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ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ: «Παράταση προθεσµίας υποβολής δικαιολογητικών όσων στερήθηκαν την κατοχή
Μηχανηµάτων Έργων πριν την 1/1/1993 και τροποποίηση της απόφασης συγκρότησης
της σχετικής Επιτροπής»
Α. Έχοντας υπόψη :
1. To N. 3481/2006 (ΦΕΚ 162A/2-8-2006) «Τροποποιήσεις στη νοµοθεσία για το Εθνικό
κτηµατολόγιο, την ανάθεση και εκτέλεση συµβάσεων έργων και µελετών και άλλες
διατάξεις» και ειδικότερα το άρθρο 6, παρ. 6
2. Το

Π.∆.

69/88

«Οργανισµός

Γενικής

Γραµµατείας

∆ηµοσίων

Έργων»,

όπως

συµπληρώθηκε µε το Π.∆. 340/4-10-90 «Σύσταση Γενικών ∆/νσεων κ.λ.π.» και σε
συνδυασµό µε το Π.∆. 910/77 «Περί Οργανισµού τ.ΥΠ.∆Ε.», όπως εξακολουθεί να ισχύει
σήµερα.
3. Το Π.∆. 63/2005 (ΦΕΚ 98Α) «Κωδικοποίηση της νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα
Κυβερνητικά όργανα» και το γεγονός ότι από την έκδοση της παρούσας δεν προκαλείται
δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισµού
4. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης»
5. Τα Π.∆. 118 (ΦΕΚ 152Α΄/25-6-2013) και Π.∆. 119 (ΦΕΚ 153Α΄/25-6-2013)
6. Τη µε αρ. πρωτ. 1181/9-7-2013 ΚΥΑ διορισµού του Γενικού Γραµµατέα ∆ηµοσίων Έργων
(ΦΕΚ 332 ΥΟ∆∆/11-7-2013)
7. Τη µε αρ. ∆Ο/Ο/83/2/Φ3070/23-7-2013 (ΦΕΚ 1839/Β/29-7-2013) Απόφαση Υπουργού
Υ.ΜΕ.∆Ι. περί µεταβίβασης δικαιώµατος υπογραφής «Με εντολή Υπουργού» στο Γενικό
Γραµµατέα και στους Προϊσταµένους των Γενικών ∆ιευθύνσεων των ∆ιευθύνσεων και των
Τµηµάτων της Γ.Γ.∆.Ε. του ΥΠ.Υ.ΜΕ.∆Ι.
8. Την µε αρ. πρωτ. ∆13ε/ο/21814/4-12-06 Εγκύκλιο Ε.33 του Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε.
9. Την µε αρ. πρωτ. ∆13/ο/4341/15-4-2010 Εγκύκλιο 9 του Υφυπουργού ΥΠΟ.ΜΕ.∆Ι.
(Τροποποίηση της µε αρ. πρωτ. ∆13ε/ο/21814/4-12-06 Εγκύκλιο Ε.33 του Υπουργού
ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε., µε διαγραφή του εδαφίου «Στα περονοφόρα (ανυψωτικά µηχανήµατα)
υπάγονται και οι εξέδρες εργασίας»)
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10. Την υπ’ αριθµ. ∆13ε/1764/29-1-2007 (ΦΕΚ 189/Β/14-2-2007, διόρθωση σφάλµατος ΦΕΚ
619/Β/25-4-2007) Απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµοσίων
Έργων « α) Καθορισµός υποβολής δικαιολογητικών όσων στερήθηκαν την κατοχή
Μηχανηµάτων Έργου πριν την 1/1/1993, β) Συγκρότηση Επιτροπής για την εξέταση και
εκδίκαση των παραπάνω δικαιολογητικών, γ) Παράταση της προθεσµίας της παραπάνω
διαδικασίας µέχρι 2/12/2007», όπως αυτή τροποποιήθηκε µε τις υπ’ αριθµ. ∆13ε/23552
(ΦΕΚ 2429/Β/27-12-2007) και ∆13/ο/4243 (ΦΕΚ 516/Β/19-3-2009) αποφάσεις.
Β. Και επειδή :
∆ιαπιστώθηκε ότι υπάρχει ακόµα µεγάλος αριθµός αιτηµάτων διαγραφής Μηχανηµάτων Έργων
από κατόχους που δηλώνουν πως τα έχουν απωλέσει πριν την 1/1/1993,
Αποφασίζουµε :
1. Τροποποιούµε την Απόφασή µας ∆13ε/1764/29-1-2007 (ΦΕΚ 189/Β/14-2-2007, διόρθωση
σφάλµατος ΦΕΚ 619/Β/25-4-2007), όπως αυτή ισχύει, στην παράγραφο 2 ως εξής :
Ορίζουµε µέλη της Επιτροπής εξέτασης των αιτήσεων τους:
α) τον κ. Τσίγκα Γεώργιο, Μηχ/γο Μηχ/κό (ΠΕ3, Σ.Α.Χ. µε ∆΄ βαθµό), αναπληρούµενο από την
κα Καραµπέτσου Ειρήνη, Μηχ/γο Μηχ/κό (ΠΕ3, Σ.Α.Χ. µε ∆΄ βαθµό).
β) τον κ. Πολυµέρου Βασίλειο, πτυχ. Μηχ/κό (ΤΕ3 µε Β΄ βαθµό), αναπληρούµενο από τον κ.
Φλώρο ∆ηµήτριο, πτυχ. Μηχ/κό (ΤΕ3 µε Γ΄ βαθµό).
γ) την κα Τάττα Σοφία (ΠΕ ∆ιοικητικού – Οικονοµικού, Σ.Α.Χ. µε ∆΄ βαθµό), αναπληρούµενη
από την κα Φουσέκη Βασιλική (ΠΕ ∆ιοικητικού – Οικονοµικού, Σ.Α.Χ. µε ∆΄ βαθµό).
Χρέη Γραµµατέα θα εκτελεί η κα Αργύρη Βασιλική, Προσωπικό Η/Υ (∆Ε4, Σ.Α.Χ. µε ∆΄ βαθµό),
αναπληρούµενη από τον κο Γκίκα Κων/νο, ∆ιοικητικό (∆Ε6, Σ.Α.Χ. µε ∆΄ βαθµό).
Κατά τα λοιπά, ισχύει η Απόφαση ∆13ε/1764/29-1-2007 (ΦΕΚ 189/Β/14-2-2007, διόρθωση
σφάλµατος ΦΕΚ 619/Β/25-4-2007), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Παρατείνεται η προθεσµία υποβολής αιτήσεων της παρ. 6 του άρθρου 6 του ν. 3481/2006
(ΦΕΚ Α΄ 162) έως 31/12/2015.
3. Η απόφαση αυτή αρχίζει να ισχύει από τη δηµοσίευσή της στην Εφηµερίδα της
Κυβερνήσεως.
4. Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
Κοινοποίηση :
1. Μέλη της Επιτροπής
2. Περιφερειακές Ενότητες
∆.Τ.Ε.Π.Ε. (στις έδρες τους)
3. Εθνικό Τυπογραφείο
(µε cd για δηµοσίευση)
4. ∆/νση Πληροφορικής (µε e-mail για
ενηµέρωση της ιστοσελίδας της Γ.Γ.∆.Ε.)
Εσωτερική ∆ιανοµή :
Χ.Α.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪ∆ΗΣ
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