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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
(1)

  Πολιτογράφηση Ομογενών Αλλοδαπών υπό στοιχεία: 
ΝΤΑΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ον. πατρός ΤΣΑΒΟΣ, γεν. 1959 
στην Αλβανία κ.λπ.

  1. Με την Φ. 16003/4572/8.3.2010 απόφαση της Υφυ−
πουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής 
Διακυβέρνησης, γίνεται δεκτή η αίτηση πολιτογράφη−
σης του ομογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία: ΝΤΑΗΣ 
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ον. πατρός ΤΣΑΒΟΣ, γεν. 1959 στην Αλβα−
νία, για την απόκτηση της Ελληνικής ιθαγένειας.

2. Με την Φ. 77410/99293/09/8.3.2010 απόφαση της Υφυ−
πουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής 
Διακυβέρνησης, γίνεται δεκτή η αίτηση πολιτογράφη−
σης του ομογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία: ΜΟΥΡΑ−
ΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ον. πατρός ΘΩΜΑΣ, γεν. 1974 στην 
Αλβανία, για την απόκτηση της Ελληνικής ιθαγένειας.

3. Με την Φ. 82567/75699/09/8.3.2010 απόφαση της 
Υφυπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρο−
νικής Διακυβέρνησης, γίνεται δεκτή η αίτηση πολιτο−

γράφησης του ομογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία: 
ΖΓΟΥΡΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ον. πατρός ΘΟΔΩΡΑΚΗ, γεν. 1953 
στην Αλβανία, για την απόκτηση της Ελληνικής ιθα−
γένειας.

4. Με την Φ. 91572/97010/09/8.3.2010 απόφαση της Υφυ−
πουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής 
Διακυβέρνησης, γίνονται δεκτές οι αιτήσεις πολιτογρά−
φησης των ομογενών αλλοδαπών υπό στοιχεία:

α) ΜΠΑΤΖΙΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ον. πατρός ΑΝΤΩΝΗΣ, γεν. 
1954 στην Αλβανία και

β) ΜΠΑΤΖΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΑ ον. συζ. ΓΙΩΡΓΟΣ, γεν. 
1959 στην Αλβανία, για την απόκτηση της Ελληνικής 
ιθαγένειας.

5. Με την Φ. 113665/9081.8/09/8.3.2.010 απόφαση της 
Υφυπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρο−
νικής Διακυβέρνησης, γίνονται δεκτές οι αιτήσεις πολι−
τογράφησης των ομογενών αλλοδαπών υπό στοιχεία:

α) ΜΠΕΛΕΡΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ον. πατρός ΜΕΝΕΛΑΟΣ, γεν. 
1985 στην Αλβανία και

β) ΜΠΕΛΕΡΗ ΛΟΥΚΙΑ ον. πατρός ΜΕΝΕΛΑΟΣ, γεν. 
1987 στην Αλβανία, για την απόκτηση της Ελληνικής 
ιθαγένειας.

6. Με την Φ. 114317/7151/8.3.2010 απόφαση της Υφυ−
πουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής 
Διακυβέρνησης, γίνεται δεκτή η αίτηση πολιτογράφη−
σης του ομογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία: 

ΓΚΟΡΟΣ ΑΙΝΕΙΑΣ ον. πατρός ΠΑΝΤΕΛΗΣ, γεν. 1989 
στην Αλβανία, για την απόκτηση της Ελληνικής ιθα−
γένειας.

7. Με την Φ. 116694/75823/09/8.3.2010 απόφαση της 
Υφυπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρο−
νικής Διακυβέρνησης, γίνεται δεκτή η αίτηση πολιτο−
γράφησης του ομογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία: 
ΕΝΓΚΕΛΙ ΑΛΕΞΑΝΤΕΡ ον. πατρός ΡΟΚ, γεν. 1983 στην 
Αλβανία, για την απόκτηση της Ελληνικής ιθαγένειας.

8. Με την Φ. 118543/75711/09/8.3.2010 απόφαση της Υφυ−
πουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής 
Διακυβέρνησης, γίνονται δεκτές οι αιτήσεις πολιτογρά−
φησης των ομογενών αλλοδαπών υπό στοιχεία:

α) ΣΙΑΝΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ον. πατρός ΜΙΧΑΛΗΣ, γεν. 1970 
στην Αλβανία και

β) ΣΙΑΝΟΥ ΕΛΛΗ ον. συζ. ΓΙΩΡΓΟΣ, γεν. 1979 στην Αλ−
βανία, για την απόκτηση της Ελληνικής ιθαγένειας.

9. Με την Φ. 120755/5504/8.3.2010 απόφαση της Υφυ−
πουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής 
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Διακυβέρνησης, γίνονται δεκτές οι αιτήσεις πολιτογρά−
φησης των ομογενών αλλοδαπών υπό στοιχεία:

α) ΜΠΙΤΑΣ ΧΑΡΙΤΟΣ ον. πατρός ΔΗΜΗΤΡΗΣ, γεν. 1953 
στην Αλβανία και

β) ΜΠΙΤΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ον. συζ. ΧΑΡΙΤΟΣ, γεν. 1966 στην 
Αλβανία, για την απόκτηση της Ελληνικής ιθαγένειας.

10. Με την Φ. 122470/74738/09/8.3.2010 απόφαση της 
Υφυπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρο−
νικής Διακυβέρνησης, γίνονται δεκτές οι αιτήσεις πολι−
τογράφησης των ομογενών αλλοδαπών υπό στοιχεία:

α) ΜΟΥΛΗΣ ΖΗΣΟΣ ον. πατρός ΘΑΝΑΣΗΣ, γεν. 1957 
στην Αλβανία και

β) ΜΟΥΛΗ ΒΑΛΕΝΤΙΝΑ ον. συζ. ΖΗΣΟΣ, γεν. 1965 στην 
Αλβανία, για την απόκτηση της Ελληνικής ιθαγένειας. 

11. Με την Φ. 123530/76234/09/8.3.2010 απόφαση της 
Υφυπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρο−
νικής Διακυβέρνησης, γίνεται δεκτή η αίτηση πολιτογρά−
φησης της ομογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία: 

ΤΣΟΥΤΣΗ ΣΟΦΙΑ ον. πατρός ΑΝΤΩΝΗΣ, γεν. 1982 στην 
Αλβανία, για την απόκτηση της Ελληνικής ιθαγένειας.

  Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΘΕΟΔΩΡΑ ΤΖΑΚΡΗ

F
(2)

    Πολιτογράφηση Ομογενών Αλλοδαπών υπό στοιχεία: 
ΓΚΑΜΠΗ ΛΕΥΤΕΡΗ ον. πατρός ΚΥΡΙΟ, γεν. 1952 στην 
Αλβανία κ.λπ.

  1. Με την Φ. 85345/87364/09/10.3.2010 απόφαση της 
Υφυπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρο−
νικής Διακυβέρνησης, γίνονται δεκτές οι αιτήσεις πολι−
τογράφησης των ομογενών αλλοδαπών υπό στοιχεία: 

α) ΓΚΑΜΠΗ ΛΕΥΤΕΡΗ ον. πατρός ΚΥΡΙΟ, γεν. 1952 στην 
Αλβανία,

β) ΓΚΑΜΠΗ ΠΑΝΑΓΙΟ ον. συζ. ΛΕΥΤΕΡΗ, γεν. 1955 στην 
Αλβανία και

γ) ΓΚΑΜΠΗ ΘΑΝΑΣ ον. πατρός ΛΕΥΤΕΡΗ, γεν. 1977 
στην Αλβανία, για την απόκτηση της Ελληνικής ιθα−
γένειας.

