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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
  Αριθ. 2/54400/0022 (1)

 Κατ’ αποκοπή έξοδα κίνησης υπαλλήλων Ο.Τ.Α.
α’ βαθμού .

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ − ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 5 του Ν. 2685/1999 

«Κάλυψη δαπανών των μετακινουμένων υπαλλήλων εντός 
και εκτός Επικρατείας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 35/Α).

2. Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 22 του 
Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247/Α).

3. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν.3833/2010 (ΦΕΚ 40/
Α) και του άρθρου τρίτου του Ν.3845/2010 (ΦΕΚ 65/Α).

4. Τις διατάξεις του άρθρου 30, παρ. 1 του Ν. 3274/2004 
(ΦΕΚ 195/Α).

5. Τις διατάξεις του άρθρου 9, παρ.4 του Ν.3345/2005 
(ΦΕΚ 138/Α).

6. Το Π.Δ.65/2011 (ΦΕΚ 147/Α) «Διάσπαση του Υπουρ−
γείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής 
Διακυβέρνησης στα Υπουργεία α) Εσωτερικών και 
β) Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Δια−
κυβέρνησης».

7. Την αριθμ. Υ350/8−7−2011 Απόφαση του Πρωθυπουρ−
γού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Αναπληρωτών 
Υπουργών Οικονομικών Φίλιππου Σαχινίδη και Παντελή 
Οικονόμου» (ΦΕΚ 1603/Β).

8. Την αριθμ.2/95080/0022/29.12.2008 (ΦΕΚ 2684/Β), Κοι−
νή Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομίας 
και Οικονομικών.

9. Το Α.Π. 1062/5.11.2010 έγγραφο της ΠΟΕ−ΟΤΑ.
10. Το Α.Π.881/27.1.2011 έγγραφο του Εθνικού Κέντρου 

Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης.
11. Το γεγονός ότι η φύση της εργασίας του προσω−

πικού των Ο.Τ.Α. επιβάλλει συνεχείς μετακινήσεις εντός 
των ορίων του κάθε Ο.Τ.Α.

12. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη στον Κρατικό 
Προϋπολογισμό και στους προϋπολογισμούς των ΟΤΑ 
α’ βαθμού, αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε την παρ. 2 της αριθμ. 2/95080/0022/ 
29.12.2008 (ΦΕΚ 2684/Β) απόφασής μας ως ακολού−
θως:

«2.Τα έξοδα κίνησης δεν καταβάλλονται για όσο δι−
άστημα οι υπάλληλοι απουσιάζουν από την υπηρεσία 
τους.

Δεν γίνεται περικοπή των εξόδων κίνησης:
α) στην καθ’ έτος κανονική άδεια των δικαιούχων
β) στην άδεια κύησης και λοχείας
γ) στην εννιάμηνη άδεια ανατροφής παιδιού
δ) στην αναρρωτική άδεια που χορηγείται κατά τις 

διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 61 του Ν. 3584/2007 
(ΦΕΚ 143/Α)

ε) στις συνδικαλιστικές άδειες με εξαίρεση την περί−
πτωση που οι δικαιούχοι συνδικαλιστές μετακινούνται 
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εκτός έδρας και τους καταβάλλεται ημερήσια αποζη−
μίωση και έξοδα μετακίνησης

στ) κατά τις ημέρες που ο υπάλληλος παρακολουθεί 
το υποχρεωτικό πρόγραμμα εισαγωγικής εκπαίδευσης 
του άρθρου 54 του Ν. 3584/2007».

Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθμ. 2/95080/0022/29.12.2008 
απόφασή μας, όπως έχει τροποποιηθεί με τις διατάξεις 
του άρθρου 1 του Ν.3833/2010 και του άρθρου τρίτου 
του Ν.3845/2010.

Η απόφαση αυτή που ισχύει από την ημερομηνία δη−
μοσίευσής της, να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

  Αθήνα, 9 Αυγούστου 2011

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

   ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

 ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΣΤΑΝΙΔΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ 

F
(2)

    Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικο τέκνο 
αλλοδαπών που έχει γεννηθεί στην Ελλάδα ανηλί−
κου ΝΕΦΕΛΗ−ΤΑΧΙΡΕ ΑΛΙΕΒΑ του ΑΛΙ και της ΡΟΥ−
ΣΧΑΡΑ. 

  Με την Φ. 71337/5226/08−08−2011 απόφαση του Γενι−
κού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, 
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου. 
1 του άρθρου 1Α του Κώδικα ελληνικής ιθαγένειας
(Ν. 3284/2004), γίνεται αποδεκτή η από 12−07−2010 αίτη−
ση των γονέων του ανηλίκου ΝΕΦΕΛΗ−ΤΑΧΙΡΕ ΑΛΙΕΒΑ 
του ΑΛΙ, που γεννήθηκε στην Ελλάδα την 24−08−2009 και 
κατοικεί στο Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας, λόγω συνεχούς νόμιμης διαμονής 
του πατέρα του στην Ελλάδα από 18−01−1995.

Στοιχεία γονέων: Πατέρας Μητέρα
Επώνυμο ΑΛΙΕΒ (ALIEV) ΜΠΑΓΙΡΟΒΑ 

(BAGHIROVA)
Κύριο όνομα ΑΛΙ (ALI) ΡΟΥΧΣΑΡΑ 

(RUKHSARA)

  Με εντολή Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης

Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΙΑΜΑΤΡΑΣ 

F
(3)

    Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικο τέ−
κνο αλλοδαπών που έχει συμπληρώσει εξαετή φοί−
τηση σε ελληνικά σχολεία στην Ελλάδα ΕΛΙΟ ΠΡΙ−
ΦΤΗ του ΣΩΤΗΡ και της ΒΑΣΙΛΙΚΑ. 

  Με την Φ. 71246/30150/08−08−2011 απόφαση του Γε−
νικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, 
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 
του άρθρου 1Α του Κώδικα ελληνικής ιθαγένειας, που 
κυρώθηκε με το ν. 3284/2004 (217Α’), γίνεται αποδεκτή 
η από 18−11−2010 αίτηση των γονέων του ανηλίκου ΕΛΙΟ 
ΠΡΙΦΤΗ του ΣΩΤΗΡ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 
28−04−1996 και κατοικεί στο Δήμο ΙΛΙΟΥ, για την από−
κτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω συμπλήρωσης 
εξαετούς φοίτησης σε ελληνικό σχολείο στην Ελλάδα 

την 15−06−2008, σύμφωνα με την αριθ. 12528/12/05−11−2010 
βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας 
και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.

Στοιχεία γονέων: ΠΑΤΕΡΑΣ ΜΗΤΕΡΑ
Επώνυμο: ΠΡΙΦΤΗ (PRIFTI) ΠΡΙΦΤΗ (PRIFTI)

Κύριο όνομα: ΣΩΤΗΡ (SOTIR) ΒΑΣΙΛΙΚΑ 
(VASILIKA)

  Με εντολή Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης

Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΙΑΜΑΤΡΑΣ 

F
(4)

   Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας από αλλοδαπό με 
εξαετή φοίτηση σε ελληνικά σχολεία στην Ελλά−
δα που ενηλικιώθηκε μετά την 24−03−2010 ΣΑΜΠΙΝΑ 
ΝΑΝΙ του ΝΙΚΟΛΑΕ και της ΠΑΤΡΙΣΙΑ. 

  Με την Φ. 69456/24135/08−08−2011 απόφαση του Γε−
νικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης ΑΤΤΙΚΗΣ, 
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 6 
και 2 του άρθρου 1Α του Κώδικα ελληνικής ιθαγένειας 
(Ν.3284/2004), που κυρώθηκε με το ν.3284/2004 (217 Α’), 
γίνεται αποδεκτή η από 27−10−2010 αίτηση του ΣΑΜΠΙ−
ΝΑ ΝΑΝΙ του ΝΙΚΟΛΑΕ, που γεννήθηκε στην ΜΟΛΔΑΒΙΑ 
την 29−07−1992 και κατοικεί στο Δήμο ΒΥΡΩΝΑ, για την 
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω συμπλήρω−
σης εξαετούς φοίτησης σε ελληνικό σχολείο στην Ελ−
λάδα την 30−06−2010, σύμφωνα με την αριθ. 9447/26/
02−09−2011 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρω−
τοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής. 

  Με εντολή Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης

Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΙΑΜΑΤΡΑΣ 

F
(5)

    Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας από το τέκνο αλ−
λοδαπών που φοίτησε έξι χρόνια στην Ελλάδα και 
ενηλικιώθηκε πριν την 24−3−2010 ΤΟΚΑΤΛΙΑΝ ΒΑΡ−
ΝΤΑΝ του ΧΑΚΟΜΠ και της ΠΑΪΤΣΑΡ 

  Με την Φ. 66962/8497/22−7−2011 απόφαση του Γενικού 
Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης ΑΤΤΙΚΗΣ, που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 
παρ. 1 του Ν. 3838/2010 (ΦΕΚ 49/Α/2010) και των παρ. 2 
και 6 του άρθρου 1Α του Κώδικα ελληνικής ιθαγένειας 
που κυρώθηκε με το Ν.3284/2004 (217 Α’), γίνεται απο−
δεκτή η από 16−09−2010 αίτηση του ΤΟΚΑΤΛΙΑΝ ΒΑΡ−
ΝΤΑΝ του ΧΑΚΟΜΠ, που γεννήθηκε στην ΑΡΜΕΝΙΑ την 
25−1−1987 και κατοικεί στη Δημοτική Ενότητα ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ−
ΟΥ στο Δήμο ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ− ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑ, για την απόκτη−
ση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω συμπλήρωσης εξα−
ετούς φοίτησης σε ελληνικό σχολείο στην Ελλάδα την 
30−6−2005, σύμφωνα με την αριθ. 9383/2/1−9−2010 βεβαί−
ωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής. 

  Με εντολή Γενικού Γραμματέα 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης
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