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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ

Αρ. Φύλλου 76
9 Ιουλίου 2015

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4332
Τροποποίηση διατάξεων Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας−
Τροποποίηση του Ν. 4521/2014 για την προσαρμογή
της ελληνικής νομοθεσίας στις οδηγίες του Ευρω−
παϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 2011/98/ΕΕ
σχετικά με την ενιαία διαδικασία υποβολής αίτησης
για τη χορήγηση στους πολίτες τρίτων χωρών ενι−
αίας άδειας διαμονής και εργασίας στην επικράτεια
κράτους−μέλους και σχετικά με κοινό σύνολο δικαι−
ωμάτων για τους εργαζομένους από τρίτες χώρες
που διαμένουν νομίμως σε κράτος−μέλος και 2014/36/
ΕΕ σχετικά με τις προϋποθέσεις εισόδου και διαμο−
νής πολιτών τρίτων χωρών με σκοπό την εποχιακή
εργασία και άλλες διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΚΩΔΙΚΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ
Άρθρο 1
Αντικατάσταση του άρθρου 1Α του Κώδικα
Ελληνικής Ιθαγένειας
Το άρθρο 1Α του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας αντι−
καθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 1Α
Με δήλωση και αίτηση, λόγω γέννησης
και φοίτησης σε σχολείο στην Ελλάδα
1. Τέκνο αλλοδαπών που γεννιέται στην Ελλάδα θεμε−
λιώνει δικαίωμα κτήσης της ελληνικής ιθαγένειας υπό
τις εξής προϋποθέσεις:
α) Της εγγραφής του στην Α΄ τάξη ελληνικού σχολεί−
ου της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και της συνέχισης
παρακολούθησης ελληνικού σχολείου κατά το χρόνο
υποβολής της δήλωσης – αίτησης της παραγράφου 2.
β) Της προηγούμενης συνεχούς νόμιμης διαμονής του
ενός εκ των γονέων του επί πέντε τουλάχιστον έτη πριν
από τη γέννησή του.

Αν το τέκνο γεννήθηκε πριν τη συμπλήρωση της ως
άνω πενταετούς διαμονής, το δικαίωμα κτήσης της ελ−
ληνικής ιθαγένειας θεμελιώνεται με τη συμπλήρωση
δεκαετούς συνεχούς νόμιμης διαμονής του γονέα.
γ) Της νόμιμης διαμονής των γονέων του και της κα−
τοχής από έναν τουλάχιστον εξ αυτών ενός εκ των
κατωτέρω τίτλων διαμονής κατά το χρόνο υποβολής
της δήλωσης – αίτησης της παραγράφου 4:
«γα) άδειας επί μακρόν διαμένοντος, κατ’ εφαρμογή
των διατάξεων του Π.δ. 150/2006 (Α΄ 160) ή άδεια διαμο−
νής επί μακρόν διαμένοντος σύμφωνα με τις διατάξεις
της παρ. 7 του άρθρου 40 του Ν. 3731/2008 (Α΄ 26) ή
άδεια διαμονής που προβλέπεται στο άρθρο 89 του
Ν. 4251/2014 (Α΄ 80), όπως ισχύει,
γβ) άδειας διαμονής αόριστης διάρκειας ή δεκαετούς
διάρκειας σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2910/2001 (Α΄
91), της παρ. 2 του άρθρου 91 του Ν. 3386/2005 (Α΄ 212),
της παρ. 1 του άρθρου 39 του Ν. 3731/2008 (Α΄ 263) και
του άρθρου 138 του Ν. 4251/2014 (Α΄ 80), όπως ισχύουν,
γγ) εγγράφου πιστοποίησης μόνιμης διαμονής πολίτη
της Ε.Ε. με βάση τις διατάξεις του Π.δ. 106/2007 (Α΄ 135),
γδ) τίτλου διαμονής αναγνωρισμένου πολιτικού πρό−
σφυγα ή καθεστώτος επικουρικής προστασίας, σύμφωνα
με τις διατάξεις των προεδρικών διαταγμάτων 61/1999
(Α΄ 63), 96/2008 (Α΄ 152), 114/2010 (Α΄ 195) και 113/2013 (Α΄
146), όπως ισχύουν, ή τίτλο διαμονής ανιθαγενούς,
γε) ειδικού δελτίου ταυτότητας ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.)
συνοδευομένου από ισχύουσα άδεια διαμονής ενιαίου
τύπου (Α.Δ.Ε.Τ.) ή άλλον τίτλο νόμιμης διαμονής ομο−
γενούς,
γστ) άδειας διαμονής δεύτερης γενιάς σύμφωνα με
τις διατάξεις του άρθρου 108 του Ν. 4251/2014 (Α΄ 80),
γζ) δελτίου μόνιμης διαμονής μέλους οικογένειας Έλ−
ληνα ή πολίτη της Ε.Ε.
Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και Διοι−
κητικής Ανασυγκρότησης μπορεί να τροποποιούνται,
αντικαθίστανται ή καταργούνται οι τίτλοι οριστικής δι−
αμονής που αναφέρονται ανωτέρω και να προστίθενται
νέοι τίτλοι νόμιμης διαμονής.
