
 

 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Προϋποθέσεις, προθεσμίες και διαδικασία για την 
κρίση κτιρίων υπέρμετρης δαπάνης επισκευής 
(ασύμφορα), που έχουν πληγεί από τις πυρκαγιές 
της 23ης και 24ης Ιουλίου 2018 σε περιοχές της 
Περιφέρειας Αττικής και της Περιφέρειας Πελο-
ποννήσου.

2 Καθορισμός απογευματινής υπερωριακής απα-
σχόλησης εργασίμων ημερών, πέραν των ωρών 
υποχρεωτικής εργασίας, για το προσωπικό που 
υπηρετεί στη Γενική Διεύθυνση Γενικού Χημείου 
του Κράτους, για το Α΄ εξάμηνο έτους 2019.

3 Καθορισμός απογευματινής υπερωριακής απα-
σχόλησης εργασίμων ημερών, νυχτερινής υπε-
ρωριακής απασχόλησης εργασίμων ημερών και 
νυχτερινής και ημερήσιας απασχόλησης κατά τις 
Κυριακές και Εξαιρέσιμες ημέρες υπαλλήλων της 
Διεύθυνσης Προγραμματισμού και Αξιολόγησης 
Ελέγχων και Ερευνών και των Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. για το 
Α΄ εξάμηνο έτους 2019.

4 Καθορισμός απογευματινής υπερωριακής απα-
σχόλησης εργασίμων ημερών, πέραν των ωρών 
υποχρεωτικής εργασίας, για το προσωπικό που 
υπηρετεί στη Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδια-
σμού, για το Α΄ εξάμηνο έτους 2019.

5 Επιβολή Φ.Π.Α. στην εταιρεία ALFA ΕΜΠΟΡΙΚΗ 
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.

6 Υπερωριακή απασχόληση προσωπικού του Λιμε-
νικού Ταμείου Χανίων για το έτος 2019.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. ΔΑΕΦΚ - ΚΕ/οικ.1474/Α321 (1)
  Προϋποθέσεις, προθεσμίες και διαδικασία για 

την κρίση κτιρίων υπέρμετρης δαπάνης επισκευ-

ής (ασύμφορα), που έχουν πληγεί από τις πυρκα-

γιές της 23ης και 24ης Ιουλίου 2018 σε περιοχές 

της Περιφέρειας Αττικής και της Περιφέρειας Πε-

λοποννήσου.  

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της από 28-07-1978 πράξης νομοθετι-

κού περιεχομένου του Προέδρου της Δημοκρατίας «περί 
αποκαταστάσεως ζημιών εκ σεισμών 1978 εις περιοχή 
Βορείου Ελλάδος και ρυθμίσεως συναφών θεμάτων», 
που κυρώθηκε με το ν. 867/1979 (ΦΕΚ 24 Α΄) και ειδικότε-
ρα τις διατάξεις του άρθρου 3, του άρθρου 5, παρ. 4 της 
πράξεως και την παρ. 16 του τρίτου άρθρου του νόμου.

2. Τις διατάξεις των άρθρων 1 και 2 της από 26-03-1981 
πράξης νομοθετικού περιεχομένου του Προέδρου της 
Δημοκρατίας «περί αποκαταστάσεως ζημιών εκ σει-
σμών 1981 και ρυθμίσεως ετέρων συναφών θεμάτων», 
που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 1190/1981 
(ΦΕΚ 203 Α΄).

3. Τις διατάξεις του άρθρου πέμπτου του ν. 1190/1981 
(ΦΕΚ 203 Α΄), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με 
το άρθρο 1, παρ. 42 και 43 του ν. 2412/1996 (ΦΕΚ 123 Α΄) 
«Μεταφορά αρμοδιοτήτων από το Υπουργικό Συμβούλιο 
σε άλλα κυβερνητικά όργανα και άλλες διατάξεις».

4. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 1283/
1982 (ΦΕΚ 114 Α΄) «Για τις προθεσμίες υποβολής αιτήσε-
ων δανειοδότησης των σεισμοπλήκτων και τη ρύθμιση 
άλλων θεμάτων».

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E
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5. Το άρθρο 10 του ν. 2576/1998 (ΦΕΚ 25 Α΄) «Βελτίωση 
των διαδικασιών για την ανάθεση της κατασκευής των 
δημοσίων έργων και άλλες διατάξεις», όπως τροποποι-
ήθηκε με το άρθρο 84 του ν. 4313/2014 (ΦΕΚ 261 Α΄) 
και ισχύει.

6. Τον ν. 3469/2006 (ΦΕΚ 131 Α΄) «Εθνικό Τυπογραφείο, 
Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις».

7. Τον ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112 Α΄) «Ενίσχυση της διαφά-
νειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων 
των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών ορ-
γάνων στο Διαδίκτυο ’’Πρόγραμμα Διαύγεια’’ και άλλες 
διατάξεις».

8. Το άρθρο  3 του π.δ.  70/2015 (ΦΕΚ  114  Α΄), που 
αφορά στην ανασύσταση του Υπουργείου Υποδομών, 
Μεταφορών και Δικτύων.

9. Το άρθρο 4 του π.δ. 123/2016 (ΦΕΚ 208 Α΄), που 
αφορά στη μετονομασία του Υπουργείου Υποδομών, 
Μεταφορών και Δικτύων σε Υπουργείο Υποδομών και 
Μεταφορών.

10. Το π.δ. 125/2016 (ΦΕΚ 210 Α΄) «Διορισμός Υπουρ-
γών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

11. Το π.δ. 123/2017 (ΦΕΚ 151 Α΄) «Οργανισμός του 
Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών».

12. Την Δ16α/04/773/29-11-1990 (ΦΕΚ 746 Β΄) απόφα-
ση Υπουργού Προεδρίας Κυβερνήσεως και Αναπληρωτή 
Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. «Εξαίρεση διοικητικών πράξεων 
ή εγγράφων από τον κανόνα των τριών υπογραφών».

13. Την Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε./8706/Α325/3-8-2018 (ΦΕΚ 3255 Β΄) 
απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομίας και 
Ανάπτυξης, Οικονομικών, Υποδομών και Μεταφορών με 
θέμα «Οριοθέτηση περιοχών και χορήγηση στεγαστικής 
συνδρομής για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια 
από τις πυρκαγιές της 23ης και 24ης Ιουλίου 2018 σε 
περιοχές της Περιφέρειας Αττικής και της Περιφέρειας 
Πελοποννήσου», όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώ-
θηκε με την Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε./12147/Α325/20-12-2018 
(ΦΕΚ 5984 Β΄) απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, 
Οικονομίας και Ανάπτυξης, Οικονομικών, Υποδομών 
και Μεταφορών.

14. Την οικ/1061/Α345/05-02-2002 (ΦΕΚ  163  Β΄) 
(ορθή επανάληψη 27-2-2002) απόφαση Υφυπουργού 
ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. «Προθεσμία υποβολής ενστάσεων κατά 
Πράξεων των Τομέων και Γραφείων Αποκατάστασης 
Σεισμοπαθών - Πλημμυροπαθών κ.λπ. και αιτήσεων για 
επανεξέταση κτιρίων».

15. Την οικ:6772/Β9β/19-12-2011 (ΦΕΚ 3201 Β΄) απόφα-
ση του Υφυπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων 
«Τιμολόγιο υπολογισμού δαπάνης των εργασιών επισκευ-
ής για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια που έχουν 
πληγεί από φυσικές καταστροφές (σεισμό, πυρκαγιά, 
πλημμύρα, κατολίσθηση) και της αντίστοιχης Στεγαστι-
κής Συνδρομής», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

16. Την οικ:11756/Δ5/16-10-2018 (ΦΕΚ  4776  Β΄) 
(ΦΕΚ 5988 Β΄ διόρθωση σφάλματος) απόφαση Υπουργού 
Υποδομών και Μεταφορών συμπληρωματικό τιμολόγιο 
με Νέα Άρθρα Νέων Τιμών για τον υπολογισμό δαπάνης 
εργασιών για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια 
που έχουν πληγεί από φυσική καταστροφή πυρκαγιάς.

