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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
(1)
Πολιτογράφηση Ομογενών Αλλοδαπών ΣΟΥΛΛΑ
ΧΡΗΣΤΟΥ του ΓΙΩΡΓΗ κ.λπ.
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
1. Με την υπ’ αριθμ. Φ.72967/25485/14.5.2008 απόφαση
του Υφυπουργού Εσωτερικών, γίνονται δεκτές οι από
6.7.1999 αιτήσεις πολιτογράφησης των ομογενών αλ−
λοδαπών:

α) ΣΟΥΛΛΑ ΧΡΗΣΤΟΥ του ΓΙΩΡΓΗ και
β) ΣΟΥΛΛΑ ΧΡΥΣΑΝΘΗΣ συζ. ΧΡΗΣΤΟΥ, για την από−
κτηση της Ελληνικής ιθαγένειας.
2. Με την υπ’ αριθμ. Φ.74195/25494/14.5.2008 απόφαση
του Υφυπουργού Εσωτερικών, γίνονται δεκτές οι από
11.10.1999 αιτήσεις πολιτογράφησης των ομογενών αλ−
λοδαπών:
α) ΜΠΑΡΟΥΤΑ ΔΗΜΗΤΡΑΚΗ του ΒΑΣΙΛΗ και
β) ΜΠΑΡΟΥΤΑ ΛΕΟΝΩΡΑ συζ. ΔΗΜΗΤΡΑΚΗ, για την
απόκτηση της Ελληνικής ιθαγένειας.
3. Με την υπ’ αριθμ. Φ.74586/24437/14.5.2008 απόφαση
του Υφυπουργού Εσωτερικών, γίνονται δεκτές οι από
14.10.1999 αιτήσεις πολιτογράφησης των ομογενών αλ−
λοδαπών:
α) ΛΑΜΠΟΒΙΤΙΑΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ του ΚΩΣΤΑ
β) ΛΑΜΠΟΒΙΤΙΑΔΗ ΑΝΘΟΥΛΑΣ συζ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ
γ) ΛΑΜΠΟΒΙΤΙΑΔΗ ΚΩΣΤΑ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ και
δ) ΛΑΜΠΟΒΙΤΙΑΔΗ ΕΛΙΟΝΑ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ, για την
απόκτηση της Ελληνικής ιθαγένειας.
4. Με την υπ’ αριθμ. Φ.75037/25385/14.5.2008 απόφα−
ση του Υφυπουργού Εσωτερικών, γίνονται δεκτές οι
από 3.11.1999 αιτήσεις πολιτογράφησης των ομογενών
αλλοδαπών:
α) ΜΠΙΜΠΑ ΒΙΚΤΩΡ του ΑΝΔΡΕΑ και
β) ΜΠΙΜΠΑ ΛΟΥΛΙΕΤΑ συζ. ΒΙΚΤΩΡ, για την απόκτηση
της Ελληνικής ιθαγένειας.
5. Με την υπ’ αριθμ. Φ.75683/11332/14.5.2008 απόφα−
ση του Υφυπουργού Εσωτερικών, γίνεται δεκτή η από
14.10.1999 αίτηση πολιτογράφησης του ομογενούς \ αλ−
λοδαπού ΤΣΙΑΤΙ ΒΑΣΙΛ του ΜΙΧΑΛ, για την απόκτηση
της Ελληνικής ιθαγένειας.
6. Με την υπ’ αριθμ. Φ.75824/22775/14.5.2008 απόφαση
του Υφυπουργού Εσωτερικών, γίνονται δεκτές οι από
29.11.1999, 29.11.1999, 2.11.1999 και 29.11.1999 αντίστοιχα
αιτήσεις πολιτογράφησης των ομογενών αλλοδαπών:
α) ΛΥΚΟΝΑ ΠΥΡΡΟΥ του ΣΙΜΟΥ
β) ΛΥΚΟΝΑ ΝΤΟΜΕΝΙΚΑ συζ. ΠΥΡΡΟΥ
γ) ΛΥΚΟΝΑ ΕΛΠΙΝΙΚΗΣ του ΠΥΡΡΟΥ και
δ) ΛΥΚΟΝΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ του ΠΥΡΡΟΥ, για την από−
κτηση της Ελληνικής ιθαγένειας.
7. Με την υπ’ αριθμ. Φ.76009/10347/14.5.2008 απόφαση
του Υφυπουργού Εσωτερικών, γίνονται δεκτές οι από
18.10.1999 αιτήσεις πολιτογράφησης των ομογενών αλ−
λοδαπών:
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φέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση
και άλλες διατάξεις».
2. Το άρθρο 17 του ν.3205/2003 (ΦΕΚ 297 Α) «Μισθολο−
γικές ρυθμίσεις λειτουργών και υπαλλήλων του Δημο−
σίου, ΝΠΔΔ και ΟΤΑ, μονίμων στελεχών των Ενόπλων
Δυνάμεων και αντιστοίχων της Ελληνικής Αστυνομίας,
του Πυροσβεστικού και Λιμενικού Σώματος και άλλες
συναφείς διατάξεις».
3. Το άρθρο 19 του ν. 1599/1986 (ΦΕΚ 75 Α) και τα άρ−
θρα 13−15 του ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45 Α) περί συλλογικών
οργάνων της διοίκησης.
4. Το άρθρο 10 του ν. 3260/2004 (ΦΕΚ 151Α ) περί
λήξεως της θητείας συλλογικών οργάνων και οργάνων
διοίκησης.
5. Το άρθρο 1 του π.δ. 206/2007 (ΦΕΚ 231Α) «Συγχώ−
νευση Υπουργείων».
6. Το 965/13.3.2008 έγγραφο του ΙΚΑ−ΕΤΑΜ.
7. Την άμεση και επιτακτική ανάγκη προσαρμογής του
Οργανωτικού Σχήματος στις διαμορφωμένες απαιτήσεις
του Προγράμματος των Έργων Εκσυγχρονισμού του
ΙΚΑ−ΕΤΑΜ.
8. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκα−
λείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού,
αποφασίζουμε:
Τροποποιούμε και συμπληρώνουμε την υπ’ αριθμ.
10021/27429/1867/30.11.2004 (ΦΕΚ 1817 Β) κοινή απόφα−
ση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης
και Αποκέντρωσης και Απασχόλησης και Κοινωνικής
Προστασίας, ως εξής:
1. Διευρύνουμε τη Στρατηγική Επιτροπή ως προς τη
στελέχωσή της. Η Στρατηγική Επιτροπή θα απαρτίζεται
συνολικά από 17 μέλη, ως εξής:
Το Διοικητή του ΙΚΑ ΕΤΑΜ, ως Πρόεδρο και Υπεύθυνο
του Προγράμματος.
Τον Υποδιοικητή Α΄ του ΙΚΑ ΕΤΑΜ, ως Μέλος.
Τον Υποδιοικητή Β΄ του ΙΚΑ ΕΤΑΜ, ως Μέλος.
Τον Υποδιοικητή Γ΄ του ΙΚΑ ΕΤΑΜ, ως Μέλος.
Το Γενικό Διευθυντή Διοικητικών Υπηρεσιών του ΙΚΑ
ΕΤΑΜ, ως Μέλος.
Το Γενικό Διευθυντή Ασφαλιστικών Υπηρεσιών του
ΙΚΑ ΕΤΑΜ, ως Μέλος.
Το Γενικό Διευθυντή Οικονομοτεχνικών Υπηρεσιών
του ΙΚΑ ΕΤΑΜ, ως Μέλος.
Το Γενικό Διευθυντή Υγειονομικών Υπηρεσιών του ΙΚΑ
ΕΤΑΜ, ως Μέλος.
Το Γενικό Διευθυντή Πληροφορικής του ΙΚΑ ΕΤΑΜ,
ως Μέλος.
Τον Πρόεδρο του ΕΤΕΑΜ ως Μέλος.
Τον Πρόεδρο της Ομάδας Εργασίας Δικτύου Ασφά−
λισης, ως Μέλος.
Τρεις (3) Ειδικούς Συνεργάτες, ως Μέλη.
Έναν (1) Εμπειρογνώμονα Σύμβουλο, ως Μέλος.
Έναν(1) Εκπρόσωπο της Γ.Γ.Κ.Α., ως Μέλος.
Τον Πρόεδρο της ΠΟΣΕΙΚΑ, ως Μέλος.
2. Διαφοροποιούμε το πλήθος των συμμετεχόντων
στις Ομάδες που συγκροτούν το εκτελεστικό επίπεδο
του Οργανωτικού σχήματος, ως εξής:
α) Επιχειρησιακή Ομάδα Ασφαλιστικών εισφορών από
δεκατέσσερα (14) σε δεκαπέντε (15) μέλη.
β) Επιχειρησιακή Ομάδα Παροχών από δεκατέσσερα
(14) σε δεκαπέντε (15) μέλη.
γ) Επιχειρησιακή Ομάδα Μητρώου Ασφαλισμένων από
επτά (7) σε οκτώ (8) μέλη.

δ) Επιχειρησιακή Ομάδα Οικονομικής Διαχείρισης από
οκτώ (8) σε εννέα (9) μέλη.
ε) Επιχειρησιακή Ομάδα Υγείας από δέκα (10) σε
έντεκα (11) μέλη και καταργούνται οι θέσεις των επτά
Συνεργατών που περιλαμβάνονταν στη σύνθεση της
Ομάδας.
στ) Ομάδα Υποδομών Προετοιμασίας και Συλλογής
Στοιχείων από έξι (6) σε επτά (7) μέλη.
ζ) Ομάδα Υποδομών Λειτουργικών Παρεμβάσεων και
Διαδικασιών από δέκα (10) σε έντεκα (11) μέλη.
η) Ομάδα Υποδομών Ανθρώπινου Δυναμικού και Εκ−
παίδευσης από επτά (7) σε οκτώ (8) μέλη.
θ) Ομάδα Υποδομών Διαχείρισης Προμηθειών και Ερ−
γονομίας από δεκατρία (13) σε δεκατέσσερα (14) μέλη.
ι) Ομάδα Υποδομών Ηλεκτρονικής Εξυπηρέτησης και
Τηλεπικοινωνιακών Υπηρεσιών από έντεκα (11) σε δώ−
δεκα (12) μέλη.
ια) Τεχνική Γραμματεία, από εννέα (9) σε δέκα (10)
μέλη.
ιβ) Διοικητική Μέριμνα από οκτώ (8) σε εννέα (9)
μέλη.
3. Τα μέλη των ομάδων που συγκροτούν το εκτελεστι−
κό επίπεδο του Οργανωτικού Σχήματος είναι υπάλληλοι
του ΙΚΑ−ΕΤΑΜ, ένα δε από τα μέλη κάθε ομάδας μπορεί
να έχει την ιδιότητα του Ειδικού Συνεργάτη.
4. Ο καθορισμός των μελών που με την απόφαση αυτή
συμπληρώνουν τις Ομάδες του Οργανωτικού Σχήματος
γίνεται με απόφαση του Διοικητή του ΙΚΑ− ΕΤΑΜ, που
δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Κατά τα λοιπά, ισχύει η υπ’ αριθμ. Φ 10021/27429/1867/
30.11.2004 (ΦΕΚ 1817 Β) απόφαση.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 14 Μαΐου 2008
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΠΡΟΚ. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ

Φ. ΠΑΛΛΗ − ΠΕΤΡΑΛΙΑ

F
Αριθμ. A1/οικ/27683/2320
(9)
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. Α1/οικ11383/840/2007 (ΦΕΚ
Β΄ 309) απόφασης «Χορήγηση αδειών κυκλοφορί−
ας φορτηγών ιδιωτικής χρήσης σε κατόχους άδειας
συλλογής – μεταφοράς επικίνδυνων ιατρικών απο−
βλήτων».
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. τις διατάξεις του ν. 1650/1986 (ΦΕΚ 160/Α) για την
προστασία του περιβάλλοντος, όπως τροποποιήθηκε
με το ν. 3010/2002 (ΦΕΚ 160/Α).
2. Τις διατάξεις του ν. 1959/1991 (Α΄ 125) «Για τις οδικές
μεταφορές, τις επικοινωνίες και άλλες διατάξεις».
3. Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 37591/2031/2003 (ΦΕΚ
1419/Β) κοινή υπουργική απόφαση «Μέτρα και όροι για
τη διαχείριση ιατρικών αποβλήτων από υγειονομικές
μονάδες».
4. Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 13588/725/2006 (ΦΕΚ
383/Β) κοινή υπουργική απόφαση «Μέτρα όροι και πε−
ριορισμοί για τη διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων σε
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συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 91/689/ΕΟΚ»
(ΦΕΚ 383/Β).
5. Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. Α2/29542/5347/1991 (ΦΕΚ
707/Β) κοινή υπουργική απόφαση «Χορήγηση αδειών
κυκλοφορίας ΦΙΧ αυτοκινήτων σύμφωνα με τις διατάξεις
του ν. 1959/1991».
6. 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).
7. Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 44800/123/1985 (ΦΕΚ
781/Β) κοινή υπουργική απόφαση «Τρόπος, διαδικασία και
πιστοποίηση διενέργειας του Περιοδικού Τεχνικού Ελέγ−
χου Οχημάτων», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
8. το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολο−
γισμού, αποφασίζουμε:
1. H παράγραφος 2 της υπ’ αριθμ. Α1/οικ11383/840/2007
(ΦΕΚ Β΄ 309) κοινή υπουργική απόφαση αντικαθίσταται
ως εξής:
«2. Για τη χορήγηση των παραπάνω αδειών κυκλο−
φορίας από τις αρμόδιες Διευθύνσεις Μεταφορών και
Επικοινωνιών των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων απαι−
τείται η υποβολή των εξής δικαιολογητικών:
Α. Άδεια συλλογής−μεταφοράς επικίνδυνων ιατρικών
αποβλήτων, η οποία χορηγείται με απόφαση του Γενικού
Γραμματέα της οικείας Περιφέρειας, ή με κοινή απόφα−
ση των Υπουργών ΠΕΧΩΔΕ και Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης, όταν η συλλογή και μεταφορά γίνεται
σε περισσότερες από μία περιφέρειες, σύμφωνα με τις
διατάξεις της υπ’ αριθμ. 37591/2031/2003 κοινή υπουργική
απόφαση, όπως ισχύει.
Β. Μελέτη−έκθεση πραγματογνώμονα ADR, εξουσι−
οδοτημένου από το ΥΜΕ, με την οποία βεβαιώνεται
ότι το όχημα ικανοποιεί τις πρόσθετες απαιτήσεις του
μέρους 9 της Συμφωνίας ADR που αφορούν αυτό και
ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 7 της υπ’
αριθμ. 37591/2031/2003, κοινή υπουργική απόφαση όπως
ισχύει. Στη μελέτη θα περιλαμβάνεται σχεδιάγραμμα με
την κάτοψη και την τομή του θαλάμου φόρτωσης σε
κλίμακα 1:50, υπογεγραμμένο από τον αρμόδιο μηχανικό,
περιγραφή του υλικού του δαπέδου και των τοιχωμά−
των αυτού. Θα βεβαιώνεται ότι δεν υπάρχει μηχανι−
σμός συμπίεσης και θα περιγράφονται διατάξεις που
δεν αυξάνουν την πίεση στο χώρο φόρτωσης, εφόσον
απαιτείται και υπάρχουν.
Γ. Έκθεση από «Εμπειρογνώμονες ΑΤΡ», όπως αυτοί
ορίζονται στην υπ’ αριθμ. Φ.201/48692/5161/2004 (ΦΕΚ
Β΄/1340/31.8.2004), στην οποία θα καθορίζεται τουλάχι−
στον ο τρόπος και η δυνατότητα επίτευξης της ψύξης
(θερμοκρασία) που απαιτεί η υπ’ αριθμ. 37591/2031/2003,
κοινή υπουργική απόφαση οι εσωτερικές διαστάσεις
του θαλάμου φόρτωσης καθώς και οι διαστάσεις των
ανοιγμάτων του θαλάμου. Σε περίπτωση χρήσης ψυκτι−
κής συσκευής, θα περιγράφεται ο εξοπλισμός (τύπος,
ψυκτική ικανότητα κ.λπ.).
Δ. Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου (ΔΤΕ) από ΚΤΕΟ, χωρίς
να έχουν επισημανθεί σοβαρές ή επικίνδυνες (Σ.Ε ή Ε.Ε)
ελλείψεις, με ετήσια ημερομηνία λήξης λόγω μεταφοράς
επικίνδυνων εμπορευμάτων.
