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Πολιτογράφηση Αλλογενών Αλλοδαπών ΠΟΥΧΟΒΑ
ΓΑΛΗΝΑΣ του ΠΕΟΤΡ κ.λπ.
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
1.− Με την υπ’ αριθμ. Φ. 27173/32636/23.6.2008 από−
φαση του Υφυπουργού Εσωτερικών, γίνεται δεκτή η
από 18.5.1995 αίτηση πολιτογράφησης της αλλογενούς
αλλοδαπής ΠΟΥΧΟΒΑ ΓΑΛΗΝΑΣ του ΠΕΟΤΡ, για την
απόκτηση της Ελληνικής ιθαγένειας.
2.− Με την υπ’ αριθμ. Φ. 55921/30939/23.6.2008 από−
φαση του Υφυπουργού Εσωτερικών, γίνεται δεκτή η
από 30.1.1997 αίτηση πολιτογράφησης της αλλογενούς
αλλοδαπής ΛΥΔΙΑΣ ΚΑΜΠΕΝΓΚΕΛΕ ΙΣΣΑ του ΥΓΚΕ, για
την απόκτηση της Ελληνικής ιθαγένειας.
3.− Με την υπ’ αριθμ. Φ. 61703/30886/23.6.2008 από−
φαση του Υφυπουργού Εσωτερικών, γίνεται δεκτή η
από 13.12.1995 αίτηση πολιτογράφησης της αλλογενούς
αλλοδαπής ΚΟΤΤΑΡΑ ΑΓΛΑΪΑΣ συζ. ΗΛΙΑ, για την από−
κτηση της Ελληνικής ιθαγένειας.
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΘ. ΝΑΚΟΣ

F
(2)
Πολιτογράφηση Ομογενών Αλλοδαπών ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΙ−
ΡΗΝΗΣ του ΜΑΡΚΟΥ κ.λπ.
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
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1.− Με την υπ’ αριθμ. Φ. 44728/32594/23.6.2008 από−
φαση του Υφυπουργού Εσωτερικών, γίνεται δεκτή η
από 20.3.1995 αίτηση πολιτογράφησης της ομογενούς
αλλοδαπής ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΙΡΗΝΗΣ του ΜΑΡΚΟΥ, για την
απόκτηση της Ελληνικής ιθαγένειας.
2.− Με την υπ’ αριθμ. Φ. 109721/11758/23.6.2008 απόφα−
ση του Υφυπουργού Εσωτερικών, γίνεται δεκτή η από
17.3.2006 αίτηση πολιτογράφησης της ομογενούς αλ−
λοδαπής ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗΣ του ΑΡΧΙΜΗΔΗ,
για την απόκτηση της Ελληνικής ιθαγένειας.
3.− Με την υπ’ αριθμ. Φ. 112941/29589/23.6.2008 απόφα−
ση του Υφυπουργού Εσωτερικών, γίνεται δεκτή η από
4.12.2007 αίτηση πολιτογράφησης του ομογενούς αλλο−
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δαπού ΝΕΓΚΙΖ ΕΜΙΛ ΤΖΟΝΙ του ΑΛΦΡΕΤ ΤΖΟΖΕΦ, για
την απόκτηση της Ελληνικής ιθαγένειας.
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

AΘ. ΝΑΚΟΣ

F
(3)
Πολιτογράφηση Oμογενών Αλλοδαπών ΠΑΠΠΑ ΣΩ−
ΤΗΡΗ του ΒΑΣΙΛΗ κ.λπ.
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
1.− Με την υπ’ αριθμ. Φ.73082/31256/23.6.2008 απόφαση
του Υφυπουργού Εσωτερικών, γίνονται δεκτές οι από
20.7.1999 και 9.10.2000 αιτήσεις πολιτογράφησης των
ομογενών αλλοδαπών:
α) ΠΑΠΠΑ ΣΩΤΗΡΗ του ΒΑΣΙΛΗ
β) ΠΑΠΠΑ ΣΠΥΡΟΥΛΑΣ συζ. ΣΩΤΗΡΗ και
γ) ΠΑΠΠΑ ΒΑΣΙΛΗ του ΣΩΤΗΡΗ, για την απόκτηση της
Ελληνικής ιθαγένειας.
2.− Με την υπ’ αριθμ. Φ.74152/29289/23.6.2008 από−
φαση του Υφυπουργού Εσωτερικών, γίνεται δεκτή η
από 29.9.1999 αίτηση πολιτογράφησης της ομογενούς
αλλοδαπής ΚΩΤΣΗ ΑΝΘΟΥΛΑΣ συζ. ΣΠΥΡΟΥ, για την
απόκτηση της Ελληνικής ιθαγένειας.
3.− Με την υπ’ αριθμ. Φ.74178/33354/23.6.2008 απόφα−
ση του Υφυπουργού Εσωτερικών, γίνονται δεκτές οι
από 6.10.1999 αιτήσεις πολιτογράφησης των ομογενών
αλλοδαπών:
α) ΤΣΙΑΤΗ ΕΝΤΜΟΝΤ του ΣΤΑΥΡΟΥ
β) ΤΣΙΑΤΗ ΕΛΙΝΤΑ συζ. ΕΝΤΜΟΝΤ και
γ) ΤΣΙΑΤΗ ΣΤΑΥΡΟΥ του ΛΑΖΟΥ, για την απόκτηση
της Ελληνικής ιθαγένειας.
4.− Με την υπ’ αριθμ. Φ.75022/29291/23.6.2008 απόφα−
ση του Υφυπουργού Εσωτερικών, γίνονται δεκτές οι
από 3.11.1999 αιτήσεις πολιτογράφησης των ομογενών
αλλοδαπών:
α) ΜΠΡΟΥΖΙΟΥ ΓΙΑΝΝΗ του ΒΑΣΙΛΗ και
β) ΜΠΡΟΥΖΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ συζ. ΓΙΑΝΝΗ, για την από−
κτηση της Ελληνικής ιθαγένειας.
5.− Με την υπ’ αριθμ. Φ.76494/31054/23.6.2008 από−
φαση του Υφυπουργού Εσωτερικών, γίνονται δεκτές οι
από 25.10.1999 αιτήσεις πολιτογράφησης των ομογενών
αλλοδαπών:
α) ΠΑΠΠΑ ΗΛΙΑ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ και
β) ΠΑΠΠΑ ΑΦΡΟΔΙΤΗΣ συζ. ΗΛΙΑ, για την απόκτηση
της Ελληνικής ιθαγένειας.
6.− Με την υπ’ αριθμ. Φ.76602/32730/23.6.2008 από−
φαση του Υφυπουργού Εσωτερικών, γίνονται δεκτές οι
από 29.10.1999 αιτήσεις πολιτογράφησης των ομογενών
αλλοδαπών:
α) ΣΟΥΜΠΟΥΛΗ ΘΑΝΑΣΗ του ΖΗΣΟΥ και
β) ΣΟΥΜΠΟΥΛΗ ΧΡΥΣΑΝΘΗΣ συζ. ΘΑΝΑΣΗ, για την
απόκτηση της Ελληνικής ιθαγένειας.
7.− Με την υπ’ αριθμ. Φ.77185/29915/23.6.2008 από−
φαση του Υφυπουργού Εσωτερικών, γίνεται δεκτή η
από 15.11.1999 αίτηση πολιτογράφησης του ομογενούς
αλλοδαπού ΖΑΧΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ, για
την απόκτηση της Ελληνικής ιθαγένειας.
8.− Με την υπ’ αριθμ. Φ.77587/30451/23.6.2008 απόφα−
ση του Υφυπουργού Εσωτερικών, γίνονται δεκτές οι
από 29.12.1999 αιτήσεις πολιτογράφησης των ομογενών
αλλοδαπών:
α) ΚΑΡΔΑΣΗ ΒΑΣΙΛΑΚ του ΔΗΜΗΤΡΗ και
β) ΚΑΡΔΑΣΗ ΑΝΤΕΛΙΝΑΣ συζ. ΒΑΣΙΛΑΚ, για την από−
κτηση της Ελληνικής ιθαγένειας.
9.− Με την υπ’ αριθμ. Φ.77789/34653/23.6.2008 από−
φαση του Υφυπουργού Εσωτερικών, γίνονται δεκτές οι

