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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
(1)

  Πολιτογράφηση Oμογενών Αλλοδαπών υπό στοιχεία: 
ΣΤΡΑΤΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ον. πατρός ΘΑΝΑΣΗΣ, γεν. 1965 
στην Αλβανία κ.λπ.

  1. Με την υπ’ αριθμ. Φ. 103450/31945/28.5.2009 απόφαση 
του Υφυπουργού Εσωτερικών, γίνονται δεκτές οι αιτή−
σεις πολιτογράφησης των ομογενών αλλοδαπών υπό 
στοιχεία:

α) ΣΤΡΑΤΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ον. πατρός ΘΑΝΑΣΗΣ, γεν. 1965 
στην Αλβανία και

β) ΣΤΡΑΤΗ ΒΙΟΛΕΤΑ ον. συζ. ΒΑΣΙΛΗΣ, γεν. 1974 στην 
Αλβανία, για την απόκτηση της Ελληνικής ιθαγένειας.

2. Με την υπ’ αριθμ. Φ. 108219/37490/28.5.2009 απόφαση 
του Υφυπουργού Εσωτερικών, γίνονται δεκτές οι αιτή−
σεις πολιτογράφησης των ομογενών αλλοδαπών υπό 
στοιχεία:

α) ΤΑΛΛΙΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ον. πατρός ΣΤΑΥΡΟΣ, γεν. 1950 
στην Αλβανία και

β) ΤΑΛΛΙΟΥ ΑΓΚΙΜΑΡΤΑ ον. συζ. ΒΑΣΙΛΗΣ, γεν. 1960 
στην Αλβανία, για την απόκτηση της Ελληνικής ιθαγέ−
νειας.

3. Με την υπ’ αριθμ. Φ. 108701/39541/28.5.2009 απόφαση 
του Υφυπουργού Εσωτερικών, γίνεται δεκτή η αίτηση πο−
λιτογράφησης του ομογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία: 
ΜΗΤΣΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ον. πατρός ΓΙΩΡΓΟΣ, γεν. 1983 στην 
Αλβανία, για την απόκτηση της Ελληνικής ιθαγένειας.

4. Με την υπ’ αριθμ. Φ. 109437/39567/28.5.2009 απόφαση 
του Υφυπουργού Εσωτερικών, γίνονται δεκτές οι αιτή−
σεις πολιτογράφησης των ομογενών αλλοδαπών υπό 
στοιχεία:

α) ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΧΡΗΣΤΑΚΗΣ ον. πατρός ΓΙΩΡΓΗΣ, γεν. 
1957 στην Αλβανία και

β) ΣΤΑΜΑΤΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ον. συζ. ΧΡΗΣΤΑΚΗΣ, γεν. 
1969 στην Αλβανία, για την απόκτηση της Ελληνικής 
ιθαγένειας.

5. Με την υπ’ αριθμ. Φ. 112192/37603/28.5.2009 απόφαση 
του Υφυπουργού Εσωτερικών, γίνονται δεκτές οι αιτή−
σεις πολιτογράφησης των ομογενών αλλοδαπών υπό 
στοιχεία:

α) ΣΕΛΙΟΥ ΣΟΦΙΑ ον. πατρός ΚΩΣΤΑΣ, γεν. 1983 στην 
Αλβανία και

β) ΣΕΛΙΟΥ ΑΡΤΕΜΗ ον. πατρός ΚΩΣΤΑΣ, γεν. 1985 στην 
Αλβανία, για την απόκτηση της Ελληνικής ιθαγένειας.
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6. Με την υπ’ αριθμ. Φ. 112263/37604/28.5.2009 απόφαση 
του Υφυπουργού Εσωτερικών, γίνεται δεκτή η αίτηση 
πολιτογράφησης της ομογενούς αλλοδαπής υπό στοι−
χεία: ΓΚΙΚΑ ΙΩΑΝΝΑ ον. πατρός ΓΙΩΡΓΟΣ, γεν. 1982 στην 
Αλβανία, για την απόκτηση της Ελληνικής ιθαγένειας.

7. Με την υπ’ αριθμ. Φ. 113724/37686/28.5.2009 απόφαση 
του Υφυπουργού Εσωτερικών, γίνεται δεκτή η αίτηση 
πολιτογράφησης της ομογενούς αλλοδαπής υπό στοι−
χεία: ΜΠΕΡΜΠΕΡΗ ΚΛΟΝΤΙΑΝΑ ον. πατρός ΑΛΦΡΕΝΤ, 
γεν. 1989 στην Αλβανία, για την απόκτηση της Ελληνικής 
ιθαγένειας.

8. Με την υπ’ αριθμ. Φ. 113854/40969/28.5.2009 απόφαση 
του Υφυπουργού Εσωτερικών, γίνεται δεκτή η αίτηση πο−
λιτογράφησης της ομογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία: 
ΠΑΝΤΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ον. πατρός ΓΙΩΡΓΗΣ, γεν. 1986 στην 
Αλβανία, για την απόκτηση της Ελληνικής ιθαγένειας.

9. Με την υπ’ αριθμ. Φ. 113857/40972/28.5.2009 απόφαση 
του Υφυπουργού Εσωτερικών, γίνεται δεκτή η αίτηση πο−
λιτογράφησης της ομογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία: 
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ον. πατρός ΝΑΣΙΟΣ, γεν. 1988 στην 
Αλβανία, για την απόκτηση της Ελληνικής ιθαγένειας.

10. Με την υπ’ αριθμ. Φ. 114246/37713/28.5.2009 απόφα−
ση του Υφυπουργού Εσωτερικών, γίνεται δεκτή η αί−
τηση πολιτογράφησης του ομογενούς αλλοδαπού υπό 
στοιχεία: ΛΑΠΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ον. πατρός ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, 
γεν. 1961 στην Αλβανία, για την απόκτηση της Ελληνικής 
ιθαγένειας.

11. Με την υπ’ αριθμ. Φ. 114273/37719/28.5.2009 απόφαση 
του Υφυπουργού Εσωτερικών, γίνεται δεκτή η αίτηση πο−
λιτογράφησης της ομογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία: 
ΤΣΙΚΑ ΠΟΛΥΞΕΝΗ ον. πατρός ΦΟΡΟΣ, γεν. 1968 στην 
Αλβανία, για την απόκτηση της Ελληνικής ιθαγένειας.

12. Με την υπ’ αριθμ. Φ. 117445/37779/28.5.2009 απόφαση 
του Υφυπουργού Εσωτερικών, γίνεται δεκτή η αίτηση πο−
λιτογράφησης της ομογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία: 
ΓΚΑΜΠΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ον. συζ. ΒΑΓΓΕΛΗΣ, γεν. 1935 στην 
Αλβανία, για την απόκτηση της Ελληνικής ιθαγένειας.

13. Με την υπ’ αριθμ. Φ. 117514/41015/28.5.2009 απόφαση 
του Υφυπουργού Εσωτερικών, γίνεται δεκτή η αίτηση πο−
λιτογράφησης του ομογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία: 
ΝΑΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗΣ ον. πατρός ΣΩΤΗΡΗΣ, γεν. 1989 στην 
Αλβανία, για την απόκτηση της Ελληνικής ιθαγένειας.

