E
ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α

Signature Not
Verified
Digitally signed by
VARVARA ZACHARAKI
Date: 2018.04.02 15:40:48
EEST
Reason: Signed PDF
(embedded)
Location: Athens, Ethniko
Typografio

13273

ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
2 Απριλίου 2018

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Προσθήκη της άδειας διαμονής αόριστης διάρκειας ή δεκαετούς διάρκειας, της άδειας διαμονής για επενδυτική δραστηριότητα καθώς και της
άδειας διαμονής ιδιοκτήτη ακινήτου ή μόνιμης
άδειας διαμονής επενδυτή, στους τίτλους οριστικής διαμονής που γίνονται αποδεκτοί για την πολιτογράφηση αλλοδαπών.

2

Τροποποίηση της Φ. 411/1/294483/Σ.797/
6-2-2018 απόφασης ΥΕΘΑ «Καθορισμός Συμβουλίων Μεταθέσεων των Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων. Εξειδίκευση των κριτηρίων και λοιπών
θεμάτων που αφορούν στις τοποθετήσεις, τις
μεταθέσεις και τις αποσπάσεις των αξιωματικών,
ανθυπασπιστών και υπαξιωματικών των Ενόπλων
Δυνάμεων» (Β’ 468).

3

Τροποποίηση άδειας Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης - Δημοτικού Σχολείου.

4

Ανάκληση άδειας Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης - Συστεγαζόμενου Νηπιαγωγείου.

5

Χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας του
Ωδείου «# Ρυθμοί».

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 130181/6353
(1)
Προσθήκη της άδειας διαμονής αόριστης διάρκειας ή δεκαετούς διάρκειας, της άδειας διαμονής για επενδυτική δραστηριότητα καθώς και της
άδειας διαμονής ιδιοκτήτη ακινήτου ή μόνιμης
άδειας διαμονής επενδυτή, στους τίτλους οριστικής διαμονής που γίνονται αποδεκτοί για την
πολιτογράφηση αλλοδαπών.

Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - Α’ 217), όπως αντικαταστάθηκε
με την παρ. 1.β. του άρθρου 142 του ν. 4251/2014 (Α’ 80),
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 (Α’ 98).
2. Το π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 210).
3. Την αριθ. πρωτ. ΓΔΟΥΔΥ/6/13-3-2018 εισήγηση της
Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών
Υπηρεσιών και Διοικητικής Υποστήριξης του Υπουργείου Εσωτερικών.
4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Άρθρο Μόνο
Στο υπό στοιχείο ε της παραγράφου 1 του άρθρου
5 του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004),
όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο μόνο της αριθ.
130181/25843/11-11-2014 απόφασης του Υφυπουργού
Εσωτερικών (Β’ 3142), προστίθενται περιπτώσεις αη και
αθ ως εξής:
«αη) άδεια διαμονής αόριστης διάρκειας ή δεκαετούς
διάρκειας σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 22 του ν. 2910/2001 (Α’ 91), όπως αντικαταστάθηκε
με την παρ. 3 του άρθρου 32 του ν. 3202/2003 (Α’ 284),
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),
αθ) άδεια διαμονής για επενδυτική δραστηριότητα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 του
ν. 4251/2014 (Α’ 80), εξαιρουμένων των στελεχών της
παρ. 2 του άρθρου 1 της κοινής υπουργικής απόφασης
αριθ. 53969/22.10.2014 (Β’ 2928), καθώς και άδεια διαμονής ιδιοκτήτη ακινήτου ή μόνιμη άδεια διαμονής
επενδυτή σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 36Α του
ν. 3386/2005 (Α’ 212) και του άρθρου 20 Κεφάλαιο Β του
ν. 4251/2014 (Α’ 80)».
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Της παρ. 2 του άρθρου 5 του Κώδικα της Ελληνικής

Αρ. Φύλλου 1208

Αθήνα, 27 Μαρτίου 2018
Ο Υπουργός
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ

