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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Αρ. Φύλλου 1886
25 Αυγούστου 2011

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 15055/546
(1)
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 160/3.1.2006 (ΦΕΚ Β/6) κοι−
νής απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομί−
ας και Οικονομικών και Απασχόλησης και Κοινωνικής
Προστασίας περί «Καθορισμού ελάχιστου αριθμού
ημερομισθίων ή ελάχιστου χρονικού διαστήματος
ασφάλισης ανά έτος και ασφαλιστικό φορέα για την
ανανέωση άδειας διαμονής υπηκόων τρίτων χωρών
καθώς και των όρων και προϋποθέσεων πρόσβασης
στη μισθωτή εργασία και σε ανεξάρτητη οικονομική
δραστηριότητα της περίπτωσης β του άρθρου 59 του
ν.3386/05», όπως τροποποιήθηκε με την 1356/27.1.2009
(ΦΕΚ Β/114) κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερι−
κών, Οικονομίας και Οικονομικών και Απασχόλησης
και Κοινωνικής Προστασίας.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 160/3.1.2006 (ΦΕΚ Β/6)
κοινής απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, Οι−
κονομίας και Οικονομικών και Απασχόλησης και
Κοινωνικής Προστασίας περί «Καθορισμού ελάχι−
στου αριθμού ημερομισθίων ή ελάχιστου χρονι−
κού διαστήματος ασφάλισης ανά έτος και ασφα−
λιστικό φορέα για την ανανέωση άδειας διαμονής
υπηκόων τρίτων χωρών καθώς και των όρων και
προϋποθέσεων πρόσβασης στη μισθωτή εργασία
και σε ανεξάρτητη οικονομική δραστηριότητα της
περίπτωσης β του άρθρου 59 του ν.3386/05», όπως
τροποποιήθηκε με την 1356/27.1.2009 (ΦΕΚ Β/114)
κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Οι−
κονομίας και Οικονομικών και Απασχόλησης και
Κοινωνικής Προστασίας. ..........................................................
Υπαγωγή επένδυσης της εταιρείας «Γ. ΚΟΝΤΖΕΔΑ−
ΚΗΣ− Α. ΠΑΧΑΚΗ/ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ O.E.» στις διατά−
ξεις του Ν. 3299/2004, όπως ισχύει, για την ενί−
σχυση επενδυτικού σχεδίου της με το κίνητρο
της επιχορήγησης. ........................................................................
Υπαγωγή επένδυσης της εταιρείας «ΣΟΛΑΡ ΣΟΛΟΥ−
ΣΙΟΝΣ Ε.Π.Ε.» με δ.τ. «ΣΟΛΑΡ ΣΟΛΟΥΣΙΟΝΣ» στις
διατάξεις του Ν. 3299/2004, όπως ισχύει, για την
ενίσχυση επενδυτικού της σχεδίου με το κίνητρο
της επιχορήγησης. ........................................................................
Απόκτηση της Ελληνικής Ιθαγένειας από ομογε−
νείς. ............................................................................................................
Σύσταση και συγκρότηση στην Περιφέρεια Ηπείρου
Συντονιστικής Επιτροπής με τίτλο «Κομβικό Ση−
μείο Επαφής» (ΚΟΣΕ). ................................................................
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ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ −
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
Έχοντας υπόψη:
Τις διατάξεις:
α. Της παραγράφου 1 του άρθρου 90 του Ν.3386/2005
(ΦΕΚ 212/Α) «Είσοδος, διαμονή και κοινωνική ένταξη υπη−
κόων τρίτων χωρών στην Ελληνική Επικράτεια» όπως
αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 16
του Ν. 3536/2007(ΦΕΚ 42/Α) «Ειδικές ρυθμίσεις μετανα−
στευτικής πολιτικής και λοιπών ζητημάτων αρμοδιότη−
τας Υπουργείου Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και
Αποκέντρωσης».
β. Της παραγράφου 2 του άρθρου 15 του Ν.3386/2005
(ΦΕΚ 212/Α) « Είσοδος διαμονή και κοινωνική ένταξη
υπηκόων τρίτων χωρών στην Ελληνική Επικράτεια»
όπως συμπληρώθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου

25722

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

6 του Ν.3536/2007 (ΦΕΚ 42/Α) «Ειδικές ρυθμίσεις μετα−
ναστευτικής πολιτικής και λοιπών ζητημάτων αρμοδι−
ότητας Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης
και Αποκέντρωσης».
γ. Του άρθρου 19 του Ν.3536/2007 (ΦΕΚ 42/Α) «Ειδικές
ρυθμίσεις μεταναστευτικής πολιτικής και λοιπών ζητη−
μάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσι−
ας Διοίκησης και Αποκέντρωσης».
δ. Του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε
με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση
της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά
όργανα» (Α΄ 98).
ε. Του Π.Δ 63/2011 (ΦΕΚ Α/145) «Διορισμός Αντιπροέ−
δρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουρ−
γών και Υφυπουργών».
στ. Του Π.Δ 65/2011 (ΦΕΚ Α/147) «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».
ζ. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπο−
λογισμού, αποφασίζουμε:
Τροποποιούμε την αριθ. 160/3.1.2006 (ΦΕΚ Β/6) κοινή
απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομίας και
Οικονομικών και Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστα−
σίας, όπως τροποποιήθηκε με την 1356/27.1.2009 (ΦΕΚ
Β/114) κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Οικο−
νομίας και Οικονομικών και Απασχόλησης και Κοινωνι−
κής Προστασίας η οποία έχει πλέον ως εξής:
Α. Ο ελάχιστος αριθμός ημερών ασφάλισης ή το ελάχι−
στο χρονικό διάστημα ασφάλισης ανά έτος ή ανά διετία
και ασφαλιστικό φορέα που πρέπει να πραγματοποιούν
οι υπήκοοι τρίτων χωρών, προκειμένου να πληρείται η
προϋπόθεση για ανανέωση των αδειών διαμονής τους
σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3386/05 καθορίζεται
ως εξής:
1. α. Σε περιπτώσεις υπηκόων τρίτων χωρών που είναι
κάτοχοι αδειών διαμονής διάρκειας ενός (1) έτους για
παροχή εξαρτημένης εργασίας σε σταθερό εργοδότη
για ορισμένο είδος απασχόλησης ή για απασχόληση με
σχέση εξαρτημένης εργασίας σε περισσότερους του
ενός μη σταθερούς εργοδότες (οικοδόμοι, αποκλειστικοί
νοσοκόμοι και προσωπικό εργαζόμενο κατ’ οίκον του
εργοδότη) ή για παροχή υπηρεσιών ή έργου, και ασφα−
λίζονται στο ΙΚΑ− ΕΤΑΜ, ορίζεται ως ελάχιστος χρόνος
ασφάλισης οι 120 ημέρες. Ο ανωτέρω αριθμός ημερών
ασφάλισης αποδεικνύεται ότι έχει πραγματοποιηθεί στο
χρονικό διάστημα ισχύος της άδειας διαμονής τους από
βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα.
Εάν ο υπήκοος τρίτης χώρας έχει πραγματοποιήσει
μικρότερο αριθμό ημερομισθίων μπορεί να προβεί στην
εξαγορά αριθμού ημερών ασφάλισης μέχρι ποσοστού
20% του απαιτούμενου αριθμού.