2.α. Για την κτήση της ελληνικής ιθαγένειας κατ’ εφαρ−
μογή της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου υποβάλ−
λεται κοινή δήλωση−αίτηση από τους γονείς του τέκνου.

ΑΔΑ: ΩΥΡΧ465ΦΘΕ-4ΞΤ

710

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)

Η δήλωση−αίτηση κτήσης της ελληνικής ιθαγένειας,
καθώς και τα σχετικά δικαιολογητικά υποβάλλονται
στην αρμόδια υπηρεσία της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
στη χωρική αρμοδιότητα της οποίας υπάγεται ο δήμος
της διαμονής των αιτούντων.
β. Τη δήλωση−αίτηση της προηγούμενης παραγρά−
φου του παρόντος άρθρου υποβάλλει στην περίπτωση
τέκνου μονογονεϊκής οικογένειας ή τέκνου δικαιούχου
διεθνούς προστασίας (αναγνωρισμένου πρόσφυγα,
προσώπου που έχει υπαχθεί σε καθεστώς επικουρικής
προστασίας ή ανιθαγενούς), ο εναπομείνας γονέας ή
αυτός στον οποίο έχει ανατεθεί η επιμέλεια του ανη−
λίκου, εφόσον συντρέχουν στο πρόσωπό του οι λοιπές
σχετικές προϋποθέσεις. Σε περιπτώσεις ασυνόδευτων
ανηλίκων τη δήλωση−αίτηση υποβάλλει ο επίτροπος ή
ο εκπρόσωπος του ανηλίκου που έχει νόμιμα ορισθεί.
3. Ο Συντονιστής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης,
εντός έξι (6) μηνών από την υποβολή της δήλωσης−
αίτησης της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, με
απόφασή του, περίληψη της οποίας δημοσιεύεται στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εντέλλεται τον οικείο
δήμο να εγγράψει τον ανήλικο αλλοδαπό, στο δημο−
τολόγιό του. Η ελληνική ιθαγένεια αποκτάται από τη
δημοσίευση της σχετικής περίληψης.
4. Δεν συνιστούν κατά την έννοια του παρόντος άρ−
θρου τίτλο νόμιμης διαμονής δελτία, βεβαιώσεις υποβο−
λής δικαιολογητικών ή άλλα έγγραφα που επιτρέπουν
την προσωρινή διαμονή του κατόχου τους μέχρι την
κρίση του αιτήματός του από την αρμόδια διοικητική
ή δικαστική αρχή ή την ολοκλήρωση της εκκρεμούς
διοικητικής διαδικασίας.
5. Τα στοιχεία ταυτότητας του ανήλικου αλλοδαπού,
καθώς και η ύπαρξη της συγγενικής σχέσης του ανήλι−
κου για τον οποίο υποβάλλεται δήλωση − αίτηση κτήσης
ιθαγένειας από τους γονείς του, αποδεικνύονται από
ληξιαρχική πράξη γέννησης της ημεδαπής και από τα
σχετικά δικαιολογητικά που πιστοποιούν τη συγγενική
σχέση.
Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητι−
κής Ανασυγκρότησης μπορεί να προστίθενται, καταρ−
γούνται ή τροποποιούνται τα αναγκαία έγγραφα για
την υποβολή των δηλώσεων − αιτήσεων κτήσης της
ελληνικής ιθαγένειας του παρόντος άρθρου.
6. Για την υποβολή των προβλεπόμενων στο παρόν άρ−
θρο δηλώσεων−αιτήσεων κτήσης της ελληνικής ιθαγέ−
νειας καταβάλλεται παράβολο ύψους εκατό (100) ευρώ.»
Άρθρο 1Α
Προσθήκη άρθρου 1Β
στον Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας
Μετά το άρθρο 1Α του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας
προστίθεται άρθρο 1Β ως ακολούθως:
«Άρθρο 1Β
Με δήλωση και αίτηση, λόγω φοίτησης
σε σχολείο στην Ελλάδα
1. Ανήλικος αλλοδαπός που κατοικεί μόνιμα και νόμιμα
στην Ελλάδα θεμελιώνει δικαίωμα κτήσης της ελληνικής
ιθαγένειας λόγω φοίτησης σε ελληνικό σχολείο, εφό−
σον έχει ολοκληρώσει επιτυχώς την παρακολούθηση
είτε εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης είτε έξι τάξεων δευτεροβάθμιας εκπαίδευ−
σης. Η φοίτηση στο νηπιαγωγείο δεν προσμετράται. Η

επιτυχής ολοκλήρωση της απαιτούμενης φοίτησης απο−
δεικνύεται με σχετική βεβαίωση της αρμόδιας αρχής.
2. Αλλοδαπός που κατοικεί μόνιμα και νόμιμα στην Ελ−
λάδα και είναι απόφοιτος Τμήματος ή Σχολής ελληνικού
ΑΕΙ ή ΤΕΙ θεμελιώνει δικαίωμα κτήσης της ελληνικής
ιθαγένειας εφόσον διαθέτει απολυτήριο δευτεροβάθ−
μιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα. Η
δήλωση−αίτηση της παραγράφου 3 υποβάλλεται εντός
αποκλειστικής προθεσμίας τριών (3) ετών από την ημε−
ρομηνία αποφοίτησης από Τμήμα ή Σχολή ελληνικού
ΑΕΙ ή ΤΕΙ.
