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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Τροποποίηση του Κανονισμού Σπουδών των Κέ−
ντρων Επιμόρφωσης Στελεχών Εμπορικού Ναυ−
τικού (Κ.Σ./ΚΕΣΕΝ). ......................................................................
1
Εξουσιοδότηση υπογραφής «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΓΕΝΙΚΟΥ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ» αποφάσεων, εγγράφων και άλλων
πράξεων στον Προϊστάμενο του Αυτοτελούς Τμή−
ματος Τομέα Αποκατάστασης Σεισμοπλήκτων
Αχαρνών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττι−
κής. ............................................................................................................. 2
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. οικ.9614/6580/21−03−2011
απόφασής μας περί μεταβίβασης αρμοδιότητας
υπογραφής «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ»
αποφάσεων, εγγράφων και άλλων πράξεων για
θέματα Διοίκησης στο Γενικό Διευθυντή Εσωτε−
ρικής Λειτουργίας της Αποκεντρωμένης Διοίκη−
σης Αττικής, στον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης
Οικονομικού και στους Προϊσταμένους της Δ/νσης
αυτής». ..................................................................................................... 3
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. οικ.50452/44471/05−11−
2012 απόφασής μας περί μεταβίβασης αρμοδιότη−
τας υπογραφής «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑ−
ΤΕΑ» αποφάσεων, εγγράφων και άλλων πράξεων
στο Γενικό Διευθυντή Χωροταξικής & Περιβαλλο−
ντικής Πολιτικής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Αττικής, στον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Περι−
βάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού, στον Προϊ−
στάμενο της Διεύθυνσης Υδάτων, στον Προϊστά−
μενο της Διεύθυνσης Τεχνικού Ελέγχου και στους
Προϊσταμένους των Τμημάτων των ανωτέρω Δι−
ευθύνσεων».......................................................................................... 4

Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. οικ.2944/2764/16−01−2013
απόφασής μας περί εξουσιοδότησης υπογραφής
«ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ» αποφάσεων,
εγγράφων και άλλων πράξεων στο Γενικό Διευθυ−
ντή Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων της Απο−
κεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, στον Προϊστά−
μενο της Δ/νσης Συντονισμού και Επιθεώρησης
Δασών, στους Προϊσταμένους των Δ/νσεων Δα−
σών του Νομού Αττικής, στον Προϊστάμενο της
Δ/νσης Αγροτικών Υποθέσεων, στον Προϊστάμενο
της Δ/νσης Αναδασώσεων και στους Προϊσταμέ−
νους των Δασαρχείων της Αποκεντρωμένης Δι−
οίκησης Αττικής. ............................................................................. 5

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. Μ 3615.4/01/14
(1)
Τροποποίηση του Κανονισμού Σπουδών των Κέντρων
Επιμόρφωσης Στελεχών Εμπορικού Ναυτικού (Κ.Σ./
ΚΕΣΕΝ).
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του Ν. Δ. 1383/1973 «Περί ιδρύσεως Κέντρων Επιμορ−
φώσεως Στελεχών Εμπορικού Ναυτικού (ΚΕΣΕΝ)» (ΦΕΚ Α΄
94), όπως τροποποιήθηκε με το Ν.Δ. 203/1973 (ΦΕΚ Α΄ 267).
β) Του εδαφ. β της παρ. 14 του άρθρου 15 του
Ν. 2743/1999 «Πλοία αναψυχής και άλλες διατάξεις»
(ΦΕΚ Α΄ 211).
γ) Της αριθμ. πρωτ. Μ2115.11/21/98/21−09−1998 (ΦΕΚ 1071
Β΄/14−10−1998) «Κύρωση Κανονισμού Σπουδών Κέντρων
Επιμόρφωσης Στελεχών Εμπορικού Ναυτικού (ΚΕΣΕΝ)»
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

δ) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα που κυρώθηκε
με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α).
ε) Του Π.Δ. 119/2013 «Διορισμός Αντιπροέδρου, Υπουρ−
γών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ
153 Α).
στ) Το άρθρο 4 παρ. 4.2, εδαφ. 4.2.6, περ. 7 της αριθμ. Πρωτ.
1.15188/1933/οικ.3.968/15−04−2011 (ΦΕΚ 915Β/20−05−2011)
κοινή απόφαση Υπουργών Οικονομίας, Ανταγωνιστικό−
τητας και Ναυτιλίας−Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και
Θρησκευμάτων – Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης
3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσης δεν
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπο−
λογισμού, αποφασίζουμε:
1. Αντικαθίσταται το άρθρο 19 της (γ) σχετικής ως
ακολούθως:
«1. Σπουδαστής που κατά τη διάρκεια φοίτησης ή επα−
ναφοίτησης απουσίασε περισσότερο από το 15% των
ωρών διδασκαλίας που προβλέπονται για κάθε μάθημα,
δεν έχει δικαίωμα να λάβει μέρος στις εξετάσεις του
μαθήματος αυτού και υποχρεούται να παρακολουθήσει
και πάλι την διδασκαλία του.
2. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις το Συμβούλιο του ΚΕ−
ΣΕΝ μπορεί να αποφασίσει για τη συμμετοχή στις εξε−
τάσεις κάποιου σπουδαστή που υπερέβη το ανωτέρω
οριζόμενο όριο απουσιών.
3. Ειδικά για τα Τμήματα Ειδικής Επιμόρφωσης του
άρθρου 18 (εκτός του στ), τα τμήματα Ραδιοτηλεγρα−
φητών Α΄ τάξης καθώς και τα τμήματα GO, RO και NHO,
δικαίωμα στις εξετάσεις των εν λόγω τμημάτων, έχουν
οι σπουδαστές που δεν απουσίασαν περισσότερο από
το ένα δέκατο (1/10) του συνόλου των ωρών διδασκαλίας
κάθε τμήματος.
4. Σπουδαστής που κατά την διάρκεια φοίτησης
απουσίασε περισσότερο του 10% συνολικών ωρών δι−
δασκαλίας του κύκλου που φοιτά δεν δικαιούται επι−
δότησης. Το ποσοστό αυτό μπορεί να ανέλθει σε 20%
σε περίπτωση αποδεδειγμένης νοσηλείας σε δημόσιο
νοσοκομείο.”
5. Η ισχύς της παρούσας άρχεται από 01−09−2014 με
εξαίρεση την παραγρ. 4 που ισχύει από τη δημοσίευση
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Πειραιάς, 6 Ιουνίου 2014
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ

F
Αριθμ. οικ.32640/25142
(2)
Εξουσιοδότηση υπογραφής «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΓΕΝΙΚΟΥ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ» αποφάσεων, εγγράφων και άλλων
πράξεων στον Προϊστάμενο του Αυτοτελούς Τμή−
ματος Τομέα Αποκατάστασης Σεισμοπλήκτων Αχαρ−
νών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.
O ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
Α. Τις διατάξεις:
1. Των άρθρων 6 παρ. 2, 280 και 283 παρ. 4 του
Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/Α΄/07−06−2010) «Νέα Αρχιτεκτονική

της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
– Πρόγραμμα Καλλικράτης», σε συνδυασμό με το άρθρο
1 παρ. 2 του Ν. 2503/1997 (Φ.Ε.Κ. 107/Α΄/30−05−1997) «Διοίκη−
ση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θε−
μάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις»
όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 56 του Ν. 4257/2014
(Φ.Ε.Κ. 93/Α΄/14−04−2014) «Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδι−
ότητας Υπουργείου Εσωτερικών» και το άρθρο 9 του
Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας που κυρώθηκε με το
πρώτο άρθρο του Ν. 2690/1999 (Φ.Ε.Κ. 45/Α΄/09−03−1999).
2. Του Π.Δ. 135/2010 (Φ.Ε.Κ. 228/Α΄/27−12−2010) «Οργα−
νισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής» όπως
ισχύει.
3. Του άρθρου 129 του Ν. 4199/2013 (Φ.Ε.Κ. 216/Α΄/
11−10−2013) «Δημόσιες υπεραστικές οδικές μεταφορές
επιβατών − Ρυθμιστική Αρχή Επιβατικών Μεταφορών
και άλλες διατάξεις».
4. Της υπ’ αριθμ. Δ17α/02/279/Φ.2.2.1/31−12−2013 (Φ.Ε.Κ.
10/Β΄/08−01−2014) κοινής υπουργικής απόφασης των
Υπουργών Εσωτερικών και Υποδομών, Μεταφορών &
Δικτύων περί ρύθμισης θεμάτων διοικητικής υπαγω−
γής της Υπηρεσίας Αποκατάστασης Σεισμοπλήκτων
Βόρειας Ελλάδας (ΥΑΣΒΕ), των Τομέων Αποκατάστασης
Σεισμοπλήκτων (ΤΑΣ) και των Τομέων Αποκατάστασης
Πυροπλήκτων (ΤΑΠ) στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις
στην περιφέρεια των οποίων εδρεύουν, σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 129 του Ν. 4199/2013 (ΦΕΚ Α΄/216).
5. Της υπ’ αριθμ. 66938/54454/13/20−03−2014 (ΑΔΑ:
ΒΙΞΒΟΡ1Κ−ΟΩ2) Διαπιστωτικής Πράξης του Γενικού
Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής
περί έναρξης λειτουργίας Τομέα Αποκατάστασης Σει−
σμοπλήκτων Αχαρνών στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση
Αττικής.
6. Της υπ’ αριθμ. 8367/6991/13−02−2014 (Φ.Ε.Κ. 330/Γ΄/
17−03−2014, ΑΔΑ: ΒΙΞΠΟΡ1Κ−5Μ3) απόφασης του Γενικού
Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής,
η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρ−
θρου 129 του Ν. 4199/2013, τις διατάξεις του άρθρου 90
παρ. 1 του Ν. 4172/2013 (Φ.Ε.Κ. 167/Α΄/23−07−2013) «Φορο−
λογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του
Ν. 4046/2012, του Ν. 4093/2012 και του Ν. 4127/2013 και
άλλες διατάξεις», όπως αντικαταστάθηκαν και ισχύουν
με τις όμοιες του άρθρου 125 του Ν. 4199/2013 και του
άρθρου 91 του Ν. 4172/2013 περί μετάταξης/μεταφοράς
υπαλλήλων με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου και
ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου της Γενικής Γραμ−
ματείας Δημοσίων Έργων του Υπουργείου Υποδομών,
Μεταφορών και Δικτύων στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση
Αττικής, για τη στελέχωση του Τομέα Αποκατάστασης
Σεισμοπλήκτων Αχαρνών, σε αντίστοιχες συσταθείσες
με το Ν. 4199/2013 θέσεις.
7. Των υπ’ αριθμ. οικ/3751/ΤΠ31/10−09−1999 (Φ.Ε.Κ. 1712/
Β΄/10−09−1999), οικ/3992/ΤΠ31/17−09−1999 (Φ.Ε.Κ. 1769/
Β΄/20−09−1999), οικ/4194/ΤΠ31/24−09−1999 (Φ.Ε.Κ. 1787/
Β΄/27−09−1999), οικ/6181/ΤΠ31/04−11−1999 (Φ.Ε.Κ. 1993/
Β΄/10−11−1999), οικ/6786/ΤΠ31/16−11−1999 (Φ.Ε.Κ. 2038/
Β΄/19−11−1999), οικ/1514/ΤΠ31/15−02−2000 (Φ.Ε.Κ. 167/Β΄/
17−02−2000) και οικ/1462/ΤΠ32/07−06−2001 (Φ.Ε.Κ. 743/
Β΄/13−06−2001) κοινών υπουργικών αποφάσεων του
Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και των Υφυπουργών
Οικονομικών και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δη−
μοσίων Έργων με θέμα την οριοθέτηση των περιοχών
που επλήγησαν από το σεισμό της 7ης Σεπτεμβρίου