από 6.12.1999 αιτήσεις πολιτογράφησης των ομογενών
αλλοδαπών:
α) ΑΗΔΟΝΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ του ΒΑΓΓΕΛΗ και
β) ΑΗΔΟΝΗ ΜΙΜΟΖΑ συζ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ, για την
απόκτηση της Ελληνικής ιθαγένειας.
10.− Με την υπ’ αριθμ. Φ.84559/30463/23.6.2008 από−
φαση του Υφυπουργού Εσωτερικών, γίνεται δεκτή η
από 27.6.2000 αίτηση πολιτογράφησης του ομογενούς
αλλοδαπού ΔΙΟΝΥΣΗ ΛΕΩΝΙΔΑ του ΣΙΜΟΥ, για την από−
κτηση της Ελληνικής ιθαγένειας.
11.− Με την υπ’ αριθμ. Φ.84993/31101/23.6.2008 απόφα−
ση του Υφυπουργού Εσωτερικών, γίνονται δεκτές οι
από 27.1.2000 αιτήσεις πολιτογράφησης των ομογενών
αλλοδαπών:
α) ΝΑΤΣΗ ΣΠΥΡΟΥ του ΘΟΔΩΡΗ και
β) ΝΑΤΣΗ ΜΗΛΩΣ συζ. ΣΠΥΡΟΥ, για την απόκτηση της
Ελληνικής ιθαγένειας.
12.− Με την υπ’ αριθμ. Φ.109625/26207/23.6.2008 από−
φαση του Υφυπουργού Εσωτερικών, γίνεται δεκτή η
από 28.11.2003 αίτηση πολιτογράφησης του ομογενούς
αλλοδαπού ΤΖΙΛΑΡΗ ΦΩΤΟ του ΙΛΛΙ, για την απόκτηση
της Ελληνικής ιθαγένειας.
13.− Με την υπ’ αριθμ. Φ.110956/23314/23.6.2008 από−
φαση του Υφυπουργού Εσωτερικών, γίνεται δεκτή η
από 8.1.2007 αίτηση πολιτογράφησης του ομογενούς
αλλοδαπού ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΝΤΩΝΗ του ΓΙΩΡΓΟΥ, για την
απόκτηση της Ελληνικής ιθαγένειας.
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΘ. ΝΑΚΟΣ

F
(4)
Πολιτογράφηση Oμογενών Αλλοδαπών ΑΓΓΕΛΗ ΤΑ−
ΤΙΑΝΑ του ΜΙΧΑΛΗ κ.λπ.
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
1.− Με την υπ’ αριθμ. Φ. 46140/31945/23.6.2008 απόφα−
ση του Υφυπουργού Εσωτερικών, γίνεται δεκτή η από
24.8.1995 αίτηση πολιτογράφησης της ομογενούς αλλο−
δαπής ΑΓΓΕΛΗ ΤΑΤΙΑΝΑ του ΜΙΧΑΛΗ, για την απόκτηση
της Ελληνικής ιθαγένειας.
2.− Με την υπ’ αριθμ. Φ. 75792/20227/23.6.2008 από−
φαση του Υφυπουργού Εσωτερικών, γίνεται δεκτή η
από 20.10.1999 αίτηση πολιτογράφησης της ομογενούς
αλλοδαπής ΜΠΑΣΗ ΦΙΟΡΙΝΑΣ συζ. ΠΑΥΛΟ, για την από−
κτηση της Ελληνικής ιθαγένειας.
3.− Με την υπ’ αριθμ. Φ. 76769/27601/23.6.2008 από−
φαση του Υφυπουργού Εσωτερικών, γίνεται δεκτή η
από 12.11.1999 αίτηση πολιτογράφησης της ομογενούς
αλλοδαπής ΙΩΑΝΝΟΥ ΣΟΦΙΑΣ συζ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, για
την απόκτηση της Ελληνικής ιθαγένειας.
4.− Με την υπ’ αριθμ. Φ. 77722/33382/23.6.2008 από−
φαση του Υφυπουργού Εσωτερικών, γίνονται δεκτές οι
από 4.1.2000 αιτήσεις πολιτογράφησης των ομογενών
αλλοδαπών:
α) ΜΠΑΜΠΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ του ΣΠΥΡΟΥ,
β) ΜΠΑΜΠΗ ΜΗΛΩ συζ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ και
γ) ΜΠΑΜΠΗ ΜΙΛΤΙΑΔΗ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, για την
απόκτηση της Ελληνικής ιθαγένειας.
5.− Με την υπ’ αριθμ. Φ. 78352/14529/23.6.2008 από−
φαση του Υφυπουργού Εσωτερικών, γίνονται δεκτές οι
από 19.10.1999 αιτήσεις πολιτογράφησης των ομογενών
αλλοδαπών:
α) ΜΗΤΣΗ ΧΡΙΣΤΑΚΗ του ΚΩΣΤΑ και
β) ΜΗΤΣΗ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑΣ συζ. ΧΡΙΣΤΑΚΗ, για την από−
κτηση της Ελληνικής ιθαγένειας.
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6.− Με τις υπ’ αριθμ. Φ. 79348/33847/23.6.2008 και
Φ. 79348/ 31593/23.6.2008 αποφάσεις του Υφυπουργού
Εσωτερικών, γίνονται δεκτές οι από 14.2.2000 αιτήσεις
πολιτογράφησης των ομογενών αλλοδαπών:
α) ΠΑΠΠΑ ΘΕΟΦΑΝΗ του ΚΩΤΣΙΟΥ,
β) ΠΑΠΠΑ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑΣ συζ. ΘΕΟΦΑΝΗ,
γ) ΠΑΠΠΑ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ του ΘΕΟΦΑΝΗ και
δ) ΠΑΠΠΑ XAΡΑΛΑΜΠΟΥ του ΘΕΟΦΑΝΗ, για την από−
κτηση της Ελληνικής ιθαγένειας.
7.− Με την υπ’ αριθμ. Φ. 81988/29316/23.6.2008 από−
φαση του Υφυπουργού Εσωτερικών, γίνονται δεκτές οι
από 7.2.2000 αιτήσεις πολιτογράφησης των ομογενών
αλλοδαπών:
α) ΜΗΤΡΟ ΔΟΞΙ συζ. ΘΩΜΑ και
β) ΜΗΤΡΟ ΣΩΤΗΡΑΚ του ΘΩΜΑ, για την απόκτηση
της Ελληνικής ιθαγένειας.
8.− Με την υπ’ αριθμ. Φ. 82319/17688/23.6.2008 από−
φαση του Υφυπουργού Εσωτερικών, γίνεται δεκτή η
από 27.12.1999 αίτηση πολιτογράφησης του ομογενούς
αλλοδαπού ΝΤΑΣΗ ΓΡΗΓΟΡΗ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ, για την
απόκτηση της Ελληνικής ιθαγένειας.
9.− Με την υπ’ αριθμ. Φ. 85466/32603/23.6.2008 από−
φαση του Υφυπουργού Εσωτερικών, γίνεται δεκτή η
από 18.1.2000 αίτηση πολιτογράφησης του ομογενούς
αλλοδαπού ΚΟΛΛΙΑ ΔΗΜΟΥ του ΒΑΓΓΕΛΗ, για την από−
κτηση της Ελληνικής ιθαγένειας.
10.− Με την υπ’ αριθμ. Φ. 85776/27363/23.6.2008 από−
φαση του Υφυπουργού Εσωτερικών, γίνονται δεκτές οι
από 21.4.2000 αιτήσεις πολιτογράφησης των ομογενών
αλλοδαπών:
α) ΠΑΠΠΑ ΝΙΚΟΛΑ του ΣΠΥΡΟΥ και
β) ΠΑΠΠΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ συζ. ΝΙΚΟΛΑ, για την απόκτηση
της Ελληνικής ιθαγένειας.
11.− Με την υπ’ αριθμ. Φ. 91624/25712/23.6.2008 από−
φαση του Υφυπουργού Εσωτερικών, γίνεται δεκτή η
από 13.12.2000 αίτηση πολιτογράφησης της ομογενούς
αλλοδαπής ΚΟΛΟΪ ΑΝΔΡΟΝΙΚΗΣ συζ. ΚΟΣΜΑ, για την
απόκτηση της Ελληνικής ιθαγένειας.
12.− Με τις υπ’ αριθμ. Φ. 92411/15179/23.6.2008 και Φ.
92411/ 15178/23.6.2008 αποφάσεις του Υφυπουργού Εσω−
τερικών, γίνονται δεκτές οι από 15.1.2003 αιτήσεις πολι−
τογράφησης των ομογενών αλλοδαπών:
α) ΜΠΑΤΖΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ του ΘΟΔΩΡΗ,
β) ΜΠΑΤΖΙΟΥ ΣΤΑΜΑΤΩΣ χήρας ΘΟΔΩΡΗ και
γ) ΠΑΝΟΥ ΧΡΥΣΤΑΛΛΑΣ συζ. ΧΡΗΣΤΟΥ, για την από−
κτηση της Ελληνικής ιθαγένειας.
13.− Με την υπ’ αριθμ. Φ.100166/33124/23.6.2008 από−
φαση του Υφυπουργού Εσωτερικών, γίνονται δεκτές οι
από 31.10.2002 αιτήσεις πολιτογράφησης των ομογενών
αλλοδαπών:
α) ΖΙΑΓΚΑ ΤΕΛΗ του ΒΑΓΓΕΛΗ,
β) ΖΙΑΓΚΑ ΚΑΤΕΡΙΝΑΣ συζ. ΤΕΛΗ και
γ) ΖΙΑΓΚΑ ΒΑΓΓΕΛΗ του ΤΕΛΗ, για την απόκτηση της
Ελληνικής ιθαγένειας.
14.− Mε την υπ’ αριθμ. Φ.109990/33166/23.6.2008 από−
φαση του Υφυπουργού Εσωτερικών, γίνεται δεκτή η
από 23.1.2007 αίτηση πολιτογράφησης της ομογενούς
αλλοδαπής ΣΕΚΑ ΝΕΚΤΑΡΙΑΣ του ΑΝΔΡΕΑ, για την από−
κτηση της Ελληνικής ιθαγένειας.
15.− Με την υπ’ αριθμ. Φ. 111535/33594/23.6.2008 από−
φαση του Υφυπουργού Εσωτερικών, γίνονται δεκτές οι
από 28.8.2007 αιτήσεις πολιτογράφησης των ομογενών
αλλοδαπών:
α) ΓΚΟΓΚΟΝΗ ΑΛΕΞΩΣ χήρας ΗΛΙΑ,
β) ΓΚΟΓΚΟΝΗ ΧΡΥΣΑΝΘΗΣ του ΗΛΙΑ,
γ) ΓΚΟΓΚΟΝΗ ΑΝΙΤΑΣ του ΗΛΙΑ και
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δ) ΓΚΟΓΚΟΝΗ ΧΡΗΣΤΟΥ του ΗΛΙΑ, για την απόκτηση
της Ελληνικής ιθαγένειας.
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΘ. ΝΑΚΟΣ

