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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 38411/ΕΥΘΥ 1836
(1)
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 14023/ΕΥΘΥ 521/31.3.2010
απόφασης του Υπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστι−
κότητας και Ναυτιλίας «Σύστημα Διαχείρισης και
Ελέγχου των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του
στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία»

Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 14023/ΕΥΘΥ 521/31.3.2010
απόφασης του Υπουργού Οικονομίας, Ανταγωνι−
στικότητας και Ναυτιλίας «Σύστημα Διαχείρισης
και Ελέγχου των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων
του στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία» ..
Απόκτηση της Ελληνικής ιθαγένειας από το ανήλικο
τέκνο αλλοδαπών που ο ένας τουλάχιστον γονέ−
ας διαμένει νόμιμα στην Ελλάδα πάνω από πέντε
έτη έως την 24/03/2010, ΓΚΟΥΪΝΤΕΑ ΕΡΡΙΚΑ του
ΒΕΑΤΣΕΣΛΑΒ και της ΝΑΤΑΛΙΑ. .......................................
Απόκτηση της Ελληνικής ιθαγένειας από το ανή−
λικο τέκνο αλλοδαπών τον ΧΟΤΖΑ ΜΑΤΕΟ του
ΕΝΤΜΟΝΤ και της ΡΡΕΖΕΑΡΤΑ, γεννηθείς στις
15/06/2010 στην Ελλάδα ...........................................................
Απόκτηση της Ελληνικής ιθαγένειας από το ανή−
λικο τέκνο αλλοδαπών, που έχει συμπληρώσει
εξαετή φοίτηση σε ελληνικά σχολεία στην Ελλά−
δα ΡΙΚΑ (RRIKA) ΚΩΣΤΑ (KOSTA) του ΓΚΙΟΒΑΛΙΝ
(GJOVALIN) και της ΦΙΤΝΕΤΕ (FITΝETE).....................
Απόκτηση της Ελληνικής ιθαγένειας από το ανήλικο
τέκνο αλλοδαπών που ο ένας τουλάχιστον γονέ−
ας διαμένει νόμιμα στην Ελλάδα πάνω από πέντε
έτη έως την 24/03/2010. ...........................................................
Απόκτηση της Ελληνικής ιθαγένειας από το ανήλικο
τέκνο αλλοδαπών που ο ένας τουλάχιστον γονέ−
ας διαμένει νόμιμα στην Ελλάδα πάνω από πέντε
έτη έως την 24/03/2010, ...........................................................
Συγχώνευση Σχολικών Επιτροπών Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευση Δήμου Αμφιλοχίας και σύσταση νέου
Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΔΗΜΟΥ ΑΜΦΙ−
ΛΟΧΙΑΣ». ................................................................................................
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ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ
Διορθώσεις Σφαλμάτων στην αριθ. 42Α/2011 απόφαση
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Δίου − Ολύ−
μπου Νομού Πιερίας (ΦΕΚ 1386/Β’/16−06−2011) ............ 8

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ,
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 3614/2007 «Διαχείριση, Έλεγχος και Εφαρμογή
Αναπτυξιακών Παρεμβάσεων για την προγραμματική
περίοδο 2007−2013» (ΦΕΚ 267/Α/3.12.2007), όπως έχει
τροποποιηθεί και ισχύει, και ιδίως το άρθρο 29 παρ.
1 αυτού.
2. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 του Συμβουλίου
της 11ης Ιουλίου 2006 περί καθορισμού γενικών διατάξε−
ων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης,
το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής
και την κατάργηση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1260/1999,
όπως εκάστοτε ισχύει.
3. 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
εκάστοτε ισχύει.
4. 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 εκάστοτε ισχύει.
5. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1085/2006 του Συμβουλίου της
17ης Ιουλίου 2006 για τη θέσπιση μηχανισμού προεντα−
ξιακής βοήθειας (ΜΠΒ), όπως εκάστοτε ισχύει.
6. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 718/2007 της Επιτροπής της 12ης
Ιουνίου 2007 για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ)
1085/2006 του Συμβουλίου για τη θέσπιση μηχανισμού
προενταξιακής βοήθειας (ΜΠΒ), όπως εκάστοτε ισχύει.
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7. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1638/2006 του Ευρωπαϊκού Κοι−
νοβουλίου και του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2006
για τον καθορισμό γενικών διατάξεων σχετικά με τη
θέσπιση ευρωπαϊκού μηχανισμού γειτονίας και εταιρικής
σχέσης, όπως εκάστοτε ισχύει.
8. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 951/2007 της Επιτροπής,
της 9ης Αυγούστου 2007, για τον καθορισμό των δια−
τάξεων εφαρμογής των Προγραμμάτων διασυνορια−
κής συνεργασίας που χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο
του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1638/2006, του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, για τον καθορισμό
γενικών διατάξεων σχετικά με τη θέσπιση ευρωπαϊκού
μηχανισμού γειτονίας και εταιρικής σχέσης, όπως εκά−
στοτε ισχύει.
9. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώ−
θηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/
Α/22.4.2005).
10. Το Π.Δ. 65/2011 (ΦΕΚ Α΄ 147) Διάσπαση του Υπουρ−
γείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης στα Υπουργεία α) Εσωτερικών και
β) Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Δια−
κυβέρνησης, συγχώνευση των Υπουργείων Οικονομίας,
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Θαλάσσιων Υπο−
θέσεων, Νήσων και Αλιείας στο Υπουργείο Ανάπτυξης,
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και μεταφορά στον
Πρωθυπουργό των Γενικών Γραμματειών Ενημέρωσης
και Επικοινωνίας και στο Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου
Μάθησης και Θρησκευμάτων της Γενικής Γράμματείας
Νέας Γενιάς,
11. Την υπ’ αριθμ. 4014/ΔΙΟΕ 120/31.1.2011 (ΦΕΚ Β΄ 134)
κοινή υπουργική απόφαση περί σύστασης Ειδικής
Γραμματείας Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφο−
ράς (ΕΣΠΑ),
12. Την υπ’αριθμ. 2667/8.7.2011 (ΦΕΚ Β΄ 1603) κοινή από−
φαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης,
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας περί ανάθεσης αρ−
μοδιοτήτων στον Υφυπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστι−
κότητας και Ναυτιλίας Αθανάσιο Μωραΐτη.
13. Την υπ’ αριθμ. 7725/28.3.2007 Απόφαση της Ευρω−
παϊκής Επιτροπής περί έγκρισης του Εθνικού Στρατη−
γικού Πλαισίου Αναφοράς και τα Παραρτήματα Ι και II
αυτής.
14. Την υπ’αριθμ. 14023/ΕΥΘΥ/521/31−3−2010 (ΦΕΚ 415/
Β’/12−4−2010) απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας,
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας για τη «Διαχείριση
Συστήματος και Ελέγχου των Επιχειρησιακών Προγραμ−
μάτων του στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία»,
όπως τροποποιήθηκε.
15. Την με αριθ. πρωτ. 54242/ΕΥΘΥ 2404/30.11.2010 (ΦΕΚ
1884/Β/02.12.2010) τροποποίηση της ΥΑ «Συστήματος
Διαχείρισης και Ελέγχου των Επιχειρησιακών Προγραμ−
μάτων του Στόχου Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία».
16. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκα−
λείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,
αποφασίζουμε:
Την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 14023/ΕΥΘΥ 521/
31.3.2010 (ΦΕΚ Β΄415) απόφασης του Υφυπουργού Οι−
κονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας για το
«Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου των Επιχειρησια−
κών Προγραμμάτων του στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική
Συνεργασία», όπως έχει τροποποιηθεί με την υπ’ αριθμ.
54242/ΕΥΘΥ 2404/30.11.2010 (ΦΕΚ Β΄ 1884) όμοια απόφα−
ση και ισχύει, ως ακολούθως:

