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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. οικ. 62584
(1)
Σύσταση οργανικών θέσεων με σύμβαση εργασίας ιδιωτι−
κού δικαίου αορίστου χρόνου σε ΟΤΑ α΄ βαθμού.
ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ
ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ − ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 3320/
2005 (ΦΕΚ 48/Α΄/23−2−2005) «Ρυθμίσεις θεμάτων για το
προσωπικό του Δημοσίου και των νομικών προσώπων
του ευρύτερου δημόσιου τομέα και για τους ΟΤΑ».

2) Τις διατάξεις του άρθρου 11 του π.δ. 164/2004 (ΦΕΚ
134/Α΄/19−7−2004) «Ρυθμίσεις για τους εργαζομένους με
συμβάσεις ορισμένου χρόνου στο δημόσιο τομέα».
3) Τις αριθμ. 224/19−1−2006 και 90/15−5−2009 αποφάσεις
του ΑΣΕΠ.
4) Τις διατάξεις του π.δ. 50/2001 (ΦΕΚ 39/Α΄/5−3−2001)
«Καθορισμός των προσόντων διορισμού σε θέσεις φο−
ρέων του δημόσιου τομέα», όπως ισχύει.
5) Τις διατάξεις του ν. 3584/2007 (ΦΕΚ 143/Α΄/28−6−
2007), «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και
Κοινοτικών Υπαλλήλων».
6) Το γεγονός ότι στον οργανισμό εσωτερικής υπηρε−
σίας του Δήμου Σταυρούπολης, δεν υφίστανται κενές
οργανικές θέσεις ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου,
αντίστοιχης ειδικότητας.
7) Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα, ο οποίος
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κω−
δικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα
Κυβερνητικά Όργανα» (Α΄98).
8) Τις διατάξεις του άρθρου 1 της αριθ. 2876/7−10−2009
(ΦΕΚ 2234/Β΄/7−10−2009) απόφασης του Πρωθυπουργού,
«Αλλαγή τίτλου Υπουργείων».
9) Τις διατάξεις των π.δ. 184/6−10−2009 και π.δ. 185/
6−10−2009 (ΦΕΚ 213/Α΄/7−10−2009).
10) Την αριθ. 383/18−1−2010 απόφαση του Πρωθυπουρ−
γού και του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «Καθορισμός αρμοδιοτή−
των των Υφυπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Θεοδώρας Τζάκρη και
Γεωργίου Ντόλιου» (ΦΕΚ 29/Β΄).
11) Την αριθ. 2672/3−12−2009 απόφαση του Πρωθυ−
πουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός
αρμοδιοτήτων του Υφυπουργού Οικονομικών Φίλιππου
Σαχινίδη» (ΦΕΚ 2408/Β΄).
12) Την αριθ. ΑΠ 44.451/24−11−2003 (ΦΕΚ 1917/Β΄/24−12−
2003), αποφασίζουμε:
Συστηνουμε δύο οργανικές θέσεις με σύμβαση εργα−
σίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, εκπαιδευτικής
βαθμίδας ΥΕ και ειδικότητας καθαριστριών, στο Δημο
Σταυρούπολης Ν. Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κε−
ντρικής Μακεδονίας.
Η ετησια δαπάνη που προκαλείται από τις διατάξεις
της απόφασης αυτής ανέρχεται στο ποσό των 39.000
Ευρώ, περίπου και θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του
οικείου ΟΤΑ, στον οποίο έχει εξασφαλιστεί η αναγκαία
πίστωση για την κάλυψή της.
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

Κατά το τρέχον έτος η ανωτέρω δαπάνη περιορίζεται
στο ποσό των 6.360 Ευρώ περίπου.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 29 Οκτωβρίου 2010
ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΤΟΛΙΟΣ

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ

F
(2)
Σύσταση θέσεων για το διορισμό αποφοίτων της Ε.Σ.Δ.Δ.
στη Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων.
Με την υπ’ αριθμ. ΔΔΟΙΚ/4360/20−09−2010 απόφαση
του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρώ−
πινων Δικαιωμάτων που εκδόθηκε σύμφωνα με τις
διατάξεις των άρθρων 24, 25 και 26 του Π.Δ. 57/2007
(ΦΕΚ 59/Α΄/14.03.2007) και την ΔΙΕΚ/ΤΜ.Β/Φ.8.2/32/15749/
30.07.2010 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Απο−
κέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης διορίζο−
νται στη Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων, με Β΄
βαθμό σε προσωποπαγείς θέσεις που συνιστώνται με
την απόφαση αυτή, τους παρακάτω αποφοίτους της Κ΄
Εκπαιδευτικής Σειράς της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Δι−
οίκησης ως εξής:
Α) Ο απόφοιτος του Τμήματος Γενικής Διοίκησης, Κου−
μπούρας Γεώργιος του Νικολάου σε προσωποπαγή θέση
του κλάδου ΠΕ Ειδικών για θέματα Ισότητας.
Β) Ο απόφοιτος Τμήματος Διαχείρισης Πληροφορια−
κών Συστημάτων, Φράγκος Γεώργιος του Αποστόλου σε
προσωποπαγή θέση του κλάδου ΠΕ Πληροφορικής.
Γ) Οι απόφοιτοι Τμήματος Κοινωνικής Διοίκησης−Δι−
οίκηση Οργανισμών Κοινωνικής Πολιτικής.
1. Πλάτης Δημήτριος του Αριστείδη σε προσωποπαγή
θέση του κλάδου ΠΕ Ειδικών για θέματα Ισότητας.
2. Σιώζου Ειρήνη του Κωνσταντίνου σε προσωποπαγή
θέση του κλάδου ΠΕ Ειδικών για θέματα Ισότητας.
Ο διορισμός των ανωτέρω γίνεται αναδρομικά από
01.07.2010, δηλαδή την επομένη της ημερομηνίας κατά
την οποία αποφοίτησαν από την Ε.Σ.Δ.Δ.. Η αναδρομι−
κότητα του διορισμού ισχύει για κάθε συνέπεια, συμπε−
ριλαμβανομένων και των αποδοχών.
Οι ανωτέρω προσωποπαγείς θέσεις καταργούνται με
την καθ’ οιονδήποτε τρόπο αποχώρηση των ανωτέρω
Υπαλλήλων.
(Αριθμ. βεβ. Υ.Δ.Ε./Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και
Ανθρώπινων Δικαιωμάτων: 8354/18−10−2010).
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΣΤΑΝΙΔΗΣ

F
Αριθμ. 2/67478/0025
(3)
Παροχή της εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου στην
ALPHA BANK A.E. για την κάλυψη δανείου της ΤΡΑΜ
Α.Ε. ποσού ευρώ 18.700.000,00 ευρώ (€).
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Το Προεδρικό Διάταγμα με αριθμ. 185/2009 (ΦΕΚ 213/
Α/7−10−2009) «Ανασύσταση του Υπουργείου Οικονομικών,
συγχώνευση του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομι−

κών με τα Υπουργεία Ανάπτυξης και Εμπορικής Ναυτι−
λίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και μετονομασία
του σε «Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και
Ναυτιλίας», μετατροπή του Υπουργείου Μακεδονίας −
Θράκης σε Γενική Γραμματεία Μακεδονίας − Θράκης
και υπαγωγή στο Υπουργείο Εσωτερικών της Γενικής
Γραμματείας Μακεδονίας − Θράκης και της Γενικής
Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής».
2. Τις διατάξεις του Ν. 2322/95 (ΦΕΚ 143/Α/12−7−95).
3. Την αριθμ. 2672/3−12−2009 (ΦΕΚ 2408/Β/3−12−2009)
κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού
Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Υφυπουρ−
γού Οικονομικών Φίλιππου Σαχινίδη».
4. Την αριθμ. 34/26−8−2010 απόφαση της Διυπουργικής
Επιτροπής του άρθρου 5 του Ν. 2322/95 για την κατ’
αρχήν έγκριση δανεισμού της ΤΡΑΜ Α.Ε. ποσού 18,7
εκ. €.
5. Την αριθμ. 364/11−10−2010 απόφαση του Διοικητικού
Συμβουλίου της ΤΡΑΜ Α.Ε.
9. Το αριθμ. 1151/12−10−2010 έγγραφο της ΤΡΑΜ Α.Ε.
6. Την αριθμ. 45/10−11−2010 απόφαση της Διυπουργικής
Επιτροπής του άρθρου 5 του Ν. 2322/95 για την παροχή
της εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου στην ALPHA
BANK Α.Ε. για την κάλυψη δανείου της ΤΡΑΜ Α.Ε. ποσού
18,7 εκ. €, αποφασίζουμε:
Ι. Παρέχουμε την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου
στην ALPHA BANK A.E. για την κάλυψη δανείου της
εταιρείας ΤΡΑΜ Α.Ε. ποσού δεκαοκτώ εκατομμυρίων
επτακοσίων χιλιάδων (18.700.000,00) ευρώ (€).
Η χορήγηση και εξυπηρέτηση του δανείου θα γίνει
σύμφωνα με τη δανειακή σύμβαση που θα υπογραφεί
μεταξύ της ΤΡΑΜ. Α. Ε. και της δανείστριας τράπεζας.
Το Ελληνικό Δημόσιο παραιτείται από την εφαρμογή
και τις ενστάσεις των άρθρων 855 και 867 του Α.Κ. και
διατηρεί τα δικαιώματα και τις ενστάσεις που απορρέ−
ουν από τα άρθρα 853, 858, 862, 863 του Α.Κ.
Περιληπτικά οι όροι του Δανείου είναι οι εξής:
Τύπος δανείου:

Διμερές δάνειο.

Δανειολήπτης:

ΤΡΑΜ Α.Ε.

Δανείστρια τράπεζα:

ALPHA BANK A.E.

Ποσό δανείου:

18.700.000 €

Διάρκεια:

2 έτη.

Αποπληρωμή:

Εφάπαξ στη ληξη.

Επιτόκιο:

Κυμαινόμενο, καθοριζόμενο σε
ποσοστο ίσο με το εξαμηνιαίο
EURIBOR πλέον περιθωρίου 8%
ετησίως.

Καταβολή τόκων:

Σε εξάμηνη βάση.

Τρόπος υπολογισμού τόκων:

Πραγματικές ημέρες κάθε τοκο−
φόρου περιόδου με βάση έτος
360 ημερών (act/360)

Επιτόκιο υπερημερίας:

Το εκάστοτε νόμιμα επιτρεπόμε−
νο επιτόκιο υπερημερίας για το
Ελληνικό Δημόσιο.

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

Φόροι−Έξοδα:

Όλοι οι πάσης φύσεως φόροι,
εισφορές (συμπεριλαμβανομέ−
νης της εισφοράς του Ν. 128/75,
η οποία σήμερα ανέρχεται σε
0,6%), χαρτόσημο, έξοδα κ.λπ.,
εφόσον προκύψουν κατά τη δι−
άρκεια του δανείου, θα βαρύνουν
την ΤΡΑΜ Α.Ε.

Αμοιβές διοργάνωσης:

1% επί του συνολικού ποσού
του δανείου καταβλητέα εφά−
παξ κατά την ημερομηνία της
εκταμίευσης.

Σε περίπτωση που η τράπεζα,
ως ασφάλεια για τη λήψη κύριας,
μακροπρόθεσμης, διαρθρωτικής,
έκτακτης, οριακής, ενδοημερή−
σιας ή άλλης χρηματοδότησης
εκχωρήσει λόγω ενεχύρου στην
Τράπεζα της Ελλάδος την απαί−
τησή της που απορρέει από την
παρούσα σύμβαση, ο Οφειλέτης
συναινεί ρητά στη χορήγηση από
την τράπεζα προς την ενεχυ−
ρούχο δανείστρια Τράπεζα της
Ελλάδος, όλων των στοιχείων
και πληροφοριών που αφορούν
τις εκχωρούμενες δανειακές
απαιτήσεις από τον οφειλέτη,
εφόσον κατά την κρίση της Τρά−
πεζας της Ελλάδος λόγοι νομι−
σματικής πολιτικής, στατιστικοί
η άλλοι λόγοι σχετιζόμενοι με
την άσκηση αρμοδιοτήτων της
ως άνω κεντρικής τράπεζας το
επιβάλλουν και εφόσον αυτές οι
πληροφορίες απαιτούνται για να
διασφαλισθεί η σύσταση έγκυ−
ρης ασφάλειας επί των αναφε−
ρομένων απαιτήσεων και η δυνα−
τότητα ταχείας ρευστοποίησής
Συμψηφισμός− Εκχώρηση: τους σε περίπτωση αθέτησης
των υποχρεώσεων της τράπεζας
έναντι της Τράπεζας της Ελλά−
δος. Συναινεί, επίσης, ρητά από
τώρα, στην περαιτέρω χορήγηση
και γνωστοποίηση από την Τρά−
πεζα της Ελλάδος στην Ευρω−
παϊκή Κεντρική Τράπεζα και στις
λοιπές Εθνικές Κεντρικές Τράπε−
ζες−μέλη του Ευρωσυστήματος
πάσης φύσεως στοιχείων και
πληροφοριών που αφορούν τόσο
την εκχωρούμενη λόγω ενεχύρου
δανειακή απαίτηση όσο και τον
Οφειλέτη, εφόσον, κατά την κρί−
ση της Τράπεζας της Ελλάδος
λόγοι νομισματικής πολιτικής
στατιστικοί η άλλοι λόγοι το επι−
βάλλουν. Ο οφειλέτης αναλαμβά−
νει την υποχρέωση από τώρα να
συναινέσει, εφόσον χρειασθεί, σε
οποιαδήποτε τροποποίηση της
σύμβασης, να υπογράφει οποι−
οδήποτε απαραίτητο έγγραφο
και να προβαίνει σε οποιαδήποτε
απαραίτητη ενέργεια προκειμέ−
νου να ολοκληρωθεί νομίμως και
εγκύρως η αναφερόμενη ενεχυ−
ρίαση/εκχώρηση.

Εφαρμοστέο Δίκαιο −
Δικαιοδοσία:

28651

Ελληνικό Δίκαιο − Ελληνικά
Δικαστήρια.

Με την απόφαση αυτή, το Ελληνικό Δημόσιο ανα−
λαμβάνει την υποχρέωση σε περίπτωση καθυστέρησης
εξόφλησης ληξιπρόθεσμης δόσης η μέρους αυτής, εν−
διαμέσων τόκων η τόκων υπερημερίας του δανείου η
άλλων επιβαρύνσεων και συναφών εξόδων να καταβάλει
στη δανείστρια τράπεζα μέσα σε δύο (2) μήνες από τη
λήξη της εκάστοτε οφειλής τα ποσά που προέρχονται
από την ανωτέρω αιτία και μετά από προηγούμενη βε−
βαίωση των ποσών αυτών στην αρμόδια ΔΟΥ.
Η Διαχειρίστρια τράπεζα υποχρεούται να στείλει αντί−
γραφο της σύμβασης που θα υπογραφεί μεταξύ της
ΤΡΑΜ Α.Ε. και αυτής και να ενημερώνει το Γ.Λ.Κ. (Δ/νση
25η) για την πορεία εξυπηρέτησης του δανείου.
II. Καθορίζουμε προμήθεια υπέρ του Δημοσίου 1% για
την παρεχόμενη εγγύησή του, η οποία θα λογίζεται καθ’
όλη τη διάρκεια της εγγύησης.
Η είσπραξη και η απόδοση της προμήθειας στο Δημό−
σιο, θα γίνεται με μέριμνα της δανείστριας τράπεζας.
III. Το κόστος που θα βαρύνει το Δημόσιο, σε περίπτω−
ση κατάπτωσης της εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου,
ενδέχεται να ανέλθει στο ποσό των 18.700.000 ευρώ
πλέον των προβλεπομένων από τους όρους του δανείου
τόκων και πάσης φύσεως επιβαρύνσεων, το ακριβές
ύψος των οποίων δεν μπορεί να υπολογιστεί.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 11 Νοεμβρίου 2010
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ

F
(4)
Επιβολή προστίμου για Τελωνειακή παράβαση στον
RAFAAT BOCTR WASEF του FAWZY BOCTR.
Με την υπ’ αριθμ. 205/08/10 Καταλογιστικη Πράξη της
Διευθύντριας του Τελωνείου Αερολιμένα «Ελευθέριος
Βενιζέλος» από το ιστορικό της οποίας προκύπτει ότι δι−
απράχθηκε από τον RAFAAT BOCTR WASEF του FAWZY
BOCTR, κάτοικο Αιγύπτου και ήδη αγνώστου διαμονής,
εισαγωγή εμπορευμάτων που εμπίπτουν στις διατάξεις
του Καν. (ΕΚ) 1383/03 για τη προστασία πνευματικών
δικαιωμάτων από παραποίηση − απομίμηση και η οποία
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 142 παρ. 1 του
ν. 2960/01 «Τελωνειακός Κώδικας χαρακτηρίστηκε ως
Τελωνειακή Παράβαση, επιβλήθηκε σε αυτόν πρόστιμο
κατά τις διατάξεις του άρθρου 147, παρ. 7 του ίδιου
νόμου, ύψους τριών χιλιάδων ευρώ (3.000 €) και πλέον
αυτού, τέλη χαρτόσημου συν Ο.Γ.Α. ύψους εβδομήντα
δύο Ευρώ (72 €), ήτοι συνολικό ποσό τριών χιλιάδων
εβδομήντα δύο Ευρώ (3.072 €).
Η Προϊσταμένη
Β. ΚΑΛΑΜΑΡΑ
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Αριθμ. οικ: 106253
(5)
Συμπλήρωση της οικ. 19652/1906/1999 κοινής υπουργικής
απόφασης με θέμα “Προσδιορισμός των νερών που
υφίστανται νιτρορύπανση γεωργικής προέλευσης –
Κατάλογος ευπρόσβλητων ζωνών, σύμφωνα με τις
παραγράφους 1 και 2 αντίστοιχα του άρθρου 4 της
υπ’ αριθμ. 16190/1335/1997 κοινής υπουργικής απόφα−
σης’’ (Β 519), όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ − ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ −
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ
ΑΛΛΑΓΗΣ − ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ −
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν. 2077/1992 “Κύρωση
Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση” (Α΄ 136) και τις
διατάξεις του άρθρου 1 (παρ. 1,2,3,4) και του άρθρου 2
(παρ. 1ζ) Ν. 1338/1983 “Εφαρμογή του Κοινοτικού Δικαί−
ου” (Α΄ 34), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 6 του
Ν. 1440/1986 “συμμετοχή της Ελλάδας στο κεφάλαιο,
στα αποθεματικά και στις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής
Τράπεζας Επενδύσεων κ.λπ.’’ (Α΄ 70) και του άρθρου 65
του Ν. 1892/1990 (Α΄ 101).
2. Τις διατάξεις των άρθρων 10 και 11 (παρ. 3), 28, 29 και
30 του Ν. 1650/1986 «Για την προστασία του περιβάλλο−
ντος» (Α΄ 160), όπως το άρθρο 30 τροποποιήθηκε με το
άρθρο 98 (παρ. 12) του 1892/1990 “Για τον εκσυγχρονισμό
και την ανάπτυξη και άλλες διατάξεις” (Α 101).
3. Τις διατάξεις των άρθρων 23 (παρ. 1) και 24 του Ν.
1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα» (Α’ 137)
και των άρθρων 9 και 13 του Π.Δ. 473/1985 «Καθορισμός
και ανακατανομή των αρμοδιοτήτων των Υπουργείων»
(Α’ 157).
4. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Π.Δ. 63/2005 “Κώ−
δικας νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά
Όργανα” (Α΄98).
5. Τις διατάξεις του άρθρου 1, παρ. 1 της υπ’ αριθμ.
2876/2009 απόφασης του Πρωθυπουργού “Αλλαγή τίτ−
λου Υπουργείων’’, (Β’ 2234).
6. Τις διατάξεις των άρθρων 2 και 4 του Π.Δ. 24/2010,
“Ανακαθορισμός των αρμοδιοτήτων των υπουργείων και
τροποποίηση του Π.Δ. 189/2009”, (Α’ 56).
7. Τις διατάξεις του άρθρου 3 της Οδηγίας 91/676/ΕΟΚ
του Συμβουλίου της 12ης Δεκεμβρίου 1991 “Για τη προ−
στασία των Υδάτων από τη νιτρορύπανση Γεωργικής
Προέλευσης” (EEL −375/1/31.12.1991).
8. Τις διατάξεις του άρθρου 4 της υπ’ αριθμ.
16190/1335/1997 κοινής υπουργικής απόφασης “Μέτρα και
όροι για την προστασία των νερών από νιτρορύπανση
γεωργικής προέλευσης” (Β΄ 519).
9. Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 19652/1906/1999 κοινής
υπουργικής απόφασης “Προσδιορισμός των νερών που
υφίστανται νιτρορύπανση γεωργικής προέλευσης − Κα−
τάλογος ευπρόσβλητων ζωνών σύμφωνα με τις παρα−
γράφους 1 και 2 αντίστοιχα του άρθρου 4 της υπ’ αριθμ.
16190/1335/1997 κοινής υπουργικής απόφασης” (Β΄ 1575),
όπως αυτή συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε με την
υπ’ αριθμ. 20419/2522/2001 κοινή υπουργική απόφαση
(Β΄ 1212) και την Η.Π. 24838/1400/Ε103/2008 (Β’ 1132).
10. Τις διατάξεις του Ν. 3199/2003 “Προστασία και δια−
χείριση των υδάτων Εναρμόνιση με την Οδηγία 2000/60/

ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
της 23ης Οκτωβρίου 2000” (Α΄ 280).
11. Την υπ’ αριθμ. οικ. 46399/1352/1986 κοινή υπουργική
απόφαση «Απαιτουμενη ποιότητα των επιφανειακών
νερών που προορίζονται για: “πόσιμο”, “κολύμβηση”,
“διαβίωση ψαριών σε γλυκά νερά” και “καλλιέργεια και
αλιεία οστρακοειδών” κ.λπ.» (Β΄ 438).
12. Την υπ’ αριθμ. Υ2/2500/2001 κοινή υπουργική από−
φαση “Ποιότητα πόσιμου νερού ανθρώπινης κατανάλω−
σης σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 98/83/ΕΚ κ.λπ.”
(Β΄ 892), αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Σκοπός
Σκοπός της παρούσας κοινής υπουργικής απόφασης
είναι η Συμπλήρωση των παραγράφων Α και Β του άρ−
θρου 2 της υπ’ αριθμ. 19652/1906/1999, (κατ’ εφαρμογή
του άρθρου 4 παρ. 1 και 2 της υπ’ αριθμ. 16190/1335/1997
κοινή υπουργική απόφαση), έτσι όπως συμπληρώθη−
κε με την υπ’ αριθμ. 20419/2522/2001 κοινή υπουργική
απόφαση, ώστε να επιτυγχάνεται πιο ολοκληρωμένα
και αποτελεσματικά η προστασία του υδάτινου περι−
βάλλοντος με τον προσδιορισμό ενός επιπλέον υδάτι−
νου αποδέκτη που υφίσταται η ενδέχεται να υποστεί
νιτρορύπανση γεωργικής προέλευσης από την χερσαία
περιοχή που χαρακτηρίζεται με την παρούσα απόφαση
ως ευπρόσβλητη ζώνη.
Άρθρο 2
Για τους σκοπούς της παρούσας απόφασης, το άρ−
θρο 2 της υπ’ Αριθμ. 19652/1906/1999 κοινή υπουργι−
κή απόφαση, όπως συμπληρώθηκε με την υπ’ αριθμ.
20419/2522/2001 κοινή υπουργική απόφαση, συμπληρώ−
νεται ως εξής:
α) Στην παράγραφο (Α) προστίθεται ένα (1) ακόμη εδά−
φιο που αριθμείται ως 6, το οποίο έχει ως ακολούθως:
“6. Τα επιφανειακά και υπόγεια νερά της λεκάνης
απορροής του ποταμού Ασωπού Βοιωτίας”.
β) Στην παράγραφο (Β) προστίθεται μία (1) ακόμη πε−
ριοχή που αριθμείται ως 8, η ακόλουθη:
“8. Η περιοχή της λεκάνης του ποταμού Ασωπού Βοι−
ωτίας’’.
Στην παρούσα επισυνάπτεται χάρτης με τα όρια της
λεκάνης απορροής του ποταμού Ασωπού Βοιωτίας,
όπως αυτή έχει οριστεί από το θεματικό επίπεδο χω−
ρικής πληροφορίας “EGY_RB_2010” της Ειδικής Γραμμα−
τείας Υδάτων.
Στην ως άνω περιοχή εφαρμόζεται πρόγραμμα πα−
ρακολούθησης, το οποίο επαναλαμβάνεται τουλάχι−
στον ανά τετραετία, ενώ παράλληλα επανεξετάζεται
η κατάσταση των νερών από πλευράς ευτροφισμού
σύμφωνα με το άρθρο 4, παρ. 3 (β) και (γ) της υπ’ αριθμ.
16190/1335/1997 κοινή υπουργική απόφαση.
Ο ως άνω κατάλογος με τις ευπρόσβλητες ζώνες ανα−
θεωρείται η συμπληρώνεται σύμφωνα με την παραγρ.
4 του άρθρου 4 της ως άνω υπ’ αριθμ. 16190/1335/1997
κοινή υπουργική απόφαση.
Για τη μείωση της νιτρορύπανσης γεωργικής προέ−
λευσης στα νερά που βρίσκονται στην ως άνω ευπρό−
σβλητη ζώνη, καταρτίζεται Πρόγραμμα Δράσης και λαμ−
βάνεται οποιοδήποτε επιπλέον συμπληρωματικό μέτρο
η ενισχυμένη δράση, σύμφωνα με το άρθρο 5 της υπ’
αριθμ. 16190/1335/1997 κοινή υπουργική απόφαση
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Άρθρο 3

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δη−
μοσίευση της στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 8 Νοεμβρίου 2010
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΓΕΩΡΓ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

