
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Παράταση διαδικασίας αξιολόγησης και ελέγχου 
των προβλεπόμενων δικαιολογητικών και διαδι-
κασία ανανέωσης των επαγγελματικών αδειών 
πωλητών λαϊκών αγορών.

2 Υπερωριακή απασχόληση Μόνιμων Πολιτικών 
Υπαλλήλων (ΜΠΥ) και Προσωπικού με Σχέση Ερ-
γασίας Ιδιωτικού Δικαίου (ΠΣΕΙΔ) Πολεμικού Ναυ-
τικού (ΠΝ) και Πεδίου Βολής Κρήτης (ΠΒΚ), κατά 
το έτος 2017.

3 Ανάθεση αρμοδιοτήτων των άρθρων 24, 26, 66 
και 69Γ του ν.4270/2014 επί των δαπανών που 
διενεργούνται από τις Περιφερειακές Υπηρεσίες 
του Υπουργείου Τουρισμού στις Δημοσιονομικές 
Υπηρεσίες Εποπτείας και Ελέγχου (ΔΥΕΕ) του Γενι-
κού Λογιστηρίου του Κράτους.

4 Αναγνώριση του φυσικού πόρου «νερό ιαματικής 
πηγής Καλλιθέας Ρόδου», ως ιαματικού.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 5312 (1)
  Παράταση διαδικασίας αξιολόγησης και ελέγχου 

των προβλεπόμενων δικαιολογητικών και διαδι-

κασία ανανέωσης των επαγγελματικών αδειών 

πωλητών λαϊκών αγορών.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ KAI ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Την παρ. 2 του άρθρου 39 του ν. 4264/2014 «Άσκηση 

εμπορικών δραστηριοτήτων εκτός καταστήματος και 
άλλες διατάξεις» (Α΄ 118), όπως αντικαταστάθηκε με την 
παρ.1 του άρθρου 5 του ν. 4328/2015 [Κύρωση της από 
27 Μαρτίου 2015 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου 
«Κατεπείγουσα ρύθμιση για τη βιωσιμότητα της «Ελλη-
νική Βιομηχανίας Ζάχαρης Α.Ε» και τις ληξιπρόθεσμες 
οφειλές» (Α΄ 35) και άλλες διατάξεις (Α΄ 51)»].

2. Το άρθρο 90,του π.δ. 63/2005 (Α΄98) «Κωδικοποίηση 
της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά 
όργανα».

3. Το π.δ. 116/2014 «Οργανισμός του Υπουργείου Ανά-
πτυξης και Ανταγωνιστικότητας» (Α΄185).

4. Το π.δ. 123/2016 (Α΄208) «Ανασύσταση και μετονο-
μασία του Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και 
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση του Υπουρ-
γείου Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου Μεταναστευτι-
κής Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλε-
πικοινωνιών και Ενημέρωσης, μετονομασία Υπουργείων 
Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομί-
ας, Ανάπτυξη και Τουρισμού και Υποδομών, Μεταφορών 
και Δικτύων».

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

6. Το ν. 3469/2006 (Α΄131) «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφη-
μερίδα της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις».

7. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 72561/08-07-2016 εγκύκλιο 
της υπηρεσίας.

8. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 217908/31803/02-09-2016 
έγγραφο του Συνηγόρου του Πολίτη και το υπ’ αριθμ. 
101193/30-09-2016 έγγραφο της υπηρεσίας.

9. Την παρ.5, του άρθρου 3, της αριθμ. 74532/2010 
υπουργική απόφαση (ΦΕΚ Β΄2031) και την εγκύκλιο 
61 (αριθμ. 74894/30-12-2010) του Υπουργείου Εσω-
τερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρ-
νησης.

10. Το γεγονός ότι παρεσχέθη εκ νέου η δυνατότητα 
για διακανονισμό των οφειλών των ενδιαφερομένων, η 
παράταση αξιολόγησης διευκολύνει τους επαγγελματίες 
πωλητές λαϊκών αγορών προκειμένου να προβούν σε 
ανανέωση των επαγγελματικών τους αδειών.

11. Η σχετική παράταση για την ανανέωση των επαγ-
γελματικών αδειών λαϊκών αγορών, κρίνεται απαραίτητη 
μετά από αιτήματα Δήμων και Περιφερειών για ολοκλή-
ρωση της διαδικασίας, προκειμένου για να μην τεθούν 
σε δυσχερή θέση οι ενδιαφερόμενοι.

Ιδιαίτερα στις περιπτώσεις, που οι αρμόδιες αρχές δεν 
έχουν προβεί στην τήρηση των προθεσμιών ενημέρω-
σης για την έναρξη κατάθεσης των δικαιολογητικών 
ανανέωσης, όπως ορίζεται στην παρ.2, του άρθρου 39, 
του ν.4264/2014 (Α΄ 118), όπως ισχύει, ήτοι δύο (2) μήνες 
πριν την λήξη της ημερομηνίας ανανέωσης.

