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Aριθ. 2/55894/0022 (1)
 Καθορισμός αποζημιώσεων των μελών των Μητρώων 

Αξιολογητών και Ελεγκτών των άρθρων 7 και 11 του 
π.δ. 33/2011 (Α−83) «Διαδικασία αξιολόγησης και ελέγ−
χου των επενδυτικών σχεδίων που υπάγονται στο 
ν. 3908/2011 (Α−8)». 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ,

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 22 παρ. 4 του Ν.3965/2011 «Αναμόρφω−

ση πλαισίου λειτουργίας Ταμείου Παρακαταθηκών και 
Δανείων, Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους, 
Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών, σύσταση 
Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Περιουσίας και άλλες 
διατάξεις» (Α− 113).

2. Τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 12 του 
Ν.3908/2011 «Ενίσχυση Ιδιωτικών Επενδύσεων για την 
Οικονομική Ανάπτυξη, την Επιχειρηματικότητα και την 
Περιφερειακή Συνοχή» (Α−8).

3. Τις διατάξεις του άρθρου 22 § 3 του Ν.2362/1995 
«Περί Δημοσίου Λογιστικού Ελέγχου των δαπανών του 
Κράτους και άλλες διατάξεις» (Α− 247).

4. Το άρθρο 90 του «Κώδικα για την Κυβέρνηση και 
Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώ−
το του Π.Δ. 63/2005 (Α− 98).

30169

Ανακτήθηκε από την  
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ 
http://edu.klimaka.gr



30170 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 

5. Τις διατάξεις του Π.Δ. 178/2000 «Περί Οργανισμού 
του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας» (Α− 165).

6. Το άρθρο 4 του Π.Δ.65/2011 «Διάσπαση του Υπουρ−
γείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής 
Διακυβέρνησης στα Υπουργεία α) Εσωτερικών και β) 
Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυ−
βέρνησης, συγχώνευση των Υπουργείων Οικονομίας, 
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Θαλασσίων Υπο−
θέσεων, Νήσων και Αλιείας στο Υπουργείο Ανάπτυξης, 
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και μεταφορά στον 
Πρωθυπουργό των Γενικών Γραμματειών Ενημέρωσης 
και Επικοινωνίας και στο Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου 
Μάθησης και Θρησκευμάτων της Γενικής Γραμματείας 
Νέας Γενιάς» (Α−147).

7. Τις διατάξεις του Π.Δ.63/2011 «Διορισμός Αντιπροέ−
δρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουρ−
γών και Υφυπουργών» (Α−145).

8. Τις διατάξεις του Π.Δ.66/2011 «Διορισμός Υπουργών, 
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α−148).

9. Την υπ’ αριθμ. Υ350/8−7−2011 απόφαση του Πρωθυ−
πουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των αναπληρωτών 
Υπουργών Οικονομικών Φίλιππου Σαχινίδη και Παντελή 
Οικονόμου» (Β−1603).

10. Την υπ’ αριθμ. 2667/8−7−2011 απόφαση του Πρωθυ−
πουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικό−
τητας και Ναυτιλίας Αθανάσιο Μωραΐτη» (Β−1603).

11. Την ιδιαίτερη σημασία των Οργάνων αξιολόγησης 
και ελέγχου των επενδύσεων που υπάγονται στα καθε−
στώτα κινήτρων που δημιουργούνται από τους επενδυ−
τικούς νόμους για την οικονομία της χώρας.

12. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας από−
φασης προκαλείται δαπάνη ογδόντα χιλιάδων ευρώ περί−
που για το τρέχον έτος και εκατόν εξήντα χιλιάδων ευρώ 
περίπου για κάθε επόμενο ημερολογιακό έτος, σε βάρος 
του προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων, η οποία θα 
καλύπτεται από το προβλεπόμενο για το σκοπό αυτό από 
το άρθ.12 παρ.5 του ν.3908/2011 και το άρθ. 7 παρ. 18 του 
ν. 3299/2004, ποσοστό των εγγραφόμενων κατ’ έτος πι−
στώσεων, για την καταβολή ενισχύσεων των επενδυτικών 
σχεδίων των νόμων αυτών, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Αποζημιώσεις μελών Μητρώου Αξιολογητών