ΚΩΝΣΤΑΝ. ΜΠΙΡΜΠΙΛΗ

ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝ. ΣΚΑΝΔΑΛΙΔΗΣ

F
(6)
Έγκριση πολιτογράφησης της ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΜΗΤΡΟΠΟΥ−
ΛΟΥ, ον. πατρός: ΗΛΙΑΣ κ.λπ.
1. Με την αρ. πρωτ. Φ. 38447/15025/05−11−2010 απόφαση
του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Αττικής, γίνεται
αποδεκτή η αίτηση πολιτογράφησης της ΚΑΤΕΡΙΝΑ
ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ. ον. πατρός: ΗΛΙΑΣ σύμφωνα με τις δι−
ατάξεις του άρθρου 23 του Νόμου 3838/2010 «Σύγχρονες
διατάξεις για την Ελληνική Ιθαγένεια και την πολιτική
συμμετοχή ομογενών και νομίμως διαμενόντων μετα−
ναστών και άλλες διατάξεις».
2. Με την αρ. πρωτ. Φ. 33884/14706/09−11−2010 απόφα−
ση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Αττικής, γίνε−
ται αποδεκτή η αίτηση πολιτογράφησης του ΜΙΧΑΛΗΣ
ΜΠΑΜΠΗΣ, ον. πατρός: ΝΙΚΟΛΑΣ σύμφωνα με τις δια−
τάξεις του άρθρου 23 του Νόμου 3838/2010 «Σύγχρονες
διατάξεις για την Ελληνική Ιθαγένεια και την πολιτική
συμμετοχή ομογενών και νομίμως διαμενόντων μετα−
ναστών και άλλες διατάξεις».
3. Με την αρ. πρωτ. Φ. 49725/23571/09−11−2010 απόφαση
του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Αττικής, γίνεται
αποδεκτή η αίτηση πολιτογράφησης της ΑΛΚΕΤΑ ΝΤΟ−
ΝΤΑ. ον. πατρός: ΝΙΚΟΛΑ σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 23 του Νόμου 3838/2010 «Σύγχρονες διατάξεις
για την Ελληνική Ιθαγένεια και την πολιτική συμμετοχή
ομογενών και νομίμως διαμενόντων μεταναστών και
άλλες διατάξεις».
4. Με την αρ. πρωτ. Φ. 37026/22903/09−11−2010 απόφα−
ση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Αττικής, γίνεται
αποδεκτή η αίτηση πολιτογράφησης του ΘΟΔΩΡΗΣ
ΒΑΤΣΙΟΣ, ον. πατρός: ΚΩΤΣΟΣ σύμφωνα με τις διατά−
ξεις του άρθρου 23 του Νόμου 3838/2010 «Σύγχρονες
διατάξεις για την Ελληνική Ιθαγένεια και την πολιτική
συμμετοχή ομογενών και νομίμως διαμενόντων μετα−
ναστών και άλλες διατάξεις».
5. Με την αρ. πρωτ. Φ. 37024/22898/09−11−2010 απόφα−
ση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Αττικής, γίνεται
αποδεκτή η αίτηση πολιτογράφησης της ΒΙΟΛΕΤΑ ΒΑ−
ΤΣΙΟΥ, ον. συζύγου: ΘΟΔΩΡΗΣ σύμφωνα με τις διατά−
ξεις του άρθρου 23 του Νόμου 3838/2010 «Σύγχρονες
διατάξεις για την Ελληνική Ιθαγένεια και την πολιτική
συμμετοχή ομογενών και νομίμως διαμενόντων μετα−
ναστών και άλλες διατάξεις».

6. Με την αρ. πρωτ. Φ. 29105/14208/09−11−2010 απόφαση
του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Αττικής, γίνεται
αποδεκτή η αίτηση πολιτογράφησης της ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΛΟΥΣΙΟ. ον. πατρός: ΗΛΙΑ σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 23 του Νόμου 3838/2010 «Σύγχρονες διατάξεις
για την Ελληνική Ιθαγένεια και την πολιτική συμμετοχή
ομογενών και νομίμως διαμενόντων μεταναστών και
άλλες διατάξεις».
Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΙΑΜΑΤΡΑΣ
F
Αριθμ. 1505 Φ.039
(7)
Έγκρισις Κανονισμού λειτουργίας του εκκλησιαστικού
φιλανθρωπικού ιδρύματος της Ιεράς Μητροπόλεως
Αρκαλοχωρίου, Καστελλίου και Βιάννου, υπό τον τίτ−
λον «Παγκοινιά Παιδικού Γεύματος της Ιεράς Μητρο−
πόλεως Αρκαλοχωρίου, Καστελλίου και Βιάννου.
Η ΙΕΡΑ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΣΥΝΟΔΟΣ
ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ
Λαβούσα υπόψιν:
α) τας διατάξεις του άρθρου 54 και 131 παρ. 5 του
Ν. 4149/1961 «Περί Καταστατικού Χάρτου της εν Κρήτη
Ορθοδόξου Εκκλησίας» και τα άρθρα 29 και 59 του Ν. 590/
1977 «Περί Καταστατικού Χάρτου της Εκκλησίας της
Ελλάδος»,
β) την διά του υπ’ αριθμ. πρωτ. 1328 Φ. 502/1−10−2010
εγγράφου του Σεβ. Μητροπολίτου Αρκαλοχωρίου, Κα−
στελλίου και Βιάννου Ανδρέου υποβληθείσαν υπ’ αριθμ.
31/22−10−2010 Πράξιν αυτού, περί συστάσεως Εκκλησια−
στικού φιλανθρωπικού Ιδρύματος της Ιεράς Μητροπό−
λεως Αρκαλοχωρίου, Καστελλίου και Βιάννου, υπό τον
τίτλον «Παγκοινιά Παιδικού Γεύματος της Ιεράς Μητρο−
πόλεως Αρκαλοχωρίου, Καστελλίου και Βιάννου» ως και
το Κανονισμόν Λειτουργίας αυτού,
γ) την γενομένην εισήγησιν του Σεβ. Μητροπολίτου
Αρκαλοχωρίου, Καστελλίου και Βιάννου Ανδρέου διά την
ϊδρυσιν και λειτουργίαν ενός φορέως φιλανθρωπικού,
μη κερδοσκοπικού οργανισμού, Εκκλησιαστικού Ιδρύμα−
τος υπό την επωνυμίαν «Παγκοινιά Παιδικού Γεύματος
της Ιεράς Μητροπόλεως Αρκαλοχωρίου, Καστελλίου
και Βιάννου», διά τας ανάγκας των εμπεριστάτων και
αναξιοπαθούντων τέκνων της Ιεράς Μητροπόλεως κα−
θώς και τας ποιμαντικάς υποχρεώσεις του Ποιμενάρχου
αυτής προς αυτό,
δ) την γενομένην διαλογικήν συζήτησιν, αποφασίζει
ομοφώνως:
εγκρίνει τον Κανονισμόν Λειτουργίας του ειρημένου
Εκκλησιαστικού, Μη κερδοσκοπικού Οργανισμού, Φι−
λανθρωπικού Ιδρύματος υπό την επωνυμίαν «Παγκοινιά
Παιδικού Γεύματος της Ιεράς Μητροπόλεως Αρκαλοχω−
ρίου, Καστελλίου και Βιάννου», ο όποιος αποτελείται εκ
των κάτωθι 7 άρθρων:
«ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ» ΠΑΓΚΟΙΝΙΑΣ ΠΑΙΔΙ−
ΚΟΥ ΓΕΥΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ ΑΡΚΑΛΟ−
ΧΩΡΙΟΥ, ΚΑΣΤΕΛΛΙΟΥ ΚΑΙ ΒΙΑΝΝΟΥ
Άρθρο 1ο
Η Ιερά Μητρόπολη Αρκαλοχωρίου, Καστελλίου και
Βιάννου στην προσπάθειά της να συμπαρασταθεί σε
οικογένειες, δημιουργεί και προσφέρει δωρεάν μεσημε−
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ριανό γεύμα σε παιδιά που έχουν άμεση και αποδεδειγ−
μένη ανάγκη, άνευ ουδεμίας προς αυτά επιβάρυνσης.
Άρθρο 2ο
Η πρωτοβουλία αυτή θά φέρει την επωνυμία «Παγκοι−
νιά Παιδικού Γεύματος».
Άρθρο 3ο
Η ευθύνη της λειτουργίας της «Παγκοινιάς Παιδικού
Γεύματος» ξεκινάει με προσωρινή Διαχειριστική Επιτρο−
πή, απαρτιζόμενη: Πρόεδρος ο Σεβασμιώτατος Μητρο−
πολίτης Αρκαλοχωρίου, Καστελλίου και Βιάννου Αν−
δρέας, Αναπληρωτής Πρόεδρος ο Πρωτοπρεσβύτερος
Ιωάννης Μπανασάκης, Ταμίας ο Πρεσβύτερος Ευάγ−
γελος Αναγιάννης, Γραμματέας ο Πρωτοπρεσβύτερος
Πέτρος Ψυλλάκης μέλη ο Κωνσταντίνος Γκαντάτσιος
υπάλληλος της Ιεράς Μητροπόλεως, η Μαρία Πετρο−
πούλου, ο Εμμανουήλ Χρονάκης, η Αικατερίνη Βαγιού
και η Χρυσούλα Κεγκέρογλου.
Άρθρο 4ο
Οι πόροι της προσφοράς των γευμάτων θα προέρχο−
νται από πάσης φύσεως εισφορές και επιχορηγήσεις
Φυσικών και Νομικών Προσώπων Δημοσίου και Ιδιωτικού
Δικαίου, από ιδιώτες, συλλόγους, αρμόδια υπουργεία,
και από όποιο άλλο νόμιμο τρόπο.
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Άρθρο 5ο
Γιά κάθε χρηματική δωρεά θα εκδίδεται διπλότυπη
απόδειξη της Ιεράς Μητροπόλεως Αρκαλοχωρίου, Κα−
στελλίου και Βιάννου, που θα φέρει σφραγίδα και γύρω
από αυτήν την επωνυμία «Ιερά Μητρόπολη Αρκαλοχωρί−
ου Καστελλίου και Βιάννου Παγκοινιά Παιδικού Γεύμα−
τος» και στο μέσον την εικόνα της αντιπελαργώσης.
Άρθρο 6ο
Λόγοι υγειονομικής προστασίας επιβάλουν τρόφιμα
και βρώσιμα είδη να γίνονται δεκτά μόνο από παντο−
πωλεία, σούπερ μάρκετ, ζαχαροπλαστεία, κρεοπωλεία,
αρτοποιεία, και όχι από ιδιώτες.
Άρθρο 7ο
Τα γεύματα θα διανέμονται στα σπίτια των μαθητών.
Μετά ταύτα, μη υπάρχοντος ετέρου θέματος, ελύθη
η συνεδρίασις.
Ο Κανονισμός αυτός να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα
της Κυβερνήσεως.
Ηράκλειο, 12 Οκτωβρίου 2010
Ο Πρόεδρος
† Ο Κρήτης ΕΙΡΗΝΑΙΟΣ
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