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

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E
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1) Η διαδικασία αξιολόγησης και ελέγχου των προβλε-
πόμενων δικαιολογητικών, καθώς και η ολοκλήρωση της 
όλης διαδικασίας για την ανανέωση των επαγγελματικών 
αδειών πωλητών λαϊκών αγορών, η οποία προβλέπεται 
στην παρ. 2 του αρθρ. 39 του ν. 4264/2014 (Α΄ 118), όπως 
ισχύει, παρατείνεται έως τις 31-03-2017 (ημερομηνία 
κατά την οποία θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί). Έως 
τότε οι υφιστάμενες άδειες διατηρούνται σε ισχύ.

Τα δημοτικά συμβούλια των δήμων όλης της χώρας 
και τα Περιφερειακά Συμβούλια των Περιφερειών Αττι-
κής και Κεντρικής Μακεδονίας για τις λαϊκές αγορές της 
Περιφέρειας Αττικής και της Μητροπολιτικής Ενότητας 
Θεσσαλονίκης αντίστοιχα, οφείλουν να προβούν έως την 
31η-01-2017, στην έκδοση των αποφάσεων της παρ. 2 
του άρθρου 39 του ν. 4264/2014 (Α΄ 118), όπως ισχύει.

2) Η διαδικασία ανανέωσης των αδειών για όσους 
πληρούν τις προϋποθέσεις του Νόμου, πρέπει να έχει 
ολοκληρωθεί μέχρι τις 31-03-2017.

Στις περιπτώσεις που οι ενδιαφερόμενοι έχουν κα-
ταθέσει ελλιπή δικαιολογητικά ή δεν έχουν προβεί στη 
διαδικασία της ανανέωσης, οι σχετικές άδειες δεν ανα-
νεώνονται και συνεπώς οι πωλητές δεν δύνανται να δρα-
στηριοποιούνται μετά την 01-04-2017.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 16 Ιανουαρίου 2017 

Ο Υπουργός

ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Ι

      Αριθμ. Φ. 842.10/ 1/280292 Σ. 89 (2)
Υπερωριακή Απασχόληση Μόνιμων Πολιτικών 

Υπαλλήλων (ΜΠΥ) και Προσωπικού με Σχέση 

Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου (ΠΣΕΙΔ) Πολεμικού 

Ναυτικού (ΠΝ) και Πεδίου Βολής Κρήτης (ΠΒΚ), 

κατά το έτος 2017.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
α. Τις διατάξεις των άρθρων 7 και 20 του ν. 4354/2015 

(ΦΕΚ 176/16-12-15 τ. Α΄) «Διαχείριση των μη εξυπηρε-
τούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες 
επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας δημοσι-
ονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων».

β. Την ανάγκη εκτέλεσης υπερωριακής εργασίας από 
τους Πολιτικούς Υπαλλήλους του Πολεμικού Ναυτικού 
(ΜΠΥ-ΣΕΙΔ) για την αντιμετώπιση εκτάκτων, επειγουσών 
και απρόβλεπτων αναγκών.

γ. Το γεγονός ότι η δαπάνη που προκαλείται για την 
υπερωριακή απασχόληση των Πολιτικών Υπαλλήλων 
(ΜΠΥ-ΣΕΙΔ) του Πολεμικού Ναυτικού, έχει εγγραφεί 
στον Π/Υ ΓΕΝ έτους 2017 και θα καλυφθεί από τον ΚΑΕ 
0511 (αποζημίωση για υπερωριακή εργασία) ύψους 
105.000,00 € και τον ΚΑΕ 0512 (αμοιβή για εργασία 
κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες) ύψους 

190.000,00 €, ενώ για τις υπηρεσίες ΝΑΤΟ/Ναύσταθμος 
Κρήτης η δαπάνη καλύπτεται από πιστώσεις ΝΑΤΟ ΚΑΕ 
4711 (συμμετοχή των λοιπών κρατών μελών ΝΑΤΟ σε 
δαπάνες λειτουργίας και συντήρησης ειδικών αποθηκών 
ΝΑΤΟ) και 4712 (Συμμετοχή των λοιπών κρατών μελών 
ΝΑΤΟ σε δαπάνες σταθμού FORACS Κρήτης).

δ. Τη με Φ. 451/41/10623/Σ.144/1-3-2000/ΕΠΥΕΘΑ/
ΔΣΣΑΔ υπουργική απόφαση, με την οποία καθορίζο-
νται οι υπηρεσίες του ΠΝ που λειτουργούν σε 24ωρη 
και 12ωρη βάση.

ε. Το με Φ.844/154805/Σ.1914/11-11-2016 έγγραφο 
του ΠΒΚ, από το οποίο προκύπτει η υπερωριακή απα-
σχόληση του Μόνιμου Πολιτικού Προσωπικού (ΜΠΥ) 
του ΠΒΚ και το γεγονός ότι η υπερωριακή αποζημίωση 
ύψους 30.639,24 € θα καλυφθεί από τον οικείο Π/Υ και 
από τον ΚΑΕ 1308.