Σε κάθε ιδιώτη − μέλος του Μητρώου Αξιολογητών του 
άρθρου 7 του Π.Δ.33/2011 (Α− 83), στο οποίο ανατίθε−
ται η αξιολόγηση επενδυτικού σχεδίου του Ν.3908/2011, 
καταβάλλεται αποζημίωση, το ύψος της οποίας καθο−
ρίζεται, ανάλογα με το είδος και το κόστος του κάθε 
αξιολογούμενου σχεδίου, ως ακολούθως:

Καθεστώς 
Κλάδος ή εί−
δος επενδυτι−
κού σχεδίου 

Κόστος επενδυτικού 
σχεδίου σε εκ ευρώ
0–3 3–10 >10

Γενικά Καθε−
στώτα
(άρθρο 6 του 
ν. 3908/2011)

Μεταποίηση 120 € 160 € 240 €
Τουρισμός 96 € 128 € 192 €
ΑΠΕ 80 € 96 € 120 €
Λοιπά 96 € 128 € 160 €

Ειδικά Καθε−
στώτα
(άρθρο 13 του 
ν. 3908/2011)

ανεξαρτήτως 
κλάδου 120 € 160 € 240 €

Άρθρο 2
Αποζημιώσεις μελών Μητρώου Ελεγκτών

Σε κάθε ιδιώτη − μέλος του Μητρώου Ελεγκτών του 
άρθρου 11 του Π.Δ. 33/2011, στο οποίο ανατίθεται ο 
έλεγχος υλοποίησης των επενδυτικών σχεδίων του 
Ν.3908/2011 καθώς και των προγενέστερων επενδυτικών 
νόμων (3299/2004, 2601/1998 κ.λπ.), καθορίζεται απο−
ζημίωση ανά έλεγχο, ανάλογα του τόπου διενέργειάς 
του, ως εξής:

α. Για κάθε έλεγχο επενδυτικού σχεδίου, που υλο−
ποιείται εκτός των διοικητικών ορίων της Περιφέρειας, 
στην οποία διαμένει μόνιμα ο ιδιώτης – ελεγκτής, εκατόν 
είκοσι (120) ευρώ.

β. Για κάθε έλεγχο επενδυτικού σχεδίου, που υλοποιεί−
ται εντός των διοικητικών ορίων της Περιφέρειας, στην 
οποία διαμένει μόνιμα ο ιδιώτης – ελεγκτής, ογδόντα 
(80) ευρώ.

γ. Για κάθε επενδυτικό σχέδιο που πραγματοποιείται 
διοικητικός έλεγχος, σαράντα (40) ευρώ.

Άρθρο 3

1. Σε κάθε αξιολογητή δεν καταβάλλεται αμοιβή για 
περισσότερες από έξι (6) αξιολογήσεις και σε κάθε 
ελεγκτή για περισσότερους από δώδεκα (12) ελέγχους, 
κατά μήνα.

2. Για την καταβολή της αποζημίωσης στις περιπτώσεις 
των άρθρων 1 και 2 της παρούσας, εκδίδεται σχετική 
απόφαση πληρωμής από τον προϊστάμενο της αρμόδιας 
κατά περίπτωση υπηρεσίας, στην οποία επισυνάπτεται 
βεβαίωση με τον αριθμό, τον κλάδο και το μέγεθος των 
διενεργηθέντων αξιολογήσεων ή τον αριθμό και τον 
τόπο των διενεργηθέντων ελέγχων, ανά μέλος.

3. Οι ανωτέρω αμοιβές υπόκεινται σε όλες τις κατά 
περίπτωση νόμιμες επιβαρύνσεις και κρατήσεις.

Άρθρο 4

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 2 Σεπτεμβρίου 2011

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΦΥΠ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, 
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

 ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ

  F
Αριθ. Φ.1TY/809/101455/Γ1 (2)
Ρυθμίσεις Ζωνών Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας (Ζ.Ε.Π.), 

Τάξεων Υποδοχής Ζ.Ε.Π. και Ενισχυτικών Φροντιστη−
ριακών Τμημάτων Ζ.Ε.Π.

Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,
ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπ’ όψιν:
1. Την παράγραφο 1 του άρθρου 26 του Ν. 3879/2010 

(ΦΕΚ 163, τ.Α΄), «Ανάπτυξη της Δια Βίου Μάθησης και 
λοιπές διατάξεις» σε συνδυασμό και συμπληρωματικά 
με το άρθρο 45 του Ν. 1404/1983, ως ισχύει.

2. Τα άρθρα 5, 9 και 31 του Ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71, τ.Α΄) 
«Αναβάθμιση του ρόλου του Εκπαιδευτικού – καθιέρωση 
κανόνων αξιολόγησης και αξιοκρατίας στην Εκπαίδευση 
και λοιπές διατάξεις».