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
1999 και την αποκατάσταση των ζημιών στους Νομούς
Αττικής, Βοιωτίας και Ευβοίας.
8. Των υπ’ αριθμ. οικ/5140/ΤΠ32/15−10−1999 (Φ.Ε.Κ. 1900/
Β΄/19−10−1999), οικ/5932/ΤΠ32/06−12−1999 (Φ.Ε.Κ. 2175/
Β΄/17−12−1999), οικ/2183/ΤΠ32/28−02−2000 (Φ.Ε.Κ. 313/
Β΄/10−03−2000), οικ/10844/ΤΠ32/08−11−2000 (Φ.Ε.Κ. 1458/
Β΄/30−11−2000), οικ/152/Α32/09−01−2002 – οικ/153/Α325/09−
01−2002 – οικ/155/Α32/09−01−2002 (Φ.Ε.Κ. 27/Β΄/16−01−2002),
οικ/1926/Α345/06−03−2002 (Φ.Ε.Κ. 294/Β΄/08−03−2002)
και οικ/3335/Α345/22−04−2002 (Φ.Ε.Κ. 538/Β΄/01−05−2002)
Κοινών Υπουργικών Αποφάσεων του Υπουργού Εθνι−
κής Οικονομίας και των Υφυπουργών Οικονομικών
και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων
που αφορούν στις πιστωτικές διευκολύνσεις για την
αποκατάσταση των ζημιών σε κατοικίες και κτιριακές
εγκαταστάσεις που προκλήθηκαν από το σεισμό της
7ης Σεπτεμβρίου 1999 σε περιοχές των Νομών Αττικής,
Βοιωτίας και Ευβοίας.
9. Των υπ’ αριθμ. οικ/3778/ΤΠ31.2/10−09−1999 (Φ.Ε.Κ.
1749/Β΄/15−09−1999), οικ/4051/ΤΠ31.2/21−09−1999 (Φ.Ε.Κ.
1771/Β΄/21−09−1999), οικ/4514/ΤΠ31.2/04−10−1999 (Φ.Ε.Κ.
1855/Β΄/06−10−1999), οικ/6182/ΤΠ31.2/04−11−1999 (Φ.Ε.Κ.
1993/Β΄/10−11−1999) και οικ/4561/ΤΠ31.2/04−10−1999 (Φ.Ε.Κ.
1855/Β΄/06−10−1999) αποφάσεων του Υπουργού Περιβάλ−
λοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και των υπ’
αριθμ. οικ/7612/ΤΠ31.2/02−12−1999 (Φ.Ε.Κ. 2136/Β΄/08−12−
1999), οικ/8588/ΤΠ31.2/20−12−1999 (Φ.Ε.Κ. 2205/Β΄/23−12−
1999) και οικ/8823/ΤΠ31.2/23−12−1999 (Φ.Ε.Κ. 2223/Β΄/29−
12−1999) αποφάσεων του Υφυπουργού Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων για τη σύσταση των
Τομέων Αποκατάστασης Σεισμοπλήκτων (Τ.Α.Σ.) και των
Γραφείων Αποκατάστασης Σεισμοπλήκτων (Γ.Α.Σ.) στο
Νομό Αττικής.
10. Της υπ’ αριθμ. οικ/9949/Α312/29−11−2002 (Φ.Ε.Κ. 1503/
Β΄/29−11−2002) απόφασης του Υφυπουργού Περιβάλλο−
ντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων όπως συμπληρώ−
θηκε με την υπ’ αριθμ. οικ/10392/Α312/13−12−2002 (Φ.Ε.Κ.
1582/Β΄/18−12−2002) όμοια για την κατάργηση του Τ.Α.Σ.
Βιομηχανίας και των Γ.Α.Σ. Ν. Αττικής με μεταφορά του
αρχείου και των υποθέσεων προς διεκπεραίωση στους
αρμόδιους Τ.Α.Σ.
11. Της υπ’ αριθμ. οικ/4767/Α312/21−09−2005 (Φ.Ε.Κ. 1403/
Β΄/11−10−2005) απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος
Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων που καθορίζει την
αναδιάρθρωση των Τομέων Αποκατάστασης Σεισμοπλή−
κτων (Τ.Α.Σ.) του Νομού Αττικής, με την οποία καταρ−
γούνται οι Τ.Α.Σ. Άνω Λιοσίων και Νέας Φιλαδέλφειας.
Τα αρχεία τους και οι αρμοδιότητες μεταφέρονται στον
Τ.Α.Σ. Αχαρνών. Επίσης, καταργούνται οι Τ.Α.Σ. Αθηνών,
Περιστερίου κι Ελευσίνας και τα αρχεία τους με τις
υποθέσεις που εκκρεμούν, μεταφέρονται στον Τ.Α.Σ.
Πειραιά.
12. Της υπ’ αριθμ. οικ/3122/Α312/23−05−2006 (Φ.Ε.Κ. 700/
Β΄/07−06−2006) απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος
Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων για τη μεταφορά του
αρχείου του Τομέα Αποκατάστασης Σεισμοπλήκτων
(Τ.Α.Σ.) Ευβοίας και των Γραφείων Αποκατάστασης Σει−
σμοπλήκτων (Γ.Α.Σ.) Ιστιαίας και Λιβαδειάς στον Τ.Α.Σ.
Αχαρνών και τη συνέχεια της διεκπεραίωσης των υπο−
θέσεών τους από τον Τ.Α.Σ. Αχαρνών.
13. Της υπ’ αριθμ. οικ/4099/Α312/30−06−2010 (Φ.Ε.Κ. 1051/
Β΄/12−07−2010) απόφασης του Υφυπουργού Υποδομών,
Μεταφορών και Δικτύων που αφορά στην κατάργη−
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ση του Τομέα Αποκατάστασης Σεισμοπλήκτων (Τ.Α.Σ.)
Πειραιά και τη μεταφορά των αρμοδιοτήτων του στον
Τ.Α.Σ. Αχαρνών.
14. Της υπ’ αριθμ. οικ/5969/Α32/27−09−2001 (Φ.Ε.Κ. 1302/
Β΄/09−10−2001) κοινής υπουργικής απόφασης των Υπουρ−
γών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης
– Εθνικής Οικονομίας – Οικονομικών – Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας & Δημοσίων Έργων για την οριοθέτηση πε−
ριοχής και τις πιστωτικές διευκολύνσεις για την αποκα−
τάσταση των ζημιών από τις πυρκαγιές της 4ης Ιουνίου
2001 σε περιοχές της Ανατολικής Αττικής.
15. Της υπ’ αριθμ. οικ/6338/Α32/16−12−2004 (Φ.Ε.Κ.
1930/Β΄/27−12−2004) κοινής υπουργικής απόφασης των
Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Απο−
κέντρωσης – Οικονομίας και Οικονομικών – Περιβάλ−
λοντος, Χωροταξίας & Δημοσίων Έργων για την οριο−
θέτηση περιοχής και τις πιστωτικές διευκολύνσεις για
την αποκατάσταση των ζημιών από τις πυρκαγιές της
7ης & 8ης Ιουλίου 2004 σε περιοχές της Ανατολικής
Αττικής.
16. Της υπ’ αριθμ. οικ/2029/Α32/19−03−2009 (Φ.Ε.Κ.
640/Β΄/07−04−2009) κοινής υπουργικής απόφασης των
Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Περιβάλ−
λοντος, Χωροταξίας & Δημοσίων Έργων για την ορι−
οθέτηση περιοχής και τις πιστωτικές διευκολύνσεις
για την αποκατάσταση των ζημιών από τις πυρκαγιές
της 20ης Ιουνίου & 16ης Ιουλίου 2008 σε περιοχές της
Αττικής.
17. Του Ν. 3528/2007 (Φ.Ε.Κ. 26/Α΄/09−02−2007) «Κύρωση
του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητι−
κών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.» όπως ισχύει.
18. Του Ν. 3469/2006 (Φ.Ε.Κ. 131/Α΄/28−06−2006) «Εθνικό
Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές
διατάξεις» όπως ισχύει.
Β. Τις εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών:
1. Την υπ’ αριθμ. ΔΟΑ/οικ.26601/10−10−2007 εγκύκλιο
του ΥΠ.ΕΣ. «Μείωση των υπογραφών στις διοικητικές
πράξεις και στα διοικητικά έγγραφα».
2. Την υπ’ αριθμ. ΔΟΑ/Φ.17/οικ.34069/13−12−2007 εγκύ−
κλιο του ΥΠ.ΕΣ. «Διευκρινήσεις σχετικά με τη μείωση
των υπογραφών στις διοικητικές πράξεις και στα διοι−
κητικά έγγραφα».
3. Την υπ’ αριθμ. ΔΟΑ/Φ.17/οικ.5709/28−02−2008 εγκύ−
κλιο του ΥΠ.ΕΣ. «Πρόσθετες διευκρινήσεις σχετικά με
τη μείωση των υπογραφών στις διοικητικές πράξεις
και έγγραφα. Παράταση της προθεσμίας έκδοσης των
σχετικών αποφάσεων».
4. Την υπ’ αριθμ. ΔΟΑ/οικ.8638/26−03−2013 εγκύκλιο του
ΥΠ.ΕΣ. (ΑΔΑ: ΒΕ2ΨΧ−ΙΔ7) «Μείωση των υπογραφών στις
διοικητικές και στα διοικητικά έγραφα».
Γ. Την ανάγκη να διασφαλισθεί η εύρυθμη και απο−
δοτική λειτουργία του Αυτοτελούς Τμήματος Τομέα
Αποκατάστασης Σεισμοπλήκτων Αχαρνών, καθώς και
να απλουστευθούν και να επιταχυνθούν οι διαδικασίες
που απαιτούνται για την προώθηση και ολοκλήρωση,
όσο το δυνατόν πιο γρήγορα, της αποκατάστασης προ−
σωρινά και οριστικά των ζημιών που προκλήθηκαν σε
κτίρια από σεισμούς, πλημμύρες, κατολισθήσεις και
πυρκαγιές.
Δ. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής της από−
φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού
Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

I. Εξουσιοδοτούμε τον Προϊστάμενο του Αυτοτελούς
Τμήματος Τομέα Αποκατάστασης Σεισμοπλήκτων Αχαρ−
νών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής να υπογρά−
φει με «ΕΝΤΟΛΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ» τις παρακάτω
ειδικά αναγραφόμενες αποφάσεις, έγγραφα, ή άλλες
πράξεις:
1. Χορήγηση βεβαιώσεων προόδου εργασιών επισκευ−
ών – ανακατασκευών, περαίωσης εργασιών πληγέντων
από θεομηνίες κτιρίων καθώς και εξαλείψεις υποθηκών
και απαντήσεις σε αιτήσεις ή υπομνήματα ή αναφορές
παραπόνων ή καταγγελίες ή ερωτήματα πολιτών σε
θέματα αρμοδιότητας του Τομέα.
2. Έγκριση κίνησης των οχημάτων του Τομέα εντός
των διοικητικών ορίων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Αττικής.
3. Έγκριση μετακίνησης των υπαλλήλων του Τομέα
για εκτέλεση υπηρεσίας εντός των διοικητικών ορίων
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.
4. Έγκριση κανονικών αδειών των υπαλλήλων του
Τομέα.
5. Μέριμνα της ανάρτησης των αποφάσεων του Τομέα,
σε συνεργασία με τις οργανικές μονάδες της Αποκε−
ντρωμένης Διοίκησης Αττικής, στο διαδίκτυο («Πρό−
γραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ»).
6. Έκδοση πιστοποιητικών και βεβαιώσεων για κάθε
χρήση σε θέματα που μπορεί από το νόμο να βεβαιω−
θούν από στοιχεία που τηρούνται στον Τομέα.
7. Χορήγηση αντιγράφων εγγράφων όπου τούτο ορί−
ζεται από τις κείμενες διατάξεις ή συνάγεται από τη
φύση του εγγράφου.
8. Μέριμνα για την οργάνωση, ταξινόμηση και τήρηση
του φυσικού και ηλεκτρονικού αρχείου του Τομέα.
9. Βεβαίωση της ακρίβειας της αντιγραφής, επικύ−
ρωση των αντιγράφων και θεώρηση του γνησίου της
υπογραφής.
10. Θεώρηση βιβλιαρίων νοσηλείας των υπαλλήλων
που ανήκουν στον Τομέα.
11. Έγγραφα με τα οποία προτείνεται ο ορισμός υπαλ−
λήλων του Τομέα για τη συμμετοχή σε συνέδρια, δι−
ημερίδες, ημερίδες και σεμινάρια στο εσωτερικό ή το
εξωτερικό.
12. Κοινοποίηση ενημερωτικών εγγράφων και εγκυ−
κλίων σε Υπηρεσίες.
13. Έγγραφα, οδηγίες ή αποφάσεις που αφορούν
στην εύρυθμη λειτουργία του Τομέα, τις ετήσιες ή
άλλες εκθέσεις απολογιστικού ή προγραμματικού
χαρακτήρα.
14. Παραπομπή στο αρχείο υποθέσεων που έχουν πε−
ραιωθεί ή για τις οποίες δεν απαιτείται ενέργεια.
Ο εξουσιοδοτούμενος με την απόφαση αυτή να υπο−
γράφει με την «εντολή Γενικού Γραμματέα της Αποκε−
ντρωμένης Διοίκησης Αττικής», υποχρεούται να τηρεί
ενήμερα τα ανώτερα αυτών υπηρεσιακά κλιμάκια για
κάθε σοβαρό κατά την κρίση του θέμα της αρμοδιό−
τητάς του ή και να προσκομίζει σε υπέρτερο κλιμάκιο
για υπογραφή έγγραφα που αφορούν τα θέματα αυτά.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα
της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 10 Ιουνίου 2014
Ο Γενικός Γραμματέας
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΑΓΓΕΛΑΚΑΣ

Αριθμ. οικ.32863/25265
(3)
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. οικ.9614/6580/21−03−2011
απόφασής μας περί μεταβίβασης αρμοδιότητας υπο−
γραφής «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ» απο−
φάσεων, εγγράφων και άλλων πράξεων για θέματα
Διοίκησης στο Γενικό Διευθυντή Εσωτερικής Λει−
τουργίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής,
στον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Οικονομικού και
στους Προϊσταμένους της Δ/νσης αυτής».
O ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
Α. Τις διατάξεις:
1. Των άρθρων 6 παρ. 2, 280 και 283 παρ. 4 του
Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/Α΄/07−06−2010) «Νέα Αρχιτεκτονική
της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
– Πρόγραμμα Καλλικράτης», σε συνδυασμό με το άρθρο
1 παρ. 2 του Ν. 2503/1997 (Φ.Ε.Κ. 107/Α΄/30−05−1997) «Διοίκη−
ση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θε−
μάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις»
όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 56 του Ν. 4257/2014
(Φ.Ε.Κ. 93/Α΄/14−04−2014) «Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδι−
ότητας Υπουργείου Εσωτερικών» και το άρθρο 9 του
Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας που κυρώθηκε με το
πρώτο άρθρο του Ν. 2690/1999 (Φ.Ε.Κ. 45/Α΄/09−03−1999).
2. Του Π.Δ. 135/2010 (Φ.Ε.Κ. 228/Α΄/27−12−2010) «Οργα−
νισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής» όπως
ισχύει.
3. Τις διατάξεις του Ν. 4024/2011 (Φ.Ε.Κ. 226/Α΄/
27−10−2011) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθο−
λόγιο – βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες
διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου
δημοσιονομικής στρατηγικής 2012−2015.
4. Του Ν. 3205/2003 (Φ.Ε.Κ. 297/Α΄/23−12−2003) «Μισθο−
λογικές Ρυθμίσεις λειτουργών και υπαλλήλων του Δημο−
σίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α., μονίμων στελεχών των Ενόπλων
Δυνάμεων και αντιστοίχων της Ελληνικής Αστυνομίας,
του Πυροσβεστικού και Λιμενικού Σώματος και άλλες
συναφείς διατάξεις».
5. Του Ν. 2362/1995 (Φ.Ε.Κ. 247/Α΄/27−11−1995) «Περί Δη−
μοσίου Λογιστικού, Ελέγχου δαπανών του Κράτους»,
όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3871/2010 (Φ.Ε.Κ. 141/Α΄/
17−08−2010) «Δημοσιονομική Διαχείριση και Ευθύνη».
6. Του Ν. 976/1979 (Φ.Ε.Κ. 236/Α΄/16−10−1979) «Περί ρυθμί−
σεως ζητημάτων σχετικών προς τροχαία ατυχήματα προ−
καλούμενα υπό μηχανοκινήτων οχημάτων του Δημοσίου».
7. Του άρθρου 46 παρ. 21 του Ν. 3220/2004 (Φ.Ε.Κ. 15/
Α΄/28−01−2004) «Μέτρα αναπτυξιακής και κοινωνικής πο−
λιτικής – αντικειμενικοποίηση του φορολογικού ελέγχου
και άλλες διατάξεις».
8. Του Ν. 3528/2007 (Φ.Ε.Κ. 26/Α΄/09−02−2007) «Κύρωση
του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητι−
κών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.» όπως ισχύει.
9. Του Ν. 3469/2006 (Φ.Ε.Κ. 131/Α΄/28−06−2006) «Εθνικό
Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές
διατάξεις» όπως ισχύει.
Β. Τις εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών:
1. Την υπ’ αριθμ. ΔΟΑ/οικ.26601/10−10−2007 εγκύκλιο
του ΥΠ.ΕΣ. «Μείωση των υπογραφών στις διοικητικές
πράξεις και στα διοικητικά έγγραφα».
2. Την υπ’ αριθμ. ΔΟΑ/Φ.17/οικ.34069/13−12−2007 εγκύ−
κλιο του ΥΠ.ΕΣ. «Διευκρινήσεις σχετικά με τη μείωση
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των υπογραφών στις διοικητικές πράξεις και στα διοι−
κητικά έγγραφα».
3. Την υπ’ αριθμ. ΔΟΑ/Φ.17/οικ.5709/28−02−2008 εγκύ−
κλιο του ΥΠ.ΕΣ. «Πρόσθετες διευκρινήσεις σχετικά με
τη μείωση των υπογραφών στις διοικητικές πράξεις
και έγγραφα. Παράταση της προθεσμίας έκδοσης των
σχετικών αποφάσεων».
4. Την υπ’ αριθμ. ΔΟΑ/οικ.8638/26−03−2013 εγκύκλιο του
ΥΠ.ΕΣ. (ΑΔΑ: ΒΕ2ΨΧ−ΙΔ7) «Μείωση των υπογραφών στις
διοικητικές και στα διοικητικά έγραφα».
Γ. Την υπ’ αριθμ. οικ.9614/6580/21−03−2011 (Φ.Ε.Κ. 469/
Β΄/24−03−2011, ΑΔΑ: 4ΑΓΨΟΡ1Κ−Ω) απόφασή μας περί με−
ταβίβασης αρμοδιότητας υπογραφής «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΓΕ−
ΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ» αποφάσεων, εγγράφων και άλλων
πράξεων για θέματα Διοίκησης στο Γενικό Διευθυντή
Εσωτερικής Λειτουργίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Αττικής, στον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Οικονομικού
και στους Προϊσταμένους της Δ/νσης αυτής και τη διόρ−
θωση σφάλματος στην ανωτέρω απόφαση (Φ.Ε.Κ. 948/
Β΄/24−05−2011), όπως συμπληρώθηκε με την υπ’ αριθμ.
οικ.3658/3384/18−01−2013 (Φ.Ε.Κ. 136/Β΄/29−01−2013, ΑΔΑ:
ΒΕΥΙΟΡ1Κ−ΒΟΦ) σχετική μας απόφαση και ισχύει.
Δ. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής της από−
φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού
Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Αντικαθιστούμε την περ. «μετακίνηση υπαλλήλων
εντός των Τμημάτων της Δ/νσης τους» της παρ. ΙΙ, της
ανωτέρω υπ’ αριθμ. οικ. 9614/6580/21−03−2011 απόφασής
μας, ως εξής:
− Τοποθέτηση – μετακίνηση υπαλλήλων εντός των
Τμημάτων της Δ/νσής του.
Κατά τα λοιπά εξακολουθεί να ισχύει η υπ’ αριθμ.
οικ.9614/6580/21−03−2011 απόφασή μας, όπως έχει συ−
μπληρωθεί και ισχύει με την υπ’ αριθμ. οικ.3658/3384/
18−01−2013 όμοια.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα
της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 11 Ιουνίου 2014
Ο Γενικός Γραμματέας
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΑΓΓΕΛΑΚΑΣ
F
Αριθμ. οικ.32865/25266
(4)
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. οικ.50452/44471/05−11−2012
απόφασής μας περί μεταβίβασης αρμοδιότητας υπο−
γραφής «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ» αποφά−
σεων, εγγράφων και άλλων πράξεων στο Γενικό Δι−
ευθυντή Χωροταξικής & Περιβαλλοντικής Πολιτικής
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, στον Προ−
ϊστάμενο της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρι−
κού Σχεδιασμού, στον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης
Υδάτων, στον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Τεχνι−
κού Ελέγχου και στους Προϊσταμένους των Τμημά−
των των ανωτέρω Διευθύνσεων».
O ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
Α. Τις διατάξεις:
1. Των άρθρων 6 παρ. 2, 280 και 283 παρ. 4 του
Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/Α΄/07−06−2010) «Νέα Αρχιτεκτονική
της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
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– Πρόγραμμα Καλλικράτης», σε συνδυασμό με το άρθρο
1 παρ. 2 του Ν. 2503/1997 (Φ.Ε.Κ. 107/Α΄/30−05−1997) «Διοίκη−
ση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θε−
μάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις»
όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 56 του Ν. 4257/2014
(Φ.Ε.Κ. 93/Α΄/14−04−2014) «Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδι−
ότητας Υπουργείου Εσωτερικών» και το άρθρο 9 του
Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας που κυρώθηκε με το
πρώτο άρθρο του Ν. 2690/1999 (Φ.Ε.Κ. 45/Α΄/09−03−1999).
2. Του Π.Δ.135/2010 (Φ.Ε.Κ. 228/Α΄/27−12−2010) «Οργανισμός
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής» όπως ισχύει.
3. Του Ν. 3199/2003 (Φ.Ε.Κ. 280/Α΄/09−12−2003) «Προ−
στασία και διαχείριση των υδάτων – Εναρμόνιση με την
Οδηγία 2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2000».
4. Του Ν. 1512/1985 (4/Α΄/11−01−1985) «Τροποποίηση και
συμπλήρωση πολεοδομικών διατάξεων, ρύθμιση συνα−
φών θεμάτων και θεμάτων του Ταμείου Νομικών».
5. Του Ν. 1577/1985 (Φ.Ε.Κ. 210/Α΄/18−12−1985) «Γενικός
Οικοδομικός Κανονισμός», όπως τροποποιήθηκε με το
Ν.9831/2000 (Φ.Ε.Κ. 140/Α΄/13−06−2000) «Τροποποίηση των
διατάξεων του Ν. 1577/1985 “Γενικός Οικοδομικός Κανο−
νισμός” και άλλες πολεοδομικές διατάξεις».
6. Του Ν. 2946/2001 (Φ.Ε.Κ. 224/Α΄/08−10−2001) «Υπαί−
θρια Διαφήμιση, Συμπολιτείες Δήμων και Κοινοτήτων
και άλλες διατάξεις».
7. Του Ν. 3010/2002 (Φ.Ε.Κ. 91/Α΄/25−04−2002) «Εναρμό−
νιση του Ν. 1650/1986 με τις Οδηγίες 97/11 Ε.Ε. και 96/61
Ε.Ε., διαδικασία οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για
τα υδατορέματα και άλλες διατάξεις».
8. Του Ν. 3469/2006 (Φ.Ε.Κ. 131/Α΄/28−06−2006) «Εθνικό
Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές
διατάξεις» όπως ισχύει.
9. Του Ν. 3528/2007 (Φ.Ε.Κ. 26/Α΄/09−02−2007) «Κύρωση
του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητι−
κών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Π.Δ.» όπως ισχύει.
10. Της υπ’ αριθμ. οικ.7587/12−02−2004 (Φ.Ε.Κ. 372/Β΄/
24−02−2004) απόφασης της Υφυπουργού Περιβάλλο−
ντος, Χωροταξίας & Δημοσίων Έργων «Καθορισμός των
μικρών παραβάσεων που μπορούν να εξαιρεθούν από
κατεδάφιση κατά το άρθρο 9 παρ. 8 του Ν. 1512/1985,
καθώς και των ειδικότερων προϋποθέσεων και των όρων
εφαρμογής της διάταξης».
Β. Τις εγκυκλίους του Υπουργείου Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής:
1. Την υπ’ αριθμ. 6/οικ.27610/21−06−2011 εγκύκλιο του
ΥΠΕΚΑ (ΑΔΑ: 4Α3Θ0−Σ) «Ν.3852/2010 “Νέα Αρχιτεκτονική
της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
– Πρόγραμμα Καλλικράτης (Φ.Ε.Κ. 87/Α΄ )” – Θέματα Πο−
λεοδομικού Ενδιαφέροντος».
2. Την υπ’ αριθμ. 14/οικ.46510/27−10−2011 εγκύκλιο του
ΥΠΕΚΑ (ΑΔΑ: 45ΟΥ0−2ΩΤ) «Εξαίρεση από την κατεδά−
φιση των άρθρων 8 και 9 του Ν. 1512/1985».
Γ. Τις εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών:
1. Την υπ’ αριθμ. ΔΟΑ/οικ.26601/10−10−2007 εγκύκλιο
του ΥΠ.ΕΣ. «Μείωση των υπογραφών στις διοικητικές
πράξεις και στα διοικητικά έγγραφα».
2. Την υπ’ αριθμ. ΔΟΑ/Φ.17/οικ.34069/13−12−2007 εγκύ−
κλιο του ΥΠ.ΕΣ. «Διευκρινήσεις σχετικά με τη μείωση
των υπογραφών στις διοικητικές πράξεις και στα διοι−
κητικά έγγραφα».
3. Την υπ’ αριθμ. ΔΟΑ/Φ.17/οικ.5709/28−02−2008 εγκύ−
κλιο του ΥΠ.ΕΣ. «Πρόσθετες διευκρινήσεις σχετικά με
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τη μείωση των υπογραφών στις διοικητικές πράξεις και
στα διοικητικά έγγραφα. Παράταση της προθεσμίας
έκδοσης των σχετικών αποφάσεων».
4. Την υπ’ αριθμ. ΔΟΑ/οικ.8638/26−03−2013 εγκύκλιο του
ΥΠ.ΕΣ. (ΑΔΑ: ΒΕ2ΨΧ−ΙΔ7) «Μείωση των υπογραφών στις
διοικητικές και στα διοικητικά έγραφα».
Δ. Την υπ’ αριθμ. οικ.50452/44471/05−11−2012 (Φ.Ε.Κ. 3120/
Β΄/26−11−2012, ΑΔΑ: Β4ΣΙΟΡ1Κ−Ρ4Ι) απόφασή μας περί μετα−
βίβασης αρμοδιότητας υπογραφής «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΓΕΝΙΚΟΥ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ» αποφάσεων, εγγράφων και άλλων πράξεων
στο Γενικό Διευθυντή Χωροταξικής & Περιβαλλοντικής Πο−
λιτικής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, στον Προ−
ϊστάμενο της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχε−
διασμού, στον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Υδάτων, στον
Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Τεχνικού Ελέγχου και στους
Προϊσταμένους των Τμημάτων των ανωτέρω Διευθύνσεων,
όπως συμπληρώθηκε με τις υπ’ αριθμ. οικ.3657/3383/18−
01−2013 (Φ.Ε.Κ. 136/Β΄/29−01−2013, ΑΔΑ: ΒΕΥΙΟΡ1Κ−ΚΜΦ) και
οικ.29702/24622/03−06−2013 (Φ.Ε.Κ. 1436/Β΄/14−06−2013, ΑΔΑ:
ΒΕΖΔΟΡ1Κ−ΑΞΕ) σχετικές μας αποφάσεις και ισχύει.
Ε. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής της από−
φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού
Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Αντικαθιστούμε την περ. 8 της παρ. ΙΙ.Α., την περ. 11 της
παρ. ΙΙΙ.Α. και την περ. 8 της παρ. ΙV.Α. της ανωτέρω υπ’
αριθμ. οικ. 50452/44471/5−11−2012 απόφασής μας, ως εξής:
− ΙΙ.Α. 8. Τοποθέτηση – μετακίνηση υπαλλήλων εντός
των Τμημάτων της Δ/νσής του.
− ΙΙΙ.Α. 11. Τοποθέτηση – μετακίνηση υπαλλήλων εντός
των Τμημάτων της Δ/νσής του.
− IV.Α. 8. Τοποθέτηση – μετακίνηση υπαλλήλων εντός
των Τμημάτων της Δ/νσής του.
Κατά τα λοιπά εξακολουθεί να ισχύει η υπ’ αριθμ.
οικ.50452/44471/05−11−2012 απόφασή μας, όπως έχει συ−
μπληρωθεί και ισχύει με τις υπ’ αριθμ. οικ.3657/3383/
18−01−2013 και οικ.29702/24622/03−06−2013 όμοιες.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα
της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 11 Ιουνίου 2014
Ο Γενικός Γραμματέας
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΑΓΓΕΛΑΚΑΣ
F
Αριθμ. οικ.32866/25267
(6)
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. οικ.2944/2764/16−01−2013 απόφα−
σής μας περί εξουσιοδότησης υπογραφής «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ
ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ» αποφάσεων, εγγράφων και άλ−
λων πράξεων στο Γενικό Διευθυντή Δασών και Αγρο−
τικών Υποθέσεων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ατ−
τικής, στον Προϊστάμενο της Δ/νσης Συντονισμού και
Επιθεώρησης Δασών, στους Προϊσταμένους των Δ/νσε−
ων Δασών του Νομού Αττικής, στον Προϊστάμενο της
Δ/νσης Αγροτικών Υποθέσεων, στον Προϊστάμενο της
Δ/νσης Αναδασώσεων και στους Προϊσταμένους των
Δασαρχείων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.
O ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
Α. Τις διατάξεις:
1. Των άρθρων 6 παρ. 2, 280 και 283 παρ. 4 του
Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/Α΄/07−06−2010) «Νέα Αρχιτεκτονική

της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
– Πρόγραμμα Καλλικράτης», σε συνδυασμό με το άρθρο
1 παρ. 2 του Ν. 2503/1997 (Φ.Ε.Κ. 107/Α΄/30−05−1997) «Διοίκη−
ση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θε−
μάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις»
όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 56 του Ν. 4257/2014
(Φ.Ε.Κ. 93/Α΄/14−04−2014) «Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδι−
ότητας Υπουργείου Εσωτερικών» και το άρθρο 9 του
Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας που κυρώθηκε με το
πρώτο άρθρο του Ν. 2690/1999 (Φ.Ε.Κ. 45/Α΄/09−03−1999).
2. Του Π.Δ. 135/2010 «Οργανισμός της Αποκεντρωμέ−
νης Διοίκησης Αττικής» (Φ.Ε.Κ. 228/Α΄/27−12−2010) όπως
ισχύει.
3. Του Ν. 998/1979 (Φ.Ε.Κ. 289/Α΄/29−12−1979) «Περί προ−
στασίας των Δασών και των δασικών εν γένει εκτάσεων
της χώρας».
4. Του Π.Δ.1213/1981 (Φ.Ε.Κ. 300/Α΄/14−10−1981) «Περί ανα−
διοργανώσεως των Δασικών Υπηρεσιών του Υπουργεί−
ου Γεωργίας» όπως τροποποιήθηκε με τα όμοιά του
402/1988, 422/1991, 46/1991, 352/1991 και 242/1993.
5. Του άρθρου 1 παρ. 2 του Ν. 2503/1997 (Φ.Ε.Κ. 107/
Α΄/30−05−1997) «Διοίκηση, Οργάνωση, στελέχωση της
Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική Αυτοδι−
οίκηση και άλλες διατάξεις».
6. Του Ν. 2664/1998 (Φ.Ε.Κ. 275/Α΄/03−12−1998) «Εθνικό
Κτηματολόγιο και άλλες διατάξεις» όπως ισχύει σήμερα.
7. Του Π.Δ.187/2000 (Φ.Ε.Κ. 176/Α΄/31−07−2000) «Διάρ−
θρωση, αρμοδιότητες, εξοπλισμός και στελέχωση της
Δ/νσης Δασικών Χαρτών του Υπουργείου Γεωργίας και
των Τμημάτων Δασικών Χαρτογραφήσεων των Δ/νσεων
Δασών των Περιφερειών και των Νομών».
8. Του Ν. 3469/2006 (Φ.Ε.Κ. 131/Α΄/28−06−2006) «Εθνικό
Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές
διατάξεις» όπως ισχύει.
9. Του Ν. 3528/2007 (Φ.Ε.Κ. 26/Α΄/09−02−2007) «Κύρωση
του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητι−
κών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Π.Δ.» όπως ισχύει.
10. Του Ν. 3399/2005 (Φ.Ε.Κ. 255/Α΄/17−10−2005) «Ρυθμί−
σεις θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων –Προσαρμογή στη νέα ΚΑΠ
και άλλες διατάξεις».
Β. Τις εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών:
1. Την υπ’ αριθμ. ΔΟΑ/οικ.26601/10−10−2007 εγκύκλιο
του ΥΠ.ΕΣ. «Μείωση των υπογραφών στις διοικητικές
πράξεις και στα διοικητικά έγγραφα».
2. Την υπ’ αριθμ. ΔΟΑ/Φ.17/οικ.34069/13−12−2007 εγκύ−
κλιο του ΥΠ.ΕΣ. «Διευκρινήσεις σχετικά με τη μείωση
των υπογραφών στις διοικητικές πράξεις και στα διοι−
κητικά έγγραφα».
3. Την υπ’ αριθμ. ΔΟΑ/Φ.17/οικ.5709/28−02−2008 εγκύ−
κλιο του ΥΠ.ΕΣ. «Πρόσθετες διευκρινήσεις σχετικά με
τη μείωση των υπογραφών στις διοικητικές πράξεις και
στα διοικητικά έγγραφα. Παράταση της προθεσμίας
έκδοσης των σχετικών αποφάσεων».
4. Την υπ’ αριθμ. ΔΟΑ/οικ.8638/26−03−2013 εγκύκλιο του
ΥΠ.ΕΣ. (ΑΔΑ: ΒΕ2ΨΧ−ΙΔ7) «Μείωση των υπογραφών στις
διοικητικές και στα διοικητικά έγραφα».
Γ. Την υπ’ αριθμ. οικ.2944/2764/16−01−2013 (Φ.Ε.Κ.
172/Β΄/31−01−2013, ΑΔΑ: ΒΕΥΙΟΡ1Κ−ΜΑΨ) απόφασής
μας «Εξουσιοδότηση υπογραφής «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΓΕΝΙ−
ΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ» αποφάσεων, εγγράφων και άλλων
πράξεων στο Γενικό Διευθυντή Δασών και Αγροτικών
Υποθέσεων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής,

