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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 1306 (1)
  Σύσταση Επιτροπής Ενστάσεων στο πλαίσιο της Πρά−

ξης 3.2.4. (α και β κύκλου) «Υποστήριξη των Μ.Κ.Ο. 
(γυναικείων οργανώσεων)» του Ε.Π. «Διοικητική Με−
ταρρύθμιση 2007−2013». (Kωδικός ΟΠΣ 302424) .

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 

  Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 90 του «Κώδικα για την Κυβέρνηση και 

τα Κυβερνητικά Όργανα», όπως κυρώθηκε με το άρθρο 
πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α).

2. Το Ν. 2503/1997 (ΦΕΚ 107/Α) «Διοίκηση, οργάνωση, 
στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την 
τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις» και ιδίως το 
άρθρο 18 παρ. 18 αυτού.

3. Το Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247/Α) «Περί Δημοσίου Λογι−
στικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες 
διατάξεις», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

4. Το Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45/Α) «Κύρωση του Κώδικα 
Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις», όπως 
ισχύει.

5. Το Ν. 3469/2006 (ΦΕΚ 131/Α) «Εθνικό Τυπογραφείο, 
Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις», όπως 
ισχύει.

6. Το Ν. 3614/2007 (ΦΕΚ 267/Α) «Διαχείριση, έλεγχος 
και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προ−
γραμματική περίοδο 2007−2013», όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει.

7. Το Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α) «Ενίσχυση της διαφάνει−
ας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων 
των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών ορ−
γάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες 
διατάξεις.

8. Το Π.Δ. 4/2002 (ΦΕΚ 3/Α) «Εκτέλεση ενεργειών τε−
χνικής βοήθειας – στήριξης και διαχείριση αντίστοιχων 
πόρων» και την με αριθμό 60630 /ΕΥΣ 5671/16−9−2003 
εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών 
για την εξειδίκευση της εφαρμογής του, ιδίως το άρθρο 
11 αυτής.

9. Το Π.Δ. 5/2008 (ΦΕΚ 17/Α) «Οργανισμός της Γενικής 
Γραμματείας Ισότητας των Φύλων».

10. Το Π.Δ. 65/2011 (ΦΕΚ 147/Α) «Διάσπαση του Υπουρ−
γείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής 
Διακυβέρνησης στα Υπουργεία α) Εσωτερικών και β) 
Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυ−
βέρνησης, συγχώνευση των Υπουργείων Οικονομίας, 
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Θαλασσίων 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, Διά Βίου 
Μάθησης και Θρησκευμάτων της Γενικής Γραμματείας 
Νέας Γενιάς» και ιδίως το άρθρο 2 παρ. 1 αυτού.

11. Την με αριθμό 131/18.4.2008 υπουργική απόφαση 
περί «Σύστασης Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής «Επι−
χειρησιακών Προγραμμάτων του ΚΠΣ 2000−2006, του 
ΕΣΠΑ και λοιπών συγχρηματοδοτούμενων επιχειρησι−
ακών προγραμμάτων» στη Γενική Γραμματεία Ισότη−
τας του Υπουργείου Εσωτερικών» (ΦΕΚ 887/Β) όπως 
διορθώθηκε (ΦΕΚ 1179/Β/2008) και όπως τροποποιήθηκε 
(ΦΕΚ/653/Β/2010).
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12. Την με αριθμό 14053/ΕΥΣ/1749/27−3−2008 (ΦΕΚ 540/
Β) απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών 
για το Σύστημα Διαχείρισης, όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει, καθώς και το Εγχειρίδιο και τον Οδηγό Διαδι−
κασιών Διαχείρισης και Ελέγχου Συγχρηματοδοτούμε−
νων Πράξεων του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονο−
μικών.

13. Την με αριθμό οικ. 67775/2493/2008 (ΦΕΚ 2111/Β) κοι−
νή υπουργική απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και 
Οικονομικών και Απασχόλησης και Κοινής Προστασίας 
«Σύστημα Διαχείρισης του Ενιαίου Μητρώου Αξιολογη−
τών (ΕΜΑ) του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής 
Προστασίας» όπως ισχύει.

14. Την με αριθμό 1.2203/οικ.3.451 (313/Β) κοινή υπουρ−
γική απόφαση με θέμα «Σύστημα Διαχείρισης, Παρακο−
λούθησης, Αξιολόγησης και Ελέγχου της Κατηγορίας 
πράξης «Υποστήριξη των Μη Κυβερνητικών Οργανώσε−
ων (γυναικείων οργανώσεων)» του Ε.Π. Διοικητική Με−
ταρρύθμιση 2007−2013 (σύμφωνα με την παράγραφο 4 
του άρθρου 5 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1081/2006)», 
όπως ισχύει.

15. Το Εγχειρίδιο Διαδικασιών Διαχείρισης και Ελέγ−
χου Συγχρηματοδοτούμενων Πράξεων σύμφωνα με 
τις απαιτήσεις του Καν. 1828/2006 (έγγραφο υπ’ αριθμ. 
23105/ΓΔΑΑΠ 4632/23.5.2008).

16. Την με αριθμό 1656/3−11−2010 (ΑΔΑ: 4ΙΦΙΚ−ΟΝ) Από−
φαση Ένταξης για την Πράξη με τίτλο «Υποστήριξη των 
Μ.Κ.Ο. (γυναικείων οργανώσεων)» της Κατηγορίας Πρά−
ξης 3.2.4. «Υποστήριξη των Μ.Κ.Ο. (γυναικείων οργανώσε−
ων)» του Ε.Π. «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007−2013».

17. Την με αριθμό 1225/22−7−2011 (ΑΔΑ: 4ΑΣΦΝ−ΛΧΦ) 
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υλοποίη−
ση Σχεδίων Δράσης από Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις 
και Γυναικείες οργανώσεις στο πλαίσιο της πλαίσιο της 
πράξης 3.2.4. (α & β κύκλου) «Υποστήριξη των Μ.Κ.Ο. 
(γυναικείων οργανώσεων» του Ε.Π. «Διοικητικής Μεταρ−
ρύθμιση 2007−2013».

18. Το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 
2007−2013, και ειδικότερα τα Επιχειρησιακά Προγράμ−
ματα, τα οποία υποβλήθηκαν στην ΕΕ και περιέχουν 
δράσεις συγχρηματοδότησης από το Ευρωπαϊκό Κοι−
νωνικό Ταμείο (ΕΚΤ).

19. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋ−
πολογισμού, αποφασίζουμε:

1. Τη σύσταση τριμελούς Επιτροπής Ενστάσεων στο 
πλαίσιο της Πράξης 3.2.4. «Υποστήριξη των Μ.Κ.Ο. (γυναι−
κείων οργανώσεων)» του Ε.Π. «Διοικητική Μεταρρύθμιση 
2007−2013».

2. Η Επιτροπή θα απαρτίζεται από τρία (3) τακτικά 
μέλη με ισάριθμα αναπληρωματικά μέλη, και ειδικότερα 
δύο (2) υπαλλήλους που υπηρετούν με οποιαδήποτε 
σχέση στην Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων 
και έναν (1) εμπειρογνώμονα−αξιολογητή από το Ενιαίο 
Μητρώο Αξιολογητών του Υπουργείου Εργασίας και 
Κοινωνικής Ασφάλισης.

3. Έργο της Επιτροπής είναι να εξετάζει και να απο−
φαίνεται επί των ενστάσεων που θα υποβληθούν κατά 
τη διαδικασία αξιολόγησης των Σχεδίων Δράσης από 
Μ.Κ.Ο. (γυναικείες οργανώσεις), σύμφωνα με τη σχετική 
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

4. Τα μέλη της Επιτροπής θα ορισθούν με νέα από−
φαση.

5. Η Επιτροπή θα εκτελέσει το έργο της στα γραφεία 
της «Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής Επιχειρησιακών 
Προγραμμάτων του ΚΠΣ 2000−2006, του ΕΣΠΑ και λοι−
πών Συγχρηματοδοτούμενων Επιχειρησιακών Προγραμ−
μάτων» της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων 
(ΕΥΕ ΓΓΙΦ) εντός του κανονικού ωραρίου εργασίας.

Τα μέλη της Επιτροπής θα εκτελέσουν το έργο τους 
χωρίς πρόσθετη αμοιβή ή άλλου είδους αποζημίωση. 
Κατ’ εξαίρεση στους εμπειρογνώμονες−αξιολογητές από 
το Ενιαίο Μητρώο Αξιολογητών (ΕΜΑ) του Υπουργείου 
Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης που θα είναι μέλη 
της Επιτροπής Αξιολόγησης θα καθοριστεί αποζημίωση 
µε απόφαση του καθ’ ύλην αρµόδιου Υπουργού σύμφω−
να με όσα ορίζονται στο άρθρο 17 παρ.1 του Ν.3205/2003 
(ΦΕΚ 297 Α΄) όπως ισχύει.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Aθήνα, 2 Αυγούστου 2011

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΣΤΑΝΙΔΗΣ 

F
   Αριθμ. 1305 (2)
Σύσταση Επιτροπής Αξιολόγησης Σχεδίων Δράσης στο 

πλαίσιο της Πράξης 3.2.4. (α & β κύκλου) «Υποστή−
ριξη των Μ.Κ.Ο. (γυναικείων οργανώσεων)» του Ε.Π. 
«Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007−2013», (Kωδικός ΟΠΣ 
302424) .

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 

  Έχοντας υπόψη:
1) Το άρθρο 90 του «Κώδικα για την Κυβέρνηση και 

τα Κυβερνητικά Όργανα», όπως κυρώθηκε με το άρθρο 
πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α).

2) Το Ν. 3614/2007 (ΦΕΚ 267/Α) «Διαχείριση, έλεγχος 
και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προ−
γραμματική περίοδο 2007−2013», όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει και ιδίως το άρθρο 19 παρ. 7 και 8 αυτού.

3) Το Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247/Α) «Περί Δημοσίου Λογι−
στικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες 
διατάξεις», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

4) Το Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45/Α) «Κύρωση του Κώδικα 
Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις», όπως 
ισχύει.

5) Το Ν. 3205/2003 (ΦΕΚ 297/Α) «Μισθολογικές ρυθμί−
σεις λειτουργών και υπαλλήλων του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. 
και Ο.Τ.Α., μονίμων στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων 
και αντιστοίχων της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυρο−
σβεστικού και Λιμενικού Σώματος και άλλες συναφείς 
διατάξεις» όπως ισχύει και ιδίως το άρθρο 17 αυτού.

6) Το Ν. 3469/2006 (ΦΕΚ 131/Α) «Εθνικό Τυπογραφείο, 
Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις», όπως 
ισχύει.

7) Το Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α) «Ενίσχυση της διαφάνειας 
με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυ−
βερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο 
διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις.

8) Το Π.Δ. 4/2002 (ΦΕΚ 3/Α) «Εκτέλεση ενεργειών τεχνι−
κής βοήθειας – στήριξης και διαχείριση αντίστοιχων πό−
ρων» και την με αριθμό πρωτ. 60630 /ΕΥΣ 5671/16.9.2003 
εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών 
για την εξειδίκευση της εφαρμογής του.
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9) Το Π.Δ. 5/2008 (ΦΕΚ 17/Α) «Οργανισμός της Γενικής 
Γραμματείας Ισότητας των Φύλων».

10) Το Π.Δ. 65/2011 (ΦΕΚ 147/Α) «Διάσπαση του Υπουρ−
γείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής 
Διακυβέρνησης στα Υπουργεία α) Εσωτερικών και β) 
Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυ−
βέρνησης, συγχώνευση των Υπουργείων Οικονομίας, 
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Θαλασσίων 
Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας στο Υπουργείο Ανά−
πτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και μετα−
φορά στον Πρωθυπουργό των Γενικών Γραμματειών 
Ενημέρωσης και Επικοινωνίας και στο Υπουργείο 
Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων της 
Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς» και ιδίως το άρθρο 
2 παρ. 1 αυτού.

11) Την με αριθμό 131/18.4.2008 (ΦΕΚ 887/Β) κοινή 
υπουργική απόφαση περί «Σύστασης Ειδικής Υπηρεσίας 
Εφαρμογής «Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΚΠΣ 
2000−2006, του ΕΣΠΑ και λοιπών συγχρηματοδοτούμε−
νων επιχειρησιακών προγραμμάτων» στη Γενική Γραμ−
ματεία Ισότητας του Υπουργείου Εσωτερικών» (ΦΕΚ 
887/Β/14.05.2008) όπως διορθώθηκε (ΦΕΚ 1179/Β/2008) 
και όπως τροποποιήθηκε (ΦΕΚ/Β/653/4.5.2010).