Ανακτήθηκε από την  
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3. Το άρθρο 35 του Ν. 2413/1996 (ΦΕΚ 124, τ.Α΄), «Η 
ελληνική παιδεία στο εξωτερικό, η διαπολιτισμική εκ−
παίδευση και άλλες διατάξεις», ως ισχύουν.

4. Το Ν. 2101/1992, (ΦΕΚ 192, τ.Α΄) με τον οποίο κυρώ−
θηκε η «Διεθνής Σύμβασης του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα 
του παιδιού» και ιδίως τα άρθρα 28−30 αυτής.

5. Το Ν. 3304/2005, (ΦΕΚ 16, τ.Α΄) για την «Εφαρμογή 
της αρχής της ίσης μεταχείρισης ανεξαρτήτως φυλε−
τικής ή εθνοτικής καταγωγής, θρησκευτικών ή άλλων 
πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσα−
νατολισμού» και ιδίως τα άρθρα 6 και 12 αυτού.

6. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ−
βέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», που κωδικοποι−
ήθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ 63/2005 (ΦΕΚ 98, 
τ.Α΄).

7. Το άρθρο 2, παρ. 6 του Ν. 2986/2002 (ΦΕΚ 24, τ.Α΄) 
«Οργάνωση των περιφερειακών υπηρεσιών της Πρωτο−
βάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, αξιολόγηση 
του εκπαιδευτικού έργου και των εκπαιδευτικών, επιμόρ−
φωση των εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις».

8. Την υπ’ αρ. Φ.353.1/324/105657/Δ1 Υ.Α. (ΦΕΚ 1340/2002, 
τ.Β΄) «Καθορισμός των ειδικότερων καθηκόντων και αρ−
μοδιοτήτων των προϊσταμένων των περιφερειακών υπη−
ρεσιών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, 
των διευθυντών και υποδιευθυντών των σχολικών μονά−
δων και ΣΕΚ και των συλλόγων διδασκόντων».

9. Την υπ’ αρ. Υ274/2010 απόφαση Πρωθυπουργού 
(1595Β) «Καθορισμός αρμοδιοτήτων της Αναπληρωτού 
Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευ−
μάτων Φωτεινής Γεννηματά».

10. Τις με αρ. πρωτ. 11333/29−07−2010, 11334/27−10−2010, 
11335/29−07−2010 αποφάσεις ένταξης των πράξεων «Ζώ−
νες Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας – Άξονας Προτε−
ραιότητας 1», «Ζώνες Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας –
Άξονας Προτεραιότητας 2», «Ζώνες Εκπαιδευτικής Προ−
τεραιότητας – Άξονας Προτεραιότητας 3», αντιστοίχως 
καθώς και την υπ’ αριθμ. πρωτ. 18546/20−01−2010 1η τρο−
ποποίηση της απόφασης Ένταξης της δεύτερης των ως 
άνω πράξεων.

11. Τις με αρ. πρωτ. 11532/06−08−2010, 11533/06−08−2010 
και 11534/06−08−2010 Αποφάσεις Ένταξης των Πράξε−
ων με τίτλο «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) – Η 
Μετάβαση: Πολιτισμός και Ένταξη ΕΚΟ στα Δημοτικά 
Σχολεία – Άξονας Προτεραιότητας 1», «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 
(Σχολείο 21ου αιώνα) – Η Μετάβαση: Πολιτισμός και 
Ένταξη ΕΚΟ στα Δημοτικά Σχολεία – Άξονας Προτε−
ραιότητας 2» και «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) 
– Η Μετάβαση: Πολιτισμός και Ένταξη ΕΚΟ στα Δημο−
τικά Σχολεία – Άξονας Προτεραιότητας 3» αντίστοιχα 
στο Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», καθώς και 
τις με αρ. πρωτ. 10380/16−06−2011, 10381/16−06−2011 και 
10382/16−06−2011 τροποποιήσεις των ανωτέρω Αποφά−
σεων αντίστοιχα στο Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια Βίου 
Μάθηση», όπως ισχύουν.