14. Με την υπ’ αριθμ. Φ. 117694/37784/28.5.2009 απόφαση 
του Υφυπουργού Εσωτερικών, γίνεται δεκτή η αίτηση πο−
λιτογράφησης της ομογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία: 
ΝΤΟΥΚΑ ΒΑΓΓΕΛΙΕ ον. συζ. ΤΙΜΟ, γεν. 1943 στην Αλβανία, 
για την απόκτηση της Ελληνικής ιθαγένειας.

15. Με την υπ’ αριθμ. Φ. 117824/37787/28.5.2009 απόφαση 
του Υφυπουργού Εσωτερικών, γίνεται δεκτή η αίτηση πο−
λιτογράφησης της ομογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία: 
ΜΠΟΡΔΩΚΑ ΓΙΟΡΙΝΑ ον. πατρός ΧΡΗΣΤΟΣ, γεν. 1986 στην 
Αλβανία, για την απόκτηση της Ελληνικής ιθαγένειας.

  Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΘ. ΝΑΚΟΣ

F
(2)

    Πολιτογράφηση Oμογενών Αλλοδαπών υπό στοιχεία: ΚΡΙ−
ΣΤΟ ΕΙΡΗΝΗ ον. πατρός ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, γεν. 1978 στην 
Αλβανία κ.λπ.

  1. Με την υπ’ αριθμ. Φ. 32027/37349/28.5.2009 απόφαση 
του Υφυπουργού Εσωτερικών, γίνεται δεκτή η αίτηση πο−
λιτογράφησης της ομογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία: 

ΚΡΙΣΤΟ ΕΙΡΗΝΗ ον. πατρός ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, γεν. 1978 στην 
Αλβανία, για την απόκτηση της Ελληνικής ιθαγένειας.

2. Με την υπ’ αριθμ. Φ. 73684/32713/28.5.2009 απόφαση 
του Υφυπουργού Εσωτερικών, γίνονται δεκτές οι αιτή−
σεις πολιτογράφησης των ομογενών αλλοδαπών υπό 
στοιχεία:

α) ΚΙΤΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ον. πατρός ΧΡΗΣΤΟΣ, γεν. 1955 
στην Αλβανία,

β) ΚΙΤΟΥ ΓΑΡΟΥΦΩ ον. συζ. ΑΝΤΩΝΗΣ, γεν. 1959 στην 
Αλβανία και 

γ) ΚΟΥΡΤΗ ΛΕΟΝΟΡΑ ον. συζ. ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ, γεν. 1979 
στην Αλβανία, για την απόκτηση της Ελληνικής ιθαγέ−
νειας.

3. Με την υπ’ αριθμ. Φ. 75863/33398/28.5.2009 απόφαση 
του Υφυπουργού Εσωτερικών, γίνονται δεκτές οι αιτή−
σεις πολιτογράφησης των ομογενών αλλοδαπών υπό 
στοιχεία:

α) ΚΕΝΤΡΟΣ ΣΠΥΡΟΣ ον. πατρός ΒΑΓΓΕΛΗΣ, γεν. 1970 
στην Αλβανία και

β) ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΛΛΗ ον. συζ. ΣΠΥΡΟΣ, γεν. 1980 στην 
Αλβανία, για την απόκτηση της Ελληνικής ιθαγένειας.

4. Με την υπ’ αριθμ. Φ. 78950/37384/28.5.2009 απόφαση 
του Υφυπουργού Εσωτερικών, γίνεται δεκτή η αίτηση πο−
λιτογράφησης της ομογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία: 
ΤΟΝΑ ΛΙΝΤΙΤΑ ον. συζ. ΣΠΥΡΟ, γεν. 1971 στην Αλβανία, 
για την απόκτηση της Ελληνικής ιθαγένειας.

5. Με την υπ’ αριθμ. Φ. 104212/29214/28.5.2009 απόφαση 
του Υφυπουργού Εσωτερικών, γίνεται δεκτή η αίτηση πο−
λιτογράφησης της ομογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία: 
ΔΗΜΑ ΕΡΜΙΡΑ ον. συζ. ΒΑΔΙ, γεν. 1969 στην Αλβανία, για 
την απόκτηση της Ελληνικής ιθαγένειας.

6. Με την υπ’ αριθμ. Φ. 114102/37699/28.5.2009 απόφαση 
του Υφυπουργού Εσωτερικών, γίνεται δεκτή η αίτηση 
πολιτογράφησης του ομογενούς αλλοδαπού υπό στοι−
χεία: ΤΖΟΥΜΠΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ον. πατρός ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, 
γεν. 1990 στην Αλβανία, για την απόκτηση της Ελληνικής 
ιθαγένειας.

7. Με την υπ’ αριθμ. Φ. 114399/37725/28.5.2009 απόφαση 
του Υφυπουργού Εσωτερικών, γίνεται δεκτή η αίτηση 
πολιτογράφησης της ομογενούς αλλοδαπής υπό στοι−
χεία: ΝΑΤΣΙΟΥ ΕΡΛΙΣΑ ον. πατρός ΝΙΚΟΣ, γεν. 1989 στην 
Αλβανία, για την απόκτηση της Ελληνικής ιθαγένειας.

8. Με την υπ’ αριθμ. Φ. 114414/37726/28.5.2009 απόφαση 
του Υφυπουργού Εσωτερικών, γίνεται δεκτή η αίτηση πο−
λιτογράφησης του ομογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία: 
ΤΖΩΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ον. πατρός ΚΩΤΣΗΣ, γεν. 1987 στην 
Αλβανία, για την απόκτηση της Ελληνικής ιθαγένειας.

9. Με την υπ’ αριθμ. Φ. 114653/37735/28.5.2009 απόφαση 
του Υφυπουργού Εσωτερικών, γίνεται δεκτή η αίτηση 
πολιτογράφησης της ομογενούς αλλοδαπής υπό στοι−
χεία: ΧΑΡΙΣΗ ΕΛΙΑΝΑ ον. πατρός ΣΠΥΡΟΣ, γεν. 1977 στην 
Αλβανία, για την απόκτηση της Ελληνικής ιθαγένειας.

10. Με την υπ’ αριθμ. Φ. 115176/37745/28.5.2009 απόφαση 
του Υφυπουργού Εσωτερικών, γίνονται δεκτές οι αιτή−
σεις πολιτογράφησης των ομογενών αλλοδαπών υπό 
στοιχεία:

α) ΜΠΙΡΜΠΙΛΗ ΘΕΟΔΩΡΑ ον. πατρός ΔΗΜΗΤΡΗΣ, γεν. 
1985 στην Αλβανία και

β) ΜΠΙΡΜΠΙΛΗ ΜΕΡΟΠΗ ον. πατρός ΔΗΜΗΤΡΗΣ, γεν. 
1988 στην Αλβανία, για την απόκτηση της Ελληνικής 
ιθαγένειας.

11. Με την υπ’ αριθμ. Φ. 118105/21592/28.5.2009 απόφαση 
του Υφυπουργού Εσωτερικών, γίνεται δεκτή η αίτηση πο−
λιτογράφησης της ομογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία: 
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ΣΚΕΥΗ ΕΥΘΥΜΙΑ ον. συζ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, γεν. 1971 στην 
Αλβανία, για την απόκτηση της Ελληνικής ιθαγένειας.

  Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΘ. ΝΑΚΟΣ

F
(3)

    Πολιτογράφηση Oμογενών Αλλοδαπών υπό στοιχεία: 
ΜΟΝΕ ΛΕΟΝΟΡΑ συζ. ΜΙΝΕΛΑ, γεν. 1939 στην Αλβα−
νία κ.λπ.

  1. Με την υπ’ αριθμ. Φ. 74720/30269/28.5.2009 απόφαση 
του Υφυπουργού Εσωτερικών, γίνεται δεκτή η αίτηση πο−
λιτογράφησης της ομογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία: 
ΜΟΝΕ ΛΕΟΝΟΡΑ συζ. ΜΙΝΕΛΑ, γεν. 1939 στην Αλβανία, 
για την απόκτηση της Ελληνικής ιθαγένειας.

2. Με την υπ’ αριθμ. Φ. 81135/39333/28.5.2009 απόφαση 
του Υφυπουργού Εσωτερικών, γίνεται δεκτή η αίτηση πο−
λιτογράφησης του ομογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία: 
ΜΙΤΣΗ ΦΩΤΟ ον. πατρός ΚΩΣΤΑ, γεν. 1956 στην Αλβανία, 
για την απόκτηση της Ελληνικής ιθαγένειας.

3. Με την υπ’ αριθμ. Φ. 110741/40866/28.5.2009 απόφαση 
του Υφυπουργού Εσωτερικών, γίνονται δεκτές οι αιτή−
σεις πολιτογράφησης των ομογενών αλλοδαπών υπό 
στοιχεία:

α) ΠΑΠΠΑΣ ΝΙΚΟΛΑΣ ον. πατρός ΣΠΥΡΟΣ, γεν. 1934 
στην Αλβανία και

β) ΠΑΠΠΑ ΜΕΡΟΠΗ ον. συζ. ΝΙΚΟΛΑΣ, γεν. 1933 στην 
Αλβανία, για την απόκτηση της Ελληνικής ιθαγένειας.

4. Με την υπ’ αριθμ. Φ. 112948/37640/28.5.2009 απόφα−
ση του Υφυπουργού Εσωτερικών, γίνεται δεκτή η αί−
τηση πολιτογράφησης του ομογενούς αλλοδαπού υπό 
στοιχεία: ΖΙΩΓΚΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ον. πατρός ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ, 
γεν. 1972 στην Αλβανία, για την απόκτηση της Ελληνικής 
ιθαγένειας.

5. Με την υπ’ αριθμ. Φ. 114037/37693/28.5.2009 απόφαση 
του Υφυπουργού Εσωτερικών, γίνεται δεκτή η αίτηση πο−
λιτογράφησης της ομογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία: 
ΚΥΡΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΑ ον. πατρός ΘΕΟΦΑΝΗΣ, γεν. 1964 στην 
Αλβανία, για την απόκτηση της Ελληνικής ιθαγένειας.

6. Με την υπ’ αριθμ. Φ. 114599/32347/28.5.2009 απόφαση 
του Υφυπουργού Εσωτερικών, γίνονται δεκτές οι αιτή−
σεις πολιτογράφησης των ομογενών αλλοδαπών υπό 
στοιχεία:

α) ΤΣΑΒΟ ΔΗΜΗΤΡΗ ον. πατρός ΚΟΛΙΟ, γεν. 1949 στην 
Αλβανία και

β) ΤΣΑΒΟ ΓΑΡΟΥΦΩ ον. πατρός ΝΑΣΟ, γεν. 1951 στην 
Αλβανία, για την απόκτηση της Ελληνικής ιθαγένειας.

7. Με την υπ’ αριθμ. Φ. 117177/36800/28.5.2009 απόφαση 
του Υφυπουργού Εσωτερικών, γίνεται δεκτή η αίτηση 
πολιτογράφησης της ομογενούς αλλοδαπής υπό στοι−
χεία: ΤΖΑΝΙ ΕΛΕΝΑ ον. πατρός ΡΟΜΠΕΡΤ, γεν. 1987 στην 
Αλβανία, για την απόκτηση της Ελληνικής ιθαγένειας.

8. Με την υπ’ αριθμ. Φ. 117783/37091/28.5.2009 απόφαση 
του Υφυπουργού Εσωτερικών, γίνεται δεκτή η αίτηση 
πολιτογράφησης του ομογενούς αλλοδαπού υπό στοι−
χεία: ΝΤΟΚΟ ΧΡΗΣΤΟ ον. πατρός ΝΑΚΗ, γεν. 1974 στην 
Αλβανία, για την απόκτηση της Ελληνικής ιθαγένειας.

9. Με την υπ’ αριθμ. Φ. 118134/37096/28.5.2009 απόφαση 
του Υφυπουργού Εσωτερικών, γίνεται δεκτή η αίτηση 
πολιτογράφησης της ομογενούς αλλοδαπής υπό στοι−
χεία: ΠΕΤΡΟ ΓΙΟΝΙΝΤΑ ον. πατρός ΣΠΥΡΟ, γεν. 1985 στην 
Αλβανία, για την απόκτηση της Ελληνικής ιθαγένειας.

10. Με την υπ’ αριθμ. Φ. 118933/36987/28.5.2009 από−
φαση του Υφυπουργού Εσωτερικών, γίνεται δεκτή η αί−

τηση πολιτογράφησης του ομογενούς αλλοδαπού υπό 
στοιχεία: ΖΕΪΝΕΛΧΟΤΖΑ ΟΛΓΚΕΡΤ ον. πατρός ΣΚΕΝΤΕΡ, 
γεν. 1985 στην Αλβανία, για την απόκτηση της Ελληνικής 
ιθαγένειας.

11. Με την υπ’ αριθμ. Φ. 118949/36989/28.5.2009 απόφαση 
του Υφυπουργού Εσωτερικών, γίνεται δεκτή η αίτηση πο−
λιτογράφησης του ομογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία: 
ΜΗΤΣΗΣ ΣΠΥΡΟΣ ον. πατρός ΚΩΤΣΗΣ, γεν. 1971 στην 
Αλβανία, για την απόκτηση της Ελληνικής ιθαγένειας.

12. Με την υπ’ αριθμ. Φ. 119716/37812/28.5.2009 απόφαση 
του Υφυπουργού Εσωτερικών, γίνεται δεκτή η αίτηση 
πολιτογράφησης του ομογενούς αλλοδαπού υπό στοι−
χεία: ΓΚΙΟΚΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ον. πατρός ΠΕΤΡΟΣ, γεν. 
1989 στην Αλβανία, για την απόκτηση της Ελληνικής 
ιθαγένειας.

13. Με την υπ’ αριθμ. Φ. 119735/37816/28.5.2009 απόφα−
ση του Υφυπουργού Εσωτερικών, γίνεται δεκτή η αί−
τηση πολιτογράφησης της ομογενούς αλλοδαπής υπό 
στοιχεία: ΓΚΙΟΥΡΓΚΙΑ ΡΟΖΑΜΑΡΙΑ ον. πατρός ΣΠΥΡΟ, 
γεν. 1986 στην Αλβανία, για την απόκτηση της Ελληνικής 
ιθαγένειας.

14. Με την υπ’ αριθμ. Φ. 119740/37819/28.5.2009 απόφαση 
του Υφυπουργού Εσωτερικών, γίνονται δεκτές οι αιτή−
σεις πολιτογράφησης των ομογενών αλλοδαπών υπό 
στοιχεία:

α) ΗΓΟΥΜΕΝΙΔΗΣ ΑΙΜΙΛΙΟΣ ον. πατρός ΒΑΣΙΛΗΣ, γεν. 
1964 στην Αλβανία και

β) ΗΓΟΥΜΕΝΙΔΗ ΕΡΜΙΟΝΗ ον. συζ. ΑΙΜΙΛΙΟΣ, γεν. 1971 
στην Αλβανία, για την απόκτηση της Ελληνικής ιθαγέ−
νειας.

15. Με την υπ’ αριθμ. Φ. 120396/39964/28.5.2009 απόφαση 
του Υφυπουργού Εσωτερικών, γίνεται δεκτή η αίτηση πο−
λιτογράφησης του ομογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία: 
ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ ον. πατρός ΘΩΜΑΣ, γεν. 1974 στην 
Αλβανία, για την απόκτηση της Ελληνικής ιθαγένειας.

  Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΘ. ΝΑΚΟΣ

F
    (4)
Ολοκλήρωση − οριστικοποίηση και πιστοποίηση της έναρ−

ξης της παραγωγικής λειτουργίας επένδυσης της 
εταιρείας «SOLAR CELLS HELLAS ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΣΥ−
ΣΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙ−
ΡΕΙΑ», με δ.τ. «SOLAR CELLS Α.Ε.» η οποία έχει υπα−
χθεί στις διατάξεις του ν. 3299/2004.

  Με την υπ’ αριθμ. 27489/ΥΠΕ/4/00094/Ε/ν. 3299/2004/ 
1.6.2009 απόφαση του Υπουργού και του Υφυπουργού 
Οικονομίας και Οικονομικών, με την οποία εγκρίθηκε η 
υπαγωγή στις διατάξεις του ν. 3299/2004, επένδυσης της 
εταιρείας «SOLAR CELLS HELLAS ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗ−
ΜΑΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», με 
δ.τ. «SOLAR CELLS Α.Ε.» που αναφέρεται στην ίδρυση 
μονάδας παραγωγής φωτοβολταϊκών στοιχείων πολυ−
κρυσταλλικού πυριτίου δυναμικότητας 20MWp WAFERS 
τα οποία επιτρέπουν την άμεση μετατροπή της ηλιακής 
ενέργειας σε ηλεκτρική, στη ΒΙΠΕ Πατρών του Νομού 
Αχαΐας, με τους εξής όρους:

(α) Το συνολικό οριστικοποιούμενο ενισχυόμενο κόστος 
της επένδυσης ανέρχεται στο ποσό των είκοσι τεσσά−
ρων εκατομμυρίων επτακοσίων ογδόντα δύο χιλιάδων 
πεντακοσίων (24.782.500,00) €.

(β) Η Ίδια συμμετοχή ανέρχεται στο ποσό των επτά 
εκατομμυρίων τριακοσίων είκοσι τριών χιλιάδων διακο−
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σίων πενήντα ευρώ (7.323.250,00) € που αποτελεί ποσο−
στό 29,55% του συνολικού κόστους της ενισχυόμενης 
επένδυσης.

(γ) Το ύψος της επιχορήγησης ανέρχεται στο ποσό 
των δώδεκα εκατομμυρίων τριακοσίων ενενήντα μιας 
χιλιάδων διακοσίων πενήντα ευρώ (12.391.250,00) € που 
αποτελεί ποσοστό 50,00%, του συνολικού κόστους της 
ενισχυόμενης επένδυσης.

(δ) Το ύψος του τραπεζικού δανείου ανέρχεται στο 
ποσό των πέντε εκατομμυρίων εξήντα οκτώ χιλιάδων 
(5.068.000,00) € που αποτελεί ποσοστό 20,45%, του συ−
νολικού κόστους της ενισχυόμενης επένδυσης.

(ε) Ημερομηνία ολοκλήρωσης της επένδυσης: 22.12.2008.
(στ) Σύμφωνα με τις εγκριτικές αποφάσεις υπ’ αριθμ. 

5532/ΥΠΕ/4/00094/Ε/ν. 3299/2004/21.2.2006 που αφορά την 
ίδρυση μονάδας παραγωγής φωτοβολταϊκών στοιχείων 
και 40780/ΥΠΕ/4/00342/Ε/ν. 3299/2004/28.11.2006 που αφο−
ρά την επέκταση της μονάδας παραγωγής φωτοβολταϊ−
κών στοιχείων με σκοπό την αύξηση της δυναμικότητας 
της μονάδας, οι θέσεις εργασίας ορίζονταν σε 116 άτομα 
για την ίδρυση και 10 άτομα για την επέκταση.

Με την ολοκλήρωση της επένδυσης πιστοποιήθηκαν 
για μεν την ίδρυση η δημιουργία 65 ατόμων για δε την 
επέκταση η δημιουργία 5 ατόμων.

Εγκρίνεται η καταβολή του υπολοίπου της επιχορήγη−
σης ύψους επτά εκατομμυρίων τριών χιλιάδων επτακο−
σίων πενήντα ευρώ (7.003.750,00) €.

Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

   Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ  Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
 ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

 ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ

F

(5)
    Ολοκλήρωση − οριστικοποίηση και πιστοποίηση της έναρ−

ξης της παραγωγικής λειτουργίας επένδυσης της 
εταιρείας «SOLAR CELLS HELLAS ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΣΥ−
ΣΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙ−
ΡΕΙΑ», με δ.τ. «SOLAR CELLS Α.Ε.» η οποία έχει υπα−
χθεί στις διατάξεις του ν. 3299/2004.

  Με την υπ’ αριθμ. 27492/ΥΠΕ/4/00342/Ε/ν. 3299/2004/ 
1.6.2009 απόφαση του Υπουργού και του Υφυπουργού 
Οικονομίας και Οικονομικών, με την οποία εγκρίθηκε η 
υπαγωγή στις διατάξεις του ν. 3299/2004, επένδυσης της 
εταιρείας «SOLAR CELLS HELLAS ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗ−
ΜΑΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», με 
δ.τ. «SOLAR CELLS Α.Ε.» που αναφέρεται στην επέκταση 
μονάδας παραγωγής φωτοβολταϊκών στοιχείων πολυ−
κρυσταλλικού πυριτίου τα οποία επιτρέπουν την άμεση 
μετατροπή της ηλιακής ενέργειας σε ηλεκτρική με σκοπό 
την αύξηση της δυναμικότητας της μονάδας σε παρα−
γωγή Cells κατά 30 MWp/ετησίως, στη ΒΙΠΕ Πατρών του 
Νομού Αχαΐας, με τους εξής όρους:

(α) Το συνολικό οριστικοποιούμενο ενισχυόμενο κό−
στος της επένδυσης ανέρχεται στο ποσό των δέκα 
πέντε εκατομμυρίων οκτακοσίων εβδομήντα χιλιάδων 
(15.870.000,00) €.

(β) Η Ίδια συμμετοχή ανέρχεται στο ποσό των πέντε εκα−
τομμυρίων εκατόν πενήντα χιλιάδων εξακοσίων ογδόντα 
επτά ευρώ (5.150.687,00) € που αποτελεί ποσοστό 32,45% 
του συνολικού κόστους της ενισχυόμενης επένδυσης.

(γ) Το ύψος της επιχορήγησης ανέρχεται στο ποσό 
των επτά εκατομμυρίων εκατόν σαράντα μιας χιλιάδων 
πεντακοσίων ευρώ (7.141.500,00) € που αποτελεί ποσο−
στό 45,00%, του συνολικού κόστους της ενισχυόμενης 
επένδυσης.

(δ) Το ύψος του τραπεζικού δανείου ανέρχεται στο ποσό 
των τριών εκατομμυρίων πεντακοσίων εβδομήντα επτά 
χιλιάδων οκτακοσίων δεκατριών ευρώ (3.577.813,00) € που 
αποτελεί ποσοστό 22,55%, του συνολικού κόστους της 
ενισχυόμενης επένδυσης.

(ε) Ημερομηνία ολοκλήρωσης της επένδυσης: 22.12.2008.
(στ) Σύμφωνα με τις εγκριτικές αποφάσεις υπ’ αριθμ. 

5532/ΥΠΕ/4/00094/Ε/ν. 3299/2004/21.2.2006 που αφορά την 
ίδρυση μονάδας παραγωγής φωτοβολταϊκών στοιχείων 
και 40780/ΥΠΕ/4/00342/Ε/ν. 3299/2004/28.11.2006 που αφο−
ρά την επέκταση της μονάδας παραγωγής φωτοβολταϊ−
κών στοιχείων με σκοπό την αύξηση της δυναμικότητας 
της μονάδας, οι θέσεις εργασίας ορίζονταν σε 116 άτομα 
για την ίδρυση και 10 άτομα για την επέκταση. Με την 
ολοκλήρωση της επένδυσης πιστοποιήθηκαν για μεν την 
ίδρυση η δημιουργία 65 ατόμων για δε την επέκταση η 
δημιουργία 5 ατόμων.

Εγκρίνεται η καταβολή του υπολοίπου της επιχορήγη−
σης ύψους τεσσάρων εκατομμυρίων τριάντα έξι χιλιάδων 
πεντακοσίων (4.036.500,00) €.

Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ  Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
 ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

 ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ

F
    Αριθμ. 36596/Ε5 (6)
Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης σε τριάντα ένα (31) 

υπαλλήλους του Τ.Ε.Ι. Καβάλας με σχέση εργασίας 
Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 16 παρ. 1 του ν. 3205/2003 

«Περί μισθολογίου Δημοσίων Υπαλλήλων».
2. Τις διατάξεις του άρθρου 18 παρ. 2 του ν. 3254/2004 

(ΦΕΚ 137/τ.Α΄).
3. Την υπ’ αριθμ. 2/72757/0022/31.12.2003 εγκύκλιο του 

Γ.Λ.τ.Κ. «Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατά−
ξεων του ν. 3205/2003 (ΦΕΚ 297/τ.Α΄)».

4. Την υπ’ αριθμ. 2/31902/0022/8.9.2004 εγκύκλιο του 
Γ.Λ.τ.Κ. «Παροχή οδηγιών για την τροποποίηση των διατά−
ξεων του ν. 3205/2003 (ΦΕΚ 297/τ.Α΄) σύμφωνα με τις δια−
τάξεις του άρθρου 18 του ν. 3254/2004 (ΦΕΚ 137/τ.Α΄).

5. Την υπ’ αριθμ. 2/7093/0022/5.2.2004 (ΦΕΚ 215/τ.Β΄/ 
5.2.2004) κοινή υπουργική απόφαση για «επέκταση των 
διατάξεων του ν. 3205/2003 στο προσωπικό με σχέση 
εργασίας ιδιωτικού δικαίου που απασχολείται στο Δη−
μόσιο, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α.».

6. Την υπ’ αριθμ. 596/19.3.2009 απόφαση του Τμήματος 
Κοινωνικής Επιθεώρησης Καβάλας της Περιφερειακής 
Διεύθυνσης Κοινωνικής Επιθεώρησης Ανατολικής Μακε−
δονίας−Θράκης του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοι−
νωνικής Προστασίας.

7. Το απόσπασμα της υπ’ αριθμ. 5/5.3.2009 πράξης του 
Συμβουλίου του Τ.Ε.Ι. Καβάλας για έγκριση υπερωριακής 
απασχόλησης σε τριάντα ένα (31) υπαλλήλους Ι.Δ.Α.Χ. του 
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Ιδρύματος και το υπ’ αριθμ. 877/26.3.2009 έγγραφο του 
Προέδρου του Τ.Ε.Ι. Καβάλας για το ίδιο θέμα.

8. Το γεγονός ότι η δαπάνη που θα προκύψει από την 
εκτέλεση των εγκεκριμένων ωρών εργασίας, ύψους συνο−
λικά 27.149,71 ΕΥΡΩ, σε καμιά περίπτωση δεν επιτρέπεται 
να υπερβεί τις εγκεκριμένες πιστώσεις του ΚΑΕ 0261 
(90.000 ΕΥΡΩ) του προϋπολογισμού οικ. έτους 2009 του 
ΤΕΙ Καβάλας.

9. Το γεγονός ότι η υπερωριακή απασχόληση κρίνεται 
απαραίτητη για την κάλυψη εποχιακών, έκτακτων ή επει−
γουσών αναγκών του Τ.Ε.Ι. Καβάλας, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε, στο πλαίσιο του εγκεκριμένου προϋπολογι−
σμού οικ. έτους 2009 του Τ.Ε.Ι. Καβάλας, την υπερωριακή 
απασχόληση πέραν του υποχρεωτικού ωραρίου, για το 
χρονικό διάστημα από 1.4.2009 έως 31.12.2009, για:

Τριάντα ένα (31) διοικητικούς υπαλλήλους με σχέση 
εργασίας Ι.Δ.Α.Χ. και για μέχρι εκατόν είκοσι (120) ώρες 
συνολικά για κάθε υπάλληλο.

Η απόφαση αυτή ισχύει έναν μήνα πριν τη δημοσίευσή 
της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Μαρούσι, 28 Μαΐου 2009

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΡΙΣΤΟΒΟΥΛΟΣ ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

F
    Αριθμ. 41885/Β (7)
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 49506/Β7 (ΦΕΚ 1156/

τ.Β΄/30.7.2004) υπουργικής απόφασης που αφορά 
στην «Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπου−
δών του Τμήματος Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού 
του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με τίτλο “Άσκηση και 
Υγεία”, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει».

  Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 3685/2008 (ιδίως το άρθρο 6, 

παραγρ. 3), ΦΕΚ 148, τ.Α΄, 16.7.2008 «Θεσμικό πλαίσιο για 
τις μεταπτυχιακές σπουδές», όπως τροποποιήθηκε με 
τις διατάξεις του άρθρου 24 του ν. 3696/2008 (ΦΕΚ 177, 
τ.Α΄, 25.8.2008).

2. Τις διατάξεις του ν. 3374/2005 (ΦΕΚ 189, τ.Α΄, 2.8.2005) 
«Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. 
Σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μο−
νάδων−Παράρτημα διπλώματος».

3. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθεσίας 
για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», που 
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 
98 Α΄).

4. Την υπ’ αριθμ. ΣΤ5/5557 (ΦΕΚ 68/τ. Β΄/21.1.2009) κοινή 
απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εθνικής 
Παιδείας και Θρησκευμάτων «Καθορισμός αρμοδιοτή−
των Υφυπουργών του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και 
Θρησκευμάτων».

5. Την υπ’ αριθμ. 49506/Β7 (ΦΕΚ 1156/τ.Β΄/30.7.2004) 
υπουργική απόφαση που αφορά στην «Έγκριση Προγράμ−
ματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Φυσικής 
Αγωγής και Αθλητισμού του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας 
με τίτλο «Άσκηση και Υγεία», όπως έχει τροποποιηθεί από 
τις υπ’ αριθμ. 50352/Β7 (ΦΕΚ 1359/τ.Β΄/1.8.2007) και 123636/
Β7 (ΦΕΚ 2321/τ.Β΄/6.12.2007) υπουργικές αποφάσεις.

6. Το απόσπασμα πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης 
Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος Φυσικής Αγωγής και 
Αθλητισμού του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (συνεδρία 
55η/25.2.2009).

7. Το απόσπασμα πρακτικών της Συγκλήτου Ειδικής 
Σύνθεσης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (συνεδρία υπ’ 
αριθμ. 6/3.4.2009).

8. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού 
Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε την υπ’ αριθμ. 49506/Β7 (ΦΕΚ 1156/
τ.Β΄/30.7.2004) υπουργική απόφαση, όπως έχει τροπο−
ποιηθεί και ισχύει, ως ακολούθως:

Το άρθρο 6 «Πρόγραμμα Μαθημάτων» αντικαθίσταται 
ως εξής:

«Άρθρο 6
Πρόγραμμα Μαθημάτων

Τα μαθήματα, η διδακτική και ερευνητική απασχόληση, 
οι πρακτικές ασκήσεις και οι κάθε άλλου είδους εκπαι−
δευτικές και ερευνητικές δραστηριότητες για την απονο−
μή των κατά το άρθρο 3 τίτλων ορίζονται ως εξής:

Για το ΜΔΕ
1. Στο ΠΜΣ προσφέρονται 15 μαθήματα των οποίων οι 

τίτλοι δίνονται στον Πίνακα 1.
Από αυτά, τα μαθήματα 1 και 2 είναι υποχρεωτικά, ενώ 

όλα τα υπόλοιπα είναι επιλεγόμενα. Στο πρώτο εξάμηνο 
ο φοιτητής υποχρεούται να παρακολουθήσει τέσσερα 
μαθήματα τα οποία οδηγούν στη συνολική απόδοση των 
30 ECTS (2 υποχρεωτικά μαθήματα των 8 ECTS = 16 ECTS 
και 2 επιλεγόμενα μαθήματα των 7 ECTS=14ECTS).

2. Στο δεύτερο εξάμηνο σπουδών ο φοιτητής υποχρε−
ούται να παρακολουθήσει από τον Πίνακα 1 τέσσερα 
επιλεγόμενα μαθήματα και το υποχρεωτικό σεμινάριο 
που αναφέρεται στον Πίνακα 2, με αποτέλεσμα τη συ−
νολική απόδοση των 30 ECTS (4 επιλεγόμενα μαθήματα 
των 7 ECTS = 28 ECTS και 1 υποχρεωτικό σεμινάριο των 
2 ECTS).

3. Η μεταπτυχιακή διατριβή είναι υποχρεωτική και 
πραγματοποιείται εξ ολοκλήρου κατά τη διάρκεια του 
τρίτου εξαμήνου.

Πίνακας 1

ΚΩΔ ECTS Μαθήματα Υ/Ε

Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ
ΜΑ01 8 Μεθοδολογία έρευνας και στατιστική Υ
ΜΑ02 8 Μεθοδολογία παρουσίασης δεδομέ−

νων και συγγραφής της διατριβής
γ

ΜΑ03 7 Νέες τεχνολογίες στην ανάλυση κί−
νησης

Ε

ΜΑ04 7 Εμβιομηχανική του μυοσκελετικού συ−
στήματος

Ε

ΜΑ05 7 Άσκηση και παχυσαρκία Ε
ΜΑ06 7 Βιοχημεία της άσκησης Ε
ΜΑ07 7 Κακώσεις του μυοσκελετικού 

συστήματος και αποκατάσταση
Ε

Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ
ΜΒ01 7 Αποκατάσταση μέσω ισοκινητικής 

δυναμομετρίας
Ε

ΜΒ02 7 Ανάλυση βάδισης Ε
ΜΒ03 7 Μεταβολικές ασθένειες και άσκηση Ε
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ΜΒ04 7 Άσκηση και διατροφή στην πρόληψη 
και αντιμετώπιση ασθενειών

Ε

ΜΒ05 7 Άσκηση, πρόληψη και αποκατάσταση 
καρδιοπαθειών

Ε

ΜΒ06 7 Φυσιολογία του μυός − Λειτουργία και 
πλαστικότητα

Ε

ΜΒ07 7 Πρόληψη αναπνευστικών δυσλειτουρ−
γιών μέσω της άσκησης

Ε

ΜΒ08 7 Καινοτομία και επιχειρηματικότητα 
στην υγεία

Ε

Γ΄ EΞAMHNΟ
ΜΕ 30 Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία Υ

Πίνακας 2

ΚΩΔ ECTS Σεμινάριο Υ/Ε
ΣΕ1 2 Σεμινάρια από επιστήμονες κύρους 

από την Ελλάδα και το εξωτερικό 
για θέματα ιδιαίτερου ερευνητικού 
ενδιαφέροντος για το Π.Μ.Σ.

Υ

3. Επιπλέον ισχύουν τα εξής:
Α. Για το ΜΔΕ
α) Η διδασκαλία κάθε μεταπτυχιακού μαθήματος διαρ−

κεί τουλάχιστον 12 εβδομάδες και η διάρκεια διδασκαλίας 
του είναι τρεις διδακτικές ώρες ανά εβδομάδα.

β) Για την απόκτηση του ΜΔΕ απαιτείται η συμπλήρωση 
90 πιστωτικών μονάδων, οι οποίες προκύπτουν από την 
παρακολούθηση και επιτυχή εξέταση σε οκτώ μαθήματα, 
την επιτυχή παρακολούθηση σεμιναρίου, καθώς και την 
εκπόνηση Μεταπτυχιακής Διατριβής.»

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Μαρούσι, 29 Μαΐου 2009

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΤΑΛΙΑΔΟΥΡΟΣ

F
    Αριθμ. Φ. 124/7/57369/Β2 (8)

Άδεια κατοχής Β΄ θέσης μέλους Δ.Ε.Π.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 13 παρ.9 του ν. 1268/1982 (ΦΕΚ 87/ 

16.7.1982 τ.Α΄) «Για τη δομή και τη λειτουργία των Ανω−
τάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων».

β) Του άρθρου 9 παρ.3 του ν. 1835/1985 (ΦΕΚ 76/14.3.1989 
τ.Α΄).

γ) Του άρθρου 28 παρ. 10 του ν. 2083/1992 (ΦΕΚ 159/ 
21.9.1992 τ.Β΄).

δ) Του άρθρου 3 παρ. 38 του ν. 3027/2002 (ΦΕΚ 152/ 
28.6.2002 τ.Α΄).

ε) Του άρθρου 3 παρ. 4 του ν. 2530/1997 (ΦΕΚ 218/ 
23.10.1997 τ.Α΄) όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 
27 παρ. 2 και 5 του ν. 3549/2007 (ΦΕΚ 69/20.3.2007 τ.Α΄).

2. Την από 5.3.2009 απόφαση της Γ. Σ. του Τμήματος 
Εφαρμοσμένης Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Μα−
κεδονίας.

3. Την από 10.4.2009 απόφαση της Παν/κής Συγκλή−
του.

4. Την από 31.8.2008 αίτηση για χορήγηση άδειας κατο−
χής Β΄ θέσης του καθηγητή Κων/νου Μαργαρίτη.

5. Την υπ’ αριθμ. 108009/ΣΤ5/1.10.2007 (ΦΕΚ 1950/ 
10.10.2007 τ.Β΄) απόφαση της Υπουργού Εθνικής Παιδείας 
και Θρησκευμάτων εκχώρησης δικαιώματος υπογραφής 
«Με εντολή Υπουργού» στο Γενικό Γραμματέα στους Ει−
δικούς Γραμματείς της Κ.Υ. του ΥΠ.Ε.Π.Θ.

6. Το υπ’ αριθμ. 5950/15.5.2009 έγγραφο του Παν/μίου 
Μακεδονίας, αποφασίζουμε:

Παρέχουμε την άδεια στον Κων/νο Μαργαρίτη, καθηγη−
τή μερικής απασχόλησης του τμήματος Εφαρμοσμένης 
Πληροφορικής του Παν/μίου Μακεδονίας, προκειμένου να 
κατέχει και τη θέση του μέλους στην Αρχή Διασφάλισης 
Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπ/ση (Α.ΔΙ.Π.), για το ακαδη−
μαϊκό έτος 2008−2009 (1.9.2008 – 31.8.2009).

Η άδεια ισχύει από την ημέρα ανάληψης των καθηκό−
ντων της δεύτερης θέσης ή της έναρξης απασχόλησης, 
εφόσον είχε προηγηθεί η υποβολή αίτησης χορήγησης 
της σχετικής άδειας, αλλιώς από την ημέρα υποβολής 
της αίτησης.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Μαρούσι, 28 Μαΐου 2009

Με εντολή Υπουργού
Ο Ειδικός Γραμματέας Ανώτατης Εκπ/σης

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ

F

    Αριθμ. Φ.124/8/57372/Β2 (9)
Ανάκληση άδειας κατοχής Β΄ θέσης.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 13 παρ. 9 του ν. 1268/1982 (ΦΕΚ 87/16.7.1982 

τ.Α΄) «Για τη δομή και τη λειτουργία των Α.Ε.Ι.».
β) Του άρθρου 3 παρ. 2 του ν. 2530/1997 όπως αυτό 

αντικαταστάθηκε με το άρθρο 27 παρ. 2 και 5 του 
ν. 3549/2007.

γ) Του άρθρου 2 παρ. 3β του ν. 2530/1997.
2. Την από 7.4.2009 Πράξη του Προέδρου του Τμήμα−

τος Βαλκανικών Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών του 
Παν/μίου Μακεδονίας.

3. Την από 10.4.2009 απόφαση της Παν/κής Συγκλήτου 
του Παν/μίου Μακεδονίας.

4. Την από 6.2.2009 αίτηση του Αναπληρωτή Καθηγητή 
Ι. Τζιώνα για ανάκληση της χορηγηθείσης άδειας κατοχής 
Β΄ θέσης.

5. Την υπ’ αριθμ. Φ. 124/25/110637/Β2/18.12.2008 απόφαση 
χορήγησης άδειας κατοχής Β΄ θέσης στον Αναπλ. Καθη−
γητή Ι. Τζιώνα (ΦΕΚ 2682/31.12.2008 τ.Β΄).

6. Το υπ’ αριθμ. 5951/15.5.2009 έγγραφο του Παν/μίου 
Μακεδονίας.

7. Την υπ’ αριθμ. 108009/ΣΤ5/1.10.2007 (ΦΕΚ 1950/ 
10.10.2007 τ.Β΄) απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας 
και Θρησκευμάτων εκχώρησης δικαιώματος υπογραφής 
«Με εντολή Υπουργού» στο Γεν. Γραμματέα και στους 
Ειδικούς Γραμματείς της Κ.Υ. του ΥΠ.Ε.Π.Θ., αποφασί−
ζουμε:

Ανακαλούμε την υπ’ αριθμ. Φ. 124/25/110637/Β2/18.12.2008 
απόφασή μας που δημοσιεύθηκε στις 31.12.2008 στο υπ’ 
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αριθμ. 2682 ΦΕΚ τ.Β΄, και αφορά στη χορήγηση άδειας 
κατοχής Β΄ θέσης στον Αναπληρωτή Καθηγητή του Τμή−
ματος Βαλκανικών Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών 
του Παν/μίου Μακεδονίας Ιωάννη Τζιώνα, προκειμένου 
να κατέχει και τη θέση του Αντιπροέδρου στον Ο.Ε.Ε.Κ. 
από 22.11.2007 έως 30.10.2010, λόγω παραίτησής του στις 
6.2.2009 από τη θέση του Αντιπροέδρου του Ο.Ε.Ε.Κ.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Μαρούσι, 28 Μαΐου 2009

Με εντολή Υπουργού
Ο Ειδικός Γραμματέας Ανώτατης Εκπ/σης

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ
F

    Αριθμ. 27870/1084 (10)
Προσθήκη τμήματος στο Δημοτικό Ωδείο Αλμυρού.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Του ν. 299/1976 «Περί ρυθμίσεως θεμάτων αφορώντων 

εις τον κανονισμό λειτουργίας των ιδιωτικών μουσικών 
ιδρυμάτων» (ΦΕΚ 90/Α΄/1976) και του από 11.11.1957 β.δ/τος 
«Περί κυρώσεως του εσωτερικού κανονισμού του Ωδείου 
Θεσσαλονίκης» (ΦΕΚ 229/Α΄/1957).

β. Του άρθρου 1 του β.δ/τος 185/1969 (ΦΕΚ 52/Α΄/1969), 
του άρθρου 37 του β.δ/τος 40/1972 (ΦΕΚ 13/Α΄/1972) και 
του άρθρου 30 του π.δ/τος 191/2003 «Οργανισμός Υπουρ−
γείου Πολιτισμού» (ΦΕΚ 146/Α΄/2003).

γ. Του π.δ/τος 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας 
για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ 
98/Α΄/2005).

δ. Του β.δ/τος 16/1966 «Περί ιδρύσεως ιδιωτικών μουσι−
κών ιδρυμάτων» (ΦΕΚ 7/Α΄/1966) και του άρθρου 10 του 
ν. 3207/2003 «Ρύθμιση θεμάτων Ολυμπιακής προετοιμα−
σίας και άλλες διατάξεις».

2. Την υπ’ αριθμ. ΥΠΠΟ/ΔΟΕΠΥ/ΤΟΠΥΝΣ/89348/19.9.2008 
υπουργική απόφαση «Μεταβίβαση δικαιώματος υπογρα−
φής «Με εντολή Υπουργού» στους Γενικό Γραμματέα, 
Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων και 
Τμημάτων της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Πο−
λιτισμού» (ΦΕΚ 2032/Β΄/2.10.2008)

3. Την υπ’ αριθμ. 64914/2119/29.7.2005 απόφαση του 
Υπουργού Πολιτισμού (ΦΕΚ 1194/Β΄/30.8.2005), με την 
οποία χορηγήθηκε άδεια ίδρυσης και λειτουργίας του 
Δημοτικού Ωδείου Αλμυρού.

4. Την υπ’ αριθμ. 44/26.3.2009 αίτηση του Προέδρου 
της Δημοτικής Επιχείρησης Πολιτισμού Δήμου Αλμυρού 
Ν. Μαγνησίας, με τα συνημμένα δικαιολογητικά, αποφα−
σίζουμε:

1. Εγκρίνουμε τη λειτουργία τμήματος σύνθεσης στο 
Δημοτικό Ωδείο Αλμυρού.

2. Από τις διατάξεις της παρούσης δεν προκαλείται 
δαπάνη σε βάρος του Δημοσίου.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 26 Μαΐου 2009

Με εντολή Υπουργού
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΜΑΝΙΑΚΑ

    Αριθμ. 2361 (11)
Τροποποίηση των ορίων της πενταετούς απαγόρευσης θή−

ρας σε έκταση των Δ.Δ. Μουζακίου και Γελάνθης του Δή−
μου Μουζακίου Περιφέρειας Δασαρχείου Μουζακίου.

  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 258 παρ. 5 του ν.δ. 86/1969 

που προστέθηκε με το άρθρο 7 παρ. 3 του ν. 177/1975 
«περί αντικαταστάσεως και συμπληρώσεως διατάξεων 
τινών του ν.δ. 86/1969 περί Δασικού Κώδικα.

2. Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 414985/29.11.1985 (ΦΕΚ 757/
Β΄/18.12.1985) κοινής απόφασης των Υφυπουργού Εθνικής 
Οικονομίας και αναπληρωτή Υπουργού Γεωργίας «περί 
μέτρων διαχείρισης της άγριας πτηνοπανίδας».

3. Τις διατάξεις του π.δ. 94/1993 (ΦΕΚ 40/Α΄/22.3.1993) 
«περί καθορισμού αρμοδιοτήτων από το Υπουργό και τις 
Περιφερειακές αρχές».

4. Τις διατάξεις του ν. 2503/1997 (ΦΕΚ 107/Α) «Διοίκηση, 
οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας κ.λπ.».

5. Την υπ’ αριθμ. 5851/22.6.2007 (ΦΕΚ 1157/Β΄/10.7.2007) 
απόφαση του Γ.Γ.Π. Θεσσαλίας «περί μεταβίβασης αρ−
μοδιοτήτων κ.λπ.».

6. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ−
βέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε με 
το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α 98).

7. Την από 11.5.2009 εισήγηση του Γραφείου Θήρας, τη 
σύμφωνη γνώμη μας, σε συνδυασμό με την σκοπιμότητα 
της παραπάνω απόφασης για την προστασία, ανάπτυξη, 
αναπαραγωγή και εκμετάλλευση των πληθυσμών των 
θηραμάτων και των ειδών της αυτοφυούς χλωρίδας της 
περιοχής, αποφασίζουμε:

1. Τροποποιούμε τα όρια της 5ετούς απαγορευμένης για 
το κυνήγι έκτασης στις θέσεις «Κόκκινο Λιθάρι − επαρ−
χιακή οδός Μουζακίου − Λαζαρίνας − γέφυρα Γελάνθης», 
περιφέρειας Δήμου Μουζακίου του Νομού Καρδίτσας και 
αυξάνουμε την έκτασή του κατά 661 στρέμματα (από 1.736 
στρέμματα σε 2.397 στρέμματα συνολικά).

2. Η έκταση όπως αυτή απεικονίζεται στο θεωρημένο 
χάρτη που επισυνάπτεται στην παρούσα ορίζεται ως εξής: 
Αρχίζει από τη θέση «Κόκκινο λιθάρι» επί της επαρχιακής 
οδού Μουζακίου − Λαζαρίνας, ακολουθεί την ανωτέρω οδό 
την οποία και παρακάμπτει για να ακολουθήσει τα όρια 
των Νομών Καρδίτσας − Τρικάλων μέχρι να καταλήξει στον 
επαρχιακό δρόμο προς το Δημοτικό Διαμέρισμα Γελάνθης. 
Ακολουθεί τον ανωτέρω δρόμο και πριν συναντήσει τη 
γέφυρα Γελάνθης στον ποταμό «Πάμισο» (όπου είναι και το 
υφιστάμενο όριο της πενταετούς απαγορευμένης έκτασης) 
ακολουθεί τον αγροτικό δρόμο κατά μήκος του ποταμού 
«Παμίσου» (και συγκεκριμένα της βόρειας όχθης) για να 
καταλήξει στη θέση «Κόκκινο λιθάρι» απ’ όπου άρχισε.

3. Η ανωτέρω απόφαση ισχύει έως και τις 28.2.2011.
4. Οι παραβάτες τιμωρούνται με τις ποινές που προβλέ−

πονται από τα άρθρα 287 παρ. 9 και 18 του ν.δ. 86/1969 
και του άρθρου 9 παρ. 3 της υπ’ αριθμ. 414985/29.11.1985 
κοινής υπουργικής απόφασης «περί μέτρων διαχείρισης 
της άγριας πτηνοπανίδας».

5. Από τις διατάξεις αυτής της απόφασης δεν προκαλεί−
ται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυ−
βερνήσεως και θα ισχύει από το κυνηγετικό έτος 2009−2010.

  Μουζάκι, 27 Μαΐου 2009
Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας

Ο Δασάρχης
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΙΑΝΑΣ    
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