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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ.  οικ. 3440/Α321 (1)
Προθεσμίες και διαδικασία χορήγησης στεγαστικής 

συνδρομής για επισκευή, ανακατασκευή και αυτο−
στέγαση κτισμάτων που επλήγησαν από το σεισμό 
της 7ης Σεπτεμβρίου 1999. 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ,
ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ  

 Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις της από 28.7.1978 Πράξεως Νομοθετι−

κού Περιεχομένου του Προέδρου της Δημοκρατίας «περί 
αποκαταστάσεως ζημιών εκ σεισμών 1978 εις περιοχή 

Βορ. Ελλάδος κλπ. και ρυθμίσεως ετέρων τινών συνα−
φών θεμάτων» που κυρώθηκε με το ν. 867/1979 (Φ.Ε.Κ. 
24/Α/7.2.1979).

2. Τις διατάξεις του ν. 1190/1981 (Φ.Ε.Κ. 203/Α/30.7.1981) 
ο οποίος κυρώνει την από 26.3.1981 Πράξη Νομοθετικού 
Περιεχομένου του Προέδρου της Δημοκρατίας «περί 
αποκαταστάσεως ζημιών εκ σεισμών 1981 και ρυθμίσεως 
ετέρων συναφών θεμάτων».

3. Τις διατάξεις της παραγράφου 1 και 2 του άρθρου 1 
του ν. 1283/1982 (ΦΕΚ 114/Α/17.9.1982) «Για τις προθεσμίες 
υποβολής αιτήσεων δανειοδότησης των σεισμοπλήκτων 
και τη ρύθμιση άλλων θεμάτων».

4. Το π.δ. 69/1988 «Οργανισμός Γενικής Γραμματείας 
Δημοσίων Έργων».

5. Την υπ’ αριθμ. Δ16α/04/773/29.11.1990 κοινή απόφα−
ση του Υπουργού Προεδρίας και του Αναπλ. Υπουργού 
ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., «περί εξαιρέσεως διοικητικών πράξεων ή 
εγγράφων από τον κανόνα των τριών υπογραφών».

6. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας 
για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» που 
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α΄ 
78)  και το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρού−
σας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού 
Προϋπολογισμού.

7. Τις υπ’ αριθμ. οικ/3751/ΤΠ 31/10.9.1999, οικ/3992/ΤΠ 
31/17.9.1999, οικ/4194/ΤΠ 31/24.9.1999, οικ/6181/ΤΠ 31/4.11.1999, 
οικ/6786/ΤΠ 31/16.11.1999, οικ/1514 ΤΠ 31/15.2.2000, οικ/8563/
ΤΠ31/31.8.2000 και 1462/ΤΠ32/7.6.2001 κοινές αποφάσεις 
του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και των Υφυπουργών 
Οικονομικών και ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. που αφορούν στην οριοθέ−
τηση περιοχής για την αποκατάσταση των ζημιών από 
το σεισμό της 7ης Σεπτεμβρίου 1999 σε περιοχές των 
Νομών Αττικής, Βοιωτίας και Εύβοιας.

8. Την υπ’ αριθμ. οικ/3673/Α 321/9.5.2002 Υ.Α.Σ. κοινή 
απόφαση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οι−
κονομικών και των Υφυπουργών Εθνικής Οικονομίας 
και Οικονομικών και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και 
Δημ. Έργων για την παράταση προθεσμίας υποβολής 
αιτήσεων.

9. Τις υπ’ αριθμ. οικ/5140/ΤΠ 32/15.10.1999, 5932/ΤΠ 
32/6.12.1999, οικ/2183/ΤΠ 32/28.2.2000, οικ/10844/ΤΠ32/ 
8.11.2000, οικ/152/Α32/9.1.2002, οικ/153/Α325/9.1.2002, 
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οικ/155/Α32/9.1.2002, οικ/1926/Α345/6.3.2002, οικ/3335/
Α345/22.4.2002, οικ/4556/Α325/12.6.2003 και οικ/4556Α 
325/12.6.2003 κοινές αποφάσεις του Υπουργού Εθν. Οι−
κονομίας και των Υφυπουργών Οικονομικών και ΠΕ.ΧΩ.
Δ.Ε. για την παροχή πιστωτικών διευκολύνσεων στους 
σεισμόπληκτους του Ν. Αττικής που επλήγησαν από το 
σεισμό της 7ης Σεπτεμβρίου 1999.

10. Την υπ’ αριθμ. οικ/5172/ΑΖ 5β/18.10.1999 απόφαση 
του Υφυπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. για τον καθορισμό ελαχί−
στων υποχρεωτικών απαιτήσεων για τη σύνταξη των 
μελετών αποκατάστασης των κτιρίων που έχουν υπο−
στεί βλάβες από το σεισμό της 7ης Σεπτεμβρίου 1999 
και την έκδοση των σχετικών οικοδομικών αδειών επι−
σκευής/ενίσχυσης.

11. Τις υπ’ αριθμ. οικ/6940/19.11.1999, οικ/710/ΤΠ 32/ 
24.1.2000, οικ/2433/ΤΠ 35/6.3.2000 και οικ/3587/ΤΠ 31.2/ 
3.4.2000 αποφάσεις του Υφυπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. για 
τη διαδικασία έκδοσης οικοδομικών αδειών επισκευής 
κτιρίων που έχουν υποστεί ζημιές από το σεισμό της 
7ης Σεπτεμβρίου 1999 σε περιοχές του Ν. Αττικής.

12. Την υπ’ αριθμ. Υ.Α.Σ. οικ/11689/ΤΠ 31.2/4.12.2000 
απόφαση Υφυπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. που αφορά στις 
προθεσμίες και διαδικασία χορήγησης στεγαστικής 
συνδρομής για επισκευή, ανακατασκευή και αυτοστέ−
γαση κτισμάτων που επλήγησαν από το σεισμό της 7ης 
Σεπτεμβρίου 1999.

13. Την υπ’ αριθμ. Υ.Α.Σ. οικ/330/ΑΖ5β/16.1.2001 απόφαση 
Υφυπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε τροποποίηση και συμπλήρωση 
της υπουργικής απόφασης 5172/ΑΖ5β/18.10.1999.

14. Την υπ’ αριθμ. Υ.Α.Σ. οικ/550/Α 321/23.1.2003 απόφα−
ση Υφυπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. που αφορά στις προθεσμίες 
και τη διαδικασία χορήγησης στεγαστικής συνδρομής 
για επισκευή, ανακατασκευή και αυτοστέγαση κτισμά−
των που επλήγησαν από το σεισμό της 7ης Σεπτεμβρίου 
1999.

15. Την υπ’ αριθμ. οικ/5919/Α 321/23.7.2004 απόφαση 
του Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε «Προθεσμίες και διαδικασία 
χορήγησης στεγαστικής συνδρομής για επισκευή, ανα−
κατασκευή και αυτοστέγαση κτισμάτων που επλήγησαν 
από το σεισμό της 7ης Σεπτεμβρίου 1999».

