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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Πολιτογράφηση Ομογενών Αλλοδαπών.

(1)

Με την Φ. 127287/28537/30.08.2011 απόφαση του Υφυ−
πουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμφωνα με τις
διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα Ελληνικής
Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004 (217 Α),
όπως ίσχυαν πριν την τροποποίησή τους με τις διατά−
ξεις του ν. 3838/2010 (49 Α’) και του άρθρου 23 παρ. 4
του ν. 3838/2010, γίνεται δεκτή η από 02−09−2008 αίτηση
πολιτογράφησης της ομογενούς αλλοδαπής υπό στοι−
χεία: ΚΕΝΤΡΟ ΒΙΟΛΕΤΑ ον. πατρός ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ γεν.

2. Με την Φ.121188/28507/30.08.2011 απόφαση του Υφυ−
πουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμφωνα με τις
διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα Ελληνικής
Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004 (217 Α’),
όπως ίσχυαν πριν την τροποποίησή τους με τις διατά−
ξεις του ν. 3838/2010 (49 Α’) και του άρθρου 23 παρ. 4
του ν. 3838/2010, γίνεται δεκτή η από 31−12−2008 αίτηση
πολιτογράφησης του ομογενούς αλλοδαπού υπό στοι−
χεία: ΘΑΝΟΣ ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ον. πατρός ΣΠΥΡΟΣ γεν.
18.02.1986 στην Αλβανία κάτοχου του Ειδικού Δελτίου
Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό Α 206814
για την απόκτηση της Ελληνικής ιθαγένειας.
3. Με την Φ.129876/23715/30.08.2011 απόφαση του Υφυ−
πουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμφωνα με τις
διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα Ελληνικής
Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004 (217 Α’),
όπως ίσχυαν πριν την τροποποίησή τους με τις διατά−
ξεις του ν. 3838/2010 (49 Α’) και του άρθρου 23 παρ. 4
του ν. 3838/2010, γίνεται δεκτή η από 11−02−2010 αίτη−
ση πολιτογράφησης του ομογενούς αλλοδαπού υπό
στοιχεία: ΠΑΠΠΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ον. πατρός ΚΛΕΑΝΘΗΣ γεν.
24.12.1986 στην Αλβανία κάτοχου του Ειδικού Δελτίου
Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό Α 474398
για την απόκτηση της Ελληνικής ιθαγένειας.
4. Με την Φ.125586/24023/30.08.2011 απόφαση του Υφυ−
πουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμφωνα με τις
διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα Ελληνικής
Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004 (217 Α’),
όπως ίσχυαν πριν την τροποποίησή τους με τις δια−
τάξεις του ν. 3838/2010 (49 Α’) και του άρθρου 23 παρ.
4 του ν. 3838/2010, γίνεται δεκτή η από 14−08−2008 αί−
τηση πολιτογράφησης της ομογενούς αλλοδαπής υπό
στοιχεία: ΜΠΡΕΓΚΟΥ ΡΟΖΑΛΙΑ ον. πατρός ΘΩΜΑ γεν.
07.08.1969 στην Αλβανία κάτοχου του Ειδικού Δελτίου
Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό Α 427574
για την απόκτηση της Ελληνικής ιθαγένειας.
5. Με την Φ.125586/6392/30.08.2011 απόφαση του Υφυ−
πουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμφωνα με τις
διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα Ελληνικής
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Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004 (217 Α’),
όπως ίσχυαν πριν την τροποποίησή τους με τις διατά−
ξεις του ν. 3838/2010 (49 Α’) και του άρθρου 23 παρ. 4
του ν. 3838/2010, γίνεται δεκτή η από 14−08−2008 αίτη−
ση πολιτογράφησης του ομογενούς αλλοδαπού υπό
στοιχεία: ΜΠΡΕΓΚΟΥ ΠΑΝΤΗ ον. πατρός ΑΝΔΡΕΑ γεν.
19.09.1959 στην Αλβανία κάτοχου του Ειδικού Δελτίου
Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό Α 272818
για την απόκτηση της Ελληνικής ιθαγένειας.
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΚΟΥΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ
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Πολιτογράφηση Ομογενών Αλλοδαπών.

(2)

ου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό Α 361909
για την απόκτηση της Ελληνικής ιθαγένειας.
5. Με την Φ.125741/32728/30.08.2011 απόφαση του Υφυ−
πουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμφωνα με τις
διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα Ελληνικής
Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004 (217 Α’),
όπως ίσχυαν πριν την τροποποίησή τους με τις διατά−
ξεις του ν. 3838/2010 (49 Α’) και του άρθρου 23 παρ. 4
του ν. 3838/2010, γίνεται δεκτή η από 04−09−2009 αί−
τηση πολιτογράφησης του ομογενούς αλλοδαπού υπό
στοιχεία: ΗΛΙΑΪ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ον. πατρός ΧΡΙΣΤΑΚΗΣ γεν.
16.05.1976 στην Αλβανία κάτοχου του Ειδικού Δελτίου
Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό Α 228999
για την απόκτηση της Ελληνικής ιθαγένειας.

Με την Φ.78648/6663/30.08.2011 απόφαση του Υφυ−
πουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμφωνα με τις
διατάξεις των άρθρων 6 και 9 παρ. 1 του ν.δ. 3370/1955
(258 Α’), του άρθρου 69 παρ. 1 του ν. 2910/2001 (91 Α’),
του άρθρου 33 του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, που
κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004 (217 Α’) και του άρθρου
23 παρ. 4 του ν. 3838/2010 (49 Α’), γίνεται δεκτή η από
31−01−2000 αίτηση πολιτογράφησης του ομογενούς αλ−
λοδαπού υπό στοιχεία: ΡΟΝΤΟΣ ΚΙΜΩΝ ον. πατρός ΣΠΥ−
ΡΟΣ γεν. 03.05.1980 στην Αλβανία κάτοχου του Ειδικού
Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό Α
323761 για την απόκτηση της Ελληνικής ιθαγένειας.

6. Με την Φ. 122253/24194/30.08.2011 απόφαση του Υφυ−
πουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμφωνα με τις
διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα Ελληνικής
Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004 (217 Α’),
όπως ίσχυαν πριν την τροποποίησή τους με τις διατά−
ξεις του ν. 3838/2010 (49 Α’) και του άρθρου 23 παρ. 4
του ν. 3838/2010, γίνεται δεκτή η από 15−09−2008 αίτηση
πολιτογράφησης της ομογενούς αλλοδαπής υπό στοι−
χεία: ΒΑΓΓΕΛΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ον. πατρός ΣΤΑΥΡΗΣ γεν.
17.02.1982 στην Αλβανία κάτοχου του Ειδικού Δελτίου
Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό Α 247582
για την απόκτηση της Ελληνικής ιθαγένειας.