Άρθρο 1
Η παράγραφος 13 του άρθρου 12 αντικαθίσταται ως
ακολούθως:
«13. Μέχρι την ανάθεση σύμβασης παροχής υπηρε−
σιών σε Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου, σύμφωνα
με την παράγραφο 2 του παρόντος, ή την κατάρτιση
του μητρώου, και μέχρι τον ορισμό Ορκωτών Ελεγκτών
− Λογιστών, ως Εξακριβωτής των δαπανών ορίζεται η
Μονάδα Δ’ της Ειδικής Υπηρεσίας Αρχή Πληρωμής του
ΚΠΣ, των Κοινοτικών Πρωτοβουλιών και του Ταμείου
Συνοχής».
Άρθρο 2
Το άρθρο 13 αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«Άρθρο 13
Χρηματορροή
1. Η Κοινοτική Συνδρομή για πράξεις που υλοποιούνται
στο πλαίσιο των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων «Ελλά−
δα−Βουλγαρία», «Ελλάδα−Κύπρος» και «Ελλόδα−Ιταλία»
μεταφέρεται σε λογαριασμό της Τράπεζας της Ελλά−
δος που διαχειρίζεται η Αρχή Πιστοποίησης. Η Αρχή
Πιστοποίησης καταβάλλει στους Κύριους Δικαιούχους
την Κοινοτική Συνδρομή που αντιστοιχεί στις πιστοποι−
ημένες δαπάνες της αντίστοιχης πράξης και ενημερώνει
σχετικά την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης των Επιχειρη−
σιακών Προγραμμάτων του Στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική
Συνεργασία». Ο κάθε Κύριος Δικαιούχος έχει την ευθύνη
της μεταφοράς της Κοινοτικής Συνδρομής σε όλους
τους δικαιούχους που συμμετέχουν στην πράξη.
2. Η Κοινοτική Συνδρομή που αναλογεί σε εγκατε−
στημένους στην Ελλάδα δικαιούχους, για πράξεις που
υλοποιούνται στο πλαίσιο των Επιχειρησιακών Προ−
γραμμάτων «Ελλάδα−Αλβανία» και «Ελλάδα−πρώην Γιου−
γκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας» μεταφέρεται
σε λογαριασμό της Τράπεζας της Ελλάδος που διαχει−
ρίζεται η Αρχή Πιστοποίησης. Η Αρχή Πιστοποίησης κα−
ταβάλλει στους εγκατεστημένους στην Ελλάδα Κύριους
Δικαιούχους ή Συνολικούς Κυρίους Δικαιούχους την Κοι−
νοτική Συνδρομή που αντιστοιχεί στις πιστοποιημένες
δαπάνες των εγκατεστημένων στην Ελλάδα δικαιού−
χων της αντίστοιχης πράξης και ενημερώνει σχετικά
την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης των Επιχειρησιακών
Προγραμμάτων του Στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συ−
νεργασία». Ο κάθε Κύριος Δικαιούχος έχει την ευθύνη
της μεταφοράς της Κοινοτικής Συνδρομής σε όλους
τους εγκατεστημένους στην Ελλάδα δικαιούχους της
πράξης.
3. α) Οι πράξεις των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων
«Ελλάδα − Βουλγαρία», «Ελλάδα−Ιταλία», «Ελλάδα−Κύ−
προς», «Ελλάδα−Αλβανία» και «Ελλάδα−πρώην Γιουγκο−
σλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας», με την εξαίρεση
των έργων Τεχνικής Βοήθειας, εντάσσονται αποκλειστι−
κά σε ξεχωριστές Συλλογικές Αποφάσεις που θα δημι−
ουργηθούν για αυτό το σκοπό σε κάθε Περιφέρεια. Η
εγγραφή των πράξεων αυτών στο Πρόγραμμα Δημοσίων
Επενδύσεων γίνεται για κάθε Έλληνα δικαιούχο για το
σύνολο του προϋπολογισμού που του αντιστοιχεί, στο
πλαίσιο της αντίστοιχης πράξης (εθνική και κοινοτική
συμμετοχή). Οι Έλληνες δικαιούχοι υποχρεούνται να
δηλώνουν το λογαριασμό εσόδων του Προγράμματος
Δημοσίων Επενδύσεων στους Κύριους Δικαιούχους των
πράξεων για την καταβολή της κοινοτικής συνδρομής.
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β) Η ένταξη πράξεων στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύ−
σεων με τα οικονομικά τους στοιχεία, η έγκριση της ετήσι−
ας πίστωσης και η τροποποίηση αυτών γίνεται με μέριμνα
της Διεύθυνσης Δημοσίων Επενδύσεων. Για την ένταξη
στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων απαιτείται αίτημα
κάθε Έλληνα δικαιούχου προς την Ειδική Υπηρεσία Δια−
χείρισης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Στόχου
«Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία» για παροχή σύμφωνης
γνώμης σχετικά, η οποία απευθύνεται προς τον αντίστοιχο
φορέα χρηματοδότησης. Η σύμφωνη γνώμη της Ειδικής
Υπηρεσίας Διαχείρισης των Επιχειρησιακών Προγραμμά−
των του Στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία» συ−
νοδεύεται από τα οικονομικά στοιχεία που απαιτούνται
για την εγγραφή των πράξεων στο Κεντρικό Λογαριασμό
ΕΣΠΑ. Ο εκάστοτε φορέας χρηματοδότησης συμπληρώνει
τα στοιχεία αρμοδιότητας του που απαιτούνται για την
εγγραφή των πράξεων στο Κεντρικό Λογαριασμό ΕΣΠΑ
και υποβάλλει σχετικό αίτημα εγγραφής στο Πρόγραμμα
Δημοσίων Επενδύσεων. Το αίτημα εγγραφής κοινοποιείται
στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης των Επιχειρησιακών
Προγραμμάτων του Στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνερ−