12) Την με αριθμό 14053/ΕΥΣ 1749/27−3−2008 (ΦΕΚ 540/
Β/27−3−2008) απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και 
Οικονομικών για το Σύστημα Διαχείρισης, όπως τρο−
ποποιήθηκε και ισχύει, καθώς και το Εγχειρίδιο και τον 
Οδηγό Διαδικασιών Διαχείρισης και Ελέγχου Συγχρη−
ματοδοτούμενων Πράξεων του Υπουργείου Οικονομίας 
και Οικονομικών.

13) Την με αριθμό οικ. 67775/2493/2008 (ΦΕΚ 2111/Β) κοι−
νή υπουργική απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και 
Οικονομικών και Απασχόλησης και Κοινής Προστασίας 
«Σύστημα Διαχείρισης του Ενιαίου Μητρώου Αξιολογη−
τών (ΕΜΑ) του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής 
Προστασίας» όπως ισχύει.

14) Την με αριθμό 1.2203/οικ.3.451/2011 (313/Β) κοινή 
υπουργική απόφαση με θέμα «Σύστημα Διαχείρισης, 
Παρακολούθησης, Αξιολόγησης και Ελέγχου της Κα−
τηγορίας πράξης «Υποστήριξη των Μη Κυβερνητικών 
Οργανώσεων (γυναικείων οργανώσεων)» του Ε.Π. Δι−
οικητική Μεταρρύθμιση 2007−2013 (σύμφωνα με την 
παράγραφο 4 του άρθρου 5 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
1081/2006)», όπως ισχύει.

15) Το Εγχειρίδιο Διαδικασιών Διαχείρισης και Ελέγ−
χου Συγχρηματοδοτούμενων Πράξεων σύμφωνα με 
τις απαιτήσεις του Καν. 1828/2006 (έγγραφο υπ’ αριθμ. 
23105/ΓΔΑΑΠ 4632/23.5.2008).

16) Την με αριθμό 1656/3−11−2010 (ΑΔΑ: 4ΙΦΙΚ−ΟΝ) Από−
φαση Ένταξης για την Πράξη με τίτλο «Υποστήριξη των 
Μ.Κ.Ο. (γυναικείων οργανώσεων)» της Κατηγορίας Πρά−
ξης 3.2.4. «Υποστήριξη των Μ.Κ.Ο. (γυναικείων οργανώσε−
ων)» του Ε.Π. «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007−2013».

17) Την με αριθμό 1225/22−7−2011 (ΑΔΑ: 4ΑΣΦΝ−ΛΧΦ) 
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υλοποίη−
ση Σχεδίων Δράσης από Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις 
και Γυναικείες οργανώσεις στο πλαίσιο της πλαίσιο της 
πράξης 3.2.4. (α & β κύκλου) «Υποστήριξη των Μ.Κ.Ο. 
(γυναικείων οργανώσεων» του Ε.Π. «Διοικητικής Μεταρ−
ρύθμιση 2007−2013».

18) Το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 
2007−2013, και ειδικότερα τα Επιχειρησιακά Προγράμ−
ματα, τα οποία υποβλήθηκαν στην ΕΕ και περιέχουν 

δράσεις συγχρηματοδότησης από το Ευρωπαϊκό Κοι−
νωνικό Ταμείο (ΕΚΤ).

19) Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋ−
πολογισμού, αποφασίζουμε:

1. Τη σύσταση τριμελούς Επιτροπής Αξιολόγησης Σχε−
δίων Δράσης στο πλαίσιο της Πράξης 3.2.4. «Υποστήριξη 
των Μ.Κ.Ο. (γυναικείων οργανώσεων)» του Ε.Π. «Διοικη−
τική Μεταρρύθμιση 2007−2013» για την αξιολόγηση των 
Σχεδίων Δράσης που θα υποβληθούν σύμφωνα με τη 
σχετική Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

2. Η Επιτροπή θα απαρτίζεται από τρία (3) τακτικά 
μέλη με ισάριθμα αναπληρωματικά μέλη, δύο (2) εκ των 
οποίων θα είναι υπάλληλοι που υπηρετούν με οποιαδή−
ποτε σχέση εργασίας στην Γενική Γραμματεία Ισότητας 
των Φύλων και ένα (1) εμπειρογνώμονα αξιολογητή από 
το Ενιαίο Μητρώο Αξιολογητών (ΕΜΑ) του Υπουργείου 
Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.

3. Τα μέλη της Επιτροπής θα ορισθούν με νέα από−
φαση.

4. Έργο της Επιτροπής Αξιολόγησης είναι να καταρτί−
σει κατάλογο με την τελική κατάταξη όλων των Σχεδίων 
που αξιολογήθηκαν στο πλαίσιο της ως άνω Πράξης 
και να προτείνει την έγκριση των Σχεδίων Δράσης, είτε 
συνολικά είτε με την προϋπόθεση αναμόρφωσης του 
προϋπολογισμού τους σύμφωνα με όσα ορίζονται στην 
οικεία πρόσκληση εκδήλωση ενδιαφέροντος.

5. Η Επιτροπή θα εκτελέσει το έργο της στα γραφεία 
της «Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής Επιχειρησιακών 
Προγραμμάτων του ΚΠΣ 2000−2006, του ΕΣΠΑ και λοι−
πών Συγχρηματοδοτούμενων Επιχειρησιακών Προγραμ−
μάτων» της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων 
(ΕΥΕ ΓΓΙΦ) εντός του κανονικού ωραρίου εργασίας.

Τα μέλη της Επιτροπής θα εκτελέσουν το έργο τους 
χωρίς πρόσθετη αμοιβή ή άλλου είδους αποζημίωση. 
Κατ’ εξαίρεση στους εμπειρογνώμονες−αξιολογητές από 
το Ενιαίο Μητρώο Αξιολογητών (ΕΜΑ) του Υπουργείου 
Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης που θα είναι μέλη 
της Επιτροπής Αξιολόγησης θα καθοριστεί αποζημί−
ωση µε απόφαση του καθ’ ύλην αρμόδιου Υπουργού 
σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 17 παρ. 1 του 
Ν.3205/2003 (ΦΕΚ 297 Α΄) όπως ισχύει.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 2 Αυγούστου 2011

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΣΤΑΝΙΔΗΣ 

F
   Αριθμ. 1304 (3)
Σύσταση Επιτροπής Ελέγχου Πληρότητας στο πλαίσιο 

της Πράξης 3.2.4. «Υποστήριξη των Μ.Κ.Ο. (γυναικεί−
ων οργανώσεων)» του Ε.Π. «Διοικητική Μεταρρύθμι−
ση 2007−2013» (Kωδικός ΟΠΣ 302424) .

