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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
14 Φεβρουαρίου 2019

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

2

Τροποποίηση της αριθ. Δ6Α 1101689 ΕΞ
2011/18.7.2011 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών με θέμα «Ανασυγκρότηση συλλογικών οργάνων του Υπουργείου Οικονομικών, για
τα οποία η αρμοδιότητα ορισμού μελών περιήλθε στους Γενικούς Γραμματείς Περιφερειών,
όπως καταγράφηκε με την αριθ. 1063649/790/
Α0006/03-08-2004 υπουργική απόφαση, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 21 του άρθρου 46 του
ν. 3220/2004 (Α΄ 15) και στη συνέχεια στους Γενικούς Γραμματείς των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 280 του
ν. 3852/2010 (Α΄ 87)», όπως ισχύει».
Κατανομή κονδυλίων στο πλαίσιο εφαρμογής του
άρθρου 2 του ν. 3723/2008.

3

Καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης των δύο
(2) οδηγών του Προέδρου του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (Ν.Σ.Κ.), για το πρώτο (Α’) εξάμηνο έτους 2019.

4

Καθορισμός του τρόπου υπολογισμού της αξίας
του κτιρίου ή της κτιριακής μονάδας για το χαρακτηρισμό μιας ανακαίνισης ως ριζικής

5

Υπερωρίες προσωπικού του ιδρύματος τηνιακού
πολιτισμού κατά το 1ο εξάμηνο του 2019.

6

Καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης για διοικητική-γραμματειακή υποστήριξη του Ν.Π.Δ.Δ.
με την επωνυμία «ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Δ/ΘΜΙΑΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ Ι.Π. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ» καθώς
και την τήρηση των πρακτικών των συνεδριάσεων
του Διοικητικού του Συμβουλίου για το έτος 2019.

7

Καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης μονίμου
υπαλλήλου του Ν.Π. «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ «ΑΜΑΡΥΣΙΑ ΑΡΤΕΜΙΣ» για την τήρηση
των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου έως
31/12/2019.

8

Έγκριση αμοιβών για εργασίες προσωπικού εκτός
ωραρίου (υπερωριακή απασχόληση 2019) της
Δ.Ε.Υ.Α. Ελασσόνας.

Αρ. Φύλλου 408

9

Διόρθωση σφάλματος στην αριθ. 1314/10.01.2019
απόφαση του Ασκούντα καθήκοντα Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 29/Β΄/15.01.2019.

10

Διόρθωση σφάλματος στην αριθ. 1545/10.01.2019
απόφαση του Ασκούντα καθήκοντα Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 24/Β΄/15.01.2019.

11

Διόρθωση σφάλματος στην οικ. 134/14.01.2019
απόφαση του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 122/τ.Β΄/28.01.2019.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 2/9702/0004
(1)
Τροποποίηση της αριθ. Δ6Α 1101689 ΕΞ
2011/18.7.2011 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών με θέμα «Ανασυγκρότηση συλλογικών οργάνων του Υπουργείου Οικονομικών, για
τα οποία η αρμοδιότητα ορισμού μελών περιήλθε στους Γενικούς Γραμματείς Περιφερειών,
όπως καταγράφηκε με την αριθ. 1063649/790/
Α0006/03-08-2004 υπουργική απόφαση, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 21 του άρθρου 46 του
ν. 3220/2004 (Α΄ 15) και στη συνέχεια στους Γενικούς Γραμματείς των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 280
του ν. 3852/2010 (Α΄ 87)», όπως ισχύει».
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) των άρθρων 89 και 98 του π.δ. 284/88, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, με τις οποίες ορίζεται η συγκρότηση
των επιτροπών Δημόσιων κτημάτων, (Α΄ 128).
β) του ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής
διαδικασίας και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει (Α΄ 45).
γ) της παρ. 21 του άρθρου 46 του ν. 3220/2004 «Μέτρα
αναπτυξιακής και κοινωνικής πολιτικής - αντικειμενικοποίηση του φορολογικού ελέγχου και άλλες διατάξεις»,
όπως ισχύει (Α΄ 15).
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κίνησης του υπηρεσιακού αυτοκινήτου και θα βεβαιώνεται από τον Πρόεδρο του Ν.Σ.Κ.
Η συνολική δαπάνη της ως άνω υπερωριακής εργασίας
των οδηγών του Προέδρου του Ν.Σ.Κ. για το Α' εξάμηνο
2019 ανέρχεται στο ποσό των χιλίων διακοσίων ευρώ
(1.200,00 €) περίπου και θα βαρύνει την πίστωση του
ελαχιστοβάθμιου αναλυτικού λογαριασμού εξόδων
2120201001 του προϋπολογισμού εξόδων του Ειδικού
Φορέα 1023-401-0000000 οικονομικού έτους 2019, όπου
έχει ήδη προβλεφθεί και υπάρχει εγγεγραμμένη πίστωση εκατόν δέκα χιλιάδων ευρώ (110.000 €), με ποσοστό
διάθεσης 90% (διαθέσιμο ποσό 99.000,00 €).
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 16 Ιανουαρίου 2019
Ο Υπουργός
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ
Ι

Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΕΠΕΑ/6949/72
(4)
Καθορισμός του τρόπου υπολογισμού της αξίας
του κτιρίου ή της κτιριακής μονάδας για το χαρακτηρισμό μιας ανακαίνισης ως ριζικής
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Το π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (Α΄98), και ειδικότερα το άρθρο 90 αυτού.
2. Το π.δ. 132/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Υ.Π.Ε.Ν.)» (Α΄ 160) και ιδίως το
άρθρο 47 αυτού.
3. Το π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, … και του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας
σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. …» (Α' 114).
4. Το π.δ.125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α' 210).
5. Την οικ.49910/18.11.2015 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας
«Διορισμός Γενικού Γραμματέα Ενέργειας και Ορυκτών
Πρώτων Υλών στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας» (Υ.Ο.Δ.Δ. 848).
6. Την οδηγία 2010/31/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 19ης Μαΐου 2010 "Για την
ενεργειακή απόδοση των κτιρίων (αναδιατύπωση)" (OJL
153/18.6.2010).
7. Την Οδηγία 2018/844/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 30ής Μαΐου 2018 «για την
τροποποίηση της οδηγίας 2010/31/ΕΕ για την ενεργειακή
απόδοση των κτιρίων και της οδηγίας 2012/27/ΕΕ για την
ενεργειακή απόδοση» (OJL 156/19.06.2018).
8. Το ν. 4122/2013 «Ενεργειακή Απόδοση Κτιρίων Εναρμόνιση με την Οδηγία 2010/31/ΕΕ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και λοιπές διατάξεις»
(Α’ 42) και ιδίως την παράγραφο 12 του άρθρου 2 αυτού.
9. Τη ΔΕΠΕΑ/οικ.178581/30.06.2017 απόφαση των
Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Έγκριση Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης
Κτιρίων» (Β’ 2367).

Τεύχος Β’ 408/14.02.2019

10. Το ΥΠΕΝ/ΔΕΠΕΑ/3941/43 - 16.01.2019 Ενημερωτικό Σημείωμα - Εισήγηση της Διεύθυνσης Ενεργειακών
Πολιτικών και Ενεργειακής Αποδοτικότητας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
11. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Καθορίζεται ο τρόπος υπολογισμού της αξίας του κτιρίου ή της κτιριακής μονάδας για το χαρακτηρισμό μιας
ανακαίνισης ως ριζικής ως ακολούθως:
Άρθρο 1
Σκοπός - πεδίο εφαρμογής
Η παρούσα απόφαση καθορίζει τον τρόπο υπολογισμού της αξίας κτιρίου ή κτιριακής μονάδας για το χαρακτηρισμό μιας ανακαίνισης ως ριζικής (ανακαίνιση
μεγάλης κλίμακας) κατά την έννοια της παρ. 12 του άρθρου 2 του ν. 4122/2013.
Άρθρο 2
Ορισμοί
Για την εφαρμογή της παρούσας απόφασης, οι όροι
που χρησιμοποιούνται στις διατάξεις της έχουν την ακόλουθη έννοια:
1. Αξία Κτιρίου ή κτιριακής μονάδας (ΑΚ): Η αξία που
προκύπτει από το Κόστος Οικοδόμησης και την Ωφέλιμη
Επιφάνεια κτιρίου ή κτιριακής μονάδας, σύμφωνα με το
άρθρο 3 της παρούσας απόφασης.
2. Κόστος Οικοδόμησης (ΚΟ) κτιρίου ή κτιριακής μονάδας: Το κόστος οικοδόμησης ανά τετραγωνικό μέτρο
κτιρίου ή κτιριακής μονάδας σύμφωνα με το άρθρο 3
της παρούσας απόφασης, ανάλογα με τη κατηγορία
χρήσης, το τύπο και την κλιματική ζώνη όπως αυτά ορίζονται στον Κανονισμό Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων
(ΚΕνΑΚ) της παραγράφου 9 του προοιμίου της παρούσας
απόφασης.
3. Χρήση κτιρίου: Η χρήση του κτιρίου σύμφωνα με
την πολεοδομική νομοθεσία.
4. Ωφέλιμη Επιφάνεια κτιρίου ή κτιριακής μονάδας
(ΩΦΕ): Η επιφάνεια του κτιρίου ή της κτιριακής μονάδας
σε τ.μ. όπως ορίζεται στο άρθρο 2 του ν. 4122/2013.
5. Οριακό Κόστος Ριζικής Ανακαίνισης κτιρίου ή κτιριακής μονάδας (ΟΚΡΑ): Το κόστος σύμφωνα με το άρθρο
3 της παρούσας απόφασης.
6. Δαπάνη Ανακαίνισης Κελύφους κτιρίου ή κτιριακής
μονάδας (ΔΑΚ): Η δαπάνη για την ανακαίνιση του κελύφους του κτιρίου ή της κτιριακής μονάδας σύμφωνα με
τον προϋπολογισμό της, η οποία αφορά μόνο παρεμβάσεις που επηρεάζουν την ενεργειακή απόδοση του
κτιρίου ή της κτιριακής μονάδας (και όχι το σύνολο των
παρεμβάσεων - εργασιών που σχεδιάζονται).
7. Δαπάνη Ανακαίνισης Τεχνικών Συστημάτων κτιρίου
ή κτιριακής μονάδας (ΔΑΤΣ): Η δαπάνη για την ανακαίνιση των τεχνικών συστημάτων του κτιρίου ή της κτιριακής μονάδας σύμφωνα με τον προϋπολογισμό της, η
οποία αφορά μόνο παρεμβάσεις που επηρεάζουν την
ενεργειακή απόδοση του κτιρίου ή της κτιριακής μονάδας (και όχι το σύνολο των παρεμβάσεων - εργασιών
που σχεδιάζονται).
8. Μέγιστη Δαπάνη Ανακαίνισης (ΜΔΑ): Η μεγαλύτερη
δαπάνη μεταξύ των «Δαπάνη Ανακαίνισης Κελύφους»
(ΔΑΚ) και «Δαπάνη Ανακαίνισης Τεχνικών Συστημάτων»
(ΔΑΤΣ).
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Άρθρο 3
Υπολογισμός της αξίας κτιρίου ή κτιριακής μονάδας για το χαρακτηρισμό μιας ανακαίνισης ως ριζικής
1. Το Κόστος Οικοδόμησης (ΚΟ) ανά τετραγωνικό μέτρο κτιρίου ή κτιριακής μονάδας, καθορίζεται ως εξής:
Χρήση
Κατοικία

Τύπος

Κλιματική Ζώνη
Α

Β

Γ

Δ

Μονοκατοικία

1712

1720

1709

1719

Πολυκατοικία

1015

1025

1040

1057

1021

1024

1025

1030

Όλες οι χρήσεις πλην κατοικίας

2. Ο υπολογισμός της Αξίας Κτιρίου ή κτιριακής μονάδας (ΑΚ) πραγματοποιείται πολλαπλασιάζοντας το Κόστος
Οικοδόμησης (ΚΟ) επί την ωφέλιμη επιφάνεια του κτιρίου ή της κτιριακής μονάδας (ΩΦΕ), ως εξής:
(ΑΚ) = (KO) * (ΩΦΕ)
3. Το Οριακό Κόστος Ριζικής Ανακαίνισης (ΟΚΡΑ) υπολογίζεται ως ποσοστό της Αξίας Κτιρίου ή κτιριακής μονάδας
(ΑΚ).
(ΟΚΡΑ) = 0,25 * (ΑΚ)
4. Υπολογίζεται η Δαπάνη Ανακαίνισης Κελύφους κτιρίου ή κτιριακής μονάδας (ΔΑΚ) και η Δαπάνη Ανακαίνισης
Τεχνικών Συστημάτων κτιρίου ή κτιριακής μονάδας (ΔΑΤΣ).
5. Εφόσον η Μέγιστη Δαπάνη Ανακαίνισης (ΜΔΑ) είναι μεγαλύτερη από το Οριακό Κόστος Ριζικής Ανακαίνισης
(ΟΚΡΑ), τότε η ανακαίνιση θεωρείται ριζική (ανακαίνιση μεγάλης κλίμακας).
Στους ανωτέρω υπολογισμούς δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας.
Άρθρο 4
Έναρξη Ισχύος
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 28 Ιανουαρίου 2019
Ο Υπουργός
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ
Ι

Αριθμ. απόφ. 16/2/21.12.2018
(5)
Υπερωρίες προσωπικού του ιδρύματος τηνιακού
πολιτισμού κατά το 1ο εξάμηνο του 2019.
ΤΟ Δ.Σ. ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΤΗΝΙΑΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
(Ι.ΤΗ.Π.)
Αφού έλαβε υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 4354/2015 (ΦΕΚ Α΄ 176)
2. Ότι το «Ίδρυμα Τηνιακού Πολιτισμού» είναι κοινωφελές,
μη κερδοσκοπικό Ν.Π.Ι.Δ., που επιχορηγείται σε ποσοστό
που υπερβαίνει το 50% του ετήσιου προϋπολογισμού του
από το Πανελλήνιο Ιερό Ίδρυμα Ευαγγελιστρίας Τήνου,
που αποτελεί Ν.Π.Δ.Δ. κατά τον ιδρυτικό του ν. 349/1976, εμπίπτον στις διατάξεις τού από 2/10/2002 προεδρικού
διατάγματος (ΦΕΚ 1282.Β’.2002) όπως αυτό τροποποιήθηκε
το 2006 (ΦΕΚ 1481.Β’.2006) και το 2017 (ΦΕΚ 2432.Β’.2017).
Ως εκ τούτου, το Ι.ΤΗ.Π. υπάγεται στις διατάξεις του άρθρου
20 του ν. 4354/2015 (ΦΕΚ Α’ 176)
3. Την με αριθμό πρωτοκόλλου ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΥ/ΔΟΥ/
ΤΑΤΠ/205560/24944/23805/13259 απαντητική επιστολή
του ΥΠ.ΠΟ.Α. που επιβεβαιώνει την υπαγωγή του Ι.ΤΗ.Π. και
στις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 4024/2011 περί εγκρίσεως της υπερωριακής εργασίας και εργασίας σε Κυριακές,
αργίες και νυκτερινές ώρες των υπαλλήλων του Ι.ΤΗ.Π.
4. Τον προγραμματισμό κατά το έτος 2019 εκδηλώσεων, εκθέσεων και εκπαιδευτικών προγραμμάτων στο
Ι.ΤΗ.Π. που θα υποχρεώσουν τους υπαλλήλους του σε
υπερωριακή εργασία.

5. Τη λειτουργία όλου του Ιδρύματος 6 ή και 7 ημέρες
την εβδομάδα κατά τους μήνες αυξημένης τουριστικής
κίνησης, και περιόδους διεξαγωγής συνεδρίων και πολιτιστικών δράσεων του Ιδρύματος.
6. Την ανάγκη υπερωριακής απασχόλησης των υπαλλήλων του Ι.ΤΗ.Π. για την ομαλή και ασφαλή λειτουργία
των υπηρεσιών του και την εξυπηρέτηση συνέδρων, εκθετών, επισκεπτών και καλλιτεχνών.
7. Τον μικρό αριθμό υπαλλήλων σε σχέση με το πλήθος
των κατ’ έτος πραγματοποιούμενων εκδηλώσεων και των
πολλαπλών παρεχόμενων υπηρεσιών και δραστηριοτήτων του Ι.ΤΗ.Π..
8. Το γεγονός ότι οι δραστηριότητες αυτές του Ι.ΤΗ.Π.
προσφέρουν στην κοινωνία της Τήνου υψίστης ποιότητας
και αισθητικής εκδηλώσεις, έγκαιρη και έγκυρη πληροφόρηση για σύγχρονες επιστημονικές εξελίξεις και επιτεύγματα και ενισχύει ποικιλοτρόπως την τοπική οικονομία,
ενώ επιπλέον επιτυγχάνεται η προβολή του γεωγραφικού,
πολιτιστικού και πνευματικού πλούτου του νησιού.
Αποφασίζει ομόφωνα την υπερωριακή εργασία των
υπαλλήλων του Ι.ΤΗ.Π. κατά το πρώτο εξάμηνο του 2019
(έως 30.6.2019), ως ακολούθως:
Α) Για υπερωριακή απογευματινή εργασία καθημερινών (μέχρι την 22α ώρα).
• Ενός (1) υπαλλήλου κατηγορίας ΠΕ για 80 ώρες.
• Ενός (1) υπαλλήλου κατηγορίας ΤΕ για 80 ώρες.
• Μιας (1) υπαλλήλου κατηγορίας ΔΕ (Α.Ψ.) για 70 ώρες.
• Μιας (1) υπαλλήλου κατηγορίας ΔΕ (Α.Π.) για 70 ώρες.
• Μιας (1) υπαλλήλου κατηγορίας ΥΕ για 70 ώρες.