3. Για την κτήση της ελληνικής ιθαγένειας κατ’ εφαρ−
μογή των παραγράφων 1 και 2 του παρόντος άρθρου
υποβάλλεται σχετική δήλωση−αίτηση από τον ίδιο τον
αλλοδαπό.
Η δήλωση−αίτηση κτήσης της ελληνικής ιθαγένειας,
καθώς και τα σχετικά δικαιολογητικά υποβάλλονται
στην αρμόδια υπηρεσία της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
στη χωρική αρμοδιότητα της οποίας υπάγεται ο δήμος
της διαμονής του αιτούντα.
4.α. Ο Συντονιστής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης,
εντός έξι (6) μηνών από την υποβολή της δήλωσης−αί−
τησης κατ’ εφαρμογή της διατάξεως της παραγράφου
1 του παρόντος άρθρου, με απόφασή του, περίληψη της
οποίας δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως,
εντέλλεται τον οικείο δήμο να εγγράψει τον ανήλικο
αλλοδαπό, στο δημοτολόγιό του. Η ελληνική ιθαγένεια
αποκτάται από τη δημοσίευση της σχετικής περίληψης.
β. Ο Συντονιστής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης,
εντός ενός (1) έτους από την υποβολή της δήλωσης−
αίτησης κατ’ εφαρμογή της διατάξεως της παραγράφου
2 του παρόντος άρθρου, με απόφασή του, περίληψη της
οποίας δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως,
εντέλλεται τον οικείο δήμο να εγγράψει τον ενήλικο
αλλοδαπό, στο δημοτολόγιό του. Η ελληνική ιθαγένεια
αποκτάται από τη δημοσίευση της σχετικής περίληψης.
Η αίτηση απορρίπτεται αν συντρέχει ποινικό κώλυμα,
κατά την περίπτωση β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου
5 ή λόγοι δημόσιας ή εθνικής ασφάλειας κατά το άρθρο
5Β. Η διερεύνηση της συνδρομής των αρνητικών προϋ−
ποθέσεων του προηγούμενου εδαφίου διενεργείται με
ανάλογη εφαρμογή της προβλεπόμενης στην παράγρα−
φο 2 του άρθρου 7 διαδικασίας και εντός προθεσμίας
έξι (6) μηνών. Η σχετική διαδικασία και προθεσμίες ανα−
στέλλονται σύμφωνα με τη διάταξη της παραγράφου
4 του άρθρου 31.
5.α. Στην περίπτωση που η δήλωση−αίτηση κτήσης
της ελληνικής ιθαγένειας, που προβλέπεται κατ’ εφαρ−
μογή της διατάξεως της παραγράφου 1 του παρόντος
άρθρου, δεν υποβλήθηκε από τον ανήλικο αλλοδαπό,
ο αλλοδαπός που εξακολουθεί να διαμένει νόμιμα και
μόνιμα στην Ελλάδα υποβάλλει τη σχετική δήλωση−
αίτηση στην αρμόδια υπηρεσία της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης στην οποία υπάγεται διοικητικά ο δήμος της
διαμονής του, μέχρι τη συμπλήρωση του 21ου έτους
της ηλικίας του.
β. Στην περίπτωση που η κτήση ιθαγένειας λόγω φοί−
τησης, κατ’ εφαρμογή της διατάξεως της παραγράφου
2 του παρόντος άρθρου, θεμελιώνεται χρονικά μετά
την ενηλικίωση του τέκνου και μέχρι την ηλικία των
23 ετών, ο ενήλικος αλλοδαπός που εξακολουθεί να
διαμένει νόμιμα και μόνιμα στην Ελλάδα υποβάλλει τη
σχετική δήλωση−αίτηση στην αρμόδια υπηρεσία της
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Αποκεντρωμένης Διοίκησης στην οποία υπάγεται διοι−
κητικά ο δήμος της διαμονής του, εντός αποκλειστικής
προθεσμίας τριών ετών από την ημερομηνία συμπλήρω−
σης εννέα τάξεων ελληνικού σχολείου ή των έξι τάξεων
της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
γ. Στις ανωτέρω περιπτώσεις ακολουθείται αναλόγως
η διαδικασία της διάταξης της παραγράφου 4β του
παρόντος άρθρου. Η ελληνική ιθαγένεια αποκτάται και
στις περιπτώσεις αυτές από την ημερομηνία δημοσί−
ευσης της περίληψης της απόφασης του Συντονιστή
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
6. Τέκνο αλλοδαπού, ο οποίος αποκτά την ελληνική
ιθαγένεια κατά τις διατάξεις του παρόντος άρθρου κα−
θίσταται Έλληνας χωρίς άλλη διατύπωση, αν κατά την
ημερομηνία κτήσης της ελληνικής ιθαγένειας από τον
γονέα του είναι ανήλικο και άγαμο.
