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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Πολιτογράφηση Ομογενών Αλλοδαπών υπό στοιχεία:
ΖΟΥΛΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ον. πατρός ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, γεν.
1957 στην Αλβανία κ.λπ. ...........................................................
Πολιτογράφηση Oμογενών Αλλοδαπών υπό στοιχεία:
ΚΟΠΑΛΗ ΑΛΕΞΑΝΤΕΡ ον. πατρός ΚΥΡΙΑΚΟ, γεν.
1954 στην Αλβανία κ.λπ. ... ......................................................
Τροποποίηση της αριθ. 39481/ΕΥΣ 5227/2008 (ΦΕΚ
1751/ Β/1.9.2008) κοινή υπουργική απόφαση περί
σύστασης Ταμείου Χαρτοφυλακίου (Κεφαλαίου)
με την επωνυμία «ΤΑΜΕΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ JEREMIE»,
όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει................................
Χορήγηση δωρεάν κρατικής αρωγής για αυτοστέ−
γαση κατοικίας σε πληγέντες από τις πλημμύρες
του Σεπτεμβρίου 2009 σε περιοχές του Ν. Εύβοι−
ας. ................................................................................................................
Εγκατάσταση της Κλινικής Εντατικής Θεραπείας του
τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας
του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στο Πανεπιστημι−
ακό Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας. ....................................
Καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης με αμοιβή,
για το προσωπικό της Δ/νσης Οικονομικών της
Ν.Α. Σερρών, για το χρονικό διάστημα από 22−11−
2010 έως 31−12−2010. .....................................................................
Καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης με αμοιβή,
για το προσωπικό της Δ/νσης Οικονομικών της
Ν.Α. Σερρών, για το χρονικό διάστημα από 1−10−
2010 έως 31−12−2010. .....................................................................
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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
(1)
Πολιτογράφηση Ομογενών Αλλοδαπών υπό στοιχεία:
ΖΟΥΛΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ον. πατρός ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, γεν. 1957
στην Αλβανία κ.λπ.
Με την αριθ. Φ.82061/17920/20.10.2010 απόφαση της
Υφυπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρο−
νικής Διακυβέρνησης, γίνονται δεκτές οι αιτήσεις πολι−
τογράφησης των ομογενών αλλοδαπών υπό στοιχεία:
α) ΖΟΥΛΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ον. πατρός ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, γεν.
1957 στην Αλβανία, β) ΖΟΥΛΗΣ ΝΙΚΟΣ ον. πατρός ΠΑ−
ΝΑΓΙΩΤΗΣ, γεν. 1961 στην Αλβανία, και γ) ΖΟΥΛΗ ΒΑ−

ΣΙΛΩ ον. συζ. ΝΙΚΟΣ, γεν. 1967 στην Αλβανία, για την
απόκτηση της Ελληνικής ιθαγένειας.
2. Με την αριθ. Φ.108552/26567/20.10.2010 απόφαση
της Υφυπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλε−
κτρονικής Διακυβέρνησης, γίνεται δεκτή η αίτηση πο−
λιτογράφησης της ομογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:
ΜΠΙΛΛΑ ΑΝΝΑ ον. πατρός ΞΕΝΟΦΩΝ, γεν. 1980 στην
Αλβανία, για την απόκτηση της Ελληνικής ιθαγένειας.
3. Με την αριθ. Φ.109653/16192/20.10.2010 απόφαση της
Υφυπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρο−
νικής Διακυβέρνησης, γίνεται δεκτή η αίτηση πολιτο−
γράφησης της ομογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:
ΜΠΑΡΙΑΜΠΑ ΙΛΙΡΙΑΝΑ ον. συζ. ΗΛΙΑΣ, γεν. 1953 στην
Αλβανία, για την απόκτηση της Ελληνικής ιθαγένειας.
4. Με την αριθ. Φ.117666/24925/20.10.2010 απόφαση
της Υφυπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλε−
κτρονικής Διακυβέρνησης, γίνεται δεκτή η αίτηση πο−
λιτογράφησης της ομογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:
ΧΡΗΣΤΟΥ ΑΝΝΑ ον. πατρός ΘΩΜΑΣ, γεν. 1975 στην
Αλβανία, για την απόκτηση της Ελληνικής ιθαγένειας.
5. Με την αριθ. Φ.121405/18090/20.10.2010 απόφαση της
Υφυπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρο−
νικής Διακυβέρνησης, γίνεται δεκτή η αίτηση πολιτο−
γράφησης του ομογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:
ΦΡΑΝΤΖΗ ΕΝΤΟΥΑΡΤ ον. πατρός ΤΗΛΕΜΑΧΟ, γεν. 1988
στην Αλβανία, για την απόκτηση της Ελληνικής ιθαγέ−
νειας.
6. Με την αριθ. Φ.122155/28488/20.10.2010 απόφαση της
Υφυπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρο−
νικής Διακυβέρνησης, γίνεται δεκτή η αίτηση πολιτο−
γράφησης της ομογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:
ΤΖΑΝΗ ΓΟΥΛΓΙΑΝΑ ον. πατρός ΒΑΣΙΛ, γεν. 1985 στην
Αλβανία, για την απόκτηση της Ελληνικής ιθαγένειας.
7. Με την αριθ. Φ.122228/21504/20.10.2010 απόφαση της
Υφυπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρο−
νικής Διακυβέρνησης, γίνεται δεκτή η αίτηση πολιτο−
γράφησης του ομογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:
ΤΡΑΣΑ ΡΕΝΑΤΟ ον. πατρός ΓΙΩΡΓΑΚΗ, γεν. 1965 στην
Αλβανία, για την απόκτηση της Ελληνικής ιθαγένειας.
8. Με την αριθ. Φ.122755/42554/20.10.2010 απόφαση
της Υφυπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλε−
κτρονικής Διακυβέρνησης, γίνεται δεκτή η αίτηση πο−
λιτογράφησης της ομογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:
ΧΑΡΙΤΟΥ ΓΑΡΙΦΑΛΙΑ ον. πατρός ΚΩΣΤΑΣ, γεν. 1988 στην
Αλβανία, για την απόκτηση της Ελληνικής ιθαγένειας.