στ. Την ειδική εισηγητική έκθεση υπ.’ αρ. 278 από 29 
Δεκεμβρίου 2016 του Προϊστάμενου των Οικονομικών 
Υπηρεσιών του ΥΠΕΘΑ, αποφασίζουμε:

1. Εγκρίνουμε την υπερωριακή απασχόληση με αμοι-
βή, για εκτέλεση εργασίας απογευματινής, νυκτερινής, 
Κυριακών και εξαιρέσιμων ημερών καθώς και για συ-
μπλήρωση των υποχρεωτικών ωρών εβδομαδιαίας 
εργασίας, του Πολιτικού Προσωπικού (ΜΠΥ-ΣΕΙΔ) του 
Πολεμικού Ναυτικού και του ΠΒΚ, η οποία κρίνεται απα-
ραίτητη για την αντιμετώπιση εκτάκτων και επειγουσών 
υπηρεσιακών αναγκών, κατά το έτος 2017 για τους πα-
ρακάτω λόγους:

α. Την ύπαρξη υπηρεσιών, οι οποίες λειτουργούν σε 
8ωρη, 12ωρη και 24ωρη βάση.

β. Την επιχειρησιακή απασχόληση των μονάδων του 
ΠΝ, η οποία έχει ως αποτέλεσμα τη συχνότερη επιθε-
ώρηση μηχανημάτων - συσκευών και αποκατάσταση 
βλαβών.

γ. Τη μείωση του πολιτικού προσωπικού, λόγω συντα-
ξιοδοτήσεως και μη αναπληρώσεώς του.

δ. Το γεγονός, ότι οι ανάγκες τόσο στα συνεργεία, όσο 
και στις λοιπές υπηρεσίες του ΠΝ, δεν είναι προκαθορι-
σμένες, ώστε να προγραμματίζονται οι εργασίες, αλλά 
είναι κυρίως έκτακτες και ποικίλουν ανάλογα με τις απαι-
τήσεις επισκευής σε συνάρτηση με την επιχειρησιακή 
ετοιμότητα των πολεμικών πλοίων.

2. Η υπερωριακή απασχόληση με αμοιβή θα εκτελε-
σθεί ως ακολούθως:

α. Για παροχή απογευματινής εργασίας
(1) Από 138 Μόνιμους Πολιτικούς Υπαλλήλους και μέ-

χρι 15.708 ώρες εργασίας (ΚΑΕ 0511 Π/Υ ΓΕΝ).
(2) Από 35 Υπαλλήλους με Σχέση Εργασίας Ιδιωτικού 

Δικαίου και μέχρι 6.720 ώρες εργασίας (ΚΑΕ 0511 Π/Υ 
ΓΕΝ).

(3) Από 88 Μον. Πολ. Υπαλλήλους του ΝΚ/ΝΑΤΟ/ΔΝΟ 
και ΝΚ/ΝΑΤΟ/ΔΚ-Κ14 και μέχρι 21.120 ώρες εργασίας 
(ΚΑΕ 4711).

(4) Από 19 Μον. Πολ. Υπαλλήλους του ΝΚ/ΝΑΤΟ/ΔΕΜ/
FORACS και μέχρι 4.560 ώρες εργασίας (ΚΑΕ 4712).

(5) Από 3 Μον. Πολ. Υπαλλήλους του ΝΚ/ΝΑΤΟ/ΔΕΜ/
ΣΜΜ και μέχρι 720 ώρες εργασίας (ΚΑΕ 4711).
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(6) Από 1 υπάλληλο με Σχέση Εργασίας Ιδιωτικού Δι-
καίου του ΝΚ/ΝΑΤΟ/ΔΕΜ/FORACS και μέχρι 240 ώρες 
εργασίας (ΚΑΕ 4712).

(7) Από 12 Μον. Πολ. Υπαλλήλους του Πεδίου Βολής 
Κρήτης και μέχρι 2.600 ώρες εργασίας (ΚΑΕ 1308 Π/Υ 
ΠΒΚ.)

β. Για παροχή νυκτερινής εργασίας και εργασίας κατά 
τη διάρκεια Κυριακών και εξαιρέσιμων ημερών.

(1) Από 70 Μον. Πολ. Υπαλλήλους και μέχρι 7.140 ώρες 
εργασίας (ΚΑΕ 0512 Π/Υ ΓΕΝ).

(2) Από 88 Μον. Πολ. Υπαλλήλους του ΝΚ/ΝΑΤΟ/ΔΝΟ 
και ΝΚ/ΝΑΤΟ/ΔΚ-K14 και μέχρι 33.792 ώρες εργασίας 
(ΚΑΕ 4711).