F
(5)
Πολιτογράφηση Oμογενών Αλλοδαπών ΤΣΕΛΙΟΥ ΓΙ−
ΑΝΝΑΚΗ του ΛΑΜΠΗ κ.λπ.
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
1.− Με την υπ’ αριθμ. Φ. 79942/29920/23.6.2008 από−
φαση του Υφυπουργού Εσωτερικών, γίνεται δεκτή η
από 20.3.2000 αίτηση πολιτογράφησης του ομογενούς
αλλοδαπού ΤΣΕΛΙΟΥ ΓΙΑΝΝΑΚΗ του ΛΑΜΠΗ, για την
απόκτηση της Ελληνικής ιθαγένειας.
2.− Με την υπ’ αριθμ. Φ. 80855/29928/23.6.2008 από−
φαση του Υφυπουργού Εσωτερικών, γίνονται δεκτές οι
από 17.11.1999 αιτήσεις πολιτογράφησης των ομογενών
αλλοδαπών:
α) ΓΡΑΒΑΝΗ ΔΙΟΝΥΣΗ του ΣΤΑΥΡΟΥ και
β) ΓΡΑΒΑΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ συζ. ΔΙΟΝΥΣΗ, για την από−
κτηση της Ελληνικής ιθαγένειας.
3.− Με την υπ’ αριθμ. Φ. 81171/32733/23.6.2008 απόφα−
ση του Υφυπουργού Εσωτερικών, γίνονται δεκτές οι
από 3.4.2000 αιτήσεις πολιτογράφησης των ομογενών
αλλοδαπών:
α) ΜΠΟΤΣΗ ΣΙΜΟ του ΝΙΝΟ και
β) ΜΠΟΤΣΗ ΦΩΤΕΙΝΑΣ συζ. ΣΙΜΟ, για την απόκτηση
της Ελληνικής ιθαγένειας.
4.− Με την υπ’ αριθμ. Φ. 81427/31598/23.6.2008 από−
φαση του Υφυπουργού Εσωτερικών, γίνονται δεκτές οι
από 24.4.2000 αιτήσεις πολιτογράφησης των ομογενών
αλλοδαπών:
α) ΚΑΛΕΣΗ ΗΛΙΑ του ΓΙΑΝΝΗ,
β) ΚΑΛΕΣΗ ΓΑΛΙΑΣ συζ. ΗΛΙΑ και
γ) ΚΑΛΕΣΗ ΙΩΑΝΝΗ του ΗΛΙΑ, για την απόκτηση της
Ελληνικής ιθαγένειας.
5.− Με την υπ’ αριθμ. Φ. 83160/29419/23.6.2008 από−
φαση του Υφυπουργού Εσωτερικών, γίνονται δεκτές οι
από 25.1.2000 αιτήσεις πολιτογράφησης των ομογενών
αλλοδαπών:
α) ΣΩΤΗΡΗ ΣΙΜΟ του ΒΑΣΙΛΗ και
β) ΣΩΤΗΡΗ ΛΕΝΗΣ συζ. ΣΙΜΟ, για την απόκτηση της
Ελληνικής ιθαγένειας.
6.− Με την υπ’ αριθμ. Φ. 83236/29422/23.6.2008 απόφα−
ση του Υφυπουργού Εσωτερικών, γίνεται δεκτή η από
9.2.2000 αίτηση πολιτογράφησης της ομογενούς αλλο−
δαπής ΘΑΝΑΣΗ ΡΗΝΑΣ συζ. ΝΙΚΟΛΑ, για την απόκτηση
της Ελληνικής ιθαγένειας.
7.− Με την υπ’ αριθμ. Φ. 87292/32055/23.6.2008 από−
φαση του Υφυπουργού Εσωτερικών, γίνονται δεκτές οι
από 25.7.2000 αιτήσεις πολιτογράφησης των ομογενών
αλλοδαπών:
α) ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΒΑΣΙΛΗ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ και
β) ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΔΕΣΠΟΥΛΑΣ συζ. ΒΑΣΙΛΗ, για την
απόκτηση της Ελληνικής ιθαγένειας.
8.− Με την υπ’ αριθμ. Φ. 89941/32691/23.6.2008 από−
φαση του Υφυπουργού Εσωτερικών, γίνονται δεκτές οι
από 6.10.2000 αιτήσεις πολιτογράφησης των ομογενών
αλλοδαπών:
α) ΚΑΙΣΑΡΗ ΑΡΜΠΕΝ του ΠΑΝΤΕΛΗ και
β) ΚΑΙΣΑΡΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ συζ. ΑΡΜΠΕΝ, για την από−
κτηση της Ελληνικής ιθαγένειας.
9.− Με την υπ’ αριθμ. Φ. 90096/32358/23.6.2008 από−
φαση του Υφυπουργού Εσωτερικών, γίνεται δεκτή η
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από 22.9.2000 αίτηση πολιτογράφησης της ομογενούς
αλλοδαπής ΣΟΥΛΙΩΤΗ ΔΟΞΙΕ του ΝΑΣΟΥ, για την από−
κτηση της Ελληνικής ιθαγένειας.
10.− Με την υπ’ αριθμ. Φ. 94059/35055/23.6.2008 από−
φαση του Υφυπουργού Εσωτερικών, γίνονται δεκτές οι
από 18.10.2002 αιτήσεις πολιτογράφησης των ομογενών
αλλοδαπών:
α) ΡΩΣΣΗ ΒΑΣΙΛ του ΒΑΓΓΕΛ και
β) ΡΩΣΣΗ ΕΥΓΕΝΙΑΣ συζ. ΒΑΣΙΛ, για την απόκτηση της
Ελληνικής ιθαγένειας.
11.− Με την υπ’ αριθμ. Φ. 101924/26248/23.6.2008 από−
φαση του Υφυπουργού Εσωτερικών, γίνεται δεκτή η
από 11.12.2003 αίτηση πολιτογράφησης της ομογενούς
αλλοδαπής ΠΑΠΠΑ ΕΛΕΝΗΣ χήρας ΣΠΥΡΟΥ, για την
απόκτηση της Ελληνικής ιθαγένειας.
12.− Με την υπ’ αριθμ. Φ. 102172/32977/23.6.2008 από−
φαση του Υφυπουργού Εσωτερικών, γίνεται δεκτή η
από 17.3.2003 αίτηση πολιτογράφησης του ομογενούς
αλλοδαπού ΖΑΧΟΥ ΑΙΜΙΛΙΑΝΟΥ του ΑΝΤΩΝΗ, για την
απόκτηση της Ελληνικής ιθαγένειας.
13.− Με την υπ’ αριθμ. Φ. 109657/32985/23.6.2008 από−
φαση του Υφυπουργού Εσωτερικών, γίνονται δεκτές οι
από 9.8.2007 αιτήσεις πολιτογράφησης των ομογενών
αλλοδαπών:
α) ΜΠΑΡΗ ΚΩΣΤΑ του ΠΕΡΙΚΛΗ και
β) ΜΠΑΡΗ ΙΟΥΛΙΕΤΑΣ συζ. ΚΩΣΤΑ, για την απόκτηση
της Ελληνικής ιθαγένειας.
14.− Με την υπ’ αριθμ. Φ. 110146/35056/23.6.2008 από−
φαση του Υφυπουργού Εσωτερικών, γίνονται δεκτές οι
από 12.7.2007 αιτήσεις πολιτογράφησης των ομογενών
αλλοδαπών:
α) ΠΑΠΠΑ ΜΗΤΣΟ του ΝΙΚΟΛΑ,
β) ΠΑΠΠΑ ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΑΣ του ΜΗΤΣΟ και
γ) ΠΑΠΠΑ ΑΓΓΕΛΙΝΑΣ του ΜΗΤΣΟ, για την απόκτηση
της Ελληνικής ιθαγένειας.
15.− Με την υπ’ αριθμ. Φ. 110268/34392/23.6.2008 από−
φαση του Υφυπουργού Εσωτερικών, γίνεται δεκτή η
από 25.4.2007 αίτηση πολιτογράφησης της ομογενούς
αλλοδαπής ΓΚΙΩΚΑ ΕΥΤΑΛΙΑΣ συζ. ΙΒΑΝ, για την από−
κτηση της Ελληνικής ιθαγένειας.
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΘ. ΝΑΚΟΣ