27020

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

9. Με την αριθ. Φ.123416/34368/20.10.2010 απόφαση
της Υφυπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλε−
κτρονικής Διακυβέρνησης, γίνεται δεκτή η αίτηση πο−
λιτογράφησης της ομογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:
ΚΟΤΣΙΝΗ ΑΝΘΟΥΛΑ ον. συζ. ΜΙΧΑΛΗΣ, γεν. 1974 στην
Αλβανία, για την απόκτηση της Ελληνικής ιθαγένειας.
10. Με την αριθ. Φ.123942/40672/20.10.2010 απόφαση
της Υφυπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλε−
κτρονικής Διακυβέρνησης, γίνεται δεκτή η αίτηση πολι−
τογράφησης του ομογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:
ΣΑΡΟ ΣΥΛΒΗ ον. πατρός ΚΟΣΜΑ, γεν. 1988 στην Αλβα−
νία, για την απόκτηση της Ελληνικής ιθαγένειας.
11. Με την αριθ. Φ.124165/25768/20.10.2010 απόφαση της
Υφυπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρο−
νικής Διακυβέρνησης, γίνεται δεκτή η αίτηση πολιτογρά−
φησης της ομογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία: ΜΠΙΛΛΑ
ΜΑΡΙΑ ον. πατρός ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ, γεν. 1959 στην Αλβανία,
για την απόκτηση της Ελληνικής ιθαγένειας.
12. Με την αριθ. Φ.125397/42098/20.10.2010 απόφαση
της Υφυπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλε−
κτρονικής Διακυβέρνησης, γίνεται δεκτή η αίτηση πο−
λιτογράφησης της ομογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:
ΚΟΝΤΗ ΒΑΣΙΛΩ ον. συζ. ΦΙΛΙΠ, γεν. 1960 στην Αλβανία,
για την απόκτηση της Ελληνικής ιθαγένειας.
13. Με την αριθ. Φ.125571/40429/20.10.2010 απόφαση της
Υφυπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρο−
νικής Διακυβέρνησης, γίνεται δεκτή η αίτηση πολιτογρά−
φησης του ομογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία: ΛΙΤΣΑΣ
ΒΑΣΗΣ ον. πατρός ΣΤΕΦΑΝΟΣ, γεν. 1983 στην Αλβανία,
για την απόκτηση της Ελληνικής ιθαγένειας.
14. Με την αριθ. Φ.126447/30989/20.10.2010 απόφα−
ση της Υφυπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, γίνεται δεκτή η αίτηση
πολιτογράφησης του ομογενούς αλλοδαπού υπό στοι−
χεία: ΜΑΝΟΣ ΧΡΙΣΤΑΚΗΣ ον. πατρός ΠΑΝΑΓΙΩΤ, γεν.
1956 στην Αλβανία, για την απόκτηση της Ελληνικής
ιθαγένειας.
15. Με την αριθ. Φ.127019/32209/20.10.2010 απόφαση της
Υφυπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρο−
νικής Διακυβέρνησης, γίνεται δεκτή η αίτηση πολιτογρά−
φησης του ομογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία: ΓΚΙΝΗ
ΑΝΕΣΤΗ ον. πατρός ΑΝΔΡΕΑ, γεν. 1959 στην Αλβανία,
για την απόκτηση της Ελληνικής ιθαγένειας.
Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΘΕΟΔΩΡΑ ΤΖΑΚΡΗ

F
(2)
Πολιτογράφηση Oμογενών Αλλοδαπών υπό στοιχεία:
ΚΟΠΑΛΗ ΑΛΕΞΑΝΤΕΡ ον. πατρός ΚΥΡΙΑΚΟ, γεν. 1954
στην Αλβανία κ.λπ. ...
1. Με την αριθ. Φ.79119/37995/20.10.2010 απόφαση της
Υφυπουργού Εσωτερικών, Aποκέντρωσης και Ηλεκτρο−
νικής Διακυβέρνησης, γίνονται δεκτές οι αιτήσεις πολι−
τογράφησης των ομογενών αλλοδαπών υπό στοιχεία:
α) ΚΟΠΑΛΗ ΑΛΕΞΑΝΤΕΡ ον. πατρός ΚΥΡΙΑΚΟ, γεν.
1954 στην Αλβανία, και
β) ΚΟΠΑΛΗ ΚΛΕΜΕΝΤΙΝΗ ον. συζ. ΑΛΕΞΑΝΤΕΡ, γεν.
1958 στην Αλβανία, για την απόκτηση της Ελληνικής
ιθαγένειας.
2. Με την αριθ. Φ.79658/19607/20.10.2010 απόφαση της
Υφυπουργού Εσωτερικών, Aποκέντρωσης και Ηλεκτρο−