(3) Από 19 Μον. Πολ. Υπαλλήλους του ΝΚ/ΝΑΤΟ/ΔΕΜ/
FORACS και μέχρι 3.648 ώρες εργασίας (ΚΑΕ 4712)

(4) Από 1 υπάλληλο με Σχέση Εργασίας Ιδιωτικού Δι-
καίου του ΝΚ/ΝΑΤΟ/ΔΕΜ/FORACS και μέχρι 192 ώρες 
εργασίας (ΚΑΕ 4712).

(5) Από 12 Μον. Πολ. Υπαλλήλους του Π.Β.Κ. και μέχρι 
2.546 ώρες εργασίας (ΚΑΕ 1308 Π/Υ Π.Β.Κ).

γ. Προς συμπλήρωση της υποχρεωτικής εβδομαδιαίας 
εργασίας (Βάρδιες).

(1) Από 120 Μον. Πολ. Υπαλλήλους και μέχρι 57.120 
ώρες εργασίας (ΚΑΕ 0512 Π/Υ ΓΕΝ).

(2) Από 30 υπαλλήλους με Σχέση Εργασίας Ιδιωτικού 
Δικαίου και μέχρι 20.160 ώρες εργασίας (ΚΑΕ 0512 Π/Υ 
ΓΕΝ).

(3) Από 88 Μον. Πολ. Υπαλλήλους του ΝΚ/ΝΑΤΟ/ΔΝΟ 
και ΝΚ/ΝΑΤΟ/ΔΚ-K14 και μέχρι 50.688 ώρες εργασίας 
(ΚΑΕ 4711).

(4) Από 19 Μον. Πολ. Υπαλλήλους του ΝΚ/ΝΑΤΟ/ΔΕΜ/
FORACS και μέχρι 5.472 ώρες εργασίας (ΚΑΕ 4712).

(5) Από 1 Υπάλληλο με Σχέση Εργασίας Ιδιωτικού Δι-
καίου του ΝΚ/ΝΑΤΟ/ΔΕΜ/FORACS και μέχρι 576 ώρες 
εργασίας (ΚΑΕ 4712).

3. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 20 του 
ν.4354/2015, οι ώρες της απασχόλησης καθ’ υπέρβαση 
του υποχρεωτικού ωραρίου ορίζονται ανά εξάμηνο και 
δεν μπορούν να υπερβαίνουν τις εκατόν είκοσι (120) 
για απογευματινή υπερωριακή εργασία ανά υπάλληλο, 
τις ενενήντα έξι (96) ώρες για τις νυχτερινές ώρες και τις 
ενενήντα έξι (96) ώρες για τις Κυριακές και εξαιρέσιμες 
ημέρες, ανά υπάλληλο.

4. Στην ανωτέρω εργασία θα μπορούν να μετέχουν και 
περισσότεροι υπάλληλοι, εντός όμως του ιδίου συνολι-
κού αριθμού των εγκρινόμενων ωρών, κατόπιν σχετικής 
έγκρισης ΓΕΝ.

5. Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και μέχρι 31-12-2017.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 16 Ιανουαρίου 2017

Ο Υπουργός

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ

      Αριθμ. 723 (3)
Ανάθεση αρμοδιοτήτων των άρθρων 24, 26, 66 

και 69Γ του ν. 4270/2014 επί των δαπανών που 

διενεργούνται από τις Περιφερειακές Υπηρεσίες 

του Υπουργείου Τουρισμού στις Δημοσιονομικές 

Υπηρεσίες Εποπτείας και Ελέγχου (ΔΥΕΕ) του Γε-

νικού Λογιστηρίου του Κράτους.

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 24, παρ. 3γ του ν.4270/2014 (Α΄143), 

«Αρχές διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδη-
γίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατά-
ξεις», όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο ένατο, παρ. 2 
του ν. 4393/2016 (Α΄106) και συμπληρώθηκε με το άρθρο 
58, παρ.1γ του ν. 4438/2016 (Α΄220),

β) του άρθρου 90 του Κώδικα, ο οποίος κυρώθηκε με 
το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄98) «Κωδικοποίηση 
της νομοθεσίας για την κυβέρνηση και τα κυβερνητικά 
όργανα»,

γ) του π.δ. 112/2014 «Οργανισμός Υπουργείου Τουρι-
σμού» (ΦΕΚ 179Α),

δ) του π.δ. 123/04-11-16 (ΦΕΚ/208/Α/04-11-2016) ανα-
σύσταση Υπουργείου Τουρισμού,

ε) της υπ’ αριθμ. 16701/28-07-2014 κοινής υπουργι-
κής απόφασης (ΦΕΚ 2107/Β/2014 (Ίδρυση Δημόσιων 
Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης αρμοδιότητας 
Υπουργείου Τουρισμού),

ζ) της υπ’ αριθμ. 22656/03-11-14 (ΦΕΚ 3089/Β/
17-11-2014 ΥΠ.ΑΠ «Ορισμός δευτερευόντων διατακτών 
των πιστώσεων του Π/Υ όλων των περιφερειακών υπη-
ρεσιών του Υπ. Τουρισμού»,

η) του ν.3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την 
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερ-
νητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο 
διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις» 
(Φ.Ε.Κ. Α΄112) όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 23 του 
ν. 4210/2013 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 254).

2. α) του π.δ. 73/23-09-2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου 
της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών 
και Υφυπουργών» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 116/23-09-2015),

β) της υπ’ αριθμ. Υ29/8.10.2015 απόφασης του Πρω-
θυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρω-
τή Υπουργό Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη» (Φ.Ε.Κ. 
Β΄2168),

γ) του π.δ. 125/05-11-16 (ΦΕΚ/210/Α/05-11-2016) Δι-
ορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυ-
πουργών.

3. Το γεγονός ότι: δεν έχει ολοκληρωθεί η εφαρμογή 
της διαδικασίας ηλεκτρονικής διακίνησης εγγράφων του 
άρθρου 69 ΣΤ΄ του ν. 4270/2014, για τις δαπάνες των πε-
ριφερειακών υπηρεσιών του Υπουργείου Τουρισμού και 
ως εκ τούτου καθίσταται ιδιαίτερα δυσχερής η έγκαιρη 
ολοκλήρωση της διαδικασίας εκτέλεσης των δαπανών 
για την κάλυψη των αναγκών των Περιφερειακών Υπη-
ρεσιών, καθώς και της εξόφλησης αυτών, σύμφωνα με 
το άρθρο πρώτο παρ. Ζ του ν. 4152/2013 (Α΄107).
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4. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκα-
λείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

5. Την από 08/12/2016 εισήγηση του Γενικού Διευ-
θυντή Οικονομικών Υπηρεσιών (άρθρο 24, παρ. 5ε, 
ν. 4270/2014).

6. Την υφιστάμενη υπηρεσιακή ανάγκη ορθής εκτέλε-
σης του προϋπολογισμού του Υπουργείου Τουρισμού σε 
περιφερειακό επίπεδο.

7. Το π.δ. 111/2014 «Οργανισμός του Υπουργείου Οι-
κονομικών (Α΄ 178).

8. Την αριθ. 2/95592/0026/08.12.2016 Εγκύκλιο της 
Διεύθυνσης Συντονισμού και Ελέγχου Εφαρμογής Δη-
μοσιολογιστικών Διατάξεων (ΑΔΑ: ΩΛ8ΛΗ-ΠΛΡ), απο-
φασίζουμε:

Άρθρο 1
Ανάθεση αρμοδιοτήτων

Αναθέτουμε στις κατά τόπον αρμόδιες Δημοσιονο-
μικές Υπηρεσίες Εποπτείας και Ελέγχου του Γενικού 
Λογιστηρίου του Κράτους {(ΔΥΕΕ) άρθρο 69Δ, παρ. 1 
του ν.4270/2014} την άσκηση των αρμοδιοτήτων που 
αναφέρονται στις παραγράφους 4 και 5 του άρθρου 24, 
καθώς και στα άρθρα 26, 66 και 69Γ του ν.4270/2014, 
για δαπάνες που διενεργούνται από τις Περιφερειακές 
Υπηρεσίες του Υπουργείου Τουρισμού.

Άρθρο 2
Καθορισμός Αρμοδιοτήτων

Οι αρμοδιότητες που ανατίθενται κατά το άρθρο 1 της 
παρούσας είναι οι ακόλουθες:

1. Κατάρτιση του σχεδίου απόφασης ανάληψης υπο-
χρεώσεων, κατόπιν τεκμηριωμένου και νομίμου αιτήμα-
τος του διατάκτη και καταχώρηση των αναλαμβανόμε-
νων δεσμεύσεων στα οικεία λογιστικά βιβλία.

2. Έλεγχος της τήρησης των περί ανάληψης υποχρε-
ώσεων για δέσμευση χρηματικών ποσών διατάξεων 
και παροχή βεβαίωσης επί των σχεδίων των σχετικών 
πράξεων, για την ύπαρξη της απαιτούμενης πίστωσης 
και για τη μη υπέρβαση του οριζόμενου κάθε φορά από 
το αρμόδιο όργανο ποσοστού διάθεσης της πίστωσης.

3. Σύνταξη έκθεσης προς την αρμόδια ΔΥΕΕ για θέματα 
του Υπουργείου Τουρισμού σύμφωνα με τις διατάξεις 
της παραγράφου 3δ του άρθρου 66 του ν. 4270/2014 
όπως ισχύει και του περί ανάληψης υποχρεώσεων από 
τους διατάκτες προεδρικού διατάγματος (π.δ. 80/2016).

4. Έλεγχος και εκκαθάριση δαπανών με βάση τα πλήρη 
και νόμιμα δικαιολογητικά αυτών, που αποστέλλονται 
από τις αρμόδιες περιφερειακές υπηρεσίες.

5. Έκδοση τίτλου για την πληρωμή των δαπανών, μέσα 
στα καθοριζόμενα κατά μήνα όρια πληρωμών και εντός 
των προβλεπομένων προθεσμιών από το ενωσιακό και 
εθνικό κανονιστικό πλαίσιο.

6. Σύνταξη έκθεσης επί διαφωνιών με το διατάκτη ως 
προς τη νομιμότητα και κανονικότητα των εκκαθαρι-
ζόμενων δαπανών και υποβολή της μετά του σχετικού 
φακέλου στη Διεύθυνση Συντονισμού και Ελέγχου Εφαρ-
μογής Δημοσιολογιστικών Διατάξεων με σχετική κοινο-
ποίηση στην αρμόδια Γενική Διεύθυνση Δημοσιονομι-
κών Ελέγχων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (Γ.Λ. 

Κράτους), σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 
1 του άρθρου 26 του ν. 4270/2014.

7. Σύνταξη έκθεσης προς την αρμόδια υπηρεσία προ-
κειμένου να κινηθεί η προβλεπόμενη από τις κείμενες 
διατάξεις διαδικασία του επιτόπου ελέγχου.

8. Αποστολή αναφορών στην αρμόδια ΓΔΟΥ για την 
τήρηση του Μητρώου Δεσμεύσεων.

9. Τακτοποίηση των χρηματικών ενταλμάτων προπλη-
ρωμής.

10. Εισήγηση αρμοδίως για καταλογισμό εις βάρος 
δημόσιου υπολόγου, καθώς και τρίτον λαβόντος χρη-
ματικά ποσά που καταβλήθηκαν σ' αυτόν αχρεωστήτως.

11. Παροχή απόψεων στα Δικαστήρια για θέματα της 
αρμοδιότητάς τους, εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων 
και κοινοποίηση στην αρμόδια ΔΥΕΕ, θέματα του Υπουρ-
γείου Τουρισμού, των δικαστικών αποφάσεων αυτών, 
από τις οποίες προκύπτει επιβάρυνση στον προϋπολο-
γισμό του φορέα.

12. Μέριμνα για την αποτροπή συσσώρευσης οφειλών.
13. Τήρηση των λογιστικών βιβλίων που προβλέπονται 

από τις ισχύουσες διατάξεις.
14. Καταχώρηση των στοιχείων των δικαιούχων δαπα-

νών και τήρηση του μητρώου αυτών.
15. Παρακολούθηση του βιβλίου υπολόγων και ει-

σήγηση στον ΓΔΟΥ για την έκδοση εντολών προς τους 
οικείους εκκαθαριστές αποδοχών για την επίσχεση των 
αποδοχών δημόσιων υπολόγων που καθυστερούν την 
απόδοση λογαριασμού, καθώς και εισήγηση στον αρμό-
διο Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου για τον καταλο-
γισμό εις βάρος του υπερήμερου υπολόγου, σύμφωνα 
με τις κείμενες διατάξεις.

16. Παραγωγή στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό 
Σύστημα Δημοσιονομικής Πολιτικής (ΟΠΣΔΠ) ηλεκτρο-
νικών εντολών μεταφοράς και πίστωσης λογαριασμού 
προς την Τράπεζα της Ελλάδος για την εξόφληση των 
εκδιδόμενων χρηματικών ενταλμάτων με πίστωση των 
τραπεζικών λογαριασμών των δικαιούχων και την από-
δοση των διενεργούμενων κρατήσεων υπέρ τρίτων σε 
αυτούς.

17. Μέριμνα για τη διενέργεια συμψηφισμών και από-
δοση στο δημόσιο και στα οικεία ασφαλιστικά ταμεία 
των οφειλών των δικαιούχων που αναγράφονται στις 
σχετικές βεβαιώσεις φορολογικών και ασφαλιστικών 
οφειλών.

18. Καταχώρηση στοιχείων και τήρηση των Μητρώων 
Κατασχέσεων και Εκχωρήσεων.

Άρθρο 3
Πεδίο εφαρμογής των ανωτέρω αρμοδιοτήτων.

Οι αρμοδιότητες, όπως καθορίζονται στο άρθρο 2 της 
παρούσας, ασκούνται για τις δαπάνες των κάτωθι Εκπαι-
δευτικών και Περιφερειακών Υπηρεσιών του Υπουργείου 
Τουρισμού:

Α΄ ΤΩΝ ΑΣΤΕ και ΙΕΚ
1. Της Ανωτέρας Σχολή Τουριστικής Εκπαίδευσης Ρό-

δου (ΑΣΤΕΡ)
2. Της Ανωτέρας Σχολή Τουριστικής Εκπαίδευσης Κρή-

της (ΑΣΤΕΚ)
3. Του ΙΕΚ Αναβύσσου Αττικής
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4. Του ΙΕΚ Ηρακλείου Κρήτης
5. Του ΙΕΚ Ρόδου
6. Του ΙΕΚ Θεσσαλονίκης
7. Του ΙΕΚ Άργους Πελοποννήσου
8. Του ΙΕΚ Γαλαξιδίου
9. Του ΙΕΚ Αλεξανδρούπολης 
10. Του ΙΕΚ Κέρκυρας
Β΄ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΏΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 

(ΠΥΤ)
1. Της ΠΥΤ Αττικής
2. Της ΠΥΤ Στερεάς Ελλάδος
3. Της ΠΥΤ Θεσσαλίας
4. Της ΠΥΤ Πελοποννήσου
5. Της ΠΥΤ Δυτικής Ελλάδος
6. Της ΠΥΤ Ιονίων Νήσων
7. Της ΠΥΤ Ηπείρου
8. Της ΠΥΤ Δυτικής Μακεδονίας
9. Της ΠΥΤ Δωδεκανήσου
10. Της ΠΥΤ Κυκλάδων
11. Της ΠΥΤ Βορείου Αιγαίου
12. Της ΠΥΤ Κρήτης
13. Της ΠΥΤ Κεντρικής Μακεδονίας
14. Της ΠΥΤ Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης

Άρθρο 4
Έναρξη ισχύος

Η παρούσα ισχύει από την 1η. 1.2017
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 16 Ιανουαρίου 2017

Οι Υπουργοί

  Οικονομικών Ο Αναπληρωτής Οικονομικών

ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ

Τουρισμού

ΕΛΕΝΑ ΚΟΥΝΤΟΥΡΑ

Ι

      Αριθμ. 640 (4)
Αναγνώριση του φυσικού πόρου «νερό ιαματικής 

πηγής Καλλιθέας Ρόδου», ως ιαματικού.

  Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

  Έχοντας υπ’ όψιν:
1. Το ν.  3270/2004 «Αρμοδιότητες του Υπουργεί-

ου Τουριστικής Ανάπτυξης και θέματα τουρισμού» 
(187/Α/11.10.2004), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

2. Το π.δ. 112/2014 (179/Α΄/29.08.2014), «Οργανισμός 
Υπουργείου Τουρισμού», όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει.

3. Το άρθρο 2 του π.δ. 123/2016 (208/Α΄/04.11.2016), 
«Ανασύσταση Υπουργείου Τουρισμού».

4. Το π.δ. 124/2016 (209/Α΄/05.11.2016), «Αποδοχή 
παραίτησης Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών».

5. Το π.δ. 125/2016 (210/Α΄/05.11.2016), «Διορισμός 
Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

6. Την υπ’ αριθ. 19992/29.09.2015 (704/Υ.Ο.Δ.Δ.), «Κοι-
νή Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οι-
κονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού «Διορισμός Γενικού 
Γραμματέα Τουριστικής Πολιτικής και Ανάπτυξης του 
Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού».

7. Το ν. 3861/2010 (112/Α΄) «Ενίσχυση της διαφάνειας 
με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των 
κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργά-
νων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες 
διατάξεις».

8. Τις διατάξεις του ν. 3498/2006 (230/Α΄) και ειδικότε-
ρα των άρθρων 4 και 5 αυτού, όπως ισχύουν.

9. Την υπ’ αριθμ. 16655/22.12.2006 απόφαση Υπουρ-
γού Τουριστικής Ανάπτυξης «Διαδικασία αναγνώρισης 
ιαματικών φυσικών πόρων» (1932/Β΄), όπως τροποποι-
ήθηκε και ισχύει.

10. Την υπ’ αριθμ. 13421/01.10.2012 απόφαση Υπουρ-
γού Τουρισμού «Συγκρότηση της Επιτροπής Προστα-
σίας Ιαματικών Φυσικών Πόρων του άρθρου 10 του 
ν. 3498/2006 (230/Α΄)» (461/Υ.Ο.Δ.Δ.), όπως τροποποι-
ήθηκε με τις υπ’ αριθμ. 23070/14.10.2013 (511/Υ.Ο.Δ.Δ.) 
και 15831/15.07.2014 (446/Υ.Ο.Δ.Δ.) και 647/13.01.2015 
(30/Υ.Ο.Δ.Δ.) και 25887/14.12.2015 (928/Υ.Ο.Δ.Δ.) όμοιες 
αποφάσεις.

11. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. Ε.Ο.Τ. 20243/07.10.2010 αί-
τηση του Δήμου Ρόδου, με συνημμένο φάκελο δικαι-
ολογητικών.

12. Τη σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής Προστασίας 
Ιαματικών Φυσικών Πόρων (ΕΠΙΦΠ) για την αναγνώριση 
του φυσικού πόρου «νερό ιαματικής πηγής Καλλιθέας 
Ρόδου», ως ιαματικού (σύμφωνα με το Πρακτικό της 
36ης συνεδρίασης /02.06.2016 της ΕΠΙΦΠ).

13. Τη με αριθμ. πρωτ. Ε.Ο.Τ. 936/09.09.2016 (αριθμ. πρωτ. 
Υπ. Τουρισμού 16822/12.09.2016) πρόταση Ε.Ο.Τ. σύμφωνα 
με την παρ. 1 του άρθρου 5 του ν. 3498/2006 (ΦΕΚ 230/Α΄).

14. Το τοπογραφικό διάγραμμα σε κλίμακα 1:1000 του 
Θανάση Ζαχαρόπουλου Αγρ. Τοπ. Μηχ., εγκεκριμένο από 
το Τμήμα Μελετών και Τεχνικών Έργων της Διεύθυνσης 
Τουριστικών Επενδύσεων του Υπουργείου Τουρισμού ως 
προς την ορθότητα της θέσης του ιαματικού φυσικού πό-
ρου σύμφωνα με τις συντεταγμένες που αναγράφονται 
στη γνωμοδότηση της 36ης συνεδρίασης/02.06.2016 
της ΕΠΙΦΠ.

15. Το άρθρο 90 «Έλεγχος των δαπανών που προ-
καλούν οι κανονιστικές διοικητικές πράξεις» του Κώ-
δικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνη-
τικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του 
π.δ. 63/2005 (98/Α΄) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για 
την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα».

16. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Αναγνώριση Φυσικού Πόρου ως Ιαματικού

Αναγνωρίζεται ως ιαματικός, ο φυσικός πόρος «νερό 
ιαματικής πηγής Καλλιθέας Ρόδου», που βρίσκεται στην 
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Καλλιθέα του Δήμου Ρόδου της Περιφέρειας Ν. Αιγαί-
ου, με συντεταγμένες σημείου φυσικής ανάβλυσης: 
Χ=880105, Υ=4034105, Ζ=0,0 ΕΓΣΑ.

Άρθρο 2
Χαρακτηριστικά και Ιδιότητες Ιαματικού
Φυσικού Πόρου

1. Ο φυσικός πόρος «νερό ιαματικής πηγής Καλλιθέ-
ας Ρόδου», έχει θερμοκρασία 19,1°C, ηλεκτρική αγωγι-
μότητα (μ.ο.) στους 25°C:6070μS/cm, ενεργό οξύτητα 
(pH) (μ.ο.) 7,45, ραδιενεργά στοιχεία: ραδόνιο (Rn) (μ.ο) 
6,0+0,3Bq/l,  ράδιο (Ra) (μ.ο) < 0,1 Bq/I,  ουράνιο (U) (μ.ο) 
< lBq/l,  χημικά στοιχεία: Κάλιο (Κ+), Νάτριο (Na+), Ασβέ-
στιο (Ca++), Μαγνήσιο (Mg++), Χλώριο (CI-), θειικά (SO4-),
οξυανθρακικα (HC03-). Η παροχή σε κυβικά μέτρα είναι 
10 m3/h. Ο φυσικός πόρος χαρακτηρίζεται και ταυτοποι-
είται ως: Ιαματικός, χλώριο-νατριούχος (NaCI), ψυχρός, 
υποτονικός με συγκεντρώσεις θειικών και μαγνησίου.

2. Τρόπος χρήσεως: λουτροθεραπεία.
3. Ιαματικές ιδιότητες:

Ενδείξεις: παθήσεις μυοσκελετικού συστήματος και 
μετατραυματικές κακώσεις.

Αντενδείξεις: καρδιακές παθήσεις, οιδήματα κάτω 
άκρων, στεφανιαία νόσος, εγκεφαλικές αιμορραγίες ή 
θρομβώσεις αγγείων, κακοήθεις νεοπλασίες, νευρικές 
και ψυχικές παθήσεις, ενεργός φυματίωση, εγκυμοσύνη 
μετά τον έκτο μήνα.

Άρθρο 3
Τοπογραφικό διάγραμμα

Συνδημοσιεύεται με την παρούσα απόφαση σε φωτο-
σμίκρυνση το από τον Οκτώβριο 2016 τοπογραφικό διά-
γραμμα σε κλίμακα 1:1000 του Θανάση Ζαχαρόπουλου 
Αγρ. Τοπ. Μηχ., το οποίο έχει εγκριθεί και θεωρηθεί από 
το Τμήμα Μελετών και Τεχνικών Έργων της Διεύθυνσης 
Τουριστικών Επενδύσεων του Υπουργείου Τουρισμού 
στις 11-11-2016 ως προς την ορθότητα της θέσης του 
ιαματικού φυσικού πόρου «νερό ιαματικής πηγής Καλ-
λιθέας Ρόδου». 
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Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα 
Τηλ. Κέντρο 210 5279000

Κείμενα προς δημοσίευση:   webmaster.et@et.gr *02001212401170008*

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 13 Ιανουαρίου 2017 

Η Υπουργός 

ΕΛΕΝΑ ΚΟΥΝΤΟΥΡΑ    
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