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Άρθρο 1
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Σκοπός
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Με την παρούσα απόφαση καθορίζεται ο τρόπος προ−
μήθειας και έκδοσης των ειδικών εντύπων παραβόλων, ο
τύπος, ο τρόπος χρήσεως, διαθέσεως και διαχειρίσεως
αυτών, ο τρόπος της ακυρώσεως και κάθε σχετικό θέμα
σχετικά με τα παράβολα που απαιτούνται για την αξι−
ολόγηση δραστικών ουσιών και φυτοπροστατευτικών
προϊόντων, την χορήγηση ή την τροποποίηση άδειας
διάθεσης στην αγορά φυτοπροστατευτικών προϊόντων,
την άδεια εισαγωγής φυτοπροστατευτικών προϊόντων,
τον εργαστηριακό χημικό έλεγχο των φυτοπροστατευ−
τικών προϊόντων, την άδεια παράλληλου εμπορίου φυ−
τοπροστατευτικών προϊόντων και άλλων σκευασμάτων
φυτοπροστατευτικών αρμοδιότητας του Υπουργείου
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, των παραβόλων
για την αξιολόγηση και τον έλεγχο των υπολειμμάτων
των φυτοπροστατευτικών προϊόντων, καθώς και των
άλλων κατηγοριών παραβόλων του Ν. 4036/2012 (Α΄).

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 10775/120593
Ρυθμίσεις παραβόλων του άρθρου 6
του Ν. 4036/2012 (Α΄ 8).

σε ισχύ με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 «Κωδι−
κοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα
Κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ Α΄ 98).
2. Το Π.Δ. 89/2014 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών
Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 134).
3. Τις διατάξεις του Ν. 4160/1929 «Περί του από 11
Μαΐου 1929 Ν. Διατάγματος περί συστάσεως του Μπε−
νακείου Φυτοπαθολογικού Ινστιτούτου» (ΦΕΚ Α΄ 198).
4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας
απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρα−
τικού Προϋπολογισμού.
5. Την αριθμ. Y48/9−7−2012 απόφαση του Πρωθυπουρ−
γού (ΦΕΚ 2105/B΄) περί ανάθεσης αρμοδιοτήτων στον
Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Χρήστο Σταϊκούρα.
6. Το από 3−7−2014 ενημερωτικό σημείωμα της Διεύ−
θυνσης Προστασίας Φυτικής Παραγωγής του Υπουργεί−
ου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, αποφασίζουμε:

(1)

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 3, παρ. 4 και της παραγράφου 3 του
άρθρου 6 του Ν. 4036/2012 «Διάθεση γεωργικών φαρμά−
κων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς
διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 8), όπως αντικαταστάθηκε με το
άρθρο 44, παρ. 1 του Ν. 4235/2014 (ΦΕΚ Α΄ 32).
β) Του άρθρου 29 παρ. 3 του Ν. 3943/2011«Καταπολέ−
μηση της φοροδιαφυγής, στελέχωση των ελεγκτικών
υπηρεσιών και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουρ−
γείου Οικονομικών» (ΦΕΚ Α΄ 66).
γ) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, όπως τέθηκε

Άρθρο 2
Ειδικά έντυπα παραβόλων
1. Τα ποσά των παραβόλων που προβλέπονται στην
παράγραφο 3 του άρθρου 6 του Ν. 4036/2012, όπως αντι−
καταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 44 του
Ν. 4235/2014, εισπράττονται από το Μπενάκειο Φυτοπα−
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θολογικό Ινστιτούτο, με κατάθεση σε τραπεζικό λογαρια−
σμό και συγκεκριμένα στο λογαριασμό της Εθνικής Τρά−
πεζας με αριθμό ΙΒΑΝ GR7601100400000004048638524.
Το τραπεζικό αποδεικτικό έγγραφο της κατάθεσης, στο
οποίο αναφέρεται το είδος του παραβόλου (σκοπός
έκδοσης) και τα στοιχεία αυτού που το καταβάλει, συ−
νιστά απόδειξη είσπραξης του παραβόλου.
2. Με την προσκόμιση του αποδεικτικού αυτού, η οι−
κονομική υπηρεσία του Μπενακείου Φυτοπαθολογικού
Ινστιτούτου εκδίδει το ειδικό έντυπο παραβόλου, στο
οποίο αναφέρονται η αιτιολογία, το είδος του παρα−
βόλου και τα πλήρη στοιχεία του υπόχρεου που το κα−
ταβάλλει. Ταυτόχρονα εκδίδεται γραμμάτιο είσπραξης,
ονομαστικής αξίας ίσης με ποσοστό: α) 70% επί του
εκάστοτε οριζομένου ποσού παραβόλου, υπέρ του Μπε−
νάκειου Φυτοπαθολογικού Ινστιτούτου και β) 30% επί
του εκάστοτε οριζομένου ποσού παραβόλου, υπέρ του
Ταμείου Γεωργίας και Κτηνοτροφίας του Υπουργείου
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
3. Το Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο αποδίδει
στο Ταμείο Γεωργίας και Κτηνοτροφίας του Υπουργείου
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων τα εισπραττόμενα
για λογαριασμό του ποσά, που αντιστοιχούν στο 30%
κάθε παραβόλου, εντός 10 ημερών από τη λήξη του επό−
μενου μήνα, με κατάθεση του αντίστοιχου ποσού στο
λογαριασμό του Ταμείου Γεωργίας και Κτηνοτροφίας,
στην Τράπεζα της Ελλάδος.
4. Παράβολα που δεν χρησιμοποιήθηκαν ακυρώνονται
από την οικονομική υπηρεσία του Μπενάκειου Φυτοπα−
θολογικού Ινστιτούτου, αφού βεβαιωθεί από τη Διεύθυν−
ση Προστασίας Φυτικής Παραγωγής του Υπουργείου
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ότι πράγματι δεν
έγινε χρήση τους, το δε καταβληθέν ποσό επιστρέφεται
στον υπόχρεο.
Άρθρο 3
Τρόπος χρήσεως, διαθέσεως
και διαχειρίσεως παραβόλων
1. Τα ποσά των παραβόλων χρησιμοποιούνται απο−
κλειστικά για την κάλυψη δαπανών για οποιαδήποτε
εργασία πραγματοποιείται εντός των διατάξεων του
Ν. 4036/2012 (Α΄ 8).
Ως τέτοιες νοούνται:
α. Οι δαπάνες απασχολούμενων αποκλειστικά στην
αξιολόγηση και στον έλεγχο των φυτοπροστατευτικών
προϊόντων.
β. Οι δαπάνες για συντήρηση αναβάθμιση και προμή−
θεια αναλώσιμων υλικών και λογισμικών ηλεκτρονικών
υπολογιστών, και οποιασδήποτε άλλης υποδομής απαι−
τείται για την αξιολόγηση και τον έλεγχο των φυτο−
προστατευτικών προϊόντων.
γ. Οι δαπάνες για τη διαπίστευση εργαστηρίων
για διενέργεια εξετάσεων εντός των διατάξεων του
Ν. 4036/2012 (Α΄ 8), καθώς και
δ. Οι δαπάνες που απαιτούνται για τη συντήρηση,
αναβάθμιση και προμήθεια σχετικού εργαστηριακού,
επιστημονικού και γενικότερου εξοπλισμού, ηλεκτρο−
νικών υπολογιστών, κτηριακών και λοιπών υποδομών
καθώς και για οποιαδήποτε άλλη εργασία, υπηρεσία,
ανάγκη ή δραστηριότητα πραγματοποιείται για την
κάλυψη των υποχρεώσεων εντός των διατάξεων του
Ν. 4036/2012 (Α΄ 8).
ε. Λόγω του ανταποδοτικού τους χαρακτήρα απα−

γορεύεται η διάθεση των ποσών των παραβόλων για
δαπάνες που δεν σχετίζονται με εργασίες που πραγμα−
τοποιούνται εντός των διατάξεων του Ν. 4036/2012 (Α΄ 8).
2. Η διάθεση των ποσών των παραβόλων που αναλο−
γούν στο Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο και
αντιστοιχούν σε ποσοστό 70% επί του εκάστοτε ορι−
ζομένου ποσού παραβόλου γίνεται με απόφαση της Δι−
οικητικής Επιτροπής του Μπενακείου Φυτοπαθολογικού
Ινστιτούτου, η οποία εκδίδεται μέχρι την 31η Ιανουαρίου
κάθε έτους, δημοσιεύεται στο διαδίκτυο με ευθύνη του
Μπενακείου Φυτοπαθολογικού Ινστιτούτου για δαπάνες
αποκλειστικά του Ν. 4036/2012 που θα πραγματοποιη−
θούν το έτος έκδοσης της απόφασης.
3. Κατά την έναρξη κάθε έτους καταρτίζεται σχετι−
κός προϋπολογισμός για τα έσοδα και τη διάθεση των
αναμενόμενων εσόδων από τα παράβολα αναλυτικά ανά
κατηγορία δαπάνης, και εγκρίνεται από τη Διοικητική
Επιτροπή του Μπενακείου Φυτοπαθολογικού Ινστιτού−
του. Κατά τη λήξη του οικονομικού έτους εγκρίνεται ο
απολογισμός των εσόδων και της διάθεσης, ο οποίος
μετά την έγκριση της Διοικητικής Επιτροπής δημοσιεύ−
εται στο διαδίκτυο. Ειδικά για το έτος 2014 ο προϋπο−
λογισμός εσόδων και διάθεσης θα καταρτιστεί εντός
μηνός από τη δημοσίευση της παρούσας.
4. Η διάθεση των ποσών των παραβόλων που κατατί−
θενται υπέρ του Ταμείου Γεωργίας και Κτηνοτροφίας
του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
και αντιστοιχούν στο 30% επί του εκάστοτε οριζομένου
ποσού παραβόλου γίνεται με απόφαση του Διοικητικού
Συμβουλίου του Τ.Γ. και Κ. του Υπουργείου Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων, η οποία εκδίδεται μέχρι την
31η Ιανουαρίου κάθε έτους, δημοσιεύεται στο διαδί−
κτυο με ευθύνη της Διεύθυνσης Προστασίας Φυτικής
Παραγωγής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων και αφορά τη διάθεση των εσόδων των πα−
ραβόλων του παρελθόντος έτους για δαπάνες που θα
πραγματοποιηθούν το έτος έκδοσης της απόφασης.
Άρθρο 4
Έναρξη ισχύος – Καταργούμενες διατάξεις
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από την
ημερομηνία δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυ−
βερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στη Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 26 Σεπτεμβρίου 2014
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΣΜΑΝΗΣ

F
Aριθμ. οικ. 7791/Α314
(2)
Καθορισμός Διαδικασίας Ελέγχου Κτιρίων, Ελέγχου Φα−
κέλων Επισκευής και Ανακατασκευής Κτιρίων κα−
θώς και εκδίκασης Ενστάσεων, μετά από Φυσικές
Καταστροφές.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
Σύμφωνα με τις διατάξεις:
1. Του Ν. 867/1979 (Φ.Ε.Κ. 24/Α΄/07.02.1979) «περί κυ−
ρώσεως, τροποποιήσεως και συμπληρώσεως της από