16. Την υπ’ αριθμ. ΥΑΣ οικ/8262/Α345/30.10.2003 από−
φαση Υφυπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. «Χρησιμοποίηση Στεγα−
στικής Συνδρομής πληγέντος κτίσματος για ανακατα−
σκευή, αυτοστέγαση ή αποπεράτωση ήδη υφισταμένου 
κτίσματος».

17. Την υπ’ αριθμ. Υ.Α.Σ. οικ/963/Α321/21.1.2004 κοινή 
υπουργική απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οι−
κονομικών και των Υφυπουργών Περιβάλλοντος, Χωρο−
ταξίας και Δημ. Έργων και Οικονομίας και Οικονομικών, 
«Προθεσμία υποβολής αιτήσεων χορήγησης στεγαστι−
κής συνδρομής για την αποκατάσταση των ζημιών από 
το σεισμό της 7ης Σεπτεμβρίου 1999 εκ μέρους των 
σεισμοπλήκτων κατοίκων των Νομών Αττικής, Βοιωτίας 
και Εύβοιας».

18. Την υπ’ αριθμ. οικ/1434/Α42/5.2.2004 απόφαση του 
Υφυπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. «Προϋποθέσεις για τη χορήγηση 
δανείων και δυνατότητα μεταφοράς τους για ανακατα−
σκευή κατοικίας ή αυτοστέγαση σε άλλη θέση σύμφωνα 
με το ν. 2539/1997».

19. Το υπ’ αριθμ. 121/2004 (ΦΕΚ 84/Α/10.3.2004) προ−
εδρικό διάταγμα για το διορισμό των Υπουργών και 
Υφυπουργών, αποφασίζουμε:

Ι. Καταργούμε την με αρ. πρωτ. οικ/5078/Α345/3.7.2002 
Απόφαση Υφυπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. και την υπ’ αριθμ. 
οικ/5919/Α321/23.7.2004 απόφαση του Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.
Δ.Ε.

ΙΙ. Σε περίπτωση καθυστέρησης υποβολής δικαιολο−
γητικών για χορήγηση Σ.Σ. που αφορά σε επισκευή, 
ανακατασκευή ή αυτοστέγαση σεισμοπλήκτου κτιρίου, 
ή για χορήγηση περαίωσης εργασιών επισκευής ή φέ−
ροντος οργανισμού για τις περιπτώσεις ανακατασκευής, 
οφειλόμενη σε λόγους ανεξάρτητους της θέλησης του 
ενδιαφερομένου, θα εκδίδεται μετά από αίτηση του, 
συνοδευόμενη από τα σχετικά δικαιολογητικά, απόφαση 
από την Υ.Α.Σ., στην οποία θα καθορίζεται παράταση 
προθεσμίας για χρονικό διάστημα ίσο με το χρονικό 
διάστημα του κωλύματος.

Κωλύματα θεωρούνται οι διαφορές μεταξύ πολίτη και 
Δημοτικής ή Δημόσιας Αρχής, η καθυστέρηση υποβολής 
δικαιολογητικών οφειλόμενη σε υπαιτιότητα Δημοτικής 
ή Δημόσιας Αρχής καθώς και οι εκκρεμοδικίες σχετικά 
με την ιδιοκτησία του σεισμόπληκτου ακινήτου ή την 
δικαστική διανομή του.

Η ημερομηνία άρσης του κωλύματος θα βεβαιώνεται 
με την προσκόμιση του σχετικού εγγράφου της αρμό−
διας Αρχής ή της τελεσίδικης δικαστικής απόφασης.

ΙΙΙ. Για τις περιπτώσεις χορήγησης Σ.Σ. σε τρία στάδια, 
η εκταμίευση της οποίας είχε αρχίσει πριν την 7.12.2000, 
ισχύουν τα ακόλουθα:

Σε δικαιούχους Σ.Σ. ανακατασκευής οι οποίοι δεν 
έχουν υποβάλει αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολο−
γητικά για τη χορήγηση της Γ’ δόσης, παρέχεται προ−
θεσμία υποβολής των δικαιολογητικών αυτών έως έξι 
(6) έτη από την έκδοση της οικοδομικής αδείας η οποία 
πρέπει να είναι σε ισχύ.

Προϋπόθεση για τη χορήγηση της Γ’ δόσης είναι να 
έχει αποπερατωθεί ο φέρων οργανισμός του κτιρίου.

IV. Τροποποιείται η με αρ. πρωτ. οικ./550/Α321/23.01.2003 
Απόφαση του Υφυπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.:

Α. Αντικαθίσταται η παρ. 5 του Κεφαλαίου Α με την 
ακόλουθη:

5. Ο δικαιούχος Σ.Σ. υποχρεούται εντός έξι (6) ετών 
από την έκδοση της οικοδομικής αδείας, η οποία θα 
πρέπει να είναι σε ισχύ, να έχει ολοκληρώσει το φέ−
ροντα οργανισμό. Για την απόδειξη των ανωτέρω ο 
αρμόδιος Τ.Α.Σ. διενεργεί αυτοψία και χορηγεί Βεβαίω−
ση Περαίωσης Φέροντα Οργανισμού, μετά από αίτηση 
του ενδιαφερομένου συνοδευόμενη από τα απαραίτητα 
δικαιολογητικά, εντός της προαναφερόμενης προθε−
σμίας.

Μετά την αποπληρωμή του δανείου η βεβαίωση αυτή 
θα προσκομίζεται από το δικαιούχο και λήπτη της στε−
γαστικής συνδρομής στην Τράπεζα με την οποία συνήψε 
τη δανειστική σύμβαση, προκειμένου να γίνει εξάλειψη 
της εγγραφείσας υποθήκης.

Β. Αντικαθίστανται τα εδάφια 1α και 1β του Κεφ. Β που 
αφορούν στη χορήγηση β’ δόσης Σ.Σ. για ανακατασκευή, 
ως ακολούθως:

α. Στις περιπτώσεις Προσωρινών Βεβαιώσεων Καθορι−
σμού Δικαιούχου Στεγαστικής Συνδρομής για Ανακατα−
σκευή που εκδόθηκαν μέχρι και τις 31.12.2003 παρέχεται 
χρονική προθεσμία μέχρι και τις 31.12.2006.

β. Στις περιπτώσεις Προσωρινών Βεβαιώσεων Καθο−
ρισμού Δικαιούχου Στεγαστικής Συνδρομής για Ανα−
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κατασκευή που εκδόθηκαν από 1.1.2004 και εφεξής, πα−
ρέχεται χρονική προθεσμία τριάντα έξι (36) μηνών από 
την έκδοσή τους.

Γ. Αντικαθίστανται τα εδάφια 2α και 2β του Κεφ. Β 
που αφορούν στη χορήγηση της β δόσης Σ.Σ. για αυ−
τοστέγαση, ως ακολούθως:

α. Στις περιπτώσεις Προσωρινών Βεβαιώσεων Καθορι−
σμού Δικαιούχου Στεγαστικής Συνδρομής για Αυτοστέ−
γαση που εκδόθηκαν μέχρι και τις 31.12.2003 παρέχεται 
χρονική προθεσμία μέχρι και τις 31.12.2006.

