
    

 

 

 

ΘΕΜΑ: ΑΠΟΦΑΗ ΔΗΜΑΡΧΟΤ 

 

Ο Διμαρχοσ Διονφςου λαμβάνοντασ υπόψθ : 

 Σισ διατάξεισ του Ν. 3852/10 

 Σισ διατάξεισ του Ν. 3463/06 

 Σισ διατάξεισ του Ν. 3584/07 

 Σισ υπ’ αρικμόν 45/28-12-2010 εγκυκλίουσ του υπουργείου εςωτερικϊν,  

αποκζντρωςθσ & θλεκτρονικισ διακυβζρνθςθσ 

 Σισ διατάξεισ του Β.Δ. 17/5-15/06/1959 

 

ΑΠΟΦΑΙΖΕΙ 

α) Ορίηει ωσ Προϊςταμζνθ του τμιματοσ Δθμοτικισ Κατάςταςθσ τθσ Διεφκυνςθσ Διοικθτικϊν 

Τπθρεςιϊν του Διμου Διονφςου τθν κα Μπουρτηόγλου Φανουρία, μόνιμθ υπάλλθλο του Διμου 

Διονφςου, κλάδου ΔΕ1 Διοικθτικοφ με βακμό Α’, θ οποία μζχρι και τισ 31.12.2010 αςκοφςε τα 

κακικοντα τθσ Διευκφντριασ Διοικθτικϊν Τπθρεςιϊν του καταργοφμενου Διμου Αγίου τεφάνου. 

β) Σοποκετεί ςτο Σμιμα Δθμοτικισ Κατάςταςθσ του Διμου Διονφςου τουσ κατωτζρω υπαλλιλουσ: 

 Ραμπίδθσ Ελευκζριοσ, μόνιμοσ υπάλλθλοσ του Διμου Διονφςου, κλάδου ΔΕ1 Διοικθτικοφ με 

βακμό Α’, ο οποίοσ μζχρι και τισ 31.12.2010 υπθρετοφςε ςτον καταργοφμενο Διμο Δροςιάσ. 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΣΣΙΚΗ 

ΔΗΜΟ ΔΙΟΝΤΟΤ 

Γραφείο Δημάρχου 

ΑΓ. ΣΕΦΑΝΟ  10 / 01 / 2011 

ΑΡ. ΑΠΟΦΑΗ : 24 

ΑΡ. ΠΡΩΣ.:276 

 



 Χειλετηάρθ Αικατερίνθ, μόνιμθ υπάλλθλο του Διμου Διονφςου, κλάδου ΔΕ1 Διοικθτικοφ, θ 

οποία μζχρι και τισ 31.12.2010 υπθρετοφςε ςτθν καταργοφμενθ Κοινότθτα ταμάτασ.  

 εϊντι Μαρία, μόνιμθ υπάλλθλοσ του Διμου Διονφςου, κλάδου ΔΕ1 Διοικθτικοφ με βακμό Β’, θ 

οποία μζχρι και τισ 31.12.2010 υπθρετοφςε ςτθν καταργοφμενθ Κοινότθτα Ροδόπολθσ. 

 Κανελλοποφλου Σριςεφγενθ, μόνιμθ υπάλλθλοσ του Διμου Διονφςου, κλάδου ΔΕ1 Διοικθτικοφ 

με βακμό Α’, θ οποία μζχρι και τισ 31.12.2010 υπθρετοφςε ςτον καταργοφμενο Διμο Αγίου 

τεφάνου. 

 Καλλονιάτου Λουκία, μόνιμθ υπάλλθλοσ του Διμου Διονφςου, κλάδου ΔΕ38 Χειριςτζσ Η/Τ με 

βακμό Α’, θ οποία μζχρι και τισ 31.12.2010 υπθρετοφςε ςτον καταργοφμενο Διμο Δροςιάσ. 

 Χρυςομαλλίδου Όςια, μόνιμθ υπάλλθλοσ του Διμου Διονφςου, κλάδου ΔΕ1 Διοικθτικοφ με 

βακμό Α’ θ οποία μζχρι και τισ 31.12.2010 υπθρετοφςε ςτον καταργοφμενο Διμο Διονφςου. 

