
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Εξαίρεση των αυτοκινήτων της Ελληνικής Αστυ-
νομίας από τις διατάξεις της 1450/550/1982 κα-
νονιστικής απόφασης.

2 Συμπλήρωση της ΔΑΕΦΚ/οικ./3165/Α321/ 
08.08.2017 (Β’ 2820) υπουργικής απόφασης με 
θέμα «Προθεσμίες και διαδικασία χορήγησης 
στεγαστικής συνδρομής για ανακατασκευή, αυ-
τοστέγαση, αποπεράτωση και επισκευή κτιρίων 
πληγέντων από τον σεισμό της 12ης Ιουνίου 2017, 
σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Λέσβου 
της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου» και συμπλήρω-
ση της με αριθ. ΔΑΕΦΚ/οικ.4987/Α321/03.10.2017 
(Β’ 3490) υπουργικής απόφασης με θέμα «Χορή-
γηση επιδότησης για την κατεδάφιση επικίνδυνα 
ετοιμόρροπων κτιρίων πληγέντων από τον σει-
σμό της 12ης Ιουνίου 2017, σε περιοχές της Πε-
ριφερειακής Ενότητας Λέσβου της Περιφέρειας 
Βορείου Αιγαίου».

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 539/26519 π.ε. (1)
  Εξαίρεση των αυτοκινήτων της Ελληνικής Αστυ-

νομίας από τις διατάξεις της 1450/550/1982 κα-

νονιστικής απόφασης.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την 

Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», όπως κυρώ-
θηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α').

β) Του π.δ. 88 (ΦΕΚ 160/Α΄/29-08-2018) «Διορισμός 
Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

γ) Του π.δ. 123/2016 (ΦΕΚ 208/Α') «Ανασύσταση και 
μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθ-
μισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση 
του Υπουργείου Τουρισμού......

δ) Του π.δ. 133/2017 (ΦΕΚ 161/Α') «Οργανισμός του 
Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης».

ε) Του π.δ. 70/2015 (ΦΕΚ 114/Α') «Ανασύσταση των 
Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, 
Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τρο-
φίμων..» και του π.δ. 71/2015» (ΦΕΚ 114/Α') «Μεταφορά 
της Γενικής Γραμματείας για την Καταπολέμηση της Δι-
αφθοράς στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και 
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων».

στ) Του π.δ. 142/2017 (ΦΕΚ 181/Α') «Οργανισμός 
Υπουργείου Οικονομικών».

ζ) Την με αριθμ. ΔΙΔΥ/Φ.1.2/οίκ.10776/2018 απόφαση 
της Υπουργού Διοικητικής Ανασυγκρότησης με θέμα: 
«Ορισμός κυρίων διατακτών του Υπουργείου Διοικητικής 
Ανασυγκρότησης» (ΦΕΚ 1242 /Β').

η) Την υπ' αριθμ. Υ29/08-10-2015 απόφαση Πρωθυ-
πουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή 
Υπουργό Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη» (Β' 2168).

2. Τις διατάξεις:
α) Του ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α') «Ενίσχυση της διαφά-

νειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων 
των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών ορ-
γάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες 
διατάξεις», όπως ισχύει.

β) Τα άρθρα 20, 22 και 77 του ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α') 
«Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (εν-
σωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό 
και άλλες διατάξεις».

γ) Του π.δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145/Α') «Ανάληψη υποχρεώ-
σεων από τους διατάκτες».

δ) Του ν.δ. 2396/1953 (ΦΕΚ 117/Α') «Περί κανονισμού 
χρήσεως και κινήσεως αυτοκινήτων οχημάτων του Δη-
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μοσίου, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και 
των εν γένει ΝΠΔΔ».

ε) Της κοινής απόφασης 129/2534/20-1-2010 (ΦΕΚ 
108/Β΄) των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης 
και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και του Υφυπουργού 
Οικονομικών «Καθορισμός δικαιούχων χρήσης και ανω-
τάτου ορίου κυβισμού κρατικών αυτοκινήτων και άλλες 
ρυθμίσεις σχετικές με τα κρατικά αυτοκίνητα».

στ) Της 1450/220/10-2-1982 (ΦΕΚ 93Β') απόφασης του 
Υπουργού Προεδρίας της Κυβέρνησης «Περί καθορι-
σμού κατανάλωσης καυσίμων και λιπαντικών των κρα-
τικών αυτοκινήτων, Ν.Π.Δ.Δ., Οργανισμών, κλπ».