7. Δεν συνιστούν κατά την έννοια του παρόντος άρ−
θρου τίτλο νόμιμης διαμονής δελτία, βεβαιώσεις υποβο−
λής δικαιολογητικών ή άλλα έγγραφα που επιτρέπουν
την προσωρινή διαμονή του κατόχου τους μέχρι την
κρίση του αιτήματός του από την αρμόδια διοικητική
ή δικαστική αρχή ή την ολοκλήρωση της εκκρεμούς
διοικητικής διαδικασίας.
8. Τα στοιχεία ταυτότητας του αιτούντος ενήλικου ή
του ανήλικου αλλοδαπού αποδεικνύονται από ληξιαρχι−
κή πράξη γέννησης της ημεδαπής είτε από πιστοποιητι−
κό γέννησης ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο πιστοποίησης
του ληξιαρχικού συμβάντος της γέννησής του, που εκδί−
δουν οι αρμόδιες αρχές του κράτους προέλευσής του.
Αν ο αλλοδαπός είναι δικαιούχος διεθνούς προστα−
σίας ως πολιτικός πρόσφυγας ή έχει υπαχθεί σε καθε−
στώς επικουρικής προστασίας ή είναι ανιθαγενής και
αδυνατεί να προσκομίσει πιστοποιητικό γέννησής του,
αρκεί η πράξη αναγνώρισής του ως πολιτικού πρόσφυ−
γα, υπαγωγής του στο καθεστώς επικουρικής προστα−
σίας ή το οικείο δελτίο ανιθαγενούς αντίστοιχα.
Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικη−
τικής Ανασυγκρότησης μπορεί να προστίθενται, κα−
ταργούνται ή τροποποιούνται τα αναγκαία έγγραφα
για την υποβολή των δηλώσεων−αιτήσεων κτήσης της
ελληνικής ιθαγένειας του παρόντος άρθρου.
9. Ο αιτών δύναται με υπεύθυνη δήλωση που συνοδεύ−
ει τη σχετική αίτηση−δήλωση να προβεί σε εξελληνισμό
των ονοματεπωνυμικών του στοιχείων.
10. Για την υποβολή των προβλεπόμενων στο παρόν
άρθρο δηλώσεων−αιτήσεων κτήσης της ελληνικής ιθα−
γένειας καταβάλλεται παράβολο ύψους εκατό (100)
ευρώ.».
Άρθρο 2
Μεταβατικές διατάξεις
1. Στο πεδίο εφαρμογής των διατάξεων της παραγρά−
φου 1 του άρθρου 1Α του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας,
όπως αυτό τροποποιείται με το άρθρο 1 του παρόντος
και υπό τις εκεί προβλεπόμενες προϋποθέσεις, εμπί−
πτουν και τα τέκνα αλλοδαπών που έχουν ήδη γεννηθεί
στην Ελλάδα και είναι ανήλικα κατά το χρόνο δημοσί−
ευσης του παρόντος.
2. Αιτήσεις κτήσης της ελληνικής ιθαγένειας, δυνάμει
των παραγράφων 1 έως και 6 του άρθρου 1Α του Κώδικα
Ελληνικής Ιθαγένειας, όπως αυτό είχε προστεθεί με την
παρ. 2 του άρθρου 1 του Ν. 3838/2010 και ίσχυε μέχρι τη
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δημοσίευση του παρόντος νόμου και του άρθρου 24 του
Ν. 3838/2010, που εκκρεμούν είτε στις αρμόδιες υπηρε−
σίες των οικείων Αποκεντρωμένων Διοικήσεων είτε στις
αρμόδιες υπηρεσίες των οικείων Δήμων εξετάζονται
υπό τους όρους του άρθρου 1Α του Κώδικα Ελληνικής
Ιθαγένειας, όπως αυτό τροποποιείται με το άρθρο 1
του παρόντος και υπό τους όρους του άρθρου 1Β του
Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, όπως αυτό προστίθεται
με το άρθρο 1Α του παρόντος, πλην της καταβολής του
προβλεπόμενου παραβόλου.
Όσον αφορά στις προαναφερόμενες εκκρεμείς αι−
τήσεις, που εξετάζονται κατά προτεραιότητα, οι κατά
περίπτωση απαιτούμενες προϋποθέσεις κτήσης της ελ−
ληνικής ιθαγένειας, δυνάμει του άρθρου 1Α του Κώδικα
Ελληνικής Ιθαγένειας, όπως αυτό τροποποιείται με το
άρθρο 1 του παρόντος νόμου και του άρθρου 1Β του
Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, όπως αυτό προστίθεται
με το άρθρο 1Α του παρόντος, θα πρέπει να συντρέχουν
κατά το χρόνο δημοσίευσης του παρόντος.