γασία», η οποία μεριμνά για την καταχώριση των απαραί−
τητων στοιχείων στο πληροφοριακό σύστημα.
4. α) Για τις πράξεις των Επιχειρησιακών Προγραμμά−
των «Ελλάδα − Βουλγαρία», «Ελλάδα−Ιταλία», «Ελλάδα−
Κύπρος», «Ελλάδα−Αλβανία» και «Ελλάδα−πρώην Γιου−
γκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας», δύναται να
προκαταβάλλεται σε κάθε Έλληνα δικαιούχο ποσό που
ανέρχεται έως στο ύψος της εθνικής συμμετοχής που
του αντιστοιχεί στο πλαίσιο της αντίστοιχης πράξης,
βάσει του χρονοδιαγράμματος εκτέλεσης των ενερ−
γειών της πράξης που του αντιστοιχούν. Η καταβολή
του ποσού που αντιστοιχεί στο υπόλοιπο του προϋπο−
λογισμού της πράξης πραγματοποιείται σταδιακά και
εξαρτάται από την πρόοδο υλοποίησης της. Για τις
σχετικές κατανομές χρηματοδότησης κάθε Έλληνας
δικαιούχος υποβάλλει αίτημα προς την Ειδική Υπηρεσία
Διαχείρισης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του
Στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία» με κοινοποί−
ηση στο φορέα χρηματοδότησης. Η Ειδική Υπηρεσία
Διαχείρισης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του
Στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία» εισηγείται
σχετικό προς τη Διεύθυνση Δημοσίων Επενδύσεων σύμ−
φωνα με τις απαιτήσεις χρηματοδότησης της πράξης
και τη σχετική τεκμηρίωση αυτών από τον κάθε Έλληνα
δικαιούχο καθώς και με τα στοιχεία που της υποβάλλει
ο εκάστοτε φορέας χρηματοδότησης.
β) Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης των Επιχειρησιακών
Προγραμμάτων του Στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνερ−
γασία» εγκρίνει για κάθε Έλληνα δικαιούχο, σύμφωνα με
το προηγούμενο εδάφιο, κατανομές χρηματοδότησης
για την πράξη σε ποσοστό έως 95% του προϋπολο−
γισμού του. Μετά τον έλεγχο της τελικής αναφοράς
προόδου της πράξης η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης
των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Στόχου «Ευ−
ρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία» προβαίνει στην έγκριση
αποπληρωμής του δικαιούχου για το τμήμα της πράξης
που του αναλογεί.
5. Για τις πράξεις των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων
«Αδριατική», «Μαύρη Θάλασσα», «Λεκάνη της Μεσογείου»,
«Χώρος Νοτιοανατολικής Ευρώπης», «Μεσογειακός Χώρος»
«INTERREG IVC», «INTERACT», «ESPON» και «URBACT ΙΙ»
η εθνική συμμετοχή των Ελλήνων δικαιούχων που συμ−
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μετέχουν σε αυτές εγγράφεται στο Πρόγραμμα Δημο−
σίων Επενδύσεων, σε Συλλογική Απόφαση του φορέα,
ο οποίος και τους εποπτεύει. Στην περίπτωση δικαι−
ούχων μη εποπτευόμενων, η εθνική συμμετοχή τους,
που αντιστοιχεί στις πράξεις των προαναφερόμενων
προγραμμάτων, εγγράφεται στο Πρόγραμμα Δημοσίων
Επενδύσεων σε Συλλογική Απόφαση της Περιφέρειας
στην οποία εδρεύει ο δικαιούχος. Ειδικό για Έλληνες
δικαιούχους (επιχειρήσεις) οι οποίοι ασκούν εμπορική
ή βιομηχανική δραστηριότητα και δύναται να συμμετά−
σχουν στα ανωτέρω προγράμματα, η εθνική συμμετοχή
τους, που αντιστοιχεί στις σχετικές πράξεις, εγγράφεται
στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων σε Συλλογική
Απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης Ανταγωνιστικό−
τητας και Ναυτιλίας. Για τη συμμετοχή επιχειρήσεων
στα ανωτέρω προγράμματα θα διασφαλίζεται η τήρηση
των κανόνων κρατικών ενισχύσεων.
6. Για την έγγραφη του ποσού της εθνικής συμμετοχής
που αντιστοιχεί σε κάθε Έλληνα δικαιούχο που συμμε−
τέχει στις πράξεις των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων
«Αδριατική» «Μαύρη Θάλασσα», «Λεκάνη της Μεσογεί−
ου», «Χώρος Νοτιοανατολικής Ευρώπης», «Μεσογειακός
Χώρος» «INTERREG IVC» και «INTERACT» «ESPON» και
«URBACT II» στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων
απαιτείται αίτημα του Έλληνα δικαιούχου προς την
Υπηρεσία που έχει αρμοδιότητα εθνικού συντονιστή
και εκπροσωπεί την Ελλάδα σε κάθε Επιχειρησιακό
Πρόγραμμα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 9,
για παροχή σύμφωνης γνώμης σχετικό, η οποία απευ−
θύνεται προς τον αντίστοιχο φορέα χρηματοδότησης.
Η σύμφωνη γνώμη της Υπηρεσίας που έχει αρμοδιό−
τητα εθνικού συντονιστή στο εκάστοτε Επιχειρησιακό
Πρόγραμμα συνοδεύεται από τα οικονομικό στοιχεία
που απαιτούνται για την εγγραφή των πράξεων στο
Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων. Στη συνέχεια ο
εκάστοτε φορέας χρηματοδότησης υποβάλλει αίτημα
