
 

 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Επικαιροποίηση Συντελεστών Αξιοποίησης Οικο-
πέδου (Σ.Α.Ο.) στους πίνακες τιμών της υπό στοι-
χεία 1020564/487/00ΤΥ/Δ’/ΠΟΛ.1034/27.2.2007 
απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Οικονο-
μικών «Αναπροσαρμογή τιμών του συστήματος 
αντικειμενικού προσδιορισμού της φορολογη-
τέας αξίας των με οποιαδήποτε αιτία μεταβιβα-
ζομένων ακινήτων, που βρίσκονται σε περιοχές 
εντός σχεδίου όλων των περιφερειών της χώρας» 
(Β’ 269) και υπό στοιχεία 1175023/3752/OOΤΥ/Δ’/
ΠΟΛ.1200/28.12.2010 απόφασης του Υφυπουρ-
γού Οικονομικών «Έναρξη ισχύος των διατάξεων 
των άρθρων 41 και 41α του ν. 1249/1982 και 14 
του ν. 1473/1984 και καθορισμός τιμών εκκίνησης 
και συντελεστών αυξομείωσής τους για τον προσ-
διορισμό της φορολογητέας αξίας των ακινήτων 
που βρίσκονται σε περιοχές εντός 4.489 οικισμών 
των Νομών Δράμας, Καβάλας, Ξάνθης, Ροδόπης, 
Πέλλας, Πιερίας, Χαλκιδικής, Κοζάνης, Ιωαννίνων, 
Λάρισας, Μαγνησίας, Βοιωτίας, Ευρυτανίας, Φθι-
ώτιδας, Φωκίδας, Αργολίδας, Αρκαδίας, Λακωνί-
ας, Μεσσηνίας, Λέσβου, Κυκλάδων, Ηρακλείου, 
Λασιθίου, Ρεθύμνου και Χανίων» (Β’ 2038).

2 Κατανομή μίας θέσης καθηγητή.

3 Κατανομή είκοσι εννέα (29) μονίμων υπαλλήλων 
για τη στελέχωση του Νοσηλευτικού Ιδρύματος 
Μετοχικού Ταμείου Στρατού (Ν.Ι.Μ.Τ.Σ), σύμφω-
να με τους πίνακες διοριστέων της Προκήρυξης 
5Κ/2019.

4 Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων από το Διοικητικό 
Συμβούλιο στην Εκτελεστική Επιτροπή του Συνδέ-
σμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΣΥ.ΔΙ.Σ.Α.)
Ν. Αχαΐας.

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

5 Διορθώσεις σφαλμάτων στην υπ’ αρ. 1777/211994/ 
31.07.2020 απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης 
και Επενδύσεων και Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων που δημοσιεύθηκε στο Β’ 3309.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 93041 ΕΞ 2020 (1)
Επικαιροποίηση Συντελεστών Αξιοποίησης Οικο-