3. Το υπ'αριθμ.πρωτ.8055/7/6-γ'/4.7.2018 έγγραφο του 
Αρχηγείου της ελληνικής Αστυνομίας με το οποίο διαβι-
βάστηκε στο Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης το 
με αρ.πρωτ.5413-Α'/2-7-2018 έγγραφο του Αναπληρωτή 
Υπουργού Εσωτερικών, από το οποίο προκύπτει ότι συ-
ντρέχουν σοβαροί λόγοι εξαίρεσης της ΕΛ.ΑΣ. από τους 
ισχύοντες περιορισμούς καυσίμων, λόγω της ιδιαίτερης 
φύσης του έργου της.

4. Το υπ'αριθμ.πρωτ.1016-12-20-δ'/9.11.2018 έγγραφο 
του Τμήματος Στέγασης και Υλικού/Διεύθυνσης Οικονο-
μικών/Α.Ε.Α. με τη συνημμένη έκθεση κάλυψης.

5. Τα υπ'αριθμ.πρωτ.8000/1/2018/60-ζ'/12.11.2018 και 
8000/1/2018/60-ι/23-11-2018 έγγραφα της Διεύθυνσης 
Δημοσιονομικής Διαχείρισης του Υπουργείου Προστα-
σίας του Πολίτη

6. Την υπ'αριθμ.ΔΙΠΔΑ/Φ4Π/84/οικ.45921/4-12-2018 
εισήγηση της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Οι-
κονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών του Υπουργείου 
Διοικητικής Ανασυγκρότησης αναφορικά με τη δημοσιο-
νομική επίπτωση από την υπογραφή της προτεινόμενης 
κοινής υπουργικής απόφασης. 

7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
προκαλείται επιπλέον δαπάνη σε βάρος των πιστώσε-
ων του Προϋπολογισμού εξόδων του ειδικού φορέα 
07-410 «Ελληνική Αστυνομία» και του Ειδικού Φορέα 
07593 «Μεταναστευτικές Ροές», ύψους 3.000.000 ευρώ 
περίπου, η οποία έχει ήδη προϋπολογιστεί και εγγραφεί 
στον ΚΑΕ 1511 των ανωτέρω ειδικών φορέων και δεν 
υπερβαίνει τα δεσμευτικά όρια του ισχύοντος ΜΠΔΣ, 
αποφασίζουμε:

την εξαίρεση από τις διατάξεις της με αρ. 1450/220/
10-2-1982 (ΦΕΚ 93Β') απόφασης του Υπουργού Προε-
δρίας της Κυβέρνησης «Περί καθορισμού κατανάλωσης 
καυσίμων και λιπαντικών των κρατικών αυτοκινήτων, 
Ν.Π.Δ.Δ., Οργανισμών, κλπ» των οχημάτων της Ελληνικής 
Αστυνομίας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 7 Ιανουαρίου 2019

Οι Υπουργοί

Αναπληρωτής Υπουργός  Διοικητικής
Οικονομικών  Ανασυγκρότησης

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΡΙΑ - ΕΛΙΖΑ

ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ  ΞΕΝΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

    Αριθμ. ΔΑΕΦΚ-ΚΕ/14626/ΠΕ/Α321 (2)
Συμπλήρωση της ΔΑΕΦΚ/οικ./3165/Α321/ 

08.08.2017 (Β' 2820) υπουργικής απόφασης με 

θέμα «Προθεσμίες και διαδικασία χορήγησης 

στεγαστικής συνδρομής για ανακατασκευή, 

αυτοστέγαση, αποπεράτωση και επισκευή κτι-

ρίων πληγέντων από τον σεισμό της 12ης Ιου-

νίου 2017, σε περιοχές της Περιφερειακής Ενό-

τητας Λέσβου της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου» 

και συμπλήρωση της με αριθ. ΔΑΕΦΚ/οικ.4987/

Α321/03.10.2017 (Β' 3490) υπουργικής απόφα-

σης με θέμα «Χορήγηση επιδότησης για την κα-

τεδάφιση επικίνδυνα ετοιμόρροπων κτιρίων πλη-

γέντων από τον σεισμό της 12ης Ιουνίου 2017, σε 

περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Λέσβου 

της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου».

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της από 28.07.1978 πράξης νομοθετι-

κού περιεχομένου του Προέδρου της Δημοκρατίας «περί 
αποκαταστάσεως ζημιών εκ σεισμών 1978 εις περιοχή 
Βορείου Ελλάδος και ρυθμίσεως συναφών θεμάτων» που 
κυρώθηκε με το ν. 867/1979 (Α' 24) και ειδικότερα τις 
διατάξεις του άρθρου 2, παρ.2, άρθρου 3 και του άρθρου 
5, παρ.4 της πράξεως.

2. Τις διατάξεις των άρθρων 1 και 2 της από 26.03.1981 
πράξης νομοθετικού περιεχομένου του Προέδρου της 
Δημοκρατίας «περί αποκαταστάσεως ζημιών εκ σεισμών 
1981 και ρυθμίσεως ετέρων συναφών θεμάτων» που 
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 1190/1981 (Α'203).