F
(6)
Πολιτογράφηση Oμογενών Αλλοδαπών ΜΠΑΛΛΑΝΟΥ
ΓΙΩΡΓΟΥ του ΧΡΗΣΤΟΥ κ.λπ.
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
1.− Με την υπ’ αριθμ. Φ. 64277/33338/23.6.2008 από−
φαση του Υφυπουργού Εσωτερικών, γίνονται δεκτές οι
από 6.7.1998 αιτήσεις πολιτογράφησης των ομογενών
αλλοδαπών:
α) ΜΠΑΛΛΑΝΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ του ΧΡΗΣΤΟΥ και
β) ΜΠΑΛΛΑΝΟΥ ΕΛΕΝΗΣ συζ. ΓΙΩΡΓΟΥ, για την από−
κτηση της Ελληνικής ιθαγένειας.
2.− Με την υπ’ αριθμ. Φ. 81511/28754/23.6.2008 απόφα−
ση του Υφυπουργού Εσωτερικών, γίνονται δεκτές οι
από 31.1.2000 αιτήσεις πολιτογράφησης των ομογενών
αλλοδαπών:
α) ΜΗΛΑ ΓΡΗΓΟΡΗ του ΛΑΜΠΡΟ και
β) ΜΗΛΑ ΒΑΣΙΛΙΚΑ συζ. ΓΡΗΓΟΡΗ, για την απόκτηση
της Ελληνικής ιθαγένειας.
3.− Με την υπ’ αριθμ. Φ. 82435/28756/23.6.2008 απόφα−
ση του Υφυπουργού Εσωτερικών, γίνεται δεκτή η από
7.1.2000 αίτηση πολιτογράφησης του ομογενούς αλλο−

