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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Καθορισμός του ελάχιστου αριθμού ημερομισθίων ή
ελάχιστου χρονικού διαστήματος ασφάλισης ανά
ασφαλιστικό φορέα, των αποδεικτικών στοιχείων
για την ανανέωση άδειας διαμονής πολιτών τρί−
των χωρών καθώς και ρύθμιση άλλων σχετικών
θεμάτων. ................................................................................................
Συμπλήρωση − τροποποίηση καταστατικού της Δη−
μοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Ιω−
αννίνων (Δ.Ε.Υ.Α.Ι.). .........................................................................
Ανάθεση καθηκόντων Ληξιάρχου για το Ληξιαρχείο
της Δημοτικής Ενότητας του Δήμου Νεμέας Νο−
μού Κορινθίας. ..................................................................................
Ορισμός έξι (6) Αντιπεριφερειαρχών στην Περιφέ−
ρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. ..............
Ορισμός Αντιπεριφερειαρχών στην Περιφέρεια Βο−
ρείου Αιγαίου και ανάθεση τομέων ευθύνης. ........
Ένταξη υπηρετούντος ΕΤΕΠ στην κατηγορία Ε.ΔΙ.Π.
της Σχολής Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλη−
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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 51738
(1)
Καθορισμός του ελάχιστου αριθμού ημερομισθίων ή
ελάχιστου χρονικού διαστήματος ασφάλισης ανά
ασφαλιστικό φορέα, των αποδεικτικών στοιχείων για
την ανανέωση άδειας διαμονής πολιτών τρίτων χω−
ρών καθώς και ρύθμιση άλλων σχετικών θεμάτων.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ −
ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 15 παρ. 2, 21 παρ. 2 και 136
παρ. 6 του ν. 4251/2014 (ΦΕΚ 80 Α΄), «Κώδικας Μετανά−
στευσης και Κοινωνικής Ένταξης και λοιπές διατάξεις».
2. 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 (Φ.Ε.Κ. 98
Α΄) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση
και τα Κυβερνητικά όργανα».

3. Τη με αριθμό 4062/25.7.2014 (ΦΕΚ 2110 Β΄) απόφαση
του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτερικών, περί
ανάθεσης αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Εσωτερικών,
Γεώργιο Ντόλιο.
4. Τη με αριθμό 22365/97/5.7.2013 (ΦΕΚ 1667 Β΄) από−
φαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, περί ανάθεσης
αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Πρόνοιας, Βασίλειο Κεγκέρογλου.
5. Το γεγονός ότι από τις ρυθμίσεις της παρούσας
απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρα−
τικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Ο ελάχιστος αριθμός ημερών ασφάλισης ή το ελά−
χιστο χρονικό διάστημα ασφάλισης ανά διετία ή τριε−
τία που πρέπει να πραγματοποιούν οι πολίτες τρίτων
χωρών, προκειμένου να πληρείται η προϋπόθεση για
ανανέωση των αδειών διαμονής τους σύμφωνα με τις
διατάξεις του ν. 4251/2014 καθορίζεται για το διάστημα
από 1.10.2014 έως 30.9.2015 ως εξής:
1.α. Για τους πολίτες τρίτων χωρών που είναι κάτο−
χοι αδειών διαμονής για παροχή εξαρτημένης εργα−
σίας σε σταθερό εργοδότη ή σε πολλούς μη σταθε−
ρούς εργοδότες ή εξαρτημένης εργασίας και παροχής
υπηρεσιών ή έργου, απαιτείται η συμπλήρωση, του
χρονικού διαστήματος που προβλέπεται στην παρά−
γραφο 1Α του άρθρου 31 του α.ν. 1846/1951 (179 Α΄),
όπως ισχύει ή της παραγράφου 3 του άρθρου 22 του
ν 3863/2010 (115 Α΄), ανάλογα με το είδος της απα−
σχόλησης τους. Για τους ελεύθερους επαγγελματίες
απαιτείται η συμπλήρωση των χρονικών προϋποθέ−
σεων για τη χορήγηση πλήρους ιατροφαρμακευτικής
κάλυψης σύμφωνα με τα κάθε φορά οριζόμενα στην
ασφαλιστική νομοθεσία.
β. Εάν πολίτες τρίτων χωρών είναι κάτοχοι αδειών
διαμονής για εργασία (ειδικού σκοπού) και η ασφα−
λιστική νομοθεσία παρέχει δικαίωμα εξαίρεσης από
την υποχρέωση ασφάλισης σε δημόσιο ασφαλιστι−
κό φορέα, προσκομίζεται βεβαίωση ιδιωτικού φορέα
ασφάλισης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην απόφαση
που εκδίδεται βάσει των διατάξεων του άρθρου 136
παρ. 3 του ν. 4251/2014 και παράλληλα μνημονεύε−
ται η σχετική διάταξη, η οποία προβλέπει δικαίωμα
εξαίρεσης.
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

