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4 Σεπτεμβρίου 2020

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 11033
Καταβολή επιχορήγησης στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου για την ανάληψη δράσεων που
σχετίζονται με την αντιμετώπιση του κορωνοϊού
COVID-19.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. του άρθρου δέκατου ένατου της από 10 Αυγούστου
2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Επείγουσες
ρυθμίσεις αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών του Εθνικού
Συστήματος Υγείας, προστασίας από τη διασπορά του
κορωνοϊού COVID-19, στήριξης της αγοράς εργασίας και
διευκόλυνσης της εκπαιδευτικής διαδικασίας» (A΄ 157),
β. του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με
το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της
νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α’ 98) σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ. 22
του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α΄ 133),
γ. του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/
ΕΕ) - Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α΄ 143),
όπως ισχύει,
δ. του ν. 4549/2018 «Διατάξεις για την ολοκλήρωση της
Συμφωνίας Δημοσιονομικών Στόχων και Διαρθρωτικών
Μεταρρυθμίσεων - Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2019 - 2022 και λοιπές διατάξεις»
(A΄ 105),
ε. του π.δ. 4/2020 «Σύσταση Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, καθορισμός των αρμοδιοτήτων του και
ανακατανομή αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α΄ 4),
στ. του π.δ. 6/2020 «Διορισμός Αναπληρωτή Υπουργού
και Υφυπουργού» (Α΄ 5),
ζ. του π.δ. 9/2020 «Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ των Υπουργείων Προστασίας του Πολίτη
και Μετανάστευσης και Ασύλου» (Α΄ 10),
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η. του π.δ. 18/2020 «Μετονομασία και σύσταση Γενικών και Ειδικών Γραμματειών στο Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου» (Α΄ 34),
θ. του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α’ 126),
ι. του π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών.» (Α’ 155),
ια. του π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους
διατάκτες» (Α’ 145),
ιβ. της υπό στοιχεία Υ44/2020 απόφασης του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή
Υπουργό Οικονομικών Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β΄ 3299).
2. Την υπό στοιχεία 2/2899/ΔΠΓΚ/24.01.2020 απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών «Τροποποίηση της
υπό στοιχεία 2/58493/ΔΠΓΚ/31.07.2018 απόφασης του
Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών “Οικονομική και
Διοικητική Ταξινόμηση του κρατικού προϋπολογισμού”
(Β΄ 3240)» (Β΄ 124), (Α.Δ.Α.: 646ΨΗ-Τ2Γ).
3. Την υπό στοιχεία 2/31040/ΔΠΓΚ/29.07.2020 (ΑΔΑ:
ΩΑΣΔΗ-ΧΕΔ) «Τροποποίηση της υπό στοιχεία 2/58493/
ΔΠΓΚ/31.07.2018 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού
Οικονομικών “Οικονομική και Διοικητική Ταξινόμηση του
Κρατικού Προϋπολογισμού” (Β΄ 3240)».
4. Την υπό στοιχεία 2/5236/ΔΠΓΚ/30/01/2020 (ΑΔΑ:
Ψ4Λ6Η-ΥΩΕ) εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών με
θέμα: «Εκτέλεση Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους
2020».
5. Την υπ’ αρ. 2001055000008/04.03.2020 απόφαση
του Υπουργού Οικονομικών περί εγγραφής πιστώσεων ύψους 25.000.000,00 € στον Α.Λ.Ε. 2420205001 του
ΕΦ1055-201-0000000 του Υπουργείου Μετανάστευσης
και Ασύλου.
6. Το υπ’ αρ. 68/25.08.2020 έγγραφο του Αναπληρωτή
Περιφερειάρχη - Αντιπεριφερειάρχη Δημόσιας Υγείας
και Πρόνοιας της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου με θέμα
«Επιχορήγηση της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου».
7. Την υπ’ αρ. 11001/03.09.2020 εισηγητική έκθεση
δημοσιονομικών επιπτώσεων της ΓΔΔΟΥ του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, σύμφωνα με την οποία
προκαλείται δαπάνη ποσού διακοσίων ενενήντα εννέα
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χιλιάδων ευρώ (299.000,00 €) σε βάρος του τακτικού
προϋπολογισμού του Ε.Φ. 1055-201, οικονομικού έτους
2020 του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, αποφασίζουμε:

ε. προμήθεια τεστ ανίχνευσης κορωνοϊού για καθένα
από τα παραπάνω Κ.Υ.Τ. και
στ. προμήθεια ιατρικού υλικού (π.χ. μάσκες, στολές
κ.λπ.).

Άρθρο 1
1. Την επιχορήγηση της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου με το ποσό των διακοσίων ενενήντα εννέα χιλιάδων
(299.000,00) ευρώ με σκοπό την υλοποίηση δράσεων
που σχετίζονται με την αντιμετώπιση του κορωνοϊού
COVID-19 και αποσκοπούν στην προστασία των διαμενόντων, των εργαζομένων και των επισκεπτών των
δομών φιλοξενίας προσφύγων και μεταναστών που λειτουργούν εντός των διοικητικών ορίων της καθώς και
των τοπικών κοινωνιών.
2. Η ανωτέρω επιχορήγηση, όπως αυτή εξειδικεύεται
στο υπ’ αρ. 68/25.08.2020 έγγραφο του Αναπληρωτή
Περιφερειάρχη – Αντιπεριφερειάρχη Δημόσιας Υγείας
και Πρόνοιας της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, αφορά
στα εξής:
α. αποζημίωση πρόσθετου ιατρικού προσωπικού στα
Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης (Κ.Υ.Τ.) Λέσβου, Σάμου και Χίου,
β. αποζημίωση πρόσθετου προσωπικού στις Περιφερειακές Ενότητες Χίου, Σάμου και Λέσβου,
γ. προμήθεια θαλάμου αρνητικής πίεσης για τη νήσο
Ψαρά,
δ. προμήθεια μηχανήματος για διενέργεια εξέτασης
κορωνοϊού για καθένα από τα Κ.Υ.Τ. Λέσβου, Σάμου και
Χίου,

Άρθρο 2
Η καταβολή της επιχορήγησης στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου με το ποσό των διακοσίων ενενήντα εννέα
χιλιάδων ευρώ (299.000,00 €), θα πραγματοποιηθεί από
τις εγγεγραμμένες πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισμού του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου με
μεταφορά από τον Α.Λ.Ε. 2420205001 «Δημοτικά τέλη
άρθρου 195 ν. 4662/2020» του Ε.Φ. 1055-201 «Γενική
Γραμματεία Μεταναστευτικής Πολιτικής και Ασύλου»
στον Α.Λ.Ε. 2310402899 «Επιχορήγηση σε ΟΤΑ Β΄ βαθμού για λοιπούς σκοπούς» του ιδίου Ειδικού Φορέα του
Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου.
Η πληρωμή της δαπάνης θα πραγματοποιηθεί με την
έκδοση Χρηματικού Εντάλματος Πληρωμής με δικαιούχο
την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου από τον ως άνω Α.Λ.Ε.
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 4 Σεπτεμβρίου 2020
Οι Υπουργοί
Αναπληρωτής Υπουργός
Οικονομικών

Μετανάστευσης
και Ασύλου
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