εγγραφής στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων των
εν λόγω πράξεων.
7.α) Για τις πράξεις των Επιχειρησιακών Προγραμμά−
των «Αδριατική», «Μαύρη Θάλασσα», «Λεκάνη της Με−
σογείου», «Χώρος Νοτιοανατολικής Ευρώπης», «Μεσο−
γειακός Χώρος» «INTERREG IVC», «INTERACT», «ESPON»
και «URBACT II» και μόνο για φορείς του Δημόσιου, του
Ευρύτερου Δημόσιου τομέα και για ΟΤΑ δύναται να
προκαταβάλλεται ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό
έως 50% του ποσού της εθνικής συμμετοχής που τους
αναλογεί, βάσει του χρονοδιαγράμματος εκτέλεσης των
ενεργειών της πράξης που τους αντιστοιχούν. Η κατα−
βολή του υπολοίπου ποσού της εθνικής χρηματοδότη−
σης πραγματοποιείται σταδιακά με βάση την πρόοδο
υλοποίησης της πράξης.
Για τις σχετικές κατανομές χρηματοδότησης κάθε
Έλληνας δικαιούχος υποβάλλει αίτημα προς την Υπηρε−
σία που έχει αρμοδιότητα εθνικού συντονιστή σε κάθε
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα με κοινοποίηση στο φορέα
χρηματοδότησης. Η αντίστοιχη Υπηρεσία εισηγείται
σχετικό προς τον εκάστοτε φορέα χρηματοδότησης για
τη διάθεση της πίστωσης βάσει των αναγκών χρημα−
τοδότησης της πράξης και της σχετικής τεκμηρίωσης
αυτών από τον κάθε Έλληνα δικαιούχο.
β) Για φορείς του ιδιωτικού τομέα η καταβολή ποσών
της εθνικής χρηματοδότησης πραγματοποιείται σύμ−
φωνα με την προαναφερόμενη διαδικασία, σταδιακό,
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με βάση την πρόοδο υλοποίησης της πράξης και τις
δαπάνες που έχουν καταβληθεί από τους δικαιούχους
και επαληθευτεί από τους εξακριβωτές.
8. Για τις πράξεις των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων
«Αδριατική», «Μαύρη Θάλασσα», «Λεκάνη της Μεσογεί−
ου», «Χώρος Νοτιοανατολικής Ευρώπης», «Μεσογεια−
κός Χώρος» «INTERREG IVC», «INTERACT», «ESPON» και
«URBACT II» η εγγραφή της εθνικής συμμετοχής κάθε
πράξης στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων προϋ−
ποθέτει την υπογραφή των απαιτούμενων συμβάσεων
χρηματοδότησης με τη Διαχειριστική Αρχή του κάθε
Επιχειρησιακού Προγράμματος, και την υπογραφή της
σύμβασης εταιρικής συνεργασίας μεταξύ των δικαιού−
χων. Η σύμβαση χρηματοδότησης, η συμφωνία εταιρικής
συνεργασίας και η εγκεκριμένη πρόταση συνοδεύουν
την αίτηση του Έλληνα δικαιούχου προς την Υπηρεσία
που έχει αρμοδιότητα εθνικού συντονιστή των αντίστοι−
χων Επιχειρησιακών Προγραμμάτων για τη διατύπωση
της σύμφωνης γνώμης της».
Άρθρο 3
Στην υποπαράγραφο 2.2 της παραγράφου 2 του άρ−
θρου 28 προστίθενται εδάφια ως ακολούθως:
«Δ. Όταν οι ώρες άφιξης ή αναχώρησης είναι πριν τις
08.00 και μετά τις 22:00.
Ε. Στις περιπτώσεις προσκεκλημένων ομιλητών συνε−
δρίων ή εισηγητών σεμιναρίων, όταν δεν προβλέπεται
αμοιβή για την εκεί παρουσία τους».
Άρθρο 4
Οι υποπαράγραφοι 3.23 και 3.24 της παραγράφου 3
του άρθρου 32 αντικαθίστανται ως ακολούθως:
«3.23 Αμοιβές συντονιστή, του αναπληρωτή, των
στελεχών των Κοινών Τεχνικών Γραμματειών και των
στελεχών της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης των Επι−
χειρησιακών Προγραμμάτων του Στόχου «Ευρωπαϊκή
Εδαφική Συνεργασία».
3.24 Έξοδα εγκατάστασης και μετεγκατάστασης των
στελεχών των Κοινών Τεχνικών Γραμματειών και τα−
κτικού προσωπικού, όταν αυτό κρίνεται απαραίτητο
για την εύρυθμη λειτουργία της Διαχειριστικής Αρχής.
Έξοδα διαμονής του συντονιστή της Κοινής Τεχνικής
Γραμματείας στην περίπτωση που δεν διαμένει μόνιμα
στην Ελλάδα την περίοδο πρόσληψης του, μέχρι ποσού
των 700 ευρώ μηνιαίως».
Άρθρο 5
Η παράγραφος 1 του άρθρου 35 αντικαθίσταται ως
ακολούθως:
«Οι δαπάνες δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών
και υπηρεσιών αξίας μεγαλύτερης των 20.000 ευρώ και
μικρότερης των κατωτέρων ορίων που θέτουν τα ΠΔ
60/2007 και ΠΔ 59/2007 καθώς και οι δαπάνες των συμ−
βάσεων υπηρεσιών που απαριθμούνται στο παράρτημα
II Β του ΠΔ 60/2007 και στο παράρτημα XVII Β του ΠΔ
59/2007 είναι επιλέξιμες εφόσον έχει προηγηθεί ανάρ−
τηση της περιληπτικής προκήρυξης για 15 τουλάχιστον
μέρες στην ιστοσελΐδα του δικαιούχου ή/και της οικείας
Διαχειριστικής Αρχής ή της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχεί−
ρισης του Στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία» ή
της Ειδικής Υπηρεσίας Στρατηγικής, Σχεδιασμού και
Αξιολόγησης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων, όπως ορίζει
το όρθρο 9, ή έχει προηγηθεί προσήκων βαθμός δημο−
σιότητας. Η υποχρέωση ανάρτησης στην ιστοσελΐδα

δεν υφίσταται στις περιπτώσεις που εθνικές διατάξεις
προβλέπουν διαδικασία δημοσιότητας σε μέσα πανελ−
λήνιας κυκλοφορίας».
Κατά τα λοιπά εξακολουθεί να ισχύει η υπ’ αριθμ.
14023/ΕΥΘΥ 521/31.3.2010 (ΦΕΚ Β’415) απόφαση μας, όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.
Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 7 Σεπτεμβρίου 2011
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ

F
(2)
Απόκτηση της Ελληνικής ιθαγένειας από το ανήλικο
τέκνο αλλοδαπών που ο ένας τουλάχιστον γονέας
διαμένει νόμιμα στην Ελλάδα πάνω από πέντε έτη
έως την 24/03/2010, ΓΚΟΥΪΝΤΕΑ ΕΡΡΙΚΑ του ΒΕΑ−
ΤΣΕΣΛΑΒ και της ΝΑΤΑΛΙΑ.
Με την Φ.515/2538/11/29−08−2011 απόφαση του Γενικού
Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου,
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24
παρ. 2 του Ν. 3838/2010 (ΦΕΚ 49/Α/2010) και της παρ. 1
του άρθρου 1Α του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, που
κυρώθηκε με το Ν.3284/2004 (Φ.Ε.Κ. 217/Α), γίνεται απο−
δεκτή η από 19/07/2011 αίτηση των γονέων της ανήλικης
ΓΚΟΥΪΝΤΕΑ ΕΡΡΙΚΑ του ΒΕΑΤΣΕΣΛΑΒ και της ΝΑΤΑΛΙΑ,
που γεννήθηκε στην Ελλάδα την 18/04/2002 και κατοικεί
στον Δήμο Χίου, για την απόκτηση της ελληνικής ιθα−
γένειας, λόγω συνεχούς νόμιμης διαμονής της μητέρας
της στην Ελλάδα από 01/07/2003 και παραγγέλλεται η
εγγραφή της στα Δημοτολόγια του Δ. Χίου με ημερο−
μηνία κτήσης της Ελληνικής ιθαγένειας την 19/07/2011.
Στοιχεία γονέων:
Πατέρας
Μητέρα
Επώνυμο:
ΓΚΟΥΪΝΤΕΑ (GUIDEA)
ΓΚΟΥΪΝΤΕΑ
(GUIDEA)
Κύριο όνομα: ΒΕΑΤΣΕΣΛΑΒ (VEACESLAV) ΝΑΤΑΛΙΑ
(NATALIA)
Ο Γενικός Γραμματέας
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΦΩΤΙΟΣ ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΛΗΣ
F
(3)
Απόκτηση της Ελληνικής ιθαγένειας από το ανήλικο
τέκνο αλλοδαπών τον ΧΟΤΖΑ ΜΑΤΕΟ του ΕΝΤΜΟΝΤ
και της ΡΡΕΖΕΑΡΤΑ, γεννηθείς στις 15/06/2010 στην
Ελλάδα
Με την Φ.501/2193/11/29−08−2011 απόφαση του Γενικού
Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου,
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1
του άρθρου 1Α του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, που
κυρώθηκε με το Ν. 3284/2004 (217Α), γίνεται αποδεκτή
η από 22/06/2011 αίτηση των γονέων του ανήλικου ΧΟ−
ΤΖΑ ΜΑΤΕΟ του ΕΝΤΜΟΝΤ και της ΡΡΕΖΕΑΡΤΑ, που
γεννήθηκε στην Ελλάδα την 15/06/2010 και κατοικεί στο
Δήμο Χίου, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας,
λόγω νόμιμης διαμονής των γονέων του στην Ελλάδα,
από 01/07/2004 ο πατέρας του και από 01/09/2005 η
μητέρα του, και παραγγέλλεται η εγγραφή του στα
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Μητρώα Αρρένων και στα Δημοτολόγια του Δ. Χίου,
με ημερομηνία κτήσης της Ελληνικής Ιθαγένειας την
22/06/2011.
Στοιχεία γονέων:
Πατέρας
Μητέρα
Επώνυμο:
ΧΟΤΖΑ (ΗΟΧΗΑ)
ΧΟΤΖΑ (ΗΟΧΗΑ)
Κύριο όνομα: ΕΝΤΜΟΝΤ (EDMOND) PPEZEAPTA
(RREZEARTA)
O Γενικός Γραμματέας
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΦΩΤΙΟΣ ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΛΗΣ
F
(4)
Απόκτηση της Ελληνικής ιθαγένειας από το ανήλικο τέ−
κνο αλλοδαπών, που έχει συμπληρώσει εξαετή φοί−
τηση σε ελληνικά σχολεία στην Ελλάδα ΡΙΚΑ (RRIKA)
ΚΩΣΤΑ (KOSTA) του ΓΚΙΟΒΑΛΙΝ (GJOVALIN) και της
ΦΙΤΝΕΤΕ (FITΝETE).
Με την Φ.525/2792/11/29−08−2011 απόφαση του Γενικού
Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου,
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του
άρθρου 1Α του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας που κυρώ−
θηκε με το Ν.3284/04 (Φ.Ε.Κ.217/Α), γίνεται αποδεκτή η
από 15/07/2011 αίτηση των γονέων του ανήλικου ΡΙΚΑ
ΚΩΣΤΑ του ΓΚΙΟΒΑΛΙΝ και της ΦΙΤΝΕΤΕ, που γεννήθηκε
στο Μαμουράς−Κουρμπίν Αλβανίας την 21/10/1997 και
κατοικεί στην Δ.Ε. Καρδάμυλων του Δήμου Χίου, για την
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω συμπλήρω−
σης εξαετούς φοίτησης σε ελληνικό σχολείο στην Ελ−
λάδα την 15/06/2009, σύμφωνα με την αριθ. 2/03−01−2011
βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας
και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Βορείου Αιγαίου και
παραγγέλλεται η εγγραφή του στα Μητρώα Αρρένων
και στα Δημοτολόγια του Δήμου Χίου Ν. Χίου με ημε−
ρομηνία κτήσης αυτής την 15/06/2009.
Στοιχεία γονέων:
Πατέρας
Μητέρα
Επώνυμο:
ΡΙΚΑ (RRIKA)
ΡΙΚΑ
(RRIKA)
Κύριο όνομα: ΓΚΙΟΒΑΛΙΝ (GJOVALIN)
ΦΙΤΝΕΤΕ
(FITNETE)
Ο Γενικός Γραμματέας
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΦΩΤΙΟΣ ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΛΗΣ
F
(5)
Απόκτηση της Ελληνικής ιθαγένειας από το ανήλικο
τέκνο αλλοδαπών που ο ένας τουλάχιστον γονέας
διαμένει νόμιμα στην Ελλάδα πάνω από πέντε έτη
έως την 24/03/2010.
Με την Φ.520/2707/11/29−08−2011 απόφαση του Γενικού
Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου,
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24
παρ. 2 του Ν. 3838/2010 (ΦΕΚ 49/Α/2010) και της παρ. 1
του άρθρου 1Α του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, που
κυρώθηκε με το Ν.3284/2004 (Φ.Ε.Κ. 217/Α), γίνεται απο−
δεκτή η από 29/07/2011 αίτηση των γονέων του ανήλικου
ΠΑΣΟΛΛΑΡΙ ΑΓΓΕΛΟΥ του ΒΛΑΝΤΙΜΙΡ και της ΙΝΤΑΓΕΤΕ,
που γεννήθηκε στην Ελλάδα την 16/07/2009 και κατοικεί
στην Δ.Ε. Αμανής του Δήμου Χίου, για την απόκτηση της
ελληνικής ιθαγένειας, λόγω συνεχούς νόμιμης διαμονής
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του πατέρα του στην Ελλάδα από 01/04/2003 και πα−
ραγγέλλεται η εγγραφή του στα Μητρώα Αρρένων και
στα Δημοτολόγια του Δ. Χίου με ημερομηνία κτήσης
της Ελληνικής ιθαγένειας την 16/07/2009.
Στοιχεία γονέων:
Πατέρας
Μητέρα
Επώνυμο: ΠΑΣΟΛΛΑΡΙ (PASHOLLARI)
ΠΑΣΟΛΛΑΡΙ
(PASHOLLARI)
Κύριο όνομα: ΒΛΑΝΤΙΜΙΡ (VLADIMIR)
ΙΝΤΑΓΕΤΕ
(IDAJETE)
2. Με την Φ.521/2708/11/29−08−2011 απόφαση του Γενι−
κού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου,
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24
παρ. 2 του Ν. 3838/2010 (ΦΕΚ 49/Α/2010) και της παρ. 1
του άρθρου 1Α του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, που
κυρώθηκε με το Ν.3284/2004 (Φ.Ε.Κ. 217/Α), γίνεται απο−
δεκτή η από 29/07/2011 αίτηση των γονέων του ανήλικου
ΠΑΣΟΛΛΑΡΙ ΑΛΕΞ του ΒΛΑΝΤΙΜΙΡ και της ΙΝΤΑΓΕΤΕ,
που γεννήθηκε στην Ελλάδα την 16/07/2009 και κατοικεί
στην Δ.Ε. Αμανής του Δήμου Χίου, για την απόκτηση της
ελληνικής ιθαγένειας, λόγω συνεχούς νόμιμης διαμονής
του πατέρα του στην Ελλάδα από 01/04/2003 και πα−
ραγγέλλεται η εγγραφή του στα Μητρώα Αρρένων και
στα Δημοτολόγια του Δ. Χίου με ημερομηνία κτήσης
της Ελληνικής ιθαγένειας την 16/07/2009.
Στοιχεία γονέων:
Πατέρας
Μητέρα
Επώνυμο: ΠΑΣΟΛΛΑΡΙ (PASHOLLARI) ΠΑΣΟΛΛΑΡΙ
(PASHOLLARI)
Κύριο όνομα: ΒΛΑΝΤΙΜΙΡ (VLADIMIR) ΙΝΤΑΓΕΤΕ
(IDAJETE)
Ο Γενικός Γραμματέας
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΦΩΤΙΟΣ ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΛΗΣ
F
(6)
Απόκτηση της Ελληνικής ιθαγένειας από το ανήλικο
τέκνο αλλοδαπών που ο ένας τουλάχιστον γονέας
διαμένει νόμιμα στην Ελλάδα πάνω από πέντε έτη
έως την 24/03/2010,
. Με την Φ.502/2188/11/29−08−2011 απόφαση του Γενικού
Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου,
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου
24 παρ. 2 του Ν. 3838/2010 (ΦΕΚ 49/Α/2010) και της
παρ. 1 του άρθρου 1Α του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγέ−
νειας, που κυρώθηκε με το Ν.3284/2004 (Φ.Ε.Κ. 217/Α),
γίνεται αποδεκτή η από 22/06/2011 αίτηση των γονέων
της ανήλικης ΝΤΕΜΑΪ ΜΑΡΚΕΛΛΑΣ του ΦΑΤΟΣ και της
ΙΛΙΡΙΑΝΑ, που γεννήθηκε στην Ελλάδα την 25/03/2009
και κατοικεί στην Δ.Ε. Καρδάμυλων του Δήμου Χίου,
για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω συ−
νεχούς νόμιμης διαμονής της μητέρας της στην Ελλάδα
από 01/07/2003 και παραγγέλλεται η εγγραφή της στα
Δημοτολόγια του Δ. Χίου με ημερομηνία κτήσης της
Ελληνικής ιθαγένειας την 25/03/2009.
Στοιχεία γονέων:
Πατέρας
Μητέρα
Επώνυμο:
ΝΤΕΜΑΪ (DEMAJ)
ΝΤΕΜΑΪ
(DEMAJ)
Κύριο όνομα: ΦΑΤΟΣ (FATOS)
ΙΛΙΡΙΑΝΑ
(ILIRJANA)
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2. Με την Φ.503/2182/11/29−08−2011 απόφαση του Γενι−
κού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου,
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24
παρ. 2 του Ν. 3838/2010 (ΦΕΚ 49/Α/2010) και της παρ. 1
του άρθρου 1Α του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, που
κυρώθηκε με το Ν.3284/2004 (Φ.Ε.Κ. 217/Α), γίνεται απο−
δεκτή η από 22/06/2011 αίτηση των γονέων του ανήλικου
ΝΤΕΜΑΪ ΚΛΕΝΤΙΟΝ του ΦΑΤΟΣ και της ΙΛΙΡΙΑΝΑ, που
γεννήθηκε στην Ελλάδα την 03/04/2000 και κατοικεί
στην Δ.Ε. Καρδάμυλων του Δήμου Χίου, για την απόκτη−
ση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω συνεχούς νόμιμης
διαμονής της μητέρας του στην Ελλάδα από 01/07/2003
και παραγγέλλεται η εγγραφή του στα Μητρώα Αρρέ−
νων και στα Δημοτολόγια του Δ. Χίου με ημερομηνία
κτήσης της Ελληνικής ιθαγένειας την 22/06/2011.
Στοιχεία γονέων:
Πατέρας
Μητέρα
Επώνυμο:
ΝΤΕΜΑΪ (DEMAJ)
ΝΤΕΜΑΪ
(DEMAJ)
Κύριο όνομα: ΦΑΤΟΣ (FATOS) ΙΛΙΡΙΑΝΑ (ILIRJANA)
3. Με την Φ.504/2184/11/29−08−2011 απόφαση του Γενι−
κού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου,
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24
παρ. 2 του Ν. 3838/2010 (ΦΕΚ 49/Α/2010) και της παρ. 1
του άρθρου 1Α του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, που
κυρώθηκε με το Ν.3284/2004 (Φ.Ε.Κ. 217/Α), γίνεται απο−
δεκτή η από 22/06/2011 αίτηση των γονέων του ανήλικου
ΝΤΕΜΑΪ ΝΤΕΝΙΣ του ΦΑΤΟΣ και της ΙΛΙΡΙΑΝΑ, που γεν−
νήθηκε στην Ελλάδα την 22/03/2003 και κατοικεί στην
Δ.Ε. Καρδάμυλων του Δήμου Χίου, για την απόκτηση της
ελληνικής ιθαγένειας, λόγω συνεχούς νόμιμης διαμονής
της μητέρας του στην Ελλάδα από 01/07/2003 και πα−
ραγγέλλεται η εγγραφή του στα Μητρώα Αρρένων και
στα Δημοτολόγια του Δ. Χίου με ημερομηνία κτήσης
της Ελληνικής ιθαγένειας την 22/06/2011.
Στοιχεία γονέων:
Πατέρας
Μητέρα
Επώνυμο:
ΝΤΕΜΑΪ (DEMAJ)
ΝΤΕΜΑΪ
(DEMAJ)
Κύριο όνομα: ΦΑΤΟΣ (FATOS)
ΙΛΙΡΙΑΝΑ
(ILIRJANA)
4. Με την Φ.505/2185/11/29−08−2011 απόφαση του Γενι−
κού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου,
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24
παρ. 2 του Ν. 3838/2010 (ΦΕΚ 49/Α/2010) και της παρ. 1
του άρθρου 1Α του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, που
κυρώθηκε με το Ν.3284/2004 (Φ.Ε.Κ. 217/Α), γίνεται απο−
δεκτή η από 22/06/2011 αίτηση των γονέων του ανήλικου
ΝΤΕΜΑΪ ΕΡΜΕΡΑΛΝΤ του ΦΑΤΟΣ και της ΙΛΙΡΙΑΝΑ, που
γεννήθηκε στην Ελλάδα την 15/10/2001 και κατοικεί στην
Δ.Ε. Καρδάμυλων του Δήμου Χίου, για την απόκτηση της
ελληνικής ιθαγένειας, λόγω συνεχούς νόμιμης διαμονής
της μητέρας του στην Ελλάδα από 01/07/2003 και πα−
ραγγέλλεται η εγγραφή του στα Μητρώα Αρρένων και
στα Δημοτολόγια του Δ. Χίου με ημερομηνία κτήσης
της Ελληνικής ιθαγένειας την 22/06/2011.
Στοιχεία γονέων:
Πατέρας
Μητέρα
Επώνυμο:
ΝΤΕΜΑΪ (DEMAJ)
ΝΤΕΜΑΪ
(DEMAJ)
Κύριο όνομα: ΦΑΤΟΣ (FATOS)
ΙΛΙΡΙΑΝΑ
(ILIRJANA)
Ο Γενικός Γραμματέας
Αποκεντρομένης Διοίκισης
ΦΩΤΙΟΣ ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΛΗΣ

Aριθμ. Αποφ. 109
(7)
Συγχώνευση Σχολικών Επιτροπών Δευτεροβάθμι−
ας Εκπαίδευση Δήμου Αμφιλοχίας και σύσταση
νέου Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟ−
ΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΔΗΜΟΥ ΑΜ−
ΦΙΛΟΧΙΑΣ».
ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 1, 65, 67, 69 & 103 του
Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικρά−
της» (ΦΕΚ87/τ. Α’ /07.06.2010) σε συνδυασμό με τις διατά−
ξεις των άρθρων 239 και 240 του Ν. 3463/2006 (ΚΔΚ).
2. Την αριθμ. Εγκύκλιο 11/2011/οικ. 4569/27.01.2011 του
ΥΠ. ΕΣ. Α.Η.Δ.
3. την αριθμ22787/1049/31−03−2011 απόφαση του Γραμ−
ματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής ελέγχου
νομιμότητας της αριθμ. 109/2011 απόφασης του Δ.Σ.
Αμφιλοχίας.
4. Την με αριθμ. πρωτ. 8440/24.2.2011 απόφαση του
Υπουργού ΕΣ.Α. και Η.Δ., αποφασίζουμε:
Συγχωνεύουμε τα Νομικά Πρόσωπα:
Σχολική Επιτροπή Γυμνασίου Μαλεσιάδας ΦΕΚ645/
7−8−91, Σχολική Επιτροπή Γυμνασίου – Λυκείου Εμπεσού
ΦΕΚ812/3−10−91.
Σχολική Επιτροπή Λυκείου Αμφιλοχίας ΦΕΚ183/18−3−92,
Σχολική Επιτροπή ΤΕΕ Αμφιλοχίας ΦΕΚ175/17−2−00
Σχολική Επιτροπή Γυμνασίου Αμφιλοχίας ΦΕΚ183/
18−3−92,
Σχολική Επιτροπή Γυμνασίου Λουτρού ΦΕΚ2307/31−12−99,
Σχολική Επιτροπή Γυμνασίου Σαρδηνίων ΦΕΚ432/3−7−92
Συστήνουμε το νέο Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δι−
καίου ως εξής:
1. ΕΠΩΝΥΜΙΑ − ΕΔΡΑ
Α) «ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ−
ΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ».
Β) Οι υπηρεσίες του Νομικού Προσώπου θα στεγάζο−
νται στο δημοτικό κατάστημα Αμφιλοχίας.
2. Σκοπός του Νομικού Προσώπου είναι:
η διαχείριση των πιστώσεων που της διατίθενται για
την κάλυψη των δαπανών λειτουργίας
των αντίστοιχων σχολείων (θέρμανσης, φωτισμού,
ύδρευσης, τηλεφώνου, αποχέτευσης,
αγοράς αναλώσιμων υλικών κ.λπ.), η αμοιβή καθαριστρι−
ών, η εκτέλεση έργων για την επισκευή και συντήρηση
των αντίστοιχων σχολείων και του κάθε είδους εξοπλι−
σμού τους, η εισήγηση προς τις αντίστοιχες διευθύνσεις
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για τον εφοδιασμό από
τον Οργανισμό Σχολικών Κτιρίων των αντίστοιχων σχο−
λείων με έπιπλα και εξοπλιστικά είδη και από το Υπουρ−
γείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων με βιβλία για
τις αντίστοιχες σχολικές βιβλιοθήκες, η διαχείριση των
εσόδων από την ενδεχόμενη εκμετάλλευση των σχο−
λικών κυλικείων, καθώς και η λήψη κάθε άλλου μέτρου
που κρίνεται αναγκαίο για τη στήριξη της διοικητικής
λειτουργίας των σχολικών μονάδων, ή των αρμοδιοτή−
των που δίνονται κάθε φορά από διάταξη νόμου.
3. Διοίκηση του νέου Νομικού Προσώπου:
Το νέο Νομικό Πρόσωπο θα διοικείται από το Διοι−
κητικό Συμβούλιο, το οποίο αποτελείται από δέκα τρία
μέλη ως εξής:
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− Πέντε (5) Δημοτικούς Συμβούλους, εκ των οποίων
τουλάχιστον δύο ορίζονται από τη μειοψηφία του δη−
μοτικού συμβουλίου
− Τρεις δημότες ή κάτοικοι με εμπειρία στο χώρο της
εκπαίδευσης
− Δύο διευθυντές, εκ των πέντε αρχαιοτέρων, των
σχολικών μονάδων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
− Έναν εκπρόσωπο της ένωσης γονέων, και στην
περίπτωση που δεν υπάρχει ένωση γονέων, ένας εκ−
πρόσωπος των υφιστάμενων συλλόγων γονέων, κατά
προτεραιότητα μεγέθους σχολικής μονάδας δευτερο−
βάθμιας εκπαίδευσης
− ένας εκπρόσωπος των εργαζομένων
− έναν εκπρόσωπο των μαθητικών κοινοτήτων για τα
σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, κατά προ−
τεραιότητα μεγέθους σχολικής μονάδας. Κατά τις συ−
νεδριάσεις του Νομικού Προσώπου, όταν συζητούνται
θέματα τα οποία αφορούν συγκεκριμένη σχολική μονά−
δα, καλείται ο οικείος διευθυντής της σχολικής μονάδας,
ο οποίος συμμετέχει με δικαίωμα ψήφου.
Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ακο−
λουθεί τη θητεία του Δημοτικού Συμβουλίου και λήγει με
την εγκατάσταση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου.
4. Πόροι του Ν.Π.Δ.Δ είναι:
α) η ετήσια τακτική επιχορήγηση από τους ΚΑΠ
και ή τυχόν έκτακτη επιχορήγηση το ύψος της οποίας
διαμορφώνεται ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες που
οδηγούν στην καταβολή της έκτακτης επιχορήγησης.
β) πρόσοδοι της σχολικής περιουσίας.
γ) εκποιήσεις περιουσιακών στοιχείων.
δ) κάθε είδους εισφορές, δωρεές, κληρονομιές και
κληροδοσίες.
ε) κάθε άλλη νόμιμη πηγή.
5. Περιουσία του Νομικού Προσώπου είναι:
της σχολικής επιτροπής είναι η κινητή και ακίνητη
περιουσία των σχολικών επιτροπών της
παραγράφου 1, καθώς και κάθε άλλη κινητή ή ακίνη−
τη περιουσία που τυχόν αποκτηθεί ή αφιερωθεί στα
νομικά πρόσωπα.
Το μόνιμο προσωπικό, το προσωπικό με σχέση ερ−
γασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, οι νομικοί
σύμβουλοι, καθώς και οι δικηγόροι με σχέση έμμισθης
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εντολής, των νομικών προσώπων που συγχωνεύονται,
καθίσταται αυτοδικαίως προσωπικό και παρέχει τις
υπηρεσίες του στο νέο νομικό πρόσωπο που προκύ−
πτει από τη συγχώνευση, με την ίδια σχέση εργασίας
και έμμισθης εντολής.
Από τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, το νέο νομικό πρόσωπο
που δημιουργείται, υποκαθιστά αυτοδικαίως τα νομικά
πρόσωπα που συγχωνεύθηκαν σε όλα τα δικαιώματα
και τις υποχρεώσεις τους στα οποία περιλαμβάνονται
και όσα προκύπτουν από συμβάσεις έργου ή εργασίας
ορισμένου χρόνου μέχρι τη λήξη τους, εξομοιούμενο
με καθολικό διάδοχο. Οι εκκρεμείς δίκες, στις οποίες
διάδικα μέρη είναι νομικά πρόσωπα που συγχωνεύθη−
καν, συνεχίζονται αυτοδικαίως από το νέο νομικό πρό−
σωπο, χωρίς να απαιτείται ειδική διαδικαστική πράξη
συνέχισης για καθένα από τα νομικά πρόσωπα που
συγχωνεύθηκαν.
Με την παρούσα απόφαση δεν θα προκληθεί δαπάνη
σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αμφιλοχία, 5 Σεπτεμβρίου 2011
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
ΜΑΡΚΟΣ ΒΑΣΙΛΑΣ
F