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
στον Προϊστάμενο της Δ/νσης Συντονισμού και Επι−
θεώρησης Δασών, στους Προϊσταμένους των Δ/νσε−
ων Δασών του Νομού Αττικής, στον Προϊστάμενο της
Δ/νσης Αγροτικών Υποθέσεων, στον Προϊστάμενο
της Δ/νσης Αναδασώσεων και στους Προϊσταμένους
των Δασαρχείων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Αττικής».
Δ. Τις υπηρεσιακές ανάγκες των υπηρεσιών της Γε−
νικής Διεύθυνσης Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων με
σκοπό την εύρυθμη και απρόσκοπτη λειτουργία τους,
την καλύτερη άσκηση των αρμοδιοτήτων που τους
έχουν εκχωρηθεί, την ταχεία διεκπεραίωση των υπο−
θέσεων που επιλαμβάνονται, με απώτερο σκοπό την
ταχύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη.
Ε. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής της από−
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φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού
Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Αντικαθιστούμε την περ. 1 της παρ. ΙΙ της ανωτέρω υπ’
αριθμ. οικ. 2944/2764/16−1−2013 απόφασής μας, ως εξής:
1. Τοποθέτηση – μετακίνηση υπαλλήλων εντός των
τμημάτων της Διεύθυνσής τους.
Κατά τα λοιπά εξακολουθεί να ισχύει η υπ’ αριθμ.
οικ.2944/2764/16−01−2013 απόφασή μας.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα
της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 11 Ιουνίου 2014
Ο Γενικός Γραμματέας
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΑΓΓΕΛΑΚΑΣ
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ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

øîñì õðì÷ì÷ úùððò øì÷ êúìñêöîç÷ øì÷ ïùèêöòì÷ê÷
Σε έντυπη μορφή:
• Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 € προσαυξανόμενη κατά 0,20 € για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.
• Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 € ανά σελίδα.
Σε μορφή DVD/CD:

Τεύχος

Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Τεύχος

Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Α΄

150 €

40 €

15 €

Α.Α.Π.

110 €

30 €

-

Β΄

300 €

80 €

30 €

Ε.Β.Ι.

100 €

−

-

Γ΄

50 €

−

Α.Ε.Δ.

5€

−

-

−

Δ.Δ.Σ.

200 €

−

20 €

−

Α.Ε.−Ε.Π.Ε.

−

−

100 €

Υ.Ο.Δ.Δ.

50 €

Δ΄

110 €

−
30 €

−

• Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd−rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 €
προσαυξανόμενη κατά 1 € ανά 50 σελίδες.

êøì÷îê÷ ÷ùòöôñê÷ ú.ê.ï.
Τεύχος

Έντυπη μορφή

Τεύχος

Έντυπη μορφή

Τεύχος

Έντυπη μορφή
2.250 €

Α΄

225 €

Δ΄

160 €

Α.Ε.−Ε.Π.Ε.

Β΄

320 €

Α.Α.Π.

160 €

Δ.Δ.Σ.

225 €

Γ΄

65 €

Ε.Β.Ι.

65 €

Α.Σ.Ε.Π.

70 €

Υ.Ο.Δ.Δ.

65 €

Α.Ε.Δ.

10 €

Ο.Π.Κ.

−

• Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70 €, ποσό το οποίο αφορά
τα ταχυδρομικά έξοδα.
• Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/28.2.2005
2η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται
στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32 Αθήνα).
• Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά
και θα επιστρέφονται.
• Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου
Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά όργανα και οι τρι−
τοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής.
• Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. (5% επί του ποσού συνδρομής), καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκ−
πτωση.
• Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση.

Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρίζονται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: 210 5279000.
Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: τηλ.: 210 8220885.

Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή
από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr)
Hλεκτρονική Διεύθυνση: http://www.et.gr − e−mail: webmaster.et@et.gr
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