
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. Φ.151/22071/Β6/ 26.2.2009 
(ΦΕΚ 373 Β΄/3.3.2009) υπουργικής απόφασης.

2 Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. Φ.253/28934/Β6 (ΦΕΚ 
391 Β/30-3-2006) υπουργικής απόφασης.

3 Σύσταση και συγκρότηση Ομάδας Εργασίας με 
αντικείμενο την ανακατανομή οργανικών θέσεων 
των δικαστικών υπαλλήλων των δικαστηρίων και 
δικαστικών υπηρεσιών της χώρας.

4 Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. ΓΔΟΠ0000253 ΕΞ2014/ 
Β463/7-3-2014 (Β΄ 661) κοινής υπουργικής από-
φασης «Καθορισμός αποζημίωσης των πλη-
γέντων από τις πλημμύρες της 20ης και 21ης 
Σεπτεμβρίου 2011 στον Δήμο Βόλβης Νομού 
Θεσσαλονίκης».

5 Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. Β2889/11-12-2013 
(Β΄ 3207) κοινής υπουργικής απόφασης «Καθορι-
σμός αποζημίωσης των πληγέντων από τις πλημ-
μύρες της 4ης και 5ης Φεβρουαρίου 2012 σε πε-
ριοχές της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας».

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

  Αριθμ. Φ. 151/ 43076 /Α5 (1)
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. Φ.151/22071/Β6/ 

26.2.2009 (ΦΕΚ 373 Β΄/3.3.2009) υπουργικής 

απόφασης.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ

ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 3748/2009 «Πρόσβαση στην 

τριτοβάθμια εκπαίδευση των κατόχων απολυτηρίου 
Επαγγελματικού Λυκείου και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 29 
Α΄) όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 35, παρ. 2 του 
ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71 Α΄) και ιδίως του άρθρου 10.

2. Τις διατάξεις του κεφαλαίου Α΄ του ν. 4407/2016 
«Ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εθνικής 
άμυνας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 134 Α΄).

3. Τις διατάξεις της παρ. 33, του άρθρου 39 του 
ν. 4186/2013 «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 193 Α΄) όπως 
αντικαταστάθηκε με την παρ. 4 του άρθρου 13 του 
ν. 4452/2017 «Ρύθμιση θεμάτων του ΚΠΓ, της Εθνικής Βι-
βλιοθήκης της Ελλάδας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 17 Α΄).

4. Τις διατάξεις του π.δ. 94/2013 (ΦΕΚ 132 Α΄).
5. Τις διατάξεις του π.δ. 87/2013 (ΦΕΚ 129 Α΄).
6. Τις διατάξεις του π.δ. 83/2013 (ΦΕΚ 123 Α΄).
7. Τις διατάξεις του π.δ. 95/2013 (ΦΕΚ 133 Α΄).
8. Τις διατάξεις του π.δ. 90/2013 (ΦΕΚ 130 Α΄).
9. Τις διατάξεις του π.δ. 91/2013 (ΦΕΚ 131 Α΄).
10. Τις διατάξεις του π.δ. 102/2013 (ΦΕΚ 136 Α΄).
11. Τις διατάξεις του π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουρ-

γών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 
210 Α΄).

12. Την αριθμ. πρωτ. Φ.1/Α/113/37658/Β1/7-3-17 εισή-
γηση της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Οικονο-
μικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και 
Θρησκευμάτων.

13. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομο-
θεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, 
που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 
(ΦΕΚ 98 Α΄), κατ' εφαρμογή των οποίων βεβαιώνεται ότι 
από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη 
σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε τη με αριθμ. Φ.151/22071/Β6/26.2.2009 
υπουργική απόφαση «Πρόσβαση κατόχων απολυτηρίου 
Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑΛ)- Ομάδα Α στα Ανώτατα 
Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΤΕΙ), οτην Ανώτα-
τη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης 
(ΑΣΠΑΙΤΕ), στις Ανώτερες Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευ-
σης (ΑΣΤΕ), στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ), 
στις Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών και 
Σχολές Αστυφυλάκων» (ΦΕΚ 373-Β/3.3.2009), ως προς 
την ένταξη των τμημάτων ΤΕΙ και λοιπών Σχολών σε το-
μείς των ΕΠΑΛ, ως ακολούθως:

Άρθρο
ΜΟΝΟ

Α. Στο άρθρο 1, στην περίπτωση 8 υπό τον όρο «ΤΜΗ-
ΜΑΤΑ ΓΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΤΟΜΕΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» προστίθενται τα Τμήματα:

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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Εμπορίας και Διαφήμισης 
(Αθήνα)

ΤΕΙ Αθήνας

Τουριστικών Επιχειρήσεων 
(Πάτρα)

ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας

Διεθνούς Εμπορίου 
(Καστοριά)

ΤΕΙ Δυτικής 
Μακεδονίας

Β. Στο άρθρο 1, στην περίπτωση 10 υπό τον όρο «ΤΜΗ-
ΜΑΤΑ ΓΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΤΟΜΕΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΡΟΦΙ-
ΜΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ» προστίθενται τα Τμήματα:

Αρχιτεκτονικής Τοπίου (Δράμα) ΤΕΙ Ανατ. Μακεδ. 
και Θράκης

Δασοπονίας και Διαχείρισης 
Φυσικού Περιβάλλοντος 
(Καρδίτσα)

ΤΕΙ Θεσσαλίας

Γ. Στο άρθρο 1, στην περίπτωση 9 υπό τον όρο «ΤΜΗ-
ΜΑΤΑ ΓΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ» 
προστίθενται τα Τμήματα:

Κοινωνικής Εργασίας 
(Πάτρα)

ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας

Οπτικής και Οπτομετρίας 
(Αίγιο)

ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας

Λογοθεραπείας (Καλαμάτα) ΤΕΙ Πελοποννήσου
Δ. Στο άρθρο 1, στην περίπτωση 6 υπό τον όρο «ΤΜΗ-

ΜΑΤΑ ΓΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΤΟΜΕΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕ-
ΧΝΩΝ» προστίθεται το Τμήμα:

Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής 
Διακόσμησης και Σχεδιασμού 
Αντικείμενων (Σέρρες)

ΤΕΙ Κεντρικής 
Μακεδονίας.

Ε. Στο άρθρο 1 της ανωτέρω απόφασης, όπου αναφέ-
ρονται οι Στρατιωτικές Σχολές «Τεχνικών Υπαξιωματικών 
Αεροπορίας (Σ.Τ.Υ.Α.)» και «Υπαξιωματικών Διοικ. Αερο-
πορίας (ΣΥΔ)» απαλείφονται και αντικαθίσταται ως εξής: 
-ΣΜΥΑ/ Κατεύθυνση Τεχνολογικής Υποστήριξης -ΣΜΥΑ/ 
Κατεύθυνση Επιχειρησιακής Υποστήριξης -ΣΜΥΑ/ Κα-
τεύθυνση Διοικητικής και Εφοδιαστικής Υποστήριξης.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Μαρούσι, 14 Μαρτίου 2017 

Ο Υπουργός

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ

I

    Αριθμ. Φ.253/ 42850 /Α5 (2)
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. Φ.253/28934/Β6 

(ΦΕΚ 391 Β /30-3-2006) υπουργικής απόφασης.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ

ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 2 του 

ν. 2525/1997 (ΦΕΚ 188 Α΄), όπως αντικαταστάθηκαν 
με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του 
ν. 2909/2001(ΦΕΚ 90 Α΄) και τροποποιήθηκαν από 

τις διατάξεις του άρθρου 12 παρ. 2 του ν. 2986/2002 
(ΦΕΚ 24 Α΄).

2. Τις διατάξεις του κεφαλαίου Α΄ του ν. 4407/2016 
«Ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εθνικής 
Άμυνας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 134 Α΄)

3. Τις διατάξεις της παρ. 33, του άρθρου 39 του ν. 4186/ 
2013 «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευ-
σης και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 193 Α΄) όπως αντικατα-
στάθηκε με την παρ. 4 του άρθρου 13 του ν. 4452/2017 
Ρύθμιση θεμάτων του ΚΠΓ, της Εθνικής Βιβλιοθήκης της 
Ελλάδας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 17 Α΄).

4. Τις διατάξεις του άρθρου 26 του ν. 4452/2017 
(ΦΕΚ 17 Α΄).

5. Τις διατάξεις του π.δ. 94/2013 (ΦΕΚ 132 Α΄).
6. Τις διατάξεις του π.δ. 87/2013 (ΦΕΚ 129 Α΄).
7. Τις διατάξεις του π.δ. 83/2013 (ΦΕΚ 123 Α΄).
8. Τις διατάξεις του π.δ. 95/2013 (ΦΕΚ 133 Α΄).
9. Τις διατάξεις του π.δ. 90/2013 (ΦΕΚ 130 Α΄).
10. Τις διατάξεις του π.δ. 91/2013 (ΦΕΚ 131 Α΄).
11. Τις διατάξεις του π.δ. 102/2013 (ΦΕΚ 136 Α΄).
12. Το με αριθμ. πρωτ. Φ.300/42/492698 έγγραφο του 

Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας.
13. Τις διατάξεις του π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουρ-

γών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 
210 Α΄).

14. Την αριθμ. πρωτ. Φ.1/Α/167/42563/Β1/13-3-2017 
εισήγηση της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Οι-
κονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας, Έρευ-
νας και Θρησκευμάτων.

15. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομο-
θεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, 
που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 
(ΦΕΚ 98Α΄), κατ' εφαρμογή των οποίων βεβαιώνεται ότι 
από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη 
σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο ΜΟΝΟ
Τροποποιούμε την αριθμ. Φ253/28934/Β6/2006 

(ΦΕΚ 391 Β΄) υπουργική απόφαση «Πρόσβαση των κα-
τόχων απολυτηρίου Ενιαίου Λυκείου ή άλλου τύπου 
Λυκείου στην τριτοβάθμια εκπαίδευση», ως ακολούθως:

Στο εδάφιο Ι. «ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙ-
ΚΩΝ, ΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ» της παρ. 
2 του άρθρου 1, υπό τον τίτλο «ΤΕΙ», προστίθενται:

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
(ΠΑΤΡΑ)

ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Στο εδάφιο II. «ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣ-
ΤΗΜΩΝ» της παρ. 2 του άρθρου 1, υπό τον τίτλο «ΤΕΙ», 
προστίθενται:

ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
(ΚΑΡΔΙΤΣΑ)

ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Στο εδάφιο III. «ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 
ΥΓΕΙΑΣ» της παρ. 2 του άρθρου 1, υπό τον τίτλο «ΤΕΙ», 
προστίθενται:

ΟΠΤΙΚΗΣ ΚΑΙ 
ΟΠΤΟΜΕΤΡΙΑΣ (ΑΙΓΙΟ)

ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
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ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 
(ΚΑΛΑΜΑΤΑ)

ΤΕΙ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Στο εδάφιο IV. «ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙ-
ΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ» της παρ. 2 του άρθρου 1, υπό τον 
τίτλο «ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ» προστίθενται:

ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ 
ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (ΣΜΥΑ) - ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΣΤΡΑΤΙΩΤ. 
ΣΧΟΛΕΣ

ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ 
ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (ΣΜΥΑ) - ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΣΤΡΑΤΙΩΤ. 
ΣΧΟΛΕΣ

Και υπό τον τίτλο «ΤΕΙ», προστίθενται:

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΤΟΠΙΟΥ 
(ΔΡΑΜΑ)

ΤΕΙ ΑΝΑΤ. 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - 
ΘΡΑΚΗΣ

ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
(ΚΑΡΔΙΤΣΑ)

ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ, 
ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗΣ ΚΑΙ 
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ 
(ΣΕΡΡΕΣ)

ΤΕΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Στο εδάφιο V. «ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ» της παρ. 2 του άρθρου 1, 
υπό τον τίτλο «ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ», προστίθενται:

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 
(ΠΕΙΡΑΙΑΣ)

ΠΑΝ. ΠΕΙΡΑΙΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 
ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (ΧΙΟΣ)

ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ

Υπό τον τίτλο «ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ» προστίθεται:

ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ 
ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (ΣΜΥΑ) - ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΣΤΡΑΤΙΩΤ. 
ΣΧΟΛΕΣ

Και υπό τον τίτλο «ΤΕΙ», προστίθενται:

ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ (ΑΘΗΝΑ)

ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΠΑΤΡΑ)

ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ 
(ΚΑΣΤΟΡΙΑ)

ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Στο εδάφιο IV. «ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙ-
ΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ» της παρ. 2 του άρθρου 1, υπό τον 
τίτλο «ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ» διαγράφονται οι λέξεις:

ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (Σ.Τ.Υ.Α.)

Στο εδάφιο V. «ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ» της παρ. 2 του άρθρου 
1, υπό τον τίτλο «ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ» διαγράφονται 
οι λέξεις:

ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚ. ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (ΣΥΔ)

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Μαρούσι, 14 Μαρτίου 2017 

Ο Υπουργός
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ

I

    Αριθμ. 9454οικ (3)
Σύσταση και συγκρότηση Ομάδας Εργασίας με 

αντικείμενο την ανακατανομή οργανικών θέσε-

ων των δικαστικών υπαλλήλων των δικαστηρίων 

και δικαστικών υπηρεσιών της χώρας.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ

ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
i. του άρθρου 5 παρ. 6 του ν. 2408/1996 (Α΄ 104), όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει
ii. του ν. 3861/2010 (Α΄ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας 

με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των 
κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργά-
νων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες 
διατάξεις»

iii. του άρθρου 21 του ν. 4354/2015 (Α΄ 176) «Διαχείρι-
ση των μη εξυπηρετούμενων δανείων/Δημόσιες Συμβά-
σεις/μισθολογικά κ.λπ.».

iv. του άρθρου 7 παρ. 2 περ. Β΄ του ν. 3469/2006 (Α΄ 
131) «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως 
και λοιπές διατάξεις», όπως ισχύει.

ν. του άρθρου 41 παρ. 2 του ν. 1756/1988 (ΦΕΚ Α 35) 
«Κώδικας Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης 
Δικαστικών Λειτουργών», όπως ισχύει.

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

2. Την ανάγκη σύστασης και συγκρότησης Ομάδας 
Εργασίας για την ανακατανομή των οργανικών θέσεων 
των δικαστικών υπαλλήλων των δικαστηρίων και δικα-
στικών υπηρεσιών.

3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας από-
φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού 
Προϋπολογισμού.

4. Τα έγγραφα 1) 608/09-02-2017 της Γενικής Επιτρο-
πείας της Επικρατείας των Τακτικών Διοικητικών Δικα-
στηρίων, 2) 3349/02-02-2017 του Διοικητικού Εφετείου 
Αθηνών, 3) το από 27-01-2017 του Διοικητικού Εφετείου 
Πειραιώς, 4) το από 26/01/2017 του Διοικητικού Πρωτο-
δικείου Αθηνών 5) 3711/2016/03-01-2017 του Εφετείου 
Θεσσαλονίκης 6) 843/2016/18-01-2017 του Εφετείου 
Πατρών 7) 11732/2016/17-01-2017 του Πρωτοδικείου 
Αθηνών, 8) 889/31-01-2017 της Εισαγγελίας Εφετών 
Θράκης 9) 28/19-01-2017 της Εισαγγελίας Πρωτοδικών 
Πειραιά 10) 16/20-02-2017 της Ομοσπονδίας Δικαστικών 
Υπαλλήλων Ελλάδος Ο.Δ.Υ.Ε, αποφασίζουμε:

Α) Τη σύσταση και συγκρότηση Ομάδας Εργασίας με 
αντικείμενο την ανακατανομή των οργανικών θέσεων 
των δικαστικών υπαλλήλων των δικαστηρίων και δικα-
στικών υπηρεσιών της χώρας.
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Η Ομάδα Εργασίας αποτελείται από τους:
1. Ιωάννη Συμεωνίδη του Λαζάρου, Αντεπίτροπο Επι-

κρατείας των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων, ως 
Πρόεδρο, με αναπληρωτή του τον Δημήτριο Κωστάκη 
του Ιωάννη, Αντεπίτροπο Επικρατείας των Τακτικών Δι-
οικητικών Δικαστηρίων.

2. Ελένη Γεωργούτσου του Αθανασίου, Εφέτη του Διοι-
κητικού Εφετείου Αθηνών, ως μέλος, με αναπληρώτρια 
της την Αρετή Γρηγορίου του Αχιλλέα, Εφέτη του Διοι-
κητικού Εφετείου Αθηνών.

3. Παναγιώτη Τσόγκα του Ηλία, Πρωτοδίκη του Διοικη-
τικού Πρωτοδικείου Αθήνας, ως μέλος, με αναπληρωτή 
του τον Κωνσταντίνο Ζουρνατζή του Στεφάνου, Πρωτο-
δίκη του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθήνας.

4. Κλεόβουλο-Δημήτριο Κοκκορό του Άγη, Εφέτη Θεσ-
σαλονίκης, ως μέλος, με αναπληρωτή του τον Σωκράτη 
Πλαστήρα του Χρυσοστόμου, Εφέτη Θεσσαλονίκης.

5. Δημήτριο Κοντόπουλο του Στυλιανού, Εφέτη Πα-
τρών, ως μέλος, με αναπληρωτή του τον Κωνσταντίνο 
Βελισσάρη του Ιωάννη, Εφέτη Πατρών.

6. Ελευθέριο Γεωργίλη του Νικολάου, Πρόεδρο του Τρι-
μελούς συμβουλίου Δ/νσης του Πρωτοδικείου Αθηνών, 
ως μέλος, με αναπληρωτή του τον Ευάγγελο Στασινό-
πουλο του Παναγιώτη, Πρωτοδίκη Αθηνών.

7. Γεώργιο Καντζίδη του Θεοδώρου, Αντεισαγγελέα 
Εφετών Θράκης, ως μέλος, με αναπληρωτή του τον Πα-
σχάλη Παπαοικονόμου του Ρωμύλου, Αντεισαγγελέα 
Εφετών Θράκης.

8. Ευτυχία Κατσιγαράκη του Αντωνίου, Προϊσταμένη 
της Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού, Οργάνωσης 
και Λειτουργίας Δικαιοσύνης, ως μέλος, με αναπληρώ-
τρια της την Αικατερίνη Βερεντζιώτη του Ιωάννη, υπάλ-
ληλο της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υ.Δ.Δ.Α.Δ.