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ
(8)
Στην αριθ. 42Α/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβου−
λίου του Δήμου Δίου − Ολύμπου Νομού Πιερίας, που
δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1386/Β΄/16−06−2011, στη σελίδα
19093, στήλη α΄ και στην παράγραφο όπου γίνεται λόγος
για τη συγχώνευση των Σχολικών επιτροπών του Δήμου
γίνεται η εξής διόρθωση:
Από το εσφαλμένο: «Σχολική Επιτροπή Γυμνασίου
− Λυκείου Δίου»,
στο ορθό: «Σχολική Επιτροπή Γυμνασίου Λυκείου
Κονταριώτισσας».
(Από το Δήμο Δίου − Ολύμπου)
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ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

øîñì õðì÷ì÷ úùððò øì÷ êúìñêöîç÷ øì÷ ïùèêöòì÷ê÷
Σε έντυπη μορφή:
• Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 € προσαυξανόμενη κατά 0,20 € για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.
• Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 € ανά σελίδα.
Σε μορφή DVD/CD:

Τεύχος

Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Τεύχος

Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Α΄

150 €

40 €

15 €

Α.Α.Π.

110 €

30 €

-

Β΄

300 €

80 €

30 €

Ε.Β.Ι.

100 €

−

-

Γ΄

50 €

−

−

Α.Ε.Δ.

5€

−

-

Υ.Ο.Δ.Δ.

50 €

−

−

Δ.Δ.Σ.

200 €

−

20 €

Δ΄

110 €

−

Α.Ε.−Ε.Π.Ε.

−

−

100 €

30 €

• Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd−rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 €
προσαυξανόμενη κατά 1 € ανά 50 σελίδες.

êøì÷îê÷ ÷ùòöôñê÷ ú.ê.ï.
Τεύχος

Έντυπη μορφή

Τεύχος

Έντυπη μορφή

Τεύχος

Έντυπη μορφή

Α΄

225 €

Δ΄

160 €

Α.Ε.−Ε.Π.Ε.

2.250 €

Β΄

320 €

Α.Α.Π.

160 €

Δ.Δ.Σ.

225 €

Γ΄

65 €

Ε.Β.Ι.

65 €

Α.Σ.Ε.Π.

70 €

Υ.Ο.Δ.Δ.

65 €

Α.Ε.Δ.

10 €

Ο.Π.Κ.

−

• Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70 €, ποσό το οποίο αφορά
τα ταχυδρομικά έξοδα.
• Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/28.2.2005
2η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται
στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32 Αθήνα).
• Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά
και θα επιστρέφονται.
• Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου
Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά όργανα και οι τρι−
τοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής.
• Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. (5% επί του ποσού συνδρομής), καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκ−
πτωση.
• Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση.

Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρίζονται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: 210 5279000.
Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: Μάρνη 8, τηλ.: 210 8220885, 210 8222924, 210 5279050.

Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή
από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr)
Hλεκτρονική Διεύθυνση: http://www.et.gr − e−mail: webmaster.et@et.gr

ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ 08:00 ΜΕΧΡΙ 13:30

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
*02022851310110008*

ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * FAX 210 52 21 004