πέδου (Σ.Α.Ο.) στους πίνακες τιμών της υπό στοι-

χεία 1020564/487/00ΤΥ/Δ’/ΠΟΛ.1034/27.2.2007 

απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Οικο-

νομικών «Αναπροσαρμογή τιμών του συστή-

ματος αντικειμενικού προσδιορισμού της φο-

ρολογητέας αξίας των με οποιαδήποτε αιτία 

μεταβιβαζομένων ακινήτων, που βρίσκονται 

σε περιοχές εντός σχεδίου όλων των περιφε-

ρειών της χώρας» (Β’ 269) και της υπό στοιχεία 

1175023/3752/OOΤΥ/Δ’/ΠΟΛ.1200/28.12.2010 

απόφασης του Υφυπουργού Οικονομικών «Έναρ-

ξη ισχύος των διατάξεων των άρθρων 41 και 41α 

του ν. 1249/1982 και 14 του ν. 1473/1984 και κα-

θορισμός τιμών εκκίνησης και συντελεστών αυ-

ξομείωσής τους για τον προσδιορισμό της φορο-

λογητέας αξίας των ακινήτων που βρίσκονται σε 

περιοχές εντός 4.489 οικισμών των Νομών Δρά-

μας, Καβάλας, Ξάνθης, Ροδόπης, Πέλλας, Πιερίας, 

Χαλκιδικής, Κοζάνης, Ιωαννίνων, Λάρισας, Μα-

γνησίας, Βοιωτίας, Ευρυτανίας, Φθιώτιδας, Φω-

κίδας, Αργολίδας, Αρκαδίας, Λακωνίας, Μεσση-

νίας, Λέσβου, Κυκλάδων, Ηρακλείου, Λασιθίου, 

Ρεθύμνου και Χανίων» (Β’ 2038).

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ.  1Α του άρθρου 41 του 

ν. 1249/1982 «Διαρρυθμίσεις στην άμεση και έμμεση 
φορολογία, μισθολογικά θέματα και άλλες διατάξεις» 
(Α’ 43).

2. Τις διατάξεις της παραγράφου Γ του άρθρου πρώ-
του του ν. 4152/2013 «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των 
νόμων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013» (Α’ 107).

3. Τις διατάξεις του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομι-
κής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 
2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» 
(Α’ 143).

4. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 «Κω-
δικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα 

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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κυβερνητικά όργανα» (Α’ 98) σε συνδυασμό με τις δι-
ατάξεις της περ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 
(Α΄133).

5. Τις διατάξεις του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουρ-
γείου Οικονομικών» (Α’ 181).

6. Τις διατάξεις του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντι-
προέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών 
Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121).

7. Την υπ’ αρ. 339/18.7.2019 κοινή απόφαση του Πρω-
θυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση 
αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών, Απόστο-
λο Βεσυρόπουλο» (Β’ 3051).

8. Την υπό στοιχεία 1067780/82/Γ0013/9.6.1994 
απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών «Τροποποί-
ηση, βελτίωση και κωδικοποίηση των διατάξεων που 
αφορούν τη φορολογητέα αξία μεταβιβαζομένων με 
οποιαδήποτε αιτία ακινήτων εντός σχεδίου, κατά το αντι-
κειμενικό σύστημα» (Β’ 549).

9. Την υπό στοιχεία 1020564/487/00ΤΥ/Δ’/ΠΟΛ.1034/ 
27.2.2007 απόφαση των Υφυπουργών Οικονομίας και 
Οικονομικών «Αναπροσαρμογή τιμών του συστήματος 
αντικειμενικού προσδιορισμού της φορολογητέας αξίας 
των με οποιαδήποτε αιτία μεταβιβαζομένων ακινήτων, 
που βρίσκονται σε περιοχές εντός σχεδίου όλων των 
περιφερειών της χώρας» (Β’ 269).

10. Την υπό στοιχεία 1175023/3752/OOΤΥ/Δ’/ΠΟΛ.
1200/28.12.2010 απόφαση του Υφυπουργού Οικονομι-
κών «Έναρξη ισχύος των διατάξεων των άρθρων 41 και 
41α του ν. 1249/1982 και 14 του ν. 1473/1984 και καθο-
ρισμός τιμών εκκίνησης και συντελεστών αυξομείωσής 
τους για τον προσδιορισμό της φορολογητέας αξίας 
των ακινήτων που βρίσκονται σε περιοχές εντός 4.489 
οικισμών των Νομών Δράμας, Καβάλας, Ξάνθης, Ροδό-
πης, Πέλλας, Πιερίας, Χαλκιδικής, Κοζάνης, Ιωαννίνων, 
Λάρισας, Μαγνησίας, Βοιωτίας, Ευρυτανίας, Φθιώτιδας, 
Φωκίδας, Αργολίδας, Αρκαδίας, Λακωνίας, Μεσσηνίας, 
Λέσβου, Κυκλάδων, Ηρακλείου, Λασιθίου, Ρεθύμνου και 
Χανίων» (Β’ 2038).