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
28.07.1978 πράξεως νομοθετικού περιεχομένου του Προ−
έδρου της Δημοκρατίας «περί αποκαταστάσεως ζημιών
εκ σεισμών 1978 εις περιοχή Βορείου Ελλάδος κ.λπ.
και ρυθμίσεως ετέρων τινών συναφών θεμάτων»», όπως
τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τους Ν. 1048/1980
(Φ.Ε.Κ. 101/Α΄/02.05.1980), Ν. 1133/1981 (Φ.Ε.Κ. 54/Α΄/
04.03.1981), Ν. 2576/1998 (Φ.Ε.Κ. 25/Α΄/09.02.1998) και
Ν. 2778/1999 (Φ.Ε.Κ. 295/Α΄/30.12.1999).
2. Του Ν. 1190/1981 (Φ.Ε.Κ. 203/Α΄/30.07.1981) «Περί κυ−
ρώσεως της από 26.03.1981 πράξεως νομοθετικού περι−
εχομένου του Προέδρου της Δημοκρατίας, «περί απο−
καταστάσεως ζημιών εκ σεισμών 1981» και ρυθμίσεως
ετέρων συναφών θεμάτων», όπως ισχύει σήμερα.
3. Του Π.Δ. 69/1988 (Φ.Ε.Κ. 28/Α΄/16.02.1988) «Περί Ορ−
γανισμού της Γ.Γ.Δ.Ε. του Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ.», όπως τροπο−
ποιήθηκε με το Π.Δ. 167/1992 (Φ.Ε.Κ. 78/Α΄/18.05.1992) σε
συνδυασμό με το Π.Δ. 910/77 (Φ.Ε.Κ. 305/Α΄/10.10.1977),
όπως ισχύει σήμερα.
4. Τις διατάξεις του Άρθρου 10 του Ν. 2576/1998 (Φ.Ε.Κ.
25/Α΄/09.02.1998).
5. Τις διατάξεις του άρθρου 129 του Ν. 4199/2013 (ΦΕΚ
216/Α΄/11.10.2013) περί «Μεταφοράς αρμοδιοτήτων και
Υπηρεσιών της ΓΓΔΕ στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση
και τις Περιφέρειες».
6. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του Π.Δ. 118/25.06.2013
(Φ.Ε.Κ. 152/A΄/25.06.2013) «Ίδρυση Υπουργείου Υποδομών,
Μεταφορών και Δικτύων − Μετονομασία Υπουργείου
Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφο−
ρών και Δικτύων σε Υπουργείο Ανάπτυξης και Αντα−
γωνιστικότητας».
7. Το Π.Δ. 119/25.06.2013 (Φ.Ε.Κ. 153/Α΄/25.06.2013) «Διο−
ρισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Ανα−
πληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
8. Το Π.Δ. 109/27.08.2014 (Φ.Ε.Κ. 176/Α΄/29.08.2014) «Ορ−
γανισμός του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και
Δικτύων».
9. Την αριθμ. Δ17α/02/279/Φ2.2.1/31−12−2013 κοινή υπουρ−
γική απόφαση (ΦΕΚ 10/Β΄/08.01.2014) σχετικά με τη ρύθ−
μιση θεμάτων διοικητικής υπαγωγής της ΥΑΣΒΕ, των
ΤΑΣ και ΤΑΠ στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις στην
περιφέρεια των οποίων εδρεύουν, σύμφωνα με τις δι−
ατάξεις του αρ. 129 του Ν. 4199/2013 και συγκεκριμένα
τις παραγράφους 3 και 4 αυτής.
10. Τις αριθμ. οικ 116/09.04.81 περί Οργανώσεως
της ΥΑΣ και οικ. 3828/ ΤΣΕΠ31.1/08.11.1995 και 7235/
Α311/16.09.2008 υπουργικές αποφάσεις περί Αναδιορ−
γάνωσης Υπηρεσιών της Υ.Α.Σ.
11. Την οικ. 11169/Α314/20.11.2001 απόφαση Υφυπουργού
ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. περί συγκρότησης επιτροπών για την εξέτα−
ση κτισμάτων ως προς την έκταση και τη σοβαρότητα
των ζημιών που υπέστησαν από σεισμούς, πυρκαγιές,
πλημμύρες κατολισθήσεις σε περιοχές τις Ελλάδος.
12. Την αριθμ. ΥΑΣ οικ.1061/Α345/5.2.2002 απόφαση
Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ περί προθεσμίας υποβολής ενστά−
σεων κατά Πράξεων των Τομέων και Γραφείων Απο−
κατάστασης Σεισμοπαθών – Πλημμυροπαθών κ.λπ. και
αιτήσεων για επανεξέταση κτιρίων.
13. Την αριθμ. ΥΑΣ οικ.2873/Α35α/22.04.2009 απόφαση
Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ περί ελέγχου αδειών επισκευής
πληγέντων κτισμάτων καθώς και φακέλων ασύμφορου
επισκευής όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ. ΥΑΣ οικ.
1161/Α35α/03.03.2011 απόφαση Υφυπουργού ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ.
14. Την αριθμ. ΥΑΣ οικ.1019/Α35α/23.2.2011 απόφαση
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Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ περί Ελέγχου αδειών επισκευ−
ής πληγέντων κτισμάτων προϋπολογισμού άνω των
15.000,00 €
και επειδή
1. Είναι αναγκαίο να ελέγχονται τα κτίρια ως προς τη
σοβαρότητα και την έκταση των βλαβών που υπέστησαν
από φυσικές καταστροφές.
2. Ο έλεγχος των κτιρίων πρέπει να γίνεται από Μη−
χανικούς με κατάλληλη για κάθε περίπτωση εμπειρία.
3. Έχει θεσμοθετηθεί ο ελεγκτικός και συντονιστικός
ρόλος της ΥΑΣ ως προς τις δράσεις της ΥΑΣΒΕ και των
κατά τόπους ΤΑΣ και ΤΑΠ.
4. Η ΥΑΣΒΕ καθώς και οι κατά τόπους ΤΑΣ και ΤΑΠ
ανήκουν διοικητικά στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση.
5. Με την παρούσα δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος
του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Τη διαδικασία ελέγχου κτιρίων, όπως προβλέπεται
στις εκάστοτε αποφάσεις οριοθέτησης, πιστωτικών
μέτρων και προθεσμιών, ελέγχου φακέλων επισκευής
και ανακατασκευής κτιρίων, και εξέτασης ενστάσεων
κατά πράξεων των Τομέων Αποκατάστασης και της
ΥΑΣΒΕ, ως εξής:
Α. ΕΛΕΓΧΟΙ ΚΤΙΡΙΩΝ
1. Οι έλεγχοι των κτιρίων μετά την οριοθέτηση της
πληγείσας περιοχής, διενεργούνται από επιτροπές:
α. Τριμελείς για τον έλεγχο κτιρίων προκειμένου να
διαπιστωθεί αν αυτά:
• εμφανίζουν βλάβες από το σεισμό, οι οποίες είναι
επισκευάσιμες, ή δεν εμφανίζουν βλάβες,
• έχουν υποστεί βλάβες, οι οποίες τα καθιστούν επι−
κινδύνως ετοιμόρροπα (από σεισμό – πλημμύρα – πυρ−
καγιά – κατολίσθηση),
• εμφανίζουν βλάβες από σεισμό – πλημμύρα – πυρ−
καγιά − κατολίσθηση, οι οποίες δεν μπορούν να επι−
σκευασθούν επειδή τα υλικά κατασκευής των κτιρίων
είναι ευτελή.
β. Διμελείς για τον έλεγχο των κτιρίων, μετά από
πλημμύρα – πυρκαγιά – κατολίσθηση, προκειμένου να
διαπιστωθεί εάν αυτά:
• εμφανίζουν βλάβες από το συμβάν, οι οποίες είναι
επισκευάσιμες, ή δεν εμφανίζουν βλάβες,
• έχουν καταστραφεί ολοσχερώς.
Οι έλεγχοι των κτιρίων διενεργούνται μετά από αίτημα
του ενδιαφερόμενου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις
αποφάσεις, πιστωτικών μέτρων και προθεσμιών.
2. Οι επιτροπές θα συγκροτούνται από Διπλωματού−
χους Μηχανικούς (Πολιτικούς, Αρχιτέκτονες, Τοπο−
γράφους) ή Πτυχιούχους Μηχανικούς Τ.Ε. αντίστοιχων
ειδικοτήτων και τουλάχιστον το ένα μέλος θα είναι
Διπλωματούχος Πολιτικός Μηχανικός. Σε κάθε επιτρο−
πή θα συμμετέχει τουλάχιστον ένας Μηχανικός Π.Ε. ή
Τ.Ε., που υπηρετεί στην Υ.Α.Σ. και ο οποίος θα ορίζεται
από τον Προϊστάμενο της Υ.Α.Σ. Τα λοιπά μέλη των
επιτροπών, θα ορίζονται από τον καθ’ ύλην αρμόδιο
Προϊστάμενο. Ειδικά για το χαρακτηρισμό κτιρίων ως
επικινδύνως ετοιμόρροπων, οι επιτροπές ορίζονται σύμ−
φωνα με τα προβλεπόμενα στην αριθμ. οικ 5423/Α314/
3−6−2014 υπουργική απόφαση της ΥΑΣ.
3. Οι αρμόδιες για το έργο της αποκατάστασης Υπη−
ρεσίες, θα ενημερώνουν εγγράφως την Υ.Α.Σ. για τα
κτίρια που πρέπει να ελεγχθούν και για τα οποία έχουν
υποβληθεί εμπρόθεσμες αιτήσεις με πλήρη δικαιολο−
γητικά, αποστέλλοντας συμπληρωμένο σχετικό έντυπο,
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που χορηγείται από την Υ.Α.Σ., προκειμένου ο Προϊ−
στάμενος να ορίσει τους μηχανικούς της Υ.Α.Σ. που θα
συμμετάσχουν στις επιτροπές.
4. Οι προαναφερόμενες επιτροπές συντάσσουν Έκθεση
Αυτοψίας ή Πρωτόκολλο Αυτοψίας Επικινδύνως Ετοι−
μόρροπου Κτιρίου, σε έντυπα που χορηγούνται από την
Υ.Α.Σ. και στα οποία θα καταγράφονται τα γεωμετρικά
στοιχεία του κτιρίου (όροφοι, εμβαδόν εφ’ όσον απαιτεί−
ται), η ποιότητα (υλικά κατασκευής – φέρων οργανισμός),
το είδος της χρήσης, η κατοικησιμότητα των κτιρίων (αν
είναι σε χρήση ή εγκαταλελειμμένα), η καταλληλότητα
για χρήση, ο αριθμός των ιδιοκτησιών και οι βλάβες, όπως
αυτά διαπιστώνονται από την αυτοψία στο πληγέν κτίριο
καθώς και τα στοιχεία των ιδιοκτητών.
5. Σε περίπτωση διαφωνίας μεταξύ των μελών των
επιτροπών, καταγράφεται ρητά ο λόγος της διαφωνίας,
υπογράφεται από τα μέλη της επιτροπής και υποβάλ−
λεται στην Υ.Α.Σ. προκειμένου να ορισθεί επιτροπή για
την επανεξέταση του κτιρίου.
Β. ΕΛΕΓΧΟΙ ΦΑΚΕΛΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΤΑ−
ΣΚΕΥΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ
1. Με ευθύνη του Προϊσταμένου της αρμόδιας Υπη−
ρεσίας (ΥΑΣΒΕ, ΤΑΣ ή ΤΑΠ), αποστέλλονται στην Υ.Α.Σ.
κάθε εβδομάδα καταστάσεις με:
• τις προς έγκριση άδειες επισκευής, των οποίων ο
έλεγχος έχει πραγματοποιηθεί,
• τις προς έγκριση βεβαιώσεις καθορισμού δικαιούχου
Στεγαστικής Συνδρομής,
• τις εκδοθείσες άδειες επισκευής
• τις εκδοθείσες βεβαιώσεις καθορισμού δικαιούχων
Στεγαστικής Συνδρομής.
Οι παραπάνω καταστάσεις συντάσσονται σε έντυπα,
που χορηγούνται από την Υ.Α.Σ.
2. Οι σχετικοί φάκελοι (επισκευής ή ανακατασκευής)
δύνανται να ελέγχονται από επιτροπές που συστήνει ο
Προϊστάμενος της Υ.Α.Σ., ο οποίος επιλέγει δειγματολη−
πτικά τους φακέλους που θα ελεγχθούν και ενημερώνει
άμεσα την αρμόδια Υπηρεσία.
Οι επιτροπές:
• ελέγχουν το φάκελο επισκευής, διενεργούν αυτοψία
και υποβάλλουν στην Υ.Α.Σ. πόρισμα ελέγχου με τις πα−
ρατηρήσεις τους ως προς την πληρότητα των απαιτού−
μενων δικαιολογητικών, την ορθότητα των στοιχείων, τον
τρόπο επισκευής, τον προϋπολογισμό εργασιών κ.λπ. Το
πόρισμα διαβιβάζεται στην αρμόδια Υπηρεσία με ευθύνη
του Προϊσταμένου της Υ.Α.Σ. εντός τριάντα (30) ημερών
από την ημερομηνία αποστολής των σχετικών καταστά−
σεων από τους Τομείς / Υπηρεσίες Αποκατάστασης,
• ελέγχουν το φάκελο ανακατασκευής και υποβάλ−
λουν στην Υ.Α.Σ. πόρισμα ελέγχου με τις παρατηρήσεις
τους ως προς την πληρότητα των απαιτούμενων δικαι−
ολογητικών, την ορθότητα των στοιχείων κ.λπ. Το πόρι−
σμα διαβιβάζεται στην αρμόδια Υπηρεσία με ευθύνη του
Προϊσταμένου της Υ.Α.Σ. εντός δεκαπέντε (15) ημερών
από την ημερομηνία αποστολής των σχετικών κατα−
στάσεων από τους Τομείς / Υπηρεσίες Αποκατάστασης.
Τα πορίσματα ελέγχων λαμβάνονται υπόψη για την
έκδοση της σχετικής πράξης.
3. Μετά τη λήξη των παραπάνω προθεσμιών, οι φάκελοι
αποδεσμεύονται και μπορούν να εκδοθούν οι σχετικές
πράξεις, εκτός από τις περιπτώσεις που εντοπίστηκαν
προβλήματα κατά τον έλεγχό τους. Για όσους φακέλους
δεν εντάχθηκαν στη διαδικασία του δειγματοληπτικού
ελέγχου, οι σχετικές πράξεις μπορούν να εκδοθούν άμεσα.

4. Σε περίπτωση διαφωνίας της αρμόδιας Υπηρεσίας
με το πόρισμα ελέγχου της Επιτροπής της ΥΑΣ, υπο−
βάλλονται οι λόγοι διαφωνίας στην Υ.Α.Σ. και ο Προϊ−
στάμενος του Τομέα και ένας Τμηματάρχης της Υ.Α.Σ.
που ορίζει ο Προϊστάμενος της ΥΑΣ, διενεργούν εκ νέου
έλεγχο και υποβάλουν πόρισμα σε προθεσμία είκοσι
(20) ημερών στην Υ.Α.Σ και στην αρμόδια Υπηρεσία. Το
πόρισμα αυτό είναι το οριστικό.
Δ. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ
1. Ενστάσεις πολιτών κατά πράξεων της Υ.Α.Σ.Β.Ε. ή
των Τομέων Αποκατάστασης υποβάλλονται στην Υπη−
ρεσία που έχει εκδώσει την πράξη και εκδικάζονται με
Απόφαση του Προϊσταμένου της Υ.Α.Σ. Οι ενστάσεις
διαβιβάζονται στην Υ.Α.Σ. μαζί με τα σχετικά στοιχεία
του φακέλου και τις απόψεις της Υπηρεσίας που έχει
εκδώσει την πράξη, εντός δέκα πέντε (15) ημερών από
την υποβολή τους.
Οι ενστάσεις που αναφέρονται σε αλλαγή χαρακτη−
ρισμού του κτιρίου ή σε τεχνικά θέματα συνοδεύονται
υποχρεωτικά από τεχνική έκθεση ιδιώτη μηχανικού,
στην οποία αναφέρονται ρητά τα σημεία διαφωνίας
με την πράξη, τεκμηριώνονται επιστημονικά και συνο−
δεύονται από φωτογραφίες των βλαβών.
Στις περιπτώσεις ενστάσεων κατά της χρήσης του
κτιρίου, υποβάλλονται όλα τα σχετικά δικαιολογητικά
(αποδεικτικά στοιχεία ηλεκτροδότησης, Ε1, Ε9 κ.λπ.),
προκειμένου να αξιολογηθούν.
2. Ο Προϊστάμενος της Υ.Α.Σ. συγκροτεί με απόφασή
του Τριμελείς επιτροπές για την εξέταση των σχετικών
ενστάσεων. Οι επιτροπές ελέγχουν το φάκελο, διενεργούν
αυτοψία εάν απαιτείται, ενημερώνοντας τους ιδιοκτήτες
και το μελετητή μηχανικό και στη συνέχεια υποβάλουν
εντός δεκαπέντε ημερών (15) στην Υ.Α.Σ. Τεχνική Ειση−
γητική Έκθεση με τις απόψεις τους επί της Ενστάσεως.
Ο Προϊστάμενος της Υ.Α.Σ. εκδίδει τη σχετική απόφαση.
Η παρούσα απόφαση ισχύει για όλες τις περιοχές που
έχουν οριοθετηθεί ως σήμερα με κοινές υπουργικές
αποφάσεις καθώς και για όλες τις περιοχές που θα
οριοθετηθούν μελλοντικά ως πληγείσες από θεομη−
νία συνοδευόμενη από φυσικές καταστροφές (σεισμό,
πλημμύρα, πυρκαγιά, κατολίσθηση).
Κάθε άλλη σχετική διάταξη, που αντίκειται στην πα−
ρούσα Απόφαση καταργείται.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 24 Σεπτεμβρίου 2014
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ

F
Aριθμ. 532

(3)
Ανάθεση έργου στην Εταιρεία
«ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.».