3. Στους αλλοδαπούς οι οποίοι κατά την έναρξη ισχύ−
ος του παρόντος νόμου πληρούν τις προϋποθέσεις των
παραγράφων 1, 2 και 5Β του άρθρου 1Β του Κώδικα
Ελληνικής Ιθαγένειας και έχουν ήδη ενηλικιωθεί, χορη−
γείται προθεσμία τριών (3) ετών από την έναρξη ισχύος
του παρόντος για να υποβάλουν τη σχετική δήλωση−
αίτηση που προβλέπεται από τις διατάξεις αυτές. Οι
αιτήσεις−δηλώσεις του ως άνω εδαφίου εξετάζονται
κατά προτεραιότητα. Η ιθαγένεια αποκτάται από τη
δημοσίευση της περίληψης της σχετικής απόφασης
του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως με βάση τους όρους και
τη διαδικασία που προβλέπεται στις διατάξεις της παρ.
4Β του άρθρου 1Β του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας.
4. Τέκνο αλλοδαπού, ο οποίος έχει αποκτήσει την
ελληνική ιθαγένεια κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των
άρθρων 1 και 24 του Ν. 3838/2010, καθίσταται Έλληνας
χωρίς άλλη διατύπωση, αν κατά την ημερομηνία κτή−
σης της ελληνικής ιθαγένειας από τον γονέα του ήταν
ανήλικο και άγαμο.
5. Από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου καταργεί−
ται το άρθρο 24 του Ν. 3838/2010.
Άρθρο 3
Αντικατάσταση του άρθρου 19
του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας
Το άρθρο 19 του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ΚΕΙ),
όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 9 του Ν. 3838/2010,
αντικαθίσταται ως εξής:
«IV. Απώλεια της Ελληνικής Ιθαγένειας που αποκτήθη−
κε από τέκνα αλλοδαπών με δήλωση ή πολιτογράφηση
των γονέων τους.
Άρθρο 19
1. Τέκνο αλλοδαπού που κατέστη Έλληνας ενώ ήταν
ανήλικο, αποβάλλει την ελληνική ιθαγένεια, υποβάλλο−
ντας σχετική δήλωση και αίτηση στον δήμο του οποίου
είναι δημότης ή αν κατοικεί στην αλλοδαπή, στην ελλη−
νική προξενική αρχή του τόπου κατοικίας του, μέσα σε
προθεσμία ενός έτους από την ενηλικίωσή του. Αντίγρα−
φο της δήλωσης και αίτησης διαβιβάζεται στην αρμόδια
υπηρεσία της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης.
2. Για την αποβολή της ελληνικής ιθαγένειας εκδίδε−
ται, μέσα σε ένα μήνα απόφαση του Συντονιστή της
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Αποκεντρωμένης Διοίκησης, με την οποία η αίτηση
γίνεται δεκτή. Περίληψη της απόφασης δημοσιεύεται
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
3. Η αίτηση δεν γίνεται αποδεκτή, εφόσον δια της
αποδοχής της ο αιτών καθίσταται ανιθαγενής.»
Άρθρο 4
Σύσταση επιτροπής για τη σύνταξη
Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας
1. Στο Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυ−
γκρότησης συνιστάται επιτροπή για τη σύνταξη Κώδικα
Ελληνικής Ιθαγένειας, η οποία αποτελείται από:
α) τον Γενικό Γραμματέα Πληθυσμού και Κοινωνικής
Συνοχής, ως Πρόεδρο, και ως μέλη,
β) τον Νομικό Σύμβουλο του οικείου Υπουργείου,
γ) έναν ομότιμο Καθηγητή με ειδικότητα στο Ιδιωτικό
Διεθνές Δίκαιο,
δ) έναν Καθηγητή με ειδικότητα στο Δημόσιο Δίκαιο,
ε) τον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Ιθαγένει−
ας και Μεταναστευτικής Πολιτικής,
στ) τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Ιθαγένειας,
ζ) ένα μέλος που υποδεικνύεται από τον Συνήγορο
του Πολίτη,
η) ένα μέλος που υποδεικνύεται από την Εθνική Επι−
τροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου,
θ) έναν προϊστάμενο Διεύθυνσης Αστικής Κατάστασης
Αποκεντρωμένης Διοίκησης.
Για την υποστήριξη του έργου της επιτροπής ως μέλη
της γραμματείας της επιτροπής ορίζονται δύο υπάλλη−
λοι κατηγορίας ΠΕ της Διεύθυνσης Ιθαγένειας.
2. Tο σχέδιο του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας που θα
συντάξει η επιτροπή του παρόντος άρθρου υποβάλλε−
ται στη Βουλή για να κυρωθεί κατά τη διαδικασία που
προβλέπει το άρθρο 76 παρ. 6 του Συντάγματος.
3. Η Επιτροπή, της οποίας τα μέλη δεν λαμβάνουν
κανενός είδους αμοιβή ή αποζημίωση, συγκροτείται με
απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής
Ανασυγκρότησης. Με την ίδια απόφαση ορίζεται ο χρό−
νος περάτωσης του έργου, οι ειδικοί εισηγητές και τα
μέλη της γραμματείας της επιτροπής και ρυθμίζονται
θέματα που αναφέρονται στη λειτουργία, στη διοικητική
μέριμνα και τη γραμματειακή υποστήριξή τους. Από
τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εσωτερικών και
Διοικητικής Ανασυγκρότησης θα καλυφθούν τα έξοδα
μετακίνησης μελών της επιτροπής που τυχόν κατοικούν
εκτός Αθηνών.
ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ
2011/98/ΕΕ ΚΑΙ 2014/36/EE
Άρθρο 5
Σκοπός των άρθρων 6 και 7 του παρόντος
1. Σκοπός του άρθρου 6 του παρόντος νόμου είναι
η ενσωμάτωση στην ελληνική έννομη τάξη της Οδη−
γίας 2011/98/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου της 13ης Δεκεμβρίου 2011 (EEL 343 της
23.12.2011).
2. Σκοπός του άρθρου 7 του παρόντος νόμου είναι
η ενσωμάτωση στην ελληνική έννομη τάξη της Οδηγί−
ας 2014/36/EE του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου της 26ης Φεβρουαρίου 2014 (EEL 94 της
28.3.2014).

Άρθρο 6
Τροποποίηση διατάξεων του Ν. 4251/2014
για την προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας
προς την Οδηγία 2011/98/ΕΕ
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συμβουλίου της 13ης Δεκεμβρίου 2011
1. Μετά την περίπτωση κβ΄ της παρ. 1 του άρθρου 1
του Ν. 4251/2014 (Α΄ 80) προστίθεται η εξής περίπτωση:
«κβi) «Εργαζόμενος τρίτης χώρας»: κάθε πολίτης τρί−
της χώρας που έχει γίνει δεκτός στην ελληνική επι−
κράτεια και ο οποίος διαμένει νομίμως και του έχει
χορηγηθεί άδεια διαμονής για εργασία ή άδεια διαμονής
με δικαίωμα εργασίας, στο πλαίσιο εξαρτημένης σχέσης
εργασίας στην Ελλάδα σύμφωνα με τις διατάξεις της
κείμενης νομοθεσίας.»
2. Στην περίπτωση ιστ΄ της παρ. 1 του άρθρου 1 του
Ν. 4251/2014 προστίθεται υποπερίπτωση ως εξής:
«ιστi) «Ενιαία άδεια»: άδεια διαμονής που εκδίδεται
από τις ελληνικές αρχές με χρήση του ενιαίου τύπου
που θεσπίζεται στον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1030/2002 του
Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, (EEL 157, 15.6.2002),
όπως ισχύει, στην οποία αναγράφονται οι προϋποθέσεις
πρόσβασης στην αγορά εργασίας, βάσει της οποίας
επιτρέπεται στον πολίτη τρίτης χώρας να διαμένει νό−
μιμα στην ελληνική επικράτεια με σκοπό την εργασία.»
3. Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 1 του Ν. 4251/2014
προστίθεται περίπτωση νζ΄ ως εξής:
«νζ) «Ενιαία διαδικασία υποβολής αίτησης»: κάθε δια−
δικασία που οδηγεί, βάσει ενιαίας αίτησης που υποβάλ−
λεται από πολίτη τρίτης χώρας, σε απόφαση σχετικά
με την εν λόγω αίτηση, με σκοπό να του χορηγηθεί
άδεια διαμονής για εργασία στην ελληνική επικράτεια.»
4. Η περίπτωση ιε΄ της παρ. 1 του άρθρου 1 του
Ν. 4251/2014 αντικαθίσταται ως εξής:
«ιε) Θεώρηση Μακράς διάρκειας (Εθνική θεώρηση −
Visa D): Θεώρηση εισόδου D είναι η εξουσιοδότηση που
χορηγείται από τις αρμόδιες ελληνικές αρχές για την
είσοδο και διαμονή πολιτών τρίτων χωρών στην Ελ−
ληνική Επικράτεια για διάστημα που υπερβαίνει τις 90
ημέρες και μπορεί να ανέλθει έως 365 ημέρες, με βάσει
αντίστοιχες για το καθεστώς διαμονής πολιτών τρίτων
χωρών, εθνικές νομοθετικές ρυθμίσεις ή το ενωσιακό
δίκαιο.»
5. Μετά το άρθρο 2 του Ν. 4251/2014 προστίθεται άρ−
θρο 2Α ως εξής:
«Άρθρο 2Α
1. Οι διατάξεις του παρόντος εφαρμόζονται σε:
α) πολίτες τρίτων χωρών που ζητούν την αρχική χο−
ρήγηση άδειας διαμονής στην ελληνική επικράτεια με
σκοπό την εργασία, για έναν από τους τύπους άδειας
διαμονής που αναφέρονται στην περίπτωση β΄ του πα−
ρόντος άρθρου,
β) πολίτες τρίτων χωρών που κατέχουν άδεια διαμο−
νής στην ελληνική επικράτεια σύμφωνα με τις διατάξεις
των άρθρων 15, 16, 17, 19 παρ. 7, 61, 64, 98, 114 και 122
του Ν. 4251/2014,
γ) πολίτες τρίτων χωρών που εισέρχονται ή έχουν
γίνει δεκτοί στην ελληνική επικράτεια σύμφωνα με
κάθε άλλη διάταξη με την οποία προβλέπεται η έκδοση
άδειας διαμονής με δικαίωμα εργασίας.