2. Τα μέλη οικογένειας των ανωτέρω πολιτών τρίτων
χωρών που είναι συντηρούμενα (προστατευόμενα) και
κατέχουν άδεια διαμονής για οικογενειακή επανένωση
καθώς και τα ενηλικιωθέντα τέκνα που κατείχαν στο
παρελθόν άδεια διαμονής για οικογενειακή επανένω−
ση ασφαλίζονται υποχρεωτικά, εφόσον πληρούνται οι
σχετικές προϋποθέσεις της ασφαλιστικής νομοθεσίας,
στον ασφαλιστικό φορέα του συντηρούντος (άμεσα
ασφαλισμένου) και προσκομίζουν, κατά την ανανέωση
της άδειας διαμονής τους για τον ίδιο λόγο, οικογενει−
ακό βιβλιάριο υγείας.
3. Εφόσον υφίσταται δυνατότητα, μέσω ηλεκτρονικής
υπηρεσίας του οικείου ασφαλιστικού φορέα, ενημέρω−
σης των υπηρεσιών Αλλοδαπών και Μετανάστευσης,
για τη διαπίστωση συνδρομής των προϋποθέσεων της
παρούσης δεν απαιτείται η προσκόμιση των σχετικών
δικαιολογητικών από τους ενδιαφερόμενους πολίτες
τρίτων χωρών.
4. Δυνατότητα ανανέωσης άδειας διαμονής παρέχεται
και στους πολίτες τρίτων χωρών που διέκοψαν την
δραστηριότητά τους ή επιδοτούνται λόγω ανεργίας ή
προέβησαν σε ρύθμιση οφειλών και ειδική νομοθεσία
παρέχει ενεργή ασφαλιστική ικανότητα.
5. Από την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας
καταργούνται οι διατάξεις της αριθ. 15055/546/2011 (ΦΕΚ
1886) όμοιας.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως
Αθήνα, 10 Οκτωβρίου 2014
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΓΚΙΚΑΣ ΧΑΡΔΟΥΒΕΛΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΤΟΛΙΟΣ

ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ,
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ

F
Αριθμ. 64884/13248
(2)
Συμπλήρωση − τροποποίηση καταστατικού της Δημο−
τικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Ιωαννί−
νων (Δ.Ε.Υ.Α.Ι.).
Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ −
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 1, 65, 107, 108, 109, 214,
225, 226, 238 και 280 παρ. Ι του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/
7−6−2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης»,
όπως σήμερα ισχύουν.
2. Τις διατάξεις του Π.Δ/τος 141/2010 (ΦΕΚ 234/Α΄/
27−12−2010) «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκη−
σης Ηπείρου − Δυτικής Μακεδονίας».
3. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθε−
σίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα»
που κυρώθηκε με το Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α΄/22−4−2005),
όπως σήμερα ισχύουν, που αφορούν τον έλεγχο των
δαπανών που προκαλούν οι κανονιστικές διοικητικές
πράξεις.