9. Αναστασία Κουκουμάτσα του Νικολάου, Προϊσταμέ-
νη του Τμήματος Λειτουργίας Γραμματείας Δικαστηρίων 
και Υπηρεσιακής κατάστασης δικαστικών υπαλλήλων 
με αναπληρώτρια της την Βασιλική Αναγνωστοπούλου 
του Γεωργίου, υπάλληλο της Κεντρικής Υπηρεσίας του 
Υ.Δ.Δ.Α.Δ.

10. Γεώργιο Θάνο του Κωνσταντίνου, δικαστικό υπάλ-
ληλο του Διοικητικού Εφετείου Πειραιώς, ως μέλος, με 
αναπληρωτή του τον Αιμίλιο Πανταζόπουλο του Ιωάννη. 
δικαστικό υπάλληλο του Διοικητικού Εφετείου Πειραιώς.

11. Σοφία Χαλδαίου του Παναγιώτη, δικαστική υπάλ-
ληλο της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Πειραιά, ως μέλος, 
με αναπληρώτρια της την Άννα Μητροπούλου του Χρή-
στου, δικαστική υπάλληλο της Εισαγγελίας Πρωτοδικών 
Πειραιά.

12. Χρήστο Καϋμενάκη του Γεωργίου, δικαστικό υπάλ-
ληλο του Πρωτοδικείου Αθήνας, ως μέλος, με αναπλη-
ρώτρια του την Μαριάνθη Μισαηλίδου του Μιχαήλ, δι-
καστική υπάλληλο του Πρωτοδικείου Αθήνας.

13. Γεώργιο Διαμάντη του Ιωάννη, δικαστικό υπάλληλο 
του Υποθηκοφυλακείου Αθήνας ως μέλος, με αναπληρω-
τή του τον Δημήτρη Χατζίνα του Διονυσίου, δικαστικό 
υπάλληλο του Πρωτοδικείου Πειραιά.

Χρέη γραμματέα της Ομάδας Εργασίας θα εκτελεί η 
Άννα Μαγειροπούλου του Νικολάου, υπάλληλος του 
Υποθηκοφυλακείου Αθηνών.

Η Ομάδα Εργασίας οφείλει να περατώσει το έργο της 
έως 31 Μαΐου 2017.

Β) Στον Πρόεδρο, τα μέλη και την εκτελούσα χρέη 
γραμματέα της ανωτέρω Ομάδας Εργασίας ουδεμία 
αποζημίωση καταβάλλεται.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 2 Mαρτίου 2017

Ο Υπουργός

ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ

I

    Αριθμ. Γ.Δ.Ο.Π. 0000404 ΕΞ 2017/Χ.Π. 440 (4)
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. ΓΔΟΠ0000253 

ΕΞ2014/Β463/7-3-2014 (Β΄ 661) κοινής υπουρ-

γικής απόφασης «Καθορισμός αποζημίωσης 

των πληγέντων από τις πλημμύρες της 20ης και 

21ης Σεπτεμβρίου 2011 στον Δήμο Βόλβης Νο-

μού Θεσσαλονίκης».

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ -

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 36 και ιδίως της παρ. 2 του 

ν. 2459/1997 (Α΄ 17) «Κατάργηση φορολογικών απαλλα-
γών και άλλες διατάξεις».

2. Τις διατάξεις των άρθρων 20, 23, 77, 78 και 79 του 
ν. 4270/2014 (Α΄ 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρι-
σης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/
ΕΕ)-δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως τρο-
ποποιήθηκε με το ν. 4337/2015 (Α΄ 129) και ισχύει.

3. Τις διατάξεις των άρθρων 41 παρ. 1 και 5, 47 παρ. 
3, και 90 του άρθρου πρώτου του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98) 
«Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και 
τα Κυβερνητικά όργανα».

4. α) Τις διατάξεις των άρθρων 2, 3 και 5 του π.δ. 70/ 
2015 (Α΄ 114) «Ανασύσταση και μετονομασία Υπουργεί-
ων, μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας».

β) Τις διατάξεις των άρθρων 2 και 4 του π.δ. 123/2016 
(Α΄ 208) «Ανασύσταση και μετονομασία του Υπουργείου 
Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυ-
βέρνησης, ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού, 
σύσταση Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και 
Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και 
Ενημέρωσης, μετονομασία Υπουργείων Εσωτερικών και 
Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης 
και Τουρισμού και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων».

γ) Το π.δ. 73/2015 (Α΄ 116) «Διορισμός Αντιπροέδρου 
της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών 
και Υφυπουργών».

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

ε) Τις διατάξεις του άρθρου 8 του π.δ. 113/2010 (Α΄ 
194) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες».

5. Την υπ' αριθ. Υ197/16-11-2016 (Β΄ 3722) απόφαση 
«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό 
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Οικονομίας και Ανάπτυξης, Αλέξανδρο Χαρίτση», όπως 
ισχύει.

6. Το π.δ. 111/2014 (Α΄ 178) «Οργανισμός Υπουργείου 
Οικονομικών».

7. Το π.δ. 116/2014 (Α΄ 185) «Οργανισμός Υπουργείου 
Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας».

8. Τις διατάξεις του άρθρου 17, παρ. 2, του ν. 4038/2012 
(Β΄ 14) «Επείγουσες ρυθμίσεις που αφορούν την εφαρ-
μογή του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής 
στρατηγικής 2012-2015».

9. Την υπ' αριθ. 20725/Β.979/10-5-2011 (Β΄ 1207) από-
φαση του Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός διαδι-
κασιών για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 
36 του ν. 2459/1997 (Α΄ 17)».

10. Την υπ' αριθ. 854/4-12-2014 απόφαση του Υφυ-
πουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας «Ορισμός 
αρμοδιοτήτων της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας για 
την υλοποίηση της Τεχνικής Υποστήριξης Εφαρμογής 
και του άρθρου 36 του ν. 2459/1997».

11. α) Τον υπ' αριθ. 1407/2013 Κανονισμό της Ευρωπα-
ϊκής Επιτροπής σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 
107 και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπα-
ϊκής Ένωσης στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας.

β) Τον υπ' αριθ. 1408/2013 Κανονισμό της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής σχετικά με τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας 
στον γεωργικό τομέα.

γ) Τον υπ' αριθ. 717/2014 Κανονισμό της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής σχετικά με τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας 
στους τομείς της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας.

12. Την αριθ. οικ. 3648/387/30-3-2012 (Β΄ 985) απόφα-
ση του Αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστι-
κότητας και Ναυτιλίας «Εκχώρηση αρμοδιοτήτων για το 
έργο «Επιχορήγηση επιχειρήσεων που έχουν πληγεί από 
πλημμύρες και λοιπές θεομηνίες εκτός σεισμών» άρθρο 
36 του ν. 2459/1997 (Α΄ 17)».

13. Την υπ' αριθ. 961/Α325/30-3-2012 (Β΄ 1137) κοινή 
υπουργική απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εσω-
τερικών, Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας 
και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, με την οποία 
οριοθετούνται περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων 
Θεσσαλονίκης και Χαλκιδικής που επλήγησαν από τις 
πλημμύρες της 20ης και 21ης Σεπτεμβρίου 2011

14. Την υπ' αριθ. ΓΔΟΠ 0000253ΕΞ2014/Β463/7-3-2014 
(Β΄ 661) κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Οι-
κονομικών, Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και 
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων «Καθορισμός απο-
ζημίωσης των πληγέντων από τις πλημμύρες της 20ης 
και 21ης Σεπτεμβρίου 2011 στον Δήμο Βόλβης Νομού 
θεσσαλονίκης».

15. Την υπ' αριθ. 938/ΑΖ11/15-4-1998 εγκύκλιο του 
Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημ. Έρ-
γων «Αποκατάσταση ζημιών κτιρίων που επλήγησαν από 
πλημμύρες, πυρκαγιές και κατολισθήσεις».

16. Το με αριθ. πρωτ. Φ.311.3/362391/8-10-2012 έγ-
γραφο της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

17. Το με αριθ. πρωτ. 97218/ΔΒΠ 1287/23-9-2015 έγ-
γραφο της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας του Υπουρ-
γείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος 
και Ενέργειας.

18. Την ανάγκη στήριξης των επιχειρήσεων που είναι 
εγκατεστημένες και λειτουργούν σε περιοχές του Δήμου 
Βόλβης Νομού Θεσσαλονίκης και υπέστησαν ζημιές από 
τις πλημμύρες της 20ης και 21ης Σεπτεμβρίου 2011, για 
τις οποίες εκκρεμεί η εκταμίευση επιχορήγησης τους,

19. Τις διατάξεις του π.δ. 109/2014 (Α΄ 176) «Οργανι-
σμός Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων», 
αποφασίζουμε:

Την τροποποίηση της αριθ. ΓΔΟΠ0000253ΕΞ2014/
Β463/7-3-2014 (Β΄ 661) κοινή υπουργική απόφαση «Κα-
θορισμός αποζημίωσης των πληγέντων από τις πλημ-
μύρες της 20ης και 21ης Σεπτεμβρίου 2011 στον Δήμο 
Βόλβης Νομού Θεσσαλονίκης» ως ακολούθως:

Αντικαθίσταται το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 
1 του άρθρου 1 ως εξής:

«Η επιχορήγηση παρέχεται για την αντιμετώπιση ζημιών 
των επιχειρήσεων οι οποίες έχουν καταγραφεί από την αρ-
μόδια Επιτροπή εντοπισμού, καταγραφής και αποτίμησης 
ζημιών της Περιφέρειας και αφορούν σε κτιριακές εγκα-
ταστάσεις, μηχανολογικό εξοπλισμό, πρώτες ύλες, εμπο-
ρεύματα και φορτηγά αυτοκίνητα δημόσιας και ιδιωτικής 
χρήσης, τα οποία κατεγράφησαν από την αρμόδια Επιτρο-
πή ως ολοσχερώς κατεστραμμένα από την πλημμύρα.»

Αντικαθίσταται η παράγραφος 3 του άρθρου 1 ως εξής:
«3. Η επιχορήγηση καταβάλλεται στους δικαιούχους 

από την Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών 
του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, τηρουμέ-
νων των προϋποθέσεων που θέτουν οι Κανονισμοί με 
αρ. 1407/2013, 1408/2013 και 717/2014 της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής, μετά από προσκόμιση των κάτωθι εγγρά-
φων στην Διεύθυνση Βιομηχανικής Πολιτικής της Γενικής 
Γραμματείας Βιομηχανίας του Υπουργείου Οικονομίας 
και Ανάπτυξης:

α) βεβαίωση της αρμόδιας Περιφέρειας στην οποία 
εμφανίζεται αναλυτικά το ύψος των ζημιών,

β) βεβαίωση της Διεύθυνση Αποκατάστασης Επιπτώ-
σεων Φυσικών Καταστροφών της Γενικής Γραμματείας 
Υποδομών του Υπουργείου, Υποδομών και Μεταφορών, 
με την οποία βεβαιώνεται ότι δεν έχει εγκριθεί δωρεάν 
κρατική αρωγή για τις ίδιες ζημιές κτισμάτων με βάση 
το άρθρο 84 του ν. 4313/2014, ούτε εκκρεμεί σε αυτήν 
σχετική αίτηση,

γ1) Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία να αναφέρονται 
όλες οι ενισχύσεις ήσσονος σημασίας τις οποίες έλαβε 
βάσει του Κανονισμού 1407/2013 η οικεία επιχείρηση 
και οι επιχειρήσεις που συνιστούν ενιαία επιχείρηση με 
αυτήν κατά την έννοια του ως άνω Κανονισμού, κατά το 
οικονομικό έτος δημοσίευσης της παρούσας και κατά τα 
δύο προηγούμενα οικονομικά έτη. Οι ενισχύσεις αυτές 
αθροιζόμενες με την παρούσα ενίσχυση δεν θα πρέπει 
να υπερβαίνουν το ποσό των 200.000 ευρώ, όπως κα-
θορίζεται στον Κανονισμό 1407/2013 της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής (το αντίστοιχο ανώτατο ποσό για επιχειρή-
σεις που εκτελούν οδικές εμπορευματικές μεταφορές 
για λογαριασμό τρίτων, είναι 100.000 ευρώ), ειδάλλως 
η επιχείρηση δεν θα δικαιούται επιχορήγησης,

ή γ2) Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία να αναφέρονται 
όλες οι ενισχύσεις ήσσονος σημασίας τις οποίες έλαβε 
βάσει του Κανονισμού 1408/2013 η οικεία επιχείρηση 
και οι επιχειρήσεις που συνιστούν ενιαία επιχείρηση με 
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αυτήν κατά την έννοια του ως άνω Κανονισμού- εφόσον 
η επιχείρηση δραστηριοποιείται στην πρωτογενή παρα-
γωγή γεωργικών προϊόντων- κατά το οικονομικό έτος 
δημοσίευσης της παρούσας και κατά τα δύο προηγού-
μενα οικονομικά έτη. Οι ενισχύσεις αυτές αθροιζόμενες 
με την παρούσα ενίσχυση δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν 
το ποσό των 15.000 ευρώ, όπως καθορίζεται στον Κανο-
νισμό 1408/2013 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ειδάλλως 
η επιχείρηση δεν θα δικαιούται επιχορήγησης,

ή γ3) Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία να αναφέρονται 
όλες οι ενισχύσεις ήσσονος σημασίας τις οποίες έλαβε 
βάσει του Κανονισμού 717/2014 η οικεία επιχείρηση 
και οι επιχειρήσεις που συνιστούν ενιαία επιχείρηση με 
αυτήν κατά την έννοια του ως άνω Κανονισμού - εφό-
σον η επιχείρηση δραστηριοποιείται στην παραγωγή, 
τη μεταποίηση και την εμπορία προϊόντων αλιείας και 
υδατοκαλλιέργειας - κατά το οικονομικό έτος δημοσί-
ευσης της παρούσας και κατά τα δύο προηγούμενα οι-
κονομικά έτη. Οι ενισχύσεις αυτές αθροιζόμενες με την 
παρούσα ενίσχυση, δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν το 
ποσό των 30.000 ευρώ, όπως καθορίζεται στον Κανονι-
σμό 717/2014 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ειδάλλως η 
επιχείρηση δεν θα δικαιούται επιχορήγησης,

δ) Υπεύθυνη Δήλωση ότι η επιχείρηση δεν έχει ενισχυ-
θεί από άλλον φορέα για τις ζημιές της παραγράφου 1 
του παρόντος άρθρου,

ε) βεβαίωση της ασφαλιστικής εταιρίας στην οποία 
εμφανίζεται το συνολικό ύψος αποζημίωσης που έλαβε 
ή πρόκειται να λάβει ο δικαιούχος ή Υπεύθυνη Δήλωση 
του δικαιούχου ότι οι ζημιωθείσες εγκαταστάσεις κ.λπ. 
δεν είναι ασφαλισμένες

στ) πιστοποιητικό πρωτοδικείου, των τελευταίων 30 
ημερών, περί μη πτώχευσης και

ζ) λοιπά δικαιολογητικά εκταμίευσης όπως προβλέ-
πονται στο άρθρο 3 παρ. 3 της υπ' αριθ. 20725/979/
10-5-2011 (Β΄ 1207) υπουργικής απόφασης.

Τα ανωτέρω δικαιολογητικά τηρούνται στην Δ/νση Βι-
ομηχανικής Πολιτικής της Γενικής Γραμματείας Βιομηχα-
νίας του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης για δέκα 
έτη από την ημερομηνία καταβολής της επιχορήγησης.

Η εν λόγω επιχορήγηση καταβάλλεται τηρουμένων των 
όρων που θέτουν οι Κανονισμοί της Ευρωπαϊκής Επιτρο-
πής, για τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας, όπως αυτοί ανα-
φέρονται στο σημείο 10 του Προοιμίου της παρούσας».

Από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται επιπλέον 
δαπάνη πέραν της προβλεπομένης στην υπ' αριθ. ΓΔΟ-
Π0000253ΕΞ2014/Β463/7-3-2014 (Β΄ 661) κοινή υπουρ-
γική απόφαση.

Κατά τα λοιπά ισχύει η προαναφερόμενη απόφαση.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 13 Μαρτίου 2017

Οι Υπουργοί

Αναπληρωτής Υπουργός 
Οικονομίας και Ανάπτυξης Οικονομικών
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ

Υποδομών και Μεταφορών
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ

    Αριθμ. Γ.Δ.Ο.Π. 0000405 ΕΞ 2017/Χ.Π.441 (5)
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. Β2889/11-12-2013 

(Β΄ 3207) κοινής υπουργικής απόφασης «Καθορι-

σμός αποζημίωσης των πληγέντων από τις πλημ-

μύρες της 4ης και 5ης Φεβρουαρίου 2012 σε πε-

ριοχές της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας».

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ - 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 36 και ιδίως της παρ. 2 του 

ν. 2459/1997 (Α΄ 17) «Κατάργηση φορολογικών απαλλα-
γών και άλλες διατάξεις».

2. Τις διατάξεις των άρθρων 20, 23, 77, 78 και 79 του 
ν. 4270/2014 (Α΄ 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρι-
σης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/
ΕΕ)-δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως τρο-
ποποιήθηκε με το ν. 4337/2015 (Α΄ 129) και ισχύει.

3. Τις διατάξεις των άρθρων 41 παρ. 1 και 5, 47 παρ. 3, 
και 90 του άρθρου πρώτου του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98) «Κω-
δικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα 
Κυβερνητικά όργανα».

4. α) Τις διατάξεις των άρθρων 2, 3 και 5 του π.δ. 70/ 
2015 (Α΄ 114) «Ανασύσταση και μετονομασία Υπουργεί-
ων, μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας».

β) Τις διατάξεις των άρθρων 2 και 4 του π.δ. 123/2016 
(Α΄ 208) «Ανασύσταση και μετονομασία του Υπουργείου 
Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυ-
βέρνησης, ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού, 
σύσταση Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και 
Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και 
Ενημέρωσης, μετονομασία Υπουργείων Εσωτερικών και 
Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης 
και Τουρισμού και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων».

γ) Το π.δ. 73/2015 (Α΄ 116) «Διορισμός Αντιπροέδρου 
της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών 
και Υφυπουργών».

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

ε) Τις διατάξεις του άρθρου 8 του π.δ. 113/2010 (Α΄ 
194) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες».

5. Την υπ' αριθ. Υ197/16-11-2016 (Β΄ 3722) απόφαση 
«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό 
Οικονομίας και Ανάπτυξης, Αλέξανδρο Χαρίτση», όπως 
ισχύει.

6. Το π.δ. 111/2014 (Α΄ 178) «Οργανισμός Υπουργείου 
Οικονομικών».

7. Το π.δ. 116/2014 (Α΄ 185) «Οργανισμός Υπουργείου 
Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας».

8. Τις διατάξεις του π.δ. 109/2014 (Α΄ 176) «Οργανισμός 
Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων».

9. Τις διατάξεις του άρθρου 17, παρ. 2, του ν. 4038/2012 
(Β΄ 14) «Επείγουσες ρυθμίσεις που αφορούν την εφαρ-
μογή του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής 
στρατηγικής 2012-2015».

10. Την υπ' αριθ. 20725/Β.979/10-5-2011 (Β΄ 1207) από-
φαση του Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός διαδι-
κασιών για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 
36 του ν. 2459/1997 (Α΄ 17)».
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11. Την υπ' αριθ. 854/4-12-2014 απόφαση του Υφυ-
πουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας «Ορισμός 
αρμοδιοτήτων της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας για 
την υλοποίηση της Τεχνικής Υποστήριξης Εφαρμογής 
και του άρθρου 36 του ν. 2459/1997».

12. α) Τον υπ' αριθ. 1407/2013 Κανονισμό της Ευρωπα-
ϊκής Επιτροπής σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 
107 και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπα-
ϊκής Ένωσης στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας.

β) Τον υπ' αριθ. 1408/2013 Κανονισμό της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής σχετικά με τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας 
στον γεωργικό τομέα.

γ) Τον υπ' αριθ. 717/2014 Κανονισμό της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής σχετικά με τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας 
στους τομείς της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας.

δ) Το γεγονός ότι με τη χορήγηση της παρούσας επι-
χορήγησης δεν προκαλείται υπέρβαση του εθνικού 
ανώτατου ορίου που καθορίζεται στο παράρτημα των 
Κανονισμών 1408/2013 και 717/2014.

13. Την αριθ. οικ. 3648/387/30-3-2012 (Β΄ 985) απόφα-
ση του Αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστι-
κότητας και Ναυτιλίας «Εκχώρηση αρμοδιοτήτων για το 
έργο «Επιχορήγηση επιχειρήσεων που έχουν πληγεί από 
πλημμύρες και λοιπές θεομηνίες εκτός σεισμών» άρθρο 
36 του ν. 2459/1997 (Α΄ 17)».

14. Την υπ' αριθ. 975/Α325/30-3-2012 (Β΄ 1137) κοινή 
υπουργική απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Οικο-
νομικών, Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας 
και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, με την οποία 
οριοθετούνται περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας 
Ηλείας, που επλήγησαν από τις πλημμύρες της 4ης και 
5ης Φεβρουαρίου 2012.

15. Την υπ' αριθ. Β 2889/11-12-2013 (Β΄ 3207) κοινή 
υπουργική απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανά-
πτυξης και Ανταγωνιστικότητας και Υποδομών, Μεταφο-
ρών και Δικτύων «Καθορισμός αποζημίωσης των πληγέ-
ντων από τις πλημμύρες της 4ης και 5ης Φεβρουαρίου 
2012 σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας».

16. Την υπ' αριθ. 938/ΑΖ11/15-4-1998 εγκύκλιο του 
Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημ. Έρ-
γων «Αποκατάσταση ζημιών κτιρίων που επλήγησαν από 
πλημμύρες, πυρκαγιές και κατολισθήσεις».

17. Το με αριθ. πρωτ. 101496/3769/25-4-2012 έγγραφο 
της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας.

18. Το με αριθ. πρωτ. 97218/ΔΒΠ 1287/23-9-2015 έγ-
γραφο της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας του Υπουρ-
γείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος 
και Ενέργειας.

19. Το με αριθ. πρωτ. 175/73851/28-6-2016 έγγραφο 
της Αποκεντρωμένης Μονάδας Κρατικών Ενισχύσεων 
του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

20. Την ανάγκη στήριξης των επιχειρήσεων που είναι 
εγκατεστημένες και λειτουργούν σε περιοχές της Περι-
φερειακής Ενότητας Ηλείας και υπέστησαν ζημιές από 
τις πλημμύρες της 4ης και 5ης Φεβρουαρίου 2012, για 
τις οποίες εκκρεμεί η εκταμίευση επιχορήγησής τους, 
αποφασίζουμε:

Την τροποποίηση της αριθ. Β2889/11-12-2013 (Β΄ 
3207) κοινή υπουργική απόφαση «Καθορισμός αποζη-

μίωσης των πληγέντων από τις πλημμύρες της 4ης και 
5ης Φεβρουαρίου 2012 σε περιοχές της Περιφερειακής 
Ενότητας Ηλείας» ως ακολούθως:

Αντικαθίσταται το δεύτερο εδάφιο της πρώτης παρα-
γράφου του άρθρου 1 ως εξής:

«Η επιχορήγηση παρέχεται για την αντιμετώπιση ζη-
μιών των επιχειρήσεων οι οποίες έχουν καταγραφεί από 
την αρμόδια Επιτροπή εντοπισμού, καταγραφής και απο-
τίμησης ζημιών της Περιφέρειας και αφορούν σε κτιρι-
ακές εγκαταστάσεις, μηχανολογικό εξοπλισμό, πρώτες 
ύλες, εμπορεύματα και φορτηγά αυτοκίνητα δημόσιας 
και ιδιωτικής χρήσης, τα οποία κατεγράφησαν από την 
αρμόδια Επιτροπή ως ολοσχερώς κατεστραμμένα από 
τις πλημμύρες.»

Αντικαθίσταται η παράγραφος 3 του άρθρου 1 ως εξής:
«3. Η επιχορήγηση καταβάλλεται στους επιλέξιμους 

δικαιούχους από την Γενική Διεύθυνση Οικονομικών 
Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, 
τηρουμένων των προϋποθέσεων που θέτουν οι Κανο-
νισμοί με αρ. 1407/2013, 1408/2013 και 717/2014 της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής, μετά από προσκόμιση των κά-
τωθι εγγράφων στην Διεύθυνση Βιομηχανικής Πολιτικής 
της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας του Υπουργείου 
Οικονομίας και Ανάπτυξης:

α) βεβαίωση της αρμόδιας Περιφέρειας στην οποία 
εμφανίζεται αναλυτικά το ύψος των ζημιών,

β) βεβαίωση της Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώ-
σεων Φυσικών Καταστροφών της Γενικής Γραμματείας 
Υποδομών του Υπουργείου, Υποδομών και Μεταφορών, 
με την οποία βεβαιώνεται ότι δεν έχει εγκριθεί δωρεάν 
κρατική αρωγή για τις ίδιες ζημιές κτισμάτων με βάση 
το άρθρο 84 του ν. 4313/2014, ούτε εκκρεμεί σε αυτήν 
σχετική αίτηση,

γ1) Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία να αναφέρονται 
όλες οι ενισχύσεις ήσσονος σημασίας τις οποίες έλαβε 
βάσει του Κανονισμού 1407/2013 η οικεία επιχείρηση 
και οι επιχειρήσεις που συνιστούν ενιαία επιχείρηση με 
αυτήν κατά την έννοια του ως άνω Κανονισμού, κατά το 
οικονομικό έτος δημοσίευσης της παρούσας και κατά τα 
δύο προηγούμενα οικονομικά έτη. Οι ενισχύσεις αυτές 
αθροιζόμενες με την παρούσα ενίσχυση δεν θα πρέπει 
να υπερβαίνουν το ποσό των 200.000 ευρώ, όπως κα-
θορίζεται στον Κανονισμό 1407/2013 της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής (το αντίστοιχο ανώτατο ποσό για επιχειρή-
σεις που εκτελούν οδικές εμπορευματικές μεταφορές 
για λογαριασμό τρίτων, είναι 100.000 ευρώ), ειδάλλως 
η επιχείρηση δεν θα δικαιούται επιχορήγησης,

ή γ2) Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία να αναφέρονται 
όλες οι ενισχύσεις ήσσονος σημασίας τις οποίες έλαβε 
βάσει του Κανονισμού 1408/2013 η οικεία επιχείρηση 
και οι επιχειρήσεις που συνιστούν ενιαία επιχείρηση με 
αυτήν κατά την έννοια του ως άνω Κανονισμού- εφόσον 
η επιχείρηση δραστηριοποιείται στην πρωτογενή παρα-
γωγή γεωργικών προϊόντων- κατά το οικονομικό έτος 
δημοσίευσης της παρούσας και κατά τα δύο προηγού-
μενα οικονομικά έτη. Οι ενισχύσεις αυτές αθροιζόμενες 
με την παρούσα ενίσχυση δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν 
το ποσό των 15.000 ευρώ, όπως καθορίζεται στον Κανο-
νισμό 1408/2013 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ειδάλλως 
η επιχείρηση δεν θα δικαιούται επιχορήγησης,
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ή γ3) Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία να αναφέρονται 
όλες οι ενισχύσεις ήσσονος σημασίας τις οποίες έλαβε 
βάσει του Κανονισμού 717/2014 η οικεία επιχείρηση 
και οι επιχειρήσεις που συνιστούν ενιαία επιχείρηση με 
αυτήν κατά την έννοια του ως άνω Κανονισμού - εφό-
σον η επιχείρηση δραστηριοποιείται στην παραγωγή, 
τη μεταποίηση και την εμπορία προϊόντων αλιείας και 
υδατοκαλλιέργειας - κατά το οικονομικό έτος δημοσί-
ευσης της παρούσας και κατά τα δύο προηγούμενα οι-
κονομικά έτη. Οι ενισχύσεις αυτές αθροιζόμενες με την 
παρούσα ενίσχυση, δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν το 
ποσό των 30.000 ευρώ, όπως καθορίζεται στον Κανονι-
σμό 717/2014 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ειδάλλως η 
επιχείρηση δεν θα δικαιούται επιχορήγησης,

δ) Υπεύθυνη Δήλωση ότι η επιχείρηση δεν έχει ενισχυ-
θεί από άλλον φορέα για τις ζημιές της παραγράφου 1 
του παρόντος άρθρου,

ε) βεβαίωση της ασφαλιστικής εταιρίας στην οποία 
εμφανίζεται το συνολικό ύψος αποζημίωσης που έλαβε 
ή πρόκειται να λάβει ο δικαιούχος ή Υπεύθυνη Δήλωση 
του δικαιούχου ότι οι ζημιωθείσες εγκαταστάσεις κ.λπ. 
δεν είναι ασφαλισμένες.

στ) πιστοποιητικό πρωτοδικείου, των τελευταίων 30 
ημερών, περί μη πτώχευσης και

ζ) λοιπά δικαιολογητικά εκταμίευσης όπως προβλέ-
πονται στο άρθρο 3 παρ. 3 της υπ' αριθ. 20725/979/
10-5-2011 (Β΄ 1207) υπουργικής απόφασης.

Τα ανωτέρω δικαιολογητικά τηρούνται στην Δ/νση Βι-
ομηχανικής Πολιτικής της Γενικής Γραμματείας Βιομηχα-
νίας του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης για δέκα 
έτη από την ημερομηνία καταβολής της επιχορήγησης.

Η εν λόγω επιχορήγηση καταβάλλεται τηρουμένων 
των όρων που θέτουν οι Κανονισμοί της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής, για τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας, όπως 
αυτοί αναφέρονται στο σημείο 10 του Προοιμίου της 
παρούσας».

Από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται επιπλέ-
ον δαπάνη πέραν της προβλεπομένης στην υπ' αριθ. 
Β2889/11-12-2013 (Β΄ 3207) κοινή υπουργική απόφαση.

Κατά τα λοιπά ισχύει η προαναφερόμενη απόφαση.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 13 Μαρτίου 2017

Οι Υπουργοί

Αναπληρωτής Υπουργός 
Οικονομίας και Ανάπτυξης Οικονομικών

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ

Υποδομών και Μεταφορών

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ  

Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα 
Τηλ. Κέντρο 210 5279000
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