2. Με την Φ.74714/32589/30.08.2011 απόφαση του Υφυ−
πουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δια−
τάξεις των άρθρων 6 και 9 παρ. 1 του ν.δ. 3370/1955 (258
Α’), του άρθρου 69 παρ. 1 του ν. 2910/2001 (91 Α’), του άρ−
θρου 33 του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθη−
κε με τον ν. 3284/2004 (217 Α’) και του άρθρου 23 παρ. 4
του ν. 3838/2010 (49 Α’), γίνεται δεκτή η από 25−10−1999
αίτηση πολιτογράφησης του ομογενούς αλλοδαπού υπό
στοιχεία: ΜΠΑΜΗΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ ον. πατρός ΜΗΤΣΟΣ γεν.
12.02.1968 στην Αλβανία κάτοχου του Ειδικού Δελτίου
Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό Α 405004
για την απόκτηση της Ελληνικής ιθαγένειας.

7. Με την Φ.106585/31544/30.08.2011 απόφαση του Υφυ−
πουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμφωνα με τις
διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα Ελληνικής
Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004 (217 Α’),
όπως ίσχυαν πριν την τροποποίησή τους με τις διατά−
ξεις του ν. 3838/2010 (49 Α’) και του άρθρου 23 παρ. 4
του ν. 3838/2010, γίνεται δεκτή η από 15−07−2005 αίτηση
πολιτογράφησης της ομογενούς αλλοδαπής υπό στοι−
χεία: ΓΚΙΝΗ ΜΠΡΙΚΕΝΑ ον. πατρός ΦΩΤΟ γεν. 07.07.1979
στην Αλβανία κάτοχου του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας
Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό Α 318123 για την από−
κτηση της Ελληνικής ιθαγένειας.

3. Με την Φ.69853/23579/30.08.2011 απόφαση του Υφυ−
πουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμφωνα με τις
διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα Ελληνικής
Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004 (217 Α’),
όπως ίσχυαν πριν την τροποποίησή τους με τις διατά−
ξεις του ν. 3838/2010 (49 Α’) και του άρθρου 23 παρ. 4
του ν. 3838/2010, γίνεται δεκτή η από 07−09−2007 αίτηση
πολιτογράφησης του ομογενούς αλλοδαπού υπό στοι−
χεία: ΚΙΤΣΙΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ον. πατρός ΑΝΑΣΤΑΣΗΣ γεν.
26.07.1957 στην Αλβανία κάτοχου του Ειδικού Δελτίου
Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό Α 403108
για την απόκτηση της Ελληνικής ιθαγένειας.
4. Με την Φ.39760/3279/30.08.2011 απόφαση του Υφυ−
πουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δια−
τάξεις των άρθρων 6 και 9 παρ. 1 του ν.δ. 3370/1955 (258
Α’), του άρθρου 69 παρ. 1 του ν. 2910/2001 (91 Α’), του άρ−
θρου 33 του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθη−
κε με τον ν. 3284/2004 (217 Α’) και του άρθρου 23 παρ. 4
του ν. 3838/2010 (49 Α’), γίνεται δεκτή η από 17−01−1994
αίτηση πολιτογράφησης του ομογενούς αλλοδαπού υπό
στοιχεία: ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΦΩΤΗΣ ον. πατρός ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ
γεν. 29.07.1965 στην Αλβανία κάτοχου του Ειδικού Δελτί−
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Ελεύθερη παροχή υπηρεσιών στην Ελλάδα από επαγ−
γελματίες υπηκόους κρατών μελών της Ευρωπαϊ−
κής Ένωσης, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων
5 έως και 9 του π.δ. 38/2010.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ −
ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις:
α) της παραγράφου 6 του άρθρου 7 και της παρα−
γράφου 3 του άρθρου 9 του π.δ. 38/2010 «Προσαρμο−
γή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2005/36/ΕΚ
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της
7ης Σεπτεμβρίου 2005, σχετικά με την αναγνώριση των
επαγγελματικών προσόντων» (ΦΕΚ 78 Α΄) και
β) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε
με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α΄),
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2) Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας
απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρα−
τικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Πεδίο Εφαρμογής
1. Οι διατάξεις της παρούσας αφορούν την προσωρινή
και περιστασιακή παροχή υπηρεσιών στην Ελλάδα από
επαγγελματίες υπηκόους κράτους μέλους της Ευρω−
παϊκής Ένωσης, περιλαμβανομένων και των Ελλήνων
υπηκόων, οι οποίοι είναι νόμιμα εγκατεστημένοι στα
κράτη αυτά και διαθέτουν τα νόμιμα προσόντα για την
εκεί άσκηση:
α) των επαγγελμάτων του παραρτήματος VIII του π.δ.
38/2010 αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας και Κοι−
νωνικής Αλληλεγγύης και
β) των επαγγελμάτων του παραρτήματος V του π.δ.
38/2010, αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας και Κοι−
νωνικής Αλληλεγγύης.
2. Ο προσωρινός και περιστασιακός χαρακτήρας της
παροχής εκτιμάται κατά περίπτωση από τις αρμόδιες
αρχές της παραγράφου 2 του άρθρου 2 και ιδίως σε
συνάρτηση με τη διάρκεια, τη συχνότητα, την περιοδι−
κότητα και το συνεχή χαρακτήρα της συγκεκριμένης
παροχής.
Άρθρο 2
Αρμόδιες Αρχές
1. Επαγγελματίες της παραγράφου 1 του άρθρου
1, όταν μετακινούνται στην ελληνική επικράτεια για
την προσωρινή και περιστασιακή παροχή υπηρεσιών,
υποβάλλουν στις αρμόδιες αρχές έγγραφη δήλωση,
σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης αυτής και το
υπόδειγμα του Παραρτήματος Ι.
2. Ως αρμόδιες αρχές στις οποίες υποβάλλεται η δή−
λωση της παραγράφου 1 ορίζονται οι αρμόδιες υπηρε−
σίες των Περιφερειών της χώρας.
΄Αρθρο 3
Υποβολή της Δήλωσης
1. Η δήλωση που προβλέπεται στην παράγραφο 1 του
άρθρου 2 υποβάλλεται γραπτώς και ενυπογράφως στις
αρμόδιες αρχές της παραγράφου 2 του άρθρου 2 με
οποιοδήποτε μέσο, όπως με συστημένη επιστολή, τη−
λεομοιοτυπία, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, ή αυτοπροσώ−
πως, σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος Ι.
2. Η ανωτέρω δήλωση υποβάλλεται μια φορά κατ’
έτος, εάν ο πάροχος προτίθεται να παρέχει υπηρεσίες
κατά τη διάρκεια του έτους αυτού. Στην περίπτωση
αυτή δεν επανυποβάλλονται τα δικαιολογητικά, εκτός
αν έχει επέλθει μεταβολή στην κατάσταση του παρόχου
την οποία αυτά πιστοποιούν.
΄Αρθρο 4
Διαδικασία χορήγησης βεβαίωσης ελεύθερης
παροχής υπηρεσιών αναφορικά με τα επαγγέλματα
της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 1 −
Απαιτούμενα δικαιολογητικά.
1. Πριν από την πρώτη παροχή υπηρεσιών ή σε πε−
ρίπτωση ουσιαστικής αλλαγής στην κατάσταση του
παρόχου, η δήλωση της παραγράφου 1 του άρθρου 2
συνοδεύεται από τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
α) αντίγραφο διαβατηρίου ή αστυνομικής ταυτότη−
τας,

31255

β) βεβαίωση από την αρμόδια αρχή του κράτους μέ−
λους εγκατάστασης, ότι ο πάροχος ασκεί νομίμως τις
επαγγελματικές του δραστηριότητες και ότι δεν του
έχει απαγορευθεί, έστω και προσωρινά, η άσκηση αυτών
κατά το χρόνο χορήγησης της βεβαίωσης,
γ) άδεια άσκησης επαγγέλματος, ή δίπλωμα, ή πι−
στοποιητικό, ή άλλος τίτλος, που έχει χορηγηθεί από
αρμόδια αρχή του κράτους μέλους νόμιμης εγκατάστα−
σης από τα οποία προκύπτει, ότι ο πάροχος διαθέτει τα
απαιτούμενα επαγγελματικά προσόντα να ασκεί εκεί το
εν λόγω επάγγελμα, ή βεβαίωση επάρκειας σύμφωνα
με το άρθρο 11 του π.δ. 38/2010,
δ) σε περίπτωση που ούτε το επάγγελμα, ούτε η αντί−
στοιχη εκπαίδευση ρυθμίζονται νομοθετικά στο κράτος
μέλος νόμιμης εγκατάστασης, αποδεικτικά επαγγελμα−
τικής πείρας τουλάχιστον δυο ετών στο διάστημα των
τελευταίων δέκα ετών που προηγούνται της παροχής
υπηρεσιών στην Ελλάδα.
2. Η αρμόδια αρχή της παραγράφου 2 του άρθρου 2
παραλαμβάνει τις δηλώσεις των ενδιαφερομένων για
χορήγηση βεβαίωσης ελεύθερης παροχής υπηρεσιών,
ελέγχει τα προσκομισθέντα δικαιολογητικά, και, εφό−
σον κρίνεται απαραίτητο, προετοιμάζει τους σχετικούς
φακέλους και τους αποστέλλει στο Συμβούλιο Αναγνώ−
ρισης Επαγγελματικών Προσόντων (ΣΑΕΠ) του άρθρου
55 του π.δ. 38/2010, προκειμένου αυτό να γνωμοδοτήσει
σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 7 του ως
άνω π.δ.. Μετά τη γνωμοδότηση του ΣΑΕΠ η αρμόδια
αρχή του άρθρου 2 παράγραφος 2 χορηγεί την προ−
βλεπόμενη βεβαίωση, σύμφωνα με το υπόδειγμα του
Παραρτήματος ΙΙ.
3. Στο πλαίσιο του ελέγχου κατά την παράγραφο 5
του άρθρου 7 του π.δ. 38/2010 και εφόσον διαπιστώσει
ότι υπάρχει ουσιαστική διαφορά ανάμεσα στα επαγ−
γελματικά προσόντα του παρόχου και την απαιτούμενη
εκπαίδευση στην Ελλάδα και κρίνει ότι αυτό μπορεί να
αποβεί επιβλαβές για τη δημόσια υγεία και ασφάλεια,
η αρμόδια αρχή δύναται να απαιτήσει από τον πάροχο
να αποδείξει ότι κατέχει τις απαιτούμενες γνώσεις και
ικανότητες, ιδίως μέσω δοκιμασίας επάρκειας.
4. Σε περίπτωση επιβολής δοκιμασίας επάρκειας ή
πρακτικής άσκησης προσαρμογής, σύμφωνα με την πα−
ράγραφο 5 του άρθρου 7 του π.δ. 38/2010, τυχόν σχετική
δαπάνη καλύπτεται σύμφωνα με την παράγραφο 7 του
άρθρου 7 του ως άνω π.δ..
5. Η όλη διαδικασία θα πρέπει να ολοκληρώνεται το
αργότερο εντός δύο μηνών από την διαπίστωση της
πληρότητας του φακέλου. Η ανωτέρω αρμόδια αρχή
υποχρεούται μετά τη χορήγηση της σχετικής βεβαίω−
σης προσωρινής παροχής υπηρεσιών για την αποστολή
αντιγράφου αυτής στην οικεία επαγγελματική οργάνω−
ση ή στον οικείο επαγγελματικό φορέα για τα οριζόμενα
στο άρθρο 6 εδ. α΄ του π.δ. 38/2010.
Άρθρο 5
Διαδικασία χορήγησης βεβαίωσης ελεύθερης
παροχής υπηρεσιών αναφορικά με τα επαγγέλματα
της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 1 −
Απαιτούμενα δικαιολογητικά
1. Με τη δήλωση υποβάλλονται τα παρακάτω δικαι−
ολογητικά:
α) αντίγραφο του δελτίου ταυτότητας, ή του διαβα−
τηρίου.