2. Οι διατάξεις του παρόντος δεν εφαρμόζονται:
α) στις κατηγορίες προσώπων που ορίζονται στην
παρ. 1 του άρθρου 2 του Ν. 4251/2014,
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νης από το Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.) ή
έχουν παθήσεις που αναφέρονται στο παράρτημα της
υπ’ αριθμ. Φ. 151/17897/Β6/2014 (Β΄ 358) κοινής υπουργι−
κής απόφασης, όπως αυτή εκάστοτε τροποποιείται και
αντικαθίσταται (Μόριο 1).
θ) Ο δικαιούχος να είναι ορφανός από τον έναν γονέα
ή να είναι τέκνο άγαμης μητέρας (Μόριο 1).
ι) Σε περίπτωση ισοψηφίας κατά την ανωτέρω μορι−
οδότηση, λαμβάνονται υπόψη τα μόρια εισαγωγής στα
Α.Ε.Ι. των αιτούντων κατά φθίνουσα σειρά κατάταξης.
8. Δεν εμπίπτουν στο ποσοστό της παραγράφου 5 του
παρόντος άρθρου οι ακόλουθες κατηγορίες:
α) Τα τέκνα των θυμάτων της τρομοκρατίας, που ανα−
φέρονται στην παρ. 1 του άρθρου 1 του Ν. 1897/1990 (Α΄
120), τα οποία έχουν δικαίωμα μετεγγραφής στην πόλη
που ο γονέας ή ο έχων την επιμέλεια δηλώνει ως μόνιμη
κατοικία του και
β) φοιτητές που έχουν αναπηρία (σωματική, διανο−
ητική ή ψυχική) 67% και άνω, πιστοποιούμενη από το
Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.) ή φοιτητές
που πάσχουν από τις αναφερόμενες στο παράρτημα της
υπ’ αριθμ. Φ.151/17897/Β6/2014 (Β΄ 358) κοινής υπουργικής
απόφασης παθήσεις, όπως αυτή εκάστοτε τροποποιεί−
ται ή αντικαθίσταται, ή έχουν πραγματοποιήσει δωρεά
οργάνου ή μυελού των οστών σε συνάνθρωπο. Οι φοι−
τητές αυτοί έχουν δικαίωμα μετεγγραφής στην πόλη
που ο γονέας ή ο έχων την επιμέλεια δηλώνει ως μόνι−
μη κατοικία ή στην πόλη που πιθανώς τους παρέχεται
ιατρική μέριμνα, σύμφωνα με βεβαίωση της επιτροπής
της προαναφερόμενης κοινής υπουργικής απόφασης.
Η διαδικασία για την υποβολή αιτήσεων μετεγγραφής,
η εξειδίκευση των κριτηρίων χορήγησής της, καθώς και
κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή
της ανωτέρω παραγράφου 7 ορίζεται με απόφαση του
Υπουργού Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων.
9. Η κατ’ εξαίρεση μετεγγραφή είναι δυνατή μετά από
απόφαση πενταμελούς Επιτροπής, η οποία αποτελείται
από έναν εκπρόσωπο, ο οποίος υποδεικνύεται από το
Σώμα Επιθεωρητών − Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης
(Σ.Ε.Ε.Δ.Δ.) και εκτελεί χρέη Προέδρου, έναν (1) εκπρό−
σωπο που υποδεικνύεται από τη Σύνοδο των Πρυτά−
νεων, έναν (1) εκπρόσωπο από τη Σύνοδο Προέδρων
των Τ.Ε.Ι. έναν (1) εκπρόσωπο Διεύθυνσης Ανώτατης
Εκπαίδευσης του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και
Θρησκευμάτων και έναν (1) εκπρόσωπο του Υπουργείου
Υγείας, με έργο την εξέταση αιτημάτων για κατ’ εξαίρε−
ση μετεγγραφή σε ιδιαίτερα σοβαρές και τεκμηριωμένα
εξαιρετικές περιπτώσεις φοιτητών Α.Ε.Ι. της ημεδαπής.
Η Επιτροπή είναι άμισθη και συγκροτείται κατ’ έτος
με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού, Παιδείας και
Θρησκευμάτων, στην οποία ορίζεται και κάθε άλλη λε−
πτομέρεια της λειτουργίας της.
10. Οι μετεγγραφόμενοι φοιτητές δύνανται να κάνουν
χρήση των διατάξεων του άρθρου 35 του Ν. 4115/2013
(Α΄ 24).
11. Η ισχύς του παρόντος άρθρου αρχίζει από το ακα−
δημαϊκό έτος 2015−2016. Κατά την πρώτη εφαρμογή του
(ακαδημαϊκό έτος 2015−2016), προθεσμία της παραγρά−
φου 1 ορίζεται η 11.9.2015.
12. Καταργείται το άρθρο 53 του Ν. 4264/2014 (Α΄118).
Άρθρο 22
1. Οι επιτυχόντες σε θέση εισαγωγής κατά το ακαδη−
μαϊκό έτος 2014−2015 στις Σχολές Αρχιτεκτονικής δικαι−
ούνται να μετεγγραφούν σε αντίστοιχη Σχολή, σύμφωνα
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με τα κριτήρια των παραγράφων 5 και 7 του άρθρου 21
του παρόντος νόμου.
