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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

7 Ιουνίου 2019

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ
1

Τιμητική πολιτογράφηση της αλλοδαπής
ΜΟΡΕΛΕΟΝ ΓΚΙΖΑΡ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΝΑΤΑΛΙΑ
του ΑΛΦΡΕΔΟ.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
2

Έγκριση για τη δημιουργία Οργανωμένου Χώρου
Προσωρινής Μετεγκατάστασης Ειδικών Κοινωνικών Ομάδων στο Δήμο Φαρσάλων.

3

Συγκρότηση του μη αμειβόμενου Ελληνικού Τμήματος της Διεθνούς Ομάδας Ειδικών Ελληνικής
Δημοκρατίας - Δημοκρατίας της Βόρειας Μακεδονίας του άρθρου 1 παρ. 3(θ) της «Τελικής Συμφωνίας για την επίλυση των διαφορών οι οποίες
περιγράφονται στις αποφάσεις του Συμβουλίου
Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών 817 (1993) και
845 (1993), τη λήξη της Ενδιάμεσης Συμφωνίας
του 1995, και την εδραίωση στρατηγικής εταιρικής σχέσης μεταξύ των Μερών», που υπεγράφη
στις Πρέσπες τη 17η Ιουνίου 2018.

Αρ. Φύλλου 2199

Αβάνας και της Βενεζουέλας, αλλά και μέσω της απόδοσης στα ισπανικά Ελλήνων ποιητών και τη μετάφραση
Ελλήνων συγγραφέων. Υπήρξε η πρώτη Μεξικανή φοιτήτρια που έλαβε υποτροφία από το Ίδρυμα Κρατικών
Υποτροφιών για την εκπόνηση των μεταπτυχιακών
σπουδών της στο Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο
Αθηνών και έχει παρασημοφορηθεί από τον Πρόεδρο
της Δημοκρατίας το 2001 για τη συνολική προσφορά
της στον Ελληνισμό και τις υπηρεσίες που έχει παράσχει
στο ελληνικό κράτος και συνεπώς συντρέχει η προϋπόθεση εφαρμογής της ανωτέρω διάταξης του άρθρου 13
«τιμητική πολιτογράφηση» του ν. 3284/2004.
4. Με πρόταση του Υπουργού Εσωτερικών, αποφασίζουμε:
Πολιτογραφούμε τιμητικώς ως Ελληνίδα πολίτη την
αλλοδαπή ΜΟΡΕΛΕΟΝ ΓΚΙΖΑΡ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΝΑΤΑΛΙΑ του
ΑΛΦΡΕΔΟ γεννηθείσα την 10-6-1946 στο Σαν Λουίς Ποτοσί στο Μεξικό.
Στον Υπουργό Εσωτερικών αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
Αθήνα, 3 Ιουνίου 2019
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ Β. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ

ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ

Ο Υπουργός Εσωτερικών

(1)
Τιμητική πολιτογράφηση της αλλοδαπής
ΜΟΡΕΛΕΟΝ ΓΚΙΖΑΡ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΝΑΤΑΛΙΑ του
ΑΛΦΡΕΔΟ.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ
Ι

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τη διάταξη του άρθρου 13 του ν. 3284/2004 «Περί
κυρώσεως του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας»
(ΦΕΚ 217 Α’).
2. Το π.δ. 88/2018 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 160 Α’).
3. Το γεγονός ότι η ΜΟΡΕΛΕΟΝ ΓΚΙΖΑΡ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ
ΝΑΤΑΛΙΑ κατά τα χρόνια διδασκαλίας της μέχρι και τη
συνταξιοδότησή της διακρίθηκε ως καθηγήτρια Νέων
Ελληνικών και υπήρξε θερμή υποστηρίκτρια της διάδοσης του ελληνικού πολιτισμού μέσω της διδασκαλίας
της νέας ελληνικής στα πανεπιστήμια της Γρανάδας, της

Αριθμ. 25878/ΕΓ 352
(2)
Έγκριση για τη δημιουργία Οργανωμένου Χώρου
Προσωρινής Μετεγκατάστασης Ειδικών Κοινωνικών Ομάδων στο Δήμο Φαρσάλων.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ - ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΥΓΕΙΑΣ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του αρ. 90 του Κώδικα Νομοθεσίας
για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που
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κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα
κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ 98/2005Α΄).
2. Τις διατάξεις των παρ.1 και 5 του αρ. 159 του
ν. 4483/2017 «Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του
θεσμικού πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.)Ρυθμίσεις σχετικές με την οργάνωση, τη λειτουργία, τα
οικονομικά και το προσωπικό των Ο.Τ.Α.- Ευρωπαϊκοί
Όμιλοι Εδαφικής Συνεργασίας - Μητρώο Πολιτών και
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 107/Α΄).
3. Τις διατάξεις του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»
(Α’ 143), όπως τροποποιήθηκε με το ν. 4337/2015 (Α’ 129)
και ισχύει .
4. Τις διατάξεις του άρθρου 27 του ν. 4320/2015 «Ρυθμίσεις για την λήψη άμεσων μέτρων για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση και λοιπές
διατάξεις» (ΦΕΚ 29/Α’)
5. Τις διατάξεις του π.δ. 134/2017 (ΦΕΚ 1638/Α’ 6-32017) Οργανισμός του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, όπως ισχύει.
6. Τις διατάξεις του π.δ. 141/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εσωτερικών» (ΦΕΚ 180/Α΄).
7. Τις διατάξεις του π.δ. 121/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Υγείας» (ΦΕΚ148/Α΄/9-10- 2017).
8. Τις διατάξεις του π.δ. 132/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας» (ΦΕΚ 160/Α΄/
23-10-2017).
9. Τις διατάξεις του π.δ. 147/2017 (Α’ 192) «Οργανισμός
του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης».
10. Την υπ’ αριθμ. Υ59/05.09.2018 (Β’ 3818) απόφαση
του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης, Αστέριο
Πιτσιόρλα».
11. Τις διατάξεις του π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών
Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 116/Α’/23-09-2015).
12. Τις διατάξεις του π.δ. 123/2016 «Ανασύσταση και
μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση του
Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και
Ενημέρωσης, μετονομασία Υπουργείου Εσωτερικών και
Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης
και Τουρισμού και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων»
(ΦΕΚ 20/Α΄).
13. Τις διατάξεις του π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»
(ΦΕΚ 210/Α’).
14. Τις διατάξεις του π.δ. 88/2018 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»
(ΦΕΚ 160/Α΄).
15. Την υπ’ αριθμ. Υ28/2015 (ΦΕΚ 2168/Β’/13-112015), Υ43 (ΦΕΚ 1510/Β’/3-5-2017) και Υ89 (ΦΕΚ 4195/
30-11-2017) αποφάσεις του Πρωθυπουργού με τίτλο
«Τροποποίηση απόφασης ανάθεσης αρμοδιοτήτων στην
Αναπληρώτρια Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Θεανώ Φωτίου».
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16. Την υπ΄αριθμ. 91589/2018 (ΦΕΚ Β’3814) Κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας
και Ανάπτυξης «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης, Ευστάθιο Γιαννακίδη».
