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Α Π Ο Φ Α Σ Η
Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ
Έχοντας υπόψη
1. Τις διατάξεις του 58 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87-7/6/2010) περί
«Αρµοδιότητες ∆ηµάρχου»
2. Τις διατάξεις της παραγρ. 4 του άρθρου 87 του Ν. 3584/2007 (ΦΕΚ Α’
143-28/6/2007) «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης ∆ηµοτικών και
Κοινοτικών Υπαλλήλων»
3. Τις υπηρεσιακές ανάγκες για την εύρυθµη λειτουργία του ∆ήµου
4. Τον υπό σύσταση ΟΕΥ του νέου ∆ήµου Κεφαλλονιάς
5. Τις διατάξεις του άρθρου 97 του Ν.3852/2010
6. Την υπ. αριθµ. 39/2011 Απόφαση του ∆ηµάρχου Κεφαλλονιάς µε θέµα:
«Κατάταξη προσωπικού στο ∆ήµο Κεφαλλονιάς, σύµφωνα µε τις
διατάξεις του άρθρου 254 του Ν. 3852/2010» όπως δηµοσιεύθηκε στην
Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως ΦΕΚ Β’ 1192/9-6-2011
7. Το Π.∆./γµα 22/1990 (άρθρο 18 παρ.14) βάσει του οποίου κατά την
κρίση της υπηρεσίας οι υπάλληλοι µπορούν να ανταποκριθούν στα
συγκεκριµένα καθήκοντα που τους ανατίθενται.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
1) Συστήνουµε Γραφείο Αλλοδαπών & Μετανάστευσης υπό τη ∆ιεύθυνση
∆ιοικητικών & Οικονοµικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Κεφαλλονιάς έως την
εφαρµογή του νέου εγκεκριµένου ΟΕΥ, το οποίο ασκεί τις ακόλουθες
αρµοδιότητες:
Το Γραφείο τηρεί τις υποχρεώσεις που προκύπτουν από την ισχύουσα
νοµοθεσία περί ιθαγένειας, αλλοδαπών και µετανάστευσης. Στο πλαίσιο
αυτό και σύµφωνα µε τις δικαιοδοσίες που δίδονται στο ∆ήµο µε τις
ισχύουσες διατάξεις:
(α) Τηρεί Μητρώο Αλλοδαπών.
(β) Παραλαµβάνει αιτήσεις, ελέγχει τα δικαιολογητικά και τα προωθεί στην
αρµόδια υπηρεσία της Περιφέρειας για την χορήγηση και ανανέωση αδειών
παραµονής αλλοδαπών στην Ελλάδα.
(γ) Παραλαµβάνει αιτήσεις και δικαιολογητικά για την απόκτηση της
ελληνικής ιθαγένειας µε πολιτογράφηση και τις προωθεί στην αρµόδια
υπηρεσία του Υπουργείου Εσωτερικών.
(δ) Επιδίδει σχετικές µε τα ανωτέρω αποφάσεις σε αλλοδαπούς.
(ε) Συνεργάζεται µε το Τµήµα Αδειών ∆ιαµονής Αλλοδαπών της ∆ιεύθυνσης
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2) Με την παρούσα ορίζεται και εξουσιοδοτείται ως υπεύθυνη του
Γραφείου Αλλοδαπών & Μετανάστευσης την ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ∆ΟΞΑΡΑ του
Αριστοµένη, ∆Ε ∆ιοικητικός, Βαθµού Α’.
Το Γραφείο Αλλοδαπών & Μετανάστευσης στελεχώνεται µετά της υπευθύνου
και των κάτωθι υπαλλήλων:
• Ιωάννης Βουργίδης του Βασιλείου, ΤΕ ∆ιοικητικού
• Ευάγγελος Παναγιωτάτος του ∆ηµητρίου, ∆Ε Τεχνιτών
• Συµεών Τζωρτζάτος του Μάρκου, ∆Ε ∆ιοικητικός
Κάθε προηγούµενη απόφαση µε την οποία έχουν ανατεθεί καθήκοντα επί
των συγκεκριµένων αρµοδιοτήτων σε υπαλλήλους οι οποίοι δεν εντάσσονται
στο νέο Γραφείο Αλλοδαπών & Μετανάστευσης, παύει να έχει ισχύ.
Παρακαλούνται οι υπάλληλοι που ασκούσαν τις εν λόγω αρµοδιότητες να
παραδώσουν τους φακέλους τους στην υπεύθυνη Γραφείου αλλοδαπών &
Μετανάστευσης, καθώς και όλες τις εκκρεµείς υποθέσεις τους,
συντάσσοντας σχετικό αναλυτικό ενηµερωτικό σηµείωµα, το οποίο φέρει την
υπογραφή τους και την υπογραφή της υπεύθυνης γραφείου.

Ο ∆ήµαρχος Κεφαλλονιάς

Αλέξανδρος Παρίσης
Κοιν.
-Ενδιαφερόµενους υπαλλήλους
-Αντιδηµάρχους
-Προϊσταµένη ∆/κών & Οικ/κών υπηρεσιών
-Γραφείο Ανθρώπινου ∆υναµικού
- Ιστοσελίδα του ∆ήµου
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