Τα ανωτέρω (Β) και (Γ) δικαιολογητικά εκδίδονται εις
διπλούν, εκ των οποίων το ένα φυλάσσεται στο φάκελο
του οχήματος της αρμόδιας Νομαρχιακής Υπηρεσίας
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Μεταφορών & Επικοινωνιών και το δεύτερο, θεωρημένο
από την υπηρεσία, στον ιδιοκτήτη του οχήματος προ−
κειμένου να το προσκομίζει στο ΚΤΕΟ για κάθε έλεγχο
από αυτό».
2. Προστίθεται νέα παράγραφος 6 ως ακολούθως:
«6. Κατά τον ετήσιο τεχνικό έλεγχο του οχήματος από
ΚΤΕΟ, ο σύμβουλος ασφαλούς μεταφοράς επικίνδυνων
εμπορευμάτων της εταιρείας μεταφοράς επικίνδυνων
ιατρικών αποβλήτων, θα επιλαμβάνεται της απαίτησης
που προβλέπει το άρθρο 7 της υπ’ αριθμ. 37591/2031/2003
κοινή υπουργική απόφαση ότι ο χώρος είναι καθαρός
και απολυμασμένος. Για το παραπάνω χορηγεί σχετική
βεβαίωση στην οποία επιπρόσθετα αναφέρεται ότι, μετά
τον καθαρισμό και την απολύμανση του συγκεκριμένου
χώρου φόρτωσης δεν έχει διενεργηθεί καμία φόρτωση.
Σε αντίθετη περίπτωση δε θα διενεργείται τεχνικός
έλεγχος του οχήματος.
Τα ΚΤΕΟ διενεργούν τεχνικό έλεγχο σύμφωνα με τις
σχετικές ισχύουσες διατάξεις της κατηγορίας του οχή−
ματος (υ.α. 44800/123/85 όπως ισχύει) και διαπιστώνουν,
σύμφωνα με τα προσκομιζόμενα (Β) και (Γ) δικαιολο−
γητικά που αναφέρονται παραπάνω και τις πρόσθετες
απαιτήσεις του μέρους 9 της Συμφωνίας ADR που αφο−
ρούν αυτό, ότι το όχημα εξακολουθεί να ικανοποιεί τις
απαιτήσεις της κατηγορίας του.
Επιπρόσθετα διενεργείται έλεγχος συμμόρφωσης του
οχήματος προς τις απαιτήσεις του άρθρου 7 της υπ’
αριθμ. 37591/2031/2003 κοινή υπουργική απόφαση και
οι τυχόν διαπιστούμενες παρεκκλίσεις, σημειώνονται
ως ακολούθως:
− Χώρος φόρτωσης μη κλειστός: σημειώνεται Σοβαρή
Έλλειψη στο σημείο ελέγχου 1304.
− Χώρος φόρτωσης μη στεγανός: σημειώνεται Επικίν−
δυνη Έλλειψη στο σημείο ελέγχου 6302 (η διαπίστωση
γίνεται με οπτικό έλεγχο από το εσωτερικό του χώ−
ρου).
− Χώρος φόρτωσης μη σύμφωνος με τα προσκομιζό−
μενο (Β) δικαιολογητικό: σημειώνεται Σοβαρή Έλλειψη
στο σημείο ελέγχου 1304.
− Ψυκτική συσκευή μη υπάρχουσα, ή μη λειτουργούσα,
ή άλλου τύπου από την περιγραφόμενη στο (Γ) δικαι−
ολογητικό: σημειώνεται Σοβαρή Έλλειψη στο σημείο
ελέγχου 16107.
Εφόσον στο Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου (ΔΤΕ), που εκδί−
δεται από το ΚΤΕΟ, έχουν επισημανθεί σοβαρές ελλεί−
ψεις, δεν παρέχεται το δικαίωμα να διενεργείται έργο
μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων μέχρι την απο−
κατάσταση των ελλείψεων. Σε περίπτωση επικίνδυνων
ελλείψεων, εκτός των άλλων, ενημερώνεται εγγράφως
η αρμόδια Νομαρχιακή Υπηρεσία Μεταφορών & Επικοι−
νωνιών για την ανάκληση της άδειας του οχήματος, η
οποία στη συνέχεια ενημερώνει τις αρμόδιες υπηρεσί−
ες έκδοσης της σχετικής άδεια συλλογής−μεταφοράς
ιατρικών αποβλήτων».
Η απόφαση αυτή ισχύει από την ημερομηνία δημοσί−
ευσής της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 9 Μαΐου 2008
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
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