17. Την οικ.5364/Δ/Β11/4-12-2015 (ΦΕΚ 2774 Β΄) από-
φαση Υπουργού Υ.ΜΕ.ΔΙ. με θέμα «Καθορισμός ελαχί-
στων υποχρεωτικών απαιτήσεων για τη σύνταξη μελετών 

αποκατάστασης κτιρίων από οπλισμένο σκυρόδεμα και 
φέρουσα τοιχοποιία, που έχουν υποστεί βλάβες από πυρ-
καγιά και την έκδοση των σχετικών αδειών επισκευής».

18. Την ΔΑΕΦΚ  - ΚΕ/οικ.14531/Α321/07-12-2018 
(ΦΕΚ 5588 Β΄) (ΦΕΚ 5820 Β΄ διόρθωση σφάλματος) από-
φαση Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών «Προθεσμί-
ες και διαδικασία χορήγησης στεγαστικής συνδρομής 
για ανακατασκευή, αυτοστέγαση, αποπεράτωση και επι-
σκευή κτιρίων που έχουν πληγεί από τις πυρκαγιές της 
23ης και 24ης Ιουλίου 2018 σε περιοχές της Περιφέρειας 
Αττικής και της Περιφέρειας Πελοποννήσου».

19. Την οικ.268/29-05-2017 (ΦΕΚ 1911 Β΄) απόφαση 
του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών «Μεταβίβαση 
δικαιώματος υπογραφής με εντολή Υπουργού ή Υφυ-
πουργού».

20. Τις Κατευθυντήριες Προδιαγραφές και Οδηγίες για 
Επισκευές Κτιρίων με Βλάβες από Σεισμό (Κ.Π.Ο.Ε.Κ.Β.Σ.) 
που εκδόθηκαν από τ. Υπουργείο Δημοσίων΄Εργων, Θεσ-
σαλονίκη, 5 Αυγούστου 1978.

21. Τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων 
(ΓΚΠΔ)-(ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την 
προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξερ-
γασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για 
την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την 
κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός 
για την Προστασία Δεδομένων),

και επειδή
- σύμφωνα με την Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε./8706/Α325/3-8-2018 

(ΦΕΚ 3255 Β΄) κοινή υπουργική απόφαση, όπως τρο-
ποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-
Κ.Ε./12147/Α325/20-12-2018 (ΦΕΚ 5984 Β΄) κοινή υπουρ-
γική απόφαση, δικαιούχοι στεγαστικής συνδρομής για 
ανακατασκευή είναι και οι ιδιοκτήτες/τριες κτιρίων που 
χαρακτηρίζονται από τη Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε. ως υπέρμετρης 
δαπάνης επισκευής (ασύμφορα).

- Πρέπει να καθοριστεί η διαδικασία, οι προθεσμίες 
και οι προϋποθέσεις για τον χαρακτηρισμό των κτιρίων 
ως ασύμφορα επισκευής, αποφασίζουμε:

Τον καθορισμό των προθεσμιών, των προϋποθέσεων 
και της διαδικασίας που ακολουθείται προκειμένου να 
κριθούν υπέρμετρα δαπάνης επισκευής (ασύμφορα) 
κτήρια που έχουν υποστεί βλάβες από τις πυρκαγιές της 
23ης και 24ης Ιουλίου 2018 σε περιοχές της Περιφέρειας 
Αττικής και της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

Α. ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ
Προκειμένου να κριθεί εάν το κτίριο είναι ασύμφορο 

επισκευής, υποβάλλεται στον αρμόδιο Τομέα Αποκατά-
στασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών (Τ.Α.Ε.Φ.Κ.), 
αίτηση από τον ιδιοκτήτη, εντός της προθεσμίας που ορί-
ζεται από τις σχετικές αποφάσεις, για την υποβολή αίτη-
σης για έκδοση άδειας επισκευής κτιρίου, συνοδευόμενη 
από τα δικαιολογητικά που καθορίζονται παρακάτω.

Εφόσον ο ενδιαφερόμενος έχει υποβάλει αίτηση για 
άδεια επισκευής εντός των καθορισμένων προθεσμι-
ών και στη συνέχεια επιθυμεί να εξεταστεί το κτίριο ως 
ασύμφορο επισκευής, δύναται να το αιτηθεί προσκο-
μίζοντας, εντός της προαναφερόμενης προθεσμίας και 
πριν την έκδοση της άδειας επισκευής, τα επιπλέον δι-
καιολογητικά που απαιτούνται.
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Β. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ
Για την εξέταση ενός κτιρίου ως προς το ασύμφορο 

επισκευής του, λαμβάνονται υπόψη α) οι βλάβες που 
έχει υποστεί, β) η ηλικία του και γ) το ύψος της δαπάνης 
επισκευής του.

Προκειμένου να κριθεί ένα κτίριο ασύμφορο επισκευ-
ής πρέπει να συντρέχουν τα παρακάτω κριτήρια:

1. Το κτίριο έχει υποστεί σοβαρές βλάβες και έχει χα-
ρακτηριστεί ως ακατάλληλο για χρήση.

2. Η ηλικία του κτιρίου κατά την ημέρα της πυρκαγιάς 
ήταν μεγαλύτερη ή ίση των τριάντα πέντε (35) ετών. 
Η ηλικία αποδεικνύεται από τους τίτλους κτήσεως του 
κτιρίου. Σε περίπτωση έλλειψης τίτλων ή αδυναμίας από-
δειξης της ηλικίας του κτιρίου από τους τίτλους κτήσεως 
δύναται να ληφθούν υπόψη άλλα στοιχεία όπως τοπο-
γραφικά διαγράμματα από Δημόσιες Υπηρεσίες ή Σχέδια 
Πόλης, αεροφωτογραφίες με φωτοερμηνεία, κ.λπ. που 
από την ημερομηνία σύνταξης ή το περιεχόμενό τους 
προκύπτει η ηλικία του συγκεκριμένου κτιρίου.

3. Το εκτιμώμενο κόστος (Κε) επισκευής του κτιρίου 
είναι μεγαλύτερο ή ίσο από το 80% της απομένου-
σας αξίας του κτιρίου (Αξ). Η απομένουσα αξία του 
κτιρίου υπολογίζεται από το κόστος αντικατάστασης, 
μειωμένο αναλογικά κατά τα χρόνια της ζωής του, σε 
σχέση προς την κατ’ εκτίμηση συνολική διάρκεια ζωής

. Το εκτιμώμενο κόστος εί-
ναι ο προϋπολογισμός επισκευής του κτιρίου, ο οποίος 
έχει συνταχθεί σύμφωνα με τα εγκεκριμένα τιμολόγια 
επισκευής και έχει διαμορφωθεί μετά από έλεγχο της 
Υπηρεσίας. Δηλαδή το κριτήριο εκφράζεται ως εξής:

0.80

όπου:
Κε= εκτιμώμενο κόστος επισκευής κτιρίου
Αξ= απομένουσα αξία κτιρίου
Κα= κόστος αντικατάστασης κτιρίου [υπολογίζεται ως 

το γινόμενο της τιμής ανακατασκευής ανά m2 (€/m2), 
ανάλογα με τη χρήση του κτιρίου, όπως ορίζεται στην 
σχετική κοινή υπουργική απόφαση, επί του συνολικού 
εμβαδού του εξεταζόμενου κτιρίου]

Εζ= Εκτιμώμενα χρόνια ζωής του κτιρίου (ορίζονται 
σε 100 χρόνια)

Ηλ= Ηλικία κτιρίου (σε περίπτωση κατασκευής του 
κτιρίου σε διαφορετικές φάσεις ως ηλικία του κτιρίου 
λαμβάνεται η ηλικία του παλαιότερου τμήματός του).