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

4. Τον ν. 3469/2006 (Α' 131) "Εθνικό Τυπογραφείο, Εφη-
μερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις".

5. Τον 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».

6. Τις διατάξεις του π.δ. 13/22.04.29 (Α' 153) «Περί 
επικινδύνων οικοδομών» και ειδικότερα την παρ.2 του 
άρθρου 1, τα άρθρα 6, 7 σε συνδυασμό με την εγκύ-
κλιο 6 με αρ. πρωτ. οικ. 27610.21.06.2011/ΥΠΕΚΑ, που 
αφορά σε θέματα πολεοδομικού ενδιαφέροντος του 
ν. 3852/2010 (Α' 87).

7. Το άρθρο 3 του π.δ. 70/2015 (Α' 114) που αφορά 
στην ανασύσταση του Υπουργείου Υποδομών, Μετα-
φορών και Δικτύων.

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

9. Το π.δ. 125/2016 (Α' 210) «Διορισμός Υπουργών, 
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
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10. Το π.δ. 123/2017 (Α' 151) «Οργανισμός του Υπουρ-
γείου Υποδομών και Μεταφορών».

11. Το Κανονιστικό διάταγμα της 6/20.9.1941 «Περί 
άρσεως κινδύνου εκ βλάβης κτιρίων λόγω πολέμου, σει-
σμού και οιασδήποτε άλλης θεομηνίας».

12. Την Δ16α/04/773/29.11.1990 (Β' 746) κοινή απόφα-
ση Υπουργού Προεδρίας Κυβερνήσεως και Αν. Υπουργού 
ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., "Εξαίρεση διοικητικών πράξεων ή εγγράφων 
από τον κανόνα των τριών υπογραφών".

13. Την αριθ. ΔΑΕΦΚ/2641/Α325/18.07.2017 (Β' 2584) 
κοινή απόφαση των Υπουργών, Οικονομίας και Ανάπτυ-
ξης, Οικονομικών, Υποδομών και Μεταφορών με θέμα 
«Οριοθέτηση περιοχών και χορήγηση στεγαστικής συν-
δρομής για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια από 
τον σεισμό της 12ης Ιουνίου 2017 σε περιοχές της Περι-
φερειακής Ενότητας Λέσβου της Περιφέρειας Βορείου 
Αιγαίου».

14. Την αριθ. οικ/1061/Α345/05.02.2002 (Β' 163) 
(Ορθή επανάληψη 27.2.2002) απόφαση Υφυπουργού 
ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. «Προθεσμία υποβολής ενστάσεων κατά 
Πράξεων των Τομέων και Γραφείων Αποκατάστασης 
Σεισμοπαθών - Πλημμυροπαθών κ.λπ. και αιτήσεων για 
επανεξέταση κτιρίων».

15. Την υπ'αριθ.οικ.268/29.05.2017 (Β' 1911) απόφαση 
του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών «Μεταβίβαση 
δικαιώματος υπογραφής με εντολή Υπουργού ή Υφυ-
πουργού».

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

17. Την αριθ. οικ./3165/Α321/08.08.2017 (Β' 2820) από-
φαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών με θέμα 
«Προθεσμίες και διαδικασία χορήγησης στεγαστικής 
συνδρομής για ανακατασκευή, αυτοστέγαση, αποπε-
ράτωση και επισκευή κτιρίων πληγέντων από τον σεισμό 
της 12ης Ιουνίου 2017, σε περιοχές της Περιφερειακής 
Ενότητας Λέσβου της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου».

18. Την αριθ. ΔΑΕΦΚ/οικ.4987/Α321/03.10.2017 
(Β' 3490) απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μετα-
φορών με θέμα «Χορήγηση επιδότησης για την κατε-
δάφιση επικίνδυνα ετοιμόρροπων κτιρίων πληγέντων 
από το σεισμό της 12ης Ιουνίου 2017, σε περιοχές της 
Περιφερειακής Ενότητας Λέσβου της Περιφέρειας Βο-
ρείου Αιγαίου».

19. Το με αρ. πρωτ.: 56647/11.12.2018 έγγραφο του 
Γραφείου Δημάρχου του Δήμου Λέσβου με θέμα «Δυνα-
τότητα έκδοσης βεβαίωσης από την αρμόδια Υπηρεσία 
του Δήμου Λέσβου όσον αφορά στην κατεδάφιση και 
απομάκρυνση των προϊόντων κατεδάφισης πληγέντων 
κτιρίων από το σεισμό της 12ης Ιουνίου 2017 σε περιοχές 
της Περιφερειακής Ενότητας Λέσβου»

και επειδή:
• η κατεδάφιση των κτιρίων σύμφωνα με την αριθμ. 

ΔΑΕΦΚ/οικ.4987/Α321/03-10-2017 (Β' 3490) υπουργική 
απόφασης διαπιστώνεται μετά από αυτοψία που διενερ-
γείται από δύο (2) μηχανικούς της Δ.Α.Ε.Φ.Κ., διαδικασία 
που είναι χρονοβόρα και δαπανηρή για το Ελληνικό Δη-
μόσιο,

• είναι αναγκαία η συνέχιση της διαδικασίας της κατε-
δάφισης των επικίνδυνα ετοιμόρροπων κτιρίων τα οποία 
εγκυμονούν κινδύνους,

• δεν είναι δυνατόν να προχωρήσουν οι εργασίες επι-
σκευής των επισκευάσιμων κτιρίων, αν δεν κατεδαφι-
στούν τα επικινδύνως ετοιμόρροπα κτίρια,

• για την αποκατάσταση των εν λόγω κτιρίων εγκρί-
νεται στεγαστική συνδρομή για ανακατασκευή, αυτο-
στέγαση ή αποπεράτωση η οποία χορηγείται μετά την 
κατεδάφιση των κτιρίων,

• ο Δήμος Λέσβου προβαίνει στην φόρτωση και απο-
μάκρυνση των προϊόντων καθαιρέσεως των κτιρίων 
(περισυλλογή των μπαζών),

• ο Δήμος Λέσβου δύναται, δια της αρμόδιας Υπηρεσί-
ας Δόμησης, να εκδίδει σχετική βεβαίωση στην οποία θα 
βεβαιώνεται ότι το κτίριο που περιγράφεται στην Από-
φαση Καθορισμού Δικαιούχου Επιδότησης Κατεδάφισης 
της Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε., έχει κατεδαφιστεί έως του φυσικού 
εδάφους και έχουν περισυλλέγει τα προϊόντα κατεδά-
φισης του πληγέντος κτιρίου, αποφασίζουμε:

Α. Τη συμπλήρωση της παραγράφου 10 του Κεφ. «Γ. 
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» της υπ' αριθ. ΔΑΕΦΚ/οικ./3165/
Α321/08.08.2017 (Β' 2820) υπουργικής απόφασης με 
θέμα «Προθεσμίες και διαδικασία χορήγησης στεγαστι-
κής συνδρομής για ανακατασκευή, αυτοστέγαση, αποπε-
ράτωση και επισκευή κτιρίων πληγέντων από τον σεισμό 
της 12ης Ιουνίου 2017, σε περιοχές της Περιφερειακής 
Ενότητας Λέσβου της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου» ως 
ακολούθως:

Συμπληρώνεται στην παράγραφο 10 του Κεφ. «Γ.ΓΕΝΙ-
ΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ», νέο εδάφιο ως εξής: 

«Επίσης δύναται η κατεδάφιση του πληγέντος κτιρίου 
να βεβαιώνεται από την αρμόδια Υπηρεσία του Δήμου 
Λέσβου, μετά από αίτηση του/της ιδιοκτήτη/-τριας».

Β. Τη συμπλήρωση της υπ' αριθ. ΔΑΕΦΚ/οικ.4987/
Α321/03-10-2017 (Β' 3490) υπουργικής απόφασης με 
θέμα «Χορήγηση επιδότησης για την κατεδάφιση επικίν-
δυνα ετοιμόρροπων κτιρίων πληγέντων από τον σεισμό 
της 12ης Ιουνίου 2017, σε περιοχές της Περιφερειακής 
Ενότητας Λέσβου της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου» ως 
ακολούθως:

Συμπληρώνεται στο «2ο στάδιο: Βεβαίωση κατεδάφι-
σης πληγέντος κτιρίου - 2η δόση» του Κεφ. «Γ. ΔΙΑΔΙΚΑ-
ΣΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ» στο τέλος του εδαφίου: 
«Η κατεδάφιση του κτιρίου θα διαπιστώνεται μετά από 
αυτοψία που θα διενεργείται από δύο (2) μηχανικούς 
της Δ.Α.Ε.ΦΚ. και θα εκδίδεται βεβαίωση κατεδάφισης 
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σεισμοπλήκτου κτιρίου έως του φυσικού εδάφους και στην συνέχεια θα εγκρίνεται η χορήγηση της 2ης δόσης της 
επιδότησης κατεδάφισης», νέο εδάφιο ως εξής:

«Η προαναφερόμενη βεβαίωση κατεδάφισης σεισμοπλήκτου κτιρίου έως του φυσικού εδάφους δύναται να 
αντικατασταθεί από σχετική βεβαίωση της αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου Λέσβου».

Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού. 
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 9 Ιανουαρίου 2019

Ο Υπουργός

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ  

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

Κείμενα προς δημοσίευση:   webmaster.et@et.gr *02000391701190004*
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