2. Με την Φ. 86924/76617/12.3.2010 απόφαση της Υφυ−
πουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής 
Διακυβέρνησης, γίνονται δεκτές οι αιτήσεις πολιτογρά−
φησης των ομογενών αλλοδαπών υπό στοιχεία:

α) ΓΚΙΟΥΛΗ ΕΝΓΚΕΛΙΤΑ ον. πατρός ΔΙΟΝΥΣΗ, γεν. 1970 
στην Αλβανία, 

β) ΓΚΙΟΥΛΗ ΕΝΤΕΛΑ ον. πατρός ΔΙΟΝΥΣΗ, γεν. 1973 
στην Αλβανία και 

γ) ΓΚΙΟΥΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ον. πατρός ΔΙΟΝΥΣΗ, γεν. 
1978 στην Αλβανία, για την απόκτηση της Ελληνικής 
ιθαγένειας.

3. Με την Φ. 89440/96112/09/10.3.2010 απόφαση της 
Υφυπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρο−
νικής Διακυβέρνησης, γίνεται δεκτή η αίτηση πολιτογρά−
φησης της ομογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

ΚΥΡΚΟ ΑΝΙΛΑ ον. συζ. ΦΡΕΝΤΙ, γεν. 1973 στην Αλβανία, 
για την απόκτηση της Ελληνικής ιθαγένειας.

4. Με την Φ. 109887/79611/09/10.3.2010 απόφαση της 
Υφυπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρο−
νικής Διακυβέρνησης, γίνεται δεκτή η αίτηση πολιτογρά−
φησης του ομογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία: 

ΑΓΓΕΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ον. πατρός ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ, γεν. 
1965 στην Αλβανία, για την απόκτηση της Ελληνικής 
ιθαγένειας.

5. Με την Φ. 111101/80426/09/10.3.2010 απόφαση της 
Υφυπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρο−
νικής Διακυβέρνησης, γίνεται δεκτή η αίτηση πολιτογρά−
φησης του ομογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

ΣΠΥΡΟΥ ΚΩΣΤΑΣ ον. πατρός ΦΩΤΟΣ, γεν. 1953 στην 
Αλβανία, για την απόκτηση της Ελληνικής ιθαγένειας.

6. Με την Φ. 112114/82022/09/10.3.2010 απόφαση της 
Υφυπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρο−
νικής Διακυβέρνησης, γίνεται δεκτή η αίτηση πολιτογρά−
φησης της ομογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

KAZAKH ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΑ ον. συζ. ΛΕΩΝΙΔΑΣ, γεν. 1970 
στην Αλβανία, για την απόκτηση της Ελληνικής ιθαγέ−
νειας.

7. Με την Φ. 112570/7539/10.3.2010 απόφαση της Υφυ−
πουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής 
Διακυβέρνησης, γίνεται δεκτή η αίτηση πολιτογράφη−
σης της ομογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

ΘΩΜΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ον. πατρός ΒΑΣΙΛΗΣ, γεν. 1937 στην 
Αλβανία, για την απόκτηση της Ελληνικής ιθαγένειας.

8. Με την Φ. 114239/82030/09/10.3.2010 απόφαση της 
Υφυπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρο−
νικής Διακυβέρνησης, γίνεται δεκτή η αίτηση πολιτογρά−
φησης της ομογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

ΝΑΤΣΗ ΑΝΝΑ ον. πατρός ΣΠΥΡΟΣ, γεν. 1988 στην Αλ−
βανία, για την απόκτηση της Ελληνικής ιθαγένειας.

9. Με την Φ. 116880/5275/10.3.2010 απόφαση της Υφυ−
πουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής 
Διακυβέρνησης, γίνεται δεκτή η αίτηση πολιτογράφη−
σης της ομογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

ΜΟΥΣΤΑΦΑ ΑΝΤΕΛΙΝΑ ον. πατρός ΖΩΗ, γεν. 1978 στην 
Αλβανία, για την απόκτηση της Ελληνικής ιθαγένειας.

10. Με την Φ. 119058/88894/09/26.3.2010 απόφαση της 
Υφυπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρο−
νικής Διακυβέρνησης, γίνεται δεκτή η αίτηση πολιτογρά−
φησης του ομογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία: 

ΠΑΠΠΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ον. πατρός ΚΩΣΤΑΣ, γεν. 1977 στην 
Αλβανία, για την απόκτηση της Ελληνικής ιθαγένειας.

11. Με την Φ. 122894/100235/09/2.3.2010 απόφαση της 
Υφυπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρο−
νικής Διακυβέρνησης, γίνεται δεκτή η αίτηση πολιτογρά−
φησης της ομογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία: 

ΑΡΜΠΑΤΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ον. πατρός ΒΑΣΙΛΗΣ, γεν. 1983 στην 
Αλβανία, για την απόκτηση της Ελληνικής ιθαγένειας.

12. Με την Φ. 123108/89406/09/10.3.2010 απόφαση της 
Υφυπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρο−
νικής Διακυβέρνησης, γίνεται δεκτή η αίτηση πολιτογρά−
φησης της ομογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

ΤΑΝΚΑ ΝΑΤΑΣΑ ον. πατρός ΝΑΣΗ, γεν. 1954 στην Αλ−
βανία, για την απόκτηση της Ελληνικής ιθαγένειας.

13. Με την Φ. 123594/75176/09/10.3.2010 απόφαση της 
Υφυπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρο−
νικής Διακυβέρνησης, γίνεται δεκτή η αίτηση πολιτογρά−
φησης του ομογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία: 

ΠΑΠΑΔΗΜΑΣ ΠΥΡΡΟΣ ον. πατρός ΧΡΗΣΤΟΣ, γεν. 1942 
στην Αλβανία, για την απόκτηση της Ελληνικής ιθαγέ−
νειας.

14. Με την Φ. 126392/23242/27.4.2010 απόφαση της Υφυ−
πουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής 
Διακυβέρνησης, γίνεται δεκτή η αίτηση πολιτογράφη−
σης της ομογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

ΝΑΚΟΥ ΦΑΒΙΟΛΑ ον. πατρός ΘΕΟΦΑΝΗΣ, γεν. 1974 στην 
Αλβανία, για την απόκτηση της Ελληνικής ιθαγένειας.

  Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

Θ. ΤΖΑΚΡΗ
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(3)
    Πολιτογράφηση Ομογενών Αλλοδαπών υπό στοιχεία: 

ΜΑΝΟΣ ΚΟΣΜΑΣ ον. πατρός ΣΩΤΗΡΗΣ, γεν. 1960 
στην Αλβανία κ.λπ.

  1. Με την Φ. 84808/75701/09/8.3.2010 απόφαση της Υφυ−
πουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής 
Διακυβέρνησης, γίνονται δεκτές οι αιτήσεις πολιτογρά−
φησης των ομογενών αλλοδαπών υπό στοιχεία:

α) ΜΑΝΟΣ ΚΟΣΜΑΣ ον. πατρός ΣΩΤΗΡΗΣ, γεν. 1960 
στην Αλβανία και 

β) ΜΑΝΟΥ ΜΑΡΙΑ ον. συζ. ΚΟΣΜΑΣ, γεν. 1970 στην 
Αλβανία, για την απόκτηση της Ελληνικής ιθαγένειας.

2. Με την Φ. 109780/7036/8.3.2010 απόφαση της Υφυ−
πουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής 
Διακυβέρνησης, γίνονται δεκτές οι αιτήσεις πολιτογρά−
φησης των ομογενών αλλοδαπών υπό στοιχεία:

α) ΚΥΡΙΟΣ ΣΠΥΡΟΣ ον. πατρός ΚΙΤΣΟΣ, γεν. 1959 στην 
Αλβανία,

β) ΚΥΡΙΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ον. συζ. ΣΠΥΡΟΣ, γεν. 1962 στην 
Αλβανία,

γ) ΚΥΡΙΟΥ ΚΑΛΛΙΡΡΟΗ ον. πατρός ΣΠΥΡΟΣ, γεν. 1983 
στην Αλβανία και

δ) ΚΥΡΙΟΣ ΜΑΝΩΛΗΣ ον. πατρός ΣΠΥΡΟΣ, γεν. 1984 
στην Αλβανία, για την απόκτηση της Ελληνικής ιθαγέ−
νειας.

3. Με την Φ. 114039/86757/09/8.3.2010 απόφαση της 
Υφυπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρο−
νικής Διακυβέρνησης, γίνεται δεκτή η αίτηση πολιτογρά−
φησης του ομογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία: 

ΤΣΟΥΡΑΣ ΑΛΚΗΣ ον. πατρός ΓΙΩΡΓΟΣ, γεν. 1986 στην 
Αλβανία, για την απόκτηση της Ελληνικής ιθαγένειας.

4. Με την Φ. 115256/11418/8.3.2010» απόφαση της Υφυ−
πουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής 
Διακυβέρνησης, γίνεται δεκτή η αίτηση πολιτογράφη−
σης του ομογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

ΠΑΠΠΑ ΣΠΥΡΟ ον. πατρός ΠΑΝΑΓΙΩΤ, γεν. 1978 στην 
Αλβανία, για την απόκτηση της Ελληνικής ιθαγένειας.

5. Με την Φ. 116899/11360/8.3.2010 απόφαση της Υφυ−
πουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής 
Διακυβέρνησης, γίνεται δεκτή η αίτηση πολιτογράφη−
σης του ομογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

ΚΑΡΑΒΕΛΑ ΘΩΜΑ ον. πατρός ΤΙΜΟ, γεν. 1971 στην 
Αλβανία, για την απόκτηση της Ελληνικής ιθαγένειας.

6. Με την Φ. 117401/76227/09/8.3.2010 απόφαση της Υφυ−
πουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής 
Διακυβέρνησης, γίνεται δεκτή η αίτηση πολιτογράφη−
σης της ομογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

ΧΑΤΖΟΥ ΜΑΡΙΑ ον. πατρός ΝΙΚΟ, γεν. 1985 στην Αλ−
βανία, για την απόκτηση της Ελληνικής ιθαγένειας.

7. Με την Φ. 120230/5468/8.3.2010 απόφαση της Υφυ−
πουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής 
Διακυβέρνησης, γίνονται δεκτές οι αιτήσεις πολιτογρά−
φησης των ομογενών αλλοδαπών υπό στοιχεία:

α) ΜΠΑΜΠΗΣ ΘΩΜΑΣ ον. πατρός ΒΑΣΙΛΗΣ, γεν. 1966 
στην Αλβανία και β) ΜΠΑΜΠΗ ΕΙΡΗΝΗ ον. συζ. ΘΩΜΑΣ, 
γεν. 1979 στην Αλβανία, για την απόκτηση της Ελληνικής 
ιθαγένειας.

8. Με την Φ. 121005/11172/8.3.2010 απόφαση της Υφυ−
πουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής 
Διακυβέρνησης, γίνεται δεκτή η αίτηση πολιτογράφη−
σης της ομογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

ΜΗΤΣΑ ΑΝΙΛΑ ον. συζ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, γεν. 1970 στην 
Αλβανία, για την απόκτηση της Ελληνικής ιθαγένειας.

9. Με την Φ. 121478/2595/8.3.2010 απόφαση της Υφυ−
πουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής 
Διακυβέρνησης, γίνονται δεκτές οι αιτήσεις πολιτογρά−
φησης των ομογενών αλλοδαπών υπό στοιχεία:

α) ΤΣΙΑΒΟΣ ΜΗΤΣΟΣ ον. πατρός ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, γεν. 
1956 στην Αλβανία και

β) ΤΣΙΑΒΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ον. συζ. ΜΗΤΣΟΣ, γεν. 1956 
στην Αλβανία, για την απόκτηση της Ελληνικής ιθα−
γένειας.

10. Με την Φ. 122605/11182/8.3.2010 απόφαση της Υφυ−
πουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής 
Διακυβέρνησης, γίνεται δεκτή η αίτηση πολιτογράφη−
σης της ομογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

ΖΩΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ον. πατρός ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, γεν. 1986 
στην Αλβανία, για την απόκτηση της Ελληνικής ιθαγέ−
νειας.

11. Με την Φ. 123313/84819/09/8.3.2010 απόφαση της 
Υφυπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρο−
νικής Διακυβέρνησης, γίνεται δεκτή η αίτηση πολιτογρά−
φησης του ομογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία: 

ΜΗΤΣΗΣ ΛΕΥΤΕΡΗΣ ον. πατρός ΦΩΤΟΣ, γεν. 1982 στην 
Αλβανία, για την απόκτηση της Ελληνικής ιθαγένειας.

12. Με την Φ. 124593/6128/8.3.2010 απόφαση της Υφυ−
πουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής 
Διακυβέρνησης, γίνεται δεκτή η αίτηση πολιτογράφη−
σης της ομογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

ΜΟΥΚΑ ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ ον. αποθ. συζ. ΛΑΜΠΗΣ, γεν. 
1939 στην Αλβανία, για την απόκτηση της Ελληνικής 
ιθαγένειας.

13. Με την Φ. 124597/99343/09/8.3.2010 απόφαση της 
Υφυπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρο−
νικής Διακυβέρνησης, γίνεται δεκτή η αίτηση πολιτογρά−
φησης του ομογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

ΜΟΥΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ον. πατρός ΛΑΜΠΗΣ, γεν. 1969 
στην Αλβανία, για την απόκτηση της Ελληνικής ιθαγέ−
νειας. 

 Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΘΕΟΔΩΡΑ ΤΖΑΚΡΗ

F
Αριθμ. Δ1/Α/1110/9860 (4)
    Τροποποίηση της απόφασης ΥΠΑΝ/4955/27.03.06 περί 

ορισμού του τιμολογίου μεταφοράς φυσικού αερίου 
και αεριοποίησης υγροποιημένου φυσικού αερίου. 

 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ,
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ−

βέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα που κυρώθηκε 
με το άρθρο πρώτο του π.δ. 64/2005 «Κωδικοποίηση 
νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όρ−
γανα» (ΦΕΚ Α΄ 98),

2. Το π.δ. 381/1989 «Οργανισμός του Υπουργείου Βιο−
μηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας» (ΦΕΚ Α΄ 16), όπως 
ισχύει, σε συνδυασμό με το π.δ. 27/1996 «Συγχώνευση 
των Υπουργείων Τουρισμού, Βιομηχανίας, Ενέργειας και 
Τεχνολογίας και Εμπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης» 
(ΦΕΚ Α΄ 19), όπως ισχύει, με το π.δ. 185/2009 «Ανασύ−
σταση του Υπουργείου Οικονομικών, συγχώνευση του 
Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών με τα Υπουρ−
γεία Ανάπτυξης, και Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και 
Νησιωτικής Πολιτικής και μετονομασία του σε «Υπουρ−
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γείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας» 
μετατροπή του Υπουργείου Μακεδονίας−Θράκης σε 
Γενική Γραμματεία Μακεδονίας−Θράκης και υπαγωγή 
στο Υπουργείο Εσωτερικών της Γενικής Γραμματείας 
Μακεδονίας−Θράκης και της Γενικής Γραμματείας Αι−
γαίου και Νησιωτικής Πολιτικής» και με το π.δ. 189/2009 
«Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των 
Υπουργείων» (ΦΕΚ Α΄ 221),

3. Την 52167/21.12.2009 απόφαση του Πρωθυπουργού 
και της Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλι−
ματικής Αλλαγής «Ανάθεση αρμοδιοτήτων της Υπουρ−
γού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής 
στους Υφυπουργούς Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλι−
ματικής Αλλαγής» (ΦΕΚ Α΄ 2514),

4. Τις διατάξεις της Οδηγίας 2003/55/ΕΚ «σχετικό με 
τους κοινούς κανόνες για την εσωτερική αγορά φυσι−
κού αερίου και την κατάργηση της Οδηγίας 93/30/ΕΚ» 
(ΕΕ L176/57/15.07. 2003),

5. Τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1775/2005 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 
28ης Σεπτεμβρίου 2005 περί όρων πρόσβασης στα δί−
κτυα μεταφοράς φυσικού αερίου (ΕΕ L 289/1).

6. Τις διατάξεις του ν. 3428/2005 «Απελευθέρωση αγο−
ράς φυσικού αερίου» (ΦΕΚ Α΄ 313, εφεξής Νόμος) και 
ιδίως του άρθρου 40. παραγρ. 3.

7. Τις διατάξεις του ν. 3175/2003 «Αξιοποίηση του γεω−
θερμικού δυναμικού, τηλεθέρμανση και άλλες διατάξεις» 
(ΦΕΚ Α΄ 207) και ιδίως του άρθρου 24 παραγρ. 1.

8. Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 4955/2006 απόφασης του 
Υπουργού Ανάπτυξης «Ορισμός τιμολογίου μεταφοράς 
φυσικού αερίου και αεριοποίησης ΥΦΑ» (ΦΕΚ Β΄ 360), 
όπως τροποποιήθηκε με τις υπ’ αριθμ. Δ1/23344/2006 
(ΦΕΚ Β΄ 1781) και Δ1/5037/2007 (ΦΕΚ Β΄ 379) αποφάσεις 
του Υπουργού Ανάπτυξης (εφεξής «Τιμολόγιο Χρήσης 
του ΕΣΦΑ»).

9. Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. Δ1/Α/5346/22.03.2010 
απόφασης του Υφυπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας 
και Κλιματικής Αλλαγής «Κώδικας Διαχείρισης του Εθνι−
κού Συστήματος Φυσικού Αερίου» (ΦΕΚ Β ΄ 379).

10. Την υπ’ αριθμ. 611/2010 απόφαση της ΡΑΕ «Έγκριση 
των Συμβάσεων Μεταφοράς Φυσικού Αερίου και Χρή−
σης Εγκατάστασης Υ.Φ.Α. που υποβλήθηκαν από τον 
Δ.Ε.Σ.Φ.Α. Α.Ε.».

11. Την 217/2010 γνωμοδότηση της Ρυθμιστικής Αρ−
χής Ενέργειας για την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 
4955/27.03.06 απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης περί 
ορισμού του τιμολογίου μεταφοράς φυσικού αερίου 
και αεριοποίησης υγροποιημένου φυσικού αερίου, όπως 
διαβιβάστηκε στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργει−
ας και Κλιματικής Αλλαγής με το Ο−41341/03.05.2010 
έγγραφό της.

12. Την ανάγκη προσδιορισμού των χρεώσεων για 
βραχυχρόνια χρήση του Εθνικού Συστήματος Μεταφο−
ράς Φυσικού Αερίου (Ε.Σ.Μ.Φ.Α.) ή της Εγκατάστασης 
Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου (Υ.Φ.Α.) στην περίπτωση 
εκχώρησης δυναμικότητας, η οποία και καλύπτεται με 
προσθήκη νέων παραγράφων 15.3.α και 15.3.β στο άρ−
θρο 1 παραγρ. 15 της απόφασης 4955/2006, πέραν αυτών 
που διατυπώθηκαν με την ανωτέρω γνωμοδότηση και

13. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
δεν προκύπτει δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋ−
πολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Τροποποιούμε την υπ’ αριθμ. 4955/2006 (ΦΕΚ Β΄360) 
απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης όπως ισχύει, τροπο−
ποιηθείσα με τις υπ’ αριθμ. Δ1/23344/2006 (ΦΕΚ Β΄1781) 
και ΔΙ/ 5037/2007 (ΦΕΚ Β΄ 379) αποφάσεις του Υπουργού 
Ανάπτυξης, ως ακολούθως:

1. Στο τέλος της παραγράφου 2.3 του άρθρου 1 της υπ’ 
αριθμ. 4955/2006 απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης 
προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής:

«Στην περίπτωση που η διάρκεια της σύμβασης για 
τη χρήση του Συστήματος Μεταφοράς ή της Εγκατά−
στασης ΥΦΑ είναι ίση ή μεγαλύτερη των τριακοσίων 
εξήντα πέντε (365) ημερών, η σύμβαση νοείται ως Μα−
κροχρόνια Σύμβαση. Στην περίπτωση που η διάρκεια της 
σύμβασης για τη χρήση του Συστήματος Μεταφοράς 
ή της Εγκατάστασης ΥΦΑ είναι μικρότερη των τριακο−
σίων εξήντα πέντε (365) ημερών, η σύμβαση νοείται ως 
Βραχυχρόνια Σύμβαση.»

2. Η παράγραφος 2.4 του άρθρου 1 της υπ’ αριθμ. 
4955/2006 απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης αντι−
καθίσταται ως εξής:

«Ως Ρηχές Συνδέσεις ορίζονται τα έργα για τη σύν−
δεση μεμονωμένων καταναλωτών με το ΕΣΦΑ και πε−
ριλαμβάνουν τις μετρητικές διατάξεις, το αμέσως ανά−
ντη αυτών βανοστόσιο, το τμήμα του αγωγού μέχρι το 
επόμενο βανοστόσιο του ΕΣΦΑ καθώς και κάθε άλλη 
εγκατάσταση και εξοπλισμό που απαιτείται, σύμφω−
να με τον Διαχειριστή, αποκλειστικά για την σύνδεση 
των εγκαταστάσεων του καταναλωτή με το ΕΣΦΑ. Ως 
μεμονωμένος καταναλωτής νοείται η εγκατάσταση 
κατανάλωσης φυσικού αερίου ή το σύνολο τέτοιων 
εγκαταστάσεων στον ίδιο χώρο, οι οποίες ανήκουν ή 
ελέγχονται ή χρησιμοποιούνται από το ίδιο φυσικό ή 
νομικό πρόσωπο. Τα έργα επέκτασης ή ενίσχυσης του 
ΕΣΦΑ που είναι αναγκαία λόγω της σύνδεσης και για 
την ασφαλή και με αποδοτικό τρόπο παροχή υπηρεσιών 
Μεταφοράς στους Χρήστες εκ μέρους του Διαχειριστή, 
καλούνται Βαθιές Συνδέσεις.»

3. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 6 του άρθρου 1 
της υπ’ αριθμ. 4955/2006 απόφασης του Υπουργού Ανά−
πτυξης αντικαθίσταται ως εξής:

«Με την επιφύλαξη της παραγράφου 15, το Τιμολόγιο 
Μεταφοράς περιλαμβάνει χρέωση για τη δυναμικότητα 
μεταφοράς την οποία δεσμεύει ο Χρήστης κάθε Έτος 
και χρέωση για την ποσότητα φυσικού αερίου που με−
ταφέρεται για λογαριασμό του Χρήστη κάθε Έτος».

4. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 7 του άρθρου 1 
της υπ ’ αριθμ. 4955/2006 απόφασης τρυ Υπουργού Ανά−
πτυξης αντικαθίσταται ως εξής:

«Με την επιφύλαξη της παραγράφου 15, το Τιμολόγιο 
ΥΦΑ περιλαμβάνει χρέωση της δυνατότητας του Συστή−
ματος ΥΦΑ την οποία δεσμεύει ο Χρήστης κάθε Έτος και 
χρέωση της ποσότητας υγροποιημένου φυσικού αερίου 
που αεριοποιείται και μεταφέρεται για λογαριασμό του 
Χρήστη κάθε Έτος.»

5. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 8 του άρθρου 1 
της υπ’ αριθμ. 4955/2006 απόφασης του Υπουργού Ανά−
πτυξης αντικαθίσταται ως εξής:

«Στην περίπτωση Μακροχρόνιων Συμβάσεων, η Ετή−
σια χρέωση Χρήστη για τη μεταφορά φυσικού αερίου 
(εφεξής «ΧΜ») υπολογίζεται με βάση το Τιμολόγιο Με−
ταφοράς ως εξής:»
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6. Το έκτο εδάφιο της παραγράφου 8 του άρθρου 1 
της υπ’ αριθμ. 4955/2006 απόφασης του Υπουργού Ανά−
πτυξης αντικαθίσταται ως εξής:

«Στην περίπτωση κατά την οποία η ημερομηνία έναρ−
ξης ή λήξης Μακροχρόνιας Σύμβασης διαφέρει από την 
ημερομηνία έναρξης ή λήξης Έτους, ισχύουν τα ακό−
λουθα:

(α) Ο συντελεστής ΣΔΜ που αντιστοιχεί στο Έτος 
αυτό εφαρμόζεται αναπροσαρμοσμένος αναλογικά 
προς το τμήμα του Έτους κατά το οποίο η σύμβαση 
ήταν σε ισχύ, υπολογιζόμενο με βάση ημέρες. 

(β) Η χρέωση μεταφοράς του Χρήστη υπολογίζεται 
χωριστά για τα τμήματα της διάρκειας της σύμβασης 
πριν και μετά τη μεταβολή του Έτους. 

(γ) Για την εφαρμογή των παραγράφων 10, 11, 12 και 
14, τα μεγέθη ΔΜ, ΔΜe, ΠΔΜ, ΠΜ, κατά περίπτωση, 
αναφέρονται στα τμήματα της διάρκειας της σύμβασης 
πριν και μετά τη μεταβολή του Έτους. Η ρύθμιση του 
προηγούμενου εδαφίου δεν ισχύει για την εφαρμογή 
των τύπων που περιγράφονται στις παραγράφους 25.2.2 
και 25.3.1 του άρθρου αυτού.»

7. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 8 του άρ−
θρου 1 της υπ’ αριθμ. 4955/2006 απόφασης του Υπουρ−
γού Ανάπτυξης αντικαθίσταται ως εξής:

«Σε περίπτωση που κατά τη διάρκεια του Έτους ο Χρή−
στης μεταβάλλει, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα 
Διαχείρισης του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου 
(ΦΕΚ Β΄ 379/ 01.04.2010, εφεξής «Κώδικας Διαχείρισης 
ΕΣΦΑ»), το μέγεθος της δυναμικότητας μεταφοράς που 
δεσμεύει για οποιαδήποτε κατηγορία πελατών σύμφωνα 
με τις παραγράφους 6, 14 και 25 της παρούσας, ισχύουν 
τα ακόλουθα:

(α) Η χρέωση μεταφοράς του Χρήστη για την αντί−
στοιχη κατηγορία πελατών υπολογίζεται χωριστά για 
τα τμήματα του Έτους πριν και μετά τη μεταβολή της 
δεσμευμένης δυναμικότητας μεταφοράς, υπολογιζόμενα 
σε ημέρες.

(β) Ο συντελεστής ΣΔΜ που αντιστοιχεί στο συγκε−
κριμένο Έτος, εφαρμόζεται σε κάθε τμήμα του Έτους 
αναπροσαρμοσμένος αναλογικά προς το τμήμα αυτό, 
υπολογιζόμενο με βάση ημέρες.

(γ) Για την εφαρμογή των παραγράφων 10, 11, 12 και 
14, τα μεγέθη ΔΜ, ΔΜe, ΠΔΜ, ΠΜ, κατά περίπτωση, 
αναφέρονται στα τμήματα της διάρκειας της σύμβασης 
πριν και μετά τη μεταβολή.»

8. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 9 του άρθρου 1 
της υπ’ αριθμ. 4955/2006 απόφασης του Υπουργού Ανά−
πτυξης αντικαθίσταται ως εξής:

«Στην περίπτωση Μακροχρόνιων Συμβάσεων, η Ετή−
σια χρέωση Χρήστη για την αεριοποίηση και μεταφορά 
φυσικού αερίου (εφεξής «ΧΥ») υπολογίζεται με βάση το 
Τιμολόγιο ΥΦΑ ως εξής:»

9. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 9 του άρ−
θρου 1 της υπ’ αριθμ. 4955/2006 απόφασης του Υπουρ−
γού Ανάπτυξης αντικαθίσταται ως εξής:

«Στην περίπτωση κατά την οποία η ημερομηνία έναρ−
ξης ή λήξης Μακροχρόνιας Σύμβασης διαφέρει από την 
ημερομηνία έναρξης ή λήξης Έτους, ισχύουν τα ακό−
λουθα:

(α) Ο συντελεστής ΣΔΥ που αντιστοιχεί στο Έτος αυτό 
εφαρμόζεται αναπροσαρμοσμένος αναλογικά προς το 
τμήμα του Έτους κατά το οποίο η σύμβαση ήταν σε 
ισχύ, υπολογιζόμενο με βάση ημέρες. 

(β) Η χρέωση αεριοποίησης του Χρήστη υπολογίζεται 
χωριστά για τα τμήματα της διάρκειας της σύμβασης 
πριν και μετά τη μεταβολή του Έτους. 

(γ) Για την εφαρμογή των παραγράφων 10, 11, 12 τα 
μεγέθη ΔΥ, ΠΔΥ, ΠΥ αναφέρονται στα τμήματα της 
διάρκειας της σύμβασης πριν και μετά τη μεταβολή 
του Έτους. »

10. Στο τέλος της παραγράφου 9 του άρθρου 1 της 
υπ’ αριθμ. 4955/2006 απόφασης του Υπουργού Ανάπτυ−
ξης προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής:

«Σε περίπτωση που κατά τη διάρκεια του Έτους ο Χρή−
στης μεταβάλλει, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα 
Διαχείρισης ΕΣΦΑ, το μέγεθος της δυναμικότητας του 
Συστήματος ΥΦΑ που δεσμεύει, ισχύουν τα ακόλουθα:

(α) Η χρέωση αεριοποίησης του Χρήστη υπολογίζεται 
χωριστά για τα τμήματα του Έτους πριν και μετά τη 
μεταβολή της δεσμευμένης δυναμικότητας.

(β) Ο συντελεστής ΣΔΥ που αντιστοιχεί στο συγκε−
κριμένο Έτος, εφαρμόζεται σε κάθε τμήμα του Έτους 
αναπροσαρμοσμένος αναλογικά προς το τμήμα αυτό, 
υπολογιζόμενο με βάση ημέρες.

(γ) Για την εφαρμογή των παραγράφων 10, 11, 12 τα 
μεγέθη ΔΥ, ΠΔΥ, ΠΥ αναφέρονται στα τμήματα της 
διάρκειας της σύμβασης πριν και μετά τη μεταβολή.»

11. Η παράγραφος 15 του άρθρου 1 της υπ’ αριθμ. 
4955/06 απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης αντικα−
θίσταται ως εξής:

«15. Στην περίπτωση Βραχυχρόνιας Σύμβασηζ για τη 
χρήση του Συστήματος Μεταφοράς ή του Συστήματος 
ΥΦΑ, η χρέωση δυναμικότητας και η χρέωση ποσότητας 
του Χρήστη υπολογίζονται σύμφωνα με τους τύπους 
του πρώτου εδαφίου των παραγράφων 8 και 9, κατά 
περίπτωση, καθώς και σύμφωνα με τα ειδικότερα ορι−
ζόμενα στην παράγραφο αυτή, ως ακολούθως:

15.1 Για τον υπολογισμό της χρέωσης ποσότητας του 
Συστήματος, εφαρμόζονται οι συντελεστές ΣΕΜ και ΣΕΥ 
των παραγράφων 8 και 9 κατά περίπτωση.

15.2 Με την επιφύλαξη του εδαφίου 15.3, για τον υπο−
λογισμό της χρέωσης δυναμικότητας του Συστήματος, 
οι συντελεστές ΣΔΜ και ΣΔΥ των παραγράφων 8 και 9 
αντίστοιχα, εφαρμόζονται αναπροσαρμοσμένοι αναλο−
γικά προς το τμήμα του Έτους κατά το οποίο η σύμβαση 
είναι σε ισχύ, υπολογιζόμενο με βάση ημέρες, και πολ−
λαπλασιαζόμενοι με τον συντελεστή Β που αντιστοιχεί 
στη συνολική διάρκεια της σύμβασης, σύμφωνα με τον 
ακόλουθο πίνακα:

Συνολική Διάρκεια Σύμβασης Συντελεστής Β

1 ημέρα έως 90 ημέρες 2,30

91 ημέρες έως 180 ημέρες 1,85

181 ημέρες έως 364 ημέρες 1,60

15.3 Στην περίπτωση Βραχυχρόνιας Σύμβασης χρήσης 
του Συστήματος Μεταφοράς για την εξυπηρέτηση μο−
νάδων ηλεκτροπαραγωγής που εμπίπτουν στο πεδίο 
εφαρμογής της παραγράφου 14, η οποία συνάπτεται 
κατόπιν αποδέσμευσης δυναμικότητας μεταφοράς για 
ορισμένο χρονικό διάστημα σύμφωνα με τις διατάξεις 
του Κώδικα Διαχείρισης ΕΣΦΑ, για τον υπολογισμό της 
χρέωσης δυναμικότητας του Συστήματος ο συντελε−
στής ΣΔΜ εφαρμόζεται αναπροσαρμοσμένος αναλογικά 
προς το τμήμα του Έτους κατά το οποίο η σύμβαση 
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ήταν σε ισχύ, υπολογιζόμενο με βάση ημέρες, και πολ−
λαπλασιάζεται με τον συντελεστή Β ο οποίος ίσχυε 
για τη σύμβαση χρήσης του Συστήματος Μεταφοράς 
από την οποία έγινε η αποδέσμευση δυναμικότητας, 
με προσαύξηση 10%. Στην περίπτωση που η σύμβαση 
χρήσης του Συστήματος Μεταφοράς από την οποία 
έγινε η αποδέσμευση δυναμικότητας είναι Μακροχρόνια 
Σύμβαση, για την εφαρμογή της παραγράφου αυτής η 
Μακροχρόνια Σύμβαση νοείται ως έχουσα συντελεστή 
Β ίσο με τη μονάδα (1,00).

15.3.α Στην περίπτωση Βραχυχρόνιας Σύμβασης χρή−
σης του Συστήματος Μεταφοράς, η οποία συνάπτεται 
κατόπιν εκχώρησης δυναμικότητας για ορισμένο χρονι−
κό διάστημα σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Δια−
χείρισης ΕΣΦΑ, και όταν η μεταβολή της Δεσμευμένης 
Μεταφορικής Ικανότητας του Εκδοχέα Χρήστη είναι 
τουλάχιστον ίση με τη μεταβολή της Δεσμευμένης Με−
ταφορικής Ικανότητας του Εκχωρούντος Χρήστη κατά 
την συγκεκριμένη εκχώρηση, για τον υπολογισμό της .; 
χρέωσης δυναμικότητας του Συστήματος Μεταφοράς, 
ο συντελεστής ΣΔΜ εφαρμόζεται αναπροσαρμοσμένος 
αναλογικά προς το τμήμα του Έτους κατά το οποίο η 
σύμβαση ήταν σε ισχύ, υπολογιζόμενο με βάση ημέρες, 
και πολλαπλασιάζεται με τον συντελεστή Β ο οποίος 
ίσχυε για τη σύμβαση χρήσης του Συστήματος Μετα−
φοράς από την οποία έγινε η εκχώρηση δυναμικότητας, 
με προσαύξηση 10%. Στην περίπτωση που η σύμβαση 
χρήσης του Συστήματος Μεταφοράς από την οποία 
έγινε η εκχώρηση δυναμικότητας είναι Μακροχρόνια 
Σύμβαση, για την εφαρμογή της παραγράφου αυτής η 
Μακροχρόνια Σύμβαση νοείται ως έχουσα συντελεστή 
Β ίσο με τη μονάδα (1,00). Για τις συμβάσεις χρήσης 
του Συστήματος Μεταφοράς της παραγράφου αυτής 
ο συντελεστής Β προσαυξάνεται πολλαπλασιαζόμενος 
με τον συντελεστή Γ ως ακολούθως:

Συνολική Διάρκεια Σύμβασης Συντελεστής Γ

1 ημέρα έως 90 ημέρες 1,44

91 ημέρες έως 180 ημέρες 1,25

181 ημέρες έως 364 ημέρες 1,15

15.3.β Στην περίπτωση Βραχυχρόνιας Σύμβασης χρή−
σης του Συστήματος Μεταφοράς ή του Συστήματος 
ΥΦΑ, η οποία συνάπτεται κατόπιν αποδέσμευσης ή 
εκχώρησης δυναμικότητας σύμφωνα με τις διατάξεις 
του Κώδικα Διαχείρισης ΕΣΦΑ, και δεν εμπίπτει στις 
περιπτώσεις των παραγράφων 15.3 και 15.3.α, οι σχε−
τικές χρεώσεις πραγματοποιούνται με την εφαρμογή 
της παραγράφου 15.2.

15.4 Για τον υπολογισμό της χρέωσης δυναμικότητας 
του Συστήματος και κατά την εφαρμογή των παραγρά−
φων 10, 11, 12 και 14, τα μεγέθη ΔΜ, ΔΜe, ΠΔΜ, ΠΜ ή ΔΥ, 
ΠΔΥ, ΠΥ, κατά περίπτωση, αναφέρονται στη συνολική 
διάρκεια της σύμβασης.

15.5 Σε περίπτωση που η συνολική διάρκεια της σύμβα−
σης περιλαμβάνει χρονικές περιόδους σε δύο διαδοχικό 
Έτη, ισχύουν τα ακόλουθα:

(α) Η χρέωση του Χρήστη υπολογίζεται χωριστά για 
τα τμήματα της διάρκειας της σύμβασης πριν και μετά 
τη μεταβολή του Έτους, υπολογιζόμενα σε ημέρες.

(β) Για την εφαρμογή των παραγράφων 10, 11, 12 και 14, 
τα μεγέθη ΔΜ, ΔΜe, ΠΔΜ και ΠΜ, και ΔΥ, ΠΔΥ, ΠΥ, κατά 

περίπτωση, αναφέρονται στα τμήματα της διάρκειας 
της σύμβασης πριν και μετά τη μεταβολή του Έτους, 
υπολογιζόμενα σε ημέρες.

15.6 Σε περίπτωση που κατά τη διάρκεια της σύμβασης 
ο Χρήστης μεταβάλλει, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
Κώδικα Διαχείρισης ΕΣΦΑ, το μέγεθος της δυναμικό−
τητας που δεσμεύει, ισχύουν τα ακόλουθα: 

(α) Η χρέωση του Χρήστη υπολογίζεται χωριστά για 
τα τμήματα της διάρκειας της σύμβασης πριν και μετά 
τη μεταβολή της δεσμευμένης δυναμικότητας. 

(β) Για την εφαρμογή των παραγράφων 10, 11 και 12, 
τα μεγέθη ΠΔΜ ή ΠΔΥ, κατά περίπτωση, αναφέρονται 
στη συνολική διάρκεια της σύμβασης.

15.7 Για την τιμολόγηση της χρήσης του Συστήματος 
εφαρμόζονται τα ακόλουθα:

α) Η χρέωση δυναμικότητας υπολογίζεται ανά μήνα 
ανάλογα με τον αριθμό των ημερών του μήνα κατά τις 
οποίες η σύμβαση είναι σε ισχύ.

β) Η χρέωση ποσότητας υπολογίζεται ανά μήνα.
Στα τιμολόγια που εκδίδει ο Διαχειριστής, αναγρά−

φονται χωριστά:
(α) η χρέωση μεταφοράς για κάθε μονάδα παραγωγής 

που εμπίπτει στις διατάξεις της παραγράφου 14,
(β) η χρέωση μεταφοράς για κάθε Μονάδα Αιχμής 

σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 25,
(γ) η χρέωση μεταφοράς για τους λοιπούς κατανα−

λωτές που εξυπηρετεί ο Χρήστης και
(δ) η χρέωση για τη χρήση του Συστήματος ΥΦΑ.
H συνολική χρέωση του Χρήστη είναι το άθροισμα 

των ανωτέρω χρεώσεων. 
15.8 Στην περίπτωση Βραχυχρόνιας Σύμβασης χρήσης 

του Συστήματος Μεταφοράς για την εξυπηρέτηση μο−
νάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας τεχνολογίας 
αεριοστροβίλων ανοικτού κύκλου οι οποίες έχουν τη 
δυνατότητα χρήσης και τηρούν αποθέματα εναλλακτι−
κού καυσίμου (Μονάδες Αιχμής) δεν εφαρμόζονται οι 
διατάξεις της παραγράφου 25.»

12. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 16 του άρθρου 
1 της υπ’ αριθμ. 4955/2006 απόφασης του Υπουργού 
Ανάπτυξης αντικαθίσταται ως εξής:

«Με την επιφύλαξη των οριζομένων στην παράγραφο 
15.7, η τιμολόγηση της χρήσης του ΕΣΦΑ διενεργείται 
ως εξής:»

13. Η παράγραφος 16.2 του άρθρου 1 της υπ’ αριθμ. 
4955/2006 απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης αντι−
καθίσταται ως εξής:

«16.2. Για τους λοιπούς καταναλωτές που εξυπηρετεί 
ο Χρήστης, η τιμολόγηση της χρήσης του Συστήματος 
Μεταφοράς διενεργείται ως εξής: 

(α) Η Ετήσια χρέωση δυναμικότητας μεταφοράς με 
βάση τη δεσμευθείσα δυναμικότητα, δηλαδή το μέγεθος 
ΣΔΜχΔΜ, καταβάλλεται από το Χρήστη σε ισόποσες 
δόσεις κάθε μήνα στον οποίο αφορά η σχετική σύμβαση 
με το Διαχειριστή για το συγκεκριμένο Έτος. 

(β) Η χρέωση ποσότητας καταβάλλεται από το Χρήστη 
μηνιαίως με βάση την μεταφερθείσα ποσότητα φυσικού 
αερίου κατά τη διάρκεια του μήνα.»

14. Η παράγραφος 16.3 του άρθρου 1 της υπ’ αριθμ. 
4955/2006 απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης αντι−
καθίσταται ως εξής:

«16.3. Η τιμολόγηση του Χρήστη για τη χρήση του 
Συστήματος ΥΦΑ διενεργείται ως εξής:

(α) Η Ετήσια χρέωση δυναμικότητας ΥΦΑ με βάση 
τη δεσμευθείσα δυναμικότητα, δηλαδή το μέγεθος 
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ΣΔΥχΔΥ, καταβάλλεται από το Χρήστη σε ισόποσες 
δόσεις κάθε μήνα στον οποίο αφορά η σχετική σύμβαση 
με το Διαχειριστή για το συγκεκριμένο Έτος.

(β) Η χρέωση ποσότητας καταβάλλεται από το Χρήστη 
μηνιαίως με βάση την αεριοποιηθείσα και μεταφερθείσα 
ποσότητα φυσικού αερίου κατά τη διάρκεια του μήνα.»

15. Η παράγραφος 17 του άρθρου 1 της υπ’ αριθμ. 
4955/06 απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης αντικα−
θίσταται ως εξής:

«17.1. Οι Ρηχές Συνδέσεις κατασκευάζονται από τον 
Διαχειριστή και το κόστος κατασκευής των σχετικών 
μετρητικών και ρυθμιστικών διατάξεων καθώς και του 
αγωγού ανάντη του νέου σημείου εξόδου που δημι−
ουργείται και μέχρι μήκους δύο (2) χιλιομέτρων, κατα−
βάλλεται, έως ορίου 5 εκατ. € αναπροσαρμοζόμενου 
τιμαριθμικά αρχής γενομένης από το έτος 2011, από 
τους συγκεκριμένους καταναλωτές που αιτούνται τη 
σύνδεση. Η κυριότητα της Ρηχής Σύνδεσης μετά την 
ολοκλήρωση των έργων κατασκευής περιέρχεται στον 
Διαχειριστή και θεωρείται αναπόσπαστο μέρος του 
ΕΣΦΑ. Σε περίπτωση που ο αγωγός ανάντη του νέου 
σημείου εξόδου που δημιουργείται αποτελεί τμήμα με−
γαλύτερου έργου, για τον προσδιορισμό του κόστους 
κατασκευής του τμήματος του αγωγού μήκους δύο (2) 
χιλιομέτρων, εφαρμόζεται η αρχή της αναλογίας όλων 
των επιμέρους στοιχείων κόστους με βάση το μήκος 
του αγωγού.