Επισημαίνεται ότι είναι δυνατή η εξέταση στάθμης κτι-
ρίου για το ασύμφορο επισκευής της, ακολουθώντας τη 
διαδικασία, που αναφέρεται στην παρούσα απόφαση, 
προσαρμόζοντάς τη στη στάθμη που εξετάζεται.

Γ. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Η αίτηση του ιδιοκτήτη για να κριθεί το κτίριο ασύμ-

φορο επισκευής συνοδεύεται, επιπλέον των δικαιολογη-
τικών που απαιτούνται από τις σχετικές αποφάσεις για 
την υποβολή αίτησης για άδεια επισκευής κτιρίου, από 
δικαιολογητικά για την κάλυψη των προαναφερόμενων 
προϋποθέσεων (Κεφ. Β της παρούσας απόφασης). Η τεκ-
μηρίωση του αιτήματος για την κρίση ασύμφορου θα 
πρέπει να είναι πλήρης, εμπεριστατωμένη και αναλυτική.

Επισημαίνεται ότι στην περίπτωση διηρημένων ιδιο-
κτησιών η αίτηση υποβάλλεται από τον ορισμένο, σύμ-
φωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, ειδικό διαχειριστή.

Στην περίπτωση κτιρίου με περισσότερες της μιας 
ανεξάρτητες λειτουργικά ιδιοκτησίες (είτε πρόκειται 
για διηρημένες ιδιοκτησίες είτε όχι) η αίτηση ως προς 
το ασύμφορο επισκευής θα πρέπει να συνοδεύεται από 
σχετική εξουσιοδότηση ή από υπεύθυνες δηλώσεις όλων 
των συνιδιοκτητών, με βεβαιωμένο το γνήσιο της υπο-
γραφής τους, ότι επιθυμούν να κριθεί το κτίριο ασύμ-
φορο επισκευής.

Δ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
- Οι φάκελοι για κρίση ασύμφορων επισκευής κτιρί-

ων εξετάζονται από τη Διεύθυνση Αποκατάστασης Επι-
πτώσεων Φυσικών Καταστροφών Κεντρικής Ελλάδος 
(Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε.) από όπου και εκδίδονται οι σχετικές 
πράξεις.

- Συστήνεται διμελής επιτροπή μηχανικών της 
Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε., από τον Προϊστάμενο της Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε., 
για τον έλεγχο του φακέλου, τη διενέργεια αυτοψίας και 
τη σύνταξη σχετικής έκθεσης.

- Στη συνέχεια διενεργείται αυτοψία παρουσία του 
ιδιοκτήτη και του μελετητή Μηχανικού ή εξουσιοδοτη-
μένου εκπροσώπου.

- Η επιτροπή συντάσσει έκθεση όπου καταγράφει τα 
συμπεράσματα από τον έλεγχο του φακέλου και τους 
λόγους για τους οποίους εισηγείται τον χαρακτηρισμό ή 
μη του κτιρίου ως ασύμφορο επισκευής. Όταν εισηγείται 
τον χαρακτηρισμό του κτιρίου ως ασύμφορο επισκευής, 
η έκθεση περιλαμβάνει και στοιχεία όπως ενδεικτική κά-
τοψη και τομή του κτιρίου με τις διαστάσεις, τη θέση του 
στο οικόπεδο, το εμβαδόν και τον όγκο του, τη χρήση 
του, την κατοικησιμότητά του και φωτογραφίες του. Επί-
σης η επιτροπή μονογράφει όλα τα στοιχεία του φακέλου 
που λαμβάνονται υπόψη για την κρίση της.

- Ακολουθεί η έκδοση απόφασης από τη Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε. 
για τον χαρακτηρισμό ή μη του κτιρίου ως ασύμφορο 
επισκευής με συνημμένη την έκθεση της επιτροπής, η 
οποία κοινοποιείται στον αρμόδιο Τ.Α.Ε.Φ.Κ.

Η διαδικασία χορήγησης της στεγαστικής συνδρομής 
για την ανακατασκευή/αυτοστέγαση/αποπεράτωση ή 
την επισκευή του κτιρίου ανάλογα με τον χαρακτηρισμό 
του ως ασύμφορο επισκευής ή μη, συνεχίζεται από τον 
αρμόδιο Τ.Α.Ε.Φ.Κ. σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. 
Επιπλέον δικαιολογητικά τα οποία δεν έχουν προσκομι-
στεί με την αίτηση ασύμφορου και απαιτούνται για την 
έκδοση Βεβαίωσης Καθορισμού Σ.Σ. ή Άδειας επισκευής, 
ο ιδιοκτήτης υποχρεούται να τα υποβάλλει ή εντός των 
προβλεπόμενων προθεσμιών ή εφόσον αυτές έχουν λήξει 
εντός τεσσάρων (4) μηνών από την παραλαβή της έγγρα-
φης γνωστοποίησης αυτών από τον αρμόδιο Τ.Α.Ε.Φ.Κ.

Τα απαιτούμενα παραστατικά στοιχεία κατάθεσης 
αμοιβής μηχανικού για τον φάκελο επισκευής βάσει 
του οποίου κρίθηκε το κτίριο ως ασύμφορο επισκευής, 
προσκομίζονται πριν την έκδοση της Βεβαίωσης Κα-
θορισμού Στεγαστικής συνδρομής για ανακατασκευή/
αυτοστέγαση/αποπεράτωση.
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Ε. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΣΥΜΦΟΡΟΥ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΥΠΟΓΕΙ-
ΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

Ασύμφορη επισκευής, διατήρησης και ανέγερσης νέας 
ανωδομής επί αυτής, κρίνεται κάθε υπόγεια κατασκευή, 
ανεξάρτητα παρουσίας βλαβών σε αυτήν, με τις εξής 
προϋποθέσεις:

α. η κατασκευή βρίσκεται κάτω από βάση σκυροδέμα-
τος στην οποία εδραζόταν λυόμενη κατοικία που επλήγη 
από τις πυρκαγιές της 23ης και 24ης Ιουλίου 2018 και 
έχει εμβαδόν μικρότερο από τη βάση σκυροδέματος,

β. η λυόμενη κατοικία έχει χαρακτηρισθεί κατεδαφι-
στέα, ή κρίνεται ως ασύμφορη επισκευής σύμφωνα με 
τις διατάξεις της παρούσας απόφασης.

Η στεγαστική συνδρομή που χορηγείται στην περί-
πτωση αυτή υπολογίζεται για τα τετραγωνικά μέτρα της 
υπόγειας κατασκευής σύμφωνα με την περίπτωση (θ) της 
παρ. 4.3 της Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε./8706/Α325 κοινής υπουργι-
κής απόφασης (ΦΕΚ 3255 Β΄).

Για τον καθορισμό των προθεσμιών, των δικαιολογη-
τικών και της διαδικασίας προκειμένου να κριθούν οι 
υπόγειες κατασκευές ως ασύμφορες επισκευής, ισχύουν 
οι αντίστοιχες διατάξεις της παρούσας.

Ζ. ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
1. Στην περίπτωση που κατά την ημερομηνία υποβο-

λής της αίτησης δεν είναι δυνατή η προσκόμιση δικαιο-
λογητικών που σχετίζονται με Δημόσια ή Δημοτική Αρχή 
ο/η ιδιοκτήτης/-τρια, σε αντικατάστασή τους, θα υποβά-
λει υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986, στην οποία θα 
δηλώνει ότι έχει ήδη προβεί στην υποβολή της σχετικής 
αίτησης για την έκδοση των προαναφερόμενων δικαιο-
λογητικών, προκειμένου ο φάκελος για κρίση ασύμφο-
ρου επισκευής κτιρίου να θεωρηθεί πλήρης.

2. Κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών από τον/την 
αρμόδιο υπάλληλο, εφόσον προκύψει η αναγκαιότητα 
διόρθωσης ή συμπλήρωσης δικαιολογητικών, η Υπηρε-
σία θα ενημερώνει τον/την ιδιοκτήτη/-τρια εγγράφως 
προκειμένου να προσκομίσει τα δικαιολογητικά αυτά 
εντός της προαναφερόμενης προθεσμίας.

Αν η αναγκαιότητα διόρθωσης ή συμπλήρωσης δικαιο-
λογητικών προκύψει μετά τη λήξη της προθεσμίας αυτής 
η Υπηρεσία θα ενημερώνει τον/την ιδιοκτήτη/-τρια εγ-
γράφως (με αποδεικτικό παραλαβής) ότι έχει προθεσμία 
τρεις (3) μήνες από την παραλαβή της έγγραφης ενημέ-
ρωσης για την προσκόμιση των εν λόγω δικαιολογητικών 
διαφορετικά η αίτηση θα τίθεται στο Αρχείο με απόφαση 
του/της Προϊσταμένου/-ης της αρμόδιας Υπηρεσίας.

3. Οι ενστάσεις κατά πράξεων της αρμόδιας Υπηρεσίας 
είναι εμπρόθεσμες και εξεταστέες, εφόσον υποβάλλο-
νται εντός τριών (3) μηνών από την ημερομηνία παρα-
λαβής της σχετικής πράξης από τον/την ιδιοκτήτη/-τρια. 
Η απόφαση εκδίκασης ένστασης είναι τελεσίδικη και δεν 
επιδέχεται περαιτέρω ενστάσεως ή αιτήσεως θεραπείας.

4. Σε όλες τις περιπτώσεις που κρίνονται κατά τα 
ανωτέρω ως ασύμφορες επισκευής, εφαρμόζονται οι 
διατάξεις του από 8-2-1979 π.δ. (ΦΕΚ 130 Δ΄) «Περί χο-
ρηγήσεως αδειών οικοδομών προς αποκατάστασιν ζη-
μιών, αι οποίαι επροξενήθησαν εκ βίαιου συμβάντος ή 
θεομηνίας κ.λπ., επί αρτίων και μη αρτίων οικοπέδων», 
για την επιλογή της ανακατασκευής.

Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκα-
λείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 5 Φεβρουαρίου 2019

Ο Υπουργός

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ   

Ι

 Αριθμ. ΔΠΔΑ ΑΑΔΕ Α 1017413 ΕΞ2019 (2)
Καθορισμός απογευματινής υπερωριακής απα-

σχόλησης εργασίμων ημερών, πέραν των ωρών 

υποχρεωτικής εργασίας, για το προσωπικό που 

υπηρετεί στη Γενική Διεύθυνση Γενικού Χημεί-

ου του Κράτους, για το Α΄ εξάμηνο έτους 2019. 

 Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ 
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Κεφαλαίου Α΄ (άρθρα 1 - 43) «Σύ-

σταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» του Μέ-
ρους Πρώτου του ν. 4389/2016 (ΦΕΚ 94 Α΄) «Επείγουσες 
διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονο-
μικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και 
άλλες διατάξεις», όπως ισχύουν (ειδικότερα το άρθρο 2).

2. Το άρθρο 1, υποπαράγραφος Ε.2, παρ. 3, περίπτω-
ση γ΄, τελευταίο εδάφιο του ν. 4093/2012 σε συνδυασμό 
με το άρθρο 30, παρ. 8 του ν. 3296/2004.

3. Τις διατάξεις του άρθρου  20 του ν.  4354/2015 
(ΦΕΚ 176 Α΄) σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρ-
θρου 16 του ν. 3205/2003 (ΦΕΚ 297 Α΄), όπως τροπο-
ποιήθηκε και ισχύει.

4. Την από 31-12-2011 Πράξη Νομοθετικού Περιε-
χομένου (ΦΕΚ 268 Α΄), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 
δεύτερο του ν. 4047/2012 (ΦΕΚ 31 Α΄).

5. Τις διατάξεις του ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143 Α΄) «Αρχές 
Δημοσιονομικής Διαχείρισης και Εποπτείας (ενσωμά-
τωση της οδηγίας 011/85/ΕΕ) - Δημόσιο Λογιστικό και 
άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε 
και ισχύει.

6. Τις διατάξεις της παρ.  3 του άρθρου  19 του 
ν. 4223/2013 (ΦΕΚ 287 Α΄),

7. της 2/58493/ΔΠΓΚ/31-07-2018 (ΦΕΚ 3240 Β΄) από-
φασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Οικο-
νομική και Διοικητική Ταξινόμηση του Κρατικού Προϋ-
πολογισμού», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,

8. της 2/92835/ΔΠΓΚ/19-12-2018 (Α.Δ.Α.: 6ΗΥ3Η-Υ6Μ) 
απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών 
«Διάθεση των πιστώσεων του κρατικού προϋπολογι-
σμού οικονομικού έτους 2019».

9. Τις διατάξεις της Δ.ΟΡΓ.Α. 1036960 ΕΞ 2017/
10-03-2017 (ΦΕΚ 968 Β΄, 1238 Β΄) απόφασης του Διοικητή 
της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός 
της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)», 
όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

10. Την Δ.ΟΡΓ.Α. 1001512 ΕΞ 2017/05-01-2017 (ΦΕΚ 12 Β΄, 
52 Β΄, 234 Β΄, 1032 Β΄) απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρ-
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τητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, με θέμα «Μεταβίβαση 
αρμοδιοτήτων σε όργανα Κεντρικών, Ειδικών Αποκε-
ντρωμένων και Περιφερειακών Υπηρεσιών της Ανεξάρ-
τητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), εξουσιοδότηση 
υπογραφής σε Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων και 
Προϊσταμένους ή Υπευθύνους Αυτοτελών Υπηρεσιών, κα-
θώς και ορισμός Δευτερευόντων Διατακτών Υπηρεσιών 
αυτής», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

11. Το π.δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145 Α΄) «Ανάληψη υποχρεώ-
σεων από τους Διατάκτες», όπως ισχύει.

12. Την αριθμ. 1 της 20-1-2016 (ΦΕΚ 18 Υ.Ο.Δ.Δ.) πράξη 
του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γε-
νικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσό-
δων του Υπουργείου Οικονομικών», σε συνδυασμό με τις 
διατάξεις της παρ. 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016, 
όπως ισχύουν, καθώς και την απόφαση 39/3-30-11-2017 
(ΦΕΚ 689/τ.Υ.Ο.Δ.Δ./20-12-2017) σχετικά με την ανανέ-
ωση της θητείας του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε.

13. Την Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013/28-1-2013 (ΦΕΚ 130 Β΄ 
και 372 Β΄) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του 
Υφυπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων 
στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσί-
ων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», και την Δ6Α 
1145867 ΕΞ 2013/25-09-2013 (ΦΕΚ 2417 Β΄) απόφαση 
του Υπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιο-
τήτων στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματεί-
ας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», 
όπως τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν και ισχύουν, 
σε συνδυασμό με τις διατάξεις της περ. α΄ της παρ. 3 του 
άρθρου 41 του ν. 4389/2016 (ΦΕΚ 94 Α΄), όπως ισχύουν.

14. Το γεγονός ότι υφίσταται ανάγκη παροχής εργα-
σίας πέραν του κανονικού ωραρίου, για τους υπαλλή-
λους που υπηρετούν στη Γενική Διεύθυνση του Γενικού 
Χημείου του Κράτους, όπως τεκμηριώνεται στο αριθμ. 
30/080/000/2 - 9/1/2019 (ΔΠΔΑ ΑΑΔΕ 1009953 ΕΙ 2019) 
έγγραφο.

15. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση προ-
καλείται δαπάνη ύψους 50.004,00  € σε βάρος του 
κρατικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019, η 
οποία θα καλυφθεί από τις εγγεγραμμένες πιστώσεις 
του Φορέα 1023-801 και Λογαριασμό 2120201001, σύμ-
φωνα με την αριθμ. ΔΠΔΑ ΑΑΔΕ Α 1012852/28-1-2019 
ΕΞ2019 (Α.Δ.Α.: 63ΚΗ46ΜΠ3Ζ-ΨΙΛ) απόφαση ανάληψης 
υποχρέωσης της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού και Δη-
μοσιονομικών Αναφορών της Α.Α.Δ.Ε., την Μεταβίβαση 
Πιστώσεων ΔΠΔΑ ΑΑΔΕ Α 1012879/28-1-2019 ΕΞ2019 
καθώς και την αριθμ. ΔΠΔΑ ΑΑΔΕ Α 1011332/24-1-2019 
ΕΞ 2019 βεβαίωση ύπαρξης πίστωσης για την κάλυψη 
δαπάνης για υπερωρίες, των υπαλλήλων που υπηρετούν 
στη Γενική Διεύθυνση του Γενικού Χημείου του Κράτους 
για τη χρονική περίοδο από τη δημοσίευση της παρού-
σης, έως 30-6-2019 (Α΄ εξάμηνο 2019), αποφασίζουμε:

Καθορίζουμε απογευματινή υπερωριακή εργασία 
έως οκτώ χιλιάδες τριακόσιες τριάντα τέσσερις (8.334) 
ώρες και συνολική δαπάνη έως πενήντα χιλιάδες τέσσε-
ρα ευρώ (50.004,00 €) για διακόσιους εξήντα έξι (266) 
υπαλλήλους της Γενικής Διεύθυνσης του Γενικού Χη-
μείου του Κράτους, στον Φορέα 1023-801 και Λογαρια-
σμό 2120201001, για τη χρονική περίοδο από τη δημο-
σίευση της παρούσης, έως 30-6-2019 (Α΄ εξάμηνο 2019).

Η κατανομή των ωρών κατά μήνα και ανά Υπηρε-
σία θα γίνεται με απόφαση του Γενικού Διευθυντή. Η 
συγκρότηση συνεργείων υπερωριακής εργασίας κ.λπ. 
και η περιγραφή των συγκεκριμένων εργασιών που θα 
πραγματοποιηθούν θα γίνεται με απόφαση του Προϊστα-
μένου εκάστης Χημικής Υπηρεσίας, ο οποίος θα βεβαι-
ώνει και την πραγματοποίηση της ως άνω υπερωριακής 
εργασίας.

Η υπερωριακή απασχόληση εκάστου υπαλλήλου δεν 
θα υπερβαίνει ανά εξάμηνο τις εκατόν είκοσι (120) ώρες 
απογευματινής υπερωριακής εργασίας, κατά το Α΄ εξά-
μηνο του 2019. Στην ανωτέρω υπερωριακή εργασία, 
μπορούν να μετέχουν περισσότεροι υπάλληλοι, καθώς 
και αποσπασμένοι, εντός του ανωτέρω συνολικού αριθ-
μού ωρών που εγκρίνονται με την παρούσα απόφαση.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 4 Φεβρουαρίου 2019

Ο Διοικητής

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ   

Ι

 Αριθμ. ΔΠΔΑ ΑΑΔΕ Α 1017411 ΕΞ2019 (3)
Καθορισμός απογευματινής υπερωριακής απα-

σχόλησης εργασίμων ημερών, νυχτερινής υπε-

ρωριακής απασχόλησης εργασίμων ημερών και 

νυχτερινής και ημερήσιας απασχόλησης κατά τις 

Κυριακές και Εξαιρέσιμες ημέρες υπαλλήλων της 

Διεύθυνσης Προγραμματισμού και Αξιολόγησης 

Ελέγχων και Ερευνών και των Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. για το 

Α΄ εξάμηνο έτους 2019. 

 Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ 
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Κεφαλαίου Α΄ (άρθρα 1 - 43) «Σύ-

σταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» του Μέ-
ρους Πρώτου του ν. 4389/2016 (ΦΕΚ 94 Α΄) «Επείγουσες 
διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονο-
μικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και 
άλλες διατάξεις», όπως ισχύουν (ειδικότερα το άρθρο 2).

2. Το άρθρο 1, υποπαράγραφος Ε.2, παρ. 3, περίπτω-
ση γ΄, τελευταίο εδάφιο του ν. 4093/2012 σε συνδυασμό 
με τον άρθρο 30, παρ. 8 του ν. 3296/2004.

3. Τις διατάξεις του άρθρου  20 του ν.  4354/2015 
(ΦΕΚ 176 Α΄) σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρ-
θρου 16 του ν. 3205/2003 (ΦΕΚ 297 Α΄), όπως τροπο-
ποιήθηκε και ισχύει.

4. Την από 31-12-2011 Πράξη Νομοθετικού Περιε-
χομένου (ΦΕΚ 268 Α΄), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 
δεύτερο του ν. 4047/2012 (ΦΕΚ 31 Α΄).

5. Τις διατάξεις του ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143 Α΄) «Αρχές 
Δημοσιονομικής Διαχείρισης και Εποπτείας (ενσωμά-
τωση της οδηγίας 011/85/ΕΕ) - Δημόσιο Λογιστικό και 
άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε 
και ισχύει.
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6. Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 19 του ν. 4223/
2013 (ΦΕΚ 287 Α΄),

7. της 2/58493/ΔΠΓΚ/31-07-2018 (ΦΕΚ 3240 Β΄) από-
φασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Οικο-
νομική και Διοικητική Ταξινόμηση του Κρατικού Προϋ-
πολογισμού», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

8. της 2/92835/ΔΠΓΚ/19-12-2018 (Α.Δ.Α.: 6ΗΥ3Η-Υ6Μ) 
απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών 
«Διάθεση των πιστώσεων του κρατικού προϋπολογι-
σμού οικονομικού έτους 2019».

9. Τις διατάξεις της Δ.ΟΡΓ.Α. 1036960 ΕΞ 2017/
10-03-2017 (ΦΕΚ  968  Β΄ και 1238  Β΄) απόφασης του 
Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων 
«Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων 
(Α.Α.Δ.Ε.)», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

10. Την Δ.ΟΡΓ.Α. 1001512 ΕΞ 2017/05-01-2017 
(ΦΕΚ 12 Β΄, 52 Β΄, 234 Β΄, 1032 Β΄) απόφαση του Διοικη-
τή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, με θέμα 
«Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σε όργανα Κεντρικών, Ει-
δικών Αποκεντρωμένων και Περιφερειακών Υπηρεσιών 
της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), 
εξουσιοδότηση υπογραφής σε Προϊσταμένους Γενικών 
Διευθύνσεων και Προϊσταμένους ή Υπευθύνους Αυτο-
τελών Υπηρεσιών, καθώς και ορισμός Δευτερευόντων 
Διατακτών Υπηρεσιών αυτής», όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει.

11. Το π.δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145 Α΄) «Ανάληψη υποχρεώ-
σεων από τους Διατάκτες», όπως ισχύει.

12. Την 1 της 20-1-2016 (ΦΕΚ 18 Υ.Ο.Δ.Δ.) πράξη του 
Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού 
Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων 
του Υπουργείου Οικονομικών», σε συνδυασμό με τις 
διατάξεις της παρ. 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016, 
όπως ισχύουν, καθώς και την απόφαση 39/3-30-11-2017 
(ΦΕΚ 689/τ.Υ.Ο.Δ.Δ./20-12-2017) σχετικά με την ανανέ-
ωση της θητείας του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε.

13. Την Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013/28-1-2013 (ΦΕΚ 130 Β΄ 
και 372 Β΄) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του 
Υφυπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων 
στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσί-
ων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», και την Δ6Α 
1145867 ΕΞ 2013/25-09-2013 (ΦΕΚ 2417 Β΄) απόφαση 
του Υπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιο-
τήτων στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματεί-
ας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», 
όπως τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν και ισχύουν, 
σε συνδυασμό με τις διατάξεις της περ. α΄ της παρ. 3 του 
άρθρου 41 του ν. 4389/2016 (ΦΕΚ 94 Α΄), όπως ισχύουν.

14. Το γεγονός ότι υφίσταται ανάγκη παροχής εργασίας 
πέραν του κανονικού ωραρίου, καθώς και εργασία κατά 
τις νυχτερινές ώρες και εξαιρέσιμες για τους υπαλλήλους 
που υπηρετούν στη ΔΙ.Π.Α.Ε.Ε. και στις Υ.Ε.Δ.Δ.Ε., όπως 
τεκμηριώνεται στο αριθμ. ΔΙ.Π.Α.Ε.Ε. 1191953 ΕΞ2018/
31-12-2018 έγγραφο.

15. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση προ-
καλείται δαπάνη ύψους 440.688,00 € (190.320,00 ευρώ 
στον Λογαριασμό 2120201001, και 250.368,00 ευρώ 
στον Λογαριασμό 2120202001) σε βάρος του κρατι-
κού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019, η οποία 

θα καλυφθεί από τις εγγεγραμμένες πιστώσεις του 
Ειδικού Φορέα 1023-801-0000000 και Λογαριασμούς 
2120201001-2120202001, σύμφωνα με την ΔΠΔΑ ΑΑΔΕ 
Α 1013423/29-1-2019 ΕΞ2019 (Α.Δ.Α.: Ω61Χ46ΜΠ3Ζ-
ΑΧ8) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης της Διεύθυνσης 
Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών της 
Α.Α.Δ.Ε., την Μεταβίβαση Πιστώσεων ΔΠΔΑ ΑΑΔΕ Α 
1012848/28-1-2019 ΕΞ2019 καθώς και την αριθμ. ΔΠΔΑ 
ΑΑΔΕ Α 1011327/24-1-2019 ΕΞ 2019 βεβαίωση ύπαρ-
ξης πίστωσης για την κάλυψη δαπάνης για υπερωρίες, 
νυχτερινά, Κυριακές - εξαιρέσιμες των υπαλλήλων που 
υπηρετούν στη Διεύθυνση Προγραμματισμού και Αξιο-
λόγησης Ελέγχων και Ερευνών και στις Υ.Ε.Δ.Δ.Ε για τη 
χρονική περίοδο από τη δημοσίευση της παρούσης έως 
30-6-2019 (Α΄ εξάμηνο 2019), αποφασίζουμε:

Καθορίζουμε απογευματινή υπερωριακή εργασία 
έως τριάντα επτά χιλιάδες οκτακόσιες (37.800) ώρες 
και συνολική δαπάνη έως εκατόν ενενήντα χιλιάδες 
τριακόσια είκοσι ευρώ (190.320 €) για τριακόσιους δε-
καπέντε (315) υπαλλήλους της Διεύθυνσης Προγραμμα-
τισμού και Αξιολόγησης Ελέγχων και Ερευνών και των 
Υ.Ε.Δ.Δ.Ε Φορέα 1023-801 και Λογαριασμό 2120201001, 
και τριάντα πέντε χιλιάδες επτακόσιες δώδεκα (35.712) 
ώρες με συνολική δαπάνη για νυχτερινά και εξαιρέσι-
μες έως διακόσιες πενήντα χιλιάδες τριακόσια εξήντα 
οκτώ ευρώ (250.368,00  €) για εκατόν ογδόντα οκτώ 
(188) υπαλλήλους της Διεύθυνσης Προγραμματισμού 
και Αξιολόγησης Ελέγχων και Ερευνών και των Υ.Ε.Δ.Δ.Ε 
Φορέα 1023-801 και Λογαριασμός 2120202001 για τη 
χρονική περίοδο από τη δημοσίευση της παρούσης, έως 
30-6-2019 (Α΄ εξάμηνο 2019). 

Η κατανομή των ωρών της υπερωριακής κ.λπ. εργασί-
ας κατά υπηρεσία θα γίνεται με απόφαση του Προϊστα-
μένου της ΔΙ.Π.Α.Ε.Ε. Η μηνιαία κατανομή, η συγκρότηση 
συνεργείων υπερωριακής κ.λπ. εργασίας και η περιγρα-
φή των συγκεκριμένων εργασιών που θα πραγματοποιη-
θούν θα γίνεται με απόφαση του Προϊσταμένου εκάστης 
υπηρεσίας, ο οποίος θα βεβαιώνει και την πραγματοποί-
ηση της ως άνω υπερωριακής/νυχτερινής εργασίας. Οι 
αποφάσεις αυτές θα κοινοποιούνται στη Διεύθυνση Προ-
γραμματισμού και Αξιολόγησης Ελέγχων και Ερευνών.

Η υπερωριακή απασχόληση εκάστου υπαλλήλου δεν 
θα υπερβαίνει ανά εξάμηνο τις α) εκατόν είκοσι (120) 
ώρες απογευματινής υπερωριακής εργασίας, β) τις (96) 
ενενήντα έξι ώρες νυχτερινής εργασίας και γ) τις (96) 
ενενήντα έξι ώρες κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες κατά 
το Α΄ εξάμηνο του 2019. Στην ανωτέρω υπερωριακή/
νυχτερινή εργασία, μπορούν να μετέχουν περισσότεροι 
υπάλληλοι, καθώς και αποσπασμένοι, εντός του ανωτέ-
ρω συνολικού αριθμού ωρών που εγκρίνονται με την 
παρούσα απόφαση.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 4 Φεβρουαρίου 2019

Ο Διοικητής

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ   
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 Αριθμ. ΔΠΔΑ ΑΑΔΕ Α 1017407 ΕΞ2019 (4)
Καθορισμός απογευματινής υπερωριακής απα-
σχόλησης εργασίμων ημερών, πέραν των ωρών 
υποχρεωτικής εργασίας, για το προσωπικό που 
υπηρετεί στη Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδια-
σμού, για το Α΄ εξάμηνο έτους 2019. 

 Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ 
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Κεφαλαίου Α΄ (άρθρα 1 - 43) «Σύ-

σταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» του Μέ-
ρους Πρώτου του ν. 4389/2016 (ΦΕΚ 94 Α΄) «Επείγουσες 
διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονο-
μικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και 
άλλες διατάξεις», όπως ισχύουν (ειδικότερα το άρθρο 2).

2. Το άρθρο 1, υποπαράγραφος Ε.2, παρ. 3, περίπτω-
ση γ΄, τελευταίο εδάφιο του ν. 4093/2012, σε συνδυασμό 
με το άρθρο 30, παρ. 8 του ν. 3296/2004.

3. Τις διατάξεις του άρθρου  20 του ν.  4354/2015 
(ΦΕΚ 176 Α΄), σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρ-
θρου 16 του ν. 3205/2003 (ΦΕΚ 297 Α΄), όπως τροπο-
ποιήθηκε και ισχύει.

4. Την από 31-12-2011 Πράξη Νομοθετικού Περιε-
χομένου (ΦΕΚ 268 Α΄), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 
δεύτερο του ν. 4047/2012 (ΦΕΚ 31 Α΄).

5. Τις διατάξεις του ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143 Α΄) «Αρχές 
Δημοσιονομικής Διαχείρισης και Εποπτείας (ενσωμά-
τωση της οδηγίας 011/85/ΕΕ) - Δημόσιο Λογιστικό και 
άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε 
και ισχύει.

6. Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 19 του ν. 4223/
2013 (ΦΕΚ 287 Α΄),

7. της 2/58493/ΔΠΓΚ/31-07-2018 (ΦΕΚ 3240 Β΄) από-
φασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Οικο-
νομική και Διοικητική Ταξινόμηση του Κρατικού Προϋ-
πολογισμού», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,

8. της 2/92835/ΔΠΓΚ/19-12-2018 (Α.Δ.Α.: 6ΗΥ3Η-Υ6Μ) 
απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών 
«Διάθεση των πιστώσεων του κρατικού προϋπολογι-
σμού οικονομικού έτους 2019».

9. Τις διατάξεις της Δ.ΟΡΓ.Α. 1036960 ΕΞ 2017/
10-03-2017 (ΦΕΚ  968 Β΄  και 1238 Β΄) απόφασης του 
Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων 
«Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων 
(Α.Α.Δ.Ε.)», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

10. Την Δ.ΟΡΓ.Α. 1001512 ΕΞ 2017/05-01-2017 (ΦΕΚ 12 Β΄, 
52 Β΄, 234 Β΄, 1032 Β΄) απόφαση του Διοικητή της Ανε-
ξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, με θέμα «Μετα-
βίβαση αρμοδιοτήτων σε όργανα Κεντρικών, Ειδικών 
Αποκεντρωμένων και Περιφερειακών Υπηρεσιών της 
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), εξου-
σιοδότηση υπογραφής σε Προϊσταμένους Γενικών Διευ-
θύνσεων και Προϊσταμένους ή Υπευθύνους Αυτοτελών 
Υπηρεσιών, καθώς και ορισμός Δευτερευόντων Διατα-
κτών Υπηρεσιών αυτής», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

11. Το π.δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145 Α΄) «Ανάληψη υποχρεώ-
σεων από τους Διατάκτες», όπως ισχύει.

12. Την αριθμ. 1 της 20-1-2016 (ΦΕΚ 18 Υ.Ο.Δ.Δ.) πράξη 
του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γε-
νικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσό-
δων του Υπουργείου Οικονομικών», σε συνδυασμό με τις 

διατάξεις της παρ. 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016, 
όπως ισχύουν, καθώς και την απόφαση 39/3-30-11-2017 
(ΦΕΚ 689/τ.Υ.Ο.Δ.Δ./20-12-2017) σχετικά με την ανανέ-
ωση της θητείας του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε.

13. Την Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013/28-1-2013 (ΦΕΚ 130 Β΄ 
και 372 Β΄) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του 
Υφυπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων 
στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσί-
ων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», και την Δ6Α 
1145867 ΕΞ 2013/25-09-2013 (ΦΕΚ 2417 Β΄) απόφαση 
του Υπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιο-
τήτων στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματεί-
ας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», 
όπως τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν και ισχύουν, 
σε συνδυασμό με τις διατάξεις της περ. α΄ της παρ. 3 του 
άρθρου 41 του ν. 4389/2016 (ΦΕΚ 94 Α΄), όπως ισχύουν.

14. Το γεγονός ότι υφίσταται ανάγκη παροχής εργασί-
ας πέραν του κανονικού ωραρίου, για τους υπαλλήλους 
που υπηρετούν στη Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδια-
σμού, όπως τεκμηριώνεται στο αριθμ. Δ.Σ.Σ. 1001276 
ΕΞ2019/31-12-2018 έγγραφο.

15. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση προκα-
λείται δαπάνη ύψους 27.360,00 € σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019, η οποία θα κα-
λυφθεί από τις εγγεγραμμένες πιστώσεις του Ειδ. Φορέα 
1023-801-0000000 και Λογαριασμό 2120201001, σύμ-
φωνα με την αριθμ. ΔΠΔΑ ΑΑΔΕ Α 1013437/29-1-2019 
ΕΞ2019 (Α.Δ.Α.: 6ΓΔΩ46ΜΠ3Ζ-ΕΩΑ) απόφαση ανάληψης 
υποχρέωσης της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού και Δη-
μοσιονομικών Αναφορών της Α.Α.Δ.Ε., για την κάλυψη 
δαπάνης για υπερωριακή απασχόληση, των υπαλλήλων 
που υπηρετούν στη Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού 
για τη χρονική περίοδο από τη δημοσίευση της παρού-
σης, έως 30-6-2019 (Α΄ εξάμηνο 2019), αποφασίζουμε:

Καθορίζουμε απογευματινή υπερωριακή εργασία έως 
τέσσερεις χιλιάδες πεντακόσιες εξήντα (4.560) ώρες και 
συνολική δαπάνη έως είκοσι επτά χιλιάδες τριακόσια εξή-
ντα ευρώ (27.360,00 €) για τριάντα οκτώ (38) υπαλλήλους 
της Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού, στον Ειδ. Φο-
ρέα 1023-801-0000000 και Λογαριασμό 2120201001, για 
τη χρονική περίοδο από τη δημοσίευση της παρούσης, 
έως 30-6-2019 (Α΄ εξάμηνο 2019).

Η κατανομή των ωρών κατά μήνα, η συγκρότηση συ-
νεργείων υπερωριακής εργασίας και η περιγραφή των 
συγκεκριμένων εργασιών που θα πραγματοποιηθούν 
θα γίνεται με απόφαση του Προϊσταμένου Διεύθυνσης 
Στρατηγικού Σχεδιασμού, ο οποίος θα βεβαιώνει και την 
πραγματοποίηση της ως άνω υπερωριακής εργασίας.

Η υπερωριακή απασχόληση εκάστου υπαλλήλου δεν 
θα υπερβαίνει ανά εξάμηνο τις εκατόν είκοσι (120) ώρες 
απογευματινής υπερωριακής εργασίας, κατά το Α΄ εξά-
μηνο του 2019. Στην ανωτέρω υπερωριακή εργασία, 
μπορούν να μετέχουν περισσότεροι υπάλληλοι, καθώς 
και αποσπασμένοι, εντός του ανωτέρω συνολικού αριθ-
μού ωρών που εγκρίνονται με την παρούσα απόφαση.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 4 Φεβρουαρίου 2019

Ο Διοικητής

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ   
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(5)
 Επιβολή Φ.Π.Α. στην εταιρεία ALFA ΕΜΠΟΡΙΚΗ 
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε. 

 Με την 2642/31-1-2019 «ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ 
ΧΡΕΩΣΗΣ ΦΟΡΩΝ» πράξη του Διευθυντή Γ΄ Τελωνεί-
ου εισαγωγής Πειραιά, προέκυψε μη ορθή εφαρμογή 
του καθεστώτος 42.00 (θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία 
εμπορευμάτων με άμεση αποστολή σε άλλο κράτος - 
μέλος με απαλλαγή Φ.Π.Α.), σύμφωνα με την ΠΟΛ. 
1006/9-1-2015, σε τέσσερις (4) εισαγωγές που πραγμα-
τοποίησε η εταιρεία ALFA ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩ-
ΠΗ Ι.Κ.Ε. με ΑΦΜ 800732237, με έδρα τον Δήμο Αλίμου 
και νυν αγνώστου διαμονής.

Συγκεκριμένα, διαπιστώθηκε η μη προσκόμιση των 
απαιτούμενων δικαιολογητικών που αποδεικνύουν την 
ορθή τήρηση του καθεστώτος για τις ανωτέρω εισαγω-
γές με αποτέλεσμα να της επιβληθούν ο αναλογούν ΦΠΑ 
13.678,05 €, σύμφωνα με τις συνδυασμένες διατάξεις των 
άρθρων 2, 3, 5, 10, 11, 23, 35 και 60 του ν. 2859/2000, της 
ΠΟΛ. 1006/9-1-2015 και του άρθρου 31 του ν. 2960/2001 
και της περί δημοσίευσης 152 παρ. 5 του ν. 2960/2001.  

 Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΥΡΟΔΗΜΗΤΡΑΚΗΣ   

Ι

 Αριθμ. 509 (6)
Υπερωριακή απασχόληση προσωπικού του Λιμε-
νικού Ταμείου Χανίων για το έτος 2019. 

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ 
ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143/τ.Α΄/28-06-2014) «Αρχές 

Δημοσιονομικής Διαχείρισης και Εποπτείας (ενσωμά-
τωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ)-δημόσιο λογιστικό και 
άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

β) Του άρθρου 20 του ν. 4354/2015 «Διαχείριση των μη 
εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και 
άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας 
δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθ-
μίσεων» (ΦΕΚ 176 Α΄), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

γ) Το π.δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145/τ.Α΄/05-08-2016).
δ) Τις περί Λιμενικών Ταμείων κείμενες διατάξεις 

β.δ. 14/1939 (ΦΕΚ 24 Α΄).
2. Το γεγονός ότι για την πραγματοποίηση της υπερω-

ριακής εργασίας προκαλείται ετήσια δαπάνη συνολικού 
ποσού 16.000 € εγγεγραμμένη στον ΚΑΕ 0261 του προ-
ϋπολογισμού ΛΤΝΧ 2019 (Α.Δ.Α.: 6ΜΦΠ4653ΠΩ-3Ξ4), ο 
οποίος εγκρίθηκε με την 2814.4/4383/18-01-2019 από-
φαση Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής 
«Έγκριση Προϋπολογισμού του Λ.Τ. ΧΑΝΙΩΝ 2019».

3. Την αριθμ. 36/2019 πράξη της Λιμενικής Επιτροπής 
του Λιμενικού Ταμείου Χανίων, αποφασίζουμε:

1. Την έγκριση είκοσι ωρών (20) απογευματινής υπε-
ρωριακής απασχόλησης πέραν του ωραρίου και έως 
την 22:00 ανά μήνα, για δεκατέσσερις (14) υπάλληλους 

που υπηρετούν στο Λιμενικό Ταμείο Ν. Χανίων (μόνιμο 
και Ι.Δ.Α.Χ. προσωπικό), με την προβλεπόμενη από τον 
νόμο αμοιβή, προς αντιμετώπιση εποχικών, έκτακτων ή 
επειγουσών υπηρεσιακών αναγκών από την δημοσίευση 
της παρούσης έως και 31-12-2019 και ειδικότερα:

- Προώθηση και διαχείριση της κρουαζιέρας στο 
Λ. Σούδας και επαφές με Οργανισμούς εντός και εκτός 
Ελλάδος.

- Ελέγχους καλής εκτέλεσης των συμβάσεων παρο-
χής υπηρεσιών από ιδιώτες σε λιμάνια αρμοδιότητάς 
μας καθώς και των προς παραχώρηση χώρων για την 
εκμετάλλευση των χερσαίων λιμενικών ζωνών - Αντιμε-
τώπιση έκτακτων περιστατικών στα διάφορα λιμάνια 
αρμοδιότητας του Λιμενικού Ταμείου Χανίων.

- Έλεγχος λειτουργίας του συστήματος ζύγισης με πα-
ράλληλη χρήση καρτών και κερματοδέκτη στο Λ. Σού-
δας, το οποίο εξυπηρετεί τα Ε/Ο πλοία και επαγγελματι-
κά για την φορτοεκφόρτωση εμπορευμάτων σιδήρου, 
ελαιόλαδου, δημητριακών κ.λπ., έλεγχος κίνησης και 
λειτουργίας Εμπορικού και Επιβατηγού Λιμένα Σούδας.

- Έγκαιρη αποστολή οικονομικών και στατιστικών 
στοιχείων, υποχρεωτική χρήση του προγράμματος Δι-
αύγεια, του μητρώου Συμβάσεων, έγκαιρη ανάρτηση 
ανάληψης δαπανών, αποστολή αρχείων μισθοδοσίας - 
κρατήσεων μέσω ΕΑΠ.

- Καταγραφή ενδείξεων μετρητών νερού και ρεύ-
ματος, έλεγχοι Κ.Ο.Κ., τον έλεγχο εφαρμογής της 
8122.1/29/2014/16-7-2014 (ΦΕΚ 2032/τ.Β΄/2014) κοινής 
υπουργικής απόφασης για την είσπραξη λιμενικών τε-
λών σε όλα τα λιμάνια και λιμενίσκους που βρίσκονται 
διάσπαρτα στο Νομό καθώς και της εφαρμογής του 
ν. 2399/1996 για τους επιβιβαζόμενους στα Ο/Γ πλοία 
επιβάτες και οχήματα βάσει του στα λιμάνια Καβονησίου, 
Παλαιόχωρας, Σφακιών και Σουγιάς κ.λπ.

- Εκτέλεση συνεχιζόμενων και νέων λιμενικών έργων - 
μελετών.

2. Οι δεκατέσσερις (14) υπάλληλοι που υπηρετούν στο 
Λιμενικό Ταμείο Ν. Χανίων θα εργάζονται υπερωριακά 
έως εκατόν είκοσι (120) ώρες συνολικά/υπάλληλο/εξά-
μηνο για το έτος 2019, χωρίς να υπάρχει δυνατότητα 
αυξομείωσης μεταξύ των δύο (2) εξαμήνων μέσα στο 
έτος και μέσα στα όρια των πιστώσεων του προϋπολο-
γισμού του Λιμενικού Ταμείου Ν. Χανιών.

3. Υπεύθυνοι για την παρακολούθηση και βεβαίωση 
της υπερωριακής απασχόλησης για τους υπαλλήλους 
του Διοικητικού και Τεχνικού Τμήματος του Λιμενικού 
Ταμείου Χανίων, είναι οι προϊστάμενοι των προαναφε-
ρόμενων τμημάτων.

4. Η προκαλούμενη δαπάνη που θα προκύψει από τις 
ανωτέρω αιτίες, για το έτος 2019, θα καλυφθεί από τις 
εγγεγραμμένες πιστώσεις του ΚΑ 0261 «Αποζημίωση 
για υπερωριακή εργασία» του εγκεκριμένου προϋπο-
λογισμού του Λιμενικού Ταμείου Χανίων οικονομικού 
έτους 2019.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Χανιά, 7 Φεβρουαρίου 2019

Ο Πρόεδρος

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΟΥΝΤΡΟΓΙΑΝΝΗΣ  
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