17. Τις διατάξεις των άρθρων 42 και 43 του ν. 4430/2016
«Κοινωνική και Αλληλέγγυα οικονομία και Ανάπτυξη
των φορέων της και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 205/Α΄/
31-10-2016).
18. Την διάταξη του άρθρου 75 παρ. Ι παρ. ε του
ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α’) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων
και Κοινοτήτων», όπως ισχύει σήμερα μετά την τροποποίηση του με το άρθρο 94 παρ. 3 Β του ν. 3852/2010
(ΦΕΚ 87/Α΄).
19. Την υπ’ αριθμ. ΡΟ 64/7-2-2018 κοινή υπουργική
απόφαση «Καθορισμός των όρων, προϋποθέσεων, τεχνικών θεμάτων, αναγκαίων λεπτομερειών και διαδικασιών
για την προσωρινή μετεγκατάσταση ειδικών κοινωνικών
ομάδων» (ΦΕΚ 412/τ.Β΄/12-02- 2018).
20. Την υπ’ αριθμ. 56004/Δ4/1.17339/27-12-2017
υπουργική απόφαση, «Συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής Μετεγκατάστασης Ειδικών Κοινωνικών Ομάδων».
21. Την υπ’ αριθμ. οικ. ΡΟ 36/29-01-2018 απόφαση «Συγκρότησης Τεχνικής Ομάδας Υποστήριξης της Επιτροπής Προσωρινής Μετεγκατάστασης Ειδικών Κοινωνικών
Ομάδων» (ΑΔΑ: 6Ζ7Σ465Θ1Ω-ΟΔΤ).
22. Το υπ’ αριθμ. οικ. 14814/48/8-3-2018 απόφαση «Συμπλήρωσης της απόφασης με θέμα Συγκρότηση Τεχνικής Ομάδας Υποστήριξης της Επιτροπής Προσωρινής
Μετεγκατάστασης Ειδικών Κοινωνικών Ομάδων» (ΑΔΑ:
6ΙΔΒ465Θ1Ω-ΞΕΤ).
23. Την υπ’ αριθμ. οικ.61669/810/26.11.2018 (ΑΔΑ:
7ΝΘ6465Θ1Ω-ΦΧΞ) απόφαση «Τροποποίηση της απόφασης με θέμα Συγκρότηση Τεχνικής Ομάδας Υποστήριξης της Επιτροπής Προσωρινής Μετεγκατάστασης
Ειδικών Κοινωνικών Ομάδων» όπως ισχύει.
24. Το υπ’ αριθμ. 49762/612-20.09.2018 αίτημα του
Δήμου Φαρσάλων και το συνοδευτικό του φάκελο δικαιολογητικών.
25. Το σχέδιο γενικής διάταξης των εγκαταστάσεων
(master plan) σε κλίμακα 1:500 το οποίο υπέβαλε ο Δήμος Φαρσάλων για την αιτούμενη προσωρινή μετεγκατάσταση.
26. Την από 12.03.2019 Εισήγηση της Επιτροπής Προσωρινής Μετεγκατάστασης Ειδικών Κοινωνικών Ομάδων
της παρ. 1 του αρ. 159 του ν. 4483/2017 (ΦΕΚ 107/Α’/
31-07-2017).
27. Την ανάγκη προσωρινής μετεγκατάστασης ειδικών κοινωνικών ομάδων κατά την έννοια της παρ. 11
του αρ. 13 του ν. 3212/2003 (Α’ 308) και της παρ. 1 του
αρ. 34 του ν. 3448/2006 (Α΄57) που διαβιούν σε πρόχειρα
ή παράτυπα καταλύματα, σε κατάλληλα οργανωμένους
χώρους, με σκοπό τη διασφάλιση αξιοπρεπών συνθηκών
διαβίωσης.
28. Την υπ’ αριθμ. 32732/21-03-2018 εγκύκλιο της Δ/
νσης Δημοσίων Επενδύσεων και Ε.Σ.Π.Α. του υπουργείου
Οικονομικών (ΑΔΑ: ΩΙΕΚ-465ΧΙ8-ΩΔΗ).
29. Την υπ’ αριθμ. οικ.18886/ΕΓ 247/24-04-2019 έκθεση από την ΓΔΟΥ του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
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30. Την υπ΄αριθμ. ΓΔΟΤΑΑΠ/2019/47/31.05.2019 έκθεση της Γενικής Διεύθυνσης οικονομικών Τ.Α. και Αναπτυξιακής Πολιτικής του Υπουργείου Εσωτερικών.
31. Ότι από την υλοποίηση των διατάξεων της παρούσας προκαλείται δαπάνη εκτιμώμενου ύψους τριών εκατομμυρίων πεντακοσίων χιλιάδων ευρώ (3.500.000) για
το έτος 2019. Η ανωτέρω δαπάνη θα καλυφθεί από τις
ετήσιες πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Εσωτερικών (ΣΑΕ 055) από αμιγώς Εθνικούς πόρους. Η επιβάρυνση δε θα υπερβεί το
συνολικό όριο πιστώσεων του ΠΔΕ.
32. Ότι από την υλοποίηση των διατάξεων της παρούσας δεν προκαλείται επιβάρυνση στον τακτικό προϋπολογισμό, αποφασίζουν:

Αστικής Κατάστασης, Κοινωνικών και Τεχνικών Διευθύνσεων του Δήμου Φαρσάλων και έχει την ευθύνη για τον
γενικό συντονισμό, την εποπτεία και την αντιμετώπιση
όλων των διοικητικών και οικονομικών ζητημάτων που
αφορούν την διαχείριση και λειτουργία του οργανωμένου χώρου προσωρινής μετεγκατάστασης.
Στον οργανωμένο χώρο λειτουργεί Παράρτημα Ρομά
του Κέντρου Κοινότητας του Δήμου για την παροχή
κοινωνικών υπηρεσιών στο πλαίσιο της ολιστικής παρέμβασης και βάσει εξατομικευμένης προσέγγισης με
στόχο την σταδιακή αλλά πλήρη ένταξη του πληθυσμού.
Η Ομάδα Διαχείρισης φροντίζει για την ορθή χρήση των
υποδομών και την εύρυθμη λειτουργία του οργανωμένου
χώρου, υπό την εποπτεία της Επιτροπής Συντονισμού.

Άρθρο 1
Έγκριση της Εισήγησης
της Επιτροπής Προσωρινής Μετεγκατάστασης
Εγκρίνεται η από 12.03.2019 εισήγηση της Επιτροπής Προσωρινής Μετεγκατάστασης Ειδικών Κοινωνικών Ομάδων επί του υπ’ αριθμ. 49762/612-20.09.2018
Αιτήματος του Δήμου Φαρσάλων για την δημιουργία
Οργανωμένου Χώρου Προσωρινής Μετεγκατάστασης
για ειδικές κοινωνικές ομάδες, όπως αυτές αναφέρονται στην παρ. 1 του αρ. 159 του ν. 4483/2017 και
προσδιορίζονται στην υπ’ αριθμ. 114/2018 απόφαση
του Δημοτικού Συμβουλίου. Με την ως άνω εισήγηση
η Επιτροπή διαπίστωσε ότι από όλα τα δικαιολογητικά
και συνοδευτικά έγγραφα που έχουν υποβληθεί, προκύπτει ότι πληρούνται όλες οι νόμιμες προϋποθέσεις για
την προσωρινή μετεγκατάσταση και ενέκρινε το Σχέδιο
Γενικής Διάταξης του οργανωμένου χώρου προσωρινής
μετεγκατάστασης.

Άρθρο 4
Διαδικασία ένταξης και κριτήρια επιλογής
ωφελούμενων στο πρόγραμμα
προσωρινής μετεγκατάστασης
Ο Δήμος, καλεί με προκήρυξη του μόνιμους κατοίκους των περιοχών αυτών να υποβάλλουν αίτηση για
μετεγκατάσταση στον Οργανωμένο Χώρο Προσωρινής
Μετεγκατάστασης.
Οι δυνητικοί ωφελούμενοι υποβάλλουν αίτηση στην
οποία αναφέρονται ονομαστικά τα μέλη του νοικοκυριού τους. Η αίτηση συνοδεύεται από τα απαιτούμενα
δικαιολογητικά, όπως αυτά περιγράφονται στη σχετική
προκήρυξη.
Για την επιλογή των ωφελούμενων, ο Δήμος λαμβάνει
υπόψη τα κριτήρια, όπως αυτά περιγράφονται στο άρθρο 9 της υπ’ αριθμ. ΡΟ 64/7-2-2018 κοινής υπουργικής
απόφασης και δύναται να τα εξειδικεύει με απόφαση
Δημοτικού Συμβουλίου.
Οι ωφελούμενοι θα επιλεγούν σύμφωνα με τα κριτήρια
που περιγράφονται στην υπ’ αριθμ. 14/29.01.2019 όπως
τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 162/2019 απόφαση του
Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Φαρσάλων.
Ειδικότερα:
Ως ωφελούμενοι, ορίζονται οι μόνιμοι κάτοικοι και
δημότες του Δήμου Φαρσάλων που προέρχονται από
τον Οικισμό Ρομά της πόλης Φαρσάλων. Οι ωφελούμενοι
είναι μέλη ειδικών κοινωνικών ομάδων κατά την έννοια
του άρθρου 34 ν. 3448/2006 που διαβιούν σε πρόχειρα
ή παράτυπα καταλύματα και δεν καλύπτονται από άλλα
προγράμματα προσωρινής φιλοξενίας – στεγαστικής
αρωγής, ούτε έχουν καταμετρηθεί ως μέλη νοικοκυριού
ωφελούμενου στεγαστικής συνδρομής σε άλλο Δήμο ή
κοινωνικό πρόγραμμα.
Δεν έχουν αστικοδημοτικές εκκρεμότητες ή βρίσκονται σε διαδικασία διευθέτησής τους.
Έχουν καταγραφεί στις επιτόπιες έρευνες που πραγματοποίησε η Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών, Κοινωνικής
Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού ή/και το Παράρτημα Ρομά του Δήμου Φαρσάλων.
Επιπρόσθετη μοριοδότηση προβλέπεται για ΑΜΕΑ και
για όσους βρίσκονται σε κατάσταση χηρείας με ανήλικα
τέκνα.
Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις που ορίζει ο εσωτερικός κανονισμός, όπως αυτός ισχύει κάθε φορά.

Άρθρο 2
Σκοπός
Η παρέμβαση αφορά στη δημιουργία οργανωμένου
χώρου προσωρινής μετεγκατάστασης για την εξασφάλιση αξιοπρεπών συνθηκών στέγασης και διαβίωσης
σε 31 νοικοκυριά, σε έκταση που ανήκει στην κυριότητα του Δήμου Φαρσάλων και παραχωρήθηκε με τις υπ’
αριθμ. 232/2017 και 161/2018 αποφάσεις του Δημοτικού
Συμβουλίου για τη μετεγκατάσταση οικογενειών Ρομά.
Στην εν λόγω έκταση θα διαμορφωθούν οι απαραίτητες
υποδομές για την εγκατάσταση 31 οικιών και κοινόχρηστων χώρων.
Άρθρο 3
Φορείς Υλοποίησης, Διαχείρισης και Λειτουργίας
Ο Δήμος, ως φορέας υλοποίησης, διαχείρισης και λειτουργίας του οργανωμένου χώρου προσωρινής μετεγκατάστασης, συστήνει :
Α) Ομάδα Διαχείρισης Οργανωμένου Χώρου Μετεγκατάστασης η οποία εδρεύει στον οργανωμένο χώρο και
η οποία συνεργάζεται τόσο με τις αρμόδιες υπηρεσίες
του Δήμου όσο και με το Κέντρο Κοινότητας και τα Παραρτήματα του και άλλες συναφείς κοινωνικές δομές του
Δήμου και Β) Επιτροπή Συντονισμού η οποία απαρτίζεται από τους Προϊσταμένους Διοικητικών, Οικονομικών,
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Άρθρο 5
Χρονοδιάγραμμα
Για την υλοποίηση της παρούσας παρέμβασης ο Δήμος Φαρσάλων οφείλει να τηρήσει το χρονοδιάγραμμα
που περιλαμβάνεται στην από 17-09-2018 τεχνική έκθεση της Διεύθυνσης Τεχνικών υπηρεσιών του Δήμου
Φαρσάλων που υποβλήθηκε ενώπιον της Επιτροπής
Προσωρινής Μετεγκατάστασης Ειδικών Κοινωνικών
Ομάδων προς συμπλήρωση του υπ’ αριθμ. 49762/61220.09.2018 φακέλου αιτήματος.
Ο χρόνος εκτέλεσης των εργασιών για τις υποδομές
του οικισμού εκτιμάται σε έξι (6) μήνες από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης με τον ανάδοχο.
Ο χρόνος εκτέλεσης για την προμήθεια, μεταφορά
και εγκατάσταση των οικίσκων εκτιμάται σε τέσσερις
(4) μήνες από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης με
τον ανάδοχο.
Άρθρο 6
Ατομικό σχέδιο κοινωνικής ένταξης
Ο Δήμος Φαρσάλων μέσω των αρμόδιων υπηρεσιών
του και σε συνεργασία με το Παράρτημα Ρομά του Κέντρου Κοινότητας οφείλει να εκπονήσει ατομικό σχέδιο
ένταξης για κάθε ενήλικο ωφελούμενο σε συνεργασία με
τον ίδιο, καθώς και για κάθε ανήλικο ο οποίος θα συνοδεύεται από έναν τουλάχιστον εκ των κηδεμόνων του.
Επίσης φροντίζει για την παρακολούθηση του ατομικού
σχεδίου ένταξης.
Άρθρο 7
Διάρκεια παρέμβασης
Η χρονική διάρκεια παροχής της στεγαστικής συνδρομής στο πλαίσιο της παρούσας παρέμβασης και των σχετικών με αυτή λοιπών συνοδευτικών και υποστηρικτικών
υπηρεσιών για κάθε ωφελούμενο νοικοκυριό διαρκεί
ως την πλήρη ένταξη όλων των μελών του στον αστικό
ιστό, σύμφωνα με το ατομικό σχέδιο ένταξης του κάθε
μέλους και τις ιδιαιτερότητες της κάθε περίπτωσης λαμβάνοντας υπόψη το ανωτέρω χρονικό όριο των δέκα
ετών όπως αυτό ορίζεται στο αρ. 12 της υπ’ αριθμ. ΡΟ
64/7-2-2018 κοινής υπουργικής απόφασης αλλά και τις
σχετικές Υπουργικές Αποφάσεις κατά τον χρόνο εκτίμησης της πορείας ένταξης.
Άρθρο 8
Υποχρεώσεις των ωφελούμενων
Σύμφωνα με την παρ. 9 του αρ. 159 ν. 4483/2017 οι
λογαριασμοί κοινής ωφέλειας, καθώς και τα ανταποδοτικά τέλη προς τον οικείο δήμο καταβάλλονται από τους
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ωφελούμενους- μέλη της ειδικής κοινωνικής ομάδας
αναφοράς, για τις υποχρεώσεις που αφορούν το νοικοκυριό τους, με τις συνέπειες που ορίζονται από την
προαναφερθείσα διάταξη και τις διατάξεις των αρ. 11
και 13 της υπ’ αριθμ. ΡΟ 64/7-2-2018 κοινής υπουργικής
απόφασης.
Άρθρο 9
Τελικές Διατάξεις
Η Ειδική Γραμματεία Κοινωνικής Ένταξης των Ρομά του
Υπουργείου Εργασία Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, στην αρμοδιότητα της οποίας είναι
η εν λόγω ειδική κοινωνική ομάδα, παρακολουθεί την
πρόοδο της υλοποίησης της παρέμβασης, καθώς και
των ατομικών σχεδίων ένταξης των ωφελούμενων στη
βάση σχετικής έκθεσης που υποχρεούται να υποβάλλει
ο Δήμος στο τέλος κάθε ημερολογιακού έτους σύμφωνα με το αρ. 12 της υπ’ αριθμ. ΡΟ 64/7-2-2018 κοινής
υπουργικής απόφασης.
Εφαρμόζονται οι εγκεκριμένοι με την υπ’ αριθμ. οικ.
10147/ΕΓ140/04.03.2019 (ΑΔΑ: ΨΕ5Ψ465Θ1Ω-ΥΝ4) απόφαση της Ειδικής Γραμματείας Κοινωνικής Ένταξης των
Ρομά, κατά λόγο αρμοδιότητας σύμφωνα με την παρ. 6
περ. γ του αρ. 159 του ν. 4483/2017, κανόνες λειτουργίας του οργανωμένου χώρου, όπως περιγράφονται στον
Κανονισμό Λειτουργίας του Οργανωμένου Χώρου Μετεγκατάστασης.
Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις της υπ’ αριθμ. ΡΟ 64/7-2-2018 κοινής υπουργικής.
Σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 5 και 6 του αρ. 159
του ν. 4483/2017, η παρούσα εκδίδεται κατά παρέκκλιση
κάθε γενικής και ειδικής πολεοδομικής ή άλλης διάταξης
και επέχει θέση άδειας χωροθέτησης και ανέγερσης των
προκατασκευασμένων εγκαταστάσεων, καθώς για τη
δημιουργία των απαραίτητων υποδομών και τη σύνδεση
με τα δίκτυα κοινής ωφέλειας. Δεν απαιτείται η έκδοση
άδειας δόμησης ή άδειας εργασιών μικρής κλίμακας.
Οι ανωτέρω παρεκκλίσεις θα ισχύουν όσο διαρκεί η
εφαρμογή του αρ. 159 του ν. 4483/2017, οι δε προκατασκευασμένες εγκαταστάσεις θα έχουν προσωρινό χαρακτήρα και θα απομακρύνονται μετά την εκπλήρωση του
σκοπού τους με ευθύνη του οικείου Δήμου.
Στην παρούσα επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της το Σχέδιο γενικής Διάταξης (master plan)
του οργανωμένου χώρου προσωρινής μετεγκατάστασης της επιλεγείσας έκτασης σε κλίμακα 1:500, ακριβές
αντίτυπο του οποίου δημοσιεύεται σε φωτοσμύκρινση
μαζί με την παρούσα απόφαση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 5 Ιουνίου 2019
Οι Υπουργοί
Εσωτερικών

Υφυπουργός
Οικονομίας και Ανάπτυξης

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ

ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ

Αναπληρώτρια Υπουργός
Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης
Υγείας
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ

Περιβάλλοντος και Ενέργειας
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ
Ι

Αριθμ. Π48-32205
(3)
Σύσταση και συγκρότηση του μη αμειβόμενου
Ελληνικού Τμήματος της Διεθνούς Ομάδας Ειδικών Ελληνικής Δημοκρατίας - Δημοκρατίας της
Βόρειας Μακεδονίας του άρθρου 1 παρ. 3(θ) της
«Τελικής Συμφωνίας για την επίλυση των διαφορών οι οποίες περιγράφονται στις αποφάσεις του
Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών
817 (1993) και 845 (1993), τη λήξη της Ενδιάμεσης Συμφωνίας του 1995, και την εδραίωση
στρατηγικής εταιρικής σχέσης μεταξύ των Μερών», που υπεγράφη στις Πρέσπες τη 17η Ιουνίου 2018.
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ
ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 5 παρ. 4 του ν. 3566/2007
«Κύρωση ως Κώδικα του Οργανισμού του Υπουργείου
Εξωτερικών» (ΦΕΚ 117/τ.Α’/5-6-2007).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 2ου παρ. 2 του ν. 4588/2019
«Κύρωση της Τελικής Συμφωνίας για την επίλυση των
διαφορών οι οποίες περιγράφονται στις αποφάσεις του
Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών 817 (1993)
και 845 (1993), τη λήξη της Ενδιάμεσης Συμφωνίας του
1995, και την εδραίωση στρατηγικής εταιρικής σχέσης
μεταξύ των Μερών» (ΦΕΚ 9/τ.Α’/25-1-2019).
3. Τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 3(θ) της «Τελικής
Συμφωνίας για την επίλυση των διαφορών οι οποίες περιγράφονται στις αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας
των Ηνωμένων Εθνών 817 (1993) και 845 (1993), τη λήξη
της Ενδιάμεσης Συμφωνίας του 1995, και την εδραίωση
στρατηγικής εταιρικής σχέσης μεταξύ των Μερών», που
υπεγράφη στις Πρέσπες τη 17η Ιουνίου 2018.
4. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που
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κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α’ 98).
5. Το π.δ. 22/2018 (ΦΕΚ 17/Α’/28.02.2018) «Διορισμός
Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης, Ιωάννη Δραγασάκη».
6. Το π.δ. 23/2019 (ΦΕΚ 28/Α’/18.02.2019) «Διορισμός
Αναπληρώτριας Υπουργού Εξωτερικών, Αθανασίας Αναγνωστοπούλου».
7. Την Υ19 απόφαση του Πρωθυπουργού (ΦΕΚ 718/
Β’/01.03.2019) «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Αναπληρώτρια Υπουργό Εξωτερικών, Αθανασία Αναγνωστοπούλου».
8. Το π.δ. 88/2018 (ΦΕΚ 160/Α/29.08.2018) «Διορισμός
Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Σταύρου
Αραχωβίτη».
9. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων της
παρούσας απόφασης δεν προκαλείται πρόσθετη δαπάνη και ότι οιαδήποτε τυχόν δαπάνη προκληθεί από τη
λειτουργία της Ομάδας θα καλύπτεται από συγχρηματοδοτούμενους πόρους.
10. Την ανάγκη σύστασης της Διεθνούς Ομάδας Ειδικών Ελληνικής Δημοκρατίας - Δημοκρατίας της Βόρειας Μακεδονίας για τα ζητήματα που πηγάζουν από
τις εμπορικές ονομασίες, τα εμπορικά σήματα και τις
επωνυμίες, αποφασίζουμε:
Ι. Τη σύσταση του μη αμειβόμενου Ελληνικού Τμήματος της Διεθνούς Ομάδας Ειδικών Ελληνικής Δημοκρατίας - Δημοκρατίας της Βόρειας Μακεδονίας του άρθρου
1 παρ. 3(θ) της «Τελικής Συμφωνίας για την επίλυση των
διαφορών οι οποίες περιγράφονται στις αποφάσεις του
Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών 817 (1993)
και 845 (1993), τη λήξη της Ενδιάμεσης Συμφωνίας του
1995, και την εδραίωση στρατηγικής εταιρικής σχέσης
μεταξύ των Μερών», που υπεγράφη στις Πρέσπες τη 17η
Ιουνίου 2018 και κατόπιν προτάσεων από τους συνυπογράφοντες Υπουργούς, ορίζουμε ως μέλη τους κάτωθι:
1. Φωτεινή Παζαρτζή, Καθηγήτρια Δημοσίου Διεθνούς
Δικαίου της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, ως Πρόεδρο του Ελληνικού Τμήματος της Διεθνούς Ομάδας Ειδικών.
2. Δήμητρα Χαλικιά, υπάλληλο ΙΔΑΧ της ΜΟΔ ΑΕ,
εποπτευόμενου φορέα του Υπουργείου Οικονομίας και
Ανάπτυξης, κατηγορίας ΠΕ Γεωτεχνικών, MSc Αγροτική Ανάπτυξη, MSc Οικονομία Επιχειρήσεων Αγροτικών
Προϊόντων.
3. Παναγιώτα Γεωργοπούλου, Νομικό Συνεργάτη στη
Διεύθυνση Σημάτων του Υπουργείου Οικονομίας και
Ανάπτυξης και Αναπληρωματικό Μέλος του Δ.Σ. του
Γραφείου Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ε.Ε.
4. Χαράλαμπο Μουλκιώτη, υπάλληλο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων αποσπασμένο
στο Γραφείο του Υπουργού, MSc Γεωπόνο - Επιστήμων
Τροφίμων.
5. Ευστάθιο Κουτσοχήνα, νομικό εμπειρογνώμονα,
εκπρόσωπο των φορέων (Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδας, Σύνδεσμος Βιομηχανιών Ελλάδος και
Σύνδεσμος Εξαγωγέων), του επιχειρηματικού θεσμικού
διαλόγου του άρθρου 1. παρ. 3 (θ) της Συμφωνίας των
Πρεσπών, από πλευράς Ελλάδας.
ΙΙ. Θα καλούνται, από την Ομάδα, όταν κρίνεται αναγκαίο, εμπειρογνώμονες από το Γραφείο Πνευματικής
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Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUIPO) και, κατά
περίπτωση, από τον Διεθνή Οργανισμό Πνευματικής
Ιδιοκτησίας (WIPO).
III. Οι δαπάνες που προκαλούνται από τη λειτουργία
της Ομάδας θα καλύπτονται από συγχρηματοδοτούμενους πόρους.
IV. Έργο της Διεθνούς Ομάδας Ειδικών Ελληνικής Δημοκρατίας - Δημοκρατίας της Βόρειας Μακεδονίας είναι
το περιγραφόμενο στο άρθρο 1 παρ. 3(θ) της Συμφωνίας
Ελλάδας-Βόρειας Μακεδονίας που υπεγράφη στις Πρέσπες την 17η Ιουνίου 2018. Ειδικότερα, η Διεθνής Ομάδα
Ειδικών θα συνδράμει στην υλοποίηση των διατάξεων
του άρθρου 1 παρ. 3(θ), όπου, μεταξύ άλλων, προβλέπεται ότι «σε σχέση με τα προαναφερόμενα ονόματα και
ορολογίες στις εμπορικές ονομασίες, τα εμπορικά σήματα και τις επωνυμίες, τα Μέρη συμφωνούν να υποστηρίξουν και να ενθαρρύνουν τις επιχειρηματικές κοινότητες
τους να θεσμοθετήσουν έναν ειλικρινή, δομημένο και με
καλή πίστη διάλογο, στο πλαίσιο του οποίου θα επιδιώξουν και θα επιτύχουν αμοιβαίως αποδεκτές λύσεις στα
θέματα που πηγάζουν από τις εμπορικές ονομασίες, τα
εμπορικά σχήματα και τις επωνυμίες και όλα τα σχετικά
ζητήματα σε διμερές και διεθνές επίπεδο».
V. Η Διεθνής Ομάδα Ειδικών θα ολοκληρώσει τις εργασίες της εντός τριών ετών από τη συγκρότησή της.
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VI. Ο κανονισμός λειτουργίας της Διεθνούς Ομάδας
Ειδικών και η συχνότητα των συναντήσεών της θα καθορισθούν διμερώς στο πλαίσιο των εργασιών της.
VI. Το έργο της Διεθνούς Ομάδας Ειδικών από πλευράς
της Ελλάδας, θα εποπτεύεται από τον Γενικό Γραμματέα
Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Αναπτυξιακής Συνεργασίας του Υπουργείου Εξωτερικών.
VIII. Το Ελληνικό Τμήμα της Διεθνούς Ομάδας Ειδικών θα επικουρείται, οσάκις τούτο κρίνεται αναγκαίο,
από Καθηγητές Πανεπιστημίου, οι οποίοι θα έχουν
ειδίκευση ή εμπειρία στο ημεδαπό, ευρωπαϊκό και
διεθνές δίκαιο των εμπορικών ονομασιών, σημάτων
και επωνυμιών.
Αθήνα, 31 Μαΐου 2019
Οι Υπουργοί
Αντιπρόεδρος της
Κυβέρνησης και Υπουργός
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ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Τεύχος B’ 2199/07.06.2019

Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στο Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και
κυκλοφορία των Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη
των εκτυπωτικών - εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα
(ν. 3469/2006/Α΄ 131 και π.δ. 29/2018/Α΄58).
1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ)

r Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αίτησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον
ιστότοπο www.et.gr.
r Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμήμα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας
μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και Συνδρομητών.
Tο κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον
οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξάνεται κατά 0,30 €. To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

r Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση:
Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του
δημοσίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση
προηγμένης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης.
Β. Κατ’ εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν
είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς
δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων.

r Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημερήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες μας, περιλαμβάνονται στoν ιστότοπο (www.et.gr). Επίσης μέσω
του ιστότοπου δίδονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με
βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνικό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης.
2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου
αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.
Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

Ιστότοπος: www.et.gr

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία
του ιστότοπου: helpdesk.et@et.gr

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ
Πωλήσεις - Συνδρομές: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Πληροφορίες: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000)
Παραλαβή Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139)

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ:
webmaster.et@et.gr

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

Πείτε μας τη γνώμη σας,
για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας, συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

*02021990706190008*