Το κόστος των Βαθιών Συνδέσεων καθώς και το 
κόστος των Ρηχών Συνδέσεων, που κατασκευάζονται 
εφόσον συμφωνούν ο Διαχειριστής και η ΡΑΕ, πέραν 
του κόστους κατασκευής του αγωγού μήκους δύο (2) 
χιλιομέτρων από το νέο σημείο εξόδου που δημιουρ−
γείται ή του ορίου των 5 εκατ. €, αναπροσαρμοζόμενου 
τιμαριθμικά αρχής γενομένης από το έτος 2011, κατα−
βάλλεται από τον Διαχειριστή, και εντάσσεται στη ΡΠΒ 
του ΕΣΦΑ. 

Ειδικές επενδύσεις του ΕΣΦΑ που δεν εμπίπτουν στις 
ανωτέρω περιπτώσεις, ανακτώνται μέσω ειδικών χρεώ−
σεων, που συμφωνούνται ανάμεσα στα ενδιαφερόμενα 
μέρη.

17.2. Στην περίπτωση που η Ρηχή Σύνδεση αφορά στην 
τροφοδότηση περισσότερων της μίας (1) εγκαταστάσε−
ων ηλεκτροπαραγωγής με δυνατότητα αυτόνομης λει−
τουργίας, απαιτείται η κατασκευή χωριστής μετρητικής 
διάταξης ανά εγκατάσταση.

17.3. Στην περίπτωση που η Ρηχή Σύνδεση αφορά στην 
τροφοδότηση εγκαταστάσεων ηλεκτροπαραγωγής και 
άλλων εγκαταστάσεων κατανάλωσης φυσικού αερίου 
πλην ηλεκτροπαραγωγής, απαιτείται η εγκατάσταση 
χωριστής μετρητικής διάταξης για κάθε εγκατάστα−
ση ηλεκτροπαραγωγής και χωριστής για τους λοιπούς 
καταναλωτές.»

16. Η παράγραφος 23 του άρθρου 1 της υπ’ αριθμ. 
4955/2006 απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης αντι−
καθίσταται ως εξής:

«Κατά την αναθεώρηση που πραγματοποιείται σύμ−
φωνα με την παράγραφο 22, θα εξεταστεί και η πο−
ρεία εφαρμογής της παρούσας απόφασης ιδίως σε 
σχέση με την απόκλιση μεταξύ των προβλεπομένων 
και πραγματοποιηθέντων εσόδων του Διαχειριστή του 
ΕΣΦΑ κατά τα προηγούμενα Έτη, λαμβάνοντας υπόψη 
και την πορεία του επενδυτικού προγράμματος του 
Διαχειριστή.»

17. Στο άρθρο 1 της υπ’ αριθμ. 4955/2006 απόφασης 
του Υπουργού Ανάπτυξης προστίθεται νέα παράγραφος 
με αριθμό 26 ως εξής:

«Στην περίπτωση Βραχυχρόνιων Συμβάσεων, εκκαθά−
ριση πραγματοποιείται στη λήξη των Συμβάσεων αυτών. 
Στην περίπτωση Μακροχρόνιων Συμβάσεων εκκαθάρι−
ση πραγματοποιείται στις ακόλουθες περιπτώσεις: (α) 
Στη λήξη κάθε Έτους, εφόσον η διάρκεια της Σύμβα−
σης εκτείνεται και στο επόμενο Έτος. (β) Στη λήξη της 
Σύμβασης.»

Άρθρο 2
Τελικές Διατάξεις

1. Η ισχύς των διατάξεων της απόφασης αυτής αρχίζει 
από τη δημοσίευση της στην Εφημερίδα της Κυβερ−
νήσεως.

2. Η απόφαση αυτή να κοινοποιηθεί στην Ευρωπαϊ−
κή Επιτροπή και να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 18 Μαϊου 2010

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ 

F
(5)

   Απόκτηση της Ελληνικής Ιθαγένειας από την ομογενή 
ΛΕΜΠΙΝΤ ΤΕΤΙΑΝΑ (LEBID ΤΕΤΙΑΝΑ) του Στεπάν και 
της Κλαυντία.

  Με την αριθ. Κ25357/18358/26−04−2010 απόφασή μας, 
γίνεται δεκτή η από 26−10−2007 αίτηση της ομογενούς 
ΛΕΜΠΙΝΤ ΤΕΤΙΑΝΑ (LEBID ΤΕΤΙΑΝΑ) του Στεπάν και της 
Κλαυντία, που γεννήθηκε στην Ουκρανία το έτος 1965, 
κατόχου του με αριθμ. ΕΑ275984 διαβατηρίου, με την 
οποία ζητά την απόκτηση της Ελληνικής Ιθαγένειας της 
ίδιας και του ανήλικου τέκνου της ΛΕΜΠΙΝΤ ΒΙΚΤΩΡΙΑ 
του Βίκτωρα και της Τετιάνα, που γεννήθηκε στο χωριό 
Τσερκάσκε της Ουκρανίας στις 19−01−1998, καθώς και τον 
εξελληνισμό του επωνύμου τους σε ΛΕΜΠΙΔΗ, την οποία 
κατέθεσε ενώπιον του Γενικού Προξένου στο Γενικό Προ−
ξενείο της Ελλάδας στη Μαριούπολη, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 2790/2000, όπως τροπο−
ποιήθηκαν με τις όμοιες του άρθρου 76 του Ν. 2910/2001 
και κυρώθηκαν με το άρθρο 15 του Ν. 3284/2004.

  Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας
Ο Γενικός Διευθυντής

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ
F

(6)
    Τροποποίηση απόφασης υπαγωγή επένδυσης της εται−

ρείας «Ε. ΚΑΡΠΑΤΣΕΛΗΣ − Α. ΚΑΣΤΡΙΝΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.» 
στις διατάξεις του Ν. 3299/2004.

  Με την 3464/570/Π08/4/70/Ε/Ν.3299/2004/02.02.2010 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Πελο−
ποννήσου τροποποιήθηκε η υπ’ αριθμ. 3971/Π08/4/70/ 
Ν.3299/2004/07.06.2006 απόφαση της Γενικής Γραμ−
ματέως της Περιφέρειας Πελοποννήσου με την οποία 
εγκρίθηκε το αίτημα της υπό σύσταση εταιρείας «Π. 
ΚΑΡΠΑΤΣΕΛΗ και ΣΙΑ Ο.Ε.» για υπαγωγή στις διατά−
ξεις του Ν. 3299/2004 επένδυσης, που αναφέρεται σε 
ανέγερση ξενοδοχειακής μονάδας 3*, δυναμικότητας 
12 δωματίων − 24 κλινών στη θέση Άγιος Νικόλαος του 
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δ.δ. Πυργιώτικα, του Δήμου Ναυπλίου, του νομού Αργο−
λίδας, συνολικού ενισχυόμενου κόστους 938.021,84 €, με 
ποσοστό επιχορήγησης 35% επί του επιχορηγούμενου 
κόστους ποσού 750.280,95 €, δηλαδή ποσό 262.598,33 €. 
Το ύψος των δαπανών χρηματοδοτικής μίσθωσης που 
θα χρησιμοποιηθεί για την υλοποίηση της επένδυσης 
ανέρχεται στο ποσό των 187.740,89 € με ποσοστό επι−
δότησης 35%. Το ύψος του τραπεζικού δανείου που 
θα χρησιμοποιηθεί για την υλοποίηση της επένδυσης 
ανέρχεται στο ποσό των 300.112,38 € δηλαδή ποσοστό 

30% επί του συνολικού επιχορηγούμενου κόστους της 
επένδυσης, ποσού 750.280,95 €. Νέες θέσεις εργασίας: 
6 θέσεις μόνιμης απασχόλησης.

Ημερομηνία γνωμοδότησης της Επιτροπής 28−01−
2010.

Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας
ΦΩΤΗΣ ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΛΗΣ  
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