δαπού ΒΑΛΕΡΑ ΘΕΟΦΑΝ του ΒΑΣΙΛ, για την απόκτηση
της Ελληνικής ιθαγένειας.
4.− Με την υπ’ αριθμ. Φ. 82456/33062/23.6.2008 από−
φαση του Υφυπουργού Εσωτερικών, γίνεται δεκτή η
από 15.2.2000 αίτηση πολιτογράφησης της ομογενούς
αλλοδαπής ΦΣΑΤΙ ΑΝΙΛΑ του ΛΑΜΠΗ, για την απόκτηση
της Ελληνικής ιθαγένειας.
5.− Με την υπ’ αριθμ. Φ. 82945/33366/23.6.2008 από−
φαση του Υφυπουργού Εσωτερικών, γίνονται δεκτές οι
από 13.6.2000 αιτήσεις πολιτογράφησης των ομογενών
αλλοδαπών:
α) ΝΤΟΥΠΗ ΑΝΤΩΝΗ του ΜΙΧΑΛΗ και
β) ΝΤΟΥΠΗ ΒΑΓΓΕΛΙΤΣΑΣ συζ. ΑΝΤΩΝΗ, για την από−
κτηση της Ελληνικής ιθαγένειας.
6.− Με την υπ’ αριθμ. Φ. 83255/29688/23.6.2008 από−
φαση του Υφυπουργού Εσωτερικών, γίνονται δεκτές οι
από 29.12.1999 αιτήσεις πολιτογράφησης των ομογενών
αλλοδαπών:
α) ΜΠΙΝΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ του ΓΙΩΡΓΟΥ και
β) ΜΠΙΝΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ συζ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, για την από−
κτηση της Ελληνικής ιθαγένειας.
7.− Με την υπ’ αριθμ. Φ. 84114/33070/23.6.2008 από−
φαση του Υφυπουργού Εσωτερικών, γίνονται δεκτές οι
από 4.2.2000 αιτήσεις πολιτογράφησης των ομογενών
αλλοδαπών:
α) ΓΚΑΤΣΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ του ΧΡΗΣΤΟΥ και
β) ΓΚΑΤΣΟΥ ΠΟΛΥΞΕΝΗΣ συζ. ΣΤΑΥΡΟΥ, για την από−
κτηση της Ελληνικής ιθαγένειας.
8.− Με την υπ’ αριθμ. Φ. 87297/32954/23.6.2008 από−
φαση του Υφυπουργού Εσωτερικών, γίνονται δεκτές οι
από 5.7.2000 και 20.6.2000 αιτήσεις πολιτογράφησης
των ομογενών αλλοδαπών:
α) ΑΝΑΓΝΩΣΤΗ ΓΙΩΡΓΗ του ΜΙΧΑΛΗ,
β) ΑΝΑΓΝΩΣΤΗ ΑΝΔΡΟΝΙΚΗΣ συζ. ΓΙΩΡΓΗ και
γ) ΑΝΑΓΝΩΣΤΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑΣ του ΓΙΩΡΓΗ, για την από−
κτηση της Ελληνικής ιθαγένειας.
9.− Με την υπ’ αριθμ. Φ. 88086/28198/23.6.2008 από−
φαση του Υφυπουργού Εσωτερικών, γίνονται δεκτές οι
από 31.10.2000 αιτήσεις πολιτογράφησης των ομογενών
αλλοδαπών:
α) ΣΠΥΡΟΥ ΑΝΔΡΕΑ του ΓΙΑΝΝΗ και
β) ΣΠΥΡΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗΣ συζ. ΑΝΔΡΕΑ, για την απόκτηση
της Ελληνικής ιθαγένειας.
10.− Με την υπ’ αριθμ. Φ. 89542/31051/23.6.2008 από−
φαση του Υφυπουργού Εσωτερικών, γίνονται δεκτές οι
από 2.10.2000 αιτήσεις πολιτογράφησης των ομογενών
αλλοδαπών:
α) ΚΟΝΟΜΗ ΓΑΡΟΥΦΑΛΙΑΣ χήρας ΒΑΣΙΛΗ,
β) ΚΟΝΟΜΗ ΟΥΡΑΝΙΑΣ του ΒΑΣΙΛΗ και
γ) ΚΟΝΟΜΗ ΑΡΓΥΡΩΣ του ΒΑΣΙΛΗ, για την απόκτηση
της Ελληνικής ιθαγένειας.
11.− Με την υπ’ αριθμ. Φ. 90987/29939/23.6.2008 από−
φαση του Υφυπουργού Εσωτερικών, γίνεται δεκτή η
από 22.11.2000 αίτηση πολιτογράφησης της ομογενούς
αλλοδαπής ΑΝΤΩΝΗ ΕΛΛΗΣ συζ. ΜΙΧΑΛΑΚΗ, για την
απόκτηση της Ελληνικής ιθαγένειας.
12.− Με την υπ’ αριθμ. Φ. 91290/23338/23.6.2008 από−
φαση του Υφυπουργού Εσωτερικών, γίνονται δεκτές οι
από 15.6.2001 αιτήσεις πολιτογράφησης των ομογενών
αλλοδαπών:
α) ΝΑΤΣΗ ΣΤΑΥΡΟΥ του ΘΥΜΙΟΥ,
β) ΝΑΤΣΗ ΑΓΓΕΛΩΣ συζ. ΣΤΑΥΡΟΥ και
γ) ΝΑΤΣΗ ΣΟΥΕΛΑΣ του ΣΤΑΥΡΟΥ, για την απόκτηση
της Ελληνικής ιθαγένειας.
13.− Με την υπ’ αριθμ. Φ. 92472/30888/23.6.2008 από−
φαση του Υφυπουργού Εσωτερικών, γίνεται δεκτή η
από 30.1.2001 αίτηση πολιτογράφησης του ομογενούς
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αλλοδαπού ΜΠΡΑΤΣΚΑ ΧΡΥΣΑΥΓΗΣ του ΟΔΥΣΣΕΑ, για
την απόκτηση της Ελληνικής ιθαγένειας.
14.− Με την υπ’ αριθμ. Φ. 93565/28826/23.6.2008 από−
φαση του Υφυπουργού Εσωτερικών, γίνεται δεκτή η
από 2.6.2003 αίτηση πολιτογράφησης του ομογενούς
αλλοδαπού ΜΑΤΣΟΥΚΑ ΝΙΚΟΛΑ του ΘΑΝΑΣΗ, για την
απόκτηση της Ελληνικής ιθαγένειας.
15.− Με την υπ’ αριθμ. Φ. 95020/34883/23.6.2008 από−
φαση του Υφυπουργού Εσωτερικών, γίνονται δεκτές οι
από 16.1.2003 αιτήσεις πολιτογράφησης των ομογενών
αλλοδαπών:
α) ΝΑΣΙΟΥ ΘΟΔΩΡΗ του ΓΡΗΓΟΡΗ και
β) ΝΑΣΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ συζ. ΘΟΔΩΡΗ, για την απόκτηση
της Ελληνικής ιθαγένειας.
16.− Με την υπ’ αριθμ. Φ. 107740/23815/23.6.2008 από−
φαση του Υφυπουργού Εσωτερικών, γίνονται δεκτές οι
από 26.1.2004 αιτήσεις πολιτογράφησης των ομογενών
αλλοδαπών:
α) ΛΙΟΥΛΙΟΥ ΚΩΣΤΑ του ΧΡΗΣΤΟΥ,
β) ΛΙΟΥΛΙΟΥ ΚΟΥΛΑΣ συζ. ΚΩΣΤΑ και
γ) ΛΙΟΥΛΙΟΥ ΧΡΗΣΤΑΚΗ του ΚΩΣΤΑ, για την απόκτηση
της Ελληνικής ιθαγένειας.
17.− Με την υπ’ αριθμ. Φ. 109438/33738/23.6.2008 από−
φαση του Υφυπουργού Εσωτερικών, γίνεται δεκτή η
από 5.6.2007 αίτηση πολιτογράφησης της ομογενούς
αλλοδαπής ΚΥΡΙΑΖΗ ΑΝΘΗΣ του ΣΤΑΥΡΟΥ, για την
απόκτηση της Ελληνικής ιθαγένειας.
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5.4.1999 αίτηση πολιτογράφησης του αλλογενούς αλλο−
δαπού ΖΟΥΚΟΒ ΑΝΤΡΕΙ του ΓΙΟΥΡΙ, για την απόκτηση
της Ελληνικής ιθαγένειας.
2.− Με την υπ’ αριθμ. Φ. 97005/4747/23.6.2008 από−
φαση του Υφυπουργού Εσωτερικών, γίνεται δεκτή η
από 17.6.2002 αίτηση πολιτογράφησης της αλλογενούς
αλλοδαπής ΧΑΝΚΕ ΜΑΝΟΥΕΛΑ − ΜΑΡΙΑ του ΕΡΝΣΤ −
ΚΑΡΑ, για την απόκτηση της Ελληνικής ιθαγένειας.
3.− Με την υπ’ αριθμ. Φ. 106693/21550/23.6.2008 από−
φαση του Υφυπουργού Εσωτερικών, γίνεται δεκτή η
από 14.11.2001 αίτηση πολιτογράφησης της αλλογενούς
αλλοδαπής ΣΤΟΤΖ ΠΑΜΕΛΑ ΤΖΗΝ του ΡΟΜΠΕΡΤ ΧΑ−
ΡΟΛΝΤ, για την απόκτηση της Ελληνικής ιθαγένειας.
4.− Με την υπ’ αριθμ. Φ. 107203/21651/23.6.2008 από−
φαση του Υφυπουργού Εσωτερικών, γίνεται δεκτή η
από 30.10.2006 αίτηση πολιτογράφησης της αλλογενούς
αλλοδαπής ΓΚΖΙΡΙΑΝ ΑΛΒΙΝΑ του ΓΚΟΥΡΓΚΕΝ, για την
απόκτηση της Ελληνικής ιθαγένειας.
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΘ. ΝΑΚΟΣ

F
Αριθμ. 1052404/3719/0016

(9)

Είσπραξη εσόδων υπέρ Τρίτων από τις Δημόσιες Οι−
κονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.).
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΘ. ΝΑΚΟΣ

F
(7)
Διόρθωση αποφάσεων Πολιτογράφησης Ομογενών αλ−
λοδαπών ΚΑΤΣΑΝΗ ΔΕΣΠΩΣ συζ. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ και
ΜΑΛΙΟ ΙΡΕΝΑ του ΟΔΥΣΣΕΑ.
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
1.− Με την υπ’ αριθμ. Φ.81379/29201/23.6.2008 απόφαση
του Υφυπουργού Εσωτερικών, διορθώνεται η υπ’ αριθμ.
Φ. 81379/44895/13.12.2007 απόφασή μας που αφορούσε
την πολιτογράφηση της ομογενούς αλλοδαπής ΚΑΤΣΑ−
ΝΗ ΔΕΣΠΩΣ συζ. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ και δημοσιεύθηκε στο
Φ.Ε.Κ. 2497/31.12.2007 (τεύχος Β’) ως προς το μέρος β)
από «ΜΠΟΥΝΤΡΗ ΔΕΣΠΩΣ του ΚΩΤΣΟΥ» σε «ΚΑΤΣΑΝΗ
ΔΕΣΠΩΣ συζ. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ».
2.− Με την υπ’ αριθμ. Φ. 89022/32742/23.6.2008 απόφαση
του Υφυπουργού Εσωτερικών, διορθώνεται η υπ’αριθμ.
89022/62072/31.12.2007 απόφασή μας που αφορούσε
την πολιτογράφηση της ομογενούς αλλοδαπής ΜΑ−
ΛΙΟ ΙΡΕΝΑ του ΟΔΥΣΣΕΑ και δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ.
2451/31.12 2007 (τεύχος Β’) ως προς το επώνυμο από
«ΜΠΟΤΣΟΒΑ ΙΡΕΝΑ χήρας ΑΝΕΣΤ» σε «ΜΑΛΙΟ ΙΡΕΝΑ
του ΟΔΥΣΣΕΑ».
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΘ. ΝΑΚΟΣ

F
(8)
Πολιτογράφηση Αλλογενών Αλλοδαπών ΖΟΥΚΟΒ
ΑΝΤΡΕΙ του ΓΙΟΥΡΙ κ.λπ.
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
1.− Με την υπ’ αριθμ. Φ. 70866/34301/23.6.2008 απόφα−
ση του Υφυπουργού Εσωτερικών, γίνεται δεκτή η από