11. Το από 31.5.1976 διάταγμα της Πολεοδομίας «Περί 
Εγκρίσεως ρυμοτομικού σχεδίου οικισμού επί εκτάσεως 
του Οικοδομικού Συνεταιρισμού των εν ενεργεία Δημο-
σίων Υπαλλήλων του Νομού Μαγνησίας εις θέσιν «Σω-
ρός» του Δήμου Βόλου και καθορισμού των όρων και 
περιορισμών δομήσεως των οικοπέδων αυτού» (Δ’ 167).

12. Την υπ’ αρ. 12/6083/98/17.6.1998 απόφαση του 
Νομάρχη Καβάλας «Έγκριση επέκτασης ρυμοτομικού 
σχεδίου Λιμένος Θάσου Ν. Καβάλας» (Δ’ 453).

13. Το από 15.6.1995 διάταγμα «Τροποποίηση του από 
26.9.1979 π.δ. «Περί χαρακτηρισμού ως παραδοσιακών 
των υφιστάμενων προ του έτους 1923 οικισμών της ευ-
ρύτερης περιοχής Ζαγορίου (Ηπείρου) και καθορισμού 
ειδικών όρων και περιορισμών δομήσεως των οικοπέ-
δων αυτού (Δ’ 615)» (Δ’ 423).

14. Το από 23.1.2018 διάταγμα «Τροποποίηση των 
όρων και περιορισμών δόμησης στα Ο.Τ. 124, 126, 127 
και 128 της περιοχής 75 του εγκεκριμένου ρυμοτομικού 
σχεδίου Αθηνών» (Α.Α.Π. 21).

15. Το από 13.8.2020 πρακτικό της Επιτροπής της 
παρ. 1Α του άρθρου 41 ν. 1249/1982 «Διαρρυθμίσεις 

στην άμεση και έμμεση φορολογία, μισθολογικά θέματα 
και άλλες διατάξεις» (Α’ 43).

16. Την από 14.8.2020 εισήγηση της Επιτροπής της 
παρ. 1Α του άρθρου 41 ν. 1249/1982 προς τον Υπουρ-
γό Οικονομικών.

17. Την ανάγκη προσαρμογής και επικαιροποίησης 
στους Συντελεστές Αξιοποίησης Οικοπέδου (Σ.Α.Ο.) που 
αναγράφονται στους Πίνακες τιμών του συστήματος 
αντικειμενικού προσδιορισμού αξιών ακινήτων.

18. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπο-
λογισμού, αποφασίζουμε:

1. Τροποποιείται η υπό στοιχεία 1020564/487/00ΤΥ/ 
Δ’/27.2.2007, ΠΟΛ.1034 (Β’ 269), απόφαση των Υφυπουρ-
γών Οικονομίας και Οικονομικών ως προς τους Συντελε-
στές Αξιοποίησης Οικοπέδου (Σ.Α.Ο.) που αναγράφονται 
στους Πίνακες τιμών αντικειμενικών αξιών των κάτωθι 
Περιφερειών και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής, 
ως εξής:

α) Στη σελ. 4.169 του Φύλλου Εφημερίδας της Κυβερ-
νήσεως Β’ 269:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ,
3. ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ,
ΔΗΜΟΣ: ΘΑΣΟΥ,
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ: ΘΑΣΟΥ,
ΟΙΚΙΣΜΟΣ: ΘΑΣΟΥ,
ο Σ.Α.Ο. διορθώνεται από το εσφαλμένο «XXIV: 1,60» 

στο ορθό «XXXVII: 0,30 Παρέκκλιση: 0,4 για οικόπεδα 
<300.00 τ.μ. εφ’ όσον δεν εξασφαλίζουν δόμηση έως 
90.00 τ.μ.».

β) Στη σελ. 4.751 του Φύλλου Εφημερίδας της Κυβερ-
νήσεως Β’ 269:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ,
3. ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ,
ΔΗΜΟΣ: ΒΟΛΟΥ ΚΑΙ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ,
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ: Ν. ΙΩΝΙΑΣ,
ΟΙΚΙΣΜΟΣ: ΒΟΛΟΥ ΚΑΙ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ,
στο σημείο 3. «ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΙΚΟΠΕ-

ΔΟΥ (Σ.Α.Ο.)» προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Ειδικά στο 
Ο.Τ. 1298 της ζώνης KZ ισχύει ΧΧΧΧΙΙΙ: 0,03».

Επισυνάπτεται στο Παράρτημα, το οποίο αποτελεί 
αναπόσπαστο μέρος της παρούσας, απόσπασμα δια-
γράμματος της ως άνω αναφερόμενης περιοχής.

γ) Στη σελ. 3.822 του Φύλλου Εφημερίδας της Κυβερ-
νήσεως Β’ 269:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ,
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΘΗΝΩΝ - ΠΕΙΡΑΙΩΣ,
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΑΘΗΝΩΝ,
ΔΗΜΟΣ: ΑΘΗΝΑΙΩΝ,
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 4ο,
στο σημείο 3. ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΙΚΟΠΕ-

ΔΟΥ (Σ.Α.Ο.) προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Ειδικά στα Ο.Τ. 124, 126, 127, 128 της περιοχής 75 του 

4ου Δημ. Διαμερίσματος του Δήμου Αθηναίων ισχύει 
«ΧΙΧ: 2,1».

Επισυνάπτεται στο Παράρτημα, το οποίο αποτελεί 
αναπόσπαστο μέρος της παρούσας, απόσπασμα δια-
γράμματος της ως άνω αναφερόμενης περιοχής.
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2. Τροποποιείται η υπό στοιχεία 1175023/3752/OOΤΥ/
Δ’/28.12.2010/ΠΟΛ:1200/28.12.2010 (Β’ 2038) απόφα-
ση του Υφυπουργού Οικονομικών, ως προς το Συντελε-
στή Αξιοποίησης Οικοπέδου (Σ.Α.Ο.) που αναγράφεται 
στους Πίνακες τιμών αντικειμενικών αξιών της κάτωθι 
Περιφέρειας και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής, 
ως εξής:

Στη σελ. 32270 του Φύλλου Εφημερίδας της Κυβερ-
νήσεως Β’ 2038:

4. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ,
1. ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ,
ΔΗΜΟΣ: ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ,
ΤΟΠΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ: ΑΜΦΙΘΕΑΣ,
ΟΙΚΙΣΜΟΣ: ΑΜΦΙΘΕΑΣ,

ο ΣΑΟ διορθώνεται από το εσφαλμένο «XXXII: 0,80 
(π.δ.  15.6.1995, ΦΕΚ Δ’ 615/1979, ΦΕΚ Δ’ 268/1994, 
Δ’ 877/1994)» στο ορθό «ΧΧΧΙΙ: 0,80. Η συνολική επι-
φάνεια των ορόφων των κτηρίων του οικοπέδου 
δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 400 τ.μ. για την κατοι-
κία και τα 800 τ.μ για τις λοιπές χρήσεις (διάταγμα Δ’ 
615/1979, όπως τροποποιήθηκε με το διάταγμα Δ’ 423/
1995)».

3. Η απόφαση αυτή ισχύει: α) στις υποθέσεις φορο-
λογίας ακίνητης περιουσίας από 1.1.2020 και β) στις 
υποθέσεις φορολογίας κληρονομιών, δωρεών, γονι-
κών παροχών και μεταβίβασης ακινήτων, στις οποίες 
η φορολογική υποχρέωση γεννιέται από τη δημοσί-
ευσή της.
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 25 Αυγούστου 2020

Ο Υπουργός Ο Υφυπουργός
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ  ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ

Ι

Αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./116/14503 (2)
Κατανομή μίας θέσης καθηγητή.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 119 του ν. 4549/2018 

«Διατάξεις για την Ολοκλήρωση της Συμφωνίας Δημο-
σιονομικών Στόχων και Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσε-
ων - Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατη-
γικής 2019 - 2022 και λοιπές διατάξεις» (Α’ 105), όπως 
ισχύουν, τις διατάξεις της παρ. 21 του άρθρου ενάτου 
του ν. 4057/2012 (Α’ 54) και τις διατάξεις της παρ. 5 του 
άρθρου 11 του ν. 3833/2010 (Α’ 40).

2. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονο-
μασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των 
αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμο-
διοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119), το π.δ. 83/2019 
«Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, 
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121) και 
το π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμ-
ματειών και Ειδικών Γραμματειών /Ενιαίων Διοικητικών 
Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123).

3. Την υπό στοιχεία ΔΙΠΠ/Φ.ΕΠ1/71/οικ.4573/1.3.2011 
(Β’ 323) κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, 
Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και 
Οικονομικών για τον καθορισμό των προτεραιοτήτων 
και των κριτηρίων κατανομής προσωπικού.

4. Τo υπό στοιχεία Φ.122.1/88/84978/Ζ2/2.7.2020 έγ-
γραφo του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

5. Τις διατάξεις του άρθρου 41 του ν. 4521/2018 «Ίδρυση 
Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και άλλες διατάξεις» (Α’ 38).

6. Την ανάγκη ορθολογικής κατανομής και αξιοποί-
ησης του μονίμου και με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δι-
καίου Αορίστου Χρόνου προσωπικού που διορίζεται ή 
προσλαμβάνεται στους φορείς της παρ. 1 του άρθρου 1 
του ν. 3812/2009.

7. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση κατανο-
μής δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη, αποφασίζουμε:

Την κατανομή μιας (1) θέσης μέλους ΔΕΠ, με γνωστικό 
αντικείμενο «Συγκριτική Γλωσσολογία με έμφαση στις 
Γλώσσες της Ν.Α. Μεσογείου», της βαθμίδας του Επίκουρου 
Καθηγητή του Τμήματος Μεσογειακών Σπουδών της Σχο-
λής Ανθρωπιστικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 24 Αυγούστου 2020 

Ο Υπουργός

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΣ

   Αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./113/13680 (3)
Κατανομή είκοσι εννέα (29) μονίμων υπαλλήλων 

για τη στελέχωση του Νοσηλευτικού Ιδρύματος 

Μετοχικού Ταμείου Στρατού (Ν.Ι.Μ.Τ.Σ), σύμφω-

να με τους πίνακες διοριστέων της Προκήρυξης 

5Κ/2019.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 119 του ν. 4549/2018 «Δι-

ατάξεις για την Ολοκλήρωση της Συμφωνίας Δημοσιο-
νομικών Στόχων και Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων -
Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 
2019 - 2022 και λοιπές διατάξεις» (Α’ 105), όπως ισχύ-
ουν, τις διατάξεις της παρ. 21 του άρθρου ενάτου του
ν. 4057/2012 (Α’ 54) και τις διατάξεις της παρ. 5 του άρ-
θρου 11 του ν. 3833/2010 (Α’ 40).

2. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονο-
μασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των 
αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμο-
διοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119), το π.δ. 83/2019 
«Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, 
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121) 
και το π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών 
Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικη-
τικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123).

3. Την υπ’  αρ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΠ.1/71/οικ. 4573/01.3.2011 
(Β’ 323) κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, 
Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και 
Οικονομικών, για τον καθορισμό των προτεραιοτήτων 
και των κριτηρίων κατανομής προσωπικού.

4. Την υπό στοιχεία ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./233/2590/10.08.2018, 
απόφαση της Επιτροπής της ΠΥΣ 33/2006,όπως ισχύει.

5. Το υπό στοιχεία Φ.400/7059/09.07.2020 έγγραφο 
του Νοσηλευτικού Ιδρύματος Μετοχικού Ταμείου Στρα-
τού (Ν.Ι.Μ.Τ.Σ).

6. Την ανάγκη ορθολογικής κατανομής και αξιοποίη-
σης του τακτικού προσωπικού και των λειτουργών που 
διορίζονται ή προσλαμβάνονται στους φορείς της παρ. 1 
του άρθρου 1 του ν. 3812/2009.

7. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται 
επιπλέον δαπάνη, αποφασίζουμε:

Την κατανομή είκοσι εννέα (29) μονίμων υπαλλήλων 
ως εξής:

ΚΛΑΔΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΤΟΜΑ

ΠΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 2

ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 9

ΤΕ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ 1

ΔΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 13

ΔΕ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ 2

ΔΕ ΧΕΙΡ. ΙΑΤΡ. ΣΥΣΚΕΥΩΝ 2

ΣΥΝΟΛΟ 29
για τη στελέχωση του Νοσηλευτικού Ιδρύματος Μετο-

χικού Ταμείου Στρατού (Ν.Ι.Μ.Τ.Σ), σύμφωνα με τους πί-
νακες διοριστέων της Προκήρυξης 5Κ/2019 (τ.ΑΣΕΠ 23).
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 24 Αυγούστου 2020 

Ο Υπουργός
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΣ

    Ι 

 Αριθμ. απόφ. 12 (4)
Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων από το Διοικητι-

κό Συμβούλιο στην Εκτελεστική Επιτροπή του 

Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων

(ΣΥ.ΔΙ.Σ.Α.) Ν. Αχαΐας.

  ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΝΟΜΟΥ ΑΧΑΪΑΣ

  Το Σώμα, αφού έλαβε υπόψιν του την εισήγηση του 
Προέδρου και τα διαλαμβανόμενα σε αυτής, όπως:

Λαμβάνοντας υπόψη:
- Το άρθρο 231 του ν. 4555/2018:
«1. Το διοικητικό συμβούλιο είναι αρμόδιο για όλα τα 

θέματα που αφορούν τον ΦΟΔΣΑ, εκτός από εκείνα που 
εκ του νόμου ανήκουν στην αρμοδιότητα του προέδρου 
και της εκτελεστικής επιτροπής.

Το διοικητικό συμβούλιο είναι αποκλειστικά αρμόδιο 
για να: α) διαχειρίζεται την περιουσία του νομικού προ-
σώπου, β) καθορίζει την τιμολογιακή πολιτική προς τους 
δήμους μέλη του ΦΟΔΣΑ, λαμβάνοντας υπόψη όσα ορί-
ζονται στο άρθρο 9 του ν. 2939/2001 (Α’ 179), γ) εγκρίνει 
τον προϋπολογισμό και τις οικονομικές καταστάσεις του 
ΦΟΔΣΑ, δ) εγκρίνει το τεχνικό πρόγραμμα ε) καταρτίζει 
τον κανονισμό λειτουργίας του, στ) ψηφίζει τον οργανι-
σμό εσωτερικής υπηρεσίας, ζ) γνωμοδοτεί σε δημόσι-
ες αρχές ή αρμόδια όργανα όταν ζητούν τη γνώμη του
η) λαμβάνει την απόφαση της περίπτωσης α ’ της παρα-
γράφου 4 του άρθρου 225 και θ) έχει την ευθύνη εκπόνη-
σης, υλοποίησης και παρακολούθησης της υλοποίησης 
του ΠΕΣΔΑ, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 35 του
ν. 4042/2012, αν είναι ο μοναδικός ΦΟΔΣΑ εντός των 
ορίων μιας περιφέρειας, σύμφωνα την παράγραφο 2 του 
άρθρου 227 του παρόντος.

2. Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί με απόφασή του, 
που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, να 
μεταβιβάζει στην εκτελεστική επιτροπή, στον πρόεδρο ή 
στον αντιπρόεδρο την άσκηση των αρμοδιοτήτων του, 
πλην των αποκλειστικώς ασκουμένων από αυτό, σύμ-
φωνα με την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου. Στην 
απόφαση αυτή μπορεί να ορίζεται ότι οι αρμοδιότητες 
που μεταβιβάζονται ασκούνται παράλληλα και από το 
διοικητικό συμβούλιο.».

- Το άρθρο 233 του ν. 4555/2018:
«1. Η εκτελεστική επιτροπή:
α) ασκεί τις αρμοδιότητες που της μεταβιβάζονται από 

το διοικητικό συμβούλιο σύμφωνα με την παράγραφο 
2 του άρθρου 231,

β) αποφασίζει για την άσκηση κάθε είδους διοικητικής 
προσφυγής, ένδικου μέσου ή βοηθήματος ή την παραί-

τηση από αυτά και παρέχει την εντολή και κάθε αναγκαία 
πληρεξουσιότητα σε δικηγόρο για την επιχείρηση οποια-
δήποτε δικαστικής ή εξώδικης ενέργειας ή την παροχή 
νομικών συμβουλών.

2. Η εκτελεστική επιτροπή μπορεί να παραπέμπει 
οποιοδήποτε θέμα της αρμοδιότητάς της στο διοικητι-
κό συμβούλιο για τη λήψη απόφασης, αν κρίνει ότι αυτό 
επιβάλλεται από την ιδιαίτερη σοβαρότητά του.».

- Το γεγονός ότι για την εύρυθμη και ευέλικτη λειτουρ-
γία του Συνδέσμου είναι αναγκαία η χορήγηση αρμοδιο-
τήτων στην Εκτελεστική Επιτροπή, αποφασίζει:

Την μεταβίβαση της άσκησης αρμοδιοτήτων του Διοι-
κητικού Συμβουλίου του ΣΥ.ΔΙ.Σ.Α. Ν. Αχαΐας στην Εκτε-
λεστική Επιτροπή, πλην των αποκλειστικώς ασκούμενων 
από αυτό σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 
231, ως ακολούθως:

1) Συντάσσει και εισηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο 
το σχέδιο του προϋπολογισμού.

2) Έχει την ευθύνη για την πιστή εκτέλεση του προϋ-
πολογισμού.

3) Προελέγχει τον απολογισμό.
4) Καταρτίζει και εισηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο 

το τεχνικό πρόγραμμα.
5) Συντάσσει και εισηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο 

το σχέδιο της τιμολογιακής πολιτικής.
6) Ασκεί καθήκοντα αναθέτουσας αρχής για τις συμ-

βάσεις έργου, μελετών, υπηρεσιών και προμηθειών, 
ανεξαρτήτως προϋπολογισμού πλην των περιπτώσεων 
που υπάγονται στην αρμοδιότητα του Προέδρου για την 
απευθείας ανάθεση.

7) Αποφασίζει για την κατάρτιση των όρων, τη σύνταξη 
των διακηρύξεων, τη διεξαγωγή και κατακύρωση κάθε 
μορφής δημοπρασιών και διαγωνισμών, συμπεριλαμ-
βανομένων και αυτών που αφορούν σε έργα, μελέτες, 
προμήθειες και υπηρεσίες, καθώς και για τη συγκρότη-
ση των ειδικών επιτροπών διεξαγωγής και αξιολόγησης 
από μέλη της ή ειδικούς επιστήμονες, υπαλλήλους του 
Συνδέσμου.

8) Συντάσσει και εισηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο 
το σχέδιο του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας.

9) Αποφασίζει για την έγκριση της αποζημίωσης των 
δαπανών μετακίνησης του Προέδρου, του Αντιπρο-
έδρου, των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου εκτός 
της έδρας του Συνδέσμου για εκτέλεση υπηρεσίας. Σε 
κατεπείγουσες περιπτώσεις επιτρέπεται να μετακινηθεί 
εκτός έδρας ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος ή μέλος του 
Διοικητικού Συμβουλίου χωρίς προηγούμενη απόφαση 
της Εκτελεστικής Επιτροπής. Στις περιπτώσεις αυτές, η 
επιτροπή αποφασίζει χωρίς καθυστέρηση, αν η μετακί-
νηση είναι επιβεβλημένη ή όχι.

10) Αποφασίζει για την καταβολή εξόδων κίνησης 
και ημερήσιας αποζημίωσης σε υπαλλήλους που απα-
σχολούνται στο Σύνδεσμο με οποιαδήποτε ιδιότητα και 
είδος σύμβασης και σε ιδιώτες μέλη επιτροπών ή ομά-
δων εργασίας ή ομάδων διοίκησης έργου, που συγκρο-
τούνται από το Διοικητικό Συμβούλιο, την Εκτελεστική 
Επιτροπή ή τον Πρόεδρο για μετακινήσεις στο εσωτε-
ρικό και στο εξωτερικό, οι οποίες γίνονται για εκτέλεση 
υπηρεσίας σχετικής με το έργο τους, σύμφωνα με τα 
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οριζόμενα στην υποπαράγραφο Δ.9 του ν. 4336/2015, 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

11) Εισηγείται για ζητήματα διαφάνειας και ηλεκτρο-
νικής διακυβέρνησης.

Η Εκτελεστική Επιτροπή θα μπορεί να παραπέμπει 
οποιοδήποτε θέμα της αρμοδιότητάς της στο Διοικητι-
κό Συμβούλιο για τη λήψη απόφασης, αν κρίνει ότι αυτό 
επιβάλλεται από την ιδιαίτερη σοβαρότητά του.

Η μεταβίβαση στην Εκτελεστική Επιτροπή (Ε.Ε.) των 
αναφερόμενων ως ανωτέρω αρμοδιοτήτων, εκκινεί από 
την ημερομηνία δημοσίευσης της απόφασης του Δ.Σ. 
του Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΣΥ.
ΔΙ.Σ.Α.) Ν. Αχαΐας στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

H απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Λουσικά Αχαΐας, 17 Ιουλίου 2020

  Ο Πρόεδρος

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ

    Ι 

 ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

(5)
 α) Στην υπ’ αρ. 1777/211994/31.07.2020 απόφαση των 

Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 

3309/07.08.2020 (τεύχος Β’) στο άρθρο 6, παράγραφος 
ΣΤ, σημείο 5β διορθώνεται,

το εσφαλμένο: «τριάντα ευρώ»,
στο ορθό: «εξήντα ευρώ»,
β) στο άρθρο 7 παράγραφος Α σημείο 3 διορθώνεται,
το εσφαλμένο: «… μετά την παρέλευση των 30 ημε-

ρών από την επίδοσή της, …»,
στο ορθό: «μετά την παρέλευση των 60 ημερών από 

την επίδοσή της,…»,
γ) στο άρθρο 11 στον τίτλο διορθώνεται,
το εσφαλμένο: «…του άρθρου 6 παράγραφοι Α,Γ α 

και β…»,
στο ορθό: «…του άρθρου 6 παράγραφοι Α,Γ α, β και 

γ…»,
δ) στο άρθρο 12 στον τίτλο διορθώνεται,
το εσφαλμένο: «…του άρθρου 6 παράγραφοι Γ.γ …»,
στο ορθό: «…του άρθρου 6 παράγραφοι Γ.δ…»,
και στο ίδιο άρθρο στην παράγραφο 1 διορθώνεται,
το εσφαλμένο: «…σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. Β. γ 

της παρούσας……»,
στο ορθό: «… σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. Γ.δ της 

παρούσας……».
ε) στο άρθρο 23 παράγραφος 6 διορθώνεται,
το εσφαλμένο «..., εκτός εάν είναι ανακτήσιμος ...»,
στο ορθό: «..., εκτός εάν δεν είναι ανακτήσιμος ...».

  (Από το Υπουργείο
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων)   
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