β. Σε περιπτώσεις υπηκόων τρίτων χωρών που είναι
κάτοχοι αδειών διαμονής διάρκειας δύο (2) ετών για
παροχή εξαρτημένης εργασίας σε σταθερό εργοδότη
για ορισμένο είδος απασχόλησης ή για απασχόληση με
σχέση εξαρτημένης εργασίας σε περισσότερους του
ενός μη σταθερούς εργοδότες (οικοδόμοι, αποκλειστι−
κοί νοσοκόμοι και προσωπικό εργαζόμενο κατ’ οίκον
του εργοδότη) ή για παροχή υπηρεσιών ή έργου, και
ασφαλίζονται στο ΙΚΑ− ΕΤΑΜ, ορίζεται, αθροιστικά για
το σύνολο της διετίας, ως ελάχιστος χρόνος ασφάλισης
οι 240 ημέρες. Ο ανωτέρω αριθμός ημερών ασφάλισης
αποδεικνύεται ότι έχει πραγματοποιηθεί στο χρονικό
διάστημα ισχύος της άδειας διαμονής τους από βεβαί−
ωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα.
Εάν ο υπήκοος τρίτης χώρας έχει πραγματοποιήσει
μικρότερο αριθμό ημερομισθίων μπορεί να προβεί στην
εξαγορά αριθμού ημερών ασφάλισης μέχρι ποσοστού
20% του απαιτούμενου αριθμού.
γ. Σε περιπτώσεις υπηκόων τρίτων χωρών που ασφα−
λίζονται στον ΟΓΑ, είτε αυτοί απασχολούνται αυτο−
τελώς (αγρεργάτες, αγρότες ασφαλισμένοι στον ΟΓΑ
επαγγελματίες) είτε απασχολούνται ως μισθωτοί −
ανειδίκευτοι εργάτες, σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 7 του ν.3232/2004, όπως ισχύει, ανεξαρτήτως
εάν απασχολούνται σε ένα ή περισσότερους εργοδότες,
ορίζεται ως ελάχιστο χρονικό διάστημα ασφάλισης, η
ασφάλιση έξι (6) μηνών ανά έτος. Οι υπήκοοι τρίτης
χώρας ως αποδεικτικό εκπλήρωσης των ασφαλιστικών
υποχρεώσεων, θα προσκομίζουν βεβαίωση ασφαλιστι−
κής ενημερότητας, με εξαίρεση τους υπηκόους τρίτων
χωρών που έχει διακοπεί η ασφάλιση τους και εκκρε−
μεί η επανεγγραφή τους στα Μητρώα Ασφαλισμένων
του ΟΓΑ, οι οποίοι μπορούν να προσκομίζουν, αντί της
βεβαίωσης ασφαλιστικής ενημερότητας και του φωτο−
αντιγράφου του βιβλιαρίου υγείας, ειδική βεβαίωση του
Ανταποκριτή του ΟΓΑ ή του ΟΓΑ.
Η δυνατότητα εξαγοράς ημερών ασφάλισης μέχρι πο−
σοστού 20% του απαιτούμενου αριθμού δεν τυγχάνει
εφαρμογής για τους ασφαλισμένους στον ΟΓΑ.
δ. Σε περιπτώσεις υπηκόων τρίτων χωρών που εί−
ναι κάτοχοι αδειών διαμονής διάρκειας ενός (1) έτους
για παροχή υπηρεσιών ή έργου και ασφαλίζονται στον
Ο.Α.Ε.Ε., ως ελάχιστος χρόνος ασφάλισης ορίζονται οι
250 ημέρες εργασίας. Ως αποδεικτικό εκπλήρωσης των
ασφαλιστικών υποχρεώσεων προσκομίζεται από τους
ενδιαφερόμενους βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού
φορέα περί καταβολής των προς αυτόν ασφαλιστικών
εισφορών.
Εάν ο υπήκοος τρίτης χώρας έχει πραγματοποιήσει
μικρότερο αριθμό ημερομισθίων μπορεί να προβεί στην
εξαγορά αριθμού ημερών ασφάλισης μέχρι ποσοστού
20% του απαιτούμενου αριθμού.
ε. Σε περιπτώσεις υπηκόων τρίτων χωρών που είναι
κάτοχοι αδειών διαμονής διάρκειας δύο (2) ετών για πα−
ροχή υπηρεσιών ή έργου και ασφαλίζονται στον Ο.Α.Ε.Ε.,
ως ελάχιστος χρόνος ασφάλισης ορίζονται, αθροιστικά
για το σύνολο της διετίας, οι 500 ημέρες εργασίας.
Ως αποδεικτικό εκπλήρωσης των ασφαλιστικών υπο−
χρεώσεων προσκομίζεται από τους ενδιαφερόμενους
βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα περί κατα−
βολής των προς αυτόν ασφαλιστικών εισφορών. Εάν ο
υπήκοος τρίτης χώρας έχει πραγματοποιήσει μικρότερο
αριθμό ημερομισθίων μπορεί να προβεί στην εξαγορά
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αριθμού ημερών ασφάλισης μέχρι ποσοστού 20% του
απαιτούμενου αριθμού.
στ. Σε περιπτώσεις υπηκόων τρίτων χωρών που εί−
ναι κάτοχοι αδειών διαμονής για άσκηση ανεξάρτητης
οικονομικής δραστηριότητας και ασφαλίζονται στον
Ο.Α.Ε.Ε., ως ελάχιστος χρόνος ασφάλισης ορίζονται οι
250 ημέρες εργασίας ανά έτος. Ως αποδεικτικό εκπλή−
ρωσης των ασφαλιστικών υποχρεώσεων προσκομίζε−
ται από τους ενδιαφερόμενους βεβαίωση του οικείου
ασφαλιστικού φορέα περί καταβολής των προς αυτόν
ασφαλιστικών εισφορών.
2. Ειδικά για τους υπηκόους τρίτων χωρών που υπάγο−
νται στην ασφάλιση του ΟΓΑ, κατά την πρώτη ανανέωση
της άδειας διαμονής τους ή κατά τον πρώτο χρόνο
απασχόλησης τους στην αγροτική οικονομία, μπορεί
να προσκομίζεται αντί της βεβαίωσης ασφαλιστικής
ενημερότητας και του φωτοαντιγράφου του βιβλιαρίου
υγείας, επικυρωμένο φωτ/φο του Δελτίου Απογραφής,
που θα χορηγείται από τον ανταποκριτή του ΟΓΑ. Κατά
την επικύρωση του Δελτίου Απογραφής θα προστίθεται
η σημείωση «Εκκρεμεί στον ΟΓΑ − Έχει απασχοληθεί
στην αγροτική οικονομία κατά τα έτη».
3. Εάν κατά τη διάρκεια ισχύος της άδειας διαμονής
του, με επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 3
του άρθρου 15 του ν. 3386/05, ο υπήκοος τρίτης χώρας
αλλάξει εργοδότη και το είδος της εργασίας υπάγεται
σε άλλο ασφαλιστικό φορέα, κατά την ανανέωση της
άδειας διαμονής για τη διαπίστωση του απαιτούμενου
χρόνου ασφάλισης λαμβάνεται υπόψη το σύνολο των
ημερών ασφάλισης στους φορείς αυτούς.
4. Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις, εάν οι υπήκοοι
τρίτων χωρών, έχουν απασχοληθεί μικρότερο διάσημα
κατά τη διάρκεια ισχύος της άδειας διαμονής τους,
θα πρέπει να αποδείξουν απολύτως τεκμηριωμένα τον
λόγο για τον οποίο δεν εργάσθηκαν το συγκεκριμένο
χρονικό διάστημα. Ενδεικτικά αναφέρονται περιπτώσεις
δικαιολογημένης αποχής από την εργασία και δικαιολο−
γητικά που θα πρέπει να προσκομισθούν προκειμένου
να αποδειχθεί ο ισχυρισμός.
α) Ηταν άνεργος/η (θα πρέπει να προσκομισθεί βεβαί−
ωση του ΟΑΕΔ από την οποία να προκύπτει το χρονικό
διάστημα της τακτικής επιδότησης ανεργίας ή εγγραφή
του στα Μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ προσκομίζοντας
παράλληλα και τη σχετική κάρτα ανεργίας θεωρημένη
κάθε μήνα από την αρμόδια Υπηρεσία του ΟΑΕΔ).
β) Ηταν ασθενής (θα πρέπει να προσκομίζεται γνω−
μάτευση από Δημόσιο Νοσοκομείο για το χρονικό δι−
άστημα της ασθενείας του/της ή γνωμάτευση ιατρού
του αρμόδιου ασφαλιστικού φορέα του υπηκόου τρίτης
χώρας, σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος δεν νο−
σηλεύτηκε).
Οι παραπάνω περιπτώσεις είναι ενδεικτικές και στους
λόγους δικαιολογημένης αποχής από την εργασία υπά−
γεται και κάθε άλλη περίπτωση, εφόσον υπάρχουν απο−
δεικτικά στοιχεία που βάσει των διατάξεων της Εργα−
τικής και Ασφαλιστικής Νομοθεσίας δικαιολογεί αποχή
από την εργασία, όπως ανυπαίτιο κώλυμα, μάρτυρας σε
δίκη, άδεια κυήσεως, άδεια λοχείας, θάνατος συγγενούς
και βαριά ασθένεια, προφυλάκιση, εφόσον δεν ευθύ−
νεται, άσκηση θρησκευτικών καθηκόντων, άδεια άνευ
αποδοχών, αναστολή της εργασιακής σχέσης κ.λπ.
Οι ημέρες τεκμηριωμένης αποχής από την εργασία θα
αφαιρούνται από το σύνολο των ημερών εργασίας που
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αντιστοιχούν στο διάστημα ισχύος της άδειας διαμονής
του υπηκόου τρίτης χώρας (300 ημέρες εργασίας κατ’
έτος και 600 ημέρες εργασίας τη διετία). Ειδικά για
την ανανέωση της άδειας διαμονής των ασφαλισμένων
υπηκόων τρίτων χωρών στο ΙΚΑ−ΕΤΑΜ, αυτοί θα πρέ−
πει να έχουν πραγματοποιήσει τουλάχιστον 50 ημέρες
ασφάλισης το έτος ή 100 αθροιστικά για το σύνολο της
διετίας, ανεξάρτητα από τον αριθμό ημερών τεκμηριω−
μένης αποχής που μπορούν να δικαιολογήσουν.
5. Στις περιπτώσεις που υπήκοοι τρίτης χώρας είναι
κάτοχοι αδειών διαμονής των άρθρων 17, 20, 21, 22 και
23 του ν. 3386/05, προσκομίζεται βεβαίωση ασφαλιστι−
κού φορέα για την παροχή ιατροφαρμακευτικής και
νοσοκομειακής περίθαλψης και δεν αναζητείται η εκ−
πλήρωση των ασφαλιστικών εισφορών για το διάστημα
ισχύος της άδειας διαμονής του. Σε περίπτωση που
είναι κάτοχοι αδειών διαμονής των άρθρων 18 και 19
του ίδιου νόμου, η βεβαίωση για την κάλυψη της ια−
τροφαρμακευτικής περίθαλψης δεν απαιτείται, εφόσον
ο διακινούμενος προσκομίζει το θεωρημένο βιβλιάριο
ασθενείας του ή διαθέτει Ευρωπαϊκή κάρτα Ασφάλισης
Ασθένειας ή άλλο ισοδύναμο Κοινοτικό έγγραφο.
6. Αιτήσεις ανανέωσης άδειας διαμονής για εξαρτημέ−
νη εργασία ή άδειας διαμονής δεκαετούς διάρκειας οι
οποίες έχουν υποβληθεί και εκκρεμούν στις αρμόδιες
υπηρεσίες των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της χώρας,
εξετάζονται σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσης.
Β. Καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις πρό−
σβασης στην εργασία των υπηκόων τρίτων χωρών που
έχουν γίνει δεκτοί για λόγους οικογενειακής επανένω−
σης βάσει των διατάξεων του Π.Δ.131/2006.
1. Τα μέλη της οικογένειας υπηκόου τρίτης χώρας που
έχουν γίνει δεκτά στη χώρα για λόγους οικογενειακής
επανένωσης έχουν εξίσου μ’ αυτόν δικαίωμα πρόσβα−
σης στη μισθωτή εργασία και σε άσκηση ανεξάρτητης
οικονομικής δραστηριότητας.
2. Το μέλος της οικογένειας που είναι κάτοχος άδειας
διαμονής για λόγους οικογενειακής επανένωσης και επι−
θυμεί να απασχοληθεί σε μισθωτή εργασία, υποβάλλει
αίτηση στην αρμόδια υπηρεσία, συνυποβάλλοντας τα
απαιτούμενα δικαιολογητικά, ανάλογα με το είδος της
απασχόλησης που θα παρέχει.
Η οικεία υπηρεσία εκδίδει σχετική απόφαση με την
οποία εγκρίνει την πρόσβαση στην εργασία υπηκόου
τρίτης χώρας. Η εν λόγω απόφαση πρόσβασης στην
αγορά εργασίας, εκδίδεται άπαξ και είναι αόριστης
διάρκειας. Ειδικά για το πρώτο δωδεκάμηνο διάστη−
μα διαμονής, από την χορήγηση της αρχικής άδειας
διαμονής για οικογενειακή επανένωση, η αρμόδια υπη−
ρεσία αποφασίζει βάσει των κενών θέσεων εργασίας
ανά ειδικότητα, όπως αυτές έχουν καθοριστεί κατά τη
διαδικασία του άρθρου 14 του ν. 3386/05.
3. Εάν το μέλος της οικογένειας επιθυμεί να ασκήσει
ανεξάρτητη οικονομική δραστηριότητα, θα πρέπει να
υποβάλλει αίτηση στην αρμόδια υπηρεσία, καταθέτο−
ντας τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά συνοδευόμενα
με την αντίστοιχη οικονομοτεχνική μελέτη. Ο φάκελος
θα διαβιβάζεται στην Επιτροπή της παρ. 5 του άρθρου
24 η οποία θα γνωμοδοτεί σχετικά.
Εάν η ανωτέρω Επιτροπή γνωμοδοτήσει θετικά, η αρ−
μόδια υπηρεσία θα εκδίδει σχετική απόφαση έγκρισης
της δραστηριότητας.
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4. Σε περίπτωση απόρριψης αιτήματος για ανανέωση
άδειας διαμονής για λόγους οικογενειακής επανένωσης,
η απόφαση έγκρισης πρόσβασης στην αγορά εργασί−
ας ή σε ανεξάρτητη οικονομική δραστηριότητα, παύει
αυτοδικαίως να ισχύει.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 10 Αυγούστου 2011
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΣΤΑΝΙΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗΣ

F
(2)
Υπαγωγή επένδυσης της εταιρείας «Γ. ΚΟΝΤΖΕΔΑΚΗΣ−
Α. ΠΑΧΑΚΗ/ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ O.E.» στις διατάξεις του Ν.
3299/2004, όπως ισχύει, για την ενίσχυση επενδυτι−
κού σχεδίου της με το κίνητρο της επιχορήγησης.
Με την αριθμ. 34601/ΥΠΕ/5/02133/Ε/Ν.3299/2004/
04.08.2011 απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης, Αντα−
γωνιστικότητας και Ναυτιλίας, εγκρίθηκε η υπαγωγή
στις διατάξεις του Ν. 3299/2004 της επιχείρησης «Γ.
ΚΟΝΤΖΕΔΑΚΗΣ− Α. ΠΑΧΑΚΗ/ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ O.E.» για την
ενίσχυση επενδυτικού σχεδίου της με το κίνητρο της
επιχορήγησης που αναφέρεται στην ίδρυση μονάδας
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πη−
γές (δημιουργία φωτοβολταϊκού σταθμού), ονομαστικής
ισχύος 80,00 KW, στη θέση «ΜΕΡΘΙΩΤΗΣ» της Δημοτικής
Ενότητας Τεμένους του Δήμου Ηρακλείου του νομού
Ηρακλείου Κρήτης, της Περιφέρειας Κρήτης, συνολικής
επιχορηγούμενης δαπάνης διακοσίων ογδόντα οκτώ
χιλιάδων (288.000,00) ευρώ.
Το ποσοστό της επιχορήγησης ανέρχεται σε 40% επί
του κόστους της επιχορηγούμενης επένδυσης, δηλαδή,
ποσό επιχορήγησης εκατόν δέκα πέντε χιλιάδων δια−
κοσίων ευρώ (115.200,00 €).
Με την επένδυση δεν θα δημιουργηθούν νέες θέσεις
απασχόλησης.
Ημερομηνία
γνωμοδότησης
της
Επιτροπής:
07/04/2011.
Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ

F
(3)
Υπαγωγή επένδυσης της εταιρείας «ΣΟΛΑΡ ΣΟΛΟΥΣΙ−
ΟΝΣ Ε.Π.Ε.» με δ.τ. «ΣΟΛΑΡ ΣΟΛΟΥΣΙΟΝΣ» στις δι−
ατάξεις του Ν. 3299/2004, όπως ισχύει, για την ενί−
σχυση επενδυτικού της σχεδίου με το κίνητρο της
επιχορήγησης.
Με την αριθμ. 35325/ΥΠΕ/5/02128/Ε/Ν.3299/2004/
10−08−2011 απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης, Αντα−
γωνιστικότητας και Ναυτιλίας εγκρίθηκε η υπαγωγή
στις διατάξεις του Ν. 3299/2004 της επιχείρησης «ΣΟ−
ΛΑΡ ΣΟΛΟΥΣΙΟΝΣ Ε.Π.Ε.» με δ.τ. «ΣΟΛΑΡ ΣΟΛΟΥΣΙΟΝΣ»
για την ενίσχυση επενδυτικού σχεδίου της με το κίνητρο
της επιχορήγησης που αναφέρεται στην ίδρυση δύο
μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανα−
νεώσιμες πηγές (δημιουργία φωτοβολταϊκών σταθμών),

ονομαστικής ισχύος 198,00 KW, εκάστη, στη θέση «ΚΟΥ−
ΜΑΡΙΑ ή ΚΟΥΡΕΜΕΝΗ» (κύριος) και στη θέση «ΠΕΝΤΕ
ΔΡΟΜΟΙ ή ΚΟΥΡΕΜΕΝΗ» που βρίσκονται στην Δημοτική
Ενότητα «ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΩΝ», του Δήμου Τριφυλίας του Νο−
μού «ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ», της Περιφέρειας «ΠΕΛΟΠΟΝΗΣΟΥ»,
συνολικής επιχορηγούμενης δαπάνης ενός εκατομμυ−
ρίου διακοσίων χιλιάδων (1.200.000,00€) ευρώ.
Το ποσοστό της επιχορήγησης ανέρχεται σε 40% επί
του κόστους της επιχορηγούμενης επένδυσης, δηλα−
δή, ποσό επιχορήγησης τετρακόσιες ογδόντα χιλιάδες
ευρώ (480.000 €).
Με την επένδυση θα δημιουργηθεί μία νέα θέση ερ−
γασίας μόνιμης απασχόλησης.
Ημερομηνία γνωμοδότησης της Επιτροπής: 7/04/2011.
Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ

F
(4)
Απόκτηση της Ελληνικής Ιθαγένειας από ομογενείς.
Με την 7645/140/ 29−07−2011 απόφαση της Γενικής
Γραμματέως Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας
− Στερεάς Ελλάδας, γίνεται αποδεκτή η αίτηση του υπό
στοιχεία ΑΛΚΗΣ (ALQI) ΚΟΝΤΗΣ (KONDI) όν. πατρός
ΚΩΣΤΑΣ (KOSTAS), κατοίκου Δήμου Νέας Αρτάκης,
κατόχου του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς
(Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό Α 225749, περί αποκτήσεως της
Ελληνικής Ιθαγένειας, σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 23 του ν. 3838/2010 (49Α΄).
2. Με την 7644/139/ 29−07−2011 απόφαση της Γενικής
Γραμματέως Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας −
Στερεάς Ελλάδας, γίνεται αποδεκτή η αίτηση του υπό
στοιχεία ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ (DHIONIS) ΚΥΡΙΑΖΟΣ (QIRJAZO) όν.
πατρός ΔΗΜΗΤΡΗΣ (DHIMITRI), κατοίκου Δήμου Αυλίδας,
κατόχου του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς
(Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό Α 225729, περί αποκτήσεως της
Ελληνικής Ιθαγένειας, σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 23 του ν. 3838/2010 (49 Α΄).
3. Με την 7643/138/29−07−2011 απόφαση της Γενικής
Γραμματέως Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας −
Στερεάς Ελλάδας, γίνεται αποδεκτή η αίτηση του υπό
στοιχεία ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (KOSTAQ) ΝΙΚΟΥΛΗΣ (NIKULI)
όν. πατρός ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (PANAJOT), κατοίκου Δήμου
Χαλκιδέων, κατόχου του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας
Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό Α 224717, περί αποκτήσε−
ως της Ελληνικής Ιθαγένειας, σύμφωνα με τις διατάξεις
του άρθρου 23 του ν. 3838/2010 (49 Α΄).
4. Με την 7639/136/ 29−07−2011 απόφαση της Γενικής
Γραμματέως Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας −
Στερεάς Ελλάδας, γίνεται αποδεκτή η αίτηση της υπό
στοιχεία ΑΝΙΛΑ (ANILA) ΜΑΞΟΥΤΗ (MAKSUTI) όν. πατρός
ΔΗΜΗΤΡΑΚΗ (DHIMITRAQ), κατοίκου Δήμου Χαλκιδέων,
κατόχου του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς
(Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό Α 461807, περί αποκτήσεως της
Ελληνικής Ιθαγένειας, σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 23 του ν.3838/2010 (49 Α΄).
5. Με την 7638/135/ 29−07−2011 απόφαση της Γενικής
Γραμματέως Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας −
Στερεάς Ελλάδας, γίνεται αποδεκτή η αίτηση του υπό
στοιχεία ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (ANASTAS) ΝΙΚΟΥΛΗΣ (NIKULI)
όν. πατρός ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (KOSTAQ), κατοίκου Δήμου
Χαλκιδέων, κατόχου του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας
Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό Α 225687, περί αποκτή−
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σεως της Ελληνικής Ιθαγένειας, σύμφωνα με τις διατά−
ξεις του άρθρου 23 του ν. 3838/2010 (49 Α΄).
6. Με την 7682/164/29−07−2011 απόφαση της Γενικής
Γραμματέως Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας
− Στερεάς Ελλάδας, γίνεται αποδεκτή η αίτηση της υπό
στοιχεία ΑΝΘΟΥΛΑ (ANTHULLA) ΜΠΟΤΣΗ (BOCI) όν. πα−
τρός ΣΩΚΡΑΤΗΣ (SOKRAT), κατοίκου Δήμου Χαλκιδέων,
κατόχου του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς
(Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό Α 225533, περί αποκτήσεως της
Ελληνικής Ιθαγένειας, σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 23 του ν. 3838/2010 (49 Α΄).
7. Με την 7695/168/29−07−2011 απόφαση της Γενικής
Γραμματέως Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας −
Στερεάς Ελλάδας, γίνεται αποδεκτή η αίτηση του υπό
στοιχεία ΣΤΕΦΑΝ (STEFAN) ΜΠΟΤΣΗ (BOCI) όν. πατρός
ΣΤΑΥΡΗ (STAVRI), κατοίκου Δήμου Χαλκιδέων, κατόχου
του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.)
με αριθμό Α 225534, περί αποκτήσεως της Ελληνικής
Ιθαγένειας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23
του ν. 3838/2010 (49Α΄).
8. Με την 7666/151/29−07−2011 απόφαση της Γενικής
Γραμματέως Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας
− Στερεάς Ελλάδας, γίνεται αποδεκτή η αίτηση της υπό
στοιχεία ΖΩΙΤΣΑ (ZOICA) ΝΙΚΟΥΛΗ (NIKULI) όν. πατρός
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (KOSTAQ), κατοίκου Δήμου Χαλκιδέων,
κατόχου του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς
(Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό Α 224668, περί αποκτήσεως της
Ελληνικής Ιθαγένειας, σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 23 του ν. 3838/2010 (49 Α΄).
9. Με την 7653/142/29−07−2011 απόφαση της Γενικής
Γραμματέως Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας
− Στερεάς Ελλάδας, γίνεται αποδεκτή η αίτηση του
υπό στοιχεία ΝΑΣΙ (NASI) ΓΚΕΡΤΖΙ (GERXHI) όν. πατρός
ΝΙΚΟΛΑΚΗ (NIKOLLAQ), κατοίκου Δήμου Χαλκιδέων,
κατόχου του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς
(Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό Α224458, περί αποκτήσεως της
Ελληνικής Ιθαγένειας, σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 23 του ν. 3838/2010 (49Α΄).
10. Με την 7667/152/29−07−2011 απόφαση της Γενικής
Γραμματέως Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας
− Στερεάς Ελλάδας, γίνεται αποδεκτή η αίτηση του
υπό στοιχεία ΠΥΡΡΟ (PIRO) ΜΠΟΤΣΗ (BOCI) όν. πατρός
ΠΕΤΡΟ (PETRO), κατοίκου Δήμου Χαλκιδέων, κατόχου
του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.)
με αριθμό Α 223108, περί αποκτήσεως της Ελληνικής
Ιθαγένειας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23
του ν. 3838/2010 (49 Α΄).
11. Με την 7674/158/29−07−2011 απόφαση της Γενικής
Γραμματέως Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας
− Στερεάς Ελλάδας, γίνεται αποδεκτή η αίτηση της
υπό στοιχεία ΝΤΑΝΙΕΛΑ (DANJELA) ΚΥΡΙΤΣΗ (QIRICI) όν.
πατρός ΧΡΗΣΤΟΣ (KRISTO), κατοίκου Δήμου Χαλκιδέων,
κατόχου του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς
(Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό Α332992, περί αποκτήσεως της
Ελληνικής Ιθαγένειας, σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 23 του ν. 3838/2010 (49 Α΄).
12. Με την 7677/160/29−07−2011 απόφαση της Γενικής
Γραμματέως Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας −
Στερεάς Ελλάδας, γίνεται αποδεκτή η αίτηση του υπό
στοιχεία ΘΕΟΔΩΡΟΣ (THODHORI) ΣΤΡΑΤΗΣ (STRATI) όν.
πατρός ΘΑΝΑΣΗΣ (THANAS), κατοίκου Δήμου Νέας Αρ−
τάκης, κατόχου του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομο−
γενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό Α 225263, περί αποκτήσεως
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της Ελληνικής Ιθαγένειας, σύμφωνα με τις διατάξεις
του άρθρου 23 του ν. 3838/2010 (49 Α΄).
13. Με την 7670/155/29−07−2011 απόφαση της Γενικής
Γραμματέως Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας −
Στερεάς Ελλάδας, γίνεται αποδεκτή η αίτηση της υπό
στοιχεία ΕΥΤΥΧΙΑ (EFTIHIA) ΛΑΠΑ (LAPA) όν. πατρός
ΛΕΚΟ (LEKO), κατοίκου Δήμου Χαλκιδέων, κατόχου του
Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με
αριθμό Α225113, περί αποκτήσεως της Ελληνικής Ιθα−
γένειας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23 του
ν.3838/2010 (49 Α΄).
14. Με την 7672/156/29−07−2011 απόφαση της Γενικής
Γραμματέως Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας
− Στερεάς Ελλάδας, γίνεται αποδεκτή η αίτηση της
υπό στοιχεία ΣΟΦΙΚΑ (SOFIKA) ΚΙΤΣΙΟΥ (KICO) όν. πα−
τρός ΣΤΑΥΡΟΣ (STAVRO), κατοίκου Δήμου Χαλκιδέων,
κατόχου του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς
(Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό Α461559, περί αποκτήσεως της Ελλη−
νικής Ιθαγένειας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου
23 του ν. 3838/2010 (49 Α΄).
15. Με την 7673/157/29−07−2011 απόφαση της Γενικής
Γραμματέως Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας −
Στερεάς Ελλάδας, γίνεται αποδεκτή η αίτηση της υπό
στοιχεία ΧΡΙΣΤΙΝΑ (KRISTINA) ΤΣΙΦΤΕΛΗ (CIFTELI) όν.
πατρός ΘΑΝΑΣ (THANAS), κατοίκου Δήμου Χαλκιδέων,
κατόχου του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς
(Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό Α461606, περί αποκτήσεως της
Ελληνικής Ιθαγένειας, σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 23 του ν. 3838/2010 (49 Α΄).
16. Με την 7659/145/29−07−2011 απόφαση της Γενικής
Γραμματέως Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας
− Στερεάς Ελλάδας, γίνεται αποδεκτή η αίτηση της
υπό στοιχεία ΣΟΦΙΑ (SOFIA) ΤΣΑΡΧΟΣΗ (CARHOSHI)
όν. πατρός ΝΑΣΙΟ (NASHO), κατοίκου Δήμου Χαλκιδέων,
κατόχου του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς
(Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό Α222918, περί αποκτήσεως της Ελλη−
νικής Ιθαγένειας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου
23 του ν. 3838/2010 (49 Α΄).
17. Με την 7663/149/29−07−2011 απόφαση της Γενικής
Γραμματέως Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας −
Στερεάς Ελλάδας, γίνεται αποδεκτή η αίτηση του υπό
στοιχεία ΛΕΟΝΑΡΝΤΟ (LEONARD) ΣΚΟΥΡΤΗ (SHKURTI)
όν. πατρός ΔΗΜΗΤΡΑΚΗ (DHIMITRAQ), κατοίκου Δήμου
Χαλκιδέων, κατόχου του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας
Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό Α224573, περί αποκτήσε−
ως της Ελληνικής Ιθαγένειας, σύμφωνα με τις διατάξεις
του άρθρου 23 του ν. 3838/2010 (49 Α΄).
18. Με την 7706/170/29−07−2011 απόφαση της Γενικής
Γραμματέως Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας
− Στερεάς Ελλάδας, γίνεται αποδεκτή η αίτηση του
υπό στοιχεία ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ (ARISTOTEL) ΝΙΚΟΥΛΗΣ
(NIKULI) όν. πατρός ΦΙΛΙΠΠΗΣ (FILIP), κατοίκου Δήμου
Μεσσαπίων, κατόχου του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας
Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό Α224743, περί αποκτήσε−
ως της Ελληνικής Ιθαγένειας, σύμφωνα με τις διατάξεις
του άρθρου 23 του ν. 3838/2010 (49 Α΄).
19. Με την 7662/148/29−07−2011 απόφαση της Γενικής
Γραμματέως Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας
− Στερεάς Ελλάδας, γίνεται αποδεκτή η αίτηση του
υπό στοιχεία ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ (ALEKSANDER) ΒΡΥΩΝΗΣ
(VRIONI) όν. πατρός ΒΑΣΙΛΗΣ (VASIL), κατοίκου Δήμου
Χαλκιδέων, κατόχου του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας
Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό Α224000, περί αποκτήσε−
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ως της Ελληνικής Ιθαγένειας, σύμφωνα με τις διατάξεις
του άρθρου 23 του ν. 3838/2010 (49 Α΄).
20. Με την 7661/147/29−07−2011 απόφαση της Γενικής
Γραμματέως Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας
− Στερεάς Ελλάδας, γίνεται αποδεκτή η αίτηση του
υπό στοιχεία ΓΚΕΝΤΙ (GENTI) ΣΚΟΥΡΤΗ (SHKURTI) όν.
πατρός ΔΗΜΗΤΡΑΚΗ (DHIMITRAQ), κατοίκου Δήμου
Χαλκιδεών, κατόχου του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας
Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό Α224868, περί αποκτήσε−
ως της Ελληνικής Ιθαγένειας, σύμφωνα με τις διατάξεις
του άρθρου 23 του ν. 3838/2010 (49 Α΄).
21. Με την 7660/146/29−07−2011 απόφαση της Γενικής
Γραμματέως Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας
− Στερεάς Ελλάδας, γίνεται αποδεκτή η αίτηση της
υπό στοιχεία ΣΤΑΜΑΤΩ (STAMATO) ΜΗΛΙΟΥ (MILO) όν.
πατρός ΓΙΑΝΝΗΣ (JANI), χήρα του ΘΩΜΑΣ ΜΗΛΙΟΣ κα−
τοίκου Δήμου Χαλκιδέων, κατόχου του Ειδικού Δελτίου
Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό Α225219,
περί αποκτήσεως της Ελληνικής Ιθαγένειας, σύμφωνα με
τις διατάξεις του άρθρου 23 του ν. 3838/2010 (49 Α΄).
22. Με την 7679/162/29−07−2011 απόφαση της Γενικής
Γραμματέως Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας −
Στερεάς Ελλάδας, γίνεται αποδεκτή η αίτηση της υπό
στοιχεία ΑΝΝΑ (ΑΝΑ) ΜΑΡΗ (MARI) όν. πατρός ΓΙΑΝ−
ΝΗΣ (JANI), κατοίκου Δήμου Χαλκιδεών, κατόχου του
Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με
αριθμό Α222759, περί αποκτήσεως της Ελληνικής Ιθα−
γένειας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23 του
ν.3838/2010 (49 Α΄).
Η Γενική Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΓΕΡΑΚΟΥΔΗ
F
Αριθ. οικ. 55170/950
(5)
Σύσταση και συγκρότηση στην Περιφέρεια Ηπείρου
Συντονιστικής Επιτροπής με τίτλο «Κομβικό Σημείο
Επαφής» (ΚΟΣΕ).
Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Του άρθρου 19 παρ. 1 και 2, του Ν. 3882/2010 «Εθνική
Υποδομή Γεωχωρικών Πληροφοριών − Εναρμόνιση με την
Οδηγία 2007/2/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου της 14ης Μαρτίου 2007 και άλλες διατάξεις.
Τροποποίηση του Ν. 1647/1986 «Οργανισμός Κτηματολο−
γίου και Χαρτογραφήσεων Ελλάδας (ΟΚΧΕ) και άλλες
σχετικές διατάξεις» (ΦΕΚ 141Α/10)» (ΦΕΚ166/Α/10).
2. Του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοί−
κησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα
Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α/7−6−2010).
3. Της υπ’ αριθ. 53136/3.12.2010 κοινής υπουργικής
απόφασης «Καθορισμός χρονικών προθεσμιών για τη
σύσταση Κομβικών Σημείων Επαφής (ΚΟΣΕ) στους Δή−
μους, τις Περιφέρειες και τις Αποκεντρωμένες Διοική−
σεις της Χώρας σε εφαρμογή των διατάξεων του Ν.
3882/2010 (ΦΕΚ 166/Α/22.09.2010) περί Εθνικής Υποδομής
Γεωχωρικών Πληροφοριών» των Υπουργών Εσωτερικών,
Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και
Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (ΦΕΚ
1917/Β/10−12−2010).
4. Του Οργανισμού της Περιφέρειας Ηπείρου ΠΔ
140/2010 (ΦΕΚ 233/Α΄/27−12−2010).
5. Την αρ. 1/3−1−2011 απόφαση του Περιφερειάρχη
Ηπείρου περί κατάταξης προσωπικού στην Περιφέρεια
Ηπείρου.

