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γων πριν την 1−1−1993 και τροποποίηση της από−
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Κεντρικής Υπηρεσίας και τριάντα ενός (31) των 
Περιφερειακών Τμημάτων) μόνιμων υπαλλήλων 
του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (Τ.Ε.Ε.) για 
το έτος 2014.  .................................................................................... 2

Έγκριση απογευματινής υπερωριακής απασχόλησης 
εκατόν πενήντα έξι (156) υπαλλήλων (εκατόν δέκα 
έξι (116) της Κεντρικής Υπηρεσίας και σαράντα 
(40) των Περιφερειακών Τμημάτων) με σχέση ερ−
γασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου του 
Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (Τ.Ε.Ε.) για το 
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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. Δ13/ο/8485 (1)
Παράταση προθεσμίας υποβολής δικαιολογητικών όσων 

στερήθηκαν την κατοχή Μηχανημάτων Έργων πριν 
την 1−1−1993 και τροποποίηση της απόφασης συγκρό−
τησης της σχετικής Επιτροπής.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕTAΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

Α. Έχοντας υπόψη:
1. Το N. 3481/2006 (ΦΕΚ 162A΄/2−8−2006) «Τροποποιή−

σεις στη νομοθεσία για το Εθνικό κτηματολόγιο, την 
ανάθεση και εκτέλεση συμβάσεων έργων και μελετών 
και άλλες διατάξεις» και ειδικότερα το άρθρο 6, παρ. 6.

2. Το Π.Δ. 69/1988 «Οργανισμός Γενικής Γραμμα−
τείας Δημοσίων Έργων», όπως συμπληρώθηκε με το 
Π.Δ. 340/4−10−90 «Σύσταση Γενικών Δ/νσεων κ.λπ.» και σε 

συνδυασμό με το Π.Δ. 910/1977 «Περί Οργανισμού τ.ΥΠ.
ΔΕ.», όπως εξακολουθεί να ισχύει σήμερα. 

3. Το Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98Α΄) «Κωδικοποίηση της νομο−
θεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» 
και το γεγονός ότι από την έκδοση της παρούσας δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπο−
λογισμού. 

4. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α΄/7−6−2010) «Νέα Αρχιτε−
κτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».

5. Τα Π.Δ. 118 (ΦΕΚ 152Α΄/25−6−2013) και Π.Δ. 119 (ΦΕΚ 
153Α΄/25−6−2013). 

6. Την με αρ. πρωτ. 1181/9−7−2013 κοινή υπουργική 
απόφαση διορισμού του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων 
Έργων (ΦΕΚ 332 ΥΟΔΔ/11−7−2013).

7. Την με αρ. ΔΟ/Ο/83/2/Φ3070/23−7−2013 (ΦΕΚ 1839/
Β΄/29−7−2013) απόφαση Υπουργού Υ.ΜΕ.ΔΙ. περί μεταβί−
βασης δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή Υπουργού» 
στο Γενικό Γραμματέα και στους Προϊσταμένους των 
Γενικών Διευθύνσεων των Διευθύνσεων και των Τμημά−
των της Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ..

8. Την με αρ. πρωτ. Δ13ε/ο/21814/4−12−06 Εγκύκλιο Ε.33 
του Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε..

9. Την με αρ. πρωτ. Δ13/ο/4341/15−4−2010 Εγκύκλιο 9 
του Υφυπουργού ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ. (Τροποποίηση της με αρ. 
πρωτ. Δ13ε/ο/21814/4−12−06 Εγκύκλιο Ε.33 του Υπουργού 
ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., με διαγραφή του εδαφίου «Στα περονοφό−
ρα (ανυψωτικά μηχανήματα) υπάγονται και οι εξέδρες 
εργασίας»). 

10. Την υπ’ αριθμ. Δ13ε/1764/29−1−2007 (ΦΕΚ 189/Β΄/
14−2−2007, διόρθωση σφάλματος ΦΕΚ 619/Β΄/25−4−2007) 
απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας 
και Δημοσίων Έργων «α) Καθορισμός υποβολής δικαιο−
λογητικών όσων στερήθηκαν την κατοχή Μηχανημάτων 
Έργου πριν την 1−1−1993, β) Συγκρότηση Επιτροπής για 
την εξέταση και εκδίκαση των παραπάνω δικαιολογη−
τικών, γ) Παράταση της προθεσμίας της παραπάνω δι−
αδικασίας μέχρι 2−12−2007», όπως αυτή τροποποιήθηκε 
με τις υπ’ αριθμ. Δ13ε/23552 (ΦΕΚ 2429/Β΄/27−12−2007) και 
Δ13/ο/4243 (ΦΕΚ 516/Β΄/19−3−2009) αποφάσεις.

Β. Και επειδή:
Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει ακόμα μεγάλος αριθμός 

αιτημάτων διαγραφής Μηχανημάτων Έργων από κατό−
χους που δηλώνουν πως τα έχουν απωλέσει πριν την 
1−1−1993, αποφασίζουμε: 
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1. Τροποποιούμε την απόφασή μας Δ13ε/1764/29−1−2007 
(ΦΕΚ 189/Β΄/14−2−2007, διόρθωση σφάλματος ΦΕΚ 619/
Β΄/25−4−2007), όπως αυτή ισχύει, στην παράγραφο 2 ως 
εξής: 

Ορίζουμε μέλη της Επιτροπής εξέτασης των αιτήσεων 
τους: 

α) τον Τσίγκα Γεώργιο, Μηχ/γο Μηχ/κό (ΠΕ3, Σ.Α.Χ. 
με Δ΄ βαθμό), αναπληρούμενο από την Καραμπέτσου 
Ειρήνη, Μηχ/γο Μηχ/κό (ΠΕ3, Σ.Α.Χ. με Δ΄ βαθμό). 

β) τον Πολυμέρου Βασίλειο, πτυχ. Μηχ/κό (ΤΕ3 με Β΄ 
βαθμό), αναπληρούμενο από τον Φλώρο Δημήτριο, πτυχ. 
Μηχ/κό (ΤΕ3 με Γ΄ βαθμό).

γ) την Τάττα Σοφία (ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού, 
Σ.Α.Χ. με Δ΄ βαθμό), αναπληρούμενη από την Φουσέκη 
Βασιλική (ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού, Σ.Α.Χ. με Δ΄ 
βαθμό).

Χρέη Γραμματέα θα εκτελεί η Αργύρη Βασιλική, Προ−
σωπικό Η/Υ (ΔΕ4, Σ.Α.Χ. με Δ΄ βαθμό), αναπληρούμενη 
από τον Γκίκα Κων/νο, Διοικητικό (ΔΕ6, Σ.Α.Χ. με Δ΄ 
βαθμό). 

Κατά τα λοιπά, ισχύει η απόφαση Δ13ε/1764/29−1−2007 
(ΦΕΚ 189/Β΄/14−2−2007, διόρθωση σφάλματος ΦΕΚ 619/
Β΄/25−4−2007), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

2. Παρατείνεται η προθεσμία υποβολής αιτήσεων της 
παρ. 6 του άρθρου 6 του Ν. 3481/2006 (ΦΕΚ Α΄ 162) έως 
31−12−2015. 

3. Η απόφαση αυτή αρχίζει να ισχύει από τη δημοσί−
ευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 21 Ιουλίου 2014

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ

F
Aριθμ. Δ16γ/335/12/287/Γ (2)
Έγκριση απογευματινής υπερωριακής απασχόλησης 

εβδομήντα τεσσάρων (74) (σαράντα τριών (43) της 
Κεντρικής Υπηρεσίας και τριάντα ενός (31) των Περι−
φερειακών Τμημάτων) μόνιμων υπαλλήλων του Τεχνι−
κού Επιμελητηρίου Ελλάδας (Τ.Ε.Ε.) για το έτος 2014. 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕTAΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των Π.Δ. 118/2013 «Τροποποίηση του 

Π.Δ. 85/2012 (Α΄141) − Ίδρυση Υπουργείου Υποδομών, Με−
ταφορών και Δικτύων και Υπουργείου Πολιτισμού και 
Αθλητισμού και μετονομασία των Υπουργείων Ανάπτυ−
ξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και 
Δικτύων και Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού 
και Αθλητισμού σε Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνι−
στικότητας και Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων 
αντίστοιχα» (ΦΕΚ 152 Α΄) και Π.Δ. 119/2013 «Διορισμός 
Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρω−
τών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 153 Α΄).

2. Τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Π.Δ. 27−11/1926 
«Περί κωδικοποιήσεως των περί συστάσεως Τεχνικού 
Επιμελητηρίου της Ελλάδος κειμένων Διατάξεων» όπως 
αντικαταστάθηκαν με τα άρθρα 7 και 8 του Ν. 1486/1984.

3. Τις διατάξεις του Π.Δ. 295/2002 «Οργανισμός Τεχνι−
κού Επιμελητηρίου Ελλάδας» (ΦΕΚ 262/τ.Α΄).

4. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 4024/2011 «Συ−
νταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο – βαθμολό−
γιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής 
του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρα−
τηγικής 2012−2015» (ΦΕΚ 226/Α΄), όπως τροποποιήθηκε 
με τις διατάξεις των παρ. 1 και 12 του άρθρου 45 του 
Ν. 4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την 
αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσω−
μάτωση Οδηγίας 2009/ΕΚ» (ΦΕΚ 85/Α΄).

5. Τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 4261/2014 «Πρό−
σβαση στη δραστηριότητα των πιστωτικών ιδρυμάτων 
και επιχειρήσεων (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2013/36/
ΕΕ, κατάργηση του Ν. 3601/2007 και άλλες διατάξεις» 
(ΦΕΚ 107 Α΄).

6. Τα αριθμ. 17450/01−07−2014 και 18613/15−07−2014 έγ−
γραφα του ΤΕΕ καθώς και τις αριθμ. Γ1/Σ12/2014 και Γ2/
Σ12/2014 αποφάσεις της Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΕ 
(12η Συνεδρίαση).

7. Το γεγονός ότι το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος, 
για να εκπληρώσει τους σκοπούς του, έχει δραστηρι−
ότητες που απαιτούν απογευματινή, πέραν του κανο−
νικού ωραρίου απασχόληση και πολλές φορές και τα 
Σαββατοκύριακα, ώστε να καλύψει: 

• τη γραμματειακή και διοικητική υποστήριξη των 
συνεδριάσεων της Διοικούσας Επιτροπής και της Αντι−
προσωπείας του ΤΕΕ, των επιστημονικών επιτροπών, 
των συνεδριάσεων του Πειθαρχικού Συμβουλίου κα−
θώς και των Διοικουσών Επιτροπών των Περιφερειακών 
Τμημάτων,

• τη διενέργεια των εξετάσεων για τη χορήγηση 
της άδειας άσκησης επαγγέλματος σύμφωνα με το 
Ν. 1225/1981 και τις εξετάσεις δοκιμασίας επάρκειας σε 
εφαρμογή της κοινής υπουργικής απόφασης με αριθμ. 
Δ11δ/87/9/25−02−2005 (ΦΕΚ 251/Β΄),

• τη διοργάνωση Διεθνών Συνεδρίων, Ημερίδων και 
λοιπών εκδηλώσεων, όπου είναι απαραίτητη η διοικητική 
υποστήριξη και η παρακολούθηση των εργασιών,

• τη λειτουργία της Βιβλιοθήκης – Τεκμηρίωσης του 
ΤΕΕ, η οποία παραμένει ανοικτή απογεύματα και Σάβ−
βατο για την καλύτερη εξυπηρέτηση των Μηχανικών,

• τη λειτουργία της Τράπεζας Πληροφοριών του ΤΕΕ, 
η οποία παρέχει συνεχώς Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες στα 
Μέλη του ΤΕΕ,

• τη διοικητική υποστήριξη για την αντιμετώπιση έκτα−
κτων θεμάτων που ανακύπτουν.

8. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή προκαλείται 
δαπάνη:

α) ύψους 26.928,00 € για 43 μόνιμους υπαλλήλους της 
Κεντρικής Υπηρεσίας του ΤΕΕ, σε βάρος των πιστώσεων 
του ΚΑΕ 0261 του Π/Υ του ΤΕΕ οικ. έτους 2014, όπου 
έχει εγγραφεί πίστωση ύψους 116.340,00 €.

β) ύψους 21.296,60 € για 31 μόνιμους υπαλλήλους δώ−
δεκα (12) Περιφερειακών Τμημάτων του ΤΕΕ, όπου έχει 
εγγραφεί συνολική πίστωση ύψους 50.810,32 € στους 
Π/Υ των Περιφερειακών Τμημάτων. 

9. Την αριθμ. ΔΟ/Ο/83/2/Φ.3070/23−07−2013 απόφαση 
του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων «Με−
ταβίβαση Δικαιώματος υπογραφής “Με εντολή Υπουρ−
γού” στο Γενικό Γραμματέα και στους Προϊσταμένους 
των Γενικών Διευθύνσεων, των Διευθύνσεων και των 
Τμημάτων της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων 
του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων» 
(ΦΕΚ 1839/Β΄), αποφασίζουμε:




