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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Αρ. Φύλλου 1346
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 2/26922/0025
(1)
Τροποποίηση των όρων αποπληρωμής των εγγυημένων
από το Ελληνικό Δημόσιο δανείων βιοτεχνικών, βιο−
μηχανικών, μεταλλευτικών, ξενοδοχειακών επιχειρή−
σεων και κτηνοτροφικών επιχειρήσεων βιοτεχνικού
και βιομηχανικού τύπου που είναι εγκατεστημένες
και λειτουργούν στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου,
στους Νομούς Πιερίας, Γρεβενών, Τρικάλων, Καρδί−
τσας και στους Δήμους Ενιππέα, Ναρθακίου, Πολυ−
δάμαντα και Φαρσάλων του Νομού Λάρισας δυνάμει
της αριθ. 2/14709/0025/14.4.2009 (ΦΕΚ Β΄ 747) από−
φασης του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομι−
κών, όπως ισχύει.

Τροποποίηση των όρων αποπληρωμής των εγγυημέ−
νων από το Ελληνικό Δημόσιο δανείων βιοτεχνι−
κών, βιομηχανικών, μεταλλευτικών, ξενοδοχειακών
επιχειρήσεων και κτηνοτροφικών επιχειρήσεων βι−
οτεχνικού και βιομηχανικού τύπου που είναι εγκα−
τεστημένες και λειτουργούν στην Περιφέρεια Βο−
ρείου Αιγαίου, στους Νομούς Πιερίας, Γρεβενών,
Τρικάλων, Καρδίτσας και στους Δήμους Ενιππέα,
Ναρθακίου, Πολυδάμαντα και Φαρσάλων του Νομού
Λάρισας δυνάμει της αριθ. 2/14709/0025/14.4.2009
(ΦΕΚ Β΄ 747) απόφασης του Υφυπουργού Οικονο−
μίας και Οικονομικών, όπως ισχύει. ...................................
Τροποποίηση των όρων αποπληρωμής των εγγυημέ−
νων από το Ελληνικό Δημόσιο δανείων για τις ρυθ−
μίσεις οφειλών και τη χορήγηση κεφαλαίων κίνη−
σης σε επαγγελματίες και επιχειρήσεις που είναι
εγκατεστημένες και λειτουργούν στους Νομούς
Μεσσηνίας, Ηλείας, Αρκαδίας, Λακωνίας, Εύβοιας
και στην περιοχή Αιγιαλείας του Νομού Αχαΐας,
οι οποίοι νομοί επλήγησαν από τις πυρκαγιές του
έτους 2007 δυνάμει της αριθ. 2/54310/0025/13.9.2007
(ΦΕΚ Β΄ 1858) απόφασης του Υπουργού Οικονομί−
ας και Οικονομικών, όπως ισχύει. .........................................
Καθορισμός κατηγοριών δικαιούχων παροχής υπη−
ρεσιών από τα Στρατιωτικά Φαρμακεία. ...................
Καθορισμός νέας μορφής Επιχειρηματικού Πάρκου,
σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 14
του άρθρου 41 του Νόμου 3982/2011. ............................
Καθορισμός προληπτικών μέτρων πυροπροστασίας
οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων χώρων, που
βρίσκονται εντός πόλεων, κωμοπόλεων και οικι−
σμών. .........................................................................................................
Κατάργηση και διατήρηση κενών οργανικών θέσεων
πολιτικού προσωπικού με σχέση εργασίας δημο−
σίου δικαίου του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου
της Ελλάδος (ΞΕΕ), κατ’ εφαρμογή της παρ. 1α
του άρθρου 33 του ν. 4024/2011, όπως ισχύει. ......
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 6878/17−8−2010 απόφα−
σης της Περιφέρειας Κρήτης περί Συγκρότησης
της Επιτροπής Ελέγχου Δαπανών και Εκλογικών
Παραβάσεων, του άρθρ. 12 του Ν. 3870/2010, στην
έδρα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης −
Ηράκλειο................................................................................................
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Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
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Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 2322/1995 (ΦΕΚ Α΄ 143/12.7.1995),
και ιδίως το άρθρο 1.
2. Το π.δ. 31/21.3.2012 (ΦΕΚ Α΄ 62) «Διορισμός Υπουργού
Οικονομικών».
3. Την αριθμ. 2/14709/0025/14.4.2009 (ΦΕΚ Β΄ 747) από−
φαση του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών,
όπως ισχύει.
4. Την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για
την εφαρμογή των άρθρων 87 και 88 της Συνθήκης Ε.
Κ. στις κρατικές ενισχύσεις με τη μορφή εγγυήσεων
(2008/C155/02).
5. Την απόφαση της Διυπουργικής Επιτροπής του
άρθρου 5 του Ν. 2322/1995 (Συνεδρίαση υπ’ αριθμ. 12/
23.4.2012), με την οποία παρασχέθηκε η σύμφωνη γνώ−
μη της στον Υπουργό Οικονομικών για την τροποποί−
ηση των όρων αποπληρωμής των εγγυημένων από το
Ελληνικό Δημόσιο δανείων βιοτεχνικών, βιομηχανικών,
μεταλλευτικών, ξενοδοχειακών επιχειρήσεων και κτη−
νοτροφικών επιχειρήσεων βιοτεχνικού και βιομηχανικού
τύπου που είναι εγκατεστημένες και λειτουργούν στην
Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, στους Νομούς Πιερίας,
Γρεβενών, Τρικάλων, Καρδίτσας και στους Δήμους Ενιπ−
πέα, Ναρθακίου, Πολυδάμαντα και Φαρσάλων του Νομού
Αάρισας δυνάμει της υπ’ αριθμ. 2/14709/0025/14.4.2009
(ΦΕΚ Β΄ 747) απόφασης του Υφυπουργού Οικονομίας
και Οικονομικών, όπως ισχύει, αποφασίζουμε:
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Τροποποιούμε τους όρους αποπληρωμής των εγγυη−
μένων από το Ελληνικό Δημόσιο δανείων βιοτεχνικών,
βιομηχανικών, μεταλλευτικών, ξενοδοχειακών επιχει−
ρήσεων και κτηνοτροφικών επιχειρήσεων βιοτεχνικού
και βιομηχανικού τύπου που είναι εγκατεστημένες και
λειτουργούν στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, στους
Νομούς Πιερίας, Γρεβενών, Τρικάλων, Καρδίτσας και
στους Δήμους Ενιππέα, Ναρθακίου, Πολυδάμαντα και
Φαρσάλων του Νομού Λάρισας δυνάμει της υπ’ αριθμ.
2/14709/0025/14.4.2009 (ΦΕΚ Β΄ 747) απόφασης του Υφυ−
πουργού Οικονομίας και Οικονομικών, όπως ισχύει, ως
ακολούθως:
Α) ι) Παρέχεται η ευχέρεια στις βιοτεχνικές, βιομηχα−
νικές, μεταλλευτικές, ξενοδοχειακές επιχειρήσεις και
κτηνοτροφικές επιχειρήσεις βιοτεχνικού και βιομηχανι−
κού τύπου που είναι εγκατεστημένες και λειτουργούν
στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, στους Νομούς Πιερί−
ας, Γρεβενών, Τρικάλων, Καρδίτσας και στους Δήμους
Ενιππέα, Ναρθακίου, Πολυδάμαντα και Φαρσάλων του
Νομού Λάρισας, οι οποίες ρύθμισαν τις υφιστάμενες μέ−
χρι 31.12.2008 ληξιπρόθεσμες και μη οφειλές τους προς
τα πιστωτικά ιδρύματα με την εγγύηση του Ελληνικού
Δημοσίου δυνάμει της υπ’ αριθμ. 2/14709/0025/14.4.2009
(ΦΕΚ Β΄ 747) απόφασης του Υφυπουργού Οικονομίας και
Οικονομικών να ζητήσουν την αναστολή καταβολής των
οφειλόμενων για το χρονικό διάστημα από 31.12.2010 έως
και 31.12.2012 δόσεων. Οι συμβατικοί τόκοι που αφορούν
στο χρονικό διάστημα μέχρι 30.6.2010 κεφαλαιοποιού−
νται την 30.6.2010, ενώ οι τόκοι που αφορούν στο χρο−
νικό διάστημα από 1.7.2010 έως 31.12.2012 δεν κεφαλαι−
οποιούνται, η καταβολή τους βαρύνει αποκλειστικά τις
επιχειρήσεις και δεν καλύπτονται με την εγγύηση του
Ελληνικού Δημοσίου. Οι δόσεις των οποίων η καταβολή
ανεστάλη κατά τα ανωτέρω προσαυξάνουν ισόποσα και
αποπληρώνονται μαζί με τις τελευταίες εναπομείνασες
δόσεις.
ιι) Παρέχεται η ευχέρεια στις βιοτεχνικές, βιομηχανι−
κές, μεταλλευτικές, ξενοδοχειακές επιχειρήσεις και κτη−
νοτροφικές επιχειρήσεις βιοτεχνικού και βιομηχανικού
τύπου που είναι εγκατεστημένες και λειτουργούν στην
Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, στους Νομούς Πιερίας,
Γρεβενών, Τρικάλων, Καρδίτσας και στους Δήμους Ενιπ−
πέα, Ναρθακίου, Πολυδάμαντα και Φαρσάλων του Νομού
Λάρισας, στις οποίες χορηγήθηκαν δάνεια για κεφάλαια
κίνησης με την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου δυ−
νάμει της υπ’ αριθμ. 2/14709/0025/14.4.2009 (ΦΕΚ Β΄ 747)
απόφασης του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών
να ζητήσουν την αναστολή καταβολής των οφειλόμενων
για το χρονικό διάστημα από 1.1.2011 έως και 31.12.2012
δόσεων. Οι τόκοι του χρονικού διαστήματος της ανα−
στολής βαριννουν αποκλειστικά τις επιχειρήσεις και δεν
καλύπτονται με την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου.
Οι δόσεις των οποίων η καταβολή ανεστάλη κατά τα
ανωτέρω προσαυξάνουν ισόποσα και αποπληρώνονται
μαζί με τις τελευταίες εναπομείνασες δόσεις.
Β) Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων μαζί με όλα τα
απαιτούμενα δικαιολογητικά υποβάλλονται στο Γενικό
Λογιστήριο του Κράτους (Πανεπιστημίου 37) με κατα−
ληκτική ημερομηνία υποβολής αυτών την 29.6.2012 και
αξιολογούνται από το Συμβούλιο Διαχείρισης και Αξι−
ολόγησης της εγγυητικής ευθύνης του Ελληνικού Δη−
μοσίου (άρθρο 37 του Ν. 2458/2006), το οποίο παρέχει