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 90 του «Κώδικα για την Κυβέρνηση και 

τα Κυβερνητικά Όργανα», όπως κυρώθηκε με το άρθρο 
πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α).

2. Το Ν. 2503/1997 (ΦΕΚ 107/Α) «Διοίκηση, οργάνωση, 
στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την 
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τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις» και ιδίως το 
άρθρο 18 παρ. 18 αυτού.

3. Το Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247/Α) «Περί Δημοσίου Λογι−
στικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες 
διατάξεις», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

4. Το Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45/Α) «Κύρωση του Κώδικα 
Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις», όπως 
ισχύει.

5. Το Ν. 3469/2006 (ΦΕΚ 131/Α) «Εθνικό Τυπογραφείο, 
Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις», όπως 
ισχύει.

6. Το Ν. 3614/2007 (ΦΕΚ 267/Α) «Διαχείριση, έλεγχος 
και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προ−
γραμματική περίοδο 2007−2013», όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει.

7. Το Ν. 3205/2003 (ΦΕΚ 297/Α) «Μισθολογικές ρυθ−
μίσεις λειτουργών και υπαλλήλων του Δημοσίου, 
Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α., μονίμων στελεχών των Ενόπλων 
Δυνάμεων και αντιστοίχων της Ελληνικής Αστυνομίας, 
του Πυροσβεστικού και Λιμενικού Σώματος και άλλες 
συναφείς διατάξεις» όπως ισχύει και ιδίως το άρθρο 
17 αυτού.

8. Το Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α) «Ενίσχυση της διαφάνει−
ας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων 
των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών ορ−
γάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες 
διατάξεις.

9. Το Π.Δ. 5/2008 (ΦΕΚ 17/Α) «Οργανισμός της Γενικής 
Γραμματείας Ισότητας των Φύλων».

10. Το Π.Δ. 65/2011 (ΦΕΚ 147/Α) «Διάσπαση του Υπουρ−
γείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής 
Διακυβέρνησης στα Υπουργεία α) Εσωτερικών και β) 
Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυ−
βέρνησης, συγχώνευση των Υπουργείων Οικονομίας, 
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Θαλασσίων 
Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας στο Υπουργείο Ανά−
πτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και μετα−
φορά στον Πρωθυπουργό των Γενικών Γραμματειών 
Ενημέρωσης και Επικοινωνίας και στο Υπουργείο 
Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων της 
Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς» και ιδίως το άρθρο 
2 παρ. 1 αυτού.

11. Την με αριθμό 131/18.4.2008 υπουργική απόφαση 
περί «Σύστασης Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής «Επι−
χειρησιακών Προγραμμάτων του ΚΠΣ 2000−2006, του 
ΕΣΠΑ και λοιπών συγχρηματοδοτούμενων επιχειρησι−
ακών προγραμμάτων» στη Γενική Γραμματεία Ισότη−
τας του Υπουργείου Εσωτερικών» (ΦΕΚ 887/Β) όπως 
διορθώθηκε (ΦΕΚ 1179/Β/2008) και όπως τροποποιήθηκε 
(ΦΕΚ/653/Β).

12. Την με αριθμό 14053/ΕΥΣ/1749/27−3−2008 (ΦΕΚ 540/
Β) απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών 
για το Σύστημα Διαχείρισης, όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει, καθώς και το Εγχειρίδιο και τον Οδηγό Διαδι−
κασιών Διαχείρισης και Ελέγχου Συγχρηματοδοτούμε−
νων Πράξεων του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονο−
μικών.

13. Την με αριθμό 1.2203/οικ.3.451 (313/Β) κοινή υπουρ−
γική απόφαση με θέμα «Σύστημα Διαχείρισης, Παρακο−
λούθησης, Αξιολόγησης και Ελέγχου της Κατηγορίας 
πράξης «Υποστήριξη των Μη Κυβερνητικών Οργανώσε−

ων (γυναικείων οργανώσεων)» του Ε.Π. Διοικητική Με−
ταρρύθμιση 2007−2013 (σύμφωνα με την παράγραφο 4 
του άρθρου 5 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1081/2006)», 
όπως ισχύει.

14. Το Εγχειρίδιο Διαδικασιών Διαχείρισης και Ελέγ−
χου Συγχρηματοδοτούμενων Πράξεων σύμφωνα με 
τις απαιτήσεις του Καν. 1828/2006 (έγγραφο υπ’ αριθμ. 
23105/ΓΔΑΑΠ 4632/23.5.2008).

15. Την με αριθμό 1656/3−11−2010 (ΑΔΑ: 4ΙΦΙΚ−ΟΝ) Από−
φαση Ένταξης για την Πράξη με τίτλο «Υποστήριξη των 
Μ.Κ.Ο. (γυναικείων οργανώσεων)» της Κατηγορίας Πρά−
ξης 3.2.4. «Υποστήριξη των Μ.Κ.Ο. (γυναικείων οργανώσε−
ων)» του Ε.Π. «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007−2013».

16. Την με αριθμό 1225/22−7−2011 (ΑΔΑ: 4ΑΣΦΝ−ΛΧΦ) 
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υλοποίη−
ση Σχεδίων Δράσης από Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις 
και Γυναικείες οργανώσεις στο πλαίσιο της πλαίσιο της 
πράξης 3.2.4. (α και β κύκλου) «Υποστήριξη των Μ.Κ.Ο. 
(γυναικείων οργανώσεων» του Ε.Π. «Διοικητικής Μεταρ−
ρύθμιση 2007−2013».

17. Το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 
2007−2013, και ειδικότερα τα Επιχειρησιακά Προγράμ−
ματα, τα οποία υποβλήθηκαν στην ΕΕ και περιέχουν 
δράσεις συγχρηματοδότησης από το Ευρωπαϊκό Κοι−
νωνικό Ταμείο (ΕΚΤ).

18. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋ−
πολογισμού, αποφασίζουμε:

1. Τη σύσταση τριμελούς Επιτροπής Ελέγχου Πληρό−
τητας στο πλαίσιο της Πράξης 3.2.4. «Υποστήριξη των 
Μ.Κ.Ο. (γυναικείων οργανώσεων)» του Ε.Π. «Διοικητική 
Μεταρρύθμιση 2007−2013».

2. Η Επιτροπή θα απαρτίζεται από τρία (3) τακτικά 
μέλη με ισάριθμα αναπληρωματικά μέλη. Τα μέλη της 
Επιτροπής θα είναι υπάλληλοι που υπηρετούν με οποι−
αδήποτε σχέση εργασίας στην Γενική Γραμματεία Ισό−
τητας των Φύλων ή/και υπάλληλοι του Υπουργείου Εσω−
τερικών με εμπειρία στη διαχείριση ή/και αξιολόγηση 
προγραμμάτων συγχρηματοδοτούμενων από το ΕΚΤ.

3. Τα μέλη της Επιτροπής θα ορισθούν με άλλη από−
φαση.

4. Έργο της Επιτροπής είναι η αποσφράγιση των φα−
κέλων, ο έλεγχος των νομιμοποιητικών δικαιολογητικών 
και των προϋποθέσεων συμμετοχής, καθώς και ο έλεγ−
χος επιλεξιμότητας ως προς την τήρηση των όρων της 
σχετικής Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

5. Η Επιτροπή θα διεκπεραιώσει το έργο της στα 
γραφεία της «Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής Επιχειρη−
σιακών Προγραμμάτων του ΚΠΣ 2000−2006, του ΕΣΠΑ 
και λοιπών Συγχρηματοδοτούμενων Επιχειρησιακών 
Προγραμμάτων» της Γενικής Γραμματείας Ισότητας 
των Φύλων (ΕΥΕ ΓΓΙΦ) εντός του κανονικού ωραρίου 
εργασίας των μελών της.

Η Επιτροπή θα εκτελέσει το έργο της χωρίς πρόσθετη 
αμοιβή ή άλλου είδους αποζημίωση.

6. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 2 Αυγούστου 2011

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΣΤΑΝΙΔΗΣ
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    Αριθμ. 7001/2/1263−με (4)
Καθορισμός τοπικής αρμοδιότητας Υπηρεσιών

Τροχαίας .

 Ο ΑΡΧΗΓΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 

  Έχοντας υπόψη:
1. Τα άρθρα 8 παρ. 5 και 11 παρ. 6 του ν. 1481/1984 «Ορ−

γανισμός Υπουργείου Δημόσιας Τάξης» (Α΄− 152), όπως 
το δεύτερο άρθρο αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 παρ. 
1 του ν. 1590/1986 (Α΄− 49).

2. Το άρθρο 28 παρ. 1 του ν. 2800/2000 «Αναδιάρθρω−
ση Υπηρεσιών Υπουργείου Δημόσιας Τάξης, σύσταση 
Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας και άλλες διατάξεις» 
(Α΄− 41).

3. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρ−
νηση και τα Κυβερνητικά ́ Οργανα, που κωδικοποιήθηκε 
με το άρθρο πρώτο του π. δ/τος 63/2005 (Α΄− 98).

4. Την 7004/3/52 από 21−10−2010 απόφαση του Πρω−
θυπουργού και του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη 
«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Προστασίας 
του Πολίτη Εμμανουήλ Όθωνα» (Β − 1682).

5. Το άρθρο 1 περίπτωση β΄ εδάφιο 6 της 7004/3/53−α 
από 25−2−2011 απόφασης του Υφυπουργού Προστασίας 
του Πολίτη «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων Υφυπουργού 
Προστασίας του Πολίτη επί θεμάτων Ελληνικής Αστυ−
νομίας σε υφιστάμενα υπηρεσιακά όργανα» (Β΄− 398).

 6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρα−
τικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Καθορισμός τοπικής αρμοδιότητας

 Η τοπική αρμοδιότητα των Υπηρεσιών Τροχαίας επί 
του αυτοκινητοδρόμου ΄΄Εγνατία Οδός΄΄, καθορίζεται 
ως εξής:

α. Τμήμα Τροχαίας Ηγουμενίτσας.
Περιλαμβάνει το τμήμα του αυτοκινητοδρόμου ́ ΄Εγνα−

τία Οδός΄΄ από τη χ/θ 0,000 (Νέο Λιμένα Ηγουμενίτσας) 
μέχρι τη χ/θ 48,800 (ανισόπεδο κόμβο Σελλών − Τύρια 
03).

β. Τμήμα Τροχαίας Ιωαννίνων.
Περιλαμβάνει το τμήμα του αυτοκινητοδρόμου ́ ΄Εγνα−

τία Οδός΄΄ από τη χ/θ 48,800 (ανισόπεδο κόμβο Σελλών 
− Τύρια 03) μέχρι τη χ/θ 100,100 (ανισόπεδο κόμβο Πε−
ριστερίου 06Α).

γ. Σταθμός Τροχαίας Μετσόβου.
Περιλαμβάνει το τμήμα του αυτοκινητοδρόμου ́ ΄Εγνα−

τία Οδός΄΄ από τη χ/θ 100,100 (ανισόπεδο κόμβο Περι−
στερίου 06Α) μέχρι τη χ/θ 120,800 (ανισόπεδο κόμβο 
Παναγιάς 07Β).

δ. Τμήμα Τροχαίας Γρεβενών.
Περιλαμβάνει το τμήμα του αυτοκινητοδρόμου ́ ΄Εγνα−

τία Οδός΄΄ από τη χ/θ 120,800 (ανισόπεδο κόμβο Παναγι−
άς 07Β) μέχρι τη χ/θ 181,100 (ανισόπεδο κόμβο Ανατολικό 
Σιάτιστας 10).

ε. Τμήμα Τροχαίας Κοζάνης.
Περιλαμβάνει το τμήμα του αυτοκινητοδρόμου ́ ΄Εγνα−

τία Οδός΄΄ από τη χ/θ 181,100 (ανισόπεδο κόμβο Ανα−
τολικό Σιάτιστας 10) μέχρι τη χ/θ 227,000 (ανισόπεδο 
κόμβο Πολυμύλου 13), καθώς και το τμήμα του κάθετου 
άξονα (Α29) αυτού προς Κρυσταλλοπηγή από τη χ/θ 

0,000 (ανισόπεδο κόμβο Δυτικού Σιάτιστας 09Β) μέχρι 
τη χ/θ 17,500 (ανισόπεδο κόμβο Αλιάκμονα 02).

 στ. Τμήμα Τροχαίας Βέροιας.
 Περιλαμβάνει το τμήμα του αυτοκινητοδρόμου 

΄΄Εγνατία Οδός΄΄ από τη χ/θ 227,000 (ανισόπεδο κόμβο 
Πολυμύλου 13) μέχρι τη χ/θ 288,600 (ανισόπεδο κόμβο 
Κλειδίου 17).

ζ. Τμήμα Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων Θεσσαλονί−
κης.

Περιλαμβάνει το τμήμα του αυτοκινητοδρόμου ́ ΄Εγνα−
τία Οδός΄΄ από τη χ/θ 312,700 [ανισόπεδο κόμβο Καλο−
χωρίου (Κ1)21] μέχρι τη χ/θ 328,500 (ανισόπεδο κόμβο 
Γηροκομείου 23Α).

η. Τμήμα Τροχαίας Λητής.
Περιλαμβάνει το τμήμα του αυτοκινητοδρόμου ́ ΄Εγνα−

τία Οδός΄΄ από τη χ/θ 328,500 (ανισόπεδο κόμβο Γηρο−
κομείου 23Α) μέχρι τη χ/θ 366,100 (ανισόπεδο κόμβο 
Βαγιοχωρίου 25Α), καθώς και το τμήμα του κάθετου 
άξονα (Α25) αυτού προς Προμαχώνα από τη χ/θ 0,000 
(ανισόπεδο κόμβο Λαγκαδά 24) μέχρι τη χ/θ 32,800 (ανι−
σόπεδο κόμβο Ριζιανών 05).

θ. Τμήμα Τροχαίας Ασπροβάλτας.
Περιλαμβάνει το τμήμα του αυτοκινητοδρόμου ́ ΄Εγνα−

τία Οδός΄΄ από τη χ/θ 366,100 (ανισόπεδο κόμβο Βαγι−
οχωρίου 25Α) μέχρι τη χ/θ 423,500 (ανισόπεδο κόμβο 
Γαληψού 28Α).

ι. Τμήμα Τροχαίας Καβάλας.
Περιλαμβάνει το τμήμα του αυτοκινητοδρόμου ́ ΄Εγνα−

τία Οδός΄΄ από τη χ/θ 423,500 (ανισόπεδο κόμβο Γα−
ληψού 28Α) μέχρι τη χ/θ 496,900 (ανισόπεδο κόμβο 
Χρυσούπολης 33).

ια. Τμήμα Τροχαίας Ξάνθης.
Περιλαμβάνει το τμήμα του αυτοκινητοδρόμου ́ ΄Εγνα−

τία Οδός΄΄ από τη χ/θ 496,900 (ανισόπεδο κόμβο Χρυ−
σούπολης 33) μέχρι τη χ/θ 545,600 (ανισόπεδο κόμβο 
Ιάσμου 36).

ιβ. Τμήμα Τροχαίας Κομοτηνής.
Περιλαμβάνει το τμήμα του αυτοκινητοδρόμου ́ ΄Εγνα−

τία Οδός΄΄ από τη χ/θ 545,600 (ανισόπεδο κόμβο Ιά−
σμου 36) μέχρι τη χ/θ 591,700 (ανισόπεδο κόμβο Μέστης 
39).

ιγ. Τμήμα Τροχαίας Αλεξανδρούπολης.
Περιλαμβάνει το τμήμα του αυτοκινητοδρόμου ́ ΄Εγνα−

τία Οδός΄΄ από τη χ/θ 591,700 (ανισόπεδο κόμβο Μέ−
στης 39) μέχρι τη χ/θ 657,700 (Συνοριακό Σταθμό Κήπων 
Έβρου).

Άρθρο 2
Καταργούμενες διατάξεις

 Από την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης κα−
ταργείται κάθε άλλη διάταξη που ρυθμίζει διαφορετικά 
το εν λόγω θέμα.

Άρθρο 3
΄Εναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δη−
μοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 31 Ιουλίου 2011

Ο Αρχηγός
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 
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(5)
   Απόκτηση της Ελληνικής Ιθαγένειας από ομογενείς. 

1.  Με την υπ’ αριθμ. Φ.11/2011/3860/11/08−07−2011 απόφα−
ση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Μακεδονίας−Θράκης, γίνεται αποδεκτή η αίτηση πολι−
τογράφησης του υπό στοιχεία ΝΑΣΗ (NASI) ΖΑΡΚΑΔΑ 
(ZARKADHA) ον. πατρός ΧΡΗΣΤΟ ΖΑΡΚΑΔΑ (KRISTO 
ZARKADHA), κάτοικος Δήμου Κασσάνδρας − Δημοτι−
κή Ενότητα Κασσάνδρας − Τοπική Κοινότητα Αφύτου, 
κατόχου του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς 
(Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό Α 302437 περί αποκτήσεως της 
Ελληνικής Ιθαγένειας, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 23 του Ν.3838/2010 (ΦΕΚ 49 Α).

2. Με την υπ’ αριθμ. Φ.12/2011/4601/11/08−07−2011 από−
φαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοί−
κησης Μακεδονίας−Θράκης, γίνεται αποδεκτή η αίτηση 
πολιτογράφησης της υπό στοιχεία ΒΑΣΙΛΙΚΑ (VASILIKA) 
ΝΑΣΤΟ (NASTO) ον. πατρός ΒΙΚΤΩΡ ΚΟΝΟΜΗ (VIKTOR 
KONOMI), κάτοικος Δήμου Ν. Προποντίδας − Δημοτική 
Ενότητα Μουδανιών−Δημοτική Κοινότητα Ν. Μουδανιών, 
κατόχου του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς 
(Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό Α 303934, περί αποκτήσεως της 
Ελληνικής Ιθαγένειας, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 23 του Ν.3838/2010 (ΦΕΚ 49 Α).

3. Με την υπ’ αριθμ. Φ. 13/2011/5554/11/08−07−2011 από−
φαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοί−
κησης Μακεδονίας−Θράκης, γίνεται αποδεκτή η αίτηση 
πολιτογράφησης του υπό στοιχεία ΗΛΙΑΣ (ILIA) ΓΚΕΓΚΕ−
ΝΗΣ (GEGENI) ον.πατρός ΓΚΑΚΗΣ ΓΚΕΓΚΕΝΗΣ (GAQI 
GEGENI), κάτοικος Δήμου Ν. Προποντίδας − Δημοτική 
Ενότητα Μουδανιών−Δημοτική Κοινότητα Ν.Μουδανιών, 
κατόχου του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς 
(Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό Α 302169, περί αποκτήσεως της 
Ελληνικής Ιθαγένειας, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 23 του Ν.3838/2010 (ΦΕΚ 49 Α).

