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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 3136/Β.1453 (1)
 Καθορισμός αποζημίωσης των πληγέντων από τις πλημ−

μύρες της 11ης−12ης Δεκεμβρίου 2008 του Nομού Πι−
ερίας.

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ,

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ −
ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 36 του Ν.2459/97 (ΦΕΚ 

17/τ.Α΄/18.2.97) κατάργηση φορολογικών απαλλαγών και 
άλλες διατάξεις.

2. Τα άρθρα 41 παρ. 1 και 5, 47 παρ.3, και 90 του Κώδικα 
Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργα−
να που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 
«Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και 
τα Κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ 98/Α).

3. Το άρθρο 22 του ν. 2362/95 (ΦΕΚ 247/τ.Α΄/27−11−1995) 
«Περί Κώδικος Δημοσίου Λογιστικού».

4. Την υπ’ αριθμ. 938/ΑΖ11/15−4−1998 εγκύκλιο του Υπ. 
Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημ. Έργων «Αποκατά−
σταση ζημιών κτιρίων που επλήγησαν από πλημμύρες, 
πυρκαγιές και κατολισθήσεις».

5. Τις διατάξεις του Π.Δ. 185/2009 «Ανασύσταση του 
Υπουργείου Οικονομικών, συγχώνευση του Υπουργείου 
Οικονομίας και Οικονομικών με τα Υπουργεία Ανάπτυξης 
και Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής πολι−
τικής και μετονομασία του σε «Υπουργείο Οικονομίας, 
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας», μετατροπή του 
Υπουργείου Μακεδονίας−Θράκης σε Γενική Γραμματεία 
Μακεδονίας−Θράκης και υπαγωγή στο Υπουργείο Εσω−
τερικών της Γενικής Γραμματείας Μακεδονίας−Θράκης 
και της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής 
Πολιτικής» (ΦΕΚ 213/τ.Α΄).

6. Τις διατάξεις του π.δ. 189/2009 «Καθορισμός και 
ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων» (ΦΕΚ 
221/τΑ).

7. Την υπ’ αριθμ. 958/Α32/4−6−09 (ΦΕΚ 1207/τ.Β/
19−6−09) ΚΥΑ των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομι−
κών και ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., και των Υφυπουργών Εσωτερικών 
Δημοσίας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομίας και 
Οικονομικών, με την οποία οριοθετούνται περιοχές του 
Νομού Πιερίας που επλήγησαν από τις πλημμύρες της 
11ης− 12ης Δεκεμβρίου 2008.

8. Το υπ’ αριθμ. Φ.311.3/205/21.5.09 έγγραφο της Νο−
μαρχιακής Αυτοδιοίκησης Πιερίας.

9. Την ανάγκη υποστήριξης των επιχειρήσεων που 
είναι εγκατεστημένες και λειτουργούν στο νομό Πιερίας 
και υπέστησαν ζημίες από τις πλημμύρες της 11ης−12ης 
Δεκεμβρίου 2008, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

1. Παρέχεται επιχορήγηση για την αντιμετώπιση των 
ζημιών που προκλήθηκαν από τις πλημμύρες της 11ης−
12ης Δεκεμβρίου 2008 σε περιοχές του Νομού Πιερίας 
οι οποίες έχουν οριοθετηθεί με την υπ’ αριθμ. 958/Α32/
4−6−09 ΚΥΑ των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών 
και ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., και των Υφυπουργών Εσωτερικών, Δη−
μοσίας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομίας και 
Οικονομικών σε βιομηχανικές και βιοτεχνικές μονάδες, 
εμπορικά καταστήματα, αγροτικές εκμεταλλεύσεις, άλλες 
επιχειρήσεις και μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα φορείς.

Η επιχορήγηση παρέχεται για την αντιμετώπιση ζη−
μιών που αφορούν σε κτιριακές εγκαταστάσεις, μηχα−
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νολογικό εξοπλισμό, πρώτες ύλες, εμπορεύματα και 
φορτηγά αυτοκίνητα δημόσιας και ιδιωτικής χρήσης, 
τα οποία κατεγράφησαν από την αρμόδια Επιτροπή ως 
ολοσχερώς κατεστραμμένα από τις πλημμύρες.

2. Η επιχορήγηση συνίσταται σε δωρεάν χρηματική 
ενίσχυση του Δημοσίου και είναι ίση με το 30% του συ−
νόλου της κατά περίπτωση εκτιμηθείσης ζημίας, από την 
αρμόδια Νομαρχιακή Επιτροπή εντοπισμού, καταγραφής 
και αποτίμησης ζημιών από τις πλημμύρες, σύμφωνα με 
τις διατάξεις του άρθρου 36 του ν. 2459/97.

3. Η επιχορήγηση καταβάλλεται στους δικαιούχους 
απευθείας από τον Ελληνικό Οργανισμό Μικρομεσαίων 
Επιχειρήσεων και Χειροτεχνίας (ΕΟΜΜΕΧ), μετά από 
προσκόμιση βεβαίωσης της αρμόδιας Νομαρχίας στην 
οποία εμφανίζεται το συνολικό ύψος των ζημιών, καθώς 
και βεβαίωσης της Υπηρεσίας Αποκατάστασης Σεισμο−
πλήκτων Βορείου Ελλάδος του Υπουργείου Υποδομών, 
Μεταφορών και Δικτύων ότι δεν έχει εγκριθεί δωρεάν 
κρατική αρωγή για τις ίδιες ζημίες κτισμάτων με βάση 
το άρθρο 10 του ν. 2576/1998, ούτε εκκρεμεί σε αυτήν 
σχετική αίτηση.

4. Η βεβαίωση περί του ύψους των ζημιών παρέχεται 
από την αρμόδια Υπηρεσία της Νομαρχίας, ή σε πε−
ρίπτωση δευτεροβάθμιας Επιτροπής από την Περιφέ−
ρεια, με βάση τις ζημιές που κατέγραψαν οι αρμόδιες 
επιτροπές.

Άρθρο 2

Η δαπάνη που προκαλείται από τις διατάξεις της πα−
ρούσας απόφασης, ανέρχεται στο ποσό των 540.000 
ευρώ περίπου και θα βαρύνει τον Προϋπολογισμό των 
Δημοσίων Επενδύσεων (ΣΑΕ 027/5 του Υπ. Ανάπτυ−
ξης).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 26 Ιανουαρίου 2010 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, 
  ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΛΟΥΚΙΑ −ΤΑΡΣΙΤΣΑ ΚΑΤΣΕΛΗ

ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΕΠΠΑΣ

F
    Αριθμ. Υ10β/Γ.Π. 10110 (2)
Καθιέρωση με αμοιβή υπερωριακής, νυκτερινής και εξαι−

ρέσιμων ημερών εργασίας του προσωπικού με σχέ−
ση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου του ΕΚΑΒ και των 
Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων, Κέντρων Υγείας, και Κέ−
ντρων Ψυχ. Υγείας.

  Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 16 του Ν. 3205/03 (ΦΕΚ 

297/03 τ.Α΄)
2. Την αριθμ. 2/72757/0022/31−12−03 Εγκύκλιο του Γεν. 

Λογιστηρίου του Κράτους.
3. Τις αποφάσεις των Δ/νσεων Επιθεώρησης Εργασίας 

των αρμοδίων Νομαρχιών.
4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 

αυτής προκαλείται δαπάνη ύψους τεσσάρων εκατομμυ−

ρίων ευρώ (4.000.000,00 €) η οποία θα αντιμετωπισθεί 
από τις πιστώσεις του Προϋπολογισμού Οικονομικού 
έτους 2010 του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλ−
ληλεγγύης (Φ. 210, ΚΑΕ 0511,0512), αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την καθιέρωση με αμοιβή υπερωριακής 
εργασίας και εργασίας νυχτερινής και εξαιρέσιμων ημε−
ρών προς συμπλήρωσης του υποχρεωτικού ωραρίου 
εργασίας των υπαλλήλων ιδιωτικού δικαίου διαφόρων 
κλάδων και ειδικοτήτων που αμείβονται με τις διατάξεις 
του Ν. 3205/03 μέσω Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας ή 
Κοινών Υπουργικών αποφάσεων για το χρονικό διάστη−
μα από 1−1−2010 μέχρι 31−12−2010, σύμφωνα με τις εγκρι−
τικές αποφάσεις των αρμόδιων Δ/νσεων Επιθεώρησης 
Εργασίας των Οικείων Νομαρχιών ως εξής:

Α) ΕΚΑΒ για δέκα τρία (13) άτομα μέχρι οκτώ χιλιάδες 
(8.000) ώρες.

Β) Νοσηλευτικά Ιδρύματα, Κέντρα Υγείας, Κέντρα 
Ψυχικής Υγείας για τρεις χιλιάδες πεντακόσια (3.500) 
άτομα περίπου μέχρι δύο εκατομμύρια (2.000.000,00) 
ώρες.

Η κατανομή των ωρών κατά Νοσοκομείο κ.λ.π. ενερ−
γείται με από απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοι−
νωνικής Αλληλεγγύης ανάλογα με τις εμφανιζόμενες 
ανάγκες κάθε Νοσοκομείου κ.λ.π. και εντός των ορίων 
των υφισταμένων πιστώσεων.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 27 Ιανουαρίου 2010

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΜΑΡΙΑ – ΕΛΙΖΑ ΞΕΝΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

F
    Αριθμ. οικ. 332 (3)
Ανασύσταση της Περιφερειακής Γνωμοδοτικής Επιτρο−

πής της Περιφέρειας Κρήτης σύμφωνα με τις δια−
τάξεις του Ν.3299/2004 και ειδικότερα τις περιπτώ−
σεις γ, δ, στ, ζ, και η της παρ. 15 του άρθρου 7 αυτού, 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και καθορισμός της 
διαδικασίας λειτουργίας της.

  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν.3299/2004 «Κίνητρα Ιδιωτικών 

Επενδύσεων γα την Οικονομική Ανάπτυξη και την Πε−
ριφερειακή Σύγκλιση» (ΦΕΚ 261Α/23−12−2004) και ειδικό−
τερα τις περιπτώσεις γ, δ, στ, ζ, και η της παρ. 15 του 
άρθρου 7 αυτού και ισχύει.

2. Τις διατάξεις του Ν. 1622/1986 (ΦΕΚ 92 Α΄) για την 
σύσταση της Γενικής Γραμματείας της Περιφέρειας 
Κρήτης.

3. Τις διατάξεις του 2503/97 «Διοίκηση, οργάνωση, στε−
λέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την Τοπική 
Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 107Α/ 30−5−1997).

4. Την απόφαση τοποθέτησης του Αθανάσιου Κα−
ρούντζου ως Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Κρήτης, 
αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

1. Ανασυστήνουμε στην έδρα της Περιφέρειας Κρή−
της σύμφωνα με τη διάταξη της περίπτωσης γ της 
παραγράφου 15 του άρθρου 7 του Ν. 3299/2004, όπως 
ισχύει Περιφερειακή Γνωμοδοτική Επιτροπή, μέλη της 
οποίας είναι:
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Ι. Ο Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας Κρήτης, με 
αναπληρωτή Προϊστάμενο της Περιφέρειας Κρήτης.

II. Ο Δ/ντής της Δ/νσης Σχεδιασμού και Ανάπτυξης της 
Περιφέρειας Κρήτης, αναπληρούμενος από προϊστάμενο 
άλλης Διεύθυνσης της Περιφέρειας Κρήτης.

III. Ένας εκπρόσωπος του Υπουργείου Πολιτισμού και 
Τουρισμού.

IV. Ένας εκπρόσωπος του Υπουργείου Γεωργίας και 
Τροφίμων.

V. Ένας εκπρόσωπος της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης 
Χανίων.

VI. Ένας εκπρόσωπος της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης 
Ηρακλείου.

VII. Ένας εκπρόσωπος της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκη−
σης Ρεθύμνου.

VIII. Ένας εκπρόσωπος της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκη−
σης Λασιθίου.

IX. Ένας εκπρόσωπος του Οικονομικού Επιμελητηρίου 
Κρήτης είτε από το Τμήμα Ανατολικής Κρήτης, είτε από 
το Τμήμα Δυτικής Κρήτης.

Χ. Ένας εκπρόσωπος Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος 
είτε από το Τμήμα Ανατολικής Κρήτης, είτε από το 
Τμήμα Δυτικής Κρήτης.

XI. Μέχρι τέσσερα (4) μέλη, εκπρόσωποι Τραπεζών που 
εδρεύουν είτε έχουν υποκαταστήματα στην Κρήτη.

XII. Ένας εκπρόσωπος της Πανελλήνιας Συνεταιριστι−
κής Τραπέζης.

XIII. Μέχρι δύο μέλη εκπρόσωποι φορέων ειδικών σε 
θέματα επενδύσεων.

XIV. Μέχρι δύο μέλη εκπρόσωποι παραγωγικών τά−
ξεων.

2. Της Περιφερειακής Γνωμοδοτικής Επιτροπής προε−
δρεύει ο Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας Κρήτης 
είτε ο αναπληρωτής του οριζόμενος με την παρούσα. 
Όλα τα παραπάνω μέλη έχουν δικαίωμα ισότιμης ψή−
φου.

3. Για κάθε μέλος της Περιφερειακής Γνωμοδοτικής 
Επιτροπής δύναται να ορίζεται και ο αναπληρωτής 
του.

Άρθρο 2
Έργο της Περιφερειακής Γνωμοδοτικής Επιτροπής

Έργο της Περιφερειακής Γνωμοδοτικής Επιτροπής 
είναι:

1. Η γνωμοδότηση για την υπαγωγή των αιτήσεων των 
επενδύσεων που υποβάλλονται στην Περιφέρεια Κρήτης 
για επιχορήγηση από τον Αναπτυξιακό Νόμο 3299/04, 
όπως ισχύει σύμφωνα με το άρθρο 7.

2. Η γνωμοδότηση για αιτήματα τροποποίησης αποφά−
σεων υπαγωγής, παράτασης, ολοκλήρωσης και πιστο−
ποίησης έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας, μετα−
βίβασης επιχειρήσεων ή μετοχών ή εταιρικών μεριδίων, 
καθώς και για την ανάκληση αποφάσεων υπαγωγής 
και επιστροφή ενισχύσεων που έχουν καταβληθεί και 
αφορούν σε επενδύσεις του Ν.3299/04 για την υπαγωγή 
των οποίων γνωμοδότησαν κατά περίπτωση.

3. Επίσης γνωμοδοτεί για τα παρακάτω θέματα:
• Επενδύσεων ή και προγραμμάτων χρηματοδοτικής 

μίσθωσης εξοπλισμού ή επιχειρηματικών σχεδίων που 
έχουν υπαχθεί στο Ν.2601/1998, εφόσον αυτά είναι της 
αρμοδιότητας της Περιφέρειας.

• Επενδύσεων που έχουν υπαχθεί σε προγενέστερους 
αναπτυξιακούς Νόμους, εφόσον οι σχετικοί φάκελοι των 

επενδύσεων αυτών είναι της αρμοδιότητας της Περι−
φέρειας.

Άρθρο 3
Καθορισμός Εισηγητών και Γραμματέων

1. Αρμόδια για την εισήγηση των θεμάτων που καθο−
ρίζονται στο άρθρο 2 της παρούσας απόφασης είναι 
η Δ/νση Σχεδιασμού και Ανάπτυξης της Περιφέρειας 
Κρήτης, μετά από έγκριση του Γενικού Γραμματέα.

2. Η Δ/νση Σχεδιασμού και Ανάπτυξης συντάσσει για 
την Επιτροπή και υποβάλλει πλήρη και αιτιολογημένα 
εισηγητικά σημειώματα αξιολόγησης των επενδυτικών 
σχεδίων.

3. Εισηγητές της Επιτροπής ορίζονται οι υπάλληλοι 
της Γενικής Γραμματείας της Περιφέρειας Κρήτης.

4. Γραμματέας της Περιφερειακής Γνωμοδοτικής Επι−
τροπής καθώς και αναπληρωτής Γραμματέας, ορίζονται 
υπάλληλοι της Γενικής Γραμματείας Περιφέρειας Κρή−
της. Ο Γραμματέας είναι αρμόδιος για την τήρηση των 
πρακτικών των συνεδριάσεων και για κάθε γραμματεια−
κή υποστήριξη που απαιτείται για την ομαλή λειτουργία 
της Επιτροπής.

Άρθρο 4
Κανονισμός Λειτουργίας

της Περιφερειακής Γνωμοδοτικής Επιτροπής

1. Οι συνεδριάσεις της Περιφερειακής Γνωμοδοτικής 
Επιτροπής γίνονται στην έδρα της Περιφέρειας στο 
Ηράκλειο, μετά από έγγραφη πρόσκληση των μελών της 
από τον Πρόεδρο, οποιαδήποτε εργάσιμη μέρα εντός ή 
πέρα από το ωράριο των Δημοσίων Υπηρεσιών.

2. Η Επιτροπή γνωμοδοτεί επί θεμάτων που της ειση−
γούνται αρμοδίως η Δ/νση Σχεδιασμού και Ανάπτυξης. 
Τα μέλη της δύνανται να ενημερώνονται επί όλων των 
θεμάτων και στοιχείων των σχετικών φακέλων.

3. Από τα θέματα που είναι έτοιμα να εισαχθούν στην 
Επιτροπή για συζήτηση καταρτίζεται η Ημερήσια Διά−
ταξη, η οποία κοινοποιείται στα μέλη με μέριμνα της 
Γραμματείας πριν από τη συνεδρίαση της Επιτροπής, 
μαζί με τα αντίστοιχα εισηγητικά σημειώματα της Υπη−
ρεσίας.

4. Ο Γραμματέας της Επιτροπής τηρεί πρακτικά των 
συζητήσεων κάθε συνεδρίασης. Τα πρακτικά υπογρά−
φονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της Επι−
τροπής. Μια σειρά επικυρωμένων πρακτικών καθώς και 
τα σχέδια των εισηγητικών σημειωμάτων τηρούνται στο 
αρχείο της Γραμματείας.

5. Η Γνωμοδοτική Επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία όταν 
είναι παρόντες απαραίτητα ο Πρόεδρος ή ο Αναπλη−
ρωτής του και τα μισά τουλάχιστον από τα υπόλοιπα 
με δικαίωμα ψήφου μέλη της Επιτροπής και αποφασίζει 
κατά πλειοψηφία.

6. Για την εισαγωγή των αιτήσεων υπαγωγής στην 
αρμόδια γνωμοδοτική επιτροπή τηρείται η απόλυτη 
σειρά προτεραιότητας με βάση την ημερομηνία που 
έχουν υποβληθεί οι αιτήσεις αυτές (άρθρο 7 παρ. 7(α) 
του Ν. 3299/04).

7. Στις συνεδριάσεις της Επιτροπής είναι δυνατόν 
να καλούνται εκπρόσωποι των επενδυτικών φορέων, 
υπηρεσιών του Δημοσίου και λοιπών φορέων εφόσον 
αυτό κρίνεται σκόπιμο για την υποβοήθηση του έργου 
της Επιτροπής.
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Άρθρο 5

Η συγκρότηση της ως άνω Περιφερειακής Γνωμο−
δοτικής Επιτροπής γίνεται με απόφαση του Γενικού 
Γραμματέα Περιφέρειας Κρήτης μη δημοσιευμένη στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Με την απόφαση αυτή 
ορίζεται επίσης ο γραμματέας της Επιτροπής. (άρθρο 
7 παρ. 15 εδ. στ. του Ν. 3299/04).

Άρθρο 6
Περιορισμοί για τα μέλη

της Περιφερειακής Γνωμοδοτικής Επιτροπής

1. Δεν μπορούν να συμμετέχουν στις συνεδριάσεις 
της Περιφερειακής Γνωμοδοτικής Επιτροπής ως μέλη 
σύμβουλοι ή φυσικά πρόσωπα που συμμετέχουν στο 
εταιρικό ή μετοχικό κεφάλαιο ή στη διοίκηση επιχειρή−
σεων ή έχουν καταρτίσει ή συμμετάσχει στην κατάρτιση 
επενδύσεων ή έχουν αξιολογήσει ή ελέγξει αιτήσεις 
υπαγωγής, κατά την τελευταία πενταετία, που έχουν 
υπαχθεί στο Ν. 2601/1998 ή στον παρόντα Νόμο ή έχουν 
υποβάλει αίτηση για να υπαχθούν στις διατάξεις του 
παρόντος, εφόσον στις συνεδριάσεις αυτές εξετάζο−
νται θέματα των επιχειρήσεων αυτών ή θέματα άλλων 
επιχειρήσεων ίδιου ή συναφούς αντικειμένου (άρθρο 7 
παρ.15 εδ.ζ. του Ν. 3299/04).

2. Τα μέλη της Περιφερειακής Γνωμοδοτικής Επιτρο−
πής αμείβονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 7 
παρ. 18 του Ν. 3299/2004.

3. Στα μέλη και τους εισηγητές της Περιφερειακής 
Γνωμοδοτικής Επιτροπής εφαρμόζονται οι διατάξεις 
του άρθρου 24 του Ν. 2429/96 περί υποβολής δήλωσης 
περιουσιακής τους κατάστασης, όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 3213/2003 (άρθρο 7 
παρ. 15 εδ.η. του Ν. 3299/04).

Άρθρο 7

Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκα−
λείται πρόσθετη επιβάρυνση του Κρατικού προϋπολο−
γισμού.

Άρθρο 8

Από την έκδοση της κατά άρθρο 5 της πιο πάνω από−
φασης συγκρότησης της Γνωμοδοτικής Επιτροπής της 
παρούσας απόφασης, παύουν να ισχύουν οι προηγούμε−
νες σχετικές αρχικές ή τροποιητικές αποφάσεις.

Άρθρο 9

Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσί−
ευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Ηράκλειο, 26 Ιανουαρίου 2010

Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΡΟΥΝΤΖΟΣ

F
    Αριθμ. οικ. 1142/427 (4)
Ανάθεση αρμοδιοτήτων στη Διεύθυνση Αθλητισμού.

  Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ

  Έχοντας υπόψη:
1.Τις διατάξεις: 
α) Του Ν.3200/55 «περί διοικητικής αποκεντρώσεως» 

όπως συμπληρώθηκε, τροποποιήθηκε και ισχύει.

β) Του Π.Δ. 30/96 «Κώδικας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκη−
σης» όπως συμπληρώθηκε, τροποποιήθηκε και ισχύει.

γ) Του Ν.2503/97 «Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της 
Περιφέρειας και άλλες διατάξεις» όπως συμπληρώθηκε, 
τροποποιήθηκε και ισχύει.

2. Τις διατάξεις του Ν. 2690/1999 « Κώδικας Διοικητικής 
Διαδικασίας» (Φ.Ε.Κ. 45/Α΄)

3. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Οργάνωσης και Λει−
τουργίας των Υπηρεσιών της Ενιαίας Νομαρχιακής Αυ−
τοδιοίκησης Αθηνών – Πειραιώς / Νομαρχιακού Διαμερί−
σματος Πειραιά όπως ισχύει (ΦΕΚ 1954/Β΄/23−09−2008).

4. Τις διατάξεις του Ν. 3274/2004 «Οργάνωση και λει−
τουργία των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ και 
Β΄ βαθμού» (ΦΕΚ 195/Α΄/2004)

5. Την υπ’ αρ. πρωτ. 3/04−01−2010 Απόφαση Νομάρχη 
Πειραιά περί ορισμού Αντινομαρχών 

6. Τις υπηρεσιακές ανάγκες, αποφασίζουμε:
Καθορίζουμε τις αρμοδιότητες σε θέματα της Διεύ−

θυνσης Αθλητισμού του Νομαρχιακού Διαμερίσματος 
Πειραιά ως εξής: 

Α. ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΝΟΜΑΡΧΗ
1. Χορήγηση άδειας λειτουργίας ιδιωτικών Γυμναστη−

ρίων – Σχολών Εκμάθησης αναγνωρισμένων ή μη Αθλη−
μάτων, σε φυσικά ή Νομικά πρόσωπα, σε ΟΤΑ α΄ και β΄ 
βαθμού και δημοτικές επιχειρήσεις.

2. Ανανέωση και επέκταση άδειας λειτουργίας ιδιωτι−
κών Γυμναστηρίων – Σχολών Εκμάθησης αναγνωρισμέ−
νων ή μη Αθλημάτων, σε φυσικά ή Νομικά πρόσωπα, σε 
ΟΤΑ α΄και β΄ βαθμού και δημοτικές επιχειρήσεις.

3. Επέκταση ή μεταφορά Ιδιωτικών Γυμναστηρίων 
– Σχολών Εκμάθησης Αθλημάτων σε νέο κτίριο.

4. Μεταβίβαση άδειας Ιδιωτικών Γυμναστηρίων – Σχο−
λών Εκμάθησης Αθλημάτων.

5. Συγκρότηση α) ειδικής επιτροπής πιστοποίησης και 
ελέγχου και β) τριμελών υποεπιτροπών του άρθρου 9 
του Π.Δ. 219/06.

6. Έγγραφα τα οποία αφορούν στην υποβολή ερωτη−
μάτων ως προς στην ερμηνεία των κείμενων διατάξε−
ων ή προτάσεων καθώς και κάθε έγγραφο, επιστολή, 
υπόμνημα ιδιάζουσας σημασίας προς τα Υπουργεία, 
Περιφέρεια, ΝΠΔΔ, Ανεξάρτητες Αρχές, Οργανισμούς, 
Δικαστήρια και το Νομαρχιακό Συμβούλιο ως και τα 
απαντητικά έγγραφα στις ανωτέρω Υπηρεσίες.

7. Έγκριση της εκτός έδρας μετακίνησης και την χο−
ρήγηση παντός είδους άδειας στον Προϊστάμενο της 
Υπηρεσίας.

8. Απόφαση για την εισήγηση προς το Πρωτοδικείο 
διάλυσης Αθλητικού Σωματείου σύμφωνα με το άρθρο 
105 του Αστικού Κώδικα.

9. Άσκηση σε ειδικές περιπτώσεις κάθε αρμοδιότητας 
από εκείνες οι οποίες ανατίθενται στον Αντινομάρχη 
και στον Προϊστάμενο της Υπηρεσίας.

10. Επιβολή άμεσης διακοπής εργασιών σε Ιδιωτικά Γυ−
μναστήρια− Σχολές Εκμάθησης Αθλημάτων, με σφράγι−
ση σε περίπτωση λειτουργίας τους χωρίς άδεια.(Π.Δ.)

11. Επιβολή προστίμου και προσωρινής ανάκλησης 
άδειας λειτουργίας μέχρι αποκατάστασης της νομι−
μότητας, σε ιδιωτικά Γυμναστήρια− Σχολές Εκμάθησης 
Αθλημάτων σε ενδεχόμενη διαπίστωση πώλησης βιτα−
μινών και συμπληρωμάτων διατροφής. Σε περίπτωση 
υποτροπής επιβολή της οριστικής ανάκλησης άδειας 
λειτουργίας. (Π.Δ.).
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Β. ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΑΝΤΙΝΟΜΑΡΧΗ
1. Άσκηση Διοικητικού και Διαχειριστικού ελέγχου στα 

πάσης φύσεως Πρωτοβάθμια αθλητικά σωματεία.
2. Έλεγχος και εποπτεία σε Ιδιωτικά Γυμναστήρια – 

Σχολών Εκμάθησης αναγνωρισμένων ή μη Αθλημάτων, 
σε φυσικά ή Νομικά πρόσωπα, σε ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού 
και δημοτικές επιχειρήσεις.

3. Έλεγχος και εποπτεία Αθλητικών Σωματείων.
4. Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας των υπαλλή−

λων.
5. Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής προμηθειών της 

Υπηρεσίας.
6. Εισήγηση στη Νομαρχιακή Επιτροπή για το διορισμό 

δικηγόρου για την διάλυση Αθλητικού Σωματείου.
7. Το εισηγητικό στο Νομάρχη για τη διάλυση Αθλη−

τικού Σωματείου.
8. Την εισήγηση προς τις αρμόδιες αρχές εφαρμογής 

κυρώσεων προς τα πρωτοβάθμια σωματεία, όταν είναι 
παράτυπη η λειτουργία τους.

9. Υπομνηστικά έγγραφα για όλα τα θέματα αρμοδι−
ότητάς του.

10. Η εισήγηση στα Νομαρχιακά Όργανα για την Ανάπτυ−
ξη συνόλου δράσεων στους τομείς της συμμετοχής, της 
πληροφόρησης, της αξιοποίησης του Ελεύθερου χρόνου, 
της ενθάρρυνσης και της υποστήριξης της επιχειρηματι−
κότητας των νέων σε συνεργασία με άλλους φορείς. 

11. Εντολή Έκτακτου Ελέγχου σε ιδιωτικά− δημοτικά 
γυμναστήρια− αθλητικές σχολές.

12. Εντολή ελέγχου σε αθλητικά σωματεία.
13. Απαντήσεις σε αιτήσεις πολιτών επί σοβαρών πε−

ριπτώσεων ή γενικότερου ενδιαφέροντος.
Γ. ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ
1. Απαντήσεις σε αιτήματα υπαλλήλων ή πολιτών σχε−

τικά με υπόθεσή τους.
2. Χορήγηση πάσης φύσεως αδειών στους Υπαλλή−

λους της Δ/νσης του.
3. Την παρακολούθηση και αξιοποίηση προγραμμάτων 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
4. Διαβιβαστικά έγγραφα σχετικά με τις διαδικασίες 

για την έκδοση των προαναφερόμενων αδειών καθώς 
και πάσης φύσεως εγγράφων προς Δημόσιες Υπηρε−
σίες –ΟΤΑ.

5. Προπαρασκευαστικά, πληροφοριακά ,διαβιβαστικά 
και υπομνηστικά έγγραφα για τα θέματα αρμοδιότητας 
της Δ/νσης.

6. Αναζήτηση πιστοποιητικών από την Υπηρεσία, σύμ−
φωνα με τις εγκυκλίους του ΥΠ.ΕΣ.

7. Πράξεις αρχειοθετήσεως εγγράφων.
8. Πρόκληση σε ακρόαση σύμφωνα με το άρθρο 20 

του Συντάγματος. 
9. Εισήγηση προς τα αρμόδια όργανα για την άσκηση 

αρμοδιοτήτων σε αθλητικά θέματα για την ανάπτυξη 
του εξωσχολικού αθλητισμού.

10. Θεώρηση βιβλίων των Αθλητικών Ενώσεων− Αθλη−
τικών Ομοσπονδιών και οργανωτικών εκτελεστικών επι−
τροπών.

11. Θεώρηση βιβλίων των Αθλητικών Σωματείων.
12. Αίτημα προς την Νομαρχιακή Επιτροπή για τον 

ορισμό δικηγόρου για τις υποθέσεις ιδιωτικών γυμνα−
στηρίων.

13. Αίτημα προς την Νομαρχιακή Επιτροπή για το 
διορισμό δικηγόρου για το χειρισμό στο Πρωτοδικείο 
υποθέσεων για τη διάλυση σωματείου.

14. Τα έγγραφα προς τα αθλητικά σωματεία και τις 
ενώσεις για την αποστολή των δικαιολογητικών προς 
συμπλήρωση των σχετικών φακέλων που τηρούνται 
στην Υπηρεσία.

Η παρούσα απόφαση ισχύει από της υπογραφής της 
και καταργεί κάθε προηγούμενη με ανάλογο περιεχό−
μενο. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Πειραιάς, 18 Ιανουαρίου 2010

Ο Νομάρχης
ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΙΧΑΣ
F

    Αριθμ. Οικ. 1593/616 (5)
Ανάθεση αρμοδιοτήτων στη Διεύθυνση Πολεοδομίας.

  Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις: 
α) Του Ν.3200/55 «περί διοικητικής αποκεντρώσεως» 

όπως συμπληρώθηκε, τροποποιήθηκε και ισχύει.
β) Του Π.Δ. 30/96 «Κώδικας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκη−

σης» όπως συμπληρώθηκε, τροποποιήθηκε και ισχύει.
γ) Του Ν.2503/97 «Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της 

Περιφέρειας και άλλες διατάξεις» όπως συμπληρώθηκε, 
τροποποιήθηκε και ισχύει.

2. Τις διατάξεις του Ν. 2690/1999 «Κώδικας Διοικητικής 
Διαδικασίας» (Φ.Ε.Κ.45/Α΄)

3. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Οργάνωσης και Λει−
τουργίας των Υπηρεσιών της Ενιαίας Νομαρχιακής Αυ−
τοδιοίκησης Αθηνών – Πειραιώς / Νομαρχιακού Διαμερί−
σματος Πειραιά όπως ισχύει (ΦΕΚ 1954/Β΄/23−09−2008).

4. Τις διατάξεις του Ν. 3274/2004 «Οργάνωση και λει−
τουργία των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ και 
Β΄ βαθμού» (ΦΕΚ 195/Α΄/2004)

5. Την υπ΄ αρ. πρωτ. 3/04−01−2010 Απόφαση Νομάρχη 
Πειραιά περί ορισμού Αντινομαρχών 

6. Τις υπηρεσιακές ανάγκες, αποφασίζουμε:
Καθορίζουμε τις αρμοδιότητες σε θέματα της Διεύ−

θυνσης Πολεοδομίας του Νομαρχιακού Διαμερίσματος 
Πειραιά ως εξής: 

Α. Αρμοδιότητες Νομάρχη
1. Απόφαση σύστασης και συγκρότησης επιτροπής 

Αρχιτεκτονικού Ελέγχου. (Ε.Π.Α.Ε.) (παρ. 3 αρθ. 3 Ν. 
1577/85 ΦΕΚ 210Α/85 και παρ. 1 και 3 αρθ. 1 της Κ.Υ.Α. 
31252/1530/87 ΦΕΚ 482Δ/87). 

2. Απόφαση ορισμού του Προέδρου και των μελών 
του ΣΧΟΠ του οικείου Νομού. (παρ. 2 αρθ. 4 της Υ.Α. 
75724/1151/83 ΦΕΚ 767Β/83, όπως ισχύει σήμερα). 

3. Άσκηση σε ειδικές περιπτώσεις κάθε αρμοδιότητας 
από εκείνες οι οποίες ανατίθενται με την παρούσα από−
φαση στον Αντινομάρχη και στο Προϊστάμενο.

4. Οι εγκρίσεις μετακίνησης εκτός έδρας και χορή−
γηση πάσης φύσεως άδειας στον προϊστάμενο της 
υπηρεσίας.

5. Τις απαντήσεις σε αιτήσεις πολιτών επί σοβαρών 
περιπτώσεων ή γενικότερου ενδιαφέροντος.

6. Συγκρότηση τετραμελούς Επιτροπής για την εκδί−
καση ενστάσεων κατά εκθέσεως αυτοψίας. (παρ. 4 αρθ. 
2 Π.Δ/γμα 5.7.83, ΦΕΚ. 291Δ/83 όπως τροποποιήθηκε με 
το αρθ.1 του Π. Δ/γματος 13.1.86, ΦΕΚ.10Δ/86). 

7. Τα έγγραφα τα οποία αφορούν στην υποβολή ερω−



850 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 

τημάτων ως προς στην ερμηνεία των κείμενων διατά−
ξεων ή προτάσεων καθώς και κάθε έγγραφο, επιστολή, 
υπόμνημα ιδιάζουσας σημασίας προς τα Υπουργεία, 
Περιφέρεια, ΝΠΔΔ, Ανεξάρτητες Αρχές, Οργανισμούς 
και το Νομαρχιακό Συμβούλιο ως και τα απαντητικά 
έγγραφα στις ανωτέρω Υπηρεσίες

Β. Αρμοδιότητες Αντινομάρχη
BI. Τμήματος Πολεοδομικού Σχεδιασμού.
1. Απόφαση με την οποία είναι δυνατόν να ορίζεται 

πλάτος κοινοχρήστου χώρου μεγαλύτερο από το προ−
βλεπόμενο από τις παρ. 1 και 2 του αρθ.6 του από 24.4.85 
Π.Δ/τος όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει (παρ.3 αρθ. 
1 του από 16.5.89 Π.Δ/τος ΦΕΚ. 293Δ/89).

2. Απόφαση έγκρισης παραχώρησης τμήματος άρτιου 
και οικοδομήσιμου οικοπέδου για δημιουργία κοινόχρη−
στου χώρου χωρίς αποζημίωση του ιδιοκτήτη του. (αρθ. 
6 του από 24.4.85 Π. Δ/τος ΦΕΚ.18 ΙΔ/85, όπως τροποποι−
ήθηκε με την παρ. 4 του αρθ. 1 του από 16.5.89 Π.Δ/τος, 
ΦΕΚ 293Δ/89).

3. Απόφαση καθορισμού ελαχίστης απόστασης των 
κτιρίων από το όριο των υφιστάμενων κοινοχρήστων 
χώρων ή από τον άξονα της οδού σε οικισμούς μέχρι 
2000 κατοίκους, εφόσον αυτό είναι αναγκαίο για λό−
γους κυκλοφοριακούς, περιβαλλοντικούς, αρχιτεκτονι−
κούς και φυσιογνωμίας του οικισμού. (αρθ.6 του από 
24.4.85 Π.Δ/τος, ΦΕΚ.181Δ/85, όπως τροποποιήθηκε με 
την παρ. 5 περ. γ του αρθ. 1 του από 16.5.89 Π.Δ/τος, 
ΦΕΚ. 293Δ/89).

4. Απόφαση καθορισμού πλάτους ζώνης σε οικισμούς 
κάτω από 2.000 κατοίκων εντός της οποίας απαγορεύ−
εται η ανέγερση βιομηχανικών και βιοτεχνικών εγκατα−
στάσεων μέσης και υψηλής όχλησης (αρθ. 7 του από 
44.4.85 Π.Δ/τος, ΦΕΚ 181Δ/85, όπως τροποποιήθηκε 
με την παρ.4 του αρθ.11 του από 16.5.89 Π.Δ/τος ΦΕΚ. 
293Δ/89).

5. Απόφαση επιβολής αναστολής χορήγησης οικοδο−
μικών άδειων και εκτέλεσης οικοδομικών εργασιών στις 
περιπτώσεις όπου ο Νομάρχης σύμφωνα με τα οριζό−
μενα από τις σχετικές διατάξεις, έχει την αρμοδιότητα 
να εγκρίνει τροποποιήσεις σχεδίων ή τροποποιήσεις 
και καθορισμό όρων και περιορισμών δόμησης ή και 
προκηπίων (παρ. 15 αρθ.8 του Ν. 1512/85 ΦΕΚ. 4Α/85).

6. Απόφαση έγκρισης ή απόρριψης της προκαταρτι−
κής πρότασης του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. για ανάπλαση περιοχής. 
(παρ.4 του αρθ. 9 του Ν.2508/13.6.97, ΦΕΚ.124Α/97).

7. Απόφαση έγκρισης της προκαταρτικής πρότασης 
ανάπλασης. (παρ.5 του αρθ.9 του Ν.2508/13.6.97, ΦΕΚ. 
124Α/97).

8. Απόφαση για αναστολή χορήγησης οικοδομικών αδει−
ών στην περιοχή της προκαταρτικής πρότασης ανάπλα−
σης. (παρ. 8 του αρθ. 9 του Ν. 2508/13.6.97, ΦΕΚ. 124Α/97).

9. Απόφαση έγκρισης πολεοδομικής μελέτης ανάπλασης. 
(παρ. 2 του αρθ. 11 του Ν. 2508/13.6.97, ΦΕΚ. 124Α/ 97).

10. Πράξη του Νομάρχη − στην περίπτωση που έχει 
εγκρίνει την προκαταρτική πρόταση ανάπλασης − για 
καθορισμό των ορίων των ζωνών άσκησης του δικαιώ−
ματος προτίμησης και οι κατηγορίες ακινήτων, για τις 
οποίες ισχύει το δικαίωμα αυτό (παρ. 1 του αρθ. 12 του 
Ν.2508/13.6.97, ΦΕΚ. 124Α/97).

11. Απόφαση για κατάρτιση πολεοδομικής μελέτης 
αναμόρφωσης προβληματικής περιοχής εντός σχεδίου 
πόλεως ή εντός οικισμών προ του 1923. (παρ. 2 του αρθ. 
15 του Ν. 2508/13.6.97, ΦΕΚ. 124Α/97).

12. Απόφαση αναστολής χορήγησης οικοδομικών αδει−
ών μετά την πρόταση υπαγωγής περιοχής για πολε−
οδόμηση ως προβληματικής. (παρ. 3 του αρθ. 15 του 
Ν.2508/13.6.97 ΦΕΚ. 124Α/97).

13. Απόφαση περί του σύννομου της μεταβίβασης 
της κυριότητας γηπέδων επί των οποίων ο ιδιοκτή−
της σχημάτισε ή αναγνώρισε ή επιδιώκει τον σχημα−
τισμό κοινόχρηστων χώρων (παρ.4 του αρθ.20 του 
από 17.7.23 Ν. Δ/τος, σε συνδυασμό με τις διατάξεις 
του ΝΔ. 532/70 ΦΕΚ. 103Α/70 και του ΒΔ. 712/70 ΦΕΚ. 
150Α/70).

14. Κρίση ενστάσεων κατά αποφάσεων της τεχνικής 
υπηρεσίας, με τις οποίες διευκρινίζονται τα όρια και 
η ζώνη πέριξ των εγκεκριμένων ρυμοτομικών σχεδίων 
όπου επιτρέπεται η εκτέλεση εργασιών δομήσεως υπό 
ορισμένους όρους και περιορισμούς. (παρ. 5 αρθ. 14 
του από 17.7.23 Ν.Δ/τος σε συνδυασμό με τις διατάξεις 
του Ν.Δ. 532/70 ΦΕΚ 103Α /70 και το Β.Δ. 712/70 ΦΕΚ 
150Α/70).

15. Απόφαση χαρακτηρισμού οδού ως προϋφισταμέ−
νης του 1923 (παρ. 4 αρθ. 20 του από 17−7−23 Ν. Δ/τος, 
σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Ν.Δ. 532/70, ΦΕΚ. 
103Α/70 και το Β.Δ. 712/70, ΦΕΚ. 150Α/70).

16. Έγκριση και τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου 
καθώς και καθορισμός όρων και περιορισμών δόμησης 
σύμφωνα με το άρθρο 10 του Ν. 3044/2002.

17. Προσωρινή αναστολή εφαρμογής εγκεκριμένου 
ρυμοτομικού σχεδίου σε περίπτωση αμφιβολιών που 
οφείλονται ή σε ατελή εφαρμογή αυτού ή σε ελλείψεις 
του τοπογραφικού χάρτη ή σε διαφορές μεταξύ του 
σχεδίου και της επί του εδάφους πραγματικής κατάστα−
σης. (παρ.1 αρθ.6 του από 17.7.23 Ν.Δ/τος σε συνδυασμό 
με τον Ν.Δ. 532/70 ΦΕΚ 103Α/70 και το ΒΔ 712/70 ΦΕΚ 
150/70). 

18. Καθορισμός των κυριότερων Κοινοτικών ή Δημοτι−
κών οδών (αρθ. 1 παρ.2 δδ του Π. Δ./τος της 24/31.5.1985 
«Τροποποίηση των όρων και περιορισμών δόμησης των 
γηπέδων των κείμενων εκτός των ρυμοτομικών σχεδίων 
των πόλεων και εκτός των ορίων των νομίμως υφιστά−
μενων προ του έτους 1923 οικισμών» (ΦΕΚ. 270Δ/85).

19. Έγκριση και τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου 
καθώς και καθορισμός όρων και περιορισμών δόμησης 
σύμφωνα με το άρθρο 10 του Ν. 3044/2002.

ΒΙΙ. Τμήματος Ελέγχου Κατασκευών
1. Απόφαση κατά τις διατάξεις του ΑΝ.410/68 για τον 

χαρακτηρισμό ως μη κατεδαφιστέων υπογείων σταθμών 
αυτοκινήτων μικρού και μεσαίου μεγέθους, που κατα−
σκευάστηκαν προς εξυπηρέτηση των αναγκών του κτιρί−
ου που στεγάζονται κατά παράβαση των διατάξεων του 
ΓΟΚ και εφόσον δεν θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια 
της κατασκευής, (αρθ. 3 Ν. 551/77, ΦΕΚ. 68Α/77).

2. Απόφαση περί οριστικής διατήρησης ή όχι των κτι−
σμάτων των οποίων η εκδοθείσα άδεια έχει ανακληθεί 
από την αρμοδία Πολεοδομική υπηρεσία για οποιοδή−
ποτε λόγο εκτός από υποβληθέντα αναληθή στοιχεία ή 
ανακριβείς αποτυπώσεις της υπάρχουσας πραγματικής 
κατάστασης και των οποίων η κατεδάφιση έχει αναστα−
λεί, (παρ. 7 αρθ. 8 του Ν. 1512/85 ΦΕΚ. 4Α/85).

3. Απόφαση για διάθεση μέσων από οποιοδήποτε τρί−
το για την κατεδάφιση των αυθαιρέτων κτισμάτων, που 
αναφέρονται στην παρ.2 του αρθ.15 του Ν. 1337/83 (παρ. 
2 αρθ. 4 του από 5.7.83 Π.Δ/τος, ΦΕΚ. 291Α/83).

4. Έγκριση δημιουργίας συνεργείων κατεδάφισης και 
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παροχής σ’ αυτά κάθε δυνατής αρωγής (παρ. 1 αρθ. 4 
του από 5.7.83 Π.Δ/τος, ΦΕΚ. 291Α/83). 

5. Απόφαση συγκρότησης επιτροπής για χορήγηση 
αδειών περίφραξης σε απόσταση 500μ. από ακτή ή 
λίμνη. (παρ. 4 αρθ. 4 Π.Δ. 236/94, ΦΕΚ. 95Α/1994).

6. Απόφαση κατεδάφισης περιφράξεων που εμποδί−
ζουν την πρόσβαση προς τις ακτές ή την όχθη της 
λίμνης και απόφαση επί ενστάσεως κατά της πρώτης. 
(παρ. 7 αρθ. 23 Ν. 1337/83, ΦΕΚ.33Α/14.3.83 και αρθ. 3 
Απόφασης 44353/1812/19.7.83, ΦΕΚ. 466Β/16.8.83).

7. Απόφαση εξαίρεσης από την κατεδάφιση αυθαί−
ρετων κατασκευών, σύμφωνα με τη διάταξη του Α.Ν. 
410/68 για το τμήμα που είναι ή ήταν σύμφωνο με τις 
πολεοδομικές διατάξεις.

8. Απόφαση εξαίρεσης ή όχι από την κατεδάφιση αυ−
θαιρέτων κατασκευών σύμφωνα με τις διατάξεις τις 
παρ.3 του αρθ. 16 του Ν.1337/83 (ΦΕΚ. 33Α/83) όπως 
τροποποιήθηκε με την παρ.6 του αρθ. 5 του Ν.2052/92 
(ΦΕΚ. 94Α/92).

9. Απόφαση εξαίρεσης ή όχι από την κατεδάφιση 
για «αυθαίρετα κτίσματα που έχουν υπαχθεί στον Ν. 
720/77, που βρίσκονται σε περιοχές εντός σχεδίου» με 
την ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 3 του 
αρθ. 16 του Ν. 1337/83. (παρ. 2 αρθ. 20 του Ν. 1337/83, 
ΦΕΚ. 33Α/83).

10. Απόφαση για τη συνέχιση ή μη εργασιών για κοι−
νωνικούς λόγους και για την αποπεράτωση αυθαιρέτου 
κτίσματος που έχει ήδη εξαιρεθεί από την κατεδάφιση 
κατά τη διαδικασία της παρ. 3 του αρθ. 16 του Ν. 1337/83, 
όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 6 του αρθ.5 του Ν. 
2052/92, ΦΕΚ. 94Α/92 (παρ. 2 αρθ. 2 της ΥΑ. 23186/3626/85, 
ΦΕΚ. 172Β/85).

11. Απόφαση για την μετατροπή του επιβληθέντος, σε 
αυθαίρετο κτίσμα που έχει δηλωθεί με τον Ν.1337/83 και 
έχει εξαιρεθεί της κατεδάφισης, προστίμου διατήρησης 
σε εφάπαξ πρόστιμο (παρ. 2 της ΥΑ. 23188/3628/85 ΦΕΚ. 
172Β/85).

12. Απόφαση για εξαίρεση ή όχι από την κατεδάφιση 
για αυθαίρετα κτίσματα ή κατασκευές που βρίσκονται 
εντός εγκεκριμένου ρυμοτομικών σχεδίων ή εντός ορίων 
οικισμών πριν από το 1923 που έχουν ανεγερθεί μέχρι 
της 31.1.83 και που δεν έχουν δηλωθεί σύμφωνα με τις 
διατάξεις του αρθ. 15 του Ν. 1337/83 και εφόσον δεν 
αντιβαίνουν στους όρους και περιορισμούς δόμησης της 
περιοχής που βρίσκονται (παρ. 5 αρθ. 8 του Ν. 1512/85 
ΦΕΚ. 4Α/85).

13. Συμπληρωματική απόφαση, σε περίπτωση που 
έχει εκδοθεί απόφαση εξαίρεσης από την κατεδάφιση 
κτίσματος, (σύμφωνα με την παρ. 8 του αρθ. 9) με την 
οποία το επιβληθέν πρόστιμο διατήρησης της περί−
πτωσης β της παρ. 2 του αρθ. 17 του Ν. 1337/83, μπορεί 
να μετατραπεί σε πρόστιμο εφάπαξ (παρ.6 αρθ.23 Ν. 
2300/95 ΦΕΚ. 69Α/95).

14. Απόφαση έγκρισης για την εξαίρεση ή όχι από 
την κατεδάφιση αυθαιρέτων κατασκευών αν πρόκειται 
για μικρές παραβάσεις (παρ. 8 αρθ. 9 Ν. 1512/85 ΦΕΚ. 
4Α/85).

ΒΙΙΙ. Τμήματος Χορήγησης Αδειών
1. Απόφαση καθορισμού των συγκεκριμένων οικοδο−

μών, των οποίων οι όψεις πρέπει, να αποπερατώνονται 
κατά τις παρ. 5 και 7 του αρθ.22 του Ν. 1577/85 (παρ. 9 
αρθ. 22 του Ν. 1577/85, (παρ. 9 αρθ. 22 του Ν. 1577/85).

2. Απόφαση παρέκκλισης από τις πολεοδομικές δι−

ατάξεις για τα νοσοκομειακά ή σχολικά ή προνοιακού 
χαρακτήρα κτίρια ή αθλητικές εγκαταστάσεις του δη−
μόσιου τομέα και για ειδικά κτίρια. (Ν. 1577/85 άρθρα 
21 & 1 και 2).

3. Απόφαση με την οποία κατ’ εξαίρεση επιτρέπεται ο 
εκσυγχρονισμός και η επέκταση υφιστάμενων βιομηχα−
νικών και βιοτεχνικών εγκαταστάσεων μέσης ή υψηλής 
όχλησης σε οικισμούς μέχρι 2000 κατοίκους (αρθρ.7 
του Π.Δ/τος από 24.4.85 ΦΕΚ 181Δ/85 που τροποποι−
ήθηκε με την παρ. 4 άρθρ. 1 του από 16.5.89 Π. Δ/τος 
ΦΕΚ 293Δ/89).

ΒΙV. Γραφείου Επικινδύνων Κατασκευών
1. Απόφαση συγκρότησης τριμελούς επιτροπής για 

τον έλεγχο επικίνδυνης ετοιμόρροπου οικοδομής. (αρ. 
7 Π.Δ. 13/22−4−29, ΦΕΚ. 153Α /29).

ΒV. Τμήματος Διοικητικής Μέριμνας.
1. Οι εγκρίσεις μετακίνησης εκτός έδρας των υπαλ−

λήλων.
2. Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής προμηθειών.
BVI. Τμήματος Πολεοδομικών Εφαρμογών
1. Σύσταση κτηματικής ομάδας και η απόφαση περί 

της εφαρμογής πράξης ομαδικής τακτοποίησης οικοπέ−
δων (άρθρ.49 παρ.2 & 3 του από 17.7.23 Ν.Δ/τος σε συν−
δυασμό με τις διατάξεις του Ν.3200/55 ΦΕΚ 97Α /55).

2. Συγκρότηση επιτροπής προσδιορισμού αξίας ακι−
νήτων (αρθ. 1 Π.Δ. 5/86 ΦΕΚ 17Α/86).

3. Συγκρότηση επιτροπής για την εκτίμηση της αξίας 
των συνεισφερομένων σε αστικό αναδασμό ακινήτων. 
(παρ. 1 αρθ. 1 Π.Δ. 422/94 ΦΕΚ 240Δ/94).

Επίσης στην αρμοδιότητα του Αντινομάρχη είναι:
−Τα έγγραφα τα οποία αφορούν στην υποβολή υπο−

μνημάτων, απόψεων και προτάσεων προς τα Δικαστή−
ρια.