την τελική έγκριση για την αναστολή καταβολής των
οφειλόμενων δόσεων.
Οι επιχειρήσεις που επιθυμούν να ενταχθούν στις δι−
ατάξεις της παρούσας πρέπει να υποβάλλουν τα ακό−
λουθα δικαιολογητικά:
1. Πλήρως συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο το ειδικό
έντυπο του Γ.Λ.Κ. «για την αξιολόγηση της οικονομικής
πορείας των επιχειρήσεων που αιτούνται την παροχή
της εγγύησης του ελληνικού Δημοσίου», το οποίο είναι
αναρτημένο στην ιστοσελίδα του Γ.Λ.Κ. (www.minfin.gr).
Το ως άνω έντυπο θα υποβάλλεται και σε ηλεκτρονική
μορφή (cd ή δισκέτα).
2. Τα έντυπα Ε3 των τριών τελευταίων κλεισμένων
διαχειριστικών χρήσεων.
3. Βεβαιώσεις από τα πιστωτικά ιδρύματα στις οποίες
παρουσιάζονται αναλυτικά οι ενήμερες και ληξιπρόθε−
σμες εγγυημένες από το Ελληνικό Δημόσιο οφειλές της
επιχείρησης και οι πάσης φύσεως εξασφαλίσεις που
έχουν ληφθεί έναντι των οφειλών αυτών.
4. Θεωρημένες καταστάσεις του απασχολούμενου
προσωπικού από την οικεία Επιθεώρηση Εργασίας και
βεβαίωση ΟΑΕΔ για το τυχόν επιδοτούμενο απασχολού−
μενο προσωπικό. Σε περίπτωση μη διατήρησης των θέ−
σεων εργασίας, το ποσοστό της προμήθειας ασφαλείας
αυξάνεται κατόπιν σχετικής απόφασης του Συμβουλίου
Διαχείρισης και Αξιολόγησης της εγγυητικής ευθύνης
του Ελληνικού Δημοσίου.
5. Πρόσφατη βεβαίωση από την οικεία Δ.Ο.Υ. ότι η
επιχείρηση βρίσκεται σε λειτουργία.
6. Πιστοποιητικό από το οικείο Πρωτοδικείο περί
υπαγωγής ή μη στις διατάξεις του Ν. 3588/2007, όπως
ισχύει.
Γ) Στις διατάξεις της παρούσας υπάγονται ως ρύθμιση
περιπτώσεις συμβάσεων δανείων εγγυημένων δυνάμει
της υπ’ αριθμ. 2/14709/0025/14.4.2009 υπουργικής από−
φασης, όπως ισχύει, οι οποίες έχουν καταγγελθεί.
Δ) Οι επιχειρήσεις που θα υπαχθούν στις διατάξεις
της παρούσας απόφασης υποχρεούνται να καταβάλουν
εξαμηνιαία και μέχρι τη λήξη του δανείου προμήθεια
ασφαλείας, σε ποσοστό 0,4%, επί του ανεξόφλητου
κάθε φορά εγγυημένου υπολοίπου του δανείου.
Ε) Ο έλεγχος της εφαρμογής των διατάξεων της
παρούσας απόφασης, καθώς και η αντιμετώπιση των
προβλημάτων που ανακύπτουν κατά την υλοποίηση αυ−
τής, ανατίθενται στην Διεύθυνση Κίνησης Κεφαλαίων
Εγγυήσεων Δανείων και Αξιών του Γενικού Λογιστηρίου
του Κράτους.
Το ύψος της δαπάνης, σε περίπτωση κατάπτωσης
της εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου, δεν δύναται να
προσδιορισθεί και θα βαρύνει τον κρατικό προϋπολο−
γισμό και συγκεκριμένα τον ΚΑΕ 6421 «Πληρωμή λόγω
εγγυήσεων για ιδιώτες και επιχειρήσεις γενικά».
Κατά τα λοιπά εξακολουθούν να ισχύουν οι διατάξεις
της υπ’ αριθμ. 2/14709/0025/14.4.2009 υπουργικής από−
φασης, όπως ισχύει.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 25 Απριλίου 2012
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
Αριθμ. 2/22475/0025
(2)
Τροποποίηση των όρων αποπληρωμής των εγγυημέ−
νων από το Ελληνικό Δημόσιο δανείων για τις ρυθ−
μίσεις οφειλών και τη χορήγηση κεφαλαίων κίνησης
σε επαγγελματίες και επιχειρήσεις που είναι εγκα−
τεστημένες και λειτουργούν στους Νομούς Μεσση−
νίας, Ηλείας, Αρκαδίας, Λακωνίας, Εύβοιας και στην
περιοχή Αιγιαλείας του Νομού Αχαΐας, οι οποίοι νο−
μοί επλήγησαν από τις πυρκαγιές του έτους 2007
δυνάμει της αριθ. 2/54310/0025/13.9.2007 (ΦΕΚ Β΄ 1858)
απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομι−
κών, όπως ισχύει.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 2322/1995 (ΦΕΚ Α΄ 143/12.7.1995),
και ιδίως το άρθρο 1.
2. Το π.δ. 31/2012 (ΦΕΚ Α΄ 62) «Διορισμός Υπουργού
Οικονομικών».
3. Την αριθ. 2/54310/0025/13.9.2007 (ΦΕΚ Β΄ 1858) απόφαση
του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, όπως ισχύει.
4. Την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για
την εφαρμογή των άρθρων 87 και 88 της Συνθήκης
Ε.Κ. στις κρατικές ενισχύσεις με τη μορφή εγγυήσεων
(2008/C155/02).
5. Την απόφαση της Διυπουργικής Επιτροπής του
άρθρου 5 του Ν. 2322/1995 (Συνεδρίαση υπ’ αριθμ. 13/
24.4.2012), με την οποία παρασχέθηκε η σύμφωνη γνώμη
της στον Υπουργό Οικονομικών για την τροποποίηση
των όρων αποπληρωμής των εγγυημένων από το Ελ−
ληνικό Δημόσιο δανείων για τις ρυθμίσεις οφειλών και
τη χορήγηση κεφαλαίων κίνησης σε επαγγελματίες και
επιχειρήσεις που είναι εγκατεστημένες και λειτουργούν
στους Νομούς Μεσσηνίας, Ηλείας, Αρκαδίας, Λακωνίας,
Εύβοιας και στην περιοχή Αιγιαλείας του Νομού Αχα−
ΐας, οι οποίοι νομοί επλήγησαν από τις πυρκαγιές του
έτους 2007 δυνάμει της υπ’ αριθμ. 2/54310/0025/13.9.2007
(ΦΕΚ Β΄ 1858) απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και
Οικονομικών, όπως ισχύει, αποφασίζουμε:
Τροποποιούμε τους όρους αποπληρωμής των εγγυ−
ημένων από το Ελληνικό Δημόσιο δανείων για τις ρυθ−
μίσεις οφειλών και τη χορήγηση κεφαλαίων κίνησης
σε επαγγελματίες καν επιχειρήσεις που είναι εγκατε−
στημένες και λειτουργούν στους Νομούς Μεσσηνίας,
Ηλείας, Αρκαδίας, Λακωνίας, Εύβοιας και στην περιοχή
Αιγιαλείας του Νομού Αχαΐας, οι οποίοι νομοί επλήγη−
σαν από τις πυρκαγιές του έτους 2007 δυνάμει της υπ’
αριθμ. 2/54310/0025/13.9.2007 (ΦΕΚ Β΄ 1858) απόφασης
του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, όπως ισχύει,
ως ακολούθως:
Α) ι) Παρέχεται η ευχέρεια στους επαγγελματίες και
τις επιχειρήσεις που είναι εγκατεστημένες και λει−
τουργούν στους Νομούς Μεσσηνίας, Ηλείας, Αρκαδίας,
Λακωνίας, Εύβοιας και στην περιοχή Αιγιαλείας του
Νομού Αχαΐας που επλήγησαν από τις πυρκαγιές του
έτους 2007 και οι οποίοι ρύθμισαν τις υφιστάμενες μέ−
χρι 25.8.2007 ληξιπρόθεσμες και μη οφειλές τους προς
τα πιστωτικά ιδρύματα με την εγγύηση του Ελληνικού
Δημοσίου δυνάμει της υπ’ αριθμ. 2/54310/0025/13.9.2007
(ΦΕΚ Β΄ 1858) απόφασης του Υφυπουργού Οικονομίας
και Οικονομικών να ζητήσουν την αναστολή καταβολής
των οφειλόμενων για το χρονικό διάστημα από 1.1.2012
έως και 31.12.2012 δόσεων. Οι τόκοι του χρονικού διαστή−
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ματος της αναστολής, κατά το μέρος που δεν επιδοτού−
νται, βαρύνουν αποκλειστικά τους δανειολήπτες και δεν
καλύπτονται με την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου.
Οι δόσεις των οποίων η καταβολή ανεστάλη κατά τα
ανωτέρω προσαυξάνουν ισόποσα και αποπληρώνονται
μαζί με τις τελευταίες δύο (2) εναπομείνασες δόσεις.
ιι) Παρέχεται η ευχέρεια στους επαγγελματίες και τις
επιχειρήσεις που είναι εγκατεστημένες και λειτουργούν
στους Νομούς Μεσσηνίας, Ηλείας, Αρκαδίας, Λακωνίας,
Εύβοιας και στην περιοχή Αιγιαλείας του Νομού Αχαΐ−
ας που επλήγησαν από τις πυρκαγιές του έτους 2007
και στους οποίους χορηγήθηκαν δάνεια για κεφάλαια
κίνησης με την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου δυνά−
μει της υπ’ αριθμ. 2/54310/0025/13.9.2007 (ΦΕΚ Β΄ 1858)
απόφασης του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών
να ζητήσουν την αναστολή καταβολής των οφειλόμενων
για το χρονικό διάστημα από 1.1.2012 έως και 31.12.2012
δόσεων. Οι τόκοι του χρονικού διαστήματος της ανα−
στολής, κατά το μέρος που δεν επιδοτούνται, βαρύνουν
αποκλειστικά τις επιχειρήσεις και δεν καλύπτονται με
την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου. Οι δόσεις των
οποίων η καταβολή ανεστάλη κατά τα ανωτέρω προ−
σαυξάνουν ισόποσα και αποπληρώνονται μαζί με τις
τελευταίες δύο (2) εναπομείνασες δόσεις.
Β) Οι όροι και οι προϋποθέσεις για την υπαγωγή στις
διατάξεις της παρούσας είναι οι ακόλουθοι:
1. Η υποβολή αίτησης των ενδιαφερομένων στα πι−
στωτικά ιδρύματα με καταληκτική ημερομηνία υποβολής
την 29.6.2012.
2. Οι ήδη ληφθείσες εξασφαλίσεις να παραμένουν
ισχυρές.
3. Η εκμετάλλευση ή η επιχείρηση να βρίσκεται σε
λειτουργία.
4. Η πιστοποίηση από το οικείο Πρωτοδικείο περί
υπαγωγής ή μη στις διατάξεις του Ν. 3588/2007, όπως
ισχύει.
Γ) Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων μαζί με όλα τα
απαιτούμενα δικαιολογητικά υποβάλλονται στα πιστω−
τικά ιδρύματα με καταληκτική ημερομηνία υποβολής
αυτών την 29.6.2012.
Τα πιστωτικά ιδρύματα υποχρεούνται να αποστείλουν
στην Υπηρεσία μας συγκεντρωτικές καταστάσεις δανει−
οληπτών που θα αιτηθούν την υπαγωγή τους στις διατά−
ξεις της παρούσας μέχρι και την 28.9.2012, προκειμένου
να παρασχεθεί η τελική έγκριση από την Δ25 − ΓΛ.Κ. Τμήμα
Δ΄. Στις καταστάσεις θα αναγράφεται υποχρεωτικά το
ονοματεπώνυμο, η διεύθυνση, ο ΑΦΜ εκάστου δανειολή−
πτη, το έγγραφο παροχής της εγγύησης του Ελληνικού
Δημοσίου, ο αριθμός και η ημερομηνία υπογραφής της
δανειακής σύμβασης, το ποσό του δανείου, οι ληφθείσες
εξασφαλίσεις και η υπαγωγή η μη του δανειολήπτη στις
διατάξεις του Ν. 3588/2007, όπως ισχύει.
Δ) Στις διατάξεις της παρούσας υπάγονται ως ρύθ−
μιση περιπτώσεις συμβάσεων δανείων εγγυημένων δυ−
νάμει της υπ’ αριθμ. 2/54310/0025/13.9.2007 υπουργικής
απόφασης, όπως ισχύει, οι οποίες έχουν καταγγελθεί.
Οι δανειολήπτες της κατηγορίας αυτής, προκειμένου
να υπαχθούν στις διατάξεις της παρούσας, θα πρέπει
προηγουμένως να καταβάλουν τα ποσά των τόκων με
τα οποία βαρύνονται.
Ε) Ο έλεγχος της εφαρμογής των διατάξεων της
παρούσας απόφασης, καθώς και η αντιμετώπιση των
προβλημάτων που ανακύπτουν κατά την υλοποίηση αυ−
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

τής, ανατίθενται στην Διεύθυνση Κίνησης Κεφαλαίων
Εγγυήσεων Δανείων και Αξιών του Γενικού Λογιστηρίου
του Κράτους.
Από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δα−
πάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
Κατά τα λοιπά εξακολουθούν να ισχύουν οι διατάξεις
της υπ’ αριθμ. 2/54310/0025/13.9.2007 υπουργικής από−
φασης, όπως ισχύει.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 25 Απριλίου 2012
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ

F
Αριθμ. Φ. 700/47/81659 Σ. 266
(3)
Καθορισμός κατηγοριών δικαιούχων παροχής υπηρε−
σιών από τα Στρατιωτικά Φαρμακεία.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ −
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ −
ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:
α. Του άρθρου 6 του Ν.Δ. 107/1969 (ΦΕΚ Α΄ 28) «Περί δι−
ατάξεων τίνων αφορωσών την Υγειονομική Υπηρεσία του
Στρατεύματος», όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 115
του Ν.3978/2011 (ΦΕΚ Α΄ 137) «Δημόσιες συμβάσεις έργων,
υπηρεσιών και προμηθειών στους τομείς της Άμυνας και
της Ασφάλειας−Εναρμόνιση με την οδηγία 2009/81/ΕΚ−
Ρύθμιση θεμάτων του ΥΠΕΘΑ», και ισχύει σήμερα.
β. Της παραγράφου 13 του άρθρου 5 του νόμου 2292/
1995 (ΦΕΚ Α΄35) «Οργάνωση και λειτουργία Υπουργείου
Εθνικής Άμυνας, διοίκηση και έλεγχος των Ενόπλων
Δυνάμεων και άλλες διατάξεις».
γ. Του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα», που κυρώθηκε
με το άρθρο πρώτο του π. δ/τος 63/2005 (ΦΕΚ Α΄ 98).
δ. Του Π.Δ. 73/2006 (ΦΕΚ Α΄ 76) «Διάρθρωση, αρμοδιότη−
τες και στελέχωση των Γενικών Διευθύνσεων: α) Οικονο−
μικού Σχεδιασμού και Υποστήριξης, β) Αμυντικών Εξοπλι−
σμών και Επενδύσεων, και γ) Πολιτικής Εθνικής Άμυνας και
Διεθνών Σχέσεων του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας».
ε. Της υπ’ αριθμ. Υ27/12−12−2011 απόφασης Πρωθυπουρ−
γού «Καθορισμός Αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Εθνι−
κής Άμυνας Ιωάννη Ραγκούση» (ΦΕΚ Β΄ 2821).
στ. Του Π.Δ. 31/2012 «Διορισμός Υπουργού Οικονομι−
κών» (ΦΕΚ Α΄ 62).
ζ. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολο−
γισμού, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
1. Οι κατηγορίες δικαιούχων παροχής υπηρεσιών από
τα Στρατιωτικά Φαρμακεία καθορίζονται ως εξής:
α. Οι εν ενεργεία Στρατιωτικοί όλων των βαθμών των
Ενόπλων Δυνάμεων και του Λιμενικού Σώματος − Ελλη−
νικής Ακτοφυλακής.
β. Οι συνταξιούχοι Στρατιωτικοί όλων των βαθμών
των Ενόπλων Δυνάμεων και του Λιμενικού Σώματος −
Ελληνικής Ακτοφυλακής.
γ. Οι εν ενεργεία και συνταξιούχοι μόνιμοι και με σύμ−
βαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου πολι−

τικοί υπάλληλοι του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και των
υπαγομένων ή εποπτευόμενων από αυτό, Οργανισμών,
Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών.
δ. Οι αποσπασμένοι, μετακλητοί και με σύμβαση ερ−
γασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου υπάλλη−
λοι, που υπηρετούν και για όσο χρόνο υπηρετούν στο
Υπουργείο Εθνικής Άμυνας με οποιαδήποτε ιδιότητα.
ε. Οι ανάπηροι πολέμου.
στ. Οι απόστρατοι της Ελληνικής Αστυνομίας (ΕΛ.ΑΣ),
πρώην Χωροφυλακής και Αστυνομίας Πόλεων, καθώς
και το εν ενεργεία ένστολο προσωπικό της ΕΛ.ΑΣ, που
μετέχει ή δικαιούται μερίσματος από το Μετοχικό Τα−
μείο Στρατού (Μ.Τ.Σ.)
ζ. Τα μέλη οικογενειών των δικαιούχων των ανωτέρω
κατηγοριών, τα οποία είναι ασφαλισμένα από αυτούς.
η. Τα μέλη οικογενειών θανόντων Στρατιωτικών, που
ήταν ασφαλισμένα από αυτούς και εξακολουθούν να
είναι ασφαλισμένα στο ΥΠΕΘΑ.
2. Για τη διάθεση φαρμάκων στους δικαιούχους απαι−
τείται:
α. Η κατοχή βιβλιαρίων νοσηλείας του Υπουργείου
Εθνικής Άμυνας ή του Υπουργείου Προστασίας του
Πολίτη (για το Λιμενικό Σώμα −Ελληνική Ακτοφυλακή)
ή του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
(για τον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας,
Ε.Ο.Π.Υ.Υ.).
β. Η επίδειξη δημοσίου εγγράφου με το οποίο απο−
δεικνύεται η υπαγωγή στις κατηγορίες δικαιούχων της
προηγούμενης παραγράφου, στις περιπτώσεις κατά τις
οποίες αυτή δεν προκύπτει ευθέως από το βιβλιάριο
νοσηλείας.
Άρθρο 2
1. Από τη θέση σε ισχύ της παρούσας καταργούνται:
α. Οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 7 της υπ’ αριθμ.
Φ.700/4/132914/Σ.3317/25−5−2005 Απόφασης ΥΕΘΑ (ΦΕΚ
τ. Β΄ 827), ενώ οι παράγραφοι 3 και 4 του ιδίου άρθρου,
αναριθμούνται σε 1 και 2 αντίστοιχα.
β. Η παράγραφος 1 του άρθρου 1 της αριθ. Φ. 750/ ΑΔ
217992/30−7−2003 απόφασης ΥΦΕΘΑ (ΦΕΚ τ. Β΄ 934).
2. Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή
της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 23 Απριλίου 2012
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΝΑΠΛ. ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ Ν. ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ

ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΥΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ

F
Αριθμ. Φ/Α.15/2/363/4581
(4)
Καθορισμός νέας μορφής Επιχειρηματικού Πάρκου, σύμ−
φωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 14 του άρ−
θρου 41 του Νόμου 3982/2011.
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ,
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:
1. Τις διατάξεις του Ν. 3982/2011 (143Α΄) «Απλοποίηση
της αδειοδότησης τεχνικών επαγγελματικών και μετα−
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ποιητικών δραστηριοτήτων και επιχειρηματικών πάρ−
κων και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με το
άρθρο 228 του Ν. 4072/2012 (86 Α΄) και ιδίως το άρθρο
41 παρ. 14..
2. Τις διατάξεις του Ν.3175/2003 (207Α΄) «Αξιοποίηση
του γεωθερμικού δυναμικού, τηλεθέρμανση και άλλες
διατάξεις».
3. Του Π.Δ. 63/2005 (98 Α΄) «Κωδικοποίηση της Νομο−
θεσίας για την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα».
4. Του Π.Δ. 229/1986 (ΦΕΚ 96 Α΄) «Σύσταση και Οργά−
νωση της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας», του Π.Δ.
396/1989 (ΦΕΚ 172 Α΄) «Οργανισμός της Γενικής Γραμ−
ματείας Βιομηχανίας» και του Π.Δ. 189/1995 (ΦΕΚ 99 Α΄)
«Συμπλήρωση και τροποποίηση του Π.Δ. 396/1989».
5. Του Π.Δ. 65/2011 (ΦΕΚ 147 Α΄) «Διάσπαση του Υπουρ−
γείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης στα Υπουργεία: α) Εσωτερικών και β)
Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυ−
βέρνησης, συγχώνευση των Υπουργείων Οικονομίας,
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Θαλασσίων Υπο−
θέσεων, Νήσων και Αλιείας στο Υπουργείο Ανάπτυξης,
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και μεταφορά στον
Πρωθυπουργό των Γενικών Γραμματειών Ενημέρωσης
και Επικοινωνίας και στο Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου
Μάθησης και Θρησκευμάτων της Γενικής Γραμματείας
Νέας Γενιάς».
6. Του Π.Δ. 110/2011 (ΦΕΚ 243Α΄) «Διορισμός Αντιπροέ−
δρων της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουρ−
γών και Υφυπουργών».
7. Της υπ’ αριθμ. Υ13/2011 απόφασης Πρωθυπουργού
[ΦΕΚ 2740Β΄) «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπλη−
ρωτή Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και
Ναυτιλίας, Σωκράτη Ξυνίδη».
8. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του
κράτους ή των ΟΤΑ, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Καθορίζουμε, σύμφωνα με την παράγραφο 14 του άρ−
θρου 41 του Ν. 3982/2011, ως νέα μορφή Επιχειρηματικού
Πάρκου το Γεωθερμικό Επιχειρηματικό Πάρκο [ΓΕΠ].
Γεωθερμικό Επιχειρηματικό Πάρκο, είναι ο χώρος που
δεν πολεοδομείται, καθορίζεται, οριοθετείται και οργα−
νώνεται, σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 3982/2011,
σε περιοχές που βρίσκονται εντός ή παραπλεύρως ανα−
γνωρισμένων Γεωθερμικών Πεδίων [σύμφωνα με τους
ορισμούς του άρθρου 2 Ν.3175/2003], προκειμένου να
λειτουργήσει ως χώρος υποδοχής δραστηριοτήτων
μέσης και χαμηλής όχλησης διαχείρισης γεωθερμικού
πεδίου με στόχο την προώθηση της αγροτοκτηνοτρο−
φικής, του πρωτογενούς τομέα, παραγωγής και τη με−
ταποίηση των προϊόντων της.
Άρθρο 2
Στα Γεωθερμικά Επιχειρηματικά Πάρκα περιλαμβάνο−
νται δραστηριότητες των περιπτώσεων α, β, ζ, η και θ
της παραγράφου 1 του άρθρου 43 του Ν.3982/2011, για
τις οποίες δεν ισχύει ο περιορισμός της παραγράφου
2 του ίδιου άρθρου.
Άρθρο 3
Τα Γεωθερμικά Επιχειρηματικά Πάρκα δεν πολεο−
δομούνται, αλλά οργανώνονται με δημιουργία δικτύου
υποδομών για την εξυπηρέτηση των αναγκών του ΕΠ,
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σύμφωνα με τις προβλέψεις για τα ΕΠΕΒΟ, όπως αυτές
περιλαμβάνονται στην κοινή υπουργική απόφαση του
άρθρου 56 §12 του Ν.3982/2011, της οποίας ακολουθείται
αναλογική εφαρμογή στην προβλεπόμενη μορφή ΕΠ,
εκτός από τις προβλέψεις των περιπτώσεων αα΄ βα΄
και του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 4 του
άρθρου 56.
Η ελάχιστη έκταση για την ίδρυση και λειτουργία
του Γεωθερμικού Επιχειρηματικού Πάρκου ορίζεται σε
200 στρέμματα.
Άρθρο 4
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δη−
μοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 25 Απριλίου 2012
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΞΥΝΙΔΗΣ

F
(5)
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΑΡΙΘ. 4/2012
Καθορισμός προληπτικών μέτρων πυροπροστασίας οι−
κοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων χώρων, που βρί−
σκονται εντός πόλεων, κωμοπόλεων και οικισμών.
Ο ΑΡΧΗΓΟΣ ΤΟΥ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Του άρθρου 14 παρ. 1 του Ν.3511/2006 «Αναδιοργά−
νωση του Πυροσβεστικού Σώματος, αναβάθμιση της
αποστολής του και άλλες διατάξεις» (Α΄ 258).
β. Του άρθρου 75 παρ. Ι τομέας β΄ αριθμός 26 του
«Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» (Ν. 3463/2006), όπως
προστέθηκε με το άρθρο 94 παρ. 1 του Ν.3852/ 2010
(Α΄ 87) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικρά−
της».
γ. Του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα», που κυρώθηκε
με το άρθρο πρώτο του π. δ/τος 63/2005 (ΦΕΚ Α΄ 98).
δ. Του άρθρου 1 του Π.Δ. 210/1992 (Α΄ 99) «Κωδικο−
ποίηση διατάξεων Προεδρικών Διαταγμάτων του Κα−
νονισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Πυροσβεστικού
Σώματος».
ε. Του Π.Δ. 184/2009 «Σύσταση Υπουργείου Προστασί−
ας του Πολίτη» (Α΄ 213).
στ. Της υπ’ αριθμ. ΕΜ/2/39/2012 (Β΄ 762) Απόφασης
Πρωθυπουργού και Υπουργού Προστασίας του Πολί−
τη «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Προ−
στασίας του Πολίτη Εμμανουήλ Όθωνα και Ελευθέριο
Οικονόμου».
2. Το γεγονός ότι υφίσταται ανάγκη τήρησης των
υποχρεώσεων καθαρισμού των οικοπεδικών και λοι−
πών ακάλυπτων χώρων, που βρίσκονται εντός πόλεων,
κωμοπόλεων και οικισμών και σε απόσταση μέχρι 100
μέτρων από τα όριά τους.
3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας
δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋ−
πολογισμού, καθορίζουμε:

21820

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
Άρθρο 1
Πεδίο Εφαρμογής − υποχρεώσεις

1. Οι ιδιοκτήτες, νομείς και επικαρπωτές των οικο−
πεδικών και λοιπών ακάλυπτων χώρων, που βρίσκο−
νται εντός πόλεων, κωμοπόλεων και οικισμών και σε
απόσταση μέχρι 100 μέτρων από τα όριά τους, υπο−
χρεούνται στην αποψίλωση αυτών από τα ξερά χόρτα
και στην απομάκρυνση τους, την απομάκρυνση τυχόν
άλλων εγκαταλελειμμένων καυστών ή εκρήξιμων υλικών
ή αντικειμένων που βρίσκονται μέσα σε αυτούς, προς
αποτροπή του κινδύνου πρόκλησης πυρκαγιάς ή ταχείας
επέκτασής της, καθώς και στη λήψη κάθε άλλου κατά
περίπτωση μέτρου που αποβλέπει στην αποφυγή αιτίων
και τη μείωση του κινδύνου από πυρκαγιά.
2. Στους χώρους που αναφέρονται στην παρ. 1 του
παρόντος άρθρου, απαγορεύεται το άναμμα φωτιάς, η
απόρριψη αναμμένων τσιγάρων−σπίρτων και άλλων υλών
από 1ης Μαΐου μέχρι 31ης Οκτωβρίου κάθε έτους.
Άρθρο 2
Κυρώσεις
1. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης των υπόχρεων του
άρθρου 1 παρ. 1 της παρούσας, ισχύουν και εφαρμόζο−
νται οι διοικητικές και ποινικές κυρώσεις του άρθρου
94 παρ. 1 περίπτ. 26 εδάφ. β΄ του Ν. 3852/2010 (Α΄87)
«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκε−
ντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης». Οι
ανωτέρω ποινικές κυρώσεις ασκούνται από την Πυρο−
σβεστική Αρχή.
2. Oι παραβάτες του άρθρου 1 παρ. 2 της παρούσας
διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις
του άρθρου 433 του Ποινικού Κώδικα.
Άρθρο 3
Λοιπές υποχρεώσεις αρμόδιων Αρχών
Η αρμοδιότητα για την εξέταση καταγγελιών περί
μη συμμόρφωσης των υπόχρεων του άρθρου 1 παρ.
1 της παρούσας, ανήκει στους οικείους κατά τόπους
Δήμους, ενώ η Πυροσβεστική Αρχή επιλαμβάνεται των
περιπτώσεων που εμπίπτουν στo άρθρο 1 παρ. 2 της
παρούσας.
Άρθρο 4
Καταργούμενες Διατάξεις
Από την έναρξη ισχύος της παρούσας, καταργείται η
υπ’ αριθμ. 4/1987 Πυροσβεστική Διάταξη (Β΄ 724).
Άρθρο 5
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από την δημοσίευσή
της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 10 Απριλίου 2012
Ο Αρχηγός
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Α. ΜΠΟΝΑΤΣΟΣ
Αθήνα, 20 Απριλίου 2012
Εγκρίθηκε
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

Αριθμ. 6486
(6)
Κατάργηση και διατήρηση κενών οργανικών θέσεων
πολιτικού προσωπικού με σχέση εργασίας δημοσί−
ου δικαίου του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου της
Ελλάδος (ΞΕΕ), κατ’ εφαρμογή της παρ. 1α του άρ−
θρου 33 του ν. 4024/2011, όπως ισχύει.
ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ −
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις τις παρ. 1α του άρθρου 33 του ν. 4024/
2011 (ΦΕΚ 226/Α/2011) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο
μισθολόγιο − βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες
διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δη−
μοσιονομικής στρατηγικής 2012−2015», όπως ισχύει.
2. Τον Ν. 3270/2004 «Αρμοδιότητες του Υπουργείου
Τουριστικής Ανάπτυξης» (ΦΕΚ. 187/Α/11.10.04) και ειδικό−
τερα το άρθρο 2 αυτού.
3. Τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 «Πρόγραμμα Διαύ−
γεια» (ΦΕΚ 112/Α/13.7.2010).
4. Το Π.Δ. 89/1988(ΦΕΚ 42/Α) «Οργανισμός Ξενοδοχει−
ακού Επιμελητηρίου της Ελλάδος».
5. Το Π.Δ. 186/2009 «Συγχώνευση των Υπουργείων Πολι−
τισμού και Τουριστικής Ανάπτυξης» (ΦΕΚ 213/Α/2009).
6. Το Π.Δ. 15/2010 (ΦΕΚ 35/Α/1.3.10) «Σύσταση Γενικής
Γραμματείας Τουρισμού στο Υπουργείο Πολιτισμού».
7. Την υπ’ αριθμ. 121479/14−12−11 (ΦΕΚ 2820/Β/14−12−2011)
Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Πολι−
τισμού και Τουρισμού «περί Ανάθεσης αρμοδιοτήτων
στον Υφυπουργό Πολιτισμού και Τουρισμού Γεώργιο
Νικητιάδη».
8. Την υπ’ αριθμ. 23564/25.11.2011 απόφαση του Πρωθυ−
πουργού και του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης
και Ηλ. Διακυβέρνησης «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους
Υφυπουργούς Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλ. Δι−
ακυβέρνησης Κ. Ρόβλια και Π. Τζωρτζάκη», παρ. 2 του
αρθρ. 4 αυτής (ΦΕΚ 2741/Β/25.11.11).
9. Την υπ’ αριθμ. ΔΟΑ/Φ. 14/1/οικ.21732/31.10.2011 εγκύ−
κλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
10. Την υπ’ αριθμ. 14293/11−11−2011 Διαπιστωτική Πράξη
του Προέδρου του ΔΣ του ΞΕΕ (ΦΕΚ 2862/Β/19.12.2011),
περί αυτοδίκαιης κατάργησης κενών οργανικών θέσεων
πολιτικού προσωπικού με σχέση εργασίας δημοσίου
δικαίου.
11. Το υπ’ αριθμ. 3631/7−3−2012 έγγραφο του ΞΕΕ αιτι−
ολόγηση για τη διατήρηση πέντε (5) κενών οργανικών
θέσεων.
12. Το υπ’ αριθμ. 3158/21.2.2012 έγγραφο του ΞΕΕ με το
οποίο ζητείται η κατάργηση μέρους των συνολικά 16
κενών οργανικών θέσεων του πίνακα Β της παραπάνω
διαπιστωτικής πράξης και η διατήρηση συνολικά 5 θέσε−
ων που κρίνονται απολύτως αναγκαίες για την εύρυθμη
λειτουργία του Επιμελητηρίου ως ακολούθως:
α) Μια (1) θέση κλάδου (ΠΕ) Μηχανικού η οποία θε−
ωρείται απαραίτητη για την έγκυρη και εξειδικευμένη
πληροφόρηση του ΞΕΕ την επεξεργασία θεμάτων και
διατύπωση θέσεων (π.χ. χωροταξικά, προστασία του πε−
ριβάλλοντος, πολεοδομικά και αειφόρου ανάπτυξης).
β) Τρεις (3) θέσεις κλάδου ΤΕ Διοικητικού − Λογιστι−
κού οι οποίες θεωρούνται απαραίτητες για την κάλυψη

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
των αναγκών της λειτουργίας του ΞΕΕ που αφορούν
την αποτελεσματικότερη είσπραξη των οφειλόμενων
εισφορών στο ΞΕΕ.
γ) Μια (1) θέση του κλάδου ΤΕ Πληροφορικής η οποία
θεωρείται απαραίτητη για το τμήμα Μηχανογράφησης
και την υλοποίηση του νέου προγράμματος ψηφιακών
υπηρεσιών και μετεξέλιξη υφισταμένων προς τα μέλη
του ΞΕΕ.
13. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπο−
λογισμού, αποφασίζουμε:
Την κατάργηση έντεκα (11) κενών οργανικών θέσεων
μόνιμου προσωπικού του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου
της Ελλάδος (Ξ.Ε.Ε) εκ των 16 κενών οργανικών θέσεων
του πίνακα Β της υπ’ αριθμ. 14293/11−11−2011 (ΦΕΚ 2862/Β)
διαπιστωτικής πράξης του ΞΕΕ, που υπερβαίνουν ανά
κατηγορία και κλάδο το 60% των προβλεπομένων στον
οικείο οργανισμό οργανικών θέσεων και τη διατήρηση
(5) πέντε κενών οργανικών θέσεων οι οποίες θεωρού−
νται απαραίτητες για τη λειτουργία του Επιμελητηρίου,
όπως αναλυτικά προσδιορίζονται ανά κατηγορία και
κλάδο κατωτέρω:
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ/
ΚΛΑΔΟΣ

ΚΕΝΕΣ ΔΙΑΤΗΡΟΥ−
ΠΡΟΣ
ΘΕΣΕΙΣ ΜΕΝΕΣ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ

ΠΕ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΩΝ
ΔΙΕΡΜΗΝΕΩΝ

2

−

2

ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

1

1

−

TE ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ−
ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ

7

3

4

TE ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

1

1

−

ΔΕ ΔΑΚΤΥΛΟΓΡΑ−
ΦΩΝ ΣΤΕΝΟΓΡΑΦΩΝ

2

−

2

ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

3

−

3

ΣΥΝΟΛΟ

16

5

11

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΡΟΒΛΙΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΙΚΗΤΙΑΔΗΣ

F
Αριθμ. 878
(7)
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 6878/17−8−2010 απόφασης
της Περιφέρειας Κρήτης περί Συγκρότησης της Επι−
τροπής Ελέγχου Δαπανών και Εκλογικών Παραβά−
σεων, του άρθρ. 12 του Ν. 3870/2010, στην έδρα της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης − Ηράκλειο.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α΄) «Νέα Αρ−
χιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» και ειδικότερα τις
διατάξεις των άρθρων 6, 280 παρ. Ι και 283 παρ. 4.
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2. Τις διατάξεις του Π.Δ.136/2010 (ΦΕΚ 229/τ.Α΄) «Ορ−
γανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης».
3. Τις διατάξεις του Ν. 3870/2010 (ΦΕΚ 138/τ.Α΄/9−8−2010)
και ειδικότερα τις ρυθμίσεις του άρθρου 12 αυτού.
4. Το από 10−8−2010 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτε−
ρικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
– Τμήμα Εκλογών με θέμα τη συγκρότηση της Επιτροπής
Ελέγχου Δαπανών και Εκλογικών Παραβάσεων.
5. Την υπ’ αριθμ. 6878/17−8−2010 (ΦΕΚ 1303/τ.Β΄/2010)
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Κρήτης
περί «Συγκρότησης της Επιτροπής Ελέγχου Δαπανών
και Εκλογικών Παραβάσεων», με την οποία ορίσθηκε
Πρόεδρος η Αργυρώ Αποστολάκη.
6. Το υπ’ αριθμ. 1919/1−11−2011 έγγραφο του Διοικητικού
Εφετείου Χανίων το οποίο μας γνωστοποιεί ότι με το
από 28−11−2011 Προεδρικό Διάταγμα που δημοσιεύθηκε
στο ΦΕΚ τ. Γ΄ 753 της 6ης Οκτωβρίου 2011 έγινε δεκτή
η αίτηση παραίτησης της Προέδρου του Διοικητικού
Εφετείου Χανίων, Αργυρώς Αποστολάκη,
7. Το υπ’ αριθμ. 371/14−2−2012 έγγραφο του Διοικητικού
Εφετείου Χανίων με το οποίο μας ενημερώνει ότι τοπο−
θετήθηκε νέος Πρόεδρος Εφετών Δ.Δ. στο Διοικητικό
Εφετείο Χανίων ο Γεώργιος Σκουλούδης και ανέλαβε
καθήκοντα στις 13−2−2012.
8. Το υπ’ αριθμ. 495/5−3−2012 έγγραφο του Προέδρου
του Διοικητικού Εφετείου Χανίων με το οποίο ορίζει
τον αναπληρωτή του.
9. Το υπ’ αριθμ. 416/17−4−2012 έγγραφο της ΄Ενωσης
Περιφερειών Ελλάδας
10. Το υπ’ αριθμ. 1128/23−3−2012 έγγραφο της Περιφε−
ρειακής ΄Ενωσης Δήμων Κρήτης
Τα υπ’ αριθμ. 1500 και 1501/20−4−12 έγγραφα της Σ.Δ.Ο.Ε
Περιφερειακή Π.Δ. Κρήτης, αποφασίζουμε:
Α. Τροποποιούμε την με υπ’ αριθμ. 6878/17−8−2010
(ΦΕΚ 1303/τ.Β΄/2010 απόφασή μας περί «Συγκρότησης
της Επιτροπής Ελέγχου Δαπανών και Εκλογικών Παρα−
βάσεων στην έδρα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρή−
της−Ηράκλειο» σύμφωνα με το άρθρο 12 του Ν.3870/2010
ως προς τα σημεία (1), (4), (5) και (6) και ορίζουμε τα τα−
κτικά και αναπληρωματικά μέλη αυτής ως ακολούθως:
(1) Γεώργιο Σκουλούδη του Εμμανουήλ (Α.Δ.Τ. ΑΕ040991/
12−2−2007) Πρόεδρο του Διοικητικού Εφετείου Χανίων,
Πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου Δαπανών και Εκλο−
γικών Παραβάσεων στην έδρα της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Κρήτης−Ηράκλειο αναπληρούμενο από την
αρχαιότερη Εφέτη του Δικαστηρίου Ευαγγελή Μπράμη
του Νικολάου, ( Α.Δ.Τ. ΑΕ618677/5−7−2007).
(4) Παύλο Σφακιανάκη του Παντελή Εφοριακό, Α.Δ.Τ.
ΑΗ 464529, ως αναπληρωτή του τακτικού μέλους.
(5) Σταματάκη Μιχάλη του Χαραλάμπους, εκπρόσωπο
της ΕΝΠΕ, ΑΔΤ: Θ 430414, δικηγόρο της Περιφερειακής
Ενότητας Ηρακλείου, ως τακτικό μέλος, με αναπληρώ−
τρια τη Μαρία Φουρναράκη του Εμμανουήλ. Δικηγόρο
με έμμισθη εντολή της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων,
ΑΔΤ ΑΙ 967687.
(6) Πελαγία Ζαχαριουδάκη του Ευτυχίου, εκπρόσωπο
της Περιφερειακής Ενωσης Δήμων Κρήτης (Π.Ε.Δ. Κρή−
της) − Νομική Σύμβουλος Δήμου Ηρακλείου, με αριθμ.
Αστ. Ταυτότητας Χ. 849891, ως τακτικό μέλος, με ανα−
πληρωτή τον Καρνίκη Εμμανουήλ του Δημητρίου – Νο−
μικό Σύμβουλο Δήμου Ηρακλείου ΑΔΤ ΑΕ 463541.
Β. Τροποποιούμε την υπ’ αριθμ. 9824/3−12−2010 από−
φασή μας «περί απόσπασης υπαλλήλων για την γραμ−
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ματειακή υποστήριξη και υποβοήθηση του έργου της
Επιτροπής Ελέγχου Δαπανών και εκλογικών Παραβάσε−
ων ως προς το σημείο (2) αυτής ως ακολούθως:
Γαροφαλάκη Γεωργία του Χριστοφόρου ΑΔΤ Ξ 955032.
Κατά τα λοιπά ισχύουν οι υπ’ αριθμ. 6878/17−8−2010
και 9824/3−12−2010 αποφάσεις μας, όπως έχουν τροπο−
ποιηθεί και ισχύουν.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Ηράκλειο, 20 Απριλίου 2012
Ο Γενικός Γραμματέας
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΡΟΥΝΤΖΟΣ
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