ΑΔΑ: ΒΙΨΠ1-ΨΕΓ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ
ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΡΟΓΡ/ΤΟΣ
Δ/ΝΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ
& ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ (Δ17)
Τμήμα : A’
Πληροφορίες: Σ. Πέππα
ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Χαρ. Τρικούπη 182
ΤΑΧ. ΚΩΔ. :
ΤΗΛΕΦΩΝΟ:
FAX:
E-MAIL:

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ
ΑΔΑ:
Αθήνα, 31-12-2013
Αρ. Πρωτ: Δ17α/02/279/Φ.2.2.1

ΑΠΟΦΑΣΗ

101 78 Αθήνα
213 – 1523 558
213 – 1523 572
ggded17@ggde.gr

ΘΕΜΑ: Ρύθμιση θεμάτων διοικητικής υπαγωγής 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)

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 129 του Ν.4199/2013 (ΦΕΚ Α΄216) και ειδικότερα εκείνες της παραγράφου 8 του
άρθρου αυτού.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 8 και ειδικότερα των παραγράφων 5 και 6 του Ν. 4018/2011 (ΦΕΚ Α΄215).
3. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
– Πρόγραμμα Καλλικράτης » (ΦΕΚ Α΄87).
4. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του π. δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα
κυβερνητικά όργανα» (Α΄98) και το γεγονός ότι δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού.
5. Τις διατάξεις των προεδρικών διαταγμάτων 135/2010 “Οργανισμός της Α. Δ. Αττικής” (Α΄228), 138/2010
“Οργανισμός της Α. Δ. Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας” (Α΄ 231), 139/2010 “Οργανισμός της Α. Δ.
Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου” (Α΄ 232), 141/2010 “Οργανισμός της Α. Δ. Ηπείρου – Δυτικής
Μακεδονίας” (Α΄ 234) και 142/2010 “Οργανισμός της Α. Δ. Μακεδονίας – Θράκης” (Α΄ 235).
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6. Τις διατάξεις του Π.Δ. 85/2012 «Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση
υπηρεσιών» όπως αυτό τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 118/2013 (ΦΕΚ Α΄152) και του Π.Δ. 86/2012 «Διορισμός
Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών (ΦΕΚ Α΄141).
7. Τις διατάξεις του Π.Δ.119/2013 (ΦΕΚ Α΄153) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
8. Τις διατάξεις του Π.Δ. 69/1988 «Οργανισμός Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων (ΓΓΔΕ)» (Α΄28), όπως
ισχύει, τις διατάξεις του Π.Δ.352/2003 (Α΄317) όπως ισχύει, τις διατάξεις του Π.Δ. 102/2000 (Α΄99) όπως
ισχύει, τις διατάξεις του Π.Δ. 219/1997 (Α΄168) όπως ισχύει και τις διατάξεις του Π.Δ. 215/1997(Α΄167) όπως
ισχύει.
9. Την υπ’ αριθμ. Υ305/2013 απόφαση του Πρωθυπουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή
Υπουργού Εσωτερικών Λεωνίδα Γρηγοράκου» (Β΄ 1628) όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. Υ385/2013
όμοια (Β΄ 2164).
10. Την 2876/7.10.2009 (Β΄2234) Απόφαση του Πρωθυπουργού «Αλλαγή τίτλου Υπουργείων» καθώς και τις
διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 6 του Π.Δ.189/2009 «Περί καθορισμού και ανακατανομής δραστηριοτήτων
του Υπουργείου».
11. Το γεγονός ότι η ΥΑΣΒΕ, οι Τομείς Αποκατάστασης Σεισμόπληκτων (ΤΑΣ) και Τομείς Αποκατάστασης
Πυροπλήκτων (ΤΑΠ) που έχουν συσταθεί κατ΄εξουσιοδότηση της παρ. 3 του άρθρου 9 του Ν.867/1979 (Α΄24)
και της παρ. 3 του άρθρου

2 του Ν. 1190/1981 (Α΄203) υπάγονται διοικητικά στις Αποκεντρωμένες

Διοικήσεις στην περιφέρεια των οποίων εδρεύουν, λειτουργούν η ΥΑΣΒΕ σε επίπεδο Διεύθυνσης και οι ΤΑΣ
και ΤΑΠ σε επίπεδο αυτοτελούς τμήματος, σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ.1 και 2 του Ν.4199/2013 και
εξακολουθούν να ασκούν τις ανατεθείσες στις ανωτέρω υπηρεσίες αρμοδιότητες, ευθύς ως πληρωθούν οι
ισάριθμες με τις καταργούμενες, κατά την παράγραφο 7 του ιδίου νόμου, θέσεις που συστήθηκαν με τον
προαναφερόμενο νόμο στις οικείες Αποκεντρωμένες Διοικήσεις.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
1. H Υπηρεσία Αποκαταστάσεως Σεισμοπλήκτων Βορ. Ελλάδος (Υ.Α.Σ.Β.Ε.) που έχει συσταθεί με το
άρθρο 9 της από 28.7.1978 Π.Ν.Π. «Περί αποκαταστάσεως ζημιών εκ των σεισμών 1978 εις περιοχήν
Βορείου Ελλάδος και ρυθμίσεως συναφών θεμάτων» που κυρώθηκε με τον Ν. 867/79 (Φ.Ε.Κ. 24 Α΄), όπως
αναδιαρθρώθηκε και λειτουργούσε, υπάγεται διοικητικά στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας –
Θράκης και εξακολουθεί να ασκεί από την έναρξη λειτουργίας της τις ανατεθείσες σε αυτή αρμοδιότητες,
σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 129 του Ν.4199/2013 (ΦΕΚ Α΄216), εντάσσεται στην οργανωτική
δομή της ως Διεύθυνση υπαγόμενη στη Γενική Διεύθυνση Χωροταξικής και Περιβαλλοντικής Πολιτικής της
ανωτέρω Αποκεντρωμένης Διοίκησης και έχει έδρα τη Θεσσαλονίκη.
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2. Οι υφιστάμενοι την 31η Οκτωβρίου 2013 Τομείς Αποκατάστασης Σεισμοπλήκτων (Τ.Α.Σ.) και Τομείς
Αποκατάστασης Πυρόπληκτων (Τ.Α.Π.) που εξακολουθούν να

ασκούν τις ανατεθείσες σε αυτούς

αρμοδιότητες και υπάγονται διοικητικά, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 129 του Ν.4199/2013
(ΦΕΚ Α΄216), στις παρακάτω Αποκεντρωμένες Διοικήσεις ως εξής:
α. Ο Τ.Α.Σ. Αχαρνών, ο οποίος συστάθηκε και λειτουργούσε με την αρ.οικ/3778/ΤΠ31.2/10.9.1999 (Φ.Ε.Κ.
1749/Β’ /15.9.1999) «Σύσταση Τομέων Αποκατάστασης Σεισμοπλήκτων (Τ.Α.Σ.) Νομού Αττικής» απόφαση
του Υφυπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε όπως αυτή ισχύει, υπάγεται διοικητικά στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής,
εντάσσεται στην οργανωτική δομή της ως αυτοτελές τμήμα υπαγόμενο στο Γενικό Γραμματέα και έχει έδρα
τις Αχαρνές.
β. Ο Τ.Α.Σ. Ν. Κοζάνης, ο οποίος συστάθηκε και λειτουργούσε με την αρ. οικ/1162/ΤΣΕΠ31.2/9.5.1995
(Φ.Ε.Κ./521/Β/15.6.1995) «Σύσταση Τομέων Αποκατάστασης Σεισμοπλήκτων (Τ.Α.Σ.) Νομών Κοζάνης και
Γρεβενών» απόφαση του Υφυπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., όπως αυτή ισχύει, υπάγεται διοικητικά στην
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας, εντάσσεται στην οργανωτική δομή της ως
αυτοτελές τμήμα υπαγόμενο στο Γενικό Γραμματέα και έχει έδρα την Κοζάνη.
γ. Ο Τ.Α.Σ. Ν. Μεσσηνίας, ο οποίος συστάθηκε και λειτουργούσε με την αρ. Δ.Π./02/6/21.01.1985 (Φ.Ε.Κ.
303/Β/20.5.1985) (Ορθή Επανάληψη 17.05.1985)«Σύσταση Τομέα Αποκατάστασης Σεισ/των στο Νομό
Μεσσηνίας» απόφαση του Υφυπουργού Δημοσίων Έργων, όπως αυτή τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και
ισχύει, υπάγεται διοικητικά στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου-Δυτικής Ελλάδας-Ιονίου,
εντάσσεται στην οργανωτική δομή της ως αυτοτελές τμήμα υπαγόμενο στο Γενικό Γραμματέα και έχει έδρα
την Καλαμάτα.
δ. Ο Τ.Α.Σ. Ν. Λευκάδας, ο οποίος συστάθηκε και λειτουργούσε με την οικ/1693/ΤΣΕΠ31.2/12.10.1994
(Φ.Ε.Κ.774/Β/12.10.1994) «Επανασύσταση του Τομέα Αποκατάστασης Σεισμοπλήκτων Ν. Λευκάδας»,
απόφαση του Υφυπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., όπως αυτή τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει, υπάγεται
διοικητικά στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου-Δυτικής Ελλάδας-Ιονίου, εντάσσεται στην
οργανωτική δομή της ως αυτοτελές τμήμα υπαγόμενο στο Γενικό Γραμματέα και έχει έδρα τη Λευκάδα.
ε. Ο Τ.Α.Σ. Ν. Αχαΐας ο οποίος συστάθηκε και λειτουργούσε με την αρ. οικ/1381/ΤΣΕΠ31.2/11.8.1993 (Φ.Ε.Κ.
649/Β/30.8.1993) «Σύσταση Τομέα Αποκατάστασης Σεισμοπλήκτων (Τ.Α.Σ.) Νομού Αχαΐας» απόφαση του
Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., όπως αυτή τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει, υπάγεται διοικητικά στην
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου-Δυτικής Ελλάδας-Ιονίου, εντάσσεται στην οργανωτική δομή της ως
αυτοτελές τμήμα υπαγόμενο στο Γενικό Γραμματέα και έχει έδρα την Πάτρα
στ. Ο Τ.Α.Π Ν. Αρκαδίας ο οποίος συστάθηκε και λειτουργούσε με την αρ. οικ/6994/Α312/31.10.2007(Φ.Ε.Κ.
2193/Β/13.11.2007) «Σύσταση Τομέα Αποκατάστασης Πυρόπληκτων στον Νομό Αρκαδίας», απόφαση του
Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., όπως αυτή ισχύει, υπάγεται διοικητικά στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου-
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Δυτικής Ελλάδας-Ιονίου, εντάσσεται στην οργανωτική δομή της ως αυτοτελές τμήμα υπαγόμενο στο Γενικό
Γραμματέα και έχει έδρα την Τρίπολη.
ζ. Ο Τ.Α.Π. Ν. Ηλείας ο οποίος συστάθηκε και λειτουργούσε με την αρ. οικ/6604/Α312/17.10.2007 (Φ.Ε.Κ.
2046/Β/18.10.2007) «Σύσταση Τομέα Αποκατάστασης Πυρόπληκτων στον Νομό Ηλείας», απόφαση του
Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., όπως αυτή ισχύει, υπάγεται διοικητικά στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση ΠελοποννήσουΔυτικής Ελλάδας-Ιονίου, εντάσσεται στην οργανωτική δομή της ως αυτοτελές τμήμα υπαγόμενο στο Γενικό
Γραμματέα και έχει έδρα τον Πύργο.
η. Ο Τ.Α.Π. Ν. Εύβοιας ο οποίος συστάθηκε και λειτουργούσε με την αρ. οικ/6995/Α312/31.10.2007 (Φ.Ε.Κ.
Β΄2193/Β/13.11.2007) «Σύσταση Τομέα Αποκατάστασης Πυρόπληκτων στον Νομό Εύβοιας» απόφαση του
Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., όπως αυτή ισχύει, υπάγεται διοικητικά στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση ΘεσσαλίαςΣτερεάς Ελλάδας, εντάσσεται στην οργανωτική δομή της ως αυτοτελές τμήμα υπαγόμενο στο Γενικό
Γραμματέα και έχει έδρα τη Χαλκίδα.
3. Οι ως άνω υπαγόμενοι διοικητικά στις αντίστοιχες Αποκεντρωμένες Διοικήσεις Υ.Α.Σ.Β.Ε., Τ.Α.Σ. και Τ.Α.Π.
εξακολουθούν να ασκούν τις ανατεθείσες σε αυτούς αρμοδιότητες, υπό τις οδηγίες, τον άμεσο έλεγχο και το
συντονισμό της Υπηρεσίας Αποκατάστασης Σεισμοπλήκτων (Υ.Α.Σ.) της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων
Έργων. Η Υ.Α.Σ. στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, εκδικάζει ενστάσεις κατά πράξεων των ως άνω ΥΑΣΒΕ,
ΤΑΣ και ΤΑΠ, συμμετέχει στις τριμελείς επιτροπές ελέγχου κτιρίων για τη σύνταξη και έκδοση πορίσματος
χαρακτηρισμού τους, ελέγχει τις υπό έκδοση πράξεις αυτών και παρέχει οδηγίες σχετικά με την εφαρμογή
των αποφάσεων που εκδίδονται από αυτή και αφορούν στο έργο της αποκατάστασης των πληγέντων.
4. Οι εγγεγραμμένες και οι νέες προς εγγραφή σχετικές πιστώσεις της ΥΑΣ στο Πρόγραμμα Δημοσίων
Επενδύσεων, παραμένουν και διατίθενται στην Υ.Α.Σ., η οποία διατηρεί την ευθύνη για τη διαχείριση των
σχετικών πιστώσεων. Οι υπαγόμενες στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις υπηρεσίες ΤΑΣ, ΤΑΠ και η ΥΑΣΒΕ
εκτελούν τις σχετικές με το έργο της αποκατάστασης πληρωμές στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους με
υπόλογό τους ο οποίος, μετά από σχετική πρόταση, ορίζεται από την Υ.Α.Σ. και ο οποίος διενεργεί τις
πληρωμές αυτές σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και ειδικότερα αυτές του Ν.2362/1995 περί δημοσίου
λογιστικού, όπως ισχύει.
5. Τα παραδοτέα (αρχεία, βιβλία πρωτοκόλλων, σχετικοί φάκελοι, αρχεία φακέλων δικαιούχων Στεγαστικής
Συνδρομής, εκκρεμείς υποθέσεις, κλπ) στους υπαγόμενους στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις προκύπτουν
από τα πρωτόκολλα παράδοσης παραλαβής τα οποία συντάχθηκαν μεταξύ Υ.Α.Σ. και Υ.Α.Σ.Β.Ε., Τ.Α.Σ., Τ.Α.Π.,
την 31η Οκτωβρίου 2013. Για τις περιπτώσεις όπου δεν έχουν συνταχθεί σχετικά πρωτόκολλα παράδοσης –
παραλαβής, τα αρχεία, βιβλία πρωτοκόλλων, σχετικοί φάκελοι, αρχεία φακέλων δικαιούχων Στεγαστικής
Συνδρομής, εκκρεμείς υποθέσεις, κλπ παραδίδονται στις ανωτέρω υπηρεσίες που υπάγονται στις
Αποκεντρωμένες Διοικήσεις με σχετικά πρωτόκολλα παράδοσης παραλαβής που συντάσσονται από την
Υ.Α.Σ.
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6. Για τη μεταβίβαση των κινητών πραγμάτων, των λειτουργικών συστημάτων και εν γένει του υλικοτεχνικού
εξοπλισμού, κατ΄ αναλογία των διατάξεων του άρθρου 8 παρ.6 του Ν.4018/2012, συντάσσεται πρωτόκολλο
παράδοσης παραλαβής που υπογράφεται από τον Προϊστάμενο της ΥΑΣ και τους προϊσταμένους των
υπαγομένων Υ.Α.Σ.Β.Ε., Τ.Α.Σ. και Τ.Α.Π..
7. Οι συμβάσεις μισθώσεως των κτηρίων που στεγάζουν τους Τ.Α.Σ., Τ.Α.Π. και την Υ.Α.Σ.Β.Ε. συνεχίζονται
μέχρι την εξεύρεση χώρων στέγασης από τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, κατόπιν της έναρξης λειτουργίας
των εν λόγω υπηρεσιών. Μέχρι την εγγραφή των σχετικών πιστώσεων στους προϋπολογισμούς των
Αποκεντρωμένων Διοικήσεων τα μισθώματα για τη στέγαση των ανωτέρω υπηρεσιών και οι λειτουργικές
δαπάνες τους εξακολουθούν να βαρύνουν τις πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ)
της Γ.Γ.Δ.Ε..
8.Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από την ημερομηνία δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
9. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Λεωνίδας Γρηγοράκος

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

Μιχάλης Χρυσοχοϊδης
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