4. Τις διατάξεις των άρθρων 1−5 του Ν. 1069/1980 (ΦΕΚ
191/Α΄/23−8−1980) «Περί κινήτρων δια την ίδρυσιν Επιχει−
ρήσεων Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως».
5. Τις διατάξεις των άρθρων 252 παρ. 4 και 255 του
Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α΄/8−6−2006) «Κύρωση του Κώδικα
Δήμων και Κοινοτήτων».
6. Τα Π.Δ. 1180/1980 (ΦΕΚ 303/Α΄/30−12−1980) και
354/1985 (ΦΕΚ 129/Α΄/9−7−1985), που αφορούν τη σύστα−
ση της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης
Ιωαννίνων (Δ.Ε.Υ.Α.Ι.).
7. Την υπ’ αριθμ. 7064/4−4−2003 απόφαση του Γενικού
Γραμματέα Περιφέρειας Ηπείρου (ΦΕΚ 549/Β΄/8−5−2003)
«Τροποποίηση της συστατικής πράξης της Δημοτικής
Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Ιωαννίνων».
8. Την υπ’ αριθμ. 18664/4202/24−3−2008 απόφαση του
Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Ηπείρου (ΦΕΚ 634/
Β΄/10−4−2008) «Τροποποίηση της συστατικής πράξης
της Δ.Ε.Υ.Α. Ιωαννίνων».
9. Την υπ’ αριθμ. 14343/3632/17−4−2012 απόφαση της Γε−
νικής Γραμματέως Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου −
Δυτ. Μακεδονίας (ΦΕΚ 1424/Β΄/30−4−2012) «Τροποποίη−
ση της συστατικής πράξης της Δημοτικής Επιχείρησης
Ύδρευσης Αποχέτευσης Ιωαννίνων (Δ.Ε.Υ.Α.Ι.)».
10. Την υπ’ αριθμ. 326/138/18−1−2013 απόφαση του Γενι−
κού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου −
Δυτ. Μακεδονίας (ΦΕΚ 240/Β/8−2−2013) «Τροποποίηση
της συστατικής πράξης της Δημοτικής Επιχείρησης
Ύδρευσης Αποχέτευσης Ιωαννίνων (Δ.Ε.Υ.Α.Ι.)».
11. Την 487/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου
Δήμου Ιωαννίνων με την οποία αποφασίζεται η τρο−
ποποίηση του άρθρου 9 του καταστατικού της Δημο−
τικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Ιωαννίνων
(Δ.Ε.Υ.Α.Ι.), αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε την 487/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμ−
βουλίου Δήμου Ιωαννίνων, με την οποία τροποποιείται
η συστατική πράξη της Δ.Ε.Υ.Α. Ιωαννίνων, ως προς το
άρθρο 9 αυτής, η οποία έχει ως ακολούθως:
Η επιχείρηση θα διοικείται από 11/μελες Διοικητικό
Συμβούλιο, το οποίο θα αποτελείται από:
1. Έξι (6) αιρετούς εκπροσώπους του Δήμου, από τους
οποίους ο ένας (1) θα ανήκει στη μειοψηφία, που ορίζο−
νται από το Δημοτικό Συμβούλιο.
2. Τρεις (3) δημότες ή κατοίκους που έχουν πείρα και
γνώσεις σχετικές με το αντικείμενο της επιχείρησης, που
ορίζονται από το Δημοτικό Συμβούλιο, από τους οποίους
ο ένας θα είναι μέλος του Επιμελητηρίου Ιωαννίνων.
3. Έναν (1) εκπρόσωπο του Τεχνικού Επιμελητηρίου
Ιωαννίνων, ο οποίος θα οριστεί από το φορέα του.
4. Έναν (1) εκπρόσωπο των εργαζομένων, ο οποίος θα
οριστεί από το φορέα του.
Κατά τα λοιπά ισχύει το Π.Δ. 1180/80 (ΦΕΚ 303/Α΄/
30−12−1980).
Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλεί−
ται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου
Ιωαννιτών.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Ιωάννινα, 10 Οκτωβρίου 2014
Η Γενική Γραμματέας
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΕΥΤΑΞΑ

