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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
 Τιμολόγιο για εργασίες επισκευής βλαβών σε πλημ−

μυρόπληκτα κτίρια, από τις πλημμύρες α) του 
Ιουνίου, Ιουλίου και Αυγούστου 2009, σε περιο−
χές του Νομού Θεσσαλονίκης, β) του Φεβρουα−
ρίου 2010, σε περιοχές του Νομού Έβρου και γ) 
του Φεβρουαρίου 2010, σε περιοχές του Νομού 
Χαλκιδικής.  ........................................................................................... 1

Καθορισμός ελαχίστων υποχρεωτικών απαιτήσεων 
για την κατάθεση φακέλων επισκευής κτιρίων που 
έχουν υποστεί βλάβες από τις πλημμύρες α) του 
Ιουνίου, Ιουλίου και Αυγούστου 2009, σε περιο−
χές του Νομού Θεσσαλονίκης, β) του Φεβρουα−
ρίου 2010, σε περιοχές του Νομού Έβρου και γ) 
του Φεβρουαρίου 2010, σε περιοχές του Νομού 
Χαλκιδικής. ........................................................................................... 2

 Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης με αμοιβή ερ−
γασίας δέκα εννέα (19) μονίμων υπαλλήλων του 
Ινστιτούτου Τεχνικής Σεισμολογίας και Αντισει−
σμικών Κατασκευών για το έτος 2010. ........................ 3 

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 2715/Β9β (1)
  Τιμολόγιο για εργασίες επισκευής βλαβών σε πλημμυ−

ρόπληκτα κτίρια, από τις πλημμύρες α) του Ιουνίου, 
Ιουλίου και Αυγούστου 2009, σε περιοχές του Νομού 
Θεσσαλονίκης, β) του Φεβρουαρίου 2010, σε περιο−
χές του Νομού Έβρου και γ) του Φεβρουαρίου 2010, 
σε περιοχές του Νομού Χαλκιδικής. 

 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 2, παρ. 2 και του άρθρου 

3 της από 28.7.78 Πράξεως Νομοθετικού Περιεχομένου 
του Προέδρου της Δημοκρατίας «περί αποκαταστάσεως 
ζημιών εκ σεισμών 1978 εις περιοχή Βορείου Ελλάδος 
κλπ. και ρυθμίσεως ετέρων τινών συναφών θεμάτων» 
που κυρώθηκε με το Ν. 867/79 (ΦΕΚ Α΄ 24).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 3, παρ. 3, τελευταίο εδά−
φιο του Ν. 1266/82 (Φ.Ε.Κ. 81/Α΄) «Περί οργάνων ασκήσε−

ως της νομισματικής, πιστωτικής και συναλλαγματικής 
πολιτικής και άλλες διατάξεις» όπως συμπληρώθηκαν 
με το άρθρο 25, παρ.6 του Ν. 1418/84 «Περί Δημοσίων 
Έργων και ρυμθίσεις άλλων συναφών θεμάτων» (Φ.Ε.Κ 
23/Α΄).

3. Τις διατάξεις του Ν. 1190/81 (ΦΕΚ 203/Α΄/30.7.81), 
ο οποίος κυρώνει την από 26.3.81 Πράξη Νομοθετικού 
Περιεχομένου του Προέδρου της Δημοκρατίας «περί 
αποκαταστάσεως ζημιών εκ σεισμών 1981 και ρυθμίσεως 
ετέρων συναφών θεμάτων» όπως αυτή τροποποιήθηκε 
και συμπληρώθηκε με το άρθρο 1, παρ. 42 και 43 του 
Ν. 2412/96 «Μεταφορά αρμοδιοτήτων από το Υπουργι−
κό Συμβούλιο σε άλλα Κυβερνητικά όργανα και άλλες 
διατάξεις» (ΦΕΚ 123/Α΄/17.6.96).

4. Το Π.Δ. 69/1988 «Οργανισμός Γενικής Γραμματείας 
Δημοσίων Έργων» όπως ισχύει σήμερα.