νικής Διακυβέρνησης, γίνεται δεκτή η αίτηση πολιτογρά−
φησης του ομογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:
ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ον. πατρός ΘΩΜΑΣ, γεν.
1961 στην Αλβανία, για την απόκτηση της Ελληνικής
ιθαγένειας.
3. Με την αριθ. Φ.81253/30779/20.10.2010 απόφαση της
Υφυπουργού Εσωτερικών, Aποκέντρωσης και Ηλεκτρο−
νικής Διακυβέρνησης, γίνεται δεκτή η αίτηση πολιτογρά−
φησης της ομογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:
ΜΠΑΡΙΑΜΠΑ ΛΙΛΙΑΝΑ ον. συζ. ΔΙΟΝΥΣΗΣ, γεν. 1966
στην Αλβανία, για την απόκτηση της Ελληνικής ιθα−
γένειας.
4. Με την αριθ. Φ.89493/20073/20.10.2010 απόφαση της
Υφυπουργού Εσωτερικών, Aποκέντρωσης και Ηλεκτρο−
νικής Διακυβέρνησης, γίνεται δεκτή η αίτηση πολιτογρά−
φησης του ομογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:
ΡΑΪΔΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ον. πατρός ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, γεν.
1964 στην Αλβανία, για την απόκτηση της Ελληνικής
ιθαγένειας.
5. Με την αριθ. Φ.110141/38949/20.10.2010 απόφαση της
Υφυπουργού Εσωτερικών, Aποκέντρωσης και Ηλεκτρο−
νικής Διακυβέρνησης, γίνονται δεκτές οι αιτήσεις πολι−
τογράφησης των ομογενών αλλοδαπών υπό στοιχεία:
α) ΖΑΦΕΙΡΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ον. πατρός ΧΡΗΣΤΟΣ, γεν. 1970
στην Αλβανία, και
β) ΖΑΦΕΙΡΗ ΜΑΡΘΑ ον. συζ. ΒΑΣΙΛΗΣ, γεν. 1977 στην
Αλβανία, για την απόκτηση της Ελληνικής ιθαγένειας.
6. Με την αριθ. Φ.110736/42553/20.10.2010 απόφαση της
Υφυπουργού Εσωτερικών, Aποκέντρωσης και Ηλεκτρο−
νικής Διακυβέρνησης, γίνεται δεκτή η αίτηση πολιτογρά−
φησης του ομογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:
ΓΙΑΝΝΗ ΑΛΜΠΑΝ ον. πατρός ΣΠΥΡΟ, γεν. 1985 στην
Αλβανία, για την απόκτηση της Ελληνικής ιθαγένειας.
7. Με την αριθ. Φ.112302/19334/20.10.2010 απόφαση της
Υφυπουργού Εσωτερικών, Aποκέντρωσης και Ηλεκτρο−
νικής Διακυβέρνησης, γίνεται δεκτή η αίτηση πολιτογρά−
φησης του ομογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:
ΣΤΑΥΡΟΣ ΗΛΙΑΣ ον. πατρός ΓΙΑΝΝΗΣ, γεν. 1974 στην
Αλβανία, για την απόκτηση της Ελληνικής ιθαγένειας.
8. Με την αριθ. Φ.113344/19345/20.10.2010 απόφαση της
Υφυπουργού Εσωτερικών, Aποκέντρωσης και Ηλεκτρο−
νικής Διακυβέρνησης, γίνεται δεκτή η αίτηση πολιτογρά−
φησης του ομογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:
ΚΙΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ον. πατρός ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, γεν. 1988 στην
Αλβανία, για την απόκτηση της Ελληνικής ιθαγένειας.
9. Με την αριθ. Φ.113567/30787/20.10.2010 απόφαση της
Υφυπουργού Εσωτερικών, Aποκέντρωσης και Ηλεκτρο−
νικής Διακυβέρνησης, γίνεται δεκτή η αίτηση πολιτογρά−
φησης της ομογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:
ΚΟΥΤΟΥΛΑ ΞΑΝΘΙΠΠΗ ον. πατρός ΡΟΛΑΝΤ, γεν. 1987
στην Αλβανία, για την απόκτηση της Ελληνικής ιθαγέ−
νειας.
10. Με την αριθ. Φ.114550/38343/20.10.2010 απόφαση
της Υφυπουργού Εσωτερικών, Aποκέντρωσης και Ηλε−
κτρονικής Διακυβέρνησης, γίνεται δεκτή η αίτηση πολι−
τογράφησης της ομογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:
ΓΚΑΤΖΟΥ ΑΝΕΤΑ ον. συζ. ΗΡΑΚΛΗΣ, γεν. 1967 στην
Αλβανία, για την απόκτηση της Ελληνικής ιθαγένειας.
11. Με την αριθ. Φ.114836/30975/20.10.2010 απόφαση της
Υφυπουργού Εσωτερικών, Aποκέντρωσης και Ηλεκτρο−
νικής Διακυβέρνησης, γίνονται δεκτές οι αιτήσεις πολι−
τογράφησης των ομογενών αλλοδαπών υπό στοιχεία:
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α) ΝΑΤΣΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ον. πατρός ΔΗΜΗΤΡΗΣ, γεν.
1954 στην Αλβανία και
β) ΝΑΤΣΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ον. συζ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, γεν. 1963
στην Αλβανία, για την απόκτηση της Ελληνικής ιθαγέ−
νειας.
12. Με την αριθ. Φ.115437/33789/20.10.2010 απόφαση της
Υφυπουργού Εσωτερικών, Aποκέντρωσης και Ηλεκτρο−
νικής Διακυβέρνησης, γίνονται δεκτές οι αιτήσεις πολι−
τογράφησης των ομογενών αλλοδαπών υπό στοιχεία:
α) ΝΙΚΑ ΧΡΗΣΤΟ ον. πατρός ΓΙΩΡΓΗ, γεν. 1934 στην
Αλβανία και
β) ΝΙΚΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ον. συζ. ΧΡΗΣΤΟ, γεν. 1942 στην
Αλβανία, για την απόκτηση της Ελληνικής ιθαγένειας.
13. Με την αριθ. Φ.115655/33791/20.10.2010 απόφαση της
Υφυπουργού Εσωτερικών, Aποκέντρωσης και Ηλεκτρο−
νικής Διακυβέρνησης, γίνεται δεκτή η αίτηση πολιτογρά−
φησης της ομογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:
ΘΩΜΑ ΒΑΣΙΛΙΚΑ ον. πατρός ΣΤΕΦΟΣ, γεν. 1967 στην
Αλβανία, για την απόκτηση της Ελληνικής ιθαγένειας.
14. Με την αριθ. Φ.119213/16031/20.10.2010 απόφαση της
Υφυπουργού Εσωτερικών, Aποκέντρωσης και Ηλεκτρο−
νικής Διακυβέρνησης, γίνεται δεκτή η αίτηση πολιτογρά−
φησης της ομογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:
ΜΠΑΤΣΗ ΛΙΝΤΙΤΑ ον. συζ. ΘΟΔΩΡΗ, γεν. 1978 στην
Αλβανία, για την απόκτηση της Ελληνικής ιθαγένειας.
15. Με την αριθ. Φ.120940/18839/20.10.2010 απόφαση
της Υφυπουργού Εσωτερικών, Aποκέντρωσης και Ηλε−
κτρονικής Διακυβέρνησης, γίνεται δεκτή η αίτηση πολι−
τογράφησης της ομογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:
ΣΟΥΛΙΩΤΗ ΧΡΥΣΑΝΘΗ ον. πατρός ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ, γεν.
1986 στην Αλβανία, για την απόκτηση της Ελληνικής
ιθαγένειας.
Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΘΕΟΔΩΡΑ ΤΖΑΚΡΗ

F
Αριθ. 48384/ΕΥΘΥ 2090
(3)
Τροποποίηση της αριθ. 39481/ΕΥΣ 5227/2008 (ΦΕΚ 1751/
Β/1.9.2008) κοινή υπουργική απόφαση περί σύστασης
Ταμείου Χαρτοφυλακίου (Κεφαλαίου) με την επωνυ−
μία «ΤΑΜΕΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ JEREMIE», όπως έχει τρο−
ποποιηθεί και ισχύει.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ,
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ KAI ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ –
Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ−
βέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», που κυρώθηκε
με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α΄/22−4−
2005).
2. Το ν. 3614/2007 «Διαχείριση, Έλεγχος και Εφαρμογή
Αναπτυξιακών Παρεμβάσεων για την προγραμματική
περίοδο 2007−2013» (ΦΕΚ 267/Α΄/3.12.2007) και ειδικότερα
το άρθρο 24 αυτού.
3. Το Π.Δ. 189/2009 (ΦΕΚ 221/Α΄/2009) «Καθορισμός και
ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων», όπως
έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
4. Το Π.Δ. 96/10 (ΦΕΚ 170/Α΄/2010) «Σύσταση Υπουργείου
Θαλάσσιων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας, καθορισμός
των αρμοδιοτήτων και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των
Υπουργείων».
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5. Το Π.Δ. 89/10 (ΦΕΚ 154/Α΄/2010) «Διορισμός Υπουρ−
γών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
6. Την αριθ. 46500/ΔΙΟΕ 1914/13−10−2010 (ΦΕΚ 1642/
Β΄/14−10−2010) του Πρωθυπουργού και του Υπουργού
Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας περί
«Ανάθεσης αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομίας,
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας Παναγιώτη Ρήγα».
7. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 του Συμβουλίου
της 11ης Ιουλίου 2006 περί καθορισμού γενικών δια−
τάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανά−
πτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο
Συνοχής και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.
1260/1999, όπως τροποποιήθηκε από τον Κανονισμό (ΕΚ)
αριθ. 284/2009 και τον Κανονισμό (ΕΚ) 539/2010 όπως
ισχύει.
8. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1080/2006 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Ιουλίου 2006
για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και
για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1783/1999,
όπως ισχύει.
9. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1828/2006 της Επιτρο−
πής της 8ης Δεκεμβρίου 2006 για τη θέσπιση κανόνων
σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.
1083/2006 του Συμβουλίου περί καθορισμού γενικών
διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής
Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Τα−
μείο Συνοχής και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1080/2006
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για
το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, όπως
ισχύει.
10. Την από 26 Ιουνίου 2007 Σύμβαση Χρηματοδότη−
σης (Funding Agreement) και την από 5 Οκτωβρίου 2010
πρώτη τροποποίηση αυτής (first amendment), μεταξύ
της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Ευρωπαϊκού Ταμεί−
ου Επενδύσεων για την εφαρμογή της πρωτοβουλίας
JEREMIE στην Ελλάδα και τη σύσταση και οργάνωση
του Ταμείου κεφαλαίου JEREMIE τηρούμενου από το
Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων ως χωριστή χρηματο−
δοτική μονάδα σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 43
παρ. 3 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1828/2006.
11. Την αριθ. 7725/28−3−2007 απόφαση της Ευρωπαϊ−
κής Επιτροπής περί έγκρισης του Εθνικού Στρατηγικού
Πλαισίου Αναφοράς (CCI 2007GR 16UNS001)
12. Την αριθ. Ε(2007)5338/26.10.2007 απόφαση της Ευ−
ρωπαϊκής Επιτροπής για την έγκριση του Επιχειρησια−
κού Προγράμματος ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙ−
ΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ (CCI GR161 PO001).
13. Την αριθ. Ε (2007) 5337/26.10.2007 απόφαση έγκρι−
σης του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος
«Μακεδονίας – Θράκης».
14. Την αριθ. Ε (2007) 5439/5.11.2007 απόφαση έγκρι−
σης του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος
«Κρήτης και Νήσων Αιγαίου».
15. Την αριθ. Ε (2007) 5332/26.10.2007 απόφαση έγκρι−
σης του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος
«Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδος – Ηπείρου».
16. Την αριθ. Ε (2007) 5443/26.11.2007 απόφαση έγκρι−
σης του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος
«Αττικής».
17. Την αριθ. Ε (2007) 5339/26.10.2007 απόφαση έγκρι−
σης του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥ−
ΓΚΛΙΣΗ.
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