4. Με την υπ’ αριθμ. Φ. 14/2011/5952/11/08−07−2011 από−
φαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοί−
κησης Μακεδονίας−Θράκης, γίνεται αποδεκτή η αίτηση 
πολιτογράφησης του υπό στοιχεία ΖΟΡΙΚΑ (ZORIKA) 
ΝΤΟΥΚΑ (DUKA) ον.πατρός ΣΠΥΡΟ ΚΑΤΣΕ (SPIRO), κά−
τοικος Δήμου Πολυγύρου − Δημοτική Κοινότητα Γαλά−
τιστας, κατόχου του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομο−
γενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό Α 303397, περί αποκτήσεως 
της Ελληνικής Ιθαγένειας, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 23 του Ν.3838/2010 (ΦΕΚ 49 Α).

5. Με την υπ’ αριθμ. Φ. 15/2011/6186/11/08−07−2011 από−
φαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοί−
κησης Μακεδονίας−Θράκης, γίνεται αποδεκτή η αίτηση 
πολιτογράφησης του υπό στοιχεία ΠΕΤΡΟΣ (PETRO) 
ΚΟΥΡΙΛΑΣ (KURILA) ον.πατρός ΝΑΣΗ ΚΟΥΡΙΛΑΣ (NASI 
KURILA), κάτοικος Δήμου Σιθωνίας − Τοπική Κοινότητα 
Ν.Μαρμαρά, κατόχου του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας 
Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό Α 303047, περί αποκτή−
σεως της Ελληνικής Ιθαγένειας, σύμφωνα με τις διατά−
ξεις του άρθρου 23 του Ν.3838/2010 (ΦΕΚ49Α).

6. Με την υπ’ αριθμ. Φ. 16/2011/6187/11/08−07−2011 απόφα−
ση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Μακεδονίας−Θράκης, γίνεται αποδεκτή η αίτηση πολιτο−
γράφησης της υπό στοιχεία ΤΑΤΙΑΝΑ (TATJANA) ΚΟΥΡΙ−
ΛΑ (KURILA) ον.πατρός ΡΑΚΗ ΓΙΟΤΖΕ (RAQIJOXHE), κά−
τοικος Δήμου Σιθωνίας − Τοπική Κοινότητα Ν. Μαρμαρά, 
κατόχου του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς 

(Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό Α 303055, περί αποκτήσεως της 
Ελληνικής Ιθαγένειας, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 23 του Ν.3838/2010 (ΦΕΚ49Α).

7. Με την υπ’ αριθμ. Φ. 17/2011/6191/11/08−07−2011 απόφα−
ση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Μακεδονίας−Θράκης, γίνεται αποδεκτή η αίτηση πολι−
τογράφησης της υπό στοιχεία ΜΑΡΙΝΕΛΑ (MARINELA) 
ΤΣΟΥΡΜΑ (CURMA) ον. πατρός ΙΛΟ ΤΣΟΥΡΜΑ (ILO 
CURMA), κάτοικος Δήμου Σιθωνίας − Τοπική Κοινότητα 
Ν.Μαρμαρά, κατόχου του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας 
Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό Α 303725, περί αποκτή−
σεως της Ελληνικής Ιθαγένειας, σύμφωνα με τις διατά−
ξεις του άρθρου 23 του Ν.3838/2010 (ΦΕΚ 49Α).

8. Με την υπ’ αριθμ. Φ. 18/2011/6334/11/08−07−2011 απόφα−
ση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Μακεδονίας−Θράκης, γίνεται αποδεκτή η αίτηση πολιτο−
γράφησης του υπό στοιχεία ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ(ΚRISTOFOR) 
ΚΟΝΟΜΗ (ΚΟΝΟΜΙ) ον. πατρός ΒΙΚΤΩΡ ΚΟΝΟΜΗ (VIKTOR 
ΚΟΝΟΜΙ), κάτοικος Δήμου Ν.Προποντίδας− Τοπική Κοι−
νότητα Διονυσίου, κατόχου του Ειδικού Δελτίου Ταυ−
τότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό Α 302396, περί 
αποκτήσεως της Ελληνικής Ιθαγένειας, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 23 τουΝ.3838/2010 (ΦΕΚ49 Α).

9. Με την υπ’ αριθμ. Φ. 19/2011/6335/11/08−07−2011 από−
φαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοί−
κησης Μακεδονίας−Θράκης, γίνεται αποδεκτή η αίτη−
ση πολιτογράφησης της υπό στοιχεία NTIANA(DIANA) 
ΚΟΝΟΜΗ (ΚΟΝΟΜΙ) ον. πατρός ΓΙΟΒΑΝ ΖΟΤΟ (JOVAN 
ΖΟΤΟ), κάτοικος Δήμου Ν. Προποντίδας − Τοπική Κοι−
νότητα Διονυσίου, κατόχου του Ειδικού Δελτίου Ταυ−
τότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό Α 302397, 
περί αποκτήσεως της Ελληνικής Ιθαγένειας, σύμφω−
να με τις διατάξεις του άρθρου 23 του Ν.3838/2010 
(ΦΕΚ49Α). 

 Ο Γενικός Γραμματέας
Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ΕΥΘΥΜΙΟΣ Ν. ΣΩΚΟΣ
F

    Αριθμ. απόφ.192 (6)
Συγχώνευση της υπ’ αριθμ. 87/2011 απόφασης του Δη−

μοτικού Συμβουλίου για συγχώνευση Σχολικών Επι−
τροπών σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαί−
δευσης Δήμου Σκιάθου. 

 ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΚΙΑΘΟΥ 

  Έχοντας υπόψη:
1. Την υπ’ αριθμ. 87/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμ−

βουλίου Σκιάθου.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 103 του Ν.3852/2010.
3. Τις διατάξεις των άρθρων 239, 240 και 243 του Κ.Δ.Κ. 

του Ν.3463/2006.
4. Την απόφαση του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α.Η.Δ. αριθμ.8440/24.2.2011 

(Β΄318) «Καθορισμός λειτουργίας των Σχολικών Επιτρο−
πών και ρύθμιση οικονομικών θεμάτων αυτών».