5. Την Απόφαση οικ/3828/ΤΣΕΠ 31.1/8.11.95, για την 
«Αναδιάρθρωση Υπηρεσιών της Υ.Α.Σ.» και τις ΔΟ/114/1/
Φ.1331/27.9.2002 Αποφάσεις του Υφυπουργού ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. 
και τη με αρ. πρωτ. οικ. 4767/Α΄312/21.9.2005 Αποφ. Υπουρ−
γού ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. σχετικά με την αναδιάρθρωση της ΥΑΣ.

6. Τη Δ16α/04/773/29.11.90 Κοινή Απόφαση Υπουργού 
Προεδρίας Κυβερνήσεως και Αναπλ. Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.
Δ.Ε., «περί εξαιρέσεως διοικητικών πράξεων ή εγγράφων 
από τον κανόνα των τριών υπογραφών».

7. Το τεύχος «Κατευθυντήριες Προδιαγραφές και 
Οδηγίες για Επισκευές Κτιρίων με Βλάβες από Σεισμό»
(«Κ.Π.Ο.Ε.Κ.Β.Σ.»), που εκδόθηκε από το τ. Υπουργείο Δη−
μοσίων Έργων, στη Θεσσαλονίκη, στις 5.8.78.

8. Το «Αναλυτικόν Τιμολόγιον Οικοδομικών Εργασι−
ών» («Α.Τ.Ο.Ε.») που εγκρίθηκε με την απόφαση Ε7/1253/ 
155/16.1.76 του Υπουργού τ. Δημ. Έργων, όπως τροπο−
ποιήθηκε και ισχύει σήμερα.

9. Την υπ’ αρ. 2876/2009 (Φ.Ε.Κ. 2234/Β΄/7.10.2009) 
Απόφαση του Πρωθυπουργού για την αλλαγή τίτλου 
Υπουργείων.

10. Το άρθρο 6 παρ. 2 του Π.Δ. 189/2009 (Φ.Ε.Κ. 221/
Α΄/5.11.09) «Από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας 
και Κλιματικής Αλλαγής μεταφέρονται ως σύνολο αρ−
μοδιοτήτων υπηρεσιών και προσωπικού στο Υπουργείο 
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων η Γενική Γραμμα−
τεία Δημοσίων Έργων Π.Δ. 69/1988, Α΄ 28, Π.Δ. 63/2005, 
Α΄ 98, άρθρο 52(στ), (αα)».

11. Το Π.Δ. 187/2009 (Φ.Ε.Κ. 214/Α΄/7.10.2009), για το δι−
ορισμό των Υπουργών και Υφυπουργών.
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12. Το Π.Δ. 185/2009 (Φ.Ε.Κ. 213/Α΄/7.10.2009), για την 
ανασύσταση του Υπουργείου Οικονομικών.

13. Το Π.Δ. 189/2009 (Φ.Ε.Κ. 221/Α΄/5.11.2009), για τον 
καθορισμό και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουρ−
γείων.

14. Τη με αρ.πρωτ.οικ. 69139/7766/21.12.09 Απόφαση με 
θέμα «Ανάθεση αρμοδιοτήτων του Υπουργού Υποδομών, 
Μεταφορών και Δικτύων στους Υφυπουργούς Υποδο−
μών, Μεταφορών και Δικτύων».

15. Τη με αρ. πρωτ. Υ.Α.Σ. 5247/09/Α΄32/26.3.2010 (σχετ. 
5068/09, 4963/09) Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικο−
νομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Εσωτερικών, 
Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και 
Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων, με θέμα «Οριοθέ−
τηση περιοχών και πιστωτικές διευκολύνσεις για την 
αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια από τις πλημμύρες 
του Ιουνίου, Ιουλίου και Αυγούστου 2009, σε περιοχές 
του Νομού Θεσσαλονίκης».

16. Τη με αρ. πρωτ. Υ.Α.Σ. 1084/Α΄32/19.2.2010 (ΟΡΘΗ 
ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 29/03/10) Κοινή Απόφαση των Υπουργών 
Οικονομικών, Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας & Ναυτι−
λίας, Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής Δια−
κυβέρνησης και του Υφυπουργού Υποδομών Μεταφορών 
& Δικτύων, με θέμα «Οριοθέτηση περιοχών για την απο−
κατάσταση των ζημιών σε κτίρια από τις πλημμύρες του 
Φεβρουαρίου 2010, σε περιοχές του Νομού Έβρου».

17. Τη με αρ. πρωτ. Υ.Α.Σ. 1121/Α΄32/23.03.2010 Κοινή Από−
φαση των Υπουργών Οικονομικών, Οικονομίας, Ανταγω−
νιστικότητας & Ναυτιλίας, Εσωτερικών, Αποκέντρωσης 
& Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και του Υφυπουργού 
Υποδομών Μεταφορών & Δικτύων, με θέμα «Οριοθέτηση 
περιοχών για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια 
από τις πλημμύρες του Φεβρουαρίου 2010, σε περιοχές 
του Νομού Χαλκιδικής».

18. Τις έκτακτες στεγαστικές και λοιπές ανάγκες που 
έχουν δημιουργηθεί στους κατοίκους περιοχών του 
Νομού Θεσσαλονίκης, του Νομού Έβρου και του Νομού 
Χαλκιδικής, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε να εφαρμοστεί η με αρ. πρωτ. Υ.Α.Σ. οικ. 
8446/Β9β/1.12.09 (Φ.Ε.Κ. 2460/Β΄/17.12.09) Απόφαση του 
Υπουργού Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων με θέμα 
«Τιμολόγιο για εργασίες επισκευής βλαβών σε πλημ−
μυρόπληκτα κτίρια, για τον υπολογισμό της δαπάνης 
και των αντίστοιχων παροχών για την αποκατάσταση 
των ζημιών σε κτίρια από τις πλημμύρες: α) της 25ης 
Νοεμβρίου 2008 σε περιοχές του Ν. Θεσπρωτίας, β) της 
12ης Δεκεμβρίου 2008 σε περιοχές του Ν. Κορινθίας και 
γ) του Σεπτεμβρίου 2009 σε περιοχές του Ν. Εύβοιας» 
και για τον υπολογισμό της αμοιβής του ιδιώτη Μηχανι−
κού, όπου απαιτείται σύμφωνα με τη σχετική Απόφαση 
Καθορισμού Ελαχίστων Υποχρεωτικών Απαιτήσεων, 
για την αποκατάσταση των ζημιών από τις πλημμύρες 
α)του Ιουνίου, Ιουλίου και Αυγούστου 2009, σε περιο−
χές του Νομού Θεσσαλονίκης όπως αναφέρεται στη με 
αρ. πρωτ. Υ.Α.Σ. 5247/09/Α΄32/26.03.2010 (σχετ. 5068/09, 
4963/09)Κ.Υ.Α., β) του Φεβρουαρίου 2010, σε περιοχές 
του Νομού Έβρου όπως αναφέρεται στη με αρ. πρωτ. 
Υ.Α.Σ. 1084/Α΄32/19.02.2010 (ορθή επανάληψη 29/03/10)Κ.
Υ.Α. και γ) του Φεβρουαρίου 2010, σε περιοχές του Νο−
μού Χαλκιδικής όπως αναφέρεται στη με αρ. πρωτ. Υ.Α.Σ. 
1121/Α΄32/23.03.2010 Κ.Υ.Α.

Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλεί−
ται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 30 Απριλίου 2010
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΓΚΡΙΩΤΗΣ
F

Aριθμ. 2714/Β11 (2)
    Καθορισμός ελαχίστων υποχρεωτικών απαιτήσεων για 

την κατάθεση φακέλων επισκευής κτιρίων που έχουν 
υποστεί βλάβες από τις πλημμύρες α) του Ιουνίου, 
Ιουλίου και Αυγούστου 2009, σε περιοχές του Νομού 
Θεσσαλονίκης, β) του Φεβρουαρίου 2010, σε περιο−
χές του Νομού Έβρου και γ) του Φεβρουαρίου 2010, 
σε περιοχές του Νομού Χαλκιδικής.

  Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 2, παρ. 2 και του άρθρου 

3 της από 28.7.78 Πράξεως Νομοθετικού Περιεχομένου 
του Προέδρου της Δημοκρατίας «περί αποκαταστάσεως 
ζημιών εκ σεισμών 1978 εις περιοχή Βορείου Ελλάδος 
κλπ. και ρυθμίσεως ετέρων τινών συναφών θεμάτων» 
που κυρώθηκε με το Ν. 867/79 (ΦΕΚ Α΄ 24), και του άρ−
θρου 10 του Ν. 2576/98 (ΦΕΚ 25/Α΄/9.2.98).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 3, παρ.3, τελευταίο εδάφιο 
του Ν. 1266/82 (Φ.Ε.Κ. 81/Α΄) «Περί οργάνων ασκήσεως της 
νομισματικής, πιστωτικής και συναλλαγματικής πολιτι−
κής και άλλες διατάξεις» όπως συμπληρώθηκαν με το 
άρθρο 25, παρ. 6 του Ν. 1418/84 «Περί Δημοσίων Έργων 
και ρυθμίσεις άλλων συναφών θεμάτων» (Φ.Ε.Κ. 23/Α΄).

3. Τις διατάξεις του Ν. 1190/81 (ΦΕΚ 203/Α΄/30.7.81), 
ο οποίος κυρώνει την από 26.3.81 Πράξη Νομοθετικού 
Περιεχομένου του Προέδρου της Δημοκρατίας «περί 
αποκαταστάσεως ζημιών εκ σεισμών 1981 και ρυθμίσεως 
ετέρων συναφών θεμάτων» όπως αυτή τροποποιήθηκε 
και συμπληρώθηκε με το άρθρο 1, παρ. 42 και 43 του 
Ν. 2412/96 «Μεταφορά αρμοδιοτήτων από το Υπουργι−
κό Συμβούλιο σε άλλα Κυβερνητικά όργανα και άλλες 
διατάξεις» (ΦΕΚ 123/Α΄/17.6.96).

4. Το Π.Δ. 69/1988 «Οργανισμός Γενικής Γραμματείας 
Δημοσίων Έργων» όπως ισχύει σήμερα.

5. Την Απόφαση οικ/3828/ΤΣΕΠ 31.1/8.11.95, για την 
«Αναδιάρθρωση Υπηρεσιών της Υ.Α.Σ.» και τις ΔΟ/114/1/
Φ.1331/27.9.2002 Αποφάσεις του Υφυπουργού ΠΕ.ΧΩ.
ΔΕ. και τη με αρ. πρωτ. οικ. 4767/Α΄312/21.9.2005 Αποφ. 
Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. σχετικά με την αναδιάρθρωση της 
ΥΑΣ.

6. Τη Δ16α/04/773/29.11.90 Κοινή Απόφαση Υπουργού 
Προεδρίας Κυβερνήσεως και Αναπλ. Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.
Δ.Ε., «περί εξαιρέσεως διοικητικών πράξεων ή εγγράφων 
από τον κανόνα των τριών υπογραφών».

7. Την υπ’ αρ. 2876/2009 (Φ.Ε.Κ. 2234/Β΄/7.10.2009) 
Απόφαση του Πρωθυπουργού για την αλλαγή τίτλου 
Υπουργείων.

8. Το άρθρο 6 παρ. 2 του Π.Δ. 189/2009 (Φ.Ε.Κ. 221/
Α΄/5.11.09) «Από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας 
και Κλιματικής Αλλαγής μεταφέρονται ως σύνολο αρ−
μοδιοτήτων υπηρεσιών και προσωπικού στο Υπουργείο 
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων η Γενική Γραμμα−
τεία Δημοσίων Έργων Π.Δ. 69/1988, Α΄ 28, Π.Δ. 63/2005, 
Α΄ 98, άρθρο 52(στ), (αα)».
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9. Το Π.Δ. 187/2009 (Φ.Ε.Κ. 214/Α΄/7.10.2009), για το δι−
ορισμό των Υπουργών και Υφυπουργών.

10. Το Π.Δ. 185/2009 (Φ.Ε.Κ. 213/Α΄/7.10.2009), για την 
ανασύσταση του Υπουργείου Οικονομικών.

11. Το Π.Δ. 189/2009 (Φ.Ε.Κ. 221/Α΄/5.11.2009), για τον 
καθορισμό και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουρ−
γείων.

12. Την Απόφαση με αριθμό οικ./1356/4/24.6.91 (ΦΕΚ 
430Β΄) περί καθορισμού αμοιβών μηχανικών για εκπό−
νηση μελετών και επίβλεψη αποκατάστασης κτιρίων 
που υπέστησαν βλάβες από τον σεισμό.

13. Το τεύχος «Κατευθυντήριες Προδιαγραφές και 
Οδηγίες για Επισκευές Κτιρίων με Βλάβες από Σεισμό» 
(«Κ.Π.Ο.Ε.Κ.Β.Σ.»), που εκδόθηκε από το τ. Υπουργείο Δη−
μοσίων Έργων, στη Θεσσαλονίκη, στις 5.8.78.

14. Την με αρ. πρωτ. οικ./69139/7766/21.12.09 Απόφαση 
με θέμα «Ανάθεση αρμοδιοτήτων του Υπουργού Υπο−
δομών, Μεταφορών και Δικτύων στους Υφυπουργούς 
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων».

15. Τη με αρ. πρωτ. Υ.Α.Σ. 5247/09/Α΄32/26.03.2010 (σχετ. 
5068/09, 4963/09) Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικο−
νομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Εσωτερικών, 
Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και 
Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων, με θέμα «Οριοθέ−
τηση περιοχών και πιστωτικές διευκολύνσεις για την 
αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια από τις πλημμύρες 
του Ιουνίου, Ιουλίου και Αυγούστου 2009, σε περιοχές 
του Νομού Θεσσαλονίκης».

16. Τη με αρ. πρωτ. Υ.Α.Σ. 1084/Α32/19.02.2010 (ΟΡΘΗ 
ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 29/03/10) Κοινή Απόφαση των Υπουργών 
Οικονομικών, Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας & Ναυτι−
λίας, Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής Δια−
κυβέρνησης και του Υφυπουργού Υποδομών Μεταφορών 
& Δικτύων, με θέμα «Οριοθέτηση περιοχών για την απο−
κατάσταση των ζημιών σε κτίρια από τις πλημμύρες του 
Φεβρουαρίου 2010, σε περιοχές του Νομού Έβρου».

17. Τη με αρ. πρωτ. Υ.Α.Σ. 1121/Α΄32/23.3.2010 Κοινή Από−
φαση των Υπουργών Οικονομικών, Οικονομίας, Ανταγω−
νιστικότητας & Ναυτιλίας, Εσωτερικών, Αποκέντρωσης 
& Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και του Υφυπουργού 
Υποδομών Μεταφορών & Δικτύων, με θέμα «Οριοθέτηση 
περιοχών για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια 
από τις πλημμύρες του Φεβρουαρίου 2010, σε περιοχές 
του Νομού Χαλκιδικής».

18. Τις έκτακτες στεγαστικές και λοιπές ανάγκες που 
έχουν δημιουργηθεί στους κατοίκους περιοχών του 
Νομού Θεσσαλονίκης, του Νομού Έβρου και του Νομού 
Χαλκιδικής, αποφασίζουμε:

Ορίζουμε το θεσμικό πλαίσιο για την αποκατάσταση 
των βλαβών που προκάλεσαν οι πλημμύρες α) του Ιουνί−
ου, Ιουλίου και Αυγούστου 2009, σε περιοχές του Νομού 
Θεσσαλονίκης, β) του Φεβρουαρίου 2010, σε περιοχές 
του Νομού Έβρου και γ) του Φεβρουαρίου 2010, σε πε−
ριοχές του Νομού Χαλκιδικής, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 
πρωτ. οικ. Υ.Α.Σ. 8445/Β11/1.12.09 (Φ.Ε.Κ. 2460/Β΄/17.12.09) 
Απόφαση του Υπουργού ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ. με θέμα «Καθορι−
σμός ελαχίστων υποχρεωτικών απαιτήσεων για την κα−
τάθεση φακέλων επισκευής κτιρίων που έχουν υποστεί 
βλάβες από τις πλημμύρες α) της 25ης Νοεμβρίου 2008 
σε περιοχές του Ν. Θεσπρωτίας, β) της 12ης Δεκεμβρίου 
2008 σε περιοχές του Ν. Κορινθίας και γ) του Σεπτεμ−
βρίου 2009 σε περιοχές του Ν. Εύβοιας».

Αντίγραφο του στελέχους (εντύπου) των κατά τα πα−

ραπάνω χορηγουμένων αδειών επισκευής θα κοινοποιεί−
ται στην αρμόδια Πολεοδομία ή Πολεοδομικό γραφείο, 
στο Δήμο στα διοικητικά όρια του οποίου υφίσταται το 
πλημμυρόπληκτο κτίριο καθώς και στο αρμόδιο Ι.Κ.Α.

Η χορήγηση της Δωρεάν Κρατικής Αρωγής στους 
δικαιούχους ορίζεται στα αναφερόμενα στις σχετικές 
Αποφάσεις που αφορά στις πιστωτικές διευκολύνσεις 
για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια από τα 
συμβάντα που αναφέρονται στο θέμα της απόφασης 
αυτής.

Η απόφαση αυτή ισχύει από την ημέρα δημοσιεύσεώς 
της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλεί−
ται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 30 Απριλίου 2010
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΓΚΡΙΩΤΗΣ
F

Aριθμ. Δ16γ/207/15/266/Γ (3)
    Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης με αμοιβή εργασί−

ας δέκα εννέα (19) μονίμων υπαλλήλων του Ινστιτού−
του Τεχνικής Σεισμολογίας και Αντισεισμικών Κατα−
σκευών για το έτος 2010. 

 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ/τος 

189/5−11−2009 (ΦΕΚ 221Α΄) «Καθορισμός και ανακατανομή 
αρμοδιοτήτων των Υπουργείων».

2. Την αριθμ. 2876/7−10−2009 απόφαση Πρωθυπουργού 
(ΦΕΚ 2234Β΄) «Αλλαγή τίτλου Υπουργείων».

3. Τις διατάξεις του άρθρου 16 του Ν. 3205/2003 «Μι−
σθολογικές ρυθμίσεις λειτουργών και υπαλλήλων του 
Δημοσίου, ΝΠΔΔ και ΟΤΑ, μονίμων στελεχών των ενό−
πλων Δυνάμεων και αντιστοίχων της Ελληνικής Αστυ−
νομίας, του Πυροσβεστικού και Λιμενικού Σώματος και 
άλλες συναφείς διατάξεις» (ΦΕΚ 297 Α΄) όπως αυτό αντι−
καταστάθηκε κατά το τέταρτο εδάφιο της παραγράφου 
1 με την παράγραφο 1του άρθρου 6 του Κεφαλαίου Β΄ 
του Ν. 3833/2010 «Προστασία της εθνικής οικονομίας 
− Επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της δημοσιο−
νομικής κρίσης» (ΦΕΚ 40/τ. Α΄/15−3−2010).

4. Τις διατάξεις του άρθρου 12 του Ν. 1349/83 και του 
Π.Δ. 77/89.

5. Τα αριθμ. ΙΣ 1399οικ/7−12−2009, ΙΣ 62οικ/21−1−2010 και 
ΙΣ 355/31−3−2010 έγγραφα καθώς και την αριθμ. 374/2009 
απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΙΤΣΑΚ.

6. Το γεγονός ότι η υπερωριακή απασχόληση του 
ανωτέρω προσωπικού του ΙΤΣΑΚ, κρίνεται απαραίτητη 
για την αντιμετώπιση αυξημένων αναγκών που προκύ−
πτουν από :

α) Σεισμικά φαινόμενα με την εγκατάσταση νέων επι−
ταχυνσιογράφων και μέτρηση της σεισμικής ακολουθίας 
για μεγάλο χρονικό διάστημα.

β) Την επέκταση και συντήρηση του εθνικού δικτύου 
επιταχυνσιογράφων που είναι εγκατεστημένοι σε περί−
που 90 σταθμούς καθώς και τις νέες εγκαταστάσεις σε 
όλη την Ελληνική Επικράτεια και συγκεκριμένα σε Ρόδο 
− Κρήτη − Πελοπόννησο − Επτάνησα − Ήπειρο − Μακε−
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δονία − Έβρο − Λήμνο − Κω − Σάμο − Ξάνθη − Κομοτηνή 
− Αλεξανδρούπολη, των διαφόρων ειδικών δικτύων σε 
επιλεγμένες κατασκευές καθώς και τη συστηματική 
παρακολούθηση των σεισμικών ακολουθιών και της 
απόκρισης των κατασκευών σε σεισμούς.

γ) Τη συνδρομή στη διαχείριση των χρηματοδοτούμε−
νων ερευνητικών προγραμμάτων που διεξάγονται από 
το προσωπικό του ΙΤΣΑΚ.

δ) Τη διοικητική υποστήριξη για :
1. την αντιμετώπιση κρισίμων καταστάσεων λόγω 

ισχυρών σεισμών.
2. Τη συγκρότηση εκλεκτορικών σωμάτων για εκλογές 

ή προαγωγές ερευνητών που στελεχώνουν την Υπη−
ρεσία.

ε) Τη διαδικασία ολοκλήρωσης κάθε απαραίτητης 
διοικητικής ενέργειας για τη μεταστέγαση γραφείων 
του ΙΤΣΑΚ.

στ) Τη διεκπεραίωση διαδικασιών διοικητικού και οι−
κονομικού χαρακτήρα για την οριστική μελέτη για το 
εγκεκριμένο κτιριολογικό πρόγραμμα του ΙΤΣΑΚ έργο 
ΣΕ 07300000 (ΠΚ 9171301).

ζ) Τη λειτουργία της υπό ίδρυση Γραμματείας της 
Ένωσης ΕΑΣΠ−ΟΣΕΠ .

7. Το γεγονός, ότι από την απόφαση αυτή προκαλεί−

ται συνολική δαπάνη ύψους 59.520,00 € σε βάρος των 
πιστώσεων του ΚΑΕ 0261, του τακτικού προϋπολογισμού 
του ΙΤΣΑΚ οικονομικού έτους 2010, όπου έχει προβλε−
φθεί πίστωση 85.300,00 €.

8. Την αριθμ. οικ. 69139/7766/21.12.09 απόφαση «Ανά−
θεση αρμοδιοτήτων του Υπουργού Υποδομών, Μετα−
φορών και Δικτύων, στους Υφυπουργούς Υποδομών, 
Μεταφορών και Δικτύων. (ΦΕΚ 2514Β΄/22−12−2009), απο−
φασίζουμε:

Εγκρίνουμε την απογευματινή υπερωριακή εργασία 
με αμοιβή για το έτος 2010, δέκα εννέα (19) μονίμων 
υπαλλήλων διαφόρων ειδικοτήτων που υπηρετούν στο 
Ινστιτούτο Τεχνικής Σεισμολογίας και Αντισεισμικών 
Κατασκευών (ΙΤΣΑΚ), ως ακολούθως :

19 υπάλληλοι Χ 12 μήνες Χ 40 ώρες / μήνα =9.120 
ώρες.

Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει ένα μήνα πριν τη 
δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 28 Απριλίου 2010
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΓΚΡΙΩΤΗΣ  
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