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1) Την περίπτωση α΄ της παρ. 7 του άρθρου 5 του
Ν. 2408/1996 (ΦΕΚ 104 Α΄/4−6−1996), όπως έχει αντικα−
τασταθεί με την παρ. 15 του άρθρου 3 του Ν. 2479/1997
(ΦΕΚ 67 Α΄/6−5−1997) και την παρ. 1 του άρθρου 31 του
Ν. 2664/1998 (ΦΕΚ 275 Α΄/3−12−1998).
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2) Την περίπτωση β΄ της παρ. 7 του άρθρου 5 του
Ν. 2408/1996 (ΦΕΚ 104 Α΄/4−6−1996) όπως έχει αντικατα−
σταθεί με την παρ. 15 του άρθρου 3 του Ν. 2479/1997
(ΦΕΚ 67 Α΄/6−5−1997) και την περίπτωση β΄ της παρ. 5
του άρθρου 21 του Ν. 2521/1997 (ΦΕΚ 174 Α΄/1−9−1997).
3) Την περίπτωση γ΄ της παρ. 7 του άρθρου 5 του
Ν. 2408/1996 (ΦΕΚ 104 Α΄/4−6−1996) όπως έχει αντικατα−
σταθεί με την περίπτωση γ' της παρ. 5 του άρθρου 21
του Ν. 2521/1997 (ΦΕΚ 174 Α΄/1−9−1997) και έχει συμπλη−
ρωθεί με την παρ. 3 του άρθρου 31 του Ν. 2664/1998
(ΦΕΚ 275 Α΄/3−12−1998).
4) Την περίπτωση ιβ΄ της παρ. 7 του άρθρου 5 του
Ν. 2408/1996 (ΦΕΚ 104 Α΄/4−6−1996) όπως έχει προστεθεί
με την παρ. 6 του άρθρου 60 του Ν. 3160/2003 (ΦΕΚ 165 Α΄/
30−6−2003).
5) Το άρθρο 132 του Ν. 4199/2013 (ΦΕΚ 216 Α΄/11.10.2013)
για τη συγχώνευση των εταιριών Δ.ΕΠ.Α.ΝΟ.Μ. Α.Ε., ΘΕ−
ΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε. και Ο.Σ.Κ. Α.Ε.
6) Την αριθμ. 205/2004 γνωμοδότηση του Γ΄ Τμήματος
του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.
7) Την αριθμ. 166/22−1−2010 γνωμοδότηση του Νομικού
Συμβούλου του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.
8) Την αριθμ. 73863/6−9−2013 (ΦΕΚ 2300 Β΄/16−9−2013,
ΑΔΑ: ΒΛ92Ω−ΩΞ7) υπουργική απόφαση, με την οποία
ανατέθηκε στη «ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.» η δημο−
πράτηση, επίβλεψη και παραλαβή του έργου «Αναγκαίες
διαρρυθμίσεις και επεμβάσεις στο υφιστάμενο κτίριο
του Εφετείου Αθηνών (1ο υπόγειο − 4ο επίπεδο) για τη
μεταστέγαση υπηρεσιών της Εισαγγελίας Πρωτοδικών
Αθηνών από το Κεντρικό κτίριο 16 στην Ευελπίδων».
9) Το αριθμ. 12845/10−9−2014 έγγραφο του Προέδρου
του Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης του Εφετείου
Αθηνών.
10) Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλεί−
ται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού,
αποφασίζουμε:
Τροποποιούμε την αριθμ. 73863/6−9−2013 (ΦΕΚ 2300 Β΄/
16−9−2013, ΑΔΑ: ΒΛ92Ω−ΩΞ7) απόφασή μας ως εξής:
Αναθέτουμε στην εταιρία «ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ
Α.Ε.» τη:
Μελέτη, δημοπράτηση, επίβλεψη και παραλαβή του
έργου «Αναγκαίες διαρρυθμίσεις και επεμβάσεις στο
υφιστάμενο κτίριο του Εφετείου Αθηνών (1ο υπόγειο
− 4ο επίπεδο) για την εγκατάσταση Δικαστικών Υπη−
ρεσιών».
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

σταθεί με την παρ. 15 του άρθρου 3 του Ν. 2479/1997
(ΦΕΚ 67 Α΄/6−5−1997) και την παρ. 1 του άρθρου 31 του
Ν. 2664/1998 (ΦΕΚ 275 Α΄/3−12−1998).
2) Την περίπτωση β΄ της παρ. 7 του άρθρου 5 του
Ν. 2408/1996 (ΦΕΚ 104 Α΄/4−6−1996) όπως έχει αντικατα−
σταθεί με την παρ. 15 του άρθρου 3 του Ν. 2479/1997
(ΦΕΚ 67 Α΄/6−5−1997) και την περίπτωση β΄ της παρ. 5
του άρθρου 21 του Ν. 2521/1997 (ΦΕΚ 174 Α΄/1−9−1997).
3) Την περίπτωση γ΄ της παρ. 7 του άρθρου 5 του
Ν. 2408/1996 (ΦΕΚ 104 Α΄/4−6−1996) όπως έχει αντικατα−
σταθεί με την περίπτωση γ΄ της παρ. 5 του άρθρου 21
του Ν. 2521/1997 (ΦΕΚ 174 Α΄/1−9−1997) και έχει συμπλη−
ρωθεί με την παρ. 3 του άρθρου 31 του Ν. 2664/1998
(ΦΕΚ 275 Α΄/3−12−1998).
4) Την περίπτωση ιβ΄ της παρ. 7 του άρθρου 5 του
Ν. 2408/1996 (ΦΕΚ 104 Α΄/4−6−1996) όπως έχει προστεθεί
με την παρ. 6 του άρθρου 60 του Ν. 3160/2003 (ΦΕΚ 165
Α΄/30−6−2003).
5) Το άρθρο 132 του Ν. 4199/2013 (ΦΕΚ 216 Α΄/11.10.2013)
για τη συγχώνευση των εταιριών Δ.ΕΠ.Α.ΝΟ.Μ. Α.Ε., ΘΕ−
ΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε. και Ο.Σ.Κ. Α.Ε.
6) Την αριθμ. 205/2004 γνωμοδότηση του Γ΄ Τμήματος
του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.
7) Την αριθμ. 166/22−1−2010 γνωμοδότηση του Νομικού
Συμβούλου του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.
8) Την ανάγκη για την εξασφάλιση επιπλέον υποδομών,
με σκοπό την επιτάχυνση της απονομής της δικαιοσύνης.
9) Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλεί−
ται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού,
αποφασίζουμε:
Αναθέτουμε στην εταιρία «ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ
Α.Ε.» τα ακόλουθα έργα:
1. Μελέτη, δημοπράτηση, επίβλεψη και παραλαβή του
έργου «Αναγκαίες διαμορφώσεις για τη μετατροπή της
Αίθουσας Τελετών του Δικαστικού Μεγάρου Αθηνών σε
αίθουσα ακροατηρίου».
2. Μελέτη, δημοπράτηση, επίβλεψη και παραλαβή του
έργου «Κατασκευή δύο (2) αιθουσών ακροατηρίων σε δι−
αθέσιμους χώρους του ισογείου του Εφετείου Αθηνών».
3. Μελέτη, δημοπράτηση, επίβλεψη και παραλαβή του
έργου «Κατασκευή μίας (1) επιπλέον αίθουσας ακροα−
τηρίου σε χώρο της Γυναικείας Φυλακής Κορυδαλλού».
4. Μελέτη, δημοπράτηση, επίβλεψη και παραλαβή του
έργου «Αποκατάσταση βλαβών και επισκευές στο Δικα−
στικό Μέγαρο Αιγίου.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 27 Σεπτεμβρίου 2014

Αθήνα, 25 Σεπτεμβρίου 2014

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

F
Aριθμ. 3459

(4)
Ανάθεση έργων στην Εταιρεία
«ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.».

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1) Την περίπτωση α΄ της παρ. 7 του άρθρου 5 του Ν.
2408/1996 (ΦΕΚ 104 Α΄/4−6−1996), όπως έχει αντικατα−

F
Aριθμ. 19868
(5)
Υπερωριακή απασχόληση των υπαλλήλων της Κεντρι−
κής Υπηρεσίας του Υπουργείου Τουρισμού από τη
δημοσίευση της σχετικής απόφασης σε ΦΕΚ και έως
29 Οκτωβρίου 2014.
Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 20 του Ν. 4024/2011 «Συνταξιοδοτικές
ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο−βαθμολόγιο, εργασιακή

32912

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσο−
πρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012−
2015» (Φ.Ε.Κ. 226/Α΄), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο
176 του Ν. 4261/2014 «Πρόσβαση στη δραστηριότητα
των πιστωτικών ιδρυμάτων και προληπτική εποπτεία
πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων (ενσωμάτωση
της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ), κατάργηση του Ν. 3601/2007
και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 107/Α΄) καθώς και την αριθμ.
2/41768/0022/20−5−2014 εγκύκλιο του Υπουργείου Οικο−
νομικών «Κοινοποίηση διατάξεων περί τροποποίησης
της παρ. 1 του άρθρου 20 του Ν. 4024/2011 σχετικά με
την υπερωριακή εργασία».
2. Το Ν. 3270/2004 «Αρμοδιότητες Υπουργείου Τουρι−
στικής Ανάπτυξης και Θεμάτων Τουρισμού» (Φ.Ε.Κ. 187/Α΄/
11−10−2004).
3. Το Ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερ−
νητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο
διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις»
(Φ.Ε.Κ. 112/Α΄) όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του
Ν. 4210/2013 και ισχύει.
4. Το άρθρο 45 του Ν. 4071/2012 «Ρυθμίσεις για την το−
πική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη
διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ» (Φ.Ε.Κ. 85/Α΄/
11−4−2012) καθώς και την αριθμ. 2/70738/0022/28−9−2012
εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών «Κοινοποίηση
μισθολογικών διατάξεων».
5. Την αριθμ. 16446/2012 κοινή υπουργική απόφαση
των Υπουργών Οικονομικών, Διοικητικής Μεταρρύθμισης
και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Ανάπτυξης, Ανταγω−
νιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και
Τουρισμού «Σύσταση Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού και
Εφαρμογής του Υπουργείου Τουρισμού» (ΦΕΚ 3109/Β΄/
23−11−2012).
6. Το άρθρο 4 του Ν. 4109/2013 «Κατάργηση και συγχώ−
νευση νομικών προσώπων του Δημοσίου και του ευρύ−
τερου δημόσιου τομέα − Σύσταση Γενικής Γραμματείας
για το συντονισμό του κυβερνητικού έργου και άλλες
διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 16/Α΄).
7. Το άρθρο 17 του Ν. 4179/2013 «Απλούστευση διαδι−
κασιών για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας στον
τουρισμό, αναδιάρθρωση του Ελληνικού Οργανισμού
Τουρισμού και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 175/Α΄).
8. Τις περιπτώσεις 10 και 16 της υποπαρ. ΙΔ2 του άρ−
θρου πρώτου του Ν. 4254/2014 «Μέτρα στήριξης και
ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας στο πλαίσιο εφαρ−
μογής του Ν. 4046/2012 και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 85/Α΄).
9. Το Π.Δ. 149/2005 «Οργανισμός Υπουργείου Τουρι−
στικής Ανάπτυξης» (Φ.Ε.Κ. 211/Α΄).
10. Το Π.Δ. 86/2012 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρω−
τών Υπουργών και Υφυπουργών» (Φ.Ε.Κ. 141/Α΄).
11. Το Π.Δ. 85/2012 «Ίδρυση και μετονομασία Υπουργεί−
ων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών» (Φ.Ε.Κ. 141/Α΄)
το οποίο και τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 98/2012 «Τροπο−
ποίηση Π.Δ. 85/2012 “Ίδρυση και μετονομασία Υπουργεί−
ων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών” (Α΄ 141)» άρθρο
4 (Φ.Ε.Κ. 160/Α΄) και όπως ισχύει μετά την έκδοση του
Π.Δ. 131/2012 (Φ.Ε.Κ. 239/Α΄/11−12−2012).
12. Το γεγονός ότι η δαπάνη που θα προκληθεί από την
παρούσα απόφαση ανέρχεται στο ποσό των δεκατριών
χιλιάδων και τριακοσίων τριάντα τριών ευρώ (13.333,00),
θα βαρύνει τον τακτικό προϋπολογισμό του οικ. έτους
2014 του Υπουργείου Τουρισμού και τον (ΚΑΕ 0511) εντός

του διαθέσιμου ποσοστού της υπό Ειδικό Φορέα 45/110
πίστωσης, στον οποίο υπάρχει εγγεγραμμένη πίστωση
ποσού σαράντα χιλιάδων ευρώ (40.000,00) σύμφωνα με
την υπ. αρ. 15559/11−7−2014 απόφαση ανάληψης δαπάνης με
ΑΔΑ: 6ΦΠΑΟΟ−ΦΒΙ η οποία καταχωρήθηκε με α/α 62738
στο βιβλίο εγκρίσεων και εντολών πληρωμής της οικείας
ΥΔΕ, εντός εγκεκριμένων ορίων του προϋπολογισμού, για
τους μήνες Οκτώβριο, Νοέμβριο και Δεκέμβριο 2014.
13. Τις αυξημένες υπηρεσιακές ανάγκες και ειδικότερα:
• Την κατεπείγουσα και έκτακτη εφαρμογή των δια−
τάξεων των άρθρων 90 και 91 του Ν. 4172/2013 «Φορο−
λογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του
Ν. 4046/2012, του Ν. 4093/2012 και του Ν. 4172/2013 και
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ/Α΄/23−7−2013) που αφορούν στο
Πρόγραμμα Κινητικότητας του Ν. 4172/2013.
• Την καθολική μετάβαση του συνόλου των υπηρεσιών
στην ηλεκτρονική διακίνηση και διαχείριση εγγράφων
με χρήση ψηφιακών υπογραφών (Πάπυρος Millennium III)
στο πλαίσιο της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
• Τον επανέλεγχο μετατροπής συμβάσεων ορισμένου
χρόνου ή μίσθωσης έργου σε συμβάσεις ιδιωτικού δι−
καίου αορίστου χρόνου των υπαλλήλων.
• Τον έλεγχο εγκυρότητας των πιστοποιητικών και
τίτλων σπουδών του προσωπικού.
• Την προκήρυξη για την πρόσληψη εκπαιδευτικού
προσωπικού με σύμβαση έργου ιδιωτικού δικαίου ορι−
σμένου χρόνου στις ΕΠΑΣ και ΙΕΚ.
• Την αναγκαία ενημέρωση και διεκπεραίωση εκκρε−
μοτήτων των Περιφερειακών Υπηρεσιών του πρώην
Ο.Τ.Ε.Κ σε θέματα Διοικητικής Μέριμνας.
• Την υλοποίηση του Προγράμματος Δημοσίων Επεν−
δύσεων του οποίου το Υπουργείο Τουρισμού είναι φορέ−
ας χρηματοδότησης και την παρακολούθηση των έργων
που υλοποιούνται από τον EOT, εποπτευόμενο φορέα
του Υπουργείου, καθώς και από την ΕΤΑΔ Α.Ε., Ο.Τ.Α και
τον Ενδιάμεσο φορέα Επιχειρησιακού Προγράμματος
«Ανταγωνιστικότητα & Επιχειρηματικότητα» (ΕΦΕΠΑΕ).
• Την κατάρτιση προϋπολογισμού για το οικονομικό
έτος 2015 και το Μεσοπρόθεσμο Πρόγραμμα Δημοσιο−
νομικής Στρατηγικής (Μ.Π.Δ.Σ).
• Την παροχή οικονομικών στοιχείων στην Ελληνική
Στατιστική Αρχή σύμφωνα με το μνημόνιο συνεργασίας
μεταξύ ΕΛ.ΣΤΑΤ και Υπουργείου Τουρισμού.
• Την τήρηση του Μητρώου Δεσμεύσεων και την κατα−
χώρηση στη διαδικτυακή πύλη του Γενικού Λογιστηρίου
του Κράτους πίνακα στοιχείων εκκρεμών δεσμεύσεων,
απλήρωτων υποχρεώσεων και ληξιπρόθεσμων οφειλών.
• Τον έλεγχο υλοποίησης των έργων (λιμενικών και
χερσαίων) των τουριστικών λιμένων κάθε είδους σε
συνεργασία με το Τμήμα Συμβάσεων Παραχώρησης
όσον αφορά τις συμβατικές υποχρεώσεις.
• Τη δημιουργία και τήρηση Ηλεκτρονικού Μητρώου
Πληροφοριών Τουριστικών Λιμένων (Η.Μ.Τ.Λ).
• Τους διαγωνισμούς που προκηρύσσει το ΤΑΙΠΠΕΔ
για την ανάδειξη φορέων διαχείρισης των Τουριστικών
Λιμένων.
• Την υποχρεωτική αδειοδότηση όλων των κατηγο−
ριών των Τουριστικών Λιμένων χωροθετηθέντων ή λει−
τουργούντων εντός συγκεκριμένου χρονικού ορίζοντα.
• Την υποχρέωση σύνταξης Συμβάσεων για όλες τις
κατηγορίες των Λιμένων που έχουν χωροθετηθεί ή που
τροποποιούνται βάσει των πρόσφατων νομοθετικών
ρυθμίσεων.
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• Την υλοποίηση Πράξεων Κατάρτισης Ανθρώπινου
Δυναμικού σε θέματα τουρισμού, ενταγμένων στο ΕΣΠΑ.
• Την υλοποίηση Πράξεων Κατάρτισης−Μετεκπαίδευ−
σης εργαζομένων και εποχιακά ανέργων εμπειροτεχνών
στον τουριστικό τομέα, ενταγμένων στο ΕΣΠΑ.
• Την προετοιμασία της Ελληνικής Προεδρίας του
Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας Ευξείνου Πόντου
(ΟΣΕΠ) για το β΄ εξάμηνο του 2014 και την προετοιμα−
σία του φακέλου υποβολής πρότασης στην πρόσκλη−
ση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την 7η έκδοση του
προγράμματος EDEN με τίτλο «Τουρισμός και τοπική
γαστρονομία».
• Την προκήρυξη για την εισαγωγή νέων σπουδαστών
στις Εκπαιδευτικές Μονάδες.
• Την υλοποίηση του προγράμματος Πρακτικής Άσκη−
σης Θέρους των σπουδαστών και καταρτιζομένων των
Περιφερειακών Υπηρεσιών, ΕΠΑΣ και ΙΕΚ, του Υπουρ−
γείου.
• Τα Ταχύρυθμα Προγράμματα Κατάρτισης για το
επάγγελμα του Ξεναγού.
• Την αντιμετώπιση και διαχείριση του πολύπλευρου
και ιδιαίτερα ογκώδους έργου που προκύπτει από τη
λειτουργία της Επιτροπής Προσφυγών σύμφωνα με την
περ. δ της παρ. 6 του άρθρου 4 του Ν. 3270/2004.
• Τη διαχείριση των εξειδικευμένων θεμάτων που ει−
σάγονται στην Επιτροπή Προστασίας των Ιαματικών
Φυσικών Πόρων του άρθρου 10 του Ν. 3498/2006 (ΦΕΚ
230/Α΄).
• Τις αυξημένες απαιτήσεις που προκύπτουν από την
επεξεργασία σχεδίων νόμων και κανονιστικών κειμένων
σε εφαρμογή των σχετικών μνημονιακών υποχρεώσεων
της χώρας, αποφασίζουμε:
1. Εγκρίνουμε την υπερωριακή απασχόληση για έως
διακόσιους (200) υπαλλήλους της Κεντρικής Υπηρεσίας
του Υπουργείου Τουρισμού και μέχρι είκοσι (20) ώρες
απογευματινής υπερωριακής απασχόλησης το μήνα,
κατά άτομο, από τη δημοσίευση της σχετικής απόφασης
σε ΦΕΚ και έως 29 Οκτωβρίου 2014.
2. Η βεβαίωση της πραγματοποίησης της υπερωριακής
απασχόλησης των υπαλλήλων της Κεντρικής Υπηρεσίας
γίνεται με βεβαίωση του Προϊσταμένου της Διεύθυν−
σης Διοικητικού αφού προηγουμένως βεβαιωθούν από
τους Προϊσταμένους των Διευθύνσεων του Υπουργείου
Τουρισμού, στις οποίες υπηρετούν οι υπάλληλοι αυτοί.
3. Για τους υπαλλήλους του Υπουργείου οι οποίοι
έχουν μετακινηθεί στο Πολιτικό Γραφείο Υπουργού, στο
Γραφείο Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου, στην Ει−
δική Υπηρεσία Συντονισμού και Εφαρμογής καθώς και
για τους υπαλλήλους οι οποίοι έχουν μεταφερθεί στην
Ειδική Υπηρεσία Προώθησης Αδειοδότησης Τουριστικών
Επενδύσεων, η βεβαίωση υπερωριακής απασχόλησης
εκδίδεται από το Διευθυντή του Πολιτικού Γραφείου,
από το Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου και από το
Γενικό Γραμματέα Τουριστικών Υποδομών και Επενδύ−
σεων, αντίστοιχα.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 19 Σεπτεμβρίου 2014
Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΟΛΓΑ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗ
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Aριθμ. 12684

(6)

Ανάθεση ληξιαρχικών καθηκόντων
στο Δήμο Ιεράπετρας.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 2 του Ν. 344/1976
«Περί ληξιαρχικών πράξεων», όπως αντικαταστάθηκαν
από τις διατάξεις της παρ. 15 του άρθρου 9 του Ν.
2307/1995 (ΦΕΚ 113Α΄).
2. Τις διατάξεις των παρ. 1 και 2 του άρθρου 14 του
Ν. 2399/1996.
3. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010, «Νέα Αρχιτεκτονική
της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης−
Πρόγραμμα Καλλικράτης».
4. Την αριθμ. Φ.127080/57460/21−12−2010 (ΦΕΚ Β΄ 1984/
22−12−2010) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Απο−
κέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
5. Το αριθμ. 12622/1−9−2014 έγγραφο του Δημάρχου
Ιεράπετρας με το οποίο προτείνει να ανατεθούν καθή−
κοντα Ληξιάρχων στις Δημοτικές Ενότητες του Δήμου
Ιεράπετρας ως εξής:
α) στη Δημοτική Ενότητα Ιεράπετρας στον Λαθουρά−
κη Γεώργιο του Δημητρίου, με βαθμό Β΄, κλάδου TE 17
Διοικητικού − Λογιστικού και
β) στη Δημοτική Ενότητα Μακρύ Γιαλού στη Σωφρονά
Αικατερίνη του Εμμανουήλ, με Δ΄ βαθμό, κλάδου ΔΕ1
Διοικητικού.
6. Την από 16−9−2014 βεβαίωση της Διεύθυνσης Οι−
κονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Ιεράπετρας για την
ύπαρξη σχετικής πίστωσης στον προϋπολογισμό του
τρέχοντος έτους στον Κ.Α. 10/6012.01 καθώς και τη δέ−
σμευση πρόβλεψης σε αντίστοιχο κωδικό στους προϋ−
πολογισμούς των επόμενων οικονομικών ετών, για την
αντιμετώπιση της δαπάνης μισθοδοσίας των Ληξιάρχων,
αποφασίζουμε:
Αναθέτουμε την ενάσκηση καθηκόντων ληξιάρχων
στο Δήμο Ιεράπετρας και στις Δημοτικές Ενότητες του
Δήμου Ιεράπετρας ως εξής:
α) στη Δημοτική Ενότητα Ιεράπετρας στον Λαθουρά−
κη Γεώργιο του Δημητρίου, με βαθμό Β΄, κλάδου TE 17
Διοικητικού − Λογιστικού και
β) στη Δημοτική Ενότητα Μακρύ Γιαλού στη Σωφρονά
Αικατερίνη του Εμμανουήλ, με Δ΄ βαθμό, κλάδου ΔΕ1
Διοικητικού.
Με την παρούσα ανακαλείται κάθε προηγούμενη από−
φαση περί ανάθεσης ληξιαρχικών καθηκόντων στο Δήμο
Ιεράπετρας.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Ηράκλειο, 18 Σεπτεμβρίου 2014
Ο Γενικός Γραμματέας
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΡΟΚΑΔΑΚΗΣ
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

Aριθμ. 13054
Ανάθεση ληξιαρχικών καθηκόντων
στο Δήμο Μαλεβιζίου.
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Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 2 του Ν. 344/1976
«Περί ληξιαρχικών πράξεων», όπως αντικαταστάθηκαν
από τις διατάξεις της παρ. 15 του άρθρου 9 του Ν.
2307/1995 (ΦΕΚ 113Α΄).
2. Τις διατάξεις των παρ. 1 και 2 του άρθρου 14 του
Ν. 2399/1996.
3. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010, «Νέα Αρχιτεκτονική
της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης−
Πρόγραμμα Καλλικράτης».
4. Την αριθμ. Φ.127080/57460/21−12−2010 (ΦΕΚ Β΄ 1984/
22−12−2010) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Απο−
κέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
5. Το αριθμ. 23553/4−9−2014 έγγραφο του Δημάρχου
Μαλεβιζίου με το οποίο προτείνει να ανατεθούν καθή−
κοντα Ληξιάρχων στις Δημοτικές Ενότητες του Δήμου
Μαλεβιζίου ως εξής:
α) στη Δημοτική Ενότητα Γαζίου στην Αικατερίνη
Γιαννακουδάκη του Ιωάννη, με βαθμό Γ΄, κλάδου ΔΕ1
Διοικητικού,
β) στη Δημοτική Ενότητα Κρουσώνα στη Στυλιανή
Βαμβουκάκη του Γεωργίου, με Ε΄ βαθμό, κλάδου ΔΕ1
Διοικητικού και
γ) στη Δημοτική Ενότητα Τυλίσου στην Αναστασία
Πιτσούλη του Ιωάννη, με Δ΄ βαθμό, κλάδου ΔΕ1 Διοι−
κητικού.

6. Την αριθμ. 23409/3−9−2014 βεβαίωση της Διεύθυν−
σης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Μαλεβιζίου για
την ύπαρξη σχετικής πίστωσης στον προϋπολογισμό
του τρέχοντος έτους και στους Κ.Α. 10−6012.0005, 10−
6012.0006, 10−6012.0007 και 10−6051, καθώς και την πρό−
βλεψη σε αντίστοιχους κωδικούς στον προϋπολογισμό
έτους 2015, για την αντιμετώπιση της δαπάνης μισθο−
δοσίας των Ληξιάρχων, αποφασίζουμε:
Αναθέτουμε την ενάσκηση καθηκόντων ληξιάρχων
στον Δήμο Μαλεβιζίου και στις Δημοτικές Ενότητες
του Δήμου Μαλεβιζίου ως εξής:
α) στη Δημοτική Ενότητα Γαζίου στην Αικατερίνη
Γιαννακουδάκη του Ιωάννη, με βαθμό Γ΄, κλάδου ΔΕ1
Διοικητικού,
β) στη Δημοτική Ενότητα Κρουσώνα στη Στυλιανή
Βαμβουκάκη του Γεωργίου, με Ε΄ βαθμό, κλάδου ΔΕ1
Διοικητικού και
γ) στη Δημοτική Ενότητα Τυλίσου στην Αναστασία
Πιτσούλη του Ιωάννη, με Δ΄ βαθμό, κλάδου ΔΕ1 Διοι−
κητικού.
Με την παρούσα ανακαλείται κάθε προηγούμενη από−
φαση περί ανάθεσης ληξιαρχικών καθηκόντων στον
Δήμο Μαλεβιζίου.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Ηράκλειο, 18 Σεπτεμβρίου 2014
Ο Γενικός Γραμματέας
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΡΟΚΑΔΑΚΗΣ
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