Γ. Αρμοδιότητες Διευθυντού
ΓΙ. Τμήματος Πολεοδομικού Σχεδιασμού.
1. Διόρθωση ρυμοτομικού σχεδίου λόγω διαφορών που 

παρουσιάζονται μεταξύ αυτού και του σχεδίου που έχει 
εφαρμοστεί στο έδαφος (αρθ.6 παρ. 1 του από 17.7.23 
Ν. Δ/τος, σε συνδυασμό με το αρθ. 4 παρ.1 του από 
18.10.1925 Δ/τος περί τρόπου διορθώσεως ασυμφωνιών 
υφισταμένων μεταξύ του εγκεκριμένου σχεδίου και του 
επί του εδάφους εφαρμοσθέντος τοιούτου).

ΓΙΙ. Τμήματος Πολεοδομικών Εφαρμογών
1. Κύρωση πινακίδων εφαρμογής εγκεκριμένων ρυμο−

τομικών σχεδίων (άρθρ. 5 του από 17.7.23 Ν.Δ/τος ΦΕΚ 
228Α/23, σε συνδυασμό με το Ν.Δ.532/70 ΦΕΚ 103Α/70 
και το Β.Δ. 712/70 ΦΕΚ 150Α/70).

2. Καθορισμός υψομετρικής θέσης οδών, πλατειών κλπ 
κοινοχρήστων χώρων προς εφαρμογή των εγκεκριμένων 
ρυμοτομικών σχεδίων (παρ.1 και 2 του αρθ. 4 του από 
17.7.23 Ν. Δ/τος σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Ν.Δ. 
532/70, ΦΕΚ.103Α/70 και του Β.Δ. 712/70, ΦΕΚ. 150Α/70).

3. Κύρωση ή ακύρωση πράξης αναλογισμού αποζημιώ−
σεων και η κρίση των κατ’ αυτής υποβληθέντων ενστά−
σεων (παρ.2 αρθ. 34 του από 17−7−23 Ν. Δ/τος σε συν−
δυασμό με τις διατάξεις του αρθ.114 του από 5/8−10−49 
Δ/τος, ΦΕΚ. 200Α/49 και του Ν. 3200/55 ΦΕΚ.97Α/55).

4. Απόφαση επί ενστάσεων κατά πράξεων τακτοποί−
ησης ή προσκύρωσης οικοπέδων (παρ. 2 αρθ. 46 του 
από 17.7.23 Ν. Δ/τος σε συνδυασμό με τις διατάξεις του 
αρθ. 114 του από 5/8.10.49 Δ/τος ΦΕΚ. 200Α/49 και του 
Ν. 3200/55 ΦΕΚ. 97Α/55).

5. Απόφαση χαρακτηρισμού ως οικοδομήσιμων οικο−



852 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * FAX 210 52 21 004
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: http://www.et.gr  –  e-mail: webmaster.et@et.gr*02000762901100008*

πέδων πανταχόθεν αποκλεισμένων από των οδών του 
εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως. (παρ.5 των ενοποιημένων 
άρθρων 34, 44, 45 του από 17.7.23 Ν. Δ/τος σε συνδυα−
σμό με τις διατάξεις του Ν.Δ. 532/70, ΦΕΚ.103Α/70 και 
το Β.Δ. 712/70, ΦΕΚ. 150Α/70) και κύρωση πρωτοκόλλου 
αδυνάτου τακτοποίησης.

6. Κύρωση πράξεων εφαρμογής των πολεοδομικών 
μελετών που εγκρίθηκαν με τις διατάξεις του Ν.1337/83, 
του Π.Δ. 16/30−8−85 (ΦΕΚ.416Α/85) και του από 20/8/85 Π. 
Δ/τος (ΦΕΚ. 414Δ/85) και κρίση των κατ’ αυτών υποβλη−
θεισών ενστάσεων (αρθ. 12 παρ. 7 του Ν. 1337/83, όπως 
αντικαταστάθηκε με το αρθ.4 παρ. α του Ν. 1772/88, 
ΦΕΚ. 91/88 και ακολούθως με την παρ. 5 του αρθ. 6 του 
Ν. 2242/94 ΦΕΚ.162Α/94).

7. Απόφαση κύρωσης της πράξης εφαρμογής πολεο−
δομικής μελέτης. (παρ. 4 του αρθ. 7 του Ν. 2508/13.6.97, 
ΦΕΚ. 124Α/97).

8. Κύρωση μεμονωμένων πράξεων εφαρμογής καθώς 
και έκδοση απόφασης για την κατ’ εξαίρεση σύνταξη 
τους άρθρο 12 του Ν.1337/83 και Εγκύκλιο ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. 
34/92.

9. Έκδοση διορθωτικής πράξης για καταχώρηση στη 
μερίδα των ιδιοκτητών εκείνων των ιδιοκτησιών που 
στις πράξεις εφαρμογής αναγράφονται με ελλιπή στοι−
χεία ή με την ένδειξη άγνωστος (αρθ.4 του Ν. 1772/88 
ως συμπλήρωση της παρ.7 του αρθ. 12 του Ν. 1337/83, 
ΦΕΚ. 21Α/83).

ΓΙΙΙ. Τμήματος Χορήγησης Αδειών
1. Απόφαση για παράταση προθεσμίας πέρα των εννέα 

μηνών που ορίζει το από 13/7/93 Π.Δ/γμα περί «Τρόπου 
έκδοσης άδειων και ελέγχου των ανεγειρόμενων οικο−
δομών», για την επιστροφή του φακέλου οικοδομικής 
αδείας στον ιδιοκτήτη κατόπιν αιτιολογημένης εισή−
γησης από την Υπηρεσία και εφόσον η καθυστέρηση 
χορήγησης οικοδομικής αδείας οφείλεται σε ανώτερη 

βία για τους ενδιαφερομένους ή σε υπαιτιότητα της 
Υπηρεσίας ή άλλων υπηρεσιών. (αρθ. 3 παρ. 8 του από 
13.7.93 Π.Δ/τος ΦΕΚ. 795Δ/93).

2. Απόφαση για παράταση ισχύος της οικοδομικής 
αδείας για όσο διάστημα δεν έχουν διακοπή οι οικο−
δομικές εργασίες με υπαιτιότητα του ιδιοκτήτη. (παρ. 
7 αρθ 5 Π.Δ 13.7.93, ΦΕΚ 795Δ/93, όπως συμπληρώθηκε 
με το Π.Δ 27.2.95 ΦΕΚ 123Δ/95)

3. Απόφαση για την επάρκεια του τεχνητού φωτισμού 
και αερισμού σε ειδικά κτήρια που δεν υπάρχει αρμόδιος 
φορέας για τον έλεγχο της λειτουργικότητας (άρθρο 
11 της απόφασης 3046/304/3−02−89, όπως τροποποιή−
θηκε με την παρ. 6 της Υ.Α. 49977/3068/30−06−89, ΦΕΚ 
535Β/89).

Επίσης στην αρμοδιότητα του Διευθυντού είναι:
1. Η χορήγηση πάσης φύσεως αδειών στους υπαλλή−

λους της υπηρεσίας.
2. Η υπογραφή όλων των υπομνηστικών και διαβιβα−

στικών εγγράφων.
3. Η υπογραφή όλων των εγγράφων που γενικώς αρ−

χειοθετούνται.
4. Τις απαντήσεις σε αιτήματα υπαλλήλων ή πολιτών 

σχετικά με υποθέσεις τους.
5. Παραλαβή δικογράφων.
Αρμοδιότητα που δεν περιλαμβάνεται στην παρούσα 

Απόφαση ασκείται από τον Νομάρχη.
Η παρούσα απόφαση ισχύει από της υπογραφής της 

και καταργεί κάθε προηγούμενη με ανάλογο περιεχό−
μενο. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Πειραιάς, 19 Ιανουαρίου 2010

Ο Νομάρχης
ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΙΧΑΣ
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