αριθμ. 7617/12.11.2008 απόφαση του Γε−
νικού Γραμματέα Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, 
έγινε δεκτή η από 30.1.2008 αίτηση του ομογενούς ΜΕ−
ΤΑΞΑ ΓΚΙΟΡΓΚΙ του ΤΕΝΓΚΙΖ για την απόκτηση ελλη−
νικής ιθαγένειας.

9) Με την υπ’ αριθμ. 20145/28.11.2008 απόφαση του 
Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, 
έγινε δεκτή η από 2.4.2002 αίτηση της ομογενούς ΜΟ−
ΡΟΖΟΒΑ ΜΑΡΙΑ του ΚΙΜ για την απόκτηση ελληνικής 
ιθαγένειας.

10) Με την υπ’ αριθμ. 8738/2.12.2008 απόφαση του Γε−
νικού Γραμματέα Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, 
έγινε δεκτή η από 2.6.2006 αίτηση του ομογενούς ΝΤΕ−
ΜΙΣΕΒ ΒΛΑΝΤΙΜΙΡ του ΚΟΝΣΤΑΝΤΙΝ για την απόκτηση 
ελληνικής ιθαγένειας.

11) Με την υπ’ αριθμ. 8737/28.11.2008 απόφαση του 
Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονί−
ας, έγινε δεκτή η από 2.6.2006 αίτηση του ομογενούς 
ΝΤΕΜΙΣΕΒ ΟΛΕΓΚ του ΒΛΑΝΤΙΜΙΡ για την απόκτηση 
ελληνικής ιθαγένειας.

12) Με την υπ’ αριθμ. 8736/2.12.2008 απόφαση του 
Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονί−
ας, έγινε δεκτή η από 2.6.2006 αίτηση της ομογενούς 
ΙΜΤΕΜΙΣΕΒΑ ΤΑΤΙΑΝΑ του ΟΛΕΓΚ για την απόκτηση 
ελληνικής ιθαγένειας.

13) Με την υπ’ αριθμ. 6349/10.10.2008 απόφαση του 
Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονί−
ας, έγινε δεκτή η από 29.12.2004 αίτηση του ΣΤΑΦΙΛΟΒ 
ΦΙΛΑΡΕΤ ομογενούς του ΓΚΕΟΡΓΚΙ για την απόκτηση 
ελληνικής ιθαγένειας.

14) Με την υπ’ αριθμ. 3635/19.9.2008 απόφαση του Γε−
νικού Γραμματέα Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, 
έγινε δεκτή η από 11.6.2004 αίτηση της ομογενούς ΤΑ−
ΝΑΜΠΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του ΙΜΤΜΙΤΡΟ για την απόκτηση 
ελληνικής ιθαγένειας.

15) Με την υπ’ αριθμ. 4729/19.9.2008 απόφαση του Γε−
νικού Γραμματέα Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, 
έγινε δεκτή η από 18.11.2004 αίτηση της ομογενούς ΤΑ−
ΝΑΜΠΑΣ ΜΑΡΙΑ του ΜΙΧΑΙΛΟ για την απόκτηση ελλη−
νικής ιθαγένειας.

16) Με την υπ’ αριθμ. 3622/19.9.2008 απόφαση του Γε−
νικού Γραμματέα Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, 
έγινε δεκτή η από 6.8.2004 αίτηση του ομογενούς ΤΑ−
ΝΑΜΠΑΣ ΜΙΧΑΪΛΟ του ΒΑΛΕΝΤΙΝ για την απόκτηση 
ελληνικής ιθαγένειας.

  Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΙΟΤΡΑΣ

F
(12)

    Ανάκληση της υπ’ αριθμ. 2192/2005 ανακλητικής απόφασης 
του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Κεντρικής Μακε−
δονίας και επαναφοράς της αρχικής απόφασης.

  Ανακαλούμε την υπ’ αριθμ. 2192/16.3.2005 ανακλη−
τική απόφασή μας περί ανάκλησης της υπ’ αριθμ.  
7829/9.6.2004 απόφασης της εν θέματι για κτήση της 
Ελληνικής Ιθαγένειας, που δημοσιεύθηκε στην υπ’ αριθμ. 
727/30.5.2005 Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και επανα−
φέρουμε σε ισχύ την υπ’ αριθμ. 7829/9.6.2004 αρχική 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Κεντριής 
Μακεδονίας περί κτήσης της Ελληνικής Ιθαγένειας της 
ΤΣΑΜΟΥΡΛΙΔΟΥ ΛΑΡΙΣΑ του ΠΑΥΛΟΥ και της ΣΑΡΡΑ.

  Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΙΟΤΡΑΣ

F
(13)

    Ανάκληση της υπ’ αριθμ. 3798/4.6.2008 ανακλητικής από−
φασης του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Κεντρικής 
Μακεδονίας και επαναφοράς της αρχικής απόφασης.

    Ανακαλούμε την υπ’ αριθμ. 3798/4.6.2008 ανακλη−
τική απόφασή μας περί ανάκλησης της υπ’ αριθμ: 
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2178/30.6.2006 απόφασης του εν θέματι για κτήση της 
Ελληνικής Ιθαγένειας,που δημοσιεύθηκε στην υπ’ αριθμ.: 
1284/2.7.2008 Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και επανα−
φέρουμε σε ισχύ την υπ’ αριθμ. 2178/30.6.2006 αρχική 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Κεντριής 
Μακεδονίας περί κτήσης της Ελληνικής Ιθαγένειας του 
ΠΟΠΑΝΤΟΠΟΥΛΑ ΒΑΣΙΛΙ του ΓΙΟΥΡΙ και της ΣΟΦΙΑΣ.

  Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΙΟΤΡΑΣ
F

(14)
    Ανάκληση της υπ’ αριθμ. 4927/4.7.2007 Ανακλητικής Από−

φασης του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Κεντρι−
κής Μακεδονίας και Επαναφοράς της Αρχικής Από−
φασης.

  Ανακαλούμε την υπ’ αριθμ. 4927/4.7.2007 ανακλη−
τική απόφασή μας περί ανάκλησης της υπ’ αριθμ. 
2422/18.1.2006 απόφασης του εν θέματι για κτήση της 
Ελληνικής Ιθαγένειας,που δημοσιεύθηκε στην υπ’ αριθμ. 
1461/10.8.2007 Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και επανα−
φέρουμε σε ισχύ την υπ’ αριθμ. 2422/18.1.2006 αρχική 
απόφαση του Γενικού Γραμμάτεας Περιφέρειας Κεντρι−
ής Μακεδονίας περί κτήσης της Ελληνικής Ιθαγένειας 
του ΚΙΤΣΙΚΩΒ ΧΑΡΑΛΑΜΠΗ του ΓΡΗΓΟΡΗ και της ΤΑ−
ΤΙΑΝΑΣ.

  Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΙΟΤΡΑΣ
F

    Ανάκληση της υπ’ αριθμ. 5985/13.12.2005 απόφασης του 
Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Κεντρικής Μακε−
δονίας.

  Με την υπ’ αριθμ. 7889/7.11.2008 απόφαση του Γενι−
κού Γραμματέα Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 

ανακαλείται η υπ’ αριθμ. 5985/13.12.2005 (210/τ.Β΄/2006) 
απόφασής μας περί απόκτησης της Ελληνικής Ιθαγέ−
νειας της ομογενούς «ΑΣΚΑΛΙΔΟΥ ΔΙΛΑΥΡΟΥΣΑ του 
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ και της ΣΥΝΟΔΙΑ».

  Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΙΟΤΡΑΣ
F

(16)
    Ανάκληση της υπ’ αριθμ. 16060/2.2.2006 της απόφασης 

του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Κεντρικής Μα−
κεδονίας.

  Με την υπ’ αριθμ. 7920/7.11.2008 απόφαση του Γενικού 
Γραμματέα Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας ανακα−
λείται η υπ’ αριθμ. 16060/2.2.2006 (351/τ.Β΄/2006) από−
φασης μας περί απόκτησης της Ελληνικής Ιθαγένειας 
του ομογενούς «ΠΟΠΩΒΙΒΑΝ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ και της 
ΒΑΡΒΑΡΑΣ».

  Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΙΟΤΡΑΣ
F

(17)
    Ανάκληση της υπ’ αριθμ. 7248/11.1.2006 της απόφασης 

του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Κεντρικής Μα−
κεδονίας.

  Με την υπ’ αριθμ. 7926/7.11.2008 απόφαση του Γενικού 
Γραμματέα Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας ανα−
καλείται η υπ’ αριθμ. 7248/11.1.2006 (351/τ.Β΄/2006) από−
φασης μας περί απόκτησης της Ελληνικής Ιθαγένειας   
του ομογενούς «ΤΑΝΙΔΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ του ΣΩΚΡΑΤ και 
της ΔΕΣΠΟΙΝΑΣ».

  Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΙΟΤΡΑΣ  
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