6. Την αρ. 2/3−1−2011 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπεί−
ρου «Απόφαση Τοποθέτησης υπαλλήλων στις υπηρε−
σιακές μονάδες της έδρας της Περιφέρειας Ηπείρου
και των Περιφερειακών Ενοτήτων Άρτας. Θεσπρωτίας
Ιωαννίνων και Πρέβεζας».
7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπο−
λογισμού, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Σύσταση «Κομβικού Σημείου Επαφής
Περιφέρειας Ηπείρου»
1. Συνιστάται στην Περιφέρεια Ηπείρου διαρκής συ−
ντονιστική επιτροπή, με τίτλο «Κομβικό Σημείο Επαφής
Περιφέρειας Ηπείρου» (ΚΟΣΕ − ΠΗ).
2. Στο «ΚΟΣΕ» της Περιφέρειας Ηπείρου εκπροσω−
πούνται όλες οι υπηρεσίες που τηρούν γεωχωρικά δε−
δομένα.
Άρθρο 2
Αρμοδιότητες ΚΟΣΕ Π.Η
1. Το ΚΟΣΕ ΠΗ είναι εντεταλμένο για την καταγραφή,
καθώς και τη διασφάλιση των απαιτήσεων του ν.3882/2010
για την προμήθεια, τήρηση και επικαιροποίηση όλων των
γεωχωρικών δεδομένων και υπηρεσιών των υπηρεσια−
κών μονάδων της Περιφέρειας Ηπείρου που εκπροσωπεί,
κατά την παρ. 2 του άρθρου 1 της παρούσας, διενεργεί
τον αναγκαίο εσωτερικό συντονισμό με τις εμπλεκόμενες
υπηρεσίες της και αποτελεί το επίσημο σημείο επαφής
και συνεργασίας των υπηρεσιών της Περιφέρειας Ηπεί−
ρου που εκπροσωπεί με τον Οργανισμό Κτηματολογίου
και Χαρτογραφήσεων Ελλάδος (ΟΚΧΕ).
Εικότερα το έργο του ΚΟΣΕ − ΠΗ περιλαμβάνει:
2.1. Τη διαρκή και συστηματική καταγραφή υπό μορφή
καταλόγου, μεταξύ άλλων:
2.1.1. Των μεταδεδομένων, συνόλων γεωχωρικών δεδο−
μένων και γεωχωρικών υπηρεσιών των δημοσίων αρχών
που εκπροσωπεί.
2.1.2. Των αναλογικών γεωχωρικών δεδομένων των
δημοσίων αρχών που εκπροσωπεί.
2.1.3. Των δεδομένων που περιλαμβάνουν εμμέσως
γεωχωρική πληροφορία (π.χ. διευθύνσεις).
2.1.4. Του πλήθους, κόστους και είδους των αδειών
χρήσης λογισμικών συστημάτων γεωγραφικών πληρο−
φοριών, διαχείρισης γεωχωρικών δεδομένων και διάχυ−
σης γεωχωρικών δεδομένων στο διαδίκτυο.
2.1.5. Του πλήθους, κόστους, είδους και όρων διάθεσης
των γεωχωρικών δεδομένων και υπηρεσιών προς άλλες
δημόσιες αρχές και τρίτους.
2.2. Την υποχρέωση ενημέρωσης του Οργανισμού
Κτηματολογίου και Χαρτογραφήσεων Ελλάδος για
την πρόθεση οποιουδήποτε υπηρεσίας της Περιφέρει−
ας Ηπείρου που εκπροσωπείται από το ΚΟΣΕ ΠΗ να
προμηθευτεί, να παράγει ή να επικαιροποιήσει γεωχω−
ρικά δεδομένα.
2.3. Την εισήγηση προς τις δημόσιες αρχές που εκ−
προσωπούν για τη λήψη των αναγκαίων τεχνικών και
διοικητικών μέτρων ώστε:
2.3.1. Τα γεωχωρικά δεδομένα, μεταδεδομένα και
υπηρεσίες των υπηρεσιών της Περιφέρειας Ηπείρου
να εντάσσονται στην Εθνική Υποδομή Γεωχωρικών Πλη−
ροφοριών.
2.3.2. Τα πληροφοριακά συστήματα, βάσεις δεδομένων,
εφαρμογές και δικτυακές υπηρεσίες που αναπτύσσονται
από τις δημόσιες αρχές και αφορούν σε γεωχωρικά δε−
δομένα και υπηρεσίες, να συμφωνούν με τις προβλέψεις
του παρόντος νόμου.