I. ε κάκε ζναν από τουσ ανωτζρω υπαλλιλουσ ανατίκενται, ενδεικτικά, τα ακόλουκα κακικοντα : 

Μητρώο αρρζνων - ςτρατολογίασ - ιθαγζνειασ 

1. Καταρτίηει, δθμοςιεφει και φροντίηει για τθν ζγκριςθ του ετιςιου Μθτρϊου Αρρζνων και τθν 

εκτφπωςι του, ςφμφωνα με αυτά που ορίηει θ ςτρατολογικι νομοκεςία. 

2. Επιμελείται: α) τισ εγγραφζσ αδιλωτων, β) εγγραφζσ αλλοδαπϊν που αποκτοφν τθν ελλθνικι 

ικαγζνεια και διαγραφζσ όςων τθν ζχαςαν ι απεβίωςαν ι είναι ανφπαρκτοι ι απζκτθςαν ξζνθ 

ικαγζνεια, γ) διορκϊςεισ επωνφμων, κυρίων ονομάτων, πατρϊνυμων, μθτρωνφμων, τόπου και 

χρόνου γεννιςεωσ, λθξιαρχικϊν ςτοιχείων, αλλαγι ςτοιχείων λόγω υιοκεςίασ κ.λπ., δ) 

μεταγραφζσ ςτθ ςφνταξθ ςτρατολογικοφ πίνακα, ε) εγγραφζσ αυτϊν που διαμζνουν ςτθ 

διοικθτικι περιφζρεια του Διμου, ςτ) τθν ζκδοςθ πιςτοποιθτικϊν κάκε τφπου, αρμοδιότθτασ 

του Γραφείου, η) τθν αρχειοκζτθςθ και βιβλιοδζτθςθ διαταγϊν Νομαρχίασ, εγγράφων και 

γενικϊν μεταβολϊν ςτα ετιςια Μθτρϊα. 

3. Διεκπεραιϊνει κάκε υπόκεςθ ςε ςυνεργαςία με τισ αρμόδιεσ Αρχζσ που ςχετίηεται με τισ 

επιτάξεισ, ςφμφωνα με το Νόμο "περί ςτρατιωτικϊν ειςφορϊν και ναυλϊςεων". 

Δημοτολόγιο – Στατιςτική - Πολιτογράφηςη 

1. υντάςςει και τθρεί, ςφμφωνα με το Νόμο περί Δθμοτολογίων, τα βιβλία του Γενικοφ Μθτρϊου 

Δθμοτϊν. 



2. Επιμελείται τισ μεταβολζσ του Δθμοτολογίου (μεταδθμοτεφςεισ, εγγραφζσ, διαγραφζσ, 

διορκϊςεισ θλικιϊν, αλλαγισ ι ςυμπλιρωςθσ ςτοιχείων, εγγραφι αδιλωτων, εξωγάμων κ.λπ.), 

οι οποίεσ καταχωροφνται και θλεκτρονικά. 

3. Διεξάγει τθ ςχετικι αλλθλογραφία με τουσ άλλουσ Διμουσ και άλλεσ υπθρεςίεσ (ΚΕΠ κ.λπ. ) 

4. Διεκπεραιϊνει τθν αλλθλογραφία με τα Προξενεία τθσ Ελλάδοσ ςτο Εξωτερικό, για υποκζςεισ 

δθμοτϊν (κατοίκων εξωτερικοφ).  

5. Επιμελείται τισ εγγραφζσ των δθμοτϊν που απόκτθςαν τθν ελλθνικι ικαγζνεια και διαγραφζσ 

όςων τθν ζχαςαν. 

6. Εκδίδει τα αιτοφμενα από τουσ δθμότεσ πιςτοποιθτικά οικογενειακισ καταςτάςεωσ, 

ταυτοπροςωπίασ κλθρονομικϊν υποκζςεων κ.λπ., των οποίων θ ζκδοςθ ζχει ανατεκεί από το 

Νόμο ςτο Διμαρχο. 

7. Φροντίηει για τθν ζγκαιρθ αποςτολι πιςτοποιθτικϊν γεννιςεωσ ςτισ κατοικίεσ των δθμοτϊν για 

τθν εγγραφι των παιδιϊν ςτα Νθπιαγωγεία και Δθμοτικά χολεία.  

8. Επιμελείται τα ευρετιρια των καρτελϊν εγγραφισ ςτα νζα δθμοτολόγια και τθν ζκδοςθ 

πιςτοποιθτικϊν ικαγενείασ για κάκε χριςθ, που ανικουν ςτθν αρμοδιότθτα του Γραφείου. 

9. Παραλαμβάνει τισ αιτιςεισ με τα ςχετικά δικαιολογθτικά, ελζγχει τθν πλθρότθτά τουσ, 

ςυντάςςει τθ διλωςθ πολιτογράφθςθσ και διαβιβάηει τθ ςχετικι αλλθλογραφία ςτο Σμιμα 

Ικαγζνειασ τθσ Περιφζρειασ για περαιτζρω ζλεγχο προκειμζνου να αποφανκεί για τθ χοριγθςθ 

ι μθ τθσ Ελλθνικισ Ικαγζνειασ.  

10. Σθρεί αρχείο δθλϊςεων πολιτογράφθςθσ και αντίςτοιχων διαβιβαςτικϊν προσ τθν Περιφζρεια. 

Αναθεώρηςη εκλογικών καταλόγων. 

1. Σθρεί τουσ εκλογικοφσ καταλόγουσ του Διμου.  

2. Φροντίηει για τθν κατά νόμον ανακεϊρθςθ αυτϊν.  

3. Αποςτζλλει ςτο Τπουργείο Εςωτερικϊν κάκε δίμθνο τισ μεταβολζσ για τθν ανακεϊρθςθ των 

εκλογικϊν καταλόγων του Διμου.  

4. Επιμελείται τθν εγγραφι πολιτϊν τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ ςτουσ εκλογικοφσ καταλόγουσ και 

τθρεί εκλογικοφσ καταλόγουσ ετεροδθμοτϊν.  

Εξυπηρζτηςη Αλλοδαπών  

1. Διακρίβωςθ τθσ ικαγζνειασ του αλλοδαποφ. 



2. Ζλεγχοσ του διαβατθρίου ι άλλου ταξιδιωτικοφ εγγράφου με κεϊρθςθ ειςόδου (VISA) από τισ 

Ελλθνικζσ Προξενικζσ Αρχζσ ςτο εξωτερικό και ο ζλεγχοσ αν θ κεϊρθςθ ζχει λιξει χρονικά. 

3. Ζλεγχοσ και παραλαβι των απαραίτθτων δικαιολογθτικϊν για τθν ανανζωςθ των παραπάνω 

αδειϊν παραμονισ κακϊσ και των δικαιολογθτικϊν που αφοροφν μεταβολι ςτοιχείων των 

αλλοδαπϊν.  

4. ‘Ζλεγχοσ και παραλαβι των απαραίτθτων δικαιολογθτικϊν για τθν αντικατάςταςθ αδειϊν λόγω 

απϊλειασ, φκοράσ ι αναγραφισ λάκοσ ςτοιχείων. 

5. Τποβολι των αιτθμάτων των αλλοδαπϊν που αφοροφν ςτθν ζκδοςθ, ανανζωςθ ι 

αντικατάςταςθ αδειϊν παραμονισ με ατομικοφσ φακζλουσ ςτθν Περιφζρεια. 

6. Παραλαβι των αδειϊν που εκδίδονται από τθν Περιφζρεια και θ γνωςτοποίθςθ ζκδοςθσ τουσ 

ςτουσ ενδιαφερόμενουσ αλλοδαποφσ, ςφμφωνα με τθν εκάςτοτε ιςχφουςα νομοκεςία.  

7. Παράδοςθ των αδειϊν ςτουσ δικαιοφχουσ αλλοδαποφσ. 

8. Επιςτροφι των αδειϊν που δεν παρελιφκθςαν από τουσ δικαιοφχουσ αλλοδαποφσ ςτθν 

Περιφζρεια. 

9. Επικόλλθςθ ςε διαβατιρια εν ιςχφ των αδειϊν παραμονισ ενιαίου τφπου. 

10. Τποβολι ςτθν Περιφζρεια των απαραίτθτων δικαιολογθτικϊν που αφοροφν μεταβολι 

ςτοιχείων των αλλοδαπϊν. 

11. Διεξαγωγι αλλθλογραφίασ που αφορά αλλοδαποφσ με ενδιαφερόμενεσ Τπθρεςίεσ. 

12. Σιρθςθ μθτρϊου αλλοδαπϊν. 

II. τθν κα  Μπουρτηόγλου ανατίκενται επιπλζον, ενδεικτικά, τα ακόλουκα κακικοντα : 

1. Ειςθγείται ιεραρχικά τα κζματα τθσ αρμοδιότθτάσ τθσ. 

2. Παραλαμβάνει τθν αλλθλογραφία από τον Προϊςτάμενο τθσ Διεφκυνςθσ και φροντίηει για τθν 

ζγκαιρθ διεκπεραίωςθ τθσ. 

3. Κατανζμει τθν εργαςία ςτουσ υπαλλιλουσ που υπάγονται ςτθν αρμοδιότθτά τθσ και αναπλθρϊνει 

τυχόν κενά που δθμιουργοφνται με άτομα του Σμιματοσ τθσ, κατόπιν ςυνεννόθςθσ με τον 

Προϊςτάμενο τθσ Διεφκυνςθσ. 

4. Μεριμνά για τισ τοιχοκολλιςεισ των ανακοινϊςεων και για τθν κοινοποίθςθ των εγγράφων - 

εγκυκλίων που εμπίπτουν ςτθν αρμοδιότθτά τθσ 



5. Καταρτίηει ςε πρϊτο βακμό τισ εκκζςεισ αξιολόγθςθσ του προςωπικοφ του Σμιματοσ τθσ, τισ 

οποίεσ υποβάλλει ςε ςυνζχεια ςτον Διευκυντι για περαιτζρω κρίςθ. 

6. Είναι υπεφκυνθ για τον προγραμματιςμό, τθ διεφκυνςθ, τθν οργάνωςθ και τον ζλεγχο - 

ςυντονιςμό των γραφείων, τα οποία ελζγχει ιεραρχικά. 

7. Επιμελείται των ειςθγιςεων για κεμάτων που αφοροφν αρμοδιότθτεσ του τμιματόσ τθσ για 

ςυηιτθςθ ςτο Δθμοτικό υμβοφλιο και ςτθν Οικονομικι Επιτροπι. 

8. Ζχει προςωπικι ευκφνθ για τθ διεκπεραίωςθ κεμάτων του τμιματοσ δθμοτικισ κατάςταςθσ του 

Διμου, ανεξάρτθτα αν αυτά αςκοφνται, με εντολζσ τθσ, από τουσ υπαλλιλουσ του τμιματοσ. 

 

Η κα Μπουρτηόγλου διατθρεί τθν ιδιότθτά τθσ ωσ Διευκφντρια Διοικθτικϊν Τπθρεςιϊν με αρμοδιότθτα 

ςυνυπογραφισ εγγράφων που αφοροφν τθν δθμοτικι κοινότθτα Αγίου τεφάνου με τελικό 

υπογράφοντα τον αντίςτοιχο προϊςτάμενο.    

Ο κοσ Ραμπίδθσ διατθρεί τθν ιδιότθτά του ωσ προϊςτάμενοσ Οικονομικϊν Τπθρεςιϊν  με αρμοδιότθτα 

ςυνυπογραφισ εγγράφων που αφοροφν τθν δθμοτικι κοινότθτα Δροςιάσ με τελικό υπογράφοντα τον 

αντίςτοιχο προϊςτάμενο.    

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ: 

1. Δ/νςθ Διοικθτικϊν 

2. Ενδιαφερόμενοι 

3. Γρ. Δθμάρχου 

4. Αντιδιμαρχοσ κ. ακελλαρίου 

 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟ ΔΙΟΝΤΟΤ 

 

ΚΑΛΑΦΑΣΕΛΗ ΙΩΑΝΝΗ 