12. Τις με αρ. πρωτ. ΕΥΔ/ΕΠΕΔΒΜ 22489/12−11−2010, 
22490/12−11−2010 και 22491/12−11−2010 Αποφάσεις Ένταξης 
των Πράξεων με τίτλο «Διαπολιτισμικές Εκπαιδευτικές 
Δράσεις στη β’ βάθμια εκπαίδευση με ενίσχυση των 
διακρατικών συνεργασιών − Άξονας Προτεραιότητας 1», 
«Διαπολιτισμικές Εκπαιδευτικές Δράσεις στη β’ βάθμια 
εκπαίδευση με ενίσχυση των διακρατικών συνεργασιών 
− Άξονας Προτεραιότητας 2» και «Διαπολιτισμικές Εκπαι−
δευτικές Δράσεις στη β’ βάθμια εκπαίδευση με ενίσχυση 

των διακρατικών συνεργασιών − Άξονας Προτεραιότη−
τας 3» αντίστοιχα στο Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια Βίου 
Μάθηση» καθώς και τις με αρ. πρωτ. 2933/14−03−2011, 
2934/14−03−2011 και 2935/14−03−2011 τροποποιήσεις των 
ανωτέρω Αποφάσεων αντίστοιχα, όπως ισχύουν.

13. Την ανάγκη συντονισμού των επιμέρους υλοποιού−
μενων Προγραμμάτων και δράσεων στήριξης των μαθη−
τών που στόχο έχουν την δημιουργία υποστηρικτικού 
πλαισίου για την καταπολέμηση της σχολικής διαρροής 
και την ισότιμη ένταξη όλων των μαθητών, χωρίς δι−
ακρίσεις στο εκπαιδευτικό σύστημα στα πλαίσια της 
ολοκληρωμένης προσέγγισης και

14. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
απόφασης δεν θα προκύψουν για τον κρατικό προϋπο−
λογισμό επιπλέον δαπάνες, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Ορίζουμε στο πλαίσιο της υλοποίησης της πιλοτικής 
εφαρμογής των Πράξεων «Ζώνες Εκπαιδευτικής Προτε−
ραιότητας – ΑΠ1», «Ζώνες Εκπαιδευτικής Προτεραιότη−
τας – ΑΠ2» και «Ζώνες Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας 
– ΑΠ3» του Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του 
ΕΣΠΑ μέχρι τη λήξη υλοποίησής τους τις παρακάτω Ζώ−
νες Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας (ΖΕΠ), στις οποίες 
εντάσσονται σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας Εκπαί−
δευσης ως εξής:

α/α ΖΕΠ Σχολική Μονάδα Π.Ε.

1

ΤΑΥΡΟΥ

2ο Νηπιαγωγείο Ταύρου 

2 4ο Νηπιαγωγείο Ταύρου 

3 2ο Δημ. Σχολείο Ταύρου

4 4ο Δημ. Σχολείο Ταύρου

5 77ο Δημ. Σχολείο Αθηνών

6

ΠΛ. ΒΑΘΗΣ & 
ΕΞΑΡΧΕΙΩΝ

Παράρτημα 35ου και 106ου Νηπια−
γωγείου Αθηνών 

7 54ο Δημ. Σχολείο Αθηνών

8 55ο Δημ. Σχολείο Αθηνών

9 35ο Δημοτικό Σχολείο Εξαρχείων

10
ΚΑΤΩ
ΠΑΤΗΣΙΩΝ

110ο Νηπιαγωγείο Αθηνών

11 44ο Δημ. Σχολείο Αθηνών

12 152ο Δημ. Σχολ. Αθηνών 

13

ΑΧΑΡΝΩΝ 
(Μενίδι)

11ο Νηπιαγωγείο Αχαρνών

14 15ο Νηπιαγωγείο Αχαρνών

15 29ο Νηπιαγωγείο Αχαρνών

16 15ο Δημοτικό Σχολείο Αχαρνών

17 26ο Δημ. Σχολείο Αχαρνών

18 29ο Δημ. Σχολείο Αχαρνών

Άρθρο 2

Ορίζουμε ως Ζώνες Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας 
(Ζ.Ε.Π.), όλες τις Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτο−
βάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, στις οποί−
ες εντάσσονται σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης όπου δύναται να λειτουρ−
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γήσουν Τάξεις Υποδοχής Ζ.Ε.Π. και Ενισχυτικά Φροντι−
στηριακά Τμήματα Ζ.Ε.Π.

Άρθρο 3

Ίδρυση και λειτουργία Τάξεων Υποδοχής Ζ.Ε.Π. και 
Ενισχυτικών Φροντιστηριακών Τμημάτων Ζ.Ε.Π.

Οι Τάξεις Υποδοχής (Τ.Υ.) Ζ.Ε.Π. και τα Ενισχυτικά 
Φροντιστηριακά Τμήματα (Εν.Φ.Τ.) Ζ.Ε.Π., ιδρύονται με 
απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης 
Π.Ε. & Δ.Ε. κατόπιν αιτήματος της κάθε σχολικής μονά−
δας Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 
στις οικείες Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτερο−
βάθμιας Εκπαίδευσης και λειτουργούν κατ’ εφαρμογήν 
της υπ’ αριθμ. Φ.10/20/Γ1/708/7−9−1999, (ΦΕΚ 1789, τ.Β΄) 
υπουργικής απόφασης, πλην των παραγράφων Β,Δ,Ε 
του άρθρου 7 αυτής.

Αναπληρωτές εκπαιδευτικοί, που προσλαμβάνονται 
για ορισμένο σχολικό έτος και τοποθετούνται σε Τά−
ξεις Υποδοχής Ζ.Ε.Π. και σε Ενισχυτικά Φροντιστηριακά 
Τμήματα Ζ.Ε.Π. δύναται, βάσει των εκάστοτε αναγκών, 
να διατίθενται εντός του σχολικού έτους, από την Τάξη 
Υποδοχής Ζ.Ε.Π. ή το Ενισχυτικό Φροντιστηριακό Τμήμα 
Ζ.Ε.Π. που αρχικώς τοποθετήθηκαν σε άλλη Τάξη Υπο−
δοχής Ζ.Ε.Π. ή Ενισχυτικό Φροντιστηριακό Τμήμα Ζ.Ε.Π.: 
α) αρμοδιότητας του ίδιου ΠΥΣΠΕ ή ΠΥΣΔΕ, με απόφαση 
του οικείου Δ/ντή Εκπαίδευσης, ύστερα από πρόταση 
του αρμόδιου Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου 
και β) αρμοδιότητας άλλου ΠΥΣΠΕ ή ΠΥΣΔΕ, της ίδιας 
Περιφερειακής Διεύθυνσης, με απόφαση του Περιφερει−
ακού Διευθυντή Εκπαίδευσης, ύστερα από πρόταση του 
Ανώτερου Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου.

Με την υπογραφή και δημοσίευση της παρούσας από−
φασης, κάθε προηγούμενη σχετική ρύθμιση που ορίζει 
διαφορετικά για τα θέματα που ρυθμίζονται με την 
παρούσα, παύει να ισχύει.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Μαρούσι, 7 Σεπτεμβρίου 2011

Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ

  F
 (3)
Απόκτηση της Ελληνικής ιθαγένειας από τέκνο αλλο−

δαπών, που φοίτησε έξι χρόνια στην Ελλάδα κι ενη−
λικιώθηκε πριν την 24/03/2010.

 1.  Με την Φ.363/2430/11/12−08−2011 απόφαση του Γενι−
κού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, 
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 
24 παρ. 1 του Ν.3838/2010 (Φ.Ε.Κ. 49/Α) και των παρ. 2 
& 6 του άρθρου 1Α του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, 
που κυρώθηκε με το Ν.3284/04 (Φ.Ε.Κ. 217/Α), γίνεται 
αποδεκτή η από 21/10/2010 αίτηση του ΑΛΙΡΑΪ (ALIRAJ) 
ΓΚΕΡΑΛΝΤΟ (GERALDO) του ΠΕΡΠΑΡΙΜ (PERPARIM) και 
της ΛΙΝΤΙΤΑ (LINDITA), που γεννήθηκε στην Αυλώνα Αλ−
βανίας την 31/07/1991 και κατοικεί στην Δ.Ε. Ομηρούπο−
λης του Δήμου Χίου, για την απόκτηση της ελληνικής 
ιθαγένειας, λόγω συμπλήρωσης εξαετούς φοίτησης σε 
ελληνικό σχολείο στην Ελλάδα την 30/06/2007, σύμφω−
να με την αριθ. 2585/27−07−2010 βεβαίωση της Περιφε−
ρειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Βορείου Αιγαίου.

2. Με την Φ.353/2432/11/12−08−2011 απόφαση του Γενι−
κού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, 
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 
24 παρ. 1 του Ν.3838/2010 (Φ.Ε.Κ. 49/Α) και των παρ. 2 
& 6 του άρθρου 1Α του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, 
που κυρώθηκε με το Ν.3284/04 (Φ.Ε.Κ. 217/Α), γίνεται 
αποδεκτή η από 13/09/2010 αίτηση του ΤΟΣΚΑ (TOSKA) 
ΓΙΩΡΓΟ (JORGO) του ΑΡΕΦΙ (AREFI) και της ΦΛΟΡΕΣΑ 
(FLORESHA), που γεννήθηκε στο Πόγραδετς Αλβανίας 
την 24/12/1991 και κατοικεί στην Δ.Ε. Καρδάμυλων του 
Δήμου Χίου, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένει−
ας, λόγω συμπλήρωσης εξαετούς φοίτησης σε ελληνι−
κό σχολείο στην Ελλάδα την 30/06/2006, σύμφωνα με 
την αριθ. 2953/14−07−2010 βεβαίωση της Περιφερειακής 
Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαί−
δευσης Βορείου Αιγαίου.

3. Με την Φ.360/2333/11/12−08−2011 απόφαση του Γενι−
κού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, 
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 
24 παρ. 1 του Ν.3838/2010 (Φ.Ε.Κ. 49/Α) και των παρ. 2 
& 6 του άρθρου 1Α του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, 
που κυρώθηκε με το Ν.3284/04 (Φ.Ε.Κ. 217/Α), γίνεται 
αποδεκτή η από 09/09/2010 αίτηση του ΦΙΡΑΪ (FIRAJ) 
ΑΝΙ (ΑΝΙ) του ΡΟΛΑΝΤΙ (ROLANDI) και της ΣΟΥΖΑΝΑ 
(SUZANA), που γεννήθηκε στο Ελμπασάν Αλβανίας την 
21/07/1990 και κατοικεί στον Δήμο Χίου, για την από−
κτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω συμπλήρωσης 
εξαετούς φοίτησης σε ελληνικό σχολείο στην Ελλάδα 
την 30/06/2006, σύμφωνα με την αριθ. 5370/21−11−2010 
βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας 
και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Βορείου Αιγαίου.

4. Με την Φ.360/2434/11/12−08−2011 απόφαση του Γενι−
κού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, 
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 
παρ. 1 του Ν.3838/2010 (Φ.Ε.Κ. 49/Α) και των παρ. 2 & 6 
του άρθρου 1Α του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, που 
κυρώθηκε με το Ν.3284/04 (Φ.Ε.Κ. 217/Α), γίνεται αποδε−
κτή η από 09/09/2010 αίτηση του ΦΙΡΑΪ (FIRAJ) ΚΛΕΒΙΣ 
(KLEVIS) του ΡΟΛΑΝΤΙ (ROLANDI) και της ΣΟΥΖΑΝΑ 
(SUZANA), που γεννήθηκε στο Ελμπασάν Αλβανίας την 
09/07/1988 και κατοικεί στον Δήμο Χίου, για την από−
κτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω συμπλήρωσης 
εξαετούς φοίτησης σε ελληνικό σχολείο στην Ελλάδα 
την 30/06/2006, σύμφωνα με την αριθ. 5369/21−11−2010 
βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας 
και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Βορείου Αιγαίου.

5. Με την Φ.404/2439/11/12−08−2011 απόφαση του Γενι−
κού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, 
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 
24 παρ. 1 του Ν.3838/2010 (Φ.Ε.Κ. 49/Α) και των παρ. 2 
& 6 του άρθρου 1Α του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, 
που κυρώθηκε με το Ν.3284/04 (Φ.Ε.Κ. 217/Α), γίνεται 
αποδεκτή η από 21/10/2010 αίτηση της ΚΑΛΑ (KALA) 
ΣΤΥΛΙΑΝΗ (STILIANI) του ΒΑΣΙΛ (VASIL) και της ΜΙΜΟΖΑ 
(ΜΙΜΟΖΑ), που γεννήθηκε στο Ελμπασάν Αλβανίας την 
20/07/1990 και κατοικεί στον Δήμο Χίου, για την από−
κτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω συμπλήρωσης 
εξαετούς φοίτησης σε ελληνικό σχολείο στην Ελλάδα 
την 30/06/2007, σύμφωνα με την αριθ. 5384/17−11−2010 
βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας 
και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Βορείου Αιγαίου.

6. Με την Φ.445/2445/11/12−08−2011 απόφαση του Γενι−
κού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, 
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που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 
24 παρ. 1 του Ν.3838/2010 (Φ.Ε.Κ. 49/Α) και των παρ. 2 
& 6 του άρθρου 1Α του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, 
που κυρώθηκε με το Ν.3284/04 (Φ.Ε.Κ. 217/Α), γίνεται 
αποδεκτή η από 14/02/2011 αίτηση του ΝΤΕΜΙΡΙ (DEMIRI) 
ΑΡΝΤΙΤ (ARDIT) του ΣΚΕΛΚΙΜ (SHKELQIM) και της ΒΑΣΛΙ 
(VASLI), που γεννήθηκε στο Κουκιάν Ελμπασάν Αλβανίας 
την 08/01/1989 και κατοικεί στον Δήμο Χίου, για την από−
κτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω συμπλήρωσης 
εξαετούς φοίτησης σε ελληνικό σχολείο στην Ελλάδα 
την 15/06/2003, σύμφωνα με την αριθ. 472/31−01−2011 βε−
βαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας 
και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Βορείου Αιγαίου.

7. Με την Φ.410/2441/11/12−08−2011 απόφαση του Γενικού 
Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 παρ, 
1 του Ν.3838/2010 (Φ.Ε.Κ. 49/Α) και των παρ. 2 & 6 του 
άρθρου 1Α του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυ−
ρώθηκε με το Ν.3284/04 (Φ.Ε.Κ. 217/Α), γίνεται αποδεκτή 
η από 23/12/2010 αίτηση της ΜΟΚΡΑ (MOKRA) ΟΡΝΕ−
ΛΑ (ORNELA) του ΣΕΛΜΑΝ (SELMAN) και της ΛΕΦΤΕΡΙΕ 
(LEFTERIJE), που γεννήθηκε στο Φουνάρες Λιμπράζντ Αλ−
βανίας την 01/01/1992 και κατοικεί στον Δήμο Χίου, για την 
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω συμπλήρωσης 
εξαετούς φοίτησης σε ελληνικό σχολείο στην Ελλάδα 
την 30/06/2006, σύμφωνα με την αριθ. 5474/19−11−2010 
βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας 
και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Βορείου Αιγαίου.

8. Με την Φ.415/2416/11/12−08−2011 απόφαση του Γενικού 
Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, 
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 
24 παρ. 1 του Ν.3838/2010 (Φ.Ε.Κ. 49/Α) και των παρ. 2 & 
6 του άρθρου 1Α του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, που 
κυρώθηκε με το Ν.3284/04 (Φ.Ε.Κ. 217/Α), γίνεται απο−
δεκτή η από 23/12/2010 αίτηση της ΡΙΚΑ (RRIKA) ΜΑΛ−
ΒΙΝΑ (MALVINA) του ΛΕΚ (LEK) και της ΑΝΤΙΛΕ (ADILE), 
που γεννήθηκε στο Ζέμε Νομού Κρούγια Αλβανίας την 
09/03/1989 και κατοικεί στην Δ.Ε. Καρδάμυλων του Δή−
μου Χίου, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, 
λόγω συμπλήρωσης εξαετούς φοίτησης σε ελληνικό 
σχολείο στην Ελλάδα την 30/06/2004, σύμφωνα με την 
αριθ. 5588/29−11−2010 βεβαίωση της Περιφερειακής Δι−
εύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαί−
δευσης Βορείου Αιγαίου.

9. Με την Φ.428/2418/11/12−08−2011 απόφαση του Γενικού 
Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, 
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 
24 παρ. 1 του Ν.3838/2010 (Φ.Ε.Κ. 49/Α) και των παρ. 2 & 
6 του άρθρου 1Α του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, που 
κυρώθηκε με το Ν.3284/04 (Φ.Ε.Κ. 217/Α), γίνεται απο−
δεκτή η από 02/02/2011 αίτηση της ΜΠΟΝΤΕΑ (BODEA) 
ΒΕΡΟΝΙΚΑ (BERONIKA) του ΜΙΧΑΗΛ (MIHAIL) και της 
ΜΑΡΤΣΕΛΑ (MARCELA), που γεννήθηκε στο Κισινάου 
Δ. Μολδαβίας την 27/05/1991 και κατοικεί στον Δήμο 
Χίου, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω 
συμπλήρωσης εξαετούς φοίτησης σε ελληνικό σχολείο 
στην Ελλάδα την 30/06/2009, σύμφωνα με την αριθ. 
4516/12−10−2010 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυν−
σης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 
Βορείου Αιγαίου.

10. Με την Φ.397/2422/11/12−08−2011 απόφαση του Γενι−
κού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, 
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 

24 παρ. 1 του Ν.3838/2010 (Φ.Ε.Κ. 49/Α) και των παρ. 2 
& 6 του άρθρου 1Α του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, 
που κυρώθηκε με το Ν.3284/04 (Φ.Ε.Κ. 217/Α), γίνεται 
αποδεκτή η από 08/12/2011 αίτηση του ΠΑΠΑ (PAPA) 
ΜΑΡΤΙΝ (MARTIN) του ΒΑΣΙΛ (VASIL) και της ΜΑΡΓΑΡΙ−
ΤΑΣ (MARGARITA), που γεννήθηκε στο Ουρά Βαϊγκου−
ρόρε Μπεράτ Αλβανίας την 22/01/1988 και κατοικεί στην 
Δ.Ε. Ομηρούπολης του Δήμου Χίου, για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω συμπλήρωσης εξαε−
τούς φοίτησης σε ελληνικό σχολείο στην Ελλάδα την 
30/06/2003, σύμφωνα με την αριθ. 4135/27−09−2010 βε−
βαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας 
και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Βορείου Αιγαίου. 
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Απόκτηση της Ελληνικής Ιθαγένειας από το ανήλικο 

τέκνο αλλοδαπών, που ο ένας τουλάχιστον γονέας 
διαμένει νόμιμα στην Ελλάδα πάνω από 5 έτη έως 
τις 24−3−2010.

  1. Με την αριθμ. πρωτ. 4306/29−8−2011 απόφαση του 
Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αι−
γαίου, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρ−
θρου 24 παρ. 2 του Ν. 3838/2010 (ΦΕΚ 49/Α/2010) και της 
παρ. 1 του άρθρου 1Α του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας 
(Ν. 3284/2004), γίνεται αποδεκτή η από 23−6−2011 αίτηση 
των γονέων της ανήλικης ΝΤΕΜΟ ΣΑΡΑ του ΝΙΚΟΛΑ 
(NIKOLLA) που γεννήθηκε στην Ελλάδα, την 16−07−2001
και κατοικεί στο Δήμο Λήμνου (Δημοτική Ενότητα Μύρι−
νας), για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω 
συνεχούς νόμιμης διαμονής του πατέρα της σΓην Ελλά−
δα από 30−12−2002 και παραγγέλλεται η εγγραφή της 
στο Δημοτολόγιο του Δήμου Λήμνου με ημερομηνία 
κτήσης της Ελληνικής Ιθαγένειας την 23−06−2011.

Στοιχεία γονέων:
 ΠΑΤΕΡΑΣ ΜΗΤΕΡΑ
Επώνυμο: ΝΤΕΜΟ (DEMO) ΝΤΕΜΟ (DEMO)
Κύριο όνομα: ΝΙΚΟΛΑ (NIKOLLA) ΑΛΜΠΙΝΑ (ALBINA)
2. Με την αριθμ. πρωτ. 4305/29−8−2011 απόφαση του 

Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Αιγαίου, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 24παρ.2 του Ν. 3838/2010 (ΦΕΚ 49/Α/2010) και 
της παρ. 1 του άρθρου 1Α του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγέ−
νειας (Ν. 3284/2004), γίνεται αποδεκτή η από 23−6−2011 
αίτηση των γονέων της ανήλικης ΣΕΦΑ ΑΝΤΕΛΑ του 
ΦΕΡΝΤΙΝΑΝΤ (FERDINANT) που γεννήθηκε στην Ελλάδα, 
την 04−12−1997 και κατοικεί στο Δήμο Λήμνου (Δημοτική 
Ενότητα Μύρινας), για την απόκτηση της ελληνικής ιθα−
γένειας, λόγω συνεχούς νόμιμης διαμονής του πατέρα 
της στην Ελλάδα από 27−12−2002 και παραγγέλλεται 
η εγγραφή της στο Δημοτολόγιο του Δήμου Λήμνου 
με ημερομηνία κτήσης της Ελληνικής Ιθαγένειας την
23−06−2011. Στοιχεία γονέων:

 ΠΑΤΕΡΑΣ ΜΗΤΕΡΑ
Επώνυμο: ΣΕΦΑ (SEFA) ΣΕφΑ (SEFA)
Κύριο όνομα: ΦΕΡΝΤΙΝΑΝΤ ΕΝΚΕΛΕΪΝΤΑ
 (FERDINANT) (ENKELEJDA)
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