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
2.3.3. Οι υπηρεσίες της Περιφέρειας Ηπείρου να εφαρ−
μόζουν τις προβλέψεις της «Εθνικής Πολιτικής Γεωπλη−
ροφορίας» και του «Εθνικού Πλαισίου Διαλειτουργικό−
τητας Γεωπληροφορίας και Υπηρεσιών».
2.4. Τη συμμετοχή στις ομάδες εργασίας που συγκρο−
τεί ο Οργανισμός Κτηματολογίου και Χαρτογραφήσεων
Ελλάδος σύμφωνα με την παρ. 2, του άρθρου 18, του
Ν. 3882/2010.
Άρθρο 3
Συγκρότηση
1. Το ΚΟΣΕ ΠΗ είναι πενταμελές (5 μελές) συλλογι−
κό όργανο και αποτελείται από υπαλλήλους της Πε−
ριφέρειας Ηπείρου. Τα οριζόμενα μέλη θα πρέπει να
είναι πτυχιούχοι ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων
(ΑΕΙ) και Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΤΕΙ)
Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Κατεύθυνσης με
εξειδικευμένες γνώσεις και εμπειρία στα θέματα αρ−
μοδιότητας τους.
2. Μέλη του ΚΟΣΕ Π.Η ορίζονται οι εξής:
− Ζωΐτσα Παπαρούνα Μηχ/γος Μηχ/κός Τ.Ε Προϊστα−
μένη του Τμήματος Τεκμηρίωσης της Δ/νσης Αναπτυ−
ξιακού Προγραμματισμού Ηπείρου.
− Γκιζάς Αλέξιος Π.Ε Μηχανικός Παραγωγής και Διοί−
κησης στην Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε Ιωαννίνων.
− Σιώτος Ευάγγελος Μηχανικός Χωροταξίας − Πο−
λεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης στην Δ/νση
Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Περιφέρειας
Ηπείρου.
− Ηγουμενίδου Βασιλική Γεωπόνος Π.Ε στο Τμήμα
Φυτικής και Ζωικής Παραγωγής της Δ/νσης Αγροτικής
Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε Ιωαννίνων.
− Μπάγκας Χριστόφορος Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε στο
Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων Π.Ε. Ιωαννίνων.
− Ντούβαλη Ρεγγίνα Τοπογράφος Μηχανικός Τ.Ε στο
Τμήμα Τοπογραφίας της Δ/νσης Πολιτικής Γής Περι−
φέρειας Ηπείρου.
Άρθρο 4
Λειτουργία ΚΟΣΕ
1. Πρόεδρος του ΚΟΣΕ Π.Η ορίζεται η υπάλληλος Ζωϊ−
τσα Παπαρούνα Μηχ/γος Μηχ/κός Τ.Ε. ο οποίος εκπρο−
σωπεί το ΚΟΣΕ Π.Η.
2. Αναπληρωτής Πρόεδρος του ΚΟΣΕ Π.Η ορίζεται ο
υπάλληλος Σιώτος Ευάγγελος Μηχανικός Χωροταξίας−
Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης.
3. Γραμματέας ορίζεται η υπάλληλος Ηγουμενίδου
Βασιλική Γεωπόνος Π.Ε.
4. Αναπληρωτής Γραμματέας ορίζεται Μπάγκας Χρι−
στόφορος Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.
5. Το ΚΟΣΕ Π.Η συνεδριάζει νομίμως με την παρουσία
του Προέδρου, ο οποίος καθορίζει την ημέρα και ώρα
των συνεδριάσεων και καλεί, μέσω του γραμματέα, τα
μέλη να συμμετάσχουν. Η πρόσκληση με τα θέματα
της ημερήσιας διάταξης γνωστοποιείται από το γραμ−
ματέα στα μέλη του ΚΟΣΕ τουλάχιστον 2 ημέρες πριν
από τη συνεδρίαση. Σε κατεπείγουσα περίπτωση τα
θέματα της ημερήσιας διάταξης μπορούν να γνωστο−
ποιούνται με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο 1 ημέρα πριν
από τη συνεδρίαση και η πρόσκληση μπορεί να γίνεται
ακόμη και με τηλεφώνημα, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή
τηλεομοιοτυπία, τούτο όμως πρέπει να αποδεικνύεται
με σχετική υπογεγραμμένη σημείωση σε ειδικό βιβλίο ή
με καταχώριση στο ηλεκτρονικό Μητρώο συνεδριάσεων
του ΚΟΣΕ Π.Η, στο οποίο περιλαμβάνονται τουλάχιστον
τα πρακτικά, οι ημερομηνίες και οι συμμετέχοντες στις
συνεδριάσεις του ΚΟΣΕ.
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6. Τόπος διενέργειας των συνεδριάσεων ορίζεται η
έδρα της Περιφέρειας Ηπείρου. Σε περίπτωση που η
φυσική παρουσία των μελών του ΚΟΣΕ δεν είναι εφικτή,
είναι δυνατή η πραγματοποίηση της συνεδρίας με τη
μορφή τηλεδιάσκεψης. Στην περίπτωση αυτή, η ψηφο−
φορία είναι δυνατή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, ενώ
τα πρακτικά τηρούνται κατά τους όρους του άρθρου
5 της παρούσας.
7. Προκειμένου να επιτελέσουν το έργο τους, ιδίως
για την παροχή πληροφοριών για την εφαρμογή του
Ν. 3882/2010 ή τη συλλογή των απαραίτητων γεωχωρι−
κών δεδομένων και υπηρεσιών, τα μέλη του ΚΟΣΕ Π.Η.
μπορούν να επικοινωνούν με τις υπηρεσίες της Περι−
φέρειας Ηπείρου ηλεκτρονικά. Στην περίπτωση αυτή
υποχρεούνται να κοινοποιούν ταυτόχρονα ηλεκτρονικά
τη σχετική αλληλογραφία στην ηλεκτρονική διεύθυνση
του ΚΟΣΕ Π.Η., το οποίο διατηρεί σχετικό ηλεκτρο−
νικό αρχείο. Το ΚΟΣΕ στηρίζεται γραμματειακά από
το Τμήμα Τεκμηρίωσης της Διεύθυνση Αναπτυξιακού
Προγραμματισμού της Περιφέρειας Ηπείρου, το οποίο
είναι υπεύθυνο για την τήρηση όλων των απαραίτητων
ηλεκτρονικών Μητρώων, αρχείων και διευθύνσεων για
τη λειτουργία του ΚΟΣΕ.
Άρθρο 5
Αποφάσεις − Πρακτικά
1. Οι αποφάσεις του ΚΟΣΕ Π.Η. λαμβάνονται με από−
λυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών, η δε ψηφοφορία
είναι φανερή. Παρόντα μέλη θεωρούνται και αυτά που
συμμετέχουν στην τηλεδιάσκεψη.
2. Για τις συνεδριάσεις του ΚΟΣΕ Π.Η. τηρούνται πρα−
κτικά, τα οποία συντάσσει ο γραμματέας του και τα
οποία διατηρούνται και σε ψηφιακή μορφή. Σε αυτά
μνημονεύονται, ιδίως, ποια μέλη παραστάθηκαν, ο χρό−
νος συνεδρίασης, τα θέματα που συζητήθηκαν με συνο−
πτική απλά περιεκτική αναφορά στο περιεχόμενο τους,
η μορφή και τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας και οι
αποφάσεις που λήφθηκαν. Καταχωρούνται, επίσης, οι
γνώμες των μελών που μειοψήφησαν.
3. Το πρακτικό υπογράφεται από τον Πρόεδρο και
αναρτάται στο διαδίκτυο.
Άρθρο 6
Ομάδες Εργασίας
1. Με απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου μπορούν
να συγκροτούνται ομάδες εργασίας για τη στήριξη του
ΚΟΣΕ Π.Η. στην εκτέλεση του έργου του.
Άρθρο 7
1. Για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται, ειδικώς, με την
παρούσα, εφαρμόζονται, αναλόγως, οι διατάξεις περί
συλλογικών οργάνων της διοίκησης του Κώδικα Διοι−
κητικής Διαδικασίας (Ν. 2690/1999, ΦΕΚ45Α/99), όπως
κάθε φορά ισχύει.
Άρθρο 8
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δη−
μοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Ιωάννινα, 9 Αυγούστου 2011
Ο Περιφερειάρχης
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
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ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

øîñì õðì÷ì÷ úùððò øì÷ êúìñêöîç÷ øì÷ ïùèêöòì÷ê÷
Σε έντυπη μορφή:
• Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 € προσαυξανόμενη κατά 0,20 € για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.
• Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 € ανά σελίδα.
Σε μορφή DVD/CD:

Τεύχος

Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Τεύχος

Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Α΄

150 €

40 €

15 €

Α.Α.Π.

110 €

30 €

-

Β΄

300 €

80 €

30 €

Ε.Β.Ι.

100 €

−

-

Γ΄

50 €

−

−

Α.Ε.Δ.

5€

−

-

Υ.Ο.Δ.Δ.

50 €

−

−

Δ.Δ.Σ.

200 €

−

20 €

Δ΄

110 €

−

Α.Ε.−Ε.Π.Ε.

−

−

100 €

30 €

• Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd−rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 €
προσαυξανόμενη κατά 1 € ανά 50 σελίδες.

êøì÷îê÷ ÷ùòöôñê÷ ú.ê.ï.
Τεύχος

Έντυπη μορφή

Τεύχος

Έντυπη μορφή

Τεύχος

Έντυπη μορφή

Α΄

225 €

Δ΄

160 €

Α.Ε.−Ε.Π.Ε.

2.250 €

Β΄

320 €

Α.Α.Π.

160 €

Δ.Δ.Σ.

225 €

Γ΄

65 €

Ε.Β.Ι.

65 €

Α.Σ.Ε.Π.

70 €

Υ.Ο.Δ.Δ.

65 €

Α.Ε.Δ.

10 €

Ο.Π.Κ.

−

• Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70 €, ποσό το οποίο αφορά
τα ταχυδρομικά έξοδα.
• Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/28.2.2005
2η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται
στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32 Αθήνα).
• Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά
και θα επιστρέφονται.
• Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου
Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά όργανα και οι τρι−
τοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής.
• Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. (5% επί του ποσού συνδρομής), καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκ−
πτωση.
• Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση.

Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρίζονται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: 210 5279000.
Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: Μάρνη 8, τηλ.: 210 8220885, 210 8222924, 210 5279050.

Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή
από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr)
Hλεκτρονική Διεύθυνση: http://www.et.gr − e−mail: webmaster.et@et.gr
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