18. Την αριθ. 3851/ΕΥΣ 524 /29.1.2008 (ΦΕΚ Β’ 333/
29.2.2008) κοινή υπουργική απόφαση «Σύσταση Ειδικής
Υπηρεσίας Θεσμικής Υποστήριξης».
19. Την αριθ. 41637ΔΙΟΕ 769/8−12−2000 (ΦΕΚ 1502/Β΄/
8.10.2000) κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών
και Οικονομίας και Οικονομικών «Σύστασης Ειδικής
Γραμματείας για την Κοινωνία της Πληροφορίας και
Ειδικής Υπηρεσίας «Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησι−
ακού Προγράμματος Κοινωνία της Πληροφορίας», όπως
έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
20. Το άρθρο 32 του Ν. 3492/2006 (ΦΕΚ Α΄ 210/5.10.2006)
για τη μετονομασία της Ειδικής Γραμματείας για την
Κοινωνία της Πληροφορίας σε Ειδική Γραμματεία Ψη−
φιακού Σχεδιασμού.
21. Την εισήγηση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης
του ΕΠ «Ψηφιακή Σύγκλιση», ως αρμόδια αρχής που
ασκεί καθήκοντα διαχείρισης.
22. Το γεγονός ότι από την παρούσα προκαλείται δα−
πάνη ύψους 150.000.000 ευρώ, η οποία καλύπτεται από
το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, αποφασίζουμε:
Τροποποιούμε την αριθ. 39481/ΕΥΣ 5227/1−9−2008 ΚΥΑ
με θέμα «Σύσταση ταμείου Χαρτοφυλακίου (Κεφαλαίου)
με την επωνυμία «Ταμείο Κεφαλαίου JEREMIE» (ΦΕΚ 1751/
Β΄/1−9−2008) όπως αυτή είχε τροποποιηθεί με την αριθ.
15954/ΕΥΣ 2836 απόφαση (ΦΕΚ 445/Β΄/15.4.2010), ως εξής:
Άρθρο 1
1. Στη παράγραφο 3 του άρθρου 1 προστίθεται δεύ−
τερο και τρίτο εδάφιο ως εξής:
«Για το 2010 καταβάλλεται από το Πρόγραμμα Δημοσί−
ων Επενδύσεων προς το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων
ως άμεση χρηματοδοτική συνεισφορά κατά τα προβλε−
πόμενα στο άρθρο 44 β(i) του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ.
1083/2006, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το ποσό των
εκατόν πενήντα εκατομμυρίων (150.000.000,00) Ευρώ.»
2. Στη παράγραφο 4 του άρθρου 1 προστίθεται δεύ−
τερο εδάφιο ως εξής:
«Το ποσό των εκατό πενήντα εκατομμυρίων ευρώ
(150.000.000€), που τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδος,
καταβάλλεται, με μία δόση, με μεταφορά πιστώσεων ανευ
υπολόγου του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων για
το 2010 από τη ΣΑΕ 324/8 του Υπουργείου Οικονομίας,
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας στον έντοκο τραπεζικό
λογαριασμό επ’ ονόματι του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επεν−
δύσεων και για λογαριασμό της Ελληνικής Δημοκρατίας
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3.3 της Σύμβασης
Χρηματοδότησης για την εφαρμογή της πρωτοβουλίας
JEREMIE στην Ελλάδα, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.»
Άρθρο 2
1. Στη παράγραφο 1 του άρθρου 2 προστίθενται τα
εδάφια (ζ) ως (λ), ως εξής:
«(ζ) Η πράξη με τίτλο: «Συνεισφορά στο Ταμείο Χαρ−
τοφυλακίου JEREMIE για δράσεις ψηφιακής σύγκλι−
σης» δημόσιας δαπάνης σαράντα πέντε εκατομμυρίων
(45.000.000,00) ευρώ χρηματοδοτείται από τη ΣΑΕ 324/8
και εντάσσεται στο ΠΕΠ Αττικής άξονας προτεραιότη−
τας 3 «Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, της καινοτο−
μίας και της ψηφιακής σύγκλισης».
(η) Η πράξη με τίτλο: «Συνεισφορά στο Ταμείο Χαρ−
τοφυλακίου JEREMIE για δράσεις ψηφιακής σύγκλισης»
δημόσιας δαπάνης είκοσι εκατομμυρίων (20.000.000,00)
ευρώ χρηματοδοτείται από τη ΣΑΕ 324/8 και εντάσσεται

στο ΠΕΠ Μακεδονίας − Θράκης άξονας προτεραιότητας
4 «Ψηφιακή Σύγκλιση και Επιχειρηματικότητα Κεντρικής
Μακεδονίας».
(θ) Η πράξη με τίτλο: «Συνεισφορά στο Ταμείο Χαρ−
τοφυλακίου JEREMIE για δράσεις ψηφιακής σύγκλισης»
δημόσιας δαπάνης τεσσάρων εκατομμυρίων και πεντα−
κοσίων χιλιάδων (4.500.000,00) ευρώ χρηματοδοτείται
από τη ΣΑΕ 324/8 και εντάσσεται στο ΠΕΠ Μακεδονίας
− Θράκης άξονας προτεραιότητας 5 «Ψηφιακή Σύγκλιση
και Επιχειρηματικότητα Δυτικής Μακεδονίας».
(ι) Η πράξη με τίτλο: «Συνεισφορά στο Ταμείο Χαρτο−
φυλακίου JEREMIE για δράσεις ψηφιακής σύγκλισης»
δημόσιας δαπάνης τριών εκατομμυρίων (3.000.000,00)
ευρώ χρηματοδοτείται από τη ΣΑΕ 324/8 και εντάσσεται
στο ΠΕΠ Κρήτης και Νήσων Αιγαίου άξονας προτεραι−
ότητας 6 «Ψηφιακή Σύγκλιση και Επιχειρηματικότητα
Νοτίου Αιγαίου».
(κ) Η πράξη με τίτλο: «Συνεισφορά στο Ταμείο Χαρ−
τοφυλακίου JEREMIE για δράσεις ψηφιακής σύγκλισης»
δημόσιας δαπάνης επτά εκατομμυρίων και πεντακο−
σίων χιλιάδων (7.500.000,00) ευρώ χρηματοδοτείται
από τη ΣΑΕ 324/8 και εντάσσεται στο ΠΕΠ Θεσσαλίας
– Στερεάς Ελλάδος – Ηπείρου άξονας προτεραιότητας
8 «Ψηφιακή Σύγκλιση και Επιχειρηματικότητα Στερεάς
Ελλάδας».
(λ) Η πράξη με τίτλο: «Συνεισφορά στο Ταμείο Χαρ−
τοφυλακίου JEREMIE για δράσεις ψηφιακής σύγκλι−
σης» δημόσιας δαπάνης εβδομήντα εκατομμυρίων
(70.000.000,00) ευρώ χρηματοδοτείται από τη ΣΑΕ
324/8 και εντάσσεται στο ΕΠ «Ψηφιακή Σύγκλιση» άξο−
νας προτεραιότητας 1 «Bελτίωση της Παραγωγικότητας
με Αξιοποίηση των ΤΠΕ».
2. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 2 προστίθεται δεύ−
τερο εδάφιο ως εξής:
«Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του ΕΠ «Ψηφιακή Σύ−
γκλιση» η οποία εκτελεί καθήκοντα διαχείρισης για τις
πράξεις (ζ) έως (λ), μεριμνά για την καταχώρηση των
στοιχείων της παρούσας απόφασης στο Ολοκληρωμένο
Πληροφοριακό Σύστημα.
3. Στο άρθρο 2 προστίθεται παράγραφος 3 ως εξής:
«Οι Ειδικές Υπηρεσίες Διαχείρισης της παραγράφου
2 ενημερώνουν συστηματικά τις Ενδιάμεσες Διαχειρι−
στικές Αρχές των Περιφερειών για την πρόοδο υλο−
ποίησης των δράσεων του «Ταμείου Χαρτοφυλακίου
JEREMIE» και παρέχουν σε αυτές όλες τις αναγκαίες
πληροφορίες σχετικά με τη διαχείριση των πράξεων
που αναλαμβάνουν».
Άρθρο 3
1. Η παράγραφος 2 του άρθρου 4 αντικαθίσταται ως
εξής:
«Το Επενδυτικό Συμβούλιο αποτελείται από επτά τα−
κτικά μέλη, εκ των οποίων:
α) ο Γενικός Γραμματέας Επενδύσεων και Ανάπτυξης,
ο οποίος παρίσταται ως εκπρόσωπος της Διαχειριστι−
κής Αρχής των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προ−
γραμμάτων και ασκεί καθήκοντα Προέδρου.
β) ο Ειδικός Γραμματέας Ανταγωνιστικότητας, ο οποί−
ος παρίσταται ως εκπρόσωπος της Διαχειριστικής Αρ−
χής του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστι−
κότητα και Επιχειρηματικότητα,
γ) ο Ειδικός Γραμματέας Ψηφιακής Σύγκλισης, ο οποίος
παρίσταται ως εκπρόσωπος της Διαχειριστικής Αρχής
του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ψηφιακή Σύγκλιση,
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Τα λοιπά μέλη ορίζονται από τον Υπουργό Οικονο−
μίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Η θητεία των
μελών του Επενδυτικού Συμβουλίου είναι διετής, με δυ−
νατότητα επαναδιορισμού τους. Στις συνεδριάσεις του
Επενδυτικού Συμβουλίου δύνανται να παρίστανται έως
τέσσερις εκπρόσωποι του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επεν−
δύσεων ως παρατηρητές, χωρίς δικαίωμα ψήφου».
2. Η παράγραφος 4 του άρθρου 4 αντικαθίσταται ως
εξής:
«Το Επενδυτικό Συμβούλιο συνεδριάζει τουλάχιστον
μία φορά ανά εξάμηνο, μετά από έγγραφη πρόσκληση
του Προέδρου ή/και πρόταση δύο μελών του ή πρόταση
του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων. Το Επενδυτικό
Συμβούλιο συνεδριάζει έγκυρα όταν παρίστανται στη
συνεδρίαση τουλάχιστον τέσσερα από τα μέλη του,
συμπεριλαμβανομένου του Προέδρου ή/και του Αντιπρο−
έδρου. Οι αποφάσεις λαμβάνονται με απλή πλειοψηφία
των παρόντων μελών, ενώ σε περίπτωση ισοψηφίας,
υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου. Οι λεπτομέρειες
σχετικά με τις συνεδριάσεις και την εν γένει λειτουρ−
γία του Επενδυτικού Συμβουλίου θα καθορισθούν στον
Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του».
Άρθρο 4
Το άρθρο 8 αντικαθίσταται ως εξής:
«Για την υλοποίηση της παρούσας απόφασης εφαρ−
μόζονται οι όροι της από 26 Ιουνίου 2007 Σύμβασης
Χρηματοδότησης (Funding Agreement) και της από 5
Οκτωβρίου 2010 πρώτης τροποποίησης αυτής (first
amendment) μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και
του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων για την εφαρμογή
της πρωτοβουλίας JEREMIE στην Ελλάδα».
Άρθρο 5
Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 26 Οκτωβρίου 2010
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΥΦΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ,
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

Γ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΡΗΓΑΣ

F
Αριθ. 4184/Α 325/Σχ. 3359, 2526
(4)
Χορήγηση δωρεάν κρατικής αρωγής για αυτοστέγαση
κατοικίας σε πληγέντες από τις πλημμύρες του Σε−
πτεμβρίου 2009 σε περιοχές του Ν. Εύβοιας.
ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ − ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ,
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ −
ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 2, παρ. 2 της από 28.07.78
Πράξεως Νομοθετικού Περιεχομένου του Προέδρου της
Δημοκρατίας «περί αποκαταστάσεως ζημιών εκ των
σεισμών 1978 εις περιοχή Βορείου Ελλάδος κ.λπ. και
ρυθμίσεως ετέρων συναφών θεμάτων», που κυρώθηκε,
τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το Ν. 867/79 (ΦΕΚ
24/Α΄/7.2.1979).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 2 και άρθρου πέμπτου του
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Ν. 1190/81 (ΦΕΚ 203/Α΄/30.7.81), ο οποίος κύρωσε την από
26.03.81 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου του Προέ−
δρου της Δημοκρατίας, «περί αποκαταστάσεως ζημιών
εκ των σεισμών 1981 και ρυθμίσεως ετέρων συναφών
θεμάτων» όπως αυτός τροποποιήθηκε και συμπληρώ−
θηκε με το άρθρο 1, παρ. 42 και 43 του Ν. 2412/96 «Με−
ταφορά αρμοδιοτήτων από το Υπουργικό Συμβούλιο σε
άλλα Κυβερνητικά όργανα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ
123/Α΄/17.6.96).
3. Τις διατάξεις του άρθρου 3, παρ. 3, τελευταίο εδά−
φιο του Ν. 1266/82 (ΦΕΚ 81/Α΄) «Περί οργάνων ασκήσεως
της νομισματικής, πιστωτικής και συναλλαγματικής πο−
λιτικής και άλλες διατάξεις» όπως συμπληρώθηκε με το
άρθρο 25, παρ. 6 του Ν. 1418/84 «Περί Δημοσίων Έργων
και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» (ΦΕΚ 23/Α΄).
4. Τις διατάξεις του Ν. 128/75 «περί τροποποιήσεως και
συμπληρώσεως διατάξεων τινών αναφερομένων εις την
λειτουργία του χρηματοδοτικού συστήματος».
5. Τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν. 2576/98 (ΦΕΚ
25/Α΄/9.2.98) «Βελτίωση των διαδικασιών για την ανά−
θεση της κατασκευής των δημοσίων έργων και άλλες
διατάξεις».
6. Το Π.Δ. 69/1988 «Οργανισμός Γενικής Γραμματείας
Δημοσίων Έργων».
7. Την Κοινή απόφαση Δ16α/04/773/29.11.90 του Υπουρ−
γού Προεδρίας και του Αναπληρωτή Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.
Δ.Ε. «περί εξαιρέσεως διοικητικών πράξεων και εγγρά−
φων από τον κανόνα των τριών υπογραφών».
8. Την αριθ. 50148/542/24.6.92 Κοινή απόφαση των
Υπουργών Εθν. Οικονομίας, Οικονομικών και Βιομηχανί−
ας, Ενέργειας και Τεχνολογίας και Εμπορίου «Περιστολή
δαπανών Δημοσίου Τομέα» (ΦΕΚ 420/Β΄/01.07.92).
9. Τις διατάξεις του άρθρου 22 του Ν. 2362/95 «Περί
Δημοσίου Λογιστικού ελέγχου των δαπανών του Κρά−
τους και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 247/Α΄/27.11.95).
10. Το Π.Δ. 178/2000 «Οργανισμός του Υπουργείου
Εθνυχής Οικονομίας» όπως τροποποιήθηκε συμπληρώ−
θηκε και ισχύει.
11. Την αριθ. 2876/2009 (Φ.Ε.Κ 2234/Β΄/7.10.2009) απόφα−
ση του Πρωθυπουργού για την αλλαγή τίτλου Υπουρ−
γείων.
12. Το άρθρο 6 παρ. 2 του Π.Δ. 189/2009 (ΦΕΚ 221/
Α΄/5.11.09) «Από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας
και Κλιματικής Αλλαγής μεταφέρονται ως σύνολο αρ−
μοδιοτήτων υπηρεσιών και προσωπικού στο Υπουργείο
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων η Γενική Γραμμα−
τεία Δημοσίων Έργων Π.Δ. 69/1988, Α΄ 28, Π.Δ. 63/2005,
Α΄ 98, άρθρο 52 (στ), (αα)».
13. Το Π.Δ. 187/2009 (ΦΕΚ 214/Α΄/7.10.09) για το διορισμό
των Υπουργών και Υφυπουργών.
14. Το Π.Δ. 185/2009 (ΦΕΚ 213/Α΄/7.10.09) για την ανα−
σύσταση του Υπουργείου Οικονομικών.
15. Το Π.Δ. 189/2009 (ΦΕΚ 221/Α΄/5.11.2009) για τον κα−
θορισμό και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουρ−
γείων.
16. Την αριθ. οικ.69139/7766 (ΦΕΚ 2514/Β΄/22.12.09) από−
φαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Υποδομών,
Μεταφορών και Δικτύων για την ανάθεση αρμοδιοτή−
των του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύ−
ων, στους Υφυπουργούς Υποδομών, Μεταφορών και
Δικτύων.
17. Την αριθ. 383/18.01.10 (ΦΕΚ 29/Β΄/18.01.10) απόφα−
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

ση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτερικών,
Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης για
την ανάθεση αρμοδιοτήτων του Υπουργού Εσωτερι−
κών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
στους Υφυπουργούς Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
18. Τα ΠΔ 88/2010 (ΦΕΚ 154/Α΄/07.09.10) και 89/2010
(ΦΕΚ 154/Α΄/07.09.10) για την Αποδοχή Παραίτησης
Υπουργών, Αναπληρωτή Υπουργού και Υφυπουργών
και το Διορισμό Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών
και Υφυπουργών».
19. Την αριθ. 46500/ΔΙΟΕ 1914 (ΦΕΚ 1642/Β΄/14.10.2010)
απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ουχο−
νομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας περί «Ανάθε−
ση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργού Οικονομίας, Αντα−
γωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Παναγιώτη Ρήγα».
20. Την αριθ. Υ.Α.Σ. 6425/Α32/25.09.2009 (ΦΕΚ 2080/
Β΄/28.09.2009) Κοινή Υπουργική απόφαση με θέμα
«Οριοθέτηση περιοχών και πιστωτικές διευκολύνσεις
για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια από τις
πλημμύρες του Σεπτεμβρίου 2009 σε περιοχές του Ν.
Εύβοιας.».
21. Την αριθ. Υ.Α.Σ. οικ. 8303/Α321/25.11.2009 (ΦΕΚ 2414/
Β΄/07.12.09) απόφαση του Υπουργού ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ. με θέμα
«Προθεσμίες και διαδικασία χορήγησης δωρεάν κρα−
τικής αρωγής για ανακατασκευή κατοικίας ή για επι−
σκευή, ανακατασκευή και αυτοστέγαση κτισμάτων που
επλήγησαν από τις πλημμύρες του Σεπτεμβρίου 2009
σε περιοχές του Ν. Ευβοίας», αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε στους Μουσούρη Χαράλαμπο του Ευαγγέ−
λου και Γουρνή Αναστάσιο του Γεωργίου τη δυνατότητα
χρησιμοποίησης της Δωρεάν Κρατικής Αρωγής Ανακα−
τασκευής για Αυτοστέγαση για τις κατοικίες τους που
επλήγησαν από τις πλημμύρες του Σεπτεμβρίου 2009
σε περιοχές του Ν. Εύβοιας.
Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να προσκομιστούν από
την Διεύθυνση Πολεοδομίας του Ν. Ευβοίας τα έγγραφα
που να αποδεικνύουν ότι δεν είναι δυνατή η ανοικοδό−
μηση της κατοικίας τους στην ίδια θέση.
Η αυτοστέγαση θα πραγματοποιηθεί στον ίδιο νομό
στον οποίο βρίσκεται η πληγείσα κατοικία και το εμ−
βαδόν της αγοραζόμενης κατοικίας θα πρέπει να είναι
το ίδιο με αυτό για το οποίο υπολογίστηκε η Δωρεάν
Κρατική Αρωγή.
Για την αυτοστέγαση θα ισχύσουν τα αναγραφόμενα
στο κεφ. «Π. ΑΥΤΟΣΤΕΓΑΣΗ» του Κεφ. «Γ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΔΩΡΕΑΝ ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΑΡΩΓΗΣ ΓΙΑ ΑΝΑΚΑ−
ΤΑΣΚΕΥΗ Ή ΑΥΤΟΣΤΕΓΑΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ (ΕΚΤΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙ−
ΩΝ)» της με αριθ. Υ.Α.Σ. οικ. 8303/Α321/25.11.2009 (ΦΕΚ
2414/Β΄/07.12.09) απόφασης με θέμα «Προθεσμίες και
διαδικασία χορήγησης δωρεάν κρατικής αρωγής για
ανακατασκευή κατοικίας ή για επισκευή, ανακατασκευή
και αυτοστέγαση κτισμάτων που επλήγησαν από τις
πλημμύρες του Σεπτεμβρίου 2009 σε περιοχές του Ν.
Ευβοίας».
Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλεί−
ται δαπάνη για Δ.Κ.Α. σε βάρος τόσο του Προγράμματος
Δημοσίων Επενδύσεων όσο και του Κρατικού Προϋπο−
λογισμού δεδομένου ότι η δαπάνη έχει υπολογιστεί στη
δαπάνη της απόφασης οριοθέτησης και πιστωτικών
μέτρων.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως
Αθήνα, 21 Οκτωβρίου 2010
ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

Γ. ΝΤΟΛΙΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΡΗΓΑΣ

ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

Ι. ΜΑΓΚΡΙΩΤΗΣ

F
Αριθ. Υ4α/120583/10
(5)
Εγκατάσταση της Κλινικής Εντατικής Θεραπείας του
τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας
του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στο Πανεπιστημιακό
Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ −
ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 13 του Ν. 1397/83
(ΦΕΚ 143/Α΄).
2. Τις διατάξεις του (εδαφ.β) της παρ. 14, του άρθρου
13 Ν.2889/01 (ΦΕΚ 37/Α΄).
3. Τις διατάξεις της αριθ.22661/Β1 ΚΥΑ «΄Ιδρυση Κλινι−
κής Εντατικής Θεραπείας στο τμήμα Ιατρικής της Σχο−
λής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
και καθορισμός του εσωτερικού της κανονισμού», που
δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 365/Β΄/5.3.2008.
4. Την αριθ. 68/14.4.2006 Συνεδρίαση της Συγκλήτου
του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, στην οποία εγκρίθη−
κε πρόταση της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος
Ιατρικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (συνεδρίαση
3/29.03.06).
5. Τα αριθ. Υ4α/63932/16.10.2006, Υ4α/28678/30.3.2007
και Υ4α/106595/23.11.07 έγγραφα της Υπηρεσίας μας.
6. Το αριθ. 2257/21.5.2008 έγγραφο της Σχολής Επιστη−
μών Υγείας του Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου
Θεσσαλίας.
7. Το αριθ. 79784/Β1/10.8.2007 και 75136/Β1/25.6.2008
έγγραφα από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας δια Βίου
Μάθησης και Θρησκευμάτων.
8. Το Απόσπασμα πρακτικού της αριθ. 1/16.1.2007 Συ−
νεδρίασης του Δ.Σ. του Π.Γ.Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ.
9. Το Απόσπασμα πρακτικού της αριθ. 3/8.2.2007 Συ−
νεδρίασης του Δ.Σ. της ΔΥΠΕ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (νυν 5η ΥΠΕ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ).
10. Το με αριθ. 11656/8.5.2008 έγγραφο του Διευθυντή
Ιατρικής Υπηρεσίας του Π.Γ.Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ περί χωροθέτη−
σης της υπό εγκατάσταση νεοϊδρυθείσας Κλινικής.
11. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του κώδικα νομοθεσί−
ας για τη Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα που
κυρώθηκε με το ΠΔ 63/2005 (ΦΕΚ 98Α) και το γεγονός
ότι δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού από την εφαρμογή των διατάξεων της
παρούσας απόφασης.
12. Την αριθ. 1120/Η/7.1.2010 απόφαση του Πρωθυπουρ−
γού περί καθορισμού αρμοδιοτήτων Υφυπουργών του
Υπουργείου Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευ−
μάτων, Παρασκευής Χριστοφιλοπούλου και Ιωάννη Πα−
νάρετου (ΦΕΚ 1/Β΄/2010).

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
13. Την αριθ. 46 απόφαση της 223ης Ολομέλειας του
ΚΕΣΥ/4.2.2010, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Εγκαθίσταται στα πλαίσια του Παθολογικού Τομέα
της Ιατρικής Υπηρεσίας και σε υφιστάμενους χώρους
του Π.Γ.Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ η Κλινική Εντατικής Θεραπείας του
Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, που ιδρύθηκε με τις διατά−
ξεις της αριθ. 22661/Β1 ΚΥΑ και δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ
365/Β΄/5.3.2008.
Η ανωτέρω Κλινική θα λειτουργεί σύμφωνα με τον εσω−
τερικό κανονισμό λειτουργίας της, όπως αυτός ισχύει κάθε
φορά θα δέχεται δε περιστατικά από οποιαδήποτε κλινική
ή τμήμα του Νοσοκομείου ασθενείς καθώς και κατευθείαν
από το τμήμα επειγόντων περιστατικών αυτού.
Στην κλινική λειτουργούν εξωτερικά ιατρεία (Εφημε−
ρίας και Τακτικά).
Η δύναμη της Κλινικής δεν υπερβαίνει τις σαράντα
πέντε (45) κλίνες και πρέπει να έχει επιστημονικό υπεύ−
θυνο για τη λειτουργία της.
Τα μέλη ΔΕΠ, που υπηρετούν στην παραπάνω κλινική
υποχρεούνται σε εφημερία για την αντιμετώπιση εκτά−
κτων περιστατικών και παροχής επείγουσας περίθαλ−
ψης, σύμφωνα με τα όσα ισχύουν κάθε φορά για την
εφημερία των νοσοκομείων.
Το προσωπικό που υπηρετεί στην παραπάνω κλινική,
συνεργάζεται με τα αντίστοιχα τμήματα της Ιατρικής
Υπηρεσίας, όλων των Νοσοκομείων της 5ης ΥΠΕ ΘΕΣΣΑ−
ΛΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ στην οποία και υπάγεται,
για την ανάπτυξη και αναβάθμιση του επιπέδου της
εκπαίδευσης και παροχής υπηρεσιών υγείας.
Άρθρο 2
Όλο το προσωπικό (ιατρικό, νοσηλευτικό και βοηθη−
τικό) που είχε διατεθεί για τη λειτουργία της Ειδικής
Μονάδας Εντατικής Παρακολούθησης της Παθολογι−
κής Κλινικής του τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου
Θεσσαλίας, δύναται να διατεθεί για τη λειτουργία της
νεοεγκατασταθείσας Κλινικής Εντατικής Θεραπείας.
Επισημαίνεται ότι η παύση λειτουργίας της εν λόγω
μονάδας θα πραγματοποιηθεί μετά την ολοκλήρωση
όλων των απαιτούμενων διαδικασιών που προβλέπονται
από την κείμενη νομοθεσία και αφορούν στην αναγνώ−
ριση της νεοεγκατασταθείσας κλινικής εντατικής θε−
ραπείας για τη χορήγηση εξειδίκευσης κ.λπ.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 21 Οκτωβρίου 2010
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΥΦΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΥΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΡΕΤΟΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ

F
Αριθ. 4368
(6)
Καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης με αμοιβή, για
το προσωπικό της Δ/νσης Οικονομικών της Ν.Α. Σερ−
ρών, για το χρονικό διάστημα από 22−11−2010 έως
31−12−2010.
Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΣΕΡΡΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Π.Δ. 30/96 «Κώδικας Νομαρχιακής
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Αυτοδιοίκησης», όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε
και ισχύει σήμερα.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 16 του ν. 3205/2003 (ΦΕΚ
297/Α΄/23−12−2003) «Μισθολογικές ρυθμίσεις λειτουργών και
υπαλλήλων του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α., μονίμων στε−
λεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και αντιστοίχων της Ελληνι−
κής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού και Λιμενικού Σώματος
και άλλες συναφείς διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε από
το άρθρο 6 παρ. 1 του Ν.3833/2010 (ΦΕΚ40/Α΄/15−3−2010).
3. Τις διατάξεις του άρθρου 25 παρ. 7 του ν. 2738/1999
(ΦΕΚ 180/Α΄/9−9−1999) «Συλλογικές Διαπραγματεύσεις
στη Δημόσια Διοίκηση, μονιμοποιήσεις συμβασιούχων
αορίστου χρόνου και άλλες διατάξεις».
4. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/7−6−10), Νέα
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και Αποκεντρωμένης Δι−
οίκησης−Πρόγραμμα Καλλικράτης», σύμφωνα με τις οποί−
ες το μόνιμο και Ι.Δ.Α.Χ. προσωπικό των Ν.Α. καθίσταται
αυτοδίκαια από 1−1−2011 προσωπικό των Περιφερειών.
5. Τις υπηρεσιακές ανάγκες για υπερωριακή απασχόληση
κατά τις απογευματινές ώρες, των υπαλλήλων της Δ/νσης
Οικονομικών Υπηρεσιών, που προκύπτουν από την παρα−
πάνω μεταφορά προσωπικού και ειδικότερα, συγκέντρωση
μισθολογικών στοιχείων για αποστολή στη Ενιαία Αρχή
Πληρωμών, διασταύρωση στοιχείων, έλεγχος, ενημέρωση
δεδομένων των υπαλλήλων, που αφορούν μισθοδοσία,
έκδοση φύλλων διακοπής μισθοδοσίας υπαλλήλων που
μετατάσσονται σε Δήμους και Περιφέρειες, συγκέντρωση
δικαιολογητικών δαπανών, που πρέπει να ενταλματοποι−
ηθούν μέσα στο 2010 μετά από συντονισμό όλων των
υπηρεσιών της Ν.Α., κεντρικών και περιφερειακών για εκ−
καθάριση των υποχρεώσεων τους και έγκαιρη πληρωμή
των προμηθευτών και άλλες εργασίες, που απαιτούνται
λόγω μετάβασης στο καθεστώς του Ν.3852/2010.
6. Το γεγονός ότι έχει προβλεφθεί σχετική πίστωση
στον προϋπολογισμό του έτους 2010, αποφασίζουμε:
Καθιερώνουμε υπερωριακή απασχόληση με αμοιβή, κατά
τις απογευματινές ώρες, για το χρονικό διάστημα από 22−
11−2010 έως 31−12−2010, μέχρι 572 ώρες συνολικά για έντεκα
(11) υπαλλήλους της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών, που
θα απασχοληθούν πέραν του κανονικού ωραρίου.
Η ονομαστική κατανομή των 572 ωρών στους απα−
σχολούμενους υπαλλήλους, καθώς και η βεβαίωση της
παρασχεθείσας εργασίας απ’ αυτούς, θα γίνει με άλλη
απόφασή μας, αναλόγως των υπηρεσιακών αναγκών
που θα προκύψουν.
Η σχετική δαπάνη των 4.100,00 € περίπου, θα βαρύνει
τον Φορέα 072, ΚΑΕ 0511.01 του προϋπολογισμού της
Ν.Α. Σερρών, οικ. έτους 2010.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Σέρρες, 19 Οκτωβρίου 2010
Ο Νομάρχης
ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΦΩΤΙΑΔΗΣ
F
Αριθ. 4296
(7)
Καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης με αμοιβή, για
το προσωπικό της Δ/νσης Οικονομικών της Ν.Α. Σερ−
ρών, για το χρονικό διάστημα από 1−10−2010 έως 31−
12−2010.
Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΣΕΡΡΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Π.Δ. 30/96 «Κώδικας Νομαρχιακής
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

Αυτοδιοίκησης», όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε
και ισχύει σήμερα.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 16 του ν. 3205/2003 (ΦΕΚ
297/Α΄/23−12−2003) «Μισθολογικές ρυθμίσεις λειτουργών
και υπαλλήλων του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α., μονί−
μων στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και αντιστοίχων
της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού και Λι−
μενικού Σώματος και άλλες συναφείς διατάξεις», όπως
τροποποιήθηκε από το άρθρο 6 παρ. 1 του Ν.3833/2010
(ΦΕΚ 40/Α΄/15−3−2010).
3. Τις διατάξεις του άρθρου 25 παρ. 7 του ν. 2738/1999
(ΦΕΚ 180/Α΄/9−9−1999) «Συλλογικές Διαπραγματεύσεις
στη Δημόσια Διοίκηση, μονιμοποιήσεις συμβασιούχων
αορίστου χρόνου και άλλες διατάξεις».
4. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/7−6−2010),
Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και Αποκεντρω−
μένης Διοίκησης−Πρόγραμμα Καλλικράτης», σύμφωνα
με τις οποίες το μόνιμο και Ι.Δ.Α.Χ. προσωπικό των Ν.Α.
καθίσταται αυτοδίκαια από 1−1−2011 προσωπικό των Πε−
ριφερειών.
5. Τις υπηρεσιακές ανάγκες για υπερωριακή απασχό−
ληση κατά τις απογευματινές ώρες, των υπαλλήλων της
Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών, που προκύπτουν από
την παραπάνω μεταφορά προσωπικού και ειδικότερα,
συγκέντρωση και υποβολή οικονομικών στοιχείων στα

υπουργεία, απολογισμοί προηγουμένων ετών που βρί−
σκονται σε εκκρεμότητα, εκκαθάριση αρχείων.
6. Το γεγονός ότι έχει προβλεφθεί σχετική πίστωση
στον προϋπολογισμό του έτους 2010, αποφασίζουμε:
Καθιερώνουμε υπερωριακή απασχόληση με αμοιβή,
κατά τις απογευματινές ώρες, για το χρονικό διάστημα
από 1−10−2010 έως 31−12−2010, μέχρι 360 ώρες συνολι−
κά για τρεις (3) υπαλλήλους της Δ/νσης Οικονομικών
Υπηρεσιών, που θα απασχοληθούν πέραν του κανονικού
ωραρίου.
Η ονομαστική κατανομή των 360 ωρών στους απα−
σχολούμενους υπαλλήλους, καθώς και η βεβαίωση της
παρασχεθείσας εργασίας απ’ αυτούς, θα γίνει με άλλη
απόφασή μας, αναλόγως των υπηρεσιακών αναγκών
που θα προκύψουν.
Η σχετική δαπάνη των 2.520,00 € περίπου, θα βαρύνει
τον Φορέα 072, ΚΑΕ 0511.01 του προϋπολογισμού της
Ν.Α. Σερρών, οικ. έτους 2010.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Σέρρες, 14 Οκτωβρίου 2010
Ο Νομάρχης
ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΦΩΤΙΑΔΗΣ
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