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παραγρ.4 του άρθρου 106
ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247Α’) «Περί λογιστικού ελέγχου των
δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις».
2. Τις διατάξεις του ν.δ. 356/1974 «Περί Κώδικα Είσπρα−
ξης Δημοσίων Εσόδων (Κ.Ε.Δ.Ε.)».
3. Την υπ’ αριθμ. 2024387/2870/0022/5.4.1990 απόφαση
του Υπουργού Οικονομικών η οποία κυρώθηκε με την
παρ.9 του άρθρου 24 του ν. 1884/1990 (ΦΕΚ 81 Α/1990).
4. 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 με την οποία εκχω−
ρείται αρμοδιότητα στον Υφυπουργό Οικονομίας και
Οικονομικών.
5. Το έγγραφο της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης
Αποχέτευσης Κομοτηνής υπ’ αριθμ. 925/8.5.2008.
6. Το έγγραφο της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης
Άρδευσης Αποχέτευσης Δήμου Μενηΐδος Νομού Πέλλας
υπ’ αριθμ. 184/2.5.2008.
7. Το έγγραφο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Με−
θάνων υπ’ αριθμ. 64/4.4.2008.
8. Το έγγραφο της Γεν. Δνσης Περιφέρειας Θεσσαλίας
υπ’ αριθμ. Οικ.4538/33363/23.4.2008.
9. Το γεγονός ότι η απόφαση αυτή δεν προκαλεί δα−
πάνη στον Κρατικό Προϋπολογισμό, αποφασίζουμε:
1. Αναθέτουμε στις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες
την είσπραξη των εσόδων υπέρ: α) της Δημοτικής Επι−
χείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α) Κομοτηνής,
με έδρα την Κομοτηνή, β) της Δημοτικής Επιχείρησης
Ύδρευσης Αρδευσης Αποχέτευσης Δήμου Μενηϊδος
(Δ.Ε.Υ.Α.Α.Μ.) του Νομού Πέλλας, με έδρα την Καλή
Ν.Πέλλας, γ) του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μεθάνων,
με έδρα τον Δήμο Μεθάνων και δ) του Κληροδοτήματος
Ελένης (Χας Ξενοφώντος Χατζηλαζάρου (κληροδότημα
υπό εκκαθάριση), με έδρα τον Βόλο.
2. Από το ποσό που εισπράττεται υπέρ των ανωτέρω
παρακρατείται ποσοστό 10% ως δαπάνη βεβαίωσης και
είσπραξης. Κατ’ εξαίρεση κρατήσεις υπέρ ασφαλιστικών
οργανισμών από την εξόφληση μισθών και κάθε άλλης
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αποζημίωσης, όπως και αποδιδόμενες τοκοχρεωλυτικές
δόσεις για απόσβεση δανείων μισθωτών, δεν λαμβάνο−
νται υπόψη στο ποσοστό συμμετοχής.
3. Τα ποσά που παρακρατούνται κατατίθενται σε ειδι−
κό λογαριασμό που τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδος
με την ονομασία «Δικαιώματα βεβαίωσης και είσπραξης
εσόδων υπέρ Τρίτων».
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 17 Ιουνίου 2008
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΠΕΖΑΣ

F
Αριθμ. 39222/Β7
(10)
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. Β7/152 (ΦΕΚ 354,τ.Β’/14.4.1998)
υπουργικής απόφασης που αφορά στο Διατμηματικό
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών των Τμημάτων
της Πολυτεχνικής Σχολής του Αριστοτέλειου Πανε−
πιστημίου Θεσσαλονίκης: Αρχιτεκτόνων Μηχανικών,
Πολιτικών Μηχανικών, Αγρονόμων Τοπογράφων Μη−
χανικών, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών
Υπολογιστών, Μηχανολόγων Μηχανικών, Χημικών
Μηχανικών και Γενικού Τμήματος, με τίτλο «Προστα−
σία, Συντήρηση και Αποκατάσταση Μνημείων Πολιτι−
σμού». Παράταση λειτουργίας του Δ.Π.Μ.Σ..
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 10 έως 12 του ν. 2083/1992
(ΦΕΚ 159 τ.Α’) «Εκσυγχρονισμός της Ανώτατης Εκπαί−
δευσης», του άρθρου 16 παρ. 2 του ν. 2327/1995 (ΦΕΚ 156
τ.Α’) «Εθνικό Συμβούλιο Παιδείας, και άλλες διατάξεις»
και του άρθρου 5 παρ. 12 γ του ν. 2916/2001 (ΦΕΚ 114 τ.Α’)
«Διάρθρωση της ανώτατης εκπαίδευσης και ρύθμιση
θεμάτων του τεχνολογικού τομέα αυτής».
2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθε−
σίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα»,
που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005
(ΦΕΚ 98 Α’).
3. Την υπ’ αριθμ. Υ251 (ΦΕΚ 1944 τ. Β’/1.10.2007) κοινή
απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εθνικής
Παιδείας και Θρησκευμάτων «Καθορισμός αρμοδιοτή−
των Υφυπουργών του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και
Θρησκευμάτων».
4. Την υπ’ αριθμ. Β7/152 (ΦΕΚ 354,τ.Β’/14.4.1998) υπουρ−
γική απόφαση «Έγκριση Διατμηματικού Προγράμματος
Μεταπτυχιακών Σπουδών των Τμημάτων της Πολυ−
τεχνικής Σχολής του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου
Θεσσαλονίκης: Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Πολιτικών
Μηχανικών, Τοπογράφων Μηχανικών, Μηχανολόγων
Μηχανικών, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, Χημικών Μη−
χανικών και Γενικού Τμήματος με τίτλο «Προστασία,
Συντήρηση και Αποκατάσταση Μνημείων Πολιτισμού»,
όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 5627α/Β7 (ΦΕΚ
361, τ.Β΄/28.3.2003) υπουργική απόφαση.
5. Το απόσπασμα πρακτικών της Ε.Δ.Ε. του Δ.Π.Μ.Σ.
«Προστασία, Συντήρηση και Αποκατάσταση Μνημείων
Πολιτισμού» του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσα−
λονίκης (συνεδρία 17.1.2008).
6. Το απόσπασμα πρακτικών της Συγκλήτου του Αρι−
στοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (συνεδρία
20.2.2008).

7. α) Το γεγονός ότι έληξε η λειτουργία του Δ.Π.Μ.Σ.
β) Την από 5.2.2008 έκθεση της Διευθύντριας του
ΔΠΜΣ που αναφέρεται στη λειτουργία του προγράμμα−
τος από το 1998 και στη σκοπιμότητα παράτασής του.
8. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού
Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Τροποποιούμε την υπ’ αριθμ. Β7/152 (ΦΕΚ 354,τ.
Β’/14.4.1998) υπουργική απόφαση, όπως έχει τροποποι−
ηθεί και ισχύει, ως ακολούθως:
Το άρθρο 10 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 10
Διάρκεια λειτουργίας
Το Δ.Π.Μ.Σ. θα λειτουργήσει μέχρι και το ακαδημαϊκό
έτος 2007−2008, με δυνατότητα εκ νέου παράτασης της
λειτουργίας του ύστερα από απόφαση των αρμοδίων
οργάνων και έγκριση του ΥΓΙΕΠΘ.»
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 23 Ιουνίου 2008
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΣΠ. ΤΑΛΙΑΔΟΥΡΟΣ