Ανακτήθηκε από την
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ
http://edu.klimaka.gr
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β) βεβαίωση από αρμόδια για το επάγγελμα αρχή του
κράτους μέλους εγκατάστασης, ότι ο πάροχος ασκεί
νόμιμα τις επαγγελματικές του δραστηριότητες και
ότι δεν του έχει απαγορευθεί, έστω και προσωρινά,
η άσκηση αυτών των δραστηριοτήτων κατά το χρόνο
χορήγησης της βεβαίωσης.
γ) σε περίπτωση, που δεν προβλέπεται κατά το δίκαιο
του κράτους μέλους εγκατάστασης η έκδοση βεβαίω−
σης της περίπτωσης β΄, τότε μπορεί να του ζητηθεί να
προσκομίσει σχετικό έγγραφο από τον επαγγελματικό
του φορέα.
δ) αποδεικτικά των επαγγελματικών προσόντων: τίτ−
λοι εκπαίδευσης, σύμφωνα με το παράρτημα V του π.δ.
38/2010 συνοδευόμενοι από πιστοποιητικό πιστότητας,
που εκδίδεται από το κράτος μέλος εγκατάστασης,
το οποίο βεβαιώνει ότι τα προσόντα του κατόχου εί−
ναι όντως τα αναφερόμενα στην Οδηγία 2005/36/ΕΚ.
Στην περίπτωση που ο τίτλος δεν είναι ίδιος με τον
αναγραφόμενο στο παράρτημα V του π.δ. 38/2010, θα
αναφέρεται στο παραπάνω πιστοποιητικό, ότι είναι ισο−
δύναμος με τον αναφερόμενο στο παραπάνω παράρ−
τημα (πιστοποιητικό αλλαγής ονομασίας).
2. Η αρμόδια αρχή της παραγράφου 2 του άρθρου 2
παραλαμβάνει τις δηλώσεις των ενδιαφερομένων και
χορηγεί την προβλεπόμενη βεβαίωση σύμφωνα με το
υπόδειγμα του Παραρτήματος ΙΙ εντός επτά (7) ημερών.
Σε περίπτωση που υπάρχουν βάσιμες υπόνοιες για τη
γνησιότητα των συνυποβληθέντων δικαιολογητικών η
αρμόδια αρχή ενημερώνει εγγράφως τον αιτούντα και
ορίζει περαιτέρω εύλογη προθεσμία για τη χορήγηση
βεβαίωσης, προκειμένου να διερευνήσει το θέμα.
3. Η υπηρεσία του παρόχου παρέχεται βάσει του
επαγγελματικού τίτλου της χώρας μας.
4. Η ανωτέρω αρμόδια αρχή υποχρεούται μετά τη χορή−
γηση της σχετικής βεβαίωσης προσωρινής παροχής υπη−

ρεσιών για την αποστολή αντιγράφου αυτής στην οικεία
επαγγελματική οργάνωση, ή οικείο επαγγελματικό φορέα
για τα οριζόμενα στο άρθρο 6 εδ. α΄ του π.δ. 38/2010.
Άρθρο 6
Υποχρεώσεις και απαλλαγές παρόχου υπηρεσιών
1. Ο πάροχος υπόκειται στους επαγγελματικούς κανό−
νες, που συνδέονται άμεσα με τα επαγγελματικά προ−
σόντα, όπως ο ορισμός του επαγγέλματος, η χρήση
τίτλων και η βαριά επαγγελματική αμέλεια, που συνδέ−
ονται άμεσα και συγκεκριμένα με την προστασία και
την ασφάλεια του αποδέκτη των υπηρεσιών, καθώς και
τις πειθαρχικές διατάξεις οι οποίες ισχύουν για τους
επαγγελματίες που ασκούν το ίδιο επάγγελμα στην
Ελλάδα.
Ο πάροχος υποχρεούται να παράσχει στον αποδέκτη
των υπηρεσιών, κατά περίπτωση, τις πληροφορίες που
προβλέπονται από το άρθρο 9 παράγραφος 1 του π.δ.
38/2010.
2. Ο πάροχος υπηρεσιών απαλλάσσεται από τις απαι−
τήσεις αδειοδότησης ασκήσεως επαγγέλματος, εγγρα−
φής ή προσχώρησης σε επαγγελματική οργάνωση, που
προβλέπονται για τους επαγγελματίες, που ασκούν το
ίδιο επάγγελμα στη χώρα.
3. Ο πάροχος απαλλάσσεται επίσης από την υποχρέω−
ση εγγραφής σε φορέα κοινωνικής ασφάλισης, ωστόσο
οφείλει να ενημερώνει τον οικείο φορέα σχετικά με
την παροχή υπηρεσιών πριν ή, σε περίπτωση έκτακτης
ανάγκης, μετά την εν λόγω παροχή.
Άρθρο 7
Τελικές διατάξεις
Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ανακτήθηκε από την
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ
http://edu.klimaka.gr
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αμαρούσιο, 12 Ιουλίου 2011
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΑΝΝΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ

F
Αριθμ. 102706/Γ7
(4)
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 27677/Γ7/09−03−2011 (ΦΕΚ
B’ 507) απόφασης με θέμα Οργάνωση και Λειτουρ−
γία Τμημάτων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στη
Μονάδα Απεξάρτησης 18 ΑΝΩ.
Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Της παρ. 8 του άρθρου 26 του ν. 3879/2010 (ΦΕΚ
Α΄ 163), «Ανάπτυξη της Δια Βίου Μάθησης και λοιπές
διατάξεις».
β. Της παρ. 2 του άρθρου 57 του ν. 3459/2006 (ΦΕΚ Α΄
103), «Κώδικας Νόμων για τα Ναρκωτικά (Κ.Ν.Ν.)».
γ. Του ν. 1566/1985 (ΦΕΚ Α΄ 167), «Δομή και λειτουργία
της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
και άλλες διατάξεις» και ιδίως των άρθρων 5 και 8 σε
συνδυασμό με το άρθρο 18 του ν. 3475/2006 (ΦΕΚ Α΄
146), «Οργάνωση και λειτουργία της δευτεροβάθμιας
επαγγελματικής εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» και
το άρθρο 1 του ν. 2525/1997 (ΦΕΚ Α΄ 65) «Ενιαίο Λύ−
κειο, πρόσβαση των αποφοίτων του στην Τριτοβάθμια
Εκπαίδευση, αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και
άλλες διατάξεις» καθώς και τα κατ’ εξουσιοδότηση αυ−
τών εκδοθέντα π.δ..
δ. Του εδάφιου 1βΙΙΙ, παρ 2, του άρθρου 1 του ν.
2909/2001 (ΦΕΚ Α΄ 90), «Ρυθμίσεις θεμάτων εισαγωγής
στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και άλλες διατάξεις».
ε. Της παρ. 3 του άρθρου 31 του ν. 3848/2010 (ΦΕΚ
Α΄ 71), «Αναβάθμιση του ρόλου του εκπαιδευτικού – κα−
θιέρωση κανόνων αξιολόγησης και αξιοκρατίας στην
εκπαίδευση και άλλες διατάξεις».
στ. Του άρθρου 25 του π.δ. 50/2008 (ΦΕΚ Α΄ 81) όπως
τροποποιήθηκε με τις παρ. 7,8 του άρθρου 1 του π.δ.
43/2010 (ΦΕΚ Α΄ 86).
2. Tην υπ’ αριθμ. 153789/Γ7/6−12−2010 (ΦΕΚ Α΄ 65/2011)
Κοινή Απόφαση της Αναπληρωτού Υπουργού Παιδείας,
Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων και του Υπουρ−
γού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Δημιουργία
Σχολικών Τμημάτων Β/θμιας Εκπ/σης σε άτομα που βρί−
σκονται στο στάδιο της Κοινωνικής Επανένταξης της
Μονάδας Απεξάρτησης του «18 ΑΝΩ» και επιθυμούν να
τελειώσουν το Γυμνάσιο και το Λύκειο».
3. Την υπ’ αριθμ. 27677/Γ7/09−03−2011 (ΦΕΚ Β’ 507) Υ.Α.,
«Οργάνωση και λειτουργία Τμημάτων Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης στη Μονάδα Απεξάρτησης 18 ΑΝΩ»
4. Την υπ’ αριθμ. Γ2/38398/18−04−03 (ΦΕΚ Β΄ 551) Υ.Α.,
«Κατατακτήριες εξετάσεις ατόμων που έχουν ενταχθεί
κι έχουν παρακολουθήσει πρόγραμμα απεξάρτησης».
5. Την υπ’ αριθμ. Υ274/30−09−2010 (ΦΕΚ Β΄ 1595) Απόφα−
ση του Πρωθυπουργού, «Καθορισμός Αρμοδιοτήτων της
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Αναπληρωτού Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης
και Θρησκευμάτων Φωτεινής Γεννηματά».
6. Το γεγονός ότι με την παρούσα δεν προκαλείται
επιπλέον δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολο−
γισμού.
7. Το αίτημα του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Αττικής,
Μονάδα Απεξάρτησης «18 ΑΝΩ» για τη λειτουργία τμη−
μάτων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στη μονάδα απε−
ξάρτησης Τοξικομανών «18 ΑΝΩ».
8. Την ανάγκη να ολοκληρώσουν τα απεξαρτημένα ή
υπό απεξάρτηση άτομα τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, με
στόχο την κοινωνική τους επανένταξη, αποφασίζουμε:
1. Η παράγραφος 1 της υπ’ αριθμ. 27677/Γ7/09−03−2011
(ΦΕΚ Β’ 507) αντικαθίσταται ως εξής:
Την οργάνωση και λειτουργία τμημάτων Γυμνασίου,
Γενικού Λυκείου και Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαί−
δευσης για όσους τομείς και ειδικότητες προβλέπεται
βάσει της κείμενης νομοθεσίας κατ’ ιδίαν διδασκαλία, σε
χώρους της μονάδας απεξάρτησης «18 ΑΝΩ», Μαυρομι−
χάλη 122 και Αριανήτου στα Εξάρχεια, στο πλαίσιο της
κατ’ οίκον διδασκαλίας, προκειμένου οι μαθητές αυτών
να έχουν τη δυνατότητα κατατακτήριας εξέτασης, ως
κατ’ ιδίαν διδαχθέντες, για την απόκτηση απολυτηρίου
τίτλου, στη σχολική μονάδα μετεγγραφής τους. Εφόσον
επιλέξουν να δώσουν απολυτήριες εξετάσεις στη Δ΄
τάξη Εσπερινού Λυκείου, οι εξετάσεις αυτές θα διενερ−
γούνται σε επίπεδο σχολικής μονάδας, χωρίς δικαίωμα
πρόσβασης στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, κατά το έτος
αποφοίτησής τους.
2. Η παράγραφος 3 της υπ’ αριθμ. 27677/Γ7/09−03−2011
(ΦΕΚ Β’ 507) αντικαθίσταται ως εξής:
Τη λειτουργία των τμημάτων θα εποπτεύει πενταμε−
λής (5) επιτροπή, στην οποία θα συμμετέχουν δύο (2)
εκπρόσωποι του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθη−
σης και Θρησκευμάτων, δύο (2) εκπρόσωποι της ομά−
δας θεραπευτών και ο/η επιστημονικά υπεύθυνος/η της
μονάδας απεξάρτησης «18 ΑΝΩ» και θα διαμορφώνει το
ωρολόγιο πρόγραμμα σε συνεργασία με τη Διεύθυνση
Σπουδών Δ.Ε. ανάλογα με τις ανάγκες των τμημάτων
που θα δημιουργούνται. Επίσης, η επιτροπή θα επιλέγει
τους εκπαιδευτικούς ύστερα από συνέντευξη και εφόσον
έχουν τα κάτωθι προσόντα: α) Οι εκπαιδευτικοί πρέπει
να είναι μόνιμοι, ώστε να υπάρχει η δυνατότητα συνέ−
χισης του έργου τους, εφόσον το επιθυμούν, λόγω της
ιδιαιτερότητας των μαθητών/τριών. β) Να έχουν εκπαι−
δευτική εμπειρία τουλάχιστον 3 ετών. Θα συνεκτιμάται:
1) επιμόρφωση σε θέματα αγωγής υγείας 2) υλοποίηση
προγραμμάτων αγωγής υγείας στις σχολικές μονάδες
3) εκπαιδευτική εμπειρία σε μονάδες απεξάρτησης.
3. Η παράγραφος 8 της υπ’ αριθμ. 27677/Γ7/09−03−2011
(ΦΕΚ Β’ 507) αντικαθίσταται ως εξής:
Η μονάδα απεξάρτησης «18 ΑΝΩ» θα γνωστοποιεί
έγκαιρα τη λειτουργία των εν λόγω τμημάτων στο
Διευθυντή Περιφερειακής Εκπαίδευσης Π.Ε. και Δ.Ε.
Αττικής και στο Διευθυντή της Διεύθυνσης Δευτερο−
βάθμιας Εκπαίδευσης Α΄ Αθήνας, οι οποίοι θα πρέπει
να στηρίζουν τη προσπάθεια αυτή και να διευκολύνουν
την μετεγγραφή των μαθητών σε αντίστοιχα σχολεία
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης καθ’ όλη τη διάρκεια του
σχολικού έτους, κατ’ εξαίρεση των κείμενων διατάξεων
και αποκλειστικά και μόνο για τα εν λόγω άτομα.
4. Οι παράγραφοι 9 και 10 της υπ’ αριθμ. 27677/Γ7/
09−03−2011 (ΦΕΚ Β’ 507) δεν Ισχύουν.

Ανακτήθηκε από την
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ
http://edu.klimaka.gr
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

Η απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυ−
βερνήσεως.
Μαρούσι, 9 Σεπτεμβρίου 2011
Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ

F
(5)
Απόκτηση της Ελληνικής Ιθαγένειας από το ανήλικο τέκνο
αλλοδαπών που ο ένας τουλάχιστον γονέας διαμένει νό−
μιμα στην Ελλάδα πάνω από 5 έτη έως την 24−3−2010.
1. Με την υπ’ αριθμ. 15906/2011−31/08/2011 απόφαση του
Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου,
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24
παρ. 2 του ν. 3838/2010 (49 Α’) και της παρ. 1 του άρθρου
1Α του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με
το ν.3284/2004 (217 Α’), γίνεται αποδεκτή η από 16/03/2011
αίτηση των γονέων του ανηλίκου υπό στοιχεία: ΧΡΗΣΤΟΣ
ΑΓΚΑΛΙΟΥ του ΦΑΤΟΣ που γεννήθηκε στην Ελλάδα την
23/05/1999 και κατοικεί στο Δήμο Θήρας, για την από−
κτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω συνεχούς νόμιμης
των γονέων του στην Ελλάδα, από 23/03/2003 ο πατέρας
αυτού και από 23/03/2003 η μητέρα αυτού.
Στοιχεία γονέων:
Πατέρας
Μητέρα
Επώνυμο:
ΑΓΚΑΛΙΟΥ
ΑΓΚΑΛΙΟΥ
(AGALLIU)
(AGALLIU)
Κύριο όνομα: ΦΑΤΟΣ
ΓΕΤΑ
(FATOS)
(JETΑ)
2. Με την υπ’ αριθμ. 12846/2011−31/08/2011 απόφαση του
Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου,
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24
παρ. 2 του ν. 3838/2010 (49 Α’) και της παρ. 1 του άρθρου
1Α του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με
το ν.3284/2004 (217 Α’), γίνεται αποδεκτή η από 01/06/2011
αίτηση των γονέων του ανηλίκου υπό στοιχεία: ΚΩΣΤΑ−
ΝΤΙΝΑ ΝΙΝΚΑ του ΘΥΜΗ που γεννήθηκε στην Ελλάδα την
15/12/2003 και κατοικεί στο Δήμο Πάρου, για την απόκτη−
ση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω συνεχούς νόμιμης των
γονέων του στην Ελλάδα, από 28/02/2003 ο πατέρας αυ−
τού και από 13/07/2001 η μητέρα αυτού.
Στοιχεία γονέων:
Πατέρας
Μητέρα
Επώνυμο:
ΝΙΝΚΑ
ΝΙΝΚΑ
(ΝΙΝΚΑ)
(ΝΙΝΚΑ)
Κύριο όνομα: ΘΥΜΗ
ΚΑΤΕΡΙΝΑ
(ΤΗΙΜΙ)
(KATERINA)
3. Με την υπ’ αριθμ. 13342/2011−31/08/2011 απόφαση του
Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαί−
ου, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρ−
θρου 24 παρ. 2 του ν. 3838/2010 (49 Α’) και της παρ. 1
του άρθρου 1Α του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, που
κυρώθηκε με το ν.3284/2004 (217 Α’), γίνεται αποδεκτή
η από 07/06/2011 αίτηση των γονέων του ανηλίκου υπό
στοιχεία: ΦΙΟΝΑ ΤΑΧΙΡΑΪ του ΜΠΟΥΓΙΑΡ που γεννήθη−
κε στην Ελλάδα την 01/01/2001 και κατοικεί στο Δήμο
Θήρας, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας,
λόγω συνεχούς νόμιμης των γονέων του στην Ελλάδα,
από 22/03/2003 ο πατέρας αυτού και από 12/07/2001 η
μητέρα αυτού.

Στοιχεία γονέων:
Πατέρας
Επώνυμο:
ΤΑΧΙΡΑΪ
(TAHIRAJ)
Κύριο όνομα: ΜΠΟΥΓΙΑΡ
(BUJAR)

Μητέρα
ΤΑΧΙΡΑΪ
(TAHIRAJ)
ΚΛΟΝΤΙΑΝΑ
(KLODIANA)

4. Με την υπ’ αριθμ. 10696/2011 − 31/08/2011 απόφαση
του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αι−
γαίου, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρ−
θρου 24 παρ. 2 του ν. 3838/2010 (49 Α’) και της παρ. 1
του άρθρου 1Α του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, που
κυρώθηκε με το ν.3284/2004 (217 Α’), γίνεται αποδεκτή
η από 19/05/2011 αίτηση των γονέων του ανηλίκου υπό
στοιχεία: ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΩΤΣΟ του ΑΡΤΟΥΡ που γεννήθη−
κε στην Ελλάδα την 13/04/2009 και κατοικεί στο Δήμο
Μυκόνου, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας,
λόγω συνεχούς νόμιμης της μητέρας του στην Ελλά−
δα από 27/05/2003.
Στοιχεία γονέων:
Πατέρας
Μητέρα
Επώνυμο:
ΚΩΤΣΟ
ΚΩΤΣΟ
(KOCO)
(KOCO)
Κύριο όνομα: ΑΡΤΟΥΡ
ΛΙΝΤΙΤΑ
(ARTUR)
(LINDITA)
5. Με την υπ’ αριθμ. 10679/2011 − 31/08/2011 απόφαση του
Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου,
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24
παρ. 2 του ν. 3838/2010 (49 Α’) και της παρ. 1 του άρθρου
1Α του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με
το ν.3284/2004 (217 Α’), γίνεται αποδεκτή η από 05/05/2011
αίτηση των γονέων του ανηλίκου υπό στοιχεία: ΤΖΕΝΗ
ΜΠΑΓΙΑ του ΓΚΕΖΙΜ που γεννήθηκε στην Ελλάδα την
20/02/2004 και κατοικεί στο Δήμο Θήρας, για την από−
κτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω συνεχούς νόμιμης
των γονέων του στην Ελλάδα, από 04/06/2003 ο πατέ−
ρας αυτού και από 22/05/2003 η μητέρα αυτού.
Στοιχεία γονέων:
Πατέρας
Μητέρα
Επώνυμο:
ΜΠΑΓΙΑ
ΜΠΑΓΙΑ
(BAJA)
(BAJA)
Κύριο όνομα: ΓΚΕΖΙΜ
ΚΛΕΜΕΝΤΙΝΑ
(GEZDVI)
(KLEMENTINA)
6. Με την υπ’ αριθμ. 15410/2011 − 31/08/2011 απόφαση
του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αι−
γαίου, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρ−
θρου 24 παρ. 2 του ν. 3838/2010 (49 Α’) και της παρ. 1
του άρθρου 1Α του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, που
κυρώθηκε με το ν.3284/2004 (217 Α’), γίνεται αποδεκτή
η από 14/12/2010 αίτηση των γονέων του ανηλίκου υπό
στοιχεία: ΚΑΡΙΜ ΕΛΣΑΚΑ του ΟΣΑΜΑ που γεννήθηκε
στην Ελλάδα την 25/05/2003 και κατοικεί στο Δήμο Πά−
ρου, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω
συνεχούς νόμιμης των γονέων του στην Ελλάδα, από
15/01/1998 ο πατέρας αυτού και από 19/11/2002 η μητέ−
ρα αυτού.
Στοιχεία γονέων:
Πατέρας
Μητέρα
Επώνυμο:
ΕΛΣΑΚΑ
ΕΛΣΑΧΑΟΥΙ
(ELSAKA)
(ELSAKHAWY)
Κύριο όνομα: ΟΣΑΜΑ
ΜΑΧΑΣΕΝ
(OSAMA)
(MAHASSEN)

Ανακτήθηκε από την
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ
http://edu.klimaka.gr
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
7. Με την υπ’ αριθμ. 12353/2011 − 31/08/2011 απόφαση
του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Αιγαίου, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 24 παρ. 2 του ν. 3838/2010 (49 Α’) και της παρ.
1 του άρθρου 1Α του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, που
κυρώθηκε με το ν.3284/2004 (217 Α’), γίνεται αποδεκτή
η από 19/01/2011 αίτηση των γονέων του ανηλίκου υπό
στοιχεία: ΑΛΕΞΙΑ ΔΕΦΤΟ του ΑΛΜΠΕΡΤ που γεννήθη−
κε στην Ελλάδα την 19/10/2003 και κατοικεί στο Δήμο
Πάρου, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας,
λόγω συνεχούς νόμιμης των γονέων του στην Ελλάδα,
από 23/04/1999 ο πατέρας αυτού και από 23/04/1999 η
μητέρα αυτού.
Στοιχεία γονέων:
Πατέρας
Μητέρα
Επώνυμο:
ΔΕΦΤΟ
ΔΕΦΤΟ
(DHEFTO)
(DHEFTO)
Κύριο όνομα: ΑΛΜΠΕΡΤ
ΚΛΟΝΤΙΑΝΑ
(ALBERT)
(KLODJANA)
Ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΦΩΤΙΟΣ ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΛΗΣ
F
Αριθμ. 34030/9725
(6)
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 1786/448/24−1−2011 απόφα−
σης κατάταξη προσωπικού της Γενικής Διεύθυνσης
Χωροταξικής και Περιβαλλοντικής Πολιτικής της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου − Δυτικής Μα−
κεδονίας σε θέσεις μόνιμου προσωπικού (οργανικές
− προσωπαγείς).
Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ− ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
Τις διατάξεις:
1. Των άρθρων 6 και 280 περ VI. του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ
87/τ. Α/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης
και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλ−
λικράτης».

2. Του ν 3528/2007 (ΦΕΚ 26/τ. Α/9.2.2007)« Κύρωση του Κώ−
δικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλή−
λων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ, που αφορούν στην υπηρεσιακή
κατάσταση των μονίμων δημοσίων υπαλλήλων».
3. Του Π.Δ. 50/2001 «Καθορισμός των προσόντων δι−
ορισμού σε θέσεις φορέων δημοσίου φορέα, ό πως
τροποποιήθηκε και ισχύει».
4. Των άρθρων 1−7, 16,17, 18, και 26 του Π.Δ. 141/2010
ΦΕΚ234/τ.Α΄/27.12.2010 «Οργανισμός της Αποκεντρωμέ−
νης Διοίκησης Ηπείρου και Δυτικής Μακεδονίας»
5. Του Ν.3905/2010 (ΦΕΚ Α’ 219/23−12−2010) «Ενίσχυση
και ανάπτυξη της κινηματογραφικής τέχνης και άλλες
διατάξεις».
6. Τις υπ’ αριθμ. 71743/14.12.2010 και 73951/27.12.2010
εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκεντρω−
μένης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
7. Την υπ’ αριθμ. 1786/448/24−1−2011 (ΦΕΚ 214/Β/11−2−
2011) απόφαση κατάταξης προσωπικού της Γενικής
Διεύθυνσης Χωροταξικής και Περιβαλλοντικής Πολιτι−
κής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου − Δυτικής
Μακεδονίας σε θέσεις μόνιμου προσωπικού (οργανικές
− προσωπαγείς).
8. Το γεγονός ότι οι κάτωθι αναφερόμενοι στο απο−
φασιστικό μέρος της παρούσης, υπάλληλοι των Κρατι−
κών Περιφερειών Ηπείρου και Δυτικής Μακεδονίας δεν
μετετάγησαν στις αιρετές Περιφέρειες Ηπείρου και Δ.
Μακεδονίας του άρθρου 3 παρ 3 εδ γ του Ν 3852/2010
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 256 παρ 1 και 2α
του ανωτέρω Νόμου.
9. Την από 16−5−2011 αίτηση θεραπείας των υπαλλή−
λων της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδια−
σμού Δυτικής Μακεδονίας, αποφασίζουμε:
Τροποποιούμε την υπ’ αριθμ. 1786/448/24−1−2011 (ΦΕΚ
214/Β/11−2−2011) απόφασή μας και κατατάσσουμε τους κα−
τωτέρω υπαλλήλους της Γενικής Διεύθυνσης Χωροταξικής
και Περιβαλλοντικής Πολιτικής της Αποκεντρωμένης Διοί−
κησης Ηπείρου − Δυτικής Μακεδονίας, σε θέσεις μόνιμου
προσωπικού (Οργανικές − Προσωποπαγείς), με το βαθμό
και το μισθολογικό κλιμάκιο που κατέχουν ως εξής:

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Α/Α

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΒΑΘΜΟΣ

ΘΕΣΗ

1

ΚΕΛΕΣΙΔΗΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΦΥΣΙΚΩΝ

Α΄

ΠΡΟΣΩΠΟΠΑΓΗΣ

2

ΔΟΝΤΣΙΟΣ

ΣΤΕΦΑΝΟΣ

ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΛΟΓΩΝ

Β΄

ΟΡΓΑΝΙΚΗ

Κατά τα λοιπά ισχύει ως έχει η ανωτέρω αριθμ. 1786/448/24−1−2011 (ΦΕΚ 214/Β/11−2−2011) απόφασή μας.
Η απόφαση αυτή η οποία ισχύει από την 1.1.2011 να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Ιωάννινα, 25 Αυγούστου 2011
Η Γενική Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΔΗΜΗΤΡΑ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ − ΜΠΑΣΤΑ

Ανακτήθηκε από την
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ
http://edu.klimaka.gr
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Αριθμ. 71991/15051
(7)
Καθορισμός ωραρίου εργασίας των υπηρεσιών καθαριό−
τητας του Δήμου Ζαχάρως σε 24ωρη βάση − Εξαίρε−
ση από την εφαρμογή της πενθημέρου εργασίας.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 36 § 3, 6 του Ν.3584/2007
(ΦΕΚ 143/Α/2007) «Κώδικας Καταστάσεως Προσωπικού
Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης» καθώς και τις
όμοιες της από 29−11−2002 «Ειδικής Συλλογικής Σύμ−
βασης Εργασίας για την ρύθμιση των όρων και των
συνθηκών απασχόλησης των εργαζομένων με σχέση
εργασίας δημοσίου δικαίου των Ο.Τ.Α. Α΄ βαθμού και
των Ν.Π.Δ.Δ. αυτών».
2. Τις διατάξεις του Ν.2539/1997 (ΦΕΚ 244/Α/1997) «Συ−
γκρότηση της Πρωτοβάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης».
3. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθεσί−
ας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» που
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98
Α΄/2005) για τον έλεγχο των δαπανών που προκαλούν
οι κανονιστικές διοικητικές πράξεις.
4. Το υπ’ αριθμ. 62817/2802/11−8−2011 έγγραφο του Δή−
μου Ζαχάρως με το οποίο διαβιβάστηκε στην υπηρε−
σία μας η υπ’ αριθμ. 129/2011 απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου του Δήμου Ζαχάρως, αναφορικά με την
καθιέρωση εξαιρέσεων στην λειτουργία των υπηρεσιών
του Δήμου.
5. Το γεγονός ότι, λόγω της ιδιαιτερότητας και της
ιδιοτυπίας των συνθηκών λειτουργίας των υπηρεσιών
του Δήμου, για την αποτελεσματικότερη λειτουργία και
για την απρόσκοπτη εξυπηρέτηση των πολιτών του Δή−
μου Ζαχάρως, επιβάλλεται καθιέρωση εξαιρέσεων στην
λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου, αποφασίζουμε:
Για την καλύτερη και αποτελεσματικότερη λειτουργία
των υπηρεσιών του Δήμου Ζαχάρως, εξαιρούμε από την
εφαρμογή της πενθημέρου εργασίας και καθιερώνουμε
τη λειτουργία της Υπηρεσίας Καθαριότητας του Δήμου

Ζαχάρως σε 24ωρη βάση για τους εξής, κλάδους και
αριθμό υπαλλήλων:
• Δύο (2) ΔΕ 29 Οδηγούς απορριμματοφόρων
• Δέκα (10) ΥΕ16 Εργάτες αποκομιδής απορριμμάτων
Επισημαίνεται ότι:
Η λειτουργία των ανωτέρω υπηρεσιών σε βάρδιες
24ωρης λειτουργίας, την νύκτα, τα Σάββατα, τις Κυ−
ριακές−εξαιρέσιμες και αργίες όσο και η απασχόληση
του συνόλου ή μέρους του αναφερόμενου προσωπι−
κού σε αυτές θα καθορίζεται με ευθύνη της Δημοτι−
κής Αρχής και των προϊσταμένων των διευθύνσεων με
γνώμονα κάθε φορά τις υπηρεσιακές ανάγκες και τις
διατάξεις του άρθρου 36 του Ν. 3584/2007 και της εγκυ−
κλίου 9/6843/14−2−2003 αναφορικά με τις επιτρεπόμε−
νες εβδομαδιαίως ώρες απασχόλησης ανά κατηγορία
υπαλλήλων.
Η αμοιβή του προσωπικού για την απασχόληση του
κατά τις νυχτερινές ώρες, τις Κυριακές και τις αργίες
θα είναι κάθε φορά η προβλεπόμενη από την ισχύουσα
νομοθεσία, ενώ για την απασχόληση του προσωπικού
κατά την ημέρα της ανάπαυσης (Σάββατα) δεν θα κα−
ταβάλλεται αμοιβή και θα χορηγείται ως ημέρα ανά−
παυσης άλλη εργάσιμη ημέρα εντός της προσεχούς
εβδομάδας καθοριζόμενη από την υπηρεσία.
Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 8583/30−6−2011 βεβαίωση
της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου Ζαχάρως από
την απόφαση αυτή προκαλείται δαπάνη στον προϋ−
πολογισμό του έτους 2011 συνολικού ποσού 10.000 €,
η οποία είναι εγγεγραμμένη στους ΚΑ 02.20.6052.01,
ΚΑΕ 02.20.6011, ΚΑΕ 02.20.6051.03, 02.20.6051, 02.20.6021,
02.20.6012, 02.20.6022. Για τα επόμενα έτη προκαλείται
ετήσια δαπάνη ποσού 20.000 €, η οποία θα προβλέπε−
ται στους αντίστοιχους προϋπολογισμούς του Δήμου
Ζαχάρως και θα βαρύνει τους αντίστοιχους ΚΑΕ.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Πάτρα, 5 Σεπτεμβρίου 2011
Ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
*02022711210110012*

ΚΑΠΟ∆ΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * FAX 210 52 21 004