5. Την υπ’ αριθμ. 1911/73101/12−07−2011 εγκριτική Από−
φαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας και 
Στερεάς Ελλάδος, της Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικής 
Λειτουργίας, Διεύθυνση Διοίκησης, Τμήματος Διοικητι−
κού – Οικονομικού Μαγνησίας, αποφασίζουμε:

Την συμπλήρωση της 87/25.2.2011 απόφασης του Δημο−
τικού Συμβουλίου Σκιάθου περί «Συγχώνευσης Σχολικών 
Επιτροπών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σκι−
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άθου και τη σύσταση νέου Νομικού Προσώπου Δημοσίου 
Δικαίου στο Δήμο Σκιάθου σύμφωνα με τα κατωτέρω 
οριζόμενα:

Επωνυμία
Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

«ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΕΙΜΩΝΑΣ»
Σκοπός

Η διαχείριση των πιστώσεων που της διατίθεται για 
την κάλυψη των δαπανών λειτουργίας των αντίστοιχων 
σχολείων, θέρμανσης, φωτισμού, ύδρευσης, τηλεφώνου, 
αποχέτευσης, αγοράς αναλωσίμων υλικών κ.λπ. 

Η αμοιβή καθαριστριών, η εκτέλεση έργων για την 
επισκευή και συντήρηση των αντίστοιχων σχολείων και 
του κάθε είδους εξοπλισμού τους η εισήγηση προς τις 
αντίστοιχες Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτερο−
βάθμιας Εκπαίδευσης για τον εφοδιασμό από τον Ορ−
γανισμό Σχολικών Κτηρίων των αντίστοιχων σχολείων 
με έπιπλα και εξοπλιστικά είδη και από το Υπουργείο 
Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων με βιβλία για τις 
αντίστοιχες σχολικές βιβλιοθήκες, η διαχείριση των 
εσόδων από ενδεχόμενη εκμετάλλευση των σχολικών 
κυλικείων καθώς και η λήψη κάθε άλλου μέτρου που 
κρίνεται αναγκαίο για τη στήριξη της Διοικητικής λει−
τουργίας των Σχολικών Μονάδων.

Διοίκηση
1. Τον Πρόεδρο (Δήμαρχος ή Δημοτικός Σύμβουλος 

της πλειοψηφίας).
2. Αντιπρόεδρο, Δημοτικός Σύμβουλος της πλειοψη−

φίας με τον αναπληρωτή.
3. Ένας δημοτικός σύμβουλος της πλειοψηφίας ως 

τακτικό μέλος με τον αναπληρωτή.
4. Ένας δημοτικός σύμβουλος της μείζονος μειοψηφίας 

ως τακτικό μέλος με τον αναπληρωτή.
5. Ένας δημοτικός σύμβουλος της ελάσσονος μειοψη−

φίας ως τακτικό μέλος με τον αναπληρωτή.
6. Ένας Διευθυντής Δημοτικών σχολείων ως τακτικό 

μέλος με τον αναπληρωτή.
7. Ένας Διευθυντής Νηπιαγωγείων ως τακτικό μέλος 

με τον αναπληρωτή.
8. Ένα μέλος του συλλόγου γονέων των Δημοτικών 

σχολείων ως τακτικό μέλος με τον αναπληρωτή.

9. Ένα μέλος του συλλόγου γονέων των Νηπιαγωγείων 
ως τακτικό μέλος με τον αναπληρωτή.

10. Δυο δημότες του νησιού με τους αναπληρωτές.
Τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου σε περί−

πτωση απουσίας ή κολλήματος αναπληρώνει ο Αντι−
πρόεδρος. Το Νομικό Πρόσωπο εκπροσωπείται στα δι−
καστήρια και σε κάθε Δημόσια Αρχή από τον Πρόεδρο 
του Διοικητικού Συμβουλίου και όταν αυτός κωλύεται 
ή απουσιάζει από τον Αντιπρόεδρο.

Πόροι
Ετήσια τακτική επιχορήγηση του Δήμου ή τυχόν έκτα−

κτη επιχορήγηση το ύψος της οποίας διαμορφώνεται 
ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες που οδηγούν στην 
καταβολή της έκτακτης επιχορήγησης. Ετήσια επιχορή−
γηση του Κράτους κάθε είδους εισφορές επιχορηγήσεις 
δωρεές κληρονομιές και κληροδοσίες, πρόσοδοι από τη 
δική τους περιουσία καθώς και από τη συμμετοχή τους 
σε προγράμματα. 

Περιουσία:
Περιουσία της Σχολικής Επιτροπής πρωτοβάθμιας 

Εκπαίδευσης είναι κινητή και ακίνητη περιουσία του 
Νομικού Προσώπου που συγχωνεύθηκε ή διατίθεται σ’ 
αυτό.

Κάλυψη δαπάνης:
Με την παρούσα απόφαση προκαλείται δαπάνη σε 

βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου Σκιάθου του 
έτους 2011 ύψους 51.000,00 € και σε οικείο Κ.Α. 00.6711.

Η δαπάνη που προκαλείται για τα επόμενα χρόνια 
καθώς και από τυχόν έκτακτη επιχορήγηση δεν μπορεί 
να υπολογιστεί, γιατί εξαρτάται από την αντίστοιχη 
απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, θα αναφέρεται 
σ’ αυτήν και θα προβλέπεται στον αντίστοιχο προϋ−
πολογισμό.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Σκιάθος, 31 Μαΐου 2011

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΟΥΡΤΖΙΚΑΣ  
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• 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 € 30 € − Α.Ε.−Ε.Π.Ε. − − 100 €

•  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.

. . .

Τεύχος Έντυπη μορφή

Α΄ 225 €

Β΄ 320 €

Γ΄ 65 €

Υ.Ο.Δ.Δ. 65 €

Τεύχος Έντυπη μορφή

Δ΄ 160 €

Α.Α.Π. 160 €

Ε.Β.Ι. 65 €

Α.Ε.Δ. 10 €

Τεύχος Έντυπη μορφή

Α.Ε.−Ε.Π.Ε. 2.250 €

Δ.Δ.Σ. 225 €

Α.Σ.Ε.Π. 70 €

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)

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

Hλεκτρονική Διεύθυνση: http://www.et.gr − e−mail: webmaster.et@et.gr
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