β. Στις περιπτώσεις Προσωρινών Βεβαιώσεων Καθο−
ρισμού Δικαιούχου Στεγαστικής Συνδρομής για Αυτο−
στέγαση που εκδόθηκαν από 1.1.2004 και εφεξής παρέ−
χεται χρονική προθεσμία τριάντα έξι (36) μηνών από 
την έκδοσή τους.

Δ. Συμπληρώνεται στο τέλος της πρώτης φράσης της 
παρ. 3 του κεφ. Β το παρακάτω κείμενο:

Είναι επίσης δυνατή η χρησιμοποίηση της στεγαστι−
κής συνδρομής ανακατασκευής σεισμοπλήκτου κτίσμα−
τος για την αποπεράτωση κτιρίου για το οποίο έχει 
εκδοθεί νόμιμη οικοδομική άδεια και μετά το σεισμό, 
με την προϋπόθεση ότι η άδεια είναι σε ισχύ. Στις πε−
ριπτώσεις αποπεράτωσης θα διενεργείται αυτοψία από 
την αρμόδια Υπηρεσία, προκειμένου να διαπιστωθεί ότι 
το προς αποπεράτωση κτίσμα δεν παρουσιάζει βλάβες 
από σεισμό.

Ε. Καταργείται η χρονική προθεσμία των δώδεκα (12) 
μηνών στο «Β. Δεύτερο στάδιο» της παρ.3 του κεφ. Β, 
εντός της οποίας ο δικαιούχος ήταν υποχρεωμένος να 
υποβάλλει αίτηση για τη χορήγηση της β’ δόσης Σ.Σ. για 
αποπεράτωση και ορίζονται οι παρακάτω προθεσμίες:

i. Στις περιπτώσεις Προσωρινών Βεβαιώσεων Καθορι−
σμού Δικαιούχου Στεγαστικής Συνδρομής για Αποπερά−
τωση που εκδόθηκαν μέχρι και τις 31.12.2004 παρέχεται 
χρονική προθεσμία μέχρι και τις 31.12.2006 προκειμένου 
οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν αίτηση για τη χορήγη−
ση της δεύτερης δόσης. Η αίτηση αυτή πρέπει να συνο−
δεύεται από τα δικαιολογητικά του δευτέρου σταδίου 
χορήγησης στεγαστικής συνδρομής για ανακατασκευή 
(ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ − 2. Δεύτερο στάδιο της υπ’ αριθμ. Υ.ΑΣ. 
οικ/11689/ΤΠ31.2/4.12.2000 απόφασης).

ii. Στις περιπτώσεις Προσωρινών Βεβαιώσεων Καθο−
ρισμού Δικαιούχου Στεγαστικής Συνδρομής για Αποπε−
ράτωση που εκδόθηκαν από 1.1.2005 και εφεξής, παρέ−
χεται χρονική προθεσμία είκοσι τεσσάρων (24) μηνών 
από την έκδοση τους προκειμένου οι ενδιαφερόμενοι 
να υποβάλουν αίτηση για τη χορήγηση της δεύτερης 
δόσης. Η αίτηση θα συνοδεύεται από τα απαιτούμενα 
δικαιολογητικά, όπως προαναφέρεται.

ΣΤ. Συμπληρώνεται στο τέλος της παραγράφου 4 του 
κεφ. Α:

Προκειμένου να χορηγηθεί η Βεβαίωση Περαίωσης Ερ−
γασιών επισκευής θα πρέπει να υποβληθεί στον αρμόδιο 
Τ.Α.Σ. αίτηση από τον ιδιοκτήτη η οποία θα συνοδεύεται 
από Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/1986, τόσο του ιδίου 
όσο και του ιδιώτη μηχανικού, ότι οι εργασίες επισκευής 
έχουν ολοκληρωθεί εμπρόθεσμα και σύμφωνα με την 
άδεια επισκευής.

Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αριθμ. Υ ΑΣ οικ/550/
Α321/23.1.2003 απόφαση του Υφυπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.

Κάθε διάταξη που αντίκειται στην παρούσα απόφαση 
παύει να ισχύει.

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, 5 Ιουνίου 2006

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Γ. ΣΟΥΦΛΙΑΣ  

F
     Αριθμ. Δ16γ/219/3/319/Γ (2)
Έγκριση υπερωριακής εργασίας τριών (3) υπαλλήλων 

του ΙΤΣΑΚ με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου αο−
ρίστου χρόνου, για το έτος 2006. 

 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ,
ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ  

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 16 του ν. 3205/2003 «Μι−

σθολογικές ρυθμίσεις λειτουργών και υπαλλήλων του 
Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α., μονίμων στελεχών 
των ενόπλων Δυνάμεων και αντιστοίχων της Ελληνικής 
Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού και Λιμενικού Σώματος 
και άλλες συναφείς διατάξεις» (ΦΕΚ 297 Α΄).

2. Την υπ’ αριθμ. οικ. 2/7093/0022 απόφαση «Επέκτα−
ση των διατάξεων του ν. 3205/2003 στο προσωπικό με 
σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου που απασχολείται 
στο Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α..

3. Την υπ’ αριθμ. 279/2005 απόφαση του Διοικητικού 
Συμβουλίου του ΙΤΣΑΚ.

4. Την υπ’ αριθμ. Δ16γ/18/13/154/Γ/10.3.2006 πρόταση 
προς το Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προ−
στασίας − Δ/νση Όρων Εργασίας και το Σώμα Επιθεώ−
ρησης Εργασίας.

5. Την υπ’ αριθμ. 906/10.4.2006 άδεια υπερωριακής ερ−
γασίας του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας Κεντρικής 
Μακεδονίας.

6. Το γεγονός ότι η έγκριση αυτή είναι αναγκαία 
για:

Α) Την αντιμετώπιση εξάρσεων των σεισμικών φαι−
νομένων με την εγκατάσταση σεισμικών οργάνων και 
παρακολούθηση της σεισμικής ακολουθίας για μεγάλο 
χρονικό διάστημα.

Β) Τη συντήρηση του Εθνικού δικτύου επιταχυνσιογρά−
φων που είναι εγκατεστημένοι σε περίπου 80 σταθμούς 
καθώς και τις νέες εγκαταστάσεις σε όλη την Ελληνική 
Επικράτεια και συγκεκριμένα σε Ρόδο − Κρήτη − Πε−
λοπόννησο − Επτάνησα − Ήπειρο − Μακεδονία − Έβρο 
− Λήμνο − Κω − Σάμο − Ξάνθη − Κομοτηνή − Αλεξανδρού−
πολη, των διαφόρων ειδικών δικτύων ανωδομής καθώς 
και την συστηματική παρακολούθηση των σεισμικών 
ακολουθιών και της απόκρισης των ειδικών έργων 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 κρίσιμων καταστάσεων.
2) Τη συγκρότηση εκλεκτορικών σωμάτων για εκλογές 

ή προαγωγές ερευνητών που στελεχώνουν την υπη−
ρεσία.

Ε) Τη διενέργεια διεθνών διαγωνισμών και κάθε απα−
ραίτητης διοικητικής πράξης προκειμένου να γίνουν 
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τα έργα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας από 
το ΙΤΣΑΚ, που εγκρίθηκαν για τα έτη 2006−2007 με 
τίτλο «Αναβάθμιση του εξοπλισμού των εργαστηρίων 
του ΙΤΣΑΚ».

7. Το γεγονός ότι η δαπάνη που θα προκληθεί από 
την απασχόληση αυτή και θα Ανέλθει στο ύψος των 
1.800 ευρώ περίπου, θα καλυφθεί από τις πιστώσεις του 
ΚΑΕ 0261 του προϋπολογισμού του ΙΤΣΑΚ οικ. έτους 
2006, όπου έχει προβλεφθεί σχετική πίστωση ύψους 
80.200,00 ευρώ.

8. Την υπ’ αριθμ. 4881/19.5.2004 κοινή απόφαση του 
Πρωθυπουργού και του Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ «Ανάθεση 
αρμοδιοτήτων του Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ στους Υφυπουρ−
γούς ΠΕΧΩΔΕ», όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 
Δ17α/08/83/Φ.2.2.1/8.6.2005 όμοια απόφαση (ΦΕΚ 802/
Β΄/13.6.2005), αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την υπερωριακή απασχόληση (ΝΟΜΙΜΑ 
ΟΡΙΑ) τριών (3) υπαλλήλων του Ινστιτούτου Τεχνικής 
Σεισμολογίας και Αντισεισμικών Κατασκευών (ΙΤΣΑΚ) 
με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου αορίστου χρόνου 
ειδικοτήτων : ΔΕ Χειριστών Η/Υ (1), ΔΕ Διοικητικού−Οικο−
νομικού (1) και ΔΕ Εργοδηγών − Τεχνικών Η/Υ (1) για 1 ή 2 
ώρες ημερησίως πέραν του νομίμου ωραρίου εργασίας 
και μέχρι εκατόν είκοσι (120) ώρες υπερωριακή εργασία 
για κάθε εργαζόμενο, μέχρι 31.12.2006.

Η απόφαση αυτή ισχύει ένα (1) μήνα προ της δημοσί−
ευσης της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 5 Ιουνίου 2006

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

Θ. ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ 

F
     Αριθμ. Φ30218/13954/656 (3)
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. Υ.Α.Φ. 218/990/4.8.1999 «κα−

θορισμός του τρόπου υπολογισμού του παρεχομένου 
εφάπαξ βοηθήματος από το Ταμείο Αρωγής Αστυ−
νομικών. 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των παραγράφων 10 και 11 του άρθρου 

27 του ν. 2676/1999 (Α.1).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του π.δ/τος 63/2005 

«Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και 
τα κυβερνητικά όργανα (ΦΕΚ Α 98.).

3. Τις διατάξεις του άρθρου 30 του ν. 1027/1980 (Α.49) 
όπως έχει αντικατασταθεί με το άρθρο 7 του ν. 1275/1982 
(Α. 100) και συμπληρώθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 
43 του ν. 1469/1984 (Α.111).

4. Την γνώμη του Δ.Σ. του Ταμείου Αρωγής Αστυ−
νομικών η οποία διατυπώθηκε κατά την 28/9/22.9.2005 
συνεδρίασή του.

5. Τις υπ’ αριθμ. 28733/300/16.12.2005 και 7639/91/4.4.2006 
οικονομικές εκθέσεις της Δ/νσης Αναλογιστικών Μελε−
τών της ΓΓΚΑ.

6. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή προκαλείται 
δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Ταμείου 
Αρωγής Αστυνομικών ύψους 550 χιλ. € ετησίως για τα 
επόμενα πέντε (5) χρόνια για την οποία έχει εγγραφεί 

πίστωση στον ΚΑΕ 0631 του προϋπολογισμού οικονο−
μικού έτους 2006 του ταμείου.

7. Την γνώμη του Συμβουλίου Κοινωνικής Ασφάλισης 
που διατυπώθηκε κατά τις 3η/9.2.2006 και 11η/11.5.2006 
συνεδριάσεις του Α. Κλιμακίου, αποφασίζουμε:

Την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. Υ.Α.Φ. 218/990/4.8.1999, 
ως ακολούθως:

α. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου Β1, τροποποι−
είται ως εξής:

«Β1. Το εφάπαξ βοήθημα για τους ασφαλισμένους του 
Τ.Α.Α.Σ που εξέρχονται της υπηρεσίας λόγω συνταξιο−
δοτήσεως, ισούται με 93% των αποδοχών του μήνα της 
αποχώρησης επί τον αριθμό των ετών ασφάλισης».

β. Η παράγραφος 2 τροποποιείται ως εξής:
«2. Για τους πολιτικούς υπαλλήλους μετόχους του 

Τ.Α.Α.Σ το παρεχόμενο εφάπαξ βοήθημα ισούται με 
150% των τακτικών αποδοχών τους (βασικός μισθός−
χρονοεπίδομα)».

Η απόφαση αυτή η οποία ισχύει από 1.1.2006 να δημο−
σιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 13 Ιουνίου 2006

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΣΑΒΒΑΣ ΤΣΙΤΟΥΡΙΔΗΣ  

F
     Αριθμ. 46022 (4)
Τροποποίηση Κανονισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του 

Πρωτοδικείου Ηρακλείου. 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ 

 Έχοντας υπόψη:
Τις διατάξεις: α)του άρθρου 17 του ν. 1756/1988 «Κώδι−

κας Οργανισμού Δικαστηρίων και κατάστασης Δικαστι−
κών Λειτουργών» όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 
5 του ν. 1868/1989 και όπως τελικά αντικαταστάθηκε η 
παράγραφος 2 του άρθρου 17 του ν. 1756/1988 εκ νέου 
με την παράγραφο 4 του άρθρου 3 του ν. 2479/1997.

β) του άρθρου 25 παρ. 3 περ. α του ν. 2812/2000 (Α’ 
67).

γ) του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε 
με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2003 ΦΕΚ Α 1998.

2. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού.

3) Την υπ’ αριθμ. 56568/28.5.2004 απόφαση του Υπουρ−
γού Δικαιοσύνης (ΦΕΚ 842/Β΄/8.6.2004).

4. Το υπ’ αριθμ. 467/21.3.2006 έγγραφο του Πρωτοδι−
κείου Ηρακλείου, αποφασίζουμε:

Τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της 
τροποποίησης του Κανονισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας 
του Πρωτοδικείου Ηρακλείου όπως διαμορφώθηκε με 
την υπ’ αριθμ. 1/2006 απόφαση της Ολομέλειας του 
Πρωτοδικείου Ηρακλείου η οποία έχει ως εξής:

Αποφάσισε: 1) την αύξηση του αριθμού των προσ−
διοριζόμενων ανά δικάσιμο υποθέσεων της τακτικής 
πολυμελούς που εκδικάζονται κατά το νέο σύστημα σε 
είκοσι πέντε (25) από δέκα (10), και τη μείωση του αριθ−
μού των υποθέσεων που εκδικάζονται κατά το παλαιό 
σύστημα σε δέκα (10) από είκοσι πέντε (25). 2) Την αύ−
ξηση του αριθμού των προσδιοριζόμενων ανά δικάσιμο 
υποθέσεων που εκδικάζονται κατά την ειδική διαδικασία 



 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 11289

των αυτοκινητικών διαφορών σε σαράντα επτά (47) από 
τριάντα επτά (37) και τη μείωση του αριθμού των υπο−
θέσεων που εκδικάζονται κατά την τακτική διαδικασία 
αρμοδιότητας Μονομελούς Πρωτοδικείου από πενήντα 
(50) σε σαράντα (40). Όλες δε οι ρυθμίσεις να έχουν 
άμεση εφαρμογή.

Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δημοσιεύθηκε στο Ηρά−
κλειο στις 2 Μαρτίου 2006.

Η Πρόεδρος

ΞΑΝΘΙΠΠΗ ΣΤΡΑΤΙΔΑΚΗ

Η Γραμματέας

ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΒΑΡΔΑΚΗ
Προϊσταμένη της Δ/νσης Γραμματείας

Τα Μέλη

ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΚΑΜΑΝΟΥΔΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΜΠΑΧΑΡΗ

ΕΥΤΥΧΙΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΕΥΓΕΝΙΑ ΜΠΙΤΣΑΚΑΚΗ

ΕΥΣΕΒΙΑ ΝΕΟΝΑΚΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΡΟΚΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΑΡΒΑΝΙΤΟΥ
ΑΘΗΝΑ ΓΑΛΙΟΥΔΑΚΗ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΕΒΕΝΙΩΤΗΣ
ΑΝΤΩΝΙΑ ΚΟΡΦΙΑΤΗ

ΕΙΡΉΝΗ ΜΠΟΥΡΑ
ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ ΦΕΡΕΣΙΔΗΣ

ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΓΚΟΥΡΑΜΑΝΗ

ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΜΕΛΑ
ΙΩΣΗΦΙΝΑ ΒΙΟΠΟΥΛΟΥ

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 31 Μαΐου 2006

Με εντολή Υπουργού
Ο Γενικός Γραμματέας

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΝΟΥΡΗΣ  
F

     Αριθμ. 7181 (5)
Παραχώρηση στο Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Πάτμου της 

χρήσης και εκμετάλλευσης του καταφυγίου τουρι−
στικών σκαφών στη θέση Νετιά εντός της ζώνης του 
Λιμένα Σκάλας Πάτμου. 

  Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 3270/2004 (ΦΕΚ Α΄ 187) «Αρμο−

διότητες του Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης και 
θέματα τουρισμού».

2. Τις διατάξεις του Κεφ. Γ΄ του ν. 2160/1993 (Φ.Ε.Κ 
Α΄118) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και ειδικότερα το 
άρθ.34 του ν. 2160/1993 περί δημιουργίας ζωνών αγκυ−
ροβολίου και καταφυγίων τουριστικών σκαφών όπως 
αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις της παρ.7 του άρθ.27 
του ν. 2636/1998.

3. Τις διατάξεις του π.δ 149/19.8.2005 (Φ.Ε.Κ Α΄ 211) περί 
Οργανισμού του Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης.

4. Τις διατάξεις του π.δ. 33/2006 (ΦΕΚ Α΄35) «Διορισμός 
μελών της Κυβέρνησης και Υφυπουργών».

5. Την υπ’ αριθμ. 2864/3.3.2006 (ΦΕΚ Γ΄65 και Γ΄79) 
Κοινή Απόφαση του Πρωθυπουργού και Υπουργού Του−
ριστικής Ανάπτυξης περί διορισμού Γενικού Γραμματέα 
του Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης.

6. Την υπ’ αριθμ. 13827/15.11.2005 υπουργική απόφαση 
περί χωροθέτησης καταφυγίου τουριστικών σκαφών 
στη θέση Νετιά, εντός του λιμένα Σκάλας Πάτμου.

7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπο−
λογισμού, αποφασίζουμε:

1. Tο Ελληνικό Δημόσιο, όπως νομίμως εκπροσωπεί−
ται, παραχωρεί στο Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Πάτμου, 
σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθ. 34 του 
ν. 2160/1993, όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις 
της παρ. 7 άρθ. 27 ν. 2636/1998 και ισχύει, τη χρήση και 
εκμετάλλευση του καταφυγίου τουριστικών σκαφών 
στη θέση Νετιά, εντός του λιμένα Σκάλας Πάτμου, όπως 
οριοθετείται στο τοπογραφικό διάγραμμα, που αποτε−
λεί αναπόσπαστο μέρος της υπ’ αριθμ. 13827/15.11.2005 
(ΦΕΚ Δ΄ 1269) υπουργικής απόφασης με την οποία έχει 
χωροθετηθεί το προαναφερόμενο καταφύγιο.

Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Πάτμου, εφεξής θα απο−
καλείται φορέας διαχείρισης του καταφυγίου τουριστι−
κών σκαφών ή απλά φορέας διαχείρισης.

H παρούσα παραχώρηση δεν εμπίπτει στις διατάξεις 
του νόμου περί εμπορικών μισθώσεων.

H παραχώρηση της χρήσης και εκμετάλλευσης του 
καταφυγίου, αρχίζει από τη δημοσίευση της παρούσας 
και λήγει μετά τριάντα τρία (33) χρόνια την αντίστοιχη 
ημερομηνία.

H διάρκεια παραχώρησης δύναται να παραταθεί πριν 
την προβλεπόμενη λήξη, για μια επιπλέον δεκαετία, εφό−
σον υπάρχει σχετικό αίτημα του φορέα διαχείρισης και 
προσαρμογή των όρων της παραχώρησης στις τότε 
κρατούσες συνθήκες.

Το καταβλητέο στο Δημόσιο (Δ.Ο.Υ Λέρου) ετήσιο 
αντάλλαγμα για την παραχώρηση της χρήσης και εκ−
μετάλλευσης του καταφυγίου,ορίζεται στο ποσό των 
τριών χιλιάδων επτακοσίων είκοσι (3.720) ευρώ και θα 
καταβάλλεται στην οικεία Δ.Ο.Υ μέσα στο πρώτο εικο−
σαήμερο κάθε έτους παραχώρησης.

Το ετήσιο αντάλλαγμα θα αναπροσαρμόζεται αυ−
ξητικά στην αρχή κάθε έτους παραχώρησης κατά το 
ποσοστό αύξησης του τιμαρίθμου κόστους ζωής του 
προηγούμενου ημερολογιακού έτους, όπως προσδιορί−
ζεται από την Τράπεζα της Ελλάδος ή άλλη κατά νόμο 
αρμόδια Υπηρεσία.

Η ως άνω προσαύξηση ισχύει από το δεύτερο έτος 
παραχώρησης και εφεξής.

Η καταβολή του ανταλλάγματος, δεν αναστέλλεται 
για οποιονδήποτε λόγο, διέπεται δε από τις διατάξεις 
περί είσπραξης δημοσίων εσόδων.

Τυχόν οφειλόμενο τέλος χαρτοσήμου βαρύνει εξ ολο−
κλήρου το φορέα διαχείρισης.

Για την εξασφάλιση της εμπρόθεσμης καταβολής του 
καταβλητέου ανταλλάγματος και της προσήκουσας 
εκπλήρωσης των όρων της παρούσας, έχει κατατεθεί 
από το φορέα διαχείρισης στην Διεύθυνση Τουριστικών 
Λιμένων, η υπ’ αριθμ. 2043601524/18.5.2006 Εγγυητική 
Επιστολή της Εμπορικής Τράπεζας της Ελλάδας (Κα−
τάστημα Κω) ποσού τριών χιλιάδων επτακοσίων είκοσι 
(3.720) ευρώ για την εξασφάλιση της εμπρόθεσμης κα−
ταβολής του οφειλόμενου στο Δημόσιο ανταλλάγματος 
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και της προσήκουσας εκπλήρωσης των υποχρεώσεων 
του φορέα διαχείρισης.

Σε κάθε αναπροσαρμογή του ανταλλάγματος η ως 
άνω εγγυητική θα αντικαθίσταται ή θα συμπληρώνεται 
ώστε να είναι ισόποση με το εκάστοτε νέο αντάλλαγμα, 
η δε επιστροφή της στο φορέα διαχείρισης θα γίνεται 
με την παράδοση της νέας εγγυητικής επιστολής.

Ο φορέας διαχείρισης υποχρεούται να συμπληρώνει 
την προαναφερόμενη εγγυητική επιστολή, όταν μετά 
από κατάπτωσή της μειωθεί πλέον του 75% του προ−
αναφερόμενου ποσού.

Η εγγύηση αυτή θα παραμείνει στο Δημόσιο (Υπουρ−
γείο Τουριστικής Ανάπτυξης) μέχρι την λήξη ή την καθ’ 
οιονδήποτε τρόπο λύση της παραχώρησης.

Το Δημόσιο δικαιούται να εισπράττει από την προανα−
φερόμενη εγγύηση με ισόποση κατάπτωση κάθε οφειλή 
του φορέα διαχείρισης από ανταλλάγματα, ποινικές 
ρήτρες, πρόστιμα κ.λ.π. και γενικά κάθε απαίτηση που 
πηγάζει από τυχόν παραβάσεις των όρων της παρα−
χώρησης.

Τα πάσης φύσεως έργα και εγκαταστάσεις που προ−
βλέπονται στην υπ’ αριθμ. 13827/15.11.2005 υπουργική 
απόφαση με την οποία έχει χωροθετηθεί το προανα−
φερόμενο καταφύγιο, θα πρέπει να ολοκληρωθούν το 
αργότερο εντός τριών ετών από τη δημοσίευση της 
παρούσας. Ύστερα από σχετικό αίτημα του φορέα δι−
αχείρισης η εν λόγω προθεσμία μπορεί να παραταθεί 
μέχρι τρία επιπλέον έτη. Η κατασκευή των έργων θα 
πρέπει να γίνει σύμφωνα με τις εγκεκριμένες μελέτες, 
τις απαιτούμενες κατά περίπτωση άδειες και τους κα−
νόνες της επιστήμης και της τέχνης.

Σε περίπτωση μη ολοκλήρωσης του έργου εντός του 
προαναφερόμενου χρόνου λόγω υπαιτιότητας του φο−
ρέα διαχείρισης, θα επέρχονται σε βάρος του οικονομι−
κές κυρώσεις που συνίστανται σε ποσοστό 1/12 του ετή−
σιου ανταλλάγματος, για κάθε μήνα καθυστέρησης.

Πριν την έναρξη κατασκευής του καταφυγίου, θα πρέ−
πει να εκδοθεί αρμοδίως εγγυητική επιστολή καλής 
και έγκαιρης εκτέλεσης των έργων, χρηματικού ποσού 
ίσου με το 5% του προϋπολογιζόμενου κόστους των 
έργων.

Η ως άνω εγγύηση θα επιστραφεί τρεις μήνες μετά 
την προσήκουσα ολοκλήρωση του συνόλου των έργων 
του καταφυγίου.

Ο φορέας διαχείρισης υποχρεούται :
− Να λειτουργεί το καταφύγιο τουριστικών σκαφών 

όλο το χρόνο σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Γενικό 
Κανονισμό Λειτουργίας Τουριστικών Λιμένων και στον 
Ειδικό Κανονισμό Λειτουργίας του καταφυγίου τον 
οποίο θα υποβάλει για έγκριση στο Υπουργείο Τουρι−
στικής Ανάπτυξης σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 
4 του άρθρου 31α του ν. 2160/1993.

− Να διατηρεί το καταφύγιο σε καλή κατάσταση από 
πλευράς εγκαταστάσεων και παρεχομένων υπηρεσιών 
και να μεριμνά για την συντήρηση και τις αναγκαίες 
επισκευές των έργων των εγκαταστάσεων και του εξο−
πλισμού του, συμμορφούμενος προς τις τυχόν υποδεί−
ξεις των αρμοδίων οργάνων, που θα πραγματοποιούν 
τακτικούς και έκτακτους ελέγχους καθ’ όλη τη διάρκεια 
λειτουργίας του καταφυγίου.

− Να λάβει τα προληπτικά και κατασταλτικά μέτρα 
πυροπροστασίας που προβλέπονται στην υπ’ αριθμ. 
10/2002 Πυροσβεστική Διάταξη.

− Να λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα σύμφωνα με 
τις κείμενες διατάξεις για την προστασία του περι−
βάλλοντος καθώς και για την ασφάλεια και προστασία 
των ελλιμενιζομένων σκαφών και των χρηστών του 
καταφυγίου.

−Να μεριμνήσει για την ύπαρξη και λειτουργία επαρ−
κών και κατάλληλων ευκολιών υποδοχής καταλοίπων 
για τη συγκέντρωση και τελική νόμιμη διάθεση τόσο των 
πετρελαιοειδών καταλοίπων−λιπαντελαίων όσο και των 
λοιπών άχρηστων υλικών−απορριμμάτων καθώς και των 
λυμάτων των εξυπηρετούμενων σκαφών.

− Να μεριμνήσει για την κατάρτιση Σχεδίου Παραλαβής 
και Διαχείρισης πετρελαιοειδών καταλοίπων χρησιμο−
ποιημένων λιπαντελαίων και απορριμμάτων, καθώς και 
επικίνδυνων αποβλήτων κατ’ εφαρμογή της υπ’ αριθμ. 
3418/07/2002 (ΦΕΚ 712 Β) κοινής υπουργικής απόφασης. 
(Οδηγία 2000/59/ΕΚ του Συμβουλίου της 27ης Νοεμβρίου 
2000 των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων).

− Να μεριμνήσει για την κατάρτιση «Σχεδίου Έκτακτης 
Ανάγκης» (Contingency Plan), συμβατού με το Τοπικό 
Σχέδιο της Λιμενικής Αρχής για την αντιμετώπιση ενδε−
χόμενων περιστατικών ρύπανσης της θάλασσας και των 
ακτών,καθώς και για την ύπαρξη εξοπλισμού πρόληψης 
και καταπολέμησης της ρύπανσης της θάλασσας από 
πετρελαιοειδή (πλωτά φράγματα, απορροφητικά υλι−
κά κ.λ.π), που θα υποδειχθεί από την αρμόδια Λιμενική 
Αρχή.

− Να ενημερώνει άμεσα την αρμόδια Λιμενική Αρχή 
σε περίπτωση περιστατικού ρύπανσης και να εκτελεί 
τις παρεχόμενες οδηγίες−εντολές για την αντιμετώπισή 
του.

− Να μεριμνά για την καθαριότητα, ευπρέπεια και ευ−
ταξία του καταφυγίου.

Ο φορέας διαχείρισης υποχρεούται να ασφαλίσει:
α) το σύνολο των έργων και εγκαταστάσεων του κα−

ταφυγίου, κατά παντός κατά κανόνα ασφαλιζομένου 
κινδύνου, ζημίας ή ατυχήματος κατά την διάρκεια οι−
ωνδήποτε κατασκευαστικών εργασιών, καθώς και κατά 
την διάρκεια λειτουργίας του.

β) την αστική ευθύνη του έναντι κάθε τρίτου καθ’ όλη 
την διάρκεια παραχώρησης.

Το Δημόσιο σαν κύριος του καταφυγίου, δεν θα έχει 
καμία συμμετοχή για την κάλυψη οποιουδήποτε κιν−
δύνου.

Στα εν λόγω ασφαλιστήρια ο φορέας διαχείρισης θα 
αναφέρεται ως συνασφαλιζόμενος με το Ελληνικό Δη−
μόσιο (Υπουργείο Τουριστικής Ανάπτυξης).

Αντίγραφα των εν λόγω ασφαλιστηρίων συμβολαί−
ων θα πρέπει να υποβληθούν στην Δ/νση Τουριστικών 
Λιμένων.

Σε περίπτωση επελεύσεως ασφαλιστικής περιπτώ−
σεως από εκείνες που καλύπτονται κατά τα ανωτέρω, 
η ασφαλιστική αποζημίωση θα εισπράττεται από τον 
φορέα διαχείρισης υπό την προϋπόθεση ότι διατηρεί 
την ιδιότητά του αυτή, άλλως από το Ελληνικό Δημόσιο 
(Υπουργείο Τουριστικής Ανάπτυξης).

Ο φορέας διαχείρισης θα υποχρεούται να αποκατα−
στήσει τη ζημιά εντός της προθεσμίας που θα ταχθεί 
από το Υπουργείο Τουριστικής Ανάπτυξης/ Δ/νση Του−
ριστικών Λιμένων.

Εάν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία αυτή το Ελλη−
νικό Δημόσιο (Υπουργείο Τουριστικής Ανάπτυξης ) θα 
έχει κατά του φορέα διαχείρισης απαίτηση ίση με την 
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ασφαλιστική αποζημίωση την οποία αυτός εισέπραξε ή 
θα εισέπραττε εάν επεδείκνυε την οφειλόμενη κατά τις 
περιστάσεις επιμέλεια. Το Ελληνικό Δημόσιο (Υπουργείο 
Τουριστικής Ανάπτυξης) μπορεί να επιδιώξει την απαί−
τησή του αυτή και κατά τις διατάξεις περί είσπραξης 
δημοσίων εσόδων.

Ο φορέας διαχείρισης υποχρεούται καθ΄όλη τη διάρ−
κεια της παραχώρησης να φροντίζει για την διατήρηση 
της κατοχής του καταφυγίου τουριστικών σκαφών και 
να αποκρούει με κάθε νόμιμο μέσο κάθε καταπάτηση ή 
διεκδίκηση αυτού, ανεξάρτητα από οποιαδήποτε δικα−
στική ή εξώδικο ενέργεια στην οποία τυχόν θα προβεί 
το Ελληνικό Δημόσιο, έχοντας ευθύνη για κάθε, έστω 
και από ελαφρά αμέλεια, βλάβη, μείωση ή απώλεια δι−
καιωμάτων του Ελληνικό Δημοσίου.

Επίσης οφείλει να γνωστοποιεί άμεσα και στο Υπουρ−
γείο Τουριστικής Ανάπτυξης/Δ/νση Τουριστικών Λιμένων 
κάθε προσβολή δικαιώματος και κάθε σχετική δίκη, στην 
οποία το Ελληνικό Δημόσιο δικαιούται να παρέμβει.

Σε περίπτωση παράβασης οποιουδήποτε όρου της 
παρούσας παραχώρησης από τον φορέα διαχείρισης, 
το Ελληνικό Δημόσιο δια των αρμοδίων οργάνων αυτού 
(Υπουργείο Τουριστικής Ανάπτυξης/Διεύθυνση Τουριστι−
κών Λιμένων) δικαιούται, με την επιφύλαξη των λοιπών 
συνεπειών που προβλέπονται στην παραχώρηση, να 
ζητήσει εγγράφως από το φορέα διαχείρισης να συμ−
μορφωθεί εντός χρονικού διαστήματος τουλάχιστον 45 
ημερών προς τις υποχρεώσεις του και εάν αυτός δεν τις 
εκπληρώσει εντός της τασσόμενης προς τούτο προθε−
σμίας, να προβεί σε ανάκληση της παραχώρησης.

Επιπλέον το Ελληνικό Δημόσιο (Υπουργείο Τουριστι−
κής Ανάπτυξης) δικαιούται να ζητήσει την κατάπτωση 
του συνόλου ή μέρους των εις χείρας του εγγυήσεων, 
χωρίς αποζημίωση του φορέα διαχείρισης.

Μετά την καθ οιονδήποτε τρόπο λήξη της παραχώ−
ρησης, ο φορέας διαχείρισης οφείλει να παραδώσει 
αμέσως και χωρίς αντιρρήσεις το καταφύγιο τουριστι−
κών σκαφών, που περιέρχεται στο Ελληνικό Δημόσιο 
με όλες τις εντός αυτού εγκαταστάσεις, χωρίς καμία 
αποζημίωση του φορέα διαχείρισης.

Τυχόν παραμονή του φορέα διαχείρισης μετά την λήξη 
της παραχώρησης, δεν επιφέρει παράταση ή ανανέωσή 
της, η δε είσπραξη οποιουδήποτε ποσού, θεωρείται ως 
αποζημίωση αυθαίρετης χρήσης.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 9 Ιουνίου 2006

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΦΑΝΗ ΠΑΛΛΗ − ΠΕΤΡΑΛΙΑ

F
      Αριθμ. 34984/3976 (6)
Καθορισμός ειδών τεχνικού ελέγχου που διενεργούν 

τα ιδιωτικά ΚΤΕΟ.  

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Της παρ 3β και 4 του άρθρου 18 του ν. 3446/2006 

«Οργάνωση και λειτουργία αρχών ελέγχου κυκλοφορίας 
των οχημάτων − Ρυθμίσεις για τις επιβατικές μεταφορές 
και άλλες διατάξεις» (49Α΄).

β. Της παρ. 2γ του άρθρου 35 του ν. 2963/2001 (Α΄ 268) 
«Οργάνωση και λειτουργία των δημοσίων επιβατικών με−
ταφορών με λεωφορεία, τεχνικός έλεγχος οχημάτων και 
ασφάλεια χερσαίων μεταφορών και άλλες διατάξεις».

γ. Του άρθρου 3, του ν. 2052/1992 (Α» 94) «Μέτρα για 
την καταπολέμηση του νέφους και πολεοδομικές ρυθ−
μίσεις».

δ. Του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» που κωδικοποι−
ήθηκε με το π.δ. 63/2005 (98Α΄).

2. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή της παρούσας 
απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρα−
τικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

1. Τα ιδιωτικά ΚΤΕΟ που ιδρύονται σύμφωνα με τις 
διατάξεις του κεφαλαίου Β΄ του ν. 2963/2001 (268Α’), 
διενεργούν τεχνικούς ελέγχους σε όλες τις κατηγο−
ρίες οχημάτων του Παραρτήματος Ι της υπ’ αριθμ. 
Φ2/64580/2288/99 (1523 Β΄) κοινής απόφασης των Υπουρ−
γών Εθνικής Οικονομίας και Μεταφορών και Επικοινωνι−
ών, όπως ισχύει, εκτός των οχημάτων των κατηγοριών 
1, 2 και 3 του Παραρτήματος.

2. Τα ιδιωτικά ΚΤΕΟ διενεργούν στις παραπάνω κα−
τηγορίες οχημάτων τα ακόλουθα είδη τεχνικών ελέγ−
χων:

α. Περιοδικό τεχνικό έλεγχο (αρχικό και επαναληπτι−
κό), όπως αυτός ορίζεται στην παρ. 1 του άρθρου 18 
του ν. 3446/2006 (49Α΄), συμπεριλαμβανομένου και του 
αρχικού ελέγχου που διενεργείται για την ταξινόμηση 
του οχήματος.

β. Τον ειδικό έλεγχο καυσαερίων για τη χορήγηση 
Κάρτας Ελέγχου Καυσαερίων (Κ.Ε.Κ.) σύμφωνα με την 
ισχύουσα κάθε φορά νομοθεσία, είτε αυτοτελώς είτε 
κατά τη διενέργεια του περιοδικού τεχνικού ελέγχου.

γ. Ειδικό τεχνικό έλεγχο εκπαιδευτικών οχημάτων.
Από την έναρξη ισχύος της παρούσας καταργείται 

κάθε άλλη διάταξη που αντίκειται σε αυτήν.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως και ισχύει από δημοσίευσής της.  

 Αθήνα, 8 Ιουνίου 2006
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΜΙΧΑΗΛ − ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΙΑΠΗΣ

F
      Αριθμ. 14969/Ζ (7)
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 10825/Ζ/19.4.2006 απόφασης: 

«Σύσταση−Συγκρότηση Ομάδας Διαχείρισης Περιεχο−
μένου της ιστοσελίδας της Γενικής Γραμματείας Επι−
κοινωνίας και Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης». 

  Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

  Έχοντας υπόψη:
 1. Τις διατάξεις του π.δ. 258/1993 «Περί Οργανισμού 

της Γενικής Γραμματείας Τύπου και Πληροφοριών του 
Υπουργείου Προεδρίας της Κυβερνήσεως», όπως έχει 
τροποποιηθεί και ισχύει έως σήμερα. 

2. Τις διατάξεις του αρθρ. 2 του ν. 3242/2004 «Ρυθ−
μίσεις για την οργάνωση και λειτουργία της Κυβέρ−
νησης, τη διοικητική διαδικασία και τους Ο.Τ.Α.» (ΦΕΚ 
102/Α/24.5.2004).

3. Τις διατάξεις του άρθρου 25 παρ. 2 του ν. 3166/2003 
(ΦΕΚ 178/Α/2.7.2003) «Οργάνωση και λειτουργία των Γρα−
φείων Τύπου και Επικοινωνίας του Υπουργείου Τύπου 



11292 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 

και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης και ρυθμίσεις για τον 
ευρύτερο τομέα των μέσων ενημέρωσης».

4. Την ανάγκη της Υπηρεσίας για σωστή διαχείριση−
ενημέρωση του περιεχομένου της ιστοσελίδας της.

5. Την υπ’ αριθμ. 10825/Ζ/19.4.2006 απόφαση: «Σύστα−
ση−Συγκρότηση Ομάδας Διαχείρισης Περιεχομένου της 
ιστοσελίδας της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και 
Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης».

6. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 301/1976 (ΦΕΚ 
91/Α/20.4.1976) «Περί της εις την Εφημερίδαν της Κυ−
βερνήσεως δημοσιευομένης ύλης και ρυθμίσεως θεμά−
των αναφερομένων εις την έκδοσιν και κυκλοφορίαν 
ταύτης».

7. Την υπ’ αριθμ. Υ94/26.5.2004 απόφαση του Πρω−
θυπουργού και του Υπουργού Επικρατείας «Διορισμός 
Γενικού Γραμματέα Επικοινωνίας και διορισμός Γενικού 
Γραμματέα Ενημέρωσης» (ΦΕΚ 153/Γ/2004), αποφασί−
ζουμε:

Τροποποιούμε την υπ’ αριθμ. 10825/Ζ/19.4.2006 από−
φαση: «Σύσταση−Συγκρότηση Ομάδας Διαχείρισης Πε−
ριεχομένου της ιστοσελίδας της Γενικής Γραμματείας 
Επικοινωνίας και Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης» και 
ορίζουμε τον Ευγένιο − Τέτσου Μονεμβασίτη, δόκιμο 
υπάλληλο σε θέση μονίμου υπαλλήλου με Βαθμό Δ΄ του 
Κλάδου ΠΕ1 Διοικητικός ως αναπληρωματικό μέλος αντί 
της Κωνσταντίνος Παπαπετροπούλου.

Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αριθμ. 10825/Ζ/19.4.2006 
απόφαση.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 14 Ιουνίου 2006

Η Γενική Γραμματέας Επικοινωνίας
ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΠΑΠΑΔΑ−ΧΕΙΜΩΝΑ  
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