F
Αριθμ. οικ. 80485
(11)
Δημιουργία Χάρτη Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
με σκοπό την προστασία και προαγωγή της υγείας
και κοινωνικής αλληλεγγύης των πολιτών.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 9 και 18 ν. 3172/2003 (ΦΕΚ
197/6.8.2003 τ. Α΄) «Οργάνωση και εκσυγχρονισμός των
Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας και άλλες Διατάξεις»
2. Τις διατάξεις του άρθρου 26 Νόμου 2071/1992(ΦΕΚ
123/1992 τ. Α΄) «Εκσυγχρονισμός και Οργάνωση Συστή−
ματος Υγείας»
3. Τις διατάξεις του π.δ. 358/1992 (ΦΕΚ 179/1992 τ. Α΄)
«Οργάνωση – Λειτουργία – Αρμοδιότητες του Κέντρου
Ελέγχου Ειδικών Λοιμώξεων (Κ.Ε.Ε.Λ.)».
4. Τις διατάξεις των άρθρων 13,14,15,18,20 και 31 του
ν. 3370/2005(ΦΕΚ 176/11.7.2005 τ. Α΄) «Οργάνωση και λει−
τουργία των υπηρεσιών δημόσιας υγείας και λοιπές
διατάξεις».
5. Τις διατάξεις του άρθρου 8 παρ. 3 του ν. 3527 (ΦΕΚ
25/9.2.2007 τ. Α΄) που αφορούν στη σύσταση του Κέ−
ντρου Επιχειρήσεων Υγείας ( Ε. Κ. ΕΠ. Υ.)
6. Τις διατάξεις του ν. 3329/2005 (ΦΕΚ 81/4.4.2005 τ. Α΄)
«Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
και λοιπές διατάξεις».
7. Την επιτακτική ανάγκη δημιουργίας Χάρτη Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης με σκοπό την προστασία
και προαγωγή της υγείας και κοινωνικής αλληλεγγύης
και την εναρμόνιση των υπηρεσιών υγείας και κοινω−
νικής αλληλεγγύης στις ανάγκες των πολιτών, αποφα−
σίζουμε:
1. Ο Χάρτης Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης απο−
τελεί ένα διαχρονικό σύστημα δεδομένων και δεικτών,
με το οποίο α) καταγράφεται και μετράται το επίπεδο
υγείας και κοινωνικής αλληλεγγύης των πολιτών και
β) εκτιμάται η επάρκεια, η αποτελεσματικότητα και η
αποδοτικότητα των υπηρεσιών υγείας και κοινωνικής
αλληλεγγύης της χώρας, στις οποίες περιλαμβάνονται
τόσο εκείνες του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα
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όσο και εκείνες που παρέχονται από μη κυβερνητικές
οργανώσεις.
2. Ο Χάρτης Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης υπο−
στηρίζεται από ενιαία βάση δεδομένων, η οποία περι−
λαμβάνει ιδίως τις εξής πληροφορίες και δεδομένα: α)
δημογραφικά και πρωτογενή επιδημιολογικά στοιχεία,
β) στοιχεία για τους ανθρώπινους και υλικούς πόρους
υγείας και κοινωνικής αλληλεγγύης και καταγραφή των
δομών υγείας και κοινωνικής αλληλεγγύης, της οργανω−
τικής τους διάρθρωσης, των παρεχόμενων υπηρεσιών
και των δραστηριοτήτων τους, γ) αναλυτικά στοιχεία
για τη χρήση των υπηρεσιών υγείας και κοινωνικής αλ−
ληλεγγύης, δ) στοιχεία κόστους των υπηρεσιών υγείας
και κοινωνικής αλληλεγγύης, ε) ποιοτικά στοιχεία για
τη λειτουργία του συστήματος υγείας και κοινωνικής
αλληλεγγύης σε εθνική και περιφερειακή βάση, όπως η
ικανοποίηση των πολιτών, στ) πληροφοριακά στοιχεία
για την εξυπηρέτηση των πολιτών και γενικότερα των
χρηστών του συστήματος και των εμπλεκόμενων σε
αυτό, όπως η διαθεσιμότητα κλινών και ζ) γενικότερα
στοιχεία, τα οποία σχετίζονται κυρίως με το επίπεδο
υγείας των πολιτών, όπως περιβαλλοντικά, οικονομικά
και κοινωνικά δεδομένα των περιοχών αναφοράς. Οι
ανωτέρω πληροφορίες και δεδομένα επεξεργάζονται
με σκοπό την εξαγωγή δεικτών υγείας και κοινωνικής
αλληλεγγύης.
3. Φορείς συλλογής των πληροφοριών είναι σε περι−
φερειακό επίπεδο, ιδίως α) οι Διοικήσεις Υγειονομικών
Περιφερειών (Δ.Υ.ΠΕ.), β) οι Περιφερειακές Διευθύνσεις
Δημόσιας Υγείας γ) οι Διευθύνσεις Δημόσιας Υγείας της
Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης και δ) όλοι οι φορείς του
δημοσίου ή του ιδιωτικού τομέα, καθώς και οι αναγνω−
ρισμένες μη κυβερνητικές οργανώσεις, στις οποίες έχει
παραχωρηθεί η αρμοδιότητα ή το δικαίωμα να συλλέ−
γουν σχετικά δεδομένα. Οι Διοικήσεις Υγειονομικών Πε−
ριφερειών (Δ.Υ.ΠΕ.) έχουν την ευθύνη της συγκέντρωσης
των πληροφοριών που προέρχονται από τους άλλους
φορείς της περιφέρειάς τους. Επιπλέον, αναλαμβάνουν
τον έλεγχο της αξιοπιστίας, της πληρότητας και της
εγκυρότητας των πληροφοριών αυτών.
4. Η αρμοδιότητα συγκέντρωσης και αξιοποίησης των
στοιχείων του Χάρτη Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύ−
ης από τους φορείς που είναι υπεύθυνοι για την συλλο−
γή των πληροφοριών, ανατίθεται στο Κέντρο Ελέγχου
και Πρόληψης Νοσημάτων (ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.).
5. Επιστημονική υποστήριξη ως προς τη συλλογή στοι−
χείων και την εξαγωγή δεικτών παρέχει η Εθνική Σχολή
Δημόσιας Υγείας.
6. Το ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. σε συνεργασία με την Εθνική Σχολή
Δημόσιας Υγείας διαμορφώνει το απαιτούμενο πλαίσιο
της ορθής συλλογής και αξιοποίησης των στοιχείων και
συγκεκριμένα α) υποστηρίζει επιστημονικά την ανάπτυ−
ξη της απαραίτητης τεχνικής και οργανωτικής υποδο−
μής στις Δ.Υ.ΠΕ. καθώς και τον μηχανισμό για την άμεση
συλλογή δεδομένων βάσει κοινών προτύπων, β) ενεργο−
ποιεί και ευαισθητοποιεί άτομα και φορείς στη συστημα−
τική ομοιογενή συλλογή και επικαιροποίηση στοιχείων
υγείας και κοινωνικής αλληλεγγύης, γ) συνεργάζεται με
τα τμήματα Χάρτη Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
των Δ.Υ.ΠΕ. για τη συστηματική και ομοιογενή συλλογή
δεδομένων, δ) προτείνει εναλλακτικές προσεγγίσεις για
την ανάδειξη του πλέον αποτελεσματικού τρόπου για
τη συλλογή δεδομένων και ε) χρησιμοποιεί μηχανισμούς
αξιολόγησης της μεθοδολογίας και της αξιοπιστίας με
σκοπό τον έλεγχο των συλλεγέντων στοιχείων.
7. Το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
(άρθρο 3 παρ. 18 του ν. 3172/2003) είναι αρμόδιο για το
συντονισμό, τη διαχείριση και τη διοικητική υποστήριξη
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του Χάρτη καθώς και για την ανάπτυξη και εφαρμογή
επικοινωνιακού σχεδίου με σκοπό την διοχέτευση της
πληροφόρησης σε φορείς υγείας και κοινωνικής αλ−
ληλεγγύης.
8. Το Αυτοτελές Τμήμα Χάρτη Υγείας και Κοινωνι−
κής Αλληλεγγύης εξοπλίζεται με όλη την απαραίτητη
υποδομή, προκειμένου να χειρίζεται την ενιαία βάση
δεδομένων του Χάρτη και να αξιοποιεί τα συλλεγόμενα
στοιχεία.
9. Το ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. συνεργάζεται στενά και συστηματικά
με το Αυτοτελές Τμήμα Χάρτη Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης ως προς τα συλλεγέντα στοιχεία και τους
δείκτες που εξάγονται από αυτά, ενώ υποβάλλει κάθε
εξάμηνο απολογιστική συνοπτική έκθεση σχετική με
τα συλλεγέντα στοιχεία, ενημερώνοντας παράλληλα
και το Εθνικό Κέντρο Επιχειρήσεων Υγείας (ΕΚΕΠΥ),
προκειμένου να διαμορφώνει ανάλογα τη στρατηγική
του στην διαχείριση των κρίσεων.
10. Η επικαιροποίηση του Χάρτη αποτελεί μία συνεχή
διαδικασία και όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς συγκέντρω−
σης των πληροφοριών και συλλογής των στοιχείων είναι
υπεύθυνοι για την άμεση, έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση
του συστήματος.
11. Ο Χάρτης Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, οι
πληροφορίες, τα δεδομένα και οι δείκτες του δημο−
σιοποιούνται μόνο εφόσον εξασφαλίζεται απόλυτα η
προστασία των προσωπικών δεδομένων, σύμφωνα με
τις επιταγές του σχετικού νόμου Περί Προστασίας Προ−
σωπικών Δεδομένων.
12. Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπο−
λογισμού.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 24 Ιουνίου 2008
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Δ. ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ

F
Αριθμ. ΔΥΓ3γ/118810/07
(12)
Καθορισμός τρόπου διάθεσης των φαρμακευτικών
ιδιοσκευασμάτων που περιέχουν την ουσία GHB
(ν. 3459/2006, Γ΄ Πίνακας).
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 3459/2006 «Κώδικας νόμων για
τα Ναρκωτικά (Κ.Ν.Ν.)» άρθρα 1, 2, 5, 7 και 22 (ΦΕΚ 103/
Α/25.5.2006).
2. Την υπ’ αριθμ. Α6β/6543/15.7.1988 υπ. απόφαση «Κα−
θορισμός όρων και προϋποθέσεων της διάθεσης των
ουσιών του άρθρου 4 του ν. 1729/1987...»
3. Την υπ’ αριθμ. ΔΥΓ3γ/οικ. 116025/11.9.2007 κοινή
υπουργική απόφαση Μεταφοράς της ουσίας GHB από
τον Πίνακα Α’ στον Πίνακα Γ’ του ν. 3459/2006, η οποία
δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β/1903/14.9.2007.
4. Την υπ’ αριθμ. 116244/05/13.3.2008 υπουργική από−
φαση Υπαγωγής του φαρμακευτικού ιδιοσκευάσματος
XYREM στις διατάξεις του ν. 3459/2006 περί ναρκωτικών,
η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β/563/1.4.2008.
5. Το από 19.9.2007 έγγραφο της εταιρείας UCB
περί κατάταξης του φαρμακευτικού ιδιοσκευάσματος
XYREM.
6. Τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Ναρκωτικών, συ−
νεδρίες υπ’ αριθμ.2/16.7.2007 και 6/30.10.2007.

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
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7. Την υπ’ αριθμ. Γ.Π.οικ.125558/4.10.2007 απόφαση Με−
ταβίβασης αρμοδιοτήτων και του δικαιώματος Υπογρα−
φής εγγράφων «Με εντολή Υπουργού» στους Γενικούς
Γραμματείς του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλ−
ληλεγγύης, αποφασίζουμε:
1. Ορίζουμε ως Μέγιστη Ημερήσια Δόση για την ουσία
GHB τα 9 G.
2. Το φαρμακευτικό ιδιοσκεύασμα XYREM που περιέχει
την ουσία GHB (180 ml, 500mg/ml) δύναται με ευθύνη του
ιατρού να χορηγείται με Ειδική Συνταγή Ναρκωτικών σε
ποσότητα που αντιστοιχεί στη Μέγιστη Ημερήσια Δόση
και για θεραπεία δέκα (10) ημερών.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 22 Απριλίου 2008
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Δ. ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ

F
Αριθμ. ΔΥ2α/Γ.Π. οικ.86629
Αναγνώριση επιστημονικού περιοδικού

(13)

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

2. Κατά το άρθρο 8§1 του ν. 3305/2005 (ΦΕΚ Α, 17)
απαγορεύεται η διάθεση γαμετών και γονιμοποιημένων
ωαρίων με οποιοδήποτε αντάλλαγμα προς το δότη
3. Κατά το άρθρο 14§1 του ν. 3305/2005 η διακίνηση
γεννητικού υλικού γίνεται μόνο διαμέσου των Μονάδων
Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής (Μ.Ι.Υ.Α) και
των Τραπεζών Κρυοσυντήρησης
4. Κατά το άρθρο 14 §2 του ν. 3305/2005 η διακίνηση
γεννητικού υλικού από και προς χώρα εκτός της Ευρω−
παϊκής Ένωσης επιτρέπεται μόνο με άδεια της Αρχής
5. Κατά τα άρθρα 26 §§2 και 14 και 27 §2 του
ν. 3305/2005 προβλέπονται ποινικές και διοικητικές κυ−
ρώσεις για την αγορά ή πώληση γεννητικού υλικού,
καθώς και για τη μεσολάβηση στις πράξεις αυτές
6. Κατά το άρθρο 20 §1 ιγ ν. 3305/2005 η Αρχή ΙΥΑ
εκδίδει κανονιστικές πράξεις για τη ρύθμιση ειδικών
τεχνικών και λεπτομερειακών θεμάτων στα οποία ανα−
φέρεται ο ν. 3305/2005
7. Από την έκδοση της παρούσας απόφασης δεν προ−
καλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογι−
σμού, αποφασίζει την έκδοση της παρακάτω Οδηγίας:
Άρθρο 1

Έχοντας υπόψη:
1. Το π.δ. 95/2000 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας
και Κοιν. Αλληλεγγύης» (ΦΕΚ 76/10.3.2000 τ.Α’) όπως
τροποποιήθηκε μεταγενέστερα.
2. Τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 1 του ν. 2256/
1994 «Συμβούλια κρίσης και επιλογής Ιατρικού και Οδο−
ντιατρικού προσωπικού και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 196/
Α/1994) με τις οποίες επανήλθαν σε ισχύ οι διατάξεις
των παραγράφων 4 (εκτός της περίπτωσης δ’) και 5 του
άρθρου 27 του ν. 1397/1983 «Εθνικό Σύστημα Υγείας»
(ΦΕΚ) 143/Α/1983).
3. Τη γνώμη του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας (ΚΕΣΥ),
όπως διατυπώνεται με την υπ’ αριθμ. 2339/9.5.2008.
4. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις αυτής της από−
φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Στα περιοδικά με Εθνική αναγνώριση στα οποία οι
δημοσιευμένες εργασίες των γιατρών, αποτελούν κρι−
τήριο συγκριτικής αξιολόγησης για την κατάληψη θέσης
του κλάδου γιατρών Ε.Σ.Υ. προστίθεται και το περιο−
δικό «Acta Orthopaedica et Traumatologica Hellenica»
που εκδίδεται από την Ελληνική Εταιρεία Χειρουργικής
Ορθοπαιδικής & Τραυματολογίας.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

Η διάθεση ωαρίων γίνεται χωρίς αντάλλαγμα προς τη
δότρια, υπό τους όρους του άρθρου 8 ν. 3305/2005.
Στην έννοια του «ανταλλάγματος» εμπίπτει οποιοδή−
ποτε οικονομικό ή άλλο όφελος, με εξαίρεση τις νο−
μίμως καταβαλλόμενες δαπάνες και αποζημίωση, το
ύψος των οποίων καθορίζεται με την υπ’ αριθμ. οικ. 36
απόφαση της Αρχής (ΦΕΚ Β/670/16.4.2008).

Αθήνα, 20 Μαΐου 2008

Η μεταφορά στην Ελλάδα αλλοδαπών γυναικών με
σκοπό την προσφορά ωαρίων με οποιοδήποτε αντάλ−
λαγμα συνιστά πράξη μεσολάβησης, υπό την έννοια
των άρθρων 26§2 και 27§2 ν. 3305/2005, και επισύρει
τις προβλεπόμενες ποινικές και διοικητικές κυρώσεις
σε βάρος όποιου εμπλέκεται με οποιοδήποτε τρόπο
στη μεταφορά αυτή.
Με τις ίδιες ποινές τιμωρείται και η απόπειρα της
παραπάνω πράξης.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΔΗΜ. ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ

F
Αριθμ. οικ. 45

(14)

Οδηγία για τη δωρεά ωαρίων.
Η ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΙΑΤΡΙΚΩΣ ΥΠΟΒΟΗΘΟΥΜΕΝΗΣ
ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Έχοντας υπ’ όψη ότι:
1. Κατά το άρθρο 21 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για τα
Ανθρώπινα Δικαιώματα και τη Βιοϊατρική (νόμος 2619/1996,
ΦΕΚ Α/132) το ανθρώπινο σώμα και τα τμήματα του δεν
αποτελούν, ως τέτοια, πηγή οικονομικού οφέλους

Άρθρο 2
Πριν από τη διάθεση ωαρίων, υπό τους νόμιμους
όρους, οι δότριες ενημερώνονται για όλες τις πιθανές
παρενέργειες της υπερδιέγερσης των ωοθηκών και της
διαδικασίας της ωοληψίας, καθώς και για τις ενδεχόμε−
νες ψυχικές επιπτώσεις.
Άρθρο 3
Η διάθεση ωαρίων με οποιοδήποτε αντάλλαγμα, τιμω−
ρείται με τις προβλεπόμενες στα άρθρα 26 §2 και 27 §2
ν.3305/2005 ποινικές και διοικητικές κυρώσεις.
Με τις ίδιες ποινές τιμωρείται και η απόπειρα της
παραπάνω πράξης.
Άρθρο 4

Αθήνα 23 Ιουνίου 2008
Η Πρόεδρος της Αρχής
Ξ. ΣΚΟΡΙΝΗ − ΠΑΠΑΡΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ
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