2. Η κατά τα ανωτέρω μετεγγραφή πραγματοποιείται
με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού, Παιδείας και
Θρησκευμάτων. Ο αριθμός των μετεγγραφομένων ισού−
ται τουλάχιστον με το 15% του συνολικού αριθμού εισα−
χθέντων κατά το έτος 2014−2015 στις ανωτέρω Σχολές.
Σε περίπτωση ισοψηφίας κατά τη μοριοδότηση, πραγ−
ματοποιείται μετεγγραφή όλων των ισοψηφησάντων.
3. Οι μετεγγραφόμενοι φοιτητές δύνανται να κάνουν
χρήση των διατάξεων του άρθρου 35 του Ν. 4115/2013
(Α΄ 24).
4. Τα τέκνα των θυμάτων της τρομοκρατίας που ανα−
φέρονται στην παρ. 1 του άρθρου 1 του Ν. 1897/1990
(Α΄ 120), έχουν δικαίωμα μετεγγραφής στην πόλη που
ο γονέας ή ο έχων την επιμέλεια δηλώνει ως μόνιμη
κατοικία του. Η κατηγορία αυτών των δικαιούχων δεν
εμπίπτει στο ανώτατο όριο της παραγράφου 2 του πα−
ρόντος άρθρου, εκτείνεται δε και στους επιτυχόντες
στις Αρχιτεκτονικές Σχολές κατά τα προηγούμενα του
έτους 2014−2015 ακαδημαϊκά έτη.
5. Δεν εμπίπτουν επίσης στο ανωτέρω ποσοστό δι−
καιούμενοι μετεγγραφής φοιτητές που έχουν αναπηρία
(σωματική, διανοητική ή ψυχική) 67% και άνω, πιστο−
ποιουμένη από το Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας
(ΚΕ.Π.Α.) ή φοιτητές που πάσχουν από τις αναφερόμε−
νες, στο παράρτημα της υπ’ αριθμ. Φ. 151/17897/Β6/2014
(Β΄ 358) κοινής υπουργικής απόφασης παθήσεις ή έχουν
πραγματοποιήσει δωρεά οργάνου ή μυελού των οστών
σε συνάνθρωπο. Οι φοιτητές αυτοί έχουν δικαίωμα με−
τεγγραφής στην πόλη που ο γονέας ή ο έχων την επι−
μέλεια δηλώνει ως μόνιμη κατοικία ή στην πόλη που
πιθανώς τους παρέχεται ιατρική μέριμνα, σύμφωνα με
βεβαίωση της επιτροπής της προαναφερόμενης κοινής
υπουργικής απόφασης.
6. Με την επιφύλαξη της παραπάνω παραγράφου 4
του παρόντος άρθρου, δικαιούχοι μετεγγραφής σύμφω−
να με τα ανωτέρω, είναι όσοι υπέβαλαν αίτηση εντός
(Β΄ 2665) υπουργικές αποφάσεις.
7. Όσοι εκ των δικαιούχων φοιτητών δεν μετεγγρα−
φούν σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παραγράφους 1
έως 6 του παρόντος άρθρου, θα ληφθεί μέριμνα ώστε:
α) να εξασφαλιστεί κατά προτεραιότητα η στέγαση
και η σίτισή τους στα Τμήματα ή Σχολές επιτυχίας τους,
β) να τους δοθεί η δυνατότητα επιλογής άλλης Σχο−
λής στον τόπο που επιθυμούν, στην οποία θα μπορούν
να μετεγγραφούν με βάση τα μόρια που συγκέντρωσαν
στις πανελλήνιες εισαγωγικές εξετάσεις.
Λεπτομερειακά θέματα για την παράγραφο 7 του πα−
ρόντος άρθρου ορίζονται με υπουργική απόφαση του
Υπουργού Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων, η
οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η ισχύς του παρόντος άρθρου αρχίζει από το ακαδη−
μαϊκό έτος 2014−2015.
Άρθρο 23
Έναρξη ισχύος
α. Οι διατάξεις του άρθρου 7 του παρόντος νόμου
ισχύουν από την 1η Ιανουαρίου 2015.
β. Οι διατάξεις των παραγράφων 5 και 6 του άρθρου
8 ισχύουν από την 1η Σεπτεμβρίου 2015.
γ. Οι λοιπές διατάξεις του παρόντος νόμου ισχύουν
από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνή−
σεως, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στις επιμέρους
διατάξεις του.

ΑΔΑ: ΩΥΡΧ465ΦΘΕ-4ΞΤ
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)
Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφη−
μερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου
του Κράτους.
Αθήνα, 9 Ιουλίου 2015
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ Β. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΟI ΥΠΟΥΡΓΟI
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ κ.α.α.

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ,
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΟΥΣΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ,
ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ,
ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ

ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ,
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΤΖΙΑΣ

ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΡΔΑΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ,
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ,
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ

ΟΥΡΑΝΙΑ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ,
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΥΓΕΙΑΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΡΑΤΟΥΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΥΓΕΙΑΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κρά−
τους.
Αθήνα